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Prof. Oto Ferenczy predniesol na ko~lckom semlndrt hlavnO 
referdt. 

Dr. J. Seda a dr. V. Pospíšil zastupovali na stretnutí českých 
muzlkológov. Sn!mky: G. ~alog 

ných českých skladaterov zo
hladňoval v prvom rade mo
ment Inšpiračný, námetové 
žriedla. 
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it•·etn utie ml odych 
~melcov zorgani
w va fo 1 dna 10. 4. 
t. r . ] Ministerstvo 

ku ltúry SSR v bra
tislanko.m Vysoko 

tkolskom klube. 
Zúčastnil xa ho mi
nister kultúry SSR 
"'!. Vál ek, zástupca 
vedúceho oddele
nia kultúry OV 
KSS M. M~tsoryk a 
redúcl pracovnJci 
umeJccktch zvä 
1ov. Mladi umelci 
mali prflelitosť po
lluvorlť si o aktu-

' U nych otázkach 
~ultúrnej politiky, . 
, problematike 
ťforby a spolo~en

'kej funkcii ume

nia. Muzikologi ck á 
retrospektíva Milan Adaml!iak ~P:'PI'\Wa l o 

fánrových premenách v 5loven
ske lnštr umentálnoi <l vokál
" ''! tvor be, pokúsil sé; o bterar 
r- t.lzác!u Inšpiračných ?dro jov a 

kv. postupy l rezerv\t vo vý· 
chova koncertného obecenstva. 
Dr . Mária Potemrová v meto
dicky vzot·ovo koncipovanom 
referáte prezentovala hudobný 
život a hudobnú tvor bu na vý
chodnom Slovensku v rokoch 
1945-75. Z referétu Igora Was
serbergera na tému .,Tr idsa( 
rokov slovenske! populárne! 
hudby" dozvedel sa poslucháč 

o historických koreňoch tohto 
tliuru u nás, o jeho vývojo
vých metamorfózach 1 stave v 
dnešku - v oblast! tvorivej l 
Interpretačnej. 

vall o problémoch v obl astt 
orezentovanla muzikologickej 

V ctiloch 10.-11. aprfla t. 1·. 
usporiadal ZvHz slovensk9ch 
skladatarov (v spolupräcl so 
svoJou východoslovenskou or
ganizáciou) a Slovcnsk9 hudol>
ný fond seminár na tému 30 
ROKOV ROZVOJA CESKE] A 
SLOVENSKE] HUDOBNE] KUL 
TORY. Seminár sa uskutotn!J v 
Koš!c!och - or! pl'lležttostl 30 
výročia oslobodenia CSSR a vy
hlásenia Košického vládneho 
programu. Poslan!m seminár!! 
bolo, znodnotiť vý&ledky, ktoré 
slovenská hudobná KultCira za 
Uillvnulých tridsa! liet dos!ah· 
111. Seminára sa z,ičastnl!! slo· 
venskl muzlkológovla, zástup
covia hudobných lnšti tO elf, pO
sluchéčl východoslovenských 
hudobných učll!~t a hostia z 

C!:>R - delegácia v zložen! dr. 
Vi lém Pospilll, dr . Jarot~ln $e
d a, dr. Milena Ceraohorsk6 a 
d t. Jii'l Vysloužil. Seminár vie 
dll l dr. Ladislav Mokrý. Dr . Oto 
Fcrenc.ty načrtol vývo! sloven
ske! hudby so zretelom na tvor· 
bu, dotkol sa skladateFm! ex
ploatovaných námetovvch okru
nov, vš!mal st cestu od h lsto 
rlc.kých koreflov slovenske! né
l'Odnel hudby - až po lai pr! 
tomnost. tematický zábP.f, .výra
,ové Pl'osttiedkv. spôliobv pel'•, 
'rektovanla nwšll!lnky al c11a 
'<lkler Inšpiračných zdrojov. Za 
~B~kú stranu referoval ,dr . V. 
Pospíšil: predstavil ldeovll l 
kompozičné trad!cle, na kto
r~ch budovala česká novodobá 
hudba. V analýze tvorby súčas-

o prlstupy k u nim. Jaroslav 
Blaho v referáte o slovenske! 
opernej tvorbe popri pokuse o 
ka te~orlzáciu lei oousov pri
niesol al nlelrol ko otímetov, do
týkaJClCirh . a súčrt..,nel drama
lUl'g!e a ln te l' pretačne l praxe. 
Or . Terézia Ursfnyov~ ladila 
svoj pr!spevok o tridsaťročných 
uspechoch 81 voýdolJV!tkoch náš 
ho hudobnél~o živo ta na pt·ob
lemaUku, dot_ýk.at~cu sa at pri· 
tonmostl. Anna Koviírovií v 

t•ámcl referátu o organizácii 
hudobného života koncentrova
la Sil v prvom rade na výsled-

V rámci ·koštcké\lo, seminára 
sa stretU slovensk! a česk! qlu
zlkológovia al na pracovnom 
seden!. kde sa diskutovalo o 
lJrOblematlke súčasne! spolu
PL'éce, o naíbllžš!ch úlohách, 
zástupcovia zväzov sa ln!ormo-

práce, ale h fadall sa af styč· 

né body pre symbiózu teoretl· 

kov oboch zvllzov. Medzi podu

jatia, k toré pr ltomn 9m seminár 

v Ko!llclach poskytol , patril a1 
olváracl koncert Prešovskej hu

dobne! jad - učmkova la Stál

na filharmónia Košice, dlrtgo· 

vdl Mario Klemens, sólistka Je; 
la Spllková Interpretovala Men

delssohnov husľový koncert, 

ďal!lte čisla programu tvortu 

Slavnostná predohra J. L. Bel

Ju a Janáčkov Taras BuJba. 
l z. MARCZELLOVA 

O 
o reťaze pra~ských 
hudobných pod u ja 
ti už nlekolko ro

kov patri Týždeň nove! 
tvorby, ktorý v reprezen
tačnom priereze poskytu
je obraz o tendenciách v 
súčasnej českej hud-
be. · Začiatkom marca 
iOlll navstlvlla pllť kon· 
certov prvflj časti toh 
toročne! - už 19. pre 
hliadky, ktorej koncepcia 
bela zameraná prevažne 
na tvorbu, lnsptrovanú 
30. výročlm osloboden!a 
C~skoslovem;ka. Sklad
by. ktorými autor! pre
zen tovali svoju tvorbu, 
jednak priamo lnsplrač
ne čerpajú z udalost1 
spred 30 rokov f Kučera, 
Ct'remuga. Válek 1. jed
nak sú dedikované tomu
to v9'i·oč!u a tematicky 
zamerané prottvolnovo, 
revolučne a oslavne 
[Lidl. Sternwald. Kubík). 
Zo symfonických skla
dieb. ktoré na koncer
toch odzneli, by som na 
prvom mieste spomenula 
Xl symrónlu [ Revoluč
nú 1 Jirlbo VIii ka. Svo l 
zámer prlpomlna autor 
slovami· ,.Sym ťón la le ve 
oovaná 30. výročiu oslu 
bodenla ndei repub likv 
od nacizmu, ale ohsaho 
t á inipirácia je vedeni! 
zAmerom, preniknúť zá 
roveň k hlbšiemu. vše 
ober.nému zmyslu teit o 
tematiky a postihnút re 
tolučnf• akciu. ako pro
llresivnv zákl ad života 
jednotl ivca - s poločnos 
U v celom jej procese 
t f toia, v ploei psycholo 
lickel zlolit oeti a roz-

pornosti ". Idea. k torú 
skladba sleduje, le ore
transfDl·movaná do rovi
ny Introvertného poňa
tia. Hudba symfónie je 
plná vnútorného napätia, 
uvoľ11u iúceho sa v nále· 
ži tých, pravých momen
tocll. Dominujúci charak
ter lyričnostt a hlbokej 
meditatlvnostl dodávs 
skladbe na pôsobivosti a 
presvr.dl!lvosll vo vvfad · 
renl ztímeru. 

Milo§ Vacek 

Symfonickú tvorbu re
prezentovali al skladby 
Milolia Vacka - Sinfonta 
pra ve fký orchester a 
Koncert pre sláčikový or
chester Zdeňka Sestáka. 
V týchto dielach je ne
sporná technická kompo
zičné rutina l lntfmna 
znalost európskej klasic· 
kého modelu šostakovl
kej moderny. Vackova 
skladba ťaži zo sym fonlc
čovského tvpu, ŠP.sták sa 
nalmll v harmontckel 
zložke a v narába.nl •so · 

Z Týždňa 
• • • 
.RO'I)el 

.. 

,• 

sláčikovou sadzbou In 
spll'U 1e Honnegerom. 

Svmfu nicko-voká lny zé 
ner nepriniesol diela. 
ktoré by sa kvalltallvne 
pribllzovall už spomlna· 
nel svmfontckel oblasti . 
Bolo tu cftlť absenciu 
hlbšel vnútorne! angažo· 
vanostl. oresvedčivostl, 
osobuostného oretavenlll 
závažných zámerov a 
myšlienok. Skoda, že 
otakévaná ~kladba v 
tomto žánri - svmi'ÓillH 
Pl'e ženský hills a velkv 
•J l·rhester na texty Ma 
ruskv Kudel"ikoveJ od 
Václ ava Felixa na pre 
llliadkc neodznelo r pre 
r.borobu sólistky 1 Cosko
ré vvdanlc ' ~ramopl11lnf 
nám však v budúcnosti 
umol!nl vypóčut · sl · tOto 

;kledbu, lmponujúcu už v 
koncepci! a v tex tovej 
zlozke hlbokou a neoká· 
1.nlou ľudskosťou. 

Rlkadiá oro dospelé -
Tluče bubenlček - skom 
ponoval Václav Lídl pre 
dievčenský hlas [spev a 
recitácia) a symfonický 
orchester. Zámer sklada
tel a, exponovať kontr astv 
medzi prostým a čistým 
svetom d i eťaťa a reali
tou hladu. voJen a ~o· 

r.iáineho bezprávta, no 
<;l rúd a v konečnom stvár
nonl patričnú or~anlzo 
vanosť - náhle nastolo 
vanie prudkých kontra!> 
lov [hneď v druhe! čas 
ll) namiesto žladficet 
~radačnel ltnle. rob! 
hudbu kŕčovitou a zba
vu1e ·lu nepäUa, ktoré by 

pri CtllivOJŠOm prtstupe 
- rozhodne zo zaujlma
vého materiálu - vvply
nulo. Sternwa ldova sklad 
ba Návrat domó le pod
ra autorovej koncepciP. 
apoteózou na rodný kra], 
rodné mesto. Mohutné 
obsadenia f veľký zbor a 
orchester) a hudobná reč 
1e zakotvená v romantic
kej trad!cl l Zamýšfaná 
slávnostnosť le skreslená 
a vyznieva nepresvedčivo 
nielen pre nadmerný a 
dl~ke skladby f asi 4 
mtn.l neúmerný pátos. 
al e a 1 pre nepOvodnosť 

samotne! melodf ckef a 
harmonickej lf!Vencfe 
Skladba Josef a Cerenlll~ll 

- Stvri o!esnP pre nlž~l 
hlas a orchestP.l' - bo 
lo ooi\atá Civilne, stl'ied 
mo. no zachédzn l a zasH 
týmto smerom niekedy k 
nevýraznosll. nedostato~< 
nej vnCilOľll8j dlfHI'f'llCiá
CI1 myšlienkovo b lbo· 

k9ch a cltDvých veršov 
Fra ntllka Hrnbfna, ktoré 
tak nenaslt v hudobnom 
stvámcnl umocnenie. bo
li skOr len f so strieda
vou kvalitou melodtckel 
Invencie 1 odspieva né a 
oddeklamované. 

Najbohatšie zaslupenl e 
na tohoročne! prehliadke 
mala komorná tvorba. V 
skladbách rôznych kvall
tatfvnych stupňov na l· 
viac uputal Kučcrov Ma
nifest jara ("Na pamM 
prazskťlho kVf•lua 1945"]. 
Autorom vytýčená proti 
vojnová Idea, v hudobneJ 
realizácii produkuje al· 

. mo~féru oprostenú od 
zbytočného dramat!zova
ma a popisnostJ, no o 
to vllčšm• koncentrovanú 
~trukturálne - pri boha
tom vvuž!tl farebn9ch' a 
techmr.kých možnost! 
iednotllvých nástrojov. 
1\utor hovori o sklaclbe: 
,,Obsahová koncepcia 
skladby, inilpirnvaná 
oslobodzujúcou revoluč · 
nou atmosf érou pražské
ho mája 1945, je p1·ugr a 
moyo nazna-čená názvaonl 
ce lku a jaho jednotl ivý
mi castami. Pritom, vllak 
nejde 11 prO!(ramovú hud
bu v bei nnm slova zmyli
le a v podstato roman
tickej tradlcié, r.ahriw !ú
r.u prfznočnS' prvok epic
kého hudobnéhu npisu. 
"'laopak. skladho sa ~1111 
i.l o vyjadrcn io i ll r.ovn 
t.ávaznélw ubsahn dra 
n1atickon hudnhnou 
skratkou. výr o:mvn V'f 
hranonuu a tok lllllir'k y 
lapi dárno111 l<IUI'Ó sa zá 

(PotwJč. no 8. Str.) 



• •• na A:oncerte v TanvaldP 

O proqram tohtorol'nt1ho fpsflvnlu ~a ,.pasta· 
ra/uv Sl.,llPII \kd f llhormt'm lu. V TIIIIIIUiliP 11y 
stúpil Slouen\I..'IJ ftlharnwnlr kli , /mr . pride ~ern 
SloVI•mktí komornq nrcht>\tPr, 1..·/umrt ~ta P. To· 
perr zer, s61h tl opery SND M Ha/6s,youtJ. O. 
ft.lalnrhntJ\ k tí . P. nuvr~kQ u SlouPnsk~ kvar 
let o. 

OtutJract koncert >.IX. TantJaldske/ hudob· 
net tort !97'i patril Slooen\k~mu fl/harmonlc
k~mu z/Joru. ktorq dirlqmml /dn M. Dobrodln 
:,kq. RtJZ ~IahllJ rPpPrl r dr Tboru (d rapel/a 
skludll !l 1 /1()1 rozdelt>ntj do troch umelecky 
1 í.llj/oue odltSnych ~a ~tl: popr/ trad/~nom 11ym 
niekom útJnde - Smetanouom .,VI!nll". v prveJ 
casti odzneli dtela barokomjch matstrov - f. 
Schtm /Jrurkt>ho a B. M. Cernohorsk~ho Posto 
uPnte tqrhto dvoch skl adatel ov vedra ~Pba ne 
bolo náhodn~ V ob/liVP IJOm dtele f. Schl mbrac· 
k~ho slouenskd kult líra md lllJstotn~ho pred· 
stnultera barokoveJ hudby, ktord bola done· 
dá11na nPznáma. Tanvnldsk~ obecenstvo niJako 
neutafoualo ~11oJ úprlmnQ obdiv k skladbdm 
Schlmbrack~ho. 

Druhd fast programu bola zamerand na vo· 
ktl l nu tvorbu ~tíl'nsnQrh ~lo"ensk.Qrh skladate· 
rov - z. Mllrulu, l . 1/ru~ovsk~ho a M. Ko· 
rmka. v qber l d1el bol ukdtkou natnov§Jeho 
trendu na Slovt>nsku v tomto hudobnom !dnrr. 
Tzv. ,.modernd .~pevnosr•. modt>rnd harmónia" . 
,.experlmentdlnn /mpre\lunost• Ko~lnkouef 
skladby, nlfako zvld~t ne!iokoualn, ale ani ne 
odpudila publtkum od nod$eMho potlesku. 

•• • a po vystlípenl na MsNV 
V severočeskom mestečku Tanvald u! de

vtitndsty r ok prebieha hudobn.Q festival T AN· 
VALDSKÁ HUDOBNÁ JAR. Cyklus piatich kon· 

Tretia fast niesla sa u znamt>nl líprav slo 
venskych rudov{jch plesni od poprednych s/o 
vensk{jch skl adaterov. Do/ray, ktor~ zanechal 
SFZ prednesom líprav slouen k{jch ludov{jc/1 
plesnl ,.Vlha, vlha, pekn{j vtd~ .. : (premM· 
ral 1 od J. Cikkera, ,.Verbunkom od O. Feren
czyho, "LCtčnyml hrami" od Z. Mlkulu , p/esfiou 
,,!>1/ld mo}a . . ." od D. Kardo$a, plesitaml od 8. 

Slo'Vensko Tan'Valdu 
ccrtov prlpravufCt kultlírnl pracovnrct mesta 
tanvaldsk~mu t okollt~mu obyvatelstvu. Sú to 
celov~fernli poduJatia na pozoruhodneJ orga· 
ntzačneJ, umeleckeJ t spoločenskej Ctrovnl. 

suchoffa, budlí tste tanvaldskému obecenstvu 
dlho prtpomfnat skromn{j dar slovensk~ho lu· 
du Ich tohtorofnlimu hudobn~mu festivalu. 

Ovodný koncert Tanvaldskef hudobneJ Jari 
slovom sprevddzal dr. Vladlmlr Sozrn, pra~ský 
muzikológ. Teho nad§enO obdiv k slovenskeJ 
hudobneJ tvorbe a vlJbec k Slovensku, dodd· 
val koncertu nenapodobltetn(t atmosf~ru brat· 
skef spolupatrlčnostt fesk~ho a slovensk~ho 
ndroda, ktorO v spoločnom ~tdte a v novgch 
podmienkach soclallsttck~ho zriadenia md 
mo!nost v~estranne rozv l }at svoJ tvor ivO ta· 

lent. J. DANISOVSKY 

Popr! programove/ ndplnt a spoločenskeJ 
atmosfére Je cyklus :autímav{j, fe porladatella 
sa vo v{jbere interpretov každoročne zamer ia
vaJú v!dy na tnO okruh umelcov mtestnel1o, 
kraJov~ho, alebo Ctzemn~ho charakteru, čo a} 
označuJtí v ndzvoch programov, ako napr. 
,.Pra!skf umelci Tanvaldu", ,.Ceskr u,_melcl Tan· 
valdu", ,,!>1oravsk[ umele! Tanvaldu • • • V fu· 
blleJnom roku 30. vOročla oslobodenia republl · 
ky te tanvaldskd hudobnd far pod ndzvom ,.Slo
vensko Tanvaldu". 

Diplomový koncert 
Hudobný ! Ivot Brat slavy b9'· 

va na tar spestren9 absolven t· 
sk\ ml koncertami žiakov Stát
neho konzervatória a závero!!· 
n~mt dl plomov9ml koncertami 
po<,lucháčov VSMU. 

V pondelok 7. IV. 1975 vysttl· 
p ila v Koncertne( stenl Slovan· 
skf't lllharmónle mladá sloven
si<á organistk a Katar!n11 Lelovl· 
čov1 TOto In terpretku sme ma· 

ll mo:tnost VV I>Očuť už viackrát 

11 -; Jedova ť tak te l celkov1 rast. 

Spomtname na le t nedávny v9· 

k on - perfektné predvedenie 

Vianočného oratória od M. 

Duprého. VynJka jOct zmysel pre 

r ytmus, podporený pevnou kO· 

ordi náciou hry na klavlatOro a 

pedáloch, farebnosť reglstrticlo, 

založená na kontrastoch kon

trapunktlckých hlasov to 

všetko charakterizovalo dlplo· 

roový koncert Katarlny Lolovl· 
!!ovej, poslucMčky VSMU, žia!!· 
ky doc. Ferdinanda Klindu. Na 
Qvod predviedla Kyrle z Omše 

pre kláštory od F. Couperlna 
[ Plelo 1eu, Fugue sur la Trom
pette. Réclt de Cromborne, Trlo, 
Dlalouge). Opi!( treba vyzdvlh
nťí( farebnosť kontrastne! re· 
glstrácle a pohotovos ť l nter

pr étky. Vyrovnaným )>r edne

som sa vyznačovalo podanie 
Chorálu b mol od Césara 

Francka. Do svotho ropertoáľu 

zaradila Katerina Lelovičová 

skladbu Ollvlera Messiaena 

Combat de la mort et de la vi e. 

Temperamentná skladba vefm l 

dobre .. sadla" rovnako tempe· 

ramentnet Interpretka; svolfm 

perCektn9m výkonom znásobila 

doJem z teJto filozofi cko! 

skladby, podčiarkla tragiku a 

SKOLA A HUDBA 

zmiernenie - v9dych na kon-

CL 

Druhá čast vystúpenia bola 

venovaná výlučne skladbám 

Joh. Seb. Bacha; odzneli 3 cho· 

rálové predohrv (BWV, 601, 

614. 6081. Sonáta G dur a ToC-

cata, adagio a ruga C dur. Ur

čité výhrady možno mat voči 

tempu prve! času Sonáty G dur 

I Vlvaco}, te to však vec osob· 

ného pr!stupu k skladbe. pre· 

tože. ako vieme, otázka tempa 

diel barokových skladaterov te 

oodnes tedn9m z muzlkologtc

kých pr oblémov. Zdá sa. f e Vl 

vace nebol o tllké rýchle. ako 

sa zvykne hrat dnes. emo~no 

vsak pre hl i adnuť ur!!ltu nevy

rovnanosť hry v te(to časti so · 

ná ty. 

Záverečná Toccata, adagio a 
fúga C dur DOtvrdili, že sme sl 

vvpočuli lednu z naiv!lčslch ná 

de(f slovenske! or~anovet Inter

pretácie. VIF.RA KORECKA 

Z domova 

v. PNbyl v Smetanovom Dali· 
borov l. 
Dila 10. aprrla t. r . sa dožil päť· 
doslalln zasl. umelec VIlém Pi'l · 
byl. Meno tohto popredného te
nor istu, sólistu opery So v Br
ne te symbolom nielen spevác· 
keho umenia, ale at výrazného 
hereckého prfstupu pri lHOdlu 
významných oartov. Ako napi
sala kritika: ., .. . teho hlaa má 
podmalluJ6cu farbu. strieborný, 
kovový a pritom mlikko tvore· 
ný t6n, vyrovnaný vo vletkých 
polohách. Po1Jucháča 11 z.f1k8· 
va avotlm temperamentom. 1pô· 
sobom, akým sa vie s 61ohoo 
stotolnlt, ale at prirodzeným 
herectvom. Je vle1tranoým 
umelcom a 1 l1totou prenikol 
do vletkfch slohov. NaJplnlle 
svedectvo podáva o tom rad 
postáv, ktorf pol!aa avotel ume
leckeJ karl6ry vyborll: Florea
tao v Beethovenovom Fldeii0'9i, 
Verdiho Otello, Radames v Al 
de, don }016 v Bbetont Car· 
men, Canlo v LeoncavaiJovvch 
Kc"!!ediantoch, Herman v Piku
vej dáma, Wagnerov Lohen
grin, Smetanov Dalibor, Jaolk 
v PredaneJ neveste, princ v 
v Dvorákovej Rusalke, Laco v 
Jet pastorkyni , Manollo:c v 
Gréckych paillách Bohuslava 
Martinu atď.". 

JUDr. Karel B!lhm - hudobn9 
skladater a or~anlzátor hudob· 
ného života, ktor9 zomrel v r . 
1973 ako 82-ročný, zanechal hu· 
dobnQ pozostalosť. v ktoret te 
rad rukopisných sklad ieb, In
špirovaných hudobn9m1 pretav
ml z jablunkovska. MnohO bo
ll predvedené pred druhou sve· 
tovou vojnou. -Ra· 

\ ' budllcom č!sle prinesieme 
J'Oľerát o IV. seminári mlud5'ch 
muzlkológov a kritikov v Mo
ravanoch. Bol v dňoch 15.- 17. 

sHr. Jebo zameranie s11 tohtG 
roku orientovalo k 30. výročiu 
oslobodenia CSSR. Okrem roz· 
borov diel slovenských skladll· 
telov, na ktorých sa podielali 
mladr slovensk( muzlkológovlll, 
odzneli referáty dr. Zdenka Na. 
váčka, CSc., prof. dr. O. F&
renczyho (K problémom tvori
vet slobody súčasného sklada· 
tefal, doc. dr. Ladislavi! Bur· 
lasa. CSc. (VývoJové trendy 
slovensko! populárne! hudbvl. 
pror. dr. Jazera Burl anka, CSc. 
(Hudobná veda - kultťírna re
volO cla - kultllrna politika l a 
dr. Lubomtra Dorllžku (Aktuál· 
ne problémy zábavne! hudby }. 
Novinkou pod u (all ll bol ko mor· 
ný koncert, na ktorom O!!lnka. 
vala Alžbeta Bukovoczká s 
plesi\ovýml dielami W. Lutr.
slawského, A. Hábu, J. Bene-

a a M. Nováka. 

apr!la t. r. pod záštitou ZSS 11 
D11a 17. marca t. r., vo výToč· 
n9 dell smrti slávneho čoRkého 
huslistu a zakladatera husrovet 
školy Moskovského konzervató
ria - Ferdinanda Lauba, bolo 
oletne zhroma:lclenla na Vyše· 
hradskom ctnlor!no v Prahe. 
Okrom toho bolo v Smetano~ 
vom mOzeu slávnostné zhr()
mal donle, kdo okrom hodnotia
ci ch s lov zaznel! sklodby Fer
dinanda Lauba a Ca jkovského 
Andante runebro zo Sláčikové
ho kvarteta es mol, ktoré te 
venovanO pamiatke F. Lnuba. 

Operný súbor SD v Brno pn· 
pravuje premiéry opery Serge
ta Prokofieva VoJna a mlor 
[mál t . r.). Réžiu bude ma( 
Václav V~žnlk, hudobne na~tu· 
duJe dielo F. Jllek. Spevohra 
So v Brne pripravuje !!cskoslo· 
venskO premiéru muslcalu Vác
lava Zahradntka Babylonská 
vež11 v réžii Stanislava Fišera. 

XIV. humenská hudo.bná jar 
je od 18. aprfla t. r . do 3. jtíoa t. r . Ideovým zameranhr 
tohto cykllck6bo koocerto6ho podujatia je 30. výročie oslo 
bodenla nalet vlasti slhnou Sovietskou armádou. Zéltltu oali 
tradičným hudobným festivalom prenalo ONV a MsNV, pat· 
ronáty nad jednotlivými koncertami majú nifvýznamnejlle 
podniky a l ni tltúcie okresu l mesta Humenné. úvodným po
dujatrm bol 18, aprUa t. r. klavlrny recitál zaal . umelca 
ZSSR Gleba Axelroda. Katdoročný hosť Humcnnakef hudobnej 
Jari - SF s Koilc vystúpila 2;,. aprlla t. r. pod taktovkou Byl
trika Retuchu a 10 svoJim a61iatom Mariánom Laplaoakým. 
Diia 29. aprfla sa predstav( gitarista Jour Zsapka a Mllol 
Jurkovič. Dňa 8. mája vy1tíipl prvý raz v Humennom Bra 
llslavskó klavfroe trio a 13. mája bude spoločný koncert 
českých a alovenlkfcb umelcov. Ul druhýkrát vystúpi v Hu· 
mennom aj Peter Toperczer (20. mája t. r . ), ktorý mi po 
svojom prvom vystOpenr v tomto meste vera oadleoýuh priaz
nivcov. Na koocerto haJčlarskych umelcov sa 127. máJa t. r.) 
predstavi Genevieve Falletod - balet a Emmy Hena·Dié 
mandov6, klavrr. Zherel!ným koncertom mi byť vy1ttípenle 
Státneho komorného orchestra zo Ziliny 3. f6na t . r. ) a dl· 
rlgen tom Eduardom Fischerom. E. GOMBITOVA, Humenné 

V tomto kolskom roku oslavuje Ľu· 
dová lkoln umenia M. Ruppeldta v Bra
tislave (Dibrovovo nám. !!. 2)J vyzname 
nanA " Za zásluhy o výstavbu (predtým 
I . hudobná škola pro Slovensko l svo te 

rov. Spevácky zbor slovensk9ch u!!lte fov 
a Iné. V školskom roku 1941 42 bola Aka· 
démla poštátnená a premenovaná no 
Státne konzervat6r ium v Bratlstove. To 
podliehalo uZ priamo Pover cn!ctvu ~kol 

sk ladatef a r ladltelom Hudobnet školy tella bratlslavsk9Ch ĽS , e l hostia l 

5. vfr!K!Ie zu loienla. 
Spomlname sl s Octou n11 prlekopn!· 

Jubileum 
kov, k tort založili túto prvil slovenskťl 
hudobnťí !!kolu v Bratislave a dali ta k 
prvé základy nášmu odbornému hudob· 
nému skolstvu na Slovensku. Po vytrva-
19ch a netlnavných bojoch sa v r. 1919 
podar ilo Milošovi Ruppeldtovl, výborné
mu organizátorovi a národovcovi zalo
!1( prvťí slovenskO hudobnťí školu v Bra
tislave. Jeho prlčlnenfm vznikli prvé dve 
ustanovizne, a to Hudobo6 a dramatické 
akadémia a Hudobná lkola pre Sloven· 
sko v Bratislave. Boli to dva ilstavy pod 
spoločn9m rladltelstvom, vydržiavané 
súkr omnou ustanovlztlou - Hudobným 
a dramatickým spolkom pre Sloven&ko 
v Bratlslavf'. Na popud spolku vznikli at 
Iné LnštttOcle. ako Združenie slovenske! 
r !harmónie, Spolok slovenských umel
cov, Zvliz slovensk9ch speváckych zbo· 

stva Od toho ča su pokračovali v prár 

Pamiitnd tabula prof. Mllol;ovl 
Ruppeldtovl na dnesnet DSU -
Dlbrovovo ndmestte. 

Sn!mka : E. Remp 
obe školy pod samostatným vedenhn. 
Prvým rladltef om Konzervatória sa stal 
Frico Kalenda - v9z.namný peddgóg a 

Ladislav Hrdina. Hudobná škola zostala učltella z okollt9ch Z.:SU mimo Bratislavy 
flstn pod správou kuratória. Táto Skola a r iaditelia drulobn9ch škOl. Dňa 18. 
prešla rOznymt ťažkosťami - Jednak mar ca bola rozšlrená slávnostná ume-
priestorovými a hlavne tlnančnýml. Až leck4 rada za ueastl zástupcov V hlav-
l. IV 1951 nastala podstatná zmena: Hu- ného mesta Bratislavy, Obvodného oa-
l. hudobnej ikoly pre Slovensko 
dobná ikola bola poillitnená a prel ia do 
starostlivosti Ost redoého oárodn6ho vý· 
boru hlavného mesta Bratislavy. Tým bo· 
ll ~lastoene vyr le enl! priestorové, ale 
hlavne finančné ťažkosti školy. A:Z teraz 
sa mohla !!kola plne rozv!tať po každe! 
stránke. Počet žiakov rástol z roka no 
r ok a r ladnerstvo !!koly túto situáciu 
muselo rlešlt detašovan9ml pracoviska
ml, ktoré sa postupom času osamostat 
star ostlivosti o talentovanO mládež. 
llovall. Dnes už máme v Bratislave 8 ĽSU 
ktoré zapadatú do celkove! koncepclr 

Pri oslavách 55. výročia založenia ško 
l y, ktoré boli sťí!!astou qsláv 30. výro 
čia oslobodenia nášho mesta, sme sl spo 
m!nall na prlekopntkov, ktorr sa zaslú! l 
ll o rozvoj školy, a to oslavn9m týždňom 
s pracovnou náplňou. O. 17.-21. 111. 
1975 bol na škole vyhlásený ,.Týždeií 
otvorených dweri''. ZOčastnlU sa hu uči-

rodného výboru Bratislava 1., Obvodného 
výboru KSS, Obvodného v9boru ROH, 
zástupcov Konzervatória a národného 
umelca Eugena Sucho11a. Dť\a 19. marca 
bola predná!;ka prof. Ofgy Pavlovskel na 
tému " Psychický vývin det! v predJkol
skom veku ". O deň neskOr prof. Juraj 
Posp!!lll predniesol ,·ererát: "S6časn6 
hudobn6 smnry". Prednášok so z(Jčastnl· 
ll a1 učitelia ostatných bratislavských 
LSU. V posledný dell osláv - 21. mar· 
ca - bol koncert vltazov obvodného ko
la ĽSU Bratlslsva l. Po ukončen{ Týtdi)a 
otvoren9ch dverl boli konzultácie s ve
denhn ~koly, ako l s jeclnotllv9ml vyuču
túclml, u ktor9ch sa konali hospitácie. 

S t ýmto bohatým programom sa Ľu
dová škola umonia Miloša Ruppeldta dO.. 
stotne zapollla do rámca osláv 30. vý· 
ročla Ol>lobodenla naše( vlasti 

JANA HRDINOVA 



Emanuel 
Maršík 

Koncom tohto roku (24. de
cembru 19751 u plynie 100 ro
kov od na rode nia a 5. mat·ca 
1976 40 rokov od smrll č~kó· 
bo operného sklnd8 tora 8 org a · 
ntz4tora kulturnc ho t lvota na 
Slovensku - EMANUELA MAR
SIKA. Zdtmék Nejod l9. Vllčz.
lhlv Novák, Josor Su k, Richard 
Strauss hod notili teho d ie lo vy· 
IOko a prirovnávali ho k vr
cholom česke! h udo bneJ tv()ľb y. 
V6clav Ta llch, ktor9 dir igova l 
Jeho SymrOn lu d m ol a sym
fonickú báse1) .,Utonulá", pove· 
dol o jeho hudbe, žo ,.má lo· 
ktorý český skladator dokU e 
tak, ako Marl lk, a lupňovaC dra 
matlcký účinok hudby". Oska r 
fll edbdl. ktor9 dOverno pozn<JI 
teho dlrlo, dirigoval teho opo· 
rv 1 svmfontckO !>klodbv a 
sprevádzal často - ako kiiiVI· 
n sta - teho plesne. naplsal v 
člán ku .,O Slovenskom ná rod
nom divadle" [ Pr ag cr Presse, 
28. 8. 1935 J. že " Marili ka mu sl
me zaradi( k oalll m naflepilm 
•ramatlckým s k la daterom'. A 
pritom teho dielo, ktorO má ast 
300 opusov, bolo až d oposta r 
ukryté v rodinn om archive a 
vcretnoslJ neprfstu pnO. Pre to 
bude prekvaponfm, a k sa znovu 
obnovia niek toré naštudo vania 
teho sklad ieb. Pro zá u1e mcov sú 
Interesantné 01 osobné pozná m· 
ky a dennfky [ CP.Ikove 26 zoši
tov, ktorO zochytuvajú v 9vo j 
slovenského oollttckóho a kul· 
turneho života v rokoch 1918-
1933). 
Stručný i ivoto pis : E. M. sa 

narodil 24. XII. 1875 v Spále· 
ném Poffčf pri i1lznl. Zák ladné 
hudobnO vzdelanie dosta l od ot
ca, učttera Františka Ma rS!ka a 
lko 10-ročn9 zača l p!sat svo
le prvé s kladby. Po stredoškol
skom vzdelan! zača t študovať 
v r. 1895 p rávnickú fa ku ltu 
Karlove ! u niverzity v Prahe. 
Svete hudobné vzdelanie sl pre· 
blbll u skladatela Hynka Pallu 
v Plzni a neskOr v Pra he u 
Zdet'aka Fibicha a Anton!na 
Dvoráka. v tot dobe plše ce lt 
rad plesn i, zborov a drobn9c h 
orchestrálnych skladie b. Mnohé 

Dr. Emanuel Mar~ík. 

motlvy t9chto kompozfc ll zo 
studentských rokov s tali so mu 
podkla dom neskorštch vel kýt.h 
opusov. Po absotvovanl prOv, 
rozhodol sa venovať voJens ké· 
mu oovolun tu. Po službe vo 
VIedni prichá dza v r . 1901 do 
Budapešti, kde dokončil ~vo)e 
hu dobné vzdelan ie no tzv. Zem· 
skal hudobne ! a kadémii. V ro· 
k och 1904- 1908 š tud ova l sklad· 
bu pod veden lm prof. llansa 
Koess lera. Buda peštianska [ll. 
ha rmónia v r. 1908 hra la Je hO 
abso tvents k(l Symfon lu d mol. 
V Buda pešti sa zoznámil Mor
šfk s viacerými českým i č ml
tefmt. V r. 1912 h o pre ložil i do 
VIedne, neskOr do Osi Jeku, po· 
tom cl o Zag rebu. Po vo jne v r. 
1918 bol Is tý čas poveren9 or
ganlzovantm vo Jenske! služby 
na Ju hoslovanskom uzemf, a 
tak sa vrncto do nove( CSR 
al v r. 1919. V CSR ven oval 
svo fe organizačné schopnos ti 
vybudovaniu riad iaceho aparátu 
a kultúrnych tn~tltllcll na Sto· 
vens ku. Od konca r. 1919 pO· 
sobll a ko hlavn9 slúžny a od 
februára 1920 ako zás tupca tu· 
pana a vládny radca v Bra li· 
s ta ve. Po zrušen! žllp v r. 1928 
prldelll l ho do Zems kého Ora
du , a ko prednos tu kult(Jrneho 
odboru a neskOr a ko šéfa pre
ztdla. Dr. E. Ma rš fk sa prest a · 
hovaJ do Tábora v ju žn9ch Ce
chách v r . 1931, kde a j zomrel. 

Vše tok svoj volnf čas veno· 
val (oočas bra tis lavs kého pOso· 
benla] kultGrno-organlzačne t 
činnosti a komoonovan tu. Bol 
dlhoročným tlradu (tlclm pol-

prrdsodom ku ra tór ia Hudobne) 
~kotv. kd A po máhal nalrull pr t 
llllclllČIIOilJ ZU IS[OVant ČI11110Stl 
teJto tnstt tucle ľakl!>to t rel>h 
ocunlf teho zásluhy o menovtt· 
nie Skoly na ukadémlu l kon
t e rvutón um 1 v r. 1926. Ho • 
vred:.cdom Slovcnskol ltlll.tr 
mflnto - predc.hodeu d nesnll 
::iF. prodscdo m kon•:ur tného 
~po lk u, pred sedom ll udolmélh 
odboru. Umlller.ke l besed y u 
pod . Za velké zás luhy ho me
nova li čestu9m č lenom. !Jiebo 
čestným predsed om mnohýc.h 
kullu rnyc h s po lkov 

Tvorba: K hlavn ým d ielom 
pat r iu d ve opery - Ctorny lok · 
nfn a Studentská lá~ka. Prvá 
o pera meta premiéru v Brali· 
s tave v r . 1921. Robotnlcko no· 
vlny [to dňa 17. ll . 1921 1 o 
diele napfsall : ,.Hudobne je ope
ra Marl!ka umeleckým člnom, 

ktQrý te vysoko nad normálom 
dne&nai hudobnej d ramatickej 
tvorby . . . EkonornlckefAI a vy
počftnai•l skladater bol by 
viac ilotrlJ a bohatstvo hudob 
nýcb myiillcnok Marllka by mu 
vystač ilo na ďal!le dve d ia· 
la ". Studen ts ká láska mo lu 
opll ť pre miéru v SND 8 to 16. l . 
1925. Dobros lav Ore t takto pri· 
vfta l oporu v Lidových novi · 
ná ch [ 18. l. 1925 ): ., . . . Poctivá 
práca Inte ligentného autora, 
ktorý ovláda mnohé modern6 
prostriedky iolltrumentačné o 
pracuJe s nimi ekonomicky. 
Konver~ačný sloh mu poskytu je 
prllelltosť, aby vbodne axpono· 
val hudobn6 nástroje sólisticky 
- v zau(hnavom kont ra punkte 
so só lovými spevákmi i zbor· 
ml. Lyrlcké miesta hý r ia farba· 
ml plného orchestra - snáď 
a! prll i!l čulo . . . ". Celý rad 
d robnctMch sk ladieb sl1 bud vy
tvoren() oko novin ky (Pleseň 
bez slov pre husle], a lebo 
upravené zo sta ršfch (Spomten. 
ka, Večerná plesei\ pre violon
čelo a klav!r a celý ra d ptes· 
nl). 

Os kar Nedba l v spomt na nom 
článku pre Prager Presse o. l. 
naptsa t: ,.Keby sa ma spýtali, 
i!o sl mysiJm o Mari!kovi, ako 
o tradnlkovl a hudobnlkovl, 
musel by som odpovedať, !e nie 
aom doat kompetentný, aby som 
ocenil teho zásluhy ako pod· 
l upana, ale, ek je takým zdal· 
atm tiradn(kom, ako hudobnl· 
kom, j• Iste 6radnlkom vynlka· 
ttclm • M. PO LAKOV A 
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Ked' porovnáme, kofko mualkoloalckef literat6· 
ry a popularlzai!nfch prác Yfkaauje aala pabll· 
clstlka o skladateloch, potom dve nod fabU.k6· 
cle o svetoznámych s ovietskych klavirlstoch uvfta 
kaldf návitevnfk koncertOY d:lnej hudby. Bez 
tllografických údajov o hudoboo-spololenskom 
uflenenl koncerto6ho umelca el Ca!ko vysntll· 
ae tt. či oné hodnotu umeleckej pravdy, silu 
lltetickébo ponoru do reality bytia a umeleckeJ 

E. Gllels 

l,aciftčoostl. Ani hudobnf amatb nem6 rád ob· 
cb6daanle otázky talentu , tvoriYel osobnosti a 
ameleckébo nová torstva. V tomto prlpade a6 
IOtletskl klaviristi E. Gllela a S. Richter vd'ai!· 
afm ,.predmetom" záujmu, pretole v Ich bra i v 
nlkowej umeleckej i!lnnostl u reallauf6 11 obdl· 
nbodoou dokonalolfou , Istotou a platnoafou pos· 
tul6ty esteticko·lnterpretai!né, kult6rno-polltlck6 
l hudobno-pedagogické. 

o umeleckej drAho uvedených umelcoY molno 
JIMaf 1 lacnou thovlt011fou, alebo na i rovni mu· 
llkoloatckef l i tylistlcke). V tomto amysle obe 
IJIIbllkácle M. Jurfl<a s pliiaJ6 krlt6rlá odbornosti 
1 metodológie (napr. ujasnenie fOjmoY: prlnclp, 
Jriltup, met6da] a adekvátnym itflom nadmieru 
yYbovuji funkcii edlcle. 56 Ykusnfm a avle!o 

S. Rlcllter 

naplunf m pendantom podobných publlkácU, kto· 
ri y úrll edfcle Lfra u~ vyi ll (napr. o V. Pf lho
dovl, Z. R611čkovoj, A. Toscaninlm, R. Tebaldlovej 
alef. ) . Ako predoiU autori, aj M. juri k nadvia zal 
na skúsenos ti 1 osobného kontaktu a vyul ll 
s právne dokument6rn011t' korelipoodencle, spomie
nok, kritik, rllanych poaorovanl a postrehov. Pro
blematiku o ktorej mi muziko16g plsať, mo:lno 
Yldlef vo ' viacerých rovinách , napr. filo~oficko
estetlckých, vieobecnomuzlkologlckýcb l i peclál 
novedeckých (mám tu na m ysli d etailné otázky 
klavlrnej interpretácie]: to vietko al )urtk ujasnil 
6vahou, pr a k o h o c h c e p l s a C. Potom mu 
vyzneli oba portréty jasne, zrozumltefne, bez 
nadnesené ho expresfvoeho výrazu. Milovnfk kla 
vlrnej hry chce vedieť, komu z oboch umelcov 
muzlkol6g dá prednosť, koho hodnoti vyli ie . 
Nech al i!ltater ná jde odpove1f v )urlkových mo· 
nografl6ch. Hudobný pedagóg má v uved ených 
publlkácláoh navyie Informácie a odporúčanCi ll· 
teratCiru pre l lakoY. Popularizácia ozajstných 
umelcov (oa rozdiel od nekritickef glorUikácle 
pseudoumelcov) je u f ltocná: preto ii roke j vere j· 
nosti podobné monografie chýbajú (napr. o d l· 
rlgentovl Z. Chalabelovl, huslistovi ). Sukovl, 
o olektorfch apedkoch pražské ho Národného dl 
vadia, nov6 spracovanie by ai zaslúiil Já n Kubo 
Uk atcf. ). . 

Dve Jurlkove publikácie: k o n r ron tá c 1 a 
d v o ch p rl at u po v? Nezdá sa ml. Monote· 
matlčnoaf, podobnosť s tavby, problematiky l i týlu , 
tntorpretácla - l ked' Ide o dvoch vlrtuô:lov, kto 
rfch loterpratai!d Jedinečnosť je naprosto od 
Jiint. jOZEF TVRDON 

teskoslovenská hudobná rada 
1. Alof• Luknér. Prltomn( mali 
na programe usta noven ie Ces 
koslovenskej hudobnej rady 8 

volbu Jef vedCiclch runkctené 
rov. Predsedom CSHR sa &ta l 
ná r. umelec prof. ). Cikker, 18 
(omnlkom - d r . L. Mokrý, 
CSc. podpredsedom - O. Flos 
man, V podr obnom d lskuao om 
Jodnanl sa prltomn( rozhovoril i 
0 otázkach rokovacieho portad 
ku, jeho upresnenf, oko af o 
praktických výkonných fnnk 
ciácb aekretariátu éSHR. 

Dila 18. aprila t. r. bolo v 
lntlalave ustanovujt!.ce zasad· 
aotle Cnl<osloveoskef hudobnej 
redy, ktorá bude vrcholným r e 
Jlll&entantom i!eskosloYenakc j 
lladoboej kullt!.ry voči prfl lul 
•fm medzinárodným hudobným 
araaalúclám, Za i!eskt!. stranu 
.,_ usadnutia z6i!astolll: J. Ba 
jer, J. Boháč, V. Doblél, O 
FIIUia.a, V. Kutera, ). Pálent 

i!ek, J. Pauer a L. Zelezný. Za 
s lovenskú stranu boli pritom 
nf: L. Mokrý, Z. Novlitek, M 
Novák, S. Klimo, Z. Miku la 11 
E. Suchoil. Ro kovanie otvoril 
predseda Ceskoslovensk6ho vý· 
boru zväzov skladaterov - né· 
rodn ý u melrc prof. E. Sucholí. 
Po ňom privha l prltomných v 
·astúpen t MK SSR - vedúci 
ludub nóho oddelenia MK SSR 

Lubomír 
žELEZNÝ 

(18. lll. 1925) 

Pä Cdesiatnlk Lubomfr Zoloz
ný patri v s6časnosll k naf· 
zná mojl lm osobnostiam česke) 
hudby. Vyplfva to niele n z je· 
ho tvorivé ho anga:lovania sa, 
no rovnako z postu, ktorý za. 
s táva . v docombrl r . 1972 mu 
zverili funkciu predsedu 
ús tredného vý boru Zväzu čel
kých skladaterov a koncertných 
ume lcov. jubilant - skladater 
patri k tým umelcom, ktorých 
este tika Jo rormovaná preaved· 
čen fm , le o kvalite diela ne
rozhoduJe poul ltý techntckf 
postup, ale prvorad(i Ctlobu tu 
má ak ladateron 1Cbopno1f ,o-

' 

d eli t aa s polllu cháčom o svoJ 
zUitkový net, naplniť obsah 
d iele dvalnou tdeou , nlo raz 
aktuálne nal iehavou. Oslruvsk9 
rodák ltudovat najs kór sú· 
kromne u pror. j. Schrelbra, 
neskélr prelial na brn ia n~ke 
Konzervatórium a po skončeni 
nacisticke J okuplicle l k ed y bol 
n6tenf prerul lt i túdlá ), pokra
čoval vo vzdetávanf u Kar la (a· 
nečka v Prahe. Bol tle2 t la
kom K. B. Jlráka. Kom polil!né 
oddelenie prafského Kon ze rva. 
t6rla absolvova l v r . 19!18 a " 
rokoch 19!18- 1950 navl tevoval 
AMU v t riede B. Boi'kovca a 
K. )anečka. Existenčná nutnnsť 
ho priviedla do prab kiího roz.. 
hlasu , kde pôsobi l ako hndob· 
nt rells6r (do r . 1951 ). Neskôr 
pósobll v Armádnom ume lec
kom st!.bore Vilo Nojedt6h n. kde 
v rokoch 1951- 58 vytvoril co· 
lf rad plesni, ale l najrozne f
llch lnltrumentécll a CipraY 
skladieb. Od r. 1958 aa tak mer 
bea prerulenla venu je Iba skla
datelakej prác i. Z (eho tvorby 
spomeilmo mnohokrát uvádza
né a reprfzované l. sl tič l kov6 
kvarteto, Koncert pre husle a 
orchester z r. 1959; takme r se· 
demdeslatkrá t uviedli jeho d ru
bé sláčikové kvarte to v rôz
nych eur6ps kych l tátoch, zná · 
me s6 Trt zmlol an6 zbory a 
Dva mn!sk6 zbory na texty Ra
bindran6ta Thékura, 1 komor· 
ne t tvorby Kvinteto pre dvoja 
hus ll, klarine t, violu a violon
čelo, Dychové kvinte to a Kon
certná hudbe pre violu, sláčiky 
a klavlr. NaJväčllebo spoločen· 
aké ho u1nanla za umeleck6 
tvorbu dosiahol skladate r Sym
fón iOu pre malf orches te r z r . 
1971. Za t6to skladbu nd ellll 
Lubo mfrovl ZeJezné mn v roku 
1973 Státnu ceau Klementa 
Gottwalda. 

Pražská jar 

tridsafročná 
Spolu s vQročlm osl obodenia naJef vlasti st tohto roku prt

pomememe aJ 30. v{jročle t rvani a festivalu Pra!skd Jar . Prt 
Jeho zakladanl dramaturgtckd Jtrka mal a zd6razffovat aspekty 
nielen hudobn~. ale aJ spoločensko-politick~; O.čast na!>1ch 
l zahranlčn{jch umel cov bola vldy d6kazom, že ,)wdba spdJa 
ndrody•. 

Ak sa poobhlladneme po tradtcll doteraJSfch t roch desat
roN trvania tohot o festivalu, deflluffl pred nami celtJ plefdda 
v{jznamn{jch mien Inter pretov (na Celfl s Olstrachom, Rlchte· 
rom, Karatanom a ctaWmt §plčkaml svetov~ho lnterpretalm~
ho umenia}, na programoch /ednotltv{jch koncer tov sa mohli 
posluchdčl zoznamu ni elen s klastck{jm hudobným repertod· 
rom, a le velk{j d6raz sa kladie (natml1 v posledn{jch rokoch } 
t na p~vodnO. sO.časnO. tuorbu. 

V pinet miere sa to vzfahute at na tohtoroCnO. PralskO. far. 
Stač! tba nlekolko čtsel: na 65 koncertoch sa predstavi 10 
symfonlck{jch telies (o. 1. SttJtny akademlck{j sljmfonlcký or
chester Mosk ovsket f ilharmónie s d irigentom Klrllom Kondra
Jinom, Car lo Mar ta Glullnl bude na Pratsket tart dlflqovat 
ensembl Wiener Symphonlker, prtde var§avskd Filharmónia 
narodowa s d irigentom Wltol dom Rowlcklm a medzi hostaml 
bude at Sof l fskd Stt1tna filharmónia pod taktovk ou DL1111tra 
Manolovaj. Kec! k tomu prlpočttamfl 5 profesl ontJi nych zbo· 
r ových telies, 21 k omorn{jch sO.borov a stovku sólistov a dt· 
r lgentov, z ktor{jch skoro pol ovicu budO. tvortt zahranU:nt 
účastntcl , m~leme povedal, l e tohtoročnd fubllejnd Pra~skd 
Jar bude skutočne reprezentatlvna. 

NatvliNt zdufem bude patril na/ml1 vystO.penl u svetoznd· 
meho k l avir istu Arthura Benedetti·MichelangellhoJ v sól ovom 
recLttJIL: Beethoven, Schubert , Chopin a Rave/, s Ceskou f ll· 
harmóniou prednesie Schumannov Kl avl rny k oncert a mol} , 
velký zduJem Iste vzbudl vystO.pente tenor istu P. Schreiera 
a bar yronlstu Toma Krausa, podobne ako recltdl huslistu 1. 
Olstracl1a, alebo gitar istu Tullana Breama. Z dtrlgentskgch 
hviezd spomehme aspo/l mend fansons, Lelnsdorf, Bauda, Da· 
non ..• 

llosfom PralskeJ fart bude tlel - ako kaldoročne - Slo· 
venskd filharmónia z Brat islav/l so Zdellkom Ko§lerom. Uve· 
die Clkkerovu Symfóniu 1945, Debussyho Nocturna n s Mt· 
challom Chomlcerom Rokokov~ var ltJcle pre violončelo P. I. 
Catkovsk~llo. Pod tak tovkou Ladisl ava Slovdka uvedie pro· 
gram, v ktorom zaznie KuCerova Predohra, SostakovLCovu LO. 
symfónia a lll. klavtrny koncert L. van Beethovena (sólo /ôrg 
Dem us}. 

TohtoroCn!} fubtleJnO ročntk zautme l po strdnkfl drama· 
turg/eke/. Ok rem Brlttenovho "Votnov~ho rekviem• zaznelO. 
mdlo zndme "Aprllov~ preludta• a ,.Varlacle na zvonkovtí 
hru• od Vttbzslavy KaprdloveJ. Vtedenskt symfonlcl sa pred· 
stavia s 9. Mahlerovou sy mfóniou, Martina bude o. 1. repre· 
zentovat zndmy Koncert pre dva s/tJCikov~ orchestre, klavlr 
a tympany, d ielo v celet hudobne/ ltteratO.re celkom v{jnlmoč· 
n~. Zo sl ovensk{jch aut orov, ktor{jch diela sa zaraden~ do 
programu, sl pripomeňme Suchoňove Metamorfózy, Moyzesa
vu BratislavskO. hudbu, spomlnanO. Ctkkerovu Symfóniu 1945. 
Velmi zaujlmav{jm prtnosom budO. Pralskt madrlgallst t, ktort 
pod vedentm prof. Miroslava Venhodu prednesa o. 1. Suitu 
z t ancov sl ovenských rukopisov 17.-18. storočia. 

Tohto roku budO. mat v rdmct festivalu svoju pralsktí pre
mt~ru diela f . Cikkera, A. Moyzesa, O. Fl osmana, v. KutJeru, 
1\. KoSftJ.la a V. Kalablsa. Okrem toho sa Pralskd Jar sna~t 
upozornlt aj na autorov fubtluftíclch: A. Scarlattlho, Vo,.t§ka, 
l.uuba, Ravela, Honeggera, Hlndemttha, Kaprdlovet, Martina 
a NetedUho. Tohto roku bude velk{j pr iestor venovaný tvorbe 
\Ovletskych aut orov: Sostakovtča, Prokofieva, Sčedrtna a tn{jch. 
Nie te to samoO.čeln~: fublltifn/} ročn1k vytadruffl sO.tJasne 
l tridsa! rokov od oslobodenia na§ef vlasti. 

TOMAS HEJZLAR 



Slovenská filharmónia 
20. a 21. Ul . 197!1 

p o me~ačnom odstupe sme mail opl!t 
moznost prlvltat na koncertnom pó 

d1u SF Slovensky komorný orchester s 
umelr.ckým vr.duclm Bohdanom Warcha
lom. Ak k februárovému koncertu , na
p riek jeho vysoke! í1rovnt, pred<;u len 
mohli byt vznesľ.né 1 menštr. krltlrké 
pripomienky, poslf!dny koncr.rt SKO sl 
zaslúži ocenenie tou na 1vyssou mowou 
známkou kvality. Zásluhu na tom ma ,ú 
v rovnakej miere orchester a sóllstt: 
španiel sky gitaristu arciso Yepes a ma
ďarská sopranistka Magda Kalmárové. N amtesto pOvodne plánovanej Hinde-

mi thovej Smutotnej hudb~ zaznela v 
úvode koncertu Munnhetmská symtónlu 
G dur, č. l od Jana Vác lava Sta mlca. 
Velká prec!znost 11 skutočne ukutkovo 
tntonatno čista hru if• u Sl\0 uz ~<tlnu
zreimoswu :\11': bv v~uk nHZIWilH'nHia, 
keb11 ICl s11l:ustou nt>bola l IJI't'lllV'>It:HII 
vyslltvba diela flo dyn»mlt kej a vyrat:o
Vt!l stránkr.. prcpracovanos t 1 tých llltk 
mr.n~fch dt•tt~ilov, JlltLltk<llttou l tllhoroč· 
nou praxou unwiHckMIO vcdureho ~úbo· 
ru zuručena štvlovost prednesu o - pre 
.,Wurchulovcov" tttk typJI'ku - zanlote· 
nost a !'lldo...t z hry. f enomenillny, na u•lom svnte znamy 

·18· rocný ~lh111 olsl<v ~(l turista a rei-
so Yepes 18 ( V diWSllf!j dobA IO ZlliC 
tnkmer neuveruerne l v hre na gitare 
samoukom a tvor·com vlastne), lndlvldulil
nol. uplne novej techniky hry. Fascino
val brilantnou technikou a zároven ne· 
uvertternou Jahkosťou, akou zdolával 1 
t1e na]tažste technicke problémy. jeho 
'hru !ili vyznačovala vefmi st r akou dyna· 
mu kou a výruzovou 'ké lou. hlbokým po 
nor om do tnterprctovanóho diela. Tieto 
kvalrty !Jl'f'Zt!IIIOVHI V sóloVej Španiel 

skej sulte Ga~para So nza, v Koncerte 
prt~ ,!:ltaru a sláčiky D dur od Antonia 
Viva ldi ho a v niekorkých pr!davkorh, 
ktoré st vY:ttndalo nad~enll obecenstvo. S ól!stka Státnej opery v Budape~tl. !Uu-

r eátka MedzinárodneJ tribúny mla
dých Interpretov U~ESCO 1972 v Brati
slave - sopranistka Magda Kalm6rov6 
hostovala v kantáte Antonia Vivaldiho 
Laudate puerl. Trochu zas treté zafarbe
nie hlasu (hluvne vo vysokých polohách l 
nedovolilo spevátke dosiahnut žiadané 
dynamické rozpHtte a tym 1 dramatické 
naplttle Rušivé gllssandá, ktoré sa občus 
vvskvtll pri rýchlych tmnpách r hlavne 
vo VV'!Okých tOn och). treba prlčitat 1111 
vrub skOr "maniére", než nemožnosti to· 
to 11skalle technicky zvládnut. Napriek 
týmto pripomienkam skladba bola lnter
prntovuná neobyčHjne vrúcne. Baroková 
hudbu vvhovufe tnterpretktnmu natur elu 
1 hlusovému fondu. S KO v gitarovom koncerte 1 v kantá-

te preukáza l rovnaké kvality ako v 
prvc!l skladbe večera a silhro so sólis
tami bola po každej stránke vzorová. 
V o VIvaldiho kantáte flautové sOia ver
m l pekne predniesol Milan Brunner. 

V, ZITNA 

Tret! abonentný cyklus Státnej filhar
mónie v Kosiciach sa začal slávnostným 
koncertom pri pr!ležllostl 30. výročia 
oslobodenia Kos!c: Mario Klemens diri 
goval Slávnostnú predohru C dur B. 
Smetanu, s klavlrlstkou Lfdlou Majlin · 
govou uviedol Koncert pre klav!r a or · 
chester op. 42 A. Schllnberga a po prP
stávke - Symfóniu č. 2 h mol od A. P. 
Borodma. Bol to koncert vcelku vermt 
dobrej urovne. Potvrdil ďalšiu snahu 
vedenia pri budovan! prortlu orchestra, 
n ezabúdajuc pritom aj na splnenie oča
kávani obecenstva. I ked klavtrny kon
·cert A. Schllnberga nevyvolal u pritom 
ného publika patričnú odozvu, považu
jeme Jeho uvedenie za prlkladný dr ama
turgický čln. Majllngová sa predstavila 
ako klavir istka, ktorá sa s mimoriadnou 
zärubou venuje hudbe 20. storočia. Pri
kladná svedomitosť, kultivované muzi
kantské c!tenle, pekný tOn, vyspel& tech
niku - to sú vlastnosti jej umeleckej 
osobnosti. Plne respektovala rozloženie 
ťažisk medz! sólový part a orchester, na 
opodstatnených miestach dala vynlknút 
svojej virtuozite. Symfónia A. P. Boro
dlna bola zahratá s vefkým porozume
nlm a v niektorých momentoch na vý
bornej ťirovnl. Klemensov výkon bol su
verénny, skladba bola prunerane vybu
dovaná a jeJ prvé predvedenie orchest 
rom Státnej 1llharm0nle sl zasluhuje 
pozornos ť. 

V podan! J. Chucluu sme sl (na dl'll· 
horn koncerte] vypočuli Koncert pre 
Yiolončelo a orchester č. l a mol op. 
33 od C. Salnt-Saensd. V druheJ polovi
c i - za dirigovania B. Režuchu - od
znela Symfónia č. 7 op. 60 " Leningrad 
skli" D. Sostakovtča. Bol to opllt prlklud
ný drumatlcký čtn, poukazuJúCI na bu
dovanlt• rep~;rtoáru, ako Of na vysoké 
amb!rll' {l ciele orckestra Státnej filhar
mónie u JP. i umeleckéko vedPnla. Režucha 
stál !H'Ptl nllročnou nlohou. Dá sa po
vedať. žii\ sp! o ll všetko, čo bolo v Jeho 
silúc.lr 1 možno~t1ach. Dokázal v skladhl' 
vystlhlltlt prt•dovMHkým jej tntenz!vny 
vyrazcn y nuboJ, hlbokt\ emoctonHIHu. 
Hoci vo v9sledllom dojme ch}lbalo vile 

27. • 28. Ili. 1975 

p osledn~m telesom, ktoré suplovalo 
SF počas jet zájazdu do NSR bol 

tálny komorný orchester Zllino na če
lo ~o svojim ~éľdlrigentom Eduardom 
Fischerom. l\aprlek nie nn}!HastueJ~Iemu 
torm rnu [tesne precl jarn~·mt sviatkami! 
zanechal SKO vermt priazniv~ dojem 
o dosiahnutej umr.leckej 1 technickej 
t>ri pravenostl. l dlrlgcntsk9 výkon E. 
ŕ'1~r.hcr.1 , z ktorého vyž1u·ova1 punc vý
razne( o-;obno'it l, zdravého muzikant 
ského nadM•nia, ale at umeleckej rozva
hy a kultrvovanostl svedč! o tom, že 
SKO to v dohrých rukách. 

Eduard Flsf'ller 

J e pochoptternl\, že telesu .záležalo nA 
tom, abv joho bratl~lavský dP.hut 

dopadol čo najprtAzntve)sll'. preto~r od 
neho závisia l ďAisil' pot:v11n1a, [pl'lpad 
ne l na niektoré z budurich Bil S]. Prt 
V~Ctkom VYJadren! ohdlvu ned dOIPraz 
doslnllllutýml vý!oledkami musfm(' knn 
statova(, te nlekP.cty orrlwster nohru· 
dzute nižši počet hrllčov zbvtočným for
sirovanhn zvuku. Pint ! to lllliJI'. o Into
načne dobre zvládnut\'rll partoch nujmH 
dychov~ch nástrojov. M!tk!';te nasodzova
ný tón, kultlvovnuej~il' ndrúbuuln s dy
namikou bude do celkovP.ho zvuku za
padat prtmeroncjsle. [Zhodou okol nosti 
počul som uvoctnt1 '!kladbu - symrontc
kt) rozprávku Peter a vlk op. 67 od S. 
Prukotleva aj na domácom pódiu v Zi· 
Une a tam sa ml llfndulo, tP In teuto 
moment vvstnpovul cl o JH>;>rl'ditl tok 
markantne l. Podanie spr1r voduého tex tu , 
ktorý predná~al.l \drt<111,t Bdl'ónuvil, vy· 
wclo Iskrivo a tet hulr.kv pohotovo. V elml pPkn9 výkon podal orchP~Ier pri 

sprevádzan! vt;u·erých árif z voka l· 
net tvorby G. F. Händla. Výsledný zvuk 
bol mllkM, kornornebf. vvrovnaneJi;f. 
"iad~ente a p01.1tok z tvorenia, tPthniC· 
k6 zdatnosť, zmvsPI pr p, barokový pátos, 
l>re,~;nantnost rakturv sa znsll1žrll ver
kou mierou o u:;pf!~né vvznnnl e ár ie Ar
mldy z opery Rina ldo a árie Apolla zo 
serenády Parn11~so In restH. \Ja)presved
člve)š! ohlas zanechali v~ak ďalšie čis
ta, v ktorých spoluúčinkova l - popri 
sólistke opery SI\D v Br11tlslave Jarmile 
Smyčkofej - aj Slovenskt (llbarmonir:-

~le a výraznejšie dokreslenie jednotli
vých nálad a m yl;llenok, orchester - v 
rámci svojich možnost! - odviedol kus 
poctiveJ práce. J. Chuchro Je pozoruhod
ne zrelý umelec, ktory má dar spontán
neho muzlkantstva l schopnos t In telek
tuálnej sebakontroly. jeho technlrká vy
bavenost mu umožl1uJe plne sa sustre
d!t na obsali skladby a jeJ výrazovú 
stránku. Cit pr e tOn, krásna kantiléna 
a tvor ivá Interpretácia sa spojili vo vý
razný, l pre po~lucháča emoctonOlne 
siln~ zážitok. Rozozvučal svoj nástroj 
nielen v mllkkých, poddajných legatach, 
ale aj v rýchlych pasážach, a to s do· 
konalou plastičnosťou. Režucha spre
vádzul s ozajstnou chuťou a zanlete
nfm. 

Marián Laplhlnský (od januára 1975 
sólista Státnej filharmónie] s verkým 
uspechom zahral Koncert pre k lavlr a 
orchester 1!. 2, C dur op. 28 S. Proko
fieva. Náladová grotesknosť, srdečná l y
rika a vi r tuózna faktúra koncertu, sa 
v podan! Lapšanského rozsvietili v plneJ 
nádhere a lesku. Jeho výkon charakte
rizovalo perfektné klavlrlstické zvlád
nutie, umelecká deflnlt!vnost, presné 
zaobchádzanie s frázami, hlboko senzl
tfvne crtená muzika, stvárnená s krá
sou l zvukovou s!rkou. Koncert mal l 
výborne prepracovanie detailov a po 
ukázal na umelecký rast a cJ:iarakteris 
tické črty umeleckeJ osobnosti Lapšan
ského. juhoslovanský dirigent Abld Kus 
turlca uviedol Symfonické kolo ). Goto· 
vaca a Symfóniu 1!. l C dur od G. BI
zeta. Prvé vystl'lpenle dirigenta na pOde 
::itátnej fil harmónie nesplnilo v?.etky oča 
kávan ta. Dirigent sa nechal často uná
šat nevyváženým a nedottahnutým zvu
kom orchestra a jeho pr!stup k jednal· 
l!vým skl adbám programu n{lmal dosta· 
!očnú Iskru. Symfónii ch~bala br llant
nost a vl!čsla tempová diferencovanosť. 
Hosťovanie Juhoslovanského dh·tgenta 
podstatnejsle neprispela k zdokonafova
nlu lnterprf'tatného majstrovstva or 
c:hf!stra Státnej filharmónie. 

S. CURJLLA 

kt zbor r čo do obsadenia zr &dukovant 
- pr•mc1·ane ku komornému ob!>adentu 
Zlllnského telesa - na poloviCu], ktor~ 
pripravil k technicky dobre zvládnutému 
n za}.Hému v~konu zbormaJster Peter 
llradil. Al J. Smy~ková podala v poslerl 
nvth Clslach muzi kálne pt•eZit9 a pre 
prllrovan9 výkon. 0 záveročnet Slnfontette La jolla od 

B. Martinu m0:7.emP. poveda ť v pod· 
state lo Isté ako o Prokortevovl : vyjud
rlt obdiv a súhlas nad muz, kantským 
a koncepčným pr!stupom a s určitými 
výhradami prijat kvalitu zvukového a 
dynamického našt\ldOVRnla. Napriek nie 
ktorým priJI(Imienkam k fýkonu SKO 
Zi llna v Bratislave, hodnol!me Jeho ume
leckú úrnveň vysoko pozit!vne a verime, 
i e po tomto úspelnom debute budi oa
sl edova t ďallle vyst6penla, elle líspel 
nej ie . • . SKO má pre ne - za terafl ie
ho personálneho stavu telesa l vedenia 
- v~etk y predpoklady. 

Peter Toperczer 
N a 5. matln& cyklu prémlových kon 

certov dňa 30. mar·ca t. r. 'l!ystúptl 
" koncertne j sieni SF v Brat is lave jej 
sólista Peter Toperczer. 

S pravou noblesou. citovou Z!tntote· 
nostou, ale aj krehkostou, p1·egnant· 

nostou, zreteroosťou , dlsctplhtou a spev
nostou stvárňoval Toperrzer Jf.ldnotlt\' 
času úvodnej Sonáty C dur od ba1·oko· 
vého majstra B. Galuppilto. Vzácne \Y· 
pestovaný cit pre ušfachttlost dynamic
kých prostriedkov. fantaziJný vklac1, <~le 
Hf virtuozita [strhuJuCe tempo ttnlilo 
vej časti Allegro assa1 l doslo\a 
triumfovali . 

0 proti vl !ti~ a 1štemu recltálovémn kon 
cm·tu Toperrzera na na BIIS. na kto 

rom prevládAli diela romantikov [S!'hu 
mann, Chopin l. dramaturgická stavba 
tohto koncertu výber om štyl ov dopiM!a 
predchádzajúce matiné a zároveJ) umot 
nl la odhullt dalš ie parametre verkého 
Topcrczerovho umenia. Tentokrát mal 
klavirista k dlst>oz!ctt kvalttneJsl ná 
!.l r of a zrejme e~te nevyšiel z tvorivého 
zunletcmla o zotrvučnostt svojich vystu 
pPni p'o NSR. 
V Toperczer ovcJ hre sme tak nachá· 

dz111! v ideú tnllj rovnováhe a na vy
sokom stupm maJSll'ovstva všetky zlož. 
ky Interpretácie, akými má dlsponovat 
umelec eurOpskej triedy. Tok napr. v 
tcchnlt keJ !>lrl\uke svo jej hry dosiAhol 
Toper czer stupt!il fP.dinečnef suverenity, 
hraničiacej s noprostou perlektno!>ťou 
výkonu. Milže !ol zvol iť aj Ile nujrycll· 
IP jS).e tempá hP.z toho, aby mu to klád· 
lo nejaké prHkM;kv. llra a tvo•·! pri tom 
!. t!tkou pt•t rod.ttllwstou a uvo!nenosrou, 
tH poslucháč - uch\ utený jeho in ttJJ'· 
pl't tactou - sl ani neuvedomuje tcch
Hh'ku p•·obiHnwt lku il vnlrna rba hi'Hvos( 
11 olt!gd iH'iU. Okrem toho ma mlad~ kla
vil'lstu ei.te tlulsl osobitn)• dar: vie v 
mnxlml\lrw) rn1t.re vvzdvihnu( a vyc.hut· 
nat krásu det.tllu bez toho, aby narus1 1, 
alebo s1ratll z nadhrttdu sugestlvny učl
nok stavebné ho cctkn. Tvorrv ý zreter 
a prfsne res pc. l<. to\ an re st~ l ovy<.h prm
clpov je mu comlt tio sme qua non. Ho
cl Toperczer pre~!va hudbu vermi In· 
tl'nz!vne. nPdáva to niJako najavo na 
efekt vypoč!tanym l ge!>tllml. Sed! zu ná· 
strojom krudne, ale pružne a uvolne
ne. • 

8 eethovenovu Sonátu C dur, np 2, 
č. 3 má Toperczer vo s\ll)Unl re

pertoári ui od študent~kyrh rokov Mo· 
ment Istoty a ostr ielanosti nebol liodk 
prt teJ Inter pretácii ntjakym handlľH· 
pom. Naor>akl Pomohol mu k maxirnrll· 
nemu sústredeniu na citové pod l til'ht.nJP. 
každóho de UJ !lu, k vyloiene ma fstrov· 
~kému stvár neniu všotk9ch pdrametrOI', 
,'\goglck6 vykyvy boli mtntmalnc. n11a 
ko neprekračovall hramcu ndpuutej te· 
!lvy a súčasne sa dokonulc 1yhlt du1mu 
strohosti. Adagio bolo prosté, nc<~lekto
vané, v dynamických vrcholoch dr·antd· 
tlcké, ale vždy s krásnou, mužnr vv· 
sptevanou lyrlckou kantilénou jedma 
Scherzo by hádam znreslo trochu po 
malšle tempo, ale aj tak malo tvorl1 e 
napätie. 

T rl skladby od C. Debussyho (OdrRzy 
vody z cyklu ,.Obrazy" a dve etudv 

- č. 11 a č. 61 boh zasa vtzJtkou To 
perczP.rovho citlivého zaeb('hádzama ~ 
dynamickSrmt odtienkami. Jedlnr.čne IV· 
sllhol omamuJúce čaro vody, z!lsnenu 
krudnú h!Hdlnu, plynucu nl'pretržlt}m 
tokom, alebo ro<(vlrt>nu búrlivým i snmla
clml vodopádmi . r tudy bol! zas holdom 
klav!rne1 technike a ohňostroJu udero
výc.h nuansi v tej najskveleJ!Iej forme. 
Záverečná Prokortevova 7. sonáta sVC>

jou bezprostrednou dravosťou a nahP· 
hdvos(ou bola pre Toparc:~:ar. Skvrlou 
prlležl tosťou k demonstrovunl u bí1rll\e 
ho temper amentu, skvelého rytmu·kého 
cltenl a zmyslu pre prikre kOillrasty, ale 
aj pr~ prostú, nefalšovanú, jemnu a 
spevnil melódi u. 

VLADIMIR CIZIK 

Hudobná žatva 
ZYi1 slovenských skladateloY v spolupr~cl 

so Zvllzom českých skladaterov a koncertných 
umelcov uspOI'iada ako spoločný dar k 30. 
výročiu oslobodenia CSSR Sovietskou armádou 
koncerty z diel sloven-;kých a česk~ch sk la
daterov pod názvom CESKOSLOVENSKÁ HU
DOBNÁ 'lATVA. Prv~ koncert tohto podujatia 
bol 20. apr!l11 t. r. v koncertnej sieni Sloven 
skeJ rtlharmóme. SOC R - Bratislava pod tak· 
tovkou Ondreja Lenárda u viedol na itom sym
fontcku predohru pre velký orchester VZDORY 
A NADEJE od Lad1slava Holoubka, SYMFO:-.:tu 
PRE MAL? ORCHESTER od Lubom!ra Zelezné
ho, päť piesn! pre soprán a orchester na slo
vá S. Záryho z cyklu ~oZázračn~ triezvy ko
ráb" - AD ASTRA od E. Suchoňa (sólistka 
- Anna Kratochv!lová z Brna] .a SYMFO"l! ET 
TU PRE VEĽK? ORCHESTER od Václava Do· 
biá!.a. 

Oaill koncert hudobneJ !latvy bude v sobotu 
3. mája t. r. v koncertnej sieni SF. Vystúpi na 
11om Slovenská filharmónia pod taktovkou 
Ladislava Slováka. Na progr ame bude PRE
DOHRA PRE DYCHOVE: NÁSTROJE od Oldricha 
Flosmana, KONCERT PRE KLAVIR A ORCHES
TER, op. 40 od Deztdera Ka1·do?.a (sóli!.tka D. 
Kardol;ová l, laudatortum pre sOl a zbor, organ 
n orchester MILOVAL SOM TA, op. 46 od 
Andreja Očenáša [premiéra l so sólistami A. 
Ka}abovou-Pe11áSkovou, r:. Ba1·tcovou, dr. G. 
Pappom, J. Spačkom, R. Tučekom. Spol uúčin
kuJe Slovenský fll harmonlcky zbor. 

O deň neskôr ( 4. m6ja t. r. l bude v k on
cer tnej sieni SF ďalš! večerný koncert, na 
ktorom vystúpi SOCR s Ondrejom Lenárdom. 
Na prpgrame je PREDOHRA PRE VEĽK? OR· 
CHESTER od Jozefa Malovca a kantátová tri 
lógia pre sóla, mlešan9 zbor a orchester, 
ODKAZ JÚLIA FUCIKA od jana Seidla. Spolu· 
účinkuJú sólisti ND v PrA he ( Ivo Zldek, a Pre. 
mysl Koč!] a Mtešaný zbor Cs. r ozhlasu v 
Prahe. 

Posledným bratislavským koncertom bude 
vystúpenie speváckeho zboru Lúčnice pod tak
tovkou dr. Stelana Klimu (20. mája t. r.l 
v koncertne j ston! SF o 19.30 hod. Na pro
grame su diela: A. Dvot-áka, B. MartinO, P. 
Ebena, J. Dvotáčka, L. Burlasa, O. Kardosa, 
1. llrušov~kého, ). Cikkera, Z. Mlkulu, O. Fe 
r('nczyho a G. Svlr ldona. 

Okrem toho boli - v rámc! hudobnej žat· 
vy - tri komorné koncerty - 2. a 9. aprll11 
t. r . v Nitre a 9. aprlle t. r. vo Zvol ene. 

Ostravs·ký 
hudobný mái 

Po predcM.d::a]úctcll 20-ich 
r oémkocll Osi rav~kého lwdob· 
neho mája (ktorý je práve la• 
ký starý, ako symfomcký or~ 
cllesler v severomora~·~ke} 
metropole - dnešná Jamicko· 
va filharmóma Ostrava - dole. 
raj$1 poriadatel tol1to jest~t·a· 
lu, ktor ý preb1ella skoro v:du 
v tom čase, l..·edy Praisk·á jar ) 
~POJili tohto rolm svoje ~ ily 
vwcer é k ult tirne 111slrtue1e 
mesta, aby zorganizovali a'-ClU, 
dô.~tojnú tohtoročným velkole
pým májovým oslavám. Tnd· 
siate t1ýrocre oslobodema ~a 
premiet lo do dramaturgie jed· 
11ollivých koncertov i opernyc/1 
pred.~tavem. Ostrav.~kým postu· 
chácom sa pred.~Lav i. t•ela umel• 
cov zo Sovietskeho zvä::u, na
príl.-lad Moskovská filharmóma 
s K1rilom Kondrašmom, Igor 
Oistrach, Jurij Bukov, Z. Clluk. 
nazar ov, Lysettkovo kvarteto, č l 
Vladrmlr Sprvakov. Z nasrcll Vtí· 
:námycll dirigentov, ensem
blov a .~6listov vystrípia na k on. 
cer toch Osi ravského lrudobw~ho 
mája: Jar. Krombholc, Fratrtl· 
sek Jilek, obaja domóci rlifl• 
genti O. Trhlik a Jo.~ef Datriel, 
dutej Václav Hudečck, Jf?se/ 
Chuchro, Mrrka Pokorn(l , Ja· 
nai:kot•a filharmónia, Ostravský 
frlharmolllcký zbor, PS \fU a 
t•y::namtlí ostravskí umelci, ako 
Ostravske J.·varteto, Musici me>
rav1e11se~ atď. 

V dtior h od 8. maja do 12. 
]rína t. r . sa v rame-i Ost rao-. 
skcho lmdobtrčho maja usl..·u
loénr celkom 7 symjo111ckých 
J.·oncertov a ll komorttých. Toh. 
torobtý Afl\1 bude pnwdcpn· 
dobttf' medz111kom v hi ~tóril 
lliťhl o festwulov, zamer aných 
,, m11Htlost r rba na konc·er tv 
'1/mfolllcké. purwduné JFO ll 
po/o:i z(lklucl 1..· t•ytcorell itt ICh 
novej tradlcle, K. STEINMETZ 



Zlatý tJeniec 
V df!och osloboden/O Bratislavy - \tltafllt bratlslavsk4 zbo 

riJ u! po fedend.\l!fkrat o Zlattí vtmtec. V tefto ~uvt~lo~u Sl 
treba uvedonut dua tlóležltts fnkltt: prvym fe už fedendsty 
ro~nik .\úta!e. Táto \Á'Utntno't nPchala 11 každom rol:niku vy 
raznu ~lOfJU - na1nul v drarJlaturqu celeho poduJatw Druhym 
faktom /C', te \Úiaž sa pofíada pre zborové tPlesá z Brali 
slavy. Tu ~a vttnara me kol ko oU1zok; te u me.~ te enm·mn11 
pote/ zbor011?. kol ko ~>ú/Jor011 ~a .,presp1eoa1o• do záoerelme 
h() kola?, stl medzi mm1 nov~ mP nd?. aká te frpkuencla \pe 
vackych teltes pod/u uplynulfjcll rol'ntkoví' 

Slítatllo 8 zborov - tri detské. dua mládežnlcke, feden 
vysoJ..·o~kol.\ky, dua f/lle!.an~ zbory dospelých /} wdne, ka 
teg6rií Sedem zbvrou \li pravtdelmjmi zii:astmkmi dotera/Steh 
roťntkov - prvý raz .\lilaZ/1 d1evl!enský spevácky zbor Mia 
dost pri Odbornom uCIIWi MVZ s dirigentom l. Hrdinom. 
Ostatné súbory sa zfttastl'lufli teda stífaže pravidelne. Preto? 
Za akých okolnostt môže nasta( zmena, aby .\títa: splntla Of 
c:tel aktwtzácie stíborov . . . ? 

U dospelých \me v tomto smere skepttcký. Ai pre nedo\tO 
tok mužských hlasov me te zallal perspektíva zaloi 1f nov4 
zbor. U mládet.e te to uf nddeJnefSie. V Bratislave fC v1ac 
strednych Skôl, kde by sa mohlo vytvorit vhodné zdzemie 
pre spev. Veď ani na fednom gymndziu v meste nie te tele~o 
takl'!llo llJIJ.U, hoci sa to, dari napr. v nectalekef Trnave. Ešte 
lep~le vyhliadklf mafú detsk~ zbory. Hoci te 1ch nlekotko 
kvalllnýclt .. na zoS, do finále sa do.\tanú iba mdlokedy. 
Prei:o? Odpovedal by mohli - okrem dmgentov - af orga 
1t: citon slitaie ( ne::aviest pamwve ltodnotellie? ). 'Vaša odpo 
veď vychádza 1 z poznatku, te s hudobnou vtwhouou na Sko 
Iach vo o.~eobecnostl nemôžeme byt spokoflll. 

v zdvereCnom kole preukdza/1 súbory vzostupnú tendenciu. 
Ra~t1e snaha o hlasova kultftru a farebnost - zauf1mavd te 
1n ~ledovat naJmll v stíbore Technik. /1/asoutl výchova sa std 
110 samozrefmostou. U dirigentov exlstute snaha o sprdvne 
frd!ouanle, agogiku, výstavbu drela, pochopenie !itýlu .~k/a 
dieb a pod. Nedostatok miesta ntlm nedovolufe vymenoval 
sutatný program súborov, preto sa obmedztme tba nu novinky 
repertoaru. Nafmd det~kd zbory ho stdle dopll'la /tí o novd 
skladby - Zornička uviedla at skladbu z Jestlv~lu polittc~ef 
piesne u Murtme, mlddežnlcke zbory pľl~lt s uplne novym 
programom (nafmll Tecllnik sl dal zdl ežat na ~!fbere v~od 
ných .~kladieb J, z dospel!íCh pr1pravll dve premtery Mie !ian!~ 
zbor bratislavských uCitelov (Ferenczy: Volame. Zemanovsky. 
Zmcaj, Bratlslav~ký komornlJ zbor okrem 1/ru!iovského Má 
tovej flauty sp1eval repertoar v nezmenet zostave. ~k chd 
peme angažovanos( v !ilr!iom :,lova zmysle, máme pr1pom1en 
ku, !e sme predpokladali elite vdl:šiu uynachddzavost v ob 
lastl dramaturgie. Porota v zložení: dr. ). Samko - predseda, 
členovia: dr. i - Plavec. A. Zemtmovsky, L. llol ~t~ek . ~ O. Fran 
ctscl udelila tohtoročný Zlaty ve/llec ;aha ulanafslemu nosr 
te/ovi - Bratislavskému komornému zbor~ pri MDKO s . ~ ~ ~·t 
gentom Antonom Kállayom. ĽUBA llORNOVE;SKA 

Otrigent opery a ba le tu Stu 
.ensk6ho národné ho diva dla v 
Bratislave Ger hard AUER oslá 
•ll ' tfchto dňoch dvojité Ju 
bileum - pätdeslatiny l na ro 
di! sa 9. apríla 1925 v Nách o 
de) 1 Atvrt'slorocie d lr ige ntske t 
tinnosli , SND l od 1. má ja 
1150 ). Miesto ·taho dlhych l d 
notenl Jeho bohateJ umclo~ckP. l 
praxe, ktorá v oboch tánroch 
obsiahla diela na jcot lič nc l Ich 
~poch a skladatcfskych ~kol -
1 popri srdečnom blahože lanl, 
prrdkladáme slipis Auero
YJCh nal tudova nl v S O. 
BALET"'~ l SCENACIE: 
1851 Prukofiev: Po polu ka 
1152 <\safiev: Plame ne Part 

Ja 
1953 Asarte' : Bachčisa raj· 

skA to nt6na. Cajkov
skiJ: La bu tie jazero 

1954 - Gllc r : Cerve oý mak 

Prem1éra Goun.o 
dovej opery FAUS'f 
A MARGAR2TA 
{SND - 12 o 13 
aJmla t. r. J sa· 
~tu/a prllet.ltu\tou 
pre rettst5ra ,\11ro 
.\/ava 1!'1schera, 
A:torlt na - tem 
nttml detailami 
l1yrtacom - favts 
ku rozohral krds 
ne romantwkd dl 
IJadlo. lakladom 
fl!llO prace bola 
SCI!IW P. M. Gt:! 
bora, ale af pohy 
boud spolupráca B 
Slovtlka a novd 
choreoqra/la f. 
Dolinského vo 
Valpurgmef noel. 
Decentnosf a vkus 
režiséra boli pod 
l!larknuté pekný· 
mt speudckymt uý 
konml: na prvet 
prernttsre spieval 
rolu Fausta Peter 
Dvorsky, ktor!i 
spolu s M. fia/ 
fó.\~YOIJOU {Margo 
rtsta} vytvorili ide 
dlnu spevdcko 
Jamskouu dvoticu. 
Ich 11ýkon podporil 
skú~ený O Mala 
chmJ\k!i ako Me 
/l.sto, upozorilllfUC'I 
na stále krásne 
k11al lty ~uo;ho hla 
su. v druhom ab 
sadenl SPIPUal Me 
/1\la 11elmr nddPJ 
nq Serqe1 Kop 
•a ~ 1 ·' m mk a dole ) 
Snlmkv: l. Vavrn 

Dvojit6 diri9entsk 
1958 - Cajkoukl) : Luskičl~ 
1958 - Oelibes: Fadetta 
1959 - l<rejo : Laurencia 
OPER t JNSCENACIE: 
t952 Smotana: Hubička 
t955 Mot art: Figarova nad 

ba , Verdi : TraYiata 
1956 1ozart: Don Juan 
1957 Auber : Fra Olnolo, 

Wagner: BJ6diaci Ho 
lanďan, Smetana: Dali 
bor 

l958 - Andraiovan: Flglia• 
Gero, Puci:ini · Manun 
Lescaut 

t980 - Rossini : Barbier r.o 
Sevilly. Beelho•en: ~· i 
delio, Rimskif Kol'sa 
kov: Sadko 

1981 - Orff Múdra žena. f-1as 
cagni · CAV, Mozarl : 
Don JUall 

p!tle, ďmutnt, •riU l p~>fr'8f}. 
rt~ dramatické vrcholy. Stried• 
ma pedal/zácia sa zaslúžila o 
priezračnosf, pregnantnost « 
zreteftlost klavímej faktúry. V 
tomto smere sa ~tada vysoko 
vyzdvihmtf citol'u !tlbku a 
spevnost. vy,stttpiwvané v ::áve· 
re druhej časti do mohttlllt!J a 
sýte! dramatičnosti. Azda thCJ 
orttamenttka by zmesla v teJ-. 
to casti menej expreswtty. 
Scherzo s011áty md potrebný 
spád a vzlet, pevnoM rytmlc· 
kého toku a presné vyl.:re.~lemtJ 
dynamzck1ích kontrastov. Zrues 
lo by však ešte vtac eleganf're 
a lahko.vti. Opiif - tažko po
súdi( , č1 by ,,a zvukárslcynu 
fwesami nedala zmäki:U príli.~· 
ná tvrdost pasáží . . . Do Ro11d11 
dokázala umelkfltla ulo::if na 
pät ie. 

L T'( tl/ Hf./;'[1 JOl , ~mdttt A dur(.2,op.2 
.Jtiu < :IKI<IR \kmrdv 

Slovami najvyšineho uz.na111a 
musíme ohodrwtif aj Majli11g0· 
!Jej stvcirnenie Cikke rovef 
.~kladby Bohatstvo tvor wej 
fcmtazie. -zmysel pre drobno
kresbu našli u nej ideálnu tn• 
terpretku. Ak sme počas 81/S 
počuli - v podaní Toperczera 
- Cikk·erov cyklus, akoby na• 
črtrwtý jemnou perokresbou, 
.\1ajlmyol'ej podanie 1týrt :ia· 
rwQmi farbami a zachytáva ro. 
ma11tlcké náladlf. Vo svojeJ je• 
dinečnosti a p6.~obivostt Je 
rtchvacuftíce. Dokonalá zvu\:o• 
maľba sa jej podartla napr. v 
.~kladbe Vlak ide, Tam je ma, 
tol1a. Dokázala vrtiknúr i do /1-
lo:zoficko·medltatlvlleho pod~ 
textu príslu!mýcll éa11tí (Pro 
.dm si rozprávku. Prečo plaél"s, 
.\lusi každý umrier ... ). Napro
ti tomu skladbička Cllytil som 
motýlika mohla bflf jednoduch
šla, svižtzejšla. filigrámrkej§ia. 

Lýdia Majlin9o~á HlJ.!.ir 

eli OPUS Ster<'o 91Jl 0244 
L. MajlingOt'Ó - v duchtt zá 

~ad .'IOuietskej klavmleJ školy 
- kladie vo ~t·ojeJ hre ve!ký 
dora:: •1a exprc.~ivlt tt a ,\ nou 
~pojené tteríovartle fa rby klavír 
11eho tónu. a to ntelen v kan 
tiléne. ale aj t' ::ivi;~cli u~e 
koch - v past1iacl! l v scher 
::lieh. Paleta jej dynamických 
prost n edkou je obdrvultodne 
štroká. Kladie t•elký dôra:: rza 

SLOVEt-<SKA [•!LIIARMÚ'\IA 
Dezider K a r· do š: Res phil 
hu rmonit:a, Jan C l k k e r: Va· 
rhicle na slovenskú ľudovO pie· 
~e1í (SF dir iguje Ladislav S l o· 
vak), Eugen Suchoň: Sym 
fomcka fantlizia na B A C H 
pre oryan, !tlačfkovy orchester 
a bidc nastroje (SF dir iguje 
dr Ludovtt Raj te t', na orga 
ne ht'll d r. F. K l l nd a), Jo 
hannes B ra hm s: l. symf6nl11 
c mol. op. 68 (SF di r iguJe dr 
l:.udovrt R a j t c r), P. l. Ca j 
k o v s k i j: Vl. symfónia h mol 
.. Patetlcku". op. 71 (SF dirfgu 
je L. Slovák), A. Dvoi·ák: 
IX. symrónia <' mol .. z nov<' 
ho !>veta", op. 95 (SF diriguJe 
Zdenek K o š l cr). 
c, OPUS Stereo 9110 0317 0320 

\linulý rok· st ltudobnli vereJ 
11osr pr ipomenula 25. výroč:w 
::alozenia Slot'e,zskej /tllla rnw. 
•11e. Je le11 .~amozrejmé, ze ta 
ki: výz,wnmé jubileum prtam 
•1abada k bilancovatzitl práce t 
hodnot, ktoré tento orclteljter 
~loee11skej lculttire primesol. 
Umeleckú proftl 25·roi:ného ju 
btluj ucelto telesa sr r:yzaduJe 
pozomost nielen zo strany 
pttbltcisttckej, ale l pri ::achy 
lení ži•·élto hudobného port ré 

plastiku motívov, ktoré práve 
v BeethOl'enovej rarlej sonáte 
prechádzajtí z hlasu do l tlasu. 
ra::ko mt je posúdi(, ll{ÚCO(ko 
~a 111terpretka. alebo zvukova 
re~aa (Ing. Boftucek) "::aslúít· 
It" o miestami prtliš tvrdé a 
.melie 1taccat/i (najmä prua 
cust ). Po .~trdnke agogicke} do 
kazala .~a .\1ajlingová uelm l 
tesne priblížit stavbe klásickej 
'otuity. Je7 Beethoven má na 

ltt. Treba teda pocllualit čtn 
OPUS·u, ktor ý pripravil album 
nahrlivok orcl!e~tra SF s uy§
ŠIC utJedenýmt dtrtgentanu. 
2ial, u reprezentaimom obale 
oydaný album, zostal celistvé 
•nu pollladu 11a 25 rolcou prá· 
cc Slouemke j filharmó~~te vel a 
-tlZ.llý. Je ILI predov!ietkym me 
•wj.~tasttze)sí dramat urgický 
po.~tup. Myslime 111, ze tílohou 
podobného dokumerzt tt by mal 
byt aspo1í malý p<Jhlad 1 do mt. 
•tulo.~li. aby sa zachytili najzá 
va:.IICjSie bOdiJ budovaiLiCl' a 
ru.~tu orchestra za ponwct rJý 
znamnyc/t dirigentských 1 s6· 
lt.~llcktíclr osobr10sti. Predoviiet. 
kým me j e dokumerztovand 
cimwsf jed11ej z najväč§ícll 
postáv. aké v SF pôsobili -
1tároclrzcho umelca Václava Ta· 
liehu. Prečo? Veď. viacero na 
ltrát:ok z d1el slovenskej 1 sve 
lavej hudob>tej litcraltíry pod 
JCito taktcwkou vlastni Cs. r o::. 
hlas v Bratislave, s ktor ým 
OPUS velmt úzko .~poluprucu]e! 
Tte:z bolo moz>ré clokumentovat 
~tkážkamt umeme pr vých s6l1s 
tou SF' - ole aj tých dlle!i 
11ých.' Co .~a tyku samotné/to 
výberu diel a nahrávok sú to 
!'!letko veci, ktoré pred krát 

V. CIZIK 

kym časom vyšli na grame-. 
platniach ,.sólovo", člze album 
Je z nich vlastne zloiený. Za 
.~túperzie ~lovenskej hu~obtte} 
literatúry necharakten zu] e au
tora vždy typickým dielom « 
dirigenta ::ase rzajprofilovejšOu 
ukážkou. Spomelime napriklad 
Clkkerove Var iácte rza sloven· 
skú radovú pieseň pod taktov~ 
1-.:ou Ladlslqua Slováka. Veď di
rigent naftudoual so SF aj zá
va::nej§te opusy z diela tohto 
národného umelca. Ak spomr
name i suetovtí hudobnú litera· 
túr u, Slovdkouo na§tudovanic 
Cajkovskélto - aj keď lntere· 
.~antné - netvorl doménu jelto 
reper t oáru. St vámenia diel sú• 
časných aut or ov - najmä Sos• 
takoviča - t1.1oria vrchol Slo• 
uákových umeleckých kreárti. 
'luž, album pr indSa rad prob
lémov. 1 lfeď •zepochybujeme, 
;:e kore§pollduje s poslednými 
~lovaml spnevodného textu: 
..... reprezen tuje Interpretačné 
umen ie orchestr'a SF za posled
né roky. Je súčasne dokladom 
cferavedomej dramaturgickej 
spolupráce Slovenskej fllharmó_ 
nie a nášho vydavaterstva". 

E. CA.RSKA 

Album ,.25 rokov Slovenske/ fllharm(Jme• fe doplneny sprtevodnou obrazovo-textovou pnlollou 
s portrétmi L. Slovdka, dr. C. Raftera a Z. KoSiera. 

jubileum 
1982 - Oenau: Odlidenle Lu 

kulla, Cikker : )uro Ji 
noiik 

1!163 - Offenbllch : Hotrm1n 
nove poviedky, Webar 
Ca rostrelec 

t985 Rosslnt : Talianka ' Al 
Zfrt 

1988 Verdi: Nabuoco 
L!l87 ~laydn : Svet nl Mesia 

Cl 
1988 Smetana: Pradan6 ne 

vesla, Verdi: Macbeth 
l989 Hiindel: Xorses 
1970 Suchoň: Svätof1Ju l< 

Gluck : lfigénaa v Au ll 
de 

l972 - Suchoň : Svätoplu~ 
Cajkonkl j: Eugen OnP 
gin 

1973 - Oonlzetti : Don Pasqua 
~ ·b. 

Ostredn9 dom pionierov a mláde~e Klementa Gottwalda v Bra· 
tlslave usporiadal 31. má ja 1974 l. medzlnárodn9 festival 

detských speváckych zborov. Zúčastnili sa ho 4 domáce a 4 
zRhran lčné slibory. Pionieri Ce:.koslovenska a mládež FrRn
I'ÚZSka. Polska, ZSSR a Bľ.R mali možnost nadviaza( prlatef· 

~Ivo a porovnávať svoje spevácke kvality. Tohto roku bude 

už ll medzlnárod n9 festival detsk9ch speváckych zborov -
19.-23. Juna t. r. - v Bra tislave. Porladatelml sú Mmister· 
~tvo školstva SSR a Slovensk~ v9bor SZM Prlamvm or~dnz· 

zátorom Je Ostredn9 dom pionierov a mládele Kl. Gottwalda. 
Pest1v111u sa zúčastnia detské spevácke zbory z Bulharska, 
'- Moskvh KyJeva, MĽR a Rumunska. Z domát..ICh súborov bu· 
leme počuť ,.Slniečko" a "Zornačku~ t Brlltlslavy, ako BJ 
tbory z Prak y a z Olomouca. Rok 1975. kedy sl pripominame 
30. v9rot'te oslobodenia od nemeckého raSizmu, dáva leda 
najvzáf'nejšlu pr lležltost tomu, aby naša mládez - spolu 
~ deťmt ostatn9ch kral!n - radostne oslávila totp vzácne 

JUbileum plesňou .• • 
Jh Klimo 



Sovietska 
skladatelka 

Ta tj ana 
Cudovová 

Umelkyfaa svojho národa - t9mlto 
slovami možno charakterizovať Taťtanu 
Cudovovll, mladú moskovskú skladatef· 
ku ľa{jana Cudovová te naozat ruskou 
umulky1iou. čo sa prejavuje doslova vo 
v .• utkom - llltjmll v samom ladenf jef 
h udbv v hlbokom IJOChopAnf a pretvo· 
rcnf ruského Tuctového umenia. Lásku 
k Tuctovému umentu sl vypestovala už 
v detstva. Taftuna Cudovová bola totlž 
Clf'ukou orchestra Tuctových nástrOJOV, 
ktorv viedla let matka. V ro koch !ltudla 
11u konzervatóriu, bol! profesormi budú· 
ceJ sldadatefky J. Sapor!n a T. Chrennl
kov, u ktorého skončila ašpirantúru a te. 
r 11t pôsobi ako asistentka. 

Do obdobia tel iltúdia na konzervató· 
rtu <;padujú a! početné folklórne expe
dlcte Precestovala doslova celé Rusko 
a dôkladne sa oboznúmlla s rusk9m 
folklórom rozličných ob tasil ZSSR - od 
Arr hangetska, až po Povolžie. To. prt
rodzP.ne. vtlačilo tvorbe Cudovovet pečat 
!stol svotráznost!. ktorá sa stáva neortde
llturnou sí1časfou .,llflfotklórneho" smeru, 
oi.JlviA&f rozsfreného koncom šesfdes!a· 
tvch a začiatkom sedemdesia tych rokov 
v lSSR. UmeleJ rozl!čn9ch generác!f 11 
náJ•odnostf sa zaujlmaj(J o folklór -
s f"tpfom, obnoviť hudobn9 tazyk, v9razo· 
vó orostr!edkv a existujúce žánre a ror· 
n11 U Cudovovflf sa táto tendencia rea
lizovali! v celel sérii .. rol klórnych skla· 
did> Spomellme Jef lnlerpretl!cfu ru~ké
ho rozprávkového sveta v opere .,Roz
orávka o mftvet cárovneJ a siedmich bo
h·Hioroch" ( podf11 A. s. Puškina 1 a svm
fontckú suitu .. z rusk9ch rozprávok", 
ako a,\ vokálny cyklus .,Sedem rusk9rh 
textov . kdo sk ladatefka vybral a texty 
t o stodmlch žánrov9ch foriem fudovej 
ptosne. Osobitne trebu spomenut vokál
no klavl rno obrazy .,Spevy a tance" na 
slová L. SerostanovovcJ, kde skladater 
ka vermt t)spellne odzrkadl1la charakter 
poézte, al jPmnO gradácie ilpec!flck9ch 
,. folklórnych" nálad. Cudovová necituje 
folklór, ale InterpretuJe .,folklórne" ob
razv. !ntonllc!e 11 rytmy. Požiadala som 
sklachtterku. aby dOkladnej~te vysvetil
l u wol vzťt~h k fudovému umentu: 

,.<;om toho nlit.nru", povedala Tattana 
Cudovová, .,:Ie llfm hlblie nikne sklada
tel do folklóru, 19m llilnejlla s6 národ
nA korene jeho tvorby, tým prfstupnej 
Ifa 'e Jeho hudba. Podta mila - vefml 
nnwho z fudového umenia Je elle podnes 
nťnbjavené. Mám na mysli napr. ipeci
flr.kv fudtW9 vokálny projnv. Už d6Vno 
prPnlkoJ do estrády. no v symronlckom 
a knmornom fánrl skladatelia nedosta· 
tn~ne vyuf fvafú jeho mo!nostl. V tvor
bt~ KOvletskych skladaterov tvoria v tej· 
to ohlaali poleitteFnú výnimku .,Poetó
ria" R. Si!edrtna. Vce lku som neprlate 
lu m 1Uvliztícle .. na spôsob fudovilho" -
pri práci s ludovým materiálom treba 
mat jemnú lntufclu a treba pozna( jeho 
orl(onJckú povahu. Ľudovo piesetl treba 
,.d P !lirrovať", očisťovať od cudzfcb ná
nosov. Na to Je potrebné starostllvli a 
dtl,.ledn6 lt6dlum." 

TMiana Cuduvové mé 31 rokov - 11 10 
tll ~ebou .uz bohaté tvori vé skl1senost!. 

RIMA KOSACEVA, Moak.a 

PosledntJ obraz opery .,Poplach•. 

Tento článok bol pfsaný pre Hudobnf 
!Ivot. Jeho autorkou je dramaturglll

ka so(!jskej opery - B. Arnaudová. 
Zrod každe! novej bulharskeJ hudob

no-scéntcket kompozfc!e je sviatkom. 
Môzeme s uspoko jenfm konStatovo(, že 
podobn9ch sviatkov bolo v posledn9ch 
rokoch dosť: vznkll opery ZACHARlj 
ZOGRAF (1972) od národného umelca 
Martna Golemlnova, tanečná dráma KA
LOJANOVA OC€RA (1973) od toho Isté· 
ho autora, opera LETO 893 (1973] a mu· 
stcat CYRANO Z BERGERACU (1974) od 
národného umelca Paraškeva Chad:lljevl:l. 
V ruku 1974 celý bulharsk9 národ osla
voval 30. výročie oslobodenia. Pri tejto 
prflefltosli vzniklo viacero diel, ktoré 
oslovovali stranu, heroické člny bojov
nfkuv za slobodu ntiroda, dru:lbu so S()
vletskym zviizom. ako at snaženie súi!as
nlkuv. Medz! touto tvorbou má dOstoj
né miesto najnovšia bulhar ská opera 
POPLACH (TREVOGA) od né rodného u
melca Alexandra Rajčeva podTo ltbrota 
O. Orllnova. Prv9 r az fu tnscenovalt v 
Sofltsket národneJ opere pod vodPnlm 
dirigenta - zas!. umotca I vana M11r1no 
va. v réž!t NikolaJa Ntkolovo. 

Antifašistická téma nie to v nusej 
opernej llterntllrr. novinkou. Napriklad 
v r . 1963 vefk9 bulharsk9 skladater Lu
bomlr P!pkov skomponoval Antlgonu 43, 
v naslr.dufúcom roku bola po prv9krát 
uvedená júlová noc od P. Chadžt jeva O 
rok neskOr sme počuli Mo'>t od A Raj 
l'evo, operu, ktorá predstavuJe epizódu 
z nášho oslobodzovacieho hnutia. Určite 
nie te ntlhodou. že práve Alexander Ral
čev siahol opllf po podobnej tematike. 
Zúčastnil sn prot!fašlst!rkého odboto, 
uZ dávno ho poznáme ako sk ladatPfa, 
ktor9 s Vfl f kou láskou vytvára ce19 r od 
nevšedn9ch hudobných portrétov hrdl· 
nov - revolucionárov 1 sťlčasnfkov. Spo
meňme aspm~ symrónlu - kantátu TE'II 
NEZOMIERA, prvé velké dielo ešte cel· 
kom mladého autora z r . 1949. kantátu 
DIMITROV ZI)E, symfonickú tvorbu re
prezontuie opus LI PSKO 33, NOV? PRO· 
METHEUS a symfónta č . 3 SNA7.EI\l l /\, 
oslu vu tnca Lis! tlo nll~ho c;tH'asnfka o kraj· 
~~ zajtr ajšok . SEPTI-:MBROVE REQUI EM 
bolo naplsanó k 50. výročiu prvého anti 
rašlstlckliho povstania na svete vOber.. 
ktorého st lou boli bulhm·skf robotnici a 
roTnfcl v t'. 1923. ZnOma 1e nf Ratčevova 
rozhlasová operil NASA PRITOMNOS'I' 
O opere POPLACH Alexander Ra1čPv ho 
vorf: .,Diivno som hlodal ntimet pre st\
i!asn6 operu, v klurel by som ospieval 

Nová 

bulharská. opera 

Paplacb 

... úvodnlf scena Ra,i:'evol!ef scentckel 
operne/ drl1my. 

Snfmky: z orchfvu uutorky 

hrdinské roky, ktoril pripravovali 9. sep 
tember 1944. NalleJ som ho v dráme O. 
Vasileva POPLACH. Dramatický dej je 
jasný, zjedoodulený, hrdinovia dobovo 
typlckf. To ml pomohlo, aby som sa v 
spolupráci so splsovatefum O. Orlloovom 
zahlbi t Jcdnok do hudobnej charakte. 
ristlky historických oka mi lkov, ale aj 
postáv diel." 

Chcela by som oceni( záslužnu prácu 
libretistu. ktor9 napfsal nanovo celé pr
vé deJstvo, uskutočnil zmeny vo vz!ltom
n9cb vzťahoch postáv, urobil novu cha 
rakterlstlku hlavného hrdtnu Vttana La· 
za rova. K uspechu libreta prispeli a f vý
stižné rrázy, vhodné· pre hudobné stvllr
nenle. Aspo!'\ v stručnosti sl prlpomel'l· 
me obsah opery: 

Vo vile plukovnika vo výslužbe - Vl 
tana Lazarova - sa chystá oslava str•ú
bornej svadby VItana a jeho ženy Rajky. 
Je tu dHra - Lily, talentovaná ktavl
rllltka, jef man2el - architekt Savo Ve 
lli!kov, presvedi!enfm komunista, jeho 
matka Slavka so synom Angelom, obaja 

k8munistl r&volocinn8rl a napokon l'rl
cb6dza Vltanot syn, porui!fk Boris t.au
rov. Správa o napadnut( Snvlol<'•nho 
zviizu ukonéi domácu oslavu. San. Slav
ka, Angel sa v priebehu ďallteho d11ja 
stanú boJovn fkmi mnohomtlónovej proti
rasistickej armlidy a z puručlka Borisa 
Lazarova sa stáva vyvrhef a vrah. V9toj 
Vitana Lazarova, ktor9 sl myslf, l e bo 
steny foho vily chrtinia od všetkého. eo 
sa dele vonku - až k človeku, ktnrf 
trpko pochopi nevyhnutnosť, pripomlnl 
nového Tarasa Bnľbn, ktorý vlastnoruč
ne skoncuje so svojím synom - zapre
dancom a vrahom. 

Sklada ter sa snažr o maJstrovský psy
chotog!ck9 popis h1•dlnov Pre Ro l čt va 
má každá POStil VO niC(t!n driJiliOlUI'Rll k ý 
vyznam. ate musi by t v Istom zmy'>le 
slova l nezávislá. Preto skladoter hfHd!i 
Wké motrvv. ktoré robia hudobn9 obraz 
nostavy typtckym Každá z hlavn~ch pos· 
tllv te vvkroslenll osobl tno nielen po vo-
kutne!. a le l orchPstrátneJ stránke O~o
bttne dOležltll ulohu má recttatfv Po
mocou oeho - vvchádzajuc z tnton•u'nef 
stavbv sptsovnet bulharčiny - sktmla
ter dosahu IA družnost, tas nos( a napredo
vanie deta. Preto má Vttan Laza1·ov v 
prvom a tretom dejstve tri volké mono
Jógy, ktoré ho nielen llgltfmuJú ako 
osobnos(. ale vyjadrujú 1 zmenu mysle
nia, ovplyvnenú prežlt9ml situáciami. 
V skutočnosti prv9 monológ Lazarova a 
ária Slavko v ll detstve sO 1edln9ml re
latfvne samostatn9ml v9stupm1 v opere, 
mé sóllstlcké epizódy sO kontinuálne, 
organicky spojené v jednoliaty celok. 
Druh9 monológ Lazarova je odlf!ln9. Reč 
má vzrušenú, akoby ňou s rozhorčenhn 
podčiarkol otázku: ,.Tot o sú Go ehe
h o sy n o v l a?l " Stále prudi;le poc!
tuJe strach z budúcich dni a rozčaro
vanie zo svojho syna. )oho myslenie 
~>a vymyká už z rámca maloburžoázne· 
ho tndlv td uaJJzmu. V stt·ašných dl1och 
htadá a) on odpovede nn otázky .ktoré 

l st kt Od ll !Is! co <'Astných ľudi. Nll jdJ'II· 
mat!ckejšla je poslodnli L!lzarovo (I J·Iu, 
ktorá dáva rozuzlenie cetP.j opel'fl V 
t9chto časoch musi kaidý čestn9 o l>čH n 
vedlef, kde JA Jeho mlcsio. Stl'lt:fa do 
svojho syna - nie dby sl zlskc~ l alibi 
pre budutnos(, ole aby skoncoval s n1e· 
čim odporn9m. čo so prieči fllho morlil
kc. Rajčev p resvedčivo vvtvár11 ohr11z 
starého voJaka pomorou monologlckH·h 
vystuf>Onl, atn aj vAikut scény v ll. deJ
stve [ Sf' Slavkom a s Ll ll J, v rodinnom 
.. v9sluchu " poručfka Borisa LazarovH v 
Ili. dejstve. kedy sa vyJasJlujo, ~e on 
zabll An~ela. Vo všotk9ch monológoch 
našiel skladuter zodpovedojOcu hudobnú 
charakteristiku a určlt9 typ vokálnej me
lódie: plynulíl u starého Lazarov11, pJ·e
rušovtJnú, vystavanu na sept!mov9rh a 
ok tévov9ch skokoch u Bori sH, 1'1 18 a 1 té
my, ktoré so podfa1·bené rusk9ml revo
lučn9ml plest)aml l Bratia VoltčkovCII. 

Patričné miesto u re ll Ra Jčev zbctrov~m 
scénam, ktoré mo,.no rotdell( na lvrtc
kó a také, ktot·é sú postavuné na Into
náciách ma~toveJ ptosne. Orcher-.trálny 
part využfva rôzne tembJ'OVO kontrasty 
na zobrazenie zrážk y medzi dvoma pr o
t!kladn9mt silami. Ak bodnotfme Dperu 
ako celok, treba poted•ť. le Raji!et sa 
Ana•n zblfllt formu opery a dramatlc
kfm dludlom. Vytdral atAJe aa ronlja 
l6cl deJ, k l!omu vyulful ilkonlckQ 
charakteristiku hrdinov; symfonlzoval 
orchestrAinu partitúru, ala vyui~val l bo
halA molnoatl lnltrumentAinych aCU. 

Opera POPLACH nielen vyJadruJa kus 
hlstórto bulharského protifašistického od. 
boja, ale te l vefk9m prfno~om v roz. 
voJI bulh11rského hudobno-scéntckél!o 
umanla Predstavu Je dielo, ktorO vzrullu 
je - a bude naďalej vzru!lova( po
sluchačov 

B. ARNAUDOVA, Sofia 

lo zahranifia Leoi Janáček vystupuje ako jedna a programových do 
minant v tohtoročnom cykle raktlakef Hudobnej mlti 
dele. 

NeobyčaJne bohat9 hudobn9 program sfubuJe tohtoro0-
n9 Medzlnérodný festival v Bergene, venovan9 hudbe 
a divadlu. Bergen - mesto, kde sil narodil a zomrel 
najvllčšf nórsky skladater E. H. Grleg - zorganizovalo 
pred 13 rokmi rostlval, zasvll ten9 naJmll Jeho hudbe. 
Postupom čusu sa festival dromaturgtcky obohacoval. 

Vo viedenskej StátneJ opere zaotu oaltudovall Wagne 
rovho Lohengrlna. InaceoAcle aa uJal )oecblm Herz 
a NDR. Tomuto rellaArotl aa podarilo realizovať dielo 
bea zvyčajných sy mbollckfch l t ylizAcif. Smerovallo skôr 
k faviskovému reall:r,mu. Vyaoko 11 hodnoU aj budob 
ne! naltudonn!e diela dirl&eatom Znblnom folehtom. 

-Mal- ) 

V Parptgnane poatavla pomnfk slhnemu l panielskemu 
vloloni!ellstovl Pablovl Cacasovl. Autorom pomnfka je 
katalánsky sochár Miguel Paredes. Projekt zobrazuje 
postnvu ženy, symbolizujúcu slobodu. Okrem toho bude 
ne čele pomnfka umiestnené Casalsova busta z bronzu. 
Na zadnej strane podstavca tyryfi cltAt, ktorý pove 
dal Casals v OSN oa margo ottizok mieru a budúcnosti 
Fudstva. 

Janáčkovu Lfllku Bystroulku uviedli v Linzi. Hosťujúci 
dirigent bol Jovan SaJnovlc. Ako ide41ny typ pre po 
stavu háJnika určila kritika bosťujiceho Zdeňka Krou 
pu. 

Tvorba D. Kabalevského má v ZSSR tela prlvržencov. 
Pri prfležltostl Jeho sedemdealatln zorganhlOvall 
v Moskve koncert venouný jeho tvorbe. Kabalevaklj je 
známy nielen ako skladatar , ale aj ako redaktor, kla 
virista, hudobnf publicista a pedag6g. 

Hans Sittner vydaJ vo Viedni knihu o apojenl hudobne! 
výchovy s terapiou . 

Známy huslista Nathan Milstein oslhll nedbno sedem 
desiatlny. Kritika pri tejto prfle!ltostl zoiilroka komen 
tovala vfznam a umenie Interpreta. 

Poprcdnf anglický skladater Michael Tippett oslávil 
svoJe sedemdesiatiny. Tento, v Ceakoalovensku menej 
známy skladater, sa predstavil predodetkým ako autor 
opier a plesol. 

Symfonický orchester BBC, vedený Pierrom Boulercom, 
uviedol na svojom aprflovom koncerte l skladby Leoia 
Janáčka. 

V Mnlchove vydali autobiografiu Duke Ellingtona, kto 
rú nedávno zomrelý klavirista dokončil v roku 1973. 

Rakúhn la venujú tradlciám mesta VIedne letný kurz, 
ktorý vedie viac známych osobnostt. 

Od 7. do 15. júna t. r. bude v Bonne velké súťaž bu 
dobných talentov. 

'.:. Freitag vydal novú knihu o Schiinbergovt. Kritika 
hodnoU túto publikáciu pozltfvoe. 

Japonský dirigent SeiJi Ozawa diriguje s úspechom via
ceré eur6pske orchestre. Odborné rccen:zJe hodnotia 
najmä jeho reprodukciu Berlioza a Ravela. 

V Trosslogeoe pripravuj(\ semintir, ako sa má správne 
cvllllt bra na klavfrl . Túto akciu poved6 viacerf znémi 
pedagógovia. 

Jutlllardovo kvarteto nahralo na platne ,.AmerlckP 
kvarteto" A. Dvol'áka a Smotanovo Sléčlkové kvartetu 
.. z môjho ži vota". Kritika vysoko hodnoU ich naltudo 
vanie. 

Georges Delerue, uutor hudby k filmu Hh·oslm!l, mo ja 
láska, zložil novo operu .,Mudl s ot Alysslo" na libreto 
Mlchellne Gaudronovej. Jo to drQma, v obsahu nudvä
zujúca na grécku mytológiu. Oporu uviedli v polovici 
marca v Strassburgu s nádhernými dekoráciami jacque
sa Noela. Režfroval Pierre Franck. 

Klrlll Molčanov naplsal svoju siedmu operu pod ná
zvom .... a rána sO tlchéw. Jej premiéra bola vo verkom 
divadle v Moskve. Dielo sa stretlo u obecenstva s ne
obyčajn9m ohlasom. Recenzenti ho nazvali ,. l yrlckym 
requiem z.a t9ch, čo padli v boJI proti f nsizmu." Pod
kladom Molčanovovej opery je l u nás známa poviedka 
Borisa Vasil!eva (spracovaná aj filmovo) , ktoré sa 
zaobera nepatet!ck9m hrdinstvom ženijného oddielu 
dievčat, ktoré zomierajú v boJI za slobodu. Hlavné 
úlohy spievajú - o. l. - j. Obrazcovová, G. Bortsovová 
a G. Kallntna.\ 

Dvof.tk v Antverpách 
Slovenský dirigent )Ao Valach, ktorý pôsobi v Bel· 

glcku, utledol DvofAkovo oratórium St•bat Mater 
v Antverpách, a to 5. a 6. fcbruAra t. r . Pre terký 
úspech uviedli dielo po tretlkrát 28. 111. t. r . - , kon· 
certnej sieni tamojilej filbarm6nie, ktorá pojme 2400 
poslucbéllov. Z ohlasu kriUk uvádzame: 

,,Toto Dvoi'ákovo oratórium patrf k najkraJslm, aké ke
dy boli napfsané. Je to lyrické dielo, ktoré poskytuje 
velké možnosti sólistom. zboru a orchestru. J. Valach 
priviedol tteto zložky k obdivuhodnej rovnováhe. Plne 
obsaden6 sála odmenila vynlkajťice stvárnenie velk9m 
aplauzom." 



pre srbskú 

mov 'Pripravil (v rámci pásma 
My, v nallej republike l J, Ku
banka lv spolupr áci s L Bu 
l anknm l vefký tryptlch Chlieb 
a sor. Je to alegorická scéne, 
vyrhádzatt1ca z dávne! minu
losti Lužických Srbov. 

obraz: Poezla di ela - tema· 
tlcky čerpajtíca z odrazu ne· 
meck9ch sedliackych vojen na 
Lu~lcl. 

ľudovú kultúru 

sOboru. teho organizačného do 
budovania, spoločensko volttiC· 
kého e umPleckého uplatnoma 
Ako host začal v tom tstom 
roku pOsobH v súbo•·e choreo
~rat Juraj Kubánka, zas! umA
lllC, umelecký šér St::UK·u. Kto
r f ovplyvnil celkovú koncepciu 
progr amov, leb dr am11 turgtck t1 
llnlu a réžiu. Od toh·• času sa 
clefavedome Dr ebu<ll!vávo pr o
gram, doplňa !18 v!lčšlml ta ncč 
no-hudobnými for mami. funkč , 
ne sa vyu~lva zbor a 'POZornos( 
te venovaná výskumu v tllrénP 
P1vou prácou j . Kubánku bola 
Srbská reja (tanec 1. kde sa 
prv9 krát stretol náš r.horeo'!rar 
pr i spolupráci s J. Bulankom, 
~r. lad atelom, ktor9 má vefkú 
z4sl uhu na novom spOsobe 
spr acovania srbského hudobnó· 
ho boha tstva, mieru štyllzárlc 
DrlsDOsobll súčasným podmton 
kam a vyššlm nárokom. V9~led
kom Ich ďalše! sJ)ol uDr áre bol 
tanec, ty plck9 pro Srbov 
Dwuskokova. V podstato te to 
charakteri stický tanečný mottv 
so zaujlmavou rytmlcko-pohy 
bovou štruktOrou. Spojením 
týchto dvoch choreografii plus 
zbor a Iudová hudba (zaulfma
vé lnät•·umentálno obsadeniA s 
Ratdaml a trllbkoul. vznto<la 
hudobno-spevácka a tanečné 
kompoz!cla Slepjanskl Wobraz. 
Predviedli tu na I restlvdlO 
srbskeJ kultllry v r . 1964. 

Okrem vetkého programu te 
na repertoári malý - estr ádny 
oroRram · ,.4 X 4". Tu sG zast\1-
onné tance ln9ch národov, ako 
at malé formy srbsko) tanečnej 
kultúry. - Ho lčí pop ( Suknlč· 
kár) , Lenowa reja, Dwuskoko
va, Pjankojle sk6rnje (Opité 
l:12mv l. Nezabllda sa ani na de
tt. Pre ntch sa hrá malé pr ed 
slavenle s delovou tabulou, te
maticky čerpatúce z povest! 11 
lf'giPnd Luilckých Sr bov. V 
tomto obdobi konči svotu nie· 
kofkoročnO ollt proRram na· 
zvaný Pumpot a prlpravute sa 
nová rozprávka Kilo - busllč
kár. 

Nte zanedbaternýml stí 'Pred
stavenia koncom tanuára a za· 
čllltkom tebruára pod názvom 
PlaC! k was [Vtáčia svadba l 
Tento sv!Htok nemá podnes 
pr esno tdenttflkovaný pOvod 
(Ide o detskú hru. resp. o zvyk 
!otarostllvostl o vtáči kov v zl
me). Stal sa základom ka:Zdo
ročn9cll tradfcll. ktoré našli od 
raz 1 v tomto predslavenl. Je 
to Spectflcký program pre ob
l!lsť Lužice. uvádza sa v Ich t8· 
zyku, no niekedy al v nemčl 
ne - dvottazvčne. 

Okrem J. Kubánku a hudob
ného rladltela J. Bulánku (v 
NDR te to nie funkcia, ale ti· 
tu l J. vedie zbor A. }ansa a or· 
chester dlrtgute ďalšt llOst z 
našet reDubllky - J. Chlebnl
ček, bývalý dirigent SĽUK-u. J, 
Kubánka a J. Bulank stí nosi· 
tefml najvyššieho vyznamPna· 
nla Ministerstva kultúry NDR, 
štátne! ceny J. B. Clšlnského, 
ktorá sa udeluje ka~dé dva ro
ky za zásluhy o rozvo! lužl C· 
ko-srbskeJ kultúry. NosltP.fom 
te j to ceny te at Intendant Han
dril Cyž. Na čele oddelenia 
dramatur gie te šéf dramatur
gie Hanrlch Gerad, ďale! te tu 
Kit Lorenz, slovesn9 dramaturg 
- Ináč 'PODredn~ básnik NDR 
- a hudobný dramaturg Dellev 
Ko bela, kto rf zabezpeč u l ll Dr á· 
eu v teréne a pr!pravu mate· 
riálu. Státny súbor sa venute 
111 popul arizácii diel srbsk9ch 
~i<ladatelov, prezentutllc tch 
zborové kantáty, symfonické 
diela a pod. 

Od r. 1966 u~ exlstuto trvHlá 
spolupráca v oblasti dramlltur
glcko-režltne). Sumar lzáclou tel· 
to spoluDráce bola premiéra 
programu Muzikanti zohrajte 
na l l. rcsttvate srbskeJ kultú
ry. 1- :<ubllnka tu využil dtho
ročnó skOsenostl zo St::UK·u a 
z oráce s auteolick9m matP.rtá
lom. V rámrl tohto progr Am u 
sa 'Prvýkrát obJavili národov•s
né zvyklosti dolnolutlt ké 
dožlnkové obyl:lljC, hudobno· 
tanečná scóna Kohút . stredno
lužlcké svadobnO zvyky tJod 
oázvom Kwasne pŕespnlo l Sva
dobný sprievod 1. ako at men~le 
tanečné rromy Reta s cy'Paml 
a Pi'azna mazurka l Prladky ). 
Nasledujúco roky boli v zna
men! C• soechov doma l v zahra
nič! (zá Jazdy do Bulharska, In
die. Srr Lanky atď. J. NP.mal9m 
ZISkom telesa bol trval~ pri· 
chod J. Kubánku, ktor ý nastú
P11 v r. 1971 ako šéfchoreograf 
st1boru. 

Pre rok 1976 sa pripravuje 
nov9 program. 1. Kubánka na
~tudova l dolnolužické rašla n~o
vé zvyky Zapust a chystá sa 
Reja čolmarijow (Tanec čl nká 
rovl . ako at vefk9 hlstorick9 

Toto je Iba nlekofko l nror· 
•uatfvnych poznámok, ktoré som 
7. \Skal počas pobytu v Serb· 
skom tudowom ansamble, pl
niacom nie malé spoločenské, 

oolltlcké a kultúrne úlohy pri 
podpore a rozvoJI ! Ivota na§!Ch 
stovansk9ch bratov - Lut lc
kfch Srbov. EMIL BARm O 

Celkový pohlad na sabor "Staatllches Ensemble far sorblsche 
Volkskulturw. 

T
~nto náwv môlo zvádzat 
k určitým geoRr<lfiCkým 
neprosnoslíam. STAAT-

LICIIES ENSEMBLE FOR SOR· 
BISCIIE VOLKSKULTUR - čiže, 
Serbski ludowy ansambl je ofi
ciálny názov umeleckého telesa 
Lužických Srbov, dnes malého 
ostrova tzv. severných Slova· 
nov na tízemt NDR. Vďaka zme
neným spoločensko-politickým 
nodmlenkam po druhej sveto
vel voJne sa umožnilo zrovno
Drávnonle tejto menšiny a roz
vo! le tt kultúrneho dedičstva. 

sDracovanlm osobitého rudové· 
ho umenia. Pravda, l v minu· 
lost! (ako al dnes), bol o viace
ro lnštltficlt Lu~lckých Srbov, 
ku ktorým patri Domowlna 
(obdoba naše 1 Matice sloven
skeJ) , Národoplsnf lnltlt6t 
(ako s ll časf akadémie vted 
NDR J, oper ný a činoherný sil
bor zmiešaného nemecko-srb· 
~kého divadla a osvetové zaria
den ia. 

MO! záujem sa stíst red! na 
spomlnaný stíbor, nakolko nie 
malý podleJ pri teho umelec
kom napredovanf ma l fi via cArl 
slovensk! tvorlvl pracovnlcl. 
Prvých desa t rokov ( nst do r. 
19621 bolo v znamen! rozvoja 

Programová zllfa~ sllboru te 
velká. Dt·amaturgla počlta s 
uplatnenhn troch typov "Pro
gramu, čo )e - vzhladom k 

Rok 1952 te historickým: od· 
vtedy sa datute vznik prvého 
'Profesionálneho telesa Lu~lc
kých Srbov, ktoré sa zaoberá 

Jela špitková 
Jela ! pitková - Jedna z popredných 
členov mladých slovenských huslls

stov vystt1plla (spolu s klavlrlstom Pav
lom Kováčom l v Koncertnej sie nt Cs. 

rozhlasu (25. III . 75). Po čiastočnej zme
ne programu počuli sme Ich v dielach 
Johannesa Brahmsa, Antonfna Ovofáka, 

Henryka Wieniawskeho, Serge ja Proko-
1iflva a Nlccu-lu Paganinlho; je to reper
toár, ktorý zht11a v sebe technickú 11 u
meleckú náročnosť. Skladby so širokou 
dynamickou l výrazovou amplltlldou 
striedali drobné, no atraktfvne dielka, 
ktoré na malej ploche dokumentutO ob
raz o umelecke! výške a zrelosti tnter
Dreta. Svojrázny temperament napomá
hal umelkyni tvarovať náročnQ dynamlc· 
kú krivku, bohatý rytmický ambltus a 
melodickú lfnlu v náročn9ch drobnokres
bách Wlenlawského SCHERZA TARAN 
TELLY a Paganlnlbo LA CAMPANELLY 
alo zaskvell sa nim 1 r9cble časti naJ· 
ml! Proko!levovet sonáty, Pokiar Brabm· 
sova l. sonáta O dur pre husle a k lavtr 
op. 78 niesla znaky rozkollsanottl, slabe t 
dlscipltny Ovodnet skladby (natml v pr· 
v9cb častiach J, v záverečnom Alleare na-

Konkurz 
' tlU • Skalici obsadf od 1. sep· 

tembra 1875: 

1 mluto uC!ltera hry na husle 

l mi esto uč llefa hry na klavfr 

l miesto u!j itefa hry na akordeón 

Rodi nnf byt zo Atátnej výstuby Je 

uistenf . Ponuky pri jlma: r:SU Skali 

11, okre11 Senlua nad r>t yjavou. 

'Personálnemu obsadeniu 
velká záťaž. Prvým typom te 
tzv. velký program, kde sú za
stt1pené všetky zlo~ky súboru. 
Okrem už spomlnaných progra- Tane"n~ "tslo "Chlieb a sar•. Snfmk y: ar cbtv autora 

dobudla technlcktí suverenitu a dokáza
Ili vnlknQf l do štýlovej čistoty a propra
covanostt diela. Bezosporu vrcholom ve· 
čera bola Interpretácia Prok oflevovej ll. 
sonáty O dur pre husle a klavfr op. 94. 
Spltková dokázala, že súl!asná hudba tvo
rf doménu tot snaženia. Ukázala sa ako 
hudobne cftlaca a technicky dobre pri 
pravená umelkyňa, ktorej velkou devfzou 
le h6!evnatost, priebojnosť, interpretal!
ná prepracovanost. Prokofiev tet " vyšiel" 
rahko, s dOrazom na ka~dý detaiL Rých· 
le časti niesli znaky presnosti, štýlovej 
a charakterovej pregnantostl; pomalé za· 
hrala bez zbytočného romantlzovanla, s 
Citom pre stíčasný vyjadrovact svet. 

Ú loha klavfrneho sprievodu Pavlo Ko-
váča bola na koncerte prinajmenej 

rovnocenná sólistke. Mladf umelec doká-
zal svojim muzikantskfm cftenim v mno
hom podporU výkon sólistky. Plne sa 
zaanjlafoval na umeleckom stvárnenf 
diel a kultivovaným, nevtieravým preja· 
vom, čistOu artikuláciou, vfrazovou vy
pracovanoatou podporil umelecké precl
ten le a dotváranie skladby. ZvlUC cit· 
llYD •Jedol a611stku v skladbách s nár!H!· 
nou rytmickou takt6rou. Jeho hru cha
rakttrllaJe cltlivf 6hoa, bezprostrednosť, 
vytrlbtaA muzikalita. Spolu 1 Jelou Splt
kovou dokhall, le mlada slovenská ln
terpretal!a6 gener6cia elte len povie svo
It blna• alovo. 

E. CARSKA -

Konkurz 
Rladitelstvo Státneho komorného 

orchestra. v Zillne vypisuje konkurz 
na obsadenie miesta: 

do skupiny: 
hoboJov 
fi aut 
klarinetov 
biele 
tr6bku, 
zástupcu koncertného majstra čiel. 

Termln prihlásllllla sa na konkurz 
je do 15. V 1975. 

Sorávy z OP US-u 
Koncom mája t. r. sa 
OPUS zúčastni cel o§tát
net výstavy GRAMO '75 v 
Bratislave. Výstavu orga
nlzute bratislavský Park 
kultt1ry a oddychu, ako 
prfspevok k oslavám 30. 
výročia oslobodenia 
Ceskoslovenska Soviet
skou armádou a má do-
kumentovať rozvoj čs. 
hudobných vydavatel-
stlev 1 'POdnikov, ktorých 
činnost s vydavatelstvo· 
ml úzko súvisi (Gramo
rónovO závody Lodllnlce 
pri Beroune, Tesla a 
pod.). Na výstave pred
stavi OPUS svotu dotera!· 
Slu produkciu a v r ám
ci sprievodného pr ogra
mu budt1 vystupovať nie
ktoré hudobné telesá 11 
lnterpr otl vydovotefstvo. 

Z edičného plánu na rok 
1975 ukončila r edakcia 
gramofónov9ch platni 
nahrávky za u Umavých 
titulov. Mladý slovensk9 
klavirista P. Toperczer sa 
na svotel druhe! dlhohra
Júce! Dlatn! predstbvl 
ako Interpret k lav!rnej 
romantiky - s dielami 

F. Chopina a R. Sebu· 
manna. 

Oa!šf prfslušn!k mlade) 
slovenske! Interpretačne! 
generácie - V J. Brunner 
ml. - pripravil svoju pr
vo dlhohraJúcu platňu so 
skladbami Fr . Bendu: 
Koncert o mol pre flautu 
a sláčiky a Fr . X. Rich
tera: Koncert D dur pre 
flautu a sláčiky. Brunne
ra sprevádza Slovenský 
komorn~ orchester. 

Dr. Ľ. Rajter a SF po-
kračutt1 v nahr ávan! 
Brah(\lsových symfónlf 
Pre OPUS nah rali Brahm
sovu II. symfóniu O dur , 
op. 73. 

Zo zahraničných umel
cov ziska! OPUS pre ne
hrj\vanle H. DonathovO. 
So St. filharmóniou Ko· 
šlce (pod taktovkou K 
Dona th a l nabrala: J. S. 
Bach: Wetchet nur be
tt·Obte SchattAn. kantáta 
BWV 202 a W. A. Mo
zat·t: Exultate jubllate KV 
165. - Z ďalšieh nahrli
vok spomeňme Drofllovtí 
platňu A. Peňaškovet-Ka
labovel 11 Jel y SpttkovAJ. 

Z produkcie OPUSu 
pozoruhodným titulom 
bude Moderná slovenská 

skladatelská generácia a 
druhá platňa Slovenské· 
ho kvarteta. Platne prfdu 
na trh v priebehu t. r . 

aponská gramo[ónová 
firma VICTOR v Tokiu 
vydala - v llt.encll -
na 4 dlhohraj llclch 'Plat· 
n l ach svetozndmu na
hrávku Slovf!nského ko
morného orchestra H!lnd· 
love Concert! gross! ~. 
1-12, op. 6, na jedne) 
platn i Dvoľákovu VIli. 
symfóniu O dur (SF dl r l· 
guje Zd. Koši ar) a na 
samostatne! platni ln tor
pretu te Slovenské kvar te
to Dvol'ákove Sláčikové 
kvarteto F dur ( Ameri c
ké ), oP. 96 a Es dur. op. 
51. Platne vyšli s exklu
zfvnyml Japonsk~ml otMl· 
mt. Firma VICTOR pri
pravuje na vvdanle at na· 
hrávku Slovenského ko· 
morného orchestra .,Mu
sica nocturno" lsktadhy 
Mozarta, Purcel a a Co
relltho ). 

Od l. lOia L r . budil 
firma FONIT r,E.TRA za
stupovať OPUS v Talian
sk u. Ročne vydá mini· 
málne 8 LP i>l 'ltn l z 'PľO· 
dukcle OPUS·u - na)m!l 
vá~nu hudbu 

HUDOBN1 ZIVOT - dvottýtdennlk Vvdt!Ya Slovkoncert vo Vvdavatefstv• 
OBZOR. n. p., ul. Cs. 11rmádv 35. 893 3e BratiSIIYa. V~tdOCI rAdil ktor: dr. ZdAn 
ko Nováček, CSc. Redakčná rada: Pavol Ba~tn. lluhomrr C!1ek orom. hts• 
Ladislav Dóša. Miloš jurkovič Alotz Lulm8r orom. oed. Zdenko Mlknl~ 
dr. Michal Palov!!tk dr Gusth P!IDO Mtro!'l!lv Sulr. 9ohuml1 Trnal' lc ~ SAr 
tolomet Urbanec. Adresa red11kr.'e· Gorkého I?'VI 899 'ili f\rl'ltt"l AVII tAl Art'lr 
38234. Administrácia: Vydavateratvo OBZOR, n • ., .. ul. e.. 11rmddy S5, 893 ~r 
Bratislava. l nz8l'tné oddelenie: Gorkého 17 893 3e Sratlsl 11va. Tlal!l a Nttrl AI'I 
s ke tlačiarne n. p., 949 Ol Nitra. Rodtrutl' PNS. Obledn8vkv or ed olattteTn' 
ortJtma PNS - Ostrednt! erpedfcla tl'l!!e ttť!mlnlstrt!rte odborno! tlal!e. Gott 
waldovo nám 48/IV 805 10 Bratislava. Oblednhkv odberaterov v zahr11nt"'' 
orttlma SLOVART Oč spol ., Leningradská ul. ~- 11/r . 898 28 Bratlsl llva. Cen~ 
lodného výtlačku 2,- K!!s. NaobtednanA rukootev sa nevracattl. 
lntii'Xnt" čisto: 45454 ~A!.!Ictrnl'l'l6 /!f~lO' SQn 611 ( 



* 3@ 
Sovietska 

práca 

o súčasnej 

slovenskej 

hudbe 
V minulom roku b ()) v Kyje

• e konkurz šhtdentských ve
deckých prác Ukrajinsk ej SSR, 
Na tomto konkurze vyznamena 
li d iplo mom 3. shtpňa študent
k u L ysenkovho fvovského kon 
zerva t 6r ia Natáliu Mabijevsktí 
(teraz pósobf ako pedagóg Ka 
ted ry teórie na tom istom ko n
zerva tóriu ). Témou Mncijevsk ej 
práce, k torá vy~Ia v u kra jinlll
ne, boli .,Zvláslnosl! hudobné 
ho lnzvka sítčHsn~ch sloven
ský( It sklada leTov". 

Mladá nadaná sov ietska teo
r.eli čka sl vytýčilo 1i. lohu : p re 
skúmať najvýraznejšie tenden
cie rozvoja slovenskej hudby od 
r. 1930 a vo v~eobecných 
aspektoch odhalit' l: r ty jef iítý 
It~ . Významné boli aj analó 
gte, ktoré Macijevskti preskú 
ma la medzi s(tčasnou slovan 
skou hudbou a hudobnou k ul 
túrnu socialisti ck ých kra jín -
Bulharska, Juhoslávie a ZSSR. 

Macijevská, i iof, nemala do
s ta t očný počet vydanej notovej 
literatúry z danej témy, hoci 
liklndby, o r ozbor ktorých sa 
opierala, boli práve tie najhod 
notnejlile a najtypickejiíie p re 
lilovenskú hudbu. Sú to diela 
E. Suchoňa - opera ,.Svä to 
pluk", cyklus k lav(r nycb skla 
dieb .,Obrázky zo Slovenska"; 
D. Kardo!la - " H r di nsk á ba 
lada" pre slličlkovf orchester ; 

aklatlby mlad fch auto.r~ 
(1. Zeljenku ,.H r yM). 

M acijevskA p rukúmala pre 
dovietký m začiatočnú etapu 
rozvoja prores~onálnej hudby, 
tvorbu hudobnlkov folkloristov 
Jest'desiatycb r okov 19. sto•·o 
i!la: Milana Licharda, Stefana 
Fajnora, )lina Kadavého a 
in ých. Okrem toho zhodnollla 
tvor hu ). r,. Bellu, skladaterov 
x obdobia prelomu a za či atku 
20. st oročia: M. Sr.hneidra Tr 
navskébo, V. Figuh By~trého a 
M. Moyzesa. 

Tam, kde autDrka prAce ho
""or( o t endenciách rozwoja sú 
časnej slovenakej hudobnej 
klasi k y, zdôrazňuje, l e spoi!lva 
tt1avne v tvorbe skladaterov po
lovice 20. stDročia : E. SuchD
ňa , A. Moyzésa, D. Kardoia, A. 
Ol:enU a, j . Cikkera a i ný&h. 
l' rá ve tvor bou tejto generácie 
slovenská hudba po pr vf raz 
p rer astá význam čisto náród 
ného javu a dostáva sa do srŕ. 
ry výdobytkov európsk ej t..uJi fl . 
ry. M acijevaká vo svoje j p1·áci 
charakterizuje obdobie od trid
siatych r okov, ako zač iatok no 
vej samostatnej epochy sloven
ských hudobných dejín , tvor ia
cej orig inálnu syntézu západo
európskych smerov s rudovf 
mi a národnf mi prvkami 
epoc hu súčasn ej sl oYenskej kla 
siky. 

V slhis lostl s tým vefm i 
sp rá vne charak ter izuje popred· 
nú úlohu škol y Vftézslava ND· 
vák a pri formovan( viacerých 
slovenských sktadatefpv. Pr i 
charakterizovan( novátorstva v 
~lovenskej hudbe, skúma Macl
jevská e te jednu velmi vý 
znamnú tendenciu slovenskej 
hudby - folklórnu. 

Vefmi zaujlmavá je závere/!. 
ná tas ť i tlídie, venovaná no 
vátorstvu slovenskej hudby v 
dne~n et etape. 

V závere svo,jej práce soviet 
ska teoret ička poukazuje na tu, 
že vlletky t vori vé generAci! 
spájajú na Slovensku spoločn é 
t rly : hlboké prcni knntle do ná 
r odného [olk lóru , kontakt ~ 
najlep~lntl výsl ed~ami svetové 
ho umenia, iHroké postihnutie 
livDiných jaVil o' hlboké vlasta 
nectvo a humanizmus. Za po

' ' erne krii.tke h istorické obdo 
bie prekonala sl ovenskA hudba 

l'ažknstl zr odu. rozvo ja a 7.8 · 

ujala dôstojné m,esto YO SV!! 

tovom hudobnom omen(. 

Pavel NAZAREVSKIJ, ZSSR 

Balet ND v Prahe uviedol 
oko prvú premiéru tejto sez6 
ny baletný r'ečer .~ názvom 
,.Paquita". Titul zaradili z pod· 
netu šéfa baletného sriboru ND 
- M. K ri ru, ktorý požiadal 
o chore'Dgrafické a ref.tjné na
štrul.ovartie narodného umelca 
RSFSR, nosítela štátnej ceny 
ZSSR, B. J. 8regva d zeflo. 
Asistenciu a pedagogwkrí spo
/uprdcu prebrala J. Man .š l n
g ro v á. Orchester ND dirigo
val F. V aj 11 a r, ktorý preja
vil mimorwdny cit pre jat'iS'ko 
oý temporylmus baletného 
predstavenia. Soénu pr e balet
ný večer navrhol K. 8 tt b e
tlík, ko.~týmy J. Htrscllová. 
Skoda, ie výprava nevytvorila 
k jedrwtlivým číslam patriénrí 
atmosféru a neprehlbila tvar 
jednotlivých obrazov. 8 . J. 
8regvadze patrí k významným 
postavám frist6rie sovzet.~keho 
IJaletu. V súčasnosti pôsobí ah:o 
docent tanečnej katedry Lenrn 
pr ads kého Inštitút u kultúry. 
8. J. 8regvadze krátko po svo 
jom príchode do ND. keď ešte 
o Paquite nebola reč, zmapoval 
/,;uality i nedostatky súboru a 
objauil jeho perspektívu. Pre 
to mohol citlivo twpoji( svoju 
pracu na ela11 niekolkých mia 
dtjch sóli.~tov, k t orí sa rtá~toj · 
čivo presadzovali v posledných 
sezónach a plne sa venoval 

Sochár a hudba 
Vý:uzamné iiuotné jubileum 

oslávil akademický sochár Jo
zef Juréa z Trnavy - naro· 
clctlJÍ roku 1925 v Par íži. Blíz
ky vzfah k fwdbe získal najm ä 
v Prahe, počas Húd la na Ume 
lecko·priemyselnej škole. Vztaft 
k fwdbe klasickej, francúzske 
mu šansónu a k iným formám 
populámej hudbJJ i jazzu sa 
odrazil aj v jeho sochárskej 
l vor be. Zo .~rltaie na pr estavbu 
me.~tského divadla v Trnave zo· 
stalo tziekoľko poetických návr 
hop na tému ,.hudba" a žen 
sk(l akt s hus(amt v životnej 
veľkosti. Aj mnohé ďallíie Jur 
čove plastiky maJú inšpi r áciu 
v hudbe, napríklad rozmerná 
kovová plastika .,Vietor" i ryl 
micky delená de kor al i vr za mre
:a. Majster J. Jurča ttám za
citoval menej známu podobu 

Paqulta 
zboru. Prenuéra doká::ala, že na 
scéne N D so stretol kolektív 
mladých, pracovttýclt nad.~en
cou, k tor í sa vďaka svojmu úsi
liu prebojovali rískaliami na št u
clovania. Premiéra Paquit y teda 
preds t avila predovsetkým mla· 
dý kolektív sólistov. 

Predstavenie uvádza stále 
rovnako pútauá scé11a z \1m 
kusovej B a j adéry, nazcar1á 
.,Tiene". Symfonicky ladené 
obrazy, kde sa stretáva fantá
zia s r ealit ou, čerpajú ttámet 
z indickej mytológie. Kompozí
cia kl ad re vysoké nároky na 
zbor , ktorý - v tomto prípade 
- rtie celkom zvládol svoju no
vu, velmi aktívnu funkcitt. Chý 
bala predovšet kým skrisenost 
~o .~ymfonickým baletným tva· 
-om, ktor ý ttepr ipúšta bezdu
rfle zoskupovame. či aran:::márt. 
V sóltstickom súbore sa strie· 
dali umelci spoľahlivých kva· 
Itl: 'vl. Drottnerová a 
V/ctsttmil H a rap e .~. M. P e· 
.nA·ová a 8 . Reis11er. 

Dal.~ím číslom večera bolo 
PAS DE DEUX z .,Coppélie" od 
L. Délibesa a z .,Korzára" od 
A. Ch. Adama. Prvé čl.~lo v po
claní A. V o le s kej a J S l a· 
v ic ké ho bolo príjemným 
osviežením oečera, predclumté
lro mladostort. Kor zár má t a· 

ttár odného umelca Mtkulá§tJ 
Schneid ra-Trnavského z posled
ných ro~ov jeho života. Táto 
bttsta r eprezentuje nateraz Jur
čovu tvor brt na výstave .,Ume· 
lecké a spoločenské premeny 
Trnavy". 

Pre t rnavskú spevácku sútaz 
~/. Scfmeidra-Tmavs~·eho naur . 
hol slávnostnri medatlu, razettú 
u Kremmct, ktorú prmášame 
11a r eprodukcit. Rozpracované 
má skice 11a pomník M. Schnet· 
dra-Trrzauského, ktorý •taurfw
ic umiestniť v pnestorocfl .~la. 

•ej histor ic/a:j Trnavy. Akade 
mtcký sochár Jozef Jurčo •11e 
je len pa.mmym mllormíkum 
hudby; aj v dríoc!r n.~lá!· pätrle· 
~iatky ho mo:mo zastihnlif v 
ateliért - s husľami . .. 

B CHMELfK 

ž.isko v mu::.~kom par te. V. Ha
r a p e s sa s ]Oho interpr etá
czou vyrovnal 1 v d ramat ic
kých var iáciách.. 

Romantické PAS DE QU AT
RE. po.~tavené kedys& J. Per
rotom na hrtdbu C. Pug11iho, 
symbolizuje poslanie celého ,·e· 
ter a. Uchovalo nám atmosféru 
k r átkeho lfObudnrttw iltyr oclt. 
tta]slávnejsícft tanečt~lc ,·oojej 
doby na jedneJ scéne ( M. Tag
liom ová. L. Gralwová, F. Cer • 
r i t ová a C. GnsiOPU). V po
pr ednýcfz sólistkách súboru ND 
našlo d ielo skvelé interpr etky 

M. D r o t tne ro v ti, A. 
V o le s k ú, M. Ví t k o v ú a 
K. E š l é g r o v rí. 

Finále pred.~ tavenia t I'Orí u:i 
menej Uastné dwertissemento 
z Deldeveezovej .,Paquity". Z 
IJaletu, !_ctoréflo dej sa rozplJI' 
nul v roznych prepracovaniaclt, 
sa zachovalo malé dedič.~tr;o. 
'lapr iek t omu sa tu môže blys
nút niekofko technicky zdat
tt(tch tanečníkorJ so ::myslom 
pre štýl a atmo.~féru. Dominu· 
jríri pár má rozsiahlu part 
temper amerllnéllo charakter u. 
V podaní M. D r ot tne ro vej 
a V. H a r a p e s a je Paquita 
efektnou pointou r;ečera . Množ
stl'o r fwraktc>rntuorPlfíCir detai
lov a posWmut ie vnútorného 
rytm!t zanecháva silný dojem. 

A. I :ZOVÁ 

[Dokončenie z l. str.) 
merne vyhýba ilustratlv
nostl", 

Ladislav Kubík, vychá
dzu lílc z podobného te
mallckóho zámeru ako 

nos starel vletnamskel 
poémy (z reproduktorov 1 
v konfrontácii so soprá
novým sólom (na vokál], 
reprezentujúcim v sklad
he plynulosť melodl rké
llo priebehu a komor 
ným ensemlllorn, lnter
prelu)úclm sonorisllcký 
ciH\panú ~truktúru. Všet
ky tieto zložkv sa Kub!
kovl v skladbe "'árek bo-
1ovn!kovf'l ženy oodarllo 
zosúladiť. tak~e tvo•la 
pOsobivú symbiózu. Bo
háčove SonetU per so
natorl komponované vol
nou kompozičnou techni
k ou, up(tlal(t zdravou me· 
lodlkou temne archalzu
lftCllll nác;trotovým tleflo
vun!m. Navodzu!Lí atmo· 
sféru krehkých Petrarl'o
v~ch Sonetov. ktor~rnl sa 
antor vo svoiol predcha 

Z Týždňa spontánneJšieho živého 
muzlclrovanla. Jan Tau
siuger 1-rezentoval tsnto
rijz svotu tvorbu sklad
O'Ju viac oddychového 
charakteru. V Hukvatd
skom nonete vzdal hold 
I.oJo;ovJ )anál:k ovl a hu· 

dolmet tt•adlcll, ktorú do 

českP • tvorby vniesol vý· 
zr1amný tvorca. 

~v nástrotovel hry, bq
hato využll škálu výra-
wvtch a farebn~ch pro

str iedkov flauty. Trt vo· 
kálnP rresk y r podl a Ne
z~ a l om prebásnenet Rtm
baudove! básne Ofélia 1 
od loser" Mateja - ob· 
saťlen!rn l záva~nostou 
t~mv - sa vymvkall z 
rámca zaradených ko
morných skladieb. Oprhn 

nt! povediac. skladba nP.
r.;rlntesla v~sledok, zod· 
oovE>datócl autorovmu zá
meru. Vvznela nepre· 

svedčlvo. neadekvátne 
krehkosti a filoz'oľlckej 

ltlbkr textu. ensemblové 

možnosti neboli dosta
točne vvutlté, funkcia re

c!fftlOI' Il bol11 zredukovs-

Vdc/m> t·élrl: 

Vdclav Ltd! 
Snlmka: O. Skácha 

Kučera, siahol k spraco· 
vanlu nevšedného zaujl
mavého a od európske! 
hudobnet tradlcle v pod
state nezávislého arte
lliakt\1, Autenlllcký p.red.· 

dzatúret vokálnej tvorbe 
zaoberal. lch vplyv - v 
rovine InšpiračneJ 
pt•etrváva l v teJto ~klHd-
be. M ladú bmensk l1 

sl<ludatetsku genP.t'l'irnt 
reprezentoval na pre-
hliadke Arnoš t Pa t'liCh 
gkladbou pre hoboj a 
klavlr. Vyletel 'fták 
čerJ>a ili co u z vurlanl l u-

fosef Ceremuga 

Vdclau Kučera 

dovlího nápevu morav
ského rolklót·u. A nal ytlc 
kv vvuž!va tento mate 
rlél. odvodzuje od neho 
bohaté a pôsobivé me
llcké štruktúr y, čfm ťa

Ziskr, orestíva netmll na 
ltr>bo!ov~ par t. kým 
wnevodn~ klav!r podfar· 
buiP mclodtrklt l!nlu jed
noduch9m sonorlstlckým, 

no1Jej 

/osej 8ohdč 

nle vl!dy nápaditým a 
tvarove výrazným spOso
oom. V skladbe Stépina 
l .uck ého Sonáta pre flau
tu a klavfr a v Nonete 
Zdeňka Bartoia te cltl! 
neoklaslcké tendencie. 
vyJadrené rormovou prle
hladnostou, lapldárnos· 
ťou. V oboch prlpadoch 
m l však chýbal prejav 

i\d nnladšlu skladater-
sku ~enP.ráciu na T~dnl 
t.1~túpll V'c lav Riedl
ltnuch skladbou Bá 1 prp 
f lautu, husle, violončelo 

a klttv!r. Jasná formové 
výo;tavba, spP.vná melodi· 
ka. Jedinečná kontrast

"' ·~ ! krehke l tanečnostl 

luo 8/dlta 

<t expresfvnet výbo jnosti 
dodáva Rledlbanchovel 
E~ H oečat zdravého mu-
7l kantského tlmočenia 

hudobne! myšlienky. Z 
vtacerýcb sólových kom· 
uozfcJI upozornili na se

ba najm!! Invenci e pre 
~61ovl1 f l autu od lv• B16-
hn. Autor. uplatniac r0z

n6 1 netradl!m6 teclull· 

na ľragmenl!ílnv r.ll 
VSIUtl 
dobnf. 

l sdmostatné hu· 
orostried kv nie 

Ladtslau Kublk 

kovall atmosféru d iela, 
ner~tz oOsoblll hmlisto a 
nedostatočne. 

L. SUST.lKEVICOyj 


