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Na okrai československei hudobnei žatvy
Jedno zboroví a Iri symfonické podujatia sa uskutoč nili v rámci série kon·
oertov, poriadaných ako prfapevok k oslavám jubile jného roku pod nh vom Ccs
koalovenaká hudobná h tva ; na jeseň bude akcia pokračGvať . Jasn é idea a náplň
koncertov, vefkorysá organizácia, vynikajíice interpretač n é v ~ konv - tak by sa
dal á plne stru č n e cha rakteri zova ť dote raji l priebeh žatvy.
v~

slávnostnom otvoren! dominoval
Nakon
SOCR-u s dtrigentom Ondrejom
Lenardom, ktor9 v !ltyroch rôznorOdých
dielach (L. Holoubek: Vzdory a nádeje,
r:. Zelezný: Symfónia pre mat~ orchester, E. Suchol'l: Ad astra, V. Dobiáš: Svm
fonletta l viedol orchester nanajvýš spoIa hlivou rukou a svojim tvorivým pre·
nlknutlm do vsetkých štyroch partltur
dosiahol plastické. vofné plynutie hudob
ného prúdu, s ú!>pechom odkryl hudobnosť st1časnot hudby. Vofmt citlivo od·
mertaval zvuk v Suchoi\ovom plesňovom
cykle, ktorý A. Kratoclwtlová pochopt·
la [ot vzhladom na svol jasný, kultivovaný, technicky bezpeCne ovládcmý, ale
,.užšr", menet prierazný hlasový ro nd 1
ako komorné, lntlmne zamyslenie. Výbojné. expres!vne vrcholy zaoblila, zm!lkčl
la. at nap!llie, no v teJ(o zlyr l čfenei podobe zas plne vynikla trnprestonl!>tická
zvuková kráso a meditot!vna hl bka dteJa.
Objavom pre neskôr narodených pobola Dobtá!'.ovn Symfontetta z
r oku 1948, rvtmlckv zložito traktovana .
s vefkýml výrazovými kontra!'.tmt a
akousi eruptlvnou silou výpovAde. nalie·
ha vosťou , zapasom o opt·avdivé a svoj
ské zachytenia pulzu doby.
Skoda, ža kvôli lepslemu zoznámeniu s11 s tvorbou L. Zr.lezného nruvAžovala dr am aturgta o Jeho Inom d tAIP:
Symtónlu pre mul~ orchestet· sme pred
nedávnom počuli so SF. Ukazuje jednu
tvár, tednu polohu zautlmového autora
páčivá melodtčnos!,
jasné kontury
rormv. tanečnost s nenásilným folklórnvm podtónom participujú na lei radost
net nálade, opllmtsllckom vyznAni a cel
koval zdleJnosll. a uskalla tohoto typu
hudbv. ktorý sa zámerne sústredule na
oddvchovost. rekreativnu funkciu. po
ukázala pomalá časť s dost plvtko pek
nou melodtkou, uhnetená 11kos! z Iného
cesta ako svtzné, nápadité kratné časti.
slucháčov

v net. štvorčasťový epický hvmnus rod
nef hrude. Všetci lnterprPII zvtadll roz
Tahlé dielo na vysoke! úrovni. L. Slovák
l perrektne oboznamaný so všetkými
nuansami li!udatórta. ktoré už vvntkajl'1
clm spôsobom nahral pre Cs. rozhlas v
Prahe prlllehnvo odllšll kontrastnl' ná
lad v časti o celku vnútil JednotnÝ ar
chttektonlcký oblúk. telJlpa a Intenzitu
zvuku volt! tak. že pri celkove! sklbf'
nosti Plne vvnlkll al detallv. drobnok1·es
ba, že pos l ucháč ani na chvtru nestráca!
kontakt s hudobnÝm priebehom. Zo só
listov - B. Sutcová, I:. Barlcová. G Papp.
R. Tuček. J. Soal:ek - vynikol výrazovo
exponovan9. zAnietený G. Pam>: teho part
mu umožnil vvtvorlt /.IvO. plnol<rvnCt po
stav u. /\j Slovenský t'llharmonlcký zbor.
preclzne pri pravený J. M. Dobrodtnským, podAl vtac Ako ~tandardný výko:1.
ktorý plnP ZHPadol do lfnle teho pos
ledn{·r·h velkých prlležltostl l do úrovne
t>remltsrového uvedenia Očenái!ovho die·
la
Vo zvukovo zuulfmavet Flosm;movot
Predohro uplatnili členovia SF svoJe c;ó
llstlcké schopnosti v plnom lesku. Im·
ponovala najm!! skvPlá súhra, betchvb
né ladenie a celková vvváženosf.
p osledný symfonický koncert žatvv patril op!l( SOCRu a obdlvuhodnťóm u O
Lenárdovl. ktorý preuká.wl nomlllovu '>ll
verenttu vefktt muzlkálnost u optlt pn:svedčll, žr ho prldm lákHiu vefké ulo
hy, mohutné diela s tnaxtmá lnym obc:a
den l m. Tentokrát to bolo kontátová trt
ió~le ure sóla. m•PI.,an~ .:hor <1 orchester
OdkHz lttllusa Fučlk11 od l Selrlla Sólls
tam! boli l. Ztdek - tenot· a K. Ptltr bas spoluul:inkoval Mlesaný zbor Cs.
rozhlasu v Prahe lziJurmatster M Molýl .
Seldlovo monumn11tlllnp dielo na tcxtv
knth J. Fm'fktt Rnportái spod stbenlce
a Mllulllmfl svol narod vzniklo v rokoch 1946-48. Je jedln~m vefkým. !olro·
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Skladieb ln~ptrovan9ch SNP vzniklo za
30 slobodných t'Okov hojne, tento med1
nfk nemožno obíst: Holoubkova prrdohra Vzdoľv a nlldete sa k nemu tiež vrn
cla . Pri tel oremlérovom uveden! bolo
motn é postrehnu! Ctspornosf a koncen
trovanú pt·llcu s mdterlálom. osobitý au
torský rukopis. Hoci v rlesenf a sprn·
covanf neJ>rtnáša nič nové. neoboht~cu
te paletu doteraz vzniknutých skladieb
s touto tematikou o niečo mvšllenkovo
a umelecky presved čivo prelomové, priPálA sa čestne do l'lldu. v ktorom sa
celkom vpredu nnchJdzatu také diela
ako Kardošova Hrdinská balada a Cikket•ov Epttar.

n

alšf symfonický koncert bol zostavený zo skladieb O. Ft osman a (Predo·
ht'il pre dychové a biele nástroje), D
httrrloša [Koncert pre klavlr a orchester l a A. Očenáš a (Miloval som ta. la u·
datórlum pre sóla, zbor. organ a orchester na básne A. Plávku, dielo 46) .
Sóllo;tkou bola D. Kat·clošová, orchester
SF dll'lgovat L. Slovák.
D Kardošová sa technicky a výrazovo
znamenlle vvrovnala s nemalými prob
lémaml diela: výborne postavila. spolu
so zautato hraJúCim orchestrom. medi·
tattvne Adagio. Presvedčivo vyzneli l kll·
denrle rýchlych častf a cel ok nepostrá
dal vnt1torné zažitie a potr&bnt1 usade
nost. umeleck~ nadhfad.
S veikým záuJmom sa očakávala pre·
m léra Očenállho taudatórta Miloval som
t a, monument grandióznych rozmer ov
postavený slovenske J prírode a čl oveku

n
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so zmyslom ore vefké l!nle vystavaJ narastanie zv u ku a nástoJ!hvost v9razu v
Í'ozfahlych ~<:rltdáclách. Myšlienkovým l
hudobným vrcholom skladby - záverel:
ná časf trilógie Da, mv s vami - kul
mlnovalo ul Lenárdovo podame. ktoré
plne vyslthlo všetky stránky pt•edlohy,
naviac dirigent udržal oblOk celku al
v miestach epického rozvflanla bez to
ho. aby sa vytratila teho sOdrZnost. Zo
sólistov bol tstetšl l. Ztdek. pražský rozhlasový zbor sa svoje! úlohv zhostil dob
re. al keď chviTaml sme postráclall v!li'-

Spevácky zbor Lúčnice a sólislkCI Ľ. Orgonásouá pri uysttípem na Ceskoslouen

skej lwdob,lej íatue.
kodychým vyznantm lasky k Iudom a
k životu. Práve tento moment zdôraznil
skladatef, ktorý už vtedv. sotva sllchll
posledné salvy, myslel .. na svetlú bu
dt1cnost rod net zeme", a myšllenkov6
posolstvo Odkazu chápal ako výzvu .. ml
lova! život. milovať človP.ka, milovať rod
nt1 zem láskou Oprlmných svnov a prlat
slobodu všetk ým rudom na svete - pre
tože n'et lne! cesty k fudskému šťastiu".
Po hudobneJ stl'ánke lc Odkaz plný svetl a, vrOcneho lyrlzmu. spevnosti. Účinn(>
le najma striedavé, k tpxtu nrlllehavé
zapajante sólistov a zboru do hudobného
di ania. reallzovanél'l v základneJ vrstvP
v orchestri. Citovou angnžovanostou sú
presýtené všetky tri časti. z net prtamo
vyviera Invenčná melodika. Lenárd Ideálne vypracoval kantilénu orchestra. podmanivo tvar oval sólové partie zboru a

Sn!mky: CSTK
šl u sýtost. plnosť zvuku vo rorte a čls
te1šlu artikuláciu.
lntenzlvne muzl clrovanle a zodpovedn9
prlstup SOCR-u sa prefav!l at v 11vodnnt
skladbe koncertu, Predohra pre vei ký
orchester J. Malovca. Dielo prináša v
orfsnef forme mnohé z t~ch pr vkov, kto·
ré sa stali typické pre Mal ovcovu nA·
9koršlu tvorbu: zárubu v prlehiadnom.
komornom zvuku. vo vvtvárant nnplltta
a odlišných plOch z vnOtorných kvalft
použitého materiálu. osobitO melodlck ll
Invenciu l al<oby vObec nespOtant1 racio
ná Inou kompozičnou prácou], subJektfv
ne prežitie. premyslené narábanie s my~
lienkovými a výrazov~ml kontrastml.
Na ooslednom koncerte žatvv uvil verkolept1 kytlcu plesní spevt cky zbor Ldč·

ntc.e v preplneneJ, roztl!eskane1 SIP.nl sF.
Úplne nový program, zostavený zo zborov slovenských a česktch autorov (ako
lahôdka naviac zaznel BI prokrásnv zbor
G. Svlrtdovnl. z ktorych !J uviedla Lúč
nica premiérovo. sa niesol v duchu ril·
dostl a nadšenia, mladétlo elánu. ktor~
v priebehu nOročného vvstupentn nnut!·
chal. ale gradoval. A na kvaltto velbec
nebolo badal, že sa tu po prvýkrat predstavuJ& nová, dalšia gennráci11 .,lúentNilrov" . Starostlivá prfpravu bola zarukou
tel zdravého sebavedonua uvoTnPnostl,
plno sa preJavila kultúru snovu. boll<!·
lá l;kála nálad. odtiHi"tov vo výruto. jemného preniknutia do každe! skladby.
Verkú prlložitost mdla najmil dlovčrn
skil zlo?!ka zboru, ktorá samosta tne ttčln~
kovala takmer v polovičke pro,~~;ramlľ a
vvn'- la tu vvnlkalúctm spôsobom Diev·
čuta Lúčnica splevult hlasovo vvrovn.tne,
kultivovane, v mllkkom zvuku. K Ich
prednostiam patri af zrozumttoiná art ikulácia a bezchybné lntonovanle v
tom všetkom dosahujú vvsokO medzlná~
rodnti ttrovPft 'ISo čim uchvacu tú a dob9·
valú sl poslucháčov. to le hlboká r.ltovosť a vrticnosf spevu . Ct už v nála·
dách clivých. kde sa da vyspievať všet~
ko, čo drieme vnútri, čim te preplnené
srdce, čl v nehe a Oprlmnom ctte. čl v
opojných náladách radost!, Osmevne1 po·
hodv ož k rozihranému zav9sknutlu. všade má spev Ll1čnlr.e tón ozajstného zá·
žilku. Zažiarili al sólisti - S. Kopčák,
M. HaJiósyová, Ľ . Orgonášová a v mtešan~ch zboroch farebne a dynamicky
zapadla do celku af mužska zložka. VeJké uznanie za večer s Lt1čn lcou patri t&l
dirigentovi S. Klimovi, ktorý pripravil
zbor s maximálnou starostlivosťou a
Presnosťou, viedol ho Istou rukou l'Ovna·
ko sk6seného ako hudbe oddaného umelCR so zmyslom pre hodnoty, s vvtr!beným vkusom a vefkou muztkalltou Spokojno sť a vďačnosť prttomn9ch skladatef ov l dlhotrvaji\cl potlesk publika boIt tou nallepšou odmenou za obrovskťí
prácu pred premiérou l nAileoštm zhodnotenlm v~konu Ll1čnlce.
IGOR PODRACKf

SHR
zasadala

CANTICA NOVA
AREPREZENTÁCIA
..
V m lrrw§kolsl.·cj výchove mló·

deze na ! k olóch

čoraz

vllč§iu

pozornoM ve rw jeme vo výchov ·
nom pôsobem r ozvíjanlll k ul ·
t tir nych akt1 vit študent ov. Na
Gymnózlu v Trna ve spomed zi
mno~s t va kult 1ímych záujmov,
1-: t or é u !tudent ov rozvija j ú.
m ô!11 sa právom popýJit najmä
t akmer
§eM roč n ou
tradíciou
črnno.~ tl ,,1/udobnej
mládeže" .
ktoró j e významným prost r led.
k o m pô.,obenla umertlm nielen
na m lódež ! k oly, ole l me.~ ta
Trtla vy, okr e.,u a flr ok éllo ok o·
l ia
m ieSa tlJím speváckym
: bor om CANTICA NOVA . Zato·
:::11 ho pred !le.,tlml r okmi nad·
§enfí pedagóg H·otu, o rganlzá·

Delegácia ::boru pr/ kladertí
k vetov v areóll Salaspils.
tor hudobného ! Ivota nielen v
šk ole, ale v celom meste Trna·
va prof. Ján Schultz. S vetk ou
htítevrtat ostou, zópalom u mel.
ca , pedagóga c v ič il 1 mlad ými
i. tudentaml najskôr ve{ml tr·
pe::llvo Intonáciu, spr dvnu d ik·
c1u, volil najskôr nenó ročné

skladby , ktoré však svoj ou hu·
dobnou l text ovou llodrtat ou si
podmanili a získali pre zbor o·
vý spev mladých tn t erpr et ov.
Zbor po.~ tu pr t e vy r óstol v tete·
so, ktoré dok cholo nacr.n črf a
tíspešne I nter pret oval n á r()č ntí
program
domácich kla,, ik ov
s úča sných popred•tlích ~klada
l etov, d iela .w etouej t vor''ll·
11áročnej modemy. Zo wo j lto
doter ajšieho
pó.~o bema
zbo•
sprevol rue/en ,, .~ kole . ale r v
::ávodoch, dedmáclt. ill."()lóch v
okrese i no cel o.~ love nskýclr po·
dujat iacll. Zbor okrem ko'lcert nej čl'ln os ti ., tal sa propogóto·
r om a or ganizátorom ltudtlbrté
lto zw ota v Tr nave Trna ua sa
i jeho zásl11hou s tola jed rr (Im
z cert lrer lw dobrtélto žr t'Ot a •ta
Slol!en.,ku. Mladi i tudentr ' po·
lu 1 prof. Sclwltzom za podpo.
ry uedert ia §k oly, Mest ského i
Okr es>1BIIo nár odného výbo r u
:::orgartiw l'all celý rad uy., l típe·
nl v rámci akcie Hrul obttó mld
dei. Na koncert och prw lt all po
predných sólistov a lwdolmé l e
l e.Yó z Cesk osl ovensko. t ss R.
Belgicka, ND R. USA. Mená Vc1c·
lav H udeček. Il ja llumlk, r>a
vid Oist r ach, Slovensk ó .hlltar
mónla. Warcll alovcl . Belgtckfí
komor ný or cheBter ho vo r ia za
všetko.
Ml adi
Jtudentl
mie§aného
zbor u CANTICA NOVA po li., pe·
cltach 11a celosloveral.·ých pre·
hliadkach dostali za čes t v ča·
se t oh toročnýc h májových o.,lóv
30. výr oč ia vífautva Soviet skej
armády nad f a! lzmom r epre·
zentovat ndi m ladý zborový
spev v ZSSR. Ich hostltetom

Pred pumdtrlikom

sa stala Rigo, známa SI!O}ou
vel kou tradicrou ::bor ové/IO spe
VIL, praue t ak ako celá Lotut ·
,, kó SSR.
ajskor s1 mlad i t tudent r po
zreli mest o, nav! tivtll rwdher·
nrí rek reačnrí t akmer JJ k m dl
hú oblast pobre;;1a - Jurmal u
~ jej prekró.llll • rt r hotelmi , r ek
reol!ným1 zaríadertraml um1est
ner1ými medzi vysok ými sosr1a
rnr. nadchlr sa 1 /J or sk ou ob·
lasf ou rekreač ttélt o stredrs l.·a
Lo t y ~s ko Slguldou. Poklontll
sa pamiatke tisícov umul:enfícll
bojo M lko v pr ot i f a§rzmu v bý
volom kon ce n t rač nom tál>ore
Salasptl s, a rlet r pezlivo s oča·
kávanim a r ado.~fou sa prrpr a
vovali 110 ,, voj prvý koncer t
V aule uni verzit y P. Stučka sa
sa ich program str etol s nad·
seným pri jatím. Bohatý reper·
t oár z diel Smetanu, Janáčka ,
Schneidr a·Tmavsk ého, Sucho rta ,
Mlkulu, Zemanovsk élto, Zeljen·
ku, Novikova, Sos takoviča, Ca}·
k ovskéllo l l ot y§sk é tudové
ptestte pr ijalo pu blikum vrtícne
a spontónne. K vety, ktor é tak.
mer po každej skladbe sa st r ie·
dali s potlesk om pot vrd ili, i e

Výskumy sovietskej estetiky
Slovensk9 hudobn9 rond u sporiadal
dila 21. mála t. r. prednUku dr . Zden·
ka Nováčka, CSc. na tému " Posl edn6
-vh kumy sovietskej estetiky". Pr ednášator a opieral o na1novšlu lltera tťi ru z
te j to oblasll v ZSS R a v ostatn9ch so·
cl all s llck~ ch štátoch . Rozobral nlekoYko
zá kladn9ch bodov. ktoré obtastlu1ú teOrl u socialistickéh o realizmu, pri čom apll·
koval !Into tézy na hudbu. ZdOraznil.
že v9votov9 tran d sovtetskel estetiky sa
orlentu1e na prehlbenlo d ialek tického
pohfadu na di el o. Prekonáva sa starš!
v9klad cc;tetlkov pri aplikácii teOr ie odratu na umel ec kO dielo. Ak v mtnulostt
táto teOrie akcentovala poznanie r ozumom. dnos sa zdOr azt'\u le sú hrn rOznvc h
p svch lc k 9ch fun kcii. Nové v9skum y, roz·
vol poznania podnietili l n ovšlu dertnl
clu r ealizmu. Ak do ter az sa r ealizmus
dollnovol ako na1zodpoveda1úCe1šla me
tódn soclallstlckel s polo č nos ti , dnes ie
r ealizmus dOkazom exiatoncie objoktfv.
net sku t oč nosti . obsiahnutt naliml po
znatkaml a skúse nosťami. Realistické dia·
Jo so s pol oč n 9 m obsahov9m ladrom ma
pl'C llOSi u ch ll ču množ::.tvo lndl vlduálnvrh
podOb Ak sa doposta r hudobné dielo do
!Inovalo r Oznyml mtmohuclobn9ml poJmami. does sa v hudob ne1 estetike dostáva
do popr edia tzv. teOrla modelov. ReaJlz.
m us ak centu je niel en tvor i vO zaangažo·
vanost. al e l r ozširovanie posluchá čs kyc h
11 autorsk 9ch skllsenoslf. Pri vysvetrovanl vn t\tor nol dllll ek tl ky diela sa viac vy·
užlva111 po1 mY marxlst lck e1 filozo fie. Pri
h odnoteni sa okrem teOrie estetlc·

k~ c h m odel ov -

vyu t fva a1 te6rta este·
tlckfdh stereotypcn. TeOrta, sú ča snéh o
realizmu ráta s aktlvnou ú č asťou postu·
c hll č a . p r i č om sa robia poče tné v9skumy
o reagova nl č l o ve k a na umeteck9 cP.lok. Napr i ek všetk 9m nov9m poznatkom dr . N ováče k upozornil. že nie IC
celkom dopra covaná othka umeleck o!
hodnoty, vyvf1a1uce r sa nu báze SIJOio·
č e n kého vedomia. V ži adnom p rlpo~du
však nem ozno pr l l8( rOzno ~> ub(cktlv as
llcké teOrie - vo vztahu k umeleck 9m
hodnotám - aké propagu1e zá padná os
tellka z mn oh9ch spomeňm e napr
pro~matlzmus. V derJnfcll sú ča sn9c h H~
tetlkov hodnota unikA tednotou objektlvnet kvality a subtektlvneho očakáva
nl a r to to len v9chodlsko ).
Otázk8 socialisti ckého realizmu: dr
No vá če k zdOr uzn ll ako tednu z hlav·
n9ch vl nstn ostl te 1to umelecke ! metód y
st L' an f c k o s ť . Je to etlc ko-po htická
es tetic ká kategOrla. PovedanO In á č - w
to na1vvMio for mo uvedomelosti . Ak v
nlltdesl et ych rok och sa s tron lc k os ť cM
pala skOr ak o vzťah poll tlc k9 a eticky
dnes sa k tomuto po1mu pridáva l SllOi o
čen s k o-es t ellc kO kritérium. Takto for m u·
l ovan ll stra n lc kos ť Je dlalektlck9m pOJ·
mom. ktor9 sa neustále vyvl )a. V záverA
svoJe1 prednásk y dr. Nová če k zdOr aznil
že v9vot socialistického rea lizmu sa bu·
de orl en tovo t. rá s ť a s kva llu~ ova ť spolu
s duchom doby. Ak te dnes soclallst lc·
k9 r ealizmus metódou, v bud C1cnost1 to
mOže bvť umoleck 9 št91 vvsoko vvspel!'l
soctallstlcket spoloč nos ti .
· uv

SKOLA A HUDBA
Krajská sútaž ĽSU
..v tomto llkolskom roku - ~tri prlle! ltoatl 30. •fročla oslo
bodenla nal et vlasti Sovletakou ar mádou - bola Mlnlsleratvom
ikolstva SSR vypfsaná dtal pre Cudod l koly umenia v hudoh
nom odbore pre klavfrne a 5láčlkov6 oddelenie. Preto táto stítat
le niel en prehliadkou prlice pedagógov a tlakov, ale at oslavnou
prfletltostou" . T9mlto slovami otvárala !illtaž k r ajského kol A
školská In špektorka M. 21kavsk6. Podu1a lle bolo na CSU Exná·
r ova - pre klavlrne oddelenie a na .CSU Hálkova - pre sláč iko
vé oddel enta
Slltaž boh dvo1kolová (prvé kolo anonym né) a zúčast nilo &a
lei - v sOlovo1 hre na k l avfrl - 25 žia kov a 4 dvo11ce v 4 · ru č
n et hre. V slá čikovom oddelen! sú ť a žilo 22 !lakov. z toho 12 huslistov. l violista. 9 violon č e listov a 6 dul. V sOi ovel hre se st\·
f a11lo v 1ednotl l v9ch roč nlkoch e v 4·t'Oč n e t hre a duách vo vekov9ch katogOrlách. Do národného kol a. ktoré bude v má lt. po
stupu lú tito 21acl, ktor! sa umiestnili na J. m1esto :
Klnlr:
4. r oč n lk : Dan a Saturyov á
!!SU Exnárova.
5. ročn!k : VIera Doubková
CSU Obr ancov m ieru.
6. roč nlk : nebol obsadon9.
7. ročnfk : Larysa Molnárová - !:SU Obrancov mieru.
Katka Lukd ová - ĽŠU Dlbrovovo nám.
l . roč./11. c yklus: Lenka Plencnerová - ĽS U Exnárová.
2. roč./ 11 cyklus: bez postupu do ná rodného ko l a.
3. ro<' ll kiOJs: Mar ia Furková - ĽŠU Dlbrovovo nám
4 ruf ná bra;

lotys.~klic lr .~ kla dot elo v.

Snlmky M.

P ivovA rči

mladi ,,pevácl k svieiostt hla·
sov. preclteniu sklad ieb prida·
ll 11elké amb1ci6zne, mladostou
na plnené mterpretačné umenie
Tak t omu bolo aj na ďal§ích
vyl i úpertlach na kon zervatóriu
stredn.ej §kole, í na sló vnost ·
r1om k oncer te vo V ýskumnom
us tave mellor ócú , k de spievalt
spolu so zborom Absolvertt t,
ktoní bol rclr hostit etom a v
~e p tembrr ho privítame na Sla.
r>ert sku. Na ko11cert och l v d ls·
kus/á ch po nich skladatelia, d l·
r rgent! 1 nov/nóri vyslovili slo·
t>ó u:nonla, v kto r ých hooorrli
o k ráse. Intonač ne} čisto te, l l·
r ok om repertoá r i a videli v
mlud1íclt interpr etoch takme•
íiako11 ! tltdujtícicll spev na
konzervatór iu.
Ospecll
m lad ýcl l
spevó·
kov z Gymnázia v Trnave za·
viizuje elle k väčšej ná ročnos ·
ti. Potvrdil vlak opodstatne·
nosf rozvíjania zbor ového spe.
VIl tejt o u§Cachtilej fo r my
záujmovej umeleckej činn ost i ,
tíčlrm ého prostriedku výchovy
har monickej osobnost i mladé·
lto socialist ick ého človeka .
(ed)

Prešovská
hudobná jar
Od 10, aprlla do 5, jtína t. r. ,rebleba v
Prelo-ve XVII. prelonk6 hudobná tar v zna
meni osláv 30. -vtročla oalobodenia nalet vlasu. Na otdracom koncerte vvstiplla St6tna fll
llarrnlloio z Koši c. s dirigentom Mariom Klemensom a huslistkou Jelou Spltko•o.t. Koncert
sl pril ll vypoč ut al tí čaatn lcl koAlck6ho semi
nára 30 rokov rouoJa česke! a slovenskej hu
dobnel kulttíry. V proJerame ďalifc h siedmich
koncertov vyst tí plll: sovietsky klavirista GJeb
Axel r od l 17. IV. ). Bralislanké komorne trio
(24. IV. ). Stétna filharmónia Kolice (7. V. ) s dir i Rentom Bystrfkom Refuchom a klavlrlst
kou Evnu Clpk11yqvou , českl a slovensk! In
tor preli sllllstl 115. 11 22 V. ). 5. Jtína vysttípil
St átov komor nt orchester zo ~Iliny.
O ~ lve nhn proJCrBmovej skladby XVII . PHI bul
slávoostn9 kon cert Dyc hového orchestra preovskel pOsádky 129 V. l. pr i prllel ltostl fehu
30 roč nej existencie a práce na vtchodnom
Slovensku. Zaradenie po•édkoval hudbf do pro
~ r am u Preiovskel hud ob ne! iari je pakrafon
nim sympatlc k~c h snáh porladotefsket organ!
dele Parku kultúrv a oddJcbu - kaldorol!ne
daf mo:'l noat upoli tedn6mu prelovskému te
l eau p r ezen tovať sa v programe tfcbto budobF MATO!;
n9cb sl6vnoatf.

V Kl ube Slovenské ho národného divadla v Bratislave aa·
sadala 7. má(a t. r . Slovenská
hudobnlí rada. poradnt orgán
Ministerstva kull6ry SSR. Na
proJCra me zasadnutia bolo pre·
rokounle návrhu dramaturgie·
k fch piAno• a pllinov l!i nnostl oraanlzáclf v hudobneJ ob·
lasu na sezón n 1975-76, resp.
ua r. 1976: Zväzu slovon11kýc b
skl adaterov, Slovenského hu·
doboého fondu, Sl ovonsket fll·
harm6nle, Státne! filharmónie
Kollce. Státneho komor ného orchestra v ~Iline, SCUK-u, Pod·
dukliansk eho ukralfoského fu·
dového súboru, Ltíčn lcc , Mlad~cb
side. Slovkoncertu
a
Opusu.
Slovenské hudobná rada v&noula osobitnú pozornosť otázkam či nno sti Sl ovkoncertu na
í1seku zá bavného umenia. dra·
maturgil mladého Státn eho ko·
morn6ho orchestra v Zlll ne a
koncepcii festivalu Kol lcká bn·
dobná tar. Zatlaf l:o sloveosk ó
umeleck6 telesá budú i v bu·
d6cet sezóne uplatnovať v dra·
matur1111 pôvodné dl ol a, venovan6 30. vtrol:lu oslobodenia
Ce~koslovensko Sovietskou armádou, Ideové ln§tlttícl e
Zvliz sl ovensk~clt skladatefov a
Slov e nsk~ hudobný fo nd sa v
nafbllflom obdobi budú ul za·
oberaf o. 1. otlízkaml tvorby k
ďallfm -vfznamnfm udalostiam
a yfročlam ~ k Medzlnárod·
n6mu roku lenv a 55. výročiu
nnlku KSC.
M. LUKACovA

Správy
HIS-u
Slovansk9 hudobn9 fond sp o·
lu s Gal éri ou mesta Bratisl a·
vy o tvorili pravldeln9 cykl us
kon certov v koncertnel sieni v
Kl ariskách. Oče lom t9ch to podu 1atl te postupne predstava·
vet oubllku š plč kov9c h Inter ·
pretov. orchestre. ensemble a
sOlistov v programoch zosta ve·
nvch z diel svetov9ch l sloven
ských skludoterov Ut n•·v(! d va
kon certy p redurči li 11 ootv rdllt
že zllmc r t9chto podutatl sa
spl 11u S vofk9m n-.pechoru 'I d
tu stretol 21. aprlla Slovcn!>ký
komor ný or chester s umeleck9m vcduclm Bohdanom Wurr halom. svo1o kva li ty potvrdi ·
lo na koncortc 19. mll l u rubllu·
tllre tel eso - Slovrnskl nHtd ri·
t::ltl lstl s dir igen tom Ladisl avom
llol áskom. Na na tbllžsom kon·
c:orte v KI OI'I ~ k á c h su oredstl:l·
vl 30. 1ll lla mludé Koši cké
kvortllto. k toré má ta sebou
už r od uspec hov z domáci-ch
1 za h t·am č n9c h v v~t t u p e nf.

'Ja počes t 30. v9 r očla oslobo·
Jenlo na~el vlasti usporiadal
zvaz so v i e tsko -č es kos l o venské·
ho prlatefstva a Dom prla tef ·
stva s národ mi z a h ra nlčn9c h
zem! 15. aprlla v hudobnom
Domu pr l atel stva v Moskve ve·
čer čes ke J o sl ovenskeJ hudby
a poézie. Zo sl ovenske! tvor·
by odzneli v podan! sovtet·
sk ych umelcov Poéma-!>oná ta
Du9an a M a rtln čeka. cyklus Ad
-1 tra Eugen a Sucho11!1 a cyk·
los li ory e srdce od Milana
N o ~ áka .

ll k at.· Tan a Klfnovská - Snila Kllľ'hánková z T!SU Obra ncov
u l oru .
111. ku t. : Mtl r lo Fu r ková - Mária Sláviková z ĽSU Dl brovo
lám.
Husle:
4. roč nlk : Vl adi mi r Brunner CSU Exnárova.
Stefan Filas - CSU Há l kova
5. ročnlk : Gabrella Bóllová - CSU Hálkova.
6. roč n fk : Ján Ber ky - CSU D1b1 ovovo nám.
7. ročnf k : Jozot Kuruc - CSU Ex nárova.
jura1 To movčl k - CSU Exná rova
Kurz pre pracu(úclch: Andrei Hanzel - CSU S ú ťažná.
Husfové du á:
Ga br iela Béllová - Katka Kováči ko v á - ĽSU Hál kova
l l. kategOrta.
Milan Haško - Dusan Pálka - CSU Sllfa2ná.
11 1. k ategOrla.
Vlolonfelo:
l . roč. - Peter E'rkal - CSU Hálkova
Karol Tr u bač - CSU Exnll rova .
5. roč. - Ondrel Filas - Ľ SU Exnái'OVe.
6. ro č. - Peter KlriH - ĽSU Exnllrova.
7. roč. a l . a 2. roč. v l l. cykle nobo l obseden9.
3. ro č./11 cykl tozer Glomba - CSU Sú ťa žná.
Vlolon če l ov é-du D:

Cubo!l tanák - Rastislav Nitran - ll. kat. z ĽSU Obrancov
mieru.
Po sk ončen! sútaže bol seminár s u č lle f ml sotažtaclch žiakov
(pre kl 11 vlrne orldelenlo ho vlr.d la pr of. E. Pa ppová orPrlc;ednlčko
poro l~
u lli'P <l H'tkárov p o 1r Ka lilly ), v ktornm l. •li rozdlsku
tované v 9 kon ~ suta.llaclcb žiakov.
JANA HRDINOVA

...

V uplynul ých di\ och vyšlo
•l 11 lšle č is t o bulletinu pre za·
hraničia l 175. ktor9 vydáva SHF
~t v r ťročne
v š tyroch 1azvko·
vých mutáciách. V obsahu pr i·
•tllša popr i I ných prlspevkoch
"'lánok venovaný X. ročn fku
rms. orlspevky o novi nk ách
~love n s kel tvorby Epitaf e o
'lpere Cor lol anus Jána Clk ke·
ra, oper e pre deti Martin a
sl nko od Ti bor a Frešu. E lé ~ ll
Tadeáša Salvu. zdravice k 50
1arodenlnám sklada tora Milo·
stava t<orlnk a 11 65-lndm Teodo·
ra Hl r nera. V an k ete k 30. v9·
r očlu osloboch>nlo na tOmu .Co
nre mna zn11 menn l o oslollodo·
nl!'" v tom to čtslo 11ovor l lán
r: Jkker .

Edll!n~ Osek HI S pripravu Je
k vvdanlu zbor nlk zostaven9 z
· ererátov a prednllllok . ktoré
'ldzn ell na tohtoroč nom I V. senl ná r l ml1rl(·ch muzl koiOgov a
'll!(lohnf·ch kritikov v Mor ava·
nocb.

Stretnutie
s českou
..
zvazovou
reprezentáciou
Ked pred nlekolkfml tftd ňa mi usadal v Bratislave
Ceskosl ovenskf vf bor skladatelskf ch zväzov, bola na
záver vhodná prHežitosť por ozprbať sa s prltomnfml
i:eskýml skladatelmi o I ch t vorbe. Nemalo t o len úi!cl
r ýdzo praktický, al e malo by t iel nal lm l nl tlt6cl6m
pri pom enúť, i!o t ieto osobnoatt ali.i!asnet l!eskej hudby
v posledných rokoch vytvorili, kam ameruj6 i ch nov6
skl adby, na i!om pr acu jú a ako al Ich urad i ť do kon·
textu i!eskej, pri padne i!eakoal ovensk ej hudby. Pä ť z prftomných skladatelov nám predostrela monosral lu posl edných rokov.
Josef Bohái! spomlnal na svoje závažné skladby zhru·
bu od roku 1965, teda na tvorbu z posledných deslattr.h
rokov. Rád sa vracia k svo Jmu cyklu pre soprán a kla
vtr Kvety jasmlnu (1965] a najmll k jednodejstvovej
opere, ktorťí nap1sal podla hry A. P. Cechova P ytačky.
Z ďalšieh plodných rokov sl autor osobitne cent S lá či
kové trlo (1967 ), Suitu dramatlcu pre sláčiky a tlmoanv
(1969] a potom celú skupinu diel. ktoré vznikli v rolm
1974 (Koncert pre klavlr a orchester. pred obra Slávny
mál. olesne na verše sovietskych básnikov D éšť na Balkula a najmä tetevtznu oper u Oč!). V rozhovore nám
auto1· bližšie charakter izova l niektoré diela. venoval sa
natmä my!.l!enke rozvljanla realistického prúdu a tomu. čo mOžu vniesť nové technické médiá do súčasne!
hudby.
Oldri cha Flosmaná, ktorý prednedávnom oslávil svoje
päldcslatlny, poznajú slovensk! poslucháč! z vtacerýc)l
koncertov. Na základe tejto skťísenostl sme s nim hovorili o jeho skladbách z posledn9ch rokov. Vyš!! sme
zo stručného komentára jeho hudobnej reč!. ako ju ooznáme. Autor hovoril o určitých spoločný ch men ovala·
loch svojej II. symfónie. Il . husl ového koncertu 1 predohry, ktorú plsat pre bratislavský SOCR. Flosman má
u2 viac rokov určitú predstavu o hud be, ktorá by
IJloh!a odraztt pozitlvnu životod árnu a v podstate opllm!sl!ckl1 náladu dneška. Je to akési ústredné vodltko.
ktorému podrlad'uje svoje kompozičné myslenie. Ako do·
klad teJto svojej estetickej koncepcie menuje 1 ďal šie
skladby: Predohru pre dychové nástroje, Sonátu pre
dychové kvinteto a klavlr, plesne pre soprán. flautu
a klavlr Dopisy tobe. Chce. aby sa jeho tvorba videla
spod zorného uhla dneška, aby z neJ bolo cltlt teho

fudsk1 a um eleck9 profil. aby aspoň člmsl podnecovala
nakor ku viera v silu a rudskosť revolúcie ho vedie smerom. ktorý sa odráža v lebo tvoľbe.
Václ av Kučera popri mnohých zv!lzových povinnost iach. naplsal v posledných rokoch viac zau!lmavých
sk ladieb. Jeho Jednoctetstvový balet na vlastný nAmet
nazvaný Srdce a sen posúva do popťed!a zuu!!mavú
pr oblematiku operácie SJ'dca. Hoci dielo nebolo zatial
predvedené. Ide zreJme o or!glnálnv pr1stup k námatu
1 celkove! lnšplrl!c!l. Z lnformácl1 autora možno usl1dlf.
žfl Ide o hudobne sooetlzovaný popis tetto zvláštne!
rPallty. rozvftajOc! sa v polohe mravneJ, myšlienkove!
1 citove!. O rok neskOr [1974] plše detský muziká l pre
pražské divadlo flrlho Wolkra Malá zlé čarodejnica.
NeskOr zveri štyrom hr áčom skladbu Manifest jari. ktorO plše na pamiatku pražských mátových udalosti ro·
ku 1945. Začiatkom toh to roku dokončil Orbis pictus
pre mi ešaný komorný zbor a staré nástroje. Sl1 to
vlastne štyr i maliarske Inšpirácie. ktoré sa oo!lf rozvltaiO v rovine hľ adania nových svetov. avšak v pod
state u rčených súčas ným rudom. Pre Slovenskú fllhar
món!u dokončil predohru pre velký orchester. ktorú ve
nova! 30. výročiu viťazstvo národov nad rašlzmom a n azval fu Salut. U Kučeru Ide vždy o koncentrl! t leho
, stet!ky a poetikY. o moderné vyjadren ie atmosféry doby, v ktore! osobné a politické. r evolučné a ooettr.ké
splýva .
Jli'l Pauer 1 pr! svotet runkc!! r lad!tera Cesket filharmónie priniesol viac zaujlmavých skladieb. Defom vanova! zbory s klavlrom Ryby a konte!. tr(Jbkárom n ani·
sa l Koncer t pre trObku a orchester a Trompetlnu. po·
zaun!st! dosiali koncertnú sk ladbu s k!avlrom Trombo·
netta. Zvlášť Gspešne sa uf(ma jú teho plesne pre nižši
Ilias a orchestP.r Canto trlste. Zauj(mavé dramaturgické
riešenie prináša monodrámn Labutia plese•~ pre barytón
a orchester na liter árny podklad A. P. Cechova. Pamiatke zosnulého Alo!sa Hábu venu'fe symfonickú skla:lbu I niciálY. Pauerov11 realistická hudba má v našom
21vote znásobené miesto a neraz l staršie skla dby sa prihovárajú s novou akt uál nosťou. Myšlienkové a umelecké
ťažisko skladieb n ezaprie autorovu orientáciu na vrcholné zjavy česke! hudobneJ klasi ky, avšak práve odknz
tradlcle vie nernz premeniť v nový čln. v ktorom dokáže
doviesť a využit klasiCký odkaz do nových umeleckých
a Ideových dôsledkov.
V abecednom zaradeni spomlnaných sk!ad aterov prlthádza napokon Lubomfr Zel ezný. VIaceré jeho sk!adbv
poznámA na Slovensku priamo zo sloven sltých IJI'edvedení. Z tvorby posledných r okov sú na jzávažnejšie Kon·
certantná hudba ore violy, sláči ky a k!avlr. Dy chové
kvinteto. Symfónia pre komorný orchP.ster. Slávnostný
pochod pre veľký orchester a II. koncert ore h usle o
orchester. I tento sk!adatel nezaprie vývojovú kont! ·
nultu s českými klns!kml. Z tradičných vývinových Impulzov sice vy chádza. no značne preferuje osv!ežutúcu
pOsobivosť motorického prvku tu vtdl ešte r ezervy
sťíčasnet česke! tvorby.
-áv~ vo1. Vyhýba sa bolestlnstvu. romant!cket l yrike.

HUDBA
Z OBRAZOVKY
Nie je tahké písaf o t elevíznych
reláciách vážnej i populárnej hudby: ttt je potrebné vnlknút do celej dramaturgie hudobného vy&tc·
lattia, do aktuálnej hodnoty vysielaného programu, do kvality Interpretácie i do vizuálneho, kamerancanskélw uchopenia veci. A v
tomto množstve 1wdnotenýcfl súvztaznost! i kultivovaný divák r ozpozná dominantne predovšetkým
to, čo najviac bije d o očí (hlav11e
u pop-music); a často mu unikne
práve to najpodstatnejšie.
Sna.;:il som sa byt na ú ro vni
mr10'10značnosti, ale napoleon otvá·
rací kottcert Pražskej jari Smetanouým cyklom Má vlast ma upria.
mtl tta wujímauú komparatist iku:
poznáme toto dielo z interpretácie
V Talicha, Z. Chalabaltt, L. Slováka, A. Klímu, V . Neumanna a
m•w!stPa dalších majstrov tuk·
tovky. Tentoraz Ceskli filharmóniu
dingoval Taliclwv žiak Jaroslav
Krombllolc, umelec známy viac z
émnosti v pražskom Národnom divadle a nadmieru pres vedčivý v
podani dramatických diel Smela·
nu, Janáčka, Fibicha a pod. Oproti
dramatlckej§iemu V. Neumannovt
Krombholcovo podanie Mojej vla~
tt zamierilo viac k intimite. vníc.
nosti a mäkkosti, niekedy k voCnej~ím tempám (najmä vo Vy~e·
hrade a v básni Z českých lu/ul
a lláju) a jemnejším dirigentským
gestám. Apoteóza vlasti, slávy a
národa sa vynárala de profundls,
z vrelej senzibility a emoclondlnej sily. Chcelo sa nám jasar, keď
viete! v koncertnej sieni jasali.
Inter esantný bol aj záznam z
koncertu varšavskej filharmónie v
Dome kulttiry v Kladne s programom z diel K . Pendereckého, N .
PaganintftO a P. l . Cajkovského.
Nevylučujem,
že Obete Hir·ošimy, dielo p oľského nwdernistu,
naladl beiného poslucháča skept icku: bude v skladbe nachádzar
kfče, pokriveniny a jednostrannosti; hudobne erudovaný poslucháč popri ocenení skutočného prírwsu v novýc/& nástrojových kombináciách a zvukových extrémocT1
sa možno zamyslí nad sebavedomím cesty vývoja hudby týmto
smerom, tzv. novej hudby. K ontrastom bol Paganilliho koncert
D dur, hraný K. Kulkom s technickou suverenitou, vyúst'ujúcou do
nadosobného zmyslu hudby stále
živej
obrúbenej pre t echnickú
e:rkluzivit u, r omant ický žiar i pre
asociácie. späté s talianskym dé ·
monom llu.~lí. Lenže vítanej§ie by
bolo pre nášho poslucháča kto rekG!t•ek lloclr10tné husľové cl lelo pol ského skladateľa, napr. W.ietliaw-

a

Snímkou z vystúpenia ensemblu Symposium musicum na minu·
loročnom piešťanskom hudobnom f estivale avizujeme hudobné
dianie, ktoré sa u letných mesiacoch presúva do dvoch význam·
ných centier - do Piešťan a Trenčianskych Teplíc. Program tohtoročnélw jubilejného ročníka festivalu v PieUanoc/1 prinášame v čísle. 30. ročník Hudobného leta v Trenčianskych Teplí·
ciach oslávia svojím vysttipením o. i. Ja01áčkova fllharmóma z
O~ tra vy, Slouetl ská filharmórtia, Výc1wdočeský komomý orchester
z Pardubíc, Spevácky zbor slovenských uči teľov, dirigenti A. Cha·
ča turian, K. Rapf, J. BiHohlávek, sólista J. M. lländler. Nádeje
nášho Interpretačného umertia sa predstavia na už tradičnej Pre.
hliadke mladých koncertnýcT1 umelcov.

sk ého, Lipinskélw, Szymanowskélzo. l u tomto prípade sa nám ponúka porovnanie: po(ského virt uóza s na~ím V. Hudečkom. ll udečkova interpretácia Paganiniho
dtela javí sa spontánnejšia: ako
keby sa s pôžitkom zabával s techmckými finesami, aby dokázal, že
ich vie hravo zahr a(. Ako prlslušník staršej generácie pnpa mlll~l
som si Pfílzodovu interpretáciu Pa.
gantnlho skladby, neomylnú
v
t echnike, svietivú a sladko opoj·
nú v tóne s neustálou zmenou
výrazových a dynamických odtle·
ňov, vyclzelovanú aj improvizač
ne náladovú.
A opttt záznam koncertu SofljS'kej štátnej filharmónie, vysielaný našou televíziou 26. mája s d i.
rigento m D. ManoLovom a programom S. Pirenkov, P. I. Cajko vskij , C. Francie. Hudba noci stlčas
n~ho bulharského skladateta bola
ukážkou dobovej sonoristiky s pokusom o fragmentárne melodické
myšlienky, teda nič z Novákovlzo
•tokturna, z jeho vrtíc nej spomien·
Iey na krásu dňa a velebnosf noct, ktorá sa ro zklenie nad slovác-

kou dedinou. Sofij skl filharmonici
sprevádzali Cajkovského Koncer t
D dur pre husle, hraný soviet skym
mladým huslistom V . Spivakovom.
Známe dielo tlmočí sovietsky uirtttóz pregnantne a robustne, viac
koganovsky ako oistrachovsky s
dôrazom na technickú okázalost 3.
časti. lmpul zívnost je adekvátno
teho mladosti.
Nedávnym pôžitkom na obrazovke bol Herbert von Karajan ako
dirigent berlínskej filharmónie a
Cajkovského Koncertu b mol pre
klavír.
(A.
Wiesenberg ).
Z iaden zbytočnO pohyb, často len
Jemný pokyn prstom pri ukončení
fr6~y. Sústredene hlboký pottor do
obsahu diela. Priamy prenos slávrwstnélto koncertu z vUazných
symfonických a kantátových skladieb zo sútaže k 30. vOročiu o slobodenia našej vlasti Sovietskou armádou (25. mdja) zasluhuje osob itn~? komentár v tom zmysle,
myšlienka v hudobnom diele nie
je téza: tu musíme hodnotit umeIlie r ozospieva( my~lienku socia
lizmu.
JOZEF TVRDOŇ

ze

TVORBA
•
DUSAN MARTINCEK
ľOI!:MA-SONATA PRE KLAVIR

Poéma-so náta Dullana Martlnl!eka, ktorú v roku 1975
vydalo nakladateJstvo OPUS, le skladateJovým prlspev·
kom k 30. výrol!iu SNP. Skl adba vznikla v r . 1974: prezrádza ruku skúscnúho sklodatera. ktorý le navyle l
e1udovaným klaviristo m. Jel zvuk vychádza z technicky
nároi!nei koncepcie klovlrnel hry. Bohato i!lenenfm bu dobn9m proceso m s vclkým vnútorn9m dramallzmom
zretefno realizuje skladat eluv zámer a fo jeho osob nou
v:l'poved'o u o feho vzťahu k slávnemu obdobiu novodobých nérodn9ch dejln.
•
Skladba te koncipova ná lednol!ato. bez delenia
na čast!. ako býva v soná te zvykom. Napriek tomu možno v nel vvbadať štvrl zretefné obrysové celky: pomerne
rozsiahle Allegro 1Allegro moderato a prlbuzné tem pá
po str. 10 ]. výrazovo a štylisticky mu dosť prlhuzné
~cho rzo (Allegro giocoso od str. 10 oo str. 14]. stručné
11 epizodické moderato fstr. 151 a prudko gradujCtce dra·
matl cké finále [ Rap!do non l egato od str. 17] so závero čn9m uzm lerneným návratom k počiatočnému vý·
razu. Nemožno však povedať, že tieto obrysové cnl kV
presne a vyhranene stelesňujú aspekty jednotlivých čas
ti sonátového cyklu: koncepcia te oveta zložiteJšia . Ora•
mattcké akcenty sonátového a}legra. med!tatlvnv a
lyrický moment sonátového adagia i pohybové a-;pt>kty
sch e1·za su logicky a plánovite rozvrhnuté v ClliO m
skladobnom celku. čo vytvl!ra v skladbe osobitn é kotl ·
trasty a zvyšute 1e1 dramat i čnosť a emocionálny náboj.
Sklad ba tým nadobúda podobu pa r alelného r ozvltan l a
niektorých základných lfnll. ktoré sa tu dostáv atú do
pt·ottklac!u. tu sa opat zjednocujú k spoločné m u úč in ku.
Iba hOrlivá ~radácta finálneho obrýsového celku te IP.d·
nollata a lednoznačná. či m zlskava podobu jasného
'a vyhraneného centrálneho vrcholu formy. ztcdnocutaceho a korunujúcetio celý tol vývin.
• Krá tka Introdukcia na začiatku exponuje lyrlckomodltatlvnu lln!u v skladobnom celku. Prináša charakteristický motivický Impulz v podobe vzostupne! kvsnv
s opakovanlm Jef vrchného tónu. Samostatné rozvinutie
tohto Impulzu doplnenfm o kontt·astný materiál ucer ute
tú to vstupnú fázu. no dáva tel zároveň otvorenosf ore
pokračovanie vo vlastnej téme allegra. Vytvara názna k
kompoz!čného prlnclpu . dOsledne realizovaného vo všetkých dramatických fázach formy: doplňanle zäk!adného
Impulzu vždy novým kontrastným rozvlnutlm. Hlavn á
téma allegra prinl!ša nastolenie dramatickej lfn!e procesu skl adby energickým traktovanfm vstupného lmpul·
zu. zv!lčšu)úceho tu svo! Intervalový amb!lus na kvln·
tu a vystupujú ceho v pohyblivom a zvučnom štrukturál·
nom prostredi. Hlava té my, vytvorená tým to lm pulznrn,
prlpomlna bOJOVý signál. Kontrastn9 temati cký cato k
l Meno allegr 0 moderato - str. 6] sa vracia na nove j
O.rovn! k lyr!cko-med l tutlvnet !In!!. n aznačeneJ Introdukciou. V danom momente pOsobl zriedenlm klavlrnnl
c;adzby a jedn oduchosťo u svo tho výrazu overa kontrastneišla. než skOr súhrnná fáza Moderato l zo str. 151 voč i
tel okolitému pr ocesu Vytvá ra vlastne situáciu sl multl!nneho r ozkomponovan!a časti sonátového cylllu v colom priebehu tednol!atof formy. Na tejto s ku točnns tt
n ič nemenl oostupn9 prechod kontrastného temaltckéh o
celku k pOvodnému strhul(tcemu poh yb.u. vedťícemu pt·o·
ces formy plynule k vyhranene evolučneJ fáze r ozvncten!a. V !lnl! teHo fázv te prakticky zakomponovaný t obrysový celok scherza. z čoho skl adaterovl nutne vvolý·
va jeho sadzobná 1 výrazová prlbuznosť s allegrom.
Agog!cka oohvb!lvos( tejto súhrnnet fázy a časté traktovan lo úvodného signálneho Impulzu z hlavne! témy v
1eho št1·uktúr e túto skutočnos t iba podčiarkujú. PohvboVÝ prvok scherza sa zciOrazňufe hlavne typicky klt~vfr 
nyml pasllžamt. do ktorých sa celý proces napokon rozplynie. Ttlnto nástrotov9 efekt nie te. pravda. samoúče l·
ný. te čiastočnou pohybovou realizáciou doposlar na•
hromadeného procesového napätia, realizáciou. ktorá
uzatvára prvú fázu celkoveJ gradácie formy, ale záro•
veň nehatl mo žnosť na tlite gradáciu logicky nadv la•
zať v n eskoršlch fázach. Obrysov9 celok Moderato, raz·
vlfatt:lcl oo!!ť medltal!vny aspekt. nemOže. pravda, v telto situáci! vytvárať tak9 vyhranen9 kontrast, ako roz·
vinutie tohoto aspektu v kontrastnej tematickej oblastlN!e te vlastne o4dychom. ale novým východiskom ku
konečnej gradác!l vo Unálnet fáze rormy. Tá po dosiahnuti a rozvtnuU centrálnej vrcholovej plochy takmer
nebadane postupným zrledovanlm sadzby vytvllra záve·
rečnťí plochu doznenia s návratom k výrazovej rovine
Introdukcie.
• V ých odiskom MartiniJekovho hudobného myslenia
v tejt o skladbe je zvukový svat na!Hch náro-dných k l a·
slkov súi!asnei hudby. Martlni!ek sa v tomto diele ne·
jav( ako hfadajťíci novátor, nehladá tu novú zvukovt
a výrazovú logiku a m ožnosti, ale sk ôr ako ayntetlk,
účelne využlvajúci a domýšlajúcl prfnosy zvuk ového
dedli!stva tradlcie. Harmonl ckfm základom proceso rormy le modalita, za ktorou sa skrýva isté tonálne elle·
nie. Stavia prevažn e na terciovej lltruktúre akor du. do
l<toríí ho na dramaticky vypätých miestach vnálla osobité
naplille zahu sťova nlm teho lltruktúry vofnfmi dodatkovými lntervalovfmi kombináciami. Základom lltruktúry
le Mobilne traktovaná diatonlka s vofným pripájanfm
chromatických tónov spektra oktávy tam, kde to výraz
vyžaduje. Latentný tonálny základ jeho myslenia sa
prejavuje 1 v t raktovanf kon zekventného hudobného
pravopisu s hojným pouf fvanfm dvojitých posuvlak, i!o
na druhej strane na niektorých miestach sfa:!uJe pohotovú l!itatelnost zápisu.
• Vydanie diela svedč{ o svedomitom prfstupe. Nol evá kresba I. Hatalu má výbornd graflcktí 11roveň . skve·
IO č!laternosť a pOsobl esteticky dobrým dojmom l azda
tedlná c h ybička ušla starostlivej korektťíre: v poslcrlnom
r iadku na str. 8 v prvom akorde vrchný tón hts• Je
n!ldopatrenfm namiesto správneho gls4 ). Do r(Jk hudobnej verejnost! sa dostáva dobre vypracovaná a h od·
notná publikácia pozoruhodného diela, ktoré te ne·
sporne reprezentačnou skladbou svojho autora.
GRS

CESKf; TRIO
Ce~ké triO patr! k suborom.
ktorých meno už dávno pre
siahlo lok álnv rám ec. S jeho
umen!m sa mali tnožn\sť zo·
znám!t mestá viacerých kont!
nentov. l bratislavské publikum
m alo
možnosť
n!ekoTkokrát
priamo na koncertnom pódiu
stretnúť sa s umonlm tohto en
semblu l jeho členov osobitne
v sóllstických kreáciá ch. Naposledy tomu bolo 8. aprlla t. l'
v KoncertneJ sieni Cs. rozhlasu. kedy Ceské trlo vystúpilo
v noveJ zostave - Josef Pá!P.nl ček, Miloš Sádlo a mies to Jose fa Suka zaujimajúcl huslista
Josef Straus (až na malé nepresnosti v súhre a znlženú
Istotu tónu, Imponoval technlC·
kou a umeleckou pripravenos·
ťou a zdatnosťou]. Pálenlček a
Sádlo vládli ušfachtllým tónom
suverenitou, bezpr ostrednosťo u ,
bohatým arzenálom výrazových
prostriedkov. citefne preferovaných nn Jmä v sóllsttckých partiách . Miestami sa vsak zdal
byt Ich výkon unáhleným, koncepčne nedopovedaným
f mož.
no tu zohral svoju úlohu al ml·
nimálny záujem publika
prekvapuJúci, lebo práve
v

ostatnom ooku-dvoch záujem o
komorné koncet•tv stúpa a náv ·
stevnost ie takmer stot>ercentná ). Ze by v tomto pripade
zohral svoju úlohu 1 repertoár?
Ceské trlo. napriek tomu, že
doménu Ich dramatut·gte tvoria
skladby klasicizmu. svetového l
českého romantizmu. zostHvllo
svoJ p r o~ram výlučne z el le! au·
torov - súčasnlkov. Ako prvé
uviedli Trio Quas! una ballatd
cl mol op. 27 V. Nováka, ktoré
vzniklo v autorskeJ kompozič
ne! dielni vzáp!!tl oo svmfonlcke1 bllsnl V Tatrách f preto sa
na mnohých miestach ozývajú
názvuky na toto d ielo, citlivo
sprucované do ln ti mneho ko
merného zvuku s baladlckým
podtextom].
Interpr etác ia
v
mn oh om
zostal/l Novákovmu
dielu dlžná. najm!i ,,o tcchnlc·
kej stránke. V ďalšieh dvoril
skladbách sa pt•edstavll fo.ef
Pálenlč ek ako Rutor a Interpret
v Jednej osobe. Spolu s M. Sádlom zahra li Chorálové varlárie
pre violončelo a k lavlr (1 942 1
a Variácie na vlastnú tému pre
violončelo a klovlr z r 1972
V oboch skladbách sa zaskvnl
mäkký, zamatov~ tón v l olonče-

lového sóla. decentne sprevá·
dzan9 čt s61i~llckv dokreslen~
klavírom. Autor dáv!l rnol:nost
zaskvie ť sa tu vo vsetkých tech
nlckých 1 u meleck~ c h polo
hách. k čomu slúži t každá va
riá cl a osebe. Sádlo mé tieto
skladby v krvi (zväčša hra l
spaml!t!l a preto mohol Inter·
pretačne
poskytnút autorov i
maxi mum. Vrcholom večera bo
lo záverečné Trlo e mo l pre
husle. violončelo a klavlr. op.
67 O. Sostakoviča. Dielo zastá ·
va významné post aven ie medz '
autorovými komornými práca·
ml. V poslucháčovi vyvoláVI!
osob1tý, strhuJúci. bezprostred
ný účinok. vychádza Ju ct z kom·
pozičné.ho ma jstrovstva prácA s
hudobným materll11om. vvulJV8·
nim si rokod vchel r uskeJ me l ó·
die 1 boha tého a p re~nantné
ho rvtmu. umelecke ! náoadltos
t! 11 k ompo zičn e ! mnohotvát·
nosti. Sóllstl uchopili dielo perfektne, preclzne. stotožňujúc sa
s tntenclam! autorov ho ruk ool·
su. či m dokázali a t lnterpretá·
ctou udržať posluch á ča v napilll a upozo r niť h o 118 vlastné
umelecké kvality.

HAROLD BRITTON
Orga1wvé k oncer ty v Redute
majú svoju tradíciu i svojich
poslucháčov. Kazdé uy.~túpenie
domácich i zahra111čných umelcov sa stretá s uelkým záujmom publika, ktoré pokial
ide o známelw umelca - zaujíma sa o jeh o vývojovú li
111u, pnpadne o jeho maj.~trou·
ské podanie známych, či me·
nej známych diel organovej literatúr y, a na druhej stranepri umelcoch nez11ámych, zveda vos( nás láka k IIOl'ým po·
Zllaniam. K takémuto drtdtému
typu by sme mohli radit i kon.
cert anglického orgallistu Ha·
ro l da Brit tona, ktorý vyst úp1l
H. lV. v rámci koncertov po·

riadanýcll MDK O v Bratislave.
Dramaturg ia pr ogr amu až
na Toccat u a f úgtt d mol ,.Dó
rick tí" J. S. Bacha a Deux
Esquisses M. Duprého bola skutočne zostavená z neznámyc /1
diel starých majstrov, väč.hnou
domacej proveniencie. Predsta·
vil sa umelec zr elého veku, žial,
jeho v.Qkon tomu vô bec nezo•t
povedal. Ak u:: nebudeme vô bec
spomí11at diela Bacha a Dttpré·
ho, ktorých rtezuládnttlie bolo
evidentné, čakali sme, že aspori
nrcha1cké drobnokresby menej
náročných
autorov ná j d u v
riom .~ polal!lilléllo tlmoč níka. Po
tech nickej .~ tránke, v umelec
kej koncepcii, či §t ýlovej čis t o-

DVA KLAV RNE
Dňa
29. aprlla vystllpll v
Koncertnej sieni Cs. rozhlasu
v Bratislave sovietsky klavlris·
ta strednej generácie
Gleb
Axelro d. Maximálna v yťaže no sť
tohto priestoru zavlnila a l po·
merne hrubú netaktnosf voči
umelcovi (neupratané pódium l
Klav irista bol týmto stavom
spočiatku
dosť
znechutený,
azda a1 urazený, no srdečná
atmosféra, ktorou obecenstvo
odmei\ovalo Axelrodovu
hru
postupne preklenula túto trápnu situáciu.
Axelrod je slinou a výraznou
Individualitou, 1e typom plnokrvného
hudobníka. ktorého
temperament a premiéra ettu
prebleskuje al v dielach. kefe
by mala domlnovut skôr vvrov·
naná noblf!S!I, fllígrárnosť (3
sonáty O. Scarl atl i ho : E dur,
c mol a C dur]. Nupriek svojP.I
útle! postave Axelrod doslova
rasclnuje poslucháča vzácnou
schopnosťou vygrudovaC d vnam ické oblúky do vyložene or
chestrlilne vyznicvujúcich vr·
cholov. Jeho tón Je sýty, pruž
ný a spevný a svoJim chara kte·
rom zodpovedá sk01· svetu J.
Ha ydna f Sonáta h mol), než
Scal'lattlmu. Beethoven so svo11m!
prudkými
dynamickými
kontrastml a náhlymi citovými
výbuchmi bv typu Axelrodov ho
umeleckého natu1·elu Ideál ni'
v vhoyoval. Populárnu Sonátu
d mol, op. 31, č. :! chápe ako
anticipáciu romantickej JH'O~ra
movostl a tento postoj sa od
zrkad!uje aj v parametri ago~lckom.
ktorý je v tvorivom
zápale umelca mene! spútavaný
okovam i iltýlu. ne2 sl zvykne
me mv pod pojmom klasicizmu
predstavovať.
Menenie
temp
v strednom Lar~u . ale l vo fi·
nále dosť prekvapovalo. ale ani
celkom
n.epresvcdčovaJo.
Zo
slávnv,th Debussy ho
Prclúdll
p rednlf!sol sovietsky umelec s
vybrllným vkusom D ievča s
vlAsmi ako ran a nádherno vvstRvnnú
Potopenú katedrálu,
ktorá niesla punc osobltosu 11
doslova maliarskeho ettu pre
t1e1~ovanie farieb. Schopnost vyzdvihnúť krásu dctnllu. vychutnať 1u do t>osledného zllchve·
vu a pri tom sa dokon.Jic vvhnúť doimu uketko!vek prešpe·
k ulovanostl preukázal Axelrod

vo výbere 6 skadteb :z Prokofi evo,v ~ch Prchavých v ldln. Oh
i'10stt'OI romantickej vi rtuozity,
v k torom dommovala bohato
zas tu pen á
tvori vá
ran tá zla
predstavovala záverečn á Liszto
va Il. uhorská rapsódia, ktorá
práve pre jej techn i ckú nároč·
nosť a popularltu sl trúfa za
radlt na pro~ram Iba velmi má·
lo umelcov. S oravou llsztov
skou
bravúrou Interpretoval
1\Xelrod aj dva zo štyroch prldavkov (Pa~anlnské etudv ~ Is
mol La Campanella a č. 6
E dur].
I ked možno mat (s výmm·
kou llaydna] najmä voči prvej
polovici Axelrodovho pro~ r amu
určité výhrady na Im !l v ob·
last! rešpektovania agogl c kého
parametru a v Scarlattlho Sonáte C dur aj voči nie celkom
Istému stvárneniu náročných
skokov - nemožno upl'lef na l·
m!l dt•uhel časti recitálu sugestívnu výrazovú silu. bezprO·
strednost a nie v poslednej
miere aj omraču!úcu technickú
pohotovosť.

Mladá slovenská klav iristka
Tat'jana Fraňod sl v radoch
svoJej gene1·ácle vvdobvla pev·
né miesto a v r adoch svojich
kolegý1i klavlristlek Je doslov/l
bez konkurencie. Na jej doteraJších vý k onoch dominovala
vžclv napro"tá technická suverenita (zlí~luhou priam ideál
nvch rvzlolo~ických predpokla
dov l. zvukové bt·avura s výraznou prevuhou sýtclsích odtien
kov a ie! tvorivll fantázia prezrádzala umelecký naturel romantiCkého typu.
Tieto m omenty pt•avdepodob
ne ovplyvnili' at dramaturgiu
Jef bratislavského recitálu . ktorý sa uskutočnil 19. mája v
KoncertneJ sieni Cs. rozhlasu.
Nalstaršim skladateTom. ktorý
odznel v tomto pro ~r am e bol
H>tlž
Felix Mendeln oho-Ba r ·
thol dy (známe Rondo capr!CI()so OP. 14]. V spevnom úvode
Ronda mohli sme skonštatovat
zretefný pokrok v tvoreni t ónu.
vrúcnv výraz a v r~chlom. h l avnom Ctseku. ktorý ho vystriedal
obdivnvall sme rýchlost (me
neJ ul vzdušnos t) a tecbntc•

t e Bri ttonovo podanie však ne:odpo vedalo a111 oýkorw at.rsol
uentov konzer vatória; preto su
priamo natíska otázka, či je
nutné obsadit Redutu zahran1č .
nými hosťami bez ohľadu na
1ch overené hodnoty a ne po·
skytnút radšej priestor domá·
cim or garlistom, ktorÍJCh meno
- väčšiny z nich - je známe
melen na domácej pôde, ale 1
u zahraničí, kde k r itikll tiež vy·
soko vyzd vihujtí Ich umelecké
výkony. Najmä mladšia generacia v stívislosti s ned ostatkom
orgar1ových koncer tných siení
na Slovensku by zaiste p r ivít a·
l a k a: d tí 'llOžnost' koncertného
vy st tí penia.
E. CÁR SJ<A

CIT
k ú Ist otu staccat. suverénnu
bravúru martellátovýc h oktáv
a v r ámci možnosti rýchleho
tempa 1 spevné vedenie kantabllných vedTajsfch mvslienok.
úvodné dve Br abm1ove Rap·
sódte op. 79, svoJ(ml j10žladavkaml sýteho a dr amaticky v y·
znlellatúceho tónu priam Ideál
ne konvenovali Franovej ume
leckému
za l oženiu
( k r ásna
ptasllka a vrúcnost spevných
úsekov.
zvuková h utnosf a
technick á Istota s minimom
preht·eskov l a n ár očn~m! d r a
matlckv vzrušenými úsekmi tvo
rlll su~esllv n v vstup do n adch ádza 111ceho p r o ~ ramu.
Tvorivú vtheň francúzskeho
I m preslonlzmu
r eprezen toval l
ma jstrovsk é Debussyho Rytiny
v ktorých dominovala technlc
ká suverenita, ni e zvuková ra·
flnovanosť, ale bezprostredná
dravosť, rvtmlcká pre~ n antnost
( habanéra vo Večeroch v Gr a·
nade).
Frai\ovel osobnostnému zato
ženltí. veľkým technick~m dls
pozlciém konvenovala ll. soná
ta S. Rach manino va, v kt()l'e]
všRk neopomenula sledovať 111
parameter stavebný a v závis·
lost! na ŕlom l budovan ie dv·
namicke l formy. Tvorivá ro·
mantlcká
fantázia,
naprostá
technická
Istota, spevnost 1
br11vi'l1'a boli zložkami. ktoré s11
spoJili vo vysoko úč i nný doJem
Dčeníilov cyklus Zvony, venovaný hrdmom Tokal(ka uzav
re! tento úspešný večer . Fra
i\ovei prístup k Oč e n á sovl n ie
sol v el'kv znaky ie1 hudobné·
ho rukopisu: naprostá Istot a
pa m!ll!, ra cionálne zvál.enie dvnamtckel
formy,
suverenitA
terhnického stvárnenia a stt·hu
Júca bravúra . !llrokv tvor!vv
fantazijný vklad a vedomé
rešpektovani e
skladateľových
požiadavi ek.
Fraňov e 1
recltál plne presvedčil o výd atnom umeleckom
na predovan! mlade j umelkynfl
no súčasn e n a značil l rezervy
n8 ktor~ch musi ešte pracovať :
vedomejšie uplati\ova nl e tvori ·
vého temperamentu. cltllvej!lte
na.r ábanle so zvukom [rozšlre
n ie palety jemnelšlch odtlen
kov l 8 väčšiu d isclplln ovanost
prej avu .
VLADIMil. Cl!IX

Ako posledntí premiéru sezóny 1974.-75 uviedla opera Sloven,
s~·f-ho nár odného divadla jednoaktovkrt súčasného talianskeh o skladateľa Roberta Hazona (ktorý je spolu s mar1želkor1

Idov aj autorom libreta) SOBASN A KA NCELÁ RIA Inscenácia
pripravil K omorný súbor opery SND na čele s dirigentom
V i ktorom Málkom.,. réžia novinky mal Miro.~lav Fischer, scénu
navrhol P. M. Gábor, kostýmy Zuzana Boéeková. Ak by si
Hazonovo dielo nároko valo lepšiu, výstižnej§iu interpretácw
bola by to neskromnosf. Poprr príjemnej a sympatickej
planetárke Anny Czakovej dostali sa hlavným postavám v jeser1i život a po iiťastl trížiacej Argit a Aloruoul - možno
poveda! optimálni interpreti Elena K ittnarová a Juraj
Martvorl. Popri suverénnom ovládnutí vokálnych partov ( llazon autor v ich konštrukcii zohladňuje spevácke možr1osti
f nástrojové dimenzie tudského hlasu) zaujali skuelott hereckou kreácioa, bravrír ou a domovským právom v kresbe charakteru, v pr užnosti striedania k omediálnej i váž nejšej polohy. Preklad tohto úsmevného, zvlášť sympatického d1elka j e
prácou Jely Krčméry , kt orá tu nanovo :zúročila všetky doteraz
pozrwné pozitíva svojej činnos ti. Na snímke Elena Kittnarová
a Juraj Martvoň - interpreti llazonovej opery.
Snlmka: J. Vavro

Dni
českos'ovenskej

kultúry
v ZSSR
sa porladaj6 - na základe kultlime! dohody medzi CSSR a
ZSS R - v di'toch 10.-19. juna
t. r. Okrem oficiálneJ delegáci e sa Dn i česk o slo v ens k eJ kul·
t6ry zúčastil la aj zástupcovltl
1ednotl!vých umeleck~ch zv!!
zov a početný pracovný štáb.
'Na základe rokovania obidvoch
národných ministerstiev kultúry
v Moskve v df1och 11.-14. mar·
ca t. r.. kde boli podp!sané
prlslušné protokoly, vysiela Jú
sa na Dn! československej kultury v ZSSR Ueto slovenské
kolekllvy: Lá č n lca , k torá vystll
pi v rámci otváracieho koncer·
tu v Mosk ve f 10. VJ.]. dňa ll.
1una bude mat samostatné vvstupenle v Koncertnej sieni P. I .
Ca jkovského v Moskve. 14. a 15
Vl. bude účlnkovaf v Rige a
18. a 19. VJ. v kyjevskeJ Koncertnej sien! Ukr ajina ; Sym fonický orchester Cesk osl ovcn ·
ského r ozhl asu v Br a tislave bu·
cle koncertovať v Leningrade
(ll. VI.] v Kaunase ( 14. Vl.),
v Rige (15. Vl.) a v Minsku
(17. a 18. Vl.]; Slove n sk~ ko
mornv orchester prlvltaiú posluc há či v rámci
otváracieho
koncertu v Moskve flO. Vl.),
na koncertoch v Lenln~rade
(12. VI.], v Tallne (15. VI.]. v
Ri ge ( 17. Vl.] a v Dubne f 18.
Vl.] - okrem toho cest u je na
Dni
československej
kult6ry
cralšl slovenský zástupca - Bá bkové d ivadl o Kóšice, o. l. s
bábkovou balP.tnou pantoml m'Ju
.. Medovn l kový princ" na námet
baletu P. l. Ca!kovského .,Lus·
kači k ".
O t v á ra cl k o n c e rt Dn!

• Konštanlln Sedlák, sloven·
ský huslista, ktorý pôsob( v zá·
padonemeckom Braun schwel~u.
koncertoval spolu s prof. Rudolfom Macudzlnským na po·
dutall diía ll. marca t. r
Braun schweiger Zeitung o. l . o
koncerte plše: .,Základný tón
bol romantický, od ve!kého Ce
cha Dvol'áka až oo Já na Cik·
kera, násh.o slovenského súčas
nika. Na tomto celkovom obraze neznamenali zmenu farieb
k u Parlžske 1 šestke smerujúce
dueto pre husle a klavlr od A.
O. Marllnčekove
Moyzesa, l
vzťahy ku Bartókovi (Tanec v
bulharskom rytme] . Na záver
dominoval op. ll Eugena Su
ch01h [Sonatlna P I'O husle a
klavir]...
Potešila
kolekcia
s kuto čných
hudobných súvis·
I ostl. Vrcholom bola Balada z

československa l
kultúry rlO.
Vl.] bude v moskovskom Kre·
mefskom paláci. lo slovenský ch súborov na ňom vystúpia
Lúčnica a Slovenský komorný
orchester. V tomto slávnostnom
programe ceski a slovensk!
umelci prldu poďakovať za
bratskú pomoc. ktorú ZSSR poskytu je n11šet vlasu a pokloni (
sa J)amlatke t~ch, ktor! padli
v boii proti ras1zmu. Spom!na·
né Dni sú vlastne sučasťou kultúrnych slávnosti. ktor ými pri·
llll osláviť svoje jubileum do
srdca
svela
socializmu
moskovského Kremra - umelcl Pofska. Bulharsl<a, pri priležitostl 25. výročia vzniku NDR
- u mel ci z NDR a ako posledn!
reprezentanti kultúry
CSSR.
Otváracl
koncert
te
symbolickou kvtlcou z huclob·
ných diel vefk~ch národn9ch
klasikov l z diel súčasných
skladaterov, rudových plesni a
tancov. z bojových pochodov l
z politických plesni. Koncert
sp revádza kinetická k ul Is a. ktorá le vytváraná kombináciou
nlekorkých filmových pásiem.
premletaných súčasne na tri l
viac ekranov.
Z á v e r e č n ý k o n c e r t IB
venovaný populárnej
hudbe.
Uskutoční sa v Moskve v
Koncertnej sieni P. 1. Calkovské ho. Prvá čast koncertu má
tieto tematické ok ruhy : l. Ples·
ne, ktoré ste nás učili f Frontový šofér, Temná noc, Kaťuša ,
Pollčko pole. Smer Praha 11 !.),
2. Vďaka za slobodu. 3. Piesne o láske, 4. Súčasné populál'lle
československé
plesne.
Druhá čas ť programu je zostsvená z ucP.Iených blokov po·
predných českých a slovHnských skupin. V záverečnej čns11 odznejú v moderneJ úprave
na fpopulá t·ncjil!e · české. morllvské a slovenské fudové n:esne.
Zo slovflnských umelcov sa v
tomto večf!rc zučaslnta · or·
chester B. Hronca. E. Máziková
M. Lalfcrová a l. Koc;anova

nv
JanáčkoveJ husrovel sonéty a
druhá l::ast SuchOJ1ovej Sona·
tiny ... Spofahllvým partnerom
or! kluvh·i bol Sedlákov ki'H!Rn
prof. Rudolľ Macudzlnski". K.
Sedlák a R. Macudzlnsk1 uviedli na koncerte v Bntun~eliwei·
gu skladby J. Cikkera. A. Mov·
zesa. S. Jurovského. O. Kardosa, E. Sucho11a. O.· Martln{:eka,
A. Dvofáka, ). Suka, L. Janáč·
ka.
• Kt•ajské osvetové stredisko
v Bratislave pripravilo v clt1och
23.-24. mája t. r. v Kultúrnom
dome v Horných Orešanoch
Krajsk~
fes tival
spevarkvch
zborov. • V dňoch 31 mája
Rl l. júna uskutočnil sa v kúPP.lne! dvorane v Trenč t an·
sk\·rh tepliciach Krajský rest!·
val datských speváckych zbO>rov.

v
Vo hvr tom

abonentnom
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l)Očuli sme orchester Stétne t fll

harmOnie s tromi dirigentmi V
prostramoch tednotllvých konce r·
tov odzneli sk ladby orchestrom u'
hl'a né, ale at také. ktoré hral prv9 raz. Jednotliv! dirigenti odv led·
ll záslužnú prácu a prispeli k dal
l;IPmu rastu 11 s kvalltľ\ ovan l u vykonov orchestra. Americký dlrl
gent Dennis Burkh v programP.
k oncer tu u viedol Symfóniu č. 8
h mol ,.. edokon č ená" F. Schu·
b ert11 a Requ iem. d mol, KZ 626
W. A. Mozarta. Spoluúčtnkovlll
Slovenakt
fllbarmontckf
zbor
l zbor ma l!>ter J. M . Dobrodlnskf l
a sólisti M. H•jj6ayov6, t . 'Bnico••. L. LllbJ a J. S,.fek. Burkh do·
káže v dramatických miestach rozptltaf mohutnú a efektnú silu, telto poň a tie te usadené. do skrytých podrobnost[ premysl ené a
!it~lové.
Celému programu však
Pl'edsa l en chýbala vllčšla vy pra·
covanost. na detailnú prácu už nezostalo ani času a a( napriek pre·
svedčlvému gestu zostal& symfóni a
l en v hrubých obrysoch. Bohatá a
svieža melodika, ale al samotná
Inštrumentácia. vyrastajúca z du·
cha nástrota, stratili svat pravý
l ef>k a účino-k. Slovenský ľllhar
monickf zbor potvrdil vysoké umel ecké kvality, vynikal vyrovnanosfou h lasov vo všetkých polohách ,
prtclznou dynamickou vypr acovanosťou a spontánnym muzlkantsk9m prejavom, plným citu a fa·
rebnostl. Stvorlca sólistov bola

..
.OSIC
"

v~ a k rOznorodá s rozd telnym pri·
stuoom d chápanfm dtela.
Radomil Elli k• - umeleck ý ria·
d!tef karlovarského svmront ckého
orchestra bol dlrl.~tentom druhého
koncertu 11 v pro,llramc uviedol
Pn•dohru a smrt l zoldv z láSk\
z Wagnerovej operv Tr istao a !zol
da Koncert pre klavl r a arche~
ter č. l. b mol, op. 23 P. l . Cat
kovskebo a Sym[Oniu č. 9, Es dur.
op 70 D. Sos takovtča. úvodnému
dielu programu chýbal vnú toruy
pulz. ktorý by bol rozh odne pod
čte rkol základný charakter predo·
hry a orlllsná st riedmos ť vo výraze 1 cel kovom z vu ku orchestra
nt•podporila celu !llrku osudove!
drámy. Pofský klavi rista Andrzej
R•tualaskl sl vofbou Catkovského
koncertu vefm l neposlúžll. lebo ne
teho i nterpretačné nároky ncstačl
len dobrá pro fesioná l na techni cká
úroveií a hudobný temperament,
ale oza (st né zrelé ma tstrovstvo. Ce·
111 svotu pozornosť upriamil 1111
zložku techni ckO. teho oonatle ne.
presvedčilo
ent výstavbou. ani
zvoleným tempom. ani výrazom.
Dotem z výkonu ukázal tednostran
n~ register vlrtuOza zretme tech ·
ntcky vysoko tnlentovaného, av5ak
vo výkone neustAleného. Úcllll' m11l
hlučný a mál o kultivovaný, lyrlcké miesta nevýrazné a suché. Sos·
takov lč vyznel v ucel ene! a ot·e
myslene( koncepcii. Vrel ý ohl ns
podmlel,ovala hlavne preclzna prá·
ca dh'l~tenta. teho dOraz na kultivovanťí
pla s tično s f
tednotltvých
hlasov. na frázovanle, čo bolo dob
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Zu~uJuce

tendencie pOsobenia popul árne ( hudby neboopllť začala presú vať do
nredchádzajúclch žánrových a tematických okruhov. Rolev 1954-55 znamenali reakciu na predchádzat6ce obdobie a po výlučnet preferencii opti mistických skladieb
prin iesli prevahu pomalých skladieb. Tomuto trendu
n,pom ohlo at založenie veJkého s láčikového orchestra
• bratislavsk om rozhlase a korešpondoval s ni m at nä·
stup spevákov s kultivovanými !ikol cnýmt hlasmi [ na()r.
l· Kuchár, B. Llttmannová a 1.). Dr uhú čast pllťde s intych
rokov potom char akterizovalo vyrovnan i e proporclf a
celkove toto obdobi e bolo vefml priaznivé pre popu·
l arltu pOvodne! tvorby tradi č n~ho charakteru. V tomto
ohlade bol a najv9raznefšla tvorba AndreJa I.teskovské·
bo: mnohé teho skladby sl udržiavali dlhodobú popula·
r itu a dodnes 1110 vo všeobecnom povedomf. Syntettzovc.tl predchádzajúce vývoJové tendencie slovenske! populámet hudby a čiastočne v nich využil dobové mOdne tendenci e (vplyv swingu a tuhoamerl cket hudby).
Spolu s obJubou pOvodne( hudby sa zväčšila at popul arl·
ta úzkeho okruhu spevákov. P rfznačné te to natmll v
prlpade Mel ánie OlláryoveJ, ktorä bola natčastel š le hrá ·
Vdnou a u r ozhlasových pos luchá č ov najviac žiadanou
tnterpretkou.

ll trvalf m javom a tvorba sa

Ak sme konstatovall pomerne rýchle znovuobnovenie
populárne! hudby, problémy okolo tazzom
ovplyvnenej tanečne t hudby ostávali naďalej 11kútnyml.
Kym v Cechách ani začiatkom pllťdestatych rokov ne
prestali p0sobl1 niektoré moderne zamerané tanečné
o r~:hestre (Ich činnos t značne vpl ývala at na Sl ovenlku ). u nás sa tieto tendencie plne uplatnili približne
o desat r okov neskOr. !:'re u tváranie vére!ného vkusu
v pllfdesiatych rokoch mal r ozhoduJúci vpl yv rozhlas
- a tu často pl'etrvlival rešpekt v oči swlngovef hudbe.
Pritom zdOraznl me. že o.d začiatku ollťdesiatych rok ov
v Bratislave oOsobill hudobnlcl. ktor! sa v tetto hudob
ne1 oblasti dokäzall vyrovnať s č es kStm fltandardom a
preklenCif tak časový rozdiel v tradlcU. Tento okruh
hudobníkov sa sústredil v rokoch 1952-56 v orchestri
J'na S tvAčka . Z členo-v tohto orchestra sa ok rem dtr ll enta skladatelsky a aranžérsky preJaVl ll tenorsaxoronlsta Pavol Zelena v. trombonista Bohuslav Trnečka , klavi rista Jaroslav Lalfer, trúbkárt Jaromfr Hnilič ka a SIloš Pohanka. Výrazová pol oha or chestra oscilova la me·
dz! modernou pOpulárnou hudbou a vyhraneneJšlml žán ·
rami moderného tazzu s výrazn9m podielom tmprovlzá ·
C!fl. Novému poňatiu popul4r net hudby spo či atku chý·
balt spevAc1. tuto medzeru pomohol zaplniť prfchod
Gabrtely Hermelyovet. ktorá sa programovo zamerala
na swlngov9 pretav - l ked vll č"slnou nahrávala skl ad·
bv. ktoré z hladiska tet výrazového naturelu boli komoromtsom . Model s wln~ovet tanečnet hudby sa udomácnil až koncom pllfdesfatych rokov a v tomto obdohl
~8 presadil at v ma sovokomunlka č n9 c h prostriedkoch
V tella sfére sa uplatnili orchestre, ktoré viedli býva l!
etenovl a Slváčkov h o orchestra - S. Pohanka a f, Lalter.

traJičn e t

Pupu Uirna hudba ako llli čast soci•list icket kultiry.
NoY6 oaobn0t1ti • tednotliyfch tvorl•fcb ttroresl6ch •

rlálrealt r••llsah6ho a611mla.

h
rým zázemlm kVIIlltného výkonu
orchestra. Vhodne voleným tem·
pom dal symfónii IIIClcn švih. elt>
a 1 graci6znost a ša rm .
Slávnostný koncert pri prlletl·
tost i 30. vý ročl8 vvhlásenla Koštc
kého vládneho oroll:ramu u končil
abonen tné
cy klv tetto sezOny
ú vodnú skladbu koncertu - Slávnostn(l predohru f. 1•. Bellu Inter
oretoval orchester ma xi mál ne zo
nlf'tene a dirigent Mário Klemens
svo lfm prlstupom prispel k dotiahnuti u umeleckých kvalit a vyťa žil
mttxlmum z dan e( predlohv. Koncer t pre dva kiavfre u orrhestcr
č. 10. Es dur. KZ 365 \V. A. Mo·
zerta Inter pre tovalo klavlrne duo
Cudmila Kofanov6 ll Pavel Nnvotoý. I ch výkon mal znak preclz·
nosti a neoovofu túcel stlstredenos
11. Vypätá senzitlvnost. ktora po-;luc h áča neobyčatnc uofll ava. bo·
l a plne opodstatnená a nedala sa
\vkladať ako tednostrunnost. Ko ·
11cčný tvar bol vefml temný. bolo
to citlivé a pôsobivé muzlclrovunie Orchester bol pohotový, prl<;pOsobll ý a vyrovnaný vo zvuku.
'l:a zá ver koncertu odznela r apsO
did pre orchester Taras Bufba L
lanáčka. l ked možnosti nedovoTovalt (nebol k dispozicii orll:IJII)
vernú Interpretáci u skladby. pred·
sa sa dlrlll:ent l orchester vef ml
dobre zhostili svotet úlohv. Vrelé
pri tatie podmleJ'\ova l Klemensov
dOraz na kultlvovan (l plasttčnosf
tednotllvých hlasov, na f räzovanlf'
a dynamic kú výstavbu .
STEFAN CURILLA

Napriek tomu, že ovolúcla slovensko! populárne! hudby v päťdesiatych rokoch naznačila pozltfvny vývot z
hladiska vnútorného poh ybu v samotnom žánri, nezna ·
mená to. že sa táto oblast vyrovnala so všetkými dobo
v9ml požiadavkami. Expanzia populárne! hudby rýchlo
pok račovala a disproporcia medzi ponukou a dopytom
sa zväčšovala . Na prelome ollfdeslatych a sestdesiatych
rokov začala tvorba rOznorodých skladatefských gene·
rllcll s plývať; n ahrávky skladieb v ~c tkých sklada teJov
prechédzall Jednotla ctm realizačn ý m rtltrom. Ndprlek
tomu. že produkcia a uplatnenie populárn e( hudby sa
rapidne zvýšili, na Interpretácii sa podlefal úzkv okruh
spevékov, Inštrumen tálnych skupin 11 orchestrov. K na·
rastan iu rozporov prispel at rozvo J médlf, ktoré ne·
boli dos t atočne SHturované domácou tvorbou . Bratislavs~á pobočka Supraphonu vydávala na platniach l en má
lo titulov a napriek rozvoju dlhohratucich platni. orvá
profilové LP platň11 z oblasti populárne! hudby vyšla
až v r. 1969. Na vlms na jslršl ch vrstiev obyva terstva
čoraz častelšlo vplýva la televfzla. Tu slovenské zábavné programv nedosiahli rozmanitost a (JroveJi prezentácie českých pro~r a mov . Kým v českom vysielani ne·
bol a núdza o nových utraktlvnych spevákov !žánrové
rozplltle sa rozšlrllo natm!l vplyvom tvorby malých dl
VA diel). na Slovensku lnterproti, ktor! dosia hli pooularl
tu v rozhlasovom vvslelanf. oo prl chode televlzle tu
st rácali n nov! Ich zo začiatku nedokázali nahradlt.
Tieto a Iné vplyvy viedli ku zmensovanlu poslnc hd č
~ke ho zázflm la pre pOvodnú slovenskú tvorbu. A to zá
1 ove1i dávalo predpoklady k nekrltlckel orientácii znač
nPt čas ti mládeže na zahranlčnu scénu.
Skladateli a populárnej hudby ako at zain teresova né
r ia diace Inštitúcie sl oráve pod vplyvom tý chto, pre pO·
vodnú tvor·bu nepriaznivých Javov, začali uve domovať
význam oopuldrnet hudby, tet vplyv orl spol uvytváranf
s poločenské ho vedomi a. Začali sa mobil izov ať sily, k to·
rých cterom bolo pozdvihnutie úrovne domácet populár·
net hudby. Už v r. 1958 predsednlc tvo Ov KSS prerok o
valo prob ~emattku zábavnet hudby a prt talo niektoré
opatrenia napomahafťí ce tej rozvoJu . Oalšle uznesenie
prlta l Ov KSS v r . 1962; h ovor! sa v ňom o d0le21tosll
populárne! hudby v ži vote soctalfstlcke! s poloč no s ti a
u rčilo ted nolllvým lnštltúcl4m konkrétne úlohy. Niekt o
rá zo splnených uznesen! (napr. za l oženie pr ofesionál·
neb o tune1uého orchestra v bratislavskom rozhlase ) napomohli danému clefu. V tomto obdobi za ča la sa ue1
svstemati l'ká či nn osť tvor~vet skupiny skladatefov po·
pulárnet hudby pri Zvllze slovenských sklad atclov. v r
L961 ZvUz usporiadal v Bansket Bystrici kon rerenctu
o mal9ch hudobn9ch formách. l ked sa tu !'Okovalo o
ma l ých for mách v šir ~ om kontexte, konf erencia sa sll.stredlla predovšetkým n rľ problém y popu lllrnel hudby
11 toto zacielenie vo zvl!zovet práci v dalllfch rokoch
pre trvávala.
IGOR WASSERB ERGER
(Pokračovanie

Zo

v budllcom člsle l

LILIUM KVITI SADILA
l . pol. 18.
1!6b<t~tn6 piesne • verle zo Slonnska 17.
storiM!Ia
Recltuj6 Silvia Turbov6 a Edua rd Vltek
Pralakfch madrigallatov dlrl.~tute ~11ros l av Venhoda
OPUS-SUPRAPHON Stereo 117 1280
Po úspešnom vydavatefskom člne z oblasti starel slovenske! hudbv - platni Sl ovensk é mštrumentál na hud·
ba 17. a 18. storočia - na g ra mor6nov9 trh pribudol
začiat ko m aprlla ďal š i ll tul tetto proveniencie: TObostné
piesne a verše zo Slo.venska 17. a l. pol. 18. st oro čia pod názvom Lll!um kvl tf sadila ... Pred nlekofkýml rokmt odznelo toto pásmo v koncerte Na sc hodoch v Národnom múzeu v Prahe, zaradené do rozhlasového vvstel ania StMia mlad9ch. Kladný ohlas tohto programu
1 značný záutem o ďal llle uvedenia pásma Pražským!
madrigllllstaml boli vlastne oodnetom pre vznik tetto
platne. Výber ako 1 transkripcia piesn! a hudby te prá·
cou dr. Marie Jany Terrayovet. ktorä s odbornou rundovanosfou, al e at s citlivým muzlkantským a cstetlc·
kým prlstupom dokázala postaviť oôsobtvo gradutúcl,
textove 1 kompozične na seba náladou. charakterom,
umele'ckou
hodno tou
nadvllzutúcl hud obno-l!terärnv
lltvar. prezentujúci umenie od neskorct renesancie cez
baroko až po prvé d esa ťročia 19. s toročia [chyba v nl!.·
Jve no hrťl v ky, r ovnako ako zretme nedopotrcnfm sa pri
zostri hu uah rávky dostalo namiesto v texte avizovanéh o
Gaudium-Aria-Gaudium ~ Pestr ého zboL'Illka Odlum-AmorOdlum ). Z mnotstva materiálu, ktorý zblOI'kV z tohto
obdobia obsahuJú, pr edstavila zostavovatefka v nahráv·
l<e skutočné hodnoty, repr ezentujúce obla~f hudobne! l
lltcrárne1 tvorbv spomínaných stároči. Cllutmo aspoh
11vodnú tro1ícu Rúžlčko krllsnä 1Vletorlsov kódex 1. Lt·
llum kvftf sadila !KOdex 1. f. Fanchallho). Lllia nua
( VIetorisov kódex). alebo Menuet Č · 6 zo zbornfku E S.
Lllnyiove! a vzáplltl ver ~c básne Porovnlcl pofu lú (Spevnik L. Amadeho) , čl zťlver zostavený z poézie - Lnbo
mllut. lebo nechat (Zbornlk J. Bu oca 1. na Júbostné vP r'lc devy akoby v plesni Darmo tft:Ziš (Zbornfk J. A.
Schantrorha 1 darmo hfadal odpoved mladlk. a závereč
né finále celel nahrávky skryté v olesnl Oprlmnost
( Zbornfk J. A. Schan trocha l. Na dru het strane. na platnl nátdeme oživené také hodnoty hudobnej l l!tcrárnet
oblast i. ak o sú u uás velmi otedlnel é zachované albá
z anon ymne! fudoveJ poézie - Kdo stoH za stanú - 1
alamódovó fúbostné plesne a básne z 18. stor. ako napriklad pieseil Co se se mn ft dete od P BaJu11a z Bec ·
kovského kancionálu a bá s eň Amor, 6, amor zo Zbor·
nika J. Lányiho a pod.
Dr. Terrayova dokázala v tednotllvých častiach a obdobiach osobitne ako l v celkovom slede postaviť pr<~vé
ko mpozi čné štýlové. dramaturgické Jl:radovante, čo 10
prá ve pri takýchto miniatúrach zvlá~ t náročné. Cltl •Vd
hudobná realizácia. zhodni! s dobovým Inštrumentárom
11 štýl ovým prejavom našla svotlch tvorcov v J. Rokvtovl, M. Venhodovl. P. Jurkovičovi a f. Krčkovl. l ntfll' ·
oretácla bola zverená Pražským madr lgallstom. vedenf m
~kúse nou 11 u nAs v tetto oblasti tedlnečnou osobn oc;lou - Miroslavom Venhodom. Poéz1a. ktorá ml\ tu rovnaký podiel dOiežltosll. perfe ktne zapadä do hudobno!
časti. Výber a transklpclu poézie pripravil doc. dr. to·
zer Minári k , CSc., Interpretáciu zverili Silvii Turbove t tl
EduardOVI V!tekovl, ktor! až na menšie výhrady ku
miPstaml silenému deklamovanlu a nie vtdv vvrovna ·
nosti hl asovet dobre korešpondoval! s hudobnou zlož
kou Pl'o.~:ram u. Stereo nahrtlvka výdatne podoor1la hod
notu platne. Medzi pozltfva treba zaradlt al obsažn~
vecný a pútavý sprieVodný text platno z oera dr. Terra yove(.
Po prvý r az sn takto dostáva medz1 št rokl1 vorotn ~.. r
~ po ločno živý obraz .. tovcnskel poézie a hudby, a!>pon
v !ltrokých kontúrA ch sa načrtáva obruz umel eck e! pro·
dukcle no územi Slovenska v mtnulýrh ~ táročia c h . MInulost - na gramoplatnl mimoriadnP póc;obtvel a atrHk·
tfvnet.
ETEI.A C:A RSKA

zahrani~ia

§truovall staro radnlčnó hud
bu oodfa autentlck~ch soráv "
materiálov.

Mimoriadne Ospechy sl ávil Ham
Werner Henze. V poslednom
čas e sl teho dtel všfmatt1 prA
dovšetk9m v Anglicku a y USA

Zo
známych Da rmstad tsk9ch
t9!dilov vvdall už 14. zvllzok
referátov a materiálov. le ve
oovaný minulému l etnému kur

Koncom r oku 1974 založili vo
\ 'oJket Británii Dvoi'ákovu spo
loč nosť. Zdru žute vera význam
ných osobnosti o. l. at z Au
-;tr4lle. USA 1 Afriky.

V Pécs! bude v ttlll 8. medztná
l'odný hud obný kurz. ktoréh
domtr)antou te lntonačná mAtó
da Zoltána Kodälya.

Radlo Bremen us kutoč nilo u'
oo dPvlaty raz cvkl us stare•
hud bv s názvom .Pro musin
dntiQUA 1975". Zau[fmnvé bol
natmii kOncerty, ktbré rekon

zu.

ľé mou

tohtoročných
Let ných
urzov Skolsket hudobneJ v9
hovy v Salz bur~t u stl osobitn(
1roblém v výchovy mládeže 6

dž lO-ročneJ .

Vyd11vatelstvo Schott oznamutf
vo svotom edi čnom prol!ramr
viac 'lkladleb madarsk9ch sklll
datefov.
llol andský skladater Otto KA l
tln~t a teho .. časovo ~ trot" ot.
ta l nada let oozornost I de •
!eden 't ookusov využit tech
nlcké možnÓstl orl tvorbe huc1
bv.
Werner
E,~t k
ma
natnov~ lt
tís pech so skladbami ore dv
•' hové kvinteto. V posl ednon
ease sa tá to skl adba dostal
1 do Portu ~te lska. Spanlelska 1
Maroka.

Muzički

skladateJa ho pokllldaltl Iba vo VIedni, oretofe fAbo tvorba
111 s t9mto mestom ~olltá Ne druhet stra nP tAk9 Franz
Schmidt. brattslevsk9 rodl!k. Iste nebol ~énlom HIP aké krás·
ne veci zloWI Alebo oollchu povedané. otantso;lmo - 1 Sch/Inber~ bol vllčšlm géniom nflž skledatefom To Webern mel
ovels orlgtnálnalllte tvorivé nápady 11 preto mé dnes viac pub·
Ilka než Schllnl>erg.

NÁŠ ZAHRANl Č NÝ HOSŤ

Co hovnrflc mnofiacemn sa tavu
vl11cerých orchAstrO'V?

Zagreb (12.-18. 5. 1975)

te diriAent stolf na eele

Medzinárodnýfestival
súčasnej hudby

IA to vefk9 švlndAf Pôvodná ná o lň oo1mu GAnArdlnv hu·
dobno rladller se tlor dnes vvtrAtllll Hudohn9 rllldftef hv
Dllll 3()() dni V roku ff( S OrChPSirnm S nie I'RSIOVHt DO SVAle
dva mesiACA dlrtgov11f IBm ootom zasa doma olď V tom te
ten švlndPf 11 oklemenli te hudba KPd pride do orchestre nn·
t ov9 m11t erlál niet tu nikoho kto bv bol ~chopn9 kvAttrfkov'l·
ne O 'l!lťicllf čl te v ooriBdku čl le to tli sprdvoa vPrzfa čt
nie le orlvAfml oo§krtlln9 a ood l kvtlll dozoru n11d dest11tk11
ml oodnbn9rh malfl'kostf ktoré v~ek vr.elku hr1110 orf pr .. d·
vtlrtz11ul hudbv rlôiP,ItO Olohu le umeleck9 rtnrl l tAf u orchP~
tra nfwvhnurno Nemusi to bvf ani dfrl~tPnt 11 rozhodnn hv
to nemal bvf Inde Axponoven9 dfrl~ent CAiá lá dnešná pr11Y
IR IbA novou formou hudobnllho lmoerlellzmu ktor9 nPmá
s hurtbnn čo rohlf Pre dfrlszPntov mil však fPdnn vefkO v9hn·
du Mlltu niPkrte na~tudovan9 oroar1m rP.fkom bez or Aké?ok
ohnhraf u svollrh ďel~lrh orchestrov Ml\11 tento soOsob umAIer.kPI ort!ce nPbtwl Muslm cllrfaovaf stiiiA Iné sklad bv NR·
priklAd v tomto roku som dlrt~ovaJ 14 programov elA oottko·
VIli v nlr h Iba dve c11Pia z toho ledno konrertentné kvftlt
sOIIslnvl a Mo7artovu fupltArskll svmr6nlu PrPto 111 akrPotu
!Pm Ile ntlvrhv oorladntP.fov kloré ob'lahufO skl adbv ktMé
mam rád e ktoré som u' dlho nAdlrlllDVBI NllPrlklad névrh
Pr11žskr.1 !art '!Om orflal bez nkéhoknfvPk dnhnclovllnta. oratn),.
tieto orP.dnn kl orlv mel. Prokortevovu 5 '!VmfOnlu som nProbll
es1 dva rokv. E~te na1čnstn1~1A sa vraciAm k Mozertovl. t kA ď
obchádzflm !loPr.lalfzt!rlu le to nevvsovtAIPfn~ ~klllri91At orPii11
s hlbinami. na ktor9rh dno sa dfrii!Pnt l Pn ta k ~koro nAdoNe no.

T olroroč•1r1 (f'$/ ll'al. u poradi uz 6smy,
frortal sa po prvy raz ll dPorane Vat•o•
$lOu C.~~ttn skt, ktorú dali koncom roku
1973 do prevddtk[l. Moderná, akustrclcy
hezrht!bP1e vurleJertd vetká koncert•rd
rivorarta má sedadlá pre 2000 po., lucM·
čov a maló dvorana má 313 mreat. VeC•
ká dvor ana te vybavert4 organom ..Wat.
cker", nafnou.,ou nahrávacou technikou
ako 1 mni"'O~fou filmovej projekcie. Bu·
dova ft umle~tne nd ll zelených priesto·
roch rtového Zdhrebu.

p,.edstda drufst va chorvátskych skla•
date!ov Startko floruat u zdvere svoj·
lto úoodnéllo článku v objemnom In/on
mačnom bulletine o Muzíčki bíennale na·
pí.•al:
Pri príprave tol1oto blennale chceli
S'l.IC dosiahnut ve(a, azda a~ prtll§ ve(a:
Chceli sme bíenPJale, na ktorom by sme
dosiahli najučičšie výkony a predvedenia
v ohlastt rtovéhc zvuku,
ktor~ nds naučl, fe novn zvuk zna·
mertó rozmanitost, zuló§tnost l r adost,
1ctor6 rtós oslobodl od pseudo·komple·
:tll. že ~ me neschopní pochopil, čo te no·
vl.

Z pohfadu praxe - nlekedv nám ori pod6. ako by §prclti lne
dirigentské llkol cnie nebolo zvl éilf nutné ...

Neopak. NaJma dOAs te vp,fml nutné Nie orP techniku dfrt·
govante. tO ~a neuč! každ9 r9Chlo. ole ore oorhooenlfl hudbv
Rozdiel medzi reoertoá r·om ored 70 rokmi a dnAšn9m le ob·
rovsk9. Nedllvno som se oozerol ne orehflld skladieb. k tnré
dirigoval Nlktsch zo lltvrtsto r očfe svotho oOsobente v Lipsku.
Dnes bv s nimi dirigent vvstačll dva rokv. Zaoberám se teraz
teoretlckv Interpretáciou kiiKiky Postup mlaMch umelcov ml
tot12 robi starosti. Prfvpfml sa lnštruu(t:l olati1em1 11 manet
skl edatefom Vedte ako Mozatta robi ten čl onen dlrl.~ent a tak se učia V o;kutočnostf le lo kopfrovnnte Skladbu nemo~no študova f !be z nOt čl , z olntnl. Huslista bv nemal Zll·
ča ( s neštudovanfm BeethovPnovho koncertu poktar nepozná
~kledetefo ako takého. teho o;vmrónll!. olesnf!. kvartetá operu.
A't ootom mMa oorhoolf teho tvorbu a 19m f husfov9 kon·
ce rt.

ERICH LEINSDORF
patrf v hudobnom sveto medzi nat~ybla d hanoillch diri gentov.
O hudobne! problematika at ttfle - a teho n61ory by mobil
bv f celkom llftnou a pouilnoo knihou. Pri prflelllostl festivalu
Praf.tlkA tar 1975 1me bo Iba trochu vyspOvedali .•.
KtorA nie vystúpenia vArn
ntkvall v pamlitl?

1

tobtoroi!net sezóny nafväi!lml

DiriguJem pomerne vera. ale vtdy nech4dzam čosi zeutf·
m11véh o. Nemusi to bvf ent pri vvstOponl s t9ml netbrllantnel·
!Hnil orchestrami. preto!e tdto brilantnos ť nemusi elite zna
mPnllf umenie rozumieť hudbe. NatvUčllml ma azda poteši l
cvklu11 koncertov v ZUt·lctm, sp4Ja10CI v Jednotllv9ch pro,~tr a·
mor.h tvotbu Mozartovu a Stravinského. Bolo to velk9m orakvaoenlm ako pre mna. tak l ln9ch odbornlkov a zretme l
orn publikum. ako sa tito skladatelia ku sebe hodia. SOstrec111
som sa t rochu al n11 Interpretáciu klastckel .,pop-muste". V noVflmbrl som naprlkllld dirigoval v New Yorku pro~ram na·
zvanf Praha - VIedeň - Budape!lť a uviedol v i'lom Vl tavu
Pastorálou svmrOntu. 6 ~emeck9ch tancov a suitu z Kodálvov ·
ho Háry flinosa. Vo VIedni som zasa uviedol Straussove val·
č!kv Mnoho dirigentov bv est ned t9m ohri'lovelo nos. pretožll
e:<l~tu)e vera predsudkov. ktoré hudbu z bytočne ohrenlčult'l
s oklle§fuJO. Ja ta k9to mtlr predsudkov nepoznám a chcem
ho BI odstraňovať . Preto som 1 cyklus Mozart - StravinskiJ
zače l Rag-Ttmom. Viete. ono te to velmi zlomé. Kofko skla·
detelov by sme vObec mohli oznal!lf za dolov? Mlllo. A to
ešte neznamená, ~e tento génius musel byt 1 dobr9m kompo·
nlstom. Naprfklad Bruckner bol Iste génius. ale za dobrého

Zo zahraničia
Di'la 2. augusta t. r. by sa bol
K. A. Hartmann dožil sedemdesiatin. lebo priatelia sa pastarei! o valkO propagáciu teho
tvorby a k oslave Jubilea sa
prlhlll!'nlll tekmer vlletkv vllč·
lllP AnrOno;kfl orchestre.

Ako sa vyrovnávate s tradfclou v hudbe ?
Nesllhlaslm sice s Mahlerom ktor9 rez povedAl fe trsdlrt a
1e ledal>olost l Schlemperell ale v!lč§lna tr·adfcle vznikli z to·
ho. :2e nepatrné rltordando so nefOkne do obrovskeJ bubllnv
o tá sa stava rituálom. Soomlnam sl ne tednu prfhodu. ktord
dokumentu Je. ako tradfcla ntekedv vznikli. Caruso sl pred
áriou Rudolfa vldv na chvlfu odskočil do zl!kullsla l st9 tanorlste to Ihneď začal robff tie~ a ked se ho P9tall na dOvod
- nevedel Nevedel. ža Caruso st pred t9mto nilročn9m soe·
vom polreboval odofut a na Javisku to. semozretme. nemohol
urobi ť. Tak9m r ituálom te 1 tzv. eutenttcké poňatie. Vo VIedni
le neJfe~šle dlrl,~tovaf Johanna Str aussa. oreto~e teho diela cltt
orchester 1 publikum tak a tek. a nič Iné neakrPptute Tosr11·
nl ol neor. ntkdv v ?.Ivota nedirigoval Berbtera. Hovoril : .. Mu·
sei by som b o vvčtsllf od zmien. ktoré nsn neniesol čas 11
do~tal bv som so do konfliktu s tradlctou e v tomto stretnuti
by som musel prehrať taM MaJ túto skOsenosf už zo Selz·
bu r gu, kde naštudoval Carovno rtautu. Nedopadlo to prlllš
slávne prenhď, preto:2e sa prtvelmt postavil proti vžitému
poňatiu .
MIROSLAV SUtC

Známy v iolon čelista Siegfried
Palm bude od r. 1976 ~enerál·
oym Intendantom západoberllnsket Nemecket opery. Očaká
va sa. ! e tento prlekopnlk nat.
novšlch komo ozlčn9cb smerov
orenasle tieto tendencie 1 na
svoJe nové pracovisko.

V Nor tmberku s Ospecbom vy·
sttlplla fena dirigenta Hor
tense von Gelmlnl Interpretovala Brucknera a Prtpravute
skladby ore oahrávkv os ~ra·
mop letne.

V Rto de Janeiro sa uskutočn i
festival Vlllu Lobosa sooten9
s dirigentskou stlfatou.

V Bezllell bude velká v9stavs
autoararov mnoMch hudobnl.
kov zo 17. a! 20. storočia. Pri·
prevu1t1 vystavenie viac ako
200 eutoararov m tmor todnPho
vhnamu.

Bllrenretter \
Vydavetefstvo
NSR zalo~1lo novtl edfctu, ve
novant1 piesňam všetk 9cb tv
pov, všetk9cb národov s blstorl c k~rh enoch M d sl tl!lf reM·
!linCI! fnrlOVPf niP.<;nP

V marci t. r- sa v Rotterdame
uskutočnila st:lfa! lnterpretdc!A
<;rhl!nberaov9ch
klavlrnvrh
~kla dteb

1\J v Brel!slave znlim~ dfrtgen
Karl MUnchlnger osldvll v t9ch
to dň oc h ~es fdeslatlny Stutt
~ar t s k~ komorn9 orchestar do
~lehot ood !Pho vP.denl m ~vP
tové flsoarhv.
Bernherds Hartoka. vrtaza ms.
1ztnárodnet sOta!e v Neapoli
nove!uttl za natvlll!§lu huslf ~
tlcktl nádet v NSR. Dnes 25
ročn1 huslista
sa koncertnF
oresedzutp u, od svoll ch !!tr
11ll c:t1rh rokov

potvrdi hodnotu rtou(Jch ~klada•
lludobrtíkov,
bude prístupné každému,
llude zaujímavé, demokratické,
ktor~ nás prinúti rotmý§fat,
ktoré bude Impulzom a tnJpiráclou a
okrem t oho veta Iného.
ktoré
te! ov a
ktor é
ktoré

Dosiahli sme v tom asporl

čia .stočnO

ú.~ pech?

V tOcllto rtiekotkýcft vetách je zlmtu·
lfí ciet fe stivalu. V čase Yiedmyc11 dni
precle{l/opalo mno!stvo diel l umelec ·
kOch urikonou. Nebolo u l ud.skgch srláclt,
absolrovar maratón podujati, vcd beirte
boli denne J konrert11 Rekord sa doYta·
hol vo §tvrt ok 15 m4ja. ke ď od ls.t/0
h'>d do 24.00 ltod odznelo st r iedar·n v
ol>1dr•oclr dvor anách 7 koncertov pod hes.
lorll NON STOP GRATIS.
Ako to rtf pri festr valoch sríča.s'1cj
1rudb/l bfíva, odzneli diela, ktoré ui pre·
ukázali svoju životaschopnost , ako l
prremréry a drela vyslovene experrme11•
tlllneho charakteru. Tak bolo mofné
., tretnrl f ra s menami ako Luigl Nono,
Bogu.Ylaw Schčiffer. Milko Kelemen, Char.
les Tve1. Witold Lutoslawskl, G. Llgettl,
Kr. Penderecki. L. Ber lo, V. Gwbokar,
I vo Petrlč. K. Serocki ako l s plefárlou
ďalllch mten. Očlttkovall telea4, ako
Svenska radlok6re11, American brau
quintet, Lerajen Hlller Grortp, ..2 E2 \fw
Cnsemhle Paris. Plano conclaoc. Teni •o·
musica Roma, Tanz -Forum KDhn, Pan·
Mwowa orchiestra l cltor polsklego ra•
'lia, Zagrebačka Ftlharmontja, SirnfmuJ·
skt orchester l zl>or r adioteleulzr le Znq•eb. Ansambl ..Slavko Oster c" a mnohé
Iné. E.He by som mohol pokra~ovat zo:mamom dirigentov a sólistov z celého
•veta ...
Pozoruhodný bol Id spomenutrí 1S mdj
s programom NON STOP GRATIS Sem
sa koncentrovali najatraktlvnej§le tttrll11,
a1co napriklad Pendereckého Magnl/trat
pre sólistov. m le§aný a detský zbor a
orchester , recitál flautist u Karl· Bern·
hard Sebona, koncert Svenska radio1c6·
ren a pod. V§etlcy k<Jncerty boli zadar•
mo s vetml peknou náu§tevou. Obecen•
stoo. najmlJ mlatfl - vetmi vrelo prijalo vustúpenle skupiny Plano conclavt
s experimentólnym jazzom. Pod vedenfm
1claviristu Georga Cruntza zo Svajčlar•
ska vystapllt rlávnl fazzo vl klaviristi,
ako Gordon Beck (Anglicko), Joachym
K uhn (NSR) a Martlal 'Solal (Franctiz·
.• ko ). p,.edvledll jazz plnO napadov a
po~tie. Fest ival sa neobiJlel ani bez drel
•ece.~rr~ho charakteru, kde naprlklad kla·
vtrtstka viac tlkla ulkom ako hrala na
klóvesoch a nakoniec st tahla medzi
Yt r urrfl do klavfra . •. Votakedy sme •a
nad takOm ..umenlm" pohorJovall, dnes
prlchodl sa len poumtiaf . NaUastls ta>
~·lto pretavy boli na blen11ale v značrrt/
•nenllne. Zo 1kladatetov bol najviac
frekuerttovaný chor vdtslcy skladater f..1ll·
ko Kelemen - predvádzal a 1a plit jeho
diel.

Robert CaSIHiasus oovedte v la·
le v USA lnterpretačn9 kurz.
venovan9 dielu Maurice Revet e

Franclízskv skladater André fo
llvet wmreJ vo veku 89 roko•
., Parf!i. Tento vfznamnt skla
dater. spotuzekledater a lllan
1kuptnv ,.Mladé Francúzskou
Po dlhé rokv zastava J popredn é
funkcie. U nb pozdme predovletktm lebo Koncert ' "
trúbku 9 orchester 9 nlektcnil
knmnrnll 'lkladby.

biennale

Mysllm, ft clet osnovatet ou fesHvalu
" t41ade 1pl nU: Btennale bolo prl·
Yt upnl kafd~mu, bolo zaujlmaué. cellcorn
1ste mnohých prinútilo rozmý§faf; ~~
bolo impubom a ln§plrdciou, to ukdže
IJudrtcnosf. potvrdilo hodnoty t nehodno•
tv 1kladatet ou a hudobnlkov. nedalo ra
zlstlf, ll poslucháča oslobodilo od ..pseu.
'io ·komplezu", fe fe schopný pochopU, č o
YO

l allan ska sopranistka Mlrella frf''11ov6 Interpr etovala part M11nl v Puccmtho Bohéme na tohtoro~nom
Vetkono~nom testiva/g v Salzburgu. Na snlmke 1 Of'•
qartizátor om (e st lvalu a tnscenótorom Bohémy He,.
'>ertom von Karafanom.

le

nool.

Dotlaltft teda nie l!lastol!ng, ale vet•
ZDENKO MIKULA
k(J úspech.

Opera SND

českos l ovenskeJ

do Bulharska
U! 2. Ilina t r. odišiel
operný a baletný súbor
Slovenského
národného
dtvadla do BI:R. Svoj zah raničný
záJazd otvori
naša prvá scéna kon cer·
tom ( 3. Vl. l v meste Razl og. Pod taktovkou zasl.
umelca Tibora Frošu zaznelll árlo z diel A. Ovonika, B .Smetanu. J. Ci kk era. G. Verdiho. G. BI·
zota. P. l. Ca!kovského a
o. Pucciniho. Reprlza
tohto k oncertu 60 sOIIstnml opory SND bude 5.
jllnn v
Blago jevgrade.
Den PL'edtým - 4. Vl . bude v tomto meste hos·
ť ovať náš balet 6 veče-

rom, zosti vél'l ýtn z Tanáč ·
kových L istov dôverných.
Vllecovho Pr el Odla erotca a z Novákovej Balady o strome. Vyvrcholenfm umeleckého zájazdu
dvoch telies SND bude
hosťovanie
v Só!llskej
Národnej opere. So sólistkou pražského
NO
a. h. - Oabrlelou BeL1e č·
kovo u
(ako
Katrena l
uvedie opera dielo E. Suchoň a Krútňava (7. Vl. )
a 8. Vl . sa predstavi sobor SND janáčkovou operou Vec Makropulos. So
fllskó
vystOpenta
su
zv lášf slávnostné u ~ l
preto. že otvárajú Dni

• Z kon certn óho života v Zlltne: pri
prll ežltostt 30. výrOčia oslobodenia usporiadalo Konzervatórium v Zlllne klavlrnv
rocLtlll žiačky Márie Suchovej. ktorá Int erpretovala diela Scar lattlh o. Beethovena, Chopina. SuchMa. Prokofieva. LlsZtil
a Smetanu (21. IV. 1975). • Dň a 22. IVbol v žilinskom PKO kon ce rt bratislav
s!<Vch umelcov - flautistu V. Brunnera
l klov!rnv spr ievod M. Starosta ) a vlolon
če listu J. Podhorán skeho ( klavlrnv Sl>rle
vod Z. MaJerská). Flautista BrunnP.r

hudobneJ kultúry v BI:R, ktoré
trvajú do 25. Vl. ( zllčastnl sa Ich o. l· Telichovo kvarteto, Z. Rô ~lč
ková. Ceská fllharmOn ta
a Pra žs k~ komorný or ch ester bez dirigenta).
Dn i československa! hudobneJ kultúry sO súčas
ťou tzv. Soft Is k ých hudobných tý~dL~ov - me·
dzlnárodného
festi valu.
ktorý sa uchádza o člPn ·
stvo v EurOpskeJ asociácii hudobných restlvalov
Ceské a sl ovenské diela
sa však počas Dni budú
u vádzať
PO celom Bulharsku. a to domá cimi l
sovletsk vml só listami. O
potlulatl prinesieme referát z pera šéfa operv
SND - P Bagi na.
- uy -

uviedol skladby F Bendu, J s. Bacha
Stamlco. ). Podhoránskv hr·al kunwozlrlrt
L. Bocc herln l ho. Frun coeura a M. Vl l oca
• Dňa 23. IV. bol v Dome odborov oror1
preolncnou sál ou klnvl l'llV recltlll ~>OVt~'t
ske ho umPi r a Gl ebo i\xclrotla ktorý I nterpretoval skladby Scartatt1ho. lln vdna
Beethovena. DP.bussv.ho. Prokofieva. Llsz
ll! a nadšenému obecenstvu sa odvďH I' I !
sklodb~tml R. Sčodrlnu 11 Ll szt ovvml ewdaml.
C. BR EZANVOV A

V
bratislau~kom
')ome českos l oue t!
sk o·souiettkeho
priatel st ua uyhlá
sill 24. mája uíta~ ou
celosl ovenské·
110
kola tohtoroč
•!ých súfa žl ,.Pu§·
'clllou
pamiitnik"
'l .,Melódie prlateC·
Hua". k t or l vystúpili aj u programe
u koncert11ej siel'!i
Slovenskej filhar nónie. Na snímke
1.uaja z úspe§ných
nladých interpretov. Snlmky: CSTK

UMElECKÁ SÚŤAŽ
KMEDZINÁRODNÉMU ROKU ŽENY
Slovenský hudobn9 fond, Zväz sloYen·
ských skladatelov a Slovensk9 zväz žien
vyplsujó pr i prlležl tostt
MEDZINARODNBHO ROKU tEN Y
VEREJNO NEANONYMNO sOt A!
na diela, ktoré zobrazujú život, prácu a
postavenie ženy v socialistickeJ spoloč·
nosti, borbu žien v ostatn9ch čas tiach
sveta za práva a spoločenské uplatnenie
1 úsilie žien v boli za mier vo svete v sólade s clefml pokrokového svetové·
ho ženského hnutia, vyzdvlhnut9ml v
myšlienke Medzinárodného roku ženy.
Poslonfm súťaže Ja podnietiť vznik nov ých.
pôvodných
umeleckých
diel.
tlstrednou témou ktorých Je:
žena - matka. d arkyňa života, pl niaca svoJe vznešené poslanie pri výcbove
deti.
žena - pracovnlčka vo fabrike, v pof·
nohospodárstve. v škole, v zdravotnfctve
vo vede. vo verejneJ funkcii.
žena - organizátorka nových pokrok ových met6d práce. socialistického sil·
ťaženia, zlopšovatefského hnutia brigád
socialistickej práce,
žena v politickeJ a verejneJ čln 
nosti,
žena bolovn!čka za svetov9 mier
a za viťazstvo !del liOCiollzmu na celom
svete,
žena - ako symbol krásy a I6sky.
Súťaž sa vyplsujo na diela hudobné.
Do sfltaže môžu diela prihlási( Iba ICh
autor!.
Výsledky súfaža budú vyhlt!sené k Medzi národnému dňu ženv na rok, čiže k
8. marcu 1978.

nom a čltatefno m rukopise do uzávierky súťaže . ktorá te u rčená dňom 31.
decembra 1975. U voklllnych diel treba
osobitne pripoji( znenie textu.
2. Do súťaže možno zadať Iba diela,
ktoré do uzávierky slltaže neboli uverejnené a verejne predvedené an! prihlásené do Inej s úťa že.
Možno však pr ih l ásiť diela už dokon·
čené a pripravené na vydan ie. predvádzanie alebo vysiel anie, poktar sa Ich
uvedenie na vereJnosť neuskutoč nl pred
1 . septembrom 1975.
Cl. 3 - Hodnotenie zadaných diel :
1. Hodnotenie zodených diel prlsiOcha pllťčlenným porotám. menovaným
pre tento účel vyplsovatermt súťaže. a to
or e každ O z kategOr!f uvedených v čl. l
sub. e J, bJ. cl .
2. Poroty posudzujú diela podla kri ·
térlf stHaže a navrhu IO udelenie cien a
zvll!§tnvch uznan!.
3. Návrhy porOt prerokuJe a o udelen! cien a zvláštnych uznani rozhodne výbor .Slovenského hudobného fondu,
4. V9bor Slovenského hud<l bného ron
du vvdtlva osobitn ý rokovaci oortadol
oro or·tebeh súťaže v hudobne! oblasti.

(mi ešané.

CI. 4 - Ceny aúfale:
l. Nofhodnotnoll!le diela v Jednotllv9ch
kate~Or lách budo ocenené taktot
kategória 11)
1. cena K es 20 000,2. cena K čs 15 000.3. cena Kčs 10 000,kategória b l
1. cena Kčs lO 000.2. ceno Kes 7 ooo,3. cena K čs 5 000,kategória cl
1. cena Kčs 7 000,2. cena Kčs 5 000,3. cena Kčs 3 000,-

Cl. 2 - Podmienky s6f aže:
l . V ~tí t.lžl ~a budo'1 hoclnotlf diela UV"dené v čl. l p r lhll\~ronf> A Sl1vc~ n s kém u
h udobnému fondu pr edloí.ené v prehlad·

2. V ka!del k n t e~ órll mol no udelil
aJ viac 1.. 2. ol obo 3. cien 11lobo nlo
ktorú z vvplsAnýr h cien n eud eli l vObec
3 OkrPm rtron nll'hn "' "'~lo nich mož·
no zrHi anfi", 1 ,., lu u rl ' •C l VIá štnu UlllJ
nie spojené s ollmanou.

Cl. l

-

Kategllrle ali(a!e:

S úťaž S il vypisuJe na
al le cl nol'as ť o vé svmfonlcké

malé kan táty,
b l umelé pl esne a zbory
ženské. mu~ské a detské 1.
cl populárne plesne.

skladby ll

XX. PlEŠŤ ANSKÝFESTIVAL
Stvr tok 19. VI.
Zelena veža
Slovan
21,00 hod.
Piatok <!O. VI.
Amfiteáter
20.00 hod.
Sobot11 21. Vl.
Koncertná" sieň
Slovan
20.00 hod.
Utorok :14. Vl.
Amrll oáter
I O 30 a
15.011 hod.
Stvr tok l b Vl .
Koncortná s te ň
Slovan
10.30 IJUd
!::>l~ l l UK lb. Vl.
Konctlrtná ster)
Slovan
20.00 i10d
,juu v lrJ ..:ll. Vl.
1\m, l l Páter
·~o

dO hod

.:> l! IILI<I t. VIl
Ku n c~ ll llll SIP o
Slo van
.w.oo hod
S1 vrtok 3 VIl
Kon ca rt ná sler1
Slovan
20.00 hod
)UOUI U :; VIl .
t\m iJtHihcr
l O.OO hod.
::i trcdu !l Vil.
KOn CIII'tná slel'l
Slovan
20.00 hod.
Stvrtok lU. VIl.
Kon cl!rtná s1eil
Slovan
20,00 hod.
So bota 12. Vl!.
Amrlteáter
20.00 hod.
Stvrtok 17. VIl.
Koncertná slei'l
Slovan
20.00 hOd
Sobota 19. VII.
Koncertná s i eň
Slovan
20,00 h od.
Stvrtok 24. VI l.
Koncertná sieň
Slovan
20.00 hod.
Sobota 26. VII.
KencP.r tná slei'l
Slovan
20,00 hod.
Stvrtok 31. VII.
Koncer tná sieň
Slovan
20.00 hod.
Sobota 2. VIli.
Koncer tná sle1~
Slovan
20.00 hod

FANFAROV? KONCERT NA VEZI
Očtnku)e:

FANFAROV? SÚBOR KONZERVATORI A, BRATISLAVA
Na programe: Diela skladatel ov zo XVII. a XVI!I. stor.
~ l ávn us tnó otvorenie
xx. p 1 e š t a n s ké h o re s t 1 v a l u 1975
Bedrlch Smotana: DALIBOR opera
<>tátna dl vudlo Ostrava
::.vmront c ký koncert
!::lAl A loiLHI\KMOfi< IA, KOSIOE
Di r igent: ION SACIU - Rumunsko
SOIIslka ORAHOM!RA B!L!G, klavl r - TaliAnsko
1\;11 ur<ll!f'•l nHl F.11P.sru . HRvdn. Cnfkov~k l l
t' ' ~

L ,, '

k v

1u ~ t ,

v 11 1 d e t o w

M. Yent
~ LÁ\11 " ľUZ ilľli Vkov é hra
\,nv ~
1 ()ff /l Rr .tlsl ltVIl
Mlá ut~ Zn lc k y k o n ce rt
SLOV ENSKA F!LIIi\RMÚN!A

'

!: > y Lll l U ll L L k 9 k O ll C ll r t
SLUV t::N::.Jo.A l,.I LIIi\RMONI A
Dl rlgrnt· KURT RAPF - Rakúsko
Sólista- VLi\ DIMI R I"EĽCMI\ N. k lavlr - ZSSR
~ .. 111\ PI'• nu• Strnuss. Choplu Brr> thoven
\ll".

l) l ~o,

.. ~ btZt!l

C:\RMEN

"'''l ,,

0!11'111

qfJ

" v '" u ' 11 y k u 11 L e r t
liRAT I!:>LAVSKE: 1\VA RTL:TO a FILHA RMONICKf: KV INTETO . Brno
ll.ia prog• !J lll e K vwr~l~kl, Z llm ečnl k , Beethoven, Relcha
Sylll tOIIIL ky klfiiLtlr t
'-L•
t..
,
•·\~MlJNIA
Dirigen t: AR AM CHi\CATU RI A'II - ZSSR
Sóli sta. IAC K MAR I I N I!ÄN!JLER husle
Bratislava
'Ile progru mP J<I'IH A Ch11~11tn r lana
Adoip he Cu \ illllf
1/ISELLE. lwh: t
'-HovPnské nl\ruuné dlvddlo Brlllls lava
Kom o r n~ konc.o r t
SLOVEN!::>KY 1\UMOHNY OI{CH~.!::> ľi:. R

Um elec ký ved úci Bohdttn Warcha l
Sólista : IU!:> E: LUIS LOPA l E:QUI gitara - Span lelsko
Na pro~ ra me Moyzcs. Vtvaldl, Stamlc, Grtag
Komoľ n ý k o n ce r t
VYC!IO DOCt::SKY KOMOtl\iY UR CIIESli:.R PARD UBICE
Di r igent· GE:ZA ORERFRi\NK M a ď ars ko
Sólista OTTO IB LANZK Y lesný roh - Svédsko
Na programo: Sos t AkovJč Rosotl t, Rú1.il'ka, Moza r t
Tibor AndntSovun
HÁJNIKOVA ZENA opora
Divadlo J G ľAtnvského B11 nská Bvstrlc11
l' l CS IIOY ~ rnrllul
SIIOGU MI Y/\ 11 /\RA h<lľy t ón - Japonsko
Na pro.s:rdma: Vybor z DIP.&nl F. Sc hubrr ta
S'fA1NY KUMURN'r ORCHESTt::R ZI LINA
Di rigent J::DUi\ RIJ ~' ! SC II ER
Sól ista ~IEGFRIEO <-,()CKIGT, klavlr - NDR
Na prO,IO'ItlllP. ľclr.mann. Clkkor. MOZHrt
Klavfrny reci t ál
EDUARD AUER - USA
Na progra me: Mozart Brahms. Chopin. Debussy
Svmr onlcký koncert
STAT NY S'l:MFONI CK'i ORCHESTER G0ľ1'WA LDOV
Dirigen t· CZESLA W I'LACZEK - Po fsko
Sólista· CHARL ES DOB!i\S. husle - Kanada
Na pro~ r >tm"· BncPw lrz B11rh M!lndPlssohn .s ar tholdy
Kom o rn ý kon cf'r t
SLACIK OV E KVAR TETO PRO ART E - l uh osl llvla
Na oro~ rama : Bee th oven. l!avdn Mozart

S l á v n o s l n 6 z 1t k o n t n n 1 11 PI- 1975
Svm r on tr k~ ko n cer t
STATNY SYM FONICKÝ ORCHESTER GOTTW ALDOV
Dirigen t. PETER VRO"'ISK9 - Proha
Sóllst kd A'IJI)R~ 1\ , F
\I\1WA. hnsle
Na pr n~ZrA m P Sudlol\ Prnkorlcv Dvorili<
Zmenu p rn.~tr Hmu 11 obs''"' n H v vin'"'' pt!J
XX. ľJE!, 'ľANSK'í' FESTIVi\1 l!l/5
prablehn na počest osláv 30. výr očia oslnhodP.ttlll Cosku~lovrmsk ll
c:; ,w ,r>t•·l<olr ormádou
l n f o r m á c 1 e:
PJESŤi\NSK9 FESTIVAL sokret orl ll t l'l!!sl un y, 1't11k ~.ll!·ál 17tl8
tolefón 29-45

~········ ·

...............

KONKURZ
SLOVENSK A FI LHARMON I A. Broll
• Java. Palackéh o ul. 4 vyp!sule kon
kur:r na mi esta vo vlo lnvej a tr(ibk u
r et skupine. Prlh l tillk v ab!lnlv cnl nv
kunze rva t6rll alebo vysokých llk dl u
lll te obr11tom sp olu so strul!ntm flvu
toplsom. Pudmlenky konkurzu ozná
mlme u chti d začom pfso mne.

.. . .

...... ................. ...

KONKURZ
OPERA - DJGT v B:tnskel Bystrici vypisute kun k nrz orchcstro do oa&liHiov ntch
aku pln ·
harra
IUJl()t. trúbka. corna,
skupina
1. hnslf.
Podmien ky k onkurz u: absolutórium kon
crvatório Alebo VSMU, prfpadne dlhnrol!ná
prn " lntth hudfl.bnfrh l cl eslich Zá ujemcl sa m07u prlhl tl•it pfsomne na adresu ·
Ol vodh• jo,rra Gregoru Ta jovského - ope
ra - Bon11U 8 ystrh:a Nébrcf.le duk elsk~c h
hrdi nov. Ucl> á dra ť. uv pM vome na konkurz
pfsomne. P r li a t~m urhAd~al!o m put kytnome
ubvtuvanlo v lnternlite a vyplatlme cestovné
v~davky •

HUDOBN Y ZIVOT d voU ýldAnnlk Vvdava Slovkoncert vo Vvdavatelstv•
OBZOR n. o.. ul. Cs. armadv 35 893 36 Bretlslava. V11dOcJ redaktor: dr. Zťlen
ko Nové čak. CSc Redakena r!ldfl Pevol B A ~In Cuhomlr C!,P.k orom blst
Ladisl av 0 0§8 Miloš Jurkovte Alolz Lukr ár nrnm o9d. ZdPnkn M1kul 11
dr . Mi chal Pal ovelk. dr Gustáv P~nn Mtro~lnv qnlr 'Rnhumll TrnAifk" B11r
tolomet Ur banec. Adr Pse radl'l kr'a· Gorktshn 17'V! 1193 '-!6 'Rr"t!Qli!VII tPIPfl'lr>
38234 Admlnlst rAcla: Vydavatefstvo OBZOR n. ll~ ul
11rmftdv SIS. 1!193 3P
Br atlsl llva. lnz9C'tnt oddel ent11: Gorkého 17 893 36 Bratislava. Tlal!!e Nltrtan·
s ke ttee111rna. o. o~ 9 49 Ol Nitra. R 07~lrutP P N~ Oblrdnévkv oredot at lteTov
or lllma PNS - Ostredna exolldfrl11 tJqep .,!l mln!.,trl\rlll odbornAt ttal!e. Gott·
Wlll!lovo nám 48/IV . 805 10 Sr!!tl"l ova Oh!er.1nllvkv o'ďberAteTov il zatlrantl!!
orllfma SLOVART óe spol . Leningradská ut. l! 11/r.. 896 26 Bratislav !. Cen11
lf'l!lnAho v9tlaekn 2.- Kes. Neobjednané rukootsv sa nevracal~.
lndexné čfslo: 49215.
RP~t'<fTA !'n6 ersto: sO'H 1!'/10

es.

ZDENKO NOVACEK
V našom hudobnom Os!lf mal
z vláštny v~znam ll. z jazd Zväzu
slovenskf ch skladaterov roku
1963. Prtchádzil v etape, kedv
ako je známe dnes z na!·
rozmanlte!šlch dokumentoV.. výkladov a analýz sa značne
poslli'lovaU rôzne estetické kon ·
cepcle, ktorých korene nesla·
h all do hlbln marxisticko-lenin.
skej mozofle. Preto v zhode ~
celkovou v teda (šou atmosfér()u
a ood vplyvom mnoh~ch aktérov z ln\'ch druhov umenia po·
vHII tento z(azd - alebo skôr
j ednotlivci - do popredia úlo·
hu a potrebu "urýchlene zlskaf
ortr.ntáclu v problémoch samot·
JWI oodstatv hudby v súvislo~
lost! s vlastným hudobným ma
t erlálom a technlkouu. Snaha
v vrovnaf sa s nedostatkami ra ·
net etapy vyústila u ntektor~ch
k v~zve ,,presk(lmat problémy
o otázkach !deovýchu a k pOd·
statným odklonom od metódy
a svstému kritéri! moderného
socialistického realizmu. Zrelme nedostatok ča su 11 maJA potreba preskúmať minulú tvorbu.
dokonale oddlfer encovat úspe·
chv od neúspechov a podrobn!'
pre!;tudovat osobné prlnow jed
notllvcov viedli l( málo diferencovanému pohradu no minulost
a Iste l k unáhleným súdom c
prltomnostl, a ako povedal na
zjazde M. Lúčan - "k negatl·
v tsttckému podchodu k hodno
H>niu hodnôt". Ako pozttlvum
v š11k tento ztazd konstatoval, že
v minulých rokoch doslo .,k bo
ha tšet diferenciáCII súčasneJ
slovenske! hudobne( tvorby 11
vzniklo až vera tvorby". V sú·
vlslostl s touto charakterlstl·
kou . ktorú možno l dnes poYažovat za spravodlivú, ztazd
konšta toval, že sa v našej tvor·
be zvý ll subjekttvny čl n lte f, čo
inými slovami znamenalo, že sa
m ohli presadiť odlišné kompozičné naturaly a Ich svo tráznost.

Môžeme to naoza( doložlf
m nohým!,
stdle hodnotnými.
rozmanite technicky fundova ·
n9mt skllldbaml, ako boli v
t om čase zborový cyk lus Sucho·
ňov. vokálno cvklv A. Moyzesa
nové opery J. Cikkera. nové PO·
zoruhodné komorné skladby A
OčPnáSa, Kardošove
vlrtuóznP.
orchnstrálne skladby, niektoré
sklaclbv strednej a mllldPj ~P·
twrl\ cle [Ferenczy], koncertné
a komorné drobnosti Zlmmero·
ve, Koi'lnkove a Martlnčl!kove.
viaceré sk l adby I. Hrušovského
tísoesné veci J. GreSáka a J
Kowalského, plesňové a sólistické skladby M. Nováka, zbo
ry Z. Mlkulu, nová ooera An
drošovana, dielo T. Salvu a O
M artlnčeka a pod. Ak sa tedA
tento zjazd v lednej zo svotLch
partlf h lllvného referátu ešte
nazdáva, že predsa len prežlvame .,Istú retardáciu ako loglc·

K ývoiovei problematike
slo enskei hudby
111.
ký dôsledok pomerov mlnulos·
ti", tak vi dlme, že to bol súd
n epodložeu~. lacno módny a žr
azda nám chýbalo len to, obrá
tlt sa k absurditám Caga, laboratórnym hudbám, alebo nie·
ktorým konkrétnym hudbám
ktoré v tom čase mysllm
že nie na škodu vývo(ovet situácie - aj u nás neexistovali
Z{azd mal určité dôsledky; po
ztt rvne otváral niektorým skladatelom v!lčšlu potrebu ďalšie
ho orehlbenta Ich práce, ale
predovšetkým ,.výsledkov" sa
mohli ujať rudta, ktor! z ne·
skusenostl. s aprlornýml pred
sudk!tlnl a malým dotykom s
postupnou kryštalizá ciou este
tiky
socialistického
umenia
strácali koncepciu pozltlvneh o
umeni a. Praktické tvorivé dôsledky t~chto ná.lorov nie sú do·
teraz bezpeCne a na mnohých
materiá loch 1 v nafl.lršlch konfrontáciách u {asnené.
Ukaw {e sa však, že l vtedy
keli sa všeLi kde obtavuje dé·
mon skepsy, zostávajú viacer!
skladatelia vornl estetic kému
vyznaniu umelecke j prlrodze
nosti moderného reallstlckéh r
maJstrovstva. C1kker plse Meditáci u na
tému
Hei nri cha
SchUtza, Očenáš Trio pre husle
violončelo a klavlr, Kardoš ll
sláčikové
kva•·teto. Ferenczv
operu
Nevšedná humoreskA
Suchoň
Kontemplácia a rad
cfalšlch skladieb, ktoré oo!lt po
sC•vatú v~vo( cratet. Sú často
nuansovanel~le.
obsažnetšle a
nenecháva(u sa zvvklat teória
ml. ktoré v podstate dobre oo
známe z týchto rokov. v kto•·vch sa nie raz spá jala dobrr
mv~ l en(i myslienka s retardač
nou, mladistvá unáhlenos ť ~
móclou, my~llenka z dru he( ruky s neoverenostou.
Na XIII. z(azde KSC roku
1966 sa zretme chcela usmerniť
n11 rasta itl CEl zložitosť na ume·
!ockom fronte a preto sa v re
reráta zdôraznil o. ~e " hl av ným
a rozhodujúcim prúdom
fP
umenie realistické" ... Vvstíl pl
lo sa súč asne proti t~m umf!·
lecký m javom . ktoré sa zaha·

List z Palerma
Uz druhý rok v Ta
hansku sluduje a zdoko·
na l uje svoj hlas mladý
sólista opery s'o Jur!lj
Turný (na snlmke) Ako
v minulom roku, l tera1
ne.:abudol nap 1 !.ať nic.
koľko
svoj ich
nových
st Jdljnych dojmov a po
dclif sa o ne s čitateľ
mi HZ.
V novembri 1974 .~om
ortccstot:al do Palermu
na Stcillu, aby som lu
oPkračoual
u
druhom
•očniku
zdokonaľ ouama
m v opernom speue v
•té1l1šti Centro di Avvía·
mento al Teatr o Lirico
pn Teatro Massimo. Optit mte sa tu zi§li v med::ínár od ,,ej zostave: speváci z Aryent111y, CSSR, Donwukanskej
republiky, Polska, TurecA·a, l rá•w. Spa111el~ka a Taltan·
s~·a. Lekcie teclmrky spevu t'edie aj tollto roku vyborná
uč1telka Gina Cignouá. Absolvrtjeme s riou hodilly tecllmT..·y spevu, korepetície s maest rami, opem~ herectvo
a t ohto roku k tomu pnbudlí aj hodiny tanca. V šetci
pedag6go vt a sú naslov.ovzatí o~borníci,, ktorfim nechýba
ani prax z operného d wadl a. Stgnora _Ctgno vá bola skoro
25 rokov pr vou dramatickou sopramstkou v Scale, po·
chodil a v!etky tW}viičSie opeml clivadlá sveta a spolu·
pracovala s ve!kllmi o.~obnostaml_ éry zvwzej _.. zlaté ~a~y
opery". Je velmi zaujímavé počuvaf, keď mr pri !tud1u
jednotllvOch opier uvádza príklady zo spolz~práce 1 To.~
caninim, Gigllm a pod. V marci oslá vila 75 roko_v zachovala sl svieiost svojho hlasu a mv na hodmách
len žasneme v tídit•e, keď mim ná§ §tudovaný repertoár
vždy prcdspevuje. Samozrejme, že existuje aj mno~o j~.i
pramof6n ových nahrávok, z ktorých je azda na]zau]z
mavej!la nahráuT..·a T urandot, opery jej najmll§ej, ktoní
~ievala 'IJl/Íe 400-krát. Na svojich lekciách sJ sprevádza

luJO do "módneho liber alistick ého hávuK a sil .. nekrltlck6 a
zmierlivé v preber11n! rôznych
prlldov a f oriem buržoáznych
Ldeológ!l". ZloWost situácie 11
v hudobnet oblasti sa zo dtla
na del) prehlbovala. III. zl•zd
slonoakýcb sklada lefOY roku
1967 už hovori o .,progreslvnom Ideovo-umeleckom progra·
me všetkých tvorivých sil naše'
hudby", pričom prol':reslvnosť
sa tu chápe Len ako posun v
techntckfch prostri edkoch . Bo
la to značne nepresná rormu·
lácla, nakolko mnoh! poprední tvor covia sa nepridávali k
niektorým názorom, vvslovenym v pred.llazdovel diskusii l
na ztazde. Dom~ sl ať dnes tednotllvé vetv a ot·edost retu este
tiku a dlterencovaf prvky, kto
ré naoza( c hceli pomOcť k obohateniu naset tvorby, deSLfrovat vplyvy exlstenclonallzmu a
zbytočných suverenH te velmi
zložité a nie vždy prljemné:
ani azda v tetto skromne! úvahe potrebné. Kde vvústill rôzne
estetické koncepcie. ktoré sa
via c č l mene( odtrhávali od socialistického modelu umenia
reziRnovall na orlvlastok socialistický a boli súč asťou celkového
rozhladu socialistickej
spol o č n osti , v!;etcl dobre vin
m e.

vy, čo hrubo kontrastuje s fyzJologlckou orlrodzenostou člo
veka, svotou absolútnou novos·
tou sl este nezaslúžl\o názov
hudba. afebo čo sa svotou aso·
cl a čnou
podstatou viaže nB
krajne deprestvne stavy, cudzie
súčas nému pokoleniu a spoloč
nosti.

Mlmorlado v z(azd ZSS r . 1969
sa už men et dotýka tvorby. Dob il,. v ktore( sa konal, zredu
kovala okruh problémov. Objavujú sa sice hlasy, že .,hudob·
ný vývo( by mal zú žitko vať niektoré z nedávnych námetov"
avšak tieto Styllzácte sú u 2.
značne
sk romne (~le.
O.laJstnl
umelrrkl tvor covi!!, ti. ktorým
vyhranená osobnost dávala vldv
tasn t smer. ktor! socialistickí•
esteti ku
napl.,all
vlastný m
umeleckým vedomlm. zač!na1ú
pristupovať v týchto rokoch k
novet 1111,11;Bžovane t tvorbe. Zl
vo tná skC1senost nal>lch umel·
cov l hudob n~c h vedcov a kri·
tikov moh la ná(sť práve v tých
to rokoch oon10cnu ruku v rôz·
nvch dokumPntoch Ostredllého
výboru KSC a KSS. natm11 v
materiáloch zo XI V. zjllzdu
Všetkým Ide predsa 0 lilroko
dimenzované hudobné umnniP
ktoré rastie z at mosféry vyspe
leJ soclallstlcket
poločnostl.
dáva skladatelovl široké ume
lecké mo1.nostl. neobmed zuj!'
teho cltenle a krlllckv a od ·
mletavo hodnoti to. čo nemôžP
nlest myšl ienkové a citové sta-

Spomel) me názornejšie. ako
sa n11SI sk l adatelia n~~učiiL koncentrovať Informácie na m!llet
ploche, zodvihnúť rytmus do
údernet pr egnantne! účinnost!
vvbt·a f sl z potvronlckých r le
šenl 20. sto r očia, poučlt Sil z
atonálnych možnosll a pred
v1est niektoré tieto technické
r iešeni a do polohy súčasne l ob
sahovet zdlelnostt. Vedieť sta·
VHť monumentálne záv<'rv. alf'
na druhet strane ztemnlt lyrlcké plochy do nattomne(šlch tknnlv, vvužlvat ha rmonlck~ arze
nál pre vyostrovanie svmronlck9rh
konfliktov.
rozširova l
zvukovú a farebnú paletu podla vzoru mnohých svPlových
vzorov. prarovat so slovom raz
ako
významovým
č l m ter om
1nokedv ako určovatefom melo·
dlckého obrysu, niPkedy pre
tvoren9m do šepotu, I nokedy
vvh ro tenlm do vlaCbHnctu. 'Jill
deme dosť ot•!kladov na virtuózne vybrúsenie hlasov 1 celých uartltúr, kde náročnosť na
tedno tllvých hráčov nllako ne
I>Okrlvkáva za nárokmi sveto·
vých partitúr. Viac prik ladov
nájdeme l na nápadné opú~fa-

SociaListické hudobné ume·
nie. 1 ked sl to azda niektor!
z kritikov neuvedomili. aslml·
lovalo do seb11 za 30 oovojno·
v~c h rokov výdobytky lmpre·
sionistov. Str avinského, Hlnde·
mllha. Prokort eva, Sostakovlča
vledenskli skladatefskú školu.
Szvmanovského, Orffa. Janá č ka .
Bartóka, Martinu, Lutoslawskéh o, pochoptterne - nie šabló·
novlle. merhanlcky, epigónsky
Soclállstlrké hudobné umenie
l u nás, posudzujúc podfa oos·
ladný ch diel Kardoša, Cikkera.
Očená~a. Suchotla, Ferenczyho,
Koi'lnk a. Zeljenku,
Malovca.
Grešáka, Salvu. Nová ka, Ho·
loubka.
Vlleca, Kow!llského,
Hrušovskéh o. Mlkulu, Urbanc11,
Bá zlika. Burlasa, Pa rlka. Posol·
Silil , Metera a Iných sa svo{skv
vvrovnalo so v!iet k 9ml závužn~ml
Impulzam i, p r ičo m toto
prelínanie nie j{' statické a asimilovanie európbkych podne·
tov, prlspósobené na~lm potrebám, sa nekončl.

na kla víri vSetkýc h elévov sama, ovláda tento nást~oj
brrlantne, vec! v tomto je napokon absolventkou parrz·
sk·eho kor~zervató ria. Celú svoj život zast·tittla opere,
robrla svoju prácu ozaj v ynikaj rica, má uel kú autoritu
v Tallan sk'tt aj v iných kraji nách st'eta.
Aj ostot11í maestrqvia stí v stálom .~racov'.zom ~on
takte s diL•adlom a zá r oveň nds vyučttJII. SIJO]e lláJČer ·
~l t•ej.~re poznatky z praxe hneď pred11á.~aj ri aj_ 110 nn Re
lekl'ie. S11áď mzjrennej.~re hodmy korepPtrne .m .~ maes
trom Adriw zom Cor.~rm. za ktorým si mek·edy 11a k o re
petície pride aj Franco Corel/i čt Carlo Bergo11Z1. Ttez
qjbomá je Rrana Elyouá, ktorá v \1rl álle korepetuje so
.~ pe l'akmi zo Scaly.
V t ejto sezóne Teatro Massimo okrem opcnzej pre
pá d ;:~·u otr·orilo aj koncertmi sezónu, k t orej prevadz/.,·ort
po1•err lo 11ás mlad!ich spevákov z Ce11tra di Avt:amento
o! Teatro Ltrlco. Bola to pre ná .~ pocta a zároveti Pela
práce a príprav. Veď treba rob i ( týzden11e 3 koncert y,
kde .~1 treba pripravit aj vela repertoáru. Prvý koncert sme mali 4. februára a od toho času každý týzdeti
lw11certrtjeme: po celom Palerme a v apríli sme mali
turné po Sicílii. Zatia( som spieval na v§etkých kon·
certvclt, a keď sl okrem toho pripravujem svoj vlastný
c; pemý repertoár, 11ieT..·edy je tolto trochu veta. Lettže
stí to vsetko velk é ::áiitky a moztzosti ,,ostne/at sa"
pred náročným talranskym prt bltkom. Zatial som .~pie ·
r•al len taliansky repertoár, ale clllll'~l ám sl aj piesne
od .\i. Schneidra T rnavského. Obecenstvo na koncertoch
je z•efmi pozor né, spo11tánne a po dobrých výkonoch
11e~etrí aplauzom a vúkrikmi .,bravo", a ,.bis" opaka
va r . . . l krltikll v novinách boli o ruJSic1L koncertoch
ve(mi dobr é.
Tohto roku sme tu v Palerme af '§tyria zo Slovenska:
Mária K /ausová, Jozef Benedík, Enr ica Manni a ja. V šet·
ci §tudujeme u Giny Cignovej. V Teatro Massimo namit>sto. staršieho profesora stal sa umeleckým riadite·
lom mladšl mae .~ tro Lanza. V praktickom chode d w ad
la sa to prejavilo tak, že Mvý r iadite( vetmi u pred
IIOSt tluje mladýc1L spdvákov, a tak sme tohto rokrt za
tia{ v Pal erme net-ideli žiad tw opermí h viezdu. Vo l'la
tlaj§ej ser 6ne som mal moittosf _počut 11a jaut.~k11 Ber
gottziho, Monaca, Clrristova, Suliotlsovtí, Raimondl/t l).
Mac Neila, Orlandiovú, Malaspinovú, Nunzlatovti, Mare·
~ť' ha . . . Azda najviičšl umeleckú Zt!žltok som mal •w
IJOle/lllir·lr pred.~tavenlach Gtsel/e , kde hla vmí posta""
~~ t•ár111lo t•yn ikajríca primaiJalerína Carla Fr acciot•á -~O
,J.·t•e/fím oartnerom Paolom Bartoluzzim.

Zaznamenal: V. Rapos

nie hutn9ch romanttck9ch tn·
štrumentácU a na pr!klon k n ovet jemnosti a prlesvltnostt.
Stretli sme sa s vtacer9ml orf•
kladmi novej senzibility, novej
výrazove{ vášne a vôbec novej
kontrastovostl. Portictputu na
tom všetky generácie a ak rozumne pozeráme spä t na minulých 30 rokov a zbavlme sa ~e
neračných predsudkov 1 prlpt~d ·
ných jednotlivých osobných nf'·
dorozumenl, vldlme Lu kontl·
nultu a proces kvalltatlvneho
obohacovania. Vedomé čl neve·
domé tendencie na kohosi nad·
vlazat a sťlčasne ho prekon;\vllf. z kohosi vyjbl. ale hnP.d
bvt at Iným, staršie tmpul.lV
umocniť, ale l očakavať, ~P. l
táto lORika bude prekonáv11 nl\.
To vsetko te prelnutó so sO•
clallstlckou obsahovosťou . Tá
to dialektika tu exlstu te, l k ml
v niek torých obdobiach sa nouznávala. Aký trpký bol omvl
tých. ktor! sl tento proces nestačili uvedomiť, nedočkavo ho
chceli popohnat ku kraJnostiam. ktoré nevedeli sami defin ovať.

Sú č a s n á soci alistick á hudnb·
ná slove nská kultúra počll a s
ka ždým, kto chce pri spieť svtJofi m čl nom do p ozlllvnel est r.lik y, ch ce č osi ujas ň ov a t. ale
predovl ctkým vy stupu le s če ~ t·
ným zámero m skontaktoval sa
s obecen stvom iíi r oko estetlcRv
diferen covaný m, dnes ďalek o
nároč n ej~ lm ako pred 30 rok mi,
ča sto
dobre
rozozn ávajú r.im
os obnos ťou
podlože ný tvorivý
č in od m6dy a povrchnost i.
Nemôže byt čes tn ej!ll proj!ram, ako v y t ýčiť pre s ú časnost
nutnú symbi6zu v!letkých tvori vÝch postupov, k t oré síi vhnd·
n é k socia listick ému obsah u,
pri č om obsa huvosť náliho umll·
ni a ie Iste v etape smel ýc h
vcd e c k ~ch
č ln ov,
obrov sk ých
ob javov. nových pr ávd 8 ntJov ~ ch sk íisenosll ďal eko väč~i a
nko bola vtedy, keď n a ~a spnlni! no sť robila prvé k roky v sor.ia l i~tlc ky sformovanef spol oč
nosti.

T ieto mylllienkv by sme moh·

li

ďa l e l

ro zv ffať.

d o pln iť

ďal 

k onkrétn ym materiélom a
napokon by sa ukázalo, že tri dsa ť
povoJnových rokov tvor f
na jslávnejšiu kapitolu v celili
hudobneJ hlst6ril nášho n árD·
da. Slovensko sa l na tomto
úseku vyrov nal o k ult t\rne naJ·
vyspeloJslm nér9d om, p ričom
z v l á šť p~n: itlv n a j e v ofa m no·
hých tvor cov prekonávať do·
siahnuté hodno tv. poze ra ť na
za ltraj§ok 8 veril', že podstata
moderného reali zmu ndej epochy sa bude ďa l e j oboha c(}v8t
a vzniknú mnohé h odnot y, kto·
ré obsto ja v rá mci celého so·
clalisllckéh o spO l oče nstva i európsk ej v zdelanosti.
~i m

KONIEC

Baletn,rí mbor SND aT..·o po.~/cdnrí premiém .~ezó1111
rwredol symfonrcký balet v troch častiach Stretnutie s \fahlerom. V inscenácii sa pouztla
•talrrát•T..·a Moskovskéfzo stút11eho fil1wrmonickéhr
or chestr a s drrlgentom K Kondra§mom. Choreo
grafiu a réžiu mal Sándor Tóth, umelecký §éf ba
letu Národného dwadla v Pécsl. Na snímke V. K o
/árová a Z. Nagy.
Snlmka: J. Vavro

