
M edzinárodná organizácia rozhlasov socialistických 
k rajin Európy a Flnska OIRT organizuje každo 
roi!ne konferenciu hudobných expertov. V nie-

ktorej z členských krajin sa vždy stretnú. poprednl pred· 
stavitelia hudobných rozhlasov, aby sa vzájomne infor
mova li o programových a realizačných podujatiach, aby 
koordinovali svotu či nnosť najmä vo vzťahu k význam
n ým politickým udalostiam a kultúrnym výročiam a 
eby pripravili väi!lHe programové projekty v multilate
rá lnej koprodukcii. Organizátorom tohtoročnej porady 
boJ Bulharský rozhlas a za miesto jej zasadania uri!ili 
Varnu. V obdobi n1ed ziná rodného hudobného [estivalu 
a vrcholiacej le tne j sezóny to bolo prljemné prostredie 
pre konan ie konferencie. 

Do p rogramu rokovania porád hudobných expertov 
OIRT býva vždy zaradená predná§ka na niektorú zo zá 
vainých tém hudobného rozhlasu. Tentoraz pripravil 
zástupca ~éra hudobné ho vysielania Bulharského roz 
hlasu Stojan Aogelov prednáAku na tému "Hudobné 
vzd e láva nio a výchova rozhlasom ". Referát podn ietil 
bohatú diskusiu, v ktorej sa hovorilo najmä k otáz kam 
postavenia hudobného vysielania v organizačnej štruk
t úre rozhlasu , k problematike di [erencovaného prlstupu 

Hudobné 
vysielanie 
n1edzinárodne 

k jednotlivým sociologickym a vekovým skupinam po 
sluchá~ov podľa ftrovne ich všeobecného i hudobného 
vzdelania, o uplatneni [oriem a ty pov hudobnej pub
licistiky v oblasti hudobnej výchovy rozhlasom, o runki!
nosti hudby v blukovýc b reláciách. ll mo~nosti uplalne 
ni a rormy " ríi!ru" v hudobnom vzde lávani a o mnohých 
ďallllch otázkach, ktoré sa dotýkajú tejto závažnej prob
lematiky. 

Zaujlmavé bolo diskusné vystúpe nie preds lavilefky So· 
vielskeho r ozhlasu. ktorá in{onnovala o niektorých zá 
bavných fllrmách v rozhlasovej hudobno výchov ne j pro
gramove! prác i. Raz napriklad vyzva l moskovský rozhlas 
svoj ich posluchá~ov. aby sami zostavi li hudobné rel ácie. 
ktoré by chceli po~uť v poludiíaj om koncerte. Dostali 
6000 odpavedf - programov, ktoré považujú. za dc.iležitú 
sondu do oblasti hudobných záujmov pllslucháčov rol 
hlasu. Medzi na jpozoruhodnej§ie patrila in formácia zá· 
s tupcu Maďarského rozhlasu o organizovani sftťa ze 
"Spievajúca mládcz". Je to trojročná, trojstupňová sú
taž detských zborov, ktorej sa v súčasnosti zúčastňuje 
asi 60 000 d ell, 625 de ts kých zborových telies. ajlep
!ifch 800 6~aslnlkov sústreďujú v campingovom tábore 
na Balatone, kde spoločne š tudujú zborový repertoár 
a odkiaf potom vysie lajú koncert priamym prenosom. 
Madarský rozh las ponúka pre budúce roky možnosť roz
!Urenia tohto vefkolepého podujatia, ktorá vychováva 
k aktlvnemu pestovaniu hudby, v rámci medzinárodnej 
s polupráce rozh lasov OIRT. 

Ffnsky rozhlas pripravil projekt pre aktivizovanie 
pm~ranwv fudovel hudby. V e tky zúčastnené kraji ny sa 
prihlásili k tomuto predloženému návrhu a za prvý ná 

• 

met spoločne zostaveného pro~ramu zvolili tému " Svad 
ba". Na najbližšom zasadani )Jrogram predložia na od
posluch a posúdenie Skupine hudobných expertov OIRT 
r.fedzi najväi!lie pod u jali a budúceho roka patri projekt 
Sovietskeho rozhlasu k 200-ročnámo jubileu Vefkého 
divadla. V jednotlivých námelových skupinách sa pa 
mätá práve tak na his tóriu , ako aj na súčasnost', práve 
tak na pii!kovýcb interpretov a tvorcov minulosti, ako 
aj prítomnost i. Z operných celkov ponúkajf1 v stereo 
verzii Borodinovho Kniežata Igora. Musorgského Chll 
vanč inu , Cajkovského Pikovú dámu a Jolantu , Verdiho 
Dona Carlosa a Pucciniho Madarne Butterfly. V monti 
verzii je k dispozicii naprik lad slávny Kozlovskij v Dar 
gomyžského Rusalke, Archipovllvá spolu s Mario del 
Mouacom v Bizetovel Carmen a ce lý rad ďal Ich inte 
rcsanlných nahrávok. Z priamych prenosuv sft najpozo 
ruhodnej ie Ivan Susanin pri utvorení jubilejnej sezóny 
Cholminova Optimistická tral(édia , Prokoficvov Semjon 
Kotko, Verdiho Alda a ďal§ie. K jubileu poskytnú vAet 
kým rozhlasovým s taniciam OIRT interview riaditer Bof
~ovo teatro Molčanov a ér'rezisér Pokrovskij. l:esko 
slovenský rozhlas sa prihlásil ku vlíetkým významným 
prllgramovým akciám SBvietskeho rozhlasu , ktoré pri· 
pravuje pre toto významné jubileum. 

Ceskos love nský rozh las pripravuje v rámci OIRT lily · 
ri vefké medzi národné podujatia. V oblasti hudobno 
vzdelávacej programove j činnosti je to Prix Br no. ktorej 
tohoročná súťaž dostala spolo~ný n ámet " Hudba, posol 
mieru". V snahe podpariť tvorbu v oblasti inStrumen 
tá lnej zábavnej hudby, predložil liéfredaktor hudobného 
vysielania v Prahe návrh na medzinárodnú sú taž, ktorú 
v~pi~e Ceskoslovenský rozh las ako bienále. Aj tento 
návrh sa stretol s priazoivou odozvou. Cs. rozhlas v Bra 
tlslave sa osvedčil ako dobrý organizátor nesútažnej 
prehliadky najleplllch snlmok mladých interpretov, kto 
rú pripravuje pod názvom lnlerlltfrdio OIRT každý dru 
h ý rok v ~ase medzinárodného hndobntího fes tivalu Bra. 
tislavské hudobné slávnosti. Verkú pozornosť vzbudila 
informácia, že medzinárodná sútaž folklórnych snfmok 
ktorú organizujeme kn.i'doročne ako Prix Bratislava bu· 
de od roku 1976 celoeurópskou sútažou fll lklórnet 'hud 
by. 

Bohatt program rokovania kon[erencie hudobných 
expertov OIRT sa dotýkal aj dallfch diilež itých akcii 
ako je ponuka pre med zinárodnú výmenu stereo nahrá 
vok llperných celkov pravideln ými mesačnými neder 
itajšfmi koncertmi OIRT, programom Gala koncertov a 
Slávnos tných koncertov, výmenou dramaturgických plá 
nov rozhlasových telies, spoluprácou a výmenou telies 
dirigentov a sólistov a celým radom ďal, ich za u jima 
vých spoločných rozh lasových podujatí. Významnou po 
mllckou pre medzinárodn(r spoluprácu rozhlasov OIRT 
bude iste aj katalóg Zlatá fonotéka. ktorého garantom 
a editorom je Bulharský rozhlas a v ktorom sa sústre 
ďujft nahrávky interview popredných umelcov zo všet 
kých rozhlasov. ktoré sú členmi OIRT. emenej význam 
ná bola informácia zástupcov rozhlasu z NDR, ktorr 
nrga nizujft Bach Zentrum najleplllch nahrávok hudbv 
J. S. Bacha v dvoch kategóriách - pozoruhodné histo 
r ické nahrávky a najkvaliloejllie stereo nahrávky. Zá 
stupcovia jednotlivých rozhlasov prívftali túto iniciatlvu 
vo vedomi, že úspeilnel koordinácii a kopr·odukcii musr 
predchádzať presná vzájomná infornwvanust. 

ad celým tohtoročným zasadnulfm Skupiny hud uh · 
ných expertov OIRT vo Varne panovalo ovzduli e dubre t 
súdružskej atmosféry. vzá jomnébo porozu menia a úprtm 
ného úsilia ll progreslvnu internacionálnu spo luJJrácu 
hudobných rozh lasov. V tomto ruchu je koncipovaný a i 
obsažný a vecný záverečnv protokol. 

WBOMIR CIU .I-. 

Muzikológovia na BHS 
FestiVaiÓvý výbor Brattslavs,<ých 

hudobnvch slavnoslf a Me::.tshý 
dom kultLiry a osvety v Brat sia 
ve usporiada ju v diiOCh 8.-9. ::..k 
tóiJr<t 1975 v Zt•kad lovcr sieni Pr1 
moci<tlneho Jl<lhicn IV. med;;i ná 
rlldnú muzikologlckft ko n[erem:iu 
v r.uncl cyklu Hudobné tradic1e 
Bratrslavy a ich tvllrcovia. Témou 
tohtoročného stretnutia muz1kOIO 
!'lOV bude IDEA ODBOJA PROTI FA 
SIZMU V HUDBE. 

Program IV. medzinárodnej mu 
zrkologickc i konferencie 

Utorok 8 októbrd [9.00-16,001 
Uvod nv 1 el'el·tit 

dr Zdenko Novátek. CSc .. vedflt 
kv 1 llOIIluik konferencie - Svl• 
tovv umelecký front v boli pr0t 
fllšizmu. 

RP r 11 rá l v: 

l . Or. 1\f. Kuna . CSc. - Ce~h 
hiHiohnv živor v bop proll ia 
šlzmu. 

2. K. Michalská - Pofská hudba 
v rokoch hi tlerovskej okupá 
cle 

3 111 . G. Manzoni - Anllfa!;tz 
mus a hudobná reč dnes • 

4. Prof. L. Oanilevi~ - Sovietska 
hudiJa v boh proti fa~Hzm•r. 

5. S. Ladl zinský - Pres nová tvJr 
ba v prvom čs. armádnom zbo
re. 

6. Dr. E. Kneipe l - K niekto 
rým princlpom tvorbv Nemec 
ker symfónie Hansa Elslcra 11 

tel prllatie v hudobne r tvorbe 
:-.JDR. 
l. Lammelová - P1eset1 a spev 
v lle~":áinom odboil proti ra~íz 
mu v rokoch 1933-1944 v Ne 
mecku. 

ll M. Adamčiak - Poetika tém 
osloboden ia v slovenske! svm 
ronlckel tvorbe. 

9 Or. D. Zenginov, CSc. - Jded 
odboJa proll fašizmu v obdobi 
rokov 1923-1944 v buiharsk< 
hudbe. 

10. Or. V. Oonovalová, CSc. 
Možnosti umelecke! výpovedf' 
anllfašlstickel Idey v hudbe ' 
textom. 
Univ. pro r. dr. J. Vyslouži l 
CSc. - Avantgarda hudobnfl 
- avantgarda angažovaná. 

., O. Jegorov6 Idea odboji! 
proti fašizmu v hudba poll.ll! 
ských skladatelov. 

13. Dr. G. Pollatscheková Albre1..h 
tllvá , CSc. - PrrpOI111CI1KY k 
hudbe nemeckých sk ladutr,ro·, 
v boji proti hitlerovs kému l'o ' 
slzmu. 

::;treda 9. októbra 1975 

[9,00-13,00 hod. l 

14. r. Raics - Portrét s klada to l. 
S. Vándora v rokoch fašizmu 

15. Univ. pror. PhDr. B. Sté druu 
DrSc. - Lrdtce v česke! hod 
be. 

16 L. Stawowa - Idea odbO !~ 
proti fašizmu v hudbe pol 
ských skladatefov. 

17 S. Petrov - Bor prot! fašlzml• 
v hudbe bulharského národ t 

18. B. Karakal - Idea odboja pr' 
tt fašizmu v hudbe juhoslo·,., 
ských skladotefov. 

19. Dr. V. Holzknecht - Úloha 
ježko v exile v časoch fašlsl • 

, kel okupácie. 
'0. M. Potemrová - Slovenská lu 

dová pleseň v slu~bách odbo 
ra proll fašizmu v rokoch 1939 
a! 1945. 

15. IX. l975 

ROCNIK VII. 
2.- Kčs 

roto čí~lo ilustrujeme snímkami : významného 
r>odujatta ná§ho hudobného íluota - z Prellliad 
'ry mladítclr koncertn!ich umelcov t• Trenčianskych 
replzci1ch. Medzi tWjlrodtiOtnej'§re produkrie toh· 
1 ?ročnej prehliadky patrilo uystlípeme Eleny Han· 
:elovej (snímka hore), dir igenta Petra Vronské· 
It". ktorého mímka zarhlflálla s 1wsli.~tkott An· 
dreou Se~tcikovC"u a sóltsl tt opery SND Sergeja 
Kopčáka. Snfmky::~ ~- Suk~ 



Na čiernomorskom 
pobreží 

Medzinárodná súťaž spevác
k vch zborov vo Varne nesie v 
svojom záhlav! titul .,májové". 
o,mv ročnlk bol zorgantz0\.'8· 
ný na vysokP-1 prof esioná l neJ 
urovni - ako celoštátne bul 
harská hudobné poduJatie. Su· 
časťou festiva lu bolo svmp~
zl um dlrl ,llenlov, kto1·ému pred
seda l nilrodný umelec. sklaj,l-
11'1 a dirigent Georgii Dlm1t· 
rov. Súťaž sledovala a vvhod· 
nocovala medzinárodná porotll 
Jlt1 čele s G. Dí mltrovom. (Za 
CssR bol v Jury 1\1. Koller. ! 

Prvý deli sa uskutočnila tlí
ťaz ženských speváckych zbo
rov na ktoreJ sa zúčAst n!lo 
šf'~ť vokálnych telies z BulhP.r· 
skd, ZSS R, DR. NSR. Rak llskn 
a CSSR Na. u k ra Hnu r eor nzen
tova l Spedcky zbor alov•m
ských ul!llellek .. o~nna" z 
Bratislavy s dirigentkou E. Sá 
rayo•ou-Kodl!o•ou. Ako povtn 
né sk ladby boli url'ené .. Stard 
sn mati" od T. Popova a .. Zar
tovná" od B. Bartóka. Porota 
naJvyššie ocenila um&lock9 
prednes BO-č lenného ZAnskéh.l 
zbor u ,.Chrlatlny Morfowel" zo 
Sorte, na čele s d lrlg&ntk:>u 
L. Gju levovou a Mlideialcky 1 
itudenttkf lenlkf zbor a Moli
kvy l dlrl,llen t B. Guli a ). ::.o
fi Js ký zbor sa pred tavil a ko 
teleso ma (st rov!> kých kvalit, 
ktor é odviedlo výkony na Vl'
sokcl prorestonál neJ urov'll, 
pričom domtn11ntný bol emoc1o
n6lne strhu(ucl prejav. Nevšocl 
né umel ecké ooi1at1e d ir igent
kv. 1e1 suhra s vokálnym te le
som. plas tické ges to, vrC1cnost 
a dokonalos ť POI1Htla podponll 
m mort11dny k oncertný .tdžlto '· 
Ako treli so umiestnil Komor 
ný lenský zbor pri unlweulte 
v Halia l dirigent S. Blemberx l. 
ktor~ sa zablyso l na(mll v pr 
vet povtnuot sk ladb~. V Lf.li
Som llOradl sa umiestnili zb'l,'V 
z Nt;R, Rakflska a C<;t; l{ . l V9· 
kon u ua el Ozvenv by na(~!<ÔI' 
pomohli skustmo~tl z domár:c 'l 
sui il(,) 

\. k11tegór fl muhkýeh zboruv 
suttJ~llo sedem telies z Bo l~lr.
k ·, 'S l{ , l'ofskn. Rumunsl<fl, 
G1 cku, Bulhdl' c1 11 MĽR . 1'• 
vé tri llllf•~ ta sl vydobíll: Mul 
s kf a bor .,Sofia" l dl rigo nt V. 
Bubonki ), Mubký zbor roiHII 
mkn• 1 mllicionérov z Budil
pe• tl l d lr igenl! L. Révesz u tJ. 
Tóth l, Mulakf zbor spevácko· 
ho ldrui enla .,llarra" a Var
ittvv l dh'liWIH 1. Dombruwaki ). 
Bul hur~ky zhor S<J Jli'Odstuv!l 
aku ll! l O!'.O s vrcholnfmi ln ter
Prttačn~ ml molnostumt. najmli 
poktar ldo o kult ivovaný hl.t
sový IH'etav, vypr acov11nlo sk lcJ
dlt'b, zvukovú (ednollll tDst a vy
rovnrmos( hla'lov a nlldJ>r :l}· 
ml•r né umelecké ma (strovstv:>. 

Tretf sútafný deň patril det
ským a m ie aným zborom. V 
detskeJ ka tegórii vvnlkol Det
ský zbor pri tele•fzll 1 rozhla 
se v Soru (dirigent Ch. Ned ja 
ko• l dokonalým technick\·m 
prepracovanlm skladieb. Nie 
Jo preto prekvapu( llcl obrovský 
kvalltallvny skok modLI nim a 
dalšlml telesami spomlnanel 
ka loj!ór le. a druhom mle:.te 
sa umiestnil Dettkf abor pri 
PKO ' Olomouci l di rigenti 11· 
rlna a Karel Klimelo,al) . IdA o 
vokálne teleso. k toré procu(tl 
dva r oky, u preto urnelecrié 
ocenenie Je o to pote~tternP.I· 
šle. ľovlnné skladby boli z 
tvorby Pipkova a Verdiho. 

V ka tegórii mlp:.aných zbo
ro~· l povinné skladby Dimitr ov 
Tane(ev l opnt suverénne zvlfrt· 
zll 90·členný bu lh~t rskv zbor 
" Morak6 n uky" z Varny Is lit. 
rlgentom M. Cenevom ). O pr · 
vé mies to sa delil s vymk.a(u 
l'im speváckym zborom 
Mleianým aborom ltudentov 1 
ml6deh z Moskvy ( dlrl,llent B. 
Tevlln ). 

Bu l harské zbor y sa vo vset
kých kategóriách pred ta<lll 
ako vokálne telo~á na neo!>v
čatnet umeleckeJ úrovni. čo b< 
mal o byt pr e nal>u vokálnu hal 
turn pr!kladné, pr tože 11 o 
menšia :.tur ostl1vost su ven•1(P 
nostm š;:Jičkovym zborom. A 
predsa - Clrove1) a výkony L. 

r oka na rok slgna llzutu. ~:nr . 
umelecký pokle • ak nlo UJM. 
dok l 

Medzinárodné svmpOlium :'1· 
rtgen tov bolo na Ulmu .,NuvA 
tendencie v kompuzlč n ~· r· h 
ter.hnikách ahnrovel tvorby nv 
Interpretačnom umeni". Ili )V 
nó refer áty odznull v port;,nl 
D. Ruskova a V. Prsteva, z k'n· 
r9ch v skratlte i;IOsu,cm our 
mvslh!!IOk: Bul iHlr!>k~ lud r;jd 
St>lflVaJ a spteva. Exl,luje nlllO).
stvo ľudových plesni. Jn to bul 
hOrt>ká kul t llrnu drvlza. V olli 
nulostl Pľ•ICOVdiO U HXISIOV'II l 

len l)i.\r zborov s llľiPmern}nn 
k luslck~ m rllperto<~rom, čo nd 
medztnu rodné kolbl~t1n ne.>ra
čilo. Pruto JH'ISlo k vvskolfHIIu 
klldt·ov dlrll(ontuv 11 hluso ;. h 
pHdagógov u nJ)popr!ldnej!.i .:h 
európskych kattiiCII. Ui v ;;u 
ča<;noo,tt vvrhovtivo Jll a V P.O li 
početné zborv. Pritom neide o 
o(odlnuhl ZJavy v c~:ntrálll~•'!l 
me<,lách, alo u ro..:siJ·e•Hi I>Oslo
vnnttl voklll nflho zlJurovrhl) 
umonia l llH vlllteku KvaiHik:>
VtJnl dirigent i m qC1 mowosf 
vlt!sť l vlacet zbo1·ov Spolu 
pracutíl :> ntml !.kladutelld, 
svstomo tlrkv dvíha(ucl urovc•l 
to a os. 

G. Dimitrov o. 1. povedal. Ul 
k spevu ne~tači len chu(, ...te 
tr eba m11t a ( h las. Bulhllľl hla-

ŠKOLA A HUDBA 

V posledných rokoch počt
vamo v kuncertuýcb slei•ach 
vokálno lnlilrumcntálne diela 
vilt:šlnou v .,Uvodnom, nalčas
te(llle nemeckom znen!. OlJ ja
vulí• sa vlak al prevedenia v 
slovenskom preklade - a pa 
miilám 11a i na taký prlpad, t e 
na jednom koncerte spievali 
jednu skladbu ' orlgloAII l Ba · 
chova kantáta l a druhú v slo
vonllkom preklade [Händlovu 
oratóri um Acls a Galatbea ). Z 
toho •ldleť nelednotooať nbll
rov na wec. Myallm, le neu
likodl, nad týmto problfimom sa 
trocha zamysliel . 

Dôvody 1>rečo sa voká lno· 
ln!Hrumentálne diela dávii(Q v 
oriRinálo, su zhruba trt: 

l . Prevláda obor, že v orl· 
glnáll vy~n i e dielo najlep ie. 

2. Zbor liB prispôsobuje za· 
hl'anil!ným sólistom. 

3. Máme nedostatok dobrfch 
prekladov a s ich obstarha 
nim Ili taikosti. 

Po..:rtme sa n11 tieto dOvody 
bllt!.le. 1 Ano, Je pravda, že v or1· 

gtnáll vywle dielo najle(l· 
šte. Ked vsak skledater nopl· 
!ie skladbu ua určlt9 tex t - čl 
už IO to pleSCii, kantlllB. CJril· 
tórium, opl!rll - vychádz!! z 
tohto textu a ráta s tým, te 
posl ucháč mu bude rozumiet, 
2e sa ville do obsahu, pacho· 
nf hlavnu Ideu a bude vnlma( 
skladbu uko Jednotu slovo a 
hudby, &ko homogénne ln~tru 
mentálno-vokálne, resp. hudoll· 
no- dramatické dielo. I nak l>v 
ndplsal progrAmovú symtóniu, 
ul u bo symfonlcku básefl. l Lr.n 
nlrktoré diela sučasnet hudby 
priiCU!tt Iba so .!Vukovou strán. 
kou textu, eventuálne rudského 
hlasu.l Kfllf Beethoven v zti· 
vore IX. svmrónte prldnl k or 
rhostru zbor, nou1·obll to prol 
!>Peslronle zvuku rurbou tucl· 
sk9ch hlasov, alu pretože rhwl 
tasne 11 zrctorne vvladrlt sv')· 
tu veTkolopu Ideu o v~oobuc· 
nom zbratanl rudi - u záleža
lo mu na tom. nbv mu v.,e : l 
1'ozumcl1 u pochopili ho. 'ľrnto 

i!:ťlmcr bv vywol naurili!:llno, ko. 
by Sit SPIUV<IIO V reči , kiOI'•.j 
IJOslucháč nerozumie. 

sv ma(li, preto niet dôvoJ u. 
prečo by dumáw zbory ncm,,ll 
llldt vvsok~l lntorl)rctočnu 1ho 
V!!n. Okrem Iného su 1 os ro 
po~tuvll proll ll'il!dP.•liu umu· 
nln na .. proľm;lnnálno il am.l
lt\rsku". Je h!u Jedno umon w 
llobrts alebo .thl 

Co bola Varna ? 
Vrcho lom zborového prefll · 

vu. v ktorom bulharKké zhona
vé umenie potvrdilo vyxoký 
profesionálny umeleck9 ku r.t. 
Bola to európska ikolu zburu 
vého spevu a - ako sa ukli 
za Jo Bulharsko prebralo 
kormidlo v tejlu umeleckej nb-
1,1111 nielen V SÍII!asllOIIti, .1!0 
l perspekthne. 

JOZEF POTOCÁR 

S akou pesničkou a ako pri klavíri? 
O ú ·llochml korunovanom 

IISIII f)OldVI hnut úrovOil výu čby 
a výsledkov v!ieobecnel hudo!:l. 
neJ výchovy sved č ! i'eskt1 ad<~ P
tárla Schulworku, česk ti ad JP 
tá cla Kodálva l pripravované), 
Hurnlkovo album .. Jak poslOLI
chut hudbu" a 1. Nové prv;;y 
v0 výučbe hudby v t.:SU prime
sol ovy Boylll' ) . Dostála, H r<~! 
co chcu. j . Do;,tti ln, S pfsn ,č
kou u kl~I V!ru rz. Prll~ová, Zú. 
]lllllllrO\'á(. 

Naprlf'k tomu, že uvedená 
puhllkáclo prl(alll odborná k ri. 
t ika tukrner bez výhrad, neprtl
ulk•lln ony do praxe ZOS l r:Su 
no Slovensku v žladOcel miero. 
Ntt Ol'lčlne nlo sO len dlstr lbu č· 
né prt•kážkv. ov pl yvl1u(uce pri
sun lltcr uttlry na Sloven&l<o, 
slabá n oneskoreuá lnf ormovu· 
n o'> ť . ale l mali! možnosť upJar 
niC metodické pr i ncípy t9ch to 
novlltorských p rl ručiek v š! r . 
!;om rozsahu. Vychádzajú totll 
- rovnako ako podobné pra ii
ttckv l teoretick y Zlltnerdné 
publlkáclo v ZSSR, Mt.:R a l. -
z tntonočno-rvtmtckých modr· 
lov rodne J reči úleťata. Z t·to· 
k11nlek, deklamácii, naUellno. 
duch~lch plesni. Celá či nnos t 
dwtata mil vychádzať z toho 
čo mu te bl!zke. známe. ,.Vl o 
dené". 

Pozrime sa z uvedeného 6S
pektu na poslednú zo spomf· 
naných publikáCII ( S pfsnlč k OII 
u klavlru. Pr aha 1974, ná kl,., 
2000 ). Su to vlastne mtltod" 

ko-praktické pokyny, ako 
UV IOSť žiakov 1.-7. r. ĽSU do 
ztikladov tmpr ovtzlicte k lav!t·· 
lll'ho sprievodu. Zo 60 uved'-'
ných modelov-ukážok pre l. r . 
je 7 modelov známych sloven 
kým de ťom. Vo výbere ~O 

nlesnl vhodn9ch na precvlčAnle 
z!skanýrh skúsenosti v l . r oc. 
niku. su uvedené 3 ntesne bil!.
ne známe na Slovensku. V ma· 
lllrltil l u rčenom 2. r . IO Sltuá~'la 
P.!.te horSid. DNI nd :-iluvnn;ku 
pozua(tl z uveúen9ch tJ!C>ml 
Olda hm: Pásla ovečky, Kot..w 
laze dlrou, jede poštovský !Ji.l 
nllček. Vo vysš!ch ročn!k:>ch 
( 3.- 7. ), vzhradom na IO, že 2la. 
ct ZOS sl r oz1muJu 1·eper toár. 
Je si tuácia lepšia. Zo 75 plas 
n! Je 18 českých , mor11vských, 
slovensk9ch. ktoré by žlllk lilO
hoJ sooznat al nu hudobne( vý 
chove v ZDS. Skutočnost lP 
v!lok taká, že ok ut:ltol k lavlr:i 
vyzve žiaka 8. čl 9. rocniko 
ZOS. aby mu naplsal nazvv 
plesnf, ktor é pozná, zist!, žo 
ten to r epertoár sa od predškol 
ského veku až oo na1vvs~.e 
ročn!ky ZOS obmedwtc na a!< 
t!vnu znalost n ie viac oko 10 
a~ 15 plesnf. 

Poklar ted11 učlterovt tSu na 
Slovensku zálež! l na rozvoJI 
tvor lv9ch schopnost! Jeho žia· 
kov prostrednlctvom l udoveJ 
olesne, sám mus! vykazovať 
ioChoonos( tvor i vého výberu, 
rlopll'lanla, kombiuovanld, hra. 
llllnla spôsobu, ako nahradlt 

ch9batuce znalosll olosno\ eho 
materiálu. Novátor ský pr lstull 
llttblikáclo .,s plsnlčkou u klu
vlru" spočlv11 1110len v tom, zo 
predkladá V podstate VsetkY 
problémv základov lmprovlzll
clo spr1evodu k mel ódii v ur· 
čltom systémo, a lo l v netra· 
du~nom metodickom prlstupo: 
celil nlokoTkoročná činnost tlu 
ka by sa mala zaobbt bnz no 
IOVP.I prrodloh~. učltcr by mul 
model zahra{, žiak napodobila
val a IHIJldlll'liOJŠie vytVOI'V 
~tim Si ZIIIJIMJvoC. Takáto cesta 
popri nllročno~ti na čas prlud
su l psychické zataženle o 
vličsml vvhovulo azda zinkom 
na dane jsím. 

V ztiutme zrýchleného post!J 
pu výučby sprievodu daneJ mn 
!Odie bolo by azd11 vhodneJ~· r. 
v!lčsmi vyuztt muterll11 skladwb 
11 etud. ktorý ~lllcl hral i v i<ld· 
vl rnel školu. v 1\l humc etud. 
v Mt~leJ knltočke p1·e A. M 
Bachovu a pod. Odka..:y, apll 
J..oclc prikladov typlckych 110 
'<lupov z matorllilu, ktor9 lf' 
v·.eobecne POUllv;my a znám~ 
111lv na 111111 prlomel'llým nuJ.1 
ným žiakom [n tých 1e v ĽSL 
vllčslnu l ukázali zmvscl 1:-1, 
cvičen ia. ktoré často vcd1o od 
1m1>Uizu rodičov cez počlllto~ 
n~ záu1em llaka 11t po .,i.lnulo 
vanie" praktického uplatne,l .n 
výsledkov vi acročneJ dochá.ll 
ky do ĽšU. 

DRANJS(,AV VAHCJt 
l Pokrač. v bud. čiste. J 

Slovo do diskusie: 
lo po teoretickeJ stránke naj· 
vluc napad nuteTný a naJlahšle 
odstrt!nttefný, no v lll'axt mož. 
no IJI'tive ten rozhodu to o tom, 
v akc i reči &o bude dlfllo dá· 
VIli. o prekladoch 

textov vokálno
io~trumentálnycb 

diel 

Prnklad hudobného diela IO 
podstatne náročneJ!.!, aha pre· 
klady pr~zy, al!lbo t>Oétle. K 
vSuobccným polladavkúm dob. 
rého p1·ckladu (Sllrávnu vysllh· 
nulle autorovho zámeru, zacbo· 
vanie maxtmélnct vernosti or•. 
glnál u - pr l súčasneJ vorno~tl 
11 plynulosti prekladu atď. l 
pristupu je e!lto polludavka su· 
l11du slova a hudby. Prekl~tda
ter tu nie IC svotlm pilnom, mu. 
sl sa podriadiť skladaterov l le 
nevyhnutné, aby &a zlednotJ! 
básnik a hudobnlk - čl už v 
JedneJ osobe, čl v úzkeJ ~potu· 
práci búsnlka s hudobnlkom, 
ovládiii(Jcl m ztikony hudobno ! 
deklamácie. Ak te pl'ekladater 
len básnikom, máva preklad 
b!lsnlcký vzlet a formu, ole mO
le a zle spievať pre nedoko· 
nalu hudobnu deklamáciu, ale. 
ho nesolnd modzt hudobnym 
ll IOXIOvym rrázovanlm. V 0(>11•'· 
nom priJ>adA h9ba prckloQu 
bdsnlcké oduš nenlo 11 vzlet. 
Som pre vedčen9. že medzi nu
I,Jnu básnikmi Jo do;,( takých, 
ktorým hudobné ziikony nie su 
nezntime, 11lebo ktor! by v sno
lupl·ácl s hudobnlkml vP.dell vy
tvorit &kutot:no hodnotné. !iO 
básnickeJ i hudobno( stl·llnh.e 
vyhovuJúco preklady oratorillL 
nvch a kantátovych (alo d( 
opcrnychl 1 diel 

Predpoklad, že dielo vy..:nlo 
naiJepšle v origináli, stráca 
opodstatnenie 111 vtedy, keď 
speváci neovlédalú dotyčný 111· 
zyk. A dá sa azda predpok la· 
da(, le v etc! členov ia zboru 
matú dobrO v9slovnosf ru§tlnv, 
nemčiny, lati nčiny, f r ancúz&tt. 
nv. anglll:tlny, taliančiny, ma· 
cfll rčlny 11 pod.? Ak tch výslov· 
nost nie (e dokonalá, potom ce
lá táto dov!za padá. 

Práve tak sa nedá prepokla. 
duť, že by cudzie (azvkv ovlá
dali poslucháči. Ant nemčinu, 

ktorá tu na(čllste!šle PI'IChildza 
do uvahy. Azda eSte st 11 ršla ge
nerilcla. ale dnes koncertné 
obecenstvo tvor! z vllč~tol časti 
mláde! - a u tel íO znalo.,( 
cudzlch reč! slabá. \íen11hrudla 
to ani ob~hy, alebo varné pre. 
kludv textu, priložené k pro· 
g1·amom koncertu. ( , o m1111 by 
by t samozro (m9m l)rodpokla
dom. ku<r sa dielo dllva v cu
dzo, reči.) 
2 Druh9 dôvod - prispO o-

bente zboru zahraničným 
sólistom - sa zdti dost váwy 
a nlok~<dy skutočne pôsob! ru· 
šlvo, keli sólista sr>levu Inou l'e
l:ou ako zbor. Ale a( tu mus!· 
111e br11C ueter Pl'edov!.ol k9m 
nll poslucháča. k tor9 chce ra 
mú pra vo l rozumieť. Podobné 
pr!J)udv máme <ti s ho~ťovanlm 
whranlčn9ch sóll~tov v opere, 
a predsu sa e!;te lll!!>tillo. to 
bv operný subor kvôli sólistovi 
spiPVtJI v cudzeJ reči. 3 Po.,ledny dôvod nedosta-

tok dobrých prekladov -

Ani zdanlivá nnukonoln lčuu.,t 
(mon!. l pOČUl rcpl'll ICdnóho 
diela) by nemalo byt na prt!
ká2ku uslllu o dokon11lú lntur
protáclu po vsetkých strán· 
knch. Text nic je vedrajliou 
zlot kou diela, skladater sa n im 
dal intplrovat, poslucluíe bo 
má teda vnfmať, mii prá vn ru 
zumlef mu - a Interpre t mA 
povinnosť dielo takto. v celos
ti posluchličovi sprostredkoval. 

VLADIMIR DVOAAK 

l 

Pudob11c ako v uplytlulých r ocntkoch, aj 11ud Xl. brat1slau· 
~k/J1111 ltudob11ýml :;ldvnosťaml prcu::ali patrolwly nmaf11:1 pod
llll.'y, závody, iikoly a ustanoui:me. Zmysel patronátov tiiC Je 
f ormálny: 1cfl hlavným zámerom je, aby pracujúCI patru
natuycll ::ávodot· a ln§titlíc ií t vorili podstat111t éa11t návšte ·· 
mkuu jednotlivých koncert<Ju a festivalových podujal i. ::<. ad 
Bf/S pre~•::al1 napr. patro1wt viacer(: 1ístavy a pracuuuká SAV, 
111ekto11; brat1sluv:;l.·ú t•ysoké 1 strerlné tl.·oly - a to je ::vlá>f 
putešf;,'lné, celý racl V/ÍZIWillllých brall~lavskýt•ll ::avodov 
(Chcm1d;e ::úuucly J. Dlmitroua, \lalador, Generálne n ud1te'' 
st uo Sl ovcTwmie. Tcclmoexport , f igaro, Mcopta, Datusystem, 
PriOr, l llterhotely u 111c ). ....,.. 

Zo~taua llat•ít eunickeJ obce koncertov, u~porwclanych u ram
C'I 8/IS, me je laho.~tajllá ani je~tlualovénw výboru, ani Stou· 
l.·oncertu. klory je tdCOIIým a orga11l::ačným garantom BHS, 
a Wli \l i11isler:>t u u kttltúry SSR. Práve preto na podnet 11ic· 
ktorých členov fcstwatouého t•ýburu a rovnako z iniciaticy 
Vý11kumm!lto ústacu kult1iry a verejnej m1enky usporiada .~a 
počas tohtoročnyc/1 BI/S sodutogi<''ktí výskum mivstevuo.,h 
koncertov, skladby publ1ka. oko aj ohlas, ktoni u obece11-
.~tua zanechali jednotliec ko1tccrty. Vý11kum je akoust pripm
••ott široko koncipovaného prwsl.·um~t mišho konccrllleho ::wo· 
tu, letory má Výsk11111ny 1ístav kulltíry a verejnej mienky vy
konal poéas bucltíccj pilfročtuce. 

• KQ:', CERTY PROFESOROV bratlslavskt!ho Konzcrvatóno 
sa stali pravidelnou uča&tou koncertnoho .:ivota koly. K oso· 
bitne zauj1mavým poduJa t iam patrll Koncert barokoveJ hudby 
U klar'slek, lhl ktorom učmkov111l: Gréta Hrdá - husle, 
1\l ~ria Karlikovli - husle, Ludmlla Sawlczova - harfa, t::d
nlond Bombard - klarinet, Ján Budzllk - lmmý roh, Róbnrt 
Cnw - čembalo, Koloman Obet•l!inder - hoboj, Antoni Sa
wie<~ - zobcova f lau ta, fagot, Viktor Vavro - flauta, Jou~r 
Lsapka - g i tara. Jadrom koncertu boli komornú skladby, kto 
l'é umolc l interp1·etovall s o obltným zmyslom pre komornu 
suhru a estetick{! ldealy barokoveho umenia. Poslucháči sl 
'YPOču li Triovu sona tu g mol J. Ch. Pepuscha pro zobcovu 
t lautu, hobOJ a čemba lo, Trlovu sonutu c mol J. D. llcinlche· 
na pre husle, hoboj a čembalo. Trlovu sonu tu J. M. "Jol tera 
(pre husle, harfu a čembalo) a Dychové kvinteto B dur J . Ch. 
Bacha. Odzneli aj sólové skladby - Vartac1e na 1 hindlovu to
mu pro gitaru od M. Glullanlho a Chaconne con variaconi od 
C. F. Händla (pre čembalo). Jozef Zsapka hral málo znu· 
mu, tocl1nicky nllrot:nu Glullanlho skladbu s neobyčaJne pOso
blvým umeleckym výrazom. Róberta Graca sme doLeraz po· 
znali pr edovšetkym ako oryanlsw. V nu1·očnýl'h konlrapunkllc
kých variáciat'll vrcholn<•ho bm·okového stylu podarilo sa mu 
\ystlhnút vsetky typlcJ..(; črty burokovoho umenia - pa tetlc
nosť, pompéznost, dekoralivnost - a spojiť Ich s h lbokou 
l'Xpre!.lvno tou Pred&tavil sa ako vynikajucl čemballsta - -.o 
lmyslom pro prenikavý hudobný v~ ra.t a stý lovu els tot u. Vý
lnamne sa podlolal na celom koncertnom podujat!, lebo ako 
' omballsla spoluučinkoval pri v&e t kých komorných skladbllch. 

D. SLJACK A. 
• Met ropola Sp1ila méi boflaltí kultúnw tradíciu, ktorú le 

potrebnli ďalej pestouar a ro~vtjat oo vedom1 ludi. V poradí 
u:: XII. sp1šská lw clobná jar vuul>la len ctelcH•edomou a syste:· 
matickou prácou. U:: pn zrode Sptšskcj hudobnej jari sme 
flludaU určitý kl ul:. podla ktoreho .~me c1tcel1 pokracovat v na
.~lcdujticich rokoch. Predovšetkým sme sa usilovali ideovo
esteticky uplýuat 11a obyuate(ou mesta, pri výbere sklad/co 
a ln l er pret ov .mte sa snažili ::výštt lwltumu úroucil a ::vtičS1t 
pučct náuilteutlíkov koncertov Tohto roku - nic náhodou -
?tvarat XII. sp1i1Sktí httdobmí jar Cajkot•si.·IJ/w Klaumry ko•t· 
t•ert b mol Svojraz,la ruska hudba bota uttcrprctovana Sf' 
' Koste, soltst om % PLR - AndrzeJom Rutu.mlskun a i:c~l.·ym 
ti lngentom Radomilom Eltskom. Na XII. sptsskej lmdObiiCJ ja
'' vyst upovali umelci ::o sprtatclcntíclt krajm 1 na$1 poprcd•zi 
mterpretl. Spometlme tJapr umelkynu ::o ZSSR - Izabelu Sa!
tll.'ot•ovti .\let111kovovu. J.·tora .H'ojun umením do~lova očart:'t 
oo.,lucflácol' Zač~atkom JÚlia lto.~tol'al u Spt3~kCJ Ot'CJ V~~ 
•11ladý Státny komo11tý orchester ::o ltlmy. a }ellu CIIIIIOSlt 
~·tdict, ie socwll~ ltcké :nadente umoznuje vyl varat naué pro
fesionálne telesd, ktoré svojou kvalitatlunotl 11áročnostou a 
míberom dtel sú ::rozwwteľ11~ ~rro~·tim Prstrám luc/i n malú 
prcH:ujucirn co p11·cdat Z 'IIIJ CIIt (IOslucltcicov bol - t' kras11cj 
sále Reduty - mwwrwdny. E. FICTUMOVA 



Ákordeonlsta Rajmund Kákonl 
( ab~r.lvent VSMU l potvrdil >ti tCh· 
to1 očným vykon om sp č kovu <>u· 
rOpsku, uk nie svetovo uroveň lP 
ho v\ kon ronrezontule maximum 
toho l!o sn dá na tomto nllst l'011 
Pil stránke zvukoveJ, technlcitof 1 
mnz1knntskM1o stvárnenia dos!<oh· 
nu l Pozoruhodný lhll teho v.:t.1h 
a zmv-;cl oru stlčo~no hudbu tak 
oku l orn !!IOh D sc,l rlatllho. 

MAdZI zá'-ltkV Ptllrllo at VVGtol 
llfllllA rulacJ(jho šérdtrlj;tenta ustcr 
ko1 ct>erv Pet ra Vronskliho, k tol v 
d1r1.1Wval tó tnu rllharmónlu Gott· 
waldov (ztivercl!ný koncert ~l u· 
dot:>Pého letn 1. Jeho prfstup k vý· 
sttwha dtola lo v prveJ tvorive! 
fáze racionál no zvátoný, no nH 
konrortnom nOdtu hllou svoJ.:l 
~hllu!>tl urolldrt ho o.,ob'tou at· 
mostfi•·ou. prostou akvchkolvek 
mnnU'Ir, alaha lntfH'tll AtHI!ných uá 
no~ov Sila teho v9novf!de sool!fvci 
v nMnlšovanet Oprlmnostl, prrro 
dzPnP.I II'Cinoduchostl a v prfsnom 
a P<•kornom rešpektovani požiada 
v'ek autora. NaJlepšie o tom "vAd· 
l!lla lntPrpratácta druhého radu 
nn~1u'urnvch Dvoi'ákov9cb Slovan 
!ikvch t11nr:ov, nehovoriac ul! o mo
no! znúmo1 Suchoňovc l predohra k 
StrHtnlovcf dráme " Král Sväto. 
pluk". 

DYCH AR l 

Flautista Vladislav Bronner ml 
l) l odniesol s tJrorestonálnou rut l 
nou. ale ar muzlkunt'lkým o:l•nm 
o:::vedeon(! l!lslo svolho retJer totlru 
- Sonatu F. PoulonrA ZIH''n!1 
PľiPI'8VIII m.anžnlln Klánsk i - Vla 
di miro (lesný roh i d Ivan l kla 
vír l llorlllstka vvulkla .:ásluhou 
svale! vwcnP. t tuchnlckel a :nto· 
ndčnot uohotovosll l !H~ Iovému cr. 
tenlu, k to1·é ešte podč i arkovalo Jr.. 
dlm.eno, Stýlové 1 tochnlckv vzo 
rova pripravené klavlrne partner
stvo manlelovo 

SPEVACl 

Sopranistka 1116ri a Andra&ovann 
vé IV~MU ] má svor krehk~ llllls 
eSte vo v9vojl, ktorý nlr ltJ .t. t tl.tf 
ukonl!en9. Jet vysoelli mu~tka nt~klí 
predstava akoby oredsllhJ'Idlll 
technlcku uroveil, v k tore t má 
e~te znal!né rezervy. Sólistka . pe· 
vohn DJZ v Prešove Elena Hau 
zelnt6 so svoJim absollltnvm slu· 
chom nemá lntonal!né problé:nv a 
al technicky ovl4da suverénnA llvol 
hlasov9 mater iál. Je všestrannou, 
už zrelou umel kyňou - rovnako 
ov ládne koloratúrny part ako dra· 
malf r:k6 epické plesne. Jedinečný 
zmvsel má al pre komorn9 spev. 
le to hlas, ktorý bv sme radi stret-

bu. ale al stiesnenosťou, ktorá 
brllniiH 1111 tednut st rane lntenzfv. 
nciSiflmu uulutuontu hlaso11éno 
rondu ulo nutmli oresvedetv"slf 
celkovuhu prHttlVU Soprunl:;tka 
Zuzanu Jekke lová lab::.olven:kd 
l AM U 1 cllsuonulu ~lc.e nl o lliOhu t· 
n9m hlusovým fondom alo o to 
dltarencovunetslm tvorenlm tónu 
YlOľiiOU arlfkull!CIOU H vyrOVJJ!I• 
nosCou t·ogJstrov. lai výkon vvnl· 
kol zasl uhuu vrucuol muztk<ll tty. 
ele,11anclc a tcchntckof suverenity. 

Dramaturgickým osvlelonlm Pre· 
hliadky bolo vvst(lpenle Lúl!nl ce 
ktorá nu tublletnom koncerte k 3ú 
výroelu oslobodenia predniesla 
program zostaven9 výlul!ne zo bÚ· 

časnot, nalmll domllcet tvorby 011 
vvsokol umelccko-tcchnlckel Ul'úV 
111 lzbormarster zasl. umelec .Jr 
S. Klimo 1. Tvorbu sť11!asných o uto
rov, podnletonO tublleom osl obo· 
denla predniesli komorné sllborv· 
klavirne trio v obsadenr Stanislav 
o Renata Kowalskl a klaviristka 
Klaudia Jurkovll!ová, slál!ikove 
kvarteto, s ktor9m spoluúl!lnkoval 
flautista Vojtech Samec v obsade· 
nl: M. Tedla, S. Rajter, V. Hoillk 
a P. Beran. V rámci prehrávky 
pre zástupcov agentur (len Slov· 
koncertu] sa predstavili okrem u:' 
spomtnaných sólistov I. Cernecko), 
). Toporcera l klavir istka VIlma 
Llchnero-.6 11 Suchoňova sl61!1ko-

Mladí v Trenčianskych Tepliciach ll. 

SLÁCIKARI 

Vchnl prlc~zntvý doJem zanecha 
la huslistka Katartna Habov~tla· 
kova (Konzervatórium Bratlslavd l. 
Technické dlspozrcul, Iskrivá hu· 
dobnos(. prirodzená noblo"o 1111 
výkonu natrlll k nulvDC:l>irn kladom 
Prtt>llmlky. Peter Michalica, mu· 
mcntalne zlak Andre GcrtlerH 
( Belgicko] nu nhtCI v vii ke svo !Ich 
znaených tvorlvych scho.>nOótl 
predniesol "uncertnu sonátu ;He 
l~u~lo sólo od L. Burllhd Andre11 
Sostáková ( uhsolvcntk<l Konzerv t· 
tOJ• tr v Moskve 1 uviedla s gott· 
wroluovským orchestrom llu'ifovy 
koncert od F. Mendal!>sohna -!:l.u·-
1holdyho. V žt,trl 11!1evfznvch rc!f· 
l cktot·ov a v nadml'rnut horučnv'l 
str1:t t ll tol v9kon veru IHI prc::.vnd 
člvostl 1 nu mu:tlkHntsket 11 te•·ll· 
no<.klll t!>lOtO. Né!V\'MI Uľ(;llé llll• 

dist;pllnuvuno~t vo volbn tenPl t.tl· 

vričlllllél mll'stumt a 1 ro:tJ<It•II'I\IC 
f,úhrv s or clwstrom. Výkon Au to na 
Siku tu (Konzervatórium SOf•,: 1 
~>Otllél<.tln uurvozltu . Demonstr.Jv • .t 
tr.rhnlcké IHIPľPdOVIIIlll'. 111" h~l 
vl'nk ut muztkontsku Drosv•!~r:t 
vesi svOJhO v9konu. lozer fu pur 
ce1 labsolvout VS MU l upi'J;JPI 
svo• sýtv kvalitný tOn, muzti<.tolt· 
sku oresvcdl!lvosC a solldnu mto 
nAI'Píl oohotovosC 

Farbv br!ltlsiiiV'ikého Konzt~l:~cl 
tót•lt. Č!l!.tllfl obhlltllu l vloi 'Jo1CU 
llstke Eva Hra b11VJ1ká. let 11rtro 
dzen6 &pontánna muzlknllt!l Fa 
OPIAra o zdatný techntckv rond 
li to volmi perspektlvnv tvor:v9 
t v p. ale mt\ oš te uretté rezA• vv v 
obllharovonf svotho clvnttm •·ko>· 
f 'lrAhného spPktra Vlolone!lll'lta 
Jozef Pudhoránskv l Kon.:ervató
r tun• Moskva l potvrdil svati! l'oll· 
l!asnO za mArll nle sa na technlr.ké 
l.v lact nutlo nllst rola - v čom tlO· 
s1u1101 skutočne rasclnulllcu uru· 
vo•) Okrem toho mé vsak al oi'!k
n~ ~<·tv tOn a v bHrokovet so· 
n&r.• 1 F Francoeur 1 preuki1'1:a l 
zn••~AI pre dtsrtplfnu tempa l ugo
~lkv teho podaniP Sonétv 1l m')l 
or<> violou~elo o klavfr od Micha 
la Vlleca patrilo k nalvzorovetším 
prf•tuoom mlad~rh lnternrll tl•v k 
soeasnel tvorbe l Skoda, že tA ll tO 
hPCinntn~ Ollll« c;Jnv~>nskl'l ln~tru
no"n:ttlnl't tvo1 ll\ R\ •tu l" tupo: :11 ! 

lba .- ruhoptstl.l 

núf v bratisl avskom koncertnom l 
dtvadelnom živote. Rovnako llspo§. 
n ýrn úl!astnl kom toh toročnej Pre
hliadky bol sólista operv SND -
basista Sergej Kopl!ák, ktor 9 &b· 
solvoval v r ámci akcie až tr t VV· 
stúpenla: ako néhradnlk 7.8 V. 
LtchnorovCi (s ár iami ), s Ltll!ntcou 
l na komor nom matiné ( ples•'O'Id 
tvorba). A po každ9 raz zanechal 
vefm! dobr ý dolem a vvvolol ro· 
tlost. že nám vyrástol spevák to. 
k9ch kvalit. Hanzelová 1 Kopčák 
sú typmi hotov9ch zrel9ch umel
cov. Sopranistka Ľubica OrgunB· 
ov A 1 Konzervatóri um Brattstavn l 

uputuvo kvalitou jemneJšfch regt'l
trov, l nteuzlvnou, vrúcnou muzt· 
k nll tou l blfzkvm vzf11hom k ' olk· 
16rnemu prejavu. V ďalšom svo· 
1om vývoJI sa bude musieť zamcl
r af nn odstranente nadmernťího 
tremola v niektorých reP:IStroch , 
V~kon Vladlmlra Zópratn6bo 
(Konzervatórium Sorta l utrpel 
Jednak tednostrannosfou drama· 
turgle zamerane! na domácu tvor-

• Zt1:ana Jekke· 
lo vá 

Eva 11rabovs1t:l2 
pri 1.-lavm 

Zlat ica Majer · 
.~ká. 

V ladmura a 
l va11 K lárlsk i 

~ 

Klauíme t r io 
S. Kowalski, 

R. K owal ská a 
K Jurkov1čovd. 

Snlmky : 
S, Saský . ,.__......,.._ 

vé kvarteto v zlo~on(: Jela a Igor 
Spitkovcl, Rafael Hrdi na a )oznf 
Podhoransky. esporne naflapšlm 
suborom popri ul spomlnnn9ch 
mHnlel och Kllln~okvch bolo klavlr· 
ne trl o v obsadenl: Marie Davldu
víí (husle), Eva Dostálová ( fl 'lU· 
to] u Eva Krámska lklavlr ), '<to· 
rO zautalo zvukovou vyvá~enosfou , 
lodlnel!nou suhrou l zdrav9m mu
zlkan tským chápanrm tak bAroko· 
veJ IJ. B. Loolll&t ] ako sul! u nnf 
1 B. Martinu a P. Fiala l komorne l 
tvorby, 

Výbornú úroveil a v9razné na· 
predovanle preukázalt ol klwlrnl 
koronetllor l , ktor ! nnoomáh11ll pr i 
spoluvy tváranr tvorlvet otmosréry 
svoJich umelock9ch par tnerov -
sólistov, č l spevákov, alebo Inštru
mentalistov. Pl at! to v r ovnnket 
miere o S. Cápovel. K. Dlb6kovel. 
E. Hlrnerovej, Z. Majerskej 1 o 
l . Palovlllovi. Nalstar~lu generdclu 
slovensk9ch klaviristov r eprez:m-
tovall man el a ylvle 11 Rudulf 
Macudaloski. VLADIMil Cl!nc 

TVORBA 

Zdenko Mlkla: Ozývaj sa, hora 

Cyklus desiatich mle5aných zborov na básne A. Plávku 
Slovensky filharmonický zbor (sólisti N. Flcbig a E. Ous 
rlnová, recitácia z. Grúberová a K. Machata). 
Zbormajster Ján Mária Dobrodlnský 
Gramoplatna OPUS stereo 9112 0341 (1974) 
Partitúra OPUS 1975 

Cyk lus mleianýc1& zborov zasl. umelca Zdenka Milo:ulu, 
vzniklý pr i prílefltostl 30. výročia SNP a venovaný Slo· 
venskému filltarmorllckému zbor u, dostáva sa nam do 
ní1c v gramofónovej nahrdvka t vo vetmi pekne upra· 
venej partitúre. Javf sa ako dielo skúsenf1to skladateľa, 
k t or ý sa vo svoj ej t vor be najčastej§ie obracia k zboro· 
vej skladbe. Mikula tt' plne využiva vietkll svoje skúse· 
nosti v tomto ždnrl a predstavuje sa skladbou zvukove 
bohat ou a zau jlmavou. 

Jednot livé skladby cyklu prcdstavujtí dokonale zvlád
nuté a vzcijomne vvkontrastovane akladobnt: celky, v 
ktorých ak ladatef vytd:iva maxrmum obra::nosti, akú mu 
poskyt uje bcisnický ,text. V ka~dom zbore uplatriujo o~ o· 
bitné kompozll!nč postupy, sluiiace plmmm rozvedellut 
výrazovélto zdkladu. Echové Im itácie s uplatnením a:: 
dvojzborovej techniky charak ter izujú prvý zbor "O::tíra l 
sa hora" , s plynulott melodikou, pripominajúcou Cudol'é 
trdvnlce. Druhý zbor "Ut ma volá moja hora" je uder· 
ným pochodom s pregnantnosfot' rytmickej jedrtorla
chostl. Prekvapr1júcl zvukovým bohatstvom a nmoho
vrstvovnosfou 1vojej i t ruk t<iru je osobrlo baladicky la· 
dený treti zbor s tenorovým sólom "Dolina, dolinôčk·a", 
vedený at k účinnúm dramatickým akcentom. V podob· 
nom, no svojim Individuál nym r iefenlm predsa odlišnom 
ovzdu§l baladiky, spoj enej s bojcvou ndladott sa r1e~ie 
ltvr tý zbor "Ej, len ndm posvlet o1mlčku". Naproti to· 
mu piaty zbor "Hybaj, hvbaj" pôsobi dojmom chlap· 
skej prekdra kv , ob. ahujúcej viak váznu hrozbu nepria
teľovi. Na tomto zbor• zaujme najmil vtipné r iešerue 
metrick(Jch zmien: prlndša oži venie indč pravrdelne j 
met rory tmickej ! truktúry a zvyšuje dramatický spad • 
Siesty zbor "Zabili m6j1to sokola", r ldený melodrama· 
l ieky a recltdtor kou, p{Jsobf rvojlm umrerncným tragtc· 
kým pcitosom. l v jeho ! truktúre sa stretávame 1 bo· 
hat st vom 1tarm6me a výbor ným zvukovým vyvdierum. 
Tento pátos au tor stupňuje l v siedmom zbor e, tech
rtlcky podobrte rle!enom s mu!sk ým recital!ným sólom, 
avšak dovádza ho opät k dramat ickej bojovej vý:ve. 
Zbor " Búvaj, búvaj" je stiesnene ladenou uspávankou, 
zvukove : aujlmavo pósoblacou úz1cyml zvukovými blok· 
ml a str iedaním sólových línii jednctliuých 1tlasov s cel• 
kom zboru. Deviatu zbor "Kedvže ta, milý" j e návra· 
t om k počiat očnej t rdvnicovej poclobe prvého zbor u -
ako t ext ovou prrpomlenkou v úvode, tak t celkovým 
vedenim hlasov a pr iehladnostou !tr uktúry zboru, nad 
k torou sa v jedncducltej diatonickej línii vznáfa sólový 
soprlln. Spolu s predolll ým zbor om vytv6ra postupnú 
zmenu atmcsféry od stupňovanej dramatičnosti a t ra· 
qiky stredných časti cyklu k apoteóze záverečnej víta:· 
nej piesne v zbore ,.Vitaj , vitaj, sokolíku". 

Zborový cyklus takého rozsahu (azda najlepil do1clad 
jeho :vlcidnutia predstavuj e Desat poém D. Sostakovr· 
ča) prlnála, pravda, v mnohopočetnostl svojich časti 
i.,té probl émy. Tu sa črtajú v niekotkých rovinách. Pre· 
dovietkým sa Mrkala neusiluje o f rapantntl tematickú 
jednotu cyklu, s výmmkcu zaokr úhlenia cvkllckého cel-
1.:a ndzrtakom návratu pol!iatočného t ematic1céhc mate· 
r tál u v deviatom zbore, k t or6 je vltaným sceľovaclm 
po8lupom: jel1o zrejmd obava zo znl~enla k ontrastnortl 
časti v t akom prlpadc j e dost opodstatnená, Vnútornú 
.\udržnost rozsiahl eho cyklu m u zaístuje skôr dramattc· 
l.:d línia t extu, čo j e vo vo1cálnvc11 cykloch obvyklé. 
V básnickom t exte Andrej a Pldvku, úmysefnc tns1trre 
ladenom na sp6sob tudovej t vor by sa bdsnlk nevyhol 
niektor ým preexponovanf)m por tupom, t r ocha r u!ivo pô· 
robiaclm, ktorl sk ladatef nemal mo!noat dostatočne eli
mlncvar bez straty súvislosti, ant prikryt. Aj jednodu· 
chO m•tr lck(í p6dorya ver i a pri vlfltkaj vynachcidzavos
t l skladateľa zanec1táva na cykle stopy istej latentnej 
metrorytmickej stereotyptlOStl. Po zvukovej atránke sa 
trocha vydetujú pr v6 dva a deviatv zbor , v ktorých 
skladatet uplatňuje dost jednoduchú a priezračnú ltar
monlcktl Jtruktúru, zatlat čo v ostatných v súhlase s 
dramatickou líniou 1tarmonick6 vztahy značne kompli· 
lcuje. Najmil v baladicky ladených zboroch sa prejavuje 
t.~ tci pribuznost se zborovou t vorbou E. Suchoifa, ktorrl 
!'!ak Mikula r ozvddza v lntenclcich svoj ho vtirazu. Mož· 
no povedaf , že t ieto zbory v dosia( najl'fičlej mrere 
tJ jeho doteraj!ej tvor be tispel no vyui i vajtl po:••aU•y 
ltll!asného harmonického myslenia v transformdcit do 
typickej aut orovej plnosti zborového zvuku. Prelom 
tJ trc:dctovani harmonickgch pro~trledkov medzi drulrtím 
a t r ct lm zborom je dosr nllpadnf), 

Mikulov cvklus zaujme poslucltcil!a naj mlJ vnút omtím 
rielenim j ednotlivých zborov, v ktor om sa invencia ~kla· 
dateta prejavuje v najpln! ej miere. Túto intenciu t•tí· 
borne vvstihuje podanie zbormajstra J. M Dobr odm1ké· 
hc, k tor () citlivo zdlJraznil dramattck•l llttlu jerl11otlt• 
vých skladreb t cyklu ako cell.-u. Vuuž~t•a bohatú l'U'O· 
zovtl l zvukovú ~l<dlu Slovens~·~lro fillrarmomrkéhn ziiO· 
ru na účinné vyk ontrast ovame jednotlw.Qclt sk'ndwb 
cyklu, k t orým dáva vetml sugestívne ot•zdu.~tc. 

JliRAJ P05PI!:i1L 



'Scéna z brnenskej inscenácie Horkého Svit a111a. 
Snlmka: R. Sedláček 

Opera 
o revolucnom 
dozrievaní 

Po.,tedným predstavením opemého slibor u Statneho 
d ivadla v Brne pred pr ázdninami bola premiér a opery 
Karta Horkého SVITAN1E na lrbr eto sp1sova teCa Jaro
slava Nezuala s pouzitim motívov romár111 A . Zápot oc
kélw Stanú noví bojovníci. Dej čerpá z obdobia fo-
movania robotníckeho luwtia z konca minulého storo
čia, kedy proletariát vo svojej väčSine revolučné myš
lienky iba vstrebtival. l keď nejde o látku vyslovene 
súčasnú, k prítonmosti na pn•ý pohlad m1eri výraznej
!ie než predcltádzaj1ice skladatelove hudobno-dr amatic
ké diela, námetovo zakotvené v histórii - i keď sa 
táto (VIac čt menej zrete(rte) svoji m alegor ickým oblú
kom k nej rovnako vyslovovala. 

l keď námet priam evokuje útvar velkooperttý, m o
hutné mawvé scény nabité staticko11 a patet ickou re vo
Zučnosfou, hraničiacou ai s akousi hudobnou agitkou , 
libretista i skladatet základmi myšlienku spr acovali vet
mi decentne, komom011 formou bez zbytočnej nabubre
Zosti, s úsilmt o vyzdvihnutie problematiky medzitud
sl.:ých vzfahov, najmii lásky, v1ery v zioot, v jeho lepšiu 
podobu - vo .. svitanie", za k t oré bojovala zrtai:ná čast 
národa už v tých časoch. 

V doterajšom celkovom kontexte Horkéllo dramatic
kej tvorby preds tavuje Svitanie zrejme vrchol: pre svo
jtl tn!tr umentálrtu prekomponovanosf (ovela zretel nej
i'itl než v iných prácach) ai reportážne skratkovité po
ňatie niektorých scén a celkov, zmysel pre časovrl tínos
nosf diela, pr e svoju hudobtlll reč, celkove príst upmi 
melodič110sf zodpovedajrícu povahe d iela, k t or ého cha
rakter je do značnej miery lyr ický, poetický. Na dm 
hej stratte však opere pr edsa lerl chýba výraznejší dra· 
matický nerv, väčšie napätie, vyhrotenejšie dejové 
akcenty, hlbšia kontrastnosť jednotlivých plôch, z kto
rých niektoré vyznievajtl z11ačne monotónne a zdlhavo 
(napr. 3. dejstoo ). 

Jedným z rwjväčších kladov uvedenia novej Horké 
1UJ operí je réžia Mtroslava Páska, i 1.-eď tu nevytvoril 
t aktí origlllálnu a efekttHl kor1cepcw ako pri insceno
vaní predposlednej sklada/elovej opery Jed z Elslnor u . 
ktorý dovoloval i značné experimenty. Pásek drzr d ielo 
v realistickej rodne, zbytočne llo ,.nevyšper kuvát·a" 
iba zrýclrluje niektoré sct:ny ča.~tým používaním točny 
a ich náladu potom diferencuje prácou so svetlom. Na
vyše má vytrrbený zmysel pre rozostavovanie her cov 
na javisk!~ i tah•llo formatu, akým disponuje Janáč· 

kovo divadlo. Frmkéllri , strieclnw a predsa estet1cky pô 
sobívú výpravu navrhol Karel Zmrzlý. 

U vedenie Svitania dokumentuje známu pravdu, aké 
nelalrké je pre ée~kelto skladatela rtapi.~ar modemti 
operu, v ktorej by jej angažot•cmá ideovosr čo 11ajdo 
konalej~ie llarmom::ovala s vlastným umeleckoformo 
rým spracovamm a st varne mm. ll or ký sa o tríto ťažko 
doswlmutelmí symb1ó:m s li~ pec/rom poktísrl, tvorivým 
spôsobom zápa.~il o 1111 čestne a dosialllltlly výsledo~· 
zodpovedá ll. cene v katcgóni dramatických diel, kloní 
opera dos tala v sutaží Ce.~kéllo a Slovenske/lo hudobné 
ho fo/Idu, ktorá bola :::a SIÍČIIII!Os ll obocll našich m111h 
terst1ev kultury vypísaná k 30. výrOČIU o~lobodemu 
( I . cenu neudeltlí). VLADIMIR CECII 

V dll.or.h 23. V. - 17. Vl. t. r. 
uskuto~nílo sa turné Stétnel 
filharmónie Kolicc v Spaníelsku 
- v mestéch Reus. Valencia. ll 
c:ante. Sevilla. Gilon. Oviedo. Mo n 
dra~on. San Sebastian, Vlktnria 
Salamanca. Merida. Badajoz, V;,l 
ladolid, Zaragou a Barcolou. Z6 
lazdn sa ako sólistka zúi!astnlla 
huslistka Iola Sp it k o v i , ktoré 
nám o vystúpeniach oovedala: 

Košická filharmónia 
a J. Špitková v španielsku 

.,Vedrícoa :ájazdu bola r iaditt!t 
tra SF A Kor:uro!'a, koncerty dt 
rtgo rali Bystnk Rc::uclla a Man? 
Klemens. V programoch kon::er
tov, ktorých bolo celkove 16, ~!rre 
'.lala .w Smetanopa Vltava s D vo
ŕákovým Karner:alom, Dvoŕákova 
s1edma a det•wta ~ymfónia ll de
sath·rát ocl::nela Cajkovského V . 
symfónia. l\a pwltclt koncertoch 
vy st ri pili aj dve domace klavirist 
ky s Beethovetwvým 111. klavír
lll/m koncertom. Ja som hr ala v 
jedenásticll mestách Mendels.~oh
I!OV lluslovv koncert e mol. Na
.~e koncerty sa stretli s uprimným 
a srdečným záujmom, o čom vved
Čili vždy plné .wly. pozorno3t a 
s1ístr edenost obecenst va 1 dlhotr 
vajúce aplauzy, k tor ými si zakqž
dým vynucovalo prídavky . Or 
clrester pridával Dvoŕákove Slo
vanské tance, Grešáka a Clkkerov 
Dupák, j a som pr/dávala sólové 
skladby Bacha a Paganiniho. 

fakt, :e mrpresario, k torý ::ahez 
peco t•al aj naše koncerty, z r·:Jč 
11(/ch 250 koncertov ::: ,.dovo:-u" 
portada 80 per c. s Cechoslovák
mi ... 

k plnosti zvuku, bez ktorého js 
11emyslttelný dobrý výko/l or ches
tra ... " ABC Sevilla l. 6 

..... koncert sa skoni:il dvoma 
prídavkamt, Dvorákovrími Slovalt
skýml tancami, ktoré orche.~ter 
ponúkol obecer1st VIl pod spol ahll
vým vedením .\lariCI KlemerrM. DI
rigen t v týchto dpoch skladbCich 
sa vyznačoval zápalitostou a dy
rtamicko.,rou, zaskt•cli sa všetky 
sekcte orchestra ... " 

Ceskoslovenské interpretačné 

Zájazd trval 26 dní a ::a ten 
čas sme autobusmi precest or.•alr 
tal.· mer 10 000 km. Denne to 'Joli 
teda niekolkost okilometrové pre· 
iazdy z jedného miesta koncertu 
rra druhé, a neraz sme pri!ili rta 
m1esto vystúpert ia tesne pred Jeho 
::acwtkom. Cesty boli velmi títtav
né, na pódi11 sme sa vlak snaž1li 
podal vidy maximálny výkon. Ma
li sme rtiekolko k r ásnych zážitkov 
- napr . vystúpenie v starom run 
skom amfiteátr i v Mertde, videl1 
sme pamiatky z čias, kedy Spa 
nielsko h ralo významntl tílolw vo 
sveiOI'Om umení i v politike. V 
tejto kr ajrrre - zaujímavej , ale i 
plnej kontrast ov - st retlt smP. sa 
všade s vrelým záujmom o rtd~ a 
o nase umenie a opätovné po::: lla
nie SF i mňa samot nej potvr'i::u
je, že sme u r obilí ďalší kladný tin 
k dobr emu menu nášho interpre
tačného 11men/a v zahranlč1". 

San Sebastian 5. 6. 
..... Jela Spitková bola solrstk ou 

'vlendelssolmovho koncertu. Vym
kajtíca vo svojej energii, výrazr1á 
It ra, prrelll adtUi čistota tónov, 
mäkký, poddajtlý a zaroveň domi
nujúci sláč1k . .. " 

C. Rodero, Informacion el pe
rlódico de Alicante 29. 5. 

..... Sólistka sa moze puclwal:t 
skvelott technikou, prcspieva ka::
dli jed1111 z V!íra:::n1ích melodwk!it·h 
viet velmi citlivo a perfektne. Jej 
tón je v pranach 1 v mezzof orte 
vel rm prijemrrý .. . " 

· Salamanca 7. 6. 
.. ... Je to orchester ::aujunw.:ý 

čistotou farby z11uku, /adema, pr~e
zračnoMoll a lahod11ým tónom a 
aj llpri1111IOII t ri:bou utlerprctv rwf 
hlboko posubrvo. V orche,trt 'IÍ 
veľmi dobn hrcii:1 a 1ch stihra Je 
na vyni~·ajrícej rírO('Ill. Srí to lr•1cl· 
110 t y, k t oré treba .~lí.~tavne r o::m 
iat . . . Bltstrik Re:urlw je d.Jimí 
hudobml.·, naslovovzatý oclbor111/.:, 
umelec, ktorý odviedol serwz1111 
prác tt .• : • 

Z k riti k 
umenie j e v Spanielsku dobre zná
me: Slovenská filharmónia, SOCR, 
Ostravská filhar mónia, FOK r 
mnohí sólisti a komomé súbory. 
Napr. v miliónovom meste Va/eli
era sme otvárali hudobný fe., t it'al 
na k t or om z celk ove 5 koncer tov 
vystúpili okrem nás SĽUK a Ja::z
šltídio Praha a len 2 koncerty bo
li s domácimi ríčittkujúc1mi. Ze .~i 
španiel ske obecenst vo rado pnde 
vypočut našich umelcov, svedtí aj 

..... Košická filharmón ia je o r 
chest er velmi m ladý. . . aj dtri 
gent Byst r ík Rež11cha je m 'arlý. 
Keď som ich počúval, zdalo sa mi 
ze ::dravý a sVIeži vietor sa pre 
lláňa sálo11 vo chvítach najväčiiie· 
lto vypätia. Plechy dos tatočt1e pek 
11é po zvukovej stránke a 1sré v 
interpretáci i, k r ásne zaf arbené v1o 
ly, violončelá, kontrabasy, skupina 
husiet a viol plrrých olt ňa a cer
kej zápalit osti celkor:e pr isp1evaJú 

J. Arnau, Tele expres Barcelo
na 

Robotnícke spevokoly v Trnave 
V rámci osláv 30. výročia oslo

bodenia a z prlležilostl 45. výr o· 
či a za looženla robotn!ckeho spevo
ko lu Bradlan sa v Trnave konal 
Celoslovenský festival roboto!c
kych spevokolov. Por ladala ho 
Slovenská odborová r ada. odbor 
kultúry ZsKNV, ZK ROll Zeleznlč· 
né opravovne a strojárne v Trnd
ve a robotn!cky spevokol Bradl!tn 

Všetky zOčastnené spevokoly -
Muiský robotn!cky spevokol, nost 
tef vyznamenania Za vy nl kajúcu 

prácu pri OB v Tisovci s dir igentom Jaroslavom 
Brzákom. Robotnlcky spevokol Lýra pri ZK ROH 
VSS v Ko~tclach s dirigentom dr. I:udov!tom Dobrom. 
Spevácky zbor Drotár, nositeľ Ceny A. Zápotockého pri 
ZK ROll TOS v Trenč!ne s dirigentom Karolom Muš 
korn. Detský spevácky zbor Odborár !k J>rl Dome odborov 
v Zll!ne s dirigentom Zlatot'lom Bablkom a k onečne ro. 
botn!cky spevokol Bradlan s dirigentom Ivanom Lukná
rom - sa v prvý den festivalu odlsli pok lontf pa rnla t 
ke padlých hrdinov a na znak vďaky puložlf vence k 
Pornn!ku sovietskych osJubodl tefov v Trnave. v Zrkad
loveJ sále Drvadla pre deti a mládež bola Slávnostná 
vyročná sclu)dza Br adlanu, na ktore! odw ela správa 
o činnosti zboru. V popoludi'Ja!šlch hodinách odcestovali 
zúéastnené SJ>l'Vokol v na koncerty, k toré boli por iadané 
v Bratislave, Piešťanoch , Chtelnlct a Dvol'll ikoc h nad 
Váhom. Na domácej pôde zosta l tr navský Bradlan. kde 
sa ako jubilllnt pr edstavil slávnostným koncer tom. kto
rým si pripomenul 45 rokov svotel umelecke! činnost!. 
úvodom pozdravil svojho starsteho trnavského kolegu 
Dclsky SJ>eváckv zbor Odborárlk zo Ztliny a vzáp!ilf 
odovzdal slovo Bradlanu. ktorého bohatost r el)ertoár·u 
tntonllčnll istota, hlasová !ednota a respektov<~nre dy 
namiky slúiht n11 chválu nielen dtr.gentovl Luk nárovl. 
ale l celému zboru. O obľúbenosti lednoho z naiJeps!ch 
zborových telies na Slovensku svedčila al koncertná 
siei'l, zaplnená do posledného miesta a neutlcha juci 
aplauz. 

Festivalová nedel a sa zača la pre účastnikov - spe 
vákov - prehliadkou mesta Trnavy, na k tore! sl ok
rem mnohých pozoruhodnosti prezreli výstavu Spolo 
čenské a umeiPcké premeny Trnavy, Inštalovanú v Zé
padoslovenskom múzeu. stálu expozlciu v M(tzeu robot
nlckeho hnutia l v Pamätnej Izbe Mikuláša Schneidr a 

Trnavského (ktorá le V súčasnosti pred reinštaláCIOU) 
- vysunutých pracoviskách spomenutého múzea. Brad. 
Ian sl uctil pamtatku svoJho čestného predsedu. národ
ného umelca M. Schneidra Trnavského, položen!m ven
ca k Jeho pamtltnP.I doske a zasplevanlm zboru, ktor~ 
sklad1:1tef spevokolu venoval - Hurá, práci česfl StrCas
ne sa v Zrkadlover sá le Dtvadla pre dell a mllídež ko
nal semlnér .. o výw.tme slovenského robotnlckeho zbo
rového spevu v boli za lep!i! zajlrajsok". kde hl avný 
referát predniPsol dr. Pavol Puska a koreferát prvý 
predseda Združenia robotn !ckych spevokolov na Sloven
sku - Ján Klimo. 

Závet· festivalu v Kultúrnom dome ZK ROH TAZ Trna
va patril prehliadke vsetkých zučastnených zborov na 
koncerte. ktorý niesol názov "Pod červenou zástavou". 
Večer otvortlo SJ>cvom 70 členov žilinského Odborárlka 
pod veden!m dll·t.~en td Z. Bab!ka, ktorý za 5 rokov čin

nosu spevokolu dokaLal zbor vypracovať na vysokú ln
terpretačnu (trove•) a v dalšel praxi v.yu2tf ohybnost a 
akomodačnú schopno~t detskej osobnosti, čím docielil 

prehodnotnnte nérol'nosti neobvyklych melodlcko-har· 
monlckých postupov 1 prirodzenosť spevérkeho prejavu 
dell. V prol(ramo pokračoval nalstarsí zo zúčastnených 
- Mužský robotn!cky spevokol z Tisovca, činný už od 
roku 1877. Pochvalne sa treba vyjadrlt o Intonačne! a 
hlasovel vyváženosti zboru, črm bolo poslucháčovi umoi.
nené vn!manle umeleckého diela v jednote formy 1 ob
!.llhu. Trošku odl ~ným sa stul tento výsledný doJem 
u oboch dalších spevokolov - Lýry z Kosic a Drotát·a 
z Trenčlna Trenčiansky robotntcky spevokol. nevdký 

obsadenlm. zápasil s repertoárom. náročným naJmll "" 
presnosť v lntonovanl. Tak tiel (te vsdk pravclepodobnó, 
žo ďalši nedostatok zavlnila me nallepste akusticky vy
hovujúca sálal Jednotlivcr vynikali neuteunotenou mtHn
zitou hlasu. čim podporili čiastočnú roztriestcnost ume. 
leckého výsledku. Početný koštcký spevokol Lýra tažko 
zvládol nástupy Jednotlivvch hlllsov. čo vyú~trlo v Into
nočnú labilitu pri uvádzmtí niektorých ztHlmych Lhorov. 
Závet· festivalovej prehliadky patril domac.:emu Bradla

nu, ktorý potvrdil svoje dobré meno a pod Luknárovou 
taktovkou podal výkon na skutočne kvalltnol lntHI'J>re
tačnel úrovni zborového spevu. Milu pozorno!.ť !';t vre 
Bradlanlstov pripravil Drtsk\1 spcvár.kv zbor z Bolllntl ·l 
ktorý na záver vystúpenia TrnavCanov pod liohfuclou• 
dirigenta Welssera veľmi pohotovo pozdrc~vrl pn.tl l!fuv 
spevákov prramo z hfadt!.ka piesn ou Bolm u.:. llnlur 6l 

O slávnostné ukončen e lestlvdlovcho koncprtu .. Pod 
červenou zástavou" sa zasluill l vsntc·r uč.1 stn!ci o;u11IOC· 

nym vyslt\ penlm a zasptcvanhn Pwsne nrc~cuttll rch 
A. Moyzesa a P!esnn sovtelskei drm<itlc A. A. AIHXdtulro 
va. ktoré za klav!rnr.ho sprwvodu l . Luknár11 d1rll'nv1l 
K. Muška. Ter.hnlcky nefahké prevedenie konrt>rtu tý · 
ka ju ce sa neustále l vvmenv veľkého no /'tu fu dl nn 111-

vlsku. umo2nllo sprievodné slovo. o ktoré ~a Plht.rt'dli 
i:lenovia divadelného súboru OB Kopánka v lt•nt~ve -
\ nna Zárubová a Stefan Rampák 

Dva pollfculr1 •ra ''ellčutrrskotcplicl.·rí Prehliadku: výkony mladých umelcov sl pri§lo vypočut početné a pozorm 
obecenst vo - ll mladé kortcer tné 1rádeje mah príležitost stretnú t sa so svojími 11Čitelm1 a vzormr: na sním 
r. atMa"Ci umelk{l.ňa MdrtG H111kvli (..,.....\ 1 ~111 ~---. Sn~,; P. Suký 

Záverom bol! udelené diplomy zasiOžllvm členom jed
totllv~ch spevokolov a všetkým, ktor! sa ~volim vkla 

lom pričinili nielen o úspesný nriebeh tohoročného 

Festivalu robotnfckych spevokolov v Trm1vr. nie taktle1 
o rozvo! robotnl ckeho zborového spevu na Slovensku 

EDITA BUGALOVA 



lapšanský U klarisiek 
V rdmcl koncertu cyklu or 

gaTUzovaneho v spolttprácr SH~ 
a Guléne. lllavnéh o me.~t u B•tr 
trslavy predstavil sa celot•eče• 
ným recitálom 25. augu.~tCI 
U klarrstek sólista SF v Ko§r 
ciach, mladli slovetuktí klavt'l \ 
ta .\faná11 L a p š an s k Íl Jeho 
vystrtpema .~tretcivajtí sa ,,o ~~ 

vým záttjmom koncertného 
publrka, pretože bývajtí zánr 
kou nevšedného, vo u§etký~lt 
parametroch klavirrstlckéltn 
majstrovstva príkladne dotiah
nutého výkonu. Orove1l väčliej 
éastt Lap!lanského programrr 
tteto očakávama skutočne oj 
vyplmla. 

Ovodný Bach - Francúzska 
3Wta č. 5 - G dur - zau jal 
.wojotL delikátnostou, jednodrr · 
cl10stou, zvukovou u§lachtilos· 
tou a umiernenou cttovost ou 
Bol prostý akejkotuek afektá· 
cre, čt manier. Jeho krása a 
posobivosr pramenila u prlro
d:enej prostote, v pevnom dr 
;:ani nap11utej tempove} tetw11 
s vkusným , minimálnym a clô
sledne v ltranict §t ýlu sa p? 
lzybujtic1m agogickým vlne•um 

Zo svojho kme,iového r eper· 
toáru zar adil Lapšanský výber 
zo Schubertových Moments m•t· 
sicaux, ktorým doktl::al vtlačrf 
jedirtečmi vyuázenos( r omartt1c 
kého vzlet u, poetickej spevnos
ti s klas1ckou agogrkou. Reprí
za troch častí z Ravelo!lých 
Zrkadiel demo11Štrovala Lap
šanského prístup k tmpre~io 
nislicicej zvukovosti: nenechá
va sa opájal a zvieM k pod· 

čzarkovávamtl omamnej, :allu.~
tenej farebnosti, rtaopak : do· 
slova st pohráva· s krehkými o 
vychutnáva bohato diferenco
c:arlé pastelot·é zvuky, '<toré 
dokti:e vys tuptíoc:at az do str 
lzujtieej, llrmiacej zvukovej mo
hutnosti. 1č na jeho vykone 

nebolo ponechané 11álzode, č1 
momentálnej tvorivej lt!Íiptrá · 
cit. Sila Lap~anskélto umema 
práve pri interpretácii Rauela 
spoč1vala v príkladne} rotmocá 
Ite intelektuálneho zvátent'l l'IÍ 
stat•by podporenej bolrat ým 
fantázijllým a emocionálnym 
vkladom. 

Lapšanského klavmstický 
wri~·Przali::mu.\ ··me sr velmr 
markantne uvedomili na výbere 
:; 10 skladreb pre klavzr, op. 11 
od Sergeja Prokofieva. Pri 
prednese tohto autora d ommo· 
vala za.va drsnosf, rytmická 
pregnantnosr, ale aj mladistvá 
bujarost a strhujúca bc:pro-

Užitočná 
skladateľská 

súťaž 

\ trednosf, podlozentf rtt:rprost? 
'Je::pečným, .~uveré1111fJI1t lech 
'l trkrím zvlacllwtím. 

Zmysel pre deta1lnu dro!mo 
kt esbu a hudob11ti charat,.·lerr 
:ácru ro::lrčnýc:h ntitad u 1c!Í~a· 
LapSanský vo výbere 6 ~'d11tl 
IJrčrek z Cikkerovho cykl11 Co 
mr detr rozprávali. Neodol1•Jo 
me poku~ertitl, ktoré sa nám 
prt tejto prileí.1to.~tt portr<ka: 
porovnať Lap!lan.~kelto pn.~!up 

s interpretacrou Toperc::e•oL•OII 
Lapi;anský sa zameral na pod 
étarknutre prostoty, ktorti do 
sahuje umiemenej§ími dyrwmic· 
1.:ým1 odtrertka•nl. striedmej §ou 
c1tovostou. Toperc;:er (hral 
kompletný cyklus, kde:to Lap 
šanský iba 6 Casti ) sa :ame 
r al predovšetkým rra podčiar 
kova11ie filozofického podtext11. 
ole necltal mie.~to 1 lwt11ejšim 
dramatickiim tónom Výber 
Lapšanského smeroval k zr;u
kovo i výrazovo menej pr~Jboj
ným skladbičkám, ktoré vyža
dujtí skôr eleganciu, tahtcost 
ne~ vzruch či zvukovtí hut rzost 
takze jeho dynamická paleto 
malokedy prekročila mf. 

Vanacre na Brahmsovu tém 1 

od česke/to skladatela Ivana 
Jirku svojimt teclrmcf..:ýml na 
rokmi a nmohostranným r:y· 
užitím klavírneho zvuku l)olr 
pre Lapšanského jedmeč:r:ou 
priležitosfotr dokwnentotaf 
svoj bohatý. nezlylláva)ucr 
technický arzenál. Skoda, ;;e v 
poslednej skladbe - v \falc] 
.~uite s passacagltou od C. ~u 
choria (namiest o pôvodne pro· 
gramovanej Toccaty) ned oká
zal umelec čelif dostaPujút'f!J 
sa lÍ11ave, čo sa prejavilo v po 
čet "!ich pamät ovýclt lap.,!rsortr 
a pred molwtnor1 gradácrou v 
Passacaglii i Vl/nechanmz :nac 
hého počtu taktov. Uz len .~a 
motný fakt. ie hral celý. pn 

meme 11ároi:ný program alla 

ca, musel klá.~f na mladého 111 

terpreta zvýšerré nároky, kto 

rý ch zvládnu tre bolo nad jeho 

srly. Konečne aj l i na /viii: sr 

ume/ct majrí právo d1sponovar 

aj tudskýmt nedostutl.·amr n z 
tohoto zomého ulrla treba su 

num pozeral na :áver LatJsun 

skčllo r ecrtá lu. Mladý umelec 

bude si muMCl v buduc•ro.;tr 

lepsie načasoval svoju forntu, 

ab11 mu vydržala a: do po~led 

ného takltt programu. 

V. ClliK 

Ako už po ntekolko rokov 
at tohto r oku bol v 111rnr1 
ľwst.ruského hudobncho !os 
tlvallt kuncPrt odnwm•nvrh 
sklt~dtnb v suttill o CtHlU 
mt.!tttl ľtcstdn Odwulr dll! 
lu. odnwncnc v mtnulnruč · 

nll! sútllll' IV. s láčrknve 

l 
. 1 , é Ju1ru.\ Kmťul~k't 

kvartc lo u rusa Kuwah.k Smmka: K Vyskocr l 
hu, ktoró sr>olu s ,nrtorovou 
sv ml onlrkou r>redohrou Uu ffuncbC8 picco la z r~k.rlu Cnn u mcs· 
tu Piostnn, u Suita p1·c dychové kvintetu ht'IIOIIskéhn skladR 
toll! Ev:r.cna Zämcl:nlka. ktorá dosl<tlu 3. cenu '>knctn. ~!' IH> 

kont erte octwcll len spomfntJnó dve komul'llé drelu - !uzko 
sr to utvont cclkovv ohru..: o odmenenýc;h d ie lach. a teda a 
o !.t.lkovot urovni sli l<~io. 

Jo-owtJiského kvartl'tu n.tdvllt.ute celkovvm kv.trtntnvm stý 
lom !Id prf!dchiidzd tuw. ZdJ s,t žo zmy ·Ol t orrnovóho uódo 
nsu v tnllo sk ludbe ustuputo do uzudut ľrmcrovund 1e tu 
prt'ctmsfJtkvm ..:lozka zvukov.z tt tejto su podrludeno vsetk\ 
o~ttl l né. lnl!lrpretuJUCO Bra tislav&kiÍ kvarteto l M. KHrllková 
,\ l.r hut sk ý, 1\ Kope1111ckv ,, k Ftltpnvlč l t>rl!dsliiVIlO 1\nwal 
skr•tw ~ki,Hihu v ll<t!lnpsot.t wctlr • prcrlovsetkvrn zodpo 
VI'CiflVIII II<I~IUdOVllllllll ti !olldhOU O VlU!>lllY Vkl<td. 

t\1; t.kltidiJil. klOI'd l.l">kdlll l. C'OIIU lli'O!.VIJdCiltl proclltVSAlkýn 
kt Ili' l ot.tčnou ru tmou tutor•tt l toho osObitou tnvcntiOII Záme(' 
lllhO~II :.lllttt ,l,JUj,r lu otcl tlll!l hlnd,lflllll nJO/IIOSII, ktOI'Ó tl\•cho 
Vl-l kv lltf'to prrrld..,,t Z tl nll'ľ.Jtlkov.t ko•npozicru uow!.lávu vlas! 
ru z ntr.kolk~rh vnlnýr h l:ctsl r. v ktorvch "" skluddtol "llil/ 

1'11'''' urcltv prohlém. Vvntznvnu ~lrttnkuu motno ... Cttml d\ 
, hli 1 rh tHI">Irotov 11' to v hudotmom svp:o čoraz zlot•tetsl' 
- prndov'>l'lki•m v rhtr'Clh!l<'h lltt '>kldddltllov V Zllmf'/'nlkovn 
""' ''' l ntorPrt!lt rlllduru skl,,cl flll'lnv• - d n1r n;tOtl<lk: hvb" 
ltlh 11 r 1'">1'1111! nt~l'rtnutÝrh urobh•mov ktorl'l hv ulf•,v•Jdl'lh 
u \l vut.rsrlHIPII<l'> t l dlltoru ~klrdittl'l!>.k.t 'llllltt o Cr•nu meste 

p,, ''''" tJulln r!ll l11 ul vtnlk rnnuhvo.h '' " 1 rvrnw ""'' ct~r.tďute 
OII'CÍZI IHIÍIIŽitCl~nľt/;lc• kultllľiiO·POl lllf ~p lkľll' lli'~· I IIIZ<lVBn( 
na :S io~l'nsku Trr.ba vvzdvlhnut snohu ;,., Or$lilllltt\tornv o ďal
!>11• z11okonalov.tnt!' prirlwlnt ~u tu>P l(toril u' v lcrotsorn !!tá
dru tuwamenäva úspechy - 1-

(oaef Matej: Trojkoncert Jre 
trtíbku, lesný roh a poaau
nu, so sprievodom komorn~
ho orchestra 

Ivo Jlrásek: Partita 
Učinkujú : 

1\Uroslav Kejmar, trúbka 
l\lilo Petr, lesný roh 
Zdenek Pulec. pozauna 
Musicl de Praga, dlrlgeut 
Vladinur Válek 
Harmonie Ceských filhar
moolku 

PANTON 

Pre plechové dychové ná!.lro
le testvuto nepomerne monet ~ó
llstlckel lrteraturv. než pro Iné, 
na tmil sláčikové ná!.troto a kla
vlr a koncertantných diel s 
orcho!ttrom ie naozaJ vefmi má
lo. Tento závažn~ nedo!.tawk 
lit!'ratúry pro nástrote. ktot•é 
~d ut v dne!;nom orr.hestrl ~t.t-
11 uplne rovnoccnn9ml pnrtnf!r 
mt sláčikov a dreven9ch dv 
chov usilute sa zmler·nlt ees!t9 
komponista su·ednol gcuerác.n 
Josef Mate( ( 1922 ). Jo autorom 
celtsho radu diel pro plochv a 
mnohé z JtrCh sl na~ll u> ecs 
tu k Interpretom 1 k posluchJ
'om. MateJ pfse hudbu, nad 
ktorou možno daktorý dôsledný 
.,modernista" ohrnie nos, elle 
nemožno poprlet, že to te hud
ba ozaJ súčasná, využlvatlica
l ked str iedmo a vždy funltč
ne - mnohé prvkv z ar zeni1 
lu nových kompozičných p1·u 
dov le v:,ak zasa natofko z11 
kotvená v tradfcil, že nestráca 
emotfvnosf a zostáva stále zr-o
zumltAfnou l štr šlm vrstvám 
poslucháčov. Plati to at o Tro(
koncerte pre trObku. lesný r·oh 
a pozaunu s komorným orchns 
trom. dielo, ktoré sa bAzpr'> 
st redne po svotet premlém na 
Pražske 1 ta rl roku 1974 dos l ll 
va - a to zaslúžene 1111 

plah'lu Pentonu. Matčl má wf
kO vvhodu v tom. lo dóvernP 
t1 z vlastnili skusenostl poln.l 
techniku hr'l' na plechové u.J
stroto a pozná al Jeh tale a lll 

ludnostl. MOže sl teda dovoli( 
nllplsaC 1>artv ozaj núročné. kto 
ré su však vždy hrutPTnó V 
Tro(koncer te má každ9 zo :.6-

BRATISLAVSKt KOMOR e 
ZORUtE IE 
DIRIGUJE VLASTII\11L HO 
RAK 
1. Lupl,i!lk a V, Cw"ka -

klarinety 
K. Stamlc: Koncert č. 4 pre 

dva klarlnely a orchllll· 
tor 

J. Ch. Bach: Symfónra pre 
dvotorchcster Es dur , up. 
18, č. l 
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\ edá mi , aby som nezacal 
~-/(rrwetrstamr Jo:efom L11p.a 
l: rko111 a Vojtechom CveéJ.·om 
V ich SIOIIIICOVI je i:O Of.)(J.t :JO 
r at: dokonale ladw, ro vnalo o 
lrá::ujti a pokwl rde o farb.l -
akoby ltralr na t om rstom •rá 
'l r ojr ( v prvej ča.\tl, kde pre 
ICrajti lemu a odpovedaJú \1 

rc to t!ujmarkantnejsrc). K•á.; 
•ze im I'YSla kadenc:w v :á;·e 
e pumuleJ i:u~ll. a cell.:or·e ru:: 

··tJUJU témy spevne a prrrod:e 
·rc s vy:~olcým lll.~trumertláltlynr 
•1w JS l ro v.~t v om. 

Rormoccnným part 11erom ,", 
ic Komorllt) ::clnueme, k1<11 P 

pocctnrícll •Wirruc:o~- d•Jt>•r· 
IIU~IIct}IÍ ro:ltla~OC:I pO\lllciWr·r 
l'm C'lcclqi ceclrict a drrrgent ~~~ 

•oru Vlu.,timil 1/oruk ~a lwcl'>e 
111. ~l oročra t:CIItLJC s neobyr.rt] 
'llim :aruetem111. NepriStu puje 

fMOlk"'<ClOf Pf!(') T~IJ&KU. 
\.tv~ • .-o.., 
.. ,OlOIJN _ ............... ----
~ ~~"'~· ~~R~"'#\ .. 

IVO 
JIRASEK 

.., ... "t ... ...... - . 
............ ,.-.- , ... -· -· 

listov oza( nadostač možnO'>II 
.,blvsnuť sa". a to ic v konce•·
tantnom diele condillo sine qua 
non. Dielo to navyse náročne 
l z hfadlska zvukovej vyváže· 
no!>tl a presneJ. priam komor 
net súhry. 

I nterpreti Mir~slav Kcjmar 
1>1ilol Petr a Zdenek Pulec rc 
orezentu tu tlo naJlepšie tra elf 
cre českeJ dvchársket skol1 
Popn úplne bezproblémoveJ 
technike obdivu Jeme Ich plno
krvný muzikantský prfstup !< 
daným úlohám, napt·osto prtJ
cfznu sl1hru a bohatú dynamlc
ku prácu. Ketmarova trúbka rc 
razantná, alo keď treba. má 1 
rn!lkkosC a vláčnu kantilénu, 
Petrov lesný roh l ntonačnli 
rstotu, skutočný hornový tón 
bez onoho nadmerného vlbrata, 
ktoré občas oct hornlstov poču 
terne, a ktoré meni Ich tón "" 
takmer saxofónový. Rovn11kč 
klady nachádzame 1 v hre po
zaunlstu hutného, farbistého 

k tejto problematike ten oko 
hudobník, mt u it wne, ale OJ 1ko 
ro;:hladentí Zllalec, ktorý •uá 
sL·oju prcmy.~lemi predstavu o 
uýlovej llltcrpretácit. z dvoch 
:ar.ladných moznost i prístllpll l: 
.,starej" lwclbe - prvý ju c:hce 
aj za cenu porusenia určrtýc/1 
stýlových ktinonov začtertit do 
~tiča.mc?ho crtclllu, spntom•llľ, 
druhý ju clttipe ako vyhrw1ea•j 
produkt určrtej doby. kultumc 
ho mvcau, v ktorom vzmkul a 
a uskutoi:1íovala va - volr /111 
rák druhý. Nejde mu však 11a 
tolko o vy.~trluwtre doliovéh,J 
stýlu, jeho rekullslrukcru, akn 
o t!át'ii:rwst na tu Pll crpret•t;; 
nti lllliU, ktorá kOIIIIflllll IIC ro: 
t• rjata a :uslachtovata rdeut klu 
.~rckej uyvá:enostr ::vuku a • ý 
razu. ktorej je podriad~w~ 
kazdá ::lozka mterpretucte V 
Horákot'ej koncepcii re vel i. y 
r[ôra:: pO/OZCilý tla preci:tiO\/ 
ira::oc:ama a nu do~rahnulte pi 
rcho a štat>~WU:ho zvuku. OJ ve. 
forza bez dr.moslt. Tempá vo 
li tak. ab11 ttaponwltalt ply11u 
'111 lwdolmého prridu la'-· ~P. .~u 
t·elkat'e IIIICI'IICJ§•e a kont•a.,t 
•ncd::r rlichlymr a pomaltjmr 
aslamr rch ,,kor prrpáJa k ~e 

IJe ako oddeluje K výsle i 1".1 
tCdtrolurtostr a ulrladenost : je 
t•edetiQ UJ dyiiWIIIKO, ťyp•OI ) 
••ana r• makk·ých odlteHOch; te-

tónu Zd. Pulca. Suhrd sóhs~ov 
so sprevudza lliclm orchestr om 
10 naprosto presná a zvukovu 
vyrovnaná. Harmonie Ceskýr:h 
rilhar moniku, vynlkajucl sub•;r 
dychárov. vyvolal už k životu 
viacero diel. Medzi no Pdtrf l 
ľarttta Mutéjovho generc1čnói1o 
druha - skladatera Ivo Jlrás
ko [ 1920 (. Jeho hudobná I'•1Č 
te odlišná od Matejova(: vvcl
tlme tu [ne tmil v pr vet čttstl 
Purtrtvl slln9 vplyv Igora Strtt
vlnského al s Jeho groteskný
mt prvkami a vyhranenou r vt. 
mlčnosťou. Jlráskov rukopis 
urezrádza skúseného sk ladl!:n
ra. v lnstrumentácll vcfml vy
naliezavého. 

llarmome Ceských tllharmo
nlkú hra Partttu s vefkým za· 
nletenfm a na skutotne vvso
kct úrovni. Jednotlivé nástroje 
s(rboru sl často zohratO sóio
ve, s ll skvele vyvážené v tu tlf 
l v menslch kombináciách 

ROMAN SKREPEK 

ra.,ovtté efekty sltízia ako sú

cast viJi:steho oblúka, :apad•1JÚ 
do 11eho. V Stamrcovom konce~
te prmása druha čast v orclles
lrr dve ne:ávisle na sebe s11 
ro:vr}ajtice lime, ktoré w st1·e· 
távajti s čarovnou laltkost-Ju 
presného a prit 011J uvornellélto 
lllllZiC1rovama. Sylllfóllia J. Cit. 
Bacha je pn r:edeni clťoch te
matrck(Jch vrsttev JCitll!e : L rt· 
kovo vyvái:ena (k slác1kom 111 
prrstupu]ti a) dychy). 
Cclkoťe je plaltía repre:e'l· 

tatwnou uká::kou mterpretač· 
•rc} ur ovne Komorm:ho ;:drrržr> 
Ilia l presvedčt qjm OVOCIIIl dl· 
horoi:tiCJ práce V . lloráka v t e.' 
to oblastt. \ eokázalo preblid~a 
k iivotu hudbu, ktorej r o::I· 
IIIIC, Jemne a :natcckej inter· 
pretuje )eJ pôvabmi krásu a 
mc cucl:::ormlť• k nej •reprrclti •rt 
V~etky rafmo••anostr ltr ~lo:ru 
•ysledrrej JaSIIOSII a pr0.\!'11'' 
f>i.~l.-oftlot• platria urcrt e pnt,. 
-~1 1 .H•ojou ne11scd•wrt dru11111 
turawu u tlajmii perfekt 11011 

h•alitau stercorraltra !'kfl •<(J 

'-· t ore1 sa pudielalr A PcJII >t 
'ký, R llolanukor·á o V 'l1• 
'-·o. Je t rez opatre11o llkii.(''IÍ'II 
nrrtrelrm•Iim o/Julom o UIÍ·' tr~ 
''!1111 trOJJO~fléll/1111 lť'\lnm ;: 
ocra ll Vu jclwl.:u. 

IGOR I'OUIIM 1-. \' 

>re z rrovyclt gramoptutlll U.l/dat:al!! .~ I llu O pu. srí t!Cilavané l udo vej hudbe PRI X DC .\IUSI.OU l. 
' Ol K LORI()U C DE RADIO BRATI~I.AVA 1974 prinusa Vlla:m• srwnky 5. rocmka \leclwwrodiiCJ ~.u 
a:e magnetofonovyclt 11allrat•ok hwlobličho fo/k/(J•rt . Plawa .V A KOSICKEJ TU R'VI precl.\lavu}c Ľu 
lovu hudbtt Jána Berkl/ltO \trerucu a solr~tov A Kubattkocu, J. Pnltodu, \1. Dókovu, S. Lc.wy(l 
• J Bara11ovu 



Nad zlatými strunami 
strunou uvorur tHtPil t ie v paži pohybom' zápBsU k sebe. Podl a 
te l nézoru niP te nt~vyhn u tné abv har rlstll vk ladal podu ku 
prst u pod strunu prflts hlboko l u nés sn hr6 n iekedy az w 
fPho polovicou - pozn V C.], stači 1.nlilf Iba do teho trellnv 
Svetoznámy Nlcanor ZHbaleta hrá zase naopak Iba konček· 
ml prstov. čim sice nedosa hute takPI tOnovet krásy, ale teho 
technika It' nenaeodobltefná. Prof. Dulovová hovor i, že te tre
ba tu·a ť .. k sebo . akoby nabera ť hrsťami - potom te zvuk 
tasný a p lný 

K11cf pricestufe cudz( orcheater, btya uykom polladať o roz 
boYor j11ho dlritenta, alelto s611stu neera. T6to tradlclu sme 
tentokr6t dmerne porullll a ulll sme •re nlekolko odpovedi 
:~~a P"Ou harflstkou hosťut6ceho St6tneho akademlck6ho sym 
I nulck6ho orchestra Moakonket fllharm6nle, za Emlllou Mos 
kvit lnovou. 

Komponujú al sovietski skladatelia pre harfu? 

Zwykll sma sl, le sa ttmto n'strojom aed6ul4 sprnldla 
žPny, l kecf aa Y odbornfch kruhoch Yle, t e hra na harfu j e 
(ltžkii fyzlck6 driDI , , , 

Samozr ejme. Za v etkých spomeniem aspoll skladby A. Chd· 
čaturla na, koncerty R. Gllerll, V. V~tsllon kll 1 kompozlcte A. Bal 
tfnll a mladého Kll ta. Rozvot harrovet hrv u nas te podmie
nený kvlllttnými néstr otml, k toré vyré ba a do celého sveta 
exportu je len ingr adský závod ,, Lunačarskllu. 

NemOžem povedať, že by sa slln&tšle pohlavie tomuto nástro· 
1U vvh9balo. V našich orchestroch. rovnako ako v symrontc· 
kv ch telesách na Západe (napr. v Kar a (a nove 1 Berllnske1 rtl· 
h lrmOnfl] sedáva tO za harrou muži. Dnes. v časoch renesan· 
CIA harrv. prfbtlda stále vtac mladých harfistov. takže možno 
Pt·eci pokladat, že nadvláde žien v tomto Interpretačnom odbor e 
nPbude onedlho taká výrazná ako teraz. 

Co prezradlte zo svoje! umeleckej kariéry ? 

St11 ilai!kou n6rodnet umelkyne V. G. Duhnowef, ktortl po 
zname al 1 wyst6penf Y Ceskostowensku a ktorej l iaci mh alli 
!iprnldla welk6 bpechy na dťallach Y celosvetowom merad 
le. Clm le dan6 t6to skutočnosť? 

V orchestri a ko prvá har fistka pOsobfm už dvanástu sezO 
nu. V r oku 1963 na 2. vsezvllzovom konkurze !>Om zlsk!lld 
prvú cenu, o dva roky neskOr som v Izraeli vyhr ala drullu 
cenu, v r oku 1969 v Amerike som vydoblla z latú medai lu 
a dostar som nahrala t r t gr amofónové snfmky. v Male! sá le 
Moskovskej filhar mónie oorladam tematické cykly, napr. CVK· 

lus f r ancúzsky, alebo XX. storočia s dielami Br l ttena, )ollvfl· 
ta, Vlllu-Lobosa, de Fallu a pod. Mozartov dvolkoncert pre 
f lautu a harfu som na nedávnom tur né po Ukr ajine so svo· 
11m kolegom z orchestra Al bertom Gotmanom hrala šesť krát C1efom moje! u i!ltefk y ta vždy dosiahnutie krásneho nosného 

tónu, ktorý vznikne, keď sa po každom prstnom dotyku so 

BRUSSEL 
l. 

Belgicko by sa fa:ko dalo v mčasnostt 
pova!ovat za hud obnú mocnost . Nechcem 
m u t ý m mjoko popierať jeho miest o v 
ltudohnej l1istorii, oni nezabiidam, že d a· 
lo svet u Francka, Y sayea, V ieux t empsa 
Bér io t a, Crumlauxa, Béjarta a Br ela. 
Théát r e d e la Momwie s emou z Por· 
t lel by ist e bolo vhodrtým piedestálom 
ne.~mrt el nej velkost i belg ickej hudobnej 
kultliry. Belgičania a 1ch vlast stí však 
v t omt o 1ba obyčajrt l smrte( n íci a pri 
jímajtí t ento svoj lid el ve(mi stat oéne 
- be: 11ejakej ~·i.ičlej liudob11ej zakom 
plexovart os t l . Dok onca niektorí z nich 
sa napriek tomu flvia l~ttcllxm - čo im 
u m ožti uje existencia mekot k ých priemer· 
ných or chrsl r ov, ďalej k ort:er vat ór ií a 
lw ctobn(/ch. d ivad iel. \1nohých belglčartov 
zamestnávajcí aj carrllony, i nšt alovar1é 
vtJ ve! lach atarodávnyclt kost olov a r ad· 
ruc v mest6eh . T 1et o ob.!luiiUjti profesia· 
ndln r ,.zvonkohráčl", por iadajúci do~·on. 
ra aj r ecr t ály. Or i gi nalita t ýchto podu· 
j atí d osiahla sf~ry svetovosti. 

Po~·tal k vartllta a či kl'all ta d omócrj 
lwllotmej prod uk cie nevyhovuje po t re· 
bam :ákaznikov, vypomáhajú si produ· 
Cťllli hud obného tit·ota boh at ým sort• 
mentom 1w dobrtého im por tu . Impor t /trá 
v~ber v živote Belg icka cefmi t~ýznam· 
wl ulolw a dot ý k a sa tak mer vse tkých 
jeho obla.! tl. 

*"* 

Do t ohoto poMad u veľmi vh od ne za· 
padó aj fal•t, že Belgičania srí t>lastruk· 
ml jcdnčlto : najslávne}Jích ve( trhov lw· 
d obnélto businessu - t.-led ziná rodnej lt•r· 
rlobnej sríťaze kráCovuej Elisabethy. Bo· 
lo by ncspravodlil'é belgick rí hudobno· 
rmpo r t mí k típyrltt h•oM pova!:ovaf : a 
pod r1et vznilw tejt o std aze. Pravda o 
tomto pod rr j a fl j e takát o: 

1. zr od stífa že bol mot ivovaný tým i 
najrr.~laclltllej~imi a uajvel k orysej šími 
poltmltkami: 

Z. Belgrčorua r•óbec rue ~ri v hudbe pri 
li.~ J..·rípJ/Cittit•i. eMadrac na t oto, tradr· 
cia o ú r oven tohoto konk u r zu .!p6sobili 
~e ::lató mťdatla .~.Uaže, pri p(tUtá na hru· 
d l 111tc rpret or:ej , je jed rtrím z najzvod · 
llťjiir/1 1c1/.;adiel pre ok o každéh o impre· 
sá ria. 

*"* 

Ešt e ::a svojho poby t u na Cajkovské· 
110 kom:er va t6 r iu v Moskve počul som 
~·ťľaJ.;rát llot>orif o brusel.~kej sríta:l. 
V~dl/ .~a ·'t>OIIIIIJOia med zi .~tudentmi l 
pťdar~tígmi s r•elkrím rešpektom o m no· 
lti j11 v jej rtlí ročno., tl k lád li vys.~te. rtez 
domdru. CajkOt'.~kého .tcítaž. A skuločrte 
pok ia( má člor•ek m ot11ost po::11at pod· 
nHenJ..·rt i sled ova( priebeh bruselskej ~rí· 
ta~e. dá l tím to 1tlasom rí plne za prav· 
d u . \1/Jslim. ze u cedeni! sa v r ovnakej 
m rere dot ýka klavlra 1 ltu.,ll , ktoré sa 
.tpolu s kompo:ičrrou s.Ua íou strredajrí 
v jedr~otlivýcl& ročr~ikoch. T oto strieda 
nie je zorganizované tak, že každý 2 

odbor ov pride na rad raz ::a f tyri r oky. 
Ncpoznóm ú r overl stífaže skladatefskej 
110 d rwollm .!l t vrdif, že sút až huslistov 
pat r ! spoltt s m ontrealskort a Cajkovské 
h o Mífa~oct k Jpičkoc•émJt suet ovému 
konkrtr:nému troj uholmku . Pri klav irt 
pod oh11ci t r ojicJt vyt vára jtí stíta::e Caj 
kov.~ kého, br uselsk á a va11 Clibumova ( t' 
USA). 

...... 
Med:marodna h udobná stífai král ov 

rtej Eltsabethy patrí u~ d nes med::i po 
d u jatia s bohatou tradíc iou. Dttdný ná· 
:ov nesie sice tba od r. 1951, no jej zá 
klad11 sa vvt vorlll eite pred druhou sve· 
tovou v ojnou. V tedy niesla meno C:ug~ 

TRIUMF SOVIE .. TSKEJ 
KLAV IRNEJ SKOLY 
n e Y sayea a kortala sa v r okoch 1931 
(htt.~le) a 1938 (klavir). Obidva t ieto 
ročntky prlttleslt mno/to umeleckých ob· 
j avov a i ch vitazm i sa stali David 
Oist r acl1 a Emil Cilels. ( ie je bez za· 
ujimavost1, ze A. Benedet t i- \ f rchelange· 
tí sa umiestn il ak o siedmy! ) 

Po vw c ako de.~at ročnej prestávke 
sposobencj 2. svetot•ou vojnou, opčit ~a 
začalo v Brusseli srUazif v r . 1951. Pat· 
r onát nad sutažoc1 prev:ala samot ná krá· 
tomtá Cllsabctha ( zo.~nulá m atka d11es· 
11élto belgtc !.·ého krá{a), ve{ká obdwo· 
vat e/ka hu dbu a rra ~·yše ak tívna lwslist· 
ka. kt or á r•o svo jej lóž1 bola pr itomrtó 
v:dy na vše l l..'lícll troch koluch .~tita;:e 
Po jej sm r t 1 piJ !.' r acuje v jej otU·u:e 
spanielska IIW•JÍ.Clka úelglcJ..·í:/to pWIOt>· 
nr k a - král ovrtá Fabiola. Táto po t om 
o.~oú11e od ovzdáva ce11y - vílazom stí· 
ta!e. Zám eme .~a obsímej.~ie :::1111e11ujem 
aj o t ýcht o llehudobllých sf ér ach scifa;:c 
lello pr ápe svoj 1m spoločenskym clo~a 
/tom má belg ický ko11k u r : ojed lllelé po 
stavenie m ed u t•~etkýml sut o:ným1 po 
dujatwmi. 

Okr em ,ypoloče11skej má IJiiOk t~aiit a,:· 
l1e t eHo stita: aj garanciu špičkor:ej od 
bornej tí r ol'ne. Tá t o je dartó Jednak ".,. 
mor wcl rre 11á ročnúmr !)od míenkaml, aJ..·o 
aj :: loterlim por oty. K tomu treba pn 
počlt at eš te oj me11éi r: tt ozov : prC'd'lš 
l1ícl1 ročni~·ov. Veď prat•e bru.1elKka sú 
t ui ob jnvrla ~r:etu také osobr10stt, ak':l 
.~ti K oga11. Ftc1sller . Cntr emont (u r 1952 
sa umle.~ l rtll ako d csta t y ) . A~kena::y. S rt 
kovecklj, Laredo, Frager. Mogilev.~k'J 
Po1111 ( 1964 - Ilies t y ) , K remer (1961 -
tre/ 1), Not'lckaja, Arrer ( 1968 - sredmy), 
A ~ !tkertasi ( 1959 - stedmy ). AfanasjerJ 
o m ttohl ďaat . Za vel ký ríspeeh pre Ce.~
koslotJen.~J..·o m oi:110 povai:ot'at umrc.~ l llť· 
ll iC' S ta<~1.~lar•a Krtor a. ktorti v r . 19 56 
ztsk al .~tedntu cerw ak o dotťra: j ed iný 
če.~koslol'en,lkti f !llaltsta. 

V ZOZIWIIlOCh členov jur y : javí SO IIÓIII 

celá ptejad a .\prčkooých svetoqjch rrt le r · 
pret tJJ': Ois trach, Cilel.~. Francesca/1 , Ru 
brmtein. \fertulwt, Longo~·á. St em, Ca· 
.~ade ·us , C m mra u x, Cert ler, Flrkušrtý 
Brai!Otl'.~kt. Arrau. Artda a '· Zlo:enrc 
členov por ot u pu/ r i t1e:: med::1 jed nu 
z or~ginal/1 .~uta::e. 'Ja t r et re k·olo sa t o· 
t lí r ozštru}e o m ek c>l k tích ďalších čle· 
110v. Mozno t o chapat ako .wahc1 o clič· 
~i11 obje!.·t ivn ost pri ltod •to tení VlíkOtlOV 
f irwlrs tov. 

*** 

Sritaz11 ~ pod mienk y .~ti veľmi ťažké a 
m ož110 pouedať, že t'el m i or ig111álne. V 
prvom kole t oht oroi.·1rťj k lal'i rrtej .~ritaže 
.~a po:actot>alo 6 virl uó:rtych et úd . l zá 
l'a::rté drelo podl a c•ýbem J..·artdidáta 'J 
jed 11o klasr<·!.·c, .~ona / a, k t orrí o::rtámtl ~ti 
to:ný Vtibor konkur::a11 IOL'i d r·a mcswre 
pred :uélatkom srífaže. V druhom k ole 
sa hralo jedno prell id i um a f tiga J. S. 
Baclra, be/g1ckti skladba, napi.mná špe 
c til/ne pre &rita::, ďalej 6 zci r:ožn ýcll a 
t ec lm lcJ.;y rtarocnýrlt d rel pod la cýúer u 
~·andidála s mmimáltrym trvaním 4Z m l · 
ntH. /111tecl po skortéerti dru/te/to k ola 12 
fmall st ov d opravta do Chapelle mus1cale 
k r áCovnej C:lisabethy, k de pr akticky za 
l tí~deň mu.~la rwštudovat úplne nor:ý 
kottcer t pr e k lavir s or chestrom , skom 
po11ovarcý pre stUa:. Tertio sa m oze vo 
fu ta le h r at z nót Chapelle m ustcal e .10 

nocltád za num o Brusselu a stíťazlact sa 
precl tretlm k olom 11emuí st ýkaf .~ "' 
kOm okr em d i rigenta. Teda vylučuje .~u 
akákol vel..· prrpadná konzultácia s pe 
dog6gom a pod. V tret om kole potom 
h r aj ú tíča ,ytrucl okrem povumélw ko r1cer 
t u este jeden ::o štarrdardnúdr ~-ortcer 
tov .~J'et ovélto reper toáru a jed1111 ;; r 
~ lestlch sklacl rC'I> clrultéiiO ~·ota. l>.· t arcí po 
r o ta urči. 

PETER ~ll ('l l \Ll CA 
(Pokračovanie v bud. č1sle ) 

VLADIMIR CECH 

Bartókovsk ý 
. , 

sem•nor 
v Budapešti 
Tohtoročný, v poradi u:! devtaly 

bart6kovský .~emitr.ár, kto r ý bol od 
20. jú la do 4. augusta v Budapc~· 
ti, bol zamerantí na Bartókoťe 
skladby klavtrne, lwstové, kvarte 
tové a uokál11e. Prihlásilo sa 11a11 
t'f1$C sestdrswt tiča.~t nikou : o !est· 
rtá.~llch krajin. Pre spevákov bol 
tohto r oku prrpra~·ou na septem· 
br ovli medzindrodrl!í speťácku ~ú 
raz v Buclape.~t t, pre klov~ristov 
::a.~ 110 jej IICI.~ledujuc1 ročmk. Ve 
(Jertlm jed'lot liv/Ích seminárov bo 
Ir pover em t•tí=namnl maá anrk í irt· 
terpreti, t'lidlnou pôsobiaci i pe 
rlagogiCk/1 na VIJSOkej lludobllťj 
~kole v Budapc.~ti. Piamstov vted 
ll Kom tt Zemplt>ll r a Pét er Soly· 
mo.~. za huslist ov srm priA1el pro· 
fcsor l~rusei~J..·Nta a IWrtltO r·er ské· 
/ro k on zcrr:at oria Andr é Cer tler 
!.·on:ultarrtm t kt'artťl istov balt v1o 
loncell.~ta Ar1drá., ~11/tóly a ltu.~lt.~ 
ta V !lm os T t r ar. pnmar uro ::rt 1· 

melto k vart eto. Spev11kov pľlpro 
I'Ot'Ull I$Oli,l/l Stát11ej opery J udrl/t 
Sandor ova a Zsolt Bende. taJ..·tte: 
I'ICIIOI'Ia periagog telrcllo kolckth•u 
Vy.\okej §koly lwdob1tej. 

CesJ..·osliJt'CII.vká ričad ::ostalo 
ot~merl:erta 1ba na .!pev. Na senu 
nar ~a ttepnlllásllo žwcl ne rwše 
mladé _k vor l e!o a rtepr~šll am pri· 
hlásenu plar~rsta. a ru prihlásený 
lltt.~ll.~ta . Solt.~ t~·a ostravsk ej o pery 
MllO.~Iat•a Ostat n/t-ká sa t u prtpra 
JJovala na lil:ast v oper rtej čast 1 

srptcmbrovej medz111árod rtej .~pe 
vut·kej suta:e, bratislavská k on 
eer tna spet'áčka Alibeta B tr~·o uer. 
kó rw jej éasr piesňovrí a "1~11 
tel ltíchlo ,nadkov bol pritom tli 
oko lro.tm tant. 

Sťllllllár bul zakottčell!Í k ortcer· 
t~m u btulapeiilian.~kom Paláci kul· 
t.ur y. Jcclnolllr:t k onzultan ti 110 

110m prerlsta~·lli soojlch cybr anýclt 
::rakov, ~·ton pred rueslt Bar t 6k ot'e 
sklodby -~VOJicll odbor ov. Iba spc 
t•acku ( mcllzt tičos t nik nu senumi r a 
spec•aci neov/1) ::a r ad rll do ·voj/to 
vustupema 1 ptesnc L rszta a K o· 
dalya. Po nutnom predčasnom od· 
Ja:dc M. o., ta tmckej , t a:tsk o n:~· 
5ej r cprezelltllcle spočtvalo rta 
A libete Bu~oveckej. Zaspievala 
K oclalyiJ vu ptese1i A cMt ári ltegyek 
alatt a Ll~::t ovu Der Fischer knal1e 
Bukoverka ::au1ata ut pn·oct ptes· 
•wu a tum sustredila celkovú po· 

:omusf plne obsader1ej sály 11a 

ďal.~ce črslo. Ltszt ot!a ptescri pre 

~·ortala l'ilet!.·y ocakáva111a. Spreva 

lo ju ldudnrím. t'yr ovnaným /tla · 
som, v jC'Innom v1brate. s ~·ultrvo 
vane wmcrrtertou dynamckou. k to· 
rá .fa v.~ak nevyllýbala am plne 
r ozvtnut ém u h r ejivém u fo r te. am 
••ajpóvabnej~1emct p1anissimu v 
melod ickom vr chole plesrre. Buka· 
t'eckťj cy ., l ú peme o ceml1 postu 
c lrá é1 - :cla sa - tla}väčšun po 

t/C.\h'OIIl Ct:CCt a. 

Je skutocnc skoda, ::e nas• 

um e/ct ncvyu:waj ú v dostatočrtej 

•111ere m oz11u.\ t 1 ::tiča~ t ru t ~a tých 

t o ~cnwwrov. k tor é majú vel m t 
ciubrú lllllf'ICc·!.'t1 tírovcrl, p oruikajrí 
1éast rllk011. •>taznost prvých me 

1.::murocl•tlfdt ~kuse11oslí - a ko 
•11ec koncov - scl výhodné 1 pre 

''lr.·~·o~t mle.~ta ~-n,.ania. 

OLDRICH TOKARSK? 

Zo zahraničia 
Koleklfv profesorov Collége de 
France sa rozhodol vytvorit v 
CollOge n ovú ka tedru. oazva
nu Katedra hudobne! Invencie 
a hudobného tazyka. Povect.e 
(u Pier re Boulez. skladater a 
dlrl~ent. donedávna ved ucl 
svmronlrkého or·cheslra BBC v 
Londýne. Pr edpokladá 1.11. ie J d 
itlptembrn t. r . prcbut'JU Bou· 
lez ol vedenie IRCAM v Con1111 
Pompidou. 

V fOk iU llO l)I'VV raz lll'te:lll 
Moniuszkovu l laik u 1 ~plOVIIIIU 
po jdponskv]. Dlrtgovlll A. Wlt 
rnllrov~rl M Oko pl ťl'.,kl. 

V Salzburgu ulll<tSUIU vutkú 
ed letu l udových a det~ k ~ch 
ple!.nl z EurOpy. V rámci ed f· 
eta má !>lltnosta tný zvllzok al 
Cuskoslovonsko. 

Londýnskv symfonicky onhus
tcr pod tllktovkou Colltna Dav!. 
sa nahr al v PO!>lednom ea"e 
vlacCI'o !>kladleb Hectora Ber· 
lioza. Kritik y oznaeu IO tieto n11· 
hrllvky za .,nové odkrytie hod
nOt" sk ladatcfa. 

Preh f11d akclf. ktor é Ml v tult 
u v au~uste us k utočnili k 8().. 
Iném Car la OrC!u te tmpozant. 
ný. Celý svet sl uctil toh to vý· 
lllamného skladu tora. orlčom 
cho peda~o~lcky svstém sa v 

!Plných me~lacoch rozt.lr il do 
kurzov v mnohých státocb 1 
wolndleloch. 

K volkému podujatiu sa pripro
vtlo vydavatl'fstvo Doblin~ľ.r
Untversul , kNl V\'dávu komplet
né dielo (ohunnu :>traussa. Dl>. 
wratslo zvlllky dokumentutu 
výbor1111 tochnlcku a odbor••u 
tli'IPr••vunosC rolr.1 ndlcle. 

Tohtoročný Medzinárodný res· 
tlval v l::dinbur,~~u (24. augusta 
- 13. septombt·a l pr iniesol ok
rom člnohernýcl1 pr emiér a l 
hostovunle bcr lfnske1 opct'V so • 
'it rnussovou SHlomo o BArgo
vou Lulu, Srotltsh Opor a uvled· 
la ,.llor rnlnston" od Robina Or. 
ro [!lkOtske;·u skladatera nat· 
o;tad.e! ~:oneré cle ] , koncertova
li súbory z Londýna, New Yor. 
ku, Parita. komorny súbor z To
k id. Núova Compagnla dl Can. 
to Popo!erP z \leapolu a mno· 
ho tnýrh. 

'>kludatel:.ký konkurt o cenu 
\ r thura llone~gcru ,,Pt'IX Ar · 
thur lloneg!(er " or~unlzuie už 
PO troll l' HZ f ll il ZÚVCr toh <O 
roku l La Fondatlon de France 
v Par!žl. Jo dostupný pre sklu
tlatefov v~elk9CI1 néroúnostl a 
vllot k9ch vekových ka tegOrlt. 
Od menená bude symfonir.ká 
~klad ba, orn tOrtum alebo sléff. 
kové kvarteto. plán u je sa uc:t 
r·n11u tu s11bor skladieb (ako 
1'ast tvorby]. Skladbv treba za. 
~ldt nnlneskor~IP do 31. ok tOb· 
ra t. r. no ad r l'., ,. Serrótariat 
du Prix. 67. rue do Llllr.. 75007 
Paris. 

Suvielsky tnllltkoiOg Igor Bel· 
Ztl dostal k 70. narodeninám od 
nriawlov z Ccskostovcnska. 
frnncuz;,ko, \iDR. Polska a 
/SSR zvllzok !>!Odtl, nazvaný 

Slovania o západu. Prof. Bella 
lokonču te prlirn na !;tvrtorn 

Lvllzku DPifn nolskf'l hudohn•'1 
kult(JJ'\'. 

V novumllri t. r. 11skutočnla v 
Rnkusku z prileZi tosti 50. v9· 
t•očln prPmiérv Woyznrka svm· 
póztum Albnnu Bnr,t.:n Pn 101 
orUniito~tl orl~nle vioccro Bl't' 
~:ov9rh diel u očukáva sa učn'lť 
vvznHmn9ch Pllrópskvch znal· 

uv lrohlt!mntlkv druhnl vie· 
l"tl',l<r.l !>kOlY. 

1\11 hu Han!>tt Kumpľu ,.Vztohy 
11 narololv medzi postscriálnnu 
hudbou u fanom" c;trPlln 'll! s 
Vl'llcoll nrl7nrnn•fn,. 11 krltlkl' 

Tohloročnó l\ussr.lsk6 dul hud
by VPnUiú c:n problnmatlko <,U· 

Čll~llflltn t hllt'·"111t A IJJII'I'"'ľf'IO
\:;tnt l hudhv r s n.tr l• l 

Fr.:.111 ti lho1 It ~ll'ltJV v C.,unlf!· 
to. ktor~ ~~• konu l tohto r :•ku 
Ut DO O~l'nlll(ISIV 1'81 ako zvv. 
l"ajne 110d vt•r1rnfm Gtan Car !a 
l\1anotllho llr'-lodutofa re~livu 
lu. t>rr...:Pnlovnl rPnf'riOIÍr l<l.r
'll'kv l mntlnrnv vrrkl>nw '1Í· 
u tmu sa t t'Slla v Taliansku rio 
'PľflZ lli'PI't'd"" lr>'l;j kom C'ká 
PrlnnHI<tnv:<.t c;,.,lľl'f'Sfl Blzctn 

.,Lo Doctour Mlracto". 



l 

f Prehliadka 
tichej krásy 

vovl zo stlboru Liptov 
(Ružomberok). 2. miesto 
M. Senkovl zo saboru 
Vršatec ( Dubntca ) a 3. 
m iesto P. Strákovt zo sú. 
boru Zelezlar (Košice). V 
kategórii sólisti a páry, 
folklórne s kupinY zvfťa. 
zll M. Vasil (obec Poša ). 
2. miesto zlska la dedin· 
ská skupina Kofšov, 3. 
miesto skupina zo Seliec 
V kategórii fo lklórnych 
súborov - l. miesto sú· 
bor Zemplfn r Mich alOV
ce J. 2. mies to neudelili a 
3. miesto palrf saboru 
Liptov z Ružomberku. 

jubilant 
jan Racek 

z yolerrc llllctd!lch interpretov, l•tort 
~o n•cd•tctt!tlt ,, Tre•tcta•lskych Tepl • 
~wrll. Jozef Sikutu (hore), V ladi 
•tura Klátlskó Bouchalovó a Vladulat 
Zapru::•1ý. Snimky: P. Saský 

• Hudobné mUidež CSR mala t'OVIHI· 
ko 11ko v ut>lvnulyr.h rokoch na začlat· 
ku prázdnin letné st1stredenle. no kto· 
ré oravidelno pozvva hosti zo SSR Toh
to roku prt!>lu no V. letn9 tábor v Seno· 
hraboch stuclontkll ~vmnl\zla ZO Splšskfll 
' ovol Vsi Livia U!helylovB. Spol u so svo 

flm l nov9ml prlolPfml z viac noZ 30 po· 
boč iek čosknt l ludobnct mlllde~o. v kto 
rých sn dnes zdru2u1e pll ť o pol tlslca 
mlaMrh Tudl. absolvovala m'ročný pro
~rllln 12 ·denného strotnullo. Rad pt·edn(t 
sok. besied a diskusii bol venovan ý úspp 
chom naše! hudobno! kultúrv v ostal· 
nvch tr·tclslnllch rokoch - výrazným 
skl .t•l rtPf~ kým u~ohnosuum. roorodukč 
nómu umeniu. rozvo!u h udobných ln!lll· 
tr'H'II a rloclnnlu kulturnet oolltlky Oul 
šlo oro~r·amv sa z~toboroll metod ikou 
svsi(Jmu hudobného vzdelávania členov 
ktoré sa z11e11lo tohto roku na tar pro· 
~mrrlHttnl k 31l. v~rCJčlu oslohodenlu a 
k l on~ budr uokrn (; ovHf v nnsloduturlr.h 
dvoc· h roknrh vo vllč§lno pobočiek . Sli 
l:as!nu letnt!!hn tábora CHM boli at kon· 
r.or tv nrorr~ t nnl\lnvch umolcov. hudob 
no· tllllllttlrké ztl!llzclv. klubové orogramv 
členov a muztclrovanle. 

f, STRAUBOVA 

KONKURZ 

''lil ne rtlhormónia v Kollclach •ypl 
"' 'o konknr1: na naslednvn6 mleala: 

drnh(l huhul. 
prv ~ k larinet. 
prvý ro~ol . 
urv~ les n ý roh , 
do skupi ny le11ných rohov, 
druhá trlibko. 
nrvá pnzu nna . 
do skupiny prvých huslf, 
rio skupiny violončiel. 
Pod ~otienkv : absolvent kon zerva l6 

l'ia . urfp. VŠI\1U. AMU, IM1U. 
!<1ozn ast druistovn el výstavby. 

Východná a s ilou soo· 
ten~ resllval te dnes už 
•vrnbolom pre milovnl. 
kov kras rodového urnA· 
111a z celel našeJ repub· 
llky l zo zahraničia. Ka2-
J oročné s tretnutia prlná
~ol ú zázl tky, s ú ot•eJavom 
nielen vrúcneho vzťahu 
ku trad!Ciám, ale l svlat· 
kom s lovenske! kul tCiry . 
XXII. folklérny festival 
- Východná '75 svo!lm 
11ameranlm a koncepciou 
bol a l dôs toJným o r l 
:;pevkom k oslavllm JO 
v9ročla vltazstva nod ra 
~!zrnom. Zo všetkých plá· 
novan9ch akcii festiva lu 
vvbran9r.h uodfa dlhodo
IJel ko ncepcie uolitall 
~vo)lm zamerun!m a cel
kovou umeleckou účlt1· 
11osťou viacet·O orogramv 
l neuvádzam Ich c lu·ono 
logickY. alo podfa pre· 
t.entovaných kvallll. NH
;pot•no nA)vllčšlm zážll· 
l<om bol program. v kto. 
rom nosnými prvkami 
bo li fudové výtvarné 
'"'e)avy - Prehliadka ti· 
chef krby. Program ré. 
žllne 1 scénlcky priora· 
vil l og. V. Oruska za od
borneJ spolupráce dr. V 
NosúTove! a dr. r. Palič
kove!. Hodnoty, ktoré sa 
tu prezentovali na scé· 
ne, množstvo nádher· 
ných predmetov - orne. 
žltostné ozdoby, pracov· 
né nllslro)e, symboly k 
rôznym prlležltostt.am 
tkaniny, hračky, masky 

atd. - te ťu:Zko eo ten 
vyčlsllt. Ztvé m(tzeum 
lvorlv9ch schopnosti a 
Invencie pros tého s loven
skéh o človeka v bP.z· 
chybne pripraven om pro
~rame [pritom Ide o niE' 
velmi populá rny a ná 
ročný druh scénického 
vyJadrenia l - rasci no. 
va lo. Bezproslrednosfoll 
hravosfou 1 celkovým ré 
ži lným poilatlm zau jal 
proRram Deti slobody 
Scé nlckv a ré21tne ho 
t>r lpravlll dr. K. Ondro!· 
ka a E. Medvecká. ystO· 
pili v l)Otn dell zo Sllll· 
čov, Rakovca n. Ondavou 
Vých odne!. Vrbova . zo 
Sla tlnsk9ch Lszov. Hla· 
dovky, TerchoveJ. Zvo le 
na. Korntatlc, Sašllna 
Hanušoviec: vtfaka zo 
ús pesné vyst úpenie pBtrl 
melen Im, a le ul nema· 
novaným obetavým učilO· 
rom a vvchováva terom 
klorf tch Pl'lpravlll. Vý· 
bornýml akciami boli al 
výstavy Sličasné drevem§ 
p lastiky (pripravili dr 
V. Plšulová a Ing. V 
Gruska) a Výstava mod
rotlače (pripravila B 
Mazá kov&). 

Prlle:Zi tosťou pro tvori· 
vú konrrontllctu a ob!o
vonle sa nových tvári bo. 
la Súta:Z Vfchodnef 1975 
- súťa2 malých taneč
ných for iem a taneční
kov-sólistov. Porota z 
uvedených choreografU 
l. miesto udeltla V. Lit· 

Festival máva svofu 
uvertúru v Starom Smo· 
kove!. program Sviatok 
pod Tatrami réžiJne pri. 
pravil C. Zálešák (pro· 
~ramy v tomto prostredi 
a za toh to zloženia di
váckeJ ohco bv mali byf 
bez vllčMch scén lcko-ré
žlJnych umblcl!, skOr 
Jedn od uc hé a dynamlc· 
ké]. Roz hlasový program 
Sll·etnutle •o Vfchodoel 
ul tradične pripravufe O 
Demo. Slávnostn1 sorte. 
vod účinkujúcich Otvor· 
te sa brény pripravil! l 
Kovačevte. S. Dúžek a s 
Svehlák, s lávnos f vyná· 
ilanla ornamenlnlkov Ot
vorenie amflte6tra reži· 
rova! V. Gruska. veeernu 
klenotnicu Sviatok zeme 
- sllívnoaf človeka pri· 
pravlll I ng. J. Le hocký 
S. Stračtna a M. Hviždák 
nočný program Vám ďa 
kujeme Y lfaatf P. llo· 
molka a záver pro~ramu 
patril fo lklórnym subo

rom a hosťom zo zahra. 
ntčta: Zore slobody lia 
ria pripravil a réžiu mul 
zest. umelec J. Sevčlk. 

E. BARTKO 

SLOVENSKÝ HUDOBNÝ FOND 
ponúka klavtrne skladby slovenských skladatefov: 

Vladimir BOKES: Detský cyklus I., II. 
Ján CIKKER: Klavtrne variácie na slovenskO !udovli pleseň 
Ján CIKKER: Tri etudy [Tatranské potoky) 
Oto FERENCZY: Intermezzo 
Teodor HIRNER: Immaglni 
Fl'ico KAFENDA: Klavfrna suila 
Dezider KARDOS: Bagately 
Dezider KARDOS: Klavfrne skladby 
Jozef KRESÁNEK: Scherzo 
Ivan KONECNÝ:_ Päť etud pre klavír op. l 
Dušan MARTINCEK: Hommage a Corelll 
Dušan MARTINCEK: Poéma sonáta 
Alexander MOYZES: Divertimento 
Andrej OCENAS: Na pódium 
Andrej OCENAS: Zvony, klavírna sonáta 
Ivan PARlK: Tri klavírne skladby 
Eugen SUCHOŇ: Kaleidoskop, klavfrny cyklus s časťami: 

Dve prelúdiá v s tarom slohu 
Tri romantické kusy 
Meditácia a tanec 
Trt času z kontemplácií 
Intermezzá 
Impromptu s variáciami 

t\lic hal VILEC: Osem š túdH 
Jún ZIMMER: Tatry, s uita 
Ján ZIMMER: Sonáta č. l 
)án ZIMMER: Sonáta č. 2 
Ján ZIMMER: Sonáta č. 3 

Materiály sú k dispozrcit v požičovni Slovenského hud'>bného 
fondu, Fučikova 29, 801 OO Br·atislava, tel. 373 21, 373 34. 

Bllžš1e údaj e o tvorbe jednotllvých skladateľov 1 o vybraných 
<,kladbách podá a po dohode pripravi prehrávky Hudobné In· 
formačné stred isko Slovenského hudobného fondu, Fučfkova 29, 
801 OO Bratlslava, tel. 373 21, 373 34. 

KONKURZ 

Dňa l. Júna 1975 do211 sa unlverzttnt 
profesor dr. Jan Racek, nos lte! Radu 
práce. doktor v ied o u meni, čestný člen 
Vachovho zboru moravských učiteliek t 
Speváckeho združenia moravsk9ch uči· 
tefov. sedemdesiatich rokov. Spomlnamc 
na teho budovateiskú prácu v Hudob· 
nom archive Moravského mQzeo l na fi· 
lozortcket fakulte teraJšeJ Purkyňovej 
univerzity, na cela teho vedecko-pedn· 
j:toglckú prácu. zamorana predovšetkým 
na hudobnú kultťlru Br na a Moravy a 
najmll na d ielo Leoša Janáčka. 

Ako Jeho vrstpvn!k, spolužiak a prla· 
tel 1 kratan. stretol som sa s Ja nom 
Rockom po prvýkrát v seminári hlston· 
ka prof. B. Navrátlla a prof. R. Urbán
ka, naJčastejšie sme sa však stretávali 
v seminári profesora Vladlmlra llelfer• 
ta. 

ran Racek patril k oddaným Helferto· 
vým žiakom, bol tiež feho prvým spo
lupr.acovntkom, t zv. vedeckou pomocnou 
s ilou a knlhovnlkom somtnárnet knlžnl
co. Po r . 1926 sa hudobná veda osamos
tatnila a dostala vlastnú pracovňu ..... 
hudobno-vedecký seminár s knižnicou v 
nove) budove fllozotlcke! fakulty. Sed fi• 
vall sme spolu v seminári l na prednllš"" 
kach, diskutovali sme o pomeroch na 
fa kulte , o pollllckom živote v prvo! re· 
publike, všetko mladistvo kritizovali -
na)mll umenie v Brne. Spomlnam sl na 
Rackovu usilovnosť a svedomitosť pri 
návštevách prednášok a cvlčenl a mam 
v živeJ pamHU, ako stále prem9š fal a 
prepracovával svotu prvú semlnllrn u, ne
skOr dtzertačnťl prácu ., Idea vlas ti, n á· 
J'Oda a slávy v diele Bedricha Smeta nu" 
(profesor Hel fert. smetanovský od bor · 
nik. dllval na prvot moravsko! untverzi· 
te - po prvet svetoveJ voJne - smold· 
novské témy). 

Jan Racek dochá dzal do Brna zo svof
ho rodiska Bučovlc a čoskoro vynikol 
na univerzite svedomitosťou a poctlvos
fou svo jej prllce, s akou sa vrhal nie. 
len do hudobnet vedy, ale at do delln 
umen ia u prof. E. Dostála, 1 do rtlozo· 
fle. Po štťídlách na univerzite a oo do
siahnut! doktorátu (ako 24-ročný) uplat
nil sa významne na všetkých m iestach. 
Predovšetkým budoval v Helfertovýt.;h 
Intenciách Hudobn9 archlv, dnešný Ostnv 
d e!ln hudby Moravského mťízea s Ja
náčkovýml zbierkami v Brne, zaisťoval 
pre Moravské múzeum !anáčkovský ma
teriál a pokračoval v zakladatefske!. ar
chlvársket a dokumentačne! prll ct svof· 
ho učltefa. Nezanedbáva J ani verejný t t
vot. písal do lavicovo orientovaného ča
sopisu Index, na čelo ktorého s tá l ne
zabudnulefn9 Bedi'lch Václavek. 

Po smrti prof. Helferta sta l sa teho 
prvým nástupcom - profesorom na hu. 
dobnol vede brnenskeJ univerzity. Ja 
som tam pôsobil ako docent a viem. koi
ko námahy a práce venoval po oslo· 
bodenl fakulle a hudobno-vednému od
boru. Stal sa vedúcim katedry d efln 
umonia l Státneho ústavu pre ludovú 
ple&ei\. Popri práci vedúceho a práci 
vedeckt>-podagogtckef. uplatiloval sa vo. 
rejne a ko hudobný kritik Rovnosti, po 
Helfertovl prevzal (spolu so svoJimi spo· 
lupracovníkml) redakciu hudobno-vedec· 
kého zborníka Mustkologt.a, redakciu vy· 
dávan la starých česk9ch skladieb (Musi. 
ca antiQua bohemtca, doteraz vyše 80 
zv Hz kov l l redakciu Janáčkovho arch!· 
vu .. . Tu v spolupráci s Artušom Rekta
r ysom vydal 9 zvllzkov Janáčkovet ko· 
rešoondencte. zásluhou Jlrlho Vysloužll a 
tu vyš lo .. ranáčkovo dielo ludoptsn!í" 
( 1955} a zásluhou Zdet'lka Blažka .. Ja
náčkovo teoretické dielo" (2 zvllzky, Pra
ha 1968, 1974). Vedecko-výchovnou 1 ve
reJnou činnosťou bol ran Racek príkla· 
dom svq!lm žiakom l široke! hudobnaj 
obci. Je až neuverttefné, že doteraz vy
dal do 40 knth a vyše dvoch tisic štú· 
dl!, článkov a kritik. Racek le uznáva
ným bádaterom a znalcom 17. storočia , 
znalcom Smetanovho, Beothovenovho a 
n a )mll Janllčkovho dlola, Pi8 ktorého 
umenie vykonal vera práce organizačne!. 
bédateJskeJ, populartzaene! 1 prednllško· 
vet, ktorá bola často nedocenená. Jeho 
vrcholn9m syntetickým dielom te spis 
.,Ceská hudba od na tstaršlch čias až do 
začiatku 19. storočia" a ,.Ruská hudba 
od naJstarš ích čias až po Velkťl oklób
rovťl soclallsttcktl revolúciu". 

BOHUMIR ST~DRO~ 

Konzervatórium v tli! ne •ypisuje k on
kurz na obsadenie J miest podagói!OV 
kiBYíroei hry a korepetfcle. 

Podmienky: ukon l:ené vysokollkulské 
ndelaolo s prfsluAnou praxou. 

~ re pritatiíhu ienatiího uchádzai!e 
(prípadne mani olov· klaviris tov 1 bu 
de k dlspoafcll l trolizbuvý modern~ 
byt v novoatnbe, pre l lobodoého gor 
a6novf byt. 

Prihlli ilkv zasie lajte na adrP.su · Kun 
&Cl va l6rium Žilina, ul. Marxa-Engel 
sa l:. 18. 
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JÁN ALBRECHT 

Roky 1885 a 1958, ktoré ohra. 
nll:ujú život Alexandra AlbreľlJ 
ta znamenajú obdobie pln~ 
spoli>čensk~ch premien a vývo 
In. Casový Interval, plný ta!· 
kých problémov. V J)om sa 
odohrávali dve na jvlli'i'.le vojn v 
rudstva, ktorých tiene mu ... l~ll 
za!a2ovaf vedomie a život flo. 
veka, ktorý Ich prežil. Je to 
obdobie. kti>ré v kultúre a v 
umeni znamenalo zrod moder
nej tvorby. per16da, v ktorej 
nôsobill zakladatelia hudobnej 
moderny. Napriek verkým taž
kostlam však znamenal vznik 
l'rvel republiky podstatnú zrne. 
nu v kultúrnom živote na~et 
vlast! a fa2ko vvkúprn~ v1taz 
slvo nad fašizmom nastolila tll 
nevldanó podmtenkv pre rozvoJ 
umenia a kulttJry. 

Prudký spoločensk~ a men
tálny vývoj, ktor~ sa od()hrá 
vul v obdob! mrdzl horcuvede 
nými rokmi, pt·etavoval l názo 
rv na umenie, čim postupne 
vznikla prfepasf. ktorá odd<>!o 
vala umrme 19. storočia orl 
umenia 20. storočia. Je to mt·· 
tamorróza, ktorá azda ant ne 
má svoju obdobu. 

Revolučný vývoj umenia vo 
o;vetovom meradle naraztl u nás 
na urclté !ažkosti. podmlrmené 
~(!,ženou sociálnou a národ
nostnou situáciou, ktoru P.!.te 
z:~nechalo obdobie monurch11.! 
Ako vidief. nP.boll to m.slé 
oroblémy, s ktorým! sa musel 
vysporiadať umelec. ktorý v 
tom obdobi '-11. Načrlnn((' IH'CJh 
témy sme 1.1ritnm uvlmllJ itn 
rámcove. V skutočnosti v~wk 
predstavovala ku2dá otázka w 
Iý komplex dielčich problé
mov. ktoré vyzadovult p1·1 r .e. 
sen! .. celého človeku". Stúpil · 
iuc! trend nl!roi'nO!>tl tvot bv 
napriklad vyžadoval zárove!) 
fntenz!vnu osvetovu, kultú"'lll 
a pedagogick(l činnost. ktorou 
sa musel nepreslltjiiP vypliJu
''af priestor medzi tvorbou a 
1e1 zázemrm, presne1s e pove
dané, bolo potrebné sprostred 
kovaf medzi avantgardou a da
ným stavom vkusu. estetickej 
erud!C1e, bolo potrebné vyrov
na! odstup medzi tvorbou a 
obecenstvom. Bez tejto prace, 
ktorá bola nutnou súčiastkou 
a neodmys\lterným predpokla. 
dom skladaterskeJ činnosti. ne
bola mysl!telná nl!ročná ume-

SPOMIENKY 
NA OTCA 
(z priležitostí nedožitých 90. narodenfn Alexandra Al1Jrecht1) 

Alexu11cLer 4lbrecl!l 

V Tatranskej I.umnici t' roku 
1955 (J!lat•a): Frico K«fencltt 
\f11.-u!ťi.\ Sclwealer 'ľrttcH'sky '' 
Ale~a/l(ler Albrecht. 

lecká tvOJ•bo, nakofko by sa 
bola tvorba odtrh la od svot!ch 
konzumentov a zostala by bez 
zl!zemfa. 

Hudobný život v Bratislave 
mal inak dobré predpoklady 
pre svoJ dal!lf rozvoj. Hudba sa 
pestovala akt!vne v mnohých 
rodinách. S vefkým zanietenlm 
sa schádzal! mtlovnrcľ hudby, 

či to bola rodina Dérerovcov. 
rodina Dohnányiovcov alebo Rfe. 
gelovcov. Bolo Ich vera; záujem 
o hudbu bol značný a bol -
ako to konštatuje dr. Vladimir 
C!žlk vo svojej publikácii .,Bar· 
tóks Brtere In die Slowakei"
fntenzivJJej~! ako napr. v sa
motnej BudapelHI. Nemožno sl 
pritom nevšimnut okolnosť, že 
hudobný život. ktorý v Brati
slave slávil významnú kulminá
ciu v ča och Beethovenových a 
Lisztových, začal zaostáva!, 
knd'e rhýball podnecovatelia a 
predovsetkým podnety z oblas
ti s.Jmotnej hudobneJ tvorby. 
Hudobný vkus preto ustrnul v 
orientácii na zaslu2ných pred. 
stav1teroch viedenského klas!· 
ctzmu, č!m nastala znatná Str
btna medzi prejavmi novi.ej 
tvorby a osvojenými, známymi 
ltodnotami osvedčenej klasiky. 
Domáce komorné sť1bory, 1 ked 
sa vynasnažili držaf krok s do
bou - čo sa odzrkadruje v 
historickom fakte, že st domáci 
hudobn!ci s obrubou pozývali 
siavne hosťujúce súbory do do
mácnosti, napr. Ceské kvarte
to hralo at v rodinnom kruhu 
Rll:'l\t>lovcov - nestačili tento 
chybtttliCI článok preklenú!. 
Podmienila to okolnosť, že mo. 
dPrnetšta t vorbll začala byť na
tor ko lhlročná, že domáce in
terpretačné možnoslt nedosta
čoval! ani na IBI fnformatlvne 
prPdvedenie. Chýbanie orchP.s
trálnvrh telies, ako 1 teleko
munikačných možJJost!, zaprlčl. 
mii nutne isté zuostávanie obe
censtva a zotrvanie teho vku
!.U na prototypoch starš!ch 
diel. Novsia tvorba strácala te
da postupne svoje zl!zemte, čo 
ešte zosill)oval fakt. ze na pre. 
lome dvoch stot·oč!, ako 1 v pr
vých dvoch desaťročiach 20. 

stOI'OČJ8 nebola moderná hudba 
v štádiu takej profllovanosti 
ako v ďalšieh desaťročiach . 

Moderná doba sa hlásila k sto-

vu a nem!losrdne oddorovala 
amatérstvo od profeslonallzmu 

To asi bola situácia, ktorú 
nachádzal Alexander Albrecht 
v starel Bratislave. s ktorOi.l 
musel počrtaf - a z ktoreJ bol 
nutený 1 vychádza!, kel! sa už 
rozhodol osla! vern~ tomuto 
mestu. Znamenalo to torko, že 
na neho čakala fazkl! práca, 
tak na poli výchovnom, ako l 
na poll interpretačnom a or· 
~anfzačnom, bez čoho by nebo
la mysliterná teho vlastná skla
datefská práca. Náš súčasn!k 
st fažko vie predstavi! stav es
teticket pripravenosti obecen. 
stva. Ako !lustrácia nech slúži 
malá epizóda otcovho života: 
Keď predviedol svoje Klavlrne 
kvinteto, pri ktorom on sám 
hral klav!rny part. obdivovali 
ho sice, ale obdiv patril len ]P.

ho hre. Skladbu pokladali za 
výtvor vyšinutého mlad!ka. Kto 
však pozná toto klavlrne kvin
teto, vie, že skladba neprekrll
čuje štýlový rámec novoromt~n
tlzmu. Aj tematická výstavba 
a Inštrumentácia skladby, tak
tiež lei celá koncepcia must3 
byt vyspelelstemu obecenstvu 
uplne JIISné. 

Otcovo osobné postavenie, 
poktar s1u211 este ako organis
ta pod vedenrm Eu~ena Kosso. 
wa, nebolo o nič rahšte. lkto 
si ho nev~!mal, nikto sa nela
Utímal o jeho skladby. Bol skOr 
neprflcmným živlom v zao<;ta
lel umeleckej Idyle. Až po vzn i
ku Prvej republiky a po vofha 
AiexHndrH Albrechta za diri
genta, dozrela situácia natofko, 
že ho začal! t•espektovať a mo
hol uskutočl''tovaf svoj nároč
n~ projekt umeleckých produk
ci!, ktorými chcel oboznamovof 
bt'!l tfslRvsku verejnost s ho•l
notnými Interpretáciami aj mu
dernejš!ch diel. 

Albrechtova ce~ta k moder
ne! hudbe, k vlastnému novo
ctouému hudobnému vyjadre111u, 
je svojrázna. Treba maf na 
zreteli, že prlaterstvo s Bar
tOkom, ktorý bol už v Bratisla
ve. pred štúdiom na Akadémii 
otcovým súkromným učtterom, 
malo sice dalekoslahletšte dO
sledky, nebolo však v priamom 
zmysle smerodatné pre jeho 
štýlovú kristaltzáciu. Otec ne
sledoval Bartókove skladatel-

ské zámery, !!o pramonilo pre
dovšetkým v ICh odlišnom vzta
hu k hudobnému folklóru, v 
základoch, v ktorých Bartók 
hfadal nové prvky hudobného 
vyjadrovania. Otcova cesta bo· 
la poznačená skOr snahou roz
~frovat tonálny ambit tracllčnel 
funkčnej hudby, ktorej hlavné 
prtnc!py sice pretavoval a i>bO
hacoval, ale pritom zachoval 
Blfzky' mu bol predovSetkým 
Brahms s jeho ctOslednou kom
pozičnou metódou rozvijanla u 
obmeilOvanla. Vysoko Sl váz,l 
log l ku, premvslenost a dOsled 
nos( v skladobnej práci. Pod
nety pre zmodernizovanie 
vlastneJ hudobnej reti nachil· 
dzal v známych prejavoch vtc 
daj~el moderny, ku ktorým 
patrili tragédie Richarda 
Straussa, vtedajšie prvottny 
!gora Stravinského. Na rozdiel 
od Iných svojiCh vrstovníkov. 
vl!žil sl vo významnej mlel'll 
Maxa Regera, o ktorom tvrdil, 
že dopostar nebol nález te oco
nen~. jeho vzfah k lmpre:.to
ntzmu nebol obzvlásť profunct
n~. Popri mnohých harmonie 
kých zaujímavostiach mu v 
J)om chýbal nl!ležftý, jemu bill 
ky formový projekt skladby, 
náležitá prehl benosf koloristlc
kej harmónie reálnymi kompa 
z.čnýml prostriedkami, ktoré 
mu prirástli k srdcu a ktoré 
zodl.lovedall jeho mentalite. 

l keď obdivoval ctOslednost a 
poriadok v skladbe, vždy Od· 
mietol samoúčelné racionálno 
postupy. Neuznal žiadny nl!sll
n~ poriadok. Prijal len racio· 
nalilu tam, kde ona podporova
la rozvoj a štruktúru Imanent
ného hudobného výrazu sklad
by, teda tam, kde sa poriadko. 
v~ prtnclp stal vnútornou zlož
kou hudobného vyjadrovantd. 
Ractonalilu a racionálne akcen 
tované DQstupy pon!mal vý
hradne v jednote a v súlade 
s hudobným zámerom, v jeho 
umoci•ovan!. Napriklad v jed
nom useku spom!naného Kla
vírneho kvinteta sa zjavuje sú
časne šesť tematických fnclpf
tov. pochádzajúcich z rOznych 
časti tohto diela. V určitom 

zmysle sa tešil tomu, že to po. 
slucháčl nepostrehli, keďže vi

del v tom záruku, že tento zlo
žitý kontrapunkt nepOsobil llil· 

silne. 

(Pokrač. v bud. člsJe.) 

200 rokov baletu vo Veľkom divadle 
• Do VOSR bolo petrohradsk·é Maninské dwadlo 

(dnes K~rouovo) llároclnou .~uäto.~ťou, L>ed Petrohrad bol 
od suojho zawze111a Petrom Velkým na prelome 17. a 
18. storočia 'kultiimou metropolott cárskej ríše. Bol ko
lískou ruskej opery a baletu, tu mali svoje pn·é pred 
vedenia opery Glmkove, Musorgského, Borod111ove a 
Korsako uoue. Tu založtli svetot•ú slávu ru ské/lo baletu 
Petipa a Ivallov - uvedením Cajkovskt?ho diel. Z Pet 
rohradu vyváza! Sergej Dagilev pr ~:é predstauema ru~ 
kých spevákov a tcmeč111kov do západnej Európy. Dnes . 
po 65 r okoch prvej Dagilevovej sezóny Swso11 Rus.~e v 
Théatre du Chatelet mozno posúdr( vplyv ruské/to ume· 
nia na celé západne a .~tredoeuróp~ke divadlo ... 

rríka k ta11cujrícenm ltercovt v službách drama/ ic kého 
baletneho umema a be::pudnuenečnú hod110vemost toho, 
čo sa na jav1sku predvad:a. Realtst ick·ým porlatun ume
nia pripravoval takto plallovrte pôdtt pre porevolučrlJÍ 
souiet.~ky balet . 

véitnásttch rokou. Vyučovanie klasického tallca je roz
delené podľa Vaganouovej teórie a metódy, ale popri 
tom študent prechádza róznymi inými tnedami .v kto
rych vyučujtí historické /allee, Pas de deux, národné 
tance, ensemblové tallce a pod. Sovietski choreografovia 
stí v prvom rade skvelým• mscenátormi. Do korlcertll!ích 
é1siel muestujci l'še tky t echnick·é [111esy suojho remes 
la a radost z pol!yoo - a podobné urrt uuzne ovláda· 
nie tela pri tar1cr nemožno v1dret nikde mde na svete. 

• FranctiZsky baletll!Í majster Jeatl Baptiste Landé 
za lozil rok tt 17 J9 na objeclnávku cáruunej Anny ta11eč 
mi akadt?mut podla fratiCrí::.~kello v:oru - a konta!.:t 
petroltrad5kélto bale/rt s Frum:Lizskom a Taliansl.-om 11e 
bol ani llesk6r premsenrí. Slámt c(Jr:;A·elto dvor.~lcéllo bu 
letu založili baletm majstn Clwrles Dtdelot, Jules Per 
rot. Marius Pet1pa a Ennco Cercheti. V druhej polovi•·1 
19. storočia balet u zapudne1 Eurupe pozuolna stagrro 
val, ale v Petrohrade dobtíl'al nor·é umelecke méty. Tak 
oko petroltradsklí balet v čase slávy a lesku spájal llaj 
lepste prvky frarJCtízskej a tatwnskej škuty u dokollalej 
synte;:e, podfarbellej ru.~kým národr!ym charakterom, 
tak· dnes repreze11tujrí lla}cäi:šie 1>ctletué sJiiJory západ· 
nej Európy a USA leg1trm11e cleclrčstvo petrohradskej 
školy, obolť'lellé a doplner1é pn,kami vlastne/to 11árod 
nélw c1wrdkteru. 

• Moskot•č:anra Vl/Čítali Petrohraclu odvudzenie vply 
vom západrrej k-t1ltury, po/emizut'ali v mene národneJ 
rrrske] trodic·ie o e.~teti::me a dekaclerrcti. Mo.~kva bola 
prrprat·ena prel1rar Jej prislril'lroJUCLt funkciu hlavne/to 
mesta - a "Bolšoj" lira! neoficiálmt tUolw Národného 
dr t•adla ..• 

• Záujem - skutočná starost o balet v dnešnom 
zmysle slova, llastati ai: po vojnách s Napoleonom v ro
ku 1812. Gluchovsky, Didelotov i:iak, sledoval osudy 
moskov.~kélto baletu po tridsaf rokov a pozdvihol ho 
na takti tiroueri, i:e moskovskí tanecníci mohli pokojne 
ko11kurovat petrohradským kolegom. Moskva mala svo· 
je hurezclu: Sar!k·or .. ~hí, prezývamí ruskott Tagliomovort, 
a temperomer1tmí Jrku Matia.~ovtí. Moskva zaostat:ala za 
Petroltradom iba choreograficky. Zlepšenie 11astalo, keď 
sa vedenia u .,Bo!~om" na prelome storočia ujal Ale· 
)lander Gorskij a toto miesto zastával nepretržite ai do 
svojej smrti rok·u 192:1. Gorskij prišiel sice z -petrohrad 
skej Pettpovej ilkoly, vysttípil v!ak hneď pr'Jti choreo 
graficko·iriSCPrwčrllím metódam svojho učrteľa, ktoré po 
važov.al za po••rclmé, lledramatické a formalisticko·vir 
tu6zne. Bojoval, tak ako aj mladý Fokin, za znovarw 
pojenie baletu clo jelto dramatickych práv. Preto pre 
pracoval .~laršie ba'ety repertoáru, ::osilllil ob.~ahot•é 
nmerame, prehlb1l charaktery a priddll zboru silnej 
ic • part icipujúcejfie úlohv. Zdôraziioval vztah ú11.cč-

• Do Gorskcho éru spadá aj vr chol kariery Jekate· 
riny Gelcerol'ej, balertlll/ numoriadnelto výz11amu, kto· 
rý jej prislidilc moskovčania pupri medzmárodne Zlla· 
mych sríperk·ácll , ako Pavlovovej, K arsauinouej. Po re
uollicii Gorskij pres1el k· novej orgatlizácii baletu Velké 
lto divadla. preslo však zo desať rokov, kým sa mladý 
sot•ietsk·y štát mohol pre::entovaf baletom, ktorý zodpo
vedal nouej triednej est etike. Ltbreto ktt Glrerounvt 
Ceruellenw maku, ktorého premiéra bola v tete roku 
1927, nap1sali Kurtlov a T1chomtrov, clloreografova'' 
Lasčilin a Tichomirov. 1/laumí úlohu. čmsku tanei:mc11 
Tao Cltoa stvármla Jekaterina Gelcerot'á. E.~le v tom 
rMom roku doswhol Cer ~:ený nwk 60 predsi«Peru. 

• V rra.~lecftljtíctcll rokoch obllOvll Leningrad svoju 
::rwmtl školct pod peclagogickým vederwn Vaganol'ej « 
ostal experunentujticou dtelriou mladelw sov1etskelw ba 
letu. Skor ne:: novJÍ balet uviedli u Moskt·e, musel prejs( 
skti!ikou v Leningrade - napr. Asafte!lot·e-Vajnonevo· 
ue Plamefle Pari::.a, Asafievoua-Zacharovooa Bacltčisa
rajská forlllma, nesk·or Mecleny jazdec Gliera-Zaclla
rova. Repertuar Vel ke lto cl~t•aclla po::ostat•ol dalej ;;: Pro
kofiet•o~:ej a Laurovsk<'hO Romea a Jcilie, Cltučuturwnov· 
ho a ~1uj.~ejevot•lto Spartaka, Krejllove j-C«bukiallll!o 
Laurencie a Jarulmo~·ho-Jacobsenouho /Jaletrt Surale. 
K ltímto úspesným drelam patrt aj Proko{leuo~:a-Za· 
charouoca Popoluška, ktorá bola prvott velkou balet
IIOit premiérou po druhej suetouej vojne u obrwt•erJom 
Velkom diuadle. Popr i týchto dielach možno sa st ret 
núr na scéne Velkého divadla s kompozrcrami, ktoré 
cioplnajrí siroký repertoár llajslát•nejšteho baletllého .~tí
boru sveta - s Giselle, Labutim jazerom, Spiacort krá· 
.~avicou, Lusk·áétkom. Coppeliott a Sylu1ou, Donom Quijo· 
tom, Esmeraldotl, Komčkom llrbácikom, Raymolldou 
suitou Carmen a Anllort Karenir!o~·ou. Dnes je pozrcia 
tollto di vadla neohrozená. Velké divadlo je aj soviet
skym rtarodným dipadlom. Keď sa Galina Ulanot•ová . 
sovietsk·a primabalenna assoluta, a Agrrp111a Vagano ucí. 
najv!iznamnej!ia sov1etska baletná pedagogrčka pre.~ta 
ltouali do Moskvy, stalo sa toto mesto razom aj hlav 
nym mestom sovietskeho baletu. 

• ,.Bolšoj" balet s viac ako 200 tallečmkmi, s obrov· 
~k·!im štábom a s rízko spolupracujrícun \1osko~·sk!im 
.~tát11ym choreQ.Qrofickým učiW>ťom je dnes na}r.'ävšou 
baletrwu organrzáciou .~~:eta. Tellto sríbor je !tatom do 
touaný, v§etci jeho členovia pozit•ajri prednosti tírad 
ll~ho Stattítu, ktor1í im zabezpee;uje nedeflllovatefntí so 
C'iálnu istotu. Výber na slá••r111 tattečrtri rniitiltít je vú 
(li·nočne prisny a ocl 1..-o dNro strrcle••ta ~a oéakár·a pln{· 
spoločenské anga.:.or·ame sa. VýC'IIOt·o acleptov baletu je 
dlhá, mtw/4ostrOI'IIIá a obsrahla, trvci od des1atrch clo de· 

• Vďaka šk·oze s dvestoročnott tradícrott a tréllingom 
na rwjvy.~~ej tecl!ll ickej tirovni, vďak·a divadlu, ktorému 
vc:Cač1a za meno a pouolw!ie, tanei:ruci Velké/Jo divadla · 
srí legitímnumi kult tímy mi vet uyslancami Souiet.~kel!o 
zuäm. KAROL l.EIIOCKY 

J. Vladim irnv a N. Bessmerlnova v inscenácii Ivani 
Hrozného na scéue Velkiho llivdla, 


