
Z Dní sovietskej kultúry· 
Sučastou mohutnet fres.h\ 

Dui ~ovtetsket kultúry v CSSR 
1975 boh dl Vel:ery ruskej a 
sovietskej hudby. Ich otvorcu to 
preoehlo v slllvnostnci atmosté
r e v Koncertnej sieni Slov.w 
sket ftlharmóntc v Brati'>IHVI!. 
Pt·ell koncertom t>rehovorll! E. 
Suchoň a A. Eipai. potom sme 
za oultOJn !:>Jovcnsket lllhamó 
nie orlvltall mladého sovietske
ho dir1~tmta Eduarda Scruva 
a pralskl"1 kluvirlstku Buzenu 
Steineroví1 . Vystuplla ako só 
llstka vo vďačnom - nOstr·o
tovo t posluchačsky - 2. kon
certe tH'e klavlr a orchester 
C dur od T. Chrennikova. e
sle sa V IIISIIÍ'l:h, OptiiTII~tlt 
kých farbách a náladách a dá
\ H sólistovi do!. ( prwsto1·u 
uplatnil tcchnlt:ku zd11tnost v 
početných kddcnčných mies
tach. Stemerovet vykon vychá 
dzul z t>re~nantuého rytmické
ho citeula; mladá umelkyna 
hrala s mladbtvým švihom a 
spuntánnym zanwtenlm a tel 
bt·atislavská premiéra vyznPia 
celkove Sl'lllPUlickv. S veľkym 
zilnimom sa očaklívalo Drllkllc
k v neznáme dielo S. Proko f ie
va - Úda na skončonio voj 
nv. op. 105, pre ll hárf. 4 kla
v!rv. kontrabasy a rozs!rcnu dv
chovu sekciu s bic!ml Akoby 
ll l !\ mto ob~adculm chcel~okla 
datof I)Od čiarknu f vyntmo~no:,f 
skladby: veď vznikla pri výni
močne l prlležl tos ll, Po skonče
n! st •·aSnej vojny, !.u do nej 
vložené uzasné pocity, ktoré 
vtedy ovládli fudf. Prokofiev 
vsak nelfčl aké!.! radostné, 
~ťa~tu6 opotenio. ale mohutné. 
patet!C'ké lz h l bok sa dvlhatú
ca hlävnli t6ma! l a v llfave 
a l ch <~ollcké vzoplllle na po
merne malej ploche. Set·ov už 
v mtnu losll - v Tiščenkovej 
Slnt'onii rohuste - ukázal ok
rem elo.l(antn6ho gesta. aké 
bl1zke su mu tóny majcstOtne, 
búrlivé ~radá cie, do krajností 
for slrovauá dynamikll. To všct 
ko uplatnil al v ProkoCJevovl. 
Umelecky ore!.vedčivo a osobl-
1e stvárnil Serov Ca jkovskéhn 
5. svmľónlu o mol, pričom do· 
káatl strhnuf at orchester k 
dobrému výkonu. 

Večery rus ke 1 a sovietskej 
hudby sa čo IB tch veTkým 
Pľínosom - vonkoncom neob
medzil! Iba na Bratislavu. V 
Košiciach sa v ich rámci usku
točnil dramaturgicky pt•iťa2lt 
vý koncert v novej sále Domu 
odborov. Napt•tck vcrmJ zlrJ 
akustike sály priniesol dve čs 
premiéry a tednu už klasfckO 
sk lndbu v starostlivom nastu 
dovanl a n.t dobrej urovni. Nn 
l1vod zazne\1 prflez1tostné S~ed · 

rl nove Symfonické fanfáry, kto
rym zvuk tlm1aca akustika na l
vt<J C ubliztla, ďalet Chačaturia

nov t-:uncert pre husle a or
che!.ter, ktot·ý opli( vlue zuujal 
svojim svotrlizom. spotenim u_r 
rnónskeho kuloritu a vvsl)eiPj 
'>Vmfontcket technlkv. 1. l\1. 
Händler mal v poslednom i'IISP. 

viackrát prllezltos( c!okázAt :lo 
toto dielo má znamenite tHJ!>tu
clované. technicky r okrem ne
Istého tnciatknl dobrP zvlád
nuté 1:\ tak môže sústredi( svo 
iu Dozornosť na hudbu - a 
tel te tu hodne. Spolahllvvmi 
partnermi v teho n11cstami su 
ve1·énnct kreácii bol i d1ri~Pnt 
f. M. Dobrodinský a Stá tna ( ti 
harmónia Ko ice. IlJa jvličsou 
Pl'fle2:ttostou pre dlri~onta boli 
vokál no-symfoniCké ľreskv Pe
ter l. od u nás už známeho 
A. Petrova. Dielo vzniklo ako 
studia k opere, te naplsané pre 
basové !.Óio, zbor a orchester a 
v Styroch častiach prináša po
hrad na petrovskli problematl· 
ku na základe histortckých pra
meňov l!tct•árnych i hudob
ných. Zhudobnenle te postave
né na intonáciách zboru. kto
I'Ý tu vvstupute ako subjekt 
lru!>ký nOrod l 1 ako komen tá 
tor d ia nl a. lnstrument!Ír.la tr. 
J)l'leh T ad ná. pritom v v na Ile za vá 
a do pluo'-li ..,a rozv.nie len \' 
Bitke l>O Svédml. "'á ročn~ ~ólo
vý part - postavu samotného 
Petra - vynikajuco stvárnil S. 
Kop~á k. Slovenský f ilharmonic
ký zbor sl udržiava svat vvso
ký '>tundard (v sólach vvnihli 
aj E. Onrinová a O. Pecková 1 
a ). M. Dobrodmský dokáz<ll 
stmelil vsetkých uci nkujúctrh 
do celku, v lntcrpretlícll prí
kladne postihutuceho Dt'edlohu. 

Symfonický koncert v rámc! 
Veccrov pripravil aj Sym fonic
ký orchester Cs. rozhlasu v 
Bratislave so svolím dirigentom 
Ondrejom Lenárdom. \la LIVOd 
nai.tudovuJ Lenurd interpretdč 
ne nilročné diPio mladého so
vietskeho skladatela Jurija Fa· 
ti ka , symfonlcku suitu Till Eu
lenspiegel. Dokázal z parlilí1ry 
vvta..:tt mnohotvárne farebtló 
od liene, bezozvysku zvládfll 
rytmicky zložit6 useky 1 odlfsil 
všetkv styri č<J~ti v pósobtvo 
vvmodclovaných obrazoch. f <1 

Iikov rukopts v syntetlzutúrom 
prepojeni vyu11va, niektoré po 
-;tupy Novei hudby, zautal do 
myselnou inštrumentáciou l v 
prlesvltne t druhej čostl sn z<~ 
'>kvcll sólujítce dychové nástro 
te l a znovu potvrdil, a ká st ý 
Jovo mnohotvárna je Stlht~ná 
5ovlť'tska hudba n kolkýml Zi 
u(!mavýml osobnosťami sa mo 
~e pochvál!f.Caikovského t-:on 

cert pre Klavlr a orche&tcr 
b mol bol at lldPrloh tomu. ze 
sme ho ucdilvnu počuli ~ G<~V
t•llovom. owtstuym zázllkllln. 
Punatle Pavla Kuvál:a 1111' 1e 

lltltolko brtlautne, ule vu v!,et 
kých tHJrHmctroch vyvalt!O(! a 
ZI'!'IČ. '\!ttOIJ IYľlcké lllleSI!t \Y
weli poctH:ky, nohles1H!. kl<~
vlrlsta tu uplatml vnfku tonu
vu kulluru d tnlv:,PI pre delu l. 
S pOI!HiiÝIIll usek1111 korf•SIJUII 
do•all mu:tne 11 plnukrvnA z,; 

hrane tčmv Il i'\ et r1 trete l /'rts
ll, v ktorých Kovilč nestn.ic ,ti 
am 11.1 chvlfu zo zreteia st<Jvbu 
velkych celkov. Po pre~tavf.e 
lélznela Prokof1evovu Svmfóllt cl 
c. 7 cis mol, op. 131, pôvodnu 
detOJil VC!IOVI!llá IVrl<.ka bdSblt, 
wolou kruhkOhtOll 11 krá,uu 
melodického bohat~tvu ""iik 
e~te viac uchvacutlica c1os;;H
Iých. Iba ľahká, od vsetJ..(>l;o 
zbvtočného čl ruslvého oi:lste· 
uá farebná llnia te v net dole
žltA - a pritom ak6 boiHtt(!, 
podmanivé náladvl Lenlirdovmu 
na turelu toto dielo vyhovu1e 
stvárnil ho s onou uvolnenos
tou a ,.dychan!m" orchestra. 
aké sme obdivovali v jeho Dvo
rákOV!, no vvchádzatuc z prBd
lohy stístl regt~ter dynamiky, 
nenrehúilal stavnatosť. neforsf
ľOI'al nasadenie. Tak sa mu po
darilo neporusi( krehké tkanf
•v " )Jtt:dostr wt ho posluch .. · 
čom v prieaačne hebkom tv·1 
r e. - i p-

One gin 
hodný 
metropole 

'v slávnostnom novembrovum 
Dredslavcni Catkovského Euge
na One~ina v ODtH'e Slovensk6 
ho národného divadla prodst11 
vilo <.a pref.lávené trlo tlltot'· 
pretov hlavných postáv tej<o 
operv - sólisti moskovského 
Vetkého divadla TanHH·a l\1ilaii
kl novlí (ľaťtanal. Jurií Mazu
rok l Eu~en Onn~111l a V lat! i 
mi r Allantov (Lenski!l. So 
vsetkými umelcami sme SA ua 
~cénc b1·at1slavsket opery v m• 
nulosli uz stretli : Muzurok 
wotho ele,l(antného. odmerané· 
ho. cynlcl<ého a !>alónno pri
Sli'lhnutého anllhrdtnu pred~ta 
v11 u nús v závere Ut>lyuul"l 
d1vadnlnel setóny; Atlantovuv 
OPľOtl tl'lllJICii druVSÍ l .,ZdľdV

!;í" Lensk1j bol v decembri ro 
ku 19ll7 spolu s don )o:.l!m itlo 
hou tt!ho bratislavského dcb:1tu 
a Mllaskinovej melanchol!l. 
kym, až traglckym podtónom 

RusTm o sovietsku ::/Jorot•lí, lwltlirtt repreU"II O!'CI' ~~ il•111 a~·adc•llld:•í m":slqi ::l>m r:."un.~kcj SSR 'l" 
čele \ ruir. umelcom prof. Gustavom Er11e~a~· som. De;egiicia Z1:ii::u sorret s~·yt·lc \ldadatelov ::a Pr 
ttJ ia na ZSS, kde ju .Rfijal pr-edseda ZSS E.~uchon ::a prítomnosti dalihch cl.e1t0u predsed11íc t ua ZSS. 
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Kumomý orchester Státnej /tllwrntóme Lrtoc>.~~·ej SSR pod 
taktovkou Saulu~a So11deckisa sa pred.\tautl u opusoch ,\larej 
1 stíčasnej hudby. 

' 
sťarbimu Tattunu (kedysi kul-
mmuiucu ,.listovou scénóu'' a 
v obrazoch prvct polovice d1~ 
la - dnes presuvatucej fll..:lsko 
vykonu k zt·eloi hrdinke záve
ru o.perv l s mo st>Oznali už pred 
plltnástiml rokmi. spolu so sku 
plnou dals!ch sólistov Vclkého 
divudla v čele s dlri~entom Bo 
risom Chotklnom. Toto takmnr 
Ideálne obsadenie mail s111e 
vs11 k možnosť po prvý raz po
čuť pospolu u keďže at domáci 
protagonisti Barlcová ( Ofga l a 
Kopl·ák [Gremtnl Sd VVPII' k 
svotlm optimálnym výkono1n. 
výsledkom bolo nezabudnut.ll 
né oredstuvcnle. vhodné vefkel 
opernej metropolu. 

O hereckej zložke stvárnenia 
postáv tr och· sovietskych host! 
len ~trucne . spósobom neobv
~ajne vkusnym. nedrobnokro· 
~t'bným, naturullunu vzdi •-t le 
n~m. vystthujl1 výt•azovýmJ pro
... tried kaml chôdze. Resta. m!
mikv. real{ovanla v sltuáciác:h 
a kontaktu s partnerom esen
c·iu základných, určutucích č1't 
tvt>ov. 'któré predsťavuf(t MI 
lasklnová ct M<~zurok Pl'ilľUJú 
V tomto ZlliYS)(! SO styllzáCtOJ. 
nttwnkom. u Atlan tova dominu 
te kontrblovttnú d llraxou w
~ľllrhtenít spontánnO!.! reak~íP.. 

i\ k,) spevár1 sú všetci tr<t ja 
sovtt'lski umelci nositeľmi zna 
1-.uv v~bornf>lto skolenla. ktor6-
hn wchnieku .:Jožku sl upPv 
llllt dlhodobým studtom ~o 
vlnslt opnl'llóho o,pevu. Po ua 
tur<ilnom. krčnom. obnaž::~ne 

ulvtknm a wrtlom. nPrezonanč 
nom tóne ntct ~topv ani v mn-
mentor h naíexpunov<~nt>jšinho 

v~•·a.tu. Mllal,kinovet do]lmavo 
tmavý. tCDIÝ a expresivitou stt 
vvznnču IUC' l soprán vdkého 
rozsahu Is nádhArnou uvar 1P 
nou vlbrárton. ktoru nesmtrmlť' 
'lko pojem zumienat s rusiv~m 
vlbratom. pt•ctožr todon ool"lll 
!lľedstavutc klad a druhý .:li 
por] zuutme natm!i uek1101• 
strednou polohou a obdlvuh!ld 
nm!. u nás len výnimočne re· 
,~tlstrovunýmt h lbkamt Dok~ ;p 

plnol'lodnotnn ~pleva( v PHlw 
l mezzavoce l dtevčensk6 scé 
ny ), dokáže pulzovať napätím 

v expres1vnych, vzrušených pa
sá~ach tá veru l nie prepínanfm. 
or~ánu. ale farbou a výrazo
vým Drv kom 1. Svetlý, hádam 
mle~:>taml aJ: trochu tenoralnv 
t>arytón jurija Mazuroka ZdUJ· 

me množstvom temných odtie
iwv na palete hlasovej fur,:h 
nosu. Raflnovano Ich voli adek
vt!tne k obsahovému náboju !H
tuácl!, tak ako v hereckej kre
ác:ii. tak aj v nasadzovanl vo
lumenu te S))Očiatku zdržanil
vý, elasticky frázute. v értt oe
rie tJresvedrlvým sp<lsobom a 
s nádherným mlikkým nasade
n!m nep!sané F. Len vo vypa
tých scénach výčitiek. prosleb 
a nallehanf posledných dvol'h 
obr11zov zupolf naplno vsetky 
rezonančné rezervy a rozozvu
č! svoj barytón do dramatické
ho objemu. kulmlnujuceho st•·
hu tlit:1m G v DOS!ednych tak· 
toch fJnalo opery. S natvllč'Simt 
ov<lclaml publika strť'tol sa 11P. 

nochybno Lensklf Vladlmlra ~.t
tantova. Predovšetkym preto. te 
má otedlnelý zvučný dramatic
ký splnto tenor 11 este !>trhu
tucetille výskv nt•tam IIIOJU!Cnv
sket V\ razove1 sily a obtemu. 
Napl'lek tomu danosti svotho 
mimoriadneho ot'Kánu newP· 
ut!va. oracute s n1m1 r.ttltvo -
skôr nimi vokálnn tvori 1 tť\hn, 
.tnutrmavetsleho a lllllllilo,lru 1 

nejšleho Len!.kť\ho. nci. lf' vv
~lovene lvrický al nt.tlo mu/ JV 
hrdina zdflXOVnný tnl!!rpret,,~ 

nou tradiC'Iou novotnových ro 
kov Krásnvm. plnvm tónom .h>· 
..,IOVd naplit.J novym hucinhnv'1l 
1 c!ramalirkým ohs.thom ~rp 111 

I'OZili ČkV S [,at'IIIOVI.dnll pl"•d 
-;ubotov(' rlvolsD!W s OnP.I(IIllliO 
l oreslávenu artu. ktoru n11rhA 
pe v monotónno! ubolenosti DIA 
staviA tu na kontrastn lvr r:
ke!. vnútornPt t•el'lexle n rP.ál· 
nych pocitov n uhliv z ll1tst 'tv.t 

.Iucn! tragéclil• 
JARÓSLAV .IJLAHO 



Predstavuje sa 
KOMORN~ S0BOR PROFESOROV 

BRATISLAVSKtHO KONZERVATORIA 

V posJednfcb rokoch pribudlo do pe
da/logického zboru Konz11"at6r1e ... Bra
tislave niekofko nových mladfch pro
fesorov. Nlektorf z nich vyvffali pOpri 
pedagogickej práCi aj lnlenzfvnn kon
certnú činnost ako sólisti alebo komornf 
hráči. Pod dojmom líspelnýcb &poloč 
nfch vystúpeni v r . 1974 •ytvorl! aa Ko
mornf súbor proresoroY bratislavsk6ho 
Konzervatória. Hráme v obsadenf: Ró
bert Grác - čembalo. Mária Karllkowá 
- husle. Alo jz Menlfk - gitara. Kolo
man Oberliinder - hobof, l:udmila Sa
Wiczová - harf a, Anton! Sawlcz - zob
cová f lauta, Vlk lor Vawro - priečne 
l lauta. Jozef Zsapka - lutna. 

Akfm spôsobom le postavenf vál r e
pertoár? 

Vzhladom na naše nástrojové obsade
nie zamer iavame sa na hudbu renesan
cie. baroka a rokoka. Chceme hrať hlav
ne diela s netradičným (pre našu dobu 
netradičným l nllstrojovým obsadenlm. 
Napriklad zapoJenia harfy do komorného 
enscmblu. kedysi samozreJmé. dnes je 
už zvláštnosťou. Zobcovl! flauta, l utnu, 
alebo spinet tiež nezaznievaJú často na 
komorn~ch koncertoch na Slovensku. 
Extstencta nl!~ho ensemblu zauJala však 
l n111llch skladatelov. ktor! ma1u záuJem 
komponovať pre nás. 

Gabriel Patócs 
No tohtor<M!ných BHS 

sprevádzal troch 4činku10-
cich Medzinárodnej trlb4ny 
mladfch Interpretov so 
Symronickým orchestrom 
Cs. rozhlasu v Bratislave. 
Predtým sme vlak o ňom 
takmer trldsat mesiaco11 po
merne málo .,OOoll .• , 

Končil som štlldlum 
d l i'IROvanla na VSMU v trlo
do doc. dr. r:. Rajtera a sú-

Kameňom úrazu koncerto11 slarei hud
by bý vo kvalita čembala , pripadne vobec 
existencia l'embala v menilch kultiír
nych centrách. 

V tomto obrado - ako al or l or~ilnl
začn~ch otázkach - nám vedenie školy 
vyslo velmi v C1strety. Dáva nám k dls
oozfcll pre koncertnú činnost spinet. 
ktor9 škola vlani zakúpila a ktor9 Je 
rahko prenosn9. 

Aké sú va. e plány do budúcna? 

Máme za sebou prvé koncerty i prvé 
n<~hrávky pre rozhlas. Radi by sme spo
luprAcu s rozhlasom 1 s televlzlou na
ďaleJ rozvllall V spolupl'áct so Slov 
koncertom a MDKO by sme radi hrali 
všade tam, kde te záuJem o dobrú hud 
bu. Osobitne rAdi hráme pre mladé pub
likum, voď prl!vo s touto •. vekovou ka
tegóriou" prichádzame do styku a 1 pri 
našeJ práci. Chceli by smfl preto ndd
vlazaf kontakty so stredlsknml Huclob 
neJ mláde1.e n 1 celom Slovensku. 

Spájala pedagOIIICktí prácu s koncer t 
nou či nnosťou . Na aké problémy pritom 
narélate ? 

Ta2kostJ sa pri tom určite vy kytuju. 
Nazdávame sa vSak. že Jedno druhé ne
vyl učuJe. skOr naopak. 21vá lntcrpretač 
ná činnost. čll!e kontakt s oubllkom nám 
dáva podnety pre pedaRoRickú prl!cu a 
le ak~mst zázemlm. z ktorého če1·pámo 
pri stavbe výrazoviiho fondu žiaka. 

F. K. 

llttdobný 
festival 
v Nitt•e 

V pruých okt óbro vých dňoch začala sa 
u Nitre j esemtd koncertná sezóna. Svo
jim programom nadviazala ako kaido
ročne rta Bratislavské hudobné sláurtos
tr. 

a pruom koncerte uyst úprl Symfomc
ký orchester Maďarského rozhlasu a t e
leuí:le .~o svojim dirigentcm Gyärgy Lc
helom a sólrstom Miklósom Perértyim. 
Príjemným prekvapením bol práce ten
to mladtí talentovaný uiolončelrsta, kto 
rý u známom Boccherinillo k oncerte 
B dur pcdal sugestívny muz.ikalny uý
lwn. Cely o r chester sa zaskvel u sklad
bc Slíča~ného maďarské hc autora And• a 
sa S: ollii;yho Transfigura::rom a u IV. 
symf6rtu J. Brahmsa. G. Lehel anr rra 
tomto kortcertc nezostal nič d lžný svojej 
poueMi a suverénne oulódal or chester. 
Osuteženrm koncert nej se::6ny bolo uy
.\ t tipellle dychou~luJ kui11teta Cst órtskej 
statnej ft!ltarmónre: celý uei':er patri l 
nw cierne1 hudbe, Iba na tíuod odznelo 
Dyclzoré kvinteto Es dur A. Rejchu. V 
sk·ladbóclt stičosnýrlt estón.~kJich ~klada
te/ou M. Kuulberga. J. Riaetsa. A. Gar
imeka l Franctí::a F. Poulenca cttrli ~a 
tito sympatickl ltuctobnícr rwjtstejšre a 
hrali $0 skutočnou radostou. 

1 hráeom. ako al na vol'llé llmočenlo záPISU l>llrlltury. Pri 
zdOrozi)Ovanf zás<~dv - daf slobodn9 Pľlestor pro hru a pri· 
tom viesť orchester neomylne cestou dlrlgentovcf vOlo -
swa1·ovsky noroz vyslovoval svoJe kródo, o ktol·om Pl'lznal, Ul 
ho tiež zdedil od svoJho pedagóga: .. DiriguJte orchester. al a 
ho neru!nel~ 

Za v6Aho pobytu v zahrnn li:l stretli ste sa al s inou pedaxo
l{lckou osobnost ou? 

časno som sa rozlúčil so stoličkou člena skupiny prv~ch hu
ster v orchestri SlovenskeJ filharmónie. Ministerstvo školstva 
SSR ma vyslalo na PDSl.l(raduálny sllpendlfn9 pobyt do Vlr.d
no na Hochschule eur Musik und dat·stellendo Kunst. Popri 
t corellck9ch prednášk<Jch sa tu zdOraz1'ovala predovšetkým 
prdx a Jnterpretl!cla žlvet hudby. Bola to v9borntl prlpr,1va 
na povolanlo hudobnfka-dlrlgonta. v ktoreJ v~znamn9 podiel 
mala at neobmodzl"ná mo!nosC zC1Casll1ovaf sa skušok a pred
stavenl v Stá tne( Ol)ere. skuSok a koncertov Vlcdcnsk9ch ~11-
hnrmonlkov. symfonlkov. host u Jtlclch Ol'Chestrov - nielen v 
sezóne. ale 1 na rcstJvaloch vo VIedni a v Salzburgu. Mo1tm 
p l'>IIO! raduálnvm učltefom bol - žiar. už neboh9 - prof. Hons 
~wa rowskv. Spomlnam no teho zásady l no praktické pokyny 
zumPrlavaJúco sa na Jednoduchost. prostotu 11 zrozumltr1-
nost dlrl)ó:cntskóhn prufovu. požadovanOho každ9m orchestľOIU 

Stretol som Ser~la Ccllbldacheho. k tor ého v9roznu osobno~ C 
medzi dlrlRontmJ svetového významu mulo možnost spoznaf aj 
obecenstvo Slovenske! filharmónie Zučastnll som sa at fP.ho 
kurzu v Bolo~nt - a ziska! som skusenosf porovnať toho d l r l 
J!t!lllskú skolu a názory s viedenskou Skolou. ktoreJ odchoVtm
camt sú okrem Jn9ch at Claudlo Abbado 11 Zubln Mohla. Nn1· 
markantneJšia. orlom diametrálna odli šnos ť to v dl rll(cntske f 
techniko - ak Je vôbec dáka technika. k torá by mohla dRt 
recept na to. ako optimálno rozozvueac orchester a prenies( 
dM svoJu vOlu a predstavu. U Cellbld11chebo priam Jekárnl c
k9ml váhami sa vymeriava t>roporrlonollta gesta v priamu! 
s(lvislostt s hudobn9m tokom. Rovnovl!ho múdro pouifvanct 
sllv. ritu. výrazu a prir odzeneJ kontrolv Intelektu sú zákla
dom Jeho dlrl~entsk9ch kreáclf. ktorlí nesú pečat nekomp\'O· 
mlsného usl lla o dokonalosť zvukove J vvvážonostl In terpre
tovaného diela. 
~ nasledu je po vašich ltúdlln~ch skúsenusllach? 
- Začlnam pracovať ako dlriRent - asl!.lont v SlovenskPf 

rtlharm6nll v úzkeJ spolupráci so !i6fdl r tgentom telesa Zd'>l. 
umelcom Ladislavom ~lovl!kom. Okr em vvehovnvch konc!'rtov 
o ro ~>kol v čaka 1t1 m11 tu V\I!.Lúpenla v obidvoch koncertn 1'11 
cvkloch a sučasne at dvol rol'ná asol r<tntura v Len ln~radr. 

J. VARGA 

·-

š tudovala na bratislavskom Konzerva
t6riu u prof. M. Móryo11e1 a Jef absol
ventsk9 koncert. no ktor-om uviedla Hur 
nfkov cyklus Kvetiny, vyvolal pozDrnu~>r 
kritiky. Elite za lltúdlf, koncom V. roi:
nika lu angažovala opera O(GT v Ban
skeJ Bystrici. kde za Jednu sezónu na
iltudovaJa Acst postl\v. V Bystrici robila 
kunkurt ako subr eta. Cn z toho vyply
nulo Jlrc jef ďal§ltl prácu na tejto 'cénfl? 

- Dotera.z tu '>tllf'vum. a .,u tn z.1t1 1r 
moje najviičšfe postavy, Jannc vo ľr1mm 

Profcsronál ny r>úkon no uýliomcj ú r ou
r!l pcdal Prazsk·u komorrt O orchc.~ter be% 
dirrgenta u diel acll Pur celtot'ýclt , '.1o:ar. 
tou(/ch a Dt•o rák•ot•tích. V r enououartc} 
koncertnej swr11 J:SU vynikol je/ro 
uš!achtllý zuuk a dukonal(t t eclwicA a 
prlprauerwst . Jed111ým repr ezentanto•rt 
: boro!'ej toorby na tohtoročnom fest /--. 
uale bol Brnenský akademický zbor s 
d i rrgentom Lubomtrom Mátlom. Trel>a 
obdiuouar uc! A·y ro:~ah j eho r epertoáru, 
slahajúcr od nárcčnych polyfónnyclr skla· 
diel> prednesených s prcfe.~ionálnou isto· 
tou a: po nadiiene spievané úpr auy ru
douých piesní. 

Vyurcholemm jc.~ermelro cyklu bol 
koncert SlouensA·ej {1lharmómc s dirl~ 
gentom Gabr ielom Patúcsom. Nitrancania 
uz tra(fične pouazujtí uyst tí penia Slouerl· 
sl.:ej ftlllarmonte u .~ vojom mC'.vle : a kul
túmy .H•Iatok. Tento ru: .~pájulo sa jej 
lwsťooanie s ďalšou významnou udalo~
tou - .~ celo~tutrwu premwrott nového 
dtela :a.~l. umelca Burtolomťja Urbanca. 
Our·ert u ru Brati.~la1·a je ]edllf!lt z uifa:
ných sk·ladieb .wru:.e k· 30. q;rocm oslo
bodellla hlauni!ho me.~ ta Slouen.~ka. Jo 
to skladba programouá, so ::áua:mým ob
saltom. Puliltkum. ktorú z.aplrulo vetlnl 
~álu PKO, prijalo noué dielo t•elmi sr
dečne a ~kladateloui, l.:toni :.tje a t uort 
u • itre, pnprauilo nudšenf ouácie. Ok
rem spommanéhu d iela predviedla Slo
vPrtská f ilharmóma K oncertantnti sym, 
foniu pre Uyri dychocé nástrcje a or· 
chester Es dur W. A. \loz:arta a Obráz· 
Iry : uýstauy M. P. \1usorgskélto. Gabr tel 
Patócs pot ur d1l na t omto k·oncerte suo· 
je ne$pOrnl: prednO$ti: nw:rkálno.~f. tem, 
perament. cit pre .~lchovosť. Zatia( čo 
,, 14o::art ol'i t•u:dt•iltol eleganciu a mäk-
1.-o.\(, u Mu.wrg.\kOm uiedol or cltester 
/,.· tak·cj uétrii!C} prudácii u :aver ecnej 
časti KtJ)c t•ská brána, al.·ú l'yta!r ::: hr á
čou rba ~kú.w.mý dirigent. V lfo:artouej 
Koncerturttnej symfónii sólot·e party uý, 
bome prednie$/i mladi sólrstt SF V. Mal· 
l y - hoboj, J. Luptáč1k - klar inet , 
J. llll:ii - lesný r oh a F. Machats 
fagot. 

Záuerecný koncert patril Slovenské· 
mu k vartetu; vybraným reperloar om po
tcšl lo nuročrrých l'trt eiou l.:cmornej hud
by, 1.-tora ma u l\ ll,,. u:: st•ojrch stdlf!eh 
a vcrnuclr posluclwco tJ. Oclznl'lr dtcla 
D. So.vtakorr t a, L. I'C/11 BeetltOt'<'IIU, A. 
D voráA·a a ak o prrdaeok !•:cl/l : iada11e 
drcbno.~tr :o Suclwnot•ýr lt Obra:kou :o 
Slouert~ka. T oto u:rwcuné a t•ysoko lloct
notené komorné teleso pocúuar je uzdy 
oefkým zá:.rtkom. 

Cuklus t olltoroérrýc/1 koncertov po pr-
1'/ikrát sooj ou ::áua:nosfott a kualltou 
prerástol do hudobného festwalu a kon
cer tný :luo t u itro sa pribl1Zil 1írouni 
pcdobrtríc ll podu ja/1 u dôte:rttjc/r cen
trách Ceskoslorxta:.;k(l ,, bohat ou hudob
nou trudtciou a kultlirnum :wotom. 

E. VLADAHOVA: 

l oveJ Ho~p M;1ry 11 Bellu v L •ltllrovo'll 
Pagunlnl Som rad<t , že wm su molltn 
uvlesC prAva v tvc~ hto oost11várlt Okrem 
toho Sllii'VIIffi ffi!.'llSIP pnstavv v Ollllľ tl ': h 
Detvan. CPrt 11 Ktte,t. ~1-lrtt n a sl11ko 11 
Krttll)ava. - Radu by som v buuu om 
roku prloravlfa plr::.Mvv polorccltOI čl 
l'ecltá l. Chcola by som k llurnfkovl do 
~tudovaC ešte voklllnfl cykly d~tlslch. u 
nás možno l mene! rrokvontov,tnv. h 
skladntcrov. -n-

t Drrif/fltl Wolfyanq Suu•1r/w·lr 
j e uu .~ul'tot·om hudobnom zwo 
te t•O:namnou o.~oh11o .~ťou \tu:· 
no~f s mm $pOluprarot.:al mal 

sfll1~ta opery S\D V. Scltr enkcl 
na kol[(:ertc Ce.,kcj frlhar, 
mmrie. ktoru Suu:alt.\ťh tlmgo· 
t•ol u oktolir/ l' Pr ahe a tla 
ktorom Sclrrenkl'l na po:t·anr(• 
c.;e.~ l,.el /1iharmonic uc:tnkou«l 
ako sol1~tu u ~kiadbach W. A. 
\lo:.ar ta ( Dat'ulde peniterrte) a 
F. ~1enclel.~.~olwa Bartholdylto 
l Symfcmw c. 2, Clrválospeu ). 
l>ul .~rmi wlr.~lctlllt boli J. Jona
soca : pro •. 1k!•lro ,\ D a R. 
l rcmck- 1\~;,,rer l.-eova :o Statm: j 
operu r• 8erl r11c. Spulmii:lnko
!'Cil Pru;;.\~'/Í (rlhur moruc:k!i ::bor, 
Pru· ~k!i k'III!I'C!rt pre•lllšal aj 
rolllla.~ a bol cl l'll me.\WCC L•O· 

pred 1·yprccianý . .\a .~rtlm'<e S. 
\lar.'iála (::.l aua): 111. Sawollsclt, 
R. Frcmck Rcineckcova. J . Jo
nusova a V. Sc/1rcnkel. 

Olomouc 
V budúcom roku oslávi Ma

d ~i nárooný [e&llval detského 
zborového spevu v Olomouci 
prvé okrúhla v~ročle. Už toh
toročn9 však priniesol hodnotv. 
ktorO ntltla zamyslle f sa, b ilan
covať. Predovšctk9m tr eba po· 
dotkn1lt, že koby olomoucky 
festival prestal existovať, vy
tratilo by sa z československO
ho hudobného života poduJatie 
mimoriadneho v9zn<~mu ume
leckého. estellcko·v9chovného R 
vôbec kulttlrnopollllckého. Po· 
doJatie. ktoré do posledMI 
bodky noplňa clele soclallstlc
kel kultúrneJ politiky po XIV. 
zJazde KSC. Za štyri roky Jest
vovania vykázal festival n le
kofko nenahradttcfných devlz. 
Sice bez sí1Cožného charakte· 
ru. vvt vorllo sa rO rum pre det
skO Sl>evárke zbory, na ktoré 
orJ!IIn lzátorl poz~valtl l sloven
ské a zahraničnO kolektfvy, kdo 
však orlrodzono ku konfrontá 
cii dochádza a noskytule sa 
obraz o úrovni tetto záutmovel 
umeleckeJ činnosti. 

Olomouc v tomto roku de· 

mesto detského spevu 
monštroval doslova expl6zlu 
českeJ tvorby pre deti. Mnoh! 
zbormaJstri česk9ch telies vo
lili repertoár v9lučne z domá
ce J dielne. A bola to škála v 
celel šfrke vokového, záuJmo· 
vé ho a 1 umeleckého r ozpli tlu. 
Dd prost9ch riekaniek pre 
predskolský vek, cez plesňové 
cykly až po skladby luimáto
v9ch rozmerov. S fllozofulťlclm 
pohfadom dell na otrasné v ot
nové udalosti, na Ich súčusnv 
svet. ale J hravé, bezstarostn~ 
rýmovačky o všeličom, čo za
uJme m-alého l vllčšleho človie
či ka. Textové stránka skladieb 
pre detské spevácke zbory v 
Cech ách sl zastuhu Je osobitnú 
zmienku: texty vynikaJú fe•J· 
noduchosfou, prlrodzenosťou, 
nápadltostou, vu pom. hra vos
tou. ale l schopnosťou hovoriť 
o vážnych myšlienkach de:
c;k~m Jazykom. Po hudobnej 
stránke vvu1.1vafú česk! skla
datelia všctkv kompOzičné tech 
nlky, ktoré sa doteraz vo vo
kálne! hudbe vvvlnull . A deti 
Iahko, samozr~; J mc a čisto tn-

tonufú nafť112!óle lntorv<tlové 
kombinácio, bez problémov !.a 
pahybufú pa územiach bez to
nálneho contra. prednášajú 
aleatot·ické plochy alebo repr o
dukuJú zložité rytmy. Plalf to 
predovšetkým o speváckom 
zboro Kantilena z Brna, ktor9 
ved lo dirigent Ivan Sedláček a 
ktor9 spolu so Se11erái!kom z 
Liberca (v tomto roku neprl 
tomn91 predstavuJe špfi!ku. 
ktorll posOva česk9 detský 
zborov9 spev do polohy vvso 
ko hodnotného koncertn"ého 
umonia. prrtažllvého naJnáro~
neJšlm konzumentom. Myslfm. 
že v orlici týchto dvoch zbo
rov Ide o hudobné umenie vo 
wetovom meradle nte bežné. 
ak nie oJedinelé. I ch úi!asť na 
modzlnár·odn~ch kolbliltlach 
znumnná vždy Isté vft11zstvo 
'\ké konkrétne dOsledky musi 
mat takto rozvinuti! kompazlč 
ná a Interpretačná činnost s 
doC111i. možno sl 1ahko prr.d 
c;tavlt. Je hudotmou v9chovou 
ktoreJ sa 011~ 1m rtrtom na llko
lách este stále v potrebneJ m .e. 

re nedostáv<J. vychováva poslu
cháčov, ktor! budú prl!lrndl mo
derna hudbu n ie ako nepoC 1't 
votelný produkt Cudll ckych ru
dl, kto!'l sl hovorla ~k ldd <llfl
lla. ale poslucháčov schooných 
odhallf a rozoznať formálnosť a 
pravdtvo;;t V\ I>Ovedo modt<I'IH t 
hudobneJ reči. A priJimaf tvo~· 
bu vlastn~ch skladaterov: ak 10 
tento orlstup českých sklad.t 
terov uvedomelý, treba obdivo
vať Jeh múdrosf a ore..:Jeravo:.f. 

Oa tšou dovizou olomouckeho 
resttvalu Jo rozvinutá a pohoto
vá edli!ná činnosť. Prltomnl 
zbormaJstri. al slovensk! a za
hraničn!. odnášaJú sl Ihneď no
vin kv českeJ tvorby. Semináre 
oboznamulli ťlčastnlkov s no
vlnkami zo zvukov9ch záznil· 
mov a slovn~m sprievodom 
l vlani zastupoval Slovensko A. 
Zemanonkf. v tomto roku d r. 
L. Burl81 ), alebo prizvan{ od
bot-n!cl sa zaoboraJ(I rOznyml 
o tázkam! lntl!rpretácle. 

O olomouckom festtvule mol
no hovorlf z mnohých aspek
tov. Zostáva však zodpovedot 
l'lm mOže byt užitočný ore sto 
vl'nsktl hudobnO kultOru a v9-
~hovu . U<>porlodatella poz9va JÍI 
l f'lllf'Mk(• tPII'~á zbormii!Sir'lV 
P071Jrov~ teTov, Zdá sa. že toh-

to r oku vllčsml nez v ročnfkoch 
minul ých sl sl ovensk! uCastn fct 
uvedomili. l e v detskom zbn~ 
rovom speve. na r ozdiel •>d 
zborového spevu clospalych a 
mllíd!'7.e. máme veru čo dohá 
11 ot. V9kony 11 kom1>ozlčné pr,l · 
ce. s ak9mt sa tentoraz veTký 
počet slovenských zbormaJstrov 
!zásluhou Slovenske! spo toč
no::.tt pre hudobnu v9chovu l 
'>treto!. Isto prinútil zumyslle f 
~a nad vlastnou prácou. ale al 
dodal chuti pokúsit sa rozdiel 
čim skOr vyrovnať. Mail by t u 
pomOcC aJ skladatelia, oby na
sl zbormttfstrl nemuseli slnhaf 
po cudzeJ lllerattlra - ak by 
chcel! bvt v dramaturgii pro~ 
.l(rosfvnPJsl. ( Skl.adatelsktl sú
tni spolu so súfoZou o texty, 
1>lánovant1 už do budúceho ro· 
ku. vypl!iu usparladatella cel.,. 
tuhne. ) Slovenskú zborovo 
tvorbu obohatil v postndnom 
časa drobn9ml, moclcrno koncl
novan9ml skl!ldblčkuml ttl lu· 
raj Benel. IPho ,.Rybky a oa
oop,llt" s ohlasom uvied la dl· 
rl~entka E11a Zacbrow6 so sv~ 
Jim školským zborom zo zoS 
na KOpefnol ulici v Prešova, 
ktorý nás reprezentovol spolu 
so zhnr om Odborárlk zo ~llln\'. 

MARCELA MESAROSOVÁ 



Hudobné nástroie na Slovensku 
Začiatkom októbra t . r . sa 

v priestoroch Slovenské/to ná· 
rodné/to múzea na Vajanského 
nábreží spr ístupnila ver ejnosti 
výstava Hudobné nástr oje na 
Slovensku. Autorom scenára je 
odborný pracovník hudobného 
oddel enia SNM dr. Ivan Mačák, 
k t or ý má nemalú zásluhu na 
postupnej kompletizácii rtástro
j ového f ondu. Tento predstavu
je v súča.mosti u:i značný po· 
čet - okolo 1000 čísiel, čo 
svedčí o skutočnosti, ze 11a Sto· 
vensku sú bohaté l okality lw
dobných nóstrojov. Výstava, 
samozrejme. v::l!ladom 11a ob· 

PoM ad na časf expozície. 

medzené pr iest or ové mož1tosti 
pre;;entujc lcll zlomok 11óstro· 
jov z depozit tt, al e aj t ak po
t vrdzuj e cietavedomtí činnost 
hudobného oddel ellia múzea, v 
týchto d1Ioch práve :avr!ujúcu 
decénium. 

V prvom momente sa sklame 
návštevník, k torý dtifpl, že na 
výs t ave bude obdivova( výt var
mi fantázitt slovensk ých lttdo· 
vých nástrojár ov - exponóty 
prcdst avujtí totlz zamcme vý · 
ber l e11 : jednej skupl1ty !lá
st r oj ového f ondu - ná.~troje 
umeleckej hudby. lllavným mo
t ívom scenár a bolo pravdepo
dobne dokument ova( skutoč· 
nosf, ze Slovensk o tvor ivo par· 
t icipovalo tta progreslvnycl& 
zmenác1t európskej nástr ojovej 
hudby a ::liroverl dokáza(, ze 
úrove11 pestovania umel ej hud
by na Slovensku v ttplymtllic:h 
s t oročiach bola pomerne vyspe
lá. 

ExpoziCia sa člen! do jednpt
livých celkov sledujtícich zhru· 
ba klasickú systemat iku httdob· 
nýclt nástrojov. Najpočetnejšitt 
i najpe.~ t rejiiiu slmplttu t voria 

chordojóny sláčikové. Vo vnút · 
r l j ednotlivých skupí11 j e pri· 
l omná ďal§ia systematizačná 
snaha dokumentova( pes
trost l okultt výrobcov i s/edo· 
var post upne vplyvy aj na do
máce nástrojárske umenie. Pre
to sú exponáty zoskupené nie 
chr onologicky , ale geogr afiek·y 
- u sláčikových cflordo/ ó11ov 
t ým viac vynikne napriklad ani 
nie tak zmena celkového t varu 
v kon§trukcii huslí, ktor ý bol 
približne od polovice 18. sto
ročia konšt ant ný, ak o skor osa· 
bitost pristuptt j cdnot livýclt ná· 
str ojárov k rieseniu detailov 
( vyrezávanie ltlavrce, f otvory, 
kobylka, výber materilllu, f ar
ba a vrst va l aku a pod.) . Znač
ný počet :asttipenýclt chordo· 
f ónov na výst ave úmerne zad· 
povedajucl aj zastúpeniu v cel
kovom depozitnom katalógu 
mtí:ea rcprczentrt je sku točne 
velkú oblubtt týchto nást rojov 
na Sl ovensku a dokumentu ie 
vysok·ti úrove1i llusliarst va, kto· 
rá zákonite t tí t o ob(ubrt spre· 
vád:;ata. Najsilnejšie k ontakty 
nástrojár ov na Sloverl SkiL boli 
so sused11ými kraj inami ( Cc· 
city, Rakúsk o, Nemeck o); po· 
pri dole a violončele :: 18. st or . 
: t ir ol skej oblasti s umelecky 
vyre:::ava11ýmt hlavicami je vy· 
st avené k vart eto nást ro j ov -
dvoje husl e, viol a, violončelo 
- z diel ne bratislavsk eho vý
robcu z 18. st oročia Johanna 
Geor ga Leeba. K 011takty pretr· 
vall kont inuit ne a: do 20. st o
~očia. ~účasný vysoký nástro· 
]ársT;y standard u 1Uis pred.fta. 
vttj tt exponáty z clielne :známe· 
l to bratislavského majstra Os
valda Willmanna a Karola No· 
sáľa. V t ej to skupine sú za
stúpené aj gamby - dlskanlo· 
t'á a t enorová a viola 
ďamour .~ vročením do pr vej 
pol ovice 20. st oročia, čím do· 
kwnentuju aj kult pestovania 
barokovej hudby 11a pôvodných 
llást rojoclt. · 

Zo skupiny chordof ónov ro
~~:vučallých plektrom vyst avu
] tt sa lutny z 18. storočia, gi
t ary z 19. storočia - nást ro
j~rsky pozor!lhodná j e basová 
gttara s d voJitým kr kom. Nov
šie typy plektrofónov vlažúcich 
SCf však na f olklórnu provenien
CIU predstavuje mandol ína z 
konca 19. storočia, tamburica a 
mandala z 20. stor. 

l diofóny tu nie stí zastúpené, 
:z membranof ónov sú vystavené 
tri tympany z 18. a 19. stor . -
nást roje, ktoré boli dôl ežit ou 
stíčasrou hudby pri bratis lav· 

Scénograf vystavuje 

Sestinova scéna k inscenácii Pucciniho Bohémy v SD Ko!t· 
cc v r oku 1972 ( 2 obra:). Snlmka: A. Jirousek 

Istotne prok vepf. :Ze p!lťdc
slatnlk Ladislav Sestlna, Sér 
v9pravy Státneho di var.IIH, 111 :l 
za sebou t r ldsaf r okov divadel
ne ( priíce. Táto úctyhodná su
ma prGce spá Ja sa takmer v~
Juč ne s košlck9m di vadlom; pri 
pr!ležltostl jeho bratislavskeJ 
vfstavy v šak vyniknú nielen le
h o zásluhy o scéno_Rrafl ckO 
t1rove!\ opern9ch, balctn~ch a 
operetn9ch lnscenácl! košické
h o divad la, ale podle! na raz
volt hudobného divadla vObec. 

Ked' Ladislav Sestlna r oku 
1945 prlšlool do Košic ako dvad· 
sať ročn9 v9l varnlk, po krátko) 
!l tudl (neJ per lOde u prof. Emi· 
l a Plr chana, spolupracovnfko 
Maxa Relnhardta, a Po zaučo
nf sa v r emesle u jozefa Vé
csela-Val ent!na v Bratlsl..'\ve, 
musel v divadlo začfna ť naoza t 
celkom od začiatku. Košické dl· 
vadlo bolo vvdrancované, ehf· 
ball dielne a novvšr v oovo l· 
nov~ch rokoch Z<~l>dsllo s ne-

dostatkom. Napriek tomu L1-
dlslav Sesllna sa s nadš11n!m, 
1 keď vtedy ešte s nevefk~ml di 
vadelnými skúsenosťami oodu· 
(!mal na velké t11ohy. N11vrho· 
val výpravy napriklad pre m
scenGcie ako Verdih o Truba
dúr (1946 ), Le há r ovu Veselfl 
vdovu (19~6 ), Calkovského Eu
gena Onegi na ( 1946 i. Blzetovu 
Carmen (1947 ) a mnohé lnó. 

Výstava otvorená 18. novem 
bra 1975 vo v9stavnej sieni na 
Gorkého ulici v Bratislave moh
l a ukáza( Iba charakter istický 
v9ber z diel a troch desafr<Jč! 
a nie vyčorpávajt1ct celok. Ses
Unov scénograflck 9 rukopis sa 
vyznačuje poetlzujúcou a l yt'l· 
zu lťicou lluzfvnosťou. Nie te ná
hodné, že s oblubou navrhoval 
v9pravy k oper iím a baletom. 
kde romantizujúci. rozprávkov9 
pr !beh pr iam Inšpiroval k mllk
k~m farebnfm ool tónom. co! 
kovému lmpreslvnemu poi'wton 
a vvladrenlu. Jo pochopltetné. 

Na ol varení výstavy spoluúčin
k oval dr. Ferdinand Klinda. 

Sn!mky: V. V rb!k 

sk ých korunovačných slávnos
tiach. K lavime rtást roj árske 
umenie na Slovensku reprezen
t uj ú t r i f ort epiana z 19. stor. 
(jedno z nich vyrobené v Le· 
voči) a dva stol ové k lavíry : 
brat i slavsk ej dielne, vyrobené v 
t om i stom období. Pozoruhorlný 
.~kvost medzi exponátmi pred· 
.~tavuje malý organ - pou tiv 
:: dielne k remnického maj stra 
Mart ina Zorko~•ského, vyrobe•tý 
v r . 1725, vzhľadom na minl
malizovwuí f ormu so :vučlttím 
zachovalým hlasom. 

Skttpina aer ofóll OV je naimiJ 
dr~thovo pomem e bolw to zastú· 
pe11á. Z podskupiny llr anovýclt 
j e to pik ola :z 19. st oročia , : ob· 
cové f l auty zo 17.-19. st oro
čia i bohatá kolekcia priečlti!Ch 
flá11t :z ro:líčnýclt oblasti ( Bra
t islava, Praha, Viede1l ) i obdo
bia ( 18.-20. st or . ) . 

Dalej sú t u zas t úpené kla
r inety r6zneho ladenia, ba.~et o
vý roh z 18. st or . z budapeš· 
tianskej dielne a dva maďarské 
l~tdor.:é ná st roje tárogató. Z 
dvojjazýčkovýc:h stí to hoboje 
z 18. a 19. st oročia a fagoty 
pochádzaj itce podľa označenia :z 
dielne známeho nemeckého 11á· 

strojára W. Heckela ( vytlález
cu barytunovélto hoboja t zv. 
heckelf6nu) . Z nátrubk ovýclt 
aerof 6ttov si pozornos( zasl riži 
boható k olekcia trúbok - pís· 
t on z kraslíckej dielne 19. sto
ročia, basová trúbka z Brat isla
vy ; t úto podskupinu ďalej re
pre: ent uj it trombóny a rohové 
nástroj e (lesný roh, k rídlor;ky 
a t uby). 

CelkovO priest or výstavy es· 
teticky l adí s exponátmi pre
hľadne r ozmiest ne11ýml v skle
nených vitrínach, vybavenými 
informatívnymi textami. 

C. CHALUPKA 

že účinne pracov11 l predovše t
kyrn farbou a ra rebn9m svet· 
l om. 

Sesllna prejavil vefký zmysel 
pre dekorallvne vi denie bCénv. 
Nlekofko náznakov dvier. zvllč
~ených kOpil a utr žky ut·no~ 
men tu l Borodln. Po l ovecké tan 
ce. 1959 ). čl z oovruzlsku spuš
taný kovový kruh s kusom lli t
ky ( Andrašovau, Or feus a l:: u· 
r._..ll k11. 19581. alebo mramore· 
VllnG podlaha s nuznačP. nýrnl 
oknami, mrežou a arkádami 
l Déllbes. Coppélla, 1958 ) mu 
rámcovali del. Tlelo fragmon
t y dekorácii sved čia o tom. že 
scéno~ rar postupne nrechíidta l 
k výberu a vyčlel) ovan l u 
Uprtamov111 sa na detai l. kto
r ý monumen tallzovnl: napl'l
klad giganticky zvllčšená refdz 
nadobudl a symbolický význam , 
k mf na postavenú klenbu pre 
mietol struktúru mreže. Tieto 
posuvv vo vzťuhoch medzi jud
uotl!výml pr·vkarn l v dekorácii 
suvlsell s re~lln ým pochopenlm 
H zdt'lr azr1ovan!m Istých mo
mentov. Architektonické cHcn lo 
Jo u elmé z takých poiíat!, pri 
k torých sa uvolň u le celá plo
cha Javiska pre ta nečnú kt•ej. 
clu: boky sO vykryté a na ne 
sn premietajú obrazové kom pe· 
z!cle. Pozadie sa premen! na 
bal kón s lóžami. Strohé geo· 
metrické podanie 10 v úč in nom 
kontraste s obl~ml l!nlaml tan
cu lú cl ch tlel. 

R9dzo dekorat!vne prvky v 
abstrahovanel forme Sest1n 11 
použil v V. symfónU P. l . Ca t· 
kovského a v teho Koncerte 
l> mol l 1966 J. Geometrické ob
razce použlva všade., kde mu 
to umožňuje predloha (Holonb· 
kova TtUba, Prokoflevov Ka· 
menn9 kvietok a 1. ). 

Ladislav Sesllna dotera1šim 
dielom položil základy profe. 
stonálnel scénografie v košlr
kom divadle a prl oravll nástu p 
mladš!m, ktOi'l v Iných, odllš 
n9ch polohách r ozvf (afO scéno 
.~ra flcké umenie v záu jme zv9 
~l' n la Or·ovnP hudobného cl l v<t l· 
la. LADISLAV LAJCHA 

TVO RBA 

Mladí slovenskí autori 
Na Komornom matiné, ktoré 16. 11. t . r . uspori adali ZSS a 

MDKO, sa ukáfkaml zo svote i tvorby predstavili liestl mladi au· 
tori. Pre mladú generáciu ole te typická nejaká spoločná tvor ivá 
platforma, východisko: u každého jednotlivca Ide o hl adanle 
vlastného prfstupu, r ozvfjanie v l astného ill ýlu. Pri illr !iom k on· 
frontačnom pohrade - aký sa na k olektlvnom koncerte mladfch 
naskyto l - dostávame obraz dosť r ozmanitý a rtlznoradý. 

Dost často sa mlad[ skladatel!a uchyl u (t1 k Inštruktívnej Ilte
ratúl'O. Nielen Ivan Konečný, od ktorého sme počuli 5 etud pre 
klavfr v podunt P. Kováča. Tieto mini atúry pre pokročllelš!ch nie 
su zamerané na r iešenie technických pr oblémov, al e Ide v nich 
o pr!bllženle velkých .,etudových" matstrov v t ransformovanej 
podobe. lmltác!l Ich rukopisu (Czerny, Chopin, L!szt, Skrl abln ). 
Konečn9 sa - a to te pr!značné a( pro jeho ostatnú tvorbu -
sna~! byf stručný. lakonlckt . Formulute krátko myšlienky, často 
nlekolkotaktové mot!vy a šlr šlo Ich nerozv!fa, takže výsledok le 
ooehot>llelno t>rlamo zllvlslý na k vali te nápadu, teho presvedfl
vostl. 

Pre I gor a. Dibáka tu zdkladom kompozlčného umenia ci tová 
úpr lmno&,t a spontánnosť. DokazuJo to al !oho plesňový cyklus 
Aj láska te ďa leko, ktorý Interpre tovali J. Kosec - barytón, M. 
Karl!ková - husle, P. Sochman - viol ončelo a K. Dlbáková -
k lav!r. Ten " pr!beh tednAI lásky" vyznieva CP.Ikove melanchol!c
ky, l keď sa v piatich častiach strlcclo(l1 l yr lcké, dramatické 1 
bOfno polohy. (Nemal som k dispozicii p11rt1túru a neviem, k to ja 
autorom textovo! pr edlohy, alo mysllm, žo pOvedzme v súčasne ! 
slovenskeJ f ubostnel poózll so vari náldu lepšie verše ako použil 
autot". ne~ovorlac už o banalitách typu "ked sme sa lúčili. srdcia 
sa zlomil i a pod. Prlpom!nam to Iba proto, že vrcholné plesi'íové 
cykly mi nulosti vzn ikli o( na podklade poetických šperkov. Ich 
vlastne( krásy. l V zhudobnenf, dôsled ne sa prtmkýnajúcom k tex
tu, zau Ja la melodická pOsoblvos ť , náladotvorné schopnosti autora 
l náoadlté využitie zvoleného Inštrumentára. 

Frantl§ek Poul le hudobn9m t•CžJsérom Cs. r ozhlasu a v sú
fasnosll konči štúdiá na VSMU v triede prof. O. Kardoša. V trol· 
častovom Dychovom kvin tete ( Preludlo, Claccon.a, Finále 1 ne
zaprel volyv svojho pedagóga, čo te pochopítel né, ale zároveň -
ť!o Je oro teho ďalš! v~vo 1 sľubné - ukázol al mnohé or iRi nálne 
nápa dy a r iešenia. V pol yfonlck y riešene! kompoz!cll sa mu pre
dovšetk9m podarilo vyvá~lt 5 hlasov. svof<,ky vyriešlt formu a 
udr!a t tvar v štýl oveJ Jednoliatosti. Skl.adba prekraču Je " škol· 
ské kritériá a v0 výbornom podan! Brati sl avského dychového 
kvi nteta .Pl ne zau Jala. 

Stanislav Hochel študoval kompozfclu na JAMU v Br ne a po
dla bulletinu Jo už autorom takmer 50 skladieb. Nemal som 
zatlaf možnos t počut an i Jednu. až na koncerte uv&dzan~ Trofmo
nológ pre husle, k la rl not a klav!r (v Interpretácii C. Studýnku 
- husle, J. He(tmánka - klar inet a autora - klav!r ). Ako už 
čiastočne prezrád z.a názov, !šlo o monologické kadencie tcdnot
llv9ch nástro Jov, pospá Ja né krátkymi spoločnými úsekmi. Tento 
zákl adný plán yyplnll autor hudbou lm provi začného charakteru, 
bez nelak9ch hlbšlch štrukturá l nych č ! tematických súvisl ost! 
sna211 sa VŠ<lk oos tlhnút to, čo to pre Jednotlivé nástroJe ty pické 
[spevná me!od lčnost huslf, rozložené akordy a pasáže kla nnetu 
ak ord y k lav!ra 1. Pri vn!rnanr N!kéhoto neprekomponovaného tva r~ 
vera závis! na prvkoch, ktoré čl enia proces - 1 na tom, ako 
sú rozmiestnené, aby sa orldl hýmt plochami neotuolla pozornos ť; 
to sa Hochelovl vtipne podaril o vyriešiť. 

Vladi mir Bokea sa už od svoflch tvorivých začiatkov !avt ako 
racionál ny typ, ktorý sfrstredene a premys lene hlodá svot vlast
nf vy jadr<>vacl IHzyk Postupne h o obohacuJe a prlberá nové 
a nové prvky bez toho, aby v kon texte pOsoblll cudzo. l Mám 
na mysli atea tor l ku a metror ytmlcké pásma v Sláčikovom kvar
tete, k toré Je zauf!mavé a l t ~m. že okrem "konštrukčných " no· 
vostf sa tu objavu je al emot!vny dramatlzmus a vyplllt výraz, 
ak9 sa v Bokesových predchádz.a túclch skladbách ncnachádz.al. J 
Sonáta pre k lavlr, ktor(t hraJ l . Palovič so stavitel skou rozvahou, 
Prináša dva čl tri stavebné prvky (náladové okruhy) rozv!janlm 
soracované na vefket ploche. Nie le to hudba, s ktor ou by sa 
č lovek zbi! žil na prvé počutie. vvwdu le sl velké stístr edenle. 
vvv lnut9 zmysel pre sledovanie formy. Mál o nosnú kontrastnosť 
tematiky však Bokcs vyvažuje bohatým vnú torným r ytmickým 
životom hl asov a pôsobivými. rozvin utými gradáciami. 

Peter Bartovlc prešiel vo svo)om vývoJI už nlekolk9ml etapami 
l neofolklorlzmus, neoklaslctzmus l a ani o posledne(, ktorú pred
stavuje jaho Jazzové kvinteto Hold mladej generácie sa nedomnie
vame. že vyr lešt la oroblém jeho vlastnóho l>l 91u. jazz a vážna 
hudba, to le at v našich podmienkach história dost sta rá (Moy
zesovo kompozicle z 30. rokov, Gerhord tov pokus o spo )enle 
vla:.tného tazwvého suboru so symfonickým orchestrom, Salvova 
r ytmi ka v Zalospcvoch - len tak námatkou vymenované 1. Bar· 
tovlc využil schoonosll členov Bratisl avského dychového kvinte
ta a nap!sa l sklaclbu zaulfmavú. ale vo svo1om východisku l vý· 
sledku rozpornú. Jazz slavia na lmorovlzácll - a v tomto pr!pade 
ri ou snáď bola len kreáciu hobojistu V. Malého, ktor ý sl za 
blc!ml počlna l suverénne a teho sólo bolo skvelé. Osta tn! s vll č
~hn-meni.!m úspechom hrali vyp!sané party. Dobre zne la Samcova 
ampllflkovaná f lauta, u Luptáčika - klarinet, saxof ón - dobré 
I'Vlmlcké c!tenle nemohlo z.akryf nie celkom presved čivé frázo
vanie. Lesn~ r oh a fago t sk ladatel sólisticky nevyužil, hoci práve 
u týchto .. nejazzových " násJrojoch mohli vznlknút zau jfmavé 
výsledky. Nu(m!l ak sa , oprel o využi tie výrazov9ch prostr ladkov 
od klasického tazzu až po trel! prúd" - ten ul! le al v lnštru· 
mentárl velmi ďal eko od kánonov čl noriem. Vráfme sa však ešte 
od lnteroretácle. ktorá vcelku pritomno pr ekvapila. k samotne! 
skl adbe. Mlím pocit. že v ne1 nešlo <J vstrebanie jazzových prvk ov 
do tkaniva vlastnej výpovede, ale o pt1hy kal eidoskop rozmanl· 
tých tém, rytmov a oostupov, pospáJaných do celku podla plánu 
od historicky prvotného až po súčasnost. Teda o určité napodo
I.Jcnle jazzu - a pri takto postaven om cielt mOže vzni knúť za u 11-
mavá skladba r pro ctite l ov vážnej hudby, podotýkam, lebo jazz. 
mann! by asi mali Iný názor) . dobre zahratá [ opll ť : nebolo by 
lepšie využit oriRinálnu ta zz ovO kapelu ? ). ale nepr lnášajúco ne
Jaké podstatné rle~enla v hľadan! súčasného a pr itom komunl
kal!vneho hudobného tazyka. 

Hovor ili sme na začiatku, že kol ekHvny koncer t mladých po
skytol obraz dost r ozmani t9 a r tlznorodý. To by, pravda, vôbec 
nebolo chybou, naopak ; keby sa v tej odli!in01lti velmi nápadne 
nevynáralo al nlekolk o spoloi!nSích i!ft - napriklad pr iam uváž
livý v ýber prostriedkov, opatrné obch5dzanle novillch postupov 11 

s ni m s6vlslaca dilema opakovania uf povedan6ho, nepôvodnosti. 
Nefde o pobádanie k vSíst r el k om čl k exper i mentom s mater iá lom 
za každ(a cenu, ale bez ozajstného hl ada!!stva ani komponovanie 
neprin611a ovocie, ak l en nemá byt ponlžcnó na pái!i vosf či pCihe 
vy:.~oávan le r emesel nej zručnosti. Neuspokoj ivá - pri vlleobec
nom poblade na mlad(a gener6ciu - te absencia vyhranons;ch 
postojov, vSírazne osobnostných vk ladov, opier anie sa o vs;vojovc 
prekona né " modely " komponovania, nechuť k obJavovaniu. Zará
žajCice le to naJmä pralo, 2e ml ad[ sk ladatelia majú na to všetko : 
í talen t. i predpoklady, i - l ak ako nikto pred ni mi - pod
mienky. I GOR PODRACKÝ 
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SUPRAPHON 
vizitka do sveta 

Extstu1e Iste viac podrobn9ch 
§tatlst!k, overených ohlasov zo 
zahranll:la 1 rôznych vyzname
nanl, ktoré dokumentuJú mimo· 
riadny význam vydavatefstva 
Supraphon. Celkové úspechy 
posúdili rólne záva~ne Jšle člán 
ky. To napokon ani nie le môl 
zámer plsat sumárno, vyčet·pá. 
va Jú co o gramofOnových edf· 
clách tohto vydavate fstva. l 
bohateJ produkcie posledných 
mesiacov som vybral nlekofko 
platn!, na ktoré chcem uprla· 
mit pozomosť čltatera a na kto· 
rých chcem dokumentovať 
uspechy či aspoi'\ úroveň Sup. 
raphonu. 

Kto by sa nepotesll, že tu v 
po,;lf'dnom roku vyšlo nlek!ll · 
ko znamenitých platni s tvor · 
bou Bohuslava Martlnú? le to 
viac ako or!spevok k oostupnc f 
kompletizácii Jeho tvorby a 
pritom v~ctkom to to pr edsa 
len ďalšia malá splátka rodá· 
kov teho umeniu. Ked som sl 
prehrával tri platne s tvorbou 
Bohuslava Martlnu. zmocnila sa 
ma zvlášf vďačná nálada, nová. 
alrbo IISllOň obnovená rados ť z 
toho, čo tento tvorca znamená. 
Sme mu stále vefkými dlžnlk
mí a Supraphon zdá sa. že tú· 
to dlžobu predsa Jen zmen~ u 1e. 
Po znamenite! platni s or ches
trálnymi hudbami z opier Bo· 
husluva Marlinu, ktoré st:t pre 
nás dramdturgtckým objavom, 
zver!ll Státnej filharmónii Rrno 
a dir igentovi Jif l mu Waldhan
I OVi Dve suity z Martlnuovho ba· 
letu !star . Táto druhá pl utJ)n 
pri ná sa Z ll ll jhnttv9 dokument o 
časoch. kedy Mllrtinú vyrn~t.t l 
z lmpr eslomzmu. ale dlívul mu 
čtJsk(• pečllf a predovsetkým ho 
1 viac dynamicky dlťcrencovat. 
Cltltvá réžia dr. M. Slavn•sko.J 
ho umoct)UJe znanwnitý v9kon 
brnHn~kel filharmOnie a tdk 
platila sa potuvn ako Jndti\9 
koncentro\aný zá'-ltok. fndlná 

-·-.. 1mntcmplácio venov11n,; ~én.u 
D. Murtlnú, jedina stú le s·t pt e· 
vrstvujuca a nurastnjúcct mnO
Ci!!. Vrchol tej to .,série" pred 
st11vujú v~ak dva husrovíi kno· 
cel'ty tohto sklada!Pla v portun! 
Joscra Suka, t eskc i fi lhar•n fl· 
n ic u dlri.twnta Vác: lava Nt!n 
manna. Text na obálke vku~ne 
uvádza posluchátH do umAicc 
kOi struktúry a róznel /'a~ovet 
proveniencie oboch koncr.J•tov. 
Josef Suk tu dokazuJe Jedno· 
znntno rešpektovanú mwnku, 
že le to umelec mimoriadno 
cit l iveJ kontllény, skveleJ hus· 
Jovnl kultúry, ~lrokého !>týlo
vého zomer11nla a nav\•se ume· 
lee, ktor9 prehrieva svojo citv 
ceskou kultúrnou trodlclou fi 

r oznv ml !>VO lrlízno<,tam l. !oo ré 
su vlastnó len Jeho ná t•odu. JP.· 
ho Jnll!rprP. Ii\cla oboch husro
v9rh koncertov je pr ekrusne 
odľdhl:ená vo zvuku, zau 1!rna. 
va v najrozmanltelšlch ry tnu c
ký<.h a smykových detAlloch, 
noblesne c!tená v sOJových 
kantilénach pomalých l:astf 1 v 
suhre a výborne tempove vv· 
v tUP ná. )e to nuhrávka v na i· 
vlastnejsom zmysle .,vývozna ', 
v namáročnetsom slova zmysle 
rcprezentučnl\. Predpokla<Ulm, 
že pre docenenie Bohusl av,! 
Mut·tlnu urob! vera doma l v 
zallranlčl. 

Supruphon vvdal 1 nový or · 
chestt·i\lny profil Maur icea Ra· 
veto. ktot'Ý realizuJe Slovt!llSká 
fi lharmónia s dlrii(P.IItom A l · 
dom Ceccatom. Už Spanlelsk 'l 
rapsOclla dokazuJe mujstrovské 
pllt'!llllfltre tJ.tslch fllharmont· 
kov. ~esl.tčl ml tu terml'l 
"skvelý výkon". Iste n·1tká 
hneď otá.:ku, v čom IC tá do
konalost. Vybr.t né H;tvPiuve 
skl.tdby toll~ mimoriadno po~!· 
ta Ili s drobnými i vUčslml sOl a· 
nn vr.tlur.lch dychových nástro· 
jov. a to ako by prišlo mimo· 
rtadue vhod nosim !"llll!lrmont. 
kom. jednotlivé knntt l(iny s(t 
lllilllortotdllP. V\ I'OVIIan(•. lldUV:i 
z u iít na soba, 11 ko kr. cr sl orla 
tef prlatrfovl podáva ruku. S(t 
jednotne c!tené v nástupoch. 
zvukovo vyvážené a iste l dlrl· 
~entovou zásluhou z.nova a zno· 
va zJc ·.tiJované. Je to Jeden z 
niliJepsích PI'Ofllov Rnvela, s 
nkým som sa zatlaf stretol , 
hrz1wi na vlzit kn naim l ftlhdr
móll lt•. V\\ cz ll(• JJOSUIStVll VSflciiJ 
tam. kde IU clu ú Htll'<tžovat na 
festivaly alebo turné. 

So zvlástnou radosťou '>O rn 
siahol po platni venovaneJ k 
jubileu Zdeňka Fibicha. Supra· 
phon vybral Jeho Klnfrne 
kvinteto O dur pre husle. kla· 
rinet. lesný r oh. violončelo a 
klavlr, op. 42. ]. Plavec na oba· 
le hovor!, že Je lo .,vyvrcho
lenie Fibtchovel komorneJ tvor
by (1894 ) . . . lntlmna výpoveď 
citu ..• v9raz osobného šťastia, 
nesmierny vzlet a navyše gel· 
zlr erotiky ... " . Je to ozaj zá· 
važný pr!spevok z tvorby tohto 
skladatefa a možno i tak tro· 
chu varovná ortpomienka, abv 
sa na Fibicha Ink nczabuciH io 
Brahmovsky ladená skladba n&
člera do bohatého melod ického 
fondu skladatela, Jeho lmiiH~
ného majstrovstva a ve frn l uvá
žcného vrstven ia melodtci<ých 
lt la~ov. Znova ml prišlo na unt 
čl sa priskoro nezabrzdtll ná 
vra ty k Flblchovl. k tor ého vla· 
ceré diela nie sft e1;te ani vy
dané. Nie le to priveľky ha· 
zard s odkazom takého vPfké· 
ho umelca? 

V ce leJ pleláde nových plat
nl má nesporne pri mát Ariad 
na na Naxe Jlrfho Anl tHtlnn 
Bendu. Táto ver zia Ar!Arlnv Je 
skvP.Iým výsled kom SJ)OIHnt·áre 
znamnnllých r ecitátorov Vlasti · 
mi la Fiiara a MArie Tomáinvel. 
dlri~enta Milana Mnnclin)(ra, 
lltrráta Václava Ranča a or· 
chest ra Ars rediv1va. Zo sklad
by, ktorá mala premiéru pres 
ne pred 200 r okmi, urobili ' 'vý 
skvost, nesmierne za u !lmavv :!: 
basnlckého hlad iska. cltlt·;o 
zvukovo oddlfercncovdn ý a nu· 
dobne pu~obivý. Dt t'í~ll!ll nPVd· 
ha pou žiť dramuttrknJ~f t nte 
dramatický! ! akcent, v11A~ ..t clo 
!>plídu 1 ltnoo;nó avchlnn a a 
osoblltw VV JJr.tcováva l\ o ulle'l 
r;t. Celý dlll sa pred nll tll l r.Jt· 
vfja SO Sllgf'SIÍVIIVm Z!l<)rott.IIO· 
vanfm kúdtiho závužnl'lhn qo. 
va a kaidéhu z<ív.tltWho mo. 
tfvu. lo lo platliil. kturú Pv ~l 
mal Vl počut ka~d9. kto sl r hr·e 
urobi( •wr{lvnu predstavu o lB · 
čldtkoch melodránw, kto sl 
chce uspot) pro seba o ... cniť 
skl adatcfa Bendu u kto <.hro 
pochopi( obt•ovskCt orlir u l9Ch 
!<tor! •·ckonštntu ju still' ll muz l· 
ku. 

8tJOthovenov~k9 odl-<tz. •tiP 
n<~l mli tradtCiil tlost.tlt shvuly 
prlrastok. Ceská filharmónia s 
Kurlom l\1asurom vvtváríl :Jnrr 
nP.ra jose fovi Snkov l , Joscľnv i 
Chur.hrovi a Janovi Pancnkuvi 
v Bccthovenovom Trojkonce1·te. 
U i mPui.í čosi na povod a lú t A k 
medLi svetovými xrumofO!l OVV· 
ml !'lnnuml Ide o kval tl u, •ak 
tw~porne tá to pl11tna budo vv 
chylovut hodnotové zJv<Jl lP. v 
prospech Supraphonu. Tr~ ta 
dokonali sólist i hrn fu n ielen v 
rovnakej zvukovej inlenttte. 
r ovtwko chlípu Beethovcnd, ale 
navvše - náročné party hraJu 
s r ovnakou pri rodzenostou. s 
rovnakým citovým zaulutlm a v 
umernych tempá ch. V sítčRS· 
n9ch trendoch hrot BeethovPna 
prirodzene. nevyumelkovanP-, 
vynásaC Jeho hlbku skôr lech· 
nlckou dokonalosťou a s dáv
kou prirodzeného fudského Cl· 
tu, znamená táto nahrávka ur
čitý triumf a to l vtedy, ked 
sl odmyslime. že z,asv!lten~ po· 
slucháč nepočúva vždy trlo 
vce lku, ale s(tstreďule sa l na 
Jednotlivé výkony. 

Ceská filharmónia a Váci11V 
eumann pt•ipravlll kazetu so 

VII. a IX. symfóniou D. Sosta
ko viča. TAto nahrávka, na 1mU 
oochopenle a umeiPcké vybrtt· 
senle IX. symfOnlo bv mala !sť 
svetom ako vLorový priklad. 
F!lharmontcl nalml:l túto wm· 
fOnl u nev1:edne odfahčlll , orav
da ZH predpokladu. že max'
málne odfahčenle mohll dokti 
zat Jen dokonalou tcchn tkou 
hráčov a všetkých skuoln. ~OS· 
takovlč hýri detailami a akobv 
skrytým vedomlm. že kald~ 
hráč je tu sOiista. vsndenl' sl· 
!'o do kolck tlvu, ale akosi <;ám 
za seba zodoovedný v!lčšml než 
v Iných sk ladbách. le to výbor. 
ná pla tňa a neváham povnda ť . 
že by mohla vefmi zavážt ť v 
diskusiách. čl Ceská fll harmO
nta pair! k piatim naile;Jií•l' 
o t-chestrom sveta. 

'llet'ak.tl ~om tufko od dvoril 
symfOnlt Carla Mat·iu Weberu. 
ktoré nahral Pražsk~ koruurn t 

Na dvujstrAnke tohto čfsla sa ob.lrn e j~le než ie zvykom venu jeme prodnkr: l i nallit:h d~u c h v ~ 

dnatef"tiev !framorónovfch ph1tn f ll11kmer pravidelne sme uvcr ejilovali a uvc rc tňlliem e ai rec<! ll · 
lie gramoplatnf vydavatebtva PANTO . ktoré okrem vefmi prni níiho spt•ístnpiíovania n l)nsttv 
l:eskej lličasuej hudby pohotovou dramalur!fi On znovnnJ.ľvuje hodnoty nedávnlll minnlnsti p r t~7fl n. 
tuJe lnterpretai!n6 umenie i!eskvch hudobnlkov vlietkýcb !fenerácif, nalmii vlíak mladých l a tllnltn 
mieste viak predstavujeme i!ast z bohatej produkcie vvdavatelstva OPUS, ktoré osllí vi malé tnhi
Jeum a bilancuje päť rokov svojej i!inoosli. So wai!kou Supraphon sme sa na stránkach našil: h 
no•fn stretball Iba sporadicky. "Venujeme jej preto obiírneiil pnhladovf maleriál. - R-

orchesler s dirigen tom nea
oom Dixooom. Je to dNIIDlltUr· 
glckv čln prvého stupt'\a. závaž
né orl pomenu t!e doby (vzntkll 
roku 1806 ). kedy sa už nápad
ne hlási nové stýlové c!lenle. 
Weber zvyi.uJe záva.lnos f tém, 
ako ot·edchodcovia necháva sa 
ovplyvilovať ludovou hudbou a 
v sl~náloch a témach trllbok 
nápad ne predchádza neskorS1e 
WaRnera. Kto sl chce urobiť 
znejúcu predstavu o tom, ako 
klasicizmus prerasta l do ro
man tizmu. ten sl mus! vypočut 
tCtto veľmi vydarenú platíiu. 

Supraphon v rámci svoJho 
obrovského nahrávacieho pro
~ramu a v rámci uvedo:m~le! 
snahv odpovedať na dopyt kon
zumeuta, vydal 1 wagnerovs~ú 
olatt)u. kde rlomlnllnlu t'Jor! 
Pä ť básni Malhildy Wesendonc· 
kovej. • adežda Kniplod a Ces· 
ká filharmónia so Zdeňkom 
Koiilerom rea l izujú Wagnerov 
zápis s nápadnou snahou vv· 
niesť .,dramatickú l yrično!>C" 
tohto maJstra. V skladbe, kde za
lež! n<t každom slove. v diele, 
ktoró t•ást lo z atmosféry 1 ruta
ce ho Tt•Jstana (plesne vz11 lkl! 
v čase, kedy už Wagner .. :;,1 
eu le Tt·l slana l nachádza ju vi.et
ct zučostnenl umelci sor·1vuu 
rovnová hu medzi detallo:n a 
celkom. Ctstrednou vokálno•• J!. 
nlou a premysleným sprlevo. 
dom. Hle predovsetkým výbor
ne. zdá sn mi, že cltllvefste ..tk o 
me navvknutf, diferencujú Chd· 

t•aktery Jednotl!vých plesol. 
S hlbokou pletou som JOčtí

val aulot·sk9 portrél JarMiava 
Doubrovu, ntisho srarého :lrtH 

teld. Jednoho z naJtalentovanej· 
Mch česk9ch skladaterov .!O. 
stor. Platita vychádza k 15. v~•
ruč i u skladatcrovet smrti. ?.o
slavii! JU zo stnršlch rozh i.I.;Q. 
vych nahrávok a platn! a prq· 
zcntu ln ozaj zilslužne tohlo 
tvorcu. Doubrava predl>tavov.t l 
v česke! moderne! hudbe •er h
ll lckv suvcr finncho, uvažl;vl>h.:J 
a k humaulzmu vždy lnh lln:t· 
lttceho skladatera . Tento su:wv
ský melodik. nevyčerp& tclne 
schopný hudobný satlnk prfl· 
rástol SVOJimi veclomostarŤJI 11 

r rtkovým spolol:cnským zást o
Jom viac svollch stu' asnfk•lv 
Ptdlitll vychádza nielen ako :JO· 
hrad dozadu, ale snád e~te 
viac ako varovná ortJlOmi"l l k ~ 

sit časnfkom: .,nezabitclanne na 
druhých. aby bud úcnost nez.1. 
budia fdhko na nás!" 

Pred dop!sanlm tohto článku 
dostali sa ml do rúk Dvofáku
ve Lel(endy pre orchester, np. 
59, k tot é Jl i'i Pinkas n11hrnl s 
Brnenskou itátnou filharmft· 
niou. Vďaka Supraphonu, te pri· 
pomfna tento symfonický ce
lok a snáď tým at zobud! r ôz
nych koncer tn9ch ot·~a nl~lito

rov a dramatur~ov, ktorl ~ú 

vl dv náchyln! vytrhnúť z cul
ku len jednotlivé legendy a tak 
predpokladať torzo. Kto sl chce 
zrekapitulovať, akým prlehrš· 
tlm rozdával Dvoľák svoJe me
l odické ni\pady a s nimi 1 ~1-
roktí paletu citov. ten sl rád 
vypočuJe ttí to platňu. 

Aby Supraphon usookot.J 
prívr žencov operného spevu, 
ni!Jm!l dlskof llov. ktor! sa te· 
šla z gramofOnových portrétov 
velkých spevákov. zl skal Jt. 
cenclu s oocrným recitá lom 
Jessa Thomasa. Spieva t u mno
hé znilme árie a mne osobne 
sa naJvi ac páč i, keď spieva sd· 
ny z Wagnerových opier . Ume· 
lee svetovej povest!, nie u~ 

naJmladš! medzi sučasnýml 

hviezda mi. ziska! st povesť 

Ideálneho bt•dJnného tenora a 
preto Iste uspokoJI každého. k lo 
bude hfada t .,kovové výšky" 
dramallckv akcent. eťektn{l 

orenáS!lnle zo stt·edných polOh 
do vvsslch a pod. 
Konč!m tento výpočet pozo

ruhodných noviniek Suora oho 
nu. ale le~la orecl "mnou e!;t t> 
~tvrl vl'fké kazPtv. ku ktor9.n 
sa azda nlrkcdy v buclltcnosl• 
vrátim. ZDE KO NOVÁ(;Ef 
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DMITRIJ SOSTAKOVIC: 

Sy1111 0nia 1!. 2 H dur liiJ 14 ., ~>nu•a nl ll Oklflhru" 
Sym fóni a 1!. 9 E10 dur 011 70 

Slovousk fr rllharmun ickv .tbor f .~: bu rma i~o l cr 1 ;\1 lluh 

rodlnMk ý ) a Slovenskú filha r rnônlu dirh(nje L. Sluvak 
OPUS Stcreu !Ili O 0382 

'\k(' dvti ur hw odlli.né ~vPlY. dve tváro velk(lho lllíl l
l!ll\1 s 1 niJtuvulil vedrll ~oba na !Ili IO oltlllll . . , DI'U l ~n " 
~ uulno nl!?;IIUIIld u nusnllerutl prekva1>1Vci. V.mlkld k :o. 
VYI'•Itlu VOSR v uvtlnt~otEII'dnom Soslakovlčovorn olltloiJf 
PO uronnére už ur>bola uvád.wná a !>11111 autor lu vt.1c: 
král hodnotil ako .. neO-.poch. neuodarenu skludbu" :'!·l
zná~~ ~a. ~a som kládol platilll na Rramofón s vol!\ 9111 
nEtpHtfm: obdl vutem os l Zldtý Vl!k, ktoré vznikli v 
tom tl>IOm obdobi - ale to su Iné temv. raf1novanr• v1 -
11i'ut6 ut·o mladlcke vybusenle satirY. Irónie. hudobnlll 
2rotosky. V skladbe vonovanel Októbru <;ostakovlč tieto 
Q:ostr~edkv. pevno spolenl! s chat'l lkte•·om numetov. ,lO· 
Ullt tt llllko nrmohol A dni nApoulll. Pol'utemo expreslv
uu l' ldVU hndhy: zo sumovel plochy (rok 192711 začiHiku 
sa vvnáratu uPot·nó. osti'Ó v•·choly kulminácii. nasll!dU· 
Itl nPI'I ówe narastan tP kontrabasov. zlomenó husfovvm 
sólom a potom sa vzpfnají1ce k druhómu vt·cholu. po 
nom tlrlch!ltlza st11-.euJe v huslloch ,, klarinete. pod k to
r~·m odum•oraju sláčiky; na záver masívne, talkil nil
ÓOJ'Y zbot·u vy ús tu lti do recitácie ll su oh Jusu jú co do· 
poved<tné plénom orcheslra. Celá 20-mlllutová skJudo!l 
te urltom riešená atematicky, niet tu ani núznaku il;i· 
•·okych .,sostakovlčovských" tém. an i kontrustnotsl,.ho 
Vl r ;1wveho oscllovanla. V ,.dvojke" asi ta ž ko ná l:.f ne
tak v no~l~ t<~tnntsf prvok, ktor9 by bol zohral v ddl i.OJn 
"YVOII Sostakovtča dôle>.llei!>lu útollu. Pt·avdou v~11 1e 
111 to. 1.P lll'á;..a 1111 nej bola pre skladatela .. nooochvt>
ne nro~pesnr1 . d 2e táto <;ymfónla len potvrdzute poslu
chli•' ovl . aké zlotlté su resty umenia: nutl ho uvedomiť 
st . 1.e každé dtelo toho tstého autora 10 čímsi Jným 
11 v.ac ako vvhlr>tlnutv. zustručneny a tlovrchný obruz. · 
ak\' sl o nom matne vybavutmnp vo vedomi. opret••tuc 
sa o nlekofko wumyrh rormúl. Druha S~takovu;uva 
symrón1a !:,.t pravdepodobne nestane prp slruké po~ln
cháčl>tvo vrstvy tou nutobfubenclsou a nJwočuva tltl i~ou 

nHilllll ked lQto mwsto pevne ZEIU!ala druhá skladoa 
mt nlltlnt. 9. ~vmrpn t u Es dur. V.wlkla liU voJne. v!."lil:o 
~~~ od 1101 i•,tkalo a motno práve prAlo spôsobila wfké 
roz ·1akY. le to dielo rncloslné lhr,1vfl. scherzózne: n rt 
te nedôstojné oslávi( koniec VO JnY radostne'! Bu jurou, 
t·ozpustllou veselosrou '! Tá dominu to v kr.t ni·ch • 1 
tlltch - le tu vsak at zádumčlvo!>ť Modot·ata. ml.l.llw 
vysplevaná v klarinetorh a flaulárh ponut·r vr•I Kii 
fa~otové sólo, preru~ovRné nfistotčlvýml trombOulli!, 
ktor é tvori prechod k Finále. VUčšlnEJ motlvuv <;l'lll '•.Lt iP 
stn vla na ymetrll a .. ,JopPvkovo~tl". cr lok te vo zvu
ku komorn9 a vo formo vyvQi.eny. 

PrP lnterrnetov ooskvtule nw/nn~t blvsnuť sa v po· 
čntnyr h a r.ľcktnýrh <,(JIRch. t o l'lenuvlil SF tltt i+':~ l !' 
\!1'11>.111 L. Slov/if.. volil '>lr!edmu knncep!'IU. ortlllllll ,t \• 
hmhrP V rámCI ktor(•hn VVZntf'Hl kit~d(l f t'[ll <i vvr 17 ·lr. 

no nie prrh11anf!. V prvf! í l'u ~ti r:Jtlt -;korn lUnr.clh t•r:r 
Jllo koli.::.Aal.e te ú · ltá ~J :. 

šCikové stavb<t jo prenrncuvau . Pln{> ab~olo t {)r·l u ,.l sl 
Zll~lu~l Slovnkovo I>Od.tnle 2. wm!On te. s prc:myslPavm 
~oztozenfm llvnunllckVI h hladín r,,r!!blw muoholv,, .. , o. 
perfPidné V pO~ l U ll 10111 narastun f Zl Uk ll f Jlľf!~Ve.lc:•. •i 
úvod 1. Sloven~ký filharmonický zbor nnspcl k v\' :>•tr· 
nel úrovni nahráVk\ tvilrnYm. s9tvm tl'ukum. 1 k•Hf v 
prchustonet sadlbO drtlkularla nlo Je do~( t. r •t ,r.,,, 

l PODRAI~I\Y 

OTO 1-'ERENCZ\' : 

Hudb• pt·e tlyrl sl6člknvé n6stroj11 

Sl áčikové kvarteto č. l 

Wrá Slovenské kvar telll 
OP US Ster11o 91 ll 0342 

V sklddatelskom di ele Ota Fercnczyho zau)lma tu d ~ e 
komtJOzic le pre sláč•kové kvllt'leto význačné miesto Su 
akobv kryStalickym tvnrom, v ktorom ~a dokonali! ~n
strelluju prtnclpy jeho hudobneho myslenia a preto ~ú 
Isto naireprezentatlvnet!llml skladbami. pre ktoré ~a 
111ohlo vyclavaterstvo rolhodnu( v umysle predstaviť sk la
daterovu osobnosť. V celej Forenczyho tvorbe sa obta
vutO znaky, ktoré v tychto kvartetách vystupuju vyraz· 
ne do popredia: dôsledné rozvflanle pt·ocesu formY. r.ko
nomlka základného materiálu, !ndtvlduálny prlstup k vý
stavbe fOJ•mv. velká rozmanitost a pritom prlsne logic
ká \ nútorná jednota zvukovet struktury, bohaté vyu ž.1· 
tlo techniky a zvukov9ch možnost! ná<;trotov. 

Svojou podstatou prlbuzn9 a pt·edsa v konečnom vý· 
sledku dokonale Qdlli.oný svet obidvoch Ferenczyho ko
morných skladieb stvár nute Slovenské kvarteto nevsnd· 
ne cltllvo. Komplikovanú faktúru Hudby pro stvrt !>lá· 
čtkové nástroje podáva s dokonale vyváženým zmyslom 
pre detailné náladové odtiene a pre plynulosť prúclu 
skladobného celku. V Ich podan! sa pr ed nami odvila 
hudba dokonalá. vždy schopná vzbudlt pozornosť ne
čakaným prekvapením. dávkovan9m však diskrétne. bez 
zbytotne1 nadsádzky. Zvuková stránka 1ednotllv9ch ná
stratov te v celel štrukture harmonicky vyvážená a 
pl astická. Ani väcšfa lndivlduálnost vedenia nástroto
vých hlasov v Sláčikovom kvartete č. l nezvádza hrá· 
čov k presadzovanlu vlastného partu v celku štruktúry. 
n aopnk. základn9m znekom Interpretácie t ej to skiadbv 
te decentnosť zvukovej pl astiky. Jednoduch la fa ktťlra 
druhej skladby dáva vlič~lu mQžnosť priamo sledovať 
llrchltektonlck9 zmysel hráčov kvarteta pri v~stavbe 
ror mY. Nesporne Ide o Jednu zo špičkov9cb nahrévok 
toh to vy nika jucoho komorného tel esa. ktorú umoct)U· 
Je 1 vysoká technická úroveil záznamu. a ktor á sa mO· 
te - ako hudba, lei Interpretácia 1 záznam - pre· 
zentovat nll ncll!ll:lročnejsll'h svetov9ch f óroch. Storno
záznam podáva zvuk kvarteta v plnosti. pla&llčnostf a 
dokonaleJ vvvá~enostl Zvuk je verný a oplýva sýtosťr,n 
t imbrov Jednotlivých nástrotov a z!Uičnou dynamickou 
škálou : n ič 'la prltum neorokr9vn. ani netrlest l. Pr i dob 
rom rrp rodukč11om svstémf'! mo,no tuto nahrávku pol'li 

va ť s maximálnym u..,pokojt>nf m a pôžitkom. 
J. PO~PI~IL 

P. l . ť':AIKOVSKII Koncert pre husle a orchester O dur 
op. 35. SlovonMkú filharmôn lu dlrigufc Zdenek Kol ler: 
Husto. Vladimir Spívakov. 
OpnN Stereo 9110 0352 

v gal l\rl1 mlud::.lch '>OVIObk\'Ch hul>listov patri Vladt
mtrovt Sptvakovovl Jedno z pt•vých miest. V roku 1974 
koncertoval IUI BIISo vlf'!dl sa zrodrla al nahrávka Cat
kovského husrového konc(Jrtu. o; ktorým dnes 3l· t·očn9 
umeiPr zo2•tl vdké uspPchv u>. na l nlet•pódlu '71. 

Ro!Jsérl nahrOvkv tretow u!>llovall o dominantnosť 
z~uku sólového 11ilstro t<t orod orchestrom (tón husi! te 
vsak miestami aJ. urlvoTmt prtcnt.tný, svietivý a v nle
ktot·9ch úsokoth tisku vu až utccho1 é odtiene 1. Sloven
ská f!lharmónw pod cttllvym Koslerovým veclenlm J>O· 
dáva v ort hr!stt•ólnom c;prtovoclo výkon prinajmenej 
solldnv. Dirigent sóllslovmu Chdpanlu príspOsobll r ad 
detailov l v samostatn~rh orchestrálnych usekoch. Pre
ferovame zvuku sólových hu'llf, natma v dynamtck9ch 
vrcholoch šlo na ukor dosiahnutia symfonickeJ hut· 
nosti. Koš let· taktne zo< tú vu v (Jzudf f čo Ináč korespon
dute s autorovou koncepciou l. nezaprie však a nl tu svoJ 
výrazn9 muzikantský nábot, ktorý sa p••otavuje v osobi 
te! tvorivej atmosféro. 

Spivakovova koncepcia koncertu vycluídza z ruských 
a sovletskvch lntl\rpt•otačnych t1·adlcll. rozvila Ich však 
v súlade so svojim umeleckým laložen•m. Dielo mu 1>0· 
sky tu Je l rokl! uole pre r ozvinutie celeJ toho - vo všet
kých parametroch matstrovskel. bohutel Interpretačne! 
palety. Zvolme sl pre _porovnanie Splvakovovu nahráv
ku a lntorprotCtctu Catkovského koncertu Davidom 
Oistrachom l nahrJvka z veretnl!ho koncertu v sále 
Moskovského konzervatória v r. 1968 orl orllelilos-
11 Olstrnchov?ch ~esťdos.atln, Symfonický orchester Mos
kovsket štátnej rtlharmón lo dlngovat G. Rol destvensklt) . 
Oistrach má pred Splvukovom predovsetk~•m výhod u v 
tom. že na JPho nahrévke tG zachovuná všetka spon· 
tánnost l 1 clá kontinui ta fl!ho tvorivého prlstupu, bez 
stri hov. ku ktot·ym llt'l štildlovet nahrávke nutne musi 
dorhlldzal. Trldsntrol'n~ t'Oldlel vo veku oboch Inter
pretov pro tu vu 10 sa v 0Jstrachov9rh usadenolslch tem
pách. v plynnlcíl> iCh prechodoch a vo [!nAJe a.tda al 
v trochu llOIIlBišom tempe. no murkantnn akcentovanom, 
takte do1om lltnečno:.tt te prAl>V!'dt,vPjsL Oistrach te 
tiež vllčslm nwtstrom v dllvkovdnl tJáuz: ruuprlklad v 
uvod nPt kad mc ll 3 t. <~Stl ]. teho tOn lP mtikki;l , za ma· 
ICJvotSI a tahodnClSI l lli'UVdti , no tom lo tlltrumotrl !08 
rovnako pod ielo zvukov9 záznum 1 kvullta nástroju). 
OrchcstrillttY sprievod Jeho výkouu dosahuJe v dynamlc
kycll vrcholoch mohutn9 l>VIll ľonlcký zvuk. v Sp!vakovo
vcl nuhrávkP. oko '>1110 už womonull, mlest<lml ch9bu. 
SI)IVOkovov vvkon &a vyznačuJe v~roznPjslm llllllltllenfm 
vziotne j. ncso\ttanet typicky romantickeJ ranlázle. Je 
prltomná at v pomerne pokoJneJ Conz:oncttc. a~o~trkv 
zllnflne lse t a vyl.aru jilcef okus! vrúcnu naliehavosť [ u 
Oistt•arlw Jt revládn široko rozost>lovaný medltnllvnv co
ka t so su~wst1V1W z HlrlJuvun9ml o zata}envml dvnam•c
k9ml vrcholmi) . Vo flnlilo Je Sptvakov dravsl. preroru ie 
J)rlkl'Oi'>IP kontrasty. ale nrerhody mrdli nl llll !možno 
1 zlt-.Juhou <,l rthovl ule su také oll·nulé a uhl<idené. 
1\ anlahtlnfl usekv ~trhnu bezprostrmlnostou a r.mnr1ál 
nou hlhkou r~l' h le ča~tl ra-;ciuutucou teehnh k uu ll rnv
nnu <1 podm 11n11J l>l poslucháča vpred sa ženúc·nu d •,t 
VOli V\'POVC<Iou. V, (;fZIK 

fil lo Sp1tkové 
OPU Stereo 91 l l 0363 

i\a pronloveJ platn i sa mi Rdá sloven~ké hu~h!>t;;-1 
pred~ta\' U te uká2k<lmi .1: knmornnl hudby, ktoré nuhrc1· 
la l d klnvlrneho :.pt•I<Jvodu rovn11ko mladoho umele<~ 
Pavla Kováča . Výber skl <~ ti IPb Iste uvilo o 1 slrsi ok ruh 
zau Jc:ml ov. kcd>.e tdc o dtela v!>eobocne oblCibené " 
zná me. no prttom tcc~hnicky náručné a umelecky plno
hod notné. Prvá struna platne patri velmi pôsoblvlll 
Sonáto pre hu!>h. a klavlr d mol, č. 3. op. 108 od 
1. Brahmsa. }Ol tochnlck6 l:l výr azová náročnosť stavia 
pred Interpreta značué nároky. Spttkovu LYiádla ttoto 
problémy dobru. Ukázal" techn ickú vyspelosť. zmysel 
pro ~týl, cit pre dynamiku. v?stavbu formy l tvarovanie 
kon trastov. Vedela rozo!>p!evať ná!>trot. dať mu m!lkk (J. 
zamatovu f.trbu najm!l v stredných polohách. Jel kan
tilény matu vrúcny v9roz, sú pokoJné a vyrovnané. 
Zmvsel pre lvrlckll básnivosť preJavila natmll v druho! 
časti. V závm·ečnel časti sonáty zauJme w so lot tem· 
perč:tmentn9 protav. zmysel pro rytmus a výrazn(J dy
numlku. úvod druheJ strany platne patri známej Ra· 
velovet r apsódii 11re hu:.le a klovlr .. Tzi~ane" - vlr· 
tuózne náročnej . .~:vukovo velmi eľektnet. pinet brllant· 
nych pasáži. V net už - natma po výrazoveJ :;tránke -
Interpretka mene! presvedči. Jet prednesu ch9ba určitá 
uvofnenost. Tahkosť. typicky ravelovská hravosť a zvu
kov9 lesk. Uslluto sa to vyvážiť technickou vvpracova
no!.ťou a temperamentn9m. rytmicky výrazn9m urota 
vom natmll v druheJ časti skladby. V Catkonkébo Mc· 
dllácll pre husle a klavlr op. 42 a vo Vatse schP.rlo 
pre husto a klavlr op. 34 Spltková zvládlo romanttckll 
poet!čnosť skludleb. dala Im výraz - v Meditácii zvlás! 
nu elcg!čnost. spevnosť. vo Valse scherze rytmickú plv· 
nulosť, tanečnú [antazljnosť - dobre sa vyrovna la ut 
s technlck9ml problémami. Kováčov klavlrnv spr Jevorl 
vo všetk?ch skladbách sa vyznačuje perfektnou techni
kou a c•tllv9m prlstupom k partnerov!. Z. BERNATOVA 

V budúcich č!slach HZ budeme recenzovaf ďal§ie no
Vlnky Opusu Z nicl1 aspotl obrazom približujeme platrw 
amertckej sopranistky Helen Donatltovej. ktorá ::a spríe· 
vodu K omoméllo orchestra Státnej filllarm6nie K ošice, 
pod taktovkort K lausa Donat lla, interpretuje skladby 
J. S. Baclla a W. A. Mozarta. Mladý slovenský flautista 
Vladrslav Brurmer ml. sa 11a ~ uojej profilovej pla/Hi 
(Stereo 9 111 0375 ) za .~pne vodu Slovensk ého kom 'JrtJčllo 
orchestra predstavuje u skladbach F. Betldtt a f. X. 
Richtera. - Z Operety do operety je názov plat11e. klf')· 
rou uydauateCstuo dramaturgtcky staha po rtajznámej· 
i11cll a najobCúbenejsich autor och iánrtt (Strauss. Lehár, 
Kálmán). V známych scénach z operiet Cigártsky ha· 
rór1, Netopier, Veselá vdova, Gr ófka Martca. Pagwwti, 
Zem úsmevov a Cardášová prince:rl/1 úč111kujú sLouert· 
,,kr solisti (Stereo 9116 0328 ). 

Z noviniek na svetovom gramofónovom trhu 
ARIOLA· EUKODISC: B. Smet<lna - Predaná nevesta : 

Zbor bavurskóllo rozhlasu a symfonicky orchester mnf 
chovského I'Ol!lln" u dlr. jaroslav Krombholc. Sólisti 
TerPsa Struw~ová. Ren6 Kollo. Walter Berrv a 1. e Po 
ter Schrelcr >;pleva Schumanna [piesne na texty Cha 
mlssovr.. Lf'ndunvP. 1\ornerove ). a klav [t'l sprav á dz~ 
~onnan Sh!!llt't' e l. S. Bach - VIanočné oratórium 
splcvn ju \ 1\u.I(ÓI'O'I<i , P. Sthrelcr a Th. Adam. dr<llddn 
sky t-.•·nuLr·hor , Barhorchestor Dráldansket fllhol'lnóniP 
dh· Murt l il Fltlmi~. 

BASF· \\ \ Molart - Lucio Silla: sóllsll A. u~éro 
vá. E. Muthtsová, ll. Donathovó. j . Varodvová, P 
Schreier. \V Krr'lln Mozr. rteum Orrhosler dlr. LPopolrl 
ila~er. 

OEUTSC:HE GR \ r>1MUPIW. : ll. Wolf Ple~nA na M(j 
ľlkeho texty, ~PI E'!va Dietrich Ftscher-Dteskau. pri k lavl· 

rl Svlutostav Richter . e J. Brahms - Ľudov(! plesne: 
spieva IO E. Mathisová. P Sch roter, na klovlrt sll revádtA 
K Engel. e G. Mahlor - Pleseň o zemi ; sóllstt Ch. Lud 
wigovll 11 R. Kollo. Berllnskych filharmonikov dl r H!'t · 
hert von K1ra1an. 

ELECTROLA: F. Llszt - Klavfrno koncertv l' 1 a 2 
I!W Phllharmonla Orchestra London cl1r Mo~lw 1\tz

mon. c;Olista· Garrlck Ohlsson e C M WPbm· Eu· 
rvantha. Sp!Avatú · 1. Normanovli . N Godcla. T Krrlli~P 
S Vo~el a dalsl. Zbor lloského rozhlasu a druZII m ... k tl 
'>taatskapelle dlr Marek Janowskl. 

RCA· l Brahm!> - Sonátu pre husle a k!Rvlr č. 3 
011. l OR lntor'llf" h mol \',tlčfk A~ dur: M P. MnsorR· 
~kit - Obrázky l VÝ'' '•V ~. Vladi mir Howwttz fklavlrl 
Nathan Mlfšteln l hust& ]. 



NAš ZAHRANIČNÝ HOSŤ 

Na jsamprv n6 ulsll l, le sa 
volá tak, ako ho hore uvédza
me. Z pobyto'f v zahranlčf sl 
vlak nykol na rôzne trans· 
krlpcle svoJho estónskeho me
na, a tak ho ani neaoepokojo
valo, f e ., tlačorych rnaterl6· 
loch BHS ho pomono'flivall rb
ne. Sétdlrlgenl Státneho sym
fonického orchestra Est6nskej 
SSR patril k najaympallckelilm 
hostom lohloročnfch BHS 1 
privllall sme ho al na Dňoch 
so'fietskel kulldry ., CSSR. 

Kedysi ale začlnall pri bl
cfch n6atrojocb. Preto ste ne· 
skdr prelll k taktovke? 

Ked som mol 4 roky, bral 
som už na xylofóne, čim sa 
vlastne zočola mola hudobná 
kariéra, ktorá trvá už 34 ro
kov. Pod vplyvom staršieho 
brata zača l som neskOr študo· 
vot hru na blclch na hudobneJ 
?lkole v Talline. Keď som tu 
skončil, ch9bal ml ~te rok do 
konzcrvatorlálneho roku - a 
tak som tu ešte rok zostal, alo 
musel som sl zvol1t ďalši od· 
bor. Vybr al som sl dlr l,~eovanlA 
speváckeho zboru, pretože mOJ 
brat sa medzlt9m stol dlriJ~en · 
lom. No lonln,~Cradskom konzer
vatór iu som mohol vstl1plt tiež 
do triedy dlrh:ovonla. preto.le 
som mal zu sebou uZ Iný hu· 
dobn9 odbor. Po celý čoc; dlrl· 
gentsk9ch stt\dlf som vypomá· 
hni pri blclch nástroJoch v rOz
nych estónskych súboroch. Bo· 
la to dobrá škola. lebo rytmic
ká stránka hudby to pre dlrl· 
genta nesmierne dôležitá. 

Patrfle medsl dlrl~eenlu., kto· 
rl sa s6stavna 'f8nu 16 opere l 
symfonickeJ hudbe ..• 

Nemol by byt Ion opern9 čl 
symrontck9 dlrl,~eent. Natmll 
oporná !ipoclallzácto te prHIZ· 
ka. Pre dirigenta mu l byt 

Sovietsky dirigent 

NEE ME 
JÄRVI 

predsa životne dOležité, aby sa 
pohvboval v rôznorodom reper· 
toArl. Okrem operneJ a symto
nlcket tvorby mol by sn ne
vyhnutne venova( at komorne! 
hudbe. 

V6i nhor na bud6coo1f ope· 
ry ? 

Opera bola, te a bude. Prav
da, otázka znie: ak4 by mala 
byt súčasná opera? At v bu· 
dúcnostl budeme na tavlsk4rh 
stretávat vllčšlnu dnes uznáva
n9ch diel staršlch matstr ov. Vo
rim, žo do kmeľ\ového r eper
toáru vstúpia l niektoré opo:v 
Stroussove, Bergova, Prokoľlo
vove, Sost.a kovJčovo Kawrlna 
lzma ttovová. Nevy lu čov-t~l by 
som vša k, 'e so odrazu oiJfovf 
tak9 v9razný talen t, ktor9 ta· 
tieni všetk9ch svoJich sl1čusnf· 
kov l mnohých prodchodrov. 
PrJpomo1une sl len Gluckov 
osud: no kedysi uznávaného 
skladatera sa celkom zabudlo, 
pretože ho zntlentl r sto t~ le .l· 
tovaneiM Moza rt. 

Niektor! dlrl~eentl tvrdia, že 
dlrlJ~enlstvo sa nedti noučlf. te 
le k lomu potrebné llpecirlcké 
nadania. Co leda te dlriRentské 
umenie? 

K Ich tvrdeniu so prlpá tom 
- a potvrdzuto ho ot cel9 hls
tot·lck9 v9vot. Kofko Ion dlrt
gentov existovalo pr ed tak9ml 
sto rokmi - každé divadlo mn· 
lo aspoň Jedného! Dnes sa na 

nich celkom Zdbudlo. VIeme Iba 
o tých, ktorl robili natvllčšlo 
umenie. Dirigentské umenie -
to te ošemetná vec. By( dob
rým muzikantom e te nezna
mená bvt a t dobr9m d l rl~otAn 
tom. Dobrým dirigentom !>ll mO
~e staf tba človek mnoh9ch ~po 
clfick9c h v lastnosti Su no nri· 
kl ad dirigenti, ktorl or l oréicl 
s or r hest r om radi .. orudnášn· 
tu" takéto rozhovorv vll<~k 
zv!l č&ll nikam novedC1 In! ho 
VOI'Ia ma lo tt pti hym pohvbom 
rukv dosiahnu v~etko. Tu sa 
začfnll skutol'né umeniA. Di r i
govanie, to nie lo Iba ved lo( 
taktoval na dvo alobo tri do· 
bv, di r igovanie to spo)enftn 
mnohých fu dsk9ch. umc leck9ch 
a omotfvnych vlastnosti. Pohyb 
ruky patri k teclnel tu zložiek 
tPtto rOznorodostl, ale ani se· 
bPi r pi:iu wchnlka r ukv neuro
bf dobrého dlri,~een ta Jo známe, 
že mnoh l vefkf di r igenti nPm 1ll 
orfll~ vvbr(s<.,Pnn tPC'h lllku . na 
prfklnd Furtwllngler. Keď sa 
pozrie te na Karatana. llež niiJ
kedv neviete, čo vlastne ruko· 
ml robf. Hril čl v~ak cftla f lui
dum !Pho ruky, ktora Im pred
marovávo l nteroretovanu sklad
bu. 

Co poklad6te za naldllldltel· 
Ile pri styku s orchestrom? 

Zfskat s ni m čo na južSI kon 
t akt. byt maximálne náročný 
avšak spravodllv9. nel)rlstup(): 
va( k orchestru z pozlelo sl· 
lv. lebo z te l sa nikdy nič ern
né v živote nedosiahlo. V Ulll"· 
nl to plati dvo inllsobne. Pn•
hnané požiadavky vPdú k vzá· 
lomnému nepochopenl u a k 
prerušeniu kontaktov. Dtr lg'lnt 
musi od začiatku presne ve
die(. čo bude od hráčov poža
dova(. akonáhle l mpr ovtzu te 
alebo sa ukáže bezmocn9m -
le zle. MIROSLAV SULC 

,.La Cubana, al t>bo zl vot za 
umenie" - sa nazyva novú j a 
vlskovíí kompozfcla l tansa Wer · 
nera llenzcho. Vaudeville, k to· 
1·ý uviedli v Mnlchovc, pribli· 
l Uje pri beh maďarskr j revuá l· 
neJ ta nečnice v časoch k uban 
skej revoi(lcle. Autorom tc>.tu 
JC llans Enzesbcrger. 

MmciiOl's l.-~ vyda va tel ~l vo pn 
prcwuje vydanie dem1!kov Co.~r 
m11 Wagnerovej . Aut orka. kto· 
ra zomrela v r oku 19JO, .~ i I'O 
SVOJej zavetr vyhradila na dl 
llé roky : úkaz zuerejnema de•1 
rlikou: pre llaé irh sprl.~t upm· 
lo mesto Bayreuth. 

,.Chile, september 1973" - pod 
týmto názvom vysla v Par fž1 
posledná gramofónová pla tň a 
vefkého čllskeho rudového spe· 
vúka Vic tora Jaru. Obsahuje 
doter·az neuverejnené plesnr . 
ktoré Jara naplsnl v časoc·h 
prevratu a ktoré sa podarilo 
j eho vdove zachrá niť. 

JON DUMITRESCU výsledky a snaženia 
predseda Z'flzu rumua&kfcb 

_Jda_d••_ero., _ _ _ v rumunskej hudobnej tvorbe 
Uva:lujllc o kompleznfch for

mách, prosl rednlclvom ktorých 
na a tvorba odrUala a odrU a 
v f dobytky rumunskeJ spoloč
nOllll - a j e to téma, diskuto
vaná pri rdznych prflelltos· 
tlach - zastavfm li& predovlet
kfrn pri spôsobe, ak.fm sa ume
niu darf uchyltivať a umelec
ky pretvá rať pracovné témy zo 
zl vota a rudlik6 usilovanie v 
najrôznelilfch materiti l nych l 
duchovných oblastiach. Vdah 
medzi hudbou a ! Ivotom pred
lilavufe Jlroký vleobslahly pO· 
jem, ktort možno exempllflko. 
vo( mravn9m at esletlckfm 
oh lasom soclollstlcke j sOI!as
oosti v umeni nalef e-pochy; 
moderná etapa ruzvo(a odej 
hudby na če l e s Encscom, Jo· 
rom, Drägolop1 a ostalnf mi vf. 
znomnfml skladolefml nalla 
svoje neplnenie v 011vojovanl 
sl vysokých humanistických 1 
vtasl eneckfch Ideálov. Jasnf m 
poiVl'denfm Ich kriída sd die· 
la, vyvlera(6ce z benýhradn6-
ho spojenia, z konrront4cle 
umelca s hrudou zeme, s dejina
mi, s epochou. Diela s takýmto 
ostollckým l vlasteneckým pM· 
~tramom 11ú Rnmunsk6 poema a 
Rumunská rapsédla, Dedlnak" 
suita, snila M()ldavské pahfady, 
ba let Na trhu, realislicko..krl · 
tlcká opera Blirllvá noc, psy. 
chologická dréma Nel(astie; 
majú nehynúcu hoonotu 
problémy !ivota a bola náibo 
fudu T nich nalll hudobný Yf· 
raz ploý pravdy a vzne enostl. 

Na tomto oholili zdedenýcb 
hodndt, na zák lade umeleC· 
kých likúsenostl 1 allpirácil na· 
ia súčasná hudba vzdala bold 
rudu, z ktorého vykročila na 
novú deflnnú cestu. epre tržs
té, hlbuké spojenie na ej hud
by so súl:asnym :tlvotom musi 
byť stále živé, také, aký je ži
vot rudu - otvorená kniha, dn 
ktoreJ 8a každodenne vpisujú 
vefkolepé strany a odzrkadl u· 
jú aa v nej nekonečné nadle
nie, odvéine sny af úspechy. 

Tu 1i nachtidza žriedlo l usla. 
vičné nlivovanle aktuallz6cia 
tematického obzoru v spojeni 11 
originalitou v u1yslenl a v itf· 
le - rownako v oblasti váinel 
ako sábavnef hudby. Overa dô· 
Ježltejlla vec net dôraz 011 

mnohé moderné reali začné 
techniky a i l ýl y je v ak socia
tlsllck6 akluálnOllt 16m ako 
'flaať, strana, l ivot a ú11lle pra 
cuJúclch, z ktorých 8a rodi no
vé Rumunsko. V tomto lilncre 
sa za posledné 2- 3 roky do· 
siah lo mnohtvo úlipechov. 
Vznikli diela venované hul nl
kom. 1lrojárom, le lezn ičlarom , 
banfkom i lesným robotn.kom. 
V zábavne( hudbe pie11ne, venu. 
vané socialistickému ilti ln : o 
prar.ovnfch briJ!ádacb, o zlatu· 
t ltfcb Uinoch naiel vlasti, 
plesne, venované lilndentom a 
zväzákom (Ich fa tva sa u~av· 
rela konkunom, venovaným Xl . 
zjazdu komunlsllckei stra ny a 
30. výročiu 08IObodonla nalef 
kraJiny). Skladatelia ztibavnel 

hudby rozvijaJú s pocitom zod 
pavednostl vznellenií tradlcse 
realistlcko-vlasteneckej IDApl
rácle ; tematiku tohto druhu 
úspellne prentillajll z oblasti cl· 
tovo zábavne( do oblasti este
tických zápasov a obohacujll 
duchovný obzor sllčasného 
človeka . 

Rovnaké ftiilic sa dti zazna
menať v komplexných symfo
nických formách l v ohlalitl d i
vadla hudby. V po11lcdnom čase 
sa 8 úspechom inscenovali ba
l ety 2iara od Mirceu Chlriaca. 
Volanie Tiberia Dlaha, opery 
Bálcescn C, Tr!lllesca, Stupno 
h l1l6rie od 1\flhala Moldovano, 
Prtivo na lásku T. Brala .. . 
Svetlo rampy čoskoro uzrú aj 
diela Výsluch na úsvite od Do
ra Popovicla, Poesis a Vlad Te 
pel od Gheorgheh0 Dumllresca 
a iné. Vznikli n espočetné kan· 
táty, oratóriá, snily, poémy pre 
rozhlas, množstvo stránok par
titúr venovaných vlasti, prla
terstvu medzi národmi l sllčall· 
ným úspechom na et krajiny. 

Mimoriadne ru!in9 život, nie 
skúpy na podnety, aké v sú 
časnosti prežlvame, nabéda 
nás, aby sme vyJadruvell lllltP 
obliaznej ie noSu spii t osť so :U 
volom a s prticon fudu, aby 
nalla tvorba od piesni po sym 
ľón ie či oratóriá novo a vrúl: 
ncUlie ospevovala dnešok a aby 
čoraz hlbAie zaznamenávalu 
ol!ami l srdcom hudob11fka ob 
raz nap•·edovanla •Rumunska k 
budúcuosti. 

Zo zahraničia 
Dňa 16. novembra sme si prtpomenulr nedožité osemdesiatiny 
ue(kej osobnostt hudby nál/10 storocia Paula Hindemitha. 
tuorctt, interpreta, teorettka, pedagóga, apologeta i podpo• 
rouatela súčasnej hudby. Med:i príspevkami, ktore sú uerw
uarté bádamu 1 hodnote11iu prdce teJtO osobnosti uy:namni 
mrest o patrí publtklicrdm Inštitút u Paula Hirtdemrtlla uo Frank, 
Jurte. Okrem 11indemrthouskýclt ročeniek je to najmä edíc1a 
f rankf urt ské Utldte. ktorej prvé dua zväzky stí uenoua11~ 
Hmdemitlrourím a cappella skladbdm a skladaterovej t()()r wej 
ceste u 20. rokoch ná§lzo storočia. Przprauuje sa :bornlk stú
dll o hudobnom vmmam a !turtJÍ zulizok edrcie bude pojedrui~ 
uaf o Hlndemitltouých jautskouých dtelaclt u dvadsiatych ro· 
koch. - K F ischer a L . fír1sclrer srí edztormi súborného 
vydanla t ()()rby Paula llindemttha, ktorú. sprístuprluje vyda va• 
telstuo Schott u Mamzi. 

Na programe t ohtoročných Salzburských Velkonočnýclt slciv
nostnýcll hier je Lohengrm Rrcharda Wagnera u rézir a lluo 
dobnom naM udQuaní Herberta von Karajana: lrlaune ulohy in· 
terpretujú Amta Tomoua·Sintouá, Ursula Schoeder·feinenoud 
a René K ollo. 

Do svojho programu u rwueJ koncert nej se:or1e zaraďuje 
Lenlllgrad.~kú ftlllarmoma aj cyklus venovanú d ielu Dmitrija 
Sostakov1ča. 

V Zwickau, u rodr sku Roberta Scllumanna uuredll skladate
t ou }edinrí operný opus .,Genoueuu". Interpretačná prax d~ 
teraz toto drelo obchadzala pre jeho udajnri rtelllscenouate(,. 
nosr. 

Sovietske Ul/dauatelstuo Muz11ka ohlasuje vydarrle sedemzuii: 
koviích Dejín r uskej opery, k tor ých autorom je lemngradský 
nwztkológ A. Coze11pud. V tom istom uydauate(stue vyšiel aj 
sribor št úd ii pod núz()()m Z lwdobných dejín socialistických 
k rajin Europy. 

V Parízi Inštalovali výstavu venova/Ili osobnosti Mauricea Ra· 
veta. Predstauuju rla nej uwe unlkdtov, skladate(ovu koreš· 
portdencru, r ukopisy partrtur, dokumenty, ktoré potvrdzujú 
Ravelov význam pre frarlcúzsk e i zahraničné umenie. 

1Judobr1á mládez Rakrh ka prrpr avuje pre svojrch členov v tej• 
to se: óne 250 kortrertnýcll podujati, rra ktorýclt ~·ystúpi o. i . 
E rllrarmórua :: OsaktJ, Mo~kouská / ilharmonia, známe kor1V>r· 
rté orchestre, ::o sóli,,tou Theo Adam, 11lis Peter Toperc:er 
a rad dal~ich umelcot•. 

Zapudoncmcck ý prczrd n t \V, Schell prcu::ul patronat •111d 
komplexn,;m ,\y~temom hudobných .wfa::r u , SR pre budúci 
r o/o:. Orgm11: atmom 'ula~t Je Jwdobntt rada NSR a uskutočma 
.\a u takmer usetkych 111strumcnt alnych odboroch. Desat úča~t, 
111kou do~tarre pred surazou statne Hrpcr1dwm, viacerí z uiťa· 
zov zisk aj ri štrperrdwm pre najblLi.~r skol.~ký rok v cudzine. 
ll. a} t'fírazrlc jsre talenty budli mal' možnost uystuprt aj s or· 
cltc., trom. \fed::1 pouu111ýmr skladbanu pre sura::e su aj opu.~y 
ce.~kej hudb1f. 

V . 'Jancy .~a u~kutocnilo jedno z naj cel kor ysejste kor1cipoua· 
nycft podu]atr 11enouanych jaz:ovej hudbe a ]ej 111terpret ont 
pod názvom JAZZ PULSATIONS. Fe~tit'alu sa :účastnllo vyse 
100 popredných osobnosti j a::ouel sct•ny, o. i. Ella Fitzge
raldovú, D1::zy Gillespie a Count Basre. Patatetne s festiua, 
l om bolo u Nancy aj ll. l'olné zhroma::denle Europskej ja:zo-
uej f ederácie. 

Lis:toua spoločnost u Budape!tl rozhodla sa každý rok ude· 
lit medzmdrodnú Grand Prix gramofónouým platniam s na
hrávkami kompozícii Fram:a Liszta. Cenu budu odou:dáuaf 
vždy u deň skladate(ourjcll rroroderwr. 

Eugenouz Jochumovi priznal LondJÍilSklf .~umfcmlcký orclteste,. 
tttul "Conductar Laureat". Pred ním sa c.Wstalo tejto cti di· 
r igentom Hansovi Rlchterovr, Arthurovt Nikior;cltovi a Josefovi 
Knpsoui. 

Akadém1a umer11 NDR pnpraurla pre Ulfdume zobrané sprsy 
nedaur10 zosnulello :ndmeho a uuznamm:lto du;adelnrka, re
zrséra a t eoretika Hudobného divadla - Waltera ľelsenste111a . 

V Manchestr i ob}at•llr dotera: r1e:nume ongrnalrre rukop·.~y 

Antoma Vrvaldlho. Naslr rch u pozostalostt Jlandlocllo :woto· 
plsca Newmana Flowera. 

Strate11ý ra}. novú opertt polskello ~kladatcla Kr:y.,to/a Prm· 
dereck~ho uvedú. vo svetovej prcnucre u rol.-u 1977 u nuUi11· 
.vkej La Scale. 

Státrta opera v Berl111e pripravuje na IIIUrct: úuduccho ro~·" 
mscendcm tanecnej blisne Wemcra Cgku Jourr zo Zarr.~su. 

Hudobné nakladalefstvo PETERS oslavuje 175 rokuv nuiei 
či nnosti. l . decembra roku 1800 zn l o~ ili kapolnlk F. A. H•• l f· 
molster a knfhkupec a organista A. KiihneJ lludoiJnú k ant:e
Járiu v LIJ)Iiku, klorti mala al vydavateľské uddelonie. Cuskuro 
88 začali orientovat na stlborné vydania 8l ál:lkových k~11rlul 
J. Haydna. kvarte.! a kvinte! W. A. Mozart11 a vydali 14 zn. 
ilt ov klavfrnych kompoafcil J. S. Bacha. Roku 1802 zfsld•li 
vydavatefské právo na Beethovenove klavlrno skladby a lo.u
mornú hudbu. Po Kiihnelovot smrti vedenie prevza l C. F. Pe
ters a firma dostala nový názov. Začala spolupracoval 8 i1u· 
dobnýml vedcami a vydavateľskými odbornfkmi a od r okli 
1880 bola ul v takeJ finančne( lilluácil, že mohla za loziť nie
kolku sveto-vých edfcll. Začala spolupracovať s popredn9mi 
žlllicimi skladalefmt - s Brahmsom, Bruchom, Ovor-áknm 
Liszl om, Lort1inaom, Wa~enerom a mnohými ďallllmi. Po rok~ 
1900 se 'fydnalefst'fo stalo hlavným propa~tí t orom tvorhy 
H. Wol!a, R. SlrauiiSa a lnýr.h významných osobnosti. V roku 
1939 časť vedenia musela pod tlakom nacistických ldef ulltúoff. 
hneď PO osloboden( Lipska dostáva vllak vydavatelstvo ud 
sovietskeJ vojenskej správy vydavo telskt:i licenciu 9 plnom 
rOoZsahu a nesk6r buduje i v rfolllfch tmrópskych itó tnch 11voje 
fi liá lky, Jubileum na.kladaterstva Potors sl pripomfnalú hurlnb. 
n l odbornfci na celom sveta. -ti-

Pracounicl ln§titútu marxizmu·lenlmzmu u Mosk ve r e§taur tt. 
jtí hudobnú knižnicu rodiny Ulanovoucou - rodičov Vladimí
ra l(jiča Lenirta. Z pôvodných 400 titulov sa zachovalo do 
100 1ludobnírt a knilt o hudbe, mrto1r6 z nich sa o pat rené po· 
známkami Len111ouej matky - Márie Ufar~C>t•or:cj. 

.. 



Hostia v SND 
Na 'Prahu nove! sezóny sa svo!lm l líspešnýml kreá· 

t:laml znova prezentoval! Pnol Mnrtry (ŠD Košice) 
eko Rigoletto a Lucia Stuescu (Klu ! , RI:R), tatko Ul· 
b udnutelná z predvlat1aJšleho vvs tllpenla na BHS svo
Jo u Toscou. 

Z hosťovania lipske J 
opery sme spoznall ako 
Interpretku Hllndtovho 
operného pa r tu Ellu
beth Breulovú. Teraz sa 
preds tavila ako Butte rfly. 
Poču ll s me tech n icky vý
b orne p repracovanú po
s tavu, t las toi!nú lndlspo
zlc lu speváčka v dt·omn
tlckých par tiách Jedi
nečne tušova la fObozvuč
ným mezzavoce. Vefko u 
d evlzou Breulo vc( vyst u
oenla bolo herecké s tvá r
nen ie Olohy, vznešen á, 
c itlivá civil nosť a dOslod-

Ellsabeth Breuloua né rešpektovanie zilmer u 
režiséra a scénogra ra. 

Na(vllčšfm hudobným zi!Wkom bola prvá á r ia Co-Co
Sa n a Je J duetá s Plnkertonom. 

O ruku mllu jlíCeJ Leonóry sa v Olohe Lunu v brali · 
slavs keJ tnsceoáclt Verdih o Trubadtlra uchádzal Giaool 
MaUeo. Jeho dvorenle bolo problematické, ale predsa 
malo .,móres" talia nskeho belcanta. POd la všetkého, 
partner M. FrentovoJ a Iných velkých hviezd milá ns ko! 
scény pricestova l čiastočne Indisponovaný. Tá to s ku· 
točnost mu nart1šala koncepciu in terpretácie dlohy. 
V nlektor 9cb momentoch s me mali doJem. že ho o perné 
k lima u navu to. Preds taven iu dominovala Leonóra Eleny 
Kl ltn árovet. 

T urecká speváčka AY.ra GUoCJYi p rekva pila nečakaným 
hereckým vypracovnnl m ulohy Mar len ky v PredaneJ 
n eveste. Bolo to skuto~ne r 9d ze dievča českeJ dediny. 
S pevácke akceptovanie tHohy bolo Qplne svoJské. V lllo
h e Ja n lka zaujala k ul tivovaná Interpretácia mladého 
tenoristu Ju raJa Ilurného. 

Po prabkom uvede of 
BOt·i~a Goduno~a YJ&Uipll 
aóllata Klrglukébo aka· 
llemickl1ibo d ivadla opery 
a baletu Bulat MeO:Zelkl· 
lev na bratialavakel scii· 
n e. Tento lecllnel!ot spe
~riik doslova zalieval 
publikum p rívalom pe
kelnfcb tónov zvon lvtcb 
farieb. Po MeUato~el se
ren6de neledntmu DOslu· 
ch61!ovl Y hrdle aadrhlo 
lrenatlck6 brho. 

l ,.ZIIode té" Valpurglno 
Bacchan4 llo mali velmi 
dobre konclpovant s u Jet. 
Nebola to Ion tanečnll 
p a ráda. Zaulnll mn l mo ll 
pa rtneri: prasvodčlva n-
te rpret4cla lllohy vrllc- Bulat Men~elkijeu 
ne l Marg aréty M. Ha jós-
s yovou. k toreJ vokálny oreJav pulzov.al krylltallcky Jas
ntm tokom. Volm i solldnv vt kon podal F. Llvora v 
ú lohe Fa usta, r ozveselila mo l Ma rta J. Sedléi'ove(. Pre
miéru Fa usta pripr avuJe ol naša ooera a braUslavská 
m scená clo .111 toho veTa napovedala. Jo to skutoi!ne 
velkoTysó r ozdávanie h udby, obrazov a pohybu.") lnace
nai!nt olbky Manlalkltna saufall. Pripl'avute loacani
clu Pucciniho Boh6my, bude relfront Mourta a Salle· 
riho, Rlmakth•Xoraakova (apiava Sallerlho). Vo nofe( 
IYorlvat pr6ot m61e apllkoY8t mnolatva poznatkov 1 ce
let aaltrla lnacen6clf. • ktorfch hodoval. Vletkv meat6 
aot neapomlnal. Madal tie naJ - patri opermi acjna 
VeJUho divadla v M011kve, potom mll6naka La Scala 
(kde sliloval tri aa16ny), wuhlnalonakii sc6oa, var
Janka a tni. Vo svotom reperto6rl m6 61ohv • klral•· 
aktch, ruskfch, lranc6ukvch, lallanakych i oemecktch 
opier. V Borl10v1 Godunovl dokonca dve: splava Borisa 
l Plmena. Meclli jeho ubltbaot parila palrf Filip 1 Dona 
Carlosa. ( .. a zoht·anlčných scénach hosťu Jem častO!· 
~lo. Rá d pozntlvam nové publikum. nových koleg ov o 
tešla m o s t retnutia so zná mymi Interpretmi. N1ekedy sa 
s tretneme na rampe vlacorl .zah raničn!'. Napos ledy to 
bolo na bu lharsko! scéno. Kvarteto v Donovi Carlosovi 
(FiliP. Carlos. Altbeta. Ebolll sme spievali stvor j.:lzyč· 
ne ... Po ~končenl .I{Vmn4zLa om za~al pracovať v Stu 
dl u oporného zboru Ki rgizs kého akademlc kčho diva dla 
operv o baletu. Po d voch r okoch ma o rlla ll n a taš kont· 
!>ké !.tátno kortZI'rvatórlum, k torli som absolvova l v es t
desiatom roku. De bu tom vo f runzskel opere bo la úl oho 
Romflsa v Aldo. Po nom to bol Pimen v Bot·isovl Godn· 
novi. Nllakunt ha v Lakmó. Moflsto vo Faus tov l. Mly 
nár v Da rgomvžskóho Rusalke <1 ďnlslo postavy. Vel mi 
dôlclll~ bol p re m l'l n lollon~kv no bvt. kde som sa vše 
IICom u p!'lučll." ) lnterpre tai!n6 lkála rrunaakého aólislu 
ie vefml ili rok~. Medal Jeho repertoárové postavy patria 
vlelky níi ro~né basbarytónové ítlohy. l e b interpt11 táci11 
vvzadulo bravúrnu techniku. ledloei!ni hlaso~é d iiiPDZI 
cle, peslríi vtrazCJYú paletu, ll rokú kantilénu 1 belcan
tonkou e leganciou. Bulal Mentelkljav tlelo prednosti 
krásneho spevu vlastn i. Je ho Mefisto od P"iho do PlNI 
ledn6ho tónu hýril optllnélnou disposlclou a brllaotntm 
leJ~atom, sk~elým vvu žllhn rezonancie a esprllnfm s h•ér· 
nenlm spevickych ozdob. Herecká kreiicia Olohy zod· 
povedala operneJ tradlcii. M. LESAN 

KONKURZ 

V týchto dňoch sa do!ll sedem
d esia tich r okov univ. prot. PhDr. 
etDrSc. Bohumlr Stédroň (narod A· 

n9 30. X. 1905) vo Vyškove na Mo
rave), významný český muzikológ, 
h udobný pedagóg a lex ikograf. 
Pochádza z rozve tvene J muzikant· 
skal rodin y, ktoreJ Jednotliv! čle
novlll sa v9ratným &p6sobom za. 
plsall do mo1·avs11e 1 hudo bneJ kul
tOry. Z rodnéh o d omu !>l prmlesol 
k svo Jmu životnému povolaniu 
zdedenll hudobnosť a zd ra vé hu
dobné cfloule. tle lo vla stnos ti od· 
bor ne zdokono rovul, su!tLavne tr!· 
bll nie len pra ktickým. uJo Ul teo
ľBtlck9m !ltOdlom. Prešiel dôkldd
ným obecno-h ls torlckým školenlm, 
~rectovšotk9m hudo bnovedn9m v 
seminári ll no prednáš ka ch pror. 
V. lleiCer ta. Vytrvalou. hužev:w
tou a obdiv uhodnou usllovnosCou 
postupuo sa vypracova l z dedin· 
s kého učllefa až no vys okoško lsku 
ka tedru. n a ktoreJ pôsobil a ko 
l>UkľODln9 docent (Od r . 1945 ), nO· 
s kOr ako profesor l od r. 1963 do 
r. 1970). 

Stédroňovo vedecké dielo, pre
dovšetk9m Jeho dlhoročná h u do b
no-kritické činnost Je úzko sp:lté 
s brnenskou a moravskou h udob· 
nou ku ltúrou. Vo svo jeJ do te ra JšoJI 
vedegkc l produkcll s Ostredll sa B. 
S t6droň na vedecké poznan ie o 
ozreJme n ie š tyroch základných 
problémov česke ( hudobne J ku llú
rv: neskorobaroko vel a k loslcke ( 
hudby, budobno v9ch ovných otázok 

K životnému iubileu 
Herty Madarovej 

Pozná me fu a ko usmtevavll, 
umelecky mimoriadne dlsponova
nO klavlrlstku, častú koncertn ú 
partner ku š tudentov bratislavs ké· 
h o Konze rvatória l z Jel koncert· 
n e J činnosti v o1·chestrl Slovens ke J 
Cll harmónle. Na svo(u dráhu sa 
pripravila v triede Frica Karen
d u o už po a bsolutóriu Grtegovým 
Klavfm ym koncer tom sa ZII Čll ht 

r ých lo rozvl (a t tel samostatntl 
koncertná. n a tma koropetftorsk4 
či nnost. VIa cer! š tudenti bratislav
ského Konzervatór ia pocltlll Jo l 
skvelé umelecké partners tvo, f:o 

Terézia 
Horáková 

Naša verejnost ju pozná ako 
k lauiristku, ktorej meno sa naj · 
častejšie obj avuje ltZ po dlhé ro· 
k y predouletkým na programoch 
Vysokej školy m rizíckýcl l umení v 
Bratislave. ( .,Na škole pôsoblm už 
d vadsaťtri rok ov. Za ten čas pre
sla mo.Um i rukami vyše štyridsa ť 
absolven t ov·spevllkov. ú lohou mo· 
jich hodin sólove j korepet!c le 
(ako pr lradeného p redme t u) je do· 
tvorlt s t udova no d ielo po stránke 
hudob no-vý razovej. Zamer iavame 
~oa na s lovo, sledujeme spravno 
hudobne frazovan le s prihliadnu· 
tlm na t extovú predlohu. Inými 
slovami : nú!me s a dokonale vy· 
čerpať vyrazo vé možnosti textu a 
dat ho do služieb hudby." ) 

T. llor ákoud sa k práci so spe· 
uákmí dos tala az ttesk6r . Po §tdt · 
•1ej sk1íH:c pre uyuwuanic hru na 
klau1ri ( t coret ick 1í ča sr u prof. Ľ. 
Sucl!otia, klavír ll prof . Nemetlla· 
Samor lnskello) ju prij ali do S. roč· 
11lka bratisl avsk ého K onzcrvat ór ta. 
Po absol vova/li u prof . Kafendouej 
::ačala učlt tla l . hudobnej ! kole 
u Bratislave. V r. 1953 pre.~la na 
V S lfU do triedy opemélw a ko tt· 
ccr tnéfto spCUlt. cskôr sa :apb a· 
la tla uicde11sk rí Ak adémiu f ilr Mu· 
~ik und darstellende K unst. Tam 
majrí špccidlny odbor pre vokál· 
llO·irršt r uml'tl lálny spr ievod. Hlav· 
11ý predmet klavír študovala u 
prof. Sc/1wcr tmamra, vo vokálnej 

Bohumírovi 
štedroňovi 

k sedemdesiatinám 
so zvl4 tnvm zre te tom n11 prllkllC· 
ku a užiLO hudo bnO didaktiku a 
pedagogiku a tie ž česku h ud obnú 
lexikografiu a to pografiu. Množ
s tvo š tódll venoval chrámove j bud
bo 18. storočiu, o čom svedči je· 
ho dlzerta~ná l'OZPl' IIVa Só lové 
chrámové kaulllty G. B. Bassamh o 
11934 1 o o 1 Jeho b.abllllal:ný s pJ s 
Chrámová hudba v Brne XVll l. 
storočia 1 1945 }. Zvýšen ú pozor
no~f sústredil tiež na spoločenský 
v1·zna m a poslanie hudby. zvlus t 
Nl sociálne problémy hudob nfkov 
18. a 19. storočia. Z českeJ n ovo 
dObil i h udby Hl. a 20. storočia tre
ba sa zm lenlf o teho š tlldlách o 
h ud be SmetanoveJ. Dvoi'ákovo j, Ja
náčkoveJ, FoerstroveJ, Novákovel a 
o dirigentskom umenf Fe rdina nda 
Vacbo. SvoJo životné bádate fsi<é 
úsil ie venoval B. Stéd ro11 predo· 
vš etkým velkému (onáčkovmu zlo
vu, ktorého Je zasv!lten9m .,vv
kladačom" a editorom, predovšet
kým neohrozen9m a pologotom a 
to l v č11soch neblahého bo la pro
ti tzv. J anáčkovmu .,for malizmu", 

sa zvléš t g radovalo n a rOznvch 
súťažiach. Spomeilme aspoň ). 
Spl tkovll, F. Cabana, S. Hude::a, 
j. Podhoré nskello, T. Nedelčevu, 
M. KlausovO, V. Samca, M. Prlsto
chovO. l. Spilku. V. Brunnera, A. 
I.akato a . R. SzOcsa, M. Ha jós· 
svovQ, J. Martvoňa, M. Plváčkovú, 
M Bla b ušlakovo, t. Buc ht u, t . Ba
rlcovo, E. Klttná rovO, M. Ju r kov l· 
ču, T. Kresákovll . .. Tito a d estat· 
ky dal!llch poznali práve n o tel 
orfpad e. ~o znamené ore mladého 
u melca do kono l9. hlbo ko lnšplra· 
tfvnv o š t9lový s prievod. Proresor
ka Maďarovi! . ktorá pOsobl nn 
bra ti s lavs kom Konzerva tóriu ul 
o d r. 1949, s l takto vytvorila celO 
korepe tičnú trad!clu a patri k soo· 
luzaklad otelom moderného In ter. 
preto~ného spr ievodu a pa r tner 
s tvo. To nanoko n ocenili, ked 
sprevádzlllll dvak ril t v Toulou;;se 
a v Mntchovo. n n zálazdoch v Po r-

oblart i l a zdokonatouala u prof. 
Sclwlluma, u inštrumcrrtálnej u 
prof. Holecrka. Počas uredenskýclr 
!tridil sa postupne zoznamovala s 
literatúrou uok álno·ensemblouou. 
To j r: pot om pr iviedlo k my§lren
ke, aby sa aj 11a brat1slauskej !ko· 
le viac prihlradalo na reproduko· 
vanie ookdlno·ensembl ouej t vorby. 
Posluchdčl operného a koncert· 

ného spevu na hudobnej f akulte 
VSMU spolu s l n!trumentalistami 
vyt váraj ú r6znc komor né .,kom bi
trllcie" podt a zamerania ltterat rí r y. 
K prvému zverej neniu výsledkov 
t ej to činnosti do§lo r . 1972 na 
§kolskom koncer te. A dnes sa uo· 
k álno·e/lsembloud výučba stala pre 
poslucltdčou VSMU po dua roky 
U údia povinným predmet om. Uua· 
!uj e sa aj o zapoj enf klavir ist ov. 
( ,.Považujem t o za vermt prospeš· 
ne pro budúce uplatnenie sa k la· 
virlstov. Dobre sprevádzať alebo 
spolutvoriť na komornom d iele je 
v istom ohrade väč!le a zodpo
vedne jšie umenie než sólová hra. 
Vše tku pozornosf treba zamerať 
n a partnera a ma( pocit zodpoved
nosti nie len za seba, ale aj za ko· 
lt'ktlvnu prácu. U spevákov je to 
obdobnú. J o náročnejšie postaviť 
pleseň, poved zme na dvoch stra
nách vyklenúť nap!i tle od lntro· 
dukcio po kOd u, než v celej ope re. 
Plesňová tvorba jo d ôležitá pre 
vých ovu opor nóho spevá ka. Vo 
svete sO viade takto speváci ve· 
den!.") Odbomá asistentka V SMU 
T. Uordkouá u robila aj uet ký lcus 
práce na poll pr opag6cie sl ouen· 
.~kej t uorby u zahraničí. Za a voj· 
ho viedensk ého pobytu na§tudoua
la naprlk lad 1 tamojšími poslu· 

kedy sa druhi zriekali vefkébo 
tvorivéh o odkazu moravského mal· 
~tra. Tuto skutočnost by som chcel 
?vlášf v vsoko zdOra .mll a po or4-
vo spravodlivo docenlf. Stčdrono
vou natvačšou a kritikou uznanou 
prácou o Jan.íC:kove J sklada te fs kol 
metóde te kniha Zur Genesis vo.'l 
Leos janáček Oper Jonura (19BB, 
druhé vvd . 1972}. Te l)to spis vzbu· 
d11 zaslúženú pozornosť l v cudzi
ne. K na lvllč~lemu n op!lllu svo ,ol 
mr<~venčel bádatolskel práce do
s pel Bohumlr Stedror) v hudobll'lj 
topografii a lexlkogralll. Jeho zá· 
stuhou bo lo v ybudované orl katod
ro hudobneJ vodv no univerz ita 
J. E. Purkyné v Brno v9znomné 
lexikogra fické s trc<llsko, k torého 
\lýrnzným Pl'Oiovom bol Ceskoslo
venský hudobný s lovnfk osOb a In· 
š tltúcll 11963 a 1965 1. ktor~ rortL· 
govol soolu s pro r. Gr. Cernušá
k om a dr. Zd. Nováčkom . Sp rn· 
cova l a zred iJ~ovat v 11om vl :~ c 
ako 1700 hesle!. Je to dote raz nAš 
natvllčš! h udobný thesaurus a sú· 
t asno plastický obraz česke J ná· 
rodneJ h udobneJ kultúr y. Ako 
prednášatel uolotnll sa B. š ted
roň doma l za hran icami našo ! 
vlasU no mnohých hudobnoved
ných kongresoch a svmpózlách . .. 

SvoJu JubileJn ú zdravic u končtm 
8laror !mskvm a st red ovek ým bl a
hopraJným pozd ra vom: 

,.Quod r bon um l re llx, raust um 
rortunatumq uo stt". 

JAN RACEK 

sku a Inde. Naš ťastie sa n iektoré 
101 v9kony zachovali n a pá skach, 
na (mll Jel n ah rávky s prot. Brun
nero m. )o f umelecké s kúsenosti s a 
uplatňova li n lekofko ro kov l v 
triu (Karl!ková - Br unner - Ma · 
ďarová l. s k tor9 ml absolvoval a 
desia t ky v9ch ovných koncflľtov. 
Slovenské filharmónia vvu ž!va te l 
s kOsenostl a často Ju mOžome vl· 
dlet buď za klavlrom. čembalom, 
alebo pri čolesto. So SF absolvo

vala rad zahranl~ných zá Ja zdov, 
nahrá va lo s t9mto telesom na gra
mofónové platne a zvltlš f Ju má · 
mP v pamlltl z ttch sk ladieb. kde 
.. le i" n ás tro! mol mimor iadnu zá. 
vaZnost. Je l skúsenosti, m lm or ldd· 
nv r ozhlod v s oná tove J h re a d l· 
horočnQ pmx v§estranno využlva 
Konzervatórium a obsadzuJe tu bl
lantku na závažné koncer tné a oo
d<l,;toglcké Olohy. E. o. 

cfláčmi Sonetu na Shakespeara od 
O. Fercnc:yho, SuciUJtloue Ptes•le 
: hor a 111é. Véinkovarria na podu· 
jatracll Ceskoslouensko·rakúskej 
spoločnostt balt prileiltosrou •ta 
predstavenie na§ich mladý!:/& 
umelcou·spevák·ou, poslucháčov 
VSMU, ktorí v/lčšinou inter preta· 
uali d iela Slíčasnýcll slovenských 
skladateľov. Záuažnd je aj atála 
spol uprllca s českoslovcnsk,;m ro: 
hlasom, do k t orej patr ia aj na· 
flr áukJI pre Sl!ldio mladrícll alebo 
s Det sklim speudckym zbor om S 
klacrn~tkO!t TcrC::wu /lor61cou•m 
sme sa st ret li pri prllci ltostl jej 
význam ·télto iwotnl!ho jubilea. 

·m. m· 

e V rá mci Dni sovla ls ke l kul· 
tťi ry v CSSR usporiada li Mestský 
výbor ZCSSP. Ku lllírne a s pOlo
čenské s tredisko o Kruh prlate ro v 
hudby v Humenno m 11. novembra 
t. r . pri prfldllo5ll 58. výrot la 
VOSR a Mesiaca CSSP s lávnostný 
koncer t. Pod taktovko u zas!. ume l
ca Litovs ke j SSR Saulusa Sondec
kiso zneli v podani Komornl! hn or
chestra Stá tneJ filharmónie Lllov
skef SSR die la Rossin iho, Pergoto
s iho, Bajorosa, Soslakovli!a , Mar
tin u o Mozarta. Koncert litovsk ých 
komc rných umelcov bol po vystd. 
pe of Dychové ho kvinteta estóns ke j 
Státnej tllha rm6ole umelecky vf
roznou ukálkou vvspeH!ho hudob
n ého umen ia cfal!lel Pooallskel so· 
vl e ls kel republiky. V koote:rte s 
celkovou drama turg iou konce rt nA
ho života v moste Humennom Zoli
mená t ento ko ncert značný prf· 
nos. E. GOMBITOVA 

Státno d ivadlo v Koiic1ach •ypisute k~tnkurz na obudenle mle11v sObore opery: 
sólistka opery - a ll ( mau.o1oprál\). veková hranica 35 rokov, 
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s61istn npcry - bas, 
koropelltor a lebo kure,Mtlllorka p re operu. 
Oalel obsadl vufné mleala • muhko m zbore. 

Do orchestra sa vypis uJe konkurz do skupiov l. a U. hu111. •Ioty. violonňti ld, 

vedúceho kontrabasu. do 11kuplnv klarinelnv. horlen a ra11otu . 

Ceslnvné u hrudi len priJatým uché d1ai:om. Dátum konkurzu bude ozo6me
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LUICI NoNo Robotnícka trieda sa zmocňuje kultúry 
vždy v súvisl osti s triednym bofom . 
ľrflbu zmenlt kultúrne povP.domie a je
dinou cestou k tejto zmene je spoluprA 
ca s robotnfckyml politickým i orRunlzri
clnml. Podstatný moment v na!lom boil 
predstavu je r!nšente ekonomickej otázk v 
na univm·zitarh a v r;kole. Dosiahli <>me 
tu pozoruhodné výsledkv. Každý robot
nik má dnes k cl !spozfcll ročne 150 zá 
voclom platcn{·ch hodťn pre dtalkové 
stílcllum. Prlpt'IIVUJeme al pP.déJI':Ógov prA 
novú výučbu. zladenu s potrebnml a tJO
i'iRdavkamt pracuj(ICICh. Robotník sl mn 
sf uvedomiť. žo popri ekonomických v\• 
dobytkoch musi st prlsvotit ai kultt1ru 
a nesmie sa nechať ovplvvi\ovať me!.
tlnnskou lcleolOglou. 

prácu. Naprik lad Polllnl svojim poslu
chá čom demonstru1e. nakoľko vychádza 
z Beet hovena čl Schônberga. Takýto 
prakllcký prlstup čoskoro zlskava poro 
zumente. 

Zijeme v čase techniky; pracujúci na 
dobudli značnu techntcku inteligenciu 
a na let základe rýchlo chápu PJ'ob 
lémv napriklad elektroakustickej hudby. 

Netreba pritom zabúda!, že každá db
kusia sama osebe le už kulturnym čl
nom. 

e V milánskej Scale ste získali skú
se nosti s no•fmi ce11tami za publikom, 
iný mi, než sú doterajlie, zamerané na 
" elitné" publikum .•. 

a prllhnaf ich za svoje: Alrokti bázu sl 
v tedy našli napr iklad masové zbory. Sú 
tu isté r ozdiel y s dneškom. Hans Eili ler 
sa dostal svojimi zbormi medzi pr acu iú.· 
cich. no jeho komorné diela i j eho sym
fonická hudba zostali v mešt iack ej kon
certnej sieni . Vy v tom dnes nevidlte 
u~ nijaký rozdiel a takéto delenie, ako 
ste načrtli, v aša prax an i nepotrebuje. 

Hudobn~ prntnk ol tohtoročne j Stajcr
skej jesene otvtír·ali k ompozíciou taJia•• 
skeho skladatcfa Luigi ho ona. PoprP.d 
ná osobnost sfi easnej hudby, angažovany 
kultúrny č initer, elen Úst redného vvbo
r u Komunisticke j strany Talianska sa 
osobne zúčastnil na uveden! svojej 
sk ladby v Grazi. Nonova návšteva bola 
aj prlležitost'ou pre r ozhovor. Poskytol 
ho spohrpr acovnlkom den nlka Komun is· 
t ickcj strany Rakúska Volksst imme F. H. 
Wend lovi a F. En~enovl. 

Paralelne s kultúrnymi podujatiami 
usp01·adC1vame diskusie. kde nám hlavnP 
Ide o l nľormáclu. V tomto smere sa v 
hudbe výrazne ang11žoval! Claudia Abba· 
clo a Maurizlo Poll tnt. 

e 0 0 akej mier)' sa takáto osvetová 
práca zaslíižila o to, že robotnici sa n ie
len u čia poznávať problémy kultúry, »le 
sami ju začfnajó pestovať? 

Nachádzame sa v prelome. dá sa po
vedat, že na začiatku prelomu. Uskutoč
J'luje sa vera stretnut! s robotnlkml a 
študentmi. Dávame dOraz na to. aby tm 
umelci sprlstuniíovoli svoju konkrétnu 

Odkedy je In tendantom Grassi a ume
leckým šéfom Abbado usporiadali sme 
množstvo operných a koncertných podu· 
jal!, ktoré sa celkom Ináč prlhovár::q ú 
celkom Inému. novému obecenstvu. Sca
la uspor adGva v spoluprác\ s nami kon
certy najmä pre mládež a pre robotnl
kov. Prlj!majú tch s vefkým entuzlat.
mom. 

e RO'.whod robolnlckej t ri edy s me -
tiackou kultúrnou prevádzkou a roz
itiepenle chápania kultúrv pri niesli svo
je ťaž kosti najmä pri recepcii súčasne j 
hudby. Je to ai p roblém chápania f ormy. 
Pósobfte aj v tejio oblasti? 

Sú to rozdielne roviny. Ak hovo•·fte, 
že Elslerova zbor ová tvorba sa ujala a 
to ostatné nie, treba hfadať prlčtnu v 
rozvou jeho tvorby, ale aj vo vývine ná
strojov. Dnes su at nástroje tnaksie, 
prostr iedky su Iné. Rozdiel medzi hud
bou pre h las a hudbou pt·e nástroj už 
nie je taký vefký a do hry vstupu1u at 
rozmanité akustické fenomény. Ie tu 
možnost vylúčtt prlpad.JJú exkluzivitu. 
Radi by sme. aby každá hudobná [01'11111 
bola zrozumiLolná a užitočná. Rozlisovat 
masové zbory a .,ostatnu hudbu" bolo 
vtedy al o tázkou organizácie, dnes by 
to bolo chybou. 

e Spomfnali ste, že pri valiej práci 
značne uplatňujete videorekordéry. Ako 
to vyzerá v praxi? 

V rámci našej strany 1 odborov máme 
rôzne organizácie a ustanovtzne. Na pri
k lad v Bologni je škola. na ktorej sa 
práca skúma a vyučuje pomocou video~ 
rekordérov. Je lo stroké pole pre kre
atfvnu činnost pracu júcich. Ak sa na
PI'iklad v istom závode konú schdrlza 
pracujúcich, na ktorej sa pertraktujú 
politické otázky, možno tu zaznamenaf a 
záznamy potom predvádzať v Iných zá
vodoch. Je to ohromne pôsob1vý Infor 
mačný prostriedok. Pracu jú cl sa naučia 
spoznávať celú šlrku svo1ho bojového 
pofa. Nezabúda Ime, že robotnfk v me
talurgickom závode nemá bez podobnej 
Informácie také presné. živé poznatky 
ako napriklad robotnfcl v textilke. 01<
rem toho sa robotnici url samostatnom 
zAobchádzani s kamerou učia zauiaf kri 
tický t>ostot k Informáciám z rozmani
tých médii. Tento prostriedok budeme 
muslPt v budúcnosti este väčšmi r ozvi
nu t " Hi vllčšmi využfvat 

e V kapitalistických k ra jinách sl bur
žoázia privllegujo právo na kullúru a 
robotnfckej triede dáva na javo, !e hr 
do kultf1ry ni č nic ie. a základe telto 
poli tiky podarilo sa najšidie masy od
cudziť kultúre. Síi časnc vsak Komnnistic
ká str ana Talianska a vy osobne vera 
podnikáte na prel omenie týchto ba
riér . .. 

Meštianske vllídy kullliru využťvajú 
ako svo! vlastný nástroj. Meštiansky aka
dPmický názor a naša koncepcia kultúry 
sa ostro rozchádzajú. My kultúru chá
peme ako prostriedok triedneho boja 11 
cenťme sl ako vplýva na život pr aru
júcich. Zorganizovali sme skupinv. ktoré 
sledujú a annlyzutú všetko nové. čo pri
spieva k hlbšiemu poznaniu na~lch čias. 
Pravda, aj tu experimentujeme - ale 

Luíg1 No no ( t'lat•o) t• .~poločrlOsli Prer · 
ra Bottleza a Karllteírrza Stockhausena. 

Áno. prihovárame sa l n ý m skúsenos· 
tlam, tne 1 Inteligencii pr acujúcich. TrP.
ba však ai vo vnutrl robotnlcket triedy 
dife rencova ť. Vvsokokvaliťikovaný chP.
mlcký robotník na talianskom severe má 
k novému akustickému materiálu bli~
š!e než napriklad chudobný pofnohos· 
potlársky robotnlk na Slcflll. 

Chcel by som zdO•·aznl t, že nejde tba 
o estetické momenty. ale a l o pochopi!· 
nie hudby ako pr ostried ku pre dorozu
menie sa násho sv~t a. I steže v hudbe 
vlcídnu Iné lll'inrlpy než v ma liarstve 
čl poé?.il. Ale al tu prelomlme bm·!érv. 

e V neskorých dvadsiatych rokoch 
robl)tn lcka trieda javila sklon podsta tne 
ochotnejiie chápal isté ublasli k ullú i'V 

Písané pre Hudobný život 
A. l. ORFIONOV HISTORIA 
VRtKÉHO DIVADLA 

Jll. 

Z • č iatok dvadsiateho storoe1A 
zastihol Velké d ivaJio v 

obdobi tvorivého umeJe,:kého 
rozl<velu. Celosvetový záujem 
vyvolalo nielen jeho OJJe•·né 
umenie, ale aj r uskv ba let. !::u
rOpa ho spoznala v roku J900 
keď sa v Parťžl a v Londý'l<'l 
usporadúvali pravidelne tzv. 
.. ruské sezóny". Ruská baletn:) 
škola tu zťskala svetovú sl á'" 
a uznanie. 

Zás l uhy na C1spechoch ba
letného umenia mal nrpochyb 
ne a i A. Gor skij, ktorého po
zvali tlo funkcie šóra baletu 
Tento umelec uplatňoval aj vo 
svojej choreograflcknf činnosti 
realistické prlnclpy. Na začiat
ku storočia s nim spolupraco
vali vynlkatúcl tanečnici - 1. 
Gefcer ová, V. Karalllová, V. 
Riabcev, M. Mor dkln. 

kám účlflkutúcich 051'lb. Aje 
kléldol ~~~ dórdz. na pHntomímu, 
na rozohJ'IItle hromadných tun
cov. skuvín. čt zborových :-.cén. 
Zachovávala sa vysok!\ úrowi\ 
virtuóznA ' techntkv l'uSI<éiJo 
bnletu. pravda, obohacovala !>él 

o tJravtllvé stvárfwvunle úlohy 
prostredníctvom neli'Hdil'llých 
výr·uzovych prostriedkov. Tieto 
nové tendenrle su v plne! mill
re upl.Jtni!J v btilelfl Sl!dl'<•l 
Rozin nn hudbu G!azunovovu a 
v Struvin<;kého balete Petrus 
ka. N!tjmti Inscenácia baletu 
Striivlnsi<MJU UPlltillél pozomosť 
noveho oiJecenstva. Ľudová vH
sellca, llOUžlvanie folk lórnP.ho 
hutlubného m!tteriálu vo verkcf 
miere zO<Ipovedalo tdeám I'O
botnťckej triedy. Podobne sa 
hodnotila at oremiér a baletu 
Borisa Asarleva Plamene Pal'l
ža, naplsaného na tému Fran
C(Izskel revolúcie, v ktorom 
rovnako dominovali f udové me
lódie plesu! a tancov, zne tuce 
v čase l'evolúcle. 

zasvätil! svotc d1ela baletnému 
žllnl'u. Velké divadlo sa stáva
lo 1mestom stretnutia skladute
rov s IJil l f!tnými matsll'aml a 
Interpretmi, cl!e i i~Ou. v ktor e! 
sa rodili nové baletné predstól
venJil. K nlli iJioclmJfsfm spolu
pracovníkom divaclla patril 
urofesor moskovského Konzer
vatória SCI'Io(P.! Vasilenko. kto
J'Ý svoje balety vždy at d!riRo
val. Spracoval ve l mi rozmamtét 
námety: od bibllrkého jozera 
Kr ásneho [ lnsconovaného v I'O
k u 1925 Kas janum Golejzov
sk~m l cez Esmct·uidu na ná
met 'známeho I'Omúnu V. Huga 
r tnscenovanú v roku 1926 s j . 
Gercnrovou a v. Tichomiro
vom ]. cez Karneval [ Insceno
vaný v roku 1928 ) až po M l
randollnu na námet koméd1e 
C. Goldoniho. V každom z tých
to Vasllenkových baletov bolo 
možné vidiet pravdivo stvárne
ný námet, ukážku presne vy
hranenej Idey; Jozefa Kr ásneho 
napr fklad Inscenátor ! chápali 
ako tému slobody ducha. Vasl
lenkove balety zohráll význam
nú úlohu vo vyhranent temati
ky a vo for movani lfnie soviet
skej choreograflcke j školy. Pri· 
pomeňme sl len komed!jnost 
situácii, mužských postáv v Ml
randollne - tu sa ukázalo, že 
Iba samotná, l ked virtuózna 
Ulnečná techni ka nemOže zaru
či ť tíspech baletného predsta
ven ia. Pri rodzene, že bol o n e
možné v každom baletnom ko
lek tlve obfs t sa bez klasiky, 
pretože je dOiežltá pre pokra
čovanie v tradfcll, zachovanie 
formy, návyk v štýle a pod. 
Preto ai v repertoári Vefkéko 
divadla sa znovu objavi11 kl a
sické bolety - Mlnkusova Ba
jadérka, Déllbesova Coppélla, 
Adamova Giselle, Hertetova 
Márna opatrnosť. 

Prítomrzosf baletu Vell.:~ho divadla sa predstavila r•ymkajú
cou úrovňou vsetkých vy.~trípení súbor u v rámci Dní .~ovíet
skej kultúr y v CSSR. Na s11ímke S. Adyrchaevová a Mar is 
L iepa v scé11e z Chačaturia11ovho baletu Spartakus. 

Po Vefkom októbri sa balet
ný repertoár orlenloval na i mU 
na k lasické ba Ioty Ca jkovské· 
ho. Glazunovaf Mlnkusn, Pug
nlho, no dop i\al sa dielami. 
ktoré korešpondovali s hfada
ntm nového, revolučného a sú
časného obsahu. Objavili sa 
mená nov~ch skladate1ov - I. 
Str avinského, S. Vasilenka, R. 
Gliera, B. Asaflova - ako nj 
mená tanečnfkov - M. Kan
daurovovej, M. Re jzenove j, A. 
A. Abramovovej, L, Bankovej, 
L . 2ukova, bratov I. a V. Smor
covcov. Hudobnú stránku ba
letných predstavenl tohto ob
dobia vypracovtlvall dirl~tentl 
A ndrej Arends a Jur ij Fajer . 
Znovu sa lnsrenovall alebo 
značne prepracovali a f bale tv 
Cajkovského (Luskáčik v roku 
1919 a Labutie jazero v roku 
1920). Pri pripr ava novej m
scenácie Labutlnho jnzet·n sPO
lupracoval A. Gorsk1j s V . Ne
mirovičom-Dančenkom. Význam
ný režisér sa tu po prvý raz 
nerhal zlákať na spoluprácu 
pri real zácll bnlntnf>ho pred
stavenia. 

V dvadstatv r h rokoch sa ve
novala velká pozornosť nielen 
Individuálnym charak terlstl-

Pozoruhodnou ud.alosťou sa 
stalo Inscenovanie baletov Spa
nlelske capr iccio a Seher ezáda 
na hudbu N. Rimského-Korsa
kova (pOvodne určenú pre sym
fonický orchester] baletným 
majstrom L. Zukovom a diri
gentom N. Golovanovom. Ten
to orlekopn!cky čln mal ne~ 
smlerny význam pre ďalš! vý
voj bale~nej dramaturgie. Ko
lektlv baletu Vefkého divadla 
potom net·oz siahol po hudbe, 
ktorá nebola špeciálne plsaná 
pre tanec. ale určená na kon
certné predvedenie. Baletnf 
matstrl v nej nachádzali taneč
nost a Inšpiráciu pre libretá 
nových baletných predstavenť. 
Populárna Chopinláda, čl 
Straussláda boli iba zákonitým, 
logickým vyústenlm tvorivého 
hfaclanla baletného kolektívu. 
Skutočnost, že baletnf mal

stri obrátil! pozornosť na ne
scénickú symfonickú hudbu 
spôsobil v tom čase aj nedos
tatok pôvodných baletných par
titúr sC1časných skladaterov. 
Tento n!Hiostatok sa však od
strai1ova! - mnoh! sk ladatelia 

V druhe! polovici dvadsia
tych r okov po prvf krát prlchá
dzaiG na scénu Vefkého divad
la balety Re ingolda M. Gllera 
- predovšetkým teho Cervený 
mak fv neskoršom obdob! balet 
pomenoval! Cervený kvietok) . 
Tento balet mal po dlhé roky 

obrovský úspech a opllt v9-
znamne prispel k rozšťren lu r e
Ristra výrazových prostr iedkov 
sovietskeho choreograflckého 
umenia. Prináša na jednej str a
ne bfadanle psychologlckel 
pravdy v úl ohe h lavnej hrdi n
ky a na druhej strane prosto
t u, Judovost n ámornlckeho t an
ca Jablčko. V Cervenom maku 
sa stretli In terpretl staršej ge
nerácie s mladým! - Galinou 
oranovovou a orgou Lepeiiln
skou. At dalšie Gllerove bal ety 
- Komedi anti (In scenácia v 
r oku 1931] a Medený 1azdec 
podla Pušklnovho námetu ( In
scenácia v roku 19491 vzbudili 
velkt záujem obecenstva. 

Z baletov Oranského sl za· 
sl uhujtí pozornosť Futbalista a 
Tra ja brucháč!. Prvý - Insce
novaný v roku 1930 - bol ex
per imentom, v ktoTom chceli 
Inscenátori preniesť na scénu 
VeJkého di vadla nevšedntí at
mosféru športového zápolenia, 
vyfadrl t ju choreografickým! 
prostr iedkami a vyvolať tak zá
ujem obecenstva. Mnohf prP.d
stavl\ella staršeJ )!enerácle ml
lovnfkov baletu st ešte dodnes 
pamätajú, ako talentovaný Asa! 
Messcror strlelal Imaginárny 

gól do siete súpera na obrov· 
skom futbalovom Ihrisku javis
ka Vefkého divadla. Druhý ba
let zobrazoval dobrodružnú 
borbu slobodymilovných lud! 
proti tyranii tr och brucháčov. 
Už téma zápasu sGzvučala s 
Ideálmi vtedalšet r omantiky. 

Hladanle ďa lšieh možnosti 
choreograflckého st vár nen i a 
pokračovalo v Inscenáciách ba
letov A. Berga Smrt (premié
ra v roku 19271 a O. Sosta i<o
vlča Jasný prúd. Znamenitá ba
lerfna trldsla tych-štyrtdsiat vrh 
rokov Marina Semionovová sa 
pr vý raz zaplsala do vedomia 
divákov v lnscenácl! Asaflevov
ho baletu Plamene Parfža v ro
ku 1933. 

Kolek tlv choreografov Veľké
ho divadla mohol už v polovici 
tridsiatych r okov vy tvot•iť taký 
repertoár, v ktorom mali vedúce 
postavenie ba lety ruských fi so
vietskych skl adaterov. Tieto ba
lety doplnené o k l asické bille
ty zahranl1'nýrh skladal!lľov 
boli prehliadkou vysokého In
terpretačného a chor eog1·a fle
kého majstrovstva sovietskej 
baletnej školy. 

Preložil: J. Raninec 
(Pokračovanie v bud. čis. ] 


