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Slovenská

rada pre
umeleckú

kritiku
Ministerstvo
kultúry
SSR obnovilo cinnosť Rady pre umeleckú kritz·
ku a uskutočnilo 14. ja·
nuára 1976 jej prvé za·
sadnutie. Poprední kriti
ci z viacerých oblastí
umenia si tu vymenilr
názory na celkovú situá·
eiu v oblasti umeleckej
kritiky, po:11ídili jej úroveň a význam v jednot ·
livých umeleckých ob· •
lastiach a rozdiskutova·
li plán budúcej práce
tohto orgánu. Všetci $U
::hodli na tom, te treba
::výšit úro veň kritiky v
odbomých ča11opi110Ch i c
denníkoch,
prechád::ar
od recen::ent11kej činnos li ku kritickej. dobre odborne i ideovo fundova
nej práci. Pri tej prilc
zitosti sa hovorilo i o
doterajšej pnpraee a vý·
clwre umeleckých kr il i ·
lcot> a estétov na vyso ·
klic/1 šk·olách a o viace·
rých otcbkacft, ktoré ~~~
SPO,ICHC S VYCILOVU!t

~U V <·

na}ticich kritikov. Ocast
níc:i ::asad•mtia sa obo
::námili
.~
doterajilotl
(Jro.'I.'Ou vyc:hory mtadJic·!t
/.:ritikov · t' jednotlivých
um'cled·ých zvä::och, pn
s1idili ::ávct.::nosť · a · vý·
slcdky mektorých sko 1c·
ni, semmárov a praco v.
~rý ch stret nutí mladých
kritzkov.
Diskusia
sa
osobitne venovala otá::
ke rozvíjania kri/ ických
osobností, ktoré by malt
podstatný vplyv na roz·
r·o,i umeleckej kritiky tej
čt onej umeleckej oblas·
ti. Upozornilo sa i na
niekolko príkladov, kedy
v tlači sttipli kritické n
tdeovo·estetické nároky
a osobitne sa hovorilo o
mimoriadnom
význame
umeleckej
rubriky
v
denníku Pravda. Disku·
téri poukázali na sku·
tcčnost'. že medzi niekto·
rými mladými kritikmi,
ale i umelcami pretrvá·
vajú r~e pravdy, ktoré ší·
rila pravica v krízovýc/1
rokoch a tieto nepravdy
neboli doteraz umelec
kými zväzmi ani vo ve·
rejnej umeleckej kritike
,vyvrá_te né (vzťahuje sa
to ~tajmä na niektoré sú·
d.y o päťdesiatych ro·
koch. na preceňovanie
mektorých
existencia ·
nalistických a novota.
mistických
tendencii
atď.). V závere
svojho
zawd•zutia prediskutova·
la rada plán najzávaz·
ne]ších aloh a navrhla
MK SSR pred XV . zja::
dom väčšie pracovné za
sadnulle umeleck!ich krr
Wcnv. kde by sa viaceré
z nadhodených problé
mov ďalej prehlbilt.
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N edávne stretnulle novinárov s ved uclm! pracovnlkmi hudobného vyd.a ·
vaterstva OPUS bolo vlastne neoficiúl·
· nou sumarizáciou úspechov a snaženia
päťročnej cesty. Cs. hudobné vydavatelstvo OPUS, n. p. bolo zt'iadené rozhocl.
nullm ministra kultúry SSR ku dňu l. I.
1971. Do vzniku OPUSu plnil na SlovP.n·sku funkciu vydavtefstv.a Supra·
phon, n. p., pobočný závod v Bra·
· tislave. Ako sa pfše v informaé·
nom materiáli ,. • •. vzhfadom na
to, že illo Ion o pobočný závod,
nemohol Stipraphon v plnej miere
rozvinúť činnosť, ktorá by zndpo·
vedala kvalitatívnemu l kvantita
tivnemu rozvoju slovenskej hu·
dobnej kultúry. To názorne do·
komentujú čfsla o rozvoji činnos
ti OPUSu, ktoré za 5 rokov vyka·
zuji stály vzostup, či už ide o po·
l!et vydaných titulov, gramofónu·
výcb platni, podiel slovenských
hudobných diel, uplatnenie uajvýznamnejšich interpretov. čísla o
obchodnom obrate a zahraničných
úspechoch" . To všetko nemohol v
plnej miere suplovať bývalý i.JO·
bočný závod Supraphon, i koci by
bolo veľmi pomýlené. zabúdať na
to. že sa nezačalo stavať na pies.
ku. Boli tu už základy hudobne!
vydavateľskej politiky a ie len uotoiiiteľné. že za také krátke úb·
dobie sa výsledky práce v drama·
turgickom
smerovani
rozšlrili,
skvAlitnili a v oblasti lisovaní<! J.,P
platni - zdesaťnásobili. Nadviaza.
li SR kontakty so zahraničnýuu
par,tnerml - a to smerom . do ;;octal istici<ých státov, ale i na Západ. Najväčším odberuteYom pllltu\ A obchodným f)llrtnerom zostá va v sH k pre OPU<; ZSSR.
M ;nulé roky bull bohate na 111'·
bilcéi a výrocia, viai:.uce Sd k
oslobodeniu našei viastJ a k S:-.JP.
Pr1 tono prliei:.itosti umelecké ve
rleme OPU!:iu podnietilo vydan e
významnvch titulov s angažovanc u
tenHtllkou. l<toré ~a stano t~vuJ'(r .
mi dokumentami pre našu hudobr!O histqriu a viH:sinou pomóiu 1
pr i hudobno-vzdolávucei oráei · pedagógov na školách, resp. osvP.lu·
vým pracovníkom. V katalógoeb
OPUSu vidno -- ui:. pri prellsto
val)!, ze sa zvýšená puzornosť ve ·
nuie t•eprezentatívnym osobno;:.
t1am slovenskej hudby, ako sú E.
Sucho!\ ). Cikker. D. Kardoš, A. Moyzes
1:1 A. Očenás. Du uud úcnosli sa r<i ta 1 s
predstaven!m najmladšeJ kompozičnej ~e
uerácie [napr. u:l v prvom štvrťroku t. !'.
vyjde LP olall)a s dielami Podorockélio.
Bartovica. Bokesa. Domanskér;1. DHnl.
ka ... ]. Skoda, že tba sporudick 1 sa po.
dobná pozornosť venuje skladf!terom o
desaťročie starš!m, ktorí vniesli do slo·
venskei hudbv významn~ kompozitný
vklad.
Q PUS dal veľkú · možnosť al sloven ·
ským interpt·etom. V prvom rade sú
to sólisti SF: Klára Havifková. Peter To.
perczer a Ferdinand Kl!ncla. K nim sa
orirdďuiú i ďalsí uHielci z najmladš!ch spomcimJO Mariána Lapšanského, o
orofilovú platiíu ktorého je zlluicm 1 v
zahranič!. Škoda, že sa tu nevedel vychytiť veľký ohlas medzinárodných
a
domácich úspechov mladého Petra Dvor.
ského, ktorý by si zas!Ctž!l rovnako PL'O·
ťllovú pla ti lU a ko Jeho vrstovníci, kto·
J•ýrn takáto LP platila vyšla, hoci zd!t ·
leka nedosiahli podobné úspechy! OPUS
si začal všímať - čo je chválvhodné a l popredné spevácke osobnosti sústrc·
ctené v SND. Teší, ~.e okrem národných
umelcov sa dramaturgický záujem sCtslrsdii ai na strednú generáciu. [ Na'pt'.
On drej Malachovský. Anna Kafabová-Pflňášková.) Len ako pripomienka: nebold
by atraktfvnou i spomienková platňa na
opern é roky veľkého basistu Františka
Zvarl ka'!

...

p ri bllancovan! - hospodársky a dramaturgicky Isteže úspešn<~m - troš·
ku l.armucuie momentálna neschopnosť
vvrlešiť problémy pri VYdávani hudob·
ných oubllkáclf. l ked hudobniny a knf .
hy o hudbe predstavujú Iba asi 8% čln ·
nosti OPUSu. z tohto percentuálneho vý.
oočtu na iV!ičš! počet titulov a obchodn~
obrat mé peclagogicko-lnštrukt!vna l iteratúra. predne:;ová literatúra. pripadne
oartltCtry - at velmi reprezentačne vy·
bavené. Najmeneš! podiel ie však veno·
vanf knižnfm publikác!Am. Ved za m l·

nulý rok sa nepodarilo (pre tlačtare.n
ské problémy l dodať .na trh an l ied~nu
knihu! - ako to vyplýva z prehladnei
tabuiky OPUSu. Viacero titulov je pri·
pravených na vydanie, ale konečné slo·
vo tu predsa len má spolupráca vyda·
vaterstva s príslušnou tlačlari'lou. Pros·
té konštatovanie nie radostného stavu
tu nepomôže - veci treba riešiť,
lebo ináč sa stane. že lniciatfvu
vo vydávaní memoárovej alebo hudobno.vedeckej, či slovn! kovef literatúry prevezme agilnejšie knižné vydavatelstvo. Bola by to ško·
da. Ved v OPUSe za posledné ro ·
kv vyšli i významné knižné ti ·
tulv. ako ie ' Zavarského kniha o
J. S. Bachovi. alebo reprezentatívne Slovenské spevy. Už spom!nané vzorovo vydané partitúry niektorých autorov najstaršej generácie sú v!tané, ale nijako ne·
vyplnia medzeru po tzv. vr e r ·
k o v ý ch
vyd an i a ch štúd ijných partitúr. kde by boli zast (l
peni skladatelia vse~kýcb generú.
cii.

V
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tt•eba bezvýhradne vy;,lovit obdiv vvclavatoľstvu. to 1c
výtvarna stránku obalov platní ale l knih, ich grafické vybav~::
nie a napokon l kvalita papieľcl.
:--láp~:~dilosť, farebnosť, vkus .a mo.
dernost sú znakmi - hovor!m :td
mnoho iných titulov iba o ;edl·
nom - i posledného veľkého ailhl
.,Zivý odkaz nu~ej hudby".

...

v eľkým

ziskom pre vydavateľ ·
stvo ie nové nahrávac1e ilt11
dw v Pezinku. ktoré sa po tieto
·Jnl odondalo do normálne! prevádzkv. Vwikio adapti:lciou veľkeJ
sa rv t<utturtTencr oonru. rHrt: :517 ~
stalo·val zahraničný mixážnv pult
NEVE a 16-stopový ma~netoťón
Dotvorenie sály po strúnke akus
l l ckP.i
:c:lepsiio ctoterajsr
stav
l CJPUS nevlll stuil doposiaľ štúd w
a použfvui nahrúvacie prieston
illti Ch lnštttúcií. čo zdržovalo prt•
vá cizku a komplikovalo organiZfl
ei u nahrávania). r keď sa zďale
ka
nevvr!eslll vsetky problémv
t•caliznčHCi stránkv. možno oovP
dať. lc t. č. vlastní OPUS štúdi o s
naj modernejšou nahrávacou tec h
niku u v CSSRI
c eli\0111 osobttou kapitolou ie ohchorl.
ná čiunosť vydavateľstva. Od Supra
phonu prevzal OPUS 32 predajní a za
5 rokov otvoril 3 nové predajne - v
Dolnom Kubíne, v Starom Smokovci a
v Dunajskej Strede. Pripravuje sa otvorenie predajne v Humennom. Okrem to
ho sa platne OPUSu predávajú i pro
str.edníctvom Slovenskej knihv. Supr<t·
phonu. Prioru. Domácich potrieb. Jednotv a v ČSR 1 cez n. p. Kniha. Vedenie
OPUSu sl priznáva. že iC tu čo ziep~o
va ť. najmä vo vybavení š pec ia lizovan iích
tH'eclalnL kde sa zďalaka nemôž~me t•ov·
nať zahraničným gMmopredalniam. dnP.~
bežne vybavenými odposluchovým :utriH
cleuím v izolovaných boxoch. samon h
siu:lným svstémom a najmä kva!Hlko
vanými predavačmi. ktorých chýba v
tojto oblasti ako soľ . Nie je zriedka·
vým zjavom, ze predavač ie mene! In.
formovaný o tituloch na sklade. ako k u
pu lú cl. Ak niet momentálne možnoslf no
skvalitnenie predaja (čo sťlvlsf s novými
priestormi. s kvalifikáciou odborných
predavačov. s novou technikou nel)o
chvbne i orehrúvacou, ale i odpočúva 
cou 1. mohli by sa robiť vylepšenia drob
né. ale účinné. Napr!l<l.ad vyveslt v
predainlllrh OPUSu zoznamy všetkých
gramopla.tn! i kn ižných titulov. ktoré
sú na sk lad e. v predajni, takže kupujú
ci bv sa rÝchlo zorientoval v ponuke.
ba ntekedv by ho zaujnl af starš! Utu!.
prlpomtnajúci sa atraktf'Vnvm interprP.
tom, alebo dielom. Darmo, platne sn
tovarom, treba. aby sa dosttlval! v Č!l
najširšej mle.re medz! zá.utemcov - všet
kými dostupnými prostriedkami. neore.
kraču!(Jcimi hranice vkusu. Do dalšfch
rokov by OPUS mal uvažovať al o vyd:\
van! samostatného časopisu. ktorý bv
~a mohol stať doplnkom informáclf a 1;:
rokýrn oropagačným zázemlm vvdavater
stva. 'ľP.nto komentár na okr.ai platlrr
rokov činnosti OPUSu !ste mnohé nn
mohol postihnftť do hl bkv. Napokon nie všetko 1e realizované. výsledky sil
striedavo úspešné i hfadatilr.e. Podstat·
'né ie. aby sa dobré snažP.nle stáľe skvalitňovalo vo výsledkoch. T. URSINYOVA

Pri príležitosti päťročnej činnosti hudobne/io vyda
vateľstva OPUS odovzdal dňa 15. l . 1976 podnikový
riadite( OPUSu dr. Ivan Stanislav Zlatý e•b. pamät ·
•1ý symbol vydavateľstva interpretom •wjtí ~pešnei·
ších platní: Slovenskému komornému o· chestru a
ieho vedúcemu zasl. umelcovi Bohdanom Warchala·
v1, zas!. umelkyni Darine C.aščrakovej. Jane Kociáno·
vef a Milanovi Ml snoví. { Sntmky 1, 3. 51 . PrlatPľsk~ho
~tretnutia pri príležitosti udelenia Zlat ého erbu sa
zúčastnili zástupcovia MK SSR. ZSS a poprední slo·
venskí umelcz. Na snímke č . 4 národnú ttmelec eu·
· gen Suchoň v rozhovore s nositeľmi Zlatého erbu.
Sn!mky: J Vrlik

SKOLA A HUDBA
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K 65. NARODENINAM zaslútllého
u mel ca
AndreJa O če ná ša usporiadal
Zvaz sl ovenských skladaterov a Vysoka
i-kola múzických umeni v Bratisl ave k omorný koncer t zostavený z tubllanto·
v ot tvor by. Klavlr nu sonátu Zvony. Kla.
v lrne tr lo. o le~ i'l ov ý cyklus Ako hvlez·
dy oodalú a s l áč ik ové kvarteto č . l
Obráz ky z du1.e Interpretovali Ta(lana
Fr ailová. Kl avl rne trlo, Magdaléno Ha.
tóssyová. Sylvla Macudzlnská a Slovenské kvarteto.
• OPERA SLOVENSKI!:IIO NÁRODNI!:HU DI VADLA uviedla di1a 31. decembt•a
1915 oremléru baletu I. Morozova Dokt or l atboll. Ch oreogra fiu a ré ~l u ba·
l et u určeného pr e dell mal zaslúžilÝ
umel ec )oze r Zatko, asistentka choreografa bola zaslúžilá umelkyňa Jitka
M ňač kovA. Scénu navrhol Pavol M. Gá·
bor. kostýmy Jozef )elfnek a. h. Balet
dlr govel Adolf Vykydal.
•
F'ESTIVAL POPULÁRNE) PIESNE
Bystrické zvony 1976. ktorý v posled.
ných rokoch o boha eu Je hudobný život
v Btlnsket Bystrici. uskutočn! sa 3.-4.
Júne 1976. Ťa~lsko festivalu bude tvoriť
suťo~ o Cenu mesta BanskeJ Bystrlco
za text plesne. ktorý sa viaže ne zeulfmavosti BanskeJ Bystrice tel revoJučnot histórii l súčasnému rozvoJu. Zá u temcl sa mOžu prihlásiť naJneskôr do
15. februáre 1976. Výber spevákov sa
u s kutočni do 30. marca t. r .• výber súťa ž ných skladieb do 15. marca t. r .. k toré do 30. norlla 1976 programová komisi a festivalu zadá na reallzdclu oopredným Interpretom popu lárnych olosnf.
PRI PRIT,EZITOSTI 31. výročia oslobodenia Varš.avy 16. I. 1976 usporiadalo
Polské kult!írne a Informačné stredisko
a Zdru ~onle rodičov a prlaterov §koly
pri l!udove( školo umenia na ul. Obrancov mieru hudobný veči e rok. Vystl.1pllo
na nom Colle~lum musicum Posonlensa
s dtrlgcntom )lillusom Kowatským.
• OSVUOV? ÚSTAV - NÁRODNOSTNl!: ODDELENIE vypisuJe sllťaž na nové
vokál no komoozfclo pre maďa rs ké spevácko zbory v k ateg6rUich: a l u pra vy
maďars kých ludových plesni zo Slovenska pro detské a mláde~nfcke soevácke
zbory; b l úpravy madarských fudových
ptosn! zo Slovenska ore dospelé spevácke zbory. Uzávierka lo 30. Júna 1976.
I nror milcle o podmienka ch sllťa~e oodil
Národnostné oddelenie. Osvetový ústav,
nllm. SNP 12. 897 30 Brallsl ava.
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hobotov9 par t Koncer tu c mol B. Mar
celia. l . Karllková-Clil- " ' spievala áriP
od Handla. Stradellu 11 Caldaru a 1111
zá ver vystúpil Z11lnský miešaný zbr•
(zbormaJster A. Kéllay) v Händlovýr 1
skladb!lch.
(l!. 8. )
• SOPRANISTKA ANNA STAROSTOVA
ktortí od uplynule! sezOny ako host vv
tvára la ne scéne opery SND Boss v
Gershwtnovet opere Porgy a Boss. sta
la so od 15. decembra m. r . sóli stkou
subot·u ooCI'Y Sloven ského národného dl
vadia.
• NAKLADATEI!STVO ODEON v PrahP
vydalo ako člen s kú prémiu ore č l e n ov
Klubu čtonáhi Smetanovské libretá s
oOvabnou obúlkou Karla Svollnsk ého. N11
vydanie zaradili libreto opery Predané
nevesta. Hubi č ka a Dalibor opatrené kri
tlcko-hlstorlckým aparátom. Li bretá uvá
dza orevzatá štOdla Zdenka NeJedlého
•
KONZERVAT0RIUM V ZILINE v
rémcl družobneJ spolupráce ako dar k
XV. zjazdu KSC usporiadal dňa 12. ja nuára t. r. koncert orchestra posluchá čov Konzervatória v Kromi!i'fžl. Na programe bola Smetanov.a sym foni cká bései'\ Richard 111.. Ca jkovského Koncert
O dur pre husle a orchester op. 35 a
Suc h oňova Mctamorrózv. Sóli stom
bol
pos l ucháč Konzervatória v Kromlji'lžl Ml
I on Kovurlk, orchester dlr1gova1 prof.
Jarosla v Hýl.
• Z NOVINIEK CESKE) hudobne! 11terul ury: 400-stránkovCt m o n o~ raflu Alois
Hába, život a dllo z oeM ) l ŕlho Vys lou·
žila vydalo vvdaval cfstvo Pont on. Pri náša at dOkl adný prehlad Hábových sklrt
dleb a lltcr árnvch orác l llteral úrv o
1\om a nechýba ani obsiahlo nemec ké
resumé. Vydav.o tr lstvo Supra ph on vydulo už po dr uhýkrát boh ato llustr ovanu
mono~rartu Vllclava Holzkn echta a Bo·
humlla Trltu Ema Destlnová. ktorá v súbežnom č e sko m. nemeckom a an .P.IIck om
texte prlbllžu te žlvotnu a umel eckú dr il
hu tetto doooste r na t vU čše t spe v áč kv
v dolinách čes k e J hudbv. Suora phon vvdal al kn i hu nedávno tr a ~ l cky zosnul é
ho Rlttibora Bud iša Housle v pro m č ná c h
staletl. Doplňa tu ~r a m ofOn o vá pl att) a
a mllovn! cl husi! v net ná Idu oou čon •e
o doflnli ch hu sll a husrovot hrv. o majstroch husli ar och , o slá vnvch huslistoch.
prehl ad zau f( mnvýrh ~ra m of0 n ov 9 c h nahrávok a kn ižne! literatúry o husllnch.
Aktuál nou novi nkou ( Supr dphon l Je
pu blikácia Svaz českých skladéltel u a
koncrrtn h umelcú. ktorú vyprarovH-1
cíu (v a;,h f t\u h:::'h t .,

.-o~.t .... u

J. f\ "'r tn nho m o

f

P. Za pl etalom ako zbornlk žlvotoo ·snýc:h
pro .tlov čl e n o v v rc h ol n~> J orp ·lnlzárle
č es k ýc h
hudobnlkov.
Vvdavolcfslvo
Odeon vyda l o zbornfk pr ác Zd '!nka rtedlého nazvaný Md vl ast Medzi ~ t u
dlaml a č l á'lkllml z delfn čcskOho ná
r od d a teho kultú ry ie 1 20-stránkový
žl vc topls B Smota nu. člán k v o A. Ovo·
rákovl. Z Flblch ovl. O. Hosti nsk om. E.
Dostlnovo). E. Voton ovl, O. Os t rčilo vl a
v9bcr hudobných kritik. Ctyrlcet let
Svmron l ckóho orrhestru hlavnl ho mi!sta Prahy FOK 1934- 1974 te názov Jubil eJného zbornlka. kde vedra Jeho delln
a početných fotografii te l prehlad vystúpen! na Pražsket tarl. zoznam nahrávok na ~ramool a tne a nre rozhlas. promv pre dstavltefov orchestra a dal ~l o
dOležité tídale.
(M. Sobotka )
• NASl UMELCI V ZAHRAN JCl: Mag.
dalóna HaJóssyová vystúpila 31. XII.
1975 a l . l. 1976 v Drážďanoch ako sólistka v Beethovenovet 9. sym ronu
Vlad imir Rusó hral na dvoch organových recttéloch v Rumunsku !15. XII.
Cluj, 18. XI I. Tg. Mures) diela J. S. Bacha
)ozer Kondor hosťoval 23. XII.
v Bukurešti v Pucciniho Toske
)ela
Spttková a Pavol Kováč podnikli l . XII.
až 10. XII. koncertné turné v Rfme a v
okolitých mestách
Slovenský komorný orch ester vystupoval 13. XII . v Mnichove
Dámsky komorný orchester
uskutočn il 9. Xll.- 22. XII. 1975 koncert
né turné oo Spanlelsku
Klára Havli-"T
ková mol a 5. l . - 27. I. v Magdebur~u l
a vo Weimare koncert s programom:
Stravin skiJ. Su choň. Mozart
Akordoo.
nlsta R11tmund Kákonl Interpretoval 24. l.
v Berline diela Scarlatt lh o. Brehmcho.
Fialu
Peter Michalica (husle l a Elena Mlchallcová (klavfrl koncertulli v
dňoch 20. I. 3. ll. v Leningr ade. VIl·
Kl avinluso, Rige, v Tallne a v Tule
ri sta Peter Toperczer usporiadal 10 - 15.
tenuilra recitál v I stombule. Hral diel a
Schuberta
Schumanna, Debussyho a
Stravinského. je to prvý kontakt s touto kraJin ou. Ako prvý sl ovenský sOllst.J
s Icclond State Symphony Orchestra vy st!ípi v Ravelovom Klavlrnom k oncert n
G dur
Prvé turné oo tali anskych mos.
tách cez a ~~:o ntúru Acom Mllano absol
vovola v drloch 10.-20 I . Komorná har·
Mu~ský zbor Slovensk e! rtl·
mónla
harmOnie vystúpil 9. r. vo VIedni vo verkel sále Konzerthausu v SchOnbcrgo.
Slovenská Cll
vých Pi es ňa c h z Gurre
harmónia uvied l a pre rakúsku hudobnO
mlád ež Brahmsovu Slávnostnl.1 akad emick O predohru. Ca(kovského Klavlrn y
koncert b mol a Dvoi'ákovu 8. svmrO
nlu. Dlrt goval Gabr iel Patócs, sólistom
bol Peter Toperc:~:er.

e

•
SOPRANISTKA )INDRA POKORNÁ,
s6l1slka ooery Státneho divadla v Brne
(no snfmko R. Sedlá č ka) prlpomfna sl
dvad saťpllt sezón svoJeJ umeleckeJ čln 
nosti. Vynikla ako Interpretka smetaHOvských pos táv 1 úloh klaslckef hudob·
net literot!íry. Operné Olohv če s keJ hudobno! tvorby tvoria a budú tvoriť v tubllontklnom umeleckom žlvoto zvláštnu
kapitolu. Spievalo v Dvoi'ákových ope·
rá ch. v Kovarovlcových Psohlavcoch,
Ostrl!llovom Honzovom krdfovstve a vý.
rezné miesto v Jef umeleckom profile
zaberaj (! kreácie postáv ) anáčkových
opier. Vc fk tl pozornos ť venovala Otohám. ktor é tel poskytla súčasná česká
1 svetovd opera. Bola častým hosťom č es·
k oslovenských operných scén. v zahrall 1'1 h o<> ťo v o la s !íl ohou Marlenky v NSR.
v juhoslávii. so sOborom So Brno na
sct\nnrh v NSR. vo Franclizsku, Taliansk u, So11 nlel sku a vo S vatčlarsku. J, Pok orná sa venuJe at koncertneJ tlnnostl:
vytvor lo sl bohatý repertoár, v ktorom
popredné miesto zaulfma A. Dvoi'ák a
L. van Beet hoven. ale l tvorba súčasná .
(P. H .)

•

V ZILINSKOM DOME UMENIA Fot.
ra konal sa dl\a 4. l. nov o roč ný koncert
domllceho Státneho komo r ného orchos·
tra . ktorý hos fovsky dirigoval mladý Jan
Va lla z Prahy. Vo VIvaldiho husrovýctt
k oncertoch Stvoro roč n ~ ch obdob! spoJ u úč ln kova l Bohdan Warchal. )oho zrelá
lntor oretácla t nšotra č no pOsoblla na cc
I ý orchester ; výsl edkom bola prec!zn'•
s!íh ra a rletatlné vvpracovan lr všetkých
skladieb V druho! pelov !ct programu
sólistka SKO M. Hrlanková predniesla

Doteraz sme boli pri·
vv knutl na vysokoškol<o ké učebné texty (vyso.
r<o~ kolské skriptá l. ktoré podávali učebn!í l átku
v metodlckv vhodnom
usporiadani základného
uči va . Tentokrát máme v
r ukách
vysokoškolské
<o krlptá s velmi neobvykl ým usporladanfm učeb.
ného textu. I de o publikáciu PhDr. Jozera TvrdoM. CSc. .,KAPITOLY Z
DE )IN
HUDOBN?CH
CESKO-SLOVZ1'AIIOV
VENSKYCHM. ktor ú vyda la Univerzita Komen' kého v Brati slave v sep.
tcmbrl 1975. I de tu o vedecký problém prvý MZ
u nás riešený a autor sa
ho. pravda , zmoct)u je v
~ uvlslostl s Jeho obsl ahlvml orácaml heblllt ačnou a kandidátskou .
Je to vlastne resumé lát.
ky podrobne rozpr acovanot v uvedených rukopisoch: Leoš janáček a
Slovensko (350 str. ) a
Vztahy českeJ hudbv k
Slovensku (700 str.).
Prehlbovania bratskeJ
vzá tom nosti Slovákov a
Cec hov te oostulát at v
orocese hud obne! výcho-

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e
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Krajský pedagogický ústav v Banskej Bystrici usporiadal v dňoch
10.-12. novembra m. r.
akordeOnový
seminár
pre učiteľov ĽSU Stredosl ovenského kraja. Semlnllr, ktorý viedol Anton
Pittner,
pedagóg
akordeOnovej
hry na
r.Su a I<onzerva tóriu v
Zlli ne mal na programe
tieto t émy: Tvorba tOnu
na
nástroji;
Mcchová
techn ika a celkový rast
žiaka;
Regi strá cia
na
akot·dcOne;
ajnovšl repertoár;
Predvádzanie
néstroja s melodickým i
basm i zn. Weltmel~ter
Toccata
(vhodný pre
Ľ SU ) . Vedúci kabinetu
K PU J . Svcc prednášal
na t ému Zúklady mar>-JStiCko- lenlnskeJ hudobnej psych ológie. Na seminári, k torý sledoval aj
krajský inšpektor pre
ĽSU O. Mrézlk vystúpili
s koncertným
programom \lartln Mintál (žiak
l. roč. Konzervatória v

aktuálny a
nsvyhnutný.
Hudobný
pedagóg
na
všetkých st u pňoch škOl
má tu značn6 mno~stvo
nových lnformáclf o tom.
t o spáfalo a spála na
poll
hudobne! kultúry
obidva na se národy. Tie·
to nové fakty pomáhaJú
učltefovl
hudobne! vý·
chovy
det receptlvnet
hudobneJ výchove a teho výkl adu
hudobnoteoretickeJ látk y celkom
nové pohlady.
v prvat ka pitole zaoberá sa autor metodolo~lckýrnl problémami vý •
skumu československých
hudobných vzťahov
a
prechádza od ve~etov a
nla česke! 1 slovenske!
kult!íry v podm ienkach
národneJ neslobody, politických napatl a anta)lonlstlckýr h národnostných l tr iednych rozporov až po k oex istenciu
slovansk ých l neslovanských národov v socialistickom tábore. V druhet kapitole sa d očf tame.
ako oblosť Slová cko sa
stola mostom v česko·
sl ovenských kontaktoch.
kde nielen kultúrne stro-

diská, ako Uherskt Hradište, Uhersk t Brod. ale
a 1 vellcká hospoda na
ceste k slovenským Vr·
bovctam. škola v Suchove alebo evanJelická fara v )avomfku a samo·
zreJme r ad významných
delaterov zohrali dOiežl·
tý zástoJ na ceste zbi!·
žovanla národov. Za u Umavé sú kapitoly o vzfa·
hoch Leoša Janáčka a
V!tbslava
Nováka
k
sl ovenske! ludovel plesnl, o pr!nose E. Maršf ka
k del!nám SND, o vzfa·
hach ). Ki'fčku a brn enských
skladaterov
ku
Slovensku a Interesan t·
ná Je esellsttcky kon ci·
povaná porovnávacia štúdia )anáčkovet opery Jef
pastorkyňa a Suchoňova!
opery Krútňava. Velkým
pr!nosom publikácie sú
autorove
obsiahle po·
známky za každou kapitolou, v ktorých zhrnul
dostupné materiály, kto.
ré sa dotýkaJú dane!
problematiky a orientulú čltatera v teho dal šom možnom štúdi u.
ALBERT BRANSKY

ZIline) a Peter Nli\aj (7.

v niektorých prlpadoch
sa na Interpretáciu podu·
Jal sáro autor práce. 16
plesni opatril notovými
a
textovými
zápi smi ,
všetky ukážky sú stru č
ne, ale výstižne komentované, takže celok vy·
tvára v hrubých črtách
topogra!Ju českosloven·
ského hudobného folklóru. Učlterom určil autor
všeobecnú stat a metodické poznamky ku práci
so žiakmi. Vyučovan i e
má vychádzať z odpoču·
vanla zvukových ukažok,
pokračovať
ich rozbo·
rom, poznanfm ich cha·
rak terlstlckých čf t až po
akllvne
ovládnu tie vo,
forme vokálnej, v rôz·
nych nástrojových úpra·
véch, prič om au t or nic·
ICJl ie. podáva Informácio
o dejlnéch a k oni trukclf j ednotlivých néstrojov použlvaných v r udovej hudbe, ale dáva aj
navod, ako imitovať cfm·
bal na klavlrl a pfštalu
koncovku na zobcovú
flautu.
( M. Sobo t ka)

velmi

vy

ldeolo~lc ky

roč. ĽSU v Zllfne).

e

(B. Z.)

Zaujlmavý projekt
pripravuje západonemecký pedagogický pracovnlk
Helmut Tschacho,
ktorý vypracoval projekt
kurzu československého
folklóru pre vyučo vanie
hudobnej výchovy
na
vi;eobecnovzdelávaclch
SR. V prišk olách v
pad o zaradenia
t ohto
projektu
do vyučovo 
clch osnov by sa deti a
mllidei: v celom štáte zoznamovali paslvne l ak'·
Uvne s čes ký m i , morav·
skými a slovenský mi ľu 
d ov~•ml p lC'Sľl a m l a tancam i (au t or tiC'ž predpoklada. ze Jeho učebný
tex t poshiti ako vzor pre
SOľ::t C'OV A nlr dnJšlch jE'JnU
podobných.
k tor6
obsiahnu fol k lór Iných k r ajov). Prllca Je rozčlene·
ná do l l časti. jadro
tvori 34 zvukových uka
žok ľudových piesn! a
fudovej hudby. ktoré sú
zväčša
prevzaté z čs .
gramoronových platni a

úspech v Jihlave
V našet povoJnoveJ hudobn&l kultOre
sa zliflxovaJ Jlblavskf festival vokálneJ
tvorby ako naJvyš!lle fórum pre zborový
spev - vo všetkých žánroch, bez rozliSenla na profesionálny a erMtérsky.
V ortebehu trvania festivalu máme
pred sebou 19. ročnfk - sa prlzývall
totiž k účinkovaniu popri amatérskych
at profesionálne telesá. kedže u nlls po
voJne. v podmienkach soclelistlcke( kultOry k vytvoreniu takýchto telies ne·
do ~ lo. (Napokon roblt takú prlsnu hranicu medzi týmito poJmami Je zložité.
Ved zborový soev ešte v prvých rokoch
po votne bol u nás - a nielen 11 nás záležitosťou amatérskou. K protestonollzllcll došlo až neskOr a vyvinula sa z
velke J ča s ti z amatérskeJ člensll:et zák l adne. A bez nel. ako ukazuJe sOča sný
stav. ani nikdy tel zdravá existencia nobude zaručená.)
K teJto .,nevyhranenet profllácll" Uhlevského festivalu dochádza však z Jednet or!člny, cez ktorú sa často nevldl
teho s kuto č ná podstata. zameren ie a
cter. Totiž. že hlavnou umeleckou Ideou
Jihlavy nie te Int e rpretačná konfronl llcla. ale oodnletenle novet vokálneJ
tvorby a tel uvádzanie do praxe. )!hlav.
sk ému festivalu predchádza vždy celo
státne tvorivá sfl(až. z ktore! vlfazné
skladby uved!í zbory, ochotné sa na
túto oodutat. Ked skladatelia oro kročl n
hranicu techn icke! néroč n os t l a Ono!>nostt. musia nas1úol t profesionáli alebo
zborv. ktorO proste na to stačia . V oos
lodných ročnfkoch súťaže a festival u
orevládal zémer, aby skladatelia zadá
vali do slltaže amatérom dostupnó dtP-la. Preto na minuloročnom festiva le nnorlklad porota ud elil a I vanovi Hrušov.
skému nie cenu. ale zvláštnu prémiu Zd
.. umi!lecky hodnotnou. ale pro vel mi vy·
spi!lé zbory kon ci povanou skladbu Tri
etudy ore miešaný zbor A capella". Ove
z týchto etud sa podu1al uv!est Spevác-

l

ky zbor súboru Techn ik a tak sa dostal
do ohňa neortclálnet llhlavsket InterpretačneJ kon!rontécle. Vyšiel z net viac ako
vftazne a Jeho dvad saťšesfročný zbormaJster Pavel Procházka a manželia
Uherkovcl. zbormajstri Detského speváckeho zboru .,SeveráčekM z Liberca ooda11 Jednoznačne so svoJimi zbormi netlepšte výkony. Sev eráček neprekvapil,
len ootvr dll očakávanie.
Mlad! speváci z Techniku prlpravlll
Jihlave zážitok a podali ďalši dOkaz o
tom, že š pi čkový amatérsky zborový spev
na Slovensku sa dostáva do polOh vy·
soko umelecky náročných a moderne
koncipovaných s parametrami profesionálne! produkcie. SpOsob. akým P. Procházka naštudoval a u viedol napr. A.
Zemanovského ..Tým, ktor! volnO chcOM
z cyklu Nové ráno. I. Zel Jenku .,Miešaný
zbor" čl I . Hrušovského .,Akordy" a
.,RytmusM. presvedči li 0 tom, že al no.
vé techniky, !íčelne pou žité. nevyznotll
formálne a obecenstvo Ich orltme s pochopenlm. Kultivovanosť oretavu. muzikalita. oreclznost lntonačná a rY tmi cká.
zmvsel pre š týlovosť sa pretavlll at v
Co lkovskom, Debussym, Seballnovl, Ko.
houtkovl a v skladbe P. Procházku .. Pie·
seň v1t11zná".
Prvýkrát sa v rá mci Jihl avského festivalu
u s kuloč n llo
stretnutie zborov
Unie čosk ~c h soováckvch zborov .. Setkllnl pAvcu 1975". Tým sa stal cel?
o ro~ rn m resllvolu z nač ne predlmenzova ný. hoci na dr uho! strane ooskytol dos(
Úodrohný prehlad o rOznor odot šká l e
l.l'nskóh o. m u~ské ho a miešaného zboro·
vóho snovu v čes k ýc h kratoch. VIdeli
smo, t o tomofšle zborovO hnutie dosoe·
19ch zá1Jasl oo ume lecke! stránke v ood·
t.ate s t9ml Istými I nt e rpreta č ným i
nrobl émaml a Zo dokon ca dlhodoba tradiela nenesie v obe v1.dv l en oozl tlva.
MARCELLA r.t €SAROSOV A

'

zomrel. Roku 1974. ked n.a BHS
koncertoval André Gertler s ktorým ma eštA ot·odtfm zoznámil. Hen r yk Szerynx na
Pražsket tarl - hovoril som s
nfm o mollch !Hudltných olá
noch. ktoré do značne! miPrv
prerušila smrt mOiho moskovského pedagóga. Vtedy
ml
Gortlor ponúkol možnost orlst
!.tudovat na Kráfovské konzor.
vatórlum do Brussalu. kde vedio lednu husrovO trlodu Ponuku som o rl tal a tak sa ml
nodorllo stráviť rok v Belgie·
ku.
Ako hy s a dal

s tru č n e

cha-

rakte r iz ovať .,člstf zisk " vU ho

bruselské bo

pobytu ?

Pobyt v Brusscll ako al mož·
nost byt v sfistavnom kontakto s tak9m vynlk.atúclm hus:ovým oedn~ór.om a kon crrtným
umelcom, akým André Gcrllcr
l!itatelom Hudobného ! Ivota
netreba Petra Michatlcu zvlá t
111red•tavonf. U! nlekolko rokn aledujeme jeho Clapeln6
dráhu na domácich l zabranl!!nýcb koncertných pódiách, po.
dopret6 pre nebo prfalon!!·
nou hfi !ovnatosťou a elelavedomosťou v prá ci, a lo al umeleckými vfťazstvaml (poznáme
ho al z autorsko! spolup rá ce s
H2!). V zostava nallch poprednfeb loterprctoY predatavufo
typ huslistu 10 znamenitou hudobnou pamäťou , tecbnlckfm
maJstrovstvom, hudobnou lote.
Usenclou
a
pozoruhodným
amyalom ure l týlová di[erenconnle skladie b. Jeho k'ralft s l
'tlimll svetov( hus listi a peda.
aOgovia takých zvu čný c.b mien
ako Juri! }ankelovl č, u k torého
v Moskve tri roky J tu dovat,
Kenryk Sze ryng, André Gerllor
čl Wolf~tanx Schneiderhan.
Ako do!lo k válmu pozva nln
na roč n ý l tudi(ný poby t na
Králonkó konzervatór-ium do
BruneJu, z ktorého väč iu čaiť
s te s trávili v tri edo proresora
Gertlora?

Stretnutie
s Petrom Michaicom
V rokoch 1971-73 som študoval na Catkovského konzervatóriu v Moskve u profesora
Jankelev lčo. Odport1čal ma k
nemu Henrvk Szervm: ešte v
roku 1968, ked som bol u no·
ho na krátkoc:lobom matstrovskom kurzo. Iba vďaka Szorvn1(ovmu odoorúča(Ocemu listu
dostal som sa k prof. Jankulevlčovl. ktorý len v celkom
výnimočných
prfpadoch pri(!·
mal do s voJo! triedy cudzincov.
Stúdium u tohto vynikaJúceho
sovietskeho husrového pedagóga považuJem za svoJ natvllč;l
umoleck9 zisk. Jankelevlč sám
nckoncortoval. no doslova ..vvrábal" luuroálov tých natnúrocnolsfch modzlntirodných súťaži. Ztur, roku 1973 náhlo

S úťa ž

Medzinórodr1ý f olklórny festival v Kalocst.
Snlmka: O. Demo

Medzinárodné
folklórne

festivaly
Ich zmysel, ciele, charakteristika
V sllčasnostl, natmll v letnom obdobi, sa reallzute
velké množstvo medzinárodných folklórnych festivalov
rOznorodtch zámerov, podOb t charakterlstfk. Mnohé
sa usllulťl folklórnym umentm soestrlf chvfle rekreantom a turistom, ale mnohá sl do svoJich dramaturgie·
kých zámerov kladO vyššlo clelo: vytvárať fórum pro
sooznávanlo, porovnávanie 1 rozvítanle ludového umenia, teho tradiclf, zbližovania ludf vzdialených sveto·
d ielov. podporovať myšltcnku priatel s tva medzi národ·
ml.
V 1011 ro. r. uskutočnila Mecbidrodná or~eanlzácia
CIOFF (Comtté lnternactonal des organlzateurs do resllval de folklore) svotu konferenciu v Szegodo [MCR ).
V roku 1970 sl vytýčila za eloi podporovať a šfrlf rudové umenie na medzinárodne! úrovni. Jol sfdlo to vo
FrancOzsku. v me..te Confolens. Konferencia sa konala
v dňoch 20.-24. !Ola t. r., na ňu tesno nadviazal Mcdzln4rodn1 folklórny festiva l v Kalocsl.
Vznik organizácie nlo to n4hodnf. Zrodila sa v časo.
ked sa pocttute ootreba koordinácie 1 výmena folklór
nych sOborov. skupfn, 1!1 sólistov so závllznou garanciou. umeleckou zámkou, s tasnýml medzlnárodnýmí
kultOrno-spoločenskýml clelml l dosahmi. Je potrebné
sa vyhnOf r0znorod9m manažérskym machináciám a
podvodom v stlvlslostl s cestami 1 pahybom tolklór·
nycb st1borov v zahranič!. CIOFF má dnes už riadnych
členov z 25 kraj{n všetkých svetadielov. Je riadeni!
~tvnym a výkonntm výborom.
(Paktačovanta na 7. &tt.)

te. využil som podlo svotlc:h
sil o možnostf čo naloroduktlvnctšlc. Studoval som ďalši ro·
pertoár oodf.a dohovoru s moHm pedagógom. pričom som
orlhlladal al no vlastnO koncertné potreby a olánv Gert·
lor. ako te známo, to znalcom
natm!l Bartóka a ouróllSkot hudobne! moderny. Snožt l som sa
tedo čo na(vlac podchvtlt al
z tello (eho orientácie. Za mOlho oobvtu v Belgicku u skutoč·
nll som tu asi 10 koncertných
vystúpen!. čo lo vzhladom na
pomerne málo rozvinutý koncertný život v to(to kra line počrt do s ť slušný. Sporadické na.
vraty do vlasti som využil na
kcmcertné vystúpenia na Pražskel tarl, BHS a na letných

festivaloch v niektorých slo·
venskýrh mestách Na s.Jtii~ J
bru ~•·lskl'>ho konzervotór111 sam
zlskol
,.Pmm ler Prix
avec
Grando [)lsttnc·llon". čo uOY·l
žutem za významný osohn9
úsonrh. orr-to~a konkurencia tu
bola znočna.
~to f no

to

prhom predpokladdl,

za bclalck6ho pobytu ste dn

s tali al niokolk o
nt1k ?

lá kav ~ch

oo-

Ponúkli ml miesto orlmár,H
v Deka novom kvartete v Ho·
Iandsku, miesto sólistu a konccrtnóho matstra
VIvaldiho
komorného orchestra v Mnf·
chovo ako al nlekolko pod~
go1(1rk9ch miest Nakofko Hni
Jedna z tfchto ponúk nie te v
súlade
s motlml
osobn9ml
Plánmi. s vďakou som Ich o•lmletol Prltal som Iba ponuku
pre nahrávnnto ore belglck9
rozhlas a telov!ztu. čo som
vlastne už realizoval za s votho
pobytu v Brussell.
Ako vyzerá vél koncertný
a oracov nf kale nd ár oa tento
rok ?
Už v tanuárl mám nlekofko
k oncertov v Sovietskom zvllzo,
potom ma ča k alO koncertné
turné do NDR, Bulha r ska, Por.
ska a Talianska. Do Talfa nskn
bv som mal fsf v novembr i so
Státnou tllharmónlou Koštc·o a
do Bulharska so Svmronlck9m
orchestrom Cs. rozhla su v Br~
tlslavc. Rokute sa o recitáloch
v Taliansku a v Belgicku. Mo·
tou s rdečnou záležitosťou te
všok Iný proJekt: chcel by som
uskutočni( sériu koncertov pro
natrozmanltetlHe
s lovonské
stredné školy, spotených s rozorávonfm o hudbe. alo v dO'ledku ani nic tak o hudbe. ako
o ž.lvote vObec, v ktorom 'Tlá
aJ
hudba svote miesto
11
u!.rachtllé poslanie. Realizovať
tento protokt v praxi znamená
~>tretnúf so s padporou a or~cl ·
nlzočnou pomocou.
- pk ·

.,
.
grac1oznost1

Pražské Vitlohradské dwadlo patrilo zaéiat·
kom decembra Callkonoltej muu . Mlacl roz·
hodtwta za.~vut&t SOOJ zwot profest<Jtlillttemu
tanecnému umeniu stretla sa po prvý raz v
celonárodnej baletnej súta~i. Poslaním t ejto
prehliadky je zvy:.tt ideovci l umeleckú úroveti
v oblas ti balctnélw umenia, :aistlt objcktwny
výber a trvalý rast interpretov a choreograftckých kádrov t11ele11 pre domóeu l vo rb u, ale aj
pre! reprezentáCiu CSSR v zaltran iél. Súťaž sa
b• tde opakovať v pravidelných intervaloch,
striedavo v českých a slovenskýc/l mestách.
Jej cteCom je prebrídzat záujem o §ttídium
t atrečnej profesie medzi mládežor& aj záujem
!urokej verejnosti o tento dru/1 scénického
umenia.
Stiťaz bola rozdelená do niek{)Cklicll kôl: na
pot•inné kompozlCle - úryvky zo slóvnych kla.
srckých baletov, ktoré stí spoCahllvou a nóročnou prevterkor& znalostí tanečnélw remesla,
scltopnosll tanečnika prezentovať odltiné poh!Jbové Hýly r omantického a klasickélw ba·
letného dedič s tva aj suéasný názor na taneč·
né umenie. Na počest 30. výročia oslobodenia
na.~ej vlasti bola pre druhé kolo konkurzu
určená kompozícia slovenského alebo českého
hudobného skladateCa. VoCnos( v oblasti te·
matlckélto výberu a voľby tanečnej techniky
umožnila mladým umelcom demon!trovat' osobité tanečno·dramatické danosti, tlmočil' zóvaž·
né Cudské my§lienky a city rečou plastických
pohybov, ktoré rovnako ako hovorené slová, sú
schopné vyjadril' realistické dianie. V tomto
kole sútaže mali mladí adepti možtlost pre·
ukázal' majstrovstvo vo vierohodnom, životne
pravdivom zobrazenl stíčasnélto pohCadu na
tanečné divadlo.
S rados(ou priná§ame spróvu o víťaznom
umiestneni sólistky baletu SND Viery Kolárovej, o prémii aj čestnom uznani, ktor é ziskala Alena Boskovičová i o čes tnom uznaní
za účast' v Ili. kole, ktoré udelili Ľube DobáCovej. Okrem menovaných sa stítaic zúčas tnili
aj členky baletu SND Zora Jaczová a Stáza
Vla šlčová, ktoré sa v nemalej konkurencii prebojovali do dru1tého kola. U%/umlc za pozo·
ruhodtté ta11ečné výkony bolo vyslovené aj
partnerom - Mikulášovi Vojt ekovl, Petrov/
Dúbravnikovl a Julovi Cabanovi. V oblasti cho·
reografie udelili diplom dlhoročnému sólistov/
baletu, absolve11tovl odboru choreoqra{te VSMU
Jozefovi Dolinskcmu :a :aujcmavé pohybové
prekompo11ovaniC' Sonáty pre sólovú flautu
I vana Parika. Pedagógovia N. P. Cernickin,
zasl. umelec J. Zajko a J. Podluck(j venoval,
po dobu ntekoCkých mesiacov voCttli čas ne·
Cahkej príprave slovenských účastnikov súta·
že.
Prvd cclonárodnd balelnd stítai sa stala významným medzníkom v dejinách če~k·o~loven·
.~kého tanečné/to umenia. sviatkom mladosti a
krasy. Objavili sa nové, výrazné talenty n
osobrtostl, nová na.~tupujríca generácia t ých,
ktor! sa u.fllujrí rozdár•af ne::llbrtdnute(né e .~ te·
tické zá::Uky v!etkým, ~· tor! majú tento ná·
ročný druh umenia radi.

ALICA PASTOROVA

Vr era K olárovd
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All"'"' R JCI<n ntr11 ·a

Ľulla Dobdlo!iá

TVORBA
Miloslav K of l o a k
So natlna pre violonče lo
a klavlr
Skladba Je venovaná
30. výroclu oslobodenia
Bratislavy, autor tu do·
končil roku
1973. premiéru mala na slávnostnom konce rte bra tislav·
s ké ho Konzervatória v
máli 1975. Sonatlna zfs.
kala l . cenu Národného
výboru hlavného me:.ta
SSR Bratislavy.
Skladba vznikla zo z.umv!.lenla sa nad hlstortc·
kým výročlm. Autor sa v
net v umeleck9ch ob ~ a
zoch vracia do dni hrd lnsk9c h botov. ucti sl
padlých h rdinov. oslá• l
vltazov. Dedikácia
30.
výročiu oslobodenia nte
lo len ro ..málnvm člnom,
Je odrazom oro1(ramového zamerania skladby.
Programove so nosené
hlavné témv skledby, Ich
sémontlcko-zvu ková po.
doba te tasne zrozu mlterná.
Sonntlna pre vlolončB·
lo a klavlr má tri čast!:
J. čast Allegro poco moderato Bot o Bratlsl.avu, Ir. čast Tempo
g r ave dl marcla runebre
- Tryzna za podl9ch hrdinov. III. čast Non troDO allegro. soleune e
molto cantando - Vďa·
ka oslobodltefom. ZdOraznenle programu Jed·
notllvých častf le dOležltým
aktom
umelca,
ktorý nie len vvJadrufe
svoto city, alo at presne označuto Ich podnety.
Takto sa táto tyolcky
sub(eklfvna
komorná
skladba dostáva do no·
vých významov .u násob! sa lot funkčnosť. Pritom nastllva osobitne pO·
soblvé prepá(ante s ubtektlvna a obtektlvna z
aspektu socllllnet funkcie hudbY a z asoektu
spo ločenskeJ
zatrlede.
nosti skladatera. V tomto dLalektlckom prepoJen! a v uvedomelom rozmnoien! funkcií u meleckéhó diela lo osobltnll
hodnota skladby,
Estetickým
Ideálom
umelca bolo vvtadrlf clty človeka splltne prež!.
vaJOceho roky fašlstlckel
zlovOle l záži tok z oslobodenia. Skladatel, ktorý zameral obsah svoJho
diela tt1eove a spol očen·
sky, dokázal &a vy1adrlt
adekvátnymi u meleckf·
ml obr.azml. Podarilo sa
mu nepodlahnťlf oatetlč
nostl témy, novvfadrll sa
pompézne, a to 1e na
takto angažovane! sklad.
be osobitne cenné. Korn·
pozlčný prlnclp skladatola te daný neoklaslc·
kým štýlom Kor!nkovet
hudby. Jazyk umelecko!
skladby však samozrel·
me odzrkadlute l zložitý
komplex vývoJa obJektfvnych zákonitosti umelec.
kého materiálu. Skladba
le komunlkatfvne llčlnná
adekvátnym prepotenlm
tra d ične! hudobne! reči s
novými prvkami. Neokla·
siekt štýl obohatený osobitým lyrizmom Koi'fn ·
kovho vfr.azu le pre poll lucháča
mimoriadne
úči nný a sémanticky zrozu mltefný.
Pri
ko mponovant
~k ladbv postavil sl autor
c§te Jeden cser - chcel
vytvorit c:l lelo. ktoré do.
káže zahraf ooslu cha č
konzervatória. Takto sl
urč il
hranice techniky
tn torprclllc:lc a skl'ldbo
z!skala ďalši u !unkclu začlenila sa medzi .. !lkol~ké" vlolončelové <,kladtom fo ďlllšl~
nv. A
osobitá hodnota skladby.
DANIELA SLJACKA

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
27.-28. XI. 1975
P.aty abonentn~ koncert Slovun~k•11
filharmónie bol v~znamný predovst:tk\ m
t 1m. že prlntesol vo svojom pro~r.llllU
uromlj\ru nového diela nérodného umr l
ca DczldP-ra Kardoša
6. sym!ó•l ll
OJ>. 45. Skladba venovaná vlasti k .iO
\\T oč!u oslobodenia Sovietskou armé,tou
8 Ukončenta VOjny (O SVOjOU kOilliiOl ~.
nuu v~ povedou dOstotná lllilo Iliev. ~o
prvom pocutf máme do jem 11 sn•u
presvedčeni. že sa nem~llmo že sklad.stoT d!Pio ..musel" napísať, lnšr•trét:.-J.
krmpozlčný nápad sl to vynutll "tun.
l • ormovo klasické symf on Ir. ké pro po ro'·
n~> vyvá2ené dielo plne zoduovnclt~ ski.J·
dt~tefovmu zameraniu. Za u trne n,J prvé
pul:utle skoncentrovaným hudotmvm ot·nta;,.om. l yrlckýml. komornelsio po. t tvP
nýmt úsekmi t plným orchnstrálm m lV·I
!wm nástolčlvým v9razum uput.J po:;:u.
chOča, drži ho v ntJp1Itl. It> ludnvm z
tých článkov Kardoš01·ho kom:J{JZicn•· 111
olii:,Jzu, podfa kturHhu suozn.t> tllHl 111 al·
.!Oll"t<'• rukotu•. Dielo s'JOtcne s narudu•ll.
IHLu hudllou, iusulrovanl! 11011 :t \ 'l'.tl" (!
nArollu. Sklmnuli sa 111u~no 11. ktnt·r oč.l·
J.. avali dll!lo pri vr.ttnu nové :\11!, KoH'•
do~ vytvoril s\ 111 ómu pln • l 'IPiHI.ttll u
do kontllXIU who t~. JrU\, S\'111 Óniu h •HI·
notnn. sv!ldči,J('u u hohotll!l wš,mdt;h. zl.
votnel sile u komp.wl'nt•l rutinu. ldt!
lltl vvšlliJPUillllll CiJUtllloČi<U, nlt• VV~ I IIIP l·
lllllll vl<l~lllUU Pľilt'Ull, idt!MIIIi kompU
Zl0nvm nuturn lum.
()(( SVUJil( jll'l'llllfoL'\ v r. 111!!1 lllUVtl
a LIIOVU S lJ<,pp( ltOill .lcl.lllil Vd lht kU, l •
Ct:Jtnych pOdiill'h celehu svt:t,J 0Pbu..,..,·, .
hu orclwstraln,, í>rutluhra Fltunovo :tu·
puludnll'. /P tvpit.:k\'111 obrazom vtl'd\' ,;.
vr.• tllt' nuv(•hu ..,nlt:ru
hudohJt(•h 1 1111
pn·slntlllntl l.
llll>ll'lllllt'llfcll 'lu lloll' , .1.
p, rlttur.t huh.11u 1.1 1 .tr 1l\. •• ti
1•
v•; rut.0\1' od th ll\\ Pn tlvt • Ili' Sluveu
1>l..uu tilltnrmíininu ., l.adt~lavom "ilet \ U
k um bolo Pd J\'111 1 (\·lh k tu rl' ,,i.., • 1
m·•klalllll dl!! dll 'l l h\.Jilo1, ..... ,, lt\ , .. 1
Zrt ~rttn>'.
'atalla Sacltuvská V\'n 1\ujur.,, ro•
ll ll' lt.llllk.t
O.,IJV•I:l ,htJj \ Q[UIIl'l I(JV 'l
~1\1 \' lľf!lol lllllf'lk\llof ~ h h.tlVIIl .1 1), ) •
rocnvm
ruperto.trom.
bula ;.ólt tk ·ll
11.11 dnuvho
violnnčt!lovl!hn
kon •tlu
C dur. ulljnvPnéhu r. Hml. Očdl'llu ~n
\'l!rénu.ou technikou. tnton.Jčuuu l'~··)·
tou ľahkostou tu·v. adekvátnym ~tYlo~·
vvm tli'Pdnesom. l'rosto dukonnloo.;tou ,,
IIP.,mlcrJH! citlivým huuuuným vkusom
~k odu, ~o urrtwstr<ílnv o.,prn:vc rl nl!' vJ,I\
pilot• o.,ledov.tl sóll;.tklnP ll!IIIIW odllt"H'
l"•tmlc'kó l vha:wvé. ktmi1 rm:ívn d.tV'toll
dlf'lu motnont;ltnu dPfillllívnu podo bu
1111 ak ~.1 plne rNlhlUIII \' tomto wi
DHlo rozhodn!' mai.J dtkt ,,·at ~6 ,n '
V I ERA ZIT A

4. a 5. XII.
Svmpatlcky, mldd ,stvo posobwc ' 1
rl!t. lutnlk
poisk~ dirii(Pn
Tadeu'"
Slru j~ale 1e výr11znou umeleckou lld .1
duelttou s !<.krivou hudulmustou, " 111
nr,J..rvn9m. ;.Jle prlkl<tdnc Ul'l adaným tP n·
pPr.amr.ntum. s ur.vn,·rn rvtmlckym dte·
Jlllll 8 S PÓSObii;OU P.IH~allt:illll ~CSio! 111!
to črty jeho naturelu dominovali tH!l io·
V~E!tkým
pri
interpre tácii
svmrO.llh
A dur (1\. Z. 201} od \V. A MOlHI'lol.
I kecr v meklurých llllt'rprnta(;ných i><l
rtimr.trnch n.t jmn čo do uto sli t'tl'l·
tMw uko uv prekručovo~l ki.Jslck(• r oJ ·
11111. Stru~uluv Mozart bol elc,l{antnv • i ·
vv u uruwtmr.nej po.wrnhodný.
Ak porovnanw :-;trnguluvu klHlľi'Pt 'l,1
] ll, ~I'IIHÓilÍC, OJ). 27 ,.Pl(!'<ťHI O noel"
pri' ~uprllll, ZIWl' il urt:hllSlll' Oli 1\at'lll
SZ l lll.tllO\\'Skllho s podallllll n. l ll' l U. Itl
IIUI'diJ ldlrignvul saCR 11. 111. 1!173) zd.:l
sit nám prlstup pofskl'!ho husto~ vri ll~
rozvčl7nv. V diPie t.1k mlt•nzl\'111' t.tti.,
rum z výr11zovvc·h pro~tr Pdkuv lrnr•rl'
s1nr. tzmu ,·vznwv<li dlrlg.•utov n.1 ll'l )k
zltn.f'raný pohfotd IIOrHPľ!'lP Cll11dUhllO l ll
do vyuílti,J spť'klr11 ·11'1 IH st rulU\ ch la
r·Hh n <tkOb\ s malou davkon hl'lllľll 
~lrr:!lnostl (Lenlir!l pro mtlý t>Očet ~kn·
~ok ,reo vvchutlzal z rovunkého uohr t·
du. no podarilo sa mu navodiť l (otr'
r.r.kv prl!'hfaclnu. mPthlutfvnu l drllln.t
lll:ky VZIUSÍVU IVO!'l\'11 <lllllOS[(•ru kloľ(Í
!llol Zllhi'~Jli'CÍit! 11Sill't'h l l lhl)ll'lt'k ' n ·
r(t\n,IIJéiJI'l U ti'Chll rkv ZJl.tlllf'llilf' ZVI.t i
ll' 't uu výkonu
lnvcn1okého fi lharmo
ni r.ké ho zboru f l.l>urma 1.tt' l' f. 1\1. Ouh
r nrll n~k ý l a sOhstkv opPľ\ S'\D l\1al'(dv
Jt ,t){1~S VUVI'j , ktorÍ <;iJ lld lli'I'Ú\'t'llf'lll l
'
lu t nd 1 l ul . \VZilf'I,J StrUIWlova ke 11 J
r; l lllll!lfl, llľi•WPd~iVO O 1\'0ľiVO.
'V,Iul~ t.eský kluv lrlsto I va n Klánskv
!.n nrPdstnvll ako s6listt1 Ili. konrP., 'u
nt •
klavír a orchestP.r C dur. op. Zti
orl s. Prokoflf'va. /ednoznučno prcsvod.
l' l O s\'OilCh \'\'nlkii!ÚCiC:h kvalltárh o \·zá•·u~l hudobne( lntf'lt~cnc!l. nczl hcív.tjllcorn tP.Chmckom arzenáli 1 o r:1L·
\'d,nom. ale v}dy tvorivom o muzika•Jt!lkom ortstupe. Popri výd11tnet zásobe
io. rokl'! ~kály IIYnAmtck~ch v9razovýr.h
oro. triP.dkov má navyše dar plne sa stotol.ntt t>ro~trednfctvom svo(Pi výrazne!
osobnosti s lntf'rprotovun~m dielom. Jeho výkon vvznučoval sn doslova ma l·
strovskuu urovňou všetkých rep rodukč .

RECENZUJEME

e

nyrh zlollck A zasluhou znamenitého
a Citlivého orclll'strillnoho sprievodu Vl'·
vnllll z.1sli1ž0n\' a dthotrvuiúCI aplauz

10. a ll. XII.
:'\r•mct'l,l

l\u,~t'lll

Ku rt

~las ur

lntc>r·
IC!10 tll'l~tup k dtf'lll niesol vsotkv znnkv
n~,1:nckot llľOVf!lllPIII'iU a V\liiOCovul Sil
tl'lll'Prnn o~tro modelovun\ m1 kontu rom !,
tlll\ ným drlnnfm tempu. ale l pružn:>s
(ou " útl!'rnusfou. Orehestrálnv I>R r t hol
orJri teho vrdonfm fdlri~ovat sonmlltt i
znumcnltn prluraven~. Scherzo mnlo 1VI>·r·kít tlf'OH'I'k ú udnr'lost a nll,totť'ivo.t.
Colkovn mensle frázv modeloval Mo'>lll'
c; url:Jtun svu rú7 JO u oh\·hnos(ou, ktnru
~" L.lsllížlla o skuto~nosf. žo Jeho pri·
slup l r>rt všPikf!l rart nnálnPI rozv11hľ.
111'\'\ znlr.vnl llk·H1emlrkv
V zhotlt< so wo l m 111 llli'C'k~m >rľ. vPtl
(• 11·m \'\' t 'o~.11 \1 11~Ur /ll od Slovt!n
~<l~l<lw f!lha rm onlckého zboru lzbornt.li
,(f·r P. 1-lradll) ktorý t>orhop1Wfne
~l"rvat Srhill rc vu Odu n11 radost v ncm~l'!<om origlnl\11 obl<t st artlkull\rtP.
k11 ktnrľf tnkltnu h' naša m:tk~la siOV<tn
Sí\1\ I)OV:thll VVII1Ýiil lllt'hlj llSIIOI) ZľP.·
!luknvaf 11'1 nntnl'- ~ u mo'-nú mieru. V~
<l,lVhil th1(1lJPj ('.JS!1 Ulllil V~flk IO~ICká,
itl~lnnl1. r>lnú nuptltlu, potlačovanľ vá~ne,
ktora v utll'l'n\ r.h ílsckoc:h orcrá~ala ua
•Jv:rch 11 1 url vl;!'lke j nm:vl"klostl vo
p (•t0\".11 Ar et hovr.novu IX

~vmrónlu

\ •lhc temp 111111.1 SlliiU " urnwedtiV•>~I.
\' dtll'hu tllh rol'n\T h tratl!cJf llol vykon
zboru opl'!t na V\.,flkl!f urovni. Supranl!>l·
k, 1:. llrculmú main v rlt1. 'prJcrazný
hi.l'> pri ktorom <tli G. Oertllluvei dO\(
t.1ulkal. \'\ 111kl l hl nsv tenoristu G. 'll!' um ll'IHI u h lľ\'tUnlstu H. Chrl::;tlllll<l Pol
:-.! . ra -- w chmckuu Istotou i llmhrom.

18. -19. XII.
Do ~línn skltJdil!b dUJuúcich a utoro 1
ldurf ":l nt•ehull inspiroVflt nml'nl!ll Stn
vl'nskóho komormího orchestra pribu,llo
ti :1,11 d•"lll
P·l'~lll' a tance Z VIBIO
nsnvl)!) k(all'lill od tJríslusnlka streunuj
st.l. d.ttr.tskl't ~Ptwr.•cte Jozefa Malovl'd.
~t·\·dmt
rozsluhl .t skladba prezrúd~<~
.,~, .. ~Pnu ruku cllltv'•hu :~:nalcu. znumen t•
It lro luštrunwnl<~tur<~. hu!lohnikn s v ~
lt'lhl'IWill vkn~om. ~klod,ti!!Tu rPŠPI!hln<;.t
l!f'tdl() z,Jkonv knntr.t~tu, kton
tt •'ll 111! VVI'0\'11~1 S J)rObh!lll<tllkOll S!Hl•
"'oPn••nla hohuht\'tt diíl'noho odknzunuV'( lllllltlhncf 111111lllO~tl. Z UrOVIII! llUlill
nlo Curolltho Co11cnrta !:ľOs!>n Uj). b. č. 8,
k!Urý oatrf dn kml'iJOvP.ho rnpertouru
S~(J mohli slllll skon~tatov.Jt určltó novú ,, V\ štP kva! l\' v zvukovo· wrhmt·
knnt parnmot•·i. Ustt"lt>llo so od lbvtoč ·
nl'll•<1 rorslrovn111a zvuku. tónnvym tdHl!·
ll•lll nie ll! u>. v nr kovovy le~k. nlo Z<t ·
tu.otOVL komornPjsi a intfmlleii.l tOn,
l 't"čo m s 1 vš.1k neuoravllo v o .. tuiiiÝI.h
\\! lk.li'll' rl
tntf'rt>rPI.I(.ných puramHI
rorh. A vo zvukovom vypracovan! td.i
s.t t>rlhudll d.tlsll' odtleno zretmo jem·
111' ~tch rt!$:1'.. trov Jarosl av t-1eier su po
IlP --om l:uso JJredstavll ako
sOII~tn
ll'~odlnvho Ku 1rcrtu pre or)olan a or·
c l·c stl'r F dur, 011. 4. č. 4. v ktoro•n
dPn un!.truvul svote technické možnosti
, 1 IIIUZI'<itntsk~ eliin. Dlhšia
pauzu vo
\'PIIltnom vv~tupovanl vsak poznačlld
č tns točn tl 111'asť urnelP.ckel rozvahv. čh

toll: hrv ol lllll'stami l pevnosť rytmlckl>
ht1 tuku \ tololll'elista fClen SKOl fu ro~l
Alexa nd er bol sólistom v Couperlnov9th
p,(J Cf's 1'11 conct>rt. Popri zdravom nn
zJlwntskom elánu a tPchnlckel uohoto
vnsti UlHHIII ul bohatým emocloriátnym
t l••nt.J7.1111Ýlll zazemlm s primeranou z,\
soJml dvnnmtrkých pro:;trledkov. Vtipné
t\ll'lko bolo ul vftaným dramatur~tr.k~m
u~\ !H2P'llm
pro~ ra mu.
V záverečnom
\'. brundenburskorn koncerte O dur od
1. S. Bncha vystúpili ako sOitstt čHSkll
lPmbollstka Zuzana Rti žič ko-v6 a tlau ·
u~tn Vlndlslav Brunner ml. Napriek vv
ntkatuctm v~konom súboru l sólistov v
concertlnt> nedosiahla sa pri lnterpretc~
r.ll tohto náročného diela dostatočná
U\'Oinenos( l pevnosť tempo . Zap rfčlnlla
to zrotrno nedostatočná súhra a z nol
V\ plývalúca stlesnenosf. ktore! sa hrl\
č 1 zbavovali Iba po~tupne. Za tak9rhto
!>lldmlP.nok bolo potom flnéle na(uvol
nrneli>le - a al natpresvedčlvP.(sie .
VLADIMIR CIZt K
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. Radost'
z hry

"' IJ t VOľP/10.~ /i (l .~ p011/Ó'l
no.~ti. Tludobttrk
prístu
poPol k· s polrtpra ri rwp

•ro

1/lulltb/.:u vrte. Sula je
a'Jtla 11u pra~l..·mttte. V u
:r/:tdiU ;;IIIIC~UIIa /tOrtÍ·
eu va ·' na pat tm a ocal.·a ·
t'Cllt m. :\a JU<'t.,l.'rt .<tt IC•l
· rn; lc para~·urty

ucl

mc/1.

·t

·'-u 'li

pri

K

1,,11~.

okrajt

Ja

l.:a /,;1n•·•·u stu

•:i'~·u

1111 dlhlich , "lwdc
, tepu11ým 11áptsu 1t ST/

VJ 'l,,
Sme v .'life Domu tllliC
rtta v Brtte, v Dtl'ct•i!e llrl
pro vázku a čak·ame lt<l
pru~skf'lto

Vurtsu
1/yiJitCra .•\a '''" · •j ko·

•ot·eJ

nt<IIIU

~toltckc

~e 1

mu.:

briqwltrke a •u Ktd u
:umysle•rc
prel:td:tje.
Ve· l"i ~tli lll't :al.:ryra
oct aJ t'llra: tváre a m:1
• :d mc
len
r o::bclra•1r
prsty. \!t:ttl..·a c.,u~· IIC
klame 'l•r:rl..·unt :asad Jl
IW .~L'O)f! 1/11(!~/0 este t'CC
dy, uk o ~a ::acall 'ni~t'
prVt dr •'IICI.
Z l'/ÓCCJ
per.,pek/H'Y ro:.<ýpu st•o·
je tmpro!'iNCte _amy,le·
ne, ccllwm :altlbl"t 1i do
huciby a do .seba. Zda scr,
.e sa l't/t 111'0/ lt ťiiC, prt
rad:ctte a sam, akoby
bol v l•cll!t .s/yroe/1 site 1
-'a prcli.,u ,.,,ľlt't cti IC/,
:e llra pre 11icl1. U~c .H
tulwclw " ncnu:uru:j 111l·
provc::actr.
V tento
t•c·i:er sme
,,n•rll..·rtmi
ne ·.,c lm·lt a
~/rl'/rwl11 111'1:1
:ta a
mrmo. numu u mu:11..·a•t
tu, ut1aju majtr i:u purc
dut u dal. :\1..· '' povre·
le IHri:a toCku slot• o na
llmloom sl ret mtlr ul.·éllo
'H IIIIIIICI, ktar!Í ltC ľ!JCÍII :o
,ebu a111 /rlasul..". u rn u;:,.
l..'u/llu,
nwsim ~'·' t•y
t•te.,l :: omylu. Je trt rec
u mttolw r.:ruc•lla~t r, 11111u
lwro:mertlus/r u u tam
viwO;om, eu cl ol·u:c l1'1d
ba jc·~tl'li}'II'O IJIIIIIO koll
c:crlll!fl'il podu.
J>recbl<t 't'ltiC, /.,·tort ,,rr
:accrla
ltecu/..·wtc
a/..·•;
J

JIIIII'S(1.~SIOII,

.~t rc/llllltm

.~ la/O
,\11
t'!JIIikaj<~cr/w

illtdObml..'tr Jtrrllo Slrt'rllu
U l'ljbOrlll lw IIIIIIIU Bo rr·
>rr 1/yfmcrll, Sltt:t Oľa ~~
·ctrwst, onguwlitu. l u
tlUi'OS{,
ICCltl(l(i:JCfluS( ll
cliJ/..'utwlo.~t. tal.·ci podob
11 1 Rtírlovmu twf•rl..·nllc
•1111 OIJ1101'1JVIIIIIII
Wrt·il•l

:•wmt•lw,

,u

sp jtlr

twdllro
rw ::ubmln •t l cl "Ú
t:cct r. llub•wr ''""' precl
vtJcl:uf 'lcrré :•tarrtc pwl
1Olllllllll'h e/Hd!J. V je
/ro
pocla111
bult
t·~al.:
u:clli.~lttellt
v prístupe.
1'0 t•!í r a;;e l O pUtlllc, IU!.'
:e prestalo :ále:at 11a
llltnll'le Uj ltO I'!JIISIC111
do pa111ty. iiilo
len o
mrma a a jeho origmát
11e t'ilteme. Slwm pripra
flll obe1·en.,t r·o 11a ste.~ l ro!·
de11é a otr·orem t•rumu
me aj naJ•Ilerr~tch detar·
lot'. Jeho /tra od cívod
•wilo
}am .~e.,siOillt
sa
prelr111/a
o rmproľr::a
cracil cc:: .~pnevod•ré slot'U ::: grote.Hek
U- po
ttčelmí tmprot•r;:óctu, kt o
ra sa stala i:aMau pa•r
tomrmtcl.·cj etudu.
Kto vte , cr .<a podan/o
11111110t'l ::opaJ.·ovul
es!e
tento r•ečer; ako t•setl.:o
žiré premrena .w u mi:·
110 aj kotcic dr adelnc
predstat'emc ér lru••cert
ale v l tjlo r~e::aclr.:.ate l·
110.\ll a pU1111111tiC ' IIOslt
::ostaťa
nielen \llltilo~-.
ule aj radost :: prit om
•ru.•lt a a~tlettlickoslr.
\1a.!:IIO
110
puč rutl.·:t
/'Jillo ~po}e111a míma a
•nu:rka·rta bolo len prw·
me ::abrcinif v pwrtom1
111e
illuc/to.~lt,
1/IJbller
Ja.~lle
vyc tt cl
ltOdiiOIII
lwdby pre nemci grotes
/..·u a kcclze sa cítt s gro
te.~kort akosi spribuzne
•ty, poci/or·al sil11e pol r e
IJU ltrtdObllelto par hera.
V Slil'irrot•r dal.· ::i.skalo puntommuc/..·é predslat•cllie
teli
správnu
.,poclny prcíd. to 11evtdi
tel11c. ale rtlelné a po
'obit>é VlliÍIOrllé naptilll!
'počwa}tice o tip!rrej od
rl a11ost i r•err, t•n t•zta lw
a vo l'lira:e. V t omto
nriatelskom \pOjP•Il zo.~
tal'ala ltl.'ulajena J)Ó!>Od
•to.~r. rápad a twrirl!lno~t
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lslcrrcll!e musel
su
,,t re dť'll e $/Crl opaf mimu
abu rcu(IIJ t:al a ::arot'e''
~terlwl relll/lJt'crl. Z o1Jr11·ll
,,a .•tu/r pnrtncri, ktorr
t·edtl ciwlog a ::arnrc11
<po1nčrtli mtmolo!/. obojor
o tom tstom rr k·ct~rl•i pre
~·cr~ric-lto a '"' I ri po .~V"
jom. Jrri S'i"ill .m tlija
/.,·~ 11C'r/ 1 1/
wj r1 ·o (ok
rem n::ilk•l Cl !hh••W/t>l
r'llf)rno·1:: rc: c ).
PL1·e sa
pn,lrwclrl
llrtbnerot•mll
prcd,frt•·rtllll. Je/ro ::m11~

IU,

.<lllerOi'O'll'l,

rt/1111 'l

Sero/)(ln
rn•c pru/1/éllll/
,tuf ,,a m·c~ h1• trJm pre
r•tima, 11111"1'''111/nm be:
pnct a .~Ili ·11 a pred..r1 .~
ni•Ju. D l•rlwt celé preň
.•t a~·e•uc. : to:tQ snad m·
lto prri·l•t sn 11aknt1ti'P
.<1111 fl0/1'//l, l·I(Jrtj po•r~
('lf/ nrelf<fjl> 'Ol(' 11(1 /(()r

ZUZ \'\ \ B \ KOSOV :\

Slovenský
choreograf
v NDR
ie kol ko rokuv ptisuhf
ako host v
OR nú po
predný choreogra f zastú
íilý umel ec Jura j Kubán
ka ( choreugra r SLUK u}.
t-1iestom jeho pusobcn ia
le Hltny súbor pre srb
skií rudov(a kulturu v
Bautzene ( Budy•lno }. l' o
niekofktch
úspu~ ntch
prem iérach s cetosúburu.
vý m l)rO)olram om p ripru
vil v okt óbri m. r. zauj1
mavú premiéru. detskú
tanel:nú
ro~:pruvku
lld
~>tarú srbsk ú rudovú le
Kilo
huslifkór
gentlu
(Kitu un d die Tanzfio
del) .
Diel u je clwraktcris l ic
ko V PI' VUIII rade t ym, Zll
jehu poh y bový sluvnik
bol vytvureny na 7Úklu·
de typJckehr- tu l kltlrneho
tan ef: núho matcri utu Lu
).ickýc h Srbov, samuzre/
me v adekv:ttne ~tyli.r.u
vanel roro1e. l,ihrcti'!tnm
bol Alifdramatu r11 súbo.
ru Gerat tlendrich a au
torom
hudby h ndobny
ria dlter
Ja n
Bulauk.
V~;hfa dom
na moznn~tl
pou~itc h o mater iá lu ako
i súboru, bola úloha vy/o drit nvedenym spuso
bom ~: ók ladnó my ·lienky
diela pre najm en leh11
divlika
nic rahká.
Choreograf sa v zllsadr
í1spc ne a tvor ivo popa
sova t s daným moteri6
lom a vytvoril chutný,
mlnifolklúrny balet. •V
NDR e t e nevid ený. Ro.t
pró vka má pä t čas ti obraz-ov : V lese, Na ho.
rách , Pr i rybnlku. V ska
lóch , Sed liacka izba. Ob
razy vorne sDáia drama
tlzujúcim
textom
roz
právaf:, fudov9 muzikant
postava vynetrn júca,
vndtnca l rnbáva júea. Oc j

rn7prhkv je usmernen ý
na hlavnú postavu
drevorubača K ila. ktorf
vo vornei chvili vyrába
hu s li čky a na jeho sn ivú predstavu . Vo svornm
rozprlivkovom sne Jeho
husli čky d ostávajú Dod obu jeho mile j, jahodkfirky, ktorá mu d aruje č a ·
rovný sláčik . s ktorým
11taucujc detk o zl é vo
svete.
Takto obdar11ny
cestuje pu svete. zaziju c
rilzne prihody, ktorydt
f1stredným motivom
ltt
bol so zl ý m kráľom vtch.
rov, v srbskej legend&
Divý Berna ! ( Diki Bjarnat l sldliacom na Cerlct.
bogu a sna fi aci sa m•
ukradnút
husli č ky,
v
č om mu
pomáha
jeho
tlupa a ~Iuha Grab, lesná mátoha. Kitovl sa na
koniec
podarf nita :&i(
nad Bernatom , samozreJme, za pomoci priatera
rybára,
rozprávkových
rakov, vodofka a
L,
u tancujúc k smrti zlého
kráfa l jeh o stuhu Gra ba . Rozprfivk a sa ko ni!(
precitnntfm Kila a v ese.
tým
záve r eč n ým
obrazom v dedinskej Izbe na
priadkach.
Dramaturgická výstavba má niekofko situácii,
ktoré by bolo potrebn é
" hladiska celkoveJ čita.
tefnoslt myslienok libret a choreo)olraficky zhut.
nit ( ll. obraz) a dHcrencova( (IV. obraz) ako l
vlil:smi vyu.tit hudobntí
predlohu Jil l . obral, 111
nec vod nych vil}. Posta
va ro z tJráva~ a je med.tl
I V. 11 V. obrazom .t hfadi~ ka
dramatického vy·
vrcho lenia rozprúvky l v
za sn de i
co l ý ob ru z l
viac menej
neorga n icktt
potrebovala by za lrom .
ponuvan te do celkove,,
atm011réry ako lol(icky
a
myšlienkovo komuoi
kahvn y prvok.
Premiera evokuJe
k
myAhe nke. et by nebo lo
mo.tné niečo podobné in.
scenovat ai u nás, tre
bárs v Sl.UK u, predsa
d etské publikum je naiV(ľafnef le. Po skúsent:MI
tlat: h v Srbskom ľudo ·
vom súbore môže ch oreograf Kubánka zodi)Ovedne pristúpil k takému
d ielu z domáceJ litera
túry, moznosti sa urči t e
nájdu.
Podarilo sa dobré die·
lo s erektom zúro i'!e ný m
hodne ďalek n a tvorivo.
E

T

BARTKO

i>rélw ;:: buletu Ktto /w.<ltckar

e
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Komorné koncerty
MOKO
vnovej sezóne
Mestský dom kulturv a osvety
v Bratislave nadobúda v posledných rokoch svoju vvhranenu oodobu tak oo stránke umeleckei
d1·amatur~te, ako at organl:r.ačne j.
Koncertné priestory komorných
podujati.
z!va júce
donedávna
pl'ftzdnotou, oas ll svojich stál vch
posluch4čov, ktorých v äčšina sH
grupuje z radov študujťicet mládeže. Nemalú úlohu orltom zoht'6
va práve svnté:r.a soomfn aných
dvoch komponentov - d.rama tu1··
gle a organizácie. NaJmä oremv~1ená
dramaturgická
koncepcia,
ktorá sa odzrkadľuje vo výbere
účinkujúcich a 1 or! zostave programu
jednolltvýcb
koncertov.
JU>dporlla úspe!mé napredovame
tejto mlade! Inštitúcie. Kritériá
hodnOt však pr! práci MDKO ne·
zostali stagnovať a väčšina doter.atšfch výkonov už v tejto se;zó.ne hovori o Ich ďalšom umeleckom napredovan1.
Sezónu komorného cyklu otvoril
klavfrny recitál Jlju Hurufka. Do
Bratislavy tentoraz priniesol najobfúbenelšle a často hrané skladby svojho rozsiahleho repertoáru.
Janáček, Debussv. Ravel tl'l
najv äčšie osobnosti prvých desatročt dvadsiat eho storočia stali sa
-predmetom umeleckého stvárnenia IIJom Humfkom. Cykly Po :r.arostlém chodntčku. Images (Obrazvl. M1roirs ( ZTkadlá l pretavil do
vlastJJel umeleckej reči a dokumentoval tak osobitosť a originalitu 9\lojho nevšedného talentu.
Hurn!kov Janáček zostal r eálnejsl, vecnetš!, výrazom 1 charakterom moZno bllžšf natut·elu a cha.
rakteru autorovho rukopisu a
osobnosti. I keď cyklus bol poma čenf akousi stiesnenosťou, nedostatočnou uvofnenosťou a sCIstredenostou, Debussy a Ravel boll teho pravým opakom. Ziaril!
oMostrojom farieb, nálad, dynllm lckou paletou s prevahou pastelových odtienkov. O oboch autorov bolo cltlť technick(! 1 umeleckú zrelosť. čo poskytlo mo.lnosl!
radostnému,
uvornenému
muziclrovamu. Elegancia, kultivo vanosť, zvukcwé a výrazové nuansovanie priamo nabádalo umelecky formoval klavfrnv zvuk v nmobonllsäbne! práci s · detailom. Poktar v Debussyho Obr.azGch akoby skúilal svoje umelecké a tvonvé dispozície (naJmä Odrazy vo
vode, Zlaté ryb kv l. v Ravelových
Zrkadlách naplno rozvinul klbko
svojej impresionistickej fantázie
nálad a každá skl adba cyk lu tvorila stupeil k záverečneJ gl'adácil.
ktorá ako akási kóda kotvilll
V údol! zvonov.

l•u Sokol sa stáva už na na·
šom koncertnom pódiu pojmom.
Plne obsadená Reduta vnlmavýml
posluchá čmi,
Citlivo l'eagujúcimi
na jeho perfektné umelecké kreá cie. je dôkazom veľkej náklonnosti nielen k Bachovi, ale v tomto
prípade predovšetkým k lebo vysoko umeleckému prellmočenlu
poslucháčom. I van Sokol si v siestich koncertoch bachovského cyklu ziska! nielen obdiv, ale predovšetkým prioritné postavenie v
lnt&l.'lpretáclt diel rfoského ma jstra
nielen medzi domacimi umelcami,
ale jeho úspechy už prerástli i
hranice n ašej vlasu. Posledné
ll!'edvlano čné vystúpenie v Br atislave bolo toho nielen zjavným
dôkazom, ale možno poveda ť, že
J')OSunulo latku hodnôt opäť vyššie. Veď taký náročný program ,
s akým sa Sokol prezentoval 8.
d.ecembra v Koncertnej sieni SF,
nebol všedným umeleckým výkon om! Prel tídlum a fúga C dur
BWV 547, G dur BWV 541, h mol
BWV 544, e mol BWV 548 l kánonfcké vari ácie BWV 769 si zvol{
n.evefký J)OČet organistov na tedno vvstút!;enle. Ná ro čnosť opusov
sa u Sokola snťiblla s náročnos'
tou vlastného interpretačného prí..tupu tvorcu realizátora. Sokolov výkon v tomto prfJ)ade nle.;ol zoakv vyrovnanej zrelosti, jedlneč.net tvoriveJ Invencie. čo je
dôsledkom su ver6nneho vyrovnan za sa s technickými tískeliaml
diela. ktoré spoločne s umeleckou r ozvahou a tvorivým nadhld·
dom. umocnené výrazným osobnostným vkladom, tvoria devízv,
na ktorých buduJe svoj výkrm. Sokolovej koncepcii dominuje vku<>
11 oddanos ť k hudbe J. S. Bacha a
predosttera poslucháčovi filozofi ckú a myšllenkovíi vyváženosť výpovede tvorcu a Interpreta. Tú·
to s"lu umeleckej výpovede dosahuje však jednoduchým, vkusným
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reg 1str ovanfm bez zbytočnéh o Mr en ta farbami. čl násilnými efekta mi. Všetko oodrlaďule hudbe
ktore! sila le v čistote až absolútnosti. Takou lu a 1 oonechá",'d
vo svoiAI intl'rJJretár.ll ktorá JP
citllv~m. nAnajvýš muzJkálnvm a
tvorivÝm '""ta ven!m tvorrnvel hu
rl'lhne( reči
E. CARSKA

TOSCA

v duchu tradície
Po prcdc:ltád::ajúc:cj sezóne po;Jr; Mozartovi a Caj kou:Jkom bo·
1wto zast úpenej povodnou sloven·
~kou tvorbou sa orientácia dra
maturgie opery DJGT v Banskej
Hystrici u priamila na tituly !alit.mskej proveniencie (Tosca, aVt::ovaný Simor~e Bocc:anegra) a cyf:.
lus premiér otvor ila Pucciniho po·
pulárnou Toscou, ktorá slávi trt·
Uvrtes t oroč11é jubileum ríspe~•ze1
jariskot:ej príte.
Ako uka::uje prax, komorné pod mienky a techl!icky neveľmi u te~ellé vybavenie najmladšej slovensl>ej opemej scény, :ofltadrterlle
migračnej funkcie divadla u zá
jazdových reláciách i personáln"'
problémy u zbore a orchestri ( -~·> ·
lt.<t ický ensemble sa zuačne r o::·
rastá a omladzuje) pr il!á~ajzl viac
u.,kalí akoby sa na pruý pohiad
zdalo.
K najnovšej illsccnácii To.<C:IJ
prizvali ho.~ťujúcich umelcov z
bratislavského SND
re::r<~:ra
Miroslava Fischera a výtt'amika
Pavla M. Gábora. Hudob11é nailtr1
dovanie prevzal §éfdi rigcnt \lir!Jslav Smíd. Fischeroua ré:la sr ne
kladie za cie{ hCadanie rwvý(:lt
možnost i, v::t'ahov a illscellaértýcll
pohťado v,
ncexperimcrttuje. ?le
naopak, pridržiava sa tradiéných
postupov. Snaží sa o uykresleu:e
atmosféry, vy pointovanie dra1111
ttclcých sc11n, tíspešne obc:hárl::a
naturalizmy a vyt oára divadlo f'O
merne kompaktné a t'ku.mé. Ok~rr
jové clejst vá výt va mc V/Jrlalie;;at•o rle~e11é zjavne umelecky prerlčia prostredné, v ktorom P. .\1.
Gábor ešte viac "skomornil" judsko závesom, zaberajtíc:im ce!;i
pravú polov icu scény. Silná dra·
matická tídcrnost' nočného prostredia paláca Farrte$e mohla bl)ť
nc-olner~á eyššou mierou javisfro'i~ho účinku a natmä postava
Scarpiu so svojim obrovsk-ým p.<y·
chickým ::ázemím vyznela príliš
mäkko, rzedifercncovane. Techmc·
ky treba dot vorzf scé11a výsltrch·t
v 2. dejstve, kedy Toscm hlas
spo::a javiska zvukovo prekrJir·a!
dejonosný r ozhovor policajného
šéfa s Cavaradosslm.
lllavnou deví::ou Smídouho hudobného naštudovania je zmysel
pre t lmočenie veristického náboja partittíry, cit pre lyricktí kan·
ttléna a agogiclcá korlcepcia r eilpektajríca
požiadavky
sôlist or•.
Orchester prekva pil kvanlitatít•·
nym obohatením i slušnou technrckou liro vriou.
Hlavné postavy stí naštudované
v dvoch, 11tul11á. iiloha dokonca
troch
ob:Jadeniach.
Premiérová
vol ba padla na Dagmar Rohomí
javiskovo skúserlú, herecku
tt'árnu a bez problémov zdoláva
JUCU
rozsahové úskalia
part u
Toscy. Spevácky kulmitrovala r;
modlitbe z 2. dejstva. K výrazové
mu i deálu jej chýba viac dramatického vzruchu, hlasovémrt tim·
bru zas vr úcnejší a sýt ejší od·
tien. · Lyrický Cavaradossi Jár1a
Zemku ťažko navodí ilúziu maliara-revolucionara.
Spevácky
je
mäkl..-ý a opojný (hoci nie " pttc~lniovský")

v scénach lyrtckých,

prekvapujúco dobre d isponovaný
vo uysokej polohe. no s nejed·
r~vm rytmickým a in tonačným r>Ykolajením. Scarp ia Stefana Babjaka (má na svojom umeleckom
kcnte desiatky úspešných postúv J
ostal v premiérový veče r akO$!
v tieni. Prejavu chýbalo viac cha·
rak terokresby (nemohlo ju na1zradit precenené par!alldo "v me
'l.e" výrazu/, vyfl!ief polohe za.w•
zuu.čnosr a priebojno:Jť. Z äal~ich
postáv upozornil nový sólista J.
Ko~ec ( Angelotti) 11a perspektímt
svojho sýteho a farebného barytônu.
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opranlstka Mária MURGMlOv A. ktoríi sl bratislavská
operná verejnosť azda e~tc
[Ja miitá pod dievčenským menom
Morozová. pa trila počas svOjiCh
štúdlf na VSMU k velkým nádclllm nášho vokálneho umenia. Už
v druhom ročn!k u sa v školskom
p1·edstavenl hravo popasovala s
Ca ikovského Tattanou. potom. v
roku 1960 o niečo meneJ presved ·
č1vo
absolvovala
Smetanovou
Vendulkou a v nasledujúcich r okClch vytvorila viac v!lčšfch 1 men~Jch operných postáv na natmen ·
sej československej operne! scéne.
v banskobystrickom DJGT. KlesaiCica krivka speváckeJ výkonnosti
tohoto talentovaného hlasu vyvrcholila v roku 1967 odchodom z
javiska. Po vtac ako se demročnej
prestávke sa v úvode vlaňaJšeJ
!.ezónv Murgašová vrátila do banskobystrického síiboru ako techIIICky dobre vedený a svieži mladodramatlcký soprán. Debut v Do rabelle z Mozartových Cost ran
tutte presvedčil o farebnosti a
kultivovanosti ..znovu ná tdeného a
znov uzrodeného" hlasu. neposkytol mu však svojou mezzosoprá·
novou polohou plný priestor Pl'e
uplatnenie, práve tnk ako nasledujúca altová (l] Of~a a Elena z
Figušovho Detvana. Ton pravý a
Imponujúc! come-back znamendiA

S

A. Očenáš : Plamene maJa
J. Cikker: Nad s tarým zákopom,
A. Moyzes: Vatry n a horách
OPUS Stereo 9110 0344
V hudbe, ktorá bola 1nsp1rov.anA medzn!kmi v novo~
dobc1 hlstórit našl ~ h ná!'odov. wulfmaju sl<ladby popredných slovP.nskvch autorov na teJto platm význam·
né miesto.
Dčenášova symfonická predohra Plamene mája je pri
vsetkei svo1e1 programovosll učlnnú predovsetkým hudubne. Po energickom 1Hot.nom začiatku nasleduje velká slišená plocha (farebne mimoriadne zaujímavá],
ktorá sa zvlnl. akoby smerovala k návratu. Tým bv
vznikla už nesoočP.tnekrát vvužllá schémo, oná známa a zdá sa. ~e v dielach tohoto p1•ogramového
typu uz málo nosnll - formula. V J>Odstale zodpovedií.
zJednodušenému myšlienkovému !>Ochodu (udalos(. do·
sled k\'. riešenie. perspektrvv l a v zhudobnenl l lOdnodusenému chápaniu ob:><thovosli t 1deového vvzneni.J.
Očenásovo modelovanie procesu po viacerých zvrásneulach olivu júc1ch núladu vvusťu te do typicky siOVP•l·
sl<el lémv v lesných rohoch, výrazovo prirodzeno ztJpadajúCPi do kontextu a al ideovo závažnej; po nei sa
klesajúCI! dvnalllická krivka ut!si v p·lanlsstme. llt.~
dobný Priebeh n1e ie teda clll<tovuný l'éiCionálnvm zámel'om ( asp011 niu prvo tne). ale iC Ul'i:ovaný hudobným
c!lP.nlm posto1om. sublckt!vnvm pr•ežilim tčnrv skladiitcľom.

Mária ,\1r"gasuva ako Tosca.
Snímka: K. 1\.llkiOsl
Tosca v októbl'ovet p1·emlénl
V parte Pucciniho hrdinky pred
stuvlla sa Murgašová ako Zl'flly
m!adodramatlcký ·oprán vefkčilo
rozsahu, sop1·án, ktorý z.au Ime nie·
lcrJ pt'Snými hlbkaml. atc at bezproblémovým
zasptevan!m
tých
nitkolkých vysokých C vyp!ltého
nartu. Hlas ie schopný široke! dy
namickei škál v. v Intenciách skltJdnte!ovho zčiptsu dokáže sa 110·
hvbova ť medzi farebným mezavoce a nosným forte. dramatlzmus
nevytvára len nasadzovontm volumenu. ale a i výrazovými speváckymi prostriedkami - modelo.
vunlm dynamickej krivky a predovšetkým schopnosťo u vyberať z
p;:lctv hlasoveJ farby, na ktoz·el
dom\nute tmavý zamat. Pritom
hlas v žiadnej polohe r02sahu a
dynamického
nasadenia neznie
ostro. ale kultivovane, ncstrác!lf(IC lesk a jemnú vofnú vlbrli
eiu. Murgašove! soprán le schopnv leg.atového spievania. kanllléuv. V deklamácii ook1ar to
dovofuje preklad - zauJme vyváženosť slovného .a hudobného akcentu - ani exaltované rec!tattvy
speváčka nenatur.allzute. ale spieva, dávajúc im patričný výrazový
náboj. Ako dramatickú postavu
vytvára Toscu prioritne vokálne [l) a prostriedkam! hereckými
[reakcie pohybové, .l(est!cké, mi
m!cké l dokreslu je do komplexného obra:z.u. V tomto smere mala
umelkyňa veľkú oporu v hosťujú 
com rel!lsérovl SND Miroslavovi
Fischerovi, ktorého schopnost detailneJ práce s hercom na oOdf'
realistických
výrazových
pro:.
trledkov a snaha viesť Javlskovu
akciu z ducha hudby Je tak trochu nedocenenou vzácnosťou. VýslP.dkom Je harmonický spevácko
h91'8cký výkon, zákonitý
síilad
medzi krivkou vokálneJ Interpretácie "Qartu a krlvkou pohybu. gesta, fvzickébo konania. pričom bud .
ba diktuje stupeň aktivity herec.
kel. V osobe Márie Murgašove,
vrátil sa na naše operné javisko
CBnný soprán, ktorý svoje schOP·
nosti určite pot-vrd! už v natbl! ž
šej banskobystrickej opernej premiére, v parte Amélia z Verdih o
a~

Simona Boccanegru.

Tento momenr 1e výrazne pritomný aj v Cikkerovu m
obr aze Nad starým zákopom, hoci v ilO'Tl
hudobná dramaturgia velmi úzko korespondu1e so zvcJoleným programom; môžeme ho .,op!sať" bez obáv, i;e
hudba ie o niečom Inom. Ctovck skladater. ktorý sám
P!·e~il Povstar.iP. postoji a zamvsl! sa nad kťiskom zeme,
kde sa oreltevala krv a v tomto citovom stave mu mys,
rou 11~ebehnú dramatické udalosti. Chvatne. útržkovite,
ako kusky rozstrihaného filmu, nará~ajú na sebd, splieta JU so. Tak ako oo vynorili, tuk sa a 1 stráca Ju a člo
vek opli( stoH v meditácii nad kuskom zeme. hrobom
neznámeho voJaka čl starým zákopom. Tomuto obrazu
odpovedá temJ)Ové rozvrhnutie na -pomaly-rýChlo-pomaly a podčiarkuJe ho vlastné hudobné riešenie; orlbuznosť s formou francuzskei ouvertúry je newdstatná.
Cikkerovo majstrovstvo sa pre}avujo v tom, že celá
kompozícia ie motivicky vytvorená z toho istého mamrlálu - povstaleckej zvučky a čs. štátne! hymny. K Ich
obdivuhodnej výrazoveJ metamorfóze dochádza najmä
v meditatlvnvch okraJových častiach. kdo sa inštrumentáciou. sadzbou a kombináciami tónov nato!ko tr.ansformuje pôvodný motiv ic ký základ. že ho vn!mame ako
Iný, odlišný tvar. Stredný úsek popri perfektneJ kontrapunktickej orácl a nápadttom prcpájan! motivických
hlavfc zaujme chvatným dramalizmom a u autor.a neobvyklou ..strihovou" technikou. plno opodstatnenou
vyššie spomenutým pro~ramovým zámerom. Vďakd
citátom funguje dielo v komunikačnom procese .ako
svmbol a zároveň te al osobnou spomienkou, výpoveďou
o prežitom. (To nebrali do ťiv.ahy nlektort kritici, keď
sa Im Epitaf pôvodný názov skladby zdal bvť
pristručný, proces nte dostatočne rozvinutý, zarazil tch
charakter .,skice". Epitaf ozaj vzbudzuje očakávame
maximálnej plnosti. deClnltfvnostl a -preto je snáď po..
menovanie symfonický obraz výstižnejšie. J
A. Moyzes siahol vo svojom prfspevku k 30. výročiu
PovstanLa po forme suity a vytvoril Vatry na horách
(Prológ, Hora volá. Mor hol, In memoriam .... Bije zvon
slobody]. Zvolil sl teda. ako vyplýva už z názvov Jednotlivých čast!1 najkonvenčnejšie riesenia. zvádzajúce k
.,obtekt!vnemu orfstupu. No zhudobnenle nás presviedča o tam, Ze autor sa vyhol popisnosu 1 prehnanému
pátosu - wmalé časti sa vyznačuj(! emocionálnou bibkou a p resvedčivosťou. pričom In memoriam Je vrcholom skladby (nielen rozsahom, ale al stavebne a významovo]. Rýchle časU sťí ťímerné -proporciám celku
s defikátne ":r.ahaleným!" slovenskými Intonáciami:
( ktoré najmä poslucháčom v zahranič! neomylne určuiú
národný charakter te tto hudby, loka Illu, kde vznikla l
a so :r.aujlmavo riešenou poslednou častou, kde je zák ladom pochodovti téma, ale uplatňuJe sa al výrazový
kontrast, bohatšie. pr.ekomponované riešenie.
Po stránke stvárnenia všetkých troch skladieb ťažko
mečo vyčftat dirigentom L. Slovákovi (Očenáš, Cik·
ker] a Z. K ollerovi., orchestru Slovenskej filharmónie
~ nahrávaciemu teamu. Je to kvalltná a vo vysokom
standarde uskutočnená práca. Ale strhujúco čl objavne
na mňa ne:r.apôsobila ani Jedn.a snfmka. Dalo bv sa namietať. že je to al otázka "Qredlôh, čo obstoj! ako názor. ale nie ako argument. Ved z histórie vieme - a
a l z novše1 - . kofko skladieb dokázal! o ich kvalitách
vnútorne presvedčení Interpret! doslova odhallť. ná t~f
v nich netušené odtiene. vzfahv. rozmery. O takéto
hľadanie vlastne ide pri každe! tvorive!. nielen reprodukujťice1 interpretáci!; v tomto prlpade sa Jazýček
váh chýli viac na stranu perfektného zvukového realizovania ako vnútorne prežitého výkladu. dešifrovania.
~\'lllfontckom

JAROSLAV BLAHO
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Zo zahranil:ia

Vzrušujúce
stránky dejín

Oslavy sedemdesiatin E. H. Meyera mali
v NDR liiroký rámec. Jubilant - známy
hudobný vedec a skladater - dostal ve·
ra uznani a pozdravov aj zo zah rani čia.
'orimberskú Inscenáciu Nonovej opery
lntolleranza uvedú v tejto sezóne d vad,
sat päťkrát na talianskom turné.

Na scéne Ktrovovho divadla opery a baletu v Leningrade
uviedli o oo ru AndreJa Petrova .. Peter I.". Desať hudobno. dramatlck9ch fresiek (tak skladater charakterizoval táner nového
diela l vykreslute nielen oodmanlvll osobnost te lto slávnej
postavy rusk9ch det!n. ale al krutosť dávnej epochy s Jol
dvorn9mt sorlsahantamt. potláčanfm streleckých vzbllr. tarmam nevolnfctva a kl'Vavýml voJnami. Historické dokumentv.
celé zväzky listov Petra 1., podrobné štlldlum hudby tých čiHs
- to s6 zdralo autentickosti libreta a hudobného Jazyka ounrY ooznačonel hladanfm noveJ. s6časne1 farmy,
Ka!dá .. treska" má svalu dramatur~lu, sval sujet a s polu
v vtvllratO mnohos tupi'\ové, navonok spomalené, ale vnOtorne
lntonzfvne dlente. A Petrov spolu s libretistami a re!lsérml
Natáliou Kasatklnovou a Vladlmfrom VasUovom utváralO n()vý typ opery, v ktore! sa rozvinutá hudobná dramaturj;!la spllla
so širokými motnosramt moderného divadelného výrazu.

Svajčlarska
informačný

be.
K šesťdesiatinám Wolfgang a Schneider ·
hana vydali vo Wiesbadene p ub llk6clu,
v ktorej sa z viacerých strán r ozoberA
jubila ntov umelecký portrét.
Ralf Liebermann predlžil zmluvu riadi·
tera parlzskej opery až do roku 1980.
Vo svojom pláne zahlásil uvedenie Ga·
vallera s ružou, Borisa Godunova, Ver·
dlho Mackbetha, Prsteň Nlbelungov a
dve francúzske operné novinky.

Chronologickým rámcom opory le obdobie rokov 1689 a!
1703. obdobie nozvyča(ných naplltf v deJinách Ruska. V kD1l·
frontovanf kontrastných obrazov sa odhafule obraz Petra ako
'POStavy Pinet urott r ečenr. obzvlášt sa zdOrazi\u 10 teho črty
národného ruského rha rakteru. Jeho s1la. energia a nobol4 cnost. Jo to obraz hrdlnsk9 a zároveň h lboko ludsk9.
V hudbe opery sa svoJrázne pretvorlll rozličné lntonačné
zdralo sp!lté so štýlom hudby z čias Petra I. Sil to staré
kultové melódie l smutné náreky, nadšenll vojenská plesaJ\
l slávnostné hymny. A. Petrov tak ako vo svoiJch predchádza·
lúctch dielach maJstrovsky spála vlastné. Individuálne poor.
man6 epochy so štylizáciou. Neuchyfu)e sa k prl11mym cttá·
tom. alo ors:anlcky spáJa rOznorodé tematické prvky vyzn!l·
ču)6ce sa bah11tstvom melodiky a rytmiky. Osobitý kolorit
vnáša do lntona čne 1 stavby holandská zborová pleseň a zá·
pallstý tanec obyvatelov Amsterdamu. pOvabná francOzskn
pleseň Lorortova a trocha senti mentálna Martina nemecká
pesnička. fattskom opery le vSak téma bojovnosti, vo JenskeJ
moci Ruska. Bohato a mnohotvárno sa zvýrazňuJe vlastenec·
ká Idea ooory v signáloch fanfár 1 v0 voJenských ptesňach.
Obzvlášt silným dojmom pOsobf druhé dejstvo, ktorO Je
kompozične najcollstve(šle. Prostredná čast s vefk9m dramatickým rozvin utlm (š iesta freska Stará Moskva ) le vsadená
do rámca dvoch tánrových obrazov (llolandsko a VoJenský
tábor Pri Narve). RozhoduJúci s6bof Sotia a Petra, starého a
nového spOsobu života. predstavuje dramahcky dvoJspev ako
kontrastn11 konfrontáciu dvoch charakterov, dvoch vOl!.

Gyorgy Ligetl dostal v LUbecku vyzn a·
menanie Pour le mérlte.
Scéna z Petra I .
t1tul11e} úlohy.

Peter Bonolt sa narodil v llarelbeku
v západnom Flámsku. Studoval na konZAl'Vatórlu v Brussell. kde vyhNI) rfmsku
cenu. Novyutll však motnos( cesty a
dlhšieho pobytu v Rfme na štOdlum t a·
llanskeho hudobného !Ivota. Namiesto
toho cestoval do Nemecka. Polska a na
llzr.mlo dneš ného Ceskoslovens ka. Po
skončen( študilnet cesty sa usadil v Pa.
rfll. kde sa stal dirigentom Bourfes Parislens, rl.adonoj J. orrenbachom a vystúpli al ako skladatel. Po konečnom
nllvrato do Flámska. po usadenf s a v
Antverpách zmenil sl meno z Pierre na
Peter. Joho vplyv na tlakov ako zakla·
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u strede Vlad1mir Mororou pred$tau1tct

V opere Peter I. sa z.achováva!O črty kontinuity s ruskou
klasi kou v fu dov ~ ch zborov9ch sr.énach. Stredobodom te
zbor ako h las fudovýc h más. R. Sčed rln výstižne nazval Pot·
rovovu pat·tltOru Po koncertnom predvedenl zborových epizód
Ozvučenou kronikou Rusk a. Právo masové fudové scény pre.
dovšetkým dolotlll Ostlle o sOčasné ponlmanle hlstorlck9ch
udalosti želanie (a JoÔžnostl) hovoriť o niCh jazykom skladater.a 20. starCičln. Zbor a orchester sO dve rovnako pOso-.
blace sily, ktoré pavzn4ša(O. vyzdv lhufO opernO koncepciu
a robia lu emocionálne pOsot>lvou. Rozmanitost zborových a
orchestrálnych farieb. Ich ttmbrové bohatstvo a dynamlckti
náplň s vefkým nadonlm a nad§enfm Interpretoval Juri! Te·
mlrkanov. ktorý v hudobnom divadle uplatnil svale skllso·
nosU dirigenta symrontka .
Z recenzie L . Da ňka v Moskonk et Pravd e
Prelol lla: E. BRANJKOVA

Hudba v Antverpách
Wagner by nebol .,WagneJ:om", nebyť
1eho predchodcu K. M. Webera. Weber
n aplsal prvO nemeckú národnú ooeru s
'POUžiUm fudových motfvov a tým uká·
zal Wagnerovl cestu k usk utočneniu IO·
ho vlastných predstáv, ktoré dali vzn ik
nalvýznamn&l~fm hudobným dielam 19.
storočl!l. Cesta začaté Weberom 1e nemeckým variantom. V Cech4ch sa B.
Smotana stal hudobným básnikom, v
NOrsku predstavuJe Grteg národného
skl adatoro. Tieto a mnohé Iné národ·
né školy a tradfclo hudobného ttvota
Európy 19. storočia s lutllt belgickému
skladatefovi Petrovi Benottovt ako vzor.
ketl' zakladal v Antverpách flámsku nJrodnll hudobnú školu. dnešné llémsko
konzervatórium. Založenfm spomfnanof
školy 'P(lla!ll základy pre vznik samo.
statne· flámske! hudobne! kultllry.

hudobná rada vydala širš(
bulletin o ivajčiarskej hud·

datera prv&! sk utočne! flámske! hudobne t školy bol mimoriadny.
Antverpy ball centrom flámskeho národného hnutia v katdom obdobi. Sku·
točnost. te Bonolt založil právo tu ml·
radnO hudobn6 Skolu. nebola teda ndhodná. Ved odttafto mohol dllvat lmpul·
zy flámskeJ kultOre. Bol oresvedčený o
vefkel hodnote Flámov pre hudobné 1cllny. Už v stredoveku a ran e! renesan.
eli ntochlidzame rlámskych hudobnlkov
v Cechách a v Taliansku - v časoch,
kr.d nebolo ešte chý1·u o taliansko! hudbt!, pOsoblll ako organisti. kapelnlcl a
suavécl. no predovšetkým ako skladalo·
lia v celo! Európe. Zohrali v európsko'll
hudobnom živote významnú Olohu. Flámska hudba na základe vefkel tradfcto
zlskala svo1 zvláštny charakter.
Prvé storočie Po vzniku belgického
štátu bolo orientované celkom po rrancllzsky: 1 vláda, sOdn tctvo a obecné správy. At na pozad( všeobecného flámskeho
hnutia mohla vznlknOt l národná Clámska hudobná kultúra. Benolt zalo!ll svolu hudobnO školu v roku 1865. A predsa
muselo oretst ešte skoro 20 rokov, kým
vznikla al flámske opera.
Prlekopnfcl - Henry Fontalne a Ed·
wa rd Keurvels - usilovali sa privčas o
vlastnO flámsku operu. Až 3. októbPr
1893 sa stal z.akladafliclm dňom flám
skcl opery v Antverpách. Budovu atva
rili predstavenfm Weberovho Carostrolca v holandskom preklade, s obsaden1m

sklada(liclm sa zo žiakov flámskeho
konzervatória. Benott sledoval myšlienku fudovostl otJcry, ICl spolenlo s národom a spievanie v teho jazyku. Do
r. 1918 sa f lamska opera oricntovalu
orovažno n a diela nemecky hovoriaceJ
oblasti. F ran cOzska a talianska opera l;8
uvádzali zriedkavo. hlavne však v holandskom preklade. Dnes sa spievalO
v ~e tky predstavenia vo Wímšttno lv art·
glnáll sa uvádz.u)lt ouorné opusy zvllč~n
Inn pri hosfOVfllll významných umBI
rov)
Fláms ka opera KVO v An tverpá ch Je
!>llílym propa~átorom modern9ch a (8ž·
ko uvédzatofných diel v Belgicku. V
Antverpách uviedli Sadka od Rtmsk6hoKorsakova v časo, ked táto opera bola
ešte v Parfži neznáma. V minulosti sa
objavili na ro!lertoárl naprfklad Mttve
nH!!>Io od E. W. Korngolda (1923), Jo.
náčkova Jenl!ta
(1927) a Modrotozov
hrad B. Bartóka (1959). V posledn9rh
destlatlch rokoch to bola opera Vratda
v dome od I. Plzatttho, Brlttenov Son
noel svllto(llnskef, Egkov Revfzor a opory G. Menottlho. Uvtedl! al operu Nos
od D. Sostakovlča a len nedávno sa zo·
známllo antvorpské obecenstvo s Eu
rrl'nm Sur ho1~om orostrodnfctvom Krilt
H
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sa a R. Wagnera. V sez6ne 1975.78 sO
v reoertoérl entverpskel opery o . 1 Gllvalier s ru!ou ModrofOzov hrad . Carmen, Carovná flauta. Sen noel svlltolánskel. Faust a Margaréta. Woyzeck. Parsifal. Peter Grlmes. Sedliacka čest. Komedian ti. Tannhlluser a predstavenia batet nOho sOboru.
Spracoval: K. LEHOCKf

Na záucr roka hostoual Karl
Ruíderbt1scll vo Wagneroufich Majstr<>cll spevákoch norimberskyclt
ako Hans Saciu, pod(a zahranič·
ných recenzii dnes ncnapodoblt etllý lr1tcrpr et tejt o postauy. Vda·
ka Gramofonouénttl klubu 11allráu·
lw t ejt o Wagner oucj opery IJOZIIIí·
mc pod takt oukou llerbcrta uo11
Karajana, 11a ktorej Ridderbusch
rrwnorladne
presvedciuo spieua
ba:;ouý part ::latrllka Pogncra R:dderbuscllou lllasouý materiál, verkolcpý, oo ušetkých pololu1clt nárlllernc uy rour~aný .,basso can tante"
so zuučnýml utj§kaml mu u!ak
wnoí1ti, aby tak ako jeho sláon1
predchodcouia Alexander Klp·
11is, Josef Greindl a Giorgio Toz zi
- aj on podnikol 11e:wyčaj1J(/ uý
let 110 tizemle llrdllllkýclt baryt6
110u. Rldderbusch sa už tret1u ~~~
zúllu prau1del11e uracia do Burtape!li. Po Ochsoul, llagenoul a fr·
lipovl sa predstaull na scéne Er·
kelouho diuadla kor~eč11e aj u postave norimberskél1o rcmeselnlka
básnika. Je priam Slfmbollck é, že
R1dderbusch t eraz, kerl sl kultúr·
nu suet pripomína 400. uýročle
timr tla Hansa Sach~a. najčastej·
Sie vytvára prdue ttlto suoju u
Bayrerltl1e, u Salzburgu a uo V IedIli pres!ôuenú postavu. Keď ra je·

ho impozantnd, priam majcst6t
11a postaua objauí u chráme Suli
l CJ Katariny, aby sa ztíčaltnll na
sch6dzke me1sterslngrou, pmt6$a
takú mimoriadnu atmosféru osob·
no st i, ~c človek má pocit al,:olly
ožili ryt l11y zo XVI . s tor očia a na
~c~nu UIJSirípll skutočne sdm /Ian ,,
Sachs. Sachs, ktorý tak cltlluo a
oduscunene poč1íua básnickým 111
štinktom prednesen11 Stolzlngn••ll
piesc1í, klor(j suojlml ruk·am1 t a'podráidene reaguje na za.~lepe•l c'
ortodoxné a prudérne pedant ••~
Beckmesseroue názoru. ktorý mrirl
rou a pritom úsmeunou rez1grrfi
c1ou uy .~pleua svoj sláuriiJ monl)
lóg
,.Waltn,
Walln,
Obern/1
Waltn .. " a pritom sa vie zriPA·
nuť rúk tajne milouanej EurčA·r,
a nakoniec Sachs, ktorý tn ~
prlrod:ene skromne a (udsky pre}
me uaurinouý ueniec od Waltera n
reaguje 11a priam apote6znu osla
uu nadfenfích Norimberčanou. V n
uektorouom trojuhotníku Rldde r

Mnfchovská opera vyšla s inlclatrvou
prekontrolovať honoráre svetových oper·
ných hviezd a systém Ich ačinkovanl a .
Francúzsko vypracovalo plán na decen·
tralizáclu kultúry. Plán obsahuje 21 k ul·
túrnych regiónov a má prispie( k pod·
statnómu zvýšeniu kultúrneh o života na
vidieku.
NSR vypfsala komplexnú hudobnO s1lťd
pre rok 1976, ktorá má vytvoriť prGhfad
o hudobných talentoch v krajine vo
všetkých vekových kategóriách.
Mestsk'ý orchester Remscheide oslávil
50 rokov svojej existencie koncertným
zájazdom do aztjskych štátov.
V Hamburgu bola na zaver minulého
roka konferencia zástupcov vsetkych
symfonlckych a operných orchestrov v
IIISR. Riešili sa predovšetkým otazky so·
clálneho e platovt:ho postavenia č l enov
orchestra.
Fred Harz vydal Harmóniu pre gitaru

s praktickým zámerom, aby sa adept
naučil

harmonicky

cltlť

skladby.

\1aurlzlo Kagel vydal Dialógy a mono·
tógy o hudbe. kde zdôvodňuje svoje n á·
1orv na hucl obný vývoj.
V Luzerne uviedli

po prvýkrát d ielo
Franka Martina Et la vie ľomporta, kto·
ré obecenstvo prijalo s ováciami. Ide
o poslednO dielo 84 -točného sklada te ra:
vychádza z fragmentov rôznych bésnf
a má humanistický podtext. Kritika sa
zhoduje o vysokých kvaiiUich skladby
nedávno zosnulého autora.
V Bratislave známy Rlchal Stur zonog ·
ger napfsal IV. vio l on če l ový koncert,
ktorý švajčlat•ska k r itika prijala s uzna·
nfm.
Sovietsky huslista Jurij Korčinsklj zrskal Paganinlho cenu za rok 1975.
150. výročie narodenia Antonia Sallertho
stalo sa prfležltos(ou pre znovuuvedenie
Jeho opery Falstatr, ktorej premiéra bo·
la v roku 1799 vo VIedni. Dielo uvtod·
ll v sklod.atefovom rodisku, v Legnane.

Novu lnsconllctu opery Clauda Debussy·
ho Pe116as a Méllsanda zaradila do svo·
lieh plánov na rok 1977 Parlžska opera.
lludobn6 naštudovanie zver111 Lorlnovt
Maazetovl, réžiu bude maf GLon Carlo
Men ottl, sólistami budu Frederlca von
Stade, Richard Stlllwell, Gabriel Bacquler a Rogor Saver.

buschouho umenia majú speuáckt
a h11recké komponenty absolútne
rounaké hodncty, ktorých uýsleo:t
nicou je umelecký zážit ok, na aA·P
sa nezabudne.

:tOZEF. VARGA

určité

GERARD HOEENUNG

M dzinárodné
folklórne

festivaly
Ich zmysel, ciele, charakteristika
(Dokon čenie

z 3. str.)

Organizácia sa v pléne svo(a( člnnostl zameriava na
or~anlzovanlo medztnárodn9ch folklórnych
festivalov,
ka ždoročné zasadanie a streumla sa tel členov za Oča
lom riešenia spoloč ných problémov. plánov. v9meny
skOsanostf l poznatkov formou konferencie, prednášok.
V9stav. exkurzii, Očasfou na folkl6l'nych restlvaloch, čl
na vystOpenlach sOborov tednotllv9ch kra(!n.
Clenovla CIOFF v Szegede mali na programe pre(ed·
naf: l. Rcallzdctu ptanov organizácie pre rok 1975 a
Ich problematiku. 2. Starostlivost o rozvo( a podporu
folklórnych sOborov a folklórneho umenia vObec v (ednotllv9ch kraUnách, Ich sOiad s ctefml org.antzácle.
3. Profil medzlnárodn9ch folklórnych festivalov v jed·
notllvych kr.allnách, Ich realizáciu .a problematiku.
4. Plány a perspekt!vy organizácie pre ďalš iu činnost.
Z referátov a diskusných prlspevkov Očastn!kov na
telto konferencii sa ukázalo, !o v vznačnelš le medzlná·
rodné folklórne festivaly by s a mali roollzovaf pod pat·
wnátom organlzOclo CIOE'F, te na medzlnárodn9ch rostlvaloch netreba trvaf na sOfažlvostt. a le zohfadňovaf
prlatelskó stretnutia. prehliadky. Na fes tivaly sn nemotu angaiovaf profeslontllno súbory, alo amatérske. pr!·
'padno folklórno skupiny. Ctenovla organizácie malú byf
garanti za vyber Interpretov .a ume leckeJ kvality vyslnn ych súborov - organizátor i festivalov. Cez fos tlvnly
treba maf na zretell výchovnú, alo al umetecko·estettc.
kú funkciu.
V oblas ti ekonomlckóho zabczpotovanla ciest sOborov
na medzinárodnO festiva ly podnetné boli na (m!1 prlspevky delegá tov z MI:R: ktor! tvrdili, že ekonomika
sOborov stlvls! s kulttlrno-spoločen skou funkciou v rámcl organizáci( lr:h pôsobiska. )ol ekonomická báza sa
u nich rieš i v rámci kultúrnych fondov podnikov, zá
vod ov, drul.Stlcv 1 dah.lch ot·ganlzácií. Umo2nu lo r ieš t
vsetky poiladavky suVlstoco s cestami na medzlnárod·
né folklórno festivaly, alo zaväzuje ul pre kultOrnu
činnost v pro:;tt·cdl nôsobisku.
Z debaty o plunoch n IJOI'bl)()kt(vu ch b U ukáUJio. to
crganlzácla by sl mulu JH'O doi!Ho ročnlky !iVO(ol č innos
tt upresnlf btnlut, v n om k.onkrétnoiMo zakotviť dielo
týkaJúce so podpot•y rozvo Jo Colk.16rntJh u umeniu v ted·
notlivých !itdtoch, lnrormácle o pestovani ColklOrn,.ho
umenia u tcdnotllvých ná r odov, propagáciu folklórneho
umenia doma 1 v zahranič! .

Klaviris tka Tafjana Fraňo v á kon·
certovala v septembri m. r. vo Svajči ar.
s ku. Prlnosom jej koncertného zaJazdu
bola aj propagácia súčasnej slovenskej
k lavlrnej tvorby, z kto rej sl do progra·
m u zaradilo skladby D. Martlnčeka, A.
Očenása a E. Suchoňa. Svajčlarska od·
bor ná tlač ocenila nová t or s ké razenie
kompozlcll l k laviristkinu Isto tu a za·
nietenost pri Ich interpretácii.
Klauímy recitál T . Fra rlouej počas jej
turné po Suajčiarsku stal sa unpomt·
júcou udalostou... Jej hra mil široktí
dynamlcktí a uýr a:ouri !klllu. Dokd:ala
t•ys prevat bohatý cr t ou(t svet r omantick ej t vo rby ( Brahms, MetJdelssofm), jej
naturelu nechýba d ravos f
podložená
priam neu verrlelnou prst ovou t cchnikott.

Der Bund, Bern 5. IX. 1975
••. Tr/ Intermezzá op. 117 J. Brahmsa
mterpret ovala Fraríoud s veľkým citom
a t vo r wou presuedčwostou, v raps6·
didch op. 79 bola vo svojom fivle v nich u plat ni la vet k tí bt ilanciu a virtuozitu. Vrch olom večera bolo Rondo
capr lccloso F . Mendelssohna, ktoré pred·
tJ/esla , absolútnym majs trovst vom ...
S ueCkým zmyslom pre zuukovost zaznel výber z cykltt Po zarostlém chodn íčku od L . Janáčka .

Aarou, O. H., 10. IX. 1973
STATNJ\ FILIIJ\RMONIJ\ KOSICE s di·
rigentom Mariom KLEMENSOM účink o·
vala v pra.lskom Dome umelcov na zd·
verečnom koncer te XXI. prehliadky čes·
kého koncertnéh o umenia: F. Raucha
s prevádzali v Clkkerovom Concertine,
violistu L. Malého v 2elezného Kon·
certantncj hud be, fla u tistu V. 2ilku v
Ku če rovom Krysiarovl a klaviristu z.
J!lka v Dobiňšovej Sonáte.
V§etlqjm sMtstom bola l>c:pečnou opo
rou do po.~led •Jej noty a dynamického
znamienka pripravená K o§rckll fllh ar m6·
nla na čele s M. K lemeruom. Na naj
horrauej!om p6diu woua dokázala , ako
rých lo flo:r ieua a doflllría t elesá s ovcra
tíct yhodtJcjšott tradíciou.

-ol· Svobodnó slovo, 4. XI. 1975
V ctku pochvalu Sl zasltí~l aj Státll(J
filharmunia Kolice (pod t aktovkou M.
KlemctJ sa: vli ra:nc rcprezc·Jtouala rý cft
ly rast .~love•ukéfJo koncer t ného ume·
tiÍO) •••

Jarom Ir Križ,

V ečc rn(

Ak dámo do súvislosti lloto myš lienky s našimi folklórnymi festivalmi usilujúcimi sa o modzlnllrodný dosah.
Jo potrebné. aby Im organizátori vo svoUch pldnoch
vyhradilJ špecl!Jckef§Ju podobu.
Máme napriklad ,.Medzinárodný folklórny restlvat•
každoro čne v Strážnici. Ale al dosť problémov Iha
s tednym medzinárodným progr11mom. oko lo bolo ol
v tomto roku s programom ,.Slovans tvo vo svých zpll·
vech". Každ6 dva r oky so u sk utočií u lo Medzinárodný
gaJdošský rostlvol v Strakontclach, ktor 9 mt\ konkl'ét·
ne(šlu, vyhranonelšlu podobu, počina sl uspešnejšie.
Folklórny festival Východná no Slovensku n emožno
radlf k medzinárodným Colkl6rnym festivalom, aj keď
teho úrove11 a programová koncepcio má medzlnárod·
ný dosah. )oho kl adom te, žo vo svo(el dramaturgii
neustále vyzdvihu Je pôvodné hudobno-folk lórno a tanečné prolavy z celého Slovensko, dáva Ich do s úvis losti so súčasnými vysoko š tyllzovan9ml scénlck9mt útvarml. V poslednom obdobi sa progra,my vo Východne(
obohacujO o prehliadku ,.Tlch e l krásy" - pr ehliadku
kro(ov a tradičných výtvarn9ch preJavov. Táto symbióza tradi č ný ch a nových š tyllzovon9ch hud ob n o-t.ancč,
ných a výtvorn5·ch pre javov so svojs kou koncepciou a
nároč no u programovou kompozlclou dOva tom uto fest ivalu národny charakter.
Spomedzi ďal~lc h domtlclch folklórnych festivalov
mulu medzinárodný dosa h n l Podpoliansko folklórne
blávnostt v Dotvo. V tomto roku mail (ubllo(ny X. roč·
n!k. Organizátori sl do s vollch r egionál ne vyhranen9ch
programov ZO ŽIVOta a lradlc!f podpolianskeho fudu Zd·
komponovall al programy z folklórnych skupin u stlborov Slovákov žiJúcich v enklávach. Ohl11s tohto festivalu sa právo cez týchto účastnikov dostava al do za·
hraničia. Folklórne s lávnosti v Detve sa vyznačuJú !edíneenou prehliadkou fuJaristov a p(s(nlkárcv rnárodnou
raritou] , ktorá sa v tomto roku obohollln al o súfoZ
vo výrobe fuJár (o cenu dl'. Ladis lava Longu]. V tom
zmvsle te to festival olodlne lý a vzácny. Z našel strany
by sa mala venovať pozornosf predovšolk9m t ým . medzinárodným folklórnym rcsllvalom, ktorO mo 10 u i vyh rancnO spomfnanó ciele. abv účas( našich sk upin a s ú·
borov v zahrnnlčl !Jola dôsto jnou rc pre.wutáclou žlvol.t
a kullury nu~ol kt•ujlny,
ONDREJ DEt-lO

Medzmilro dllý folkl6my fostl uut • Ka t oc.~l

Snlmka : O Demo

v časoch dobr9cb l hodlcb . Re·
~ec so svolou skromnou a orlamo pr!kladnou povahou
je
spevákom. na ktorého sa mOže
divadlo vždy spolahnQt. svoJe!
úlohv sa zh osti vždy svedomi·
te a odvedie spoTahllv9 výko n.
Jeh o až pr!ll!lná o chota mu čas 
to bola al nevýhodou. V ča
soch. kr.d divadlu chýbal hrdlnn9 tenorista, bol loho hlas
vvstovene tvrtckého c harakteru utfažovaný dramattcky ml
úlohami, ktoré mu nemo h li byt
na tUitok. V prf pada potreby
ho l bez presv ledče n la obsadlll do me nšeJ úl ohy. Avša k
ani v tltk9chto situáci Ach sa
n ebtlrl, nepomv!Ha n a odchod,
ale zostáva vernv svo Jmu d ivadlu.

Z KRITIK ...

Praha 4. Xl. 1975

J. Regec
jubiluje
Ked sa v roku 1945 zakladal
košický spevoh ern9 súbor. kon.
kurznou
komisiou
llspcšne
prešiel al mlad9 tenorista JO·
llus Regec. Už vtedy upútal
svoum lnsn9m 8 prlebolným
hlasom, a le l milým zJavom .
Začínal v zbore opery, avšak
čoskor o ho poverulú stálo vlič·
š!ml s01ov9m l zdsto(ml. už v
roku 1!>49 lo menovan9 sólistom. A odvtedy sa začlna teho
záslutnll ~.ometecká cesta
resta vvtrvnlca. pretože opera
SO v Košiciach zosla l verný

e

Zal!latkom tohto roku (3.
1anu6ra] do!IJ sa pät dr slotlch·
piatich roko.v sklod ater, klavi rista, dirij!ent a arBnZér Fran
t i!ek Ho v l l č ek. Prahkt a
viedenské hudob né l t6dl6 z6·
račll " mnohfch vystú!Hinlacb
na d nm6clch a zahraničných
ko ncertných pódiách ako kl)m'lrný part ne r i sólový hráč.
Od r oku 1958 trvalo p~sobl "
Bratislave a svoju proreslon61·
nu m uzikanlsk6 pripravenos(,
vzdelanie a t ale nt venu je obIBiti pc·::mlárnel hudby. Boholf
zoznam Hovlfčkovýc h sklada·
tefs kf ch op uso v snObi sa rc.v·
n oce nne s je ho činn os ťo u In·
ltru me nt6torsko-u a lnterpre·
la č nou .

e

RONAW SBARLE

Skladater. teoretik a hu·
dobný orJ~anlzátor prorosor )1)ser Schreiber oslávil " decembri minu lého r u ku no(e 75. na .
rodeniny. Ca.c avo(ho akladatefského diela -.enovat umo·

Slovenský hudobný fond
panúka skladby slovenských skladatero-. pre komorné obsadenia:
Miroslav BÁZLIK - Sl6člkové knrtet 0 v starom slohu
Ladisln BURLAS - Hudba pre sl6člkové kvarteto
JAn CIKKER - Dup6k, pre 16bor (trio) akordeón
Oto FERENCZY - l. s16čikov6 kvarteto
Toodor HIRNER - ll. sláčikové kvarteto
Ladislav IIOLOUBEK - Hudobná scéna (sláč . kvarteto, trlo, duo,
sO lo)
Miroslav KOkfNEK - Trio A, pre 2 hoboje a a nglický roh
)úlius KOWALSKI - Divertimento, flauta, hoboJ a ragot
Triu pro h usle, violonl:e lo a klavir
Zde nko r.tiKULA - Ave Eva, slá!:ikovó kvarteto
To bude ráD(~, cyklus ure s l áč. kvarteto a sopránové sólo
na text A. Plávku
Alexa nder MOYZES - H. s l áčiko v é knrteto
AndreJ OtENAS - Trio pro h us le, violončelo a klavfr
Fresky pre busle a klavlr
Jozer SIXTA - Non oto
Sléf ikové kvarteto
Eugen SUCHOf.l - Keď sa vlci zilll (kvarteto)
Preletel sokol (kvarteto)
Bartolomej URBANEC - Slái:ikovií kvarteto
l\ticha l VILF.C - Malá predohra pre 2 bulllí
Materiály sú k dls poldcii v ľoiil! twni Slo venské ho hudobného
[ondu, ),' u člkova 29, 801 OU Brat islava, tel. l!. 373 21, 373 34. Bli! ·
iie údajo o tvo1·bc jednotlivých skladatefuv i o vybraných sk lad bách podá a po dohodo pripravi HUDOBNt INIIORMACNE STREDI SKO Slovenského budobnóho [ondu, Fučfkova 29, 801 OO Bra·
tlslava. te l. č. 373 21, 373 34.

57 huslis tov z 21 štátov sa pri
hluslln na Sibellov u súta:l, kto·
rá bola v novembri a de
rcmbr1 m. r. v Helslnkac h. Prvý
roč nik ~úťa1.e bol v r oku 1965
- z prlielitosll 100. výročia
narodenia Jeana Slbelia.

Rudolf v Bohéme. VoJvoda v
Rlgolottov l, Radames v Alde,
Turtdu v Sedllac kal cti . Edgar,
do v Lucii z Lammcrmooru. Er.
nesto v Donovi Pas qualovl,
)acQulno vo Ftdellovl, Faust,
Don Carlos, Katar, Des Grteux,
)an!k a Vaše k v PredaneJ ne·
veste, Stavo v Pastork yn i. Zá·
bol vo Svätoplukovi - to sú
len niektoré postavy, ktor9ml
sa J, Regec zaplsa t do h istórie
kosickel opery. NezabudnuteTn9m zostane v Olohe johnsona
v Pucciniho opere D ievča zo
Západu. jeho hlasovo-spevácke
prednosti - p r l(emné za [arben le, bez pečné v9š ky, sa umocnili o n cobyčel ne silné a pres vedčivé prehlbe n lo výrazu. o
s uve rénne herecké ma lstrovs tvo a celkové pochoppnlo diola a postevy,
A. CURILLA

Jeck6mu apNJ co-.anlu fud ovéh n
pieallo-.6ho bohatstva rozmedzht tellnaket a aJo-.enakef ob11111.
Hudobn6 a I n formačné
r trodlako Sloven ského hud obného fo ndu usporiadalo 9 l•·
nu6rl t. r. v Klube aktadatero-. prehrhku vlťa:aného d iela
zo dťala Slovenského hudobného fondu a Ceského hudob·
ného fond u k 30. výro!:lu oslobodenia
Cnkoalonnaka
Symfónie 1945 od ná rodného
umelca Já na Cikkera (uvádzal
Igor Podrackf), 9 spolupráci s
odbočkou HIS CHF " Brne pre hrhku z diel Ctirada Kohout·
ka, apoJen6 1 beaadou 1 auto·
rom (u-.6daala V. Nemcovi! ) a
pri prfle! itosli !lvotnétw jubilea zaaiUllého umelca Andreja Ol!enUa s tretnutie s nim a
ll
teho
tvorbou
(uvádaa1a
Allbeta Ratterod, apolu6č l n ·
k0981 Peter Michalica).

e

KONKURZ
Umeleckf 16f opery Slovenského
ná rodného dlndla •Ypiauje kookura
na obsadenie -.orntch miest " or·
chestrt SND:
zbt upcu
hualf,

koncertného

maJstra

zbtupcu 98dlicebo skupiny
bu slf,
hr6č l

na kontrabas,

-

tutli

-

hr6~

-

hrái!a Dl I. horn u,

-

hráča

u

u.

I. k larinet,

na pozauuu.

Podmienkou prijatia le abaolut6rlum VSMU, JAMU, AMU, alebo kon8ervat6rla. Veko-.6 hranica 35 rokov. Koukura ea bude konať v druheJ
polo-.lcl marca. Pfaomn~ lladCMJII a
krátkym 21-.otoplsom 11 popisom praxe zasielajte nalues k ôr do 5. III. 19711
na Umeleckt sprhu O!HirY SND, Bratlslua, GMkAbo ul. 1!. 2. Termfn kou.
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MALÁ ANKETA O NOVEJ SLOVENSKEJ OPERE
zasl. umelca BARTOLOMEJA URBANCA
Zauj(mavé to listovať v ropertodrl o;>er y SND od or vet p r emiéry 1. lll. 1920.
Pestr9. n eraz vynachádzav9 a prlebotný,
I nokedy oá člv9 a atroaktrvnv. čl trad !č·
n9 a dl váckv. ba až obtavn(F a riskantný.
Pod ra toho aké osobnosti s1íbor viedl i,
a kl dirigenti stáli pri pultoch a ak ! dra
m atur govla prichádzali s návrh mi. A
o sobitne zauHmavé te tu sledov ať tlo
•• hrozienka". pOvodné slovensk6 opArné
diela a mená ICh autor ov. Od 1. L. Bellu. V. Ftgu!.a-Bvstrého, 1 Ro. tnského,
cez L. Holoubka, E. SuchoM, 1 Cikkera, T. And rašovana. M. Kot'ínka. M. Bll~
l!ka, J. Beneša, T. Frešu až oo natn ovstu
slovenskO operu B. Urbanca.
Lebo naštudovanie a uvedenie pOvo1l·
nrt opery - r ovnako ako bc1letu čl či
nol•rv te vždy dtvadeln9m svlntkllm
A tak9to sviatok bude publikum or11>.!
Vdt 7. februára v hradisku opcrv S"l!J,
ked po prv9 raz bude poNtvat tOnv novet pOvodne( oporv zas!. umelr.a Bm·tolometa Urbanca Pont Osvllu. Sklndatd.J
mt~et hudobneJ verotnostl orl·d~tnvov·lt
m:treba. Pozná toho Cykly ptesnr. skl'ldby pre klavlr. sklndbv komornó. skladbv
konccrtan tné. skladby orchr.stt•álne a
soevohru Máte. ktorú uviedl a Novll sré·
no. A teraz vk r oč! medz! ooernýrh skfa.
daterov dielom komoonovaným na libreto uodra u nás dobre známot hrv moderného španfpfskeho dramatika Aletan.
dt·a Casonu.
SkOr. ako sl bud!' mOcť o totto oOvodne! operP spraviť mienku publikum
8 kritika, požiadali sme o llOStot k tomuto diel u niPktorých z t9ch, čo sa o !Ch o prvé uved!'nle na na~et renrezenta{'
neJ scéne orfč f mf f
Jela KRCM tRY VRTELOVÁ, dramoturgič
J<a opery s. O
?.!vot má tbn vtedy zmvscl, kr.tf má
svote poslanie. Kl'tf človek strära svot
ClPr sprf'd oči, Pt'iChádza Pani usvltu tichým krokom • V opere Bartolometll
Lrbonce te všetko, čo sl Dt>ern žiadn.
l~ tu tá vcčncí o~cllácla medzi svetom
skuto/'nv m a neskutočným, medzi pol\·
ztou a realitou, 18 tu tá taluplnost. kto.

~

PANI USVITU
Nové tltr.lo s.<t rodi (di.ko. Pre dll'thudobné na~tudovanle nového die
l.t ZtMmená vvskO~ut muztkálnu nosnosť
k<i,dOt scénv a výsturm ak treba doťn
hova( o <;oravU ootr(!hnf• retuso. obv nll
Ot'Hill ~rP zazneld t>ttrlltltrn zr!'lo a oOsohlvo Pnnl itsvtlu uw Lvlllstnu ntmosfóru
nl1ftllll. '-f' SH nám !>Odor! Interpretov~!
tu lllk. ab\ divák maJ z oredstavontn
hlhOký láWok
)lillus GY ERl\I EK. reilsér opery S O, prt·
pravll predstavenie retllne
Pant usvltu vkroč! na nai.u scénu, 11by
orlnleslo ztt hrsť nových m yšlienok a
nov('( t>otlzle. rozhovorilo sa s nami o živote n <;ltlrtl o víno a trP~to . o beznáJe
It u nátlt~ll o tom, Co vel'ne hýl}fl
fud~kým srdcom.
Tuto tému vefkl'ho
Šl><tlllf'lsk!'ho dramatik.! Aletandra Ctt
sunu ~• vvbral nás sklatl;Her. Zdsl. umP
IHĽ Bul'tolomet Urhanec, nbv vniesol novv tón tl o akordu pôvodnct slovenskr.l
Ot'llrv. Som vPfml rád. le som nl ta mo
hol prlsutP( k zrodeniu a reallzllcl! toh
to dtnln ako at. '<' nás sub,>r ho orlllti!VUII' s tofkou láskou a zantf'tPnlm
Zosl. umelec Dr. Gustáv PAPP, sólista
operv S O. predstav lter t-1artino
Nová opera B. Urbunca te ut mD11t
21. slovenská opť!ra. ktorú som no~tudo
val čl UŽ pre dlvndlo f 14). tOlPVIlill,
alebo rozhlas. S autorom tetto Oi>Pr't
Sd poznilme ul dlhé rokv. alo dotf'ľ.tz
som lnteroretovol Jen teho pieSn!!, ktoré
rlld a s láskou splevum na ko11certorh
dodnes. Pred začlntkom štúdia opory Pd .
nt Osvitu pozorný autor posl.al vsf'tk~m
spevllkom obsaden9m v teho opertl verm• milé llstv. Táto pozornosť nllo; vsctk9ch nHozal potPslltt. Mne okrf'm Iného
nap!S<JI čo sl velmi vážim >.o <ti
ta som ho čiastočne tlltorpretovonlm IOho t>losnf Inšpiroval no nap!sanlo tnito opery,
O dwle a o motel postave by som
nerád ored prftmiérou hovortl. Náv!'itevnlci predstave11111 budu novou operou
celkom !~te priJIJilllte prekv<tpf'ní. Ju
tam v to o vefmJ si to ~elám. Autorovi.
~nnto

rá orámcuje šerosvitom hluku my!;llenok, ktoré sa krásno daiú vvladrlť tok
slovom. ako l hudbou. Vyc!tlo to všetr.l,
ktor! s touto OIJerou ortchádzatu do stvku ...
VIktor tÁLEK, d lrl.l(e nt opery SND, natudovol dielo bodobne

mOtm u tl orl mn ému prlat elo\'1. oratem k
oremtére teho pt•veJ ooerv vera. vel a
Osoech ov.
Zasl. umelkyňa l!uba BARICOVA. s611at·
ka opery SND. prodstavitefka titulnej
ú l ohy (na snfmke l
Pont usvttu le zaullrnové dtvadl.>.
Hlavná oostava. personifikácia Smrti ma
v..:rušute a dráždi v zmvsle hradanta v9·
rnzových orvkov. hlasu. ~esta a celkového stvárnenia. S obdobnou som sa l!,;lo
za svotot dlvadelnet praxe nestretla. ~ d
opore sa mt robi dobre orave v zmysl e
toho hradanta a stá leho dotvárani a. ako
na llepšle vvt vor tt ll uzlu Smrti - spaslwrkv. ale často at nie, ktorá zasltllltle
do fudskvch ztvotov nie vtdy vtedy, t-.ell
má.
Pripravil: - abSnlmka: J, Vavro

• WIE ER F ESTWOCH EN 1976
medzi národný [ cstival vo Viedni "a
uskulotnl v dnoch 22. n1áia 20.
jtl na. Tento rot nfk sl ávnost ných tyž ·
dftov venui6 usporiadat eli a p r i pomenutlu sl vefkej tradlcie viedenského
Bnrgt lt eatru .
Dvestoro č n é
jubileum
rakúske( národnej scény oslávia d ()máclml Insce nácia m i l host'ujúclln l
za hrani č nými ensemblami ( Co mpagnie Bar ra ult· Renaud z Parfža, Streh lerovo Plccolu Teatro z l\1ilána, londýn sky súbor
Royal Shakeapeare
Company J. Otváracfm predstavenlm
festivalu bude premiéra Mozartove!
opery Titus so sólista mi A. Augéro·
vou, T. Bergan:wvou, E. Mot~e rovou,
K. Rydlom a P. Schrelerom. Koncertnv program reslivaltJ sa sústredi najmii na t vorcov a diela romantickej
hudby. Viedenských
filharmonikov
bud6 dlrigovat C. Abbado, Z. Mehla,
K. Biihm, Viedenských sym ronlkov C.
l\1 . Giulini, A. Ceccato, F. Leitner, R.
Frilhbeck, predstavi sa Leningradsk'
filharmónia na če l e s ). Temirkanovom , Symro ni ck ý orchester bavorského rozhlasu s di r igentom R. Kublllikom. klav i risti M . Poltln i, A. Sto.
bodjanik, C. Arrau , A. Gavrilov. speváci Ch. Ludwigová. H . Prey, A. Reynoldsová . n a organovom recltllli vystúpi s dielami J, S. Bacha Karl R•cht er.

Písané pre Hudobný živo t
A. l. ORFIONOV

HISTÓRIA
VEtKÉH O DIVADLA
VI.

..

Ku koncu 30. rokov Sd vo
\ Pfkom
dtvadle u~okutočntl.t
<~:ml'nn umeleckého vedenia. Zct
umeiCť'k(•ho V!lducPho a ~oftll
rtgPnta vvmenovull . Samosu
da. Nové vedenie IJudrobtlo rt!
vtzll dostar hr,wv opern~ n
baletný
repertoát•. Zlls tdral~
predstavenia, l liu, ktoré ne·
zodr>ovedall po>lad.tvkam 110vého vedenta, stiuhll z retwr
toáru. Postihlo to at pred-.tu
vf'nln lnscnnovon(• iba ncclav
no. napr. operu Wolfa - Fer
rarl ho Stvrla grobtllnt. Verdtho
Trubadúra.
Mt>verbeerových
Hu~e11otov a Déltbesovu Lak
mé. "=tektorl! opPrv sa Utkto
nA dlh~! čas stratili z reoer
tollru dtvadla. NHmlesto nich
<,a obJavili premiéry nových
opier uiP.bo obnovf!nA. Ut>lne
relno;cenované
predstaven t1
Toto
prehodnotenie umeleck{•r:h hodnót bolo prirodzen(\
a rr.lkom zákonité.
Renovácia kiHslrkéhu repertoáru sa začula Gllnkovou opnrou Ruslan a tudmllu v roku
1937.
Skvelými
iiiiPrprct ll
hhwnýrh ul oh boJI 1ark RPI
.zen a Valéria Barsovovll. Stt
mosud bol v tomto predst,Jvon! nielf'n dirigentom. ale v
spolupráci s baletn9m mat
strom Rostislavom Zacharovum
111 režisérom. Pre Zacherovc1
bol úspesný rožl<,érskv debu,
v tomto oredstt~vnnl Impulzom
a pov..:buden!m do dalset tvoriveJ práco v tello profe<,IJ okrrm Ruslanil, ktorého znovuobnovil v roku 1916, Inscenoval Ro In l h o Vll1ama Tella l v
r . 1943) a Barbiera zo Sev ly
(v r. 1944).
Znovu sa In enovoll aJ dt!l
~te opery rusket .u svf'tovet kl~t
slkv.
Rublnstejnov
Démon,
Gounodov Faust ako at Cáro ·
va nevesta Rlm<~kl'ho Korsakova ;'l;atvllčštu pur.urnoo.,t v~dk
venovalo nové vPtiPmo doolnonlu reoertQáru o nové soviet·
ske oporv. Dzer:Ztnského Tichý
Don A Rozoroná Cf!llna zakot·
viH natrvlilo v kml'novom re
pertoárl Verkého divadla. Okrem t9chto, at dtvllckv úspešn~ch opier. mal! premiéry at
da ~e op&ry S()V.ielskych skla-

ľť!SOV<IIIO"t(

so li~tl
.\ti("' }too
a
lemkv t·'H'U • "''' ·e•wcu
4·o ·lto h·ww Su ·u 1111a.

tlatPfov : v roku 1036 in~f..l!llO
vull dirigent A. l\1elik Pa ~aj e v
u rožhl!t· H Ja Sudakuv opnrn
Olesa CtskH 1\rl~ntk PotPmktn;
prPdstnv;tP!mt hlovn~rh utuh
bull Al exand er Plro,l{ov \!l ·
kulinčuk, Ve ra Dnvydovovll c;runu a
i k andr Chan ajev MafusPnko, v roku 1939 zazne
lu opcrn htutngt·.tdského sktu.
tl.tte!a V. 7.nloblnskl\ho Mutku,
nuplsaná uodfo c:orkého romtl
1111. Obnovili sa al niektoré
st.triiie tnsc•~nácle opier soviet
~k\rh skladotdov.
\ ýzn;tmuou utlalos(ou bolo ot
z•wvutnsrl'novunte
Gllnkovho
I vana Susunlnu. Operu. ktora
zásluhou zl('ho libreta bar0:1u
Rosena muld znsturolv r.hur,tkter a nevyhovovnla uuwlt!Ck~·ll
sna'-enlam lnsron<Jtorov. twno ·
vo orcpracovull. :\ový text na p!sal bdsntk Scrg(•l Gorodcc
kit. Nové llbrnlo umo?.nllo a l
~l'niálnl'l
Gllnkovet pa1·tltúre
.wznlť'( v novv<:h dlmenzlllch
Po víuc ako dvadsatročnot od
mike sa tato opera stala sk uto~nou
ruskou vlasteneckeJ
drámou. vvzdvlhutOcou hrdtn~tvo ~wbaohetovanla
kostrom .
skliho sedllnka v záut me zá ·
chranv svotho rudu a vlasti
D!rl~ento~ t S,Jmosudovl, reži s(>
rov! B. 1\lordvlnovl a výtvor
nlkovi Vi l iamsovl sa podarilo
vvnlkajúr:o zobraziť tCtto epot>et zo ~lvotu ruského r udu
na začiatku 17. storočia. Pr edstavenie bolo vermt starostlivo
a dOklodHe pripravované. 'O
llstt a cpJý kolektlv suťož ll
v dosahovan! nn tlr.pšfch tntP.r.
pretačn9r.h
výkonov. V9sl ed)l:om osobne! umelecke! zaln te-

vi.<Hkýc.;h l VUI'l:OY
bolo prutlstavenie. ktoro llcilrtlo k ll!ltlt!P~illl ltt~WilU! 111
po~Jptlných rokov. Jn"cttll•H a 1,
.tku .ti mnohých tntt•t'UI'I''·"
V\'lll<lilll'llilit
i,tiltnou
Ľl'nUU
ZS::iH iHVI'hu sllllllhl Vvntl-."
!11('1 ru~kľ h.tsht.t A. l\1lcha tl ov,
klorv bol Ibu kr11tkv ts un~ •žo\,tiiV vu \t•lkom dt~.tdle. vv·
tvoril lll'<~:.thutlnutl'fnu post uvu
IVolll.t !'>IISollllllll SillllU s d)tea·.
n.tulul!l .r-lurlwm Htqwuom "a
sl.tli hlUI'I'Útllli Stitlnt'j CCIIY
zsslt Post.tvu su~il 11novc1 dcary \ntontdy ollernov.tlt \'dl&
riu B<~rsuvuva o mlutl.t !.IJOVllč 1\a . •tt.illa Spilll'rovu Bo~:.Ja
na Sob nino lnterprl'tovuil ""'
kHtHir Clwnnjev a Grigorij Bol šakov, ktorý - hoci tba krJt.
kv t:c1s ungtl7.0VItllÝ vo Vefkom
dtvadlc
bol významnou oosilou ~611sth' kého Pnsomblu t ttd
OIJCrnot
scl'ne
intOriJrť!IOVII)
charakterovo
natrOznorodet!;f
tenorový ropertoár; zásluhou
dobre! spevácke! tochnlkv 1110·
hol Slllevnt Jeden deit .~<rOro Almuvlvu a na druhý det'\ Radil mesa. dnes Hermana a za ttra Vo(vodu l. Úlohu Susal"'!·
novho svna Váúu (naplsanú
!Jre alt l wamenlte lntcrpreto.
vall Jelizaveta Antonovová 11
Bronislava Zlatogorovová . Všetky ulohv Gllnkovet opery vyžttdutu od predstavltcrov vvsoké sol'vácko-her(,ckl> mil tstrovstvo a soomlnanl sOI!stt Vefl<é·
ho dtvadla tlelo po,tudavkv
nleiPn splntll. alo obohntlll svo
te ulohv natleošfml krellclaml
zrnlych um1~Jeckých osobnost!
Proces renovácie a znovuobnovv klasického repertoáru našiel vo svatom ďalsom v9votl
odraz v nov9ch tnscHnáclách
Mu<;orgskóho
Chovančlnv
(v
orl,l(tnálnych dekoráclllch
K.
)uona l, Verdiho Aldv a CaJkovskóho zriedkavo hrávanet
operv jolonta. Pr!beh slellet
krllsavlce, dcéry krtira Renéh;,
Jet morna túžba po ozdraveni.
korunovaná Ctsoechom, lnšiJirovnlt skladatern k vytvoreniu
skvr.lPI hudby s orekrásnv.:~1l
áriami a tluPtaml, . ktoré S(t v
Sovietskom zvltze vermt populárne. lnscenátorml boli dlrl·
gent S. Samosud a režisér TI clan ~araild:ce. Nádherné árie

St·t·tttl ::: bulr.t

1

HlJ cwru4·.

Zdlllf'l V ZlldlllOil!IOill pod,l ll
\. Ptt•ugovu l k ráf Rnné l a G.
Zukovske t llol.tnt.t). Obece.1
stvn ll'n s nllm,thou zadržiavd
lo ~tzv IJOl:tts slllvnnho du('t.l
v podHni 7.ukovskei a G. Bof'i.tkova
[ rytlnr
Vaudemontt
Obtltvov.alo
at
Interpretačné
unwnlo Pantcl ejmo nn
orcovd
[v ul o he vot vodu Roberta).
Do telto etapy mozno zur.J·
dl! ttl uspešnú IJretntéru ooerv
gruzln~keho skladatera kltt·
slko
Zacharild
Pallal'lvlllho
1\bP'>i! IOm a Eterl (dirigent A.
Mellk-Pasntev. rollsér Ruben Sim onov a výtvnrn!k Vadim Ryn
din l.

Toto obdobie bolo at obdohlm tvorivého rozkvetu akademika B. Asurteva. V muztkoto.~, ckych kruhoch
bol známy
ako autor mnohých monogra !'lf
o otázkach hudobného divadla
pod menom Igor Glebov.
\'snstrannos( tvorivého taton
tu dkademtka Asafleva sa protavila at v tom. že hneď oo
dokončenl
Plamet)ov
Parila
skomponoval Dll<'ru TamboVská pokladn!Cka na Lermon
tovov námet. Operu lnscenovtll
kolektlv SoviPtsket ooerv v:;erusket dlvudPinPt suoloť'nostt.
Asaflevovu hudbu orl!all nie·
len dtvadelnfci, ale al dlvárt.

Koncom 30. rokov poznačila
at život baletného kolektlvu
bohatá tvorivá atmosféra. V
týchto rokoch začlna v baletn9ch predstaveniach Velkého
divadla dominovať hudba so
vletskvch skladatorov. kliesnia
ca sl cestu 111 do ostatných dl
vudtol. Hudba. ktorá v nedáv
nom obdob! lb<J doplt)ovalt
klasický repertoár. tvor! ter11z
asi osemdesiat percent celého
bnletnóho
reportoáru.
Táto
skutočnost bola prekvuiJutOca,
neočakávaná .
Po
Gllerovom
Cervenom maku a Asattevo
vých Plameňoch Parlža nasledovllll dalšie premiéry Asartevov9ch baletov~ Bachčlsaratské
fontána a Kaukozsk~ za!atec
podra Pu'>klnových rovnomenn9ch diel. lnscenlltorml obi·
dvoch baletov boli dirigen t J.
Fafer a baletn~ matster R. Zacharov. Bachčlsara!ská fon tána. tent~ vzor stelesnenta l v·
rloket Pušklnovet poézie n a
baletneJ scéne. nastúpila v lť az
ntl cestu at na Iných baletn~ch
scétl.l( h a dodnec; ~l ll' na sr.é
nech vltčšlnv dlvadlnl Soviet·
skeho zv!lzu. ale at na mnoh9ch scénach za brantcam l .

Talentovaný tuncčnlk
Asa t
l\1essel'1!r
sl vvsklls<tl SVIJJB
schopnosti koncom 30. roi<ov
at v choreogrartcket tll'>tfl·
mltorske1 orJct Podla chor-10
~raflckého plánu A. Gorského
obnovil Catkovského Labul o
tuzero (vr. 19371 a snmo·tatte
oostavll novit lnscenactu Sotu
cet krásavtcr V roku 1939, kl'rl
bol obnovený Luskáčik. zatt
na sa plodné tvortvé obdoh o
ehoreograra Vasi lija Va jnon ~
na. Jeho prlrhod do Vefkéll'l
dtvadla sprovlldza nové! zau1 1·
mava lfnla Inscenačných po·
stupov baletn9ch predstav~>olť ,
V dramaturgických oláno•·h
Verkého divadla sa ooč!talo al
s predstaveniami ore detskOho
diváka. V ohlasu baletnóho re .
pertoáru sl zaslužla pozornJ~ť
dva detské baletv skladA•»fa
O. Klebanova: Boclanlk l v r.
1937) a Svetlana (v r. 19391.
Ich témou bolo prlaterstvo ciP
ti, sOdružské sPotonectvo v ;:;1
pase so všotk9m starým, odchádzatOclm, teda téma. ktorá
te vermJ blfzka detskf'l o:.vch l ke a mentalite.

Preložil:

J, RA ! NEC

