
Zodpovednost 

tvorcov 
Po XIV. zjazde venoval 

ťistredný výbor nemalú pozor· 
nosť rozvoju kultúry e ume· 
nie. Zásadovou a citlivou po· 
Jitikou sa podarilo posilnlf su· 
cialistický charakter nallej kul 
túry, s[ormovar tvorivý fond 
spätý so stranou a socializmom 
a rozvinúť bohatý kultúrny ii· 
vot. Do popredia umeleckej 
tvorby sa dostávajú aktuálne 
otazky súčasnosti, zápas pr·a· 
cufúceho ~loveka za sociali:r.· 
nms, pokrok a mier. 

Vzniklo mnozstvo literá.-'· 
nych, filmových, výtvarných a 
hudobných diel trvalej hodno· 
ty, ktoré svedčia o čestnom , 
tvor rvom úsilf a vefkom talen· 
te nallch umelcov . Na počest 
30. výročia vyvr cholenie ná
rodnooslobodzovacieho bo ja 
ná!ho rudu a osloboden ia C:es
koslovenska Sovietskou armá
dou i na poi:esť n ášllo XV. zjaz
du sa stovky našich umelcov 
prihlásili svojfm dielom k po
litike Komunistickej strany 
Ceskoslovenska, k socializmu. 

Svojou tvorbou oslávili hr 
dlnslvo nášho l'udu v boji a 
prár.i, j eho cestu k socializmu, 
vytnor rll eny i oluo'K.,íou .,, , .. r .. r 
atvij a vd o cnosti sovintskomn 
rudu . 

IJvedumu jemo si , te u meter:· 
ke ~tv6rnon io revolu (!ný ch prn· 
mien, odohravajúcich sa vo 
v~ctk9r.h oblastiach života. je 
nárotln á úloha. Naša strana s l 
váži umelcov a kultúrnych prA· 
covnfkov, ktor! cbtipu spolu 
čcnské poslanie svojej práce a 
obetavo s tvorivým zaujathn 
slúžia v9chove socialistického 
človeka, obohateniu jeho du 
chovného života. 

V9znamn9 podiel na dosiah· 
nut9ch v ýsledkoch majú tvori
vé zviizy. I ch poslanim je aj 
nadalej v ducbu kultúrnej po
litiky str any z jednocovat det 
kých čestne zmýšľajúcich 
umelcov a podnecoval dall. i 
rozvoj socialistickej nmeleckoj 
tvorby. Dôležitou úlohou tvor·i
Yých zväzov je pestovat vedo· 
mie vysokej náa•očnosti na prtl 
eu a občiansky život tvorivej 
Inteligencie, objavovar talenty. 
pilsoblť na ich umelecký a pu 
litický rad, dbaf, aby sa plnl' 
rozvíjali a uplatilovali na pro 
spech nasej spoločnosti. Ak 
oceimjemo dosiahnuté úsper.hy 
neznamená to, že sme so vllel 
k9m spokojnf. Stretávame sa a1 
s pr·ácami nizkej ideovej a 
umeleckej úrovne. 

Ná! fud má náročné krilo 
rra na kultúrnu a umeleckú 
tvorbu, chce, aby bola hlboko 
pravdivá a pílsobivá. Preto pri 
bor:lnotenf umeleckých diel 
kladieme vysoké požiadavky 
tak na it:h umeleckú hodnotu. 
eko a j no Ideový obsoh. Umr 
nio prenlknuté komunistickou 
stranlckosťou, ktor é tvorivou 
mnt6dou soc ialisti ckého realiz · 
mu. bohotostou f oriem umelor. 
kého vy jadrenia zobrazuje 
nrnohotvárnv flivot ná!iho rudu 
a jeho zápasy. bude mat vfdv 
purlporu strany a fudn. 

Naliehavou úlohou je skva· 
Jitnlt umeleckfl kritiku, ktor·ó 
musi poslliíovar vedomie spn 
Joi:cnskej zodpovednosli tvoo· 
i:ov. 

(Zo správy o čtnnostl stn• 
ny a vývoji spoločnosll od 
XIV. zjazdu KSC a o dol 
šfch úlohách strany, ktorú 
na XV z jazde KSC pred 
niesol generálny H\JUmolk 
úV. KSC Gustáv Husák) 

Pozornost pra:lskej hudobnej vftl'ejnn~~:ti so ka~doročne na 
jar sústreďuje n!l prehliodku z diel českých skladaterov, 

klot•ú pod titulom Tfden nové tvor;by už dvadsať rokov po· 
riada Svaz cesk9ch skladotelu a koncor·tnlch umelcli. Podu ja· 
tie si vybudovalo za dve desiatky rokov trvania svoJu tradlciu 
(v nemalej miere sa to prej avuje aj v peknej névitevnostJ 
koncertov) , ktorlí predovšetký m buduje oa uvádzanf uajnov
~fch diel rôznych itýlovýcb orlentáclf. Tohoročná XX. pre
hliadka (od 26. do 31 . marca) v iiestich koncertoch expono
vala nnvinky sy mfonickej, vokalno-symfonickej, zborovej a 
komor·nej tvor·by, dala možnosť konfrontovt t'. zamyslier Sil 

hodnotil'. 

PRAHA
XX. TÝŽDEN 
NOVEJ TVORBY 

Prvé zastaveme bude patrtt 
okruhu symfonických skladlell, 
ktor}·ch zllst(rpcnle na pre
hliadke bolo kvalitatívne silné, 
treba však konštatoval, že prá 
ve tento žáner až na malé vý
nrmky sklamal očakávanie. Ne· 
prlnresol vyra.mejsre progre 
sívne kvality, zotrval na hlad1 
ne pnr.mc.-nostr a a kademrzmu 
\"0 VaC~lllP. ~h iBOitlU, n.tUI~ tiC'J 

kuncerlcwh otlznoll, holn cvl 
dcntná pr!tomnost konrpozičnu 
t!'Lhnlcke) erudovanosti uuto 
rov. clJyb<lla tu vsak hlbšia za 
angazovanosť, jedi nečno~• 
o~ohnosl nt• ho pretlmočenill 
myšlienuh, či 111\'entľ'á vyon 
hezavo~t a vo v1acerych prlpa 
doch sklzol vyr<~z do rovrnv 
klišé. 

JUKKA TIE SUU 

Stručné 

dejiny 
'V • sucasneJ 

fínskej 
hudby 

Z pnemeru sa vymkla a vy· 
reznejšie zaujala Sinf onla bo· 
hcmlca pre symfonick ý orcllo-;
tl!r, muiský zhor. bas, truhku a 
éťmi>IIIO ou ja11a Tausingra. 
Autorovým zámerom bolo vzclnt 
skladbou úctu a hold českému 
núrodu - formou troch sym
ionlckych portrétov troon 
o~ohnostlam, rep•·ezentantom 

.... l l , ",..1 .. 

obdob! Č;~k'éi{~ ... n ároda. Po,dľa 
111ch su l nirzvy jed no l Jlvých 
Cnsll symfónln - j. A. Komen· 
<;k}', júliu~ Fučťk a ja.-oslov 
Ile} rov~k}. 1\ realizovaniu zá 
moru pouzll Touslngor nálcžl · 
té ndekvátnc vfrazové pro~ · 
trledkv. ' 'ynallezavým spó•;o· 
bom vy!a7.11 technické a zvuku 

f Pokračovanie na 4. str.j 

Oni flo likej kultllry • Ceskoslovensku vyu~lva redakcia Hu 
dobnóho života oj E:'<o prlle:i1 i tost predstaviť u nás - at no 
tvorbu Jrana Sibelia - máln zuílmo a frekventovane súl:u~ 
né rfnskll hudobné umenie. Autor· štúdie, ktorej podstutníl 
l!asť nverojnfmn na stránkach nMho časupisu je Jukka Tien 
Ru u (l '148) . jnden z prodstaviteruw mladol generácie skladalo
rov. l1torl Ni zfskali významné po~tavenlo vo Flnsku. Studn· 
val klavfrnu hru a kompozlclu na Sibeliovej ak11démll, kom· 
pozíciu aj u Juilllarda. Teraz siuduje v Nemeckej spolkovej 
o·epubllke. Casio vystupuje ako kt;;vfrny interpret sú~osnej 
hudby a pr·acuje tiež ako esejista. napríklad pro Flnsku ror 
hlasovú spoločnosť. V poslellnom l!ase s11 za pomoci itátnehn 
itipendia orientuje najmä ns komponovanie. 

Pred 

mantrckli éra v · l!:urópc dávno · 
Qominulu. 

, Akonúhle su krll)ma 'liala v 
t·. 1917 noz<ivlslú t1 pati·rotiZ 

'' mos stn rtll SVOJU nallehavoo.,t. 
: mladi umcrlti tucalo pocitovat 
· potrebu .,otvo"rt okna do Eu· 

rópv" a vrh nuť ~~~ clo všetkých 
najnuvs!Lh .,IZrnov" li radika l· 
n ych expeMmentov ~ na ivn;:m 

J en tuziazmom mladej kultúr\ 
. Preto~e t>larilla ·1 'mla dšTa gene ' 
PáCi!l sk)a(JatefOV fli'OdUkOVd ll 
ako tradiclonaltstlckú. ta Je BJ 
moderne zameranu ·hudbu. za 
i!ilo f ínske hudobné umeme v 
20. a . i;ia~;tol::ne !lJ v 30. ro 
koch obdohle energie a hoha 

• tosti, aké llZda mkrl\ predtým, 
ani potom nepoznnlo: Pop r•! gi 

' gion tlcket Srhnllovej osobnosti, 
Stli le ZHI iPI~\IjtiCPj ce19 rfnskv 

1 • hudobný ~ivo1. hlflvným prll 
dom hol núrodn9 r·omantr zmn'l, 
jeho pop.-ednyml exponentmi 
holi U ono 1\laml ( 1910- 1961 ]. 
rmpresronrstil k y zla k Ravelov, 
ktorý sl zfc;kal význačnú po 
vesť na kon tinente, a Leevi Ma
detoja (1887 - l 947), výraznP 
n6rodný nHprll'lk svojim sympa 
tlám k Francúzsk u. 

Vlna modernizmu M sla svo· 
lP najlepšie vyjadr eme v dle 
Iach Aarre Mol'ikanta (1893-
1958] a Vaino Raitioa ( 1889-
1945]. Obaja ~tudovall v Ne 
mecku H v Moskve, Merlk anro 
u MAxA Regf!ra Vplvv v rom 
čase v Rusku veľmi naprcdUiú 
echo modernizmu zv9šll \:O 

V zépt~<;e za politick ú ne1a 
vJstosť koncom XIX. storoč on 
holo Flnsko prirodzene p1·ia' 
nivo naklonené všetkému Utnfl· 
ntu s narodn9m podfarheo!m 
Nielen v llterolúre a vo f'Ý 
tvarnom umeni. ale aľ v hud!Jf> 
sa objtiVUJL) n<i rodné a poirllc 
ké tendencie. A teda UJ génius, 
ak9m bol Jean Slbelius, ktoré· 
bo I VOI'rvé ohdohif) sa skonči. 
lo oni:ctlho potom, čo Fínsko 
z!skalo nezávislosť, so sotva 

mohol ou rodlt vo vhodnetsom Fln sku aj Ernst Pingoud f l~ll~ 
~asc. Gest u k n!)závislostl sp l'f' až 19421, krorý p rišiel z Ruo;ka 
václza111 priam Fanatrcka odriiJ a zfskttl pozomo~t a j v zahrl! 
nusť n<lroclným 1radicrán1 n 111~1. keď jeho práce - orcht•s 
osoblto~tlarn. To malo ta nft trálne dielu ovp lvvnru)é Sk riH 
~ledolc, .w Ffnsko ,prckvapu ú blnom H medzJn;lrodnýmr Ino 
co prlvleralo oči. pr·ed VP!h• vačnS·mi rp:pr•rinwolmi chrigo, 
clm l tr·enclmr illlr(ipskQho hu val nupr. aj 1.. Stokuw-,~i 
dobného života na začla t kn Svédsky muzikol(i~ Bo \Vallne1· 
XX. l storoč ia. I<Wčc;vír fllohu • ' označil orchr<;t.rlílno prfnn~y 

, t\ichto troch sk lucia tefov pre 
zač'ÓI hrat nárocln9~ 1romtd11lZ SkundlniiVIIl úo ·tud 1 nečné Me-
mus, • - to v ledy, •. keď už t•o· rl kanto, ktor~ ako pr o [esor 

' . 
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~ompoLICle- na SihchoillcJ ah<>
dOmn u1:11 celú· genér<JChl on la• 
clydi :ikladatcľov. 'tloiJ pľv~ 111 
fí n• k\ m komponistom, kt{II'Y 
sySH!IIlBtiCky -.,;Wdoval ,lllf;d/.UH\' 
r·odnc atanálné llendy. 20. a ~0. 
rokov,' 11le mkaý •ncpr111:tl tl~ 

' dckutónru · (pc..lklfldul 111 ta 
.. Dluf" použH•any• sklati<J!elml 
llez tuleniu l·. l .: ' . · , · • • 

Prnvda, ffnska kultúrtr buln 
volmr I'rllllďá ' ·a .. nopr'lprii.Vt!IIJ 
u kcoptov& ť zloillos ť · rlrod_wttol 
kompozft:ie. ľo 'do určite-j m·o
t•y znamenalo, že keď• konc•1111 
30. rokov dJI:IIa nez1ivislosl krn 
jrnv znova • obrozcno • a mirn,l· 
nó· cítenie zasa • otllo, ·s tr·c~h ~ll 
modernó prolinaaroarálnr tnm
dy so sl lnuu •opozJoiou •a ~kill· 
dHtolla l' k to rr ·Ich · vyl.llírvllli, 
boli nutertí zme11lť t>voj st~l. 
aby sa aspoir čia~točno 'IPIRt 
nlll. Ffn sko. ktoré ~a nu krlll 
kv ču,; cftilo - ako avunt~nr.lo 
modermzmn v !:iknncli iHi v i, 
zdalo ~a zakra tko skor konu!r· 
Vlltfvnym. PrP.dtým vsak JCho 
hudobnf pr i ekopníci v y1vor1h 
rad ma jstr·ov:;k ých diPl, k turé 
V7dorovali móde doby: Mor
kRntovu operu juhu ( 1922], 
k torli mu~el11 Č ll kR ť v yše 4ll 
rokov na svotc javlskovl'> uvtt 
denle. dnes uznávajú za nAj· 
lepŠIU ffnsk u OpOrU 

Dôsledkom druhej svctm•ej 
VO]nV - lllkiStO Hk Hj prVPJ 
- hOlil umelr.cka IZO)dCIR. po 
>končenf ktorej lúpali !.klaclll 
teiiH takmer v úplnej tme po· 
klal Išlo o cllanre vo svoJe. 
l'r·avciH, oclklon od nfrr oclnr•ho 
•·omun tiZI1111 11 hl'adaniP. nuv('ho 
~il rw zakotv111 m.cdzl miiHisnu 
s kladatP.ľ~k"u generáciou. Pro· 
mlérv Prvej H Druhej symfónre 
~inara En~lhnda (19161 v ro· 
koch 1'106 ll, l!i411 pau·la k na j· 
významncjšfrh · udalostiam po· 
vojnových rokov. Englundový· 
mf vzormi boli Barlókove kla· 
vf •·n11 koi1cc'rry: · tnl':ldý Strllvln· 

(PokraČOVIIOJO n a 8. S iľ. ) 



• BALET SERGEJA PROKOFIEVA Romeo o julia uvle· 
ä o l v premiére d11a 16. apr[(a t. r. baletn~ s úbor Slo· 
venského národného divadla v choreografii nát·odného 
lllnP!ca Miroslava Kúru a. h., v réžii Petra Welgla a. h ., 
nll scéne ná rod ného umelca josefa Svobodu a. h. a v 
hudobnom nnšl udovanl zaslúži lého umelca Tibora Frošu 
[d irigUJÚ T1bor Frešo a AdOlf Vykydal). Kos týmy nd · 
v rhlu Jinľiška Hi rschová a. h. Inscenácia je príspev kom 
umP. Icov k XV. zjazdu KSC. 

e O ZLATÝ VENIEC '76 súťazllo v Bralislavc osem 
an1atérskych zborov: BrHtlslavsk~ detsky zhor (dl r . E. 
Sll1 a yová·Kovličov!Í l. Detský spevácky zbo1· Zor nitka pri 
OhKaSS ll . a ÚD PMKG (dir. N. Rakuva]. Dievčcns k~ spo· 
vácky zbor Plameň ( dir. ). Klochái'l]. Dievčensk~ s pe
vácky zbor Mladosť (dlr. l. Hrdi na]. Mlešan~ zbor Kon 
zervatOrla l dlr. l. Luknár). Spevácky zbor súboru Tech· 
n ik l dlr. P. Prochl'izka). Bratl~lavsk~ komorný zbor pt• l 
MDKO fdlr . A. Kállay) a Miešaný zbot· brallslav~kých 
Učllefov (dlr. A. Vykydal] . Absolútnym vltazom sllfaže 
sa stal spevácky zhor Technik. tiúčasfou súťaže o Zlatý 
veniec bola aj prehliadka detských zborov pod názvom 
Br11 tlslavské dell spieva jú. 

• ANNE KO· 
VÁROVEJ. ria· 
dltofke Státnu) 
ľll hurlliOn lu Ko· 
~Ice z pri lotl
tostt joj život· 
ného jubilea 
odovzda l ml· 
nl s ter l<U lt(n•y 
liS fl Mlrusluv 
Váh .. ~ vyzhu· 
monanle Zo vy· 
nlkajtlcu pr llru. 
fSnlmka: J. Vr
Hk ]. 

• DNI FINSKEJ KUL'iURY v CSSR sa usku točnia v 
diloch 22.-29. apr!Ja 1976 v jedenástich čcsk~ch a v 
~lyroch slovenských mes tách. Cielom podujatia jo 
v komplexnom pohfade predstavi( stav súčasnej fin· 
akej kultúry a umenia . Ťažisko Dni C!nskeJ kultúry 
spočlva v oblasti hudobného umenia. Balet Flnskej nó
:rodnej opery sa predstav! v kompozlcH!ch Lcmmtnkoi 
nen - na hudbu ). Sibella v choreografii l. Ecka a 
Psyché (hudba V. Merilälnen, chor. ll. VHrtsl). Fin
sky dirigent Perttl Pekkanen bude dirigovať Symfonic
ký ot'chester Cs. rozhlasu v Bratislave: na program si 
za radil diela Cikkerovo, Beethovenova a Slbettove. 

• VOKÁLNA HUDBA NÁRODOV - pud l~mlo nAzvom 
sa uskutočn! v dl1och 1.- 10. októbra 1976 XI. MÉDZJ· 
NÁRODN? HUDOBN~ FESTIVAL V BRNE. S obdobnou 
tematikou sme sa už stretli prl 4. festlvalovom rolllllku 
(1969 - Musica vocalis). tento raz sa však bud(• akcen· 
tovat národná kultúry, najmä tvorba soclallstlcl<9ch !>lll· 
tov. Podla predhežn~ch údajov sa tohto roku na resll
valo zúčastnt 1247 účtnkujllclch, zostúpenych má bvt 
13 š tátov. Y rámci festivalu bude aj ntekofko tzv. pri· 
'dt-užených akcii: 4.-6. októbra sa uskutočni HUdobno
vedné kolokvium n>~ tému Vzťah hudby a slova z teo
retického a historického hfodt ska, 5. -8. októbra Me
dzlnát•odná rozhlasová súťaž PRIX MUSICAL DE RADIO 
BRNO, v ktorej záhlavt je tohto roku tOma Umelecky 
profll žijúceho skladatefa. Počas rostivalov~ch dn! ~a 
návštevnlcl stretnú aj s výstavným! stánkami Supranho 
nu, Panlonu, Ceskoslovenského hudobného stredl~ko 
atd. (V. C.J 

• ÚV SOCIALISTJCKEJ AKADJ!MIE SSR a CSR uspo· 
riade v di\ocb 29.-30. llprlla t. r. na Strbskom Pte~B 
v hotel! Panoráma seminár na tému Funkcia umenia 
v socialistickej spoločnosti . Cielom seminára je aktl· 
vlzovat teoretický úsék umenovedy v Socialist ickej akn
'llémll a pripravit lektorov na prednáskovú činnost na 
uvrdenú tému. e NA KONCERTE STÁTNEHO komorného orchestra 
v Zlllne, ktorý dirigoval jeho šéCdirlgont Eduard FI · 
scher (1. IV. t. r.) ako sólisti vysl(lplll koncertn[ moj
str! Symfonického orches tra FOK Praha - hus lis ta Jli'i 
Tomašek, violis ta Hubert Simáčok, členovia ŠKO -
klarinetis ta Aladár Janoška a fagotls ta Vladimir Saln· 
ga. Program koncertu: I. Dibák - Komorná symfónia, 
R. Strauss - Koncertantné duo pre klarine t a fagot, 
w. A. Mozart - Koncertantná symfónia pro husle a v io· 
Ju Es dur, G. Ph. Telemann - Styri kusy zo suity 
D dur. 

• CHOREOGRAF SND, zaslúžilý umelec Jozef Zajko 
naštudoval s baletn~m súborom Státneho divadla v 
Ostrave balet A. Ch. Adama Giselle. Na preds taveniach 
vys túpili popr! domácich umelcoch aj bratislavsk! pred
stavllella hlavných úloh: Gabriela Záhradnfková, :Viera 
Kollilrová a JuriJ Plavnik. 

• SÚLISTA OPERY SND dr. Gustáv Papp už hosťoval 
v ostravskom štátnom divadle ( s bratislavským súbo· 
l'Om ako Ondrej v Suchm1ovej Krútňave, s opavs kou 
operou a ko Herman v Cajkovského Plkovej dámo). 
V poslednom obdob! sa ostravskému publiku už po dru
llý raz s t1spechom predstavil ako Radames vo Verdiho 
Alrlr 

• V DETVE SA SKONCIL jul>llejný - X. t'Očn!k s lo· 
ven.;kého festtvalu amatérskych spevákov a novlnlék 
populárnej hudby .,ZLATÁ RUSA '76". V súfažl autor · 
sk~ch noviniek z!skala Zlatú ružu skladba Erv!na Kl!· 
menta .,Nie som dievča na t~ždeň", ktoril Interpretovala 
E. M. Uhr!ková. [Na sn!mke: Interpretka s autorom. l 
V!fazom st1faže amatérskych spevákov sa stala L!dta 
Korlmov4 z Filakova. Sn!mka: CS'ľK 

SKOLA A HUDBA 
Brati~lavskd odbočka SSHV po· 

riadala zal!latkom marca t. r. pre 
svoJich členov zdfazd do NDR -
do Berlína. Zllčastnllo sa ho 10 
Clenov SSHV za atelom hospltdcil 
na skolách. Nav!itwl/1 konkrétne 
Mustkschule des Stadtrats Prenz
lauer Berg na Lychenerstras~e. 

Hospitovalo sa v /ednotllvých trie· 
dach ndstrofove/ ILry a IIV, kat.dý 
podľa svo{ho vlastného zamerania 
a zdujmu. Zdvldeli sme troclzu 
idedlnu spoluprácu berllnskych 
učiteľov s rodičmi žiakov. l?odl· 
č1a skoro prav1delno sú prítomn/ 
na vyučovani - hlavne v zdklad
n.rích ročnikoch - ndstrotove/ l1ry. 
Pod odborným vedením uN/ela v 
~kole spolupracu/ú a prl domdcom 
cvlčenl kontrolu/ú svoJe dt!tl. Vý
sledky boli samozrejme V1d111Jlné. 
Zamysleli sme sa nad skutočnos
t ou, ako to dokážu berllnski ro
dičia venoval toľko času svoJim 

Výmena 
skúseností 
detom, ak u nds zdpasfme s prob
lémom, aby sa rodiNa ztíčastffo· 
valt SVO/OU prftomnos(ou SkOl· 
ských akcií {triedne aktívy, be· 
sledky, koncerty a pod.)? Pri do
pyte a rozhovore s berlinskyml 
ui:ileľmi sme ustlli, že rodiNa, 
ktorých sme pri hosplldclc:lch 
stretli, mali bežné zamest nania . .. 
{0/Jdobnll spoluprdcu rodičov a 
ubltelov sme videli aJ na niekto
rych pražských ĽSU.J 

Prdca berlfnskych učllelov v 
triede bola zau fímavd. Tak, ako 
to dne~nd modemd pedagogika 
vyžaduje, ddvali v ndstrofovej hre 
veľký dôraz hlavne na prednes 
skladieb, počavanle sa a pamaťoua 

strdnku. Zlacl, až na niektorý 
technický materidl (etudy J, hraJ tí 
u!ietko naspamtit. 

Mimo hospitdcií sme mali mOž· 
nosť stretnút sa s ul!itelml spome
nutej skoly pri besede so vzdjom· 
nou výmenou sktíseností. Zlslralt 
sme at notový mater/dl t zal!lat n(:
n~ skoly hry na ndstrofe l, ale 
nafmtl prehlad tn!itrukllvnyl'h 
skladieb nemeckých stíčasnych 
a .. turov. ,,Zdvldell" sme nas/m ber
l insJ..:ym kolegom aj to, že mn/tí 
kedykoľvek na požiadanie k dis
pozícll krdsnu koncertnú miest
nost čl už v Mazeu nemeckých 
dejl~ kde počas na!iel prítomnos· 
tl m~zt koncert bývalých Uakov. 

Organizovanie zahraničných zd
tazclov pre blenov SSHV treba 
hodnotiť veľmi kladne, pretože na
dobudnutd skasenostl mótu 
ovplyvni( a zlep!iU tch vlastntí 
p1•t1.du.. JANA HRDINOV Á 

Vokálne koncerty diplomantov 
Koncertná sieň Prlmacldlneho paláca prlvitala v 

prv~ch marcov~ch a apr!lov~ch t~ždňoch mlad~ch 
adeptov koncert ného a oporného spevu, ktorí tohto 
roku ukončia stúdium na VSMU v Bratislave. Mail 
sme možnost vypočuť ~l v!l čšlnou v~kony, ktoré po· 
tvrdili, že vysoká š kola hudobná odchováva budú· 
clch ume lcov, schopnýc h bez obáv nastúpiť na miesta 
svojich s taršlch kolegov. 

Prv~ večer (2. Hl.) spájal v sébe člty diplomovej 
práce a komorného koncertu, čo ovplyvnilo aj jeho 
dramaturgickú koncepciu. Obaja absolventi Kamila 
Vyskočllová o Dušan ]a•·Jabek uprovlll svoj pl'Ogram 
preto ta k, aby vyhovoval pôvodnému zámeru; jeho 
prvá polovica bola zostavená zo s taršej a druhá zo 
súčasnej hudby. 

skej verejnosll. Predstavila sa na ňom Hana Stolfod ; 
prvá absolventka z triedy nár. umelkyne M. KlšOilO· 
vej-Hubovej. O juj kvalitách svedčia mimoriadne ceny 
za lntarpretiíciu, ktoré ztskala na speváckych súťa
žiach J\. Dvoi'áka , M. Schnuidra-Trnavského, ,VšMU a 
SHF (1. miesto), ako tiJ účasť na vlariBj!iej novem
brovej prehrávke Slovkoncertu, ktorá pt·e im dopadla 
zvlás( priaznivo. P1·a svoju diplomovú prácu sl zvo
lila nároi: né dielo, ktoré však skvele zvladla. Svo
jim mäkk~m. tmavo srarben~m altom dokázala pri· 
l!ehavo vystihnúť charakter každej piesne resp. árie, 
Jej prejav prezrádzal vkus, kultivovanosť a cit pre 
s týlovost. Drt~maturglcky v~borne koncipovaný pro· 
gram (Monteverdi, Bach, Mozart, Brahms, Dvoi'ák; 
Ferenczy) vyvrcholil scénou grófky z opery Piková 
dáma P. I. Cajkovského. 

Sopranistka Kam ila Vyskol!llovli [z triedy odb. as. Posledný koncert poslucháčov operného a kon• 
M. Smu tnej -Vlkovej) na priek svojmu veku má už cerlného spev u (8. IV. ) patril Kláre Milsovej (z trie· 
dost speváckych skúsenost!, jej technicky dobrá pri· dy odb. os. dr. L. Makovlckej). Jej hlasov~ fond; 
pravenosf smeruje a1 k profes ionálnej !stole. Túto šťavnatý dramatick~ soprán sa najlepšie vynlmal 
erud!ciu z!skala nielen čnst~m koncertn~m vys tupo- v tak~ch skladbách, ktoré poskytujú dostatočný 
vaním, a te aj dvojnásobnou účasťou na s peváckej pries tor pre svoje s tvárnenie. Preto mohla vydarene 
súťaži VSMU a SHF, na sú ťaži A. Dvoi'áka zl~kala padot cyklus plesni B. Urbanca Túžba po domove; 
3. miesto. Nebolo by však na škodu, keby vo svojom ártu Sa ntuzzy z opery Sedliacka čes( P. Mascagniho 
prejave venovatu v!l čslu pozornosť miestami .,pukuľ- alebo Kodályove úpravy rudov~ch plesni. Potrebuje 
hávajúcej" arlikuiácll. Jej pohybliv~ nosný tOn je vsak ešte pracovať na technike (nasadenie tOnu, 
vo vyšši ch polohách trochu ostr~. čo sa zv lAst jasne vibrácia J. pretože s! ce veľký, ale rovn~ tOn posky-
prejav)lo pri In terpretácii dvoc h piesn! z Dvoi'ákov- tuje tba malé kontrasty na drobn~ch plochách pies• 
ho cyklu Cigánske melódie. Naturelu speváčky Je nf. v stredn~cll a n!zkych polohách tento technický 
veľmi bUzka hlavne baroková, klasická a mod_erná kaz Je kompenzovan~ prlrodzen~m spôsobom s pev· 
hudbu, kde dokáže plno uplu tnlf svoju vokálnu l v~- " ného prejavu 0 to viac ho však postrehnem~ vo 
raZOVÚ' aktiVitU. ]odn?m Z pozoruhodn~Ch čísiel je} výSkach. ' 
programu boli rozhodne Hurnlkove Mlnulové p!snič.· 
ky pre spev, fla u tu a klavlr, ako aj recltallv a ária 
z oratória josua G. F. Händla . 

Dolian Jarjabek [ z triedy ext. pod. A. Hrusovskej) 
už na in~ch, hlavne školsk~ch koncertných poduja
tiach ukáza l sa ako bary ton ista s fubného vývoja. 
jeho mäkk~. príjemne llmbrova ný tOn môže obslul1· 
nut celú škálu rarebn~ch odtienkov a nálad. Spe
vácke a v~razovO danosti, ktot·~m i disponuje, na 
svojej diplomovej prác! akoby vsak ,.nechcel" naplno 
odhaliť a rozvinúť. Na priek značnej citovej zainlc· 
resovanosli, jeho Inter pretácia by potrebovala detail
nejšiu prepracovanosť a premyslenosf. Mus!me však 
konšta tovať, že sa mu podarllo úspešne zv ládnuť 
už prvé skladby, náročné koncertné á t•le G. F. Hän
dla a W. A. Mozarta, ako aj neľahk~ cyklus piesn! 
Kytica lesná O. Fereczyho. 

Pri koncertnom speve je veľmi dOložila súhľ& 
speváka a klavlrtstu nielen po technickej, ale aj po 
v~razovej !.!ránke. Klavlľny sprievod odb. as. T. Ho· 
rákovej ( Vyskoč !lov á, jarjabek ) a odb. as. I. Fran
covej [StolCová) nezapre l sice snahu o s poluprácu 
na v ýsled nom tvare tnterprelovaných s kladieb, znie· 
sol by však aj clll!vejšiu rcakcm na prejav só listov. 
Zdarllli s polupráca kot·cpel!tora a speváka sa prC:· 
javila u dVOJice K. Mltsová a ext. ped. J. Salay. 

Na pos ledných dvoch koncertoch účinkovali okrem 
absolventov aj temperamentná M. Mireková (klavir) 
a muzikálny J. Gáll s (klarinet). 

Nepriaznivý dátum druhého vokálneho koncertu 
(5. ll1.) v pods tate neovplyvnll záujem poslucháč· 

Dúfame, il! kritické pripomienky, ktoré boli adre
sované nasim absolventom - spevákom, ich ne· 
odrodia od ďalšej práce, od d'alš leho zdokonaľova
nia sa, ale podnietia Ich k tomu, aby sl ad personam 
pos tavili krltél'ium náročnosti na vyšši stupeň. 

JANA LENGOV A 

KNIHY 
M. Klimanov4 a A. Podborn6: 
HUDBA OCAMI DETI, vydal OPUS, 
Bratislava 1975, 82 s trán a 27 ob· 
rázkovf cb p rlloh. 

Zváblla nás farebná obálka aj 
Interesantný titul, v zmysle ex· 
presie výrazu vlacznačn~. Napo· 
kon z kontextu sme vyrozumeli, 
že hudobné vydavatelstvo poslúži· 
lo viac výtvarnej v9chove nei hu
dobnej v~chove na našich ZOS (a 
gymnáziách). nájsť vo v~tvarnej 
v~chove spojenca s polu so zllso· 
blíri1ou citátov, rezo lúclf a sľubov; 
chyba nám v~ak publikácia o teó
t'ii hudobného vyučovania, o hu· 
dolmej psychológii, o metodikách 
niektor~ch disclplln atď. 

Z plodnej spolupráce dvoch uči· 
te!Jek sa zrod ilo celkom sympa 
tická a potrebn(! publlkíicla; na 
ob<ílke sa oporuje so s lovami .,no· 
vé podnetyu. ktoré vraj u nás ne
ball spracovanó. Predovšetkým 
mozno prehlásiť , zo o detskeJ 
llresbe máme dostatok diplomn· 
v~ch prác l monšlch s túdlf a že 
uvedená pu llllkácta neprlnása nič 
nového, čo by nepoznala pedago 
glcká prax prinajmenšom o pol 
storočie skOr. Pre podobnú prax 
sme mali celkom zrozumiteľné pe· 
dagoglck6 a didaktické kategórie : 
medzlpredmatov6 vztahy, koncän · 
trácia učiva, motivácia atd'. Už 
vtedy sme konštatovali, že dell 
sa v~tvarne prejavova ll v živeJ l 
schematickej podobe, s kresllar· 

skymi zvláštnosťami 1 chybami a 
učitelia prl všetk~ch t~ch užltoč
n~ch experimentoch neraz prece
ňova li typy žiakov, napr. lntelek· 
tuálny, expresrvny, konštruktlvny, 
lmpulz!vny, priestorov~. dekorallv· 
n y, kolorat!vny a pod. 

Y školskej práci s knihou, vo 
vyučovacom procese s his toricky· 
ml faktami l s hudobn~ml diela· 
ml '[hlavne programov~ml) sa 
dos t spontá nne prejavuje detský 
sk lon k ilus trovanlu. Napr. prfro· 
da vábi k farebnosti, dej zasa k 
f ig urálnej konkrétnosti. Akosi ne
chLípem, čo má spoločné geniálno 
Smotanovo skladba a jej konkrét
n y s ujet s abstraktnou mlešanl· 
nou rarleb. Výtvarný .,Ausdruck"? 
Zu žiackej v~tvarnej produkcio 
.,inšpirovanej" hudobnými dielami 
autorky vybrali celkom pekné a 
zuujlmavé výkresy módnej ab
strakcie, ako keby bola cielom v?
tvame j v~chovy. Cter v~tvurnej 
výchovy by mal by( zameran~ viac 
na prax, na súvzťažnosť s poly · 
technikou než na korelácie s 
emocionáln ymi podnetmi hudhv 
pravdepodobne skolomestsky ria 
denými. Bolo by treba vidieť také 
to vyučovanie dnes po 50 rohoch 
Detské! v~tvarná tvorivosť nie Jr 
iba s nente a hra , l ked sa obldvt 
prel!najú; to zrejme vedia aj au 
torky zo svojej pozlclo dobr~C.: I J 
praktlkov. Celému textu ch~I.Ja 

hlbšté s teoretlzóvanle psychológie 
ké 1 didaktické, s teoretl zova nle 
t~chto .,spojen~ch nádob", estétlc· 
kA] Interakcie dvoch skolsk9ch 
predmetov, sp!H~ch kategóriou 
krásna. Teória potom nepotrebu· 

M"""'l"""' HUDBA A 11 i:ÍMt'f)d 

OCAMI 1 DETÍ 

je lacné metodlčtenle a zjednodu
šené v9klady známych skladieb. 
Najprv s l must učltci hudobnej 
v}·chovy preveri ť jednotlivá fázy 
procesu konzumácie hudobného 
<il cla l s ddsledkaml us trnutia v 
určitej raze procesu (Je nim vnt
mame, prežívanie, chápanie, hod
notenie] a rovnako sl mus! zrne· 
ra t kvaltty hodnotenia emoctonál· 
neho, es tetického a Ideového. Až 
toto na žiakovi pozná, potom nech 
mu dá sletec a farbu. Potom ana
l~za a htadanle koreláclt nebude 
tt1ké jednoduché. Autórky zistia; 
že syntéza je nemožná, ak je ana
l~za nesprávna čl nellplná. 

JOZEF TVROO~ 



Slovenský komorný orchester. Laur!Ját Stéfnef ciny Klementa Gottwalda. Me
Íizi svoJimi milovnlkml znémy pod menom velmi dílvernf m a blfzkym - ,.war
chalovcl". Prlpomefime sl volmi strul!ne histôriu SKO a popreplletajme Ju vý
rokmi samol,,ného umeleckAho vedúceho. ktorA povedal na besede a Jubilantom 
v priestor och Klubu slovenských skladateľov. 

Pätnásťročný SKO 
IOIJDAN WARCHAL, zasl llJilý umelec: 

- Pri po ladnom kollcerte v Prahe 
pri'll za mnou mladf rudla, ktorí al IB· 
kladaJú v Pt abe komorný orchester. Ich 
ndllcl li& ma spýtal: .,Ako ate dokball 
udrlať fudl tak dlho - najmä v aal!lat· 
koch, kedy nemali lladnu perspekUvu 
slhy a zobranll!ných vyat6penl7" Spo· 
l!latku som bol zaskočený touto otb· 
kou. Potom som - anliď výslllne - od· 
pondal mJadAmu vedúcemu: .,Keď sme 
zaillnall, nikdy som nesfuboul, le bu· 
deme hrať na veraJnoall. Treba pracoYB( 
tak lnlenzivne, 81 sl l!lenovla atboru 
nadomla, la leb lnveatovan6 á1ille a 
prllca sloja za to, aby zostali •l vtedy, 
ked' prida kríza. jedinou ce11ou k aoaku· 
penlu kolakllvu ja prAca. Nikdy som 
nasfuboval cesty do aaflranll!la .•. " 

Prvé verejné vystllpenlo mali warcha· 
lovci dňa 22. februára 1961. Bol to 

výchovný koncert. Verejný koncert pri 
prflo.tltostl 40. výročia založenia KSC 
otvoril oficiálne aJ Ich hl!>tOrlu. Usku
točnil sa 11. aprllo 1961. V prvej fúze 
musel Wut·chal zápaslt pt•edovsotkým o 
zo!>uladcnlo povlnnosll č lenov SKO voči 
matorRkému telesu. Cl enovla súboru ma· 
ll tolli Iba l:lasločnú tllovu z povlnnych 
mestJčn9'ch fi'Ukvoncl( v SF. llnod v pr · 
vom roku exlslenclo zača li oj uspesné 
vystúpoma v zahranie!. At na základe 
vyn lkaJiiclch vysledkov podarilo sa Boh· 
danovl Worcholovl dohodnllt zm~ený 
llvllzok pre hráčov SE'. Od roku 1966 
ja v::.ok :;KQ stJmoslatným i.tálnym su· 
borom, i.monove pričlonený k SlovenskeJ 
filharmónii v Braltslave. jeho členovia 
pOsobla vylučno v SKO. Nastali všul\ 
problémy s povodnyml l:l!'nml SJ..O. Pro· 
mý~lamo o budúcnoM! telesa l oxlstonč
nom zabezpečem členov ~>pôsobilo, ?e 
vllc;i;lna hrúčov dala prednost materské· 
mu tolllsu. A tak v sezóne 1966·07 bol 
vypfsaný J.onkurz a do SJ..O priJali no
v ých hudobnfkov. An! táto zostava no
main dlhi;le trvanie. VuJa muzikantov 
odchádzalo no zahronlčn(i angaimén a 
tak BOhdan Warchal, znechutený devnl· 
václou svojej lntonzfvnej práce, pomýš· 
l a i koncom roku 1967 na odchod z Bra· 
tlslovy. K prekonaniu k rfzy bolO tt·eba 
vara Optimizmu. Začiatkom sezOny 1968· 
69 prišlo k treteJ podstatnej zmene v 
zlozenr SKO. Stabilné obsadenie orches
tra sa z počiatočného stavu ll zv9'šllo 
na 13 (4 prfmy, 3 sekundy, 2 violy, 2 čo· 
16, l kontrabas, l čembalo]. 

BOHDAN WARCHAL, zaslú!l19 umelic: 

- Chcel by som poďakovať l fuďom, 
ktorf so mnou zal!fnall. BAJI sa eo bu· 
de, ak sa oúbodou rozsypeme, neužlvf· 
me. Ľudsky ja to pochopltefné. Napriek 
vletk6mu som i m savlaaanf. Umolnill, 
aby som sa spolu a nimi u l!ll. Al ten 
najtalentovanejlf ved6cl robf chyby. Mal 
som sfca l ivotnO. aJ umeleckO. l kolu, kto
rA ml umol nlll viesť sO.bor, IDloll( ho, 
no tito lu dia ml n a l n ej ll ro v n l 
omol nlll pracovať. Vedeli sa povsnlesf 
nad neistotou prvých rokov, vedeli pre· 
pál!lt malichernosti, ale l chyby. . 

Ak hovo~tme o SKO, nomOžemo nespo· 
monúf Jeho zakladotera, vynlkaJU· 

cebo huslistu Bohdana Warchala. )e ty· 
pom plnokrvného muzikanta lalom l tlu· 
&ou. Z Jeho lnterpret,áclo doslova vyža 
ruje osobl ld radost z tvorivého muzlrf· 
rovanla. Na pódium prichádza prlpra· 
voný - s najvyššou dávkou umeleckeJ 
zodpovednosti, s pokorou sa skláňa pred 
po!ladavkaml toho-ktorého litýlu, alehu 
autora. Poslucháča strhne prodovšetkfm 
prlrodzonostou, uepro:lpekulovanosťou a 
Ideálnou syntézou spontánnosti a raclo
nélneho zváženia vsolk9ch zlo!lek re· 
produkenOho umonia. Usiluje Sil o čo 
na)dol..onalej!.lu kultúru zvuku. je mu 
cudzia virtuózna exhlblcla. Za skvelll ra· 
prezentt!clu mu udelili v r. 1969 titul 
zaslužll6ho umel ca. V r. 1972 udelil prn
zldent republiky sllbor u titul "Laureát 
~t. ceny Ki. Gottwalda". 

Pri prtlé!ltostl bllártcovanta pi!Cro!!neJ 
člnnóstl vydavat~fstva Opus sa ho• 

vorllo l lO, !e SKO sa po!!tom prMan9tll'l 
llc~neu do zahranl!!ta vy•·ovns SF. Naprl· 
klad. fl t4vo llsova( VIvaldiho Styri ročné 
obdobia v podant SKO s Bohdanom War· 
t l'lalom OdkOfllll trt zapatln6 rtrmy: VIe· 
tor Musletl Jo4u&ttl• (JaponskO), .ralll 
tta~eUtta ·~leeteet ttelrw\et a Ml· 

ska ! Irma Record Trading, ktorá obhos· 
podaruJe trhy aJ vo Flnsku a v NOrsku. 
Podobno titul Musica notturna dlstrl· 
buuje sučasne !trma Victor a Plckwlck 
a nahrávku diel majstrov talianskeho 
baroko španielska !Irma HCA Dlscos l 
Jeponsk G firma VIctor . .. Na tohtoroč· 
nom MIDEM CLASSIQUE v Cannes pn
darilo sa zástupcom !Irmy Opus vzbud iť 
záujem o dalšie nahrávky SKO. Zo stor 
!!Ich nahrá vok, ktoré e1lte vys li v slo· 
vonskej redakcii Supraphonu, dlslrlbuoJO 
nnprfklod Corelliho Conccrll gross! od 
roku 1972 ej americká gramorOnová spo 
ločnost Columbia. Zo vynikajúcu úJ·ovPi\ 
nahrávok udelila v r . 1966 rlrma Supra 
phon nášmu SKO cenu u naJiepll ume 
l ecký výkon. Sllbor však rovnako zodpo
vedne ~tudujo a propaguje oj dielo sto· 
vensk9ch autorov - Sucho1'\a, Moyze~a. 
Burlasa, Kardoša, Zeljenku a Iných. MP. 
dorský skledater T. Sáro t venoval SKO 
skladbu Hudba pre 45 strún. 

BOHDAN WARCHAL, zasldlllý umelec: 

- Prianlim sa, le mojou sásluhou, ku 
ktoreJ si budem vi dy blahopriať, Je lo, 
le aom prizval k spolupráci Vladlml re 
Horvátha, nadlaného organizátora, dnb 
r6ho l!loveka. Bol nalfm krslnfm otcom. 
Pô1obll na s6bor l psychicky, nhladzovul 
veci, ktoré uhladil bolo treba, 'Orgaui 
IOVBI sahranll!né Jli jezdy, ro:ninul ver
ki propegel!nCí l!lnnosť. Bez neho by 
SKO nebolo tým, l!fm dnes Je. Chcem lu 
spomenO.ť aj zásluhy s6boru prof. 
). Praganla na konaervatOrlu, z k toróhu 
som afskal mladých l!lenov. Boli pri
praven( na nérol!n6 prácu v telese, ovlú
deli veci po manuálnej stránke - sa· 
mozreJmo, umelecké dozrievanie prlché· 
dzalo l s prlbúdanlm fudských rokov. 
Tf pOvodni - starllf hrál!l boli poboto· 
veJ•I - l keď neboli rutlnórml. Mlarlf 
prin iesli zese vefký elán a chuť do pr6· 
ce. 

SKO do konca r. l 975 11 bsulvoV!t l 790 
koncertov, z toho 313 v Cosko~ lo· 

vonsku s 200 000 návštevnfkml o 477 v 
zahronlčf s 350 000 núv!.Levn!kml. Ubtll 
vuhodná bilancia. Pravidelne vystupuJe 
na zOmockých koncertoch v Salzburgu, 
husfovo l nu početných eurOp!tkyoh fes
tivaloch a v hudobných centruch Eu· 
rCJpy, USA, Kanady, ako aJ na Kube. Kal
doročno hosťuje na BHS a !> ldvl úspechy 
na Prabkoj jari. 

Táto strul!nli bilancia nechce byť bi · 
Jauclou 6plnou. 1'alko 1aznamanať vliet
ky aájazdy, mnoh6 superlatlvy kritik. 
Bohdan Warcha l spomenul na be11edo, 
ktor6 vo februérl 1. r . usporiadal SHF 
k 15-rol!nicl SKO, la vefakrát mu ,.hralo 
tťutla do karlit". My vlak vieme vor
ml dobre, le lťastle bfva vecou vrlka· 
vou. Bez umalec:kého vkladu a vafkaf, 
16stredeneJ práce by SKO nikdy nado· 
spelo k taký m významným O.spechom, 
ktorA robia čast' slovenskeJ hudobneJ 
kuiiO.re a pozdvlhuJú s6bor na Jedného 
1 najvýznamnejllch reprezentantov nalioj 
kult6ry vôbec. ( žk·uv l 

I6Mtn Wái'CMl 11 rtallrctuacom Jttldl11. 
I!Umka: J. Llll!bOth 

TVORBA 
MIRO BÁZliK - CANTICUM 

Canllcum pre sopr6n, zbor a orchester r>11ra 
flhllka Je ltvorl!esťové dielo [l. Con moto mo
derato, 2. Allegro ogltalo a maestoso, 3. Quosl ltt 
bilallo e vivo, 4. Con moto muderalo). Nepoul!lva 
text, , I)Jistka l zbor splovu jfa na vokál. Aulor ve
noval Canllcum pamiatke svojo( matky. V roku 
1!174 mu prinieslo v9r uzný mrc:!r.l n6rodný ÍI~Jl'lrh , 

keď v skladateľskej súldi "Priz Morio-}us~" v Zo· 
neve zaň zfskal prv6 - a jedinú wyplsonťl 

cen u. Premiéra: 23 .!i. 1975 v Zenove. Trvanie: 

aai 18 min. 

jo dojfmavé a monu· 
mentálne. Stvorené pre 
taký spOsob llčasll nu 
hudbe, ktor9' nepotrobujo 
ved lo( nl(! o ractonél nnj 
skladobnej logike, prfs· 
nych vllzbách a pou1.1· 
t9ch operáciách 1 eo nie 
Je Lo hlavné nu k rdse o 
hodnot() umenia). aby ~a 

plne r ealizoval vnhnu· 
n im hlbokeJ cHove) 
úprimnosti, skrz nask rz 
prenikajúcej dielo. V ce· 
lom priestore tejto hud· 
by so odohráva niečo 

vilžno, preduchovneiO. 
Dedlkilcla "pamiatke 
matkyw napovedO vera o 
psychologickom podt!.xle 
Canllca: n ie Je lo vš1tk 
ani smlltočná hudbe, ani 
requiem. Tvorca sa no
zamýi.fe nad bolcstnym 
raktom smrll, zániku a 
nepredosllora nám Ich 
pocilový hudobn9 ekvl · 
valent. Tak, oko to ko· 
dysi robili stari majstri, 
objektivizuje. llladl na 
život a smrt v pretrváva 
jucej jednote bytia, cez 
priezor večného kolobe· 
hu, vnutornej sily, mti 
)IJsllilncJ velkosti člove· 

ka. V tomto duchu Je uJ 
vyznenie skladby po· 
vznái.utúce: nedepta pu
slucháča, naopak, dvlhu 
hu, povzbudzuje l dojl· 
ma. 

K vefkym c•elom sú· 
čabnej hudby patriu po· 
kusy o ~tylovu syntézu. 
I bu občas se vydaria -
pn krllčunt po uzučkoJ 

hranu sn Jahko po~myk

nlit - a to ešte ll "sttJst· 
nf'' mOžu byt vystavenf 
noporozumcnlu, nopo· 
choponlu z obidvoch 
bll'ťln: lebo to bezhlavo 
novátorsky nerúca všot· 
ko okolo seba, ani neroz· 
mleila na drobné už po· 
vedené pod egidou "lra
dfclo". Miro Bézlik svo· 
jim psychofyzlckým 
u.,trojonfm tiahne k syn· 
tóze; pro celú Jeho tvot'· 
bu jo ostatne prfznočné 

osobllé spojenie emoclo· 
nelity a tntele\c tuellzmu 
1 Slečf sa započllvot do 
hociktorej jeho sklodhy 
a potom sl prellstovn( 
nartiiOru. hneď je to1o 
~llnoborné konšta tuvunlo 
il!'lnejšlo. PaJ'IItúra Can 
11co je už ne pohfad čls 
•á, Jasná ako tcchnlck9 
l' ýk res' u! pre oči )!' ~'" 
ellckým pM.1tkom l Bá7 
dkove syntéza jo do do 
,JJlov premysl ené, spl\ j11 

•tl!'kofko rOznych prvkov 
·tr)lanlcky j skodll: ani 
•ttrlc"lat"knullo vof11 ocpo 

1111\fo, je t o už lllkmrr 

" ' <~ldny pojem Co pov·• 
•Ijeme v rovine hudb\ 
e n~organlcké? Kolá! 

montáž, atd.? AJ v nl!'h 
h fadáme najm!! súvislo~ 
ti, nie rozdtély odlišná 
hO). Nesklad6 totll! pr v· 

ky a nekomblnuJo pros
triedky, šll·uktúra jeho 
hudby je celostná. M01.o 
ms Ju sfce analýzou ro.~
l! lonlf, no aJ potom (ul. 
ko jellnoznačne urč (, 
aký Je to typ hudby. To 
nál nu, modálno, polyto
IHllno, čl este n l') llkťl 
Iná? Z ko~dého tro:,ku? 
V posled nom prlpntlo by 
~mu nechceli vztnt tlo 
uvohy hlovn9' sk ladal!' 
rov zilmcr vytvorit 
vlastný, kohoronln9' štýl. 

Dalo by sa poveda( u) 
jazyk, vzhladom na lo, 
že lu nájdeme u!.tálcný 
"slovnlk", syn l oktirlll~ 
vllzby medzi pthmo1ni, 
stabilizovanú prácu s to 
matikou 1 lnšt•·um"nlá· 
clou. V tejto sOvlslostl Jo 
dOiot.llé aJ to, !e skladA 
tnr pracuje v podstntr 
cxpozlčne: zvolené tvary 
- často transponované 
- sa vraca)O 1nuvu " 
movu. sO pozntlll'fné a 
runguJil v procese oko 
quosl-symboly. 

Vt·ll(me sa v~ak k Lo
mu, eo s v hudobno) rt'l 
čl Cunllca vlastno &yu 
telizuje, bez nárokov na 
podrohné sk úmanie čl 
v~ čerpanie p; oblémtJ 
Pu1ca so všetkými dva
né• tlm l L On ml chromatic
keJ stupnice Jo v súčas· 
nosti u:l takme•· normou: 
zu všotky pri klady prlpo
moillno zlilubu pozdnólw 
Sos taJ..uvlča v 12-IOno· 
v~ch témuch: prustllvo 
su však chápať aku kon
štrukcný, o•·gonlzujllt'l 
prlnclp, stmefu)ucl colll 
tkan ivo, alo viac !do o 
uwínost roz§lrl t zásobJ· 
roil motlvov, molodlc· 
kých obratov. )o Lu loclu 
bnaha po m·čllom lnd lvl
duollzova uf, ktor é v do
doko fónll nehralo uiohu. 
Ak sa pozrieme nu <Ivu 
tuké témy z Canllcu, md
žeme to zretorne pozoro· 
vut. j ednu charuklorlzuje 
vefké rozpätie a obllik: 
dva vefkosopllmové sko
ky nahor a potom da li.f
ml dvoma Intervalmi nl!· 
vret spä t. Druhi!, kto1·0 
hned v llvodo prináša 
soprán, Je 12-tónová: 
twhle, pozvolné stúpania 
mal9'ml Interva lmi a na 
konci vefkoseptlmový 
pád gllssandom. (V ob
mene jo ,.dvfhenáw stu
pujúcou verkou terciou.) 
Obidva tvary sú rytmlc· 
ky l farebno od lišné, 
protikladné, llldlvlduull
zovo né: hoci štt·uktú•·ne 
vychádzajú z toho Istého 
a vzájomne sa dopliluju. 
Nn Ich vztahu je v pod 
sto to založená celá 
skladba a z druhej spo 
mfnaneJ témy by sa do l 
dokonca odvodi ť vlietol-. 
l ~"j mollvick9 mnterlá l , 
Alo tým hy sme práve il;· 
norovall onú v?znamovo 
tndlvlduellzovano~t. Pri 
tvorbe pozadia sa uptat 
l'lujli -.okundovll strap•·• 
ll ,~tlhsand~ siiWkov, vy 
užttych sonorlsticky, vý 
r uzno ~8 uplatt1ujll bl r•ť 
nl!strojn, na jmA " r ámco 
v11nfm" (r áz l vlleslch 
nllit h ľo zvukovej strlln 
ke jo Zdujfmav9 poqtup, 
n•lpotnlnallícl nlektort'l 
miesta z Llgcttlho (prav 
tl8, pouffvajll ho 8) lnl 
autori 11 samot n1 Bdzllk 
tlt-' vo svojom SJáelko 
vom kvartete] . Sil to 
c·hvejlvé, pohyblivé clu~
t rP, temne vlbrultlcl zvu· 
kov9 pr úd LulOSI8W<~kl 
hO dosiahol alettorlkou, 
tu vlak mAme do esni· 

nla i prisn 9'm metrom a 
vypfsanýml hodnotami. 
jednotlivé hlosy maJO 
prUom rozf!lanl\é rytmlc· 
ké delenie (povAdzme 
4-hlosn9' zbor splava 9, 
7, 6, 5 nOt na jcctr n 
takt] . Melotllt:ky lll'itom 
ke td9 hlas krOži v mll-
19ch ln torvnloclt okolo 
svojho cen t ll Tun•o 
tcrhnlkou Jo vvtvCJr('llá 
celá 2. čo st , k toni 1 o· 
stupne zvukovo 1111111 á 
pr hl.lva nl m nllstrojov 7r h 
.:kupln: siMI v!iok t1•a 
ako poclk locl p t'IJ v• ,·rn;\
~ohné lnvok:l r. IP ~oprit lll l. 
)c to krntučk9 mnllv v 
prirodzenom n 11101. no 
(o pro dantí 1rukt1 1 u 
rozhoclujť•c· t - lhn on JO 
význemovo no~n ý. 

Cez neho mOlrme 
prejsť k norlvllzuvonlu na 
borokovll hudbu, zviM t 
na Bacha. Bézllk sa s 
ni m vyrovnáva oko Inter· 
prot (nahral Tomperuva· 
ný k lavl r pro Cs. rol.· 
hlas ) l aku tvor ca vo 
~vojlch eloktronlck\' <"h 
kompozfcilich. No pr i· 
buzno!;ll sú, zdll ~~~. ovn· 
ra hll·šlo a poll stntnnj';•c. 
Pri zbe<.nom pohl.tclo ~1 
všimnune bohato sa vy · 
~kylu j (tCI lmltnčny kon· 
trapunkt, ktor9 je pP.V· 
nou sú~ostou ll(lzlikovlto 
myslen ia. Obfubu jo :J j 
ur ellé ror movó a tckto· 
nlcltt'l zákonitosti - 3. 
čast je ru ~áto, 4. po'l~d· 
coglio. MOžnme hov01 l f 
dokonca o "bachnv· 
hk9'ch " 1ómoch 3. ča •, ll 
r v dvojito) fl)ge na 7á· 
ver 1u zaznieva mol(v 
prlhuzný s posled nou 
častou Brandenbursk~ho 
koncertu F llur; doknn· 
ca v blfzkoJ tónine a s 
rovnako svlellvýml trtlb· 
komi) . 

SQčastou Cantlca sil 81 
miesta s v9'raznou tonél· 
nou cen tralizllclou, uplot· 
ncnou vefm1 decentne, 
ale pol!uterne nielun v 
dletonlckýclt ndpevoch 
soprénu s Ich p1·1am rho· 
rélovou !!Istotou a lapl· 
dérnosCou, ale aj no vllč· 
Mch plochách (závereč· 
nll gradA cla). Pravd o, 
nie Je to con trollzáclo v 
zmysle runkl!nostl čl l ó· 
nového spektra, teho 
akordlkn tu nohrd úlohu 
u tónovO spoktrum tvori 
12-tónová stupnica: uu
l or Ju do:~ahujo v1acp1ls· 
movos tou fitruktury, v 
ktorej v!Adno určlttl hlo· 
ra rchlo, tokio sudzbou, 
tnlltrumentáclou l dyna· 
mlkou mOžu niel:u potlu· 
čit a Iné vyzdvlhnllť. 

Pre podrubneJill rozb!Jr 
vlacpdsrnuvostl sk ludb~·. 
cez ktorll sa rooll.:ujo Jol 
syntetické povaha a prO 
ru•·movy rozbor tu ne· 
máme mlo~to bločf 
povedať, že katdci čast 
mú svojské, koncfzne rlll· 
i.enle. Prvá pozostllvo zo 
striedania dvoch blokov, 
ktoré kore&pondujú s 
dvoma spomfnon9ml t l'l· 
mami, odvodon9'ml z 12· 
tOnoveJ stupnica; prtná· 
ša ej Ich z!Oilonle, sQ· 
časné znenie. Stredné 
dve časti postupne pro· 
člsťujtl v9'raz, zjasňujll 
hudbu s oslavnou k ulml· 
néclou na záver t reto). 
Posled ná čast rekopliU· 
luJe, zjednocuJe a zavr· 
!luje proces: p•·ln ll!:a ton 
lsty molerllll ako úvod· 
ná, no tern z u! pevno sl
multt!nne propojen9'. V9'· 
razne sa v nej, ako novy 
prvok, uplatJ'\U jú vefké 
husrové sóla, dielo uzat· 
vdra strhu júca, zvukovo 
1 v9razovo z11husten~ 
Rradáclo. 

Cantlcunt 811 prlho•Ara 
poslucháčovi ako niečo 
deflnlllvne dopovadanA. 
At natotko, le 1111 John 
Atf l prevdepodobho ne· 
bude dat nepudobnit l:l 
zupakownt samotným ou• 
turom, ani nikým lnf m. 
Neposkytu je pravidlÁ k 
~yntéll:a , hoci Je samu 
\ynlellcké: Olli enl nie ie 
v Jeho sllárh url!lf smur 
vývoJa, dnes lektiho 
cheotlckého Al ked' sme 
pri zbelnom 11k6manl 
partitúry videli, ako re· 
hnovaue. promyslenä i 
' lo!lto Ja urobené, je 10 
11úl!asne krbna, pôsobi· 
v6 a zrozumlfeln6 bud· 
ba; a to l• to najhlev· 
neJIIa. 

IDOl PODIACKt 



Slovenská filharmónia 
11. a tť. m. 1!71 

Na ävojlcl jubllejn9ch podu· 
Ifa t! pri prrtežltostl 15. výročia 
koncertnej činnosti predstavil 

a SKO na čele so svojlm ume
~eck9m vedúcim B. Warchalom 
vo vynlkajQccj forme. UrčHSm 
prekvapenrm koncertu bola 
dramaturgia, ktorej snahou 
akoby bolo zdôrazniť skutoč
nost, že popri doméne barok o
vl') hudby dosahuje súbor no
mal9ch ť1spechov t pri Inter
pretácii št9Iov ostatn9ch. 

úvodom odznela premiéra 
slovenskej skladby Elégia 
pro slličlkov9 orchester 8 hus
ll' sOlo (ktoré spofahllvo pred
nwsol Quido Hillbllng ) od Ilju 
Zeljenku. I toto dielo presved 
čllo o vyhranenosti, presvedčl
vo .. tl výpovede 8 koncentrova
IHI"II Zcl)enk ovej hudobnej re
čl 5kladater tu dokumentoval 
svojP kompozičné majstrovstvo 
v ilčmnom budovani a vinen! 
dyn11m1ckého obuku, v prlnc!po 
pr<íCe S mot!vom, VO v5'razovcj 
silo l v novátorstve hradamn, 
ktoré tentokrát smerovalo k čo 
najvtlči;ej ú'lpornostl a jedno 
duchosll. Organizmus skladhy 
vyrastá z bunky o 4 tOnocll, 
pričom medzi týmito tónmi sú 
vzdlalnno:-,li malej, alebo vel 
knj sekundy. ZPljenka dokáZI!l 
tu doslova vychutnávať a zdO
raznova( v9znam Jednotlivého 
tOnu l medzltOnových vz(a hov. 
V Elégii siC1W mu takýto vS• 
ber maull'lálu k vyjadremu nw 
d1tatlvnej filozolle, pričom -,a 
v svojom rozj!tnan! do-;tiivn 1t l.. o 
by na somotm; lino futbhfohu 
p~ychll'ntl . Niekomu bv .,a mo
hol ta ký to V) cho<hsktl\ 5 hod 
Zeljtmkovej kompozičnP.j prlin~ 
ztht( Vf!lmi kun~trukiiVISIIl'kC 
no vy!>ledkv, ku tor\ m ., lr~da 
wr doc;pteva, tif!IO domnu•nk\' 
poráíaJťl. V Elľ.!~ll počujľme 
tii'Z rad úsekov, v kturyd1 sil 
po!.lucháč mol<' vel ml lahko 
ortentovat, pri'IO~o vyznltlViiJII 
tonúlne 11 pri Vf'l"ltk.ilnom rr.· 
zo by s mo v harmonlck!!j v1-
slnclnicl ll' JIU preva~:ntl pol\
[ónno prl'lllnh<IJlit'ej s ·(;1d1Jy 
Dtl!>lt rnd b!'Zil) L'h kvllllilknr-

Alexander Cattcmno. 
Snlmkn: J. Llnzboth 

dov. Tieto momenty sú všuk 
druhoradé popri silo v9povodr, 
ktorl1 autor takymlto pmstrled
kaml do. ahuje, a to je u kill 
dť:ho d1ela prvoradé! 

Cien Slovenst.:ého k omorneho 
orchestra - čemballsta Ale
!Eander Catlarino predstavil ~a 
so sflborom ako sólista známP
ho Konct>rtu g mol od jlrfho 
Antonrna Bendu. V jeho v5·kn 
ne preva7ovalo bezpečné tcch 
nlcké zvládnulle, až na men 
što výkyvy l pevnosť dr~an1d 
tempa a nie v poslednej miPre 
t v5'razný tvorlv5' uetel. St-.:ú 
ukázal sa ako znamenitý a c1t 
Jlv9 sprevádzal!, ktorý svojou 
vynikajúcou hrou tnšplrujo a 
povznáša k vypätiu všetkých 
tvoriv9ch s!J aj samotného só 
listu. 

Obdobie baroka, ktoré per
centuálne vysoko prevažuje v 
kmCI)Ovom repertoári l v gra
mofónových • nahrävkach sú ho· 
ru, zastupoval 6. brandcnbm· 
sk9 koncert B dur od j. S. Bn 
cha. Svojim nutrad1čn5'm oh· 
'>tldonlm ( bPz tOnu sviellvS·ch 
hu-,1!) tvorilo dielo ideálny ra
rPbn5' protipól k ostatnému 
programu. Bolo zároven pri' 
viel'irou zvu ovej, technickej l 
v ýrazovej kval!ty skupiny v!ol, 
v!olončlel l continuo. Treba do 
dat, 7.e výkon niesol vsetky 
znaky vynikajúcej hry warchn 
lovcov. 

Svetovll tvorbu XX. storočia 
zastupovalo Divertimento pre 

sláčlkov9 orche~>ter pr r B. Ba1 
tóka. Svedčilo, že <,a tr le..,o nr· 
uspok ojuJe s dn'llahnut9ml mé 
taml, ale na w o1om krncnovom 
repertoár! pracuje vzdy l ďli· 
IPj, čo je zérukou l podmll'n 
kou rastu jeho umelrcko tech 
nlckoj urovni!. Dlvf!l' timento Vl'· 
znelo ei>te strhujúcejsle, pr~ 

svedčlvejsto, uvo!nene1!.1e a 15 
razovo ovrfa dlfet'Pncovancjstr 
ako na predchádzajúcich uvc 
doniach. 

1. a 2. IV. 11171 

Zas!. umelPC Zdenék Kotler 
býva pomerne l'a!>tým hostom 
prvého sloven -,kl>ho telesa a Je
ho vyn ikajuco umeleck o-tvori
vé schopno<>tl sú v eobecne 
známo. Dvoj1rn prv9ch apr!lo 
vých podujal! SF, t. torú Košler 
dlrlgovul, llopln!la nám v!.ak 
jeho ume1Pck5' profil o nové, 
dali-do purametre. Symfom ckli 
fantazlll Nuc na Lysej hore od 
M. P. Mu-;orgo,kl>ho hola preft 
ho skvelou prllezuostou k vy
dl! tntlmu uplatnen Ili tvorlvPj 
zložky. Nlelcn>e dokázal vy
stlhnut prnvú tajomnú až stra
l\tdolnfl l'omn nt lckú atmosféru, 
nie pri v~ntkeJ bezprostrednos
ti svojej v ý povod o dokáza l l 
vyčal'l( z orchestra za sučasne 
vyntkojí1ceho techn lckňho ma j
strovstva a !dPálnej súhry rad 
pestr9ch a sugcst!vnych rarteb, 
ktoré vytvárali plo<,tlcký hu
dohn5' ob1·az plne zodpoveda
jere! autorovmu zámeru. 

Ak v Musorgskom uplatno
va l 1\oslt!r čr• tv plno rvného 
lllllllkant!okl'\ho tvol'ivého pr!
'otupu (nie vsak bez účasti 
umeh•ckr.j rozvahy a ~tavebnl>
ho nHdhludu), v Se hubPrtovc•J 
svmróml B dur, 1·fdt1tne načie
ra! z 1o<•ho mlf"..ta !>\OIPI bo
hatej dirigentskeJ palety. Str
huluca stla jeho lnterpretácte 
pramenila z nenlísilne podčlar
kuvavilnej prostO!\, rnt1m11y, 
rahkustl n Plegnncle vyrazu, 
hoci v oblu!>tl dynam!rkej v9-
stavh\' neopomenul tazlť aj z 
hutnPjsu·h tónov. l pri vsetkPj 
odluh/'enostl wrnpa a celkovP. 
umi,.rnf'nPjsom výrnzu nepotla 
/'oval Ko-,lor ntk llv pravtl mu
Zikantskú t.,kru, ktorá dodáva 
V!>l'lkým jeho lntl'rprellir!lim 
punc prr.svPclčtvosll a pravdi 
vosti NAVY'>C dokdla) hráčov 
gt'!.tamt rflk l mimikou lvárl' 
tvo1·tvo lnšptrovut a vypnut 
vyu 7111U !rh num11lýt::h mo~ -
no'>ll. 

l n.1prwk u1 čit\ m v~ hrod.tul 
k v5 bl'l'll pomc•r1HJ kun venč · 
n ~ < It 1'\ r.twvyclt proslrtr.dkov 
11 k urCIICJ <,n,rht~ po dost.lhnu
t! !>ilnóho unnku rutanrrn kon
VI!Drt! i pollilltf' S\ ll'/' Uk prt 
k<111lom pnltl' - ltrlihkum l 
dlrii;Ptllskom, zlt.ISillliiC svetl!! 
v r.un< t'rtnf'j <,tPill SF). nr> mo? 
no IIJli'H't Zillil'l"l'l'lll'j l,llllliii'J 
pu•snt moniHir•rnw pn.· nl' 
Sl hill~ ll lll'l hf'SII'I' ot! /'f'~kf • 

ho ..,klu<'ntl'fu ]!rího l'iiUI'I'It 
hlhokn s1111 VYJWVP.dc•. L1hreto 
potllll clrunlitllrkoj !.tuciiP A. P 
Cec hovu liJH'tlVII ~tlm !>kl.1dutl'f 
llocl huclha tohto diPl<~ m,'t 
chArokl!•r 1 idL' llH'IH'I lltl-.tra· 
Uvny, clrnuhttil ky. nwnodrán'll 
nP\\"ZiliHVO mPditutrvne, ale 
s ôr otrt.t<,ajur.o ut. onturalts 
ttcl..y 

No nc•hývulom uspucltu dw 
Ja zusiMtl su velkou 1111erou 
~Ollsto Opeľ) prnt.,ktlho fi.;D 
Ji ndrit:h Ji ndrt\ k , kwr9 v ré '-11 
Ewalda Schorma s velk5•m po 
< ltopemm, vysokou hlo ... ovou 
kultúrou stvlirnil sktlr hovore 
ny , Ako "Pil'VIIn9 baryt6nov9 
p11rt jeho monológ mal s vý
rul.n}ml prvkom! dramatickosti 
znuky p1·avf'hO majstrovstvn 
p1·1nu jnwnPj f'llróp!>kl'j trledv. 
S pOLit!lpl'llfm stVál'l)OVIll po 
stavu llf'rcu, ktorý sa zam9išf.r 
nad wojou u mP Inc kou l ttvot· 
nou dráhou, nad ' Lrnyslom }ivo 
ta, nad prcmárnerl'yml nádej•l 
ml, Ideálmi, nad mr-taml, kt01·é 
rnu život ncdop1·1a l dosiahnuC. 

Po Hatrlkovom Dn rapo al 
Ctne stretlo sa naše obecenstvo 
opätovne s tematikou zmvslu 
ill'ota a práCI\ vc•čnloho žlvot
nt'ho olobl'hu Pravda, Paue 
rov pohlad nn tuto problema· 
u l.. u je vl'deny z Iného zorného 
uhla prllllf'l'!lno k vll~~!m život 
n~m sku-,pnostlom autora. Skla· 
clater U!'.lloval o dielo ~o na 
najv}š prl-,tupné bežnému pos
luchtit ovi 11 dosiahol v tom 
uspech, s Hk9m sme sa v Kon· 
certne) siPnt už dávno nestret
li. Ovácie obecenstva boli mu 
korunou n orlmenou za toto 
tlsllle. V. CJ!IK 

PRAHA--
XX. TÝŽDEŇ 
NOVEJ TVORBY 

(Dohoncen le z 1. str.) 

vé mo,no:-,tl reprodu kéného 
aparátu, nnstoltl l!aduf'u atmo
'>féru. Sym fonic k y nhraz Slu
nečnl záre od Ctirada Kobout 
k" vyvolal v poslucháčovi roz
pačité pocity. V !.klndbe kom
ponovano) pi'OJP.ktovou panelo
vou technikou. s použltlm 
'>troto!Onne j ~truktOry, zotrvá
va taZI'>kO na zvu ovostl, pro · 
kvap! at zaskoč! nellnosnou 
m1orou energie 8 motor!Cno'itl, 
bez t.laduclrh kontrastn9ch 
prvkov a vyraznejšcj lnvenč
nostl. Póo;obi neorgnmzovane a 
ncucolone - čiastočnou odpo
vedou sít vari preclchádzaJt1cc 
časti 1 na prehliadke neuvede
né), ktoré tvoria o spomlna
nou &kllldhou logicky uzavre
tej~! cyklicky celok. 

Koncerty p1·e sólové nástro
je ., orchestrom uvedené na to
horočnej preli Jladke ( J. V61ek 
lluslový koncMt, L. Kubik a 
J. Bohá~ Klavlrnc koncerty a 
V. Ka tabla Koncert pre tlu bk u l 
vo v se tk ych prlpadoch do<,a hu 
ju standardntl (lroveu, cíti( v 
nich sústredenie pozornosti au 
tora na s0lov9 part, V\'Uí!lle 
jl'!llO dimenzi!, lnl,trumc•mátor· 
sk ú zručno (, no zároveu 1 me
novite u Boháča) ab..,enclu 
honcnrtantnej zlo,ky. 

t'Jalsí typ vo 'if~re o;ymrontc
kej hudby tvoria skladby oddy
(;hovojsleho charaktel'll ( f'loM
man, Gre11or) s nadlahčonou 
mr.Jodlčnos(ou, s pf'VO) m Zál.P. · 
mim v odkaze romanllkov. 

Vackov symronlrk) obrnz 
On mpl)sk9 oho ll "zallarll" 011 
plno v zvukovej lntrnz1te 11 
prr.sytonostl, v neofrktiVllf'l 
tlustratlvnostl SklornBn!m 
vzhiRdom lhl uh.1znoo;t zAnH•ru 
ho l;; očakMnná knntdtn jana 
Zdenka Bartn~a Trm:unus pP 
< '' pri' '>ó'u h;nviOn, rr.<.ltit 
r1u, rntoo.,nny zhor a urrlle'>tl' • 
,\u!or '>tnhnl po zavnžnoj wx
tuvi'J prc~dloho - Mlr.rOVl'l un•l 
k ·Ma / l riho l. POclf'hr.ld, Ch111 
lf' OS. il Vl' '>IH ll \ llt'Z~Iuv.t 
:-.tnvall! tlmoť 1ac spoločmt 
l<'lf'U, ntVSiiľnku llliCI'OVt'>hO spo 
lunallvnnht o tťlžhv po mte•·i. 
B.trto~ovi !>il nr.podn rr lo puqlll 
11111 hlhokoangu.-uvHny II'Xt, 
llPOdSICI /.lllclíul lluduhny OkVI 
\/liPni. ]Pho konr>1:n(• hudobnP 
't v.H'lll:llll' sa clnst.tlo clo polo 
ll \ nepri'Wt'llltvf·hu, nkohv nd 
Sl lllf• \VI(ntdtt\itrlf:fto (HilO~U. 

l>t'l \ ~'I'IIZOVCdlO or! St ll(liiiiVOOIH 
\ rli ll ICl voku lll\ th t..oncortuv 
1111 prPhlíodkf' udtnl'lt zborovr• 
sk lndh~ pnbll~lll' ruvnuk 1 
t ruvnf' Kon1poz <lf' J. Ovod il! 
ka 1 E\T IIr) n l A M. Ráchorka 
tl~lasv l zaujali vvvtl/enosťou 
v~f!tkých zloítok, ~olldn) m d 
< lttlvym p1 !.,tupom k zhudol>· 
i10van}·m textom. zvukovou vv· 

rO\ niiOOS(OU zodpovedljU(;OU 
r ozmerom 1 motno:.tlam zbo
rového aparátu. Zo zborov9ch 
'>klad1eb ma zaujala naJmll ly
r icky ladená Zpevavá kraJina 
prr komorny mtešan9 zbor a 
~l.lč1kové t. varteto mladého br
nenského skladatefa Frantlika 
immerta. UpOtala netrad1i'n5'm 
kompotil.nym prl'ltupom, de le
nim zhorovej partitúry s po· 
už11!m SIVI'Itónového ~ystému, 
zvukovo plochy pthol>lvo v -
pracúva. Kontra~tnou zložkou 
je s01ov9 part, ktorý JO nosi
telom prostej melodickej lln le 
(hlavne v prvej l'n ll) s po
užitim prot! kladnýrh archatzu
júctch prvkov. Za zmienku sto
j! l pA~mo ple'>nl pre tenský 
zbor Co zplvala Babička ot.! 
Frantllka Chauna. Hudobná re
cesta s jednoducho a p rostn 
vedenými hlao:;ml, ktoré vytvlt 
ra1ú v9sledntcu lahkýrh nem\
ročných popevkov, miestami 11 ž 
doslovne provokulutlch ucho 
po~luchá.ča. 

Napok on !>a dostávam ku 
komorneJ tvorbP, ktorá dáva 
vari na1v1ac priestoru ku kon 
frontách 1 prlstaven!u ~a pri 
)Cdnotllv9ch skladbách hu 
-;kJHdb<ím, ktor!" zaujali s1ojo11 
\' yváženou kvalitat!vnou (trov 
l)ou, prehfadnou rormovou vy
<otavbou, kompoz1čno technlc 
kou zručnoo;tou a muzikal!tou 
patr! Matysou Partlta pre ho
hoj o;Olo, Hlobilo•• Sonáta pre 
hoboj a klav! r 11 Felh:o.,. So
nato glocosa pre bao;klsrlnet ll 
klovir. Skladba r·epre:wntanta 
mlndl.oj gene1'áC10 Ivo Bláhn 
Duo pPr c larlnt tto hHsso e piA 
no lmponu1c nctradlčnym pri 
'>tupom - stručné, )etlnovrl•' 
komoozJcta I'O rormo skrntk1. 
vvuzivH lec·hnH.ké a rarnhnfo 
di:-.pot.fr'IP nástrOji!, (Ol mUVII 
m komnlikovnn~·. 1a~nv tvar ztt 
morom· na prlíru s deiCIIIom v 
r·{ttll<.l Ul l ku UnllltliUjf' 1 núl ru 
nr• llllfloltlP mv~•ton v trlln~ 01 

11111\'•llll!f v cllfl'renrt.ICh vyril 
lO\ ~<.h 11111111Si. 

Arnočt Ko~( ul me po pt 1 <· 
r117 siahol po \d8čnom. no rd 
I'OVP.J) rhuloo;m om materlltlt. po 
rolklore. Moznosti, ktoré po 
shnuJP satnotn<l štrukh"tra ru 
dnvrJ pll'snc ~~~ pre skladn tel11 
rolmanttt'> a nl'vypocrtatel n6. \ 
tll'lpadl' Ko~ t álovcj haJali\ 
\ nndrovall hudr1 prn sopr·lln, 
k!di'IOf't, violu 11 klavlr ostnla 
ot,ízku \ VI'IPM'nfl OlA ciO'>tlltot' 
Ili' konzPkvPntnP, čo vvplynulo 
prllvdepodollno z nf'dO'>I!Hol'nf• 
ho ctili\ (oho a mt 1\ ll(;kého p1·f 
stupu k malf'ľllllu. Ani o;kladha 
P.10101111111a kladatelkv Eleny 
Petrovej neprtnH o.,l11 U'>pokow 
mc. SOlo1 .t l' IO Id ďa mor-e 
llil'olrOI ~ ui.larhtllym, pln~·m 
zvukom l možnosťami tvorenia 
tOnu ostala bez nalo~ltého v~·-

užltla. N1Ja4ekv6t11e !Ml. ml t d4 
spojen ie týchto nástrojovýcb 
dl'lpozlcl! s poplsn9m dejov~m 
momentom, ako ho ohlasuje 
autork a. ho Jidsek prezento
val svoju tvorbu v zauj!mavP) 
k ompozícii - varláctach pre 
sólový cimbal Praha s prsty 
dešte. Autor lnšplrovan9 Nez" 
va lov9ml básňaml na m argo 
skladby prlpom!na: "sCI to vor
né hudobné asociácie, k toré 
vyp lynuli po prečrtanl kCizel· 
n9ch Nezvalov9ch veršov, ob-> 
Javujt1clch jedlnečn11 a neopa• 
lrovatefnú atmosféru Prahy, jej 
tiché zákutia; kypiaci život 
u llc, kontrasty 'dynamiky a ll
cha, svetle! a tieňov, nostalglli 
a optimizmu" . Autor skompo
noval skladbu pre nástroj na 
koncertných pódiách sa obja
vujúci sporadicky, vytažll plne 
z Jeho techn ick ých l rarcbnych 
mo,nost! )Pmn9m kolorovan!m 
zvuku, rozmanitou technikou 
tlderu, p1zzlkát, gl!sánd a re
gistráciou. Skladba je pôsobi
vá čistotou v5'razu, prlehlad
no<;(ou a homogénnosťou, 
adek vátne vykúzli atmosféru a 
tlmoč! autorov zámer zhudob
niť krehkú poéziu Nezvalových 
veršov. 

Potestteln9m raktom je, že 
st.: ladhy predstavttcfov Udj
mlHd!.ej skladateiskeJ gener6-
cle ( Kvech, Knrz 8 Riedlbauch l 
patrili v kontexte Pl'Ollll8dky 
právo k lepšiemu priemer u. 

I\UI'ZOV8 SUi ta Letn! muzika 
1 Kvéchovo Kvlntetiáda, sk lad
bv bez zbytočnej kompllkov.t 
nostl a spekulat!vnostl, plné 
zdravého muzlkantského nábo
ja, usmevnej nadfahčenostt v 
melod1ke nesú pečat talcntova
n~ ch ,, sf uhne rasttíclch auto
l ov. O SVO IO !ll talente a ne
spornom muzikantskom zázem! 
a vynaliezavosti presvedčil 
dAht rPprczcntant tejto gonc
rárto vuclnv Rredlbauch v im
pt cslvnPJ, meditatívnej, miesia
Oli 111 sur·kast!ckoj, obsahovo hl
boko) skladbe 5mrtelna ronda. 

L. SUSTYKEVICOVA 

ZO ZAHRANJCIA 

Opora v l\1almil uvedte v aprt li 
premiéru svojho rodáka Blon
dahla An lara nazvanú " Revue 
o ~loveku v čase a pr iestore". 

lufchovsky rozh las uv1cdol vo 
Februári ll canto sospeso pre 
sóla, zhor a orchester od r.. o
na. 

o Florencii uviedh ba let K 
\Velila .. Sedem !J riechov malo
meAtlaka" . Krit i ka pozltlvno 
hodnoti nastudonnie. 

810grarlcké správy J. Haydna, 
ktoré prvykrát vylli v r. 1810 
vo Viedni, maJú vy dat t. r . ., 

OR. 

Ga udeamus pohotovo uvádza 
informáciu o hudobnom živote 
v Ceskuslnveusku. Tak napr. vo 
svojom spravodajstve prlniesln 
prehrad koncertov a odznel ých 
diel v slovenských a českých 
mestách. O. i . Gaudeamus ln
ror muje o uvedent VIl. symf6-
nle J, Válka, Divertimente f. 
Pauera a Flautovom koncerte 
O. Flosmana ... 

Záver sezóny v Piešfanoch 
D1uhll polovicu cle&letej koncertnej sezónv 

J.:ruhu t>rlatelov umonia v Plcstanoch otvou l 
klavlrny recitál )ana No'lotn6ho, procesora 
prož~ktího Konzervatória ( 12. ja nuára 1976). 
Novotn5' hned v t1voctnej Beethovenovej Soná 
te D dm, op. 28 naznačil, že Interpretácia je 
prenho procesom h fadanla nov5'ch p r!stupov 
~ predvádzaným sklndbám. Volmi v5'r azne sa 
ten to moment prejavil v 2. časti Sonáty, kto1·á 
dostala až grotesk ný nádych. l keď skladl.td 
ako celok vyznela velmi zauj!mavo, Iste by 
sa dalo diskutova( o odôvodnenosti práve ta 
kejto koncepcie. Osvležen!m pr ogramu bolo 
zaradenie vyberu málo hraných Voi'lskov9rh 
lmpromtu, op. 7. Smotanovo Ceské tance pa, 
ria do kmel)ov~ho repertoáru umelca, p rP•o 
-;mP prtvttall predvedenie dvoch tancov z toh 
to cyklu: OvP'l a Dupák. Novotnf Ich h r á br<t 
1 úrne, v r9chlom tempe a so značnou uvol
nenou agogikou. M druhej časti večera odznP 
la Schumannova Fantázia C dur, op. 17: 1"1 
predvedenie sa vyznačovalo objavnosťou a 
spont&nnou muzlkalltou. 

bala jej aj vllč!.Ja uvofnenost prejavu. Z ostat
n9ch st.: ladleb zaujal najma Ravelov Tzlganc, 
mterpretovan9 s bohatou impresionistickou ta
l'ebnosťou a s vefkou presvedčivosťou. 

Dňa 17. február a hosťovala v Piešťanoch J•· 
la Spitkod za klav!rneho sprievodu Pnla Ko· 
'láea. Vefml dob1·e sa uviedla Bnhmsovou So 
uátou d mol pre husle a k lavfr, op. 108, č. 3. 
Zaujala predovšetk ým krásnym tónom, ktorý 
Iste nemožno prlpl sa( tba jej kvalitnému ná
stroju. Druhá sonáta večera TartlntbD 
"Diablov trilok " - utrpela zakol!sanfm a cbf-

V9kon Pavla r:ovliča ako sprevJdzača sl za
slúi.! zvláštnu zmwnku: je mimoriadne poho
tový, elasrtck9 a vie podportt sóhstu v kažrlej 
'>ttuác!l. Dnes ho u1. mOicme bez nadsázkv 
rad1f k tomu najlepslomu, čo na Sloven~ku 
v oblasti kor·epetlcte máme (čim, p1·avda, nl
Jako nechceme upierať P. Kováčovi jeho <;6-
hstlcké amblcle) . 
Dňa 23. mat·ca mal pOvodne učtnkovat pol 

rec:lt(ilom Marián Lapsansk9, lc torého však prP 
ochoren ie zastuplla Tatiana Franová. Uz zostll 
ven!m prog1·a mu demonštrova la, te romllnl•c
kt\ hudba je jej naturelu najbhžS1a ( Brahm-, 
Rapsodla d mol. Mendelssohn Bartholdy: Ron
do raprlccloc;o. Rachmanlnov. Preludlá) VrY
ml dobre vi.ak z.th1·ala 1 dvr časil z Očen.l~o
v5'ch Zvonov, ktoré boli najvilčslm pr!nosom 
JeJ vystúpen ia. 

Druhd ča~( koncertu patrila flautl!>tovl V l,r 
dislavo•i Br unnaro•t mt. fklavirny sprlnvorl 
Milos In Starosta ). Ťažko vybrat, ktorá z tror h 
sonát najviac zauJala, lebo všetky - Bcndo
va, Plattlho 1 Pou lencova - boli podanl'l v 
majstrovskom predvcdenl. Brunner hrá s obd! 
vuhodnou fahkostou, šarmom a elegunc1ou. 
Nepozná technické problémy, takto st1 plno 
môž.e venovnt v5'razovému stvárňovamu skla
dieb. Br unn'erovo tlčlnkovanle zaraďujeme me
dzi najvllčšle umelecké zážitk y práve ukon
čenej desiatej koncer tmi! sezóny v Piešťanoch. 

KORNEL DUFFE~ 
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Koncerty v Mirbachovom paláci 
Galéna hlavného mes· 

ta SSR Bratzslavy a 
Mestský dom kultúry a 
osvety otvorili u marci 
tollto roku cyklus nedeľ· 
ných matzné, v ktorom 
sa u priebehu niekoľk({ch 
mesiacov budú môcť pre 
zentovar slavenski só· 
Its/l a komorné súbory. 
Prvý z týchto koncertov, 
ktoré sa kona;ú u pre
krd~nom prostredí Mir· 
bachovho paláca, ušak 
tak trochu vybol!ll z pô 
vodného rámca zámeru 
usporiadateľou. Pred 
publikum tol/Z predstzi· 
pil popredný maďarsk.Q 
klavirista Albert SBBBS 
TY/';N, s ktorého menom 
sme sa u:t neraz stretli 
v súvislosti s teho čln
noMou hudubno lustorit· 
kou. Bratislavské vystú· 
pente Sebestyéna-klavt· 
rtstu matno zo strany 
poriadatelov rozhodne 
kvitovať ako dobrý dra
maturgický čin, stíčasne 
sa však nemotno ubrániť 
tstef dtlvke ratosti: teho 
vystúpenie by si zaslúži· 
lo i celovečerný recitál 
a v neposlednom rade i 
väčšiu propagtlciu. (Ne· 
vedno, ako sa tých nie· 
kolka desiatok záufem· 
cov o tomto podufatí do-

Mirbachov palác 

zvedelo, isté vsak 1e. ie 
tt, čo prislt, odchádza/.t 
s pocitom hodnotnéhu 
umeleckého zM.itku.J Se· 
bestyén predniesol u ho
dinovom programe Bee
thovenovu klavírnu soná
tu č. 23 "Apassionatu" a 
dve Lisztove etudy z cyk· 
lu jeho Koncertných 
etud: Tanec skriatkov a 
známu Etudu Des dur. 
Vo všetkých troch die· 
Iach sa predstavil ako 
ofedinelý typ ma;stra 
výstavby. Cieravedomó a 
vskutku velmi osobllá 
koncepcia, v ktore/ ne
bolo nič ponechané na 
náhodu, dtluala vsak 
umelcovi at dostatohly 
priestor, aby sa mohol 
prezentovať ako bezpro
stredne ,.cítiaci" mu ~i
kant. Sugestivny konta~·t 
s obecenstvom, kloní 'a 
Sebestyénoul /meď od flľ · 
IJých tónov Beethovena 
podaril nadviazať, uyply
val v rozhoduiúce; mir>· 
re z jeho fedinet:ného '.i· 
votného i umeleckého 
nadhľadu tiO<'t mterpre· 
tovaným dielam. Klaui· 
ristova hra preto nepó
sobila dojmom tak l'tn 
tého pracného tápo/Pnin 
s novou koncepcwu tak 
mer dve stovky rokou 
obohróvant>ho dzela, •1le 
prtpomfnala skôr bez
prostredne precitenú im· 

prout_cww. A tu ~a prav., 
u Sebesti.Jéno ozdcne 
'tre!áuala · {JI'&flli/'IP.ná 
kuncepcna praca ~o 
schop/losruu tlllpulzlune 
ho dotuárcmza 1e1 d1et 
l•zch elementov pr iamo 
na pódiu. Pokiaľ bolo v 
teho hre at ntekoľko 
men!ilc/1 clzybll!Iek tech
nického rázu (ktoré ,a, 
~wl. este ~tóle ~táuaiú 
predmetom hodnotem a 
umelcov J. reakcia obe· 
cen.~tva t i eto správne 
"nebrala do úvahy". Ako· 
sl sme sl už· v dnešnPI 
pretechntzovane1 dohe 
zvykli hodnolit inter pre
tova umenie prllis in· 
.lit ru mental isttcky . Žinľ, 
nemallí zásluhu na tom 
majú i neraz ,.artislicky" 
zamerants interpretač11é 
st1ta:te. Keď sa na pódiu 
obfaul umelec sebesty~n
ského typu . ustupuje tn
št rumentalistická bravú
ra do pozadia pred ma/
strotJstvom hudobne/ vy· 
stavby. Ani pr1stup k 
Usztouým etudtlm nebol 
akademicky a inštrumen
talistický; a; tu sme za· 
znamenali skôr úsilie po 
farebnom a melodickom 
stutlrnen! komplikovant>
ho klavírneho partu, Dl· 
že skor snalzu po v(Jrazo-

VP/ efektwnosti _interpre
tácJe, ne~ bežné zaužíva· 
né forsírovanie lisztov
'kef uirtuáznef efektnos
ti. 

*** 
Prvy koncert komorne 

ho cyklu o Mirbachovom 
paláci bol tecla v kai· 
dom prtpade prínosom 
pre hudobn.zí iiuo/ Brali 
slavy. A pokiaľ môžeme 
povedať to isté at o dru 
ham koncerte cyklu, tak 
to už súcasne veľa na 
poueclá o správno~li dra 

Pohľad do koncertnej sály. 

maturgzcket koncepcw 
poriadateľou. Druhé ne 
del né mat mé toll ž patri 
lo MLro:>lauolll BAZLIKO 
Vl, klary sa obecenstvu 
predswrul s dost netra 
dicným programom - s 
kl ava nymi dielami f. S 
Bacha. Stalo sa ul akou 
si beine zaužiuanou 
wyklosrou, ~e Bachove 
klautme dwla ;;aznzevafú 
len sporadicky. uticSinou 
ako t1uodné vstupy k/a 
mrnych recitálov. Akoby 
pr1stup Inter pretov k n1m 
bul vwc vecou "povinneJ 
úety" k matstroui, neí 
l'ecou cLeľavedornéizo 
oiwovania teho diel . l 
/JeinJ} posl uclltlc preto 
pristupufe k Bachouým 
klaVIrnym dielam s istou 
ddukou obligátnej piety . 
Miroslav Bázlik, ktorý te 
l!udobnef verejnosti znti
my skdr ako skladateľ, 
suofím koncer tom dokti
zal, že t čisto bachovský 
program môže byť uetmi 
atraktlvny. Predniesol 
Francúzsku suitu G dur 
BWV 816, Taliansky kon· 
cert F dur BWV 971 a na 
záver Toccatu a fúgu 
c mol BWV 911. Z Bázli· 
kpvej hry bolo zjavné hl 
boké porozumenie pre 
Baclwvu hudbu. Bolo to 
vsak porozumenie preta
vené pohľadom človeka 
dnesnet cloby, nepozna· 
mennné róznymi muzedl 
nyml teóriami o tzu. st.Q· 
loueJ čistote, ktortl neraz 
chápe Bachova dielo ako 
statiCk!}. do ulity svotef 
dnby uzatvorenrí feno
mtSm. Bázlikou Bach bol 
dynamický, plný pre· 
krtlsne vybudouanQC'lt 
ararlócit a dtlwo odtlo 
i'wvaných nálarlov!icll 
plóch - slovom. bol to 
Baclt, stofacl pevne •w 
pócle súl!asnostl. Pokwl 
bol1 o Bázlikovet hre niP 
ktoré klavrrislicky "ne· 
dol iahnul é" momenty. 
boli skor podmienené Je 
ho doteraz minimálnou 
pódiovou praxou. Bolo 
by rozhodne žiadúce, aby 
sa tomuto o,dchouancoui 
Anny Kafendove;, Fran 
tiska Raucha a Ivana 
Moravca dostalo IJ/ac 
tvorivého priestoru l u 
oblasti interpretat:!nc>/. 
Veď z Bázlikovho vystzí 
penia bolo zfavné, ~e k 
mterpre/ouan!jm dielam 
sa dokáže pnslault osolil · 
to, tvorivo a muzikant 
sky strhufúcl1n spóso-
IJom. 

jÁN KOVÁR 

Snímky: j. VrJ1k 

Recitál P. Michalicu 
patrtt:!ný lesk, svofu tvtlr. Sólista neza 
prel vnútornú náklonnost k tvorbe ta 
llanskych majstroo (predou§etkým A 
Vivaldiho/. Bachova Chaconne d mol UJ 

znela v plnosti zvuku a u prlsnom re~ 
pektovant tel archltektomky, Domanskl· 
ho Dianoia - so zmysl om pre stále no 
IJé podnety a vzruchy, Paganiniho Can 
tabile - u široko klenuteJ melódii mäl, 
kého výrazu. Poslednó skladba koncert u 
- Smetanovo ll. duo pre husle a kto 
ulr ,.Z domoviny", bolo komplexom uy 
~okeJ muzlkaltty a hrauef tanel!nostt P 
hudobne d6myselne exponovanom uyru 
ze. Na úspechu umeleckého uecera mo~ 
nernal.Q podiel clllivý a pohotov.Q kl' 
IJirny spl'levod Eleny Mwhalicoue/ . Ot' 
Ja umelci potvrdllt ni el en svo1e umele'' 
ké. ale i ľudské kvality v tmprovzzov(l 
net besede o hudbe, ktorú adresoval' 
iiakom ĽSU u Banskej Bystrici. 

Ku koncertom, ktorými flfe Ban~ka 
Bystrica v rocných obdobiach mimo hu 
dobne; jari a tesene, patrilo vystúpemP 
Petra Michal/eu - za klavtrneho spric> 
IJodu Eleny Michalicouef (24. ll. I976J. 
Program zostavený zo skladieb H. Da 
manského, A. Vlualdiho, f. S. Bacha. 
G. B. Pergolesiho, E. Ysayea, N. Pagan1 
mho a B. Smetanu dal grarlacný zmy.w-1 
celému koncertu. Peter Mwhalzca ~a 
predstavil ako umelec, zrefzíci nielen 
technicky a muzikálne, ale predou!ietkfjm 
ako osobnosť, ktortl suojtm osobitým 
vnútorným krédom, s hlbok!Jml korenml 
v racionólnych rejlexióch jormufe svote 
presvedčivé pot!atie, myWenkový "ťah" 
a vrtícny výraz. Každá skladba mala E. MI CHALOVÁ 

Abonentnf 
cyklus 
koncertov 
SOC Ru 

Druh5' koncert abo· 
nen tného cyk lu Symfo
nického orchestra Cs. 
rozhlasu v Bratislave 
rcalizovan5' v spolupráci 
s MDKO v Bratislave (28. 
111. 1976) pa tri l šéťdll'i· 
gentovi toh to telesa dr. 
t;udovitovi Kaj lerovi a 
"ólistom André Gertlut·o· 
vi a jeho žiakovi Petru
vi Michalicovi. Bohatý, 
slýlovo rozmanitý pro
gram umožnil súboru, 
uko l zahramčnému só· 
listov! predstaviť sa vo 
viacet·ých polohách. V 
hudbe bai'Oka a klaslciz· 
mu :castúpenej menami 
Bacha a Haydna neraz· 
vmuli svoje schopnosti a 
umelecké predpoklady 
nato!ko, ako v drul1cj 
polovici programu, re
prezen tovanej skladbam i 
Casel lu a Fercnczyho. 
Samotnému Gerllerovi sa 
v Bachovi akosi nedarilo. 
Známy, interpretačne i 
poslucháčsky mimoriad
ne vďačný Bachov Hus· 
ľový dvojkoncert d mol 
B\VV 1043 priniesol v 
podsta te umelecké kqn· 
(I'Ontácie UČite!a a žaa ka. 
Peter Michalica však vy
ste! z "boja" zdatnej?;le, 
na rozdiel od Gertlera, 
ktorý akoby podcenil ná
t•očnosť a prlsnost Ba
chovej kontrapunk tlckej 
peáce a svoje sily šetril 
pre Casellu. Tak sa stalo, 
že Micha l ic ov mäkký, 
kultivovaný tón, štýlové 
ťrázovan ie sline konku· 
rova lo ostrému, prefor
s!rovanému tónu, pozna
čenému navyše aj inlo· 
načnou labilitou a ro-
mantickým cflením A. 
liertlera. Svoje husle 
vsak naplno rozospieval 
v Casellovom Koncerte 
pre husle a orchester 
a mol, ktorý patr! ku 
kmeňovým člslam jeho 
repertoáru, v prevažnnJ 
miere i tak zamerané
mu na •Jludbu súčasnú. 
lluslist!cky náročné die· 
lo poskytlo In terpretovi 
bohatú škálu možnosti 
vo výraze, dynamike, só
iislických partiách (nllj· 
mä vynikajúcich kadrm
ciách l l náročnej súhre 
s orchestrom, čo podmie
iwje predovšetkým per· 
ľek tnú techniku a tvor i
vé zmocnenie sa pa1·tu. 
To vsetko sa Gertlerovi 
podarilo s brilanciou, 
virtuozitou, nepostrália-
teľnou hlbkou, za ktorou 
stoj! sila individuality 
opravdivého muzikanto. 
Jeho výkony tol10 večera 
sa protirečili spoločnému 
umu, rí1k, inteligencie 
JCdnŕ:lw interpreta, no 
sú dôkazom, že náhla in· 
d ispozfcla, a lebo ne pre· 
svedčlvý vzťah k autorn 
vl. obdobiu. dokážu t fi 
kéto paradoxy i v rámci 
lcclného vystúpema. 

SOCR sa ujal úlolly 
sprievodného partu s pri 
~lovečnou rajteŕovsknu 
precfznosťou a na jmtl v 
r.asellovi holo cfl1ť niA 
l"n citlivú prácu dlri· 
·~cnta, ale 1 jednotlivých 
:tenov súboru, čo pre 
r<~st lo ešte výraznéjšic 
do záverečného Feren 
rzyho Finále. Prudk<'. 
~radujúci tok au torovej 
hudobnej reči pretavlll 
do živej podoby bohatou 
zvukovou i vý1·azovou 
podmanívosťou. Feren
czyho orchestrálne diela 
našli v SOCR perľektné· 
110 tlmočnfka. Rovnako 
medzi ne zapadlo i Fi· 
nále, pri l nterpretácll 
ktorého priam sálala z 
orchestra tvorivá radosť 
z muzicírovania, umelec· 
ký elán, apartný zvuk. 
lesk, prfkladne vypraco· 
vaná dynamika l myš 
lienková vyváženosť. Bol 
to úspech celého kole!;
livu zanietených muzl· 
kantov, no predovšetkým 
'lirlgenta dr. Ľudovtta 
Riljtera. 

E. CARSKA 

r.. Miškouics a V. Slosiar v 
musicale Dundo Marofe. 

Snlmka: A. Smotiák 

Dunelo Maroje 
ako musical 

Dramatur gia spävoner· 
ného sťiboru Novej scé· 
ny sa v posle'dných se
zónach cieľavedome 
orientuje na musicalovú 
produkciu zo sociallstic· 
kých krajin. Táto nová 
orientácia, ktorá l>a n~
snažf hľadat kva l itné 
musicalové predlohy ibd 
za oceánom, ale predo· 
všetkým v krajinách nám 
najbllžšfch, . prináša po
stupne svoje ovocie. Po 
n lckorkých sovietskych a 
maďarských muslcaloch, 
z k torých prlpomeilme 
ako skutočný objav ma
ďarsk ú Cervenú karavá
nu, dostáva sa tentoraz 
na repertoár bratislav
ského spevoherného ~ú
boru svieže musicalové 
dielko z juhoslávie. 

Avizované uvedeme 
musicalovej ve1·zie Dun
da !11aroje vzbudzov&l nž 
vopred istú zvedavosť. 
Príčinou bola samotná 

slávna činoherná predloha duhrovnfckeho rencsačného 
dramatika Marina Držiéa, ako i meno skladateľa a au
tora hudby Djelo Jusiéa, úspešného autora početných 
populárnych skladieb, známych aj nášmu posluchl;ičovi 
z mnohých gramofónových nahrávok, telev1znyéh resti· 
valov a rozh lasových vyslelan!. O umeleckých hodno· 
tách a deji Držiéovej renesančnej komédie Dundo Ma· 
roje netreba sa zoširoka rozpisovať - sú časom pre· 
verené a dostatočne známe. Ož 425 rokov stará 
úsmevná k omédia s pútavým dejom, pestrou galériou 
renesančných postáv, plnl;i šťdvnatého lmmoru a jul.
ného temper amentu je nielen zábavná a poučná, ale je 
velmi blfzka aj dnešnému divákovi, túžiacemu po plnos· 
ti a boha tosti života. Pre tieto v lastnosti sa Dundo MR· 
roje - tak ako celý rad iných slávnych divadelnÝch 
hier - stal celkom zákonite podkladom pre hudobné 
spracovanie. Na túto úlohu sa podujal domáci, dnes 38· 
ročný dubrovnícky skladatci D. Jusié a textár plesní 
Stijepo Stražičié, ktor·! si počínali veľmi úspešne. Pre· 
dovšetkým velmi ,vydarená je ]usičova hudba, presiak
nutá arómou južných morť, horúcim južn5'm slnkom, 
jasom a optimizmom. Má proste svoju južnú pl'fchut 
i rariJu, čim len zlskava na svojej príťažlivosti. Obdiv 
si rozhodne zaslúži juslčova melodická vynaliezavo·,t; 
dokázal nakomponovnt sku t očne celý rad pôsobivých R 

lahod9ch melódii, ktoré idú okamžite "do ucha". Pôvab 
jusiéovej hudby zvyšuje navyše vyu:l:!vanie hudobnýr.h 
prvkov domácich i ostatných južných národov v mP-· 
lodike. rytmike a Inštrumentácii, ako l šťastné spájanie 
hudobnej tradície s modernosťou. P1·oste je to hudbll, 
akú Jobrý mus1caJ má mať - množstvo pekných piesní 
a melódií plných živej radosli i viacero temperament
ných tanečných č!siel, ktorými musica l oplýva naj mii 
v l. časti. 

Musica l Dundo Maroje na Novej scéne reziJIIe nas! u
doval zasl. umelec Bedr ich K1·amosil, dirigent dr. Bohuš 
Slezák a choreograf Peter Boria, ktorým sa spolu s ďal
šími spolupracovníkmi, v ýtvarníkom O. šujanom, kos
tymérkou S. Vanlčkovou, zbormajstrom š . Ďuriiíom a 
poprednými sólistami, haletom u orchestrom Novej scé
ny podarilo pripravi ť vkusné, zábavné predstavenie, nA. 
solídnej umeleckej úr ovn i . Pred nerahkou úlohou st:íl 
hlavne B. Kramostl, ktorý sa musel vyrovnať so známou 
skutočnosťou, že najťažšie je inscenovať noloricky zná
me a obľúbené predlohy. Na malom javisku Novej scény 
up latnil op!iť r az vera režijnej vynaliezavosti, aby plno· 
k r vnú renesančnú komédiu s množstvom postl\v mohol 
rozohrať v cele j svojej životnosti, plnosti a nesplitanos· 
ti. Rezisér v snahe po čo najp laslickejšom vykreslení 
deja, v snahe po čo naJpôsobivejšom aranžmán jeclnotll· 
výc!J , najmii veľkých komparzových scén, využil ma
ximálne každý meter Javiska, rozohral v herec kých 
akciách kolotol' vtipných nápadov, výdatne ťažiac mq
mii zo s i t uačnej komiky, na k torú je líHa komédia ob· 
zvlás t bohatli, da J pr edstaveniu pravú južnú atmosféru, 
podčiarkol zábavno-humorný charakter príbehu, len pni· 
cl s hercom mohol venovať vilčšiu pozornosť. Tu '>ll 

priveľa spoľahol na osvedčené herectvo mnoh~ch só· 
listov. k tor! ho potom poho1ovo 1:1 rulinovane uplatnili 
vn vďflčných. ich nalllrelu blizkyr.h postaváC'h. Siahni 
po istej, u komédii lohoto tvpu často vídanej štylizácii 
herecko-výrazových prostl·iedkov, spočívajúcej v nadne
senom 11 vyfahčenom hlasovom l hereckom prejave. Ne· 
raz však zvolenú miera štylizácie nebola dosiahnutá. 
a lebo dodržaná, a tal< sme u het·cov miesto ľahkosti , 
prirodzenosti a sponlánnosti videli priveľa si leného a 
ťažkoplidnoho hereckliho prejavu, zhýločného prehráva
nie. p,jtosu 1 zvellčr>nélw ~estu. Z tohto konštatovania 
sa vvmyká výborný herecký výkon Iva Hellera, ktorý 
v postave ľahkomysefnéllo a pOi:itkársky založP.ného 
M(lra, rozpadzujC1cel1o 1111 záhavu a ľúbostné avantúrv 
dukúty svojho penit>ZP milujúceho otca Dunda MaroJe, 
pc:lsobil najpr iroazoncji:l!e. K j(lhO vykonu sa verm! pri· 
illfžil L. Ml§kovics v postave hbitéllo Pometa, typické 
l!o rene~aučného ľlgltara a potmohúda, hlavného h9· 
bateľa doja celej kurnM1e. Ostatn! účinkujú ci, či u7 
J. Rozslval [Dunelo Maroje]. L. Fecko [Bogčtlol. F. Hu · 
dek [SHd l l, Vlado Šlosjnr [Popival a Elena Sálkuvé 
f Pestúnka l ťaži l i Pľl tvarovanf svojich postáv ZO ZáGOb· 
nlka svojho osvedčenf>lw a dobre známeho komedíálne· 
ho umenia. U nich sa vš11k spomfnané črty hereckóho 
prehrávania prejavili najokatejš1e. P. Oswald v postave 
Huga a D. Markovičová ako Laura upozornili na seba 
najmä peknS•mi speváckymi výkonmi, kým spevácky su
verénna M. Schweighof erovlí ako Petronella opätovne 
dok ázala, že vie do každej postavy l po hereckej s iJ'án 
ke prinies( vfcly niečo nové a zaujímavé. Choreogrllf 
P. Bol'ia tanečnými vložkami 1 rozsiahlymi tanočn\tmi 
člslaml dobre rozhýbal a zaplnil javisko, nim nakom· 
ponované tanečné čísla a pohybové evoh1cle ball IJale
tom spoľahlivo pr edvedené, no čiste po choreografickel 
>tt·ánke mohli byt lnvenčnejšie a osobitejšie. Hudohné· 
mu naštudovaniu diela B. Slezáka chýbalo tentoraz viac 
zvukovej kultivovanosti. tempovej i rytmickej presno~ ti. 
Slezák bol - ako vždy - decentným sprevádzal'om 
v pomal~ch hudobných člslach, v tých temperam"nt· 
nejšlch bolo žiadúce vollt predovšetkým citlivejšiu dv· 
namickú škálu. Tvarove iednoduchá, ale účelná a ra· 
rebne prlliehavá scéna O. Sujana tvorlla vhodn9 vý
tvarný r ámec predstavenia, rovnako dobre zapadli do 
inscenácie i karnevalovo pestrofarebné kost5'my s. Va
ničkovej. 

A. GABAUER 
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NAS ZAHRANICNf HOSŤ 
V roku 1968 nftazll v 1l6v· 

nej Mltropoutosovej sdťatl a 
od tých Ilias sa jeho umelecká 
kariéra dostáYa do st6Ja Yyl· 
lfcb obrátok. Temparamantny 
§tyrldslatnlk ja aj na nallch 
pOdlách uzná'IBnou osobnoston. 

e Umelec sa najlaplla 11rad· 
stavujo svojou l!lnnosťou. Co z 
naj pokladáte " tohtoroi!nej ••· 
zOne za najdGie!ltejlla? 

- Predovsetkým svoj debut 
s Ceskou t1lharm0ntou a gra· 
morOnovou nahrávkou Mahle· 
rove) l. symfOnte s Londýn· 
skym filharmonickým orches· 
trom. OaleJ koncerty v Helsln· 
kách a Indianapolise a so 
SkOtskym národným orches· 
t rom v Edinburgu. Y Palerme 
m a čaká Donizettiho Dcéra plu· 
ku. 

e Vo Valkij Brit6nU pGsobf· 
ta i!astejlla na! vo nojij v las· 
ti. Máta aj angllck6ho lmprad· 
ria? • • • 

dirigoval čo naJviac hudby. Ob· 
čas sa ma pýtaJO, ktorého au· 
tora mám naJradšeJ. Odpove· 
dám - všetkých. Rovnako rád 
dirigujem Schuberta l Dvofáko 
alebo Schllnberga. Azda ne· 
skOr, ked budem velmi starý, 
náJdem sl vyhranený vzťah k 
niektorému s kladatefovl alebo 
stý lu. 

e Znamená to, la ste ochot· 
ný akceptova( akllkofvek pro· 
sramovú poliadavku orchas· 
tra? 

- To nie, necftlm sa totiž 
vždy prlpravenf roblt každú 
skladbu, aJ ked Ju mám Ináč 
rád. Keby ste ml na priklad po· 
núkll, aby som na budúci me· 
slac predviedol Beéthove novu 
Divtatu, odmietol by som. Som 
zvyknutf dlrlgovat spamlltl, Je· 

Talia 11sliy diricre nt 
GAI~J'rANO DEI.AOGU - v JlOSlednýcli rokocll s om 

'dirigoval nlekofkokrát v~etky 
významnejšie britské orchestre, 
hosťoval som navyše aj v Ion· 
dýnskej Covent Garden. Keď sa 
nad tým zamyslfm, ťažko by 
som odpovedal na otázku, pre· 
čo práva k tejto krajine mám 
taký tlzky umelecký kontakt. 
Ono je asi vObec zloWé ana· 
lyzova.t dOvody, ktoré vedll k 
'tomu, fe umelec je niekde ob· 
Jllbenejšf než Inde. Azda exls· 
tuje nejakti fluidum medzi 
mnou a britským publikom. 
Mne osobne je jeho zmysel pre 
jednoduché muzlcfrovanle ver
ml bUzky. 

bo to v práci s orchestrom po· 
kladám za komunlkat!vnejšle, a 
tak priJatie programovej ponu· 
ky orchestra závis! od toho, 
kolko času by som mal na na· 
š tudovanie partitúry. 

Jem Stravinského rytmlckll Is· 
kr u a bravllrnu lnštrumentá· 
clu, u Bouleza Inte lekt Jeho 
preJavu, u Ligetiho farebnosť 
hudby. 

objavlm čosi nové, čo som 
predtým ani netušil. Pritom 
treba mat na zreteli, že hudba 
neexistuJe sama osebe, Je ne· 
oddelltelnou súčasťou umenia, 
kultúry, života . To znamená, že 
aJ dirigent sa mus! sllčasne In· 
tenzlvne zau)lmat o dal šie ume· 
lecké odvetvie a o všetko dio· 
nie okolo soba. 

e A llo s6časnä tvorba ? 

e Máte nofakf konkrétny 
claf, ktorf by sto chceli do· 
siahnuť? 

• !vu repertoár je obzvlálif 
llroký, nesCistriďujeta sa 11a 
lladneho skladatara ani slobo· 
v6 obdobie. 

- Pre mladého dlrl~enta po· 
kladám za víHml d0ležlt6, aby 

- Ani tu nemám zábrany, čo 
som dokázal aJ na PražskeJ ja· 
rl pred dvoma rokmi, kde som 
predviedol skladbu českého sil· 
časnlka Jtrlho MJ!tysa. Z hudby 
20. storočia mám však na)rad· 
šej Prokorteva, Stravinského, 
Bouleza, Ligetiho a Dallaptcco· 
Ju. Napr!klad Da llaplccolu pre 
koncepciu Jeho hudby, ktoreJ 
dodekafOnla nie je taká dogme· 
t lcká, aby stratila esenciu mu· 
zlcfrovanla. U Proko!leva s l ce· 
n im zaujlmavé ná pady, obdivu· 

e Clastoi!ne sta othku zod· 
povedal! ul predtfm - ~o po· 
kla dá te pre umelecký rast mia· 
dého dirigenta za najpodstat· 
nejlie? 

- Studovat, ~tudovat a štu· 
dovat. Inými s lovami: neustá· 
le prehlbovať svoje hudobné 
znalosti, lebo vstrebávanie hud· 
by znamená s kúsenos t a dirl· 
gent rastie prcdovt;etkfm skil· 
senosťamt. Clm Je s kúseneJšl, 
tým hlbšte prenikne naopak 
zase do podsta ty hudby. Poznal 
som to aj vo svoJej práci. Keď 
niektoré dielo dirigujem po ur· 
čltom čase znova, vždy v ilom 

- Sta t sa s tálym dirigentom 
velmi dobrého o rchestrA a pO· 
so bit s nim vera rokov ako nn· 
priklad Mravlnsklj li Lenin· 
gradskou a lebo Ormandy s FI· 
Jade lfskou !llharmOnlou. Zatial 
som sa snažtl poznat čo naJ· 
viac tehes, aby som ziska! 
vles tný prehlad v svetovom or· 
chestrálnom umenf, ale o roa· 
ltzácll tohto ciefa u'- premýS· 
tam. MIROSLAV !lULC 

K storočnici Bayreuthu 
Her bi rt Bar th patrf k najznámejifm postavá m 

ka!dorol!ných wagnerovskfch 1lávnostf. Vedie vefké 
tlatov6 centrum a má na starosti medzinárodné stret· 
nutie mladých hudobníkov v Bayreuthe. Okrem toho je 
ústrednou 011obou rôznych festivalových spoloi!enskfch 
udalost(. Polladall sma ho o krátky lnformaUvny roz· 
hovor. 

V čom ja hlavná Idea medzinárodnej spolupráce do 
Bayreuthu kaldoročna pozývaných mladých hudobnf· 
kov? 

- Pre mladfch hudobntkov sa medzinárodná s polu
práca pri Bayreulhskfch mládcžntckych festlva lovfch 
s tretnutiach rozvljala velmi plodne. Súbory, ktorti do 
Bayreuthu prichádzajú, prlnlísaJu oj hudbu svojej kra 
jlny, takže štude nti sa priebehom rokov mohli obozná· 
mlt s tvorbou viacerých skladatelov, ziskaC prehlad o 
J10dbe niektorých krajin: takllto možnost sa nie v7.tly 
tuk lahko naskytne . Mladí hudobnfc l zo l>Ot.talistlckýr.h 
k rajin boli na n11i.om Medzinárodnom mládežnfckom fe!' 
tlvnlovom stretnutí v tomto smere vyborne zastúpen! 

V !!om bola domi na nta minuloročných slávnosti? 

- Uskutočnili sa predovsetkým v znamen! novéhn 
Inscenovanie Parslfala v hudobnom nastudovanl a z11 
dlrl~ovanla Hors ta Steina, k torého na s tyroch posled 
n 9ch predstaveniac h vyst rieda l Hans Zender. Touto 
novou ln~cenáciou vystriedal Wolfgang Wagner lnscP 
náclu svoJho s taršieho. v roku 1966 zosnulého bral i' 
Wle landa. ktorá v časoch povoJnového nového nástupu 
slávnosti pOsobl111 t11k prlekopnlcky a určova le novo 
bayreuthský ! t91. 

Ako s l Bayreutb pripomanii no Ju storo~nlcu? 

- Tento ročnfk res tlvalu boda venovaný stému vý 
ročl u Bayreuthských slávnostných hier. Novú lnscent! 
clu Nibelungovho prsteň11 pripravi dirigent Pierre Bou 
lez, mladý režlst§r Patrlce CMreau a scéno~rar Richa rrt 
Ped uzzl. Po s to rokoch bude teda bayreuthskf "Ring" 
Inscenovať !!Iste rrancilzsky team. ObsadPnle partov štv 
roch čast! Nlbelungovho prsteňa zverili só listom, ktor! 
sa v posledných rokoch tak výborne osvedčili ako s p" 
vaclcy dorost waanorovtkej ~>c~ny. · N· 

Veče~y v 
Zal'latok druhcf poloiJlcc .sezó· 

ny 1975·76 v budape~tlanskef Stat· 
net opere bol nesporne jedným z 
1et vrcholov. V priebehu troch za 
sebou nasledujťlclch večerov pro
gramovala Stdtna opera Wagnera· 
uu hudobnú drdmu 7'rlstan a l zol· 
da. baletný večer za tíčastl dvoch 
sCillstov part~skej Velkej opery a 
napokon dduno očakdvanú premM· 
ru Straussoue} Elektry. 

V rozplitt §tyroch dnt bolo Wag· 
nt>rove dielo naprogramované dva
krdt a titulné postavy mali spte· 
vat Nad~Ma Knlplovd a f ean Cox. 
Knlp/oud uysttípenla odriekla, na· 
hradila ju /ngeborg Zobeloud z 
Drdfďan a na druhom predstave· 
nl, ktoré som u/del , feanne Fraen· 
k€.'l·Hieronymt z Frankfurtu. /Ile· 
ronymt podala slce pekný a spo· 
talillvý výkon no napriek tomu 
bolo zrefmé od samého začiatku, 
te nepochddza z rodu Wagnera· 
v(Jch heroln - f'lagstadouej, Vdr· 
1Ciyove/ čl Nllssonouef. K svotot 
lzolúe prlstupufe zo strany lyrlc· 
ke}, čo vyplýva at z jef hlasoutlho 
charakteru, ochudobfluje postavu o 
dramattcko vd§nlvé komponenty. 
Od druhého detstva počnflc - pr11 
mllu;úcu a umleraftícu lzoldu mala 
lif značný spevdcko-11ereck(J výra· 
zový arzendl, a tak vrchol om sa 
stal zdverecn.~ monoló{l nad mŕt· 
uym ľristanom. f can Cox - waa· 
ncrldn anwnckého pôvodu Oli pr· 
uych momentov a tónov bVOfh? 
na~tupu dal zrctelne citU, te pra· 
IJOm ho~tufe kafdoročne "na zele· 
nom pahorku" a te po odchode 
Windgasscna 011 te Tr /stanom 
dne§nych dnt. Celý fe/lo u ge~· 
tách úsporný herecky prefau korP· 
macl v novodobom bayreutllskom 
~týlc prezrádza hlboke stotofnente 
\a s interpretovanou po~tavou. Po 
hlasovovyrazouef stránke zase 
predstavuje akúsi tdedlnu zntP.s 
•Jl:era}Ska a predučeraf!ika, stO/l da· 
kde medzi Ludwtgom Suthausom 
n Wolfgangom Wlndgassenom. Ko· 
uový lesk a intenzita jeho nddhPr· 
ného a počas predstavenia uyrov· 
nane znefflceho 11lasu prlpomlna 
Suthausa, zatial čo feho kultlvoua· 
nost a tvdrnos( te bltzka Wlndgas· 
~en out. 

Veľkou udalostou tanečn~ho 
umenia bola pred duomo rokmi 
premiéra, na ktoref na scéne Stdt· 
net opery prvýkrdt oflll choreo· 
qraflcké kompoztcte Maurtcea Bé· 
farta. Tieto diela sa starostlivo 
udr~tauané at Q.nes na programe 

Budapešti 
a tak umoži~U/ú hostouanle nafpo· 
prednefi>tm svetovOm tanečnlkom 
dne~ných dnl , akýmt l:lolt af hos· 
t la - lyricky kreh[cti' Ghlslalnt1 
T11esmarovd a fenomendlny Mt 
chai!l Denard. I ch tanečné umenie 
nesie u§etky znaky perfektne/ a 
technickeJ dokonalosti, tel! výrazu
plný a bez stopy natmen!;eJ ndma· 
hy uuolnen(J, tntenzluny a elegant· 
ny pohyb očaril. 

Uf rok po drtH.ďanskef premM· 
re f 1909 J uviedli Straussovu Elek· 
tru at v Budape!itl. fef tamofSia 
žl11otnost bola v~ak velmi krdtko· 
dcbd: na programe sa objavila Iba 
fedlnú sezónu, potom sa vytratila 
z repertodru na plných 65 rokov. 
Zau,tmauý osud, hlavne keď be 
rlemB do tíually, te Salome s men 
Sant čt vtič~tmt prestdukaml, al11 
prakticky sústavne Jo kmeT)OV!ÍIIl 
dielom na }autsku Státnej op11ry 
Na tomto dlhom spánku mafú /ul 
podiel určite at lnterpretačn~ 
probl~my, lebo spevdcko·herec7cé 
noroky kladent! na troflcu hlav· 
nych postdu bú nesmierne velké. 
Stdtna opera md dnes k dlspozl· 
eU team umelcov, ktor(/ ml3fe za· 
ručU, keď aJ nie opttmtUnu, ale 
dobrú tnterpretdclu diela na VY· 
sokel úrovni. 

Kntalln Kaszaoud spieva, hrá, 
vytvára a tancuJe diJmonlcko·pa· 
tologlckll poiita11u posadnuteJ Ľlok· 
tr11 s pozoru1todnou cldukou pre· 
!iUCclčluo~tl. Mno a!iobne sa v!ak 
ttaJlep!lle pdčlla Hlektrtna 1estra 
Cltrysothemls v strltufúcom podani 
Eszter Kovacsouef. Erzsébet Kom· 
lóssyoud u dobre / dlspoztcll spte· 
vola a hrala Klytemnestru, ale 1e1 
lllekda}!.lo f ulmtnantné výbuclty 
stracafú uz na kráse a Intenzite. 
Sándor Sólyom Nagy Je prvotrted· 
nym Orestom, zatial Co u úlohe 
Aegt~ta Gyula 1'arnay po speudc
ke} strdnke podal matnef~l v!}k~n. 
R~žlfntl koncepcia a drobnokresba 
cllarakteru postdu te po Wagnera· 
vom Stímraku bohov Jednou z nat· 
kraf!itch prac Andrása Béké~a, 
práve tak ako presná, plasttckd a 
{arblstd orchestrdlna zlo!ka pod 
taktovkou Miklósa Brdélylho. Cha· 
raktery dokresluftí.c• kostýmy Q 
sc~nu vytvor!l Gdbor Porray . Ort· 
gtndlne zauflmavtí. scénu tuorl z 
mohutn(Jch hranolov vybudovand 
rustlckd stena, ktoreJ hranoly po· 
čas hry s malOmt posuumt vytvo· 
ria schodt§te do paldca, aby sa 
na k onci zase spoJili, charakter/· 
zu/tíc aktíst demarkačntí čiaru me· 
dz1 Elektrou a ostatnOm svetom. 

JOZEF VARGA 

l 

Zo zahraničia 
Sólisti milánskeJ La Scaly 
mezzosopranlskt Florenza Cos· 
sottová a basista Ivo VInco 
hosťoval. vo februá ri t. r. vo 
Valkom divadle vo Varšave vo 
Verdiho opere Trubadllr. 

Na úspešnom umeleckom tur· 
né v Taliansku bol súbor poz· 
nauskej Státnej opery. Pofskl 
umelci vystúpili o. l. v Par· 
ntc, Modene a Ravenne - s 
Moniuszkovou Halkou a Mu· 
sorgského Chovančlnou. 

·rc.,htoročný Xl. festival moder· 
ne':J, pofskeJ hudby vo Vrattsla· 
vl (24.-28. februára t. r.) 
l>reď~ta vll vyše 40 skladieb 
pols klých skladatefov. Na da· 
s latich' koncertoch uviedli die· 
la vr a t'<>lavskfch, varšavských, 
krakovských, gdaňskfch a ka· 
tovickýcl1 skla da tefov. 

V Londfne bola pt·emléra no· 
veJ skladby \ znúmeho sG časná· 
ho skladater!i Yannlsa Xenakil 
sa, pomenoY,Bnej .,Phlegra", 
Dielo je komp()nované pre ll 
nástrojov. Novti Xenaklsov., 
dielo uvledll na autorskom 
koncerte. Medzi skladbami, ra. 
prezentujúclml Xenaklsovu 20· 
ročnú tvorbu, boli S/10 - 1 
roku 1856, Akrata pr o 16 ná· 
stroJov ( 1964/65) a Anaktoria 
(1969). Londf nsky orc hester 
dirigoval mladý švll)člarsky dl· 
r igent Michel Tobachnlk. 

Druhé tohorocn6 člalo Oster· 
relchlsche Muslkzeltschrlft a• 
pozoruhodne venuJe otázkam 
estetiky valčlka. Rad nových 
estetických postoJov rozširu je 
doteraJšie znalosu. 

fludtlcl rok oslávi Woltgan1 
Fortner sodomdeslatiny. Už te· 
r11z organlzujll v NSR llirokQ 
propagáciu jeho tvor by a ml· 
morladne zdOrazňufu nlektor4 
jeho kvality " osobitosti. Po· 
drobny konkrátny katalOg jl· 
ho tvorby tvor! východisko toJ• 
to pt'opuga~neJ kampane. 

V Regensburgu vylHa n ová knl· 
ha o Eri kovi Satlem G. Weh· 
mayerová potrebovala 320 
s trán, aby zau)lmavo poplsala 
túto osobnost. 

Hudobn!l terapia je st la ~ po· 
pred! záujmu viacerých eurOp· 
skych hudobnfch vedcov. V 
NSR už vyšli tri zv!lzky k tej· 
to problematike a naJnovšie za· 
hlasuJe vydavat. G. Flschet· 
novú knihu k týmto ot!lzkam. 

V poslednom čase sa rozšlrllt 
v ' západných štátoch tlvahy o 
vztahu kultúry a politiky. Ob· 
vykle sa hľadajú rOzne detall· 
né aspekty a viac razy sa pri· 
pomlnajú l priklady zo socio· 
llstlckých š tátov. 

Pri londýnskom hosfovanl ope· 
ry La Scala sa osobitne vyso· 
ko hodnotn vf kon Pierra Cap· 
pucci lllho v opere Simone Boc· 
canegra. 

Charles Mackerras, ktorý t.tu· 
doval v P1·aho, zaraďuje tak· 
mor na lmZdf svoJ koncert 
diela českych skladatefov. 

Wels klí nát·odná opet·a v Car~ 
dlffe uvádza s mlmorladn~m 
úspechom Brlttenovu operu Al
bert Herrlng. 

hlovlrls tka Moura tympany sa 
op!IC objavuje na koncertnýcli 
pOdlách ako úspei;ná Interpret· 
ka Debussyho a Rachmaninova. 

llolandský d lrlgont Bct•nnrd 
llaltmk, ktorý Jo súčasno pr · 
vým d irigentom LondýnskeJ fll· 
harmOnie, sl zlskava stále viac 
popularitu u ang lického obe~ 

cen st va. 

Gabriellho sláčikové kvarteto 
sa v poslednom čase kvallflko· 
valo medzt na)Jep!lle svetové 
kvartetá. Za tt ar sa pradovšet· 
kým zameriava na tv.,rbu vlfi· 
dens kých klastkov. 

Shella Armstrongová m6 vel· 
k6 úspechy ako Donna Elvlra 
v ~kótskom nd tudovanl Dona 
luana. 

r..ondf nsky restlvelovt balet má 
vo svoJom repertoár! novinku: 
tanečnO kreáciu na Dvoi'ákovu 
hudbu. 



BOJ O KVALITU 
V obdob( medzi dvoma zjudami dosta l 

11perný slibor SND zrenovovan6 divadlo. 
Sku točnost naozaj nie kal dodenni . Po· 
stavila v~ak vedenie l calf stbor pred 
závafné Cilohy - • kr6tkom i!aaa •ybu· 
dova( repertoár a doplni( umaleckf l 
technický personá l, 1 ktorým sa mala 
zafat takmer kaldodenná pred dzka. St· 
bor sa 1 mnohými problémami 1tatoilne 
vyrovna l a dne1 sa nai a opera môl e 
pochvá liť vel'kým r ôznorodým repertoá· 
rom, poilfna jdc s ta rými maj1trami, cez 
dnes ul klasické diela s lounakých 1kla· 
daterov al po moderná opery 1 re•o· 
luf nou tema tikou. ta • olba bola aprhna 
dokazuje nebýnlý záujem o nel u prá· 
c:u, pretole nale predstavenia 11i takmer 
1t11le vypreda né. 

V tomto obdob( nastal tlel • f ra zn t n6· 
1tup mladej senerácie. Bolo ansalon· 
ných viacero náde jných 161i1tlek a 16· 
listov, ktor( zapadli do llboru a nie· 
ktor( z n ich sa • krátkom i!a1e •yprll· 
covall medzi pr otasonlatov. 

Potel ltefná jo zvýlená posornoat, kto· 
r í sa venovala • tomto obdob( absol
nntom konzervat6rla a V~MU. Sestn61t 
mladých absol• entov dostalo mol no.t 
sdokonallť svoja lpeYácke umenie Y za· 
llranll!f. Tieto l tudljná pobyty nie 16 prf· 
nosom iba pre samotných ltadontov; 
pretol e oni po n ofom nhrate oboha· 
tla o nofi skdaenoatl celý atbor, Y kto· 
rom budt pôsobiť, a samozrejme, o•ply.
aia vkus did koY. 

Som Jédnfm z tf ch, l!o mal mol nost 
soznámif sa 1 prácou Y Inom s6bore • 
zahranlt.f. Ul l Z r oko• zpolapracafem 
1 lipskou ope rou a Y poslednom i!ase 
u ml naskyUa prflelltoa( spolupráce 
1 berUnskou ! tá tnou operou. l taká tn6· 
me tdbory bfadajt formy spolupr6ce so 
~listami s Iných ·divadiel. U nás táto 
trn dlhodobých 1iYiilkoY, llaf, neezll tu
fe ani • rámci nalej republiky. V za· 
branil!f som zfska l nfa 1Jmeleckf ch sk6· 
aanostf - myaUm na pr6cu 1 mnohými 
llobrfml dir lsentml, rel ia6rml a apadk· 
ml a zoznámil s om sa i s •tbornou or· 
f lnlzáclou o pi rn6ho diVIIdla , ktorá" je 
.-llaledkom nfkej tradfc:le, ako l llro· 
káho did ckeho dldckeho .liiu jmu o 
operu. 

Naia kult6r na tradície, afc:e boha,., 
ala predsa Je n krátka, je dobrým s6-
kladnm pre dali ( ron of, za predpoklado 
stále nárol:ne jl lebo prfstupu k práci. 

Preto m11 zaujala pot ladnlta kYBllty, 
11 ktorej sa hoYorllo Y mlnulfch d llncb 
na Zjazde alonnských knmunls tn•. Pre 
nAs dlvade lnfko• Je otáaka kn lity yef. 
ml zbalná a bll:~~ka . ! ivot umelca je 
yJastoa aústunfm bojom o kYBiitnf vý
kon - bojom i!estokr6t neJ6to•tnfm, 
pretolli nekvalita sa s k6r i!l neakftr YY· 
i liill sama. Z rea kcii diváka dosť fahko 
•ycftlť po čom tlill, 1 l!fm sa stotollla
je, jednoducho ilo sa mu p6l!i a čo nie. 
~elk6 Idey 1ociallsmu nemolno tlmoi!i( 
zlfml umeleckfml dielami alebo alou In· 
terpret6ciou. My1Um, le YO Yli!line prf· 
pado• u predatna didka o dobrom 
a alom kryje 1 nalou. St6 le dlkladnejl la 
• •tet111k6 a hudoba6 YýelloYa by Iste po· 
mohla tam, kde ja n6aor na kYBlltu ume· 
Jeckáho diala chybný, napokrokovf a 
Ili len neYyjaanenf. V tomto amere ob· 
ronkf kua práce urolllli Yfcbon6 kon· 
ear ly pra mládel , kalttrne brl&ády, kto· 
rtch u nall umeleJ pr&Yidelne ldi!aat· 
l ujt. Vfcboya k umeniu je predpokla · 
~om k tomu, a by k 116m prichádaalo 
ttnbllkum prlpreYBn6, achopat vyťallt • 
umeleck6ho a61Jtku l!o nejYiac. KYBII· 
ta - pokrokoYott at pojmy t sko apilt6 
a kladt n6roky na nb , ala l na t:fcb, 
ktortm je dielo url!en6. PraYda, otázka 
knllty aa tf ka k aldaj atránky rudakaf 
linnoatl: činnosti •trobnej, Yýc:hoYnej, 
knlity slu!ieb a n ie v pos lidnom rade 
knlity fudakých vzťahov. Vefk6 ume· 
ale Yldy t lU ilo livotu , pom6halo budo· 
n t správne, citovo-podmienen6 uťehy 
medJ:i Judmi, zAlilalo mu na aociilnaf 
apruodliYoaU a apruoilll•oatl YO Ynttrl 
spolol!noati. M tomto zmyale chci me ••· 
merať aj nali iít ilie Y ati!aanom oper
aom umenf. 

IURAJ HRUBANT, sólis ta opäry SNQ 

KONKURZ 
Jtl aÍiitiif f!s. r ozhlasu na SloYinaku 

vypisuje konkurz na obsadenie týchto 
miest v novoyybudova nom OACHESTRI 
I!UDOVÍCH NASTROJOV,: 

J. husle , 
11. hu•Jii, 
Jlf. husle' - kontra, 
Yiola - kontre, 
•lolončoJo, kontrabn ; 
klarinet, 
11a uta (lujara, pflťale l 1 
cimba l. 

l 

ZáYiiznli p rihlálku e po~raliat llYeto
pil posielajte do 30. aprfla 1178 na ad· 
reau: C1. r ozhlaa, Hla•n6 redakcia hu• 
dobnáho Yyslela nla, LeahtoYa ní m. ll, 
BRATISLA V A. 

CestoYn6 se hradf Ii i\ priJettm ucb6· 
ilzal!om. 

Ko11kurzn6 podmli akyl yyukolkoleU 
n delanie a lebo a baolut6rlu• konzena · 
t6ria a pru, hra l liatu, (uboYofn6 
skla dba. 

Konkurs 1a uakutei!nf Y dl11olt 5., 7. a 
10. má ja 1978 v eaae od 14,1111- 111,00 bad. 
Y lt6diu ll. Cs. r111hlaau na Lenlnoyom 
a6mnU ll. 12 • BretlalaY"e. 

Prof. Helfert ··vzácny učiteľ 
(K NIDO!IT!M 911. NARODININAM - 24. MARCA 1978) 

v l adimtl'a Hel fel'ta vtd tm stdl e pred sebou - ako vzor člo· 
veka, vedca, umelca l učttela. Pri pohľade na feho učiteľ

sk/l činnost st uvedomlme, te v tase svoflch §tCidil stretol sa 
so vzdcnymt učttelml, k tort nalflw zap6sobtll. Boli to nafmt1: 
h istor i k Tar oslav Goll, estetik Otakar Hostlnsk!} l Zden~k Ne
fedlQ. Hel fert ulJtl nafmenef 10 rokov na Ceskoslovenskef ob
clzodnef akadlmll v Prahe, kde zlskal velk~ pedagogick~ skQ
senost l. 

p rt hodnotenf Helfer tovef učltt>lskef činnosti - ako profe· 
sora hudobne/ vedy na f llozoflckef f akulte b!}ualef Masa· 

r ykouej univer zity - t reba spomenat, te feho ttnnost na unl· 
ver zlte {od r. 1921j znamenala skutočne budovatelsk(J pr/1cu 
od zdkladou. Boli sme svedkami feho tlsllla predov§etkým o 
ztskante Cicty a pochopenia pr e vedu o hudobnom ument. 
V t omto smere nebola v Brne tradlcta. 

Vtedy v Brne a na Morave doznieval siln!) duoí'dkousk!J a 
nouakovskQ k ult, pestnvan{j nafmt1 v Besede brnenskef a dlJ
l eZttý ugznam dosahoval nový zfav u umelecke/ osobnosti Leo
f>a fandčka. 

p ot . Helfert prebofuval sa k pochopeniu veľkos/l odkazu 
Antonlna Dvoŕdka, ktor~ho s pr avne postavil hneď vedi a 

Bedŕlcha Smetanu, V Brne /let. bllU/e poznal, čo znamena 
v plyv Leo§a fandčka a Vll~zslava Novaka na morauska hu
dobna tvorbu. Bol fedným z prvých, ktorý proklam ovat syntt!zu 
vplyvu oboch týchto matst rov na nový moravský hudobliý 
Z/vot. 

N a univer zite ctelauedome chdpal suofu učltelsktí č/nno~t: 
zalot.tl hudobný archlu pr i Moravskom mtízeu v r oku 1919, 

pr dce s pramellm l u§etk~ho druhu; §túdiunz hudobný ch mn· 
rav/11: bol a prvým Helfei'/OtJým uynlkafCiclm dldaktickqm ttnom. 
Odlial - z pramennet zdkladne - smeroval k ďal!llemu lm
douanlu. Vl astnú utllel sklí prticu mol dobr e premyslentí prr'
dov§et k!Jm po vedecke/ strdnke. PrBtel predna~af na uniiJerz/la 
v Brne, habllltovang es/etikom Otakarom Zlchmn na zdk l adn 
spisu Hudba na farom~ŕlckom zdmku, Bol autorom IJ/acEmícll 
vedeck!)ch spisov, ktorflm/ zaručoval . fe uytuorl svofu !lkol u . 
t. f. Ze dd svofl m ~lakom ndvod noue1 hudobne/ vedeck e/ me 
t6dy, svofe črty a znaky vedecke/ prace, odl/!ln~ od inýc /z 
vedeckých §k6t, h lavne od prat.skef §koly. 

H el fer t okrem Z/avu Bedŕlcha Smetanu sk tímal hudobne, his· 
t or lcky a kriticky obdobie česke/ hudby, ktor~ bol o pre

bddan~ natmenef: 18. storočie s českou hudobnou emigr dclou 
a vo svotom zdk ladnom spise Hudba na faroméŕlckom zdmku, 
vydanom v Ceskef akad~m/1 uzed a umenia v Prahe, zhodnotil 
postavu tesk~hu skladateľa z ľudu Frant/!lka Vdclava Mlču. 
Hlavný dóraz pritom klddol na umelecka kvalitu teho dleln, 
pritom nezanedbdual spoločenskt! a historick~ podmienky te· 
ho umeleck~ho r astu. Vo suofom Mlčout o. t. poukazute Hel · 
fnt na prlbuznosf mannllelmsket !lkaly, vedene/ Cechmi , s Ml 
tovýml skladbami. Dal!lla fe/to črta bol a: d6sledne spdfaf čes · 
k u hudbu s vývoJom ostatne/ európske/ hudby. 

Vo svoJeJ učltelskel činnosti na fakulte znhrnul do pl'ednd· 
!ok a cvt~ent hlavn~ odbory hudobne/ vedy: históriu, este· 

tiku, paleografiu, k r itiku, teór i u, pedagogiku l f olkloristiku. 
DeJiny notdcte, vývof oper y a ndstrofouef hudby tvorllt pevnú 
kostru Jeho prednd!lok. Veľkým zJavom česke/ t cudzeJ hudby 
venoval samostatn~ čt/ante, naprikl ad Smetanovl , fandčkovl, 
liostln skt!mu, Beetitovenoot a Chopinovi. K prednd!lkam sa od 
roku 1926 pr /druWt hudobnovedeck~ cvi~enta, v k torých vtclol 
suotu hlavn/l učltetsk(J atohu. Cvičenia bol/ zalotenil na prdcl 
s hudobnými pramellml. V heurtsttk e, krt/Ike, analflze a syn· 
t~ze tflchto pramellov postupoval s metodickou premyslenns
fou a s vf(Jdnou prlsnostau. Keď mo o nový nezndmy zjav, 
bolo to v!ísledkom hudobno-vedeck~ho cv/ten/a collegium mu
sicum, kde podduall posluchdčt v spoluprdct s umelcami a 
s brnenským r ozhlasom, ~as/o pod vedenlm Bŕettslava Bakalu , 
vgsl edky svofeJ hudobno-vedecke/ prdce. Zuld!ltnu pozornn\ l 
venoval ttez r udovef plesni, na k tor eJ mal veľký ztlufem ako 
pr edseda Oslavu pre tudovú pteseff v Brne. Mal zdufem o re· 
cenzle a referdty o operných a symf ontckgch novlnkach prerl· 
ucdengch v Brne. Vo suofef učiteľskeJ ~innostt neobchtldwl 
slouensklí tematiku a spoJenie s hudobným '!.ivotom na Sla· 
Ol'nsku. 

Po absolutóriu a doktorate pot.adoval llelfert od suoflch 
'!.takou ďaBie dlJkazy vedeckeJ prtice. A!Jy Ich pr/ml/l k 

sústavnej prtict, založil a viedol { r. 193Bj hudobno-vedeckú ro· 
~enku s nazuam Mus/kologia, ktora sa stala prvým soedecwam 
teskef hudobne/ vedy z Jlelf ertouef brnenskef !Jkoly. Potlolm!í 
význam malo založenie zbierky Musica antiqua bohemica n 
redakcie ~eských a slovenských hesiel v Pazdlrkouonz hudob. 
nom sl ounlku ndutnom - u spolupract s prof. Graclanom Cer· 
nu!ldkom f 1933 38 j . 

Helfert bol tiet vzor om utllela, ktorý dôsledne spdfal teórzu 
s praxou. K Jeho žl uotnt!mu zdufmu patril pldn sústavnl' / 

hudobneJ výchovy na u!leobecnouzdeldvactcll !Jkoldcit. Bofoval 
o rovnocenn~ postaven ie hudobne/ výchovy medzi ostatntjmt 
vyu(lovaclmt predmetmz, o vysoko!Jkotsk~ vzdelan ie pro{esor o11 
hudobnet V!ícllovy na stredných !Jkolach a hudobnef výchove 
dal vedecký zaklad v spise Ztlld ady hudobtzef výchovy na ne· 
htulobn!ich ~koltlch f 1930/. Ako dirigent Orchestrdlnelto zdru
ženi a { teraz Helfert ouo Orchestrdl ne združenie v Brne l pm· 
[lagoual Smetanovu Mau vlast, skladby klasikov - učitane 
J. ·L. Bellu - a po prvý raz predviedol stngsplel Dedinský trh 
od flŕtlzo Bendu, ba dokonca l fandčkovu Idyl u pre sldNkovfí 
orchester. 

Popri svofef vyterpduaftíceJ vedeckeJ, učtlelske/, dlrtgentsk t?/ 
t organi začn e/ pract nezostal st ranou v pol/flekom a nd· 

r odnom živote. V trzdslatych r okoch pred druhou suetotJnu 
votnou usporadľJval so svo11m semtnarom večery sovietskeJ 
lzuclby. 

Ldska k vede a umeniu - spol u s poctivou a svedomitou 
prdcou, s charakterom, pokorou a skromnost ou, spt1tte ve· 

deckef prdce s praxou a vereJným životom l s kultQrno·palt
t ick ou čtnnosfou, bol/ 11/avnt! prednosti a vlastnosti, ktor~ Hel
fert v~tepounl svoJim !lakom. Nak oniec bofovntk za slobodu, 
vldčentí po koncentračn!)ch tdboroch stal sa obetou fa!listlckej 
okupdcle na asv/le oslobodenia Ceskoslovenska {18. V. 1945j. 

BOHUMlR ST~DROŇ 

skych Ldzilach ztskala TT. cenu. S úspe· 
citom sa predstavila na Prehliadke mia· 
dýclz Interpretov v Trenčianskych Tepti
ctaclz.• kde u r . 1964 a 1966 vystúpt:a 
ako sólistka l vynlkafúca komornd hrdt
ka. Od r. 197 t pôsobi B. Hlrneroud no 
Kunzervatórtu u Bratislave ako koncert· 
nd kurepetítorka. 

dukcll romantikov (Chopin, Skrlablllj a 
tmprestontst ov { Debussy, Ravel j , no u ý· 
razných úspechov dosiahla pri tnterpre· 
taczt klasikou { Beethovenove sondty l a 
sľJčasnet tvorby flurovský, Suclwil, Mor· 
ttnuj. V Jet sóllsllckom repertoári fi!JU· 
ruftl v!lak diela vSetkých slohových ob· 
dotli. 

klaulrl$lka ELENA H LINKOVA-H lRNB· 
ROV A. Pochddza z BanskeJ Bystrice. fe j 
matka fe hudobnou pedagogičkou. SvofP.J 
dc~re dala zaklady v klaulrne; hre. V 
rokoch 1959-64 !ltudovala na Konzerva
tór iu v Zlline u prof, D. fellnkouef a 
potom pokračovala na VSMU u doc. "B. 
FlscheroveJ·Martvo11ovef. Stadta ukonči· 
la v Prahe pod vedentm prof. f . PdlP· 
níčka a doc. D. Balogllovef. Vďaka svo/· 
mu vflraznilmu muztkantskilmu tal entu 
u! potas !lt tldll vystupovala v ramcl Sttí· 
ella mladOch, na vlacergch koncertoch 
a prl rozltčnflch poclujattach. Hf>te ako 
konzervator istka zlskala Il i . cenu na Bec· 
tllovenovel súta'l.t v Hradci u Opavy, ako 
posluchdčka VSMU v r. 1965 sl opä! vy· 
bofovala toto'l.n~ umiestnenie na Smela· 
novej st1tatl v Hradci Krtl tovil. O rok 
nesk6r, na Chopinove/ stítaZt v Marián· 

·správy HIS 

Dominantou fei umelecke/ aktivity Je 
komornd hra, v ktoret sa presadila ako 
cltllutl, spolahllud, vďaka stlnef indiu/· 
dua/Ite a živosti suo;et hry in!lptrufúca 
umeleckd partnerka - nafnzll spevák011, 
ale at inStrumentulistoiJ. Vysoké ohod
notenie zlskala napr. za uyntkafúct V!í· 
A:on v SuchOI)ovet Sonatlne op. 11 pre 
husle a klavfr na ulwiaf!ief Prehliadke 
mladýcll koncertných umelcov v Tren
l"lanskych Tepliciach. lloct v hierarchi i 
Jef koncert net činnostt f l zdsluhou po· 
vtnnosll u hlavného zames/lldvatela 1 só· 
lova hra te v tieni tet komornef, a/ z 
Htrnerovef sporadických výkonov možno 
fednoznačne usudzoval na intenzitu ne· 
fal!Jovan~ho muzlkantsk~ho cltenta, na 
vitalitu temperamentu, na l1lbku a spev
nasl lyrickýcl! a meditalíunycl! tí.sekou. 
TeJ neruná ltra očaruJe bezprostr ednos
ťou svotet výpovede, romantickým vzle· 
tom a pátosom, bohatým dynamlckym 
t ieizovaním a tst !Jm, nendsllným ulóraz· 
izovanlm rytnuckého parametru, v kto· 
rom spoi:lva at taJomsiiJo 11/lnkouef úspe
chov na aseku komorne/ lzry. 

Suofl m umeleckým naturelom tnkllll/1· 
Je predovsetkým k u znamenite / repro· 

V rdmcl drut.by bratlsl ausk ilho Konzer
vat trrta so Sal'at ovskou oblastou absol
vovala v ZSSR 10 vystúpent f v md/l ml
nult!ho rokuj . Cit/tva k omorná hra mia. 
def umelkyne sa zaslľJWa o tel anga· 
žovante na BHS '75, kde spreutldzala 
huslistku A. Sestdkovú a violistku Inge 
Skotaudova. Na pr~hrdvke Slovkoncerlll 
{ u novembri mlnult!ho r okuj medzi !iles· 
tlmt klavirlstamt získala naflep!;ze 
umiestnenie, čo bolo pre tých, ktort Htr
neroua nepoznaJú, mot.no prekvapenlm, 
no pre tl}ch, čo už fu poč11ll hral, samo· 
zrefmosfou. 7"oto vltazstvo teJ oiiJorllo 
cestu na koncertné pódium ako sólistke. 

ll súl•asnostt §tuduJe postgradudlne na 
VSMU pod vedentm sovietskeho pedagó
ga doc. V. l. Nosova, ktor!í teJ svoflmt 
cennými radami a uvolnenlm l1racleho 
apardtu otvoril nov~ moZnosti pre upla!· 
nente citliveJ a vrúcne{ hudobnosti. Vy· 
stupuJe vZdy na koncertoch tlakov fe/zo 
triedy a snatl sa na!itudouat podla mo!· 
nosil čo nafulac nových skladieb - mc· 
dz/Iným Klavlrny koncert od Skrlabina 
a Debussyho Rytiny. ·:Zk· 

o našom fo iklóre v jeho autenticke j podobi!, Opravách skla· 
da tofov l skladbách lnšpirovan9ch s lovensk9m folkiOrom. 

V uplynulom obdob( zavUa lo ilo Hudobn61io a I nformačného 
1fredlaka Slo•enak6ho hudobného Inodu nleknfko zahranii:
ných n6YiteYnikoY: 

Hostia ZS~ - skladatelia :Vel! Muchatov, jakov Cegljor So· 
moj lovlč a Sulchan Nasldze zo ZSSR st s volkým záujmom 

~~~~.č~:fu s~~~~~~k~,u~~~=jnSt:~!\~.'{~~ J: n~d~~~~cr~ik~~~ana Der· 

Miguel Ga rcla Oliva lnfOL'movul o systémo práce. formách 
propagdclo hudby l o možnostiach výmeny materiálov o hud· 
be medzi s lovenským HIS a obdobnou k ubánskou Inštitúciou. 
~aujlmal sa najmä o skladby Eugena Suchoi1u. Prv(l kolekciu 
notového ma teriálu, pozostávaj(acu zo ;~:barovej tvorby autora 
a gramoplatne s nahrávkami jeho skiadieb mu u:Z IIIS za· 
s ia lo. 

Pracovnlcl II IS nadvlnza ll dlhodobú s poluprácu s podagOi· 
ml detského mestečka v Zlatovclaeh, Joj náplllou je hudobno· 
ostotlck6 výchova ttt mojš!ch de t!, stretnutia s najrôznej!ilml 
osobnosťami slovenskej umeleckoj tvorby, operného, koncert· 
nóho a divadelného umenia. Oboznamovanie doH so svetom 
hudby a ostatných umoni s t'lou s(lvtslacich by sa malo s taf 
jedným z momentov, ktoré pomáhalO správne a tvorivo usmcr
taovat citový vývoj dell zbave ných normálnych podmienok 
rodinného života a mO:!u clat zážitok spolupatričnosti a emo
cionálneho stotožnenia s uš rachlllým obsahom umeleckých 
diel. "ľáto akcia jo darom pracovnikov HIS SHF XV. zjazd u 
KSC. 

Emine ntný d ujem o slovens ký folklór prejavuJú záuJemc i 
najm! z mimoeurópskych krajin. HIS navilt!vila koncom marca 
l muzlkologlčka pani Purlov6 z Fakulty hudby a k t•ásnych 
umen( v DiiU. MoUvom jej n6vštevy bolo ~!skať lnfonnácle 

KONKURZ 
ltátae divalllo Zdellka Nejedl6ho v 

Dati a. L. -.yplsuje konkura na mlealft 
• orchestri: 

Yedtcl U. huelf, tutU l. huale 11 

ll. huale, IIYe Yioloni!el6 a d~" 

koatrebaay. 
Ponuky aalllte urtchlene na aprh11 

opery Stítneho diYedla Zdel ke Nejedl6· 

ho • O.U L L. 
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SOČR v Bulharsku 

SymfoniL"ký orclle~ter C\. 
r ozhlasu v Bratislave, nasitet 
Radu prtice, vyplňa nielen pod 
statnú t as{ hudobné/zo vysiela· 
n la r ozhl asu, ale jeho verejn~ 
k oncerty sú zdroueň už dlM 
r oky sacast ou ndšl!o ku ltl1rne
ho života. Z posl edných r okov 
spome11me z domdcich koncer 
tou aspol'i vystapenia v r dmcl 
Bratblauskýcl! hudobných slllu 
nosti ( patria sem a j k oncerty 
s mladyml sólistami na I nter 
p6dUlch N TTJI J, l mesačn!J 
abonentn!í cyklus SOCRu. Na 
desiatky ut móžme počíta{ r e 
prezentdctu teskoslovensl..·ef 
hudobnej kultúry u zahraniN. 
Ak sme ulanz hovorili o veľmi 
O.speSnom host ouam tohto tele 
sa u rdmct Dn! teskoslouenska; 
kultary v Sovietskom zväze, v 
tomto rok u mótme právom za 
radU k medzindrodným úspe 
chom SOCRu marcový ZdJazd 
v rdmcl kultúrnej dohody do 
Bulharskej ludovej republiky. 

Na !ityroch koncertocl! ( Sn 
f ia, Targovi !>te a dva k oncer
t y v Rus seJ hral or chester pod 
taktovk ou svojho s~fdirigenta 
zas/. umelca dr. r:udovlt a RaJ· 
t era a dl r lgrm ta Ondreja Lenár-

da. Sólistami boli huslisti -
ndr. umelec Geor q1j Hadev z 
Bullzar.~ka a Peter Michalica z 
Ceskosl ovenska. 

U~ u/Ju fJ ľllc~ J...•l,/lCI!rty {Sof ia, 
Targovt \/ef sa stretli u bulhar
ského pu/JliJ...'tt -~ velkým ohla
som. A J...· \oftj \ ké publikum l ne
chýbali 11 11om ant predstauile
lla k ult(t rneho tiuota mesta, zd
stupcovtn Zullzu bulharsk .Qch 
skladatetov. Sofijsk ej filharmó
nie. prllomný bol l veľvyslanec 
CSSR u HI~R J odmenil o koncert 
ná!:iho orchestra, sólistu G. Ba· 
c/eua, d r. r:. Rajtera skandova
ntím polle~kom, vypredand 
koncer tn/i s/e1l u starobylom 
meste Tar qovBt l - pr iemysel 
nom cen1re v!Jchodnej ~asti 
lcrajmy sa rozlúc/la so SOCRom, 
P. Mlchalicom i O. l.endrdom ož 
po prldan1 8. slovansk~ho tan 
ca A. Dvordka. 

Dva koncertq SOCRu v Russe 
sn k onali v rdmct Medzindr od 
n~ho hudobn~ho fest ivalu 
.. Marcov~ hudobn~ dni". Vo 
svatom 16. r otn1ku bol tento 
f estival venovaný 11. zjazdu 
Rulhanket komunistlckel stra
ny a 100. Vltročtu Aprilov~l!o 

povstania, kt or ym ztskal bul 
harslqí ndr od SilO/U samostnt 
nost . Tomu zodpovedala at 
dramaturgia koncer tov. Každ ý 

z orchestrov - domáci i ftosťu

júcl - mal vo svojom pr ogra
me okrem svetou~l!o r epert oá-

ru af d ielo bulharského sklada
tela, tematick y splltl s povsta
ntm alebo sO.Casnosfou. Dr. Ľ. 
Rajter uviedol na svatom kon
cer te po 8. symfónii F. Schu 
berta Koncer / pre husle a or 
che~wr bul hor \ kého skladaJ eT a 
Lubomtr a Pl pkova .,Venovaný 
mldr/PU. ktord bofute za mier• 
- sólistom bol Georgi i Badeu. 
Zdverom koncertu odznela I. 
symit'ln ia f. Brahmsa. 

O. l .enr:ird dirigoval za pri 
tomnosti autora Suitu z hlsto· 
rlckého filmu .,Pod formam" od 
Filipa Kuteua , c/telo tematicky 
spiil~ s Aprt l ovým povstamm , 
ďalPJ llusl ov _ý koncert A. Dvo 
;dk a ( sólista P. Michalica/ a 
5. symfóniu P. l . Ca;kouského. 
Publikum russensktSl!o festival u 
pripr avilo na.~im umelcom vel 
ké ovdcie a po d ruh om k oncer · 
te prepus/tlo or chester 1 d l rt 
genta z pórlia až po doznenf 
d ruMho prídavku. 

Zvykli sme St už, najmä v 
poslednom obdobf. otakduat o.I 
Symf onického orchestr a Cs. 
rozhlasu v Bratisl ave vysoktí 
O.r ove1t Te len pote!. i/eln~, ~e 
na koncertnych p6dldc1l l pr i 
záklac/net prdci - nal!rdllanlfe 
or chester hodnoten.fí priaznw o, 
ti odmenený cenou, ako tomu 
bolo prt neddune j Velket r oz
hlasovet žatve /1 . rena za rea 
llzdclu symf onicket btisne R. 
St raussa Don fuan - dirigent 
O. LendrdJ. O t o viac te ndm 
sy mpati ck rím pocit zodpoved 
nosti a vnútor ne j zaanqatova
nost i oboch dir iqentov t N enov 
or chest r a, s ktorým pristupu jiÍ 
k takým pr tle'tltosliam , ako zd 
jazd v rdmcl !itdtnet r eprezen-

tdcle našej r epubliky. Ak by 
sme pre lluslrdclu chreli prl
rounat výkon SOCRu v Bulhar
sku k t ý m domdcim , tak sl 

musl me 11ziat na pomoc Cle na/
úspešne j!iie vy Wípenla u mi nu 
lor oCnej i t ohtor oCne/ sezóne, 
na ktorých odznel Bralzmsov 2. 
klavírny koncert {s6/tsta M. 
Dlcllter J - BHS '74, Haydn, 
Mozar10va Koncertantna sym 
f6nia ( Accardo - Bianchi / a 
Dvofdk - BHS '75. z abonent 
nýclz koncertov SOCRu ten s 
Malzler om ( Soukupovd } a De
bussyho Morom. 

VIERA REZUCHOVA 
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Balctn9 súbor Ve!kého d i
vadla v rokoch 1948-1953 na
s túpil taktiež ces tu obnovema 
klas ického repertoáru a tvor
by n ových predstavenf. Po ob
noveni baletu Konik-H rb<1č 
skladatei a C. Pugn iho, začal 
baletn9 kolekt!v pripravova ť 
nov ú inscenáciu Gh erovho Cer 
veného ma ku s nov9m obsade
n!m a s novou choreografiou. 
L. Lavrovs kij dos iahol t outo In 
scenác iou v9znamn9 ús pl"ch, 
keď spolu s dirigen tom J. Fa
jet·om a vý tvarn!kom M. Ku
filkom vytvorili pred stavenie, 
ktoré bolo odmene né štátnou 
c e nou ZSSR. V pam !! tl utkveli 
ncvšccln6 výkony prects tav ite
rov hl a vn9ch úloh, nov9ch lau
reátov: Ga liny Ulanovove j, M. 
Ga bovič&, J. Kondratova, A. Jer
molajeva , S. Koreňa, V. Smof
cova . Vcf k9 úspech mal aj,ďal 
~1 Gllerov balet Meden9 jazdec, 
skom ponovan9 podla Puš kino· 
vej poémy. Zaslužlll sa oň pr e 
äóvšetk9m Inscenátori ·- cho
r eograf R. Zocharov, di rigent 
J. Fajer, výtva rn fk M. Bobyiev. 
':Vo fil iá lke divadla vykonal ba 
letn9 ko lektrv ve!k9 kus prá
ce p ri tvorbe neveYk9ch , ko
morn9ch, baletn9ch Inscenácii, 
k toré boll nevyhnutné p re od
borno -p edagogickO p rácu s 
mlad9ml tanečnlkml. Delibeso 
ve balety Coppé lla , Fadetta a 
Mlra ndolina S. Vasllen ka boli 
preds taveniami , v ktor9ch roz
vln u ll svoj talent mlad! ta n!"č 
ntcl. Nova Inscenácia Cajk ov· 
s kého Spiacej krásavice na zá
k ladnej scéne v roku 19'i2 
uza tvárala cestu umeleckého 
snn,on w baletného kolektfvu v 
t é}to e taP.e. 

Sólista Velk~ho d i vadla Jevge
nlt Rafkov 

Vysoké umelecké amb!c ie 
1 VelkP'ho d ivadla boll neodmys-

11tefné bez vy::.ok9ch umelec
kých kva lit ínterpr'etov. · Pre 
za chovani!~ kon tinuity bolo po
trebné obrátiť pozo rnosť na 
mlad91:11 In terpretov a na Ich 
~peclfrckú prlpravu. K tomu , 
a by bolo možné n"js C schop· 
n9ch miad 9ch rudi, spozna ť ich 
h u dobné a umeľecké kva lity, 
bol pot rebn9 čas. Na základe 
t·ozllod nutla vlády sa v t9ch 
rokoch vytvot•ila p ri Veľkom 
divadle s kupina stážis tov. P-ri · 
pmall clo nej m lad9cll s pevá
kov, dlr lgen lov, režisérov, kto· 
rl počas dvojročného pôsobe
nia dos tali pr!ležltosť osvedčiť 
svoje schopnos ti a p t·everlť Ich 
vysokými ntlrokmi u men ia Vel · 
kého dl\ udlu Olldoh!m stáže 
p res ll mnohí mla d! umeleJ, re-

žisérl a dir igen ti a sta ll sa vy
ni kaj úc imi pos ilami sov tA lske
ho o pern óho a ba letného ume
n ia. Sta či s pomonut rm•na , dnes 
uz ši roko zná mych, d ll' il(flntov, 
ako Ge nna d ij Roidestve nsk ij, 
jev gen ij Sve tlonov, Ma rk Erm
le r, čl re )ao.,éro Georgija Ansi
mova. aby sme pochopll i ďale
kosiah ly vyznum te jto experr
mentáln ej ~kuplny pri d ivadle. 

V päťdesiatych ro ot.h prišli 
do VeTkého diVad la už ako skú
sení maj stri d irigents kého 
umen ia Michail t ukov a Bor is 
Chajkin, se r iózni h u úobnfcl , vy
chovan( v opernom d ivadle K. 
S. Stan is lavského. Tu pod ve
de nlm V. Suk a z!skali soi!únu 
d it•igen tsk ú prf pravu. Cha jk in 
dirig oval pos tupne m n ohé ope
ry a ba le ty zo základn ého re
per toár u divadla. Bol spolu
t vorcom aj nov9ch, obnove
n 9ch inscenáclf opier - Fra 
Dlavola , Bh1diaceho Holanďa
na, Plkovej dámy, Barbiera zo 
Sevilly, a le stál p ri zrode aj 
mnohých opier sovietskych 
s k ladaterov. Zukov s a zameria
val hlavní! na ruský opern9 re- 1 

pertoár - dirigova l Borodinov
ho Igora , Rubin tejnovho Dé
mona a vo f iliálke n anovo In
scenova l Muso rgského Soročln
sk9 ja rmok, ako a j Mao.,senetov
ho Werthera. 

Na konci š tyr idsiatych a pät 
desia tych rokov za i·adilo ver 
ké divadlo do svo jiCh d ra ma· 
turglck9ch plán ov aj opery 
skladaterov !udov9ch de mok ra 
ci!. V pr vom obdob! sa roz 
hodlo Inscenovať po jednej 
oper e sk ladate rov Ceskos loven· 
ska, Polska a Maďarska. Pr · 
v9m ús pechom v tej to oblasti 
bola lnscP.nácla Smntanovej 
Pr.edancj neves ty, k torá sa 

Stručná 
dejiny 
súčasnej 
fínskej 
hudby 

( DokonCenle z 1. str. l 
skl] a Soslakovlč, jeho najvllč 
~ou silou bola archltek tút•a ľO i'
my. Englundova hudba nie je 
tonálna v tradičnom poľla ll , 
hoci má vždy mocn9 zmysel 
pre tonalltu, pre kfúčové po
s tavenie melódie. Vy hý ba ~a 
stereotypným s tu pnic ram a p o
s tupom a uprerlnosll)uje s tavhu 
svojej hudby po k vartách a 
kvintách, a to harmonicky a j 
melodicky. Rytmická ene rg ia 
pohybu, e fektná orchestrá cia a 
Englundova skúsenosť v9bor
ného klavir istu 8 imp•·ov izáto
ra , k tor9 má s tále na pamäti 
ve rn ú Interpretáciu svojich 
skla dieb, zais tili jeho dielam 
značnú popula r itu. 

Súhlas s jeho tvor bou, p rav
da, nebol celkom jedn omyseY
n9. Tra di c lona list! p rotestova ll 
proti disonantnej har mon izácii 
a netradlčn9m melódiám. En
gludov modernlzmus nebol 
však taký nápadn9 ak o Merl
kantov 8 RallJoov pr·od vyše 
20 rokm i. Motivická tech ni kA, 
ktorú Englund vo s vojic h die
lach použlva by naznačovala 
s klada terovo s merova nie k do
deka fónii a serlaltzmu. Lenže 
Englundov spôsob m yslenia, 
zaloze n9 na hravosll mu ne
dovolil podn iknú ť tento rozho
du júci krok. Keď v 50. rokoch 
vlna .,sk utočnej" avantga1·dy 
p renikla z kont inen tu do Fin
s ka , Englundovl bolo zaťažko 
uviesť Idey svojho št91u do s ú
ladu, a to v iedlo k takmer de
saťročnej med ze re v jeho tvor
be. Keď ku koncu 60. rokov 
zver·ák avantgardy popusti!, a 
čo bolo s taromódne sa znova 
~ta lo mód ny m. v ovzduš! vše
obecnej toler ancie št91u začal 
Eng lund komponova ť - na s ty 
lls tl ckcj zá klaú n l, na ktOJ·oj 
konc il v závere 50. r oko v. 
Skladaleľom, k tor9 mal na

pokon úspech tam, kde Aarr e 
Merlkanto zlyhal bol Erik 

uskutočnila na scéne filiálky v 
r ok u 1948. Tvorlv9 k olektfv 
pod veden ím mlad 9ch progre
sívnych inscenátorov - diri
gen ta K. Kondralina, režiséra 
B. Pokrovs kého, baletného maj
Mra V. Vajnonena a výtval'llika 
B. Dmih•ijeva pri prav il zaU JÍ
ma vé precb tavonle, ktoré š lo 
na scéne fill!Hky ai do roku 
1960 bez prerušenia . Nov9 rus 
k9 text z pera básnika Serge 
ja Michalkova p rispel k úspe
chu pt·eds ta venia, rovnako ako 
kva litn é v9kon y In terpretov 
hlavn)•ch úloh - G. Ne lepp a 
a A. Serova [ ja n!k], L. Maslen
nikovovej a Je leny šu milovnvel 
[Marienka ), N. Sčegorkova a 
S. Nikola na [Ke ca l J. A. Orfio
nova a A. Chossona ( Vaše k ). 
Bo l to prvý p rfpad v oper·ne j 
praxt, že š lá toou cenou ZSSR 
odmenili tn scenáriu s hudbou 
s pria te lené ho socialis tic kého 
š tátu. Lau reátmi sa stali: K. 
Ko nd ra šin, B. Pokrovs k lj, V. 
Va jnonen, B. DmltriJBV, G. Ne
lepp, L. Mas lennikovová, J. Su 
mllovová, N. Sčegofkov, A. Or
fionov. Nemene j v9zna mnou 
udalosťou bolo a j uveden ie Jla l
ky po!ského s k ladatera Stan i
s lava Moniuszka. Z opie r ma 
ďarsk9ch skladaterov padla 
vol ba na Erkelovu ope i'U Bán 
Bánk. Inscenoval ju vo fi liál
ke v roku 1959 dir igent A. Me
llk-Paiajev, režisér B. Pokrov
skij a v9tvarnfk V. Ryndin. 

loJ. súvislosti s dramatuJ•gic
k9m rozš lrovanfm reper toáru 
Veľkého divadla o opery ná
rodn9ch skladatefov k rajin Ju
dov9ch démokracH nemožno 
nespomenúť k rátku, no velmi 
úspeš mí s polupr á cu vynika jú
ceho československého dirlgen
ta-hudobn!ka Zdefika Cbelaba
lu so sovie tskymi opernými di
vadlami. Chalabala st r tlvl l v 
Soviets kom zväze Iba me kofko 
rokov. Inscenoval nové pred
s tavenia , alebo dirigoval pred 
s tavenia Inscenované uf. s k ôr, 
a to n ielen vo Velkom divad
le, ale a j v in9ch diva dlác h. 
V Kirovovom divadl e opery a 
baletu v Leningrade tnsceno
val s velk9m úspec hom Dvo
i'ákovu Rusalku. Vo Vel kom di
vadle dirigoval Bor isa God uno
va, pripravil p remiéru novej 
sovietskeJ oper y skladatera 

'le ra man [1911 ľ. neotmpreslo· 
nlsta, anliromanttck9 serlalls
ta , kolorls ta. Bergman, profe
sot· kompozlcle na Slbellovej 
a kadém ii z!ska l diplom kom
pozlc ie na he lsinskom Konzer
va tó l'iu, potom š tudoval o. l. v 
Berline [Tiessen ) a vo Svaj
čia rsk u ( Vogel ). Tento n eúnav
n9 experimentátor pod nika l 
ďaleké cesty do zahranrčl a 
[balkáns ke kra jiny, Ma lá Ázia, 
severná Afr ika, India ), kde stu
duje exotické vplyv y a zbiera 
nást ro je , aby mohol prida ť ďa l
. te farby d o palety s vojich 
kompozíc ii. I keď si koncom 
50. rokov plne osvojil seriálnu 
techniku [Alon, 1959) , jeho 
hudba nie je pos tavená natoľ
ko na tematick9ch motlvoch, 
ako skôt• na hudobn9ch cha 
rak teroch . Túto techniku v9• 
razne predznačila už jeho So• 
natfna pre klav!r (1950) . Hlav• 
n9mi prvkami Berg manovho 
š t91u v súčasnosti s ú p reva žne 
ra r ba tónu a rytmus, ktoré adl
tlvne a as ymetrické tvorili ten 
najs tlnejš! kont rast k prosté
m u rytmu ffnskeho n árodné ho 
romantizmu. Koncom 60. rokov 
za čal Bergman komponovať 
hudbu, s pontá nnejšie použ!va
júc a j aleator ickú metódu vo 
torme sprievodnej lmprov lzä
cfé. Ako cilllv9 zborov9 dlrl• 
gent chápe m imoriadne rareb~ 
né možnos ti fudsk ého hlas u a 
skomponoval množstvo zboro
v9ch skladieb: v t ejto oblastl 
je bezpochyby najväčšou osob
nosťou rrns kej hudobnej his tó
rie. Hlavn9ml Bergmanov9ml 
sklad bami sú Aubade [1958); 
Slmbolo [1960 ) a Clrculus 
[1965) a jeho početné zborové 
diela, zall riíu JúCe Rubaiya t 
[1953 ), Fag larn a [1962 ) a Ha
thor Suite (1971). Je na jpubll
kovanejšfm f!ns kym skladate
rom. v r. 1965 h o vyznamenall 
Slbellovou cenou. 

Oalsíml v9znamn9ml zboro
v9ml s kladatefmi vo Fínsku 
[často n az9vanom k rajinou s pe
váckyc h zborov ) sú Sulo Salo
nen r] 899], ex ponen t p rlsneho 
kon lrnp un k tu , ktor9 sa sús tre
dil na rozsiahle chortlly a 
s kladby pre organ, a Bengt Jo
hansson [1914 ), ktot·9 sa za
meriava na voká lnu hudbu o d 
r. 1954 a hovo ri, že s kúma 
runkčnost renesančnej h udby 
v súčasnosti, pričom použiva 
modemé pros tr iedky. 

( Pokračovanie v bud. čfsle.r)1 

A. Klbkalo v ProkofLevovet 
?pele Pr lbeh ozajstného člove
ka. 

Vissarlona Seba llf\8 : Sk rotenie 
z le j ženy a Inscenoval tiež Ja
náčkovu JeJ pastorkynu [v r . 
1958 ). ~ )antlčkovej opere 
vzbudili vefk 9 záu jem najml1 
Interp retky ženských tlloh: )e 
nufa v poda n1 ta lentovanej 
umelkyne Na.tá lie Sokolovovej 
a najmä Kostolníč ka v podanf 
mladej h·iny Arch ipovovej. 

V polovic! päťdesiatych ro
kov nas tala vo Veľkom divadle 
v9mona generáclf. Dovteda jšl 
protagonisti - majstri operné
h o umen ia - od chádzali na 
t voriv ý odpočinok a ich mtcs
ta postupne za u jfmala mládež. 
Tento proces však nebol fa h k9. 
tS'm viec, že mlad!stv9 eltln a 
e nergia n ovej generácie ne na
hradzovala v plnej miere u me
nie sk frs enej s tarše j gen ei·ácie. 
Avšak v skupine s tážis tov vy
rá s tla nádejn á, úspešn á smpna 
opern9ch umelcov, objavili sa 
nové men á, vo Vef kom dlvac1le 
zaznelt n ové, mladé h lasy. Za 
čala sa znovu realizovať p rax 
s tážova nla s ovie ts kych s pevá
kov v Talians k u, v milánskej 
Scale. Prv9mi s pevákmi, vysla
n ými z Moskvy do M!lán a bo
ll Tamar a Milo§kinová [sop
r4n). Vladimfr Petrov ( tenor J 
a Larisa Nlkltinová (mezzosop
rán] . 

Preložil : J. RANINEC 
( Pokračovanie v bud. čls.), 


