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censtvu, tajac v sebe sllnó dhku
emocionálnosti. Preto nie div, žé
Schllnberg sa hrá častejšie práv•
v sociallsllckých krajinách.

Po X. prehliadke mladých
koncertných umelcov
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Odrazový

mostík
Je ntm - pre mnoh~ charakterzslick~ črty pr6.ve tc1to akcia. ktortí poriada Zvliz slovenských skladaterou v spoluprdcl s trenčlansko-teplickýmt kúpe! ml.
Prečo prdue tento prtulastok? Mnohl z konzervatoris·
tou a posluchdlJov VSMU sice l v minulosti koncerto·
vali, hrali pred ndro~n!Jm obecenstvom, no Trenčianske
Teplice Im ddvafú možnost preveril svoje výkony 11a
noveJ priečke kvality Sndcl fe to pre atmosf~ru dnes
ul tradllJn~ho podu/atla, prlradeného k tunat~zemu hudobnému festwalu, možno ~pecifilJnost dodd.va cele/
Prehliadke bezprostredn.Q kontakt s pedagógmi Iných
ulJilt~t, s koncertn!Jml umelcami velk!Jch skúsenost!,
so skladateľmi l zúlJastnen!Jml hudobn!Jmi kritikmi, kto·
r.Qch podobn~ mno~stvo ako tu, mdlokedy vtdat na hociktorom bratislavskom podufatl.
Očasť kritikov prlnd.~a Prehliadke §pecifikum, o ktorom vl/pne poznamenal R. Macudzinski: "V Hamburgu
som l:ltal kritiku o suofom výkone hneď na druhý det!
rUnu .•• it. T~t:~t~c,;u ,.,ky~.,..;'., Tep:i.t...i....... h ..,: Jccn~c· !n.~ u.'"'!c!·
ci vljpol!u;ú, ako hrali, hodinu po koncerte."
Abl/ tdto pravda bola viac ako stopercentnd., ZSS
zaradil do Prehlwdky akúsi v o l n ú t r lb ú n u, na
ktore/ hodnotia výkony mladých pr1tomnf kritici: bztď
przamo po koncerte, alebo deň-dua po ich odznenf. Te
to peknd my~llenka, napriek tomu, že nie každý z
umelcov l krltlkou patrf k typu rýchloformulujúclch
"uQrečntkov" a mnoht rad~e/ pozorovania ukladafú na

papter. No vcelku Ide o dobrtí my~lienku, v ktoref sa
brúsi ncizor na umelecké dielo l teho predvedenie. Do
budúcnost 1 treba vSak tntenzlunej~ie utiahnuť do de·
baty at mladfích a odbtírar nd.znaky mentorovania zo
strany druhe/. Nesporne by bolo dobr~ pohovoriť st
v neoficlálnom duchu a/ s najmladsíml skladatelml,
ktorých dielam venoval ZSS tedno podufatte.
TohtorolJnd Prehliadka bola jub!lefnd preto orgamzatorl prizvali na tíu at profeslond.lnych umelcov,
ktort kedysi tie! začínali na prekrd.snom pódtu trenl!tansko-teplicke/ KúpelneJ dvorany. Ich u!Jkony boli zau;lmau~ sledouantm osobn~ho rastu umelcov, no pri·
znatme, boli neufíhodou pre nastupujúcich, ktorl sa ne·
vdofak zaradllt do cel kou~llo hodnotenia tedných l druh.Qch. Bola to vSak ojedlneld ztíležitost a budtíct rok
sa optit viac stístredt na umeleqky a vekovo vyrovnane/Sie kategórie. Na zdver Prehliadky sa osobitne vy·
zdvihol dramaturglck.Q zdmer poriadaterov, ktorf sústredili - na počes! XV. ztazdu a 55. u!JrolJia založenia
KSC - do akete vera súčasných slovenských a čes
k1lch dtl'l. Bolo zauflmav~ sledoval, s ak.Qmt novými
pr!stupml a hlbokou angažovanos/ou pristupovala na(·
mlad!iia generacta k dielam na~ich skladaterov, ako vedP/a v111esľ do lJasto známyeh opusov celkom nov~
parametre. Predsa sa vsak žiada, ab11 na prezentd.ciu
talentov bol vqmedumý ulil'šl pnestor, v rdmcl ktoré
ho bq mladi ukdza/1 štrku suo1ho talentu, osobztnfí pristup k vSetktím !;tylovým obdobiam a teda i schopnost wlddnut Ich a odhallt skutočnú podstatu svoje/
osobnosti a 1e1 smerovania. Preto sa budúce ročn1ky ma
lÚ •1íac bústredíf na polrecitd.ly.

TrenlJianske TeRlice poskytu1ú mladým umPlcom. Slo
vcnska {ale l Ciech a zahraničia) veľkú príle!ltost,
~ancu, nesporne 1 neopakovateľné prostredie, v ktorom
ak .\a postrd.da niečo, nuf, (e to vličst ztíujem radového
koncertného posluchdča, pre ktorého sa vlastne mladi
pripravujú, ktorému velmi rozochvene, poctivo, sústredene odovzdávaJú prvé ovocie svoje;

mnohoročne(

práce.

- uy-

Pre koncertné poduJatia tohtoročného Kultúrneho leta usporiadatelia
rezervovali histor icky cenn~ l atraktlvne budovy a priestory starej časti
Bratislavy. VelJernú atmosféru na ndduorl Starej radnice ndm približuJe aJ tdto sntmka.
Snlmka: CSTK

LÝDIA MAJLINGOVA

Umenie
Arnolda SchOnberga
Od tohto l!fsla prinálamti l!ltatelom Hudobného !ivota k rátke
kapitolky z väčiej práce o Ar noldovi Schilnbergovi - dnes uf klaaikovi hudby 20. stor o č ia . Autorkou aariá lu je pianistka Lýdia Majllngová, pochtid zaj6ca zo Sovietskeho zväzu, flj6ca v Ceskos lovensku. Zemy.!leci~ !.8 !'"!! tV"".,"" {'1"l"'Y " ' " " fr nn•• ) " n ~7nrm i A
Schllnbarga sú o to vftanejllie, l e 13. júla t. r . si hudobný avet
pripomenul 25 rokov od smrti akladatera .
P rečo

sa ml vlastne l iu da

pfsať

o Schô nbet·govej hudbe? Zeby to
ból iba príjemn ý, ale ce lkom zbyvýmysel ? Ved jeho hudba
ako výrazový
prostriedok,
zhrázdený stopami vnútorných z.:\.
zitkov- hovori sama za seba a nepotrebuje reklamu ... Koncertné
stene dosial pristu pujú k Schtin·
bergovým dielam s obavami a nedôverou. Ťažké opusy skladatoľa
sa pre interpretov zatiaľ ešte nesta li tra dfciou. Ohnivé nadšenie
vý n imoč n ých hudobníkov, hrajúcich Schonberga na svoj!cll koncertocJ:l [Glenn Gould, Rudolf Serkin, Mauritlo, Polllnl, Alexejev Ľubimov a i.) nepreniklo ešte k puhllku, hoci autorita takých slávnycb mien kliesni Schonbergovl
cestu na koncertné pOdlá, Ich zvuk
Im dáva plastickosť tak často preverenej k lasiky.
Scbiinbergova budba r ozlliruje
hranice po jmu "krásno". Jej verká emocionál n osť vyrastá zo všeJudskej filozofie prekonávania k rlzových stavov. Stretávajú sa v nej
akademickosť a výrazná exprestvnost.
Jeho rané klavirne skladby ma
ohromili svojou. nezvyčaj n osťou. S
niečlm takým som sa dovtedy nikdy nest retla. Koncen trova nosť a
takmer hmatate ľná oz d obnosť tém,
melOdl! ma - ako k lavlrlstk u uspokojovall. Tri sk ladby pre klavír op. l l som po prvý raz hrala
v Bratislave. Bolo to moje prvó
neštudentské vystúpenie. Ked som
predviedla a na h rala všetko, čo
Schtln berg na písa l pre sOlový kln vlr, skrslo vo mne želanie, zoviieobec n lť nespočetné poznatk y. úvohy hudobnlka o predmete svojho
umenza sú deduktrvny m spôsobom
vlastného vyjadrovania, jednou z
ciest, ako vyjadriť radosť od chvlle, kod s pozná ľuds k ý in te lekt až po čas, kedy sa na kratšie dejinné obdobia prenášajú skúsenosti
z tvorby mnohých predchádzajucich generácii. V ko n ečnom dô!.ledku - to najhlavnejšie, o čo
ml ide, je záujem a láska k schônhergovskému dielu, o ktoré so
chcem s vami podellt.
toč n ý
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DVE STOROClA ROZOSTVANECHCEM ... "
A, S.. PUSKIN

C o j e v t v o r b e A. S c h finberg a sp orné - a č o ce nné?
Romant izmus 19. s toročia pre~lel
na prelome storoči 'velkýmt zmemtml pod vplyvom či n nosti celej
generácie skladateľov, spomedzi
ktorých treba
spomenúť p redovšetkým A. Schônberga. Tieto zmeny sa netýkali iba obsahu hudby,
ale aj formy organizácie materiálu a stupi\a jej vonkajšej emocio·
nťilnej otvorenosti.
Tieto zmeny
boli také prenikavé a zásadné, že
Istý čas sa dokonca hovorilo o
anliromantick om charaktere hudobného umenia 20. storočia.
Schiinbergov pa radox, ktorý vošiel do dejln hudby, spoč!va v tom,
že zatial (hocako šokO!Val novátorstvom a za loženlm školy modernizmu) zostal najvernejš!m stráž·
com r o m a n t l c k e j t r a d l c l e.
Bez jeho hudby si nemožno pred·
staviť kontin uitu v rozvoji západoeurOpskej hudby.
Istú ostražitos ť v nás vyvoláva
krédo umeleckého smeru, ktorý
sa nazýva dekadencia. Základom
toj to životnej filozofie a . tvorby je
tzv. r e v l z l a s k u t o č n o s ti.
Hlboká krtza na začiatku sto r očia
vyost rila konflikt medzi umelcom
a spo ločnosťou . Nedosta tok dôvery vo vlastné sily sa u umelca
prejavoval negáciou fikt!vneho kód exu fudskosti. Heslo na jslávnejšfch myslltelov: "Zit - je dobré!"
- bolo otrasené a tvorcov. hovoriacich ,.áno", vystriedala generácia, s ktorou umenie stratilo ra dost, pečať sebadôvery a ucelenosti. Crtaml dekadencie sa stala
exaltácia vlastného "ja", fahostaj nosť k výsledkom vlastnej práce
11 nie naposledy falošná filozofia
klerkegaardovského typu r..... ked
som čosi urobil, lutujem to, ale
keby som nebol urobil nič, tlei
by som bol roztrpčený"). Tieto
zna ky n ic sú však u Schllnbergn
hl a v n él Vedol prekona ť umelecký egoizmus v rn c ne sp o l oč e n s k é h o poslania umenia.
Keď Mauritio Pollini predvádza
v Taliansku Schôn bergove s kladby
pre k lavlr - na koncertoch, ktoré Lulgl Nono orga nizu je v proletárskych predmestiach -, vyvoláva táto zložitá h udba bezprostredn ý oblas. Má č o poveda ť obe-

Prelom v európskej hudbe oko•
lo roku 1908 spôsobil, že sa hudba
začala vnlma! kvalitaUvne ináč.
Táto nová kvalita sa z pozlcie starého pon lmanla harmOnie chápa la
ako esteticky menej hodnotná.
Emancipáciou disonancie bol zrušený ostýchavý zákaz, ktorý jej ·
použitie obmedzil na č osi v eľmi
bledne a pomtjajúce. Dlho brzd~- ·
ná potencia vypuklej výrazovosti
disonancie prepuk la chromatizme•
ml Wagnera, Debussyho, neskoré•
ho Skrlablna a l. tak silne, že
predchádzajúce pravidlé harmónie akoby na Istý čas nikoho né•
vzrušovali. Schônbergovský výklad
disonancie - a ko vzdia lenej konsonancie - bol neobyčajne aktu,
álny.
Zrovnoprtivnenie
disonancii,
ktorou neskorý Skrlabln, Debussy;
Suk a l. sllnálnlll svoje diela, slúžilo Schônbergovl ako odrazový
most!k k novému hiadan lu. Schônberg teoreticky upevnil to, čo bolo
v kom pozičnej praxi už vžité, e
tak sa rozhodol p ris vojiť si prioritu n ovostl, o k torej - bez fa·
Jošnej s kr omnost1 - roku 1922
hovorf: "Urob U som objav, ktor~m
je zabezp ečen é prvenstvo nemeckej h udby na nasledujúcich lC'IO
rokov."
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Oamm krokom k racionalizácii
hudby od čias zavedenia temperovaného ladenia bol zákon dode·
kafOnfe. Mal utvoriť rovnováhu,
narušenú emancipáciou disonanrio

P"thA«:~nr"v•
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na nclách bola konsonancia, si vyžadovala, aby sa nahromadený ma·
terlál usporiadal a nadobudol zla•
denosf, bez ktorej krásno je nemyslltelné. Skoro súčasne s A,
Schllnbergom dospievajú hudobnf~
cl - teoretici v rozličných kraji·
nách [J. M. llauer, E. Vprese, J,
Golyšev) k velmi bl!zlcemu sy::.tému organizácie hudobného materiálu. Schllnberg vid! vsak korene
melOdy v polyfOnil starých Nizozemčanov,
v lconlrapunktickýr.h
formách l· S. Bacha, vo variačno m
principe Brahmsa a Regera.
Zdalo by sa, že nemôžu vzniknijaké pochybnosti, pokial Ide
o obMjenlc takého spôsobu skladby, ktorý do hudby tej doby za·
vádza logiku. A predsa istá
špek ulat!vnosť
dodekafOnie
sa
akosi dodnes nezlučuje s úplnou
dôvernosťou .
Pre nás je ľahšie
prijať alebo Ignorovať Iné systémy ktoré si nerobia nárok na
univerzálnosť)
ak o je napriklad
systém Skrlabl na, alebo BartOI.:a ),
než systém Schônberga. Prlsnosť
pravidiel dodekafOn!e môže viesť
k obludnému formalizmu vtedy,
ak sa chápe ortodoxne. )e to po·
dobné skutočnosti, ked sa prllišn á
neoblom nosť tvrdenia [t správnehoJ privádza ed absurdum. Pre
ta lentovaného tvorcu systému s ú
pravidlá "hry" iba vých o d i sk o v ý m predpokladom, ktorý v
prlpade tvorivej
nevyhnut n o~ti
možno celkom pokojne - so znalosťou veci obf!.ť. Schônberg
rád zdôrazňoval, že umelcovi, ktorý má fantáziu, nemOže preká ža ť
nijaký systém - tak, ako chudohnému duchom nemôže ni jaký sys·
tém pomôcť.
núť

Máme právo odsudzova l Schonbergovu metódu pre smutne preslávený ,.Intele ktuálny l.:onštrukti·
vlzmus" r termfn, ktorý je práve
taký povrchný a nič nehovoriaci ,
ako baná lne v9rozy typu "hudba
budúcnosti" atď.)??'! Dvadsiate
storočie zilmcralo úsilie mnohých
umelcov v rozličných ob lastiach
umenia smerom k t·aclona lizácli.
Kladná odpoveď na otázku, či veda a umenie mOžu použiť všeobecné krltérlá a meródy, sa zdôvodňova l a prfkladml z min u losti. Star6 teOrla, pok l adať hudbu- logikumatematik u ze ohn lvká spoločnej
reť a ze, k torú Iudstvo nazýva p o·
(Pokračov a n i e. na 8. stT. )

SKOLA A HUDBA
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U LA~l.lJZ J LY UMI::LEC ANUREj OCENAS, ktnr ý sa l ohl o roku !l"'žll 65
rokov. zavlta l medzi svojich r odákov do Se i. P.<' pri B ... ~ knj By!.lt" 1 ::;pol u
s 111anželkou ho priJali na MsNV v Bansk eJ Bysl r u.l 1 nn MNV v ~t!ll ' l <t ľ h
Pri tejto p l· fle~ltosll sa us k u t oč nil v skl adaterovom I'Odlsku ~ lfiv 1ws 1 n9 koncerl
na pr fprave kt or~ho sa podterall: KraJs kél pobočka ZSS v B Bystl'lr.l. odbo1
kutt ury ONV Siovkonrert v B. Bystrici ako aj dalšie k ultúrno !.po l očenské in
Stitúcle V krajSkOm sfd le 0 zásl uhá ch jubilan ta O l'OZVOj slovenskeJ hudobllOl
profesionálne J k ultOry n školstva hovoril l Vajda, zam ys lel sn ndd genézou
a významom jeho sklada tetskej tvorby, k torá zdalekn nlfl je uzavret/l. V pro·
grame k oncert u odznela z dielne A. Očen éša Fresk a pre husiP. o klavh'. kln
vfrna sulra Obrázky z hátf. trlo pre husle, vio l o n č e l o fi klavlr v tnterpretárl l
M Starostu (klavlr). P. Hei nza (husle) . M. S9 koru ( viol o n če l o
l'l'llomnl
sl
vypoč uli
t•eproduk ované
nahrávk y
sym foni ck ej
o;ull y
Rura l la
slovaca ( 4 časť) a časti zo symfónie O zemi u človek u Na :~:úver prehovoril
A Očenáš o svojom vzta hu k rodisku. o svoj1 ch návra toch do rodného kraJa
vo svojeJ tvorbe, o svojej l áskP k č l ovek u a ot či n e ( Igor Tvrdoi'í )

O AKORDEON I STA RAJ MUND KAKONI, nosltef mnohých cien
l za hraničn ýc h sdfažr vystúpil v rámci podujat! Kultúrneho feta
certnej sieni v br atislavsk ých Kl ariskách ( 19. VI I.) s recitál om.
l ntet·pretova f skl adby J. S. Ba cha, O. Scarlattfho, V. Trojana, T.
J, Hatr fka, G. Katzera a H. Brehmeho.

z domácfr h
'76 v kon
na k tor om
Lundqut st<~ ,

O I. ZAMOCKe KONCERTY KOMORNEJ HUDBY na nádvorf Star ého zám k u
v Banske j Sttavnlcl , k toré sa uskutočnili v dnoch 14.-24. !On a. so prfspev k om
Krn tského a spo lo čens k éh o stredisk a v Bansk eJ Stlavntcl k oživeniu dávn eJ
k ultOrne) tradfcle t oh to m esta. N a podujati, k toré sa stretl o s vefkým Ospe
chom a ktor é chcO organizá tori l v dal~fc h rokoch rozv [juť, vystlípll Sl oven·
sk 9 k omorn ý orchester a sólisti B. War chal , Ľ. Satut·y a P. Hama r s diel ami
1. S. Bacha, A. VIval diho a E. H . Grlega, bratisla vský sObor Pro art e musica
Interpretoval skladby Ph. E. Bacha, G. F. Händla , J. o. Helntchena. J. Ch
Sr- hfr,kar dta a B. Mar ti nO; Fllharmonlck é dychové k vinteto z Br na za rad ilo
do svo)ho programu k ompozfcl e A. Rajchu, W. A. Moza rta , D Ml l hauda a F
Danz1ho a ensemble Coll egium flauto dolce z Prahy preds l avll bohatý výber
zo starej hudby.
O SVI TAZ, ĽUDO V? SOBOR plesnr a tancov Novogrud ského okresného do·
mu kultOry v Grodnensk ej obl asti, ktorého členmi sú mllovnlct fudovo-umel ec·
k el tvorivosti, robotnfcl, pracujOci mesta, u čitelia a študenti vystupoval na
Sl ovensku v Starom Smokovci, Vysok ej nad Kysucou, vo V9chodnej, vo Zvo·
Jene, v Košiciach a v Pr ešove. Základom . r epertoáru sObo1·u sO diela bi el oruských autorov.

O V NOVEJ EXPOZI CII V l astivedného Ostavu v Cesk om T!!šfne je vyhradené
vý r Azné miesto aj Jurajovi Tranovskému a jeho humanistick ému odkazu. Popri životopi sných dokladoch vystovujO sa tu aj sta ré vydani a Tranovského Cythary, medzi nimi hlavne J evoč~ ké notované vydanie.

O NOVINKY VY DAVATEĽS T VA PANTON: S ymfontck ~ uar tdcte (Na lmaglnlírny prortrét Ilj u Erenburga) od Josef a Pdlentčka (partitúra ) ; l. sl dčlkou~
k varteto, op. 23 Zdenka Blafka ( z r . 1943, partltOra +hlasy ); Musica a flato- Dyc houd hudba od Paula Cotka (nar . 1922,partll0ra +hlasy) ;odfana Seldla dva spevy
Ptdk Noh (z r .
na básne Va ld emara Vyl e ťa la pr e spev a k favlr Gorgo 1973 ) ; Plači svatby - osem plesni p1·e tenor so sprievodom klavfra na sl ová
Judovej poézie zo zbornfk a K. Pllcku a F. Volfa ,.Cesk ý rok" od VIkto ra Ka lab/sa (z r . 1948 ) ; od Bohuslava Martina Scher zu l Diver timento J pre flautu
a k laulr z r . 1925 11 Scherzo pre k l autr (1. vydanie: skl adba vzni kla v r . 1924
v Parlžl, až do r. 1971 bol a vša k celkom nezvestná , objavili j u v súkromnom
mn letku a premlél u mala v M artl nOho t·odne j Poll č ke v r. 1972 l; v Edlcfl
Hudobnej mládeže vydava tel stvo pr edstavuje Bohumtra ( Gottfrleda J F/ngera,
n ar. okolo r . 1658 v Olom ouci a pôsobiaceho v cudzine Sondtou pre altoutí zobcoutl flautu a čem balo (revfzta M. Kl ementa, 3. vydanie) ; v 4. v ydanJ vychlídzaJQ l nto načn l1 cvičen ia l Ladislava Daniela; sól ovej )azzovej gi tar e je ur če n 9
al bum sk l adieb pod n4zvom Sllentlum od Vl adlmtra Tomeka.
O OD JOSEFA SUKA v yšla v Pantone partltOra a hlasy k ompozfcle Tempo
d.al Quart eto (Kvartetová veta ). Ide o n ovoprek omponova no štvrtO časf pr vého
Sllíč lkové ho kvarteta B dur, op. ll, ma jstrovho r aného diela ( 1896) . Suk ju
d o k onč il v r. 1915 a v n ovom znenf In terpretovalo často krá t Kvarteto B dur
Cesk é kvarteto, Sev čf k·L hots kého k varteto l Ondrl č k ovo k va rteto. Novoprek om ponovaná veta v ~ak ostal a v rukopisnej sk iel a na pódi ách sa doteraz Inter·
pretova l o k varteto s pôvodnou časťo u z n otového mater iálu vydaného nak la date fstvom Sl mrock u ž v r. 1896.
O SLOVENSKA F ILHARMONIA POD taktovk ou L. Slová k a, M. S os ta kovlča
Klobuča t·a vystO pl v dň oc h 24.-26. augusta na festival e Ca r fnth fscher
Summer '76 v rakOsk om VIlla chu s kom pozfclaml O. Sostu kovlča , A. Bruck neru,
R. Wagnera, L. van Bee thovena a J. Brahmsa.

e B.

O K PÄTNÁSTEMU V? ROCIU SKO vydala Slovensk á filharmóni a O če l ov O
publik áciu pod názvom .,Slovensk ý k om orný or chester umelecký vedOcl
Bohdan War chal". Textová č a sf r eprezen ta tfvne vybavenej brožOry ( v sl oven·
č l ne, r uštine, nem č ine, francOzštl ne a v a ngličtine) predstavu je SKO náč rtom
j eho doterajšej či nn osti, výberom na jnovšfch domácich l za hr a n ič n ýc h kr ltfk,
slíplsom gr amafónových nahrávok sOboru a je bohato Ilustrovaná fotogra fi ami
j ednak všetkých čl eno v SKO. ako aj snfmkaml z k oncer tov a zájazdov v za·
hr a n ič i. Publikáciu zostavil vedOcJ koncertnej prevádzk y SF Vl adimir Horvát h
8 grafi ck y ju upravil Juraj Llnzboth. (J. K. )

O CESKA S P OLOCNO S Ť PRE hudobnO výchovu uspor iadala v dňo ch 4.- 17.
jOla v juh očeskom m es teč ku Bech yni stretnutie prlatefov komorne) hudby.
Stretli sa tu ti, ktor! k omarnO hudbu sOstavne p estujO, l keď verejné hudobné
vystupovanie nie je I ch pr ofesi ou. Hl avným obsahom stretnuti a boli Inter pr etačné semináre, organizovan é pre hr u na sólových nástrojoch l pre k omarnO
sOborovO hr u. Lektorský zbor vytvorili p oprednl um el ci a pedagógovia - vlo·
l onče ll sta M. Sádlo, fl autista V. Zllka, huslista l. Straus a k laviristi Eva FI·
sc:hArová z Bra tisl avy a pražskf P. St!!pán a R. Kvapli. Int e rpre t ač n é semináre
boli metodick y vefml dobr e pripravené. Ty pi cké prA ne bol o, že l ektori ne·
usilovali Iba o v ýklad techniky a výrazu In terpretovan ých skl adieb, ale za·
merali sa aj na výkl ad umel eck ého obsa hu predvádzaných k ompozfclf. Tým
vza li do Qvahy, že medzi ll častnf km l bolo mnoho t~ c h , ktor! sa vo svojej k až·
dodennej či nn os ti mOžu stat dobrými popularlzátormt hudby. K tomu napokon
prispel 1 f ak t, že na stretnuti v iedol doc. dr. J. Smolka velmi zauj fmavým
a nekon ven č n ý m spôsobom kurz hudobne j t eórie a že prof. Janžurová a prof
PrO šová oboznamovali záujemcov s metódami, ktorými možno u deti spájaf
v 9 u č bu na hud obn9 nástroj s prvkami detske j hry. DOl ežltou zl ožk ou stretnu·
tla boU v ečern é pr ogr amy pre Qčastnfk ov l širšiu verejnos t v m odernom be·
chynsk om s p ol oče n s kom dome. Napr . prof. Sádlo za sprievodu R. Kvapila
oboznamoval s k laslck 9m vlol onče lov ý m r epertoárom, prof. Fischer ová s vy·
n l k ajOcou klavfr nou technikou prlblfžlla skladatefsk é diel o F. Kafendu a R.
Bergera, Improvi začný veče r P. Ebena bol prfkladom majstrovsk ej popularlzá ·
cle skladateTsk ej práce. ( M. Malura ).
O OSVETOV? OSTAV BRATISLAVA VYDAL nové a sk rátenO vydanie Zbo·
r ovA! školy pr e dychové s1lbor y od Karol a Pádlvého a zbornlk Hrajte hudcll
plesne a hudbu z Liptova, spracované hudobno-vokálne a ln!Hrumentál ne
pru)avy z Lip tova, a to z hornoll ptovských obcl Važec, Strba, V?ch odná, Li ptovsk á Te pli č k a a z dolnollptovskej obce Liptovské S li ače. Zbornfk zostavil a
spr acoval Ondr ej Demo. (Obe publikáci e sO nepredajné a dlstrlbuujO sa prostrednťctvom okresných osvetov9ch stredísk.)

Hudobná výchova po novom
XV

z}a:.d KSC za /eclnu z ltlauných

úloh
ore nasledutúcP obdobie určil
:efektlulllt a skualltnlf tmnostt uo u!iet·
klírh oblast iach spol o~enskélto t.luota.
Zals'C? at ttltn ob/ektwna neuqhnutnost .
tento trend uqplfíuafúCI z potrieb rozVO/a soclalistlcket spoločnosti determi noval uqdan/e nove/ metodicke! prlru č·
ktt hudobne/ utíchouq pre 1. rotnlk ZDS.
le to publikdcla nou~h o tqpu. ktord urnot.Jl uTe uplatnouar pof iadaukq moder·
rtei hudobne/ urírhJUI/ niel en deklaratlu
rte a pokusntcky , ale oza / praktic ky ,
~qstematlck tt a na/ml! masovo uo u~et
lcqch ZDS. Stdua sa takto zdkladnm. z
lctor~l!o mM e o niekoľko rokou uqrds'
uce/Pnfí a svo/tm sp{jsobom zdlcladrtú
~~~~t ~m ~kotske/ hurlohrte/ UfÍC'h0/11/
Prud f-ast prtrul'ktf p r tnd~a teor ettc
kú pnhľad na l' rnrtostn~ chdpanle hu·
rlo hne/ uQrhouq. NaSl/ bi/ sa al u te/to
puhl1kt1c1r me'!~le chubtl'kq .. krMq• . na·
priklad sp{jsoh rnollut!cle rozl/Souanla
rôz nqch hndnôt a uQ~ ku zuukou { .~ . Fl6/
nPzdd sa bqt adekudtn u stup11u uQuo/a a motnostiam det sk~ho poznania.
kt or~ te u! u tom ueku schopn~ osuolouaf sl zdkladl/ mnotlnouef matemati·
ky. Anl s hodnoten/nt uQznamu náukouQch vedomosti nemo!no cel kom súhla·
sit {s. 96/. Nie stl to vSak nedostatky
zdsadnl1ho charakteru a stí u.11udfen ~ prikladmi prakticke/ aplfkdcle u druhe/
časti publlkdcle (u kdt.ky rozpracovania

Z kritík
Komor ný
or chester
bratisl avského Kon zervatória mé 15 r okov. Pod
vedenfm prof. J. Praganta dosiahol významné 6specby,
vychoval
r ad
cenných posli pr e nd e
orchestrálne telesá. Okr em pedagogickej úlohy
pripad la tomuto tel esu l
vylllf a povinno s ť: lfr lt a
prehl bova ť umeleck é zéi ilky poslu ch áč ov. 2e sa
tak skuto č ne stalo, svedčia
v ýň atky
z bohatej
hudobno-kritick ej
dokumentácie súboru. Na uk álku as po ň
niekol ko
viet chvál y:
Mladi umel ci z bratlslavskóh o Konzer vatória ,
ktor9ch vedie pr ofesor
Jt1n Pragant sa môžu pochvá lit presnou vyrovnan osťou a vy pracova nos·
tou všet k ých
výk onov
a muzikálnou
ver vou,
ktor á Jeh preJav r obi
mlad9m a sympatlck 9m.
Teleso Je schopné vystu ·
povaf v za h ra ni č!.

obsahu do uttutouaclch tednotlek /. Ta·
kQmto je napriklad utlpn!i model r,qtm izdcle Mdanktl 1s 131/ a i . Ak u met o·
dlke pre 1. ročn/k ZDS sa uplalllu/tí.
mqmenkq Orffouho Schul wer ku, mo!·
no bu posltí.tllo uect zamysllef sa nad
m o~nO\faml uplatnil u metodlck·lích prlručkách pre Ulf~Sle rot nlk11 ZDS prvku rC?l atfune/ solmlzdcie - ako Ich pozndmP 1 ďa/l:leh o uo svete rozSt re n ~ho
Sl/!olému hudobne/ uQchov.l/. u tzu. Korl :jll!Ouel metóde.
Publtkdcla znamend prlnos nielen pre
ze/ektluneniP činnosti u 1. ročnlku ZDS,
ale sun/ou $trukturdclou a metodolo.q ickúm zt!kladom mô!e poslúžlt ako pred·
bežM uodidlo i pre učtterou uyHlch roč
ntk ou ZDS. pripadne utaerou sk61 l n~
ho tq pu ( CSU . pedaqoqlck~ Skoly. PF l
l pre pracovnikov nolskQch drutln. Uči ·

tel tu nd/de nielen nduod na to, ako
m 6~ e ucelene reallzouar prl nclpy
zd·
klarlnQch hudobnQch člnnostf, ale l ndvrh celol'OČn ~ho pl dnouanla, ktoré m/5·
te prispôsobi( obsahu l rozsa/t u učiva
na Inom stupni , tuorluo ho oboltacouat
a rozultar. Dtífalme, !e snaha autorky
C. Slkulouet (dllloročnet pracoun!čky
V/ÍSkumn~ho pedagogického tístauu u
Brat isl ave Jprlsple( k spatenlu teórie s
praxou bude mat prlaznlufl ohlas a ! e
sa u budtícnostl stret neme s podobn!}ml
metodickými prlručkaml pre ďa l~ le roč
nlky ZDS.

Praba, 24. IV. 1964 Ll dov6 demokracie.
Dr. Václav Holzk necht
Bohdan Warchal, zasiOžllý umelec, angažoval nových č l enov , oddaných výlu čne komornej
hre. Sd to vlletcl mladi
sl oven slú umelci, absol·
ventl bratislavského Konzer va tória,
z
ktot•9ch
mnoh! úči n ko va li v komornom orchestri Konzervatória, k torý vedie
prof. Ján Pr agan t.
Večern fk, 8. 3. 1987.
Komorn9 orchester z
Bratislavy pod tak tovkou
majstra Praganta vzbudil
živ ý záujem a obd iv pre
umeleckO
vys pe l os ť
u
tak
mladýc h
umel cov
(18-22 rokov) , č o je
znamenfm
Qzkostllvej
prfpravy
tecbnlck e)
1
prednesovej, č o
velmi
zri edka nájdeme u ml ádeže tohto veku.
Sondal e, 28. 11. 1988 L'or dlna.
Komorn9
orchester
Konzerva tória z Bra tisla vy veden ý profesorom
Jánom Pragantom v Soci eté del Glardlno. Pro·
gram dobrej hudby pred-

• SlovenskA 'Vydavatelstvo knfh pr e
mláde! - MLAD2 LETA obohatili llté·
ra tOru pre mládež knihou Majst r i plalieh č iar (Bratislava 1975, 139 s., notová
prfl oha Malé sk ladby velk9ch ma jstr ov
a dve gramoplatne Opusu J. ktoreJ autorom je Ka rol Dubeck ý. Vo f orme pútavého rozprávani a pr ibližuje mlad9m čl·
tatel om osobnost umel ca, Jeho životné
osudy l ol.idoble, v ktorom žiJ a slovo
Ilustr uje l men šfml ukážkami jeho tvorby.
A utor sl vyb1·a1 t ýc hto sklada tet ov z
konca 18. až zo zači atku 20. s to roč ia:
J, Haydn (na gramoplatnl je nahratá
skladba An dan te zo sy mfónie G dur),
W. ll.. Mozart
(Menuet z oper y Don
juan). L. van Beethoven (EII!>ka ). N.
Paganini ( Benátsky k arneva l ), F. Chopln (prvá pol onéza). F. Ll szt (Noctur no) , B. Smetana ( Pochod študentsk ej lé8ie). A. Dvoi'ák (Hu moreska ) , P. Ca jkovskt l (Nemocná bábika, Pohreb bábi ky, Nová bábika) , N. Rlmsklj-Korsakov
( Indická ples eň z opery Sadko), V. Fl guš-Bystrý (v jeho úpra ve plesne Ej,
mám ja koňa, Cie sa to oveč ky ... ), M.

BRANI SLAV VARGIC

veden9
s
absol lítnym
slíborom
ma)stt·ovstvom
zvláštnej kvality. Ospech
bol velmi velk9 a odmenil č i sto tu a h orliv o sť
lntorpretáclf slovenských
hosti.
Corriera della Sera, 29.
Xl. 1988.
.
Skvel ý Br lttenl Komor•
ný orchester Kon zer va•
tór ia vo všetk ých sk up!•
nách s l áčiko v ukázal, ž<!l
tento sObor sotva zaostá,
va za slušn ým medzlná·
r odným pr iemerom profesionálnych komornýcli
orchestrov o znova pre•
sved č il o vysokých peda•
gogl ck ých k valitách jeho
di rigenta pr of . Jána Pra•
gan ta.
Večern f k,

5. 8. 1970.
Na
každej
skladbe;
.ktorá odznela na tom to
koncerte sa skrýva množ,
stvo pedagogickej práce,
Z is ťu j eme,
že profesor
Ján Pragant skutočne so
zapojentm všetk9ch sn
svedomite a tak m'är bez
oddychu sa venu je svojeJ
práci.
Smena, 3. 10. 1972.

Schneider -Trnavsk ý (Slovenská sonattna1
2. ča sf) a V. Novák (Detsk á pesni čka )'~
Ku každej skladbe sa uvádza jej cha•
ral<terlstlka 8 návod na h rani ce, prič om
na začiatk u pr flohy ešte aj stupeň n á•
ročnostl j ednotlivých sk l adieb. Wefk ým
kladom pr áce je, že mlad9 čitatel pre.
h rá vanfm gramopl atn f mOže sledovať v
notove j pr flohe Mal é skladby vel k ýcli
majst rov notový materiál j ednotllv9cli
skladatelov.
Knihu vkusne tlustr oval Albfn Brunov•
sk 9. ú vodné slovo ku knihe naptsal ná·
rodný umelec Eugen Su choň . Aspotí
stru č ný citát z j oho prednovor u: ,,· •• a
aby sl Jepšlo pochopil ča sy, v ktorýcli
ži ješ a vážil sl vzácny odkaz velk9cli
umel cov, v tom TI chce pomOcf aj táto
kniha, ktora au tor napísal pre Teba so
vzácn ym porozumenfm pre šfrenl e hu•
dobného umonia medzi našou mládežou."
Verime, že autor bude pokračovať v
začate j práci a pr lblfžl mladým člta te•
Tom našich l cudzfch skladatelov nov•
šfch č i as. Ml adé letá mu Iste posk ytnó
na to v I ch pl áne potrebn ý pr i estor.

J6n Kol tial

sedemdesiatinám za sl úži Iéh o umelca dr. tudovíta Rajtera

K

..... Rajter je ne zvyčajne prllažlivá osobn os(, k torá hn eď pro~rá d zn vysok6
nadania a rozvahu. V plne j miere ovl ádané, str oh6 gesto bolo prejavom kon
centrovanej Yôl e, ktor6 sa Yi dy pren á§ala na or chester
"
Oeutc;c hr Allgc·
mP.InP Zr1tunR. 1936 - Berlin
.... jeho seri ózny postoj dirigenta je zrojmy oj z toho, t e du SYUJhu pro
len klasi cké skladby n ojel vlasti, air t ie1. sútasn6 slovenské
diela." - La Flandre Llbérale, 1959 - Gent.

~tramu n ez araďuje

. . .

..jeho pohyby pôsobia pres ne, aZ podantn o, jeho pút avll k oncepcia, ktora
na skúl kacb •Jedla k takému výsledku, bola jasno poznatel ná . .., rn1.hodujuce
je koneč ne len to, č o po č ujeme. " - DIP Wolt, 1962 - HamburR

. .

Ľ udovlt

Rajter sa so slovenskou tvorbou
IIUgestfvnou silou, ako kedysi vo Vi edni
ktor6 obecenstvu nielen vnútil, alo nau č il
v knlhr SLOVENSKÁ FILIIARMÚNI A, 1966 -

p atrf
k našim hudobne najrozhradenejšfm, najvzdelanejšfm, vyclb
r anou Inteligenciou - hudobnou 1 ludskou - posvllten9m umelcom, lntel"pretom. Ale bol - a je 1 skladaterom. Od
dvadsia tych rokov sa vlnte rad jeho komorn9ch. orchestrálnych, zborových, s6.
Jových diel, ale aj cel9 rad Oprav rudovych plesnf. Nie je to falošná skromn06f. ak v p06ledných rokoch - právo
v tejto hudobnej oblasti zvažuje, s
čim v ýjsť na verejnost jeho známa osobnost sústreďuje na malej ploche hudobného Slovenska prfllš velkt1 pozornos(. Je to pochopltelné. Sám o tomto
probléme hovorf: ,.Najmä v posledných
rokoch lntenzlvnejl le ne! predtým
- rozmýl fam o návrate ku kompo:dcii ,
ktortl som vl a~ tno nikdy nezanechal. Len
hsu oa realizáciu myi llenok bolo mo·
nej . . . Alo ak prfdem s novým dielom,
tak Iba Yledy, ak kaldou notou bodo
hovori( 'feel umelecky i fudsky nemenné, za ktorými budem atá ť stopercentne."
-e takmer trl generácie zostane
vtok Ra j ter zaHxovaný predov$etkým ako dll'lge.nt; tu spočlve jeho význam pre slovensktl • ll.udobnú kultúru
dielom n aj vlť:sl m, najvážnej~fm, ne.}sustredenejšfm. ROzne dll"lgentské typy nútia posluchá!!a :r.važovat pt•lnos llpoclflckej osobnosti, temperament, nadanie,
osobitosť, jodLnoooosf, vybušnost, intel lgoo.clu IudskO 1 muzlkantskO. Priznám
sa k Rajlcrov! sl l!lovek nachádza
hlboký vzfah n iel en cestou spoznávania
jeho hudobno-hlstorlckäho významu pro
náš profesionálny hudobn9 život. Rajtera máma radi t9m vtac, čim vllč!lml
prlbúdajQ roky a my - v hladlsku načQvamo jeho rozvá~emu Intelektu, cltime jeho Iudskost a jemnosť, korime
sa - spolu s nfm - autot'Ovl, v nl!!om
novyná!lajlic zásluhy Interpreta. Lebo lo
je asl tá pravá \leta k umeni u. Rajter
patr! k t9m !lfastnym, čo prekonali v
interprotácU ,,ego" a dokázali slliži(: do
poslednej noty po~najuc a premysll!tc
obsah 1 archltokturu diela. Nie je to dirigent pt-ehnanych a efektných gest
jeho prlta ~llvos( spoctva vo fanatickej
o ddanosti di elu a v OJlej ,.koncentrovanej vOLI", o ktorej hovot•( krlllk. Ľud
skA osobnost by nás nema.la ovplyvňo
·vať pri naertávant umeleckého profilu
a predsa ml nedá prlpomenlit, že
h lbka, jasnosť clofa, rozvážnost rcallzácle (bez výbuchov a vonkajšloh efekt ov ) v dlrlgentslrom umoni maj li vera
spolo!!ného s Rajterovou
vyrovnanou,
cllllvou, rodinu a t"odnó chodn fčky miluj úcou povahou. Roky utekal zo sveta
domov {.,... prvým vlakom sn áď
• om tak premel kal mnoho atraktlvneho,
ba l vU oeho" ) - a tieto radostnó ná·
vraty zo sveta, zahraničných pôdU, eu·
rOpskych koncertných slenf domov, do
Bratislavy, medzi svojich, mu 1 zostali.
to slovenský um&lec, ktorého
osud sa utváral trochu Iná!!, než
vll!!!llne ostatnýck. Obyčajne naše hudobné chodnl!!ky smerujO z domova - von,
za hranice. Rajter sa v roku 1946 vrátil zo sveta - domov. Známy, uznávan9. dokonca velmi vyJJiadávaný. Tlieskali mu hudobná metropole, ako VIedeň,
Salzburg, Zeneva, ZUrich, Bet"ltn, Parfž,
StockhoJm, Lausanne, Stuttgart, Helsink y, Varšava . . . (O tom, eo znamenali
t ieto medzLnárodné konexie nesk01" .pre mladli Slovenskll fllharmOnlu - netreba sn!lcl ani hovorU.) Spolu s Vá clavom Tallchom ,.rozkrllttll" velké koleso
h udobného života, ktoré neznamenalo
tba pravldoln9 koncertný život: bolo to
overa viac. Slovensk( autori mali kone č
ne svoj tJlbarmonlcký ol"Chestcr , bola
tu Inšpirátorka diel, Jeh reallzátorka tvOl'JIO sa hudobno vzdelané publikum.
Slovenská filharmónia nemala hned a
1 en Qspechy - to by bolo skresrovan le začiatkov: bolo treba vynalož!( vera
mraven!!oj pedagoglckoj a organizačn e j
práce na to, aby sa rozbehol ~Iv ot v joj
mladučkom tele. Dr.
Ľudovll Rajter
(n ie bez zauflm avosll jo pr ipomienka,
l e doktorát honoris causa mu udelila
University College of r>tusic v New Ynr·
.ku ako 30-rot némul) 27. ok tóbra 1949
otván I!Lnnosf tohto t elesa ako prv9 dl.
rtgent vet ké lh o sym[()nlckého orchestra
SF. (Pozn. red.:
Václav Talieh mal pt•vý koncert komorného orchestra, vl astného jadra SF dňa 18. no·
vembra 1949 v koncertnej sieni bývalé·
h o Poverenlctva vntitt·a. ) Je šfastlm pro
SF, že mala vo svojom !!ele teké osob·
nosti, akými boli Tollch na jednej strane a Rajter na strane druhej. Nech u Z
stí odchýl k y uJDG!eck6ho temperamentu

P
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l ok sl otoinil a pndtiva j u s l aknu
Art hur Nlk lsch diel o Brnck nt• rove,
Ich aj mať rád." A KnvM ová
str 111
a osobn o..u akókolvr k, JOdno Je> h tP.:
v obor h dostnlo ml ddt\ IPl esn ctt r 1gontov.
pedagógov. A to bul o pro •·ozbeh. zattatky, zlskanl e scbadOvor y prvoradé
rl plsanl prll l!; obslt~ hl e h o uvod u
k spomi enkam m.t jstra Ra jwra
n&dá ml n o:.pom r nuť ll'!dnu mail) pl'lho·
du· odchovanec dt• I: Ru jtor a nn bratislavsk ej VSMU, nosltef r.on y z dtrllo(en l skej stlťa žo v Budapesti, dlrt ~e nt SOCR
v Bratlslavo kdo mu M tu jP pr<ívo
Rajter - mlad9 Ondrej Lenárd spomlndl po návrate z budapestiansk ej sútaže na tamojšiu atmosféru . Podla jeho
slov - napriek r okom, ktot·O uplynull
odvtedy, ako dt·. Ľ. Ra jter pOsobil s dirigentskou pali č kou v tomto mesto vyvolala p1·1lomnost tohto slovenského
umelca volky ohlas, nesmierny rešpekt
a stále uznanle. Snáď niekedy zabúdame

p

Dirigentskladatel'·

kultivovaná

Dr. RaJter a sovietsky huslista Leomd
Kogan pred koncertom u Slouensket fll
harmónii .•.
Snfmka: V. Hák

Snlmku: K.

Vyskočil

osobnosť
uzatvorená, oko ka~dé Octyhodné dielo, ktorO - pro radost a chvflu krásy
niím vsetkým - p o k rač uj e . . .
- Slo typom Jntrovortn6ho, delikátn e
pôsobiaceho dirigenta, ktorý slrledmym,
alo ,.úl!inným §Oslom zvýrazňuje na jmenllie akcenty', ako nie raz postreh la
kritika. I sto jo to prejav valie( osob
nosti - ale nepochybne l llkol onla. Sto
:i:lakom sllívnohu Clem ensa Kraussa a
Alexandra Wundcrera vo VIedni, v Ich
di rigentskeJ t riedo. Alo sučasne sto t tu
dovoli kompazlclu u takých maj&t rov,
al<ýml boli Ernil Oohnányl v Budape!ltl
a Franz Schmidt l joseph Marx vo Vied
nl. Tieto styky charakterizovali súčas n e
dve školy : priam k l asickú viede nskú a
m aďaukú budapcllliansku - tnk li nu
júcu skor k romaotlckému prejavu Pre
mladú genorúclu sú spomlnané
mená
priam l egen dou. Nezaškodilo by na ne
zaspomloat , pod č iurknút v plyv, aký mali
nu utváranie vnAe j osobnosti.
Mojim !Hustlm bolo, ~e hned ne zač i a tku stúdll v z a hran ič !
som sa
skontaktoval s tak ými u č ll e lmi kto·
rých spom l nute. Každý z nich nosil
v w be niel en svoje nadanle, ale l
odkaz predchodcov. F. Schml dl bol
:l: tukom Antona Bruckncra J Marx
zusn - Brahmsa a Reger a Bol! s nlml v ooobnom ko ntakte, mali v živej
pamlltl Ich prem i érové
uvedenia
skladi eb, čo le vec na nezaplatenie.

'

Snlmku: K.
na nez<~ncdbatefný .,detail" : Rajter je
vrlký dlrl~rnt . Mtt vo svllle uznanlahod·
nr meno, jo umelec·budovater, nespro·
neveril sa tomu, z čo ho vyslol: k tomu
netreba dodat s náď viac, ako fakt, že
nahral vyso 100 slovenských dlell Korko prem iér a reprlz uviedol, to, ~laf. nemii spočllané ani on sám. Bllnncla, kto·
rá zďaleka vi.etko nezachyU - Je ne·

Vyskočil

l stó voci sa nodajli naučiť z knih a
Jlllrtll\tr. Okrr.rn toho F Srhmld l bol
tllhO roky vlolonl'pltstom v orchestri
VIedenských
rllharmon lkov
Hral
tnkmor
v:.etky
prvé predvAdenla
Brahmsových. Brucknerov9ch a Ma
hlerových symfónii. l':asto pod tak tov
kou samotného G. Mahlera. Vtedy sa
dostával dO popredia 1 Richard

Strauss, ktorého som neskOr
mal
čast osobne poznat. Ak Schmidt dal
svojfm !lakom do vena poznatky o
autentickom podanf diel Brucknera
a Brahmsa, o správnych tempách Jeh
symfOnU (čo je dnes dos( preexponované z41ežltosf - najmll mladými
dlrlgentaml J. Marx ml vera naznačil
o rnoZnostlach a In terpretá cii diel
Regera, o vllčšef tempovej vornostl
v skladbách tohto vefkého kontra·
punktlka Podobné .,zisky" pro ume·
lackO prácu som zlskal tnrormár.taml o aut&nllckoj Interpretácii diel
M ahlera... A Clemens Krauss? Mal
velmi presné, maló, ale jasné gestá.
Jeho rorllsslmo nebolo navonok neJak zvlá S ť reglstrovatefné, ale ak ho
nozna!!ll taktovkou, ce19 Ol"Che~ner,
akoby vybuchol. Vera som zfskal aj
od R. Straussa. Nlekolkokrát som bol
na premiérach jeho diel vo VIedni
1 v Mnlchovo. P očas mojich štt1dlt
bol spolu s Franzom Schalkom
v čele viedenskej Státnej opery.
(Strauss bol l predsedom skllšobnej
komisie na záver mollch štlidll na
viedenskej Akadémii. Pamlltám, nedal ml otázku o s v o 1e 1 tvorbe, ale
uctiac sl mOj ho profesora F.
Sc hmidta
skOšal ma z diela
Brucknera ). Dohnányt patril Nvnoko
do brahmsovského okruhu , takže k
tomuto autorovi ma "hnaW nielen
Isté osobnO dlspozlcle, ale l zhoda
oko'nosll... Nikdy nezabudnem na
Isté významné okam!lky naprfklad na dlrlgentskO prácu R. Straussa. na osobné kontakty s Brunom
Walterom, Clemensom Kraussom, vldel a poznal som A. Toscaniniho. A
potom prišli roky zaujlmavej práce
kunoch
na Letných di r igentsk ých
v Salzburgu, kde som v rokoch
1929-1933 bol asistentom c. Kraussa. Pre mňa to bolo akési postgra·
duálne štli dlum. VSetko tu bolo kom·
prlmované, zhustené. VIedol som što·
dentsk9 orchester, mal som automa·
tlcké kontakty so všetk ými slávnymi
dlrlgentaml, sl edova l som Jeh prácu.
Pt"avda, to všetko muselo prestať, ked
som nastllpll na tt"Valé dirigentské
miesto do budapeštianskeho Symfonického rozhlasu. Prišli Iné Ctlohy . . •
V roku 1966 ma opllt pcnvall dO
Salzburgu do funkcie vedOceho
dirigentského kurzu. Bolo to pre
mňa velké vyznamenanie a spomienky . St41 som na tom Istom
pódiu, ako mOj býval9 pt"ofesor
Krauss, mal som pred sebou rOznorodú medzinárodnO spoločnost ml&•
dych , ktor[ ako volakedy fa dychtivo tližlll obohati( svo je vedo·
mte, zlskať pr~ dlrlgentskO prax čo
naJviac ...
s lovo "pamlltnfk" ml vytvára asoCiácie n iečoho dejinného, tým
záslužného, ale l nemenného, kamenného. Ako tento prlvlastok dat dr. Ľ Ral·
tet'Ovl, ak on pamlltnfkom Jst9Ch vý·
znamn~ch osobnost! a momentov je a predsa nosi v sebe stále živé plány,
energiu, el án, slln9 cltov9 ~Ivot, vlast·
ný právo mladosti? Noch jo jeho gesto
teda stále výzvou k hudobnému ataku,
ktorý v nás - divákoch rozprt1dl
viac neZ zmyslov9 zážitok. Nech hudba,
ktorO nám odovzdáva dirigent Rajter je
stále zdrojom novtleravcj, no o to blb&el krásy.
TER[ZIA URSINYOVA

!)este črty dramati cke J bn l adtč n os tl má
pcAgnantnu dômysel nti stavbu, pulzu Je
vntltorn9m
ryt mom. Bllek zdôrazňuje
primárnu spevnosť Krútňavy až s pre
kvapujtlctm efektom, a to nielen vdakn
priestoru, k tor 9 venu j!! dobre dtspono
vaným protagonistom, ale aj !aženfm
pria mo z orchestrál nej palety. Zvuk or·
chestra je hutn9, pl astický, fa r ebne bo·
dlferencovan9 a v
hat9. dyn amick y
mnoh 9ch momentoch má kvality solfd
neho symfonického
telesn. BargároveJ
réžia citlivo oddeluje dramaticky nosné
a funkčné od dekoralfvneho a dokres·
FuJúceho. Preto aj v centre pozornosti
je druh9. štvrt9 a platy obraz. V spolu·
pr áci s v9tvarnfkom akcentuje baladlck9 náboj prfbehu, nie však smerom k
malebnosll [ako je tomu v Zacharovej
bratislavskej Inscenácii), ale smerom k
baladickej dráme,
ktorej nech9bajll 1
Sc~na zo !iiVrt~ho obrazu Such oi'loueJ Krútflauy.
drsnejšie prvky. S režtsérklnou koncep·
ctou spolupr acuje v tom najlepšom tvorivom zmysle v9prava J. Hanáka. Projek clou lesa vytvára všetk9m obrazom
stá l e, nemenné pozadie a lokalitu jedPavol Mauréry. Zjavy
nefokál neho
notllv9ch scén naznačuje v popredi jaNa východe Slovensk a tvori operný
v9tnu m u, umelci, ktor! nesú Jht pleciach
vlska l en skromn9m náznakom. PreposttlJor, ktorého pracovné v9sledk y vy ka·
(a r chu súi':asnej prevádzk y. Zoswvu pro
jenost osudov postáv s presilou obkoleZUJÚ vysoký umeleck ý štandard už po
tagonlstov doplnili v posledných dvoch
su júcej prfrody sa tak znásobuje až k
11okn9 rad sezón. Citlltel z CP.ntra pri·
setónach dol!lf dvaja umelci koneč
metaforlckému chápaniu. Laureátskou
Jima toto konštatovanie s pochopltelnou
ne sa presadila sopranist k u Mária Hur
kreáciou je Ondrej J. Kondera. Oramadlívkou nedôvery a rezer vovanosti, ná·
nlidková a zo za h ranič néh o angužmlín
t1Ck9 a vo svojej drsnosti expresfvne
hodný n{tvštevnlk košickej oper y sa s
prišiel do Košic bdslsta Jur a j Somorjal.
pôsobiaci tenor s v9born9m forte a vynim zväčša prekvapujúco sto t ožňuje ,
S t9m to sól lstlck9m kvintetom sl košic·
sokou polohou up latňuje sa najmU v pak9m pre dlhoročného sledovatera a ro
k 9 opern9 suhor [pri Citlivom zob lad·
sážach dramatlck9Ch V9buchov postuvy.
g1strovatela
tlsperhov
v9chodosl oven
nenl spevlicko-št ýlm 9ch domén sporn!
Umelcova Interpretačná Inteligencia doského operného súboru je ono l oglc·
nan9ch umelcov) môže trúfal na úlohy
ká2e však nájs! adekvátne prostriedky
k9m vyjndrenfm daného stavu. Búza, na
rw jnáročnej!>le.
l v miestach vrúcneh o lyrlzmu. Navy~e
ktor ej vyrastá relatlvno vysok á repr o·
Tvor lv9 potenciá l , zupálen9 pre ume
má postava Ondreja l svoj druh9 plán,
dukčná Oroveň opery Státneho divad l a
lock ú prácu o nerozdrobujúcl su zbytoč·
osou tohto charakteru nie je Jeho kon·
v Košiciach v súčasnosti, je dan{t vy·
ne vo vnútmsubor·ov9rh bojoch [a ko tofllkt s okol!m, alo so sobou sam9m, so
rovnanostou všetk9ch umeleckých zlo·
svojim svedomfm. Nevnfmame ho ako
mu bol o ner az v rokoch mtnul9ch ) zažlek divadelného organizmu, zúčastň u
žl.tl'll v u končenej sezóne v celej svo·
vrah a, ale ako nešťastného človeka júcich sa umeleckého procesu. Ak sme
o to je záverečná katarzia v priznan!
rej perspcktfvnej sile v tr och pozoruh oddramuturgll opery So v posll!dnom ob
n9rh ln~ccnúCI<ích (Simone Bocanegra,
so k zločinu otrlasajOcejšla.
dobi vyčrtall malú mieru pozornosti k
1\ t'Úillava, J,ohengrln). pričom ani Wolf·
Styrla qrobiant - Barglirovej predstaúspechom pO\'adnej tvot'h\', nP.moh ll sme
Fenarl ho Styr·ia grobiani nel>oll prehrou,
venle charakterizuje tanečnost, žlv9 rylnn druhej strane nereglstruvat nnj
skôr mementom . upown1urúclm tli! hu
mus hereckej akcie a jemná veselohermU na poslednom prelome desatročl dolmo- vokftlne resty u retervy v oblasti
ná nudsázka, pre ktorú sl, pravda, ú·
jej chvályhodnú snahu r oz!>lruvaf kme
komornej Interpretácie. Dramaturglck9
člnkujúci vyberajú komické prostriedky
11ový repertoár z oblasti ll v. S\ et ovej
profil sezóny l!l75 76 nehol IHn búzou
vlustné osobitosti svojich nuturelov. V9·
k l asiky nielen o diela pupulúrnc ,, no
pozot·uhodnyc·h nastudovanf, alll prrnu
tvarne pastelový obraz obohacujO vrtorlcky zname a ol>ohrávanf!, ale .lj o
som aj vo svojom ldeovo-umeltJckom, dl·
chovatou m ierou f<trcbne h9rlvé a pred tituly zabudnuté, ueraz nepr~tvom ob·
\'áckom, ha dokoncu 1 .. hladitl:skom"
sa vkusne zladené kostymy J. Opletalo·
chádzané a stoj11ce v thm! l n9ch. vi.lč·
.tSpPkte. Krltlwvunú ubsenclu prlvod·
vej. VIac rostov je v hudobnej zložke,
šfch pokusov svojich majstrov. Za ponych diel n11 t•epertoúrr posledného obvo
Velatovom síre živom, ale trochu
sledn9rh dcsat sezón oWn v košickeJ
dohla vyvú2il.t
l>rll.tntnit, v mnohom
hranatom nastudovan[ l vo vokálnych
opere (asopt'l n.t čas) v našich relá ·
vzorová lnsc·en<lr'la SurhotHlVI!J 1\rílll)avy
ensembloch, ktoré sú zvukovo málo vyc·t{tch zrledk.tvo uvádt,rn(t ~1,t sscnctova
a v slov!'nskyrh premlilrilch odznPII dva
válené a stavebne nie vzdy celkom kom1\I<Jnon, po pn9 ruz odzneli tu na sla
ZÍI\.tzné ti tuly veltkúnov
\ enllho Sl·
poktné. Obnažené a len zd.tnllvo nenávenskom profestonlilnom javisku po slomonc Bcwanegr,r, predobraz velk9th hu·
ročné spevné party odhalia tu l tam nevensky Mozartove Cost I.tn tlllte. Ctm.t
dolm9ch drám Othella a Falstaffa - a
jednu Vildu hlasového materiálu it vorasovo Tajné mani.Plstvo, Donlzetttlto LuWagtwr·ov Lohengrin , vt·c·hotné dielo
kálno-technlck9ch schopností. Rados! z
cla z I,amm()rrnooru, Saint Sačnsov S.tmskladaterovej rom<ttlllckoj ct.tpy. Zaradehry u r11dost z možnost! muztcfrovanla
son a Dalila, Pucciniho Dievča zo Zápanic \Volf Fcrrartho huffy možno priJať
re však evidenln{t.
du a Sestra Angľltka. Pozitfvnuu črtou
ltko pokus o od!,thčcnte súboru nil ploLohenyrm K úspesnľmu núvrutu
košicket dr.tmaturgle je zmysel pro odche miniatúry, osvležet)ie ropertoúru veLohf'ngrlna n.1 slovenské javiSko po vyhad v lastn9ch sU a tvorlv9eh schopne ·
Se štyrldslntich rokoeh [po prv9 r<tz v
tr - . preto sa mohli sta~ udc~tost.tmi 1 selolwmym titulom i .rko prfspcvok ku
sklm1utnrovnJ storot'nlcl.
slovenskom prekl<td et) prispel predoinscenácie dJel typu Verdiho D.lhcUJ,
Simone Hucaneyra llostujúc·l reži
v:>etk9m dirigent L. lloloubck a to nie
Smetanovho
Dalibora, čl Borodl novho
sllr zo SND július Gyermek stavl.t Insee
len prtmámym zástojom [vyborny zvuk
Knle:lafa Igora, naopak, dočasná vnútornačn9 Očln o k n.t konrertantnom pcldo·
orchcstr.r, pevn(! stavebné konttiry, vynu nckonsolldovanos! sOboru v sezóne
ryse, výrazne nal'rtl\vajuc: útkladnci ub·
c·tzelovan{t motrvirká prara, vyp1·acovu
1974 75 vyústila do zaradenia monštrurysy trugl'dtc a zanwnaVilJÚC s.t skclr
nost sólov9ch partov). <lin UJ pozoruozneho Borisa Godunova, ktorého en
na intro\'l!t'tnu
problematiku ludských
hodn9m prfstupom koncepčným, zd61'azsemble [najmii pri absenc i i sólistov v
osudov, tWI. nn hlstot•icko polltll'ké po
nenim mu2ne romantlck9c:IJ, nesenti
ll<~ sovom odbore J jed nad ucho nnzvládot.
z,rclte prlbi!hU. Tomuto zúmoru zc.dpovedit
mentálno lyrlck9rh a vznešene cttovych
ústredn ou osolmostou ko'liCkf!j opery
l skmnornPny j;rvtskov9 pril!Sior. zlože
kvullt WagneroveJ hudby. Mo:lno zo svoJ
je dirígent a v rokoch Hl66 74 aJ 1ej
ny z nwhutne pclsohiarich monolttnych
hu osobnostného vzt,thu k tomuto dwlu
umoleck9 šéf LadiSlav lloloubek. Jeho
bl okov a z rPnesancnyrh .trl'hltuktonu.
o azda aj vzhfadom na moznosti koste
prínos umeleck9, ktorého plodom je cekého telesa, citlivo ohlsiel hcrai7UJúte
kych znilkav. Velatovo hudobnú naštu 19 rad pozoruhodn9ch naštuduvanl, l pc
dov.tnil: nHl Zllaky auwrltu keJ vc!rcliov
a v9razne drmnntii.UJUCC ~rty, vy~adu] ú
dagoglck9, prejavujúci sn v stabilizova
skCJ lnwrpJ'!!I(Il'iO - volba temp, pt·ud
cc v roallz!ictl [tlaJITli.l \'Okainnj) zniiČ
nf v9konnostnej ur·ovno dlvadf:lnf!ho or·
kí• kontrasty, agoglk.r, zmrsel pri' uvo!
nú skúsenost s tymto druhom opernej
chestrn oceni nilležlto a v šlr~frh súvis
nenost sprvúckcj frilzy a spreviidza 1ucl
llteratUI'Y· Javiskovú podobu kašle kí!hO
lostlach už budúcnost. No nemenej pochm·uktcr orchcstt·a - it ta~r pn•dovšct
tohengr·rna
vytvaru opilt mtmorl.tclne
zoruhodná a konečn9 umeleck9 efekt
kým z mtmorladtwj vokálni') dtspozicie
posoblvá Vil.llalna zložka r llllnilk, Op
sline ovplyvňujúca re .tj Holoubk ova prákvar·tetit predstuvltcfov h1H vn9rl1 postav
IP!alová l a Llnlhtrtova rutlnov.tná, vkus
ca so sólistami nad spevn9ml partami ,
- z ~1uutéryhu schopnosti helkantoveJ
ne aranžujura ré~in, v zmysle zdóraz·
začl najúca už úmornou, mruvenčou pr!
frázy, varlahilnej farelmostl mnturli11u a
nenla idoového obsahu uzdu prlvclmi
pravou na korepet!clách. \1 uplynulej
vokálnej obsahove) výpovedP. [ Bcl!'aneg
pietna il spoliehajúca no v9klod diela
sezóne pristúpil k Holoubkovl vyni k ajú·
r<t ), zo SomoľJalovho hutného b.tsu
sebou samým Zo sóllstlck(!ho obsadenl.t
ct zna l ec orchestra Zdenek Bflok, k9m
[ Flesco ), z KonderoveJ hlasovej exp re
na Pl'ľmlére vyníma so tltuln9 hrdln<t J.
Boris Velel už roky osvedčuje svoj v9 ·
slvlly [Gabrlelle) it z llurnúdkovej od·
Kundera, mo1no a2 nadmieru lyrlzujúcl
nlmočn9 cit pre v9razové ťažisko tH ·
kryt9ch kvalit ly J·tcko mladodramatlcké·
na reprrzach ul údajne spievajúci
l11tnskej romantickej opery ako skvelý
ho sopr{tnu [ Márl..t ).
svojou "normou" k všobecnému pros pe
sprevádzač a dirigent, ktor9 neuutorlta
Krú/l)aua
Blikavo naštudovanie
chu naštudovania.
tívne poskytuje
schopnému spevťtkovl
predstaVUJ!! základ né dielo slovenskej
Úspešná sezóna 1975 76 v našom drupln9 priestor pre realizáciu vok álneho
modernej oper y v nover kráse a nov9ch
ham kamennom opernom divadle je po·
dramatického vyrazu a obsahu. javisko·
kvalitách. jeho koncepcia v súzvu
tešujúclm (aktom, ale 1 záväzkom do
v9 tvar najlepšieh kosl c k9ch Inscenácii
ku s polohou javiskového stvárnenia nasledujúcich rokov. JAROSLAV BLAI/0
poznačila svojim rukopisom talentovaná
{o zef Konder a juraj Somortai u lnscendcli Wagnerouho Lohengr/na.
d ambiciózna re~lsérka Drahomfra Bar·
Snfmky: E. Mntečlkov{t
gárovó, ktorej nie sú cudzie ani experlmontujúce tendencie, k9m
problém
druhého režiséra sa v posled n 9ch pla lieh sezónach podarilo uspokoJivo vy·
riešiť pozývanfm renomovan9Ch hostujuclch umelcov nebohého E. F. Vo·
kálka a pror. Llnharta. Réžia nachádza
dlsponova n9ch o tvorlv9ch spolupntcovnfkov v jednom z nestorov slovenskej
scf>nografle Ladislavovi Sestlnovl a nujm!l v silnej umeiP.rkej individua l ite Já·
na H<lnlíku. Velkým prlnosom je angaž·
m<tn mladej kust9movej v9tvarnfčky Jany Opletulovoj. jej v9sledky v lnscená
rt.tľh poslednej košickeJ sezóny, ale l
pohostinské pt·{tľe v SND a DJGT svedČI•l o nástupe ďalšieho l vclk9ch sré·
nngt·aflrk9rh
(kost9mov9ch)
talentov,
ktnr9 nemú Iha sa mostatné
výtvarné
ambície, ale dokáže aj koncepčne spolu
pracoval na vlzu[Jinom obrazo predsta ·
venta
V porovnani so stilvom z konca šcstdesl.ttych rokov je pre košic k9 súbor
charakteristické zúženie
v9konnostnej
sóll'>tlckr.j šp i čky. Zato tu v posledn9ch
ptatlr·h rokoch do zrnltu dospP.lil troj!
c:.r vynimo~ n yr h spav(rrky c·h osobnosti
tenorl!>ta j a7of Kondor. mezzosopra
nlstka Mária Adamcová a barytonista
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HudObná iaŕ
v Prešove
Trvalou sú častou rozvoja ku lt6rneho života v Preiiove sa stali pravidel né cykly jarných koncertuv. V ich
rámci bola v čase od 8. aprlla do
3. júna t. r. u ž XV III. prešovská hu·
dobná jar so zaujlmavým výberom
úi!lnkuj6clch
Interpretov a hudob·
ných tellas. Hneď v úvode treba povedať, že v programe siedmich kon·
certov najväi!!ilu pozornosť a záujem
budil avizovaný koncert Symfonického orchestra Leningradskej [llharm6oie. Ale stalo sa, i!o u ž dávno nie
- s patričným predstihom plánovaný koncert tohto orchestra sa v Pre§ove neuskutocnll. Myslime, že ole je
treba poukazovať na situáciu, ktorA
pro usporladaterov týmto vznikla
( nepodarilo sa zabezpečiť vhodn fi ni·
hradu). Koncertná agent6ra rozhodne
mala dopredu vedie ť, kolko koncer·
lov (a kde l na Slovensku bude môc(
orchester realizovať.
Slávnostné otvorenie XVIII. preJOY·
skej hudobnej jari, u ž tradične patrilo Státnej (!JharmOnli z Košic. Pod
taktovkou hosťujlíc e bo di rigenta Jll'lho Waldh ansa odznel pr ogram, zostavený s di el Ladlslava Holoubka
[Symfonletta] , F. Liszta (Koncert
pre klavlr a orchester Es dur, i!. l)
a L. v-an Beethovena (Symfónia i!. 8
F dur " Pastorálna" ). Jnterpretkou
Llsztovho klavírneho koncertu bola
Preilovi!anka Eva Clpkayová, absolventka Hudobn ej akadémie F. Liszta
v Budape§tl. V d omácom prostred(
sa ukáza la v tom najl epšom svetle,
Bol to presve d či v ý, tec hnicky aj prednesovo pekn ý výkon, ktorému nechý·
bala lisz tovsk á r azancia, bravúra,
fantázia a brilantný novoromaotický
vzle t. Zdravá mu zika lita, za nietenie
a pôsobivý prejav tejto mlade j talentovanej umelkyne si zas l6žla priru~ tor
pre ďallll úspeilný rozvo j.
Po viac než desiatich rokoch opäť
koncertovalo v Prešove Smetanovo
kvarteto, na druhom koncerte Hudobnej jari. Vyst6peni a tohto tel esa pat·
ria k vrcholným prejavom komornej
súhry, mu zi kantskej vycibrenosti a
svedomitej dlhoroč nej a neúnavnej
prtice, o č om sa mohli prešovskl po·
sl uch lič i pres v ed č iť pri ich majst rov·
sk ej i nterpretácii diel W. A. Mozarta (KZ 421). L, Janá č ka [Li sty dú·
vi!rné") a B. Smetanu [Z mého 2ivota " ].
Výberom klavfrnej tvorby od m ·
mantlzmu po sfi!:asnost sa predstavila
na 3. koncerte XVIII. PHJ klaviristka
Taťjana Fraitová. Jej sa mostatný klavlrny r ecitá l ukázal, ze ide o umel kyňu nevšedných kvalft, disponují1cu
výbornou tec hnikou a lH rokou llká lou
výrazových možnost!, ale aj vý bor ný m muzikantským cltenim.
Koncertný večer, tradične vyhrade-ný prc§nvskému hudobnému telesu ,
patril na tohto roč nej hudobn ej jari
St>evokolu učltefov presovského okresu Moyzes, ll,OSitelovl vyznamenan ia " Za vynikajúcu prác u". Vystúpenie zapadlo do r ámca osliív 30. výrol:ia existenci e spevokolu . Za uplynu·
Jé obdo bie preukázali č lenov ia spe·
vokotu mnoho obetavosti, oadlenia
a l ásky k :rborovému spevu , oa ktorom sa podielaj6 v čase svojho osobného vorna. Bilancia Ich koncert·
nej či nnosti vykazu je stovky koncer·
tov a vyst6penl pri n ajrozlii!nejllch
prfl e! itostiacb. V programe koncertu
zazneli zborové diela na!hch a svetovýc h skladatefov, ktoré teleso i nterpretovalo i!o najadckvá tnej lc. Spevokol vedie skúsený zbormajster
šéfdirigent OJZ v Prellove Vladimil:
Danl!k, ktorý nemalou mierou pri·
spel k zdarnému pr iebehu cel ého
koncertu. V časti programu sa predstavil aj ženský zbor spevokolu Moyzes pod citlivým vedenlm dirigentky
Evy Zacharovej.
a úspeAnom vysl6·
penf sa podiefali aj sólisti Elona
Hanzelová a. h., Slávka Strakavá, Anton Gromoš a klaviristka Božena LeJl ·
ková.
Na poslednýc h dvoc h koncertoch
Pre. ovskej hudobnej fa ·
rl vystúpili sy mfonické orchestre:
'vloravská filharmóniu s dir igentom
]at·omlrom
o:hP.jlom a klaviristom
Emilom Leichnerom a Slo ven ~k á ftlharmOnla s dr. Ľudovrtom Ra (te rom
a huslistom jackom Martinom Händlerom.
tohtoročnej

S tru č ná
rekapitulác ia
prtehehu
XVIII. proilovskej hudobno( iari svod
i![ o Jej kvali tatfvnom ras te a reprozentatfvnostl. Veď v priebehu dvnr:h
mesiacov navlítfvlll Preiíov tri sym
ronické orchestre a jedno vyn l kaiú
ce komorné teleso. V ich podan!, ako
aj v podani ďal§fch umel cov sa opii t
realizoval bezprostredný prenos závažn ých hudobnfch hodno t k desiat·
ka m pos luchá č uv.
FRANTlSEK MATúS

Ohudobných dejinách Kremnice
V m inulom roku bolo na str~nkach zbornfka Musik des
O.stens (Kdssel·Bc~sei-London-Parls-N ew York], ktor9 sa zaoberá problematikou výc.hodoeurópskeJ hudby vypubllkované
p osledné pokra čovanie rozsiahlej monografie Ernesta Zavar·
ského Bellrllge zur Mustk:geschlchte der Stadt Kremnttz (Sl o·
wak:et).
Práca. ktoru autor rozvrhol do deviatich kapitol. v ychádza ·
Ja ,. zmienenom zbornfku na lltyrl pokračovania:
l . Musik des Ostens, 1963, č. 2 (str. 112-125],
l. Musik I n Kremnltz bis zum Anfang des 16. lh,
Il. Ole Kremnltzer Stadtpfelfer;
2. Musik des Ostens, 1965, č. 3 (str. 72-89 ),
III. Musik In der Kremnltzer Schule,
IV. Das Schultheater In Kremnllz;
3. Musik des Ostens, 1967, č. 4 (str. 117-135),
V. Der Kremnltzer Maglstrat als Mäzen der Musik,
V l. Orgeln , Orgelbauer und Organlsten In Kremnltz;
4. :\1uslk des Ostens, 1975, č. 7 (str. 1-173),
VII. Die Gegenreformatton,
VIli. Die Musik 1m 18. Jh.,
IX. Ole Musik Im 19. jh.
Ako vidiet, zatriedil E. Zavarský historický materiál vzťa 
h uJúCI sa k dejinám hudby mesta Kremnice - pri re~pekto
' unf chronologického kritéria - podla oblast! a foriem pestovania hudby.
Autorovo pojednanie o hudobných dejinách Kremn ice zač f
na v 15. storoč( - najstarllfml zachovanými sprlívaml o hudoiJilom dlanf mesto a najstarllfml notovými prameň m i a končl v 80-tych rokoch 19. storočiu odchodom ]. L. Bellu zo
služieb mesta. Banské mesto Kremnica bolo zalolené začiat
kom 14. storočia. Na jeho kultúrnom rozvoji závislom
na hospodárskej prosperite mesta - sa spol upodlelalo (obdobne, oko tomu bolo v ostatných, Nemcami kolonlzovaných
m estách Slovenska J zvlášť nemecké, al e aj slovenské a neskôr maďarské obyvatefstvo. Hudobné dianie Krem nice zaznamenalo v obdob( piatich storoč! rozvoja nlekolko kul minácii. K najvýznamnejšfm patrilo obdobie reformácie, ked y
k remnický hudobný život dosiahol európsku úroveit Boje
protestantov o kotollkov v protlreformačnej dobe neostali bez
negottvneho vplyvu ani na oblast hudby. Ku konsolidácii po·
rnerov prllllo v 30-tych rokoch 18. storočia, kedy v Kremnici
u sadený františkánsky rád a tzv. Kammerkapelle, pestovaná vo
františkánskom kostole, privied li hudobný rozkvet mesta k
dallllemu vrcholu, ktorého význam presiahol hranice mesta.
Posledná dOiežltá perióda rozkvetu hudby v Kremnici bola
spojená s menom v9znamnej osobnosti dejfu slovenskeJ hudby,
s J. L. Bellom.
E. Zavarský dOsledne· skfbuje autonómne a heteronómne
komponenty v Jeden kompaktný vývojový hudobn~ prúd, st!
muly ktorého hfadá vždy v lllršfch súvislostiach hospodár ko·
poli tických danosU doby. Vzhľadom na za hraničného tllatela
rozvádza autor často vefml podrobne tieto lllršle súvislosti,
ktoré obklopovali, stimulovali a modtrlk ovall v9vo j s.tmotne j
hudobnej zlol ky. Tým, že monografi a Kremnice pokr~va štýl ové obdobia, ktor é sa vystriedali na európskej pOdo v priebehu už zmieneného časového rozmedzia, kládla mlmorludtle
nároky prllve tak no rôznorodost heurlstl c ke J práce, ako oJ
na celkové vedomostné zázemie. Pri hierarchizácii bohatého
hlstorlck liho materiálu bola pre Zavarsk ého určujúcou výpo·
vedná hodnota d.mých hudobných skutočnost!. v t~chto súvaslostlach by bolo možné s autorom polemizovat o tom , ti
vplyv nemeckého elementu bol pri formovani hudobného tlvotn Kremulce už do takej miery rozhodujtlcl.
Na základo uvedeného moino vys loviť dve konštatovania .
Pn ým Je polutovanle nad skutočnosťou, že sa na Slovensku
nona!ilo vydavatelstvo, ktoré ~Y tak závažnu a prfnosnú prácu
vydalo ako samosta tnú publikáciu. Vydania slovenskej verzie
Sil napokon uJala Matica slovenská, ktorá vllak bude mono
graflu zvcreja1ovať op.:Jt no niekoľko pokrdčovanf. Verime. le
slovenský vydavotel nezabudne pripojiť k práci iladúce typy
registrov, ktoré uluhtla čltatelovl orientáciu v mnoŽStve na·
zhromuidoných fuktov.
~tonogrufla E. Zavarsk eho .. Bolträge zur Muslkgeschlchte
. .. ~ pau·t tuk z h ľad is ka metodick ého, ako aj obsahového k
vzácnym prínosom nielen do slovenského, ale aj do európskeho hudobno-historick ého bildanla a dôstojne reprezentuje
nttšu muzikológiu v ta hran lčf.
Sph1.t v plneJ šlrke l tlc najnáročnejšie kritériá súča!>neho
muzl kologlrkého spra covania monografie hudobnej lok ality,
tym sa súčasno stáva zlivilzkom pre t~ch , ktor! sa v budúcnosti podujmu u nas na obdobnú prácu.
DARINA MODRA

autorov a 12 Interpr etov sa pred~>tav1lo publiku na
l.:omornom koncerte, k:tory z m1c1alivy Kruhu mia·
dliCh ~>kladatefov U~>porzadal ZSS. Co v~etko sme
potull?
P. Bartovlc sa U~>llovne hfadd, skú~a svoje ~>chopn oMI
pľl práci s rlJznymi !itylovymt a vyrazovýml prostrled
ka1111. Jeho Ponorený hoboj, 4 plesne pre barytón a slá
člkové kvarteto, uyznel aj vďaka R. Szilcsovl a Bra
tlslttvskému kvartetu - velmi dobre. Ale preto tofkc>
:imútku, pre~o praue ten bole~tmsky Quasimodo? Mus1
me !>!Ce re~pektovaf sub/ektwnu potolw ~>kladby, fCt
nostalg1cktí melanchóliu, no už pľl výbere ver!;ov za·
rdža a/cast bezvychodlsk:ovosf: ,,a /a som nerozhodn!!
- a dnt Jedin~ rumovisko". Zhudobnente sa dósledne
prfmk!ína k: textu, citovo ho obohacu,e, no nepovy!iuje
do nov~ho, plnšieho významu. U P. Cóna sme už viac
k:rdt mohli pozor ovaf, že ;eho dom~nou je emotlvna ly·
r lka: u podobe smene/, mol oveJ tóniny a pastelovet ja
rebnoslt. Ne/de mu o kontrasty, ale o jemn~ nuan~>ova
1llC zdkladnet ndlady. Cón te zo v!ietkých mladych nat
~>Ubjektwnef!ll a mo~no at na,típrlmnef!lt; at Duo prt
dve flauty zaujalo svo/ou plachou nevt1eravostou a de
llkdtnou čistotou tvaru. l. Konečný Je vekom star!ir a
ne~udo, %e /eho tvorivO typ sa uz ustdlzl. Na,md to
sa tftka zrutnostt skladatelsk:ef techmk:y - charakte
r1 zu1e fU jormdlna uybrúsenost, stručnost vyJadrenza ,
vctutnd klavlrna ~tyltzdcia. MnoM Konetn~ho skladby
v~>ak nemafli vlU!!lle ambtcte mySllenk:ovo-obsahov~, ako
hlf sa am nechcel dostat za hranzce ptíhef trutruk:rwnu~tz: pocllujeme v mch nedostatok: lntenzivnej5leho
tvorlv/Jho rozmachu. A potom - vzor y a podnety [v 6
pr eludldch pre klavrr Sk:rtabln atď. ] prlokato " trl:ia"
z celku, nespracovan~ osobnostným vkladom, klary by
tch prehodnotil a stmeltl. Mimoriadne pl odny S. Hoc he l vycllddza z "tntultwneho spôsobu k:omponovama".
Ak by sa tym myslelo nieto v ducllu surreal1stlckych
automallck!iCh textov Je otdzne, nakolko je v hudbe
tato metóda vôbec mo~nd mimo rdmec Improvizovaných
tvarov. A/ tntutcla md na dtiva~ok svotu kvalltallvnu
rozd1elnost. Chvlfamt je Hochelova "neprekomponova
nost" zaujimavd, ptisoblvt1 v neotakdvanom radent im
pulzov, chvlf aml zase rozvldčna, nie dosf u!ifachlild.
Zdd sa vSak, fe Hochel md bohat~ vntítorn~ podnety
a mri~eme od neho v budúcnosti vera čakaJ. To Ist~
muino povedal a1 o ŕ'. Poulovl (Jeho Suitu pre klavlr
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SOUDOBÁ SOVt TSKÁ HUDBA
(A. Petrov, G. Kančeli) , Panton ll 0582

S'

stíčasnou sovietskou hudbou sa na naStch platniach
a v podant na!iich Interpretov
stretdvame čoraz časte/!ile; a
pravom. ide Iba o kval/tny VIÍ'
ber z neprebern~ho mnofstva
~ kladteb a autorov. Recenzova·
nd platila prlnd~a dve nespor·
n~ hodnoty sovietskeho ~ymfo·
mzmu - Po~mu, venovanú pa·
mzatk:e padlých v r okoch bio·
kddy Leningradu od A. Petrova a IV. symfóniu Pro memo·
ria od gruzlnsk:eho skladatefa
G. Kančeltho. Petrova ako·tak
pozndme (balet Stvorenie sveta
uu/edll neddvno v Prahe, {res·
ky Peter l . v Ko!llczach /. ale
Kančell le u nds prakllcky ne·
zndmy. O to prlfemnefSlm pre
kvapenlm je jeho hudba. KančPIIh o fedn očastovd symfónia,

nap1sand na pamiatku Miche·
langela, te pastelovo farebnd ,
melodicky zaujlmavt1
at
vďaka
vyul!lllu
gruzlnsk:eho
ptes11ov~ho matertdlu, a natmll
obsahovo komuntkatfvna. Na·
prtek tomu, Ze u tel vgraze pre·
vldda
melanchólia,
pokofnd
medttdcza, a k tomu e!lte v
Stgle, k:torfí J. Stilec v texte na
platni oznal!ll ako ,,statlč nost
v dynamtčností", ani na chvf·
lu posluchdča nenudl. Aut or
ma sktísenostl s filmovou hud
lmu a zúroč ufe ich, no nie smerom k: povrchne/ pdčtvostt, čl
plutk:ostt, ale naopak:: k zosfl·
nentu tíčlnk:u. K tak~mu rozvr·
hnutiu plochy, jef členeniu,
prPru!iovaniu nt1pormt dlhOch
dr taných tónov, ktor~ vyviera/tí logicky z hudobn~ho priebe·

ll! prll'riilnM sa •itll•l' ~
malebnfíml ve~o!Jýml zvonmi,
snlvou tanečnou epizódou l
vdfnym
chordlom
sldčlkov.
Mohlo by sa do zdat at " prlsladkd", keby Kančell tt1rover1.
nepresv1ed~al,
t:e nie te len
aranMrom ·zvukov, ale tvorcom,
ktor~ho hudba te In ptr ovantf lz
plnt1 hlbok:~ho, ozatstn~ho citu.
Symfonlck:g orchester Cs. rozhlasu " Prahe s dirigentom Mtl oJom Konvaltnk:om hra dle•o
prectzne; nafmit sóla dychov
sa pek:n~. mitkkt1 farebnost vystlhnutt1. Dirigentovi mo!no prtpočltat
zdsluhu na dosiahnuti
poko/net zdd um~tvostl, uvoľne
nom plynutt a rozvttanl hudolr
n~ho prtldu. Nendhlt sa, no te
11 tom, at napriek
pomal~mu
tempu, statlčnostl a klesa(tícet
rfynamlck:ef krivke stlnd untítorni1 naplUie.

1ifl

E'etrovova Po~ma predstavufe
r elk:om ln!í svet. Ak: sl Kančell
z robustného, obrov ll~ho Mt" helangela uybral len Melan''hóltu, E'etrovova téma a tel spracovanie te traqtcko-hrdtnskd.
'>dm pt!le na prvef strane par•lftlry, te ,,hrdlnstvo mesta Le'llngradu sa premenilo na vel!·
'llí legendu o neohrozenostt
' udsk~ho ducha" a ttíto skutoč
nos( vyfadrtl hudbou exprestv'IDU, vd!mivou, prudkou. Pomdlla mu v tom at obsadenie or cllestra - 4 trubky, 2 k:lavtry,
organ, sllnd sekcia btctch a
.~ ldčtk:y. Petrovova Poéma te formt11ne, myJltenkovo o tn~tru
mentatne zvlt1dnutt1 s velk:ou
presvedčtvostou. Konvalinka sl
pri tel reallzdctl počtna s umeleckou rozvahou: presne ro zmtestflu/e dynam ick:~ vrcholy,
vychddzattí mu zuukovo sýte
qradt1cle a daria sa k:rdsne,
ndhle stt~enta. Orchester st zaMtí~l
pochvalu za stístredenú
lzru, v ktore/ v!lak nechOba ant
muzlkdlne zaufatle. Kvtill tomu
mlJteme k:on$tatovaf, fe t tnterpretalJn~ho t dramaturglck:~
ho hladiska te platila cenngm
prtnosom k: poznaniu angaf ovanet stíčas nef sovietske/ tvorby,
te potvrdzufe tet uysoké umeleck~ ambtcte prt stvdr ifovant
program ovfíclt /det stllJasnou,
osobitou hudobnou rečou.
-lp-

v spracovani L. Fatxa a Zd. M1·
kul u.

©

Opus Stereo 9117 04 ll.
Slovensk~

zbDfn!Cke plesnr
uprave Zdenka Mtk:ulu tvor1a
s vybranými ver !aml Pala B1e·
ltka tematicky ucelen~ hudob·
no poeuck~ pd~>mo. Ndladovt1
poloha vybraných piesnt a ver!iov 1e lyr1cko-ep1ckd a baladtcko zádumtlvd.
Z
pätndstlch
p1e~nl md fedendst parlandovo·
ruiJátový charakter .

11

Spofovacou n1tou cel~ll o llupd~mo
je
spomienka d1evlJala a matky
na w1 bl1zkel1o zbofn lck:eho hrdlllu, bývatlíceho ďaleko v ho·
rách. Uvodnfí ndladovtí polohu
charak:t erlzuttí piesne Hef, dobre tomu Jani kovl, A ja 1dem le·
bo mustm. Dal!ila čast nahrdvky nds sprevddza do sveta
~>melqch funt1kov vo valnej prirode, kde mtižu ,.!1f bez obáv
a pdnom srdc1a plnlf stra
Hej, zabllt, zabtll, a bdseil Na
chom•. K te/to ndladovet časti Krt1fovef holi. Zdverečnd čast
patria piesne Ked vyJdem na 1wdobno-poettck:~ho pdsma uy·
skalu , Zavef vetrlk: , zave/ a
znteva ako nddet do budtícnostl
llef, Poľana, Pofana. Rados( z
a viera, ~e ,,azda prtde delf,
vilazstlev, spravodlivé rozdeľo
keď /undk: na holt zase uatru
vanie pt1nom pobran~ho mafet- rozlott. ,,Ttíto atmosf éru dotvd·
ku medzi chudobných, worl
ra pleseif Het, k:amardll mo /l.
tr etl nt11adovg asek: hudobno·
V~etky
plesne tnterpretute
poetlck:~ho pdsma. Ttíto čast ožwu;ú plesne FufartilJka mo/a, Frantl!lek Ltvora, sólista oper y
SND. Mo~no poveda(, ~e plesOf, mamka fenll by sa, Ef, zane boli vybran~ s ohladom na
duda/, zadudaf a Trt dni mo
teho zvonlvfí tenor a sndď at
nahdflall. Predzvesťou traglck:~
sklon k: lyrtzuttícemu patetizho konca smeMho ~Ivota h6r ·
mu. V!letk:y plesne zvlddol Llnych chlapcov 1e typtck:t1 zbotvara velmi ukusne. {Sndď nafntcka pleseif He/, zaplsk:al ft1
pôsoblvet!lla te v teho podanl
no!lk, po ktorej nasledufe ptP
plese ll Hej, zaplsk:al Jdno!tk: /.
sell V hrochotskef doline narlf'
ka Anitka. Ttíto pochmtírnu nd·
Nahrt1vk:y boli vybraté z pro·
lodovfí plochu dotvdra ptesefl dukcle Cesk:oslovensk~llo rozdobno- poetzck~ho

vyborne zahrala Z. Majerská-Poulová), at keď te odmnqm typom, bltzkym - povedzme - Hlndem1thov1, č1
~vo/mu pedagóqovl D. Kardo!iovl. Nafmd v tom, te hod
ne vyu~lva polyfonzckú prdcu s motfvom, teho rozvt
tallie, a st aro~>llwo modelufe for mu; vo vgraze te
.~trledmy, možno af uplltý - nespieva e!te s celkom
volnym1 krtdlaml. Prt tom v!etkom je k:ompozlčnt1 !.li
str edenost mlaäého autora l snaha o vlastn!}, svo/ský
tón obdwuhot.iiiO. Velmi vyrazn~ dielo predstavu/ú Ref
lexlo pr e sláčikové trlo od J. Farkaša. Prlnd!la/tí expre
stvne vypiittí, my!iltenkaml nabltú, vo zvuku mo~no a%
pr tN! hustt1 hudbu. Ak stí naplsan~
dodek:afontckou
technikou, - ~o sa z fedn~ho počutia dt1 tba tu~1f,
nze tvrdtf, tak: le 10 v tomto prlpade zvlt1dnutd tech
nika: autor z net vydoloval prtíve to tudsk: ~. osobn~.
nte hezrluchfí mtíqiu radu a operacit s ntm. Poslednt1
~k ladba koncertu nepochtídza z pera skladatefa, ale

hlasu v Bratislave a v§etky dlrlgufe Pavol Bagin.
Uspellne sa zhostil svoJe/ tllohy Zdenko Mikula. Svojtm
hudobnOm t1pravdm dal typickú
pečat
umeleck:~ho
r uk:optsu.
Zuld~tnu pozornosť st zasluhute teho farebnd ln!ltrumentt1cla,
svofsk:é medzihry a pohrdvante
sa s rytmom ptesnt. Oprauy
r.botntck:ych ptesnt v orchestrt1l·
nom rtíchu nemattí lokdl ny kolorit, ale prtpom1nattí ~tOl predchodcov na~et nt1rodnet moderny.
Recltdcle nahral Gustdv Va·
lach. Obdlku gramoplatne zdo·
bt detail z rudovet malby na
~kle.

ALEXANDER MOZI

sk:ladatelk:y. Vold sa Márta Petrašovsk4 a v st1časnostl
konči !ltt1dlum k:ompoztc1e na l AMU 11 Br ne. V skladbe
pre husle a klavtr Vo veku mladého človeka vyu!tla
krdtke melodtck:o-rytmtck:~ /rag menty, spt1tan ~ s poču 
tefnou vntítor nou l ogikou, prl/Jom celk:ov~m u sympatickému vyznentu pomohlo at dobr~ ndstrotov~ posadente•
Koncer ty ml ad!}ch sk:ladatefov M1 zdsl uZni1 a potrebné akcie. PrlZnaf me sl v!lak, fe tak:~to prehliadky sú
pre befngc'h posl uchdtov (zvyknutfích na opatrnd dó
zavanie stíčasnet hudby, viac alebo mene1 raf inovane
ukryte{ medzi obohrat!7m1 "kusmt~) mdlo atrak:tlvne,
a nemofno očak:dvaf, fe na ne prtdu vo vlllJ~om polJte.
Prdve pr eto by sa mohlo uva~ovat o svotlm splJsobom
prehr dvk:ovef, dtskusnet podobe: prttomnt autori, Ich
pedagógovia, dam skladatelia, pr tpadnP kr ltlct by sa vy tadrovall, čo a ako. Iste by lo bolo vlacstranne u~ltoč·
n~ a možno at interesa11tn~.
I GOR PODRACK1

Zo

zabraniňia

'Mo FradJcfurta nad Odrou o tvoria Pa·
mltnfk C. Ph. E. Bacha. NovA in!itltúcia
sa bude venovaf dokumentácii a !itúdlu
lllvotni!ho odkazu syna J. S. Bacha.
K Krynici ( PĽR) aa uakutol!nll X. las·
tinl operných 4rlf a piesni - leatlnl
Jana Klapuru. V tomto roku aa ho aú·
'eatnlll aj •lacerf teoorlatl 110 uhrani·
fia. Cukoalonnako repreaentotal aóJlata opery ND • Prahe, alo•enskt lano·
rlata Ján Kocian.
Vo veku 80 rokov zomrel v New Yor·
leu Alexander Brallowsky, svetoznámy
amerlck9 klavirista rusk6ho pOvodu.
Studoval v Kyjeve, vo VIedni u T. Lesze·
~yck6ho, v ZUrichu u F. Busonlho. Vyn ikol najmll ako skvelý Interpret Chop!·
novej hudby, významní! miesto v jeho
rozsiahlom repertoári patrilo aj dielam
!Beethovenovým,
Mendelssohnovým a
Schumannovým.
Prvú cenu na Medzinárodnej spadekej aQ(all .,. Aténach udelili Japonke
Mltauko ShlraioYej, ktorA je ul laure6t·
kou a4fall Huga Wolla (VIedeil) a R.
Schumanna (Zwickau).
Cenu Gottfrleda Herdera zfskal tohto
roku v obla stt hudby bulharský skladateJ Marin Golemlnov.
Komick6 operu ,.Zbrak a dlifa" alte
Jen 14·rol!ného Bulhara Emila Naumo•a
predviedli • Paril i pod taktoYkou skla·
datera. Naumo• ul ako 8-roi!ný debuto·
nl ako piani1ta a neskOr ltudotal •
Parfll u Nadl Boulangeronj.
Sedem premiér plánuje pre nastáva·
)ilc u sezónu Státne opera v Budape!ni
a k nej patriace Erkelovo divadlo. Uvedú aj novil operu Mojžiš, ktorú sklada·
teJ Zsolt Durkó napfsal podla rovnomen·
nej drámy Imre Madácha.
Cyklom koncerto• spomenie Giwand·
lleuaorcheater " Lipsku .,. budtcej sezóne
150. •froi!le amrtl L. v. Beetho•ena a
nedol lté 70. nerodi diny D. Soatekovll~a .
Premiéry bud6 meť skladby Ruth ZechJinouj a Georga Katsera. Popri Kurtovi
Maaurovl budt orchester dlrlgouf o. l.
H. Blomstedt, H. Csys a D. Kltejenko.
Vo veku 79 rokov zomrel v Mnfchove
bllansky violončelista a skladateJ Enr1co
Malnardl. Repertoár tohto slávneho vlr·
tuóza obsiahol takmer všetky významné
vlolončelové koncerty. Bol z n~my a vyhlad4van9 aj ako pedagóg (Accademia
dl S. Cecilia v Rlme, salzburské Mozarteum, konzervatórium v Luzerne) .
Porladatella Medzl n~rodnej súťale P.
1. Cajkonkého v Mo1kn prlpravuj6 pre
8. ročnfk (• jtinl 1978) niekolko orga·
nlza i!ných zmien. K sú(all IB pripustia
lnltrumentalistl vo veku od 18- 30 ro·
koY, speváci od 18-32 rokov. Povinnf
program nástroj~ro• predpisuje Beetho·
venova 1onéty (doteraz Haydn alebo
Mozart) vokálne pensum sa roslfrllo o
Mehlero'va a Strauaao•• piiana a Aria
z opier Mu1orgak6ho, Borodina a Rimakého-Koraakova.
V USA prlpravujíl prvé predvedenie
s lnfónll a kantét, ktoré komponovali
v 18. storoči brazllski duchovn(, synovia
čiernych otrokov.
Benjamin Brittan naplaal pra Amadao•o kvarteto noY6 sl6člkod knrteto.
Tretia kompoafcla tohto druhu unikla
30 roko• po aroda pnfch dyoch Brit·
lanových knrtet a llft6my dbor ju m4
pt·emiéronf koncom tohto roku.
Známa osobnost h udobného života
'NDR, skladatelka a pedagogička Ruth
Zechllnová oslávila svoje 50. narode·
n iny.
Na závar sezóny uviedol baletný sil·
bor Státneho divadla v Drá ž ďanoch baletný večer na hudbu českých skladate·
Jov - S. Havelku, L. Janáčka a O. Nedbola. úspešnú Inscenáciu a. h. pripravil
prožsk9 choreograf Pavel Smok.
Doteru ne11n6me kresby Fjodora Sarapina, na ktorých aa umelec predala·
vu)e vo svojich slávnych úlohách ako
Oon Qulchote a Mellstorelea, darovala
Saraplnova dcéra ruskému opernému
múzeu v Leningrade. Cenu zbierky pre
vfstavu zvyluje aj fotografia Artura
Toscaniniho 1 venovanfm Salapinovl ako
aJ rad fotogra[lf z rodinného albumu z
posledného roku llvota netoznámeho
SP"Váka.

Medsln6rodn4 dfal flllailfch operných
apav6ko•. porladan4 Rald6 tri roky v
Sofii atha aa najYýsnamnajlou a6talou
na aY8ta. )ej trojkoloYý ayatém ( dye ko·
16 na koncertnom pódiu, Y treťom •Y·
IYorenle opernej role na javlaku) po·
akytuje ucelent komplnnt pohlad na
apev6cke, hudobno·•frasoYé, herecké l
ayn tetlcko umelecko·interpretatn6 schop·
nosti mladých apedko•. TI, ktor! • jed·
notliyých rotnfkoch sofijskej a6ťale oblt6ll a boli ovenl!enf titulom laureáta,
sakr6tko siakali najYyUie ocenenia a
atall aa o11dobou dom6clch l zahranič·
ných scén. Spomeilme alpoil A. Salim·
ak6ho, P. Gloaopa, N. Gjuselna, B. KarnobatloYOY6· Dobre•ovú, D. Petkova, V.
Atlantova, J. Nesterenka, G. DimltroYo·
Y6, A. Tomod·Slntov6, S. SaaaoY6, B.
MinlllkleYa a J. Kolaanikovovú •• ,
Tohtoroč ný VI. ročnfk sútaže (5.-28.
júna 1976 l sJuboval počtom prihl~ se·
n 9ch súťažiacic h (741 z dvadsiatich krnjln celého sveta nevšedný spevácky festival. Zlat, pri losovanl pred prvým ko·
lom sa prezentovalo len 49 kandidátov;
neprišli súťažiaci z Talianska, Juhoslá·
vie, Japonska, Mongolska a chýbali nj
ďalšf speváci. Podla hlasových odborov
súťažilo v prvom kole 19 sopranistiek,
8 mezzosopranlstlek, jedna altistka, 10
tenorlstov, 6 barytonlstov a 5 basistov.
Ich odbornú úroveil a pripravenost char
rakterizovala členka poroty, nár. umel·
kyna B. Karnobatlovová takto: ,.Prvé
kolo prebiehalo • znamen( •elml yyrov·
nanej umeleckej 6rone. PreYiádala ••·
rlbna a nedomlt6 prfprava u vletkfch
1kupln, reprezentujúcich jednotlivé krajiny. Najleplie boli pripraven( sovietski,
rumunskf a bulharskl kandidáti. P6i!lll
aa ml tlel maďarakf Inter preti . . . dnos
je ul yelml vysoká G ronň umeleckého
atredu, no nemi11em povedať, le by cel·
kov6 6roveň neust~le rástla - • prvom
l druhom rol!nlku
boli totll nlektorf
lplčkovf kandidáti od začiatku jasnfml
favoritmi ... , zdá sa ml vilak, !o v tomto ročnlku nemáme kandidátov tzv.
.,exkuniantov", mo! no iba dva-tri typy."
Výsledky prvého kola plne podčiarkli
hodnotenie B. Karnoba tlovoveJ. Do druhého kola postil pllo 39 kandidátov. Po·
tvrdila sa priorita speváckych škOl Bul·
hat·ska, Sovietskeho zvazu, Rumunska,
vysok9 šta ndard v Maďarsku a ( prekvapujúco! l tiež na Kube. Do flnéle postOpilo 16 kandidá tov - zo Sovietskeho
zväzu 5, šiesti z BCR, štyria z Rumunsko
a jeden z MĽR. Po s konč e ni druhého kola porota navrhla u deliť zvlllš tne ceny
niektorým Očastnlk'om, k tor! nopostúplll
do rtnllle. Predstovlm teraz jednotlivých
finalis tov a pokilslm sa zhodnotiť Ich
výkony v operných predstaveniach:
Emil lu rascu (roč. 1943). absolvent
St. konzervatória K. Porum bescu v Bu·
kurc!itl, bo l sólistom opery v Krajovo a
Temešvári. Od rok u 1975 je sólistom Ná·
rodnej opery v Bukurešti. Na Erketovej
sotafl v Bud11peštt v r 1!175 ziska! !;po·

v ý~ ky,

PREVIERKA
TALENTOV
Vl. medzinárodná
súfaf mladých
operných spevákov
v Sofii

EMIL GBRMAN

(1913. 1976)
Ked som sa dozvedela o
smrti svotho pedagóga { 28. ft'l·
na t.r.), ndrodného umelca
ZSSR prof. Takova l zrailevlča
Zaka, faden z prv!}ch obrazov,
ktorý ml prebehol myslou, bol
obraz troch tvdrl : dvoch na fo·
tografldch a fed nef za klavl·
rom. Bolo to ntekolko t!}!dlíov
pred smrtou Takova lzratlevlča.
Vtedy na hodine prWel do r ozhovoru G. Nefgauz a Artur Ru
btnstetn. Zauttmala som sa o
vzdfomn!} vztah týchto dvoch
vellkdnov klavlrneho umenia.
Prof. Zak vstal od klavfr a, podl§lel k svoJe/ gigantickeJ knl!
nlcl a vytiahol nlekolko vel·
kých f otograf/l prof. Nefgauza
l ežiaceho na posteli počas Je·
ho pobytu v nemocnici, krdtko pred smrt ou, v Uvom r ozho·
voro s Arturom Rubmsteinom, ktor!} v tycll d!)ocll koncertoval v Moskve. Prczerajac st tieto dokumenty som nebadane
pozrela na prof. Zaka, ktor!} po velavravnom zamyslent do·
dal: "Ked som sa potom stretol s Rublnstelnom o New Yo rku!
povedal ml, ~e nikdy nepred pokl ~dal, že to bolo posl edny
raz, čo videl svofh o prlatela :ivého •
Ked som sa s prof. Zakom lačlla pred Jeho odchodom na
liečenie, zostal mt v pamäti fello vfírok pri preberant kytice,
ktora som mu odovzddvala na konci semestra: ,.Kvety sú
všetko ..." Tie! som nepredpokladala, že mu o niekoľko dni
polotlm také tsté kvety na katafalk.

Pod nénom ,.Pozerajme na hudbu! "
prlprulla macfaraká talevlzia medaln6·
rodnú a6(al televllmych hudobných re·
llaiírov. Súťale aa súl!aatnllo ltrnás( rellséro• programov válnej hudby zo
siedmich televfsnych stanfc. Po výbero·
•om kole do dailej aúťale postúpilo
dev ä ť rdilllirov, medz! nimi aj Joze( Novan. rellsér bratislavskej televfsle (na
snfmke v s trede - pred a6ťalou v pro·
stredf budapel lianakeho televfsneho ltú·
dia) . Oallle kolá atiťale l finále 1a uskutočnia v dňoch 14.-19. septembra

a. r.

TURIT STATNIK

clálnu cenu poroty. Interpretoval úlohu
grófa Lunu v opere G. Verdiho Truba·
dOr. Mé farebný, kovový, volumenózny
barytón s pevnými prleraznýml v ýškami
a v celom rozsahu ov ládaný pomerne
dobrou tech nikou. Menšia neistota u
prechodných tónov zaprlčl nlla svojvofné
spomale nia a prestávky pred exponova·
n ýml miestam i. Dy namická š kála po·
strlldala plano. Muzikálne trochu ťažko ·
pl\clny. Po hereckej stránke dost ner·
vózny ( prllisná zod povednost, možno l
t rOma). postov u formoval len úzkym v9·
ra1ovým registrom.
Vonela Janevová (roč. 1945), absol·
vcn tka St. konze1 va tória v So rtl, Jo sO·
llst kou Sof ijskej ntlrodnej opery. V rok u
1975 zlska la 3. cen u na medzlnllrodn r J
súťaži v Rio de junlero. Interpretovala
ú!ohu Vloloty vo Verd iho Traviata. Má
zumatový, ľla utovo zafarbený tmavsl
soprán s ma lým tremolom v s tredneJ poloh'l. !loci vyspieva la všetky cxponova nj\

Pamiatkejakova l. Zaka

Po tro1ročnom i>tadtu v Moskve u prof. Natansona, ~laka
a dlhoročného asistenta prof. S. FeJnberga, zatúWa som bllž·
!Ile sa obozndml( at so skolou prof. G. NeJgauza, najvyznamneJšleho klavtrneho pedagóga 20. storočia. NaJpovolanefSlm
znalcom a priamym pokratovatelom teJto skoly bol T- Zak,
feden z Jeho nafzndmeJ!ilch žiakov, ktoré/lo pedagoglckd prd·
ca priniesla 20 nafvysstch ocenen! na medzmdrodných slíta·
tlach {Petrov, Afanasjev, Tlmofetevovd, Vtrsaladze, Mogliev·
sklt, Navasardfan, Cerkasov, fegorov atď.J. V r. 1975 som
požiadala o preradenie do teho trtedy.
Charak terlsttckou súčas(ou Zakovef osobnosti bolo prostredie,
v ktor om t.ll a pracoval. V prttml jeho pracovne, ktord svo·
tlm zarladentm bola stelesnen!m teho duše, preblehall na!ie
dlhé roz hovory a konzulldcle o klavlrneJ l nterpretdcll. V d6·
sledku zhorsenla zdravotného stavu vyučoval prof. Zak po·
sledné r oky doma. Pre nds, !lakov, to bola obrovskd výhoda,
pretože št!íl Jeho prdce sa vyznačoval sústavnOm použlvantm
asocldct!, analógii, súvlslostt s tn!}mt odvetviami umenia, tam
bolo lah.§le nazrie( do teho vnútra.
NezabudnutelnO bol Jeho prtstup k problematike uplatne·
nla tvoriveJ lndtvlduallty vo sfére klavtrnej l nterpretdcle. Pro·

kolorattlrne miesta je j roblil
problémy. Vedel by som st JU predstavi(
v dramatlckojslch
(verlstlckých l Olo·
hách. Inak hudobne volmi preclzna s bohatou dynamickou a vyrazovou šká·
lou. Má pekný zjav, ktorý jej dopomo•
' hol k hereckej pt·os v e d čivostl. Svoju
Vloletu stvári'IUJO ú'!pornýml herecko·
výraz.ovýml prostrledkaml. Dobrá muz!·
kalltll, syntéz11 speváckych a hereckých
schopnosti, kultivovaná, prttom decen·
tn4 Interpretácia sú zárukou veJkého dl•
vác keho úspechu.
.
Emil German (roč. 1943), absolvent
Klužského konzerva tória (prof. Lucta
Stanescu) , je sólistom KlužskeJ opery,
Ziska! 3. conu v speváckej síltažl G.
Enescu, l. cenu vo VIedni a l. cenu
sútaže ,.Madame Butterfly" v Japonsku:
Interpretoval \11ohu Rudolfa v Pucciniho
Bohéme. Je to lyrický tenor so vzornou
talianskou belcantovou školou. Spieva
velmi Iahko so žiarivými, skoro dramA·
ttck9ml výškami. Vysoké ,.c" n ie je pret1•
ho problémom, naopak - expreslvnym
v9razovým prostriedkom. Jeho herectvo
a muzlkálnosf trochu znižovalo neustá·

lo sledovanie
Clst9 spevácky
nou a tónovou
Ve Jký tale nt a

I V AN KONSULOV

dlrlgentovýcli ntlstupov;
typ s obrovskou modulač
dynamickou schopnosťou,
prfsiub do budúcnostl.

Rumjana Barnov6 ( roč. 19451, absol·
ventka St. konzervatória v Sofii, od ro·
ku 1972 je sólistkou Sofijskej národneJ
o pery. Interpre tovala úlohu Sevlny v opere bulharské ho skladateJa Paraškleva
Chftd!ljeva Leto 893. )eJ m ladodramatlcký soprán s vlbrátom, precMdza júclm
miestami do tremola, často zanikal v
prehustenej
Inštrumentácii
zvukovo
predi menzovaného orchestra. Rezervy
má v technickeJ dopracovanostl vý§ok.
Muzlklllno a hereckí! stvárnenie posta·
vy preky povalo mladi stvou angažovanostou - s ndznakml dramatického na pil·
tla. Ucelený dobrý Interpr e ta č n ý výkon,
av ak bez amblclf na popredné umiest·
nf\rtln

f esor vybral velk!} album z tvorby svofho nafoblúbenej~zeho
výtvarnlka P. Picassa a povedal:
"Vezmlle
napriklad
Plcassovho génia/ SvoJ prevratn!} tvorivO čm prlpravo·
val úpornou snahou prevtelt( sa do tvorby svoflch predchod·
cov. Ozafstn!} Picasso sa zrodil a! po obdobt Picassa v po·
dobe Renoira, Cézanna, Lautreca atd. Taktie! klavirista must
vo svoJom v!}vofl prevziat a vedlet pout.U všetky prvky tvor·
by svoJICh predchodcov. Al! potom sa m6!e pokúsit o svot
vlastný tndlvldudlny prefav, ktor !} na takomto zdklade u! nevyznie ako povrchnd honba za originalitou."
Zautlmavé bol/ Zakove ndzory o hodnotdch umeleckeJ tvorby. Kriticky pristupoval k niektorým skladbdm uzndvanýclí
skladatelov (napr. Beet110vena) a vysoko oce1loval skladby
nezndmych autorov (napr. Furtwtlnglera). t eho znalosti liU·
dobnet l/teratťlry daleko prevyšovali nielen znal osti klavms·
tov, ale aJ najzasvtlteneJ!ilch hudobn!Jch teoretikov. Teho naf·
oblúbenej!itm skladateľom popri Beethovenovl, ktorého posledné kvartetd po!iepky naz!}val "oknom do t.tvota• , bol Chopin.
fe to pochopltelné, ved na medzlndrodnet klavtrnet súfa2t
F. Chopina vo Var!iave zhkal {v r. 1937/ l . cenu, zlatú me·
dallu a osobitnú cenu kr itiky. Pozoruhodne fe, že Chop/novu
tvorbu so svottnll !lakmi takmer nepreberal. Raz vo chvlll
vyznania k t vorbe tohto nafvtlčšleho bclsnlka klavlra povedal:
.,Pochop/terne, že nem62em preparovat svoJe srdce:
V prvých momentoch nadvtlzovanw kontaktu s prof. Za·
kom sa }av/l ako uzavretfí, trocha sucll!í a odmeraný človek.
Nerozddval úsmevy a ~lovd uznania tomu, kol1o nemal mo!·
nost dlhšie poznal. Až nesk6r .~om pochopila, ak~ md vysoké
požiadavky a aktl ocenenie :namend Jeho konStatovanle "cel·
kom obstoJne". Slovd "vOborne, krd~ne" použival zriedka,
av!iak vtdy s chvejúcim sa Il/asom.
Zauttmal sa o vsetko, ~o patrilo a patrl k duchovným llod·
notdm l udstva. Na kat.dl1 svofe zahrantč11tl turné sa dôkladne
pripravoval . Vždy vopred preštudoval všetko, čo bude mat
mo!nosf uzrlet v ka!dom mieste, ktoré poctil svoJou hrou.
v Bratislave bol u! dost ddvno, av!iak prekvapil ma podrob·
ným op!sanlm miest, v ktorgch v Bratislave ! Ili a tvorili
llaydn, Hummel, kde koncertoval Mozart a Llszt, kds sa zdr·
t.taval Anton Rubtnstefn.
Pokladdm za nenahradllerna stratu skutoč11osf, že v d6sled·
ku svofe/ skromnosti nezanechal svots znalosti a vedomosti
dal!ilemu pokoleniu v p!somnosllach. Vždy mt uyrdl!alo aycll,
ked f. Zak rozprdval o deJlndch sveta a umenia. Zdalo sa
ml, akoby bol priamym účastntkom všetk!}ch v!íznamných
1 menej v!}znamn!}ch hlstorlck!}ch udalosti. V tefto oblasti bo·
lo teho doménou 19. a 20. storo~le. 1'a!ko sl predstavU lep·
steho znalca tvorby romanti zmu a všetk!ích modern!ích prú·
dov. ktoré z neho vyplynult. Poznal sa s naTv!}znamneJšlmt
umelcami, svoftml sú~asntkmt, čo, nepochybne, :ndsobovalo
1eho ducllovntl bohatstvo.
Velmi tntlmny uztah pocltoual k t vorbe československ!Jch
skl adatelov, nafmlt k L. Tandčkovl. fedn ou z posledn!ích skl a·
dieb, ktorlf som ufl ho na§tudovala, bola l andčkova klavlrna
sondta s ndzvaml čast! "Predtucha• a "Smrt" . ktoré v tejto
súvislost/ zne/11 tak symbolicky. Svo(!m obsahom hlboko prenikalo do Jeho vnútra, počúval Ju mimoriadne vn!mavo a po
Jel odznent zotrvdval v temnom zamyslent. Teho slovd " Smrt
Je strašnd, !Ivot te krdsny•, ktor!} ml zakončil tel posledné
odpočúvanie, ma budlí. sprevddzat po cel!} !Ivot.
EVA DIANOVSKA·VlRSIKOVA

~llelia Siikajti (r()Č. 1944 ]', absolvent•

ka litovského Státneho

konzervatória,
i peciallzovela sa dalt.lm Studlom v O·
parnom ~túdlu v Sofii u pr of. Brmbaro·
va . I nterpretovala
ulohu Amner1s vo
Yerd1ho opere .,Alda". Jej mezzosoprOn
m á dosta totný fond l vclký rozsah. Na·
p ri ek Lomu h las za n ika l v 1·ezonačne ne·
d op racovllných stredoch a v hlbokej po·
I obe. Občas sa objavilo tremolo 1 Into·
natnl§ nedostatky, nevyilll jej aj mekto·
r é exponované vý~ky. Napriek nespornrj
muzikalita nevy užila v elké možnosh nu·
ansova nl ll a psychologickej kresby, kto·
r é poskytuje p artitúra. Aj po hereckej
strán ke zostala dlfná n áročn ej, rozpo·
,r uplnej, ale na jmä preto vďačnej úlohe
Amneris. Neprenl kla do podstaty jej
c harakteru, n edlla sa s postavou a jej
m l m osp eváck e st várnenie zostalo l en na
p ovrch u. Je to škoda, pretol!e má n emá·
lo p redpokla dov p re úspešnú divade lnú
k ariéru (pekný zjav, hlas, muzikalita l.
Jurij Statnlk (roč. 1947l absolvoval
spevécku triedu v Klšlnevskom Inštitúte
,p re umenie a v rokoch 1974- 75 jednor očn ú stál! v m ilánskej La Scale. Zfskal
l . cenu na V l . všezväzovej sútal!l M. I.
Glln k u. Je sólistom Divadla opery a ha·
l etu v Kišineva. I nterpretoval úlohu FI·
lipa II. v o Verdiho opere Don Carlos.
•B ohatý, f arebn9, kovový hlas s vefkým
rozsahom a velkou dynamickou, výrazov ou škálou. Technick y v ýborn ý - hlavn e vo f orte. Po hereckej stránke velmi
'd obre .,aržal" postav u, má všetky pred·
p ok la dy p rev tellf sa do predstavov&no1
role. Je to n esp orný t al ent, javlskovíi
osobno s ť, d obr ý zjav a velk á nádej so·
vtetskej opery.

Nelly Mlrlciouod (roč . 1952l absotvo·
vala konzervatórium v Jasy, k de je tiež
sólistkou oper y. M r oku 1974 zlskala 2.
c enu na s ú ťa fl v Barcelone a v r oku
1951 1.. cenu v Alenách. Interpretova la
lllohu V l olety vo Verdllio opere ,.La
Travia ta". Sopr11n lstk11 s v elmi dobre
znejtlcou vrchnou polohou. V stredoch
A v nízk ej polohe hlas stráca l na prle·
b ojnostl v ln ou t echnick ej nedopracova·
nosti rtremolo, Izolovaný h rudný regls·
~rl . Je to skOr kolor11t l1rny typ s ta·

rebne bohatým dramatickým základom.
Po hereckej a muzikálno) stránke upú·
tata SVOJim temperamnntným prrj11vom.
Vyčltal by som jo) vi;ak nlrktoró In·
tonačné a rylmlrkó
nr.p1·esnost1, tlel
men~! kontakt s partn ermi. l'rotote m e
ce lkom premkla do vnulornClho ~velil
operne) p os tav ~·. zdalo Sil joj S.onan10
samoueolnó a rormallstlck6, 1 kecf zav~e
aj r.fektnó.
Viktor Cernomordn•kov {roč. 19-17 l
absolvoval speváck u fakultu Mo~kovsJ.. é·
ho státneho konzervatória. Od roJ.. u 1974
je só listom Kujbysevsk~ho d1vadla opo·
ry a baletu. Interpretoval titulnú ulohu
v Borodfnovej opet·e ,,Knlcia Igor". Cernomordnlkov má farebný, sý ty baryton s
veľkym
I'OZS8Ilom, s douro zncjucfml
výškami l spodnými tónami. V strednr. j
pol oha však jeho hlas strdca prlet·az·
nos!, jo akoby utlmený. Prezentoval sa
dobrou muztkalltou, mal l en menšie ryt·
mlcko-tempové v ýkyvy vyplývajúce prav·
depodobne z rozdielneho pOI)atla s6lls1u
a dirigenta. Po hereckej str dnke z v lá~!
neoslnil z postavy, ktorú ~> kladat o l
psychologicky a cha t•akterlzačne jemne
diferencoval, vyťažil Jen h1·ubé obrysy,
nepodarilo sa mu rozkryť viacero vý razových polôh.
Livia Budaiová (roč . 1950 l absolvova·
la Hudobnú akadémiu Ft·. Liszta a JC
od roku 1973 sólistkou Budapc!.tlanskej
~tátnej opery. Zlskala 2. cenu na Dvoi'l1·
koveJ speváckej suta!t v Karlových Va roch, 3. cenu na Callasovej sútatt v
Barcel one, l . cenu na Erkelovej sútal!l
v Budapešti, strlebornl1 m eda ilu a ce·
n u za najlepši u lntol'pt·etáclu Ravelovej
p iesne na Ravelovoj stHatl v Par!žl. In·
terpretovala úl uhu Amneris vo Verdiho
opere "Alda". ]ej alt s farebne bohatým
l vorkym hlasovým fondom jo prlerazný
hlavno v strednej a spodn ej polohe. Ex·
ponovan6 výšky este nemá technicky
dopracované, znejtí úzko a plocho. Mal
som dojem, že jej úloha Amneris vzhla ·
dom na ni žši altov ý odbor nie prfll!l
.,sedela". Demonštrovala vsak presved·
člvO muzikalitu, jemnú dynamickú a v ý·
razovú diferenciáciu, cit pre mieru a
vkus. Herecky uplatnila všetky polohy
charakterovo nároč nej postavy váS·

·o tanci v Tampere
Hlavný m bodom zasadnutia Tanečnel sekcie ITl v Tampere
(3.-8. Vl, t .r .}, ktorlho sa ztU!astnllo 46 r epr ezentantov z 19
kraJl n, bolo vyhodnoti( mo%nostl uplatnenia ludovOch tanet·
nQch. prvkov a obohacovania baletnOch predstauenf touto ces·
t ou.
V tluodnom r eferdt a houorll JuriJ Grigor ouU:, Mf baletu
moskovsk~ho v'3t k l!ho divadla o svoJet prdcl, ako uyutll nd·
r odnl pohybou6 pruky svotet kratiny v baletoch KamennO
k vietok, Legenda o ldske a l uan Hrozng, ako sa podartlo dat
p oslednl mu zo spomtnangch predstavenl tt1 nezamenllelne
ruska atmosfl!ru. DruhO z prlhouorov bol venovaný detlnné·
m u pohladu na ludoué tance rôznych ndrodou a ich postup·
n4mu obohacovaniu pohybovým matertdl om preuzat ým z pro·
grestunych tanečnf}ch techntk. Dr. Brno Pesovdr (MĽR) sa
zaoberal pr oblematikou autentických a t zv. sfí~asnýcl! sfíbo·
r ou ludovOch tancov. Na po!ladanle del egdtov zadeltl Nn·
n osf tý chto sfíborou do t roch kategórll: 1. na súbory, ktoré
sa zamer ali na uchovante autentických tancov a zvyklosti
t eJ-ktore/ demografick:et oblasti; 2.sfíbory, ktor é upravutfí lu·
d ov6 tance pre scénické predvedenie; 3. tzu. ludoué balety,
pre ktor é libreto at krokové vllzby vytudra choreograf. Zdô·
r aznll aJ nevyhnutnost fllmovOch a plsomnýclz zdznamov po·
mocou tanel!ne( notdcle v zduJme ucltovania ndr odných kultfír,
ako aj medzlndrodnýcl! moZnostt výmeny odborných materld·
l ou.
Na demon~t rdciu zclroJou zaujlmavýcll tudouycl! prvkov a
Ich scénlcktl prezentdclu v upraveneJ podobe boli zamerané
aj /llmoué ukdtky. Bolo zautlmavé porounduat temperamentný
m aďarsk!) t anečn!) folkl6r s tednotudrnym anyllckym a vyna·
l lezauo prehodnotenym nór!.kynz - tento vtlpnym komentd·
r om sprevddzala nórska reprezentantka. S veľkou cUiukuu
umelecké/zo ellu bol produkovaný film .,temenskd svadbu",
k t orému predchddzal odborný vOklad, takte dlvdcl /Ju/i tn·
f ormovani o vOznamouostl pouWýclz pohybov a mo1ll1 tak
so zaujatlnz sledoval toto vOn lmočné umelecké dielo.
Okrem tematicky pldnouaných rozltovorou tn/ormoual sek
r etúr sekcie Filip Nasta o spoluprdci 11'1 s Výborom lludob·
ného divadla, ktorO usporiadal v uplynulom ruku " O!>Siaclw
mimoriadne zdar ll!J semtndr pre spevdkou, tanut111kou a hť'r
c ou.
v popotuditaJ!Uclz a uet:ílmýclt lzocllndch bull ~uwno~t n~
predstauenia, z ktorých tr eba vy zdvilmút naJmll 7'ane~n6 dl·
uadln Raatikon. Desatčl enna skupina mladyclz, výnlmo~ne ta·
l entovangclt ludl uytvorlla formu samosprdvy, v ktoreJ má
k atd{i z ntch rounal.:o rozhodutúcl lz/as. Umcleck!}m krédom
tohto sfíboru te tanečné divadlo, ktoré by doktlzal o tlmo~lf
dlvdkoul zdva~nú mySllenku EstetlcA:ý formalizmu s 1e pre
týchto mladOch nadSencov nazaujfmauý. at kť'ď každ!} z mch
dokonale otlldda u!;Pt ky drulzy zauZ/uanyclz tanel•IIIJCII teclz
niA Vljsledky svojho tvorivého tisli/a prezcntu/IÍ konzumentom
u tovdn1ac1t, nemacnlctaclt a ~koldch a propaguJú taA: vy
znamnou mierou progr~slune Crty tanečndho umema.
ZdWkom bol a/ Festival ludov11ho tanca, ktorý dopll)a/
teor etlckl1 fívahy pracovných zasadnutf. Očast zah raničných
stíbor ov z Nórska, Holandska, Maďarska l ZSSR - medzi
ktoi'Oml mladosfou a umom zvtfazll ky/eusk!) súbor Gorllt za

n lvosf, žiarlivos(, p y~nost faraónovej
dréry, pohrávanie sa s citmi Aidy 1 trA·
,l!lrkn hnzmor nosf, od ov:r.dann..,( a ratál·
noo;f jr In nospol'lly 1.11cnt mocfArskf\ho
lntrrpi'OI.tť'n(~ IIO Umi'OIA.

Od wampu
k charakterom

(roC. 1'lH) absolvova l
Poter Petrov
SofiJ<;kú -;tatnr konzrrv.t tÓI'IIIOl 8 spr.ciA·
l lzov.ll sn na lludnhiH'I aknclt'omll ,.Santa
Crrllln" v Rlmn. Zl!.kill 1\. crnu na !.ú·
ta?.l v Bussrtl' il 3. rcnu vo VPronr.. In·
tnrprrtovlll ulohu F1h pa ll. vo Verdiho
opore non Go~rlos.
l'ntrov v opernom
pri'CISIUVI 111 uk[lznl dobr(\ hlllSOVfJ sko·
lr.n le. Svoj dobre zneJúCI hlasovy mate·
l'iál (sve t lý,
v ysoký bas] kultivova ne
ovll1dtl na jmll v .,provúclzkovet" stred n r j
polohe. Určité rezervy mt\ e!.te v trch·
niekom zlnpšenr okrajovych vy so kých a
n lzkych tónov. Ncdoká~c sl tiež správ·
ne rozlo'-lf s1ly, čo su pr ejuvllo najmll
v závere line, ked nemal do'itutok s!l pre
ku lmmáclu exponovanej v ý~ k y, preto1e
v predchádzajúcich častiach silam i To h·
komyse fnc plytval. Po muzikálnej a he·
r eckej strá nke mu možno sotva čo vy·
čltaf, nlo fo vša k na javisku osobnosťou
a prl'to Jeho celkový výkon bol nie prf·
ll~ presvedčivý . Pre túto úlohu má zrej·
mc málo javiskových 1 živo tných skú·
senostl, pretože cttovd hlbka a psycho·
Io~l ckli k1·csba Filipa zostali v jeho pro·
Jave n eodkryté.

V druhej polovici päť dos talych ro·
kov krarovall v mezzosopránovom
odbore ~;óhs tlckeho
suboru opery
Slovenského národného divadla dve
mladé t.Ollstky, generačnó družky Nina Hazuchová a Ol~:a llanáková.
Prislusnlcky prvej gardy slovenských
operných spevákov, Dita Gabajová a
janka Gabčová sa u ž deflnltlvne roz·
lúčili s velk9ml úlohami, kým Ľub a
Barlcová sedela ešte v ilk olských la·
vlclach bratislavskej VSMU. S lia·
zuchovou a Hanákovou stretávali sma
sa teda v tých rokoch takmer vo
vi.etkých prlleiitostlach, ktoré p ri~
ná!la ll v Ich hlasovom odbore pre·
mlérové Inscenácie. A hoci sme vte·
dy obdlvovall Hanákovej Carmen, čl
Amneris predsa umelkyňa svoje'
najväčšie kreácie, tie, ktoré vojdú
natrvalo do dej!n slovenského oper·
ného umenia, vytvorilo v poslednom
desat ročl. Na I ch počiatku stoJ! bt'ilantná charaklerovll štlldla kost ol~
n lčky Buryjovky
z J a ná čkovej JeJ
pastorky ne, v ktorej sa h l bok ý po·
nor umelkyne do zlo~ltej p sycho ló·
g le postavy a jej mnohostranné vy·
jadrenle p rostriedkami expreslvnoho
t•eallzmu snúbili s dramaticky strhu·
júclm 8 vý•·nzove nuansovaným vo•
kélnym prejavom.
Honákov~ patri pritom k 19111 v o·
kálnym umelcom, u k torých je alfou
a omegou umeleckého prevtelenla sa
o charakterového modelovania vý·
razný spevácky preJav. Jej mezzošop·
rán mé podmaňuJú c u "fyzická" fa·
rebnost najm!! v stále ešte krásnych
stredoch, má expres!vny výrazový nábo j l rozsahové kvality, predovšet·
kým smerom nahor. Právo tloto da·
n osti a schopnosti umožnili llandko·
vej presvedtlvo so presadlf v expo·
novaných partoch romantickeJ literatúry l v •11ohách oporn ej moder ny,
nerr.špoklu j úcej k l asické rozsahové
hr·anlce hlasových odborov. Výborn á
vysoká p oloha a mimoriadne dramatické cflenle doviedli um el kyňu pred
r okmi dokonca n a krátky čas do sfé·
ry dramatického sopránu.
Zo širokej palety llandkovej oper•
ných postáv v yberáme p1·e profil ne·
obyčajne vášnivú lnte •·pretáclu Sme·
tanovej Krasavy z Ll bu!le, chlapčen·
skO posta v u Igrica Nežatu z Korsa·
kovovho Sad ka, voká l n e závažné par·
tlo ba roko vé a k lasicistické (lllln·
dlov Xer xes, Gluckova Klytalm nestra,
Mo?artova dona Anna), kolora tO r ne
rosslonlovskl'l mezzoparty (Rosi na a
!zabeli e v Ta llanke v Alž!rll a po·
četné verdiovské hrdinky v čele s
Amneris, Azucenou (spieva la Ju sol·
va d vad sa ťročná). Ul rl kou a Porzlo·
slllou. Umelcck6mu naturel u OTgy
llantlkovej hola
vša k n eobyčajn e
bllzka l verlstlckl\ Mascagniho Sa n·
1uzz11 a Bizetova Carmen. Ak 9msl u·
mAlecký m zavfšenlm a výkonnost·
ným vrcholom jeJ prv9ch desiatich
sezón na repreze n tačnej scéne bol
Octavldn zo Straussovho Gllvallera a
ru žou, kt orého vysoko ocenila l ml·
mobratlslavskd kritika . A kedfe Ode·
lom hlbok9ch žen sk9ch h lasov sO l
menšie p ostavy a charakterové rtgOr·
ky, spomeňme z n ich v tomto k rát·
kom náčrte umeleckej osobnosti ju·
bllujúcej zaslúl!llej umelkyne Olgy
Hanákovej materinské smetanovské
postavy Ludmllu a Martinku, Cafkovského ňa!lu Flllpjevn u, v novštch
p r!lel!ltostf dve humorne lAd ené epl~
zódy - Martu z Fausta a Margaréty
a starO !!ernošku Máriu v I nscenácii
Por)Zy a Boss. Velký herecký talent
a zdravé k omedlantstvo Olgy Hanákovej doku mentu Je l to, že sa s rovna·
k 9m úspechom zmocňuje postáv k o·
mlck9ch (lady Pamel a vo Fra Dia·
volovi, meštanostova žena v Revfzo·
rovl, Frugola v Pl4šti l l vál!nych,
dramatických chllraktorov modernej
dramaturgie (popri menottlovských
postavách l Katarína Voková v Paue·
rovef Zuzane Voj!i'ovej a Katartna v
Martlnuho Gréckych pašlách l- jed·
nou z významných kapitol sú nf ú lo·
hy, ktoré ume l kyňa vytvorila v die·
Iach pOvodne! slovenskej opernej
tvorby . Do 1e1 análov sa zapfsala ako
klasická Zl moňka z Krtítňavy, Blagote zo Svl!topl uka, vytvárala ne·
l uh kO úlohu mlodef sOčasnot dedi n·
skoj ženy v Holoubkovo1 Rodine a
v mezzosopránovo t ra dl!!n9ch postavtčkllch matiek a babiek objavila sa
l v premiérach die l Bázlika, Andrn·
šovana, Frešu o Urbanca.
· b•

Ivan K onsulov (roč. 1916l absolvova l
Sofijské sllltne konzervatórium a od ro·
ku je sólistom opery v Ruse. Ziska! pr·
vé ceny na súťažiac h v Belehrade a Até·
nnr.h, ll f'l! diplom na CojkovQk(•ho súťa ži.
Interpretoval
úlohu
Posu
vo
Verdiho
oper e
Don
Carlos.
Konsulov ncohromoval kovovolesklým svie·
tlvým materldlom.
Jr.ho chOraktrrovo·
dramatický barytón jo skOr zamatovo
h ladký, teplý. Ovlád a ho však v celom
r ozsahu v bohatrj d~•nnmlckej a výrazo·
vef škálo. Navyše je vr lml muzikálny a
herecky suverénny.
JOZEF RA NINEC,

( Ookoni!c nie v bud (leom i! fs le l

zanechali v dlvdkoch nezabudnuteľné dotmy {Skoda, !e at
Lt2Cnlca nemohla pr/ tetto prlleWostl predvies( ukd!ky
n a~ef ndrodnet kult líry).
V posledný de1l vypracovalo p/11num nasledovné uznesenie:
1. Ľudoul1 tance treba uchovdvat v tch autenticke/ podobe.
2. Ľudovl1 tanečnl1 prvky mofno
poutfvat ako ln$plral'n!J
zdr o/ divadelných pradstavenl.
3. Použitie ľudových t ane~ngch prvkov je vhodným obohate·
nfm scénickej f or my klaslcket tanečne / techniky, um ocnenlm výsledného dofmu.
4. Ľudovfí tanec Je neuy~erpalefným podnetným zdro1om a/
pre sfíčasných ciiOreografov, ktorl pracuj(J u oblasti pro·
qreslunych tane~nfíc/1 technfk.
5. Speclallzouand výučba fudov!)ch tancov fa dlJleWou stí·
častou !ikolenia profeslondlnych tanečnlkou.
fi. Medzlndrodnd Tanečnd sekcta I Tl v spoluprdcl s Medzi·
ndrodnym vgborom pre tanec poZ/ada/l UNESCO o pro·
striedky, ktord by umo1.nlll financova{ dokumentdclu, po·
trebna pre uchovanie ludovych tancov.
7. Tanetnd sekcia bude hladat motnostl fin antndllo krytia
clokumentdctU a archwovanle pozoruhodnych baletných
-

na~a

pred~tavení.

A PA"' ' 'v Á

1'unel:lll} clwadlu Raatikun
OPRAVA: V 14. č.
HZ sa nedopatrc·
nim 11tall dve chy·
by - na J . st r ane
- v bbni Dan i elo
Heviera mä ti·
tu lok znieť " Johann
'icbastlan
Bac h".
Nn 8. strane v
~ 11\n k n L. jchncho
sú prohodcn6
riadky 1v závero
materlôlu o Praž·
akej jari •pevár'·v.J
a dlvc delneiJ . Au
torom
sa oapra•edlňujeme.
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Hollan dfestival1976
Objavite!
Ameriky

ktlska
Severnej
Henry Hudson v
h ol andsk9ch
službách, Nové
Nlzozemsko, metamorfóza Nového Amsterdamu v Nov9 York,
podpora boja 13 angllck9ch o·
sád na severoamerickom kon·
tlnente za nezávislost republl·
kou Spojených Nlzozemf, vrcholiaca uzn anfm Ich rozvodu
s britskou korunou - to všet·
ko stl historické vazby, ktoré
vied li k tomu, že v roku 1947
založený Hollandfestlval poru·
šil svoju doterajšiu koncepciu
a po prv9krát sl ze dramaturglcktl dominantu zvolil centrál ·
nu tému - 200. v9ročle vzni·
ku USA.
11o11andresttval sa lfšl od väč·
šlny obdobn9ch akclf. Predo·
všetk9m sa neodohréva na jed·
n om mieste. PrevAžná čast re •
ttvatov9ch
programov sa po·
stupne uvádza v rade boland·
ských miest najmä v!lak v Am·
sterdame, v Haagu a v Rotter·
dame. S ústre ďuje sa tiež na !il·
rok9 okruh umeleck9cb činnos·
u. Podla oficiál nej proklamá·
clo, vMy sl kládol za c1er byt
otvoron9 všetkému v9voju v
umeni. Tohto roku naplno sprl·
stupni! svoje priestor ~ umeniu
m ade tn USA. Tým musel po·
pri tradtčn9c h žánroch akcep·
tovar 1 jeho naJv9raznejšle špecifiká - jazz, folk, pop, mus!·
ca i, r evue. Umenie Iných zemi
prišlo značne nakrátko.
V hud obnej oblast! sa na ho·
londsko-amerlckých kullúrnych
hodoch podlelall v!iak Iba dve
hviezdy - Newyorská rtlharmónta dirigovaná Bem stelnom
a sl ávno baletná skupina Marty
Grohamovej. Na programoch ~a
objavilo pol stovka amerlck9ch
skladatolov, n ajčastej!ite Cop·
land, Gershwln, Cage a najmä
Anthctl a Jves. Tvorba nášho
s t oročia zauja l a trt štvrttny hu·
dobnoj plochy, čo by sa mohlo
považoval zo pozoruhodný dramaturglck9 l'ln, keby táto zil
plova vyústila v objavenie nov9rh hodnôt. Prinos hol vš.tk
«·hudohnejM, než by so na popredný rcsttvill
potrtlo. Usu·
dzujem tnk Aspoň podla toho,
l'o som mat možnosť vidiet a
,·ypol'ut st pr1 Júnov9ch 6 kon
rl'rtoch a
ji'dnom opernom
predstavcnl.

x
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Pojem vidieť hudbu je cel·
kom 11<1 mteste. Pri koncert·
nom vystupenl súboru Acclon
/ll St rum ent ale z Buenos Aires
s11 no prlestrannom pódiu dO·
stojne) Concertgel>ow odohrávali čud n é veci. Na programe
bolo dielo Georga Anthella no·
zvan(•
Zena -100 hláv, ktoré
z clztHl lo po prv9 raz l!ž 40 r okov po svojom vzniku, teda
pred nlekol k9ml rokmi. AnthfJII
(ročnlk 1900) bol v mladšom
veku ,tkýmst enf•mt terrlhle
hudby. Ako 22- ročný pristál z
USA v Berlfno a pod oznai'P
nfm klavirlst.t budtlcnostl vy
tikni z klavfrn svo te predstm·y
o hudhe. Ani v Parl21 sa jeho
vystúpenia nezooblšll bez šk andálov. Sám tvrdil, že rozširuje
Sntteho myšlienk y. Neskôr si«'R
trochu zmOdrel. svetového u
znanlo sa však nikdy ne dočkal.
Or~antzátorl
llollondfestlvnlu
1976 vo svojom programovom
zdOvodnenl vyslovil! nádej, že
konfrontáciu An thellovej tvorb y s dneškom verejnost prijme

s vllč§lm porozumenfm net.
pred potstoročim . Avšak pri po·
dani skladby 2eno-100 hláv
(Inšpirovanej
rovnomennou
knihou koláži surrealistického
mali ara Ernsta J argentlnskou
skupinou verejnost v Amster
dome prlvelké nadšenie nepre
javovala. Z predvedenia sa ml
nepodarilo ani dešlfr ovn(, akó
ak tiva by hudobnej kulttlro
mohla poskytntlf. Bola totiž zabalené do hodinového hoppe·
ntngu v štýle dada divadla. I n·
terpretl to nazval! snahou spo·
jlť
neporovnatelné do jednr.l
roviny.
Obdpbné v celovečernom rozsahu prlpravllo parfžske trlo
(obsadenie spev, pantomf·
ma. klavfr a každý s hereck9m
prefavom l v pl'Ogramo Hudba

Szymon GOLDBERG
a scéna dneSka. úvod progra·
mového textu
prlprnvovol už
Jhlvštevnikov baliacich po es10
tlck 9ch dojmoch no to najhor·
šte: ,.Koncert. opera, divadlo,
hnppenlng? Nie. Co to tcd,t )e?
CilgC, folm Caqel". Osobne by
som predveden9 v9ber zo skl il·
d.nclov9ch songov chnraktert·
zovol ako študentskú knharet·
nú reccnstu. S,tnsonterko pred·
nA ~a svoje sloh y nielen na pó·
dlu v rnznych provlekorh, <~le
ol sedt.tc rozkrotmo na b.tlkó·
novej rlmsc, kam vylezte po
povra zovorn r elmku. Klélvlrlsta,
ktorého privezú v detskom ko·
čl ku , st r ieda šlagre s tvorbou
klasikov, taklo jeho lntcrprP
tučné zámery možno v retove·
čern om kontexte
chápo! ako
paródiu nu utrlndené hodnoty.
Mim ttustntje hudol>n(l l Iné
dianie svojimi svojrúmostamt.
Doležtt9m
"v9raz0\ ým"
prost •·ledkolll pre všntkyrh ti'Orh
jP rul'ný stro tl'Pk na ?.hotovo·
v.tnle st rll hanky. \ yrazne !>a n ·
plati'luje ,, 1 od p.tlnnie dy.movnt·
co. Ann t-ch lstl!'k(• vyvad zanlo
zdôvodi'lu)e nápis nn tabuli:
najtep!HHl '1<1dnou
formou JO
žiadnu vl(tdul t'uhllkum, zlo]t!
né prevé\íne z mlad ýr h ludf.
kvitovalo uhsurdntl zAbavu cel·
kom sl ušn9m
ohtnsom. Proti
gustu žluden dišputát . ..
Al

zoznámenie
tvorbou
tvom llolandskélln
zboru o organistu
zv l ášť nenadchlo.
v9ber nazna čoval,
s ú č n snou

s domácou
prostrednlc
komor né'ln
de Wij~a
Predveden9
že ani po-

p1·edni hotandsk! ~kladotPlla
e§te nedospeli k žiadnej doflnlt!ve a stál e ešte mustn hradn(. Pritom sa niektoré sk ladby
venova li závažn9m námetom,
lhaže I ch kompozičné stvárne·
nie utopilo každtl Ideu v mori
zvukového gulášu. Ešte na)tep
šle bol experimentálny štýl
strávttelný v Hudbe o prost{ich
a (JIJohQch ľuďoch (VIl ton l od
D. Mannekeho, ktorá je nk9m·
st ron dom strieda jtlrlm moder·
né
metodické
postupy
so
Sprechgesangom č l vzrušeným
hovorom a výkrikmi. Ntekofko
za ujlmavých podnetov poskytli
aj Velil pre organ f. Straes~e·
ra, pracujtlre s kontrastom naj·
hlbšich a nnjvyššfch tónov.
Americká hudbn je v podsta·
te Imitáciou európskej hudob·
nej kultúry. Prlveru obohacujú·
echo prinosu od nej preto unl
nemôžeme očakávať. Medzi vý·
nlmky bude zrejme patrl t tvorba u nás prakticky neznámeho
Charlesa lvesa, ktorá tvorila
akóst dram aturglcktl os tohto·
ročnf'ho
Holl ondfestlvalu. Po
vypočutf sl jeho 4. symfónie
musim sa pripojiť k v~eoberné·
mu nadšeniu. ktorll sprevádza·
lo predvedenie viltšmy Iveso·
vých skl ndleb. A poklontt so
pred t ýmto verkým sktnclo te l ·
sk9m zjavom, ktorý až 10 r o·
kov po svo Jej sm t•tl dosahuje
uznnnle. ! vos bol vlastne hu·
dobný amutllr. pr acoval v polstovacej hronžl, neskOr fnrmárčll o k omponoval
tba vo
volných chviloch, pre vlastné
potešenie. Neuslloval ani o ver ejný C1spcr h a nemusel sa preto obhltodat po vkuse verej·
nosti. Nehol vObec v styku s
proreswnlilnym hudobným ži·
votom, nAinšplrovall ho ani Pn·
rlž ont Berlfn. Vo svojej totál·
nej tzolácll vša k cftll hudobntl
budúcnosť priam s geniálnou
lntulclou. Roky pred SchC!nber·
gom už pracoval s atonalltou,
štvrttónml. potyrytmom. Nebolo
to samo učel n é ex pertmontovonlc. Nnprlklod 4. sym fónia na·
prll'k svojej kompozičnej k om·
pllkovanostl (žiada velké sym·
ronlcké
obsadenie,
komorný
súbor, spevácky zbor, niektoré
potyrytmtcké pasáže musia dl·
rlgovnf dvojo dirigenti) pOsobt
hrojtvým dojmom a som pre·
svcdčcn9, žo sa dobre po č ú v a
1 menej skúsenému poslucháčo
vi. Azda preto, že zvukový pa·
roxyzmus
dokáže
v
prave j
chvili uhosl( osvlo:Zujúcou sprchou romantiky. Predvedenie
1\ osovej symfónie bolo pre mt'\a
prljemn9m
prekvapenim aj z
hlndlska lnterpr ewl'ného Za·
slú,ll sa o to
He.~1dentle or·
ciiP~ter pod taktovkou špan lcl·
skcho dirigen ta o skladateľa
Crl\tollalda Halfftera. )cho názov zvt!dzn ol'akávnt čosi pori·
rerného. V sk ut očnosti Ide o
reprezeJHatlvne teleso mesta
ll<t.tgu. Mal som prllelitosť poču! v jednom sled e 4 holond·
ské orchestri! zn sebou. haag·
sky patri hned 7 il Conc f!rtge·
how. Mú "ynlkajúre najma dy·
chy a páčilo sa ml <tl muzikant·
skll zaujatie, ak9m so pustil
do tntorpretilcte l vesovej nli·
ročnej sktodby. Podstatne hor·
šlm dojmom pôsobi
Amster·
ctam~ktí ftlharmontrktí orclt~>·
ter. Nič na tom nemen! skutoč·
nost, že so skladá prevažne z
mtad9ch hrAčov a predviedol
ukážky z filmovej hudby USA

Umenie Arnolda Schonberga

pod
nelnšpl rujťlcl m
vedenfm
emertckéh o
di r igenta lohna
Gior dana. j eho plech ová sek cia
by sa podan9m výkonom faž
ko kvoltrtkovAia do nlf!ktor(lho
z nnl!lrh krntsk ýrh telies. Vý
ber z tvorby pre strieborné
plátno dávni ná70in9 prehrnd
o znnčnej šlrke jej fun k čného
tnden la V amsterdAmsk om zne·
ni sa však pestrá po l etn zllnln
do jP.dhlP.I nudtnre) šedi (7a
padli nt Rernstelnovo tanrtl ).
Veče r však vyprovokoval ott\7
ku - kolko dobrej hudby pro
koncertné pódiá mMP byt ukryté v no!llrh fllmov9ch 11r·
chfvoth?

Orchester Concertgebow prispel tromi programami. Poču l
som ten .. nnjpopulárnctši": Lal o - predohro k oper e Krát z
Ysu, Blzet - obe suity z Ar·
l éz11n k y, Gershwln - klavirny
konrert F dur, Enescu l.
rapsódlo. Našl restlvalovl dramotut·govto by nad nfm osi o·
hrňovoll nos. Na Iloll and fesll·
vale sa ho ujal známy tran cOzsky dirigent Jean Fournl'l
rje šéfom rotterdamsk9ch rtl ·
hormonlkov ). Vládol orchestru
celkom suverénne. bolo priam
cftlt, všetko so deje podla je·
ho vOlf' a zámerov. Fran ctlzsky
k lavtrl to v hotondsk9ch stul·
bách Dantel Wallenberg mal
ťažkú úl ohu, Gershwlnov port
n edllva pri vola prile~flostl pre
ok á7o ltl demonštráci u techn ick eJ brovtlry. Bolo jcdtn9m mn'-·
n9m rtešenlm, že sa vhlbll
hlavne do muzlkontského obsn·
hu. Páčtla sa ml čis tota jeho
prejavu. že nepredstiera! ni č,
čoby nebol o v partlttlre.
BežnO stavbu
programu, l
s menej hranými skladba·
mt pri pravil Ilolandskg komorný orchester pod taktovkou S.
Goldberga: Haydn - symfónia
č. 85, Schänberg druhé sláčikov é
kvarteto,
Rlegger
keď

(1885-19611 Zvuková štO·
dia, Mozart symfónia Kz
319. V obsadenl 8 prfmov a
zod povedn)tlc eh o prlslušen• 1\8
sa prP.dstavll ako technick y vy·
~ pe tý súbor. ktor9 dnkále aj
lntrnzfvne mu7trlrovaf.
No festivalovú kreáciu Gava·
llera s r užou ( Stadeová, Lea ro·
vá. Bnslln. Rldctor 1 som sa nl!·
dostal. Bolo bP7nádPjné vypta·
dnné. čomu som sa ani n ečudo·
vol . pretože opern9 ži vot v lto·
tnndsku jo velmi chudobný l na·
vyšP festival neponúkol prlve·
ro atrakt!vnych nkcli). Must l
som sa uspokojlt so zvyšujúcou
festivalovou
Inscenáciou:
0
my~lach a luďoch od Carll\la
Floyda. Mala to byt najlepši a
ukážka
zo sllčnsnej
tvorby
USA. Rozhodne bola prtjatelnli
l pre k onzervativnejši
vkus,
zďaleka však nevyčerpala dra·
mattcktl nosnosť Stelnbec.kovej
predlohy. Ch9bal jej spád a
vôbec čosi, čo mOže z divadla
urobtt strhujúci zážitok . Všetko
tu prebiehalo v konvenčnej za·
behan ej rutine.

'{
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llollandfestival 1976 summ a
summarum: Záujem verejnosti
v priemere zďaleko nezaplňnl
sálové kapacity. Zo v!letk9ch
siedmich programov, ktoré som
videl, tba večer Johna Cagea
bol vypredaný (uskutočnil sa
však tba v matej sále). Na kon·
certe Holandsk ého komorné·
ho orchestra s klasi ckým pro·
gramom pontlkaným v atrak·
tfvnom
prostredf starobylého
chrámu bolo prftomných maxi·
málne stopllťdestat ludf. Neprt·
tahoval ani lllmový populár.
Neviem, ako organizátori, ale
podla mňa experiment s h o·
landsko-amerlckou náplňou ne·
zvý!ill povest ll ollandfesttvo l u.

MIROSLAV SULC

Holandsko sa všeobecne uznéva za Jednu z vefmoc! bal etu.
Existuje tu niekofko profesionálnych stíborov, ktorých tíroveň
je mimoriadne vysoká. VefkeJ obfube sa tu teli moderný tanec,
nezabtída so vlak ani na klasický balet lpl č kov ý. Casto sa obi·
dve techniky prellnajtí, kombinujtí, ako tomu bolo napriklad
v inscenácii Prokofievovho baletu Rómeo a jólla. Choreograf
Rudi van Oantzig vytvoril so sfiborom He,t nationale ballet (Ná·
rodný bal et ) sugestfvnn drámu s nejedným skntot:ne origin ál·
nym momentom. In cenácla mal a pun c barokovej monument a·
lily, pri č om výsledný tvar vychád zal z dokonaleJ synlézy ba·
l etn ého pre javu so sc~nou (autor Toer van Schay k) , ktor á lu
vďa ka svojim f arebný m premenám hrala dtl lef ittí tílohu . Jej zá.
klad tvol'l li na vyvýllenom po:zadf tri vchody (ako remlniscen·
cia starého stredovekého javiska), boč n ý s barokovou klenbou
v i týle renesancie. l keď najvä čiiie ovácie patrili obom prola·
ganlstom, mysl!m si , f e nojlep~l bol pr edstaviter Tybalta (Ciint
Farha), icleti lny typovo a jeho kreáci e sa at najzretefnejllle u dr ·
žiavall v r ovine moderného tanca. Majstrovsky boli zvllidnuté
vlietky scény ller mu. Azda jediný m kazom tohto predstavenia
bol matný výkon orchestra (Het Nedertands Balletorkest) pod
taktovkou Andrého Pressera. (Snlmka z lnscenllcli predslavuja
stíboj Tybalta s R6meom (Francis Sincerettll .
Vledtmfr CECII

( Dokon čenie z 1. str.)
z n a nf m s v e ta, sa tre duje od
klasického prfkladu Epikura-Luk-

récta. Vnt1tornll prlbuznost racio·
nallzmu Sp!nozu a polyfóme ). S.
Bacha meta vplyv na tch stúpPn·
cov. Nová predstava o univerzá!·
nosti, prlčl nnej stlvlsloslí aktullll·
zovala hfadanle prisnej!.ej logi ky
v hudbe 20. s toročia .
Mo!no sa Schiinberg ., nm~nm
mýlil, s náď mu Ch9bata nalvnll vf·
fazná dokonalosť, ktoré sl lhnPď
zfska uznani e. jeho novota vš11k
zapôsobila n a súčas nll uml'nlc lll·
k9m hlbokým dojmom. oko napr!·
klad abstrakci e obrazov Pohla PI·
casse. Estetická skutoč n os t sl 10
nemôž:e n evšlmnítt - p odobn!'. ijl.;o
nezaobldc hcz
sa stlčasná veda
Einsteinovej myšlienkovej korck.
cle .••
Preklad : E. Brániko\' á
( Pokračo vanie v budúcom č fs le l

