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X. prehliadku mladých koncertných umelcov (ďalej PMKU) ,
ktorú uspor iadal (v dňoch 30. júla - 6. augusta 1978} ZSS
v spolupráci s riaditefstvom itátnych kúpeľov v Trenčian ·
skych Tepliciach, tvorilo 12 podujatf : l orchestrálne (závere č ný koncert XXXI. Hudobného leta l , 5 komorných a l mati né, !ltyr i prehrávky ( úl:astnikov Interpretačné ho seminár a
o koncertnom speve ; z tvorby mladej skladatcfskej generác ie spojené s diskusiou, ktorú v iedol d r . L. Mokrý, CSc.;
v ft'azo v interpre tač nej súťa ž e VŠMU SHF v prednese slovenske j, česke.j a sovietskej tvorby z r . 1975 ; z tvorby klasi kov l a koneč n e dva koncerty zamerané dramaturgiou k tohtoročným okrúhlym jubileám č len o v ZSS (l koncert k sed emdesiatinám A. Moyzesa a d r uhý z tvorby národný ch u m el co·v l .

V rámci PMKU
sa preds ta vilo 25 sólistov, 6
komorných súborov a dalšt účlnkujúci. Pri výbere Interpretov prihliadalo sa k doterajšej
vydarenej histórii podujatia, a
tak došlo k pozvaniu aj nie·
koTkých bývalých najlepšfch účastnfkov, ~tort sa už úspešne
zaradili do slovenského hudobného života. Z tohto dhvodu
možno rozdeliť interpretov do
troch skupin: začtnajúce talenty (poslucháči konzervatóri! a
vysokýdll škôl]; mlad! umelci
stojac! na prahu hudobného života (alebo 1-2 roky po absolutóriu] a renomovanl umelcl.
Rozsah tohto prfspevku ned ovofuje zamyslieť sa hlbšie,
r esp. polemizovat s dramaturgickou skladbou PMKU. Pr!llš
v ysoké percento hudby
20.
storočia (nielen slovenskej a
českej, ale aj svetoveJ) netvor!lo dostatočný magnet pre štršle divácke zázemie a pri často
Jednostrann~

zvu ltmutu

u:s!Jt:•·

l

ta, široká paleta farieb sprevádzali ako červená niť celý
)ehe výkon.

Do skupiny profesionálov
môžeme zaradiť
prvotriedny
výkon
huslistu P. Mi cbalicu ,
ktorý jednoznačne cloku mentoval, že roky strávené na za hraničnom stúdiu [ZSSR, Belgie·
ko] priniesli bohaté ovocie,
ktorého kvalita sa dalšlm dozrievan!m bude este zvyšovať.
Ak Michalica je typom blbavého,
intelektom
orientova ného, zrelého a vysoko kultl·
vovaného hráča, V. Sim ~isko
má prevahu emócie, plnok rvnosll v hre. Je možno bezprostrednejšf, no miestami by premyslenejšie budovanie vefkých
oblúkov pomohlo k účlnn&jšte.
mu vyznaniu skladby.
Na profesionálnej úrovni odznel l výkon Nového p r ažsk ého
tri a ( A. Stflžek klavír, J.
Klika - ausle, J. Zvolánek violončelo]. Sú to vzorov! repa....,..~G l riolit~

"'Jr'"'·.čhc,

t·:or!'."V

toárl nedovolilo vy tvor it cellstv &jšf
obraz
interpretačného
p rof1Ju viacerých účastnfkov
Pr ehliadky, čo sa čiastočne odr áža aj v niektorých našich
llodn o ttactch súdoch. Z podobn ých prlčin nevšlmame st a

zaangažovaného, vysoko technicky vyspeléh o čes kého muzikantstva. Ich výkon patril k
tomu najlepšiemu, čo na PM KU
odznelo. V Zhnmerovej II. sonáte, op. 35 pred stavJio sa Klavlrne d,uo Evy a Jána Salayov-

Trenčianske

Teplice 1976

Prt pnležltosll duojsl~IIO uýroCia Veľk~ho divadla u Mo~lcue boli vo Veľke ; slenl Moskovsk~ho
lconzeruat6ria koncerty s6llslov, dirigentov a orchestra divadla. Na sntmlce je mladg dtr tqent Vellc~ho divadla Alexander Lazareu, ktorý dirigoval samostatný koncert divadelného orchestra.
Sn1mka: APN
cov. Preukázalo jedinečný zmysel pre komornú hru, . sl roké
dynamtcké spektrum, technickú
pohotovosť a zdravý temperH

Propillč anová ,

;:;: . ~i.VlV~~u .

:;
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penfm, vrúcnou
s pevn os ť ou ,
výdatným fantazijným vkladom
a s technickým majstrovstvom
stvárnili mlad é umelkyne domácu tvorbu (Z. Mikula: Ave
Ev.a, M. Novák: Hudba pre
flautu a sláčikové kvarteto V.
Samcom l a
s flautistom
šostakovičovo
V.
sláčikové
kvarteto.
Profesionálnu úroveň dosahoval aj výkon A. KratocbvUovej
[Piesne M. Solmeidra-Trnavského],
vftazky
sú ťa že
M.
Schneidra-Trnavského a laureátky sútaže Pražskej jari 1973.
Farebne bohatý, nosný a vysoko k ultivovaný hlas spájal sa
registrov a
s vyrovnanos ťou
vrúcnym, svojským, vždy však
v Intenciách
sk l adateľa prebiehajCiclm vý konom. Zo spe- '
válwv mtmot•ladne zaujal Ser
ge j Kopčá k. Zmysel pre tragiku, ako i meditáciu, osobitý
humor,
sý ty
dramatlzmus,
schopnosť udržať napiitie stavby spojilo sa v nezabudnuterný, dosl ova otriasajúci zážitok
( Mu<>orgskij: Plesne a tan ce
smrti].
Klaví rne duo Sylvia a Ru
dolf Macudzinski pohotovo n1:1
hradtlo Košické kvar teto a za ·
chránilo tak dramatu r ~lu kon ·
certu z tvorby národných umel ·
cov uveden!m úpravy Kardo!;oveJ Burlesky a premlérovanfm
J.azzovej sonáty A. Moyzesa z
r. 1930 [vo verz!l pre dva klavfre] na !m ponujúcej úrovni
- s prl J:l ll.adnu tlm k Jeh veku.

úroveň

sovietskeho Interpretačného umenia repre11mtovalo Kvart eto
Ka lininskej
filha r mónie
(S.

Mladí na pódiu
nehodnotfme tvorbu, ktorá odznela v rámci
FMKU. Akciu
anticipoval v B anskej Bystrici
od 28.-30. II. ročnfk Interp retačného
seminára o koncertnom speve, ktorého sa pod
vedenfm prof. V. L i nhartove J
zúčastnilo 17
[ Brno, JAMU]
spevákov. štyria z nich vystúp ili aj v Trenčianskych Tepliciach.

Na otváracom koncerte
stál za pultom SF z Gottwaldova Stanislav Macura. Je typom znamenitého
tvorivého
muzikanta s výdatným Intelektuálnym zázem!m.
Disponuje
tvárnym a zreterným gestom,
pevným rytmom a širokou paletou dynamických a farebných
odtien kov. úspešne sa dokázal
v yrovnať tak s Cikkerovým Ep!.
tafom, kde preukázal vzácny
zmysel pre mieru v parametri
zvukovom, farebnom, st avebnom 1 agogtckom, ako l širokých plochách populárnej V.
symfónie L. v . Beethovena.
Sólistov večera - nášho le·
n orlstu P. Dvorsk ého a české 
h o huslistu B. Matouika zara ·
ďujeme tiež medzi profesloná
l ov. Dvorský, hoci do dôsled kov neprnzentoval všetky možnosti, vy s o~ým · šta ndardom výkonu jasne presvedčil, ~e štúdiá v Taliansku využil k ďal
šiemu rastu. B. Matoušek (Hus.
r ov ý koncert Ľ. Zel ezného l nezostal nič dlžný povesti, ktorú
v CeC'hách doteraz ztskal. K ulttvoya no'sť tónu, !zdravé dra ·
vo sť, vrúcnosť, tech111cká Isto-

Novi kovová,

vá], ktoré podobne
ako
predchiídzajúcl komorný súbor
- vystCipllo výlučne s tvorbou

O)t>l)l

Vynikajúcu

V.

A. Francevová a G. Sobolevo·

Domdct a zahranil'nl hostia t renčianska teplíckef pr ehliadky pred
Sn!mka: P. Saský
koncer1r1ou slelfou.

D o skupiny vyspelejšich
interpretov

Kl'arteto Ka_ltntnskef. filharmónie • -

,?SSR. l ouredt PJ 1975.
· Snfmka: P. 'sask 9

"

.

zaraďujeme tohto r očné
absolventky VŠMU Hanu Stolfovú a
Kamilu Vyskoč ilovú. štolfová
má citlivý zmysel pre komorný spev, pričom však jej hlas
má sonór nosť, ale i mäkkosť
Frejav mezzosopranistky je prirod zený. vr ilcn y, bez zbytočné ·
h o pá t osu, teohnlcky znam en !·
te
vypracovaný.
Zrozumttef·
nosť textu a Šir oké možnosti
výr azovej diferenciácie plesnf
sú pre štolfov ú sa mozrejmos
tou. Vyskočllov á za u jal a k ul
tlvovanou Inteligenciou . into
načnou
pohotovos ťou.
men eJ
však už dynamlr.kým stvárlie
nfm. Je typom komorne! spe-

váč k y. Domnievame sa, ~e vfbarom repr etoáru starštch slo·
hových epoch bola by sa dokázala presvedč ivejšie presadlt.
Slovenská speváč ka
Zuzllna
fu~~u:o-~ :;. ,

a·i.tbV~ Ii C).U.th..<i

jl\~1!.:

v Brne, disponuje kultll.vova.ným
sopránom, k torý m iestami o bdivuhodne ovláda a u smerňuje.
Miestami má však problémy s
v.ýškam! a celkov~ dojem .z 1&j
výkonu vnucoval presvedčenie
o nedopr acovanostl niektorý ch
č!stel. Dullan Jarjabek tlef
absolvent VSM U - zaujal s~
tou a prier aznou farbou svojho basbarytónu, ktorý ho pred. určuje k u kariére operného só listu. Škoda, že sa c&lkom nedokázal vyporiadať s tntonač
nou problematikou náročného
cyklu Kytica l esná od O. Ferenczyho. Anna Kfukovi - sólistka opery DJGT v B. Bystrici je technicky soifdn e vy·
bavená speváčka s nevefkým
hlasom. Mala by sa však tnten.
zlvnejšie' zam era t na obohatenie dynamickéh o
vol umenu.
Sopra,nlstka E. Plesnlkavá u pútala zreternou artikuláciou,
vrúcnosťou stvári\ovanla a pri·
llehavým výberom repretoáru
vzhľadom na možnosti tel
temnulln kého, na
dynamické
rozpätie pomerne skromného
hlasu, ktorý má navýše ešte
urč i té problémy at prť precho.
doch mAdzi registrami ~
T ráv nl č kovo
kvarteto
p1•i
VUS-e ( V. Kov ár, V. Vavadi ·
lik, J, Ku i'ik, A. Glil l upútalo
zrejmou odvahou [napr. janáč
kove listy duv!!rné dokázalo za.
hrať spamäti]. Prekvapilo dravou techni kou, tvorivou zaangažovanosťou
a
lntenz!vnym
sklonom zveličovať rýchle tempá. Je to súbor vysoko perspek.
t!vny a Iste o ňom počujeme
v b udúcnustl ešte vera.
·
Netra d ičné zloženie má Trio
VŠMU (R. Dvol'áknvá flauta, K. Vyskoč ilo vá spev a
K. Bal ážiková - klav!r 1. ktoré si dokázalo ná jst blfzky
vz tah k Invenčne pozoruhodným M i nútovým pesničkám od
l. Hurnfk a.

lmponujúci výkon
podalo Klav!rne trlo J. Blllk
- hu sl e, J. Hrubý - violonče
lo a l. Palovič - klav!r, pred·
nesP.n!m form ovo trochu rozpači tej Sonatfn y S Horheld
Ceský klavi r ista lf i'i HDleňa
sa zasl úžil svojou
presved č i{ P okra čo.vame . na 4. str.]

~ MINI S1ER KUL'1 0RY SSR MIR O~LAV VÁ·
L EJ.: pozva l kult0rno·polll1Ck 9c h redaktorov
drf;nrkov 8 odborných časopisov na strctnnt1o
· uugusta t. r. ). Na stretnuti SA hovorilo 0
a~tuáln ~c.h otázkach kulturncj politiky po xv
ZJéiZde KSC a Zjélzde KSS. Súdruh minister ďa:
l ej odpoved ul na otlízky n ovin árov o 1 so
p odrobnejšie zmieni l 0 jednej zo z.á kl~d~ých
tenden cii v oblasti kultúrne j politiky ktorá
snteruje ku skva htilovonlu k lidrov na' ú seku
kulturnych ustanov1znL Rozv iedol 1 probl emutJ~II u z~nj spo luprl!co redaktorov soc •allsltc·
kych krajin, ktorá o. l. má v y ú s tiť v p ll!novA·
né stre!nu tle s vymenou názorov. Obdobie tyr.hto týždnov A nasleclujúcJch mesiacov jo v znnn1enl predzjazdovej aktivity umeleck9ch zv''.
zov. T_
o bola ďalsie otázka, ku kto•·ej vlod~u
dlsku s.a. V!acol'l novinári sa Informovali 0 ~ pô ·
so~och ďalsleho vzdelávania hudobnlkov z po·
vo/mia a kultúrnyc h pracovnikov. je po le~l·
t e.né, že práve v tejto oblosu sa prlpravu 1o
s~ stó m vzdelávania prepracova n ý po stránke
tocovoj a odbornej. Mini ster kultúry sa zmie·
n n aJ o špecifických problémoch rozvoja po·
pu láľnej hudby (obn ova divadla mal 9ch rorlem
n u pOd e bývalej Tatra revue, kde by okrem
stabil ného súboru boli pr1z9van6 aj ho sť uj ú·
cc ensembly) a k problematike výtvarného
u menia, resp. m ožnost( a spOsobov efekl!vneho
dopadu tohto druhu umenia na záujemcov mlm o hlavného mesta SS R.
• OSVETOVY ÚSTAV V BRATISLAVE vyda l
Zhornlk s kla~lob k V. n árodnému festivalu mal ~ ch clychovych hudieb. Sú v f'lom skladby
Z. Cóna, K Pádlvého, J. Laštuvku a A Lles·
kovského. Okrom toho vyšiel Zbornik sk ladi eb
k jubileJnému X. ročnl ku poduj atia Pádlvého
Trcnčln. Zbornik, ktorý zostavil M. Galovec,
o b~a huje diela Z. Cón a, I. Glorlka, M. Galovcu,
A. Lieskovského a A. Brezovského.
•
XV. ROCNlK SO'ŤAZE BEETHOVENOV
H RADEC bol tohto roku usporladan9 v júni
n a zá mku v llradcl n ad Moravlcl. Je 1nte1·e·
san tné, že sú ťa ž poriada j ú v hlstorick9ch prl est OJ·cch, ktoré sú spllté s tvorlv9ml pobytmi
Bc,. ' f" l'tfl v rokrrh 1806 a 11111.

•
ZASLÚ2.1 L2' UMELEC VLASTI MI L HARA·
PES (n a sntmke v úlohe Escamlllla v Kuro·
vej a Welglovej In scenácii Blzet-Sče drlnovbo
baletu Carmen-suita) patri k častým hosťom
bruuslavského SND. Naposledy bol ml morlaclne
cltl!v9m partnerom bratislavske j predstavltef·
ke Jlllle - Soni Romanovej v Prokoflevovom
balete Rómeo a Júlia. Hoci absolvoval tan eč·
n ó oddeleni e pr ažsk ého Konzervatória Iba v
r . 1965, má za sebou celý rad filmových a ba letn ých postáv. V roku 1966 vy tvoril úlohu
grófa Kr istiána vo filme Markéta Lazarová a
jtudenta Patrika v televiznej Inscenácii Od·
chlidzat s jeseňou. V r . 1966 - ako 20-roč n ý stal sa čle nom ba letného sllboru Národného
divadla v Prahe, kde upozor nil na mlmorlad·
n y talent v menšlch sólov9ch lllohách. Na
j esei\ r . 1968 odišiel na polročnú študiJ nú stáž
do L eni ngradu k pedagógovi Pušklnovl. v le·
n l ngradskom Malom divadle opery a baletu naštucloval vrcholnú t a n ečnll tílohu Princa
z Labutleho Jazera, ktorého p otom s partner ·
kou L. Flltnovou nlekolkokrát s úspechom tan·
coval. Po n ávrate zo ZSSR našt udoval o. 1. n á·
rot nú úlohu Alberta z Adamovej Giselle. Vefk9
v9znam pre Harapesa mala Inscen ácia Romea
a Júlie, v ktorej v y tvoril titulnú postavu a na·
§tudoval l tíl ohu Mercuzla. Na jeseň r. 1971
znovu naštudova l Prin ca z Labutieho jazera
p od vedenlm národných umelcov ZSSR Nat~lc
Dudinskej a Konstan tina Sergejeva. V posled·
nej sezóne tancuje Radúza v Sukovej .baladlc·
k ej poéme RadC1z a Malmllena, Fauna v slll v·
n e) k reácii Václava Nižinského Faunovo od·
p o 1 udn le, Escamllla v Blzet-Sčedrl novej Car·
m en - suite. V SND hosťoval okrem Romr.a
a jf1Jie v La buťom jazere a v Giselle.
(ap)
• UCITELIA CSU Z DUNAJSKEJ STREDY zú·
častnlll sa exkurzie - hospitácie na ll. zákl adn ej hudobn ej škole v Budapešti. Mali možnost
vypoč ut sl vyučovanie vo vlacer9ch klavirnych
t r leclech, v husrovej, gitarovej a speváckej trie·
de a tiAž hodiny solfgeggla v r ôznych rečni
k och. Mimoriadne bohaté poznatky chcú uplat·
nlf vo vyu čovacom proceso aj u nás.
(S. L.)
• PREHLIADKU ANGAZOVANEJ PIESNE, stí·
ča sf obvodného restlvalu ZUC, vyh láseného na
počesť XV. zjazdu KSC pripravilo Obvodné kult úrne a spoločenské stredisko Brati sl ava 111
n a 14. VI. t. r. Na preh liadke ú č inkovali : skupina W KLUB, skupina Teton, M. llabovštla·
k ová, R. Handlovlč , M. Mlchalák, M. Somlk,
L. Konečný, Spevácky zbor zoS Hubeného pod
vedenfm U. Ulmanne, Spevácky zbor pod vodenfm M. Vacha - č lenovia krl1žkov zuC pri
ObKaSS lll,

•
VILIAM A '
TALF'F'Y, pi'Ofc:.or.
zn;lmu
lmJtlslll \
~k;í
osohnosf, zo
m•·o J pred 30 rok
ml - 6. Jú na 19·l tl
Vychoval celé ~o
n erócle
vynikajú
clch
predstav•te
rov lntollgenclo na
bratislavskom mo
ďot·skom
gymm1
zlu. j eho žiakmi
boli Stefan
Nó·
mcth·Samorfnsk v,
Eugen
Suchoil,
Fra n tišek
Babu·
šo k.
Kornel
Schimp l,
Tibor
.
Ga~parrk, Norbert
Ut•ka Zólyomi a lfHi f.l. Bývali ~aoc l Isto spoml·
nojú nn prísneho a pedantného proresota,
umelca s c•tl•vou dui.ou, na i.Iochetného a so·
clll_lno t·ozmýsfajúccho človckn. Vyučoval l ati n·
!>ky, ~récky, nemecký o m aďarsky jazyk a hu·
do!Jnu vychovu. Studoval v Budupe!.tl kla slc·
ku fllolóRiu a sučasno hru na husle 1 kompoz,tclu na Vy_sokcj škol e múzi ckých umeni
E_. Liszta. Dlhu clo!Ju bol koncertným majstrom
1\lrchenmu<;lkve•·olnu. Ok1·em gymn ázia u t ll
hud~u oj v starej bratislavsk ej Mestskej hudobnej sk ole. Bol v prlaterskom styku s Bartókom
Do hnlínvtm, Aloxondrom Albrechtom Rajte rom'
Slováko m a ďalsfml predstavltefml Jmdobn9ch
kruhov. Bol dll'lgentom rOznych bt•atlslavsk9ch
spevóckych spolkov 11 zaslúži l sa o predvede·
~io p očet n ych rhrámovych koncertov vysokej
urovne, na ktor9ch odznelo n apr. Verdiho Re·
qulem, Brahmsovo Nemecké requiem , llaydno·
va slávna Nrlsonova omša , Moza t·tovo Requiem
11 celý rad diel tohto druhu od Mozarta Llsz·
ta, Beethovena, Schuberta 1 ďalšie h skl~da te·
lov. Pri pt•Hcžltostl 100. v 9ročl a smrti Beetho·
veno sa zúčastnil naštu dovania opery Fidelio v
Nllrodnom divadlo - s vledensk9ml sólistami
11 so zjednoten9mi bratislavskými ochotnlckyml
spevokolmi, ktoré práve vtedy dirigoval (rok
1927 ). j eho skl!J date fské dielo je v r ukopise
a obsahuje pt·edovšetk9m clrkevno-hudobné
kompoziclo. Pochovan9 je na Ondrojskom eln·
torfno v l;llfzkostl hrobu Fridricha Dohn ány tho
- otca sk ladatera Ernesta Dohnányiho 8 Ale·
xandra Al brechta.
(Ladislav Schlelchorl
• KONCOM MINUL!::HO SKOLSKt::HO ROKU
na v~tfvlll Čleuov l a v9boru trnavskej odboč ky
SSHV a mektorl ďa l sf pedagógovia, pod vede·
nim predsedu odbočky dr. Alexandra Mó21·
ho, CSc. školu Altal ános Is kola (naše ZOS 1 s
rozšlren9m v y u čo vun im hudobnej v9chovy na
Barányalho ulici v Budapešti. Cielom návštevy
bola ~ospltácla na hodi nách Hv, ako al v ýme·
n11 skusenostf.
Zástupca riadltofa školy Nagy Károly obo·
známll s organizáciou vyučovan i a Hv n a škol e
k do sú triedy s n ormálnym a rozšlreným vy:
u čova n fm Hv. V normálnych t riedach majll žiacl Hv v 1. triede dvakrát po polhodi ne, v 2.-8.
triede dve hodiny týždenne (l) . V triedach s
rozširen9m vyučovanfm HV jo v 1. roč. 5 ho·
d!n, v 2.-8. roč. ti hodin t9ždcnne. Od 3. roč·
nika je povinný aj h ud obný nástroj. Na rozdiel
od našich škOl sa I nšt rumentálna hu dba vyu č u ·
je n a škole. r:Su spolupracuje so všeobec nou
školou tak, že učitelia ĽSU sem dochádza jú vy·
u čovat. Vyučova n ie Inštrumentálnej hudby sa
deje vo dvoch skupi nách. V prvej sú talen·
tovenl žiaci, v druhej priemerne n adanl.
Zlacl tejto školy majú v Hv: spev, hru na
n ástroj i a v šeobecnú n áuku o hudbe. Ok rem
toho má škola tri spevácke zbory. Jeden pri·
pravn9 a koncertn 9 zo žiakov špeclallzovan9ch
tried a jeden zo žiakov normál nych tried.
Hv sa vyučuje v špeciálnych učebniach, vy·
baven9ch potrebn9ml pomOck aml [klavir mllg·
n etofón, gramofón atď. ).
'
V9ber žiakov do tr ied s rozšfren9m vy učo ·
vani m Hv je na zák l ade prihlášok od rodičov.
Deti sa podrobte malej nenáročnej skúške, na
ktoreJ sa zist! Ich muzikalita. Prihlášok Je
vždy over a viac, n ež je kapacita školy. (Al
preto, lebo prieskumom sa zistilo, že žiaci z
tried s rozšfron9m vyuč ovanlm Hv vcelku lepšie prosplevaj11 aj v ostatn9ch predmetoch l)
Clenovla trnavske j odbočky matt možnost hospitovať na v y učova cfc h hodinách v 1. a 6. trie·
de, na vyučovani klavfra, huslf, sOJového spa·
vu a v pripravnej t riede. Počuli spievať všetky
tri zbory. Hudobná tvorivosť je rozvijaná aj
domácimi úlohami, v ktor9ch k danej téme
v ytvárajú žiaci va riácie, čim sa hravým spO·
sobom objasi'luje táto hudobná forma.
Zlacl preukázali dobré vedomosti o formách,
pohotovo poznávali z prehrávaných ukážok al
n ázvy diel a autorov (hlavne Beethovena a
Mozarta). ba vedeli v9razné témy tntonovaf z
učebnice l n aspamäť. Cenným doplnkom ho·
dlny boli dve skl adby, zahrané na klavlri žiač 
kami v yššlch tried.
Očast n ic l exkurzie hospltovall aj na vyu čova
nf Inštrumen tál nej hudby (klavlr - husle). v
ná strojovoj hre sa kladie hlavný dOraz na
prednesovú strá nku. K porozumeniu a precf·
tenlu skladieb sú žiaci vedeni pristupným spO·
sobom, aby hra bola ra dostným muzlcfrovanlm,
nie drilom. Krásny zážitok bol z v y učovania
sólového spevu. Mladi ludla majú možnost roz·
vfjaf svoj talent - ako zálubu popri zamest·
nani. Dosahu jú pod vecten!m vynlkajl1cej od·
b ornfčk y mimoriadn u tíroveň. Adepti (medzi
nimi niektor! s akademick ým titulom) mali
práve gen erálku n a verej né koncertné vystll ·
p enle. V Ich repertoári odzneli n áročné oper·
né árie a ukážky zo svetovej plesňovej tvor·
by. Nenašli by sa záujemci o podobn (i vysoko
umelecktí záujmovO čin nos t aj v hudobných
stredisk ách na Slovensku? Hudobnos ť žiakov
sa rozvlja aj n ávštevou k oncertov. (Ut na kon ·
c01·~oc h jednotlivých obvodov Budapešti vystu
puju renomovanl domáci a zahrani č n! umel
cl.) Náplň koncertov býva niekedy ožlven A
hudobn9ml hádankami. Zájazd splnil svoj clof
Hudobnl pedagógovia z rozličných pracov!sJ,
sa vrátili oboha tent o skúsenosti a zážitky 7
ktorých budú čerpať vo svojej každoden~eJ

pr4c1.
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SKOLA A HUDBA
t otn~ hladat r eálne východisko u

tom, aby povolani tn§ttttlclll za·
vo forme. zborntkov
dôležité {at časopisecky publikova n~} pr!spevky, alebo nove vydania tých titulov, ktoré priniesli v
nazeranl na umenovedntí proble·
mat/ku zdsadng obrat , utasnente
problémov (nuprlkl ad publlkc1cla
,.U m~nt-syst ám-odraz" od S. Sa·
bou ka/.
Z časopisecky
publtkouaných
prtspevkov možno za dôležité a
podnetnd považova( na/mi1 tle,
ktorá uvereJftufú t:asoplsy Estell·
ka a lludebnt včda. Ak sa v zd·
vere tofllo prlspevku uvéfdza zoznam ntektorých sttídlt, bez nc1r o·
ku na úplnos(, verime, te tak po·
ukcHe nielen na okruh problemov,
stív1slacich s lwdobnovýchovnou
Nnnostou , ale l na potrebu sledo·
vaf !iir§le, nielen pragmatické súvislosti hudby, estetiky a výchov·
neho proce!>U.
l nformal:ný preltlad prlspevkov
možno rozdellt na trt tematické
okruhy: l . okruh prlspevkov k
problémom useobecno-estetlckým,
výtvarnrim, lllerdrnym. ll. okruh
príspevkov k problémom hudobno·
vedeckým; ll!. okruh prlspevkou
s {priamymi} podnet mi pre lwdobnlí. pedagogiku.
Ad l.
l. Teória odrazu v estettce a dč·
dlctvl Georga Berkel eye {Zd.
Matlwuser Estetika 1974{1:3050};
2. Estetika situact { Dusan Stnde·
ldF, Es/etika 1974/2:20-llS,
1974/3,134-164);
3. Uméni a antlclpace [ Zdenek
Matl!auser,
Estetika 197514:
lll9-221};
4. Pokrok umént tako proces vze~tupndlio vývofe vySslch obsa·
ltových syntez {S . Sabouk, Estetika 1972/1-2:1 - 42)1
S. K staronovým aspektum struk·
turallsmu (S. Sabouk, Estetika
1974 1:7-29, Estetika 1974/2:
69-89},'
6. K nek/erým probl ém uméleckl·
ho vyJéfdl'ovc1ni a sdélouéfnt {S.
Sabouk, Estetika 197S/3:12S..:..
153};
7. K problematlce reall smu figu·
ratlvntho umenl {S. Sabouk,
Estetika 1971/3:210-224);
8. Estetické l!odnocent a estellc·
kd hodnoty el'edmettl hmotn~
kultury { D. Stndelc1J', Estetika
1973/ 1:29-48),'
.
9. Dimenzie po/mu llteréfrneJ ko·
munlkdcte 1Pr. Miko, Bstettká
197S/3:1S4-167 );
. . •
10. Problém a tílolla rytmu v ume·
nt fT. Bafer, Estetika 1972/4:
200-219 ],·
11. K soclologtt ument {Zden~k
Pospdll, Estetika 197S/1:1423J,·
Ad Il.
1. Teorie hudebnt včdy {výslede(c
teanovet prdce, Hud.
veda
1975/4:291-322);
2. Problém hudebnlho dfla, teho
podstaty, Identity a forem od·
razu { Mir oslav K. Cern ý, Este·
tika 1973/3:163- 1t2, Estetika
197:Y4:193- 211J,·
3. K metodologický m
otéfzkam
psycllologle hudby {l. Poledtiéfk, Hud. veda 1973f4:27S287, Hud. vi!da 1974/1:3-19 );
4. Sdelouacl schopnost lludbl/ {/aJaroslav Zich, Hud. veda 196St
1:31-75);
S. Sdma n ttck~ možnosti a meze
hudby fT. Tlréfnek, Estetika
1975/ 2:77-105);
6. I nterpersonéflnl význam hudby
a hudebnt sdmlotlka {/. Doubravovéf, Hud. veda 1975/2:154164};
Ad. II I.
l. K současn ému stavu hudllbnt
pedagogtky fT. Pukéfč, Hudebnl
veda 1971/4:448-467 );
2. Ni!které problémy rozvoje hu·
debnl pl'edstavlvostt fT, Poled·
tiéfk, Hud. vi!da 1964/4:541 S61, Hud. vi!da 196511:3-18} •
3. Teorie a de/ln y tzv. bytov~
hudby Jako samostatnd muz/·
kol oglckd dlscl pl!na IT. Kotek
l. PoledMk, Hud. v~d,a
1974/4:335-355 };
4. K probl ému hudebnlllo vkusu
[l. Poledtléfk, Hud. veda 1972/
2:99-114};
5. Pŕt ~em se múžeme " pFisttllnout na koncerte aneb O estetlckdm pro~llku umEleckého
dlla {S. Sabouk, 85tet /ka 1972t
4:220-232};
'
li Hudebn! proWek tako syntéza
fT. BurJak, Hud. vi!da 1973/3:
179- 186};
7. Psychologlckd
a sdmantlcké
predpoklady tnterpre tačnl apercepce hudby {l. Poledtiéfk,
Estetika 197414:213-234};
~ Socléfln! determlnace a aktivace u tvorb~ . lnterpretact a recepe/ umeleckého dtla (L. Hr·
dý, Hud. vlJda 1975/3:243-264).
bez pečov a ll

vzdelávaniu
pedagógov
Pred nemnolrýml rokmi boli vo
verejnosti častd diskusie o potre·
be umenia u sat:asnom pretech·
nlzovanom svete. Dnes 1e ut ka};·
dému jasné, !e umenie mtf at ne·
za~tuplletnú
Ideovo-estetickú
a
vychovnú funkciu. Marxistlckéf umenoveda, a to aj naša če~koslo·
•Jetlskéf, dosiahla vynlkafúce vý·
sledky v r ozpracúvani zdkladných
otéfzok existencie a pôsobet1/a u·
meleckdho diela. 1e1 popredného
predstavitela dr. Séfvu Sabouka,
DrSc., poctili tohto roku t itulom
l aureéft Stéftne/ ceny Klementa
Gottwalda za prtnos k rle!ientu
problematiky.
V !ikoléfch a vo verefnostl v!iak
často pretrvtfua metyfyZLcký ustrnuly néfzor, te veda je doménou
r ozumu a umenie doménou citu.
Napriek romu, t e u}; v r . 1913 Zde·
• nék NeJedl y naptsal: "Len ludw
slabe/ koncepcie a slaMho { chatrného J umeleckého cl10rakteru sa
bota presných odpovedi teoretických v umenl t u živote. Katd!}
určitý néfzor umelecký mtf už v
sebe !wly vedecké, ktoré t:a~to
podopierajú na!ie ndzory na ume·
leckd dtelo. . . v ttadnet t:lnnosll
ludskdho duclza nie le rorko nut·
nost1, zéfkonllosti, mméfladovo~tl
ako v umeleckom tvorení, ktoré
Je povznesend nad akúkoľvek tu·
bovóru" . .. V r. 190Y naptsai:
". . . dusa ludskd nikdy nevnlma
len hudbu, l ebo pracuJe vldy sú·
časne 1 myslienka" .
l po uplynuli viac ako 60 rokou
od vyslovenia týchto zéfsadných
néfzor ov ~ 1acl v mnohých prlpadoch, počnúc materskou a konl:lac
vysokou !ikolou, osvo/uJú sl néfzor
podla ktorého oblast výtvarneJ, ll~
tertfrne/ a na/ml1 hudobne/ v(Jcho·
vy te zaleWostou citových dtspo·
zlcll, oblast telesne/ výchovy zéf.
letttostou dtspoz!cl! fyzických a
oblast prlrodovedných predmetov
Je zéfleWostou dlspoz!clt rozumo·
vých {l ogických}, alebo paml1to·
vych {mechantckýchj.
Uvedené nesprtfvne
chéfpan/e
favov malo a možno stdle md
!ikodllvd dosledky, ktoré sa pre1a·
vuflí nielen vo vysledkoch fednot·
llvých vyučovaclch predmetov.
Ostatime v!iak v oblasti hudob·
neJ vychovy. Pretrvéfuante néfzoru
te hudba, hudobne:! výchova te le~
zdl e~ltostou citovou, sa pre,avu/e
nielen v por,ttlvaných metodických
postupoch v r ozsahu a obsahu učebne/ l éftky teda t v koncep·
eli doteraf!ilch učebn !c; spôsobu/e
l ta~kostl v prlstupe k hodnoteniu
tlakov { učltel md problémy s tým
ktoré tavy hodnom ako prefavÝ
citové, dispozičné a ktoré ako
pretavv rozumové, myJllenkové,
akou zndmkou tcll hodnotil a
pod.). Nesprdvny néfzor te prlčt·
nou nespréfvneJ ortentéfcte. Ne·
sprtfv.,n• uprednosttiovante ,_clto·
vostt uo vl1č!inte pripadov vedte
k zd"raznentu nerozumnostl. Veď
ako Inak mo~no hodnotU stav
keď výsledkom ntekolkoročnef vý:
učby a výchovy te to, !e velakréft
st absolf'•P!t neodnesie do ~Ivota
zdklad~lr poznatky z ,,hudobného
tazyka , ! e nepoznd zéfkladné
pravtdld, ako tento Jazyk fungu·
te, ~e nlm nevie nardbat {negra·
mot nost v takeJ miere, ~e nevie
plsmo t ohto fa zyka čltat a plsat 1
a nle te schopng nlm komuntko·
vat?
Ten to stav v hudobneJ výchove
prament azda zo zvl1č!ia statické·
ho clléfpanta hudobného diela a
v!ietkOclt teho zlo~tek. Relatlvne
mdlo ! lakov dokéf~e útrtkovlte a
nesystémovo nadobudnuté poznal
ky použit a aplikoval prl kontakte so t lvou hudbou, ktoreJ ella
rakter te vždy dynamický. Požiadavka, aby sa učtter okrem oblasti
pedagogtckef vyznal t v mno~s tve
materltflu, ktoré veda, výskum a
celé spoločenské dianie prtnéf$a·
/ú, te velmi néfročnéf, zvld$( ak by
utltel mal vedeckd poznatky v
sebe pretransformoval do pedagoqlckef r oviny.
Z hladiska potrieb pedagogtcke/
praxe, ortentdcle a informovanosti
!itrokdllo okruhu hudobných peda·
g6gov o nov!ilcll poznatkoch marrtstlckef hudobnef vedy a estell·
ky, umenovedy, bol o by azda u!t-
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POCTA
národnému umelcovi

Alexandrovi
Moyzesovi
DNA 4. SEľTEMRRA 1976 SA DUZIVA SEOEMOESIA·
tlN POPRED NÍ TVORCA SLOVENSKEJ PROFESIONAL·
NEJ HUDBY, PROF. ALEXANDER MOYZES. PR I TEJTO
PRfLE21TOSTJ PRINASA~1E ZDRAVICE A ÚVAHY NIE·
KOCKfCH SLOVENSKYCH SKLAOATEI:0\1 - BYVALYCH
!lAKOV A. MOYZESA.

DEZIDER K ARDOS
národný umelec :
M OJ prvý učller skladby, narodný umelec pror. Alexa nder Moyzos sa dožCva v plnej tvorivej, psychlc·
ke j l fyz ickej sviežosti svoj tch sodomdesluttn. 1\ to jn
dobre. Som t1prlmno rád, žo stálo ešto mO~om u~rv.t(
jebo umelecké rady t k ritiku, Ol>Yojovaf st jeho velké
1kúsenost1, te~lt sa na jeho nové partllury, noustlilo
v n ich nachádzať čosi nové a učlf sa ako kcdvsl, viac
n e! p red 40 rokmi v )oho kompozičneJ trledP.. Vlnstne ~ot re boval by som dva !Ivoty, aby som mohol povodnt,
!e nlel!o vtom a bez začorv euanla hláslf svojmu učlte
Jovl: .,To to to t6 partitúra, pá n profe or, ktoru &te odo·
mna l!ak a lll"
apfsat k rátku, výstižnú spomienku? Jo Ich tol ko, žq
by na to n estačila jedna hrubá kniha. /\lo snild
1pomonlem tú p rvu, o stretn uti s pro(. A. Moyzosom,
ktorí! r ozhodlo o mojom bud ucom povolani a žtvoto.
M a l s om na b9valeJ Hud obnej ~kolo výbormi, vzdolnnú
ul! ltelku ldavfra - Máriu Ráztokayov u, ktorá sn
koncom rok u 1031 pochvélile mladému profesorovi
sklad by na bratislavskej Hudobnej a dramatickej akaCSémll Alexandrovi Moyzesovt, te mé t.leka, ktory viac
komponuje, ako eviN na k iBYil'l. Moyzes neváhal a po·
zval ma - v Júnt 1932 - na prljimaclu skusku. Prlnlceol som htbu počarbaného notového pa piera, prvotiny,
z ktorých sl A. Moyzes vybra l skladbu s hrdým n.1 zvom Med itácia p re k lavfr. Pot tadal ma, aby som ju
zahral. Dobre sa pa mll.tám, '-o skladba mala dlhú me·
~Odiu v lavej ruke, ktorO sprevédzall ro;.:ložoné sestnbtlnové harmOnie v praveJ ruke. Ked ut to trvalo
dos t dlho, naraz ma prerušil a povP.dal: "A teraz to
e brátl" Ja som poslu~no obrátil - celú stranu skladby.
r,Nie tllk ", ozvalo sa z Moyzesov9ch úst. ,.Pravé r uka
necli h rá molOdlu a ravá rozlozoné akot·dyl" A mne so
to, aJ ked s dávkou lmprovtr.éclc, podarilo. Profesor
Moyzes net ajil svoju s pokojnost a este nlekolko harmo·
nlzácU ludových melOdlf, kto ré ml napokon sám prertv ledol v očaru jQclc h harmon lckych postupoch, rozhodlo
o mojom osude. Na jesen r. 1932 som už nastupova l ako
flak prvého rol!nlka v jeho ko mpozič n ej triede.
asto spomfnam na ťažkO a tvrdó roky túdla skla dby,
Moyzes bol n ástojčivo nekompromisný pri v ý učb e
barmOnte, kontrap un ktu 1 !Ogy, požadoval vera domci·
c tch cvlčenf, perioktnll a sústredenú prácu. Moje vt edaJš ie notové zo~lty sO plné nerutostných zásahov jeho
,povestnej če rvenej ceruze. I náč to bolo vo volnoj sklad·
be. Tu mal rád smelste postupy, nebránil v novej orientácii. Bol toho názoru, že talen tovan ý žiak mé opatrne
p redbieha ť s voj vývoj. Vždy ochotne, najmll mimo u čeb
ných hodCn, pom6ha l, radil, domonMroval, opravoval,
ale aJ vynadll l . . . Bol predovšetkým človekom-umel c om,
opravdivým pe dagOg om-psycholOgom, ktorý v komplikovaných sltu6clách [najmll tvorivých) vedel svojho žiaka
rýchle pochoplf, pomOc( a l!as to mu nahradi( 1 vlast·
ného o tca, alebo mat. V tom vld lm t dnes velkosf Moyzesa-umelca, Moy zesa -u č lte la 1 Moyzesa-človeka.
u!, milý p6n profesor, s polu ná m už pomaly osiveli
vlasy, stal som sa vašfm s polu bojovnCkom za Ideovú
~Istotu a vysokO p rofes ionalitu slovenskej hudby. Nikdy
n ezabudnem na va še slová, že na§a muzika musf vo ňaf
a znlet t6nm1 rodnej zeme. A to je to naj krajšie a na j:Cennejšle, čo sl z vašej š koly odn ášam, č omu sa od
vh neustále učfm.
vašeJ sedemdesia tke, milý pán profesor, mnoga·
l• lietal
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hudobn ý !.ldadnlcf:
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jesni1 ruk u l!lh'> sotn ~il stal - nko clPvlltn.ío:;fročuý
prn novu hudl,u - il,.l•ol!l prori'~Otll fl.lo\'·
zcsn nu VSMll. llol som who ilnkum lhu Jml••n 1ok.
V roku 1966 wm p . <>i;f••f Of' trt cely pror O Kurdn!>H,
kdo ~om v š titcltu pokrllt'oval Mus!m pnznn(. te to n rok
u Moyzcsu hol rokom ko n ľllktov n lnžkostr. Ul pt cd
zu čltttkom !>tttrfln ~ 11111 vedol od stnršfch n skt1<;Pnej~ít:h.
7e s ludl um u Mn)ZI"a, to s u ,.gn loje" AJ tak som hol
p t·oJ..va pen~ studenou sprchou. ktoru som d<>stol 7a
pér taktov, prrdlo?oných nil prvej ho<lfnf'. ,.Tuk, synku,
muslnw to z<~Cnl ln<ie - e ocl zúklaclov". Knzc19 Mov:tesov zwk pozn!'1 ton poeti, ked po p1·viTh lto<li thlch
7.HC no pochyhov'lf u vluslnych sr ho pnostlllrh Dtws sn,·tcf
u?. mOZI!ID povl'd/11, zo ~om vi()(Jy dokonca uvnioynl o
YYStitponf ZO i;koly, hiiHIOI SOlil sl 7./lllli'SIIIIIllll' lttol·
sfttstlo -;onl ho vtPrly n r> n o~tPII llod 1ny soni lll<tY•tl v
pnnclr•lok ráno: cloclnp~ !>l IMlll!ltá m ua tH' I Vlll.llll. 1>111r.t
konron1 k.tZclŕltu tyultw :,tupnlll 11 v nedrl11 Yf'(t•t·, pri
J..lovfrl s pr<ilclnvln híit•kom notové ho P •IIJII'I'II 1111 pult.:
- kulmlnov<tl.L N•tpisnf l'f<.ty nkorcl? "Chl<tp{:P, Ioto Je
111. vofml ohohrntP" Nupt~Rt dlso n nnr.h ľ! .,/\ tolo 10 l'o?
Vy IH' (lOZilllW ll il' hli' rtkc1 soku ncl y A !W )ltllliVI" Nupf~ilf
pravlcll'lný rvtn1us? ,.To JCl vclm t lflclnotvtir!IO nn t.tk(•lltl
ml.uléhc, človoklt". Nnpfsaf w nkupu, tc1 k tuvu 7mf!nu?
,.1\ lo sl mys lfi;, ~n to Ide lttk Jndnoduchu? To sn mus i
prtpravlfl"
kó bolo mow prnkva pcntc, kPd po niokolkych mc·
c.,lucoch stlldlo - ui u O. 1\nrdoso - som sl zr.tzu
uvodumll, ze pt•l plsn n! sl súm ldudlom tlo ls16 o!úzkv,
l..tot'l) ml prodtym dlivo l Moy:ws. Zo rozvrhnutlo pro·
p()ITif skladby, čomu som pmdtým twvennval nc~J n kit
zvlilstnu pozornosť (o naopak - Muy;ms na to dttvul
dOraz) sn stlivo strcrlobodom mojlrh uvalt. Zr> harmonické 11 rytmlck~ vzfohy v skladho zaernam dávaf do vy<,.
?.Ich sľtvl s lm;t(, na ktoró ma Moyzos márno u pnz or unv<~ l.
1ato skú!>enosf m11 IJI'Ivlodla k tom u, že Kordošove t·ad y
!-, ()nl u?. ros pck tovo l viac.
roblém jo n~l v tom. fo mlad9 adept kompoztcle sl
svoj u roč vytvúra na základo malých skasenostr,
ktorťí sú viac alebo meneJ - náhodilé. Vytvá ra !':l
sysfóm nu zákludo zvlá!>tnostl - a n lo provldlol, kto·
r5·c.: h hlstorlt:ku logtku este nopo;.:ná. Pedagóg jo povlnny ho usmeritovnf tuk, aby ilo k tu to logiku pochopil.
1\ tu Moyzus v2dy t'Ubl l.
jo nejaký kvall t!Jtlvny rozdie l medzi skladbami,
ktoré som urobil pred 11 rok mi a tými, čo robfm
tPraz, má na tom &voj podla! l ton jeden rok, ktory
~;um .,pretrpel" u Moyzesa. Dnc10 ml zostáva len poda ·
kov<tt za to, že profesor Moyzos ma svojimi otázkami
a po;.:námkaml don útil rozmýšla( o katdej note - napfsanoJ 1 nonopfso ncJ.
O<Hii.ene~;
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LADISLAV BURLAS
hudobný skladateľ a muzikológ :

p rtAlexa
scdcmdeslatlrh narodeninách národného u melca
ndra Moyzesa chce l by som - ako pozdt·av
jubilantov• - Mpfsu t n lckolko rtadkov o v9vojl slovons koj skladntelskcj !;koly. Jej osudy sa Ozko spllté s osob·
nostou ná?iho učftefa, p retože jeho pedagogická pr6::a
na tomto poll trvA ui pla le dcsatročle.
lexandor Moyzes ako žlek p ražského Konzerva tória,
ctelavedome uplatl'lova l k once pciu h udobnej teOrie,
ktorú sl osvojil u svojich u čftef ov . Treba povoda t, že
hudobno-teoretické osobnosti, oko hol Otaka r Srn, K. B.
Jlrék, Metod rfuto.UJ a mnoh! ďa lš[, reprezen tova li vo
svoJej dohe mcrudlcky ocoblté a progresfvne te ndencie,
l ked nepatrili medzi rudlkallstov a tvorcov nov9ch
s ystémov. Hoci česká h udobná teOrla vyšla z teOrie ne·
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ANDREJ OCENAS

zaslúžilý umelec:
~ tyrtdsaf rokov u! ubehlo, !!o ml prof. A. Moyzes pod·

~ p[sal absolut6rlum z odbor u kompozfcle. A š tyrldsaf·
pat rokov minulo, č o s om ho po prvý raz uvide l pri
svojeJ prljfmacej sk Qške na HudobneJ a dramatickeJ
akadémll v Bratis la ve.
braz tohoto s tretnutia sl u rč ite obaja pamll.t6me:
mal totlf originá lnu podobu. Na prljfmacej &ktlške
videl prof. A. Moyzes moju nezvykla partitúru: zlopena
na výš ku z troch 8 llna jkovaných a rchov a na štrku z
troch roztvorených a rchov. Ked sme z nej chceli h raf,
Clržal ju niekto na laveJ s trane kla vfra dvoma r ukami
a na pravej strane obdobne. Nepamätám sa u ž, k tor[
spolukandld4tl " as istova li" prl tomto cerä monáll. Bolo
n ás na prljlmace j s kúške vola.
ed som sa s ta l rla dltelom Stlitne ho kon zerva tória
v Bratislave, p rek vapil ma raz školnlk "piin Silvester" darom, touto rarltnou partitúrou. Bola toU~ ulož.ona
v konzerva torlálnom archive od mojeJ prljCmaccj skúš·
ky - až do r . 19501 Prof. A. Moyzes po prljfmacej skúS·
k e poznamenal: ,.Ukážem vám ju znova, aii b udete aus olvovat". Obaja sme však na iíu zabudli.
potom plynull roky, p ristupovali povin nosti a my
s me dozrell. Zvláštna cesta ume leckého života po·
spáJala n ás tak, ako máloktoróho učttela so tlakml. De·
zlder Kardoš a la putovali smo životom s polu s p rofesorom a dovräu jeme u melecku a j životnú pu( zase spo·
lu, vl>iitcl ako pedagóg ovia na Vysoko) s kole muzick ých
u men!.
árodný ume lec p rof. A. Moyzos dožíva sa v tých to
•
dňoch jubtle jných 70. narodonCn. Jeho ume lecká slla, dokonalá znalost skla datolskoj techniky, mimoriadna slovens ká hudobnosf, to boli pre nás, jeho žiakov,
v!dy svetlá, ktoré nám ožlarovall umelecktl cestu a stali
sa aj vatrami národa.
šEicl mu prajeme vera zdravia, osobne j spokojnosti
pri jeho tvorlvoj prAc! a rados t z doslahnut9ch ume·
liekých výsledkov.

0

Ndrodný umel ec Alexander Moyzes sa osobne začast
1111 koncertu ( 1. augusta t. r .J, ktorý na feho počest
usporiadali ml adt umelci u Kapel nef dvorane počas
X. prehliadky mlad[Jch koncertn[Jch umelcov. Dama
sntmka predstauufe prof. Moyzesa s ačl n kufa clm t.
Zlaua: V. Stmčtsko, l. Francoud,
Kopl!dkoud, A.
Moyzes, R. DuoFdkoud, H. Stoljoud, E. Mlchallcoud
a S. Zdmborsk[J.
SnCmky: P. Saský

z.
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odstup!!, pravda, vldfmfl dobovú ohran ičenos ť
tychto tnoretlck ych koncepclf. Ttnto nedoc;tatky se snažil
Alox11nclor Moyzos od stri!Huvaf vo svojej podagoglckoj
praxi tym, žo kládol dOraz prodovi.etk9m na omp(rlu
11 nu lntultfvny spOsob evidencia hudobných javov, na
an11týzu, kritiku " &ebakrltlku vlnstnaJ préco. Preto ~ l
Moyzes oni nekládol r.a životný clef vybudova ( novS',
Alubo 1.lopsovat zdodoný teoretic ký systém. lilo mu pre·
dov&etkým o kompozlč n1i p rax. Knižky mu bo li Iba no·
vyhnutn9m úvodom a prostt·Jedkom. Ta kto so zt·odlla aJ
nová slovenské národná hudba: nie na záltlade tooretlc·
k9ch prog ramov a systémov, alo cestou kompozteneJ
lntulclu.
l do zač iatku plltdeslatych rokov &me nemali vy·
b udovan ý vedecky s ystém š t91ových vrstiev slovan·
s kej l udove j hudby, ek neberieme do úvah y BertOkovn
c ha rakteris tiku z r. 1!135. Z Ba rtOkove j formulácie, že
"v ostatných druhoch meiOdlf t0 nov9 rozsa h neprekra·
č uje 1.- 5. stu pet) dlatontckého t Onového radu . . . mo·
IOdla sa čas to pohybu je len na troch·$tyroch s usedln·
cl ch s tuptloch" - mk v to m ease nemoho l usudlf, f ll
Ide o dve najdOiežlteJšle 1Hýlové vr&tvy našej ludovej
plesne, o typy kvart - a kvfnttoná lne. A p redsa, cestou
praxe, skladatelskej lntuCcte vys tiho l už v 20. a v 30. ro·
koch Moyzesov učlte l Vfl i>zslav Nová k speciCickO atmo·
sféru naše j ludovej hudby [naprikla d v "Slovens kých
s pevoch" ).
llzorné črt y MoyzesoveJ hudby sa objavujtl u! počas lltúd la u Otakara Srna v .,Siedmich k lavrrnych
skladbllch". Nešlo len o uplatl'lovanle zvratov ( lydlckeJ1
mlxolydlckej, fr yglckaJ, alebo d6rskej tonallly, o plag 41·
ne závery 11 pod. ), ale o uplatnenie dynamického harmo•
nlckého myslenta - v spojeni s Tudovou t radfclou. No·
docenenú Olohu v tomto sme ro reprezen tuje " Dvanást
ludov9ch ples ni zo Sa r l ~ll. op. g• [1932 ). Hoci tu Moyzes
neo bja vil ešte str edos love ns k ~ hudobný d ia lekt, jeho
úpravy sve d čia o novom s pOsobe s pojenia harmOnie s
dla tonlc kým melodi ckým myslenCm. RozhodujOcl obrAt
k " celosloven skému a s p ~:~ ktu " nastal v Jeho mont ii!L
,.Na horéch s pt eva JO, op. S" (1933 ). Alo vieme, fe os udy
novej národneJ hudby ne boli otázkou Oprav ludových
plesn i, a le dia lek tikou osvoJovania 1 sebareallzáclo, t ech·
n lckej dokonalos ti l Ideovej orlentllcle hudobnej tvorby.
Alexander Moyzes v oboch smeroch vlastným p rfkladom
vplýval na svoJich žiakov.
ii o do technickeJ dokonalosti re prezen toval Moyzes
ll nekompromlsného bo jovnCka za náročnll kompozll!·
nO prácu. Ideál dokonalého diela (.,Opus pertectum")'
p resa dzova l za ka!dých okolnosti a volll u !lakov rad·
šeJ cestu obmedzenia kvantity v prospech kvality vytvo·
ren ých sklad ieb. Jeho korektOra žiackych prác Iš la do
konze kvencU a zanechala trvalé vplyvy na ! lakov. Idea
dokona lého diela , ktor 9 u nás majs te r Moyzes pres ad il
v dobe, ked sa muse la slovenská hudba osudovo rozCs t
so s kladate l ml-amatérml (aby sa mohla konštltuovat),
znamenal vefml vera. Nedoukárs ky problém sa afca zo
s lovenskej hudobne! k ultúry dodnes celkom neods tránili
ale - aj napriek velkému pokroku - tažlsko hodno·
tenla sa presúva č a sto z Ideálu "dokonalého diela " na
Ideál originálnos ti. Dobre by bolo opllt sl uvedomlt1
!e orlglná lnosf bez určitého stupňa dokona losti e !ltd
v tvorbe nikoho nespaslla. Y. tom ostá va Moyzes - ako
skladater l pedagóg - stále aktuálny. Optimálny p riestor p re naš u hudobnO tvorbu Je lemovaný na jednej
stra ne módnou dobovosfou, na strane druheJ akademlz•
mom s Istými ustrnulýml náhladml, negujOclml novA
v9vojové danosti.
ymbollckým pre ldoova orlinl6clu Moyzesovej tvor·
by Je, že uf na za čiatku svojo) tvorby, v dobe, ked
to bolo najmenej výhodné, napfsal sociálno-kriticky
orientované diela, z ktorých reprezentaUvnu tllohu m4
symfónia - kantáta "Demontáž". Aby sa nezdalo, 9
sme néchyln( !ltyllzovat minulost, zacitujem Gustáva
Ko rlčán skoho z r. 1931 (Slovenská prltomnost llter4rna
a umelecká, strana 241) : "Všetky jeho diela boli u!
ver ejno prednášané, n iektoré slávnymi umeleckými t e·
lesoml, ako napr. Ces kou filharmóniou - okrom Jedné•
ho, a to " Symfonle Cantata", s textom od J. R. Ponl1!ana 1
[Oemontá! ) pre tenorové sOlo, miešaný zbor a velk9
orchester. Tato skladbu sl autor velmi vá!l".
o technickeJ l obsahovej zložke sa zaradil Moyzes
do radov medzivojnoveJ avantga rdy. Ideál dyna·
mického v9vo)a, v ktorom sa kr l!uje zá pas o nova tvár1
výraz o zvuk - s a s nrm zapájať umenie do celkového
fo rmovania spoločenského vedomia - našiel u jeho
vrstovnfkov 1 mlad§fch skladaterov spojencov a pokra·
č ovatelov. Nie konkrétne Ctýlovi! a osobnostné č r ty
majstra, ale Jeho celková orlent6cla a pozrela sO tu
rozhodujOce. Tté vytváralO vll.zbu, vedomie kontinuity
genoráclf, ktoré ovplyv1"1ujtl vývoJ slovenskeJ hudobneJ
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meckoj (menovito z Rlemanna), predsa vďaka tak9m
osobnostiam, ako boli Karel Stecker, J. B. Foerste r, Leoš
Ionaeck a ln!, nach4dzala svoJI zvlUtne č~:ty. Po ROl·

tYOľbYt

evS~hoaou odbornétio ča so·
plsu je, l'e pr ichádza so
svojim hodnotcnlm s vllč
odMupom než rncenzentt
dennlkov, ktor! mO'-u pomer
ne skoro utvrdtf dojmy, pl'f
p adne pohybaf diváckymi kri
tértaml. Na druheJ strane n~vrat k lno;cenácll s vlact9ž
dt'lov9m odstupom dáva prles
t or pre globálnejšl pohfad nad
momPntálnym smProva nl m sO
borov. Dnes bude reč o banskobystrickeJ Opt>re DJGT. Zamys·
lente vyprovokovala posledná
premiéra sezóny v tomto dl
vadlo
Smetanova Predaná
nevesta r premiéra bola 12. Jťl·
na 1CJ76 l v réžii Ing. Petra Dilr·
Ta a pod taktovkou umelecké·
ho ~ére opery Miroslava Smida.
Pozlltvom
naštudovania
Je
samotn9 v9ber : uhfadom na
-sl'meran ie zájazdovej sdny, na
ob~:cen11tvo. k toré prttfmll VPf
nll vďa čne klasický odkaz. na
vfrhovnf aspekt - divadlo po
Tlltcla veta prPdstnvPnl pre ~tu
dutúr.u mllidPž, silhorovfi mnz

N
'rm

Ll/la lzsofovd v tílohe

Mt~uen1;y

ZaJko. ktor f z p o m flr n ~> ťizk\'rh
m ot n o~tf
hal nt nfihu
sM,oru
DJGT \'\ IH)JI mlt XIIOUm ČCI
..,a lýk11 rhori'O!li'Mtrk9ch ná
pod ov, Ich hnlr.t nOho sprnrovn
nla a vyu'-itln mlnlml\lnl'lto te
vlskovl"ltn nru•... roru K pozoru
hodnfm prlnosom
ln-;cenách
patr! aj vklad Maria Mrbkovel
z Brna. ktorá s po l uprllcovalt~
s režisérom na pohybovej kul
tťlre hlavných p redstuvltefov o
zhoru. V sťlc"l nn os tt t9chto zlo
'lok m01eme hod no tiť Preda
nt1 nevPstu ak o p radstavente.
ktoré naznnr.u jo am hlcte súbo
ru robiť divadl o svl!!:t'e. ži
vé, kultivova né. Snáď tba .,ko
mcdtnntská scéna " mohla hvf
preclznef~ l e zafixovan á. Niekto
t·é momenty vyvolávllll ohavy.
r.t sn nc~ k ončln fiaskom (vý
stu pv akrobatov . .. J. Osobna
by som nPvvtýkola režisérovi
ncclostntok
p syc holo~lckého
pr!!prArovnntu tllnln~rh no<>táv.
preto1P v prlpndr Mur1enky. )a
nika a Veliko Ide !.kOr o tvpy.
nie o jPmne nunn<,ovnn(l rhll
rnk•Arovf> l,ttitllfl. l'ravcln, m1P

a JuraJ Scm1tru ako VaSek .
Snfmko: K. Mtklóšl
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k Predanej
neveste
nosti - l kAď tu n e mo~no ho·
vortt o stopercentne stao;tnt>J
ruke, natmll vzhladom na te·
norov9 odbor (no na druheJ
strane - ktorého diela z oper·
nc'ího odkazu sa momentálne
kádrové
resty
nedotýkajú? l.
zacielen ie dramaturgie dlvad·
Ia na tlik(i tituly, ktoré čerpa ·
j(t p redo v~etkým z odkazu ná·
rodnej k lasiky -. slovenskeJ l
čes keJ. Je dobre l to, že p red·
stavenie sa zverilo mladému
opt>rném u režisérovi a drama·
tur~ovl divadla Petrovi Dllrro·
vl, ktor9 by mal vtac režfrovot, a ta k plne pre j avi ť sv oje
amhlcle a dalšie smerovanie.
Zdá sa, že je luxusom využi·
vat schopnosti šk oleného reži·
séra viac-meneJ v úlohe dra·
maturgo - čim nijako nechceme podceňovať tťlto Cunkctu.
Mladá dtvadelnlckn krv je pre
stovensk9 opern9 vidiek vzácna - treba ju zdravo zafažlf,
ahv v práci preJavila skutočnO
mieru schopnosti. Vedra skťl·
senllho K. Cllllka by v Banskej
Bystrte! mohol vyrásť nov9 typ
Inscenátora,
ktorý
a zallai
prejavil ako tnvenčn9, no s
vkusom kort~ujúct napády tak,
aby nepresahovalt ťlnosnú mte
ru . Dllrr pristupuje k tnscená·
clám prl!myc:lP.ne al vo výho
re
te11mu
spolupracovnlkov
DOkazom toho Je napr. hosttt
jelol CMMo8fi-! zo SND. folll

ra talentu a !okll'>cnostl )Pdnot·
llvcov 1111 J•IVI~ku vyvolávali
učlnnt>Jsf, čt menej dobry do
jem.
"'laJmll
postava
Va&ka
mohla IJy( niekedy temnozrnejsle IVIII'UV!tná.
Oporu v BnnskeJ Bystrici nlo
Je v no JrutovOJ~OJ situácii po
stránke o•·chestrál nej a l;pevac.
koJ. Jedno s druh9m súvisi a
odrátn su nn hudobn om doj·
mo t spuváckych v ýkonoch.
Nel\p lnost orche!.tt·u to~ko mO
žu vyvMit prlz9va nt hráči z
Bratlslnvy o premiérový dojem
nemusi byť <lertn ttlvny m. To, čo
sa nám zdalo s lu ~ n é na prvej
a druhej premiére, Je ut Iné
na reprlzach, k edy divadel ný
orchester nemá v9pomoc. ( Recenzentka sa sama o tom p re·
svedčila pri Inom titule divadla.) To nesporne v pl9va al n a
návštevnost a budovanie sl dl·
váckeho zázemia v Ban sk eJ
Bystrici. AJ v tomto ohlade t reba za k ttvtzovaf sily tok , aby u ž
druhá premiéra nebola pr ed
poloprázd nym Javiskom. Prav.
da, n áv!;tevnosť ťlzk o sťlvtst s
umeleck9mt zá1.tt ka mt n ie·
len s p ropogáctoul To sa do·
kázalo napokon aj v p rlpade
bratislav skej
oper nej
scény,
ktorá z krfzov ých n ávštevntckych rok ov p rešla k druhému
pólu, kedy je k um~torn dostat
sa do tohto divadla na predsta·
vani e.

Operné premeny
juraja Martvoňa
Pred

to~/

uy~P

me\lacom
upPrtl
SND, zasltiWv umelec furaf
,\fartvoll p11tcle\latmq Polm1/r(l
~ieslef ~wot nl't 1/e\/m A·q w'llh
la ho uprMtrerl boholl'f ume
leckl'f prdce, ktoret rnk11 zatwr
nl(' neuiJra/1 na kuallle. na
opak, narastanlm ~kfHPn0.\/1 dz
11adelntích l !llootnfírh. dodali
tet na mnollotl)drno~ll. plastU}
nosil a nnutícll vQrozovfích ocl
1/etloch. Mart vo1l0110 umelt>rkél
osobnost te at v tPraf.~et kon

/29. 1fíla 1 osl duli

~teldc/1

~ml\ ta

só/1~/lck~ho

en~Pmblu

opery
SND nepo~trddate7nc1.
Spolu s mlad!1m koleqom Hru·
hantom zostal naďalt>/ /Prllm(m
1ramatlcklim hnrqtónom - \Id
le SUIIPrénne krafute tam. ~;dn
fi/elo. N lnscenl1r/a tlada O\Oh
no~tnfí prístup interprtsta. orqa
n/cktí prepo/eno't ~Pf'lldrket a
hererA·pf 7 /o!k11.
7. okruhu kla,lckzírh úloh
urdt/1 m \fartuml '' tomto ob
rlobt k P/·arrm•l. po prV/i raz
~a stret ol \O Scarp10m a /nr/la
nanom. V Pucrlnlhn policntnom
~tsfnll/ II!Jtllnr/1 /101lotfí krl'dclu.
prl'tallloc do net prvktl ~voth n
rharoA·t erou(llln llf'rCC/IIa. ~~•l
eu zlotlteJ, tl!le/ po.~ta11y .. z
mtJsa a kr11l" - 11 Straussn11om
!lrornkolll (11 ~tílarle ~ re!l/nnu
koncepciou l naopal.·. mntno~r
vnuW/a tfíchto pro~trll'rlA·ou ti
mil. s/ohol v/or do rl'zeru svo
1/cll ~chnpnostt herrcket ~tyl/
zdcle. zdôra u1u/tíc a~ketll!nMf
a at Sl/mhollrk~ ro zmery To
chonanouho zélstofa v dtele. Ne·
mo~no nespomentít
Martv0110v
Nujmll 19m. ktor! majO k dl
vad l u viac ako recenzentsky
vztah, Je taik o pha! o momcn
Hllnvch vokálnych tu:tkosttnch
dtvad la. Ako smo ut naznačili,
dotýkoju sa na j mll dnesného
sóltstlckóho obsadenia súbOJ u .
je (a~ko plsat napr. o jednotll·
vých
speváckych
výkonoch,
hocuko snažtv9ch, ak divák
ttpne. l'l v pt•lebehu predstava
nla nenastanú vážno hlasové
lndlspozlcto,
niekedy ú<;tluco
prlum t.lo Jntonučných lapsu
sov, uluho kolfzll s orchestrom
Stunctnrd d1vadla drzf :,t..ilc
stredná gener..irld, prl'd k torou
trcbu s úctou !.kloniť hlovu, l<'
bo napriek dlhym rokom zo
jnzt.lovct dnny, sl udrtala pro
fCslon.1lnP kvality. Plati to naj
mil o O. Rohovej, S. Babjakovi.
čt J. Hadrabovl a o n lek oik\Th
craJSich. Mladi ztlllul vera ~ru
bujíl (L. t zsofová, A . Kfuková,
J. Kosec, O. Tichá), zdá sa, ze
prtslt do dtvodln sluäne voklll
na prl pravonf a ut overili svo
Je mladistvé amblcln. Vynllra
sa však otázka, čl vydržia ro
ky zájazdov a nezu tekaj(t rov ·
na ko, ako m noh! pred nimi ... ?
Oprie( sa o mladú ge ner áciu to znamená zmeni( podmienky
zájazdovej sc6ny, rlelil ifrenle
operne( kultúry v Stredosloven·
skom kraJI Inými
formami.
Dnes sa zdá, te Je t o netoptl
máln ejsta cesta. uby sa upev
ntl umeleck y profil divadla 11
natrvalej!,le sa tu us!dlllt per
<;pekllvnc spevácke ztttvv Dl
vadlo musi dopl ntt vtucero hla·
sov9ch odborov z dOvod01
dramaturgických a personál
nychl
Ak divák odchádza z pred
stavenia PredaneJ nevesty čl11s
točne umelpcky spok oJn9, bolo
to zlisluhou vkusu režiséra.
choreograrn. ale aj výtvnrnlkl'
Pavla Herchta, ktorý spruvll
scénu v duchu "ludovských"
výjavov, návrhárky ko~týmov
Jarmily Opletalovej a. h., plm'
chápajúceJ v9tvarný zámar see'\
nograra, hýriac! pastelovými
rarbam t. UspokoJil l ziP.pšuJťlc
sa zbor pod vedanl m B. Vargl·
ca. Dirigent M. Smfd - najm!!
v predohra k diel u - dok ázal
le jeho am blcte by neboli már
ne, keby pracov al s plne ob
sadeným
stabtllzovan 9m
or
ch es trom.
Diva dlu v dan ej situácii tre
ba pom Ocť n ielen v rámci ban
skobystrlckých mot nostl, ale l
zaang ažovantm ústredných or·
g ánov, k t oré by zmenili zájaz
dový cha r akter divadla a ne
spor ne vylepšili l e x iste n č n é
podmienky, tiež n eza nedbater
né pri zfsk avant mladeJ spevác
kej a orch estrálneJ gen erácie
To už n ie je vecou tba um o
leckého a hospodársk eho vede
nla divadla.

tiR.ZJA URSINYOVA

{uraf Martvolf ako Dedo v Ur·
bancouej opere Pani tísl)/tU.
Snlmka: j . Vavro
ndvrat do neve/ ke/ epizódy ba
róna Douphalo vo Verdiho Tra
v/ate. At na molom priestore
uyt uorll
po~tauu
pnslu~ntka
kupltar~kef

bur~odznet

~po/ol!

no.\ti, pr/speJúC tak vfírazne ku
kresbe socld/neho pozadia Ver ·
dlho opery.
MartuOI)ovou domtsnou zo~ta
la a; naďa/ef stítamd opera.
Nie ako ctno., f z núdze, ale
preto, te okrem stdlt> .~potahll
11~ho a e.~te uMy ~111ete11o SfiP
vdckl'llo pre jmm. md umelec at
uzdcnu schopnost morlelovaf
detailne l koncepčne operna
postauu at herecky. Coufl•ohiPr
z Clk/.;erovef Hry o ldske a
smrti bol kabinetnou ukdtkou
zovntítornentsho p~tJChol oqtck(l
ho herectva, bohattlho na pol
tóny, nepolopatlstzck~ VlftarlN!
nie temnqch psychzckQch sta·
vov a poryvov postavy - fara·

,Juv Pru' 1111 Veu Mukru#)ll l c•
mJra,tol o lfw tuu1)ovel lntl!r
prl!l ácu na ~llnl'llu protthrát!l
llml/11.' ,\1urt,1ut•ef, l!tm \otzdlny
1 fwmanny nd/Jo( pnbellu ib
kal na zdua::no'll V nl!vel J..· ycll
urlletllo~llac h v 1'akrakzSvzllllc/l
operil Tri tluOilf a v Urbanco
111?/ Panz ú~tmu ' fí,pechom ~o
umelec vqrovnal s ob/astou ty
pov, tladafúczch vyJadrenie ~ta
recJ.:tjch
fyzzl'lo;qch dzspozlcl/
/napriek nlekolklfm klasickOm
úlohám a mtstrovl Scrooqeov1
memn zndma \[éra uplatnenia
"'far/VOJ)OUI/Ch
charakterotvor
nljch schopnost! 1, v Alonsovl zo
Sobd~nef kance/drie upozornil
na nedostatol!ne 11yutttQ korne
(1//1/nlf talent, ktorfí md zmysel
1 pre S/!Jllzouanú podobu herec
kef
nad\ddzky.
Martv01lov
Crown v Gershwlnovet opere
mladistvou
bufaros
zautme
tnu /1 }, vkusnqm vyfadrentm
twol!Bno~tl a surovosti. vyvold
va tíctu fy zickou kondlclou a
dokdte sa presadtl l v ezpono
vanom spevdckom parte. A na
pokon te tu pdn Coblneau l)
posledne/
lnscendcit minule/
sezónq, v Menottlho Médiu. Ne
oeTkď postava me!;tlal!tka, ma·
ltlho Novlel!tka, ~lftí.ceho z 1112
~ll . Akými temntíml prostrled
kam/ dokdte Martvofl napr1
klad dokresli( do,emné rozprd
uante manželky l dwodelnef t
občianske/
l!rd Ju Anna
Mortvo11ovd 1 o smrt/ synl!eka.
akfí dlvadelnfí a životne presvedl!lvlí ob~ah dáva le/lO vo
SI)O/et podstate tragtkomlcke/
scdnel Ak sa raz niekto bude
lllb!le zaoberal vznikom. vfívo·
tom a metamorfózami sloven
~k~llo operndho herectva, tak
JeclnQm z východiskovQch bo
dov mus! sa pre neho stat prd
ve umelecký profil furata Mart
volfa.
·bo.

Trenčianske Teplice 1976

Mladí na pódiu
l Dokončenie z l. str. l
vou a technicky Istou lntot•pre.
táctou o LIS]>Psné vyzuento Cyk
Ju vre klavlr od svojho gono·
ra~n(oh > druha M. Slt~vlr.kl:ho

ca, ktorý sa uplatnil dva razy
ako znamenitý komorný hráč,
v~etc;[ ostatn! dychárl ra bo·
lo Ich, žlnY, málo l patria do
skupiny začlnajúctch perspektlvnych
talentov, • zatial
!ótutlontov Toto tvrdenie v rov·
nakof miere plati a tteuttstkach Radvane
OvofákoveJ l
Dagmar Sebestovej, ako o ra!(otl!>tovt Vtadimlrovl Sa lagov l.
,\ko temer v každom ročntku
počtom l prekvapeniami

viedli klaviristi.
Okrem u! spomlnan9ch. treba
sa
predovšetk9m zmieniť o
dvoch veik9ch objavoch: o Mar iá novi Pivkovl [ukončil ll. roč·
nik Konzervatória v Košiciach)
a o rok staršom
Zlllnčanov l
Ivanovi Gajanovi .
P\vkov ta·
Mar/dn Pwka
natmladlit
lent 10 azda všestrann&Jšl, ako.
tíl'a\tntk Prell/ladky
ž/ak
by so §lr§lm racionálnym záze.
prof. Ľ. Kofanovet na koSickom
rntm. Gajanov zase spontánnej·
KonzeroatóriU.
~f.
doslov~
nablt9
tvorivým
SnTmky: l' Saský
fantaziJným vkladom. Ol>ldvaja
prlpomlnaJú nevykvesané mla·
dé vlna. no Pivka má vtac vvpP.stovaný zmvsel l alebo te to
\'roden9 r.tt?) pre stavb u v!lč
sfch plOr.h Gatan má tde6lne
uvornené ruky, ale ešte ml~>s·
,
taml mil problémy s flx4tlnu
1
f vypi! dá Vd jU mu tóny J ,a Pt Vk
Sil nevyhol! občas nečistým tó·
nom. Okolo týchto Interpretov
sa natvtac diskutovalo, poleml.
zovalo,
porovnával sa roz•:Hil
mlmorlaclnostl trh talentov. no
dcrtnttfvne o;tovo o tom povie
buducnost ktorá JP pre obi·
dvoch vcofml sfubná.
Mária Mlrekové
fllačka l.
Ivan Ga1an - ~tudu/e 11 k/a
llurnlka na VSMU 1 demon~tro
1)/rne, triede A. Kdllaya na
vala v Prokoflevov~ch SarkazKonzervatóriu v Zllme.
moch
preclzne vypracovanie
Snlmkn: !,>. Saský
fakttlry, dynamiky, ractonlllne
rozvrhnutO stavbu, v9bornt) peKlaviristka Zlatica Poutov6
dallzáclu miestami však oa
r-tajerská s<~ predstavila nielen
úkor presvedčtvejšteho uplatako pohotová a kultivovaná ko.
nenia
fantazijného
vkladu.
morná hráčka. ate l ako tech·
jednostranný
v5•ber Frag·
nlcky a výrazovo vyspelá só·
monty
(5
dodekafonlckýcll
llstka. Poulovet Suite a Ctkkc
skladieb E. Doušu J - ned ovorovým Klavlrnym variáciám na
ruje dertnltfvnejšle ch orn kterfslovenskú rudovtl plesol\ veno zovat výkon klaviristu K. To·
vala svoje najlepši e sily l miesperczera.
tami by sa však žiadal robust
Zo začfnajtlclch sláčtk4rov
nejšl zvuk mutského tnterpre
prejavila sa Zoja Kopl!ákov6
ta). Svatava Puklová odhalila
ako technicky dobre prtprave·
kreh ká krásu lyrlck ých časti
n4 huslistka so zmyslom pre
Prokoflevových Prchav9ch vl
striedmu lyriku akademickéh o
dln. Po trochu jednostrannom
naturelu. Mladlo;tv9m elánom,
výber e s Im preslontstlck9m tó
živým temperamentom, menej
novantm Frokofteva presad ila
ul
tónovou
prtebojnost ou
sa áspešnefšle v náročnejšlch
[možno aJ zásluhou nllstrota)
skladbách R Sčedrlna, ktorým
upútal Marek Novák, ktor9 In·
však ch9ball prleraznejšle dy
torpretoval výlučne tvorbu pre
namlcké vrcholy .
violončelo od svojho otra
S v~t mkou tlautlstu V. Sam·
V. Clt.IK

A PLANYV SND

Rzóna 1975/76 v celospolo
{}enskom k ontexte, v celel
oblasti kultfny a prtrodze·
ne at 11 Slovenskom TliÚ'Odnom
d1vadle bola determtnovantf ta·
kou vt}znamnou skut o{}nosfou,
akou bola aktivita pracutticich
v Dbdobl pred XV. ztazdom Ko·
muntsttcket strany Ceskoslo·
venska a bezprostredntf reak·
eta na vOsledky Konferencie o
európskef bezpečnosti v Helsin·
ktfch. Tieto vOznamru1 udalostt
plJsobtlt nielen na realtztfciu
dramaturglck~ho pltfnu a samotne/ umelecke/ prevddzky,
tlle p{isobtlt bezprostredne at na
v§estrannti aktivitu členov na·
§Ich umeleckfích stlbor.ov.
Ak sa zam'Sfšlame nad ,v9sled ·
kamt prdce umeleck!}ch stibo·
rov opery a baletu SND v uply·
Jtulet sezóne, mlJ~eme kon§tato·
vat, ~e sa podarilo dosiahnut
d'aW stupienok na ceste k stí·
l!asn~mu, aktfvnemu, umelecky
a spolo{}ensky plne anga~ova·
n/1mu hudobn~mu divadlu, kto·
r~ svotfm char akterom a posla·
nlm plne zodpovedtf kulttírnym
potrPMm vyspelet soctaltstlc·
kel spo l nčnostt.

S

vaft1ci zd.ufem ndv§tevntkov o
predstavenia ope,ry a baletu 11
SND stl lstfírn potvrdenlm uvd
!enet umeleckef, polttlcket o
prevddzkovo-org(lntzal!ne/ čln
baletu, ale v nifmalef • m1ere aJ
nosti SND, pre budtícnost py
pll/nUlt nov~ ndro{}n~ politick~.
umeleck~ l organtzačnl tílohy
1>re slovenskq r eprezenta{}n!í
~l-1nd: Tt11te. Plnenie tí/oh bu·

K
na jpozoruholln e jAlm
výko·
nom na javisku SND patrila
Kittnarovej Salome. Divák na
tejto postave Straussovej hrdin ·
ky v rovnomenne J opere ohod notil komplnxnf javiskovo-spevácky v ýkon.
Snfmky: J. Vavro
Mozartov Don Giovanni tvoril
vstup do sezOny 1975-76. Stal
sa súčasťou BHS a skvelou prf·
lež itosťou pre viaciirfch mladfch spevákov. Na sntmke M.
HajOssyovli ako Donna Elvlra a
Juraj Hrubant v úlohe Dona
Tuana.

S idónia Haljaková v tituluej
postave Verdiho Traviaty, inscenácie, ktorá vzbudila po·
zm·nosť
výtvarnou a reflj nou
koncepciou.

'
de smerovat · k , p6sobenlu
SND ,
na mllldd a ·Sirok~ vrstvy . pracuttícich, k zvy§ovantu kvalita·
llvnyoh• · ndn.okov pri konctpo·
van! a ' redllzovan! - dramaturg~c 
k!}ch ' plAno.v: ·Narlalef ·Vlfnuttt,me ..
stístredentl pozornos! · tn~cen,ač·
net ' praxi · pri • uvlldzanl p6vod·

Autor
Inscen ácia
ADAM CH. A. - Gfselle '
ADAM CH . A. - · Giselle
ASAF IEV V. B. - · Bachčt saratskd
rontdna
BARTOK B - Modro fúzov · zámok
BEETHOVťN L. - Fidéllo
GENDA l. PvRmallon
BlZET G. - Carmen
CI KKER 1. juro (ánoš!k
CA.(KOVSKII P. 1. - Eu~en One~ l n
CAJKOVSKIT p I. - Labutie jazero
DONIZE'ITI G - Don Pasouaie
DV'ó~AK A. - Rusalka
DVO~ÁK A (akobtn
FRESO T - Martin a slnko
HAZON Ŕ _ Sobášna kancelária
HÄNQEL G. F. - Xerxes ·
·
CJiACATUR IAN A. I. - Gaiané
GEISSLER "F Rozblt~ džbán
GERSHW!N G. PorRv a Be s~
GOTOVAC P. - Em z onoho sveta
GOUNOll, CH. - · Faust a Matgatéta
JANÁCEr< ·).~ "_:· Véc MnkM~ulo
JANÁCEK L. - Llstv dôverné
MAHLER G - S tretnu tie s Mablerom
MENOTTJ ·G. C. - 'Mlidtum
MflROZOV I. - Doktor Ta1bolf
MOZART W. A. - Don Giovanni
NED BAL O. rozorávkv do
rozprdvkv
NOVÁK M - Balada o s trom e
PUCCINI G. - Madame Butterfly
PUCCIN1 G - Tosca
PROKOFIEV S - Rómeo ll )11111!
ROSSIN! G. - Barbier zo Sevilly
SMETANA B. - Pre dané nevesta
STRAUSS F. - Salome

z

SUC HO~

E. -

Krlltňava

SUCHOJ'3 E - Svätopluk
STRACINA S. - Ej, husári
TAKTAKISVILI O. V. - Trt žtvotv
TELEMANN G. PH. - Pimolone
URRANEC B - Pani ťísvltu
VEHDI G - Traviata
VERDI G - Nabucco
VE~. Dl G. - Trubadúr
VERDI G. RIS!oletto
VE RDI G. - Maškarn(t Ml
VERDI G. - Ernant
VIT.EC M Prelúdlo erotco

Opern9 a baletn9 súbor Sla
ntfrodn~ho
divadla
mtf v obdob! vstupu do 57. se·
zóny na repertodrt 41 titulov,
tnscPndctt, ktor~ nte stí ptihy·
mt admtntstratfvnymt {}tslamt,
al e ~Ivou, ka~dodennou ponu·
kou pre §troktl veretnosf. l ste,
syst~m
umelecke/ prevlldzky
st1borov na fednet sc~ne, bez
mo~nostt realtzdcte sktí§obn~ho
procesu na sktí§obnom tavtsku
1a samotn~ r!}chle narastanie
~~~~~ho repertodru J kompltkute
sttutfctu v udr~tavan! VIJSOk~ho
§tandardu repr!zovpch predsta·
vent. Uvedomuteme st. !e te to
tav zllkonltfí. no napriek tomu
vhndn!}m obmedzenfm repertodru chceme v budtícel sezóne (s
mofnostou dlJkladnet prlpravy
ka'irltshn predstavenia} rtem
aspoi! {}tasto{}ne tento probMm.
Verlm, ~e v tetto plltročntct sa
urobf v§etko pre urpchlenti vo·
stavbu
prevddzkovet budovy
SNn v preluke na Gol'k~ho ulf·
ct. {}fm b11 sa ~tíbnl'om oper11 a
čtnahern~mu
stíboru
SND
umol'ntll prtazntvPI§tp pracov·
n~ oodmtenky.
Ak vllčštna pozltfvnych ohla·
aov odborne/ k ritiky cz neust4·

veretno~tt.

' PAVOL 'BAGIN, '
šéf opery SND
,

r .•

.

Predstavf:uila operného a baletného súboru $NP: a •
hosťujúce súborr. v sez6nach 1974·7~ a 1975·76

K viacerým umeleck ým vfťa zstvám
uplynuleJ sezOny treba prirátať aj
titulnú postavu v Menottiho opere
Médiom. Pani Floru vytvorila ne·
obyčajne sugestrvne, s velký m he reckým a speváckym majstrov·
sivom Jubilujúca zasl. umelkyila
orva Hanáková.

vensk~ho

ngch
hudohno-dramatlckOch
diel. V stíboroch opery o 'bále·
I U mienime do konca rnkrh978
\fablllzovat !Jt}hladrmQ drama·
turqtC'kcj p/t1n do roku UIRO 1 v ndväznos/1 na rpprPzPntailvne fílohrt no~ICh 'úhorm1 rJ
zahrantčl Ztlua!nou (i/uhou prtt
budtícu sezónu 1e potrPba row!·
/at pozltlvnP v(f,lerlkt; 11 pn lt·
/lcko orqanizdtnr~kel
prtJrl,
podmleifuttícet akllllltu umPl cov, zamerantí do 11/0/,tn(ír t1 ko·
lekt!vov - l smerom k mlnm·
dlvadelner l'innostl R('rJ1m1r.la
dramaturqi rk~ hn pldnu. tít;11~ i
.9tíboroiJ na BH S 1976. prtpraoovan ~ zahranll:n~ ?11 /mdll dn Raktíska. Rumunska . 8Plqtcka. Tu·
ho.~lllvtn a Spanlel~ko. WI/.~O 
vante ndl'okov na umelerkl1.
kvalitu. to stJ hlavn~ tílohl! ndročne / sezllny 1976177.
Som presvedčen9 , ~e diela
nllrodn~ho umelca /dna .Cikkera
1V zkrtesente 1,
Richarda
Wagnera ( Lohengrln}, Ferdinanda Herolda 1Mdrna -opatr·
nost /, Gtaccoma Pucciniho 1Bo·
Mma} ,
Bentamlna
Brlttena
(Zobrdcka opera J a lqoro Dibt!·
ka f Umeleck~ dielo l - popri
v(fberovom fepertodrt z uplynul Qch ·sezón ..:... ' vytvo,.ta pei'T!IÍ
zdkladffu umeleck~ho profJlov'anta "opery a ·baletu SND · a
stretntí sa so zdl,ltmom §lrokef

Jurij Plavnfk ako Tybald a Peter D6bravfk v 6Johe Mercuzio
v Prokoflevovom balete Romeo
a Júlia. lnscenlicia pozoruhodná refijnou koncepciou Petra
Weigla a choreografiou zasl.
umelca M Kuru.

Vlfačnfi

repe1•1oá••ové

čf~; t o pre

tor JajboU od I. Morozeva,

Zas!. um e lkyňa Ľuba Baricuvil
dostala ďa!Aiu ve rkú prlležilos t
v ťllohe Pútničky. Autorom p O
vodnej slovenskej opery, v kto·
l'Oi dominoval aj výkon te jto
spevMky je Bartolomej Urha
nec. Názov: Pani úsvitu .

de tskeho d1váka -

bolel Dok ·

Hosťujúci

Súbor
R·eprfzy
SND balet
22
Ve I ké d iva dlo Mos kva J
SND balet
SND - opera
SND - opera
SND - opera
SND - opera
SND - oper11
SND - opera
SND - balet
SND - opera
SND - o pera
ND - Praha
SN D - opera
SND - opera
S o Lipsko
SND - balet
So BerUn
SND - opera
So Belehrad
SND - opera
SND - opera
SND - · balet
SND balet
SND - opera
SND - balet
SND - opera
SND - balet
SND - balet
SND - opera
SND - opera
SND - balet
So Be rlfn
SND - opertl
SND - opeľ!!
SND - opera
SND - opera
SND - balet
SND - opera
SND - operll
SND - opera
SND - opera
SND - opera
SND - opera
SND - opera
SND' - opera
So Be lehrad
SND - balet
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umelci v opere a balete SND v sez6nach
1974-75 a 1975· 78

ZSSR Amtnarlšvll tová M., Atlantov V., Gorochovs kaja ). ,
Kazra švtliovd M., Mazurok )., Mtlašklnová T., Mtnžllklev A.,
Plsarenkovová G., Tkačenk ovové N., Nuftlnovd G., Volte
sovd M.
NDR - Breulovd E., BrOmaová U., DOrlng R., Kehlovd I., Hllr
telovd R., Lubitzovd M., Reckl W., Selffarth R., Sklenái' H.,
Wllhlte E., Wlaschlha E.
MAOARSKO - DOra U., GyOn gyi T., Kuli F., Miller L., Saly·
mos P.
RUMUNSKO - Dlma E., Herlea N., Marpozanov d )., Mtrea N.,
Stanescuovd L.
POĽSKO Belleyovd B., Grychnik H., Krzywlnska S.
BULHARSKO - Marinov V., Velčev G.
JUHOSLÄVIA - Kalefové B., Nikolič M.
NSR - Chrlstessen R., Kucharsk9 A., Uphagenova E.
TALIANSKO - Maffeo G., Pola B.
SPANIELSKO - Sabaté f.
IAPONSKO - Kohno-Hayashl Y.
TURECKO - GQnovd A.
ND PRAHA - Beňačkovli G., Berman K., BoMčov~ M ., Drott
nerovd M., Harapes V., Hlrseková J.. Kura M., Nno;hyba T.
S ptsar 0 ., Svoboda J., Srubai' T., Ztdek l.
So BRNO - Blahušlakovd M., Kysolák J., Olejnfček J., Sou
ček J., Sprlák J.
SD KOŠICE - Mauréry P.
jGT B. BYSTRICA - BabJak S.
SD OSTRAVA - Maxa H.
SD OSTRAVA - Kyzitnk J.
BRATISLAVA - Fre~erová B., feltnek J., Kramosll 8 ., Rani
nec J., Sabovčrk M., Sta rostova A.
PRAHA Konečná J., W.älgl P.

NAS ZAHRANICNf

re. U nás ho spoznalo obecenstvo v Trenčianskych Tepliciach, Pleštanoch a v Bratisla·
ve, kde hral na barokovom
nádvorf Univerzitnej knižnice
[8. VII. t. r. ). Sprevádzal ho
Slovenský komorn? orchester.
Priam virtuózne sa predstavil
mladý umelec s Mozartov9m
koncertom G dur, K. z. 216.
Obecenstvo l kritika ho priJali
s velkým uznanfm. Okrem Mozarta hra Eduard Tatevostan
najrad§ej Bacha, Beethovena,
Paganlniho a Spaniela Pabla
Sarasataho.

HOSŤ

HUSLISTA

EDUARD TATEVOSIAN
Eduard Tatevostan, arménsky
fiusllsta z Moskvy bol Jedným
a: hostf; ktor1 k nám zavHall v
!rámci Jiudobného leta. Prl!ltel
ako sOllsta - v Moskve llčln·
kuje v kvartete .,Komltas", za$lllžllom kolekt!ve Arménska.
IS llbor sa utvorll u! v roku 1924
a poča s svojeJ vy!ie pätdestat!ročnej existencie sa s nfm moh~0 zoznámiť vera
mllovnfkov
tludby v rOznych krajinách (o.
a. v Rumunsku, Bulharsku, Ja·
iponsku, Kanade, Velkej Brltan li, USA, kde kvarteto prijali
~ ako prvých hudobnfkov zo
'Sovietskeho zvllzu - aJ v Bielom dome).
V poslednýcl'l rokocli sa hrá~~ kvarteta vymenl11. Sám 29!ročný Eduard Tatevoslan fe prvým Jiusllstom od februára toh'to roku. Dovtedy h ral prvé hus~e fpätdeslat rokov!) Avet Gab!rellan, národný umelec Arménmoskovského
l!ka, profesor
Konzervatória. Pred dvadsiatimt rokmi vystupovalo kvarteto
aj v Ceskoslovensku. Eduard
Tatevoslan v!lak prišiel k nám
'PO prvý raz. O Arménsku fo
~náme, že fe to muzikálny národ, !ii má vera nadaných,

Osi<or
Kokoschka
90-ročný
v tomto r oku sa do~ll Oskar
Kokoschka svottch devlltdesla·
ttn. Celfí svet oslavufe vfíznamn~ho človeka, ktorO bohato ob·
daril ludstvo svottm umentm,

schopných hudobnfkov. Af pre·
to nás zauj{malo, po kom zde·
dll vzťah k hudbe mladý huslista.
- Asi po otcoYI. Nebol stce
protealonálnym
muzikantom,
ale vo chvflach oddychu hrával na starom arménskom nástroji .,tar", č o ja niečo na spil·
s ob balalajky. Po skoni!cnf
strednej hudobnej lkoly v Je·
revane som ltudoval na Konzirvatlíriu v Moskve u Leonida Kogana, laureá ta Leninovej
ceny. Jemu vd'a čfln za vletko,
čo som dosial v hudbe dostahol.
Eduard Tatevoslan už v rolw
dokončil ferevanskú
hudobnú §kolu, vyhral Zakaukazský konkurz mladých hudobnlkov a o dva roky neskOr
- v roku 1967 - sa stal vfťa
zom medzinárodného konkurzu
v polskej Poznani. V roku 1969
vyhral medzinárodný konkurz
v Parlžl. Účinkoval v mnohých
krajinách - v NDR, Rakúsku,
Francúzsku, Holandsku, nedávno na Flllpfnach a v Slngapú1965, kedy

ako t celf}m svoflnt ľudskfím
postotom. Kokoschkovo dželo t
~Ivot stota v znamen! boja o
vys§te spoločensk~ a etžck~
tdey ludstva. Kokoschka nikdy
nespomlnal svote dielo v ľart
pour ľarttstlcket absollítnostl,
ale staval ho v~dy ako ochranný §tli proll antlhumdnnym
a.tokom a tendencidm. Bez nadsddzky mo~ no o teho umenlllovorit, !le te umentm botu;a.ctm,
čo sa odzrkadlute v plnef mtere aj v teho ~žuotnom osude.
Bol odporcom votny, ktorú po·
citoval na vlastnom tele v prvet svetovet votne, v ktoref bol
tafko ranenfí. Povotnov!} čas
znamend pre Kokoschku len
pomerne krdtky oddych v atmosf~re mieru. Po vymenovani
1· na DrdM'anskO. alcad~mt u mal
precl'rodne zabezpečenfl extsten·
clu. Rodnl Rakúsko opustil pa
Starhemberskom puči, takisto
zanechal Nemecko a usadil sa
v Prahe, kde sa narodil telto
otec. Ani v Prahe nena§lel de·
flnttfvny poko/. Opustil tu nd·
sledkam vzniku protektordtu.
Usadil sa v Londfíne, kde b!}val nlekolko rokov {vo Fin·
chley Road/. Po votne, t keď
neopustil natrvalo Lond!}n, kto ·
rfí často opäf nav§tevoval, za
svote hlavn~ sfdlo st zvolil
Svatčtarsko. Zdr~taval sa v§ak
často t v p6vabnom prostred!
Salzburgu.

U nás bol teda Eduard Tatevosian po prv? raz. Ak prlrov·
nával na!e obecenstvo k jerevanskému, kde hosťuje so svo·
jim kvartetom niekolkokrát do
roka, je to prfjemné poznanie.
Mladý huslista totiž má cit nielen pre hudbu, ale aj pre vntmavé publikum. Preto Jeho slo·temvá tešla.

koschku je mimoriadne boha·
tá a prekračuje rámec maliar·
skeho .,kumštu". Kokoschka sa
prejavoval aj ako splsovater Paul Hindemtth dokonca zhudobnil jeho hru "MOrder, Hoff·
nung der Frauen" (Vrah, nádej
žien). Ako maliar patri k ne·
storom modern~llo umenia. Napriek dotykom s lauoortentovanou skupinou "Die Brucke",
ktorej tvorbu starostlivo študoval {pr edov§etkým diela Bmlia
Noldeho J, vytvor/i st samostatný a nezdvtslý pre(av. Venoval
sa takmer všetkOm Mnr om. S
obl'ubou sa zameral na krattnomaľbu. Co v§ak nafvlac obdlvu(eme, te felto bohatd portr~to
vd tvorba, v ktore/ sa odzrkadlute Kokoschkova v§estrannost,
predov§etkým teho psycltolo·
gickd znalost človeka, ku kto·
ref sa prtbmute v plnej tntegrt·
te pozndvacef schopnosti, o
čom svedčia portr~ty ndm u!l
mdlo zndmyclt ludt, alebo t
portr~ty uýz namn.Qch osobnostt
ako H . Waldena, A. Schänberga
a tnýclt.

Umelecká paleta Oskara Ko-

Kokoschkovo dielo ndm bude
tasnQm svetlom, ktor~ho plamefi neprestal ~tarlt t napriek
tomu, !e dielo pochddza z taf·
kých, temných čias vofny a fa§tzmu, lebo v~dy ctttf v fiom
pomocna. ruku nezlomnlho člo
veka, ktorý nikdy neprestal
ve r tt v lep§tu budQcnost lud·
stva.
JAN ALBRECHT

(Majstri speváci norlmbersk() ,
Fafner (Prsteň Nlebelungov),
Gurnomanz, Titurel a Am.fortas
(Parsifal). Jeho vrcholnými
kreáciami Je vlak Wotan
boh bohov a Hans Sachs - renesan čný Judový bbnlk. V porovnani s Inými vynlkajO.clml
Interpretmi týchto dvoch velkoroU je pre Adamovo podanie charakteristický silný Judský rozmar týchto postáv.
Druhou Adamovou repertoárovou dom6nou sú straussovsklí
party - Jochanan zo Salome,
Oristis z Elektry, berlín Ochs
z Rulového gavaliera, Barak zo
Zeny bez tieňa, sir John Morosus z Mli!anlivoj Ieny a divadelný rladltef La Rocha z Capriccia. lG nim mozno prirátať

vybran6 úlohy mozartonk6
- Sarastra, gr6fa Almavl•u l
Figara, dona Alfonsa z Coal
fan tutle a dona Glo•annlbo.
Pravda, umelca• repertoár, naj·
mii ten, ktorý spieva na materskom javisku, je overa llrlf.
Zahŕňa v sebe i d'allie posta·
vy nemeckej opernej dramatur·
gie, Verdiho Guardiána, Zachariála a Filipa ll., Pucciniho
Scarpiu, postavy ruskej oper·
nej klasiky - Susanlna, Dosl·
leja, Borisa GodunoYa, Gremi·
na. Spolu s Rakúlanom Walle·
rom Berrym patri dnes Adam
k najvýznamnejlfm pradstavlte·
lom Bergovho iVojcka a pred
niekofkýml rokmi •ytvorll tltuln6 61ohu • posmrtnej premiére Dessauovho Einstilna.
Navyla fa Adam vyhfadávanfm
koncertným spevákom, predo·
vllitkým ako pliialloYf 1ntirpr6t a oratoriálny s611sta 1 vf·
znamoYým ťallakom v partoch
barokoch nemeckfcli majstrov
Bacha a Händla.
Zmysel pre je'!'nli nuanslii
wagnerovskél\o a straussonk6ho Interpretačného ltýlu, ml·
morladna muzikalita, schopnosť hlbok6ho ponoru Ílo psychollígle zobrazovanej postavy
a výrazového analyzovania básnického textu, vtrazná dikcia
-- to sú najdi!lle umelecké
prednosti JublluJdceho Theo
Adama,
·B·

zahranič.ia

Meyerbeerovu operu Hugenoti uviedli s mimoriadnym
úspechom v Gelsenkirchene.
Vynikajúce obsadenie pomohlo
k 6spechu tejto inscenácie.
Cechovovu poviedku Medveď
zhudobnil anglický skladatcr
WiJiiam Walton a mala premiéru na Aldenburgbskom festivale. Kritika hovori sica o brilantnosti partlt6ry, ela aj o
" jednoatrunnostl" jeho výrazu.
V Mnlchove sa vrátili k Es·
kovmu Ravfzorovi (pamlt6me
si vynlkajdcu inscenáciu "
Bratislave). Nové naltudovanla
dosahuje mimoriadne O.spechy.
Hamburský
Parsifal patrf
fidajna k najlepllm scénickým
podobám tohto diela v posled·
ných rokoch.
Novú omlu Leonarda Bern·
steina prijala kritika s pozoru·
bodným pochopenfm. Odajne sa
pohybuje od gregoriánskeho
chorálu cez gotlck6 hudobné
prvky, ne•yhýba sa ani beathovonovským citátom a vplyvom
Mahlera. Autor zdôrazňuje, l e
chcel pomôcť odstrániť krfzu
tohto druhu umenia.
Vo Svajčlarsku vydali na
platni Besca málo snáme komorn6 diela Bohuslava MarUmi.
Mahterovu
Vlll. symllíniu
uviedli v Berne a z6t:astnllo
sa Jej 800 spadkov. Má znamenať zásadný prelom • uvá·
daanf Mahlera vo Svajčlarsku.
Známy dirigent Rudolf Kern·
pe zomrel pred niekofkýml mesiacmi v ZUrichu vo veku 65
rokov. Verejnosť ho poznala
ako vynlkajdceho interpreta R.
Straussa.
V Bratislave dobre známy
Andr6 Gerller viedol v auguste Medslnárodný huslový kurz
• mestečku Gosler.
Glan Carlo Menottl sa do!ll
7. júla 65 rokov. Viaceré eur6p-

ske operné sctny (l Bratisla·
va) sl dvalnfml dielami pripomenuli toto Jubileum.
RudoU Kollach, ktorý sa
preslávil ako Interpret Scbllaberaa, sa dolll ID rokoY.

Arlur Rublnsteln ílostal
ný doktorát v Tel A•IYii.

n.t.

Vefkonučné

hry v Salzbnrau
pozvali do Karajanovho
naltudovanla
opery Salomi
!ipevái!ku Hlldigard Behriaso•
v6.
1977

Dirigenta

Volkera Rhodeho

zo Státnej opery v Dráltfanoch

menovali novým vedúcim !esli·
valodho orchestra Hladlhfell
slávnoslf v Halle (nahradf Tlie,
masa Sandarlln@a).
K päťdesiatinám H. W. Haa•
zeho uvedie londfnsky rozllla•
rosalahly cyklus Jeho dial.
Wolfgang Sawallisch zallli,
sil pre bud6cu aezlínu " Maf•
chove rad premlfir. Dominanta
jeho dirigentskeJ práci ba de Y
Strausso.aj Arabelli a Y Ca t•
kovského Eugenovi Onealnori.
Vdova po skladatelo•i Alba•
novi Bergovi darovala rak6ske)
Státnej knll nlcl partltll.ry tak•
mer vletkých významnellfcb
manželových dlil. Kntlnlca zfs.
kala aj autograr IX. ayml6nli
Gustava Mabhira.
Na sciínti londýnski) Opery
Covent Garden mala premttra
baletná kompozlcia podla Tur•
genavovej koml!die Mealac na
vidieku. TancuJe sa na Chopl•
novu hudbu pre klavfr a or•
chester, ktorú pre Javisko a pra•
Yll John Lanchbary. Autor om
balitu je Frlidarlck Ashton.
Komická op'ira " Birllni prl~
pravlla výstavu o llvota a d ie~
le Waltera Felsenstelna. Foto•
dokumentami, scénickými a
kostýmovýml nánhmi, rukopla•
nýml skicami a relljnýml knl•
ham! predstavuf6 sa aspekty a
metlídy umi leckij práci tohto
vfzna mného dl.adelnfka.
FrancO.zska ollcl61na nad6cla
priznala Cenu Arthura Honéa,
gora za rok 1178 ro•naktm die•
lom dYom franc6zskym sklada•
telom -- PauloYI Mefano•l a
Alelnovl Louvlero•l.

V rakúskom Linzi sa uskd~
tollnf ul po triU ru Braakn..
ro• fastl.al (4.-21. aaptem,
bra). Jeho dkladnf pro&Tam
vytyorla oplt diela llruakne•
rove a Baatho•iino.a, popri
nich dak u.ad6 at sklai"f G.
Mahlera, A. Scbllnuraa a H.
Wolfa.

i

Wotanova
päťdes iatka
V mesiaci storočnice bayreut·
akých festivalových hier oslávi päťdesiatiny jeden z najvý·
zoamnejlfch povojnových prodatavitelov Wotana v Prstenl Niobelungov -- drálďanský basbarytlínlsta THEO ADAM. Ak olto
v súčasnosti milleme hovoriť o
1Nagnorovských spevákoch -lpecialistoch, potom je Adam
jedným z nich. S postavami hrdinov v dielach velkého operného reformátora vlalu sa najväi!lia umelcova úspechy, prá·
ve tia - Holand'anom poč(na
túc a Amfortasom končiac doviedli slílisti dráld'anskej a
neskilr berUnskej Státnej ope·
ry na najvýznamnejlle svetové
operné t 6ra -- do Viedne, Londýna, newyorskej MET, na festivalové javiská Bayreuthu a
Salzburgu. Adamo• basbaryt6n,
ktorý sa dokáže vyrovnať s hlbokou basovou polohou, práve
tak ako s exponovanými pasá·
!lami wagnerovského hrdinskélto barytlínu zfskal si obecen·
atvo týchto metropol ako Ho~ancfan 1 Dalland [Blúdiaci Holantfan), Hermann i Bittiroll
(Tannliliusir), Heinrich (Lo·
bengrln) , král Marko 1 Kune·
aal .(Tristao a Izolda); Pogníir

- Vale obacenstYo ji •il·
mi vnfmav6 na hudbu - rozumie sa jej. To som postrehol
vo vlatkých troch mestách.
Som velmi rád, la som k vám
prillel, lebo poznám mnohých
t:eských a slovanských umelcov - niektorých cez tvorbu,
iných osobne. Napriklad výborného a sympatického Václava
Hude čka, 1 talentovanou
Andreou Sestákovou sa zasa dob·
ro poznám z Moskvy, kde itudovala a teraz robi alplrantO.·
r u ..•

Zo

N. Bessmertnovovtl P tltulm11 postave baletu Angara.

"Balet o nailcli a61!asalkoch na sc6ne Velkfiho divadla ZSSR" pod tfmto titulom prln61a časopis Muzykalneja !lzň 1!16nok o
prealliire novliho baletu A. Elpaja ANGARA, ktorý insceno•all pri
prflelltostl osláv 200-roi!n6ho Jubilea Velkého divadla. Choreogra·
fiu balitu, lniplro•anliho motfvaml hry A. Arbuzova .,Irkutská
hist6rla" mal J. Grlaor o•ll!, ktort - spolu s V. Sokolovým - na·
plsal aj balitnli libreto. Ako plie referent, dielo charakterlzujll
nielen blbok4 PIJ'Chologlck4 prepracovanosť hlavných postil•. alli
najml budha akladatera: Ja niilen melodická, relpektujúca tanec.
ale l symfonimJtca. Roynako vlak ráta aj s modernými rytmami
- vyulfva napriklad jazzové prvky. V choreogra fl ckom rukopise
Grigorovli!a sa tu objavili celkom nové i!rty: nie rez sa klaslckf
tanec preplleta 1 pantomfmou, výrazovým tancom, akrobatickými,
dvlhacfml flatraml a pod. Hlavné tilohy tancaf6 poprednf slíllstl
VeJkáho divadla v Moskve: ValenUnu - N. Bessmertnovova, Ser·
&eJa - '!(. YallliQv a ~lkto1•a M. Lavrouký.

JOZIF RANINEC
ll.

ltlfke Mlniwow6 ( rol!. 1949) absolvo·
vale SofiJské konzervatórium a stU vo
~eJkom divadle v Mos kve, od r. 1972
f• sólistkou opery v StareJ Zagore. In·
tlr1)retovala tllohu Carmen v r ovnomíin·
1111 BlzetovoJ oper'S. M6 nádherný, zvul!Bf, kovový miizzosopr6n, bez zjavných
reslatrovýcli prechodov. Hlas sám osobe
ale Jlf velký, ale velmi prlerazný a vlb·
rel!ne nosný, umo!ftuje velktl dyna mlcktl
l Výrezovtl eXpretfVDOi f - pravtl VZ ľU·
lutttcu ,,carmenovaktt• démonll!nosf. Fa·
rebntl strednú polohu do pl ňa a J tónmi
hrudného reg istru, pravda - velmi de·
~entne, nl!lzolovano (neobjavila sa d rs·
noef, vuls4rnosf l l vysoké tóny s ú plno·
llodnotn6 a zvul!né. Prezentovala sa aJ
výborným vysokým "eu. V celom hla·
l ovom rozsahu vlád niJ kulttvovanosf,
veJkA dynamická výrazová šk41a, výbor·
116 plano a messa dl voce. Má pekný
zjav, je tomporami ntn4, hrá však tba
't olko, kolko t r1iba; tlspornýml prostriedkami vie rozohra ť at ne tradll!n6 mies·

ta.

VellaU•• Sokollkovod (rol!. 1944) ab·
~lvovela apev6cku fa kultu Charkovské·
llo konzervatória. Od r oku 1968 bola sólletkou Charkovského diva dla opery a
baletu N. Y. Llsenka. Od roku 1970 s_ple·
ve v Divadle opery a baletu T. H. Sevtenku v Kyjeve. Interpretova la úlohu
Glldy vo Verdiho Rlgole ttovl. M4 ml kký,
~yrtcký aopr6n nie vttlkého volumenu s
núnakmt mladodramatlclceJ
expresie.
Najlep!Hfi íHI clllla v strednej polohe,
ktorA bola pe vné, tepl á, fare bná a diev·
'e ensky pôsobivé. W9šky má ešte nado·
~Jracovan é, registrova nevyvážené, obl!as
.. objavlll a J drobné lntonal!né kazy. V
CtOsledku me n~oj prleraznosll a nosnosll

Rum/ana Burauoud

Vl. med-národná
súfaf mladých
operných spevákov

...

SkOr nli2 sa pokúsim zhodnotlt úro·
v oň tohtoročnej s povdckoJ sútaže e po·
rovnať Ju so sul!asným stavom a prfpra·
vou našich mladých operných s pevákov,

v Sofii
začínajúcej s peváčky.

Bujaré komedian t·
stvo joJ partnerov ju vyviedlo z koncep.
tu, občas ,.vypadla" z úlohy, občas sa
objavila prehnaná mimika, gestlka, nie·
kedy aJ herecký kt't. I ked Joj výkon ne·
bol celkom sústredený, naznačila, že Je
ve fkou nádejou rumunskej opory.
Roman Majboroda (roč. 1943 ) absol·
voval Kyjevsklí konzervatórium. Od ro·
ku 1971 splava v kyjevs kom Divadle ope·
ry a baletu T. H. Sevčen ku . V roku 1974
z!skal 3. cenu a titul laureáta na Me·
dzlnárodno) speváckej sufažl v Tou tou·
se. Interpretoval t1lobu Figara v Rossi·
nlho Barbierovi zo Sevilly. Má nádhor·
ný barytón s farebnou vy~šou strednou
polohou a bezproblémovými, plnými,

Vaneta Taneuoud

JeJ hlas pri partneroch a v onsembloch
:anlkal. Zda lo sa, !o vynlkajtlcl bulhar·
skl partneri ju t rochu "strémovali" a po·
značlll tak aj jej herecký prejav. Hudob·
!!6 naštudovanie lllohy však bolo volmi
Ctobré, upla t ňovala plastické frézovanie
• dokonaltl st1hru.
Valeria Popov6 (roč. 1945) absolvo·
vala Státne konzervatórium v So(ll
(prof. Brumbarov). Dve sezóny stážovala
v opernom !ttldlu Teatro Massimo v Pa·
lermil a zdokonalovala sa v speve pod
vedenfm Giny Clgnovoj. Jo sólistkou Plov·
'd lvskej n4rodnoj opory. Zfskala 3. cenu
v speváckeJ st1fal!l E. Destlnovej na Prd·
skej jari, 2. ce nu v P11rlžl, l . cenu v
Ltogo (Lu tych) . Interpretovala úlohu Vlo·
le ty vo Verdiho Traviata. Má tmavsf,
mladodramatlcký soprán, prlerazný 11
dobre znejúci v strednej polohe. Vo vy·
sokol polohe je v ~ak mono) pohyblivý,
výšky sú ostré, forsfrované a niekedy
aj nečisté v lntondcll. V dominujúceJ
s trednej polohe predvádzala bohatý ro·
glster expresfvnej výr11zovos t1, velkej
muzlkallty a skoro až prešpekul ovaneJ
p rednesovej nuansovanostl. Na javisku
uptltala nielen prirodzenou krásou, ale
aj rafinovan ými hereckými prostrled ka·
ml, ktoré - l ked st1 v ni ektorých mo·
·me ntoch form a listické, svedl:la o javis·
kovo) Istote, suverénnosti l účinneJ ofek·
tlvlto, overeneJ sk lls e nosťamt z dlvadol·
n ej prevádzky.
Corin a Circa od (roč. 1953 1 je študentkou Konzervlltórla v Kluži a zároven sO·
llstkou miestnej opery. Interpretovala
Rosinu v Rossiniho Barbierovi zo Sevll·
ly. Má krásny, kovový mezzosoprá n s
dobrou technikou l rozsahom. Okt•úhly
tOn, plný a teplý v strednej polohe za·
l!larll najle pšie vo rorto. V koloratú1·ach
sa vša k objavila miestami menšia pohyb·
llvosf až topornosť , v plane ča sto stra·
ta lesku, výšky obč a s "padali" dozadu.
Spomlnané nedostatky mo:lno prlpfsaf
maleJ koncentrovanosti na vla stný vý·
kon, ma le j javiskoveJ sktlsenostl mladeJ

r

PREVIERKA
TALENTOV

s kýcli liudobných pt·acovnfkov a nazna ·
čll, že mil talent, ktl)t'9 Jo prlsTubom do
budúcnosti. /\k vo svojom vývoji neustr·
nto, možno oča k áva l, žo v budúcom roč·
niku sofijskeJ sútaže bude slahaf po vys·
~Ich conllch. Zo Slovenska bol pri hlásený
sólista opery SND JuraJ Hurný. Ztar, pre
ma llchorné prfe.tny ( uvolnonlo klavlrls·
tu) do súfa!o nónasttlpll.

Valerla Popoud

prleraznýml výškami. Najlepšie sa cttll
vo vyššeJ polohe, v nlžšlch st redoch bo l
trochu tažkopádnejšf. Prejavilo sa to
najmä v kolorattlrach, ktorým chýbala
miestami brilantnosť a bravúra. V en·
sombloch akoby hlas setrll, nespieval
napl no a Joho timbre sa strácal: Napriek
muziká lnemu a zrelé mu profesionálne·
mu výkonu použlva l málo odtlonenú dy·
namtcku a výrazovú škálu. Výrazová sl·
la Jeho výšok a rezonančná bo ha t os ť,
šťav nat os ť tónov horneJ polovice rozsa·
hu prispela k Jednoznačne priaznivému
priJatiu u publika. Sym patie sl zlskal
aj bezprostredným, suverénnym het ec·
tvom. Napriek úzkostlivým kriti ckým vý·
hradám bo l to n ajpresvecl č lvo)šl a naj·
lepšf výkon na súfftfl.
•••
Abaolťitnym vfťazom v r. ročnfka Me·
dzlnárodnoj sútaže mladých operných
spevákov a nosltcrom verkoJ ceny So·
fle sa stal Roma n Maj boroda zo Sovie t·
skeho zvllzu. V kategórii mužských hla·
sov udelili ceny Emilovi Germanovi (1.
cena 1. JuriJovi Sta tnlkovl (2. cena), Iva·
novi Konaulovovl ( 3. cena 1.
V kategórii ženských hlasov l . cenu
neudelili, dalš ie ceny zfskall: Venata Ja·
nnová a Starka Mlnevová (2. ceny),
Corlnn a Clrcaová a Va lerla Popová (3.
ceny). Cenu Zvllzu bu lharských sklada·
tefov za najlepslu lnterpretáctu operne)
úlohy bulharského autora zfskala Rum·
Jana Barevov6.
Skončil sa ted a VI. ročnfk Medzlná·
rodneJ stlfažo mladých operných spevú·
kov. Porota udelila ceny tým, ktor( vo
v!lotk ych kolách podali vyrovnttné výko·
ny a uajlcpsle zvládli búCH žnú zllfaž aJ
po psyc hlcko) str6nke. NaJlepš ie boli
pripraven( sovie tski, domáci a rum un·
skf speváci, krok s nimi udrža li madar·
s kf. Náš jediný kandidát, 25-roč n ý bary·
tonlsta Ivan Kuanjer, študent AMU v Pra ho (doc. T. Srubai'l obstá l viac a ko česi ·
ne. Neprišiel zbierať sktlsonostl ako "ex·
kut·ztant", alo zfskal cenu Zvllzu bulhar·

• UDELILI CENU MISTA PII!IfAN. Rada MaNV w Plalťanoch vyplsala ul
w aeptombri m. r. z prflel ltoatl 100. wfrol!la nar odenia n6rodn6ho umelca Iva·
na Kraaku s ú ťaž na pôvodné hudobnil dielo o Cenu mesta Plaltan pra rok
19711. Sťiťa l vyplaall na komorné akladby wletkél•o druhu (nie iiľ llll ros;;lah·
la), e61íatick6 diela vl etkfch druhov a pra mal6 aymfonlcké formy. S6t'al
bola neanonymut\ a mohli aa jeJ di!astnlť obč ania C:SSR. Do 30. aprlla t. r.
dollo na Sekratarlt\ t Pleltansk6ho (lltivalu 28 partitúr od 21 autorov. Porota,
menované na n ftHh Zväzu alovenakých skla datefov Radou M1NV v Plalt'anoch
(na l!ele 1 ueirodným umelcom Dozlderom Kordol om) po podrobnom vyhol! ·
uotanl kwallty jadnotllvfch diel a Ich Ideovom zhodnote ni rozhodla ta ktu :
1. cenn nandellt ; dve Il. cany Rada MsNV udelila Pavlovi Kopeckému z Pro·
by za hudolm e dialo " Cesty", t6ma 1 variár. iami pre a l 6či ky a Eugenovi Zá·
mečnlkovl z Ba·na za ll. a láč ikow6 kvarteto ; dve 111. oony Jurajovi Ha trfkov l
(Bratialuva) aa Chor61ov6 rantbiu pre akordeón a komorný s úbor a Otmarovl
M6cbowl z l'ruhy za kompozlclu Plelťaoaké elégia. Ceatné uznania zfakall
Inn Zelenka 1 Prahy a Rudol( Macudzlnakl 1 Bratislavy. Sfítal o Cenu mesto
Plalťan aa teil velk6mu d ujmu medzi čeakýml a slovens kými hu dobnými
akladatefml a r:6ujem o aťit'al sa z roka na rok n yluje.
( /\. Pns tfnk 1

Roman Mafboroda

dovolfm sl cito v ať postrehy č len a poro·
sólistu Národnej opery v Bukurešti
a vokálneho pedagóga, Octava Enlgares·
eu, uverejnené v I nformačnom bulletine
súfnže: " Na margo a6ťale poznamená·
varn, l a lťil!aant ltfi, apôaob apievania
ja ujednotený. Zatial i!o w minulosti boli
praana obraalčen6 vok61ne lkoly dnea mol no bovorlt Iba o JednaJ, ape·
w6ka nemolno aaradlf do teJ·ktoraJ lko·
ly. Vyavetlnja to skutol!nolf, le walk6
orchestre, od werlzmu čoraz hutnejl la
partit6ra a vefk6 a61y adaptovali tak6
techniko spievania, ktorA najlepl le wy·
hovuJe tfmto pol ladawk4m. Spev6cl wy·
ul fvaj6 w&etky molno1t1 pre mulm61nu
reaonanclu tónov, pra maxlm6Jne množ·
stwo zvrohnfch tónov. Potl áe&lťi •• kwa·
Ilty expraafvnej arllkul6cle. Zjadnocuj6
aa rôane ohraničen é ltfly aplevanla, čo
ja podla môjho nbora pokrok.w Enlga·
rescuove slov4 mOI!em Jed ino potvrdft a
Il ustro v ať príkladom: v SofiJskeJ opore
spievaJú aJ domáci sólisti (nesúťaZtac l)
svojo party v origi náli, ta k:lo napr. v
Alde, Bohéme, alebo v Donovi Carlosovi,
v ktorých tlčl n kovall a J stltal!laci, bolo
ťažké odlfšl ť, ktorý z účin ku júcich je
z Bulharska, ZSSR, Rumunska, č l z Ma·
darska. Ich spevácka tech nika , celkový
štýl spievania ma ll spoločného menova·
tela - ma ximálnu ofoktlvnosf rezonanč 
ne bohatého hlasu, vyrovnané ho v celom
rozsahu hlasu v s lužbách dynamlcko·vý·
razovr ) modulácia part u a umocneného
herecko-scénickým konenlm. Prlmdrnou
zložkou operného diania sa v sú časnosti
stáva výrazná charakterizácii! posta vy
prostrcdnlct vom dynamicky odtlonenej.
rarehno hohato difrrPncovaneJ a spevác·
kemu partu adekvátno) tó n o v e 1 šká·
l y. Herecká a deklam ačná zložka sa v
služhllch hudobneJ a spevácko-tOnoveJ
[zvukovnJ) Interpretácie. Spevák vyul!l·
va v plneJ šfrke všet ky možnost i svojho
" čaro vn é ho" hudobného nástroJa k pro·
tlm oče niu hudobného obsahu ,.Zilkllato·
ho" v notách.
~y.

Porovnlljme tento svetový trend so s la·
vensk9m operným Interpr e ta č ným umo·
nim. AJ u nds máme mnohých spevákov,

JUBILANT
Od

prv~ho

te rpretačným

dotyku s In
umentm

ANTONA DBRM01'U
mohlo to byt u roku
1942, keď spleual pod ue·
denlm môJho otca Mata
!>oue pa§le a Beethoueno
uu IX. symfóniu mo
spreuddzalo
Dermotoue
umenie takmer neprestal
no. Do dne~n ~ho dl1a re
ZOilU/11 U 1110/11/ prec/slaUP
Jeho okOzl uJace studrne
nie plesnt a dr il. Nemo!
~to zabudntlt ani na Schu
bertouu ptese11 .,Wohln~·
z cyklu .,Peknd mly ndr
ka", ktora spleual u nds
doma so sprievodom te
ho man ! elky Hildy. Pre
!;lo uefa času od toht o
pru4ho dotyku s felzo
umenlm a od tOch Cias

voliálnycli pífdagógov, opor nýcfi älri &lin•
tov a ro!lsér ov, ktorf sa sna!la dosplef
ku spomfnanému Ideálu. Robia to všalC
vlac-monoJ Individuálno, osamotene, po·
kusne. Chýba systematická, c lolavedomá
kolektlvna práca, zjednotená metodicky
l org a n izač ne. Ako paradoxne vyznie•
vaJQ na pr. ostro strážené "výrobné ta •
Jomstvá.. pedagógov, ktorf vychovali na •
šlch dobrých speViikov - v porovnaní
s koloktfvnym zjed notením metodik so•
vlotskych vokáln ych pedagógov, prav!•
delno d o plň aných na všezväzových kon•
rercnclácli o výchove spevákov? Akým
neofekttvnym t rlelte nfm sU je lndlvl·
duálne pokusnfctvo, experimentovanie, č t
hladanli:i správno) metódy pedagogicko•
výchovnä j práce, ked takúto . metód u
(t1s pochml overentl a potvrdent1) už dáv•
no poul!lvaJtl v Sovietskom zvllze, v Bul•
harsku, v Rumunsku, a lebo v Ma ďarsku ?
Kolko polomfk sa u n4s vedie na tému
" národná spevácka škola"; ked národné
osobitosti u! prerástli do Internacionál·
no ho p oňatia speváckeho Ideálu ? Prečo
teda aJ na sofijskeJ s úfdt nozfskall do•
mdcl kandidáti ceny za najlepšiu Inter•
pretáclu plosnd, a lebo árie bulharskýcli
skladatoJov, alo st1fa!Jact z Turecka, Ku•
by? Bolo to zdvorilostné gesto ? Takt!•
lea? Nic, som o tom celkom p resved če •
ný. Sám predseda medzinárodnej poroty
nár. umelec Dimitar Petkov o ceňova l
napr. u kandidátov z Kuby zvláštna
schopnosti pro správne vyjadrenie no•
pravidelných rytmov v skladbách bul•
h arských skladatelov.
Zaiste, aj v našom I n terpreta čnom
opernom umenf sme dosiahli niektoré
pozltfvno výsledky. Ce lkovt úrov e ň v
por ovnant so svetovým t rendom však z~·
ostáva. Nemáme prepracovantl a zjed"
notontl metodiku prípravy spe vtkov, (lo"
konca ani jednotné clolo. Nie sú jasDfJ
stanovené profily absolventov konzerva·
tórlf a VSMU v pováckom odboro. Spo"
Jupráca medz! týmito typmi odbornýcli
škOl nie Je na !elatoJnoJ t1rovnl. Nedos·
tatotná Jo práca vo vyhladávanf talen·
tov v s úboroch, na jmä v ml ádežníckych,
Len niektoré na!io špičkové amatérske
telesá ma ju systematic ké profesionálne
spevácko skolenle. Spoločenské postave·
nie operných spevákov Jo neťlmor n é v
porovnaní s Interpretmi zábavného U n·
r u a po pulárnej plesne, pripadne s nie·
ktorými športovcami, atd. Podnetov na
zamyslenie by bolo pochopltoine l viac.
Pritom možnosti a predpoklady máme
v sOčasnostl sku t oč no ne býva lé. Pod·
mienky pro rozvoj talentov síl v socla·
llsllckých kraji nách ta ké, l!e n ám Ich
závidia mnohé vyspoló kapitalistické
kraJiny. Presvedčivo na túto tómu ho·
vorll čle n poroty Rolmar DalgrUn, prore•
sor na " Hochschule rur Musik und Thea·
ter" v Han noveri (NSR): ,.Muafm pod·
člarknťiť, l e vale aoclallatlcki! krajiny
wytvorlll 61aen6 molnoatl pre rozvoj
oporn ého umenia .. . ana!fm aa, ako mil·
lem, pou č iť 11 1 vf• ledkov velel pr áce
preJBntovanfob aa ao!ljakaJ dťall".
Po učme sa teda aj my z výsledkov
práce a z tlspochov na~lch bratských so·
clallstlckých krajfn. Netvárme sa tak;
akoby sa nás problémy úrovne spevllc·
keJ operneJ Interpretácie nedotýkali, veď
dobre pozndmo nielen možnosti, alo aJ
mnohé rezervy. Nazdávam se, že Jo naJ·
vyššf čas, aby sme aj prípravu na šich
spevákov prehodnotili v duchu zllverov
XV. zjazd u KSC a vypracovali ta kt1 koncepciu, ktor á by zodpovedala nie ma·
lým vynakladaným prostriedkom. a ná·
rol!ným požiadavkám vysokeJ efektivity
a kvality. Rých lik svetového spevácke·
ho trendu sa rozbieha po svojeJ pres·
ne vytýče ne J t rase: urobme všetko, aby
sme ho zastihli v niektoreJ stanici.

som sledoval mnohl na·
hrduky tohto speudka.
Prdue u týchto dffoch
som dostal noua gramo·
f6nou0 nahrduku ples·
nt (Mozart, Schumann,
Schuber t, Brahms, Wolf a
Strauss ] . Obdlka pl atne
ukazuJe dobre uyzerafa·
ceho, bleloulas~ho pdna
s mantelkou. Nahrduka
poclu1dza z teho sedem·
della/In.
Tak mer
cel{}
tluot
pre!ll ako Ci en VIeden·
skef opery. (B§te t eraz
p(Jsobt ako prof esor spe·
uu
Vtedenskef akad4·
mle/. Oproti tý mto rdm ·
couOm fakt om te ou11la
d(Jletttet§te, te Dermota
- ako prug - začal no·
uý smer u umeleckom
preJaue, ktorl ho tatomst uom Je cttllul stvdrffo·

vante mel odtcklho pohy·
bu, temnl akcentovanie,
muzlkdlne
uystlhnutte
tempa a cttllu~ vybudo·
uante obl akou a frdz, k
čomu prtstupufe sabetne,
zretelne a vf}razouo su·
gesttune
deklamouanle
textu, Cl m uytudra oprau·
dtuf} tntegrouang hudob·
no-poetickO pretau. Hlb·
ka v pr emyslent a dotud·
r ant hudobne/ charakte·
r tstlky znamenata deft·
nlttuny kontec epochy
speudkou "s dobr!Jm hla·
som" - a ntCtm tn!Jm,
samrak katdet "gentdl·
net" poloutCatostt a za·
Ctatok novef I ry u SPfl·
udckom ument, ktord u!
md v posledn!)ch desat·
ročtach ďautch v!Jznam·
nf}ch vsttípencou.
JÁN ALBRECHT
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• VáJ umelecký ,.fívolopis" ... ?
- Prezentujú ho trt de~atrottu· v rol..och Hl46-1950
huclobn6 skola v Novostbtrsku; l<J'lll-191i6 l.omonosovo·
-.d univerzita d CaJkovského konzpr·vatórium v Moskve:
l!JrJti-1976 asplrnntura a črnnost slobodnM10 umelca
v Prahe. V ka).dom de sat ročl dala môjmu ~lvotu ďalši
l'mP.r akási šlastná udalost: v ovoslhlrsku to bolo mo·
je prvé vert>Jnt\ vy!.lúpente, kPd som ako scdrmročnll
predviedla Cutkovskllho skllrdby, ktoré nahrali aj pre
rozhlas; v Mosl..ve to bolo Zlr'!O Zl<;kanle trtulu Jaureátkv
[l. cena) na FestlvaiP mllldeie a studentov v roku 195l;
8 v Prahe to bolo moje prvé strotnutte 11 \conzultllcta so
slávnym klavlrtstom Ar·turom Bonedetll Mlchelongelim.
Md] detsk9 sen - stat sa hudohnikom z puvolunla ml pomohlo !.plnlt velmi lntenzlvne šttrdlum u mojPJ
&estry Galiny Vladtmlrovny Mttchellovej, asistentky proľ.
P. A. SP.Tebrr11kova nn leningradskom k onzervatóriu. Po
mocou oboch pedugógov !.Om ziskala ítrover1, ktortr mos·
kovské Konzorvotórrum vyludovalo pri rozhodovan! ,.be
or not be" koncrrtn9m umelcom. Moje úspechy a vý·
sledky sú spojen(i so všetkymt profesormi tohto kon·
zcrvatórla: s T. D. Petrušovo.;kou, K. Ch. Acltomovom,
L. V. Roščlnovou. O vplyvf! G. G. Nejguuza je hodno
hovoriť osobitne Ter·az by surn rada mečo povedala
o hudobnom llvotc Mosk vy a konzervat6rra počas rok ov
nrotrch tlldll.
Základom mojeJ hudobnej knrtéry predtým, np~ som
so svojim manželom natrvalo odlš ltt do Pruhy, hol môj
tlvol a študlu m v Moskve. Koncerty slávnych dlrlgen
tov - spomeniem Iba mektorých: L. Stokowskl, \\ . Furt·
wllngler, l. Markev lč - ma naučili vnfmať hudbu ako
jasnú formu, rozumne utváranú vOlou umelca. Skuto~·
no~t. že som poznula natolko rozdielne !.t}ly, ako Je
pucclniovské bel canto mlllln~keJ opery a modernlsttc.
ktl uvádzanie opier B. Brlttono, vycibrili mOJ vkus a
zlllubu v novom. Na ptllnlstlckom .,nebi" rad radom za.
žr11rlll k oncerty Artura Rubinslctna, Nikitu Magaloffo,
Benedetti Michelangellho. Pamätám sa, k ed Moskva ob·
jllvlla Glenna Goulda, Van Cllburna. AJ najvll~šle !>enza
cro zahraničných hosfutúclch umP.Icov tvorllt vsak ako·
by len vonkaJMu strán ku hudobného života Moskvy,
volmi s& nollslacu od tnyrh hlavnych mrest sveta. Ne·
dala sa s nimi ant porovnnť powlltná Lieta , ktoreJ sa
tošlll na svo jich koncertoch V. sorronlckiJ, G. Nejgauz,
M . judlnovovll, P Serebrl!!kov a neskôr aJ moji spolu·
žiaci - Voloďu Kr11jnev a Koťa Novlcká.
Na mládež zapôsobrll 'llln)·m dojmom po'lledné kon·
Ct>rty - pr ednll~kv Marre Venlammovny ]udlnovrj. Ju·
di nová je osobnu~tou so fllrokým rtlozortckýrn rozh fadom
8 velmi svojrázna kl11vtrrstku. Svojimi vystúpeniami sprl·
stupitovala hudbu, ktorú v Mo ~ k ve ešte dobre nepo·
znali: Berga, Honeggera, Stravln<;kl'ho, Schônberga a
tnych. Tak ako Ncjgauz, rada spr!stupnovala to, čo
predvádzala, t. J. vyvolala u publika potrebnú náladu
a~oo ctáct aml z prlbuzných obla.,tl umeni&, najča sto)si e
z pnezle, alebo maliarstva. Efekt bol obrovský. Na JeJ
,.hry" v MaleJ sále konzervatória sa chodil o ako na
p t'rť .

Cajkovského konzervatórium ~táto .,na troch pllle
roch " Goldenvejzer, Fejnberg a Nejgauz, ktorych
pedagogické zameranie nebolo ani zďaleka totolnti. Ich
metodické s(rboje na uk ážkových hodinách sa často
ponMall na ryrtersk e r outy a nt1till nás hlodať vlastnó
hodnotenia, v lastné sympatie. Umeleck ý smer Nojgauz
SogronlckiJ Rich ter ml bol bližšl, hoci mnohé
v plantstickeJ tenden cii Goldenvejzer Fejnberg Gllcls ma útasne nadchýnalo. Celkom osobitne st61 Lev
Obortn. On jediný ovl6dal tajomstvo takého zvuk u kla ·
vira, že sa zdalo, akoby medzi melódiou a sprievodom
st61a dutá vrstva vzdu chu.
• Páči sa ml aj vala mylllenka: " Ta lent je spojenie
troc h prlnclpov - vAlne, I ntelektu a techniky", Zd6
sa, te vo nojlch estetických a Interpretačných nbo·
r och ste hodne ovplyvnená velkfm peda86gom a teore·
tikom klavlrnaf hry, neaabudnutelným G. Najsau1om .•.
- Správne ste v tejto my lienke uhádli vplyv G. G.
Ne)~auza. Za čo vďačlm tomuto nezv yčaj n ému peda·
gó~ovl? Predovšetkým za svoje umeleck é n6hlady. Gen·
rlch Gustavovič bol m yslltelom a básnikom k lavlra. V
tom je klúč Jeho pedagogiky a krltérlf pri výbere re·
pertoára. K tomu chcem doda( svoj subjekUvny objav,
ktor9 se stal po rok och mojim krédom: Interpretač né
umenie musf mat velkťí m ravnu ~tlu. Krlllcl často ana ·
lyzuJ\1 na~e úspechy, alebo nellspechy z hladiska tech·
nlky, emocionálnosti, temperamentu, tntelektu 61nosll a
z mnohých tných dOiežllých stránok. Podla mr'\a to, čo
tvori podstatu umPnla - mravn6 stránk a - sa takme!'
nikdy ncposudzuw. Mne s11 vtdl, te ak sila vplyvu sk la
datef~keJ k oncepcie a Interpretácie sú
f>Chopné pre
! ormllvat človeka, oduševtlov ať ho za to najlepsle, čo
v ňom je, tak Ide o opravd1vé umsnle. Pri výbere skla·

člénkov :

Umenie 1\ . Schonberga

datelov e skladieb do svojho repertoáru sa zvy~aj ne
sústredu jem na tieto momenty
• Pozná me vb niel en ako interpa·etku, ale aJ zo strá·
nok Hudobného tivota, kde ste uverejnili výhnrne kou ·
ciponné," teoreticky fundované a Intelektu plnfi state:
., ad niektorými črtami sovietskeJ k l avlrneJ pedB!i(Ogi·
ky " (Ht č. 2311970) a č lénok venovaný zamysleniu sa
nad 24 prelúdiami a fú8ami Rodi ona Sčedrlna (,.Veno·
vané klavfru " lit č. 22 1972) . Aj prostrodnlctvom
týchto materiál ov dokazujete to, čo pliete v prvom č l á n
ku : " ... dólelllé Je nauči! sa aktlvnej tvor be, schopruua·
ll odtrhnút 1111 na chvUo od bezprostredného styku s
nástroJom, hladat myiilienky, dojmy a nájst velmi kon·
krétm1 predstavu ". Na inom mieste č ltame : ,, ... inter ·
pret bude tým Jeplle hrat, č im schopnejll je mystici aj
teoreticky". I nklinujete teda k tomu typu umelca, ktort
jo predovletkým spoJený s dielom prostrednfclvom rA·
tia. stoji v nadhfade nad nim. nestotolňuje sa v roman·
liekom zmys le slova 11 dielom a jeho autorom?
- Pokial ldP o uprcdnosu1ovanle takzvaného tntclek·
tulllneho, alebo bezprostredného Interpretačného št9lu,
úprimne sa priznám, tlelo termfny pre mr1a nič nezna
m ona j\1. Bez schopnosti .,cftlt", sa nenarodil ešte ani
Jeden umelec. BPz plánoviteJ Clxllcle k onkrétnych zá
t.ttkov sotva vzniká ucelenosť formy. Naša tnterprotl\cia,
to je ~Ivá rovnováha rozumu, citu a techniky. Odklon
nn kturúkolvek stranu narul;f Jej k rásu.
• Nepocftlli ste t6fbu odovzdlivat svoje vedomosti,
teoretický rozhlad. Intelekt a i nt e rpreta č no ·umelecké
sktlsenostl mladej 8enerácil ako pedagóg klavir nej hry?
- Odpoviem vllm úprimne: bez toho n!'môžem žiť!
Dedená tradicla našeJ rodiny, unlverzltn9 di plom 11 pe·
dul>(oglcká prax na moskovskom konzervntórlu mo hnt'tf
po prlchode do Prahy roku 1967 pl'lmllli k tomu, ahy
som ,.po slbfrsky L1prlmne" a otvorene prejavila svoje
pcdagogrcké ambfcie. Ked to pru'-ská akadémia bude
po lada( za potrebnó, budem velmt rada vyučovať. G. G.
Nejgauz hovorreval, že pre začiatok pedagogickeJ čln·
nosti najvhodnejsltn vf'kom je !>lyrtdslatka. ja mám este
čas ... l Sú však r·ozll~né motnostl styku so študentmi
a pedagógmi.
• Akú funkciu prikladáte vrodeným fyzickým predpo·
k ladom pianistu (napriklad velkosr a sila r uky) ? Sú
rozhodujúce pri ďal lom ron oli talentu? Poznáte prf·
klady, keď vyrástol velký klavi rista napriek nedostatku
takýchto danostf ?
Fyzické danosti normál neho člove ka podla mM
nerozhodujú o o~ude Inštrumentalistu. llrat na klavlrl
nte te z fyzickej stránky zlotrté. Prv9krát to povedal
starý Ba ch, podla ktorého stn~! v prihodnej chvili a s
potrebnou silou stlačlt určtté kl6vesy - a klavlr bude
hru( sáml Nie do'>( velké a silné ruky, rakt, od ktorého
závrsela absolutne hlasitosť Chopinove], alebo Skt•Jabl
noveJ hry, ni ja ko neznamenal, žtJ boli čosi menej, ako
Llszt, alebo Rn ch mnninov. Hodnota znejúcej matórle
spočiva vo vnutornom vztahu zvučnoslf.
• Ktorý klavirista Je pre v és osobne naplnenlm i deá l nej predstavy o Interpretovi skutočne 11účasnom , prle
kopnlckom. objavtleFskom ? Nezabúdam pritom ana na
vaiu nap!sanú myl lienku z č lánku v HZ : ,.Interpret na
pódiu je tvorca - a nie skladoterov advokát, nio po·
knr ný slulobnlk obecenstva, ale tribún ".
- Vladimir Sofl'onickiJ.
• Cesto sa vreclate do ZSSR ako In terpretku, pozoru·
utefka toh o nového v hudobnom !ivota v najAirlom
slova zmysle, teda nielen v klavlrlstlckom umeni, ba
propaRujele aj nale umenie, ktoré sa sta lo rok mi oJ
uJnenlm valim. Co by ste mohli povedal nn dvo Jicu
týchto otázok : Co a kde hráte, oko propaguJe te nallch
autorov ?
- C;cograficky trojuholnlk Leningrad
Moskva Novosihrl'sk novstt>vujem dosť často. Vyu71vam prlln~ i·
tost. aby som prostrednlctvom vásho časopisu vyjRdrl·
111 hlbokú vďa l.. u Zvnzu l'e~kých skiHdatelov a konrrrt
n}ch umelcov. 11ko !tJ Cesk~mu hudobnému fondu, ze
ml po~kytll takt\ mo1nosll. Svojo zllmor·y - hr·at nnt·
laujimavnjšle dielu čPskeJ a slovensko! hudby - som
začalo uskutot"ilova( PSI!' ako studontka mo~k.>vskóho
KonZfrvot6rlu, ked som pred vied la klavlrnu koncert\
A. Dvorllka a l;; SuchoM. V!.etko, l'o som zu posledne
roky hrala v Lenrngrade, v Novoslblrsku a v Moskve
[]. Dvoi·áček Sonallna dl bruvura, )án Cikker Akvarely, E. Such ot) - Hor·alskll suita l vyšlo v Moskve
v zbornlkoch Súča~ná čes \c oslovenská hudba.
Sovietski skladatella často pi!.u a posielaJú ml nové
partitúry. Najlepšie z nich vstupujú do koncertnt\lto zl·
vot& aj ako mole československé premiéry. Spoml'niom
napriklad 24 prelúdil a rúg R. Sčedrtna, Varlllcle E. Dn·
nlsova a klav!rny \concert Borisa Cajkovského. Okrem
nllcnych výnimiek - prv9krllt mnou predvádzané so·
vwtske novinky sa stretávajú v Ceskoslovensku s
velkym pochopcnlm.
• V prvom č lánku o Schonbergovl (HZ č. 15) prlpr a·
venom pre nál č asopis 1 valet .tlčie] práce, pl~ete :
,.SYojou a8reslvnoslou nám dielo Schiinberga nedá po·
kol a hsto vytadnje, aby prostrednfctvom neho odkryli
svoju rudskosf umelec - l publlkum". Roku 1971 ste
v Bratlslna hrali Schiinbergova Tri k l avfrne kusy,
op. 11. Elle predtým sme zaznamenali objavné naltu·
dovanle ScbiSnber80Yho Koncertu pre klavlr a orchester.
)e tento skledeter v oblasti klavlrneJ literatúry dosta·
točne Y~razovo ,.ilroký", lntereaantný a mnohovýznamu·
vf aj pre dnelného poslucháč a? Co elle m 6te z Jeho
diela v repertoári ?
- Tak mer dosof rokov som sl utvárala vztah ku kiR·
vlrncj hudbe A. Schônberga. Optlmne a dôkladne som
o t'lom plsala v knihe, k torO ste práve spomenuli. Mys
Hm, že svoje osobné I nt erpretačné ,.lino" k jeho hudbe
som vyslovíla t9m, :le som do svojho repertoáru zahr·
nula všetky jeho klavirne opusy.
• V osobných rozhovoroch i!asto spomfnate svo) osob·
ne blflky vzťah k Bratislave ...
- Roku 1977 bude desa( rokov, čo žijem a pOsobl m
v Ceskoslovensku. ZhrntH výsledky mojeJ práce je, pravdaže. e te sk oro. NemOžem vl!a k nespomemlt, :le v tom·
to obdobi mOjho :llvo.a, ktoré nebolo pre mt'\a lahké,
bola Br atislava tepnou mojeJ hudobneJ činnosti. Prljll·
la moje ( pre posluchéča nároč né) programy - Ludus
tonalls P. lllndemttha a Koncert pre klavlr od A. Schtln·
berga. Bratislavská televfzia a kritika mt pomohli zis·
k af meno a reputáciu. Bratislavsk9 rozhlas sa neustále
Zftu )lmal o moj u prácu. V9znamnf hudobnlc l, požlva·
JUCI autoritu Eugen S uchoň, Ján Cikker, Ladislav
Slovák - ma tvorivo podporovali a Inšpirovali. V kr!·
zov9ch momentoch, keď som mala pocit, že ďaleko od
vla sti strácam pOdu pod nohami, našla som v Bratislave
prtatelov, uvedomila som sl svoje sily, našla som pole
tvoriveJ aktivity a naučila som sa žlf podla velkeJ a
svetli'J tolstojovskeJ mvslicnky; ,.Aby bol človek šťe·;t
ný, musi veriť v možnosť šfastlltl"
Otbky: T. URSINYOVA

Baletná Varna '76
bola r ekordnou nielen počtom 118 prl hlhenýcll
ťtčas tnl kov 1 19-tich kraJin, ale aj 6s1Um o do·
konalost In t er preta čnýc h v~ konov. Ul po llsmy ras
sa na čie rnomor sko m pobreil zi Ali naj lepiif 1 mie·
dých r eprezentantov svetového taneč ného ume·
nia, aby sl v silnej medzinárodnej konkurencii
zmerali svoje sily.
aJzautanaueJ!>tm bolo tentoraz ztlpolenle JUn/o·
rou (od 14-19 rokou/. V tetto kategórii pred·
r•t!'cl/a ual.'štna sútažtac1ch. na vy~okef profesional·
, ~l úroum me/en predp1saný klas1ckfí baletný
rP.pertotlr, ale at prezenttlctu slíl!asneJ choreoqrajlc·
IU!J kompozlcle, ktorc1 Je poutnnou súl.'asfou ll. ko·
la ,\litaže. Starostllu!í U!íber a presuedl!iud Inter·
prettlcra reuolutne ladených, at ľudsky hreJiuých
t(jm prtpú!ita proqnózu, ~e baleln~mu umeniu ras/lf! uyrazn~ pokolenie osobnostt.
o ueku 17 rokou uplítal medz/ntlrodnú pozor·
nost f'rancfíz Patrick Du pont. l Dlífame, že sa
u blízke/ bud(wnvstt podari realizouaf Jeho po·
lrostmsk~ uystlípente na sc~ne SND./ Takt/~!! 17·
rol!ntl Kumtko Maeda predutedla uýber nafntlrot·
neJ!iích kompoztc/1 - bez Jedtn~ho kazu. Sndď
Iba modern~ slífatné l!!slo prlpraullo tlíto uynl·
kaJúCu Japonskú tanel!ntcu o nlektorlí z medatlr.
v .'.pomlnanom druhom kole mo~no ako naJiep!.t
oznattf uykon 19 rol.'nef Franclízky Tennlfer Goubeouef, ktortl s ugnimol!ným pohybouým preclte·
nim pretlmol.'lla milostnú po~zlu zndmycll auto·
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zlateJ medGlly - Allu Mlchall!enkouú
Drži/elkou
- obdarila prlroda ušetkym, f:o potrebuje ba·
/erína Keď pr1rtltame k tomu staro!ttlluo!tt. ktorú
u somet~kych baletných uf:1l1Stlach uenuJú uý11t·
mol.'ným talentom, mtlme uys/edok, ktor!í pri ka!·
dom z uyi>túpenl uyuoláuat nad~ené oudcre a dd·
ua oprtlunen(l ntldefe, te menouantl onedlho roz·
S1r1 rad urcholnýcll reprezentantov soutetskeiiO
baletMho umenia.
JUníorou do~lahol najlepšie ocenenie Belgll!an
Ben uan Couenbergh, u: dnes dokonalý pred·
~tamter baletnych hrdmou. Len tatko st motno
pred!ttauU ptítaueJSiu rnterprettlc/u dueta z Ber·
llozouho ,.Romea a ftílle" u nezuyl!aJne ntlrol!neJ
choreografii Maurice B~Jerta a MahleroueJ "Pie~
ne o zem1" , u ktore/ Ben plastlckosfou pohybou~
ho prefauu uy:>oko predl.'ll ~uoJho brata Toma, ul·
faza slífate uo Varne z r. 1972. Mladlstuým, no ne·
menef hodnotným výkonom upozornila na se/)Q
at Jedna z nafmlad~lch ntldef! f:eskoslouensk~ho
baletu fana KrirrJud.
edzi profeslontllmt za~tarlla uo Varne u~ druhý
raz osobnost l!eskoslouenskeJ reprezentantky
liany Vldl.'lloueJ, ultazky junlorskef kategórie z
r. 1972, drž/telky strieborneJ medaily z Tokia. V!í·
ber :tlnrouo rôznorodého repertotlru prezentovala
I/ana Vlal.'ilovd s technrckou f~totou a presuedf:l·
uosfou. Priam uyspteuala monológ Fr!Jgle z baletu
Spartakus, l!o tu umiestnilo na pru~ miesto uedla skúsene/. sou/PtSkf!/ reprezentantky Lartssy
llassllevskeJ MatuChtneJ. Je to ozat cenné vUaz·
stuo, už aJ preto, 'le u teJto kategórii bola vy·
nikaJlíca a mnohostranntl at 1/d/go Pongoroud z
.'nR, Lynne Charlesoud z USA, ktord dokdzala
ullríchnut do kat.def zo sólových uaritlctl kus ta·
nef:ného dluadla a t.ensky t pohybouo p6uabnd
Bulharka Paullna Geleua.
mužskeJ kategórii udelili 'Zlatú medailu Mari·
nu Borerou1 z Rumunska, aJ keď len ta'lko
možno ohodnotif ugkonnostné poradie clalSfch z
lauredtou - Michaila Kraptulna, Leonida Kozloua
a Nikola/a Fedoroua zo Soutetskeho zulizu. V teJto
konkurencii uyntkaJúctch prezentdctf znamentl 4.
mresto a bronzoud medaila pra!!ského /Jubomlra
Kafku obrovský (tspech.
tíl!asfou podufatta boli aJ teoretické semtnare
na tému: Choreograf a tanel.'ntk, tuorca a In·
terpret. Okrem toho odzneli oslauné referdty k
200. u(/ročlu zalo!enta Bol!iouo teatra, deJinný
prierez bulharskef a ttaBlch baletných kulttír atď.
rdmcl konkurzu uskutol!nllo sa at zasadnutie
Tanel!neJ sekcie Medztndrodného dtuadeln~ho
rístauu, ktord pod uedenfm Mfa baletu moskousk~·
ho Vefkého dtuadla JuriJa Grigorov/ča rokouala o
nutnosti uy!ikollf pedagógou z r6znych kraJrn,
upresnlt Ich znalosti trad1f:n~ho baletného reper·
todru, aby tak bolo mo'lnll zu(}!í1t ndroky na presnost a ~týlouosf tnterpretdcte predptsanOch slífa!·
nrích kompoztrlt. PruQ duoJt(/tdPnnrj teoretlcko P•·
claqoqlck!J semrndr sa uskutol.'nt vo Varne konl'om
Júla a zal!tatkom augusta budtíceho ro~u.
ALICA PASl'OROVA
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