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Dvadsať

zásad spolupráce
.

v

pri realiz6cii z6verov XV. zjazdu KSC
Prehlbenle i!eakoaloYenakfclt a meleekfeh ...nt6r Praaokoneerto e SIOYkon e•r tu

'

'

Na spoločné] porade vedení oboch čes
koslovensk ých um eleckých agentúr Prllgokoncertu a Slovkoncertu dňa 23. augusta· 1976 v Bra tisla ve, prerol,;oval1 ~~~
z~kladné ~mery úloh a opatren!, kto r.S
pre· činnosť oboch organizácii v yplýva jú
zo záverov XV. zjazdu KSC. Uč a st n !ci
rokovania dospel! na tejto porade k zá.vet'u, že vzhľadom na toto!:nosť východiSk a s prihliadnutím t1a neustále sa
prehlbujúcu koordináciu či hnostl oboch
organizáclf, na črtnuté smery u p l a tňova ·
nla týchtp záverov sú zhodné.
Obidve organiZácie preto prehlasuju,
!e v- záUJnle realizácie záverov XV. zjazdu v oblasti ich p ôsobnosti na požadovllftej úrovni 11 v záujme dosiahnutia l::o
oajvlll::~j účinnosti úloh a opa tren! vytfčen ý ch v tejto súvislost!, . budú vyhfll dévat a dOsll)dne využ!vať možné formy
koor dinácie, resp. i ntegt'áciu krltérlf, staoovfsk a postupov pri kultúrno-propa lllčnom pôsobení v zahra n ičt. V záujme obohacovania kultúrneho života krajiny a r ozvfjani a kultúrnej úrovl'\e soe_llllstick!ij {ipoločnostj, ako aj pri dal-*orli prehlbovanl k ultúrnych vzťahov čes
lttflo i sloven11 kého národa, budťl sa ust·
fovlt o clelavedomé a sustavné vzájom ·
~· približovanie kultór.nych hodnOt.

I.
V snahe stupilovať účinnosť a ťtroveit
umeleckých stykov so zabrantčfm, ako
dôležitého n~stroj a realizácie XV. ZJBt.·
dom KSC potvrden ých zásad medzfnátodnej pólitlky CSSR dôsledne plnif v
tejto oblasti helsinský Záverečný akt 11
frlspiel' takto k upevneniu vzťahov mP.·
dzl národm i sveta v duchu Stokhol m·
ikej výzvy Svetovej rady mieru - obt ·
clve ot·ganlzácie budú p t•ehlbova ť pr vk.}'
koordinovanosti a i ntegrovanostl svojho
J6sobenla v Zllht·anič! a to najmli:
- ne základe totožných východisk
spoloi!ne spra c úvať dlhodobé koncepcie
tlfminičných stykov s prihliadnutim na
lli'lrovené pôsobenie hodnôt čes k oslo
9111ske1 socialistickej kultúJ'Y v Zllhl"ll·

litl,

- spoločne pre jednával' a spracúva(
rtvery vyplývajúce pre či nnos ť oboch
oraanizáclt z dôležitých aktov medziná·
_rlldDiiho významu, 'akým je helsinsk ý U.
Yerwčný akt, porada eur ópskych komn
nlaUckých a robotnfckych s~rán , StokhOimská v ýzva Svetovej rady mieru a t ď ..
ato •l z kon terenclt rladitefov umelec
kých agentúr socialistických k r ajfn alfl
bo z iných pracovných . rokovanf zástup
tov týchto agent Gr,
·
.
1 - prflhlblt lcoordinovanosf konkrét·
nych plánov zaht·aničn ýc h stykov z hľll·
~ska teritoriálneho .zameran ia. honor á·
rovej politiky a termín ov, v prtpade po
treby Ich zavčasu vzájomne prlspOsobo vat,
- d11lej pr ehlblf jedno tnú prfpravu
a prerokťívanle plánov spolupráce a ume·
leckCJ výmeny s bratskými socialisti ckými kra jinami. zabezpečtf jednotu vy~upova,llla zJ!.~tu pc~v oboch ,or~an tzácil
- a ,v p1·ípa de poh·eby ich vzájomné ZR·
~tupovan le - . na medzinárodných konfe·
renetách, poradách, stretnutiach, pt'a
hhadkach a pod.,
- vyhradávaf možnosti koordinovanej
de!by terllor fálnebo pôsobeni a tllm, lc dP.
.,, niektorá z oboch · organizáciT pri ll z·
ntVPJ/;Ie pr edpoklad y, poriadne vvu ~Í\ 11ť
t1eto predpoklady aj . pre prospech d!'ll·
b~ j organizácie,
- z11 ~e~ečlť koordinovano sť zvl á šť
dc51ežltých agentážn ych služobných ciest
1 v pr!padoch, kde je to účeln é, rcall ·
eova ť Ich s poločne, r esp. po skytov11 ť sl
pomoc vzájom ným zastupova ním,
- zabezp ečiť sústavnú vzú}omnú tnlorwovanos( o sk úsenostiach a pozna l·
koch zo zaht•a ničnej či nno sti, ktoré by
110hll byt' 110\ežlté pre prácu oboch orga.

alzácll,
- aby bóla mÍIDJfestovani jednota kul-

túrnej politik y l rozmanitost národn ých
kultúr
soci alistického Ceskosiovenska
vyhfadávat m ožnosti predviesť spoločn~
vytvor-ené programy alebo vyhfadávat
iné formy s poloč ného vystup ovania In·
terpretov, resp. umeleckých kolektrvnv
ollldvoch repu blik na za h rani č n ýc h pó
dl ách.
ll.
V snahe prispi e ť rozvoJom interpretač 
ného umenia č o naJú čmn ejšie k estellckej a morálnej vyspel osti soclallsttckej
spoloč no sti, budú obidve organizácie s prihliadnu tim na špecifické vývinové
črty oboch národn ých kultúr 1 na niektoré r ozd iel nosti v súč a snom stave c!lstribúcle I n ter p re tačného umenlo v oboch
r epublikách - realizovať opatrenia pre
dôsledné a Jednotné uplatňovani e kultúrno-politi ckých kritéri!, pre zvyilovll ·
nle ťírovne, bohatstva a rozmanitosti
kultCt meho života, pre vzájomné vyu~r 
vanle pozitívnych skúseností a spoločné
vyhfadávanfe optimálnych úprav, pra·
covn ých metód a pod., pre vzájomné
podporovan ie úspešného priebehu CP.Io
štátnych alebo kult(trno-p olltlcky ináč
v~·znamn ých akcii a to najmä:
_; poskytovať sf pravidelne tnrormA ·
cle o svojich p lánoch činnosti v domlicej oblasti, zvlášť s prihliadnutim na
možnosti s poloč ne j účasti na akcléch
réallzovanýth lc významným politickým,
resp. kultúrno-politickým prfležHostlatn,
•-rro~!:zm :l pot!.,
- pravldeln }rm a včasným 1nformo vn
nfm sa umožiíovaf reprezontallvnu vzá
jomnú umeleckú (tčasť na najvýznamnejších tostlvo loch a podobných akciéch.
uspomtda nýoh niektorou z oboch org11 ·
nizáclí, prfpndn e tieto ak cie spoločn•!
usporiadA t,
dôsledne koordtnovať. pr!pRrlnn
spoločne · u skutočiwvať pl'fjimanie zahrR
ničných Interpretov, resp. umeleckých
kolel<tlvov rrnmorlndneho významu.
- výsiedky' stntistfck)•ch t kvnlilatlv
nych rozborov či nnosti s po ločne prero
kúvať a usilovať sa vyvodiť intcgrovn né závery pre ďalšiu či nn osť; venovAť
pozo r nos ť prognostlck S·m matertálom z
ohlasu pcrspektivneho rozvoja kullt'trnP.ho ttvot!l o spo l očne konzultovať Ich zá ·
very pt•e oblast I nt erpretačného umP.nlll.
pripadn e spoločne vytyčovať úlohy, k to
r é z nich vyplývajťí,
- prerokúvať závažné problémy jecl notlfv ých žánt·ových oblastf alebo ln(t
záva žnú pmblom attku na zvláštnych spo
!očn ých poradách expertov oboch or·
~an \zč:iciT,

- v oblasti starostlivosti o prchlbo
vante Ideovej a kultúrno-po litickej orlon
tovanostJ umelcov uskutočt1ovať spolol'
né seminárne akcie za účasti vybraných
umelcov 'oboch repuhlfk,
- vyvf jať úsilie, aby boli zjednotené
výberové, repertoárové, dramaturglckó
k~lté rl á a aspekty sprostredkovatefskej
a usportRda teľskoj č inosti,
v rámci platných noriem vyvfjať
úsilie, aby bola zjednotená hono1·árová
politika a aby sa jednotne uplall1ovall
predptsy a smet·nlce o odmet1ovanl I nterpretov, o pokr9vanf Ich nák ladov a
pod .
III.

V snahe pocJpu1 ovat pr oces vzá)om né
ho poznávania kultúry našich národov a
na základe pozltivnych výsledkov dote·
ra jšieho úsilia v tomto smere budú :.a
obidve organizácie usllovaf, aby zintenzívnili vzéjomn é výmeny Interpretov
oboch republik, budú vyhfadá vať ďal!lle
formy vzájomného · uvádzania svo j ich
umeleckých pr ogr amov, resp. vytvárR ť
s poloč né umelecké programy, najmll:
- zintenzfvnl sa vzájomná ponuka a
starostlivost o kvantitatfvne l kvalltatfvne pt interamí vzájomnú účast Interpretov na k ult!• nom živote obidvoch repub·
!fk,
(Pokračovanie na 7. str. )

Bay reuth - budova slávno:;t ných htel v roku 1876.

ZDJo: NKO NOVACEK

Vfagnerov Bayreuth
1876-1976
platné uved.ente jeho Prstetla Ntnelun. Wagnerov Bayreuth oslávil v lete toh
gov. V priebehu roku 1874 ~t udujú ::.a
Lo roku storočn i cu . Oslavy prlzvuk ovalf
hlavné vokálne (tlohy cyklu , roku 1875
~e to bol proll sto rokmi výnimočný čln:
skúsa niekolko týždňov orchester a nlfl·
ked jedna osobno s ť prlsla s nesmierne
smelým plénom vybudovať divad lo len
kofko t ýždňov pred premiérou stretnú
pre SVOJU tvorbu. Už v exile vo Svajčlor
sa všetci umelci k spoločnej práci. Pr~o~é
slávnostné Bayreuthské hry sa začlna
sku snlva·l Weg.ner o dtvadie, ktoré by
JÚ 13. VIli. 1876, Ľudovít ll. sa však zúutložll no inych prlnclpoch než je bežnll
dlvadelfré pt·ax, ktoré by holo vlastnf'
častnf len generálnej skúšky, lebo štátntcke povinnosti ho odvolávajú do Mniprotestom pt·ott vtedajšlm dlvadelnýlll
chova. S nepredstovltefnou hťíževnatos 
pom erom, prtnilsulo clo umeleckého žt
fou naštuduj(t stovky umelcov celý Pt·sv ottt revolu č né zmeny a mohol v i10111
ten a do konca augusto ho tri razy uvf'reulizovuf svoj u Ideu Gesamtkunstworku,
dú. Napriek mimoriadnemu úspechu je
v ktorom sa rovnocenne prel1na hudba,
Wagner nespokojný. Nnjmt! deficit ho
text, divadelne zložka a javiskové mož·
znepokojuje a t•ezlgnovane plše panovnlnoslf. Neskôr vydávil tlačou (privátne)
kovl, že vďaka nepredstavitefnej nAmepodrobnejs! výklad :.vo}ej predstavy o
he sa sice zrodilo "neobyčajné divadelvlastnom divad le a v máji 1864 prP.d
né d'ieta", ale finančná nepriazeň ho mikludá SVOJ U Ideu bavorskému krllfovl
moriadne ubfja.. Nndfudská .idea postaĽud ov r tovl ll., v ktorom nacMdza onédl
viť pre svoju tvorb.u divadlo a. naštudoho mf!cóna a hlavného finančného spovať tu dielo, ktoré rozs,aiJom, umeleckýJenca. N!l panovnfk!l zapôsobili najm!\
ml úskaliami. a celkovým významom
\Vagnerove argumenty , o novej cesto
nikto pred ni m 1\evytvor,ll, \o · talc vyopery, o výstavbe reprezentač n ého ne
čerpali, že uva.žovpl o !}s~upe od . sv~jt.-;h
meckéllo ~a menného. dlvadla, o kultt1rnnj
plánov a predstáv. lnštalov&ná javisková
rezidencii, v ktorej hudobne umocnf get··
techni ka tiež 'nezodpovedala jeho Ideámáosku my tológiu. Ked v Molchove uvo·
dú Tristano a lzoldu (1865], Rýnske zlA ·
lom a na jmll osvetlenie nebolo . pri otvolo (1869 ) a Va lkýru (1870), Ľudovft ll
renf oa úrovni posledného vedeckého
výskumu.
. '
sa defmlt[vne rozhodne podporovaf Weg
nerovu koncepciu a plše ,.najvzácn ejšie·
Krásne do pt·frody situované diY.adlo,
mu priateľovi". že 1Ch prlateflitvo jo zá ·
obrátené čelom k mestu, symhol12ovalo
ruk,ou pri uskuJočnenr nevšednej Wa g
Wagnerove umelecké zámery.· Scéno bonerovej Idey.
la 27 metrov široká, výška bola este v!l č.
Dua 22. má1a 1872, presne v deii Wagšla, po čet miest bol 1973, . v9,n~a jsl cloJem bol prostý, nakoľko prevládala pánerových 59. narodenln, položia v Bav·
lená tehla. V tejto podobe sa diva <l l o
reuthe zllkladný kameň divadla a Wag
zachovalo doteraz. Podstatné zmeny naner k tomu prednesie reč , že "tu bude
stali len v technick om vybaveni, v rozs počlvat dlhoročná až chorobne ho
šlrenr parkov, v dotvorenf prtrahl9rh
spalujúca túžba". Pre svoju Ideu zisk a
terás a reštauráclf a v rozšlrenf javiska.
viac prieznivcov. Prlhlasujú sa l zvláštPo Wagnerovej smrti preberá veden le
ni ftnanč nt patróni, avšak h lavný k redit
hter jeho žena Coslma, ktore j sa podari
300 tlsfc mariek ponúka opäť panovnfk .
uviesť roku 1896 novú Javlskovú podoktorý onedlho kryje ďalšou sumou 100
bu Prsteňa Nibelungov. Po nej sa n jflfsfc vzniknuvší deficit. Celkové nákla ma fest! valového vedenia syn Sleg ľ rl ed ,
dY na výstavbu divadla hovoria o sumn
l 272 876 marie'k. Celá Wagnerova r odi ·
ktorý sa špecializuje sk Ot· na uvádZRnie menej kompl1kovaných Wagnerovýc h
na sa 28. IV. 1874 ubytuje vo vile Wahn
opier a dlhé roky zotrváva na Inscefried, aby odtla f mohla Yahšle rladlf výnáciách staršlch. V rokoch 1931-44 vedie
stavbu a šesťdesiatročn ý umelec tu koslávnosti a divadlo jeho žena WtnHrecl ,
nečn e po dlhom blúdenf svetom dopi·
smutne preslávená svojou "známos ťou"
suje partitúru svojho Prsteňa Nibeluns Hitlerom. Ked po vojne obnovili WRggov. Dt'l.a 21. novembra 1874 predkla dá svojim prlateYom neuverl telne r az- , nerove slávnosti, postavili sa na č<'lo jeho vnuci Wieland a Wol fgang. ktorf
slahle, filozoficky f undované a nevšed·
vniesli do Bayreuthu nové režlin!'i pone závažné umel ecké dielo. Medzitým
ňatie a majú podstatn1l zasluhu nA tom,
pokračujú práce na výstavbe divadla,
~e sa Bayreuth stal fundovaným stt·nclt s·
pričom sa zoh ladňuje stará Wagnerova
kom Wagnärovho umenia, zfskal pt'IRzeň
predstava vytvorit parter vo .forme
vládnych kruhov, prlpGtal desiatky naj.
amflteátrovef, pol ol!lt hlbšie orchester
lepštcb w ag nerovsk ých spevákov 1 mua celý lntet·lt'!r sit uovať do tmavšfcli fa ·
zikológov a že malé mestečko Bovreuth
rleb.
rmá asi 90 tlc;fc obyvateľov) žljP. Wa~ne
V tom ča s f' ~~~ okolo Wagn§ra zhro·
,rom.
maždnie kt l tiul< žia kov a najvernejších
Storoi'n ir• tt t•ohato využili vsc tk1 kulprlatelov .. vitiU umelcov (i B ratislavčan
( Pokra čova n ie na 8. str. )
H. Richter) zal::lua prl pravovat Rtri kom.

itaeeat~
Pl\1 t•R ILEZITCJ!:i'l l 32 vyro
čiu !)N[' prcdsedmctvo Me~tl>k!l·
ho v9boru S l o ve n skčllo zv!lzu
prollľai.lstlck9ch bojovnfkov
v
B•·allslave udelilo vyznamona·
nttl v podobe Cestného uzna nie
,.Z11 úspeš nú spoluprác u p1l
J..ultú1 no-polltick9ch
akciách"
lniltl tOclllm a jednotlivcom. Vy.
z namonanle Im odovzda l 27.
aug usta L r. na slúvn ostl v Zr·
kadlovej sloni Prhnactálne ho
p a lAca nos ltel Ra du práce, č l e n
p redsed nlctva OV SZPB a predseda MV SZPB Stefan OrUk. Z
o blasti hudobnej a hudobno·
d ramatickej vyznamena nie pre·
vza li: sólis tka opory SND, la u.
reútka Státnej cen y SSR Anna
1\ajabová, riaditel Slove nskej
fll ha rmOnte dr. Ladis la v Mok r9, CSc., š6td lrigent Slovens ke j
!llha r mOnle, zasl0!119 umelec
Ladis lav Slovák, d irigen t Slo·
v ens ke j fllharmOn le, zas lú!ll9
umelec dr. Ľudovlt Rajter, sOliste opery SND Juraj On tšče n ·
ko, za slúžll9 č len SND Franll·
!luk Benkovsk ý, zasl0lll9 čle n
SND La dislav Vojtk o, sOllsta
Novej RCény Anton Belá!, sOlls.
ta opory SND Stefan Hudec,
sOllsta oper y SND Jura j Hurn9,
konce rtn9 umelec Ján Salaj, sO.
Jlsta oper y SND Arnold Ju dt a
umeleck ? foto graf SND Jozef
Yavro.
NEDOZiTt 85. NARODENINY
p rofeso ra Janá č kov e j ak adémie
m 0zlck 9ch umenf dr. Ludv!ka
Kunderu, zasJO! llého umelca,
nosttera Rad u práco a Ce ny
os lobodenia mesta Br na, d lho·
ročn é ho re ktora JAMU v Brna
s me s l prlpomlna ll 17. augusta
t. r. Patril k osobnostia m, ktoré
svoju úhsn tl p rac ovit osť a obe·
tavos( azda a ni necltlll, p re
k toré bola práca samozrejmvm
v 9konom, po te~enfm a radosťou. Túto vlastnost p rejavoval
dr. Kundera vo všetk9ch odbo·
roch svojej mnohostrannej čl n .
n osti. Ako kla virista preslávil
sa v s polupráci so s vojlm priH tefom prof. Václavom Kaprálom predvádzonlm k la vlrnych
skladieb pro dva klavh·y Inter·
pretáclou janáčkovho k lavlrno·
ho Concertina Capriccia, k tord
n a h ral s brnens k9ml umelcami
po prvý raz na platne Ulti'U·
phon, cykllck9m prcdvádzanhn
ruskej a sovietskej hudby a
cenn 9ml večeram i me lodrám,
kde sprevádzal vynikajúcich re.
cltátorov, manhlov Rudolfa a
Máriu Waltorovcov. Vo runkcll
rladttela kon zorvatOrla, nes klk
dekana hudobneJ fakulty JAMU
a rek tora tohože ústavu, ktor?
spol uzaklada l a obetavo viedol
p ln)•ch 13 rokov, p rejavil v9znamné budovoteJs ké člny, ako
rn uzlko!Og vyda l viacero s pisov
v edecko-pedagoglck9ch o mo·
ravsk9ch umelcoch, o Smetano·
vl, Chopinovi a predovšetkým
o Ja n áčkovi , dokazujúc trv:~ l ú
lásku k čes k ej h udbe na Mu·
reve, ktort1 p estova l aj ako s po.
Jupracovnlk prof. Holferta. Kto.
v!rny podagOg Kundera vycho·
val viacero tlakov, ktor! savýznamne uplatllujtl v česk om
umeleckom živote. Zasiah ol vf ·
znamne a j teoreticky a publl ·
clstlcky do klav!r n ej d idak tiky
a metodiky ako editor k lavlr·
n ych
sklad ieb Jo n áčkov?ch,
o ch ránca Ich pravdivo) Inter·
pretilcle, a ko znalec Beethove·
nových k lavfrnych sonát a Ich
zasv!ltený vykladač. O n ich vy.
dal samostatné skriptá 11 v teO.
rll pedagogiky, v odbore, kto·
r9 pes toval, vyni kol dopos lol
n edocononýml s pismi Klav!rny
p rstoklad a základy lc lavlrnej
p odo llzácle. V?znamnou zlofkou všes trannej osobn osti pro f.
Kunderu bola l práca na po·
ll kult6rno-polltlckom a vo Zvll.
ze českos l ove nských skladete.
Jov v Br ne. (Bohumfr Stedroi\)
KOPEtN? ORCHESTER MES
TA Pieš ťa ny za dirigovania
Adolto Vyk ydala uviedol d i1a
22. 8. l. r. premiéru novej
s kladby Petra Bartovlca - Ma·
lá kOpolná hudba. Mlad9 autor,
r odák z Piešťan, n aplsat túto
Jcompozlclu za letného pobytu
vo svojom rodisku, ktorému ju
aj ve noval. U! ok olnosti vzniku
MaleJ ktlpel ne) h udby n asvecl·
č u Jú, ! e Ide o oddychov Osklad.
b u nevelkého rozsahu, stojacu
b llzko p rogramoveJ hudbe, kto·
r á evokuJe p ohodu letného kO .
p elného mesta. Má optimis tic·
ký nádych s re t axačn9 m t1čln ·
kom na posl u cMča. Dosf hákll ·
v tl otázku volby priliehavej
kompozičn e) t echniky vyrle!ll
autor vcelku tls pe~n e SkladhA
)e naplsaná vo forme vofne po.
ňa t e) passacag lle, je teda za·
lo!ená na var ia č nom p rlnc!pe.

SKOI~A A HUDBA

/.,Jk :uu •.•,

VÚIIkH

ttl ma
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ohmlrňa
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111 ~01 1111lli111Jll i
pi:\soluvu grudOCIII
1-.tora vrr hull v ztot1tych r)'l
moch, charakteristiCkých prr
Adl·tovtcovu
tvoa bu. !:i klad 1J11
prl nás,, vltané osvlcž.cnlc dL
dosť obchiidza nf\ho a často OJ
n eprávom pod coiaova né ho t i.i n
r u p romenád ne! hudby.
(Kornel Du fCe k )
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Xl. ROCN IK MEDZINÁRODN!:
I-I O h udobného festivalu v Br
n e, ktor9 sa v diloch 1.-10
októbra 1976 uskutočn! pod n á·

zvom Vokélna hudba národov
[o chat·akterc tohto ročn l ke 1
o akciách , ktoré sa v rámci res.
tlvalu u s kutočnia s me čttate·
Yov Info r movali u! v HZ č. 8)
v programovej zostave l v zo.
zname Očlnkujúck'h avizuje o.
!. večer známeho tenoris tu Petra Sch relera so Schuborlovým
plesi'lovým cyklom Krás na mly·
n árka, piOSI)ov9 recitál talian·
slceJ sopra n istky Margaret Ba·
karovej, vystúpen ie rran r.uzsko.
ho súbor u LA GRANDA ECURIE
DE LA CIIAMBRE DU ROJ !>
koncer tným uvedon!m u n á~
takmer n ezná mej o pory J. Ph
Remeaua Galant nl Ind iáni, ta
llanskeho súboru Ars a n ttqur d l
Mlla no, ktorý p rl!dvedtn u kátky
madrlga tovoj tvorby 17. ~toro ·
čle, KUhnovho mte aného zbo·
ru, a kademického komornAho
zboru z BAioh ra du s tvorbou
juhoslova ns kých a utorov, kon
certy venovan é tvorbe soclall!>·
ttck 9ch titá tov, vystúpeni e dua
Tra -Van-Kho s ukážka mi vtct·
namskeJ fudovej hudby " poé
zle, p odae l s uboru brnenskf!ho
Státn eho divadla s uved onlm
) a n áč kov ýc.h
V91atov
pá na
Bro uč k a a Borgovho Woyzecka,
hosťova ni e
Státnej opery v
Lodži s Prokoflevov?m Hráčom
a Mos kovskej komornej opory,
ktorá
uvedie
Sostakovtčovu
oporu Nos
l V, Cec h l

Beethovenov Hradec
Jednou z najvyhfadavancj·
ccloi.tátn ych sutei! mladých klaviristov jo sOfaž "0
c:;cnu Bocthovonovho ll radca".
le vonovana najmä lntorpretá·
eli dielo Ludwiga vc1n Beetho·
vena. !:iúlaž! sa s triedavo na
slcič! kovy c h nast1·ojoch, čemba·
)(', klav!rl a v komornej hre.
l'r!taillvosf podujatia zvyšUJO
nie len hodnota hudby, ale 11j
prlkladná s tarostlivost organlz.itorov a krásne prostredie.
ló"1molc Hradec nad Moravlcl,
klle súCo! prebieha, tefl v hornatom Sevoromoravskom k rlljl
pri Opave. V kedysi majetku
knle!at Llchnowsk9ch Je dnes
múzeum vzácnych kll!vesových
ntls trojov, ktoré sú svedkami
storočnej hudobnej trod!cle a
pobytov hudobnýc h velikánov
- predovšetkým Boethovenll a
Liszta, Ca!tf zámockého areálu
norlávno vyhorelo, a tak so liÚ·
faž konala zatial v Opave. Ten.
to ročntk - v porad! XV. sa uskutoč nil opllf v budove
obnoveného zámku, ktorý v pi·
noj kráso prlv!ta l umeleck u
mlad a všetkých zučastnen9ch.
Súťa! bola v dJ)och 13.-19.
júna t. r. Otvoril ju s lávnost·
n y koncert, na ktorom u čl nko ·
vall laureáti predchádzajúcich
roč n lkov Kon cert, tak ako celá
súťaž,
bol vc fkou J..ultúrnou
uclnlosfou k raja. Podporovali a
navštlvlll ju vyznamn! verejn!
preds tavitelia: Rudolf Iltk, člen
preclsedn!ctva OV KSC a predseda ONV v Opave, AlOIS Ma·
tejka, podpredseda ONV v Opn·
vo, jul'8) Kaf ka, vedúci Ideové.
ho oddelenia KNV v Ostrave
a ďal ~!.
Podujatie sa začalo 1<1. Júna
ráno a trvalo rol? tyžden. Su·
fat1lo Sit predpoludn!m l popo·
Judnf. účasť bolo velká - 42
!.uťaž•ac l c h m led 9ch klaviristov
z vysokych š kôl, konzorv11tórll
a dokonca aj z t SU. Boli zndelon! do dvoch vekových ka·
tegórl! o sú ťa žilo sa v troch
vylučovacfc h
kolách. Desa(·
členná porota, ktorej predsec.lom bol doc. Pavel Stiípán z
z pražskej AMU a podpredsed·
nlčko u doc. Eva Fischerová z
bratislavskeJ VSM.U, sa sklada·
Ja zo zástupcov vysok ých š kOl
~•rh

a konzer vatór H cele J L'epuiJlt
hy. S úťa! ny repertotír mal t.VO·
JU dominantu v d1elo Boetho·
vena, ale dve mladl.le ka tegO·
ne mali možnost vybra( s t Rl
z diel romantlck9ch a moder·
ných !.kladaterov. Prvé kolo JO
pre všetk 9ch anonymné, poro
ta u chádzačov nevld! a, pacho
pllefne, kafd9 hrá rovnakli
skladby. Pr i vyh lasovani v9
sledkov nastanú často rOzno
prekva pen ia. Je zaujlmavé, ako
mo!nostl vizuálneho sledovania
pôsobi na pos l uc h áča a dotvá·
ra celok. Nlektor6 ty py 19m
vera strácajú, alebo z!skavajú.
Naj početnej š ie bola zastúpe.
n á najm ladšia klltegOrla do 18
rokov 123 s úfažtaclch) . Pred·
stavilo sa tu ntekoTko vyraz·
n ých perspokt!vnych ta len tov.
Porota udelila dve prvé ceny
a to Liane Suslkowej z osu·av
ského a l n novi GoJanmrl zo
žlllnského 1-:onzervatOrla. Dru·
há cena nebola udeiPná. Tretiu
z!skel )a romlr KlepAl! z o~trav·
s kej ĽSU. Udelenie cien podmieuuje bodov9 vyr.Jodok, kto·
r9 je priemerom vi.etkych kôl.
Slabšie bola zastupená dru·
há kategória : 18-21 rokov 112
súťo21aclch ], kdo bol zhodou
okolnost! aj najnároenojsl pro·
gram. Prvú cenu noudehll, dru·
hú dostala Eu PaJma lová z
VSMU Bratl!llava, tretiu cenu
s. Zbrankod z ostravskeho
KonzervatOrla.
Zo
s iedmich
ú čast ni k ov na)vyš!.e j kawgOr!o
(21-30 rokov) z!skell dve pr·
vé ceny Eva Hrabe lová z jAMU
v Brne a Norbe1•t lle ller z
ostravského Konzervatória. Su.
fa! vrcholila závereCn9m kon·
certom, kde v ystťípllt nositelia
prvých cien zo všet lc9ch kate·
górll. Kandidáti najvyiišej kate·
gOrle hr111l ča s f zo svojho sil·
ťa ž ného beothovenovského ro·
pertoáru s ot·chesll·om Jan ličk o ·
veJ filhar mónie Ostra va, ktory
t.hrlgova l dr. Otakar Tr hlfk.
Na tomto koncerte predseda
p oroty zhodnolll priebeh s úfa·
! e, v yzdvihol dobrú priprava·
nosť sO fažlaclch, poukáza l ne
poteš lteln9 v?voj n loktor9ch v?·
rezn?ch talen tov, ktoré ul!
p rodt9m na seb11 upozornili
na pr. na súfa:le mlad9ch v

lJ.,tt 11o1tl l,.;hom .1 pod. Kon·
&latoval vcf ku ma!.l zo sl o~ e D·
sk}ch ~kó l a su(;asne vyslovil
p1·ndpoklad, te tohtoročn á ne·
uča!iJ k lavlrlslov z P1·ahy se '
huclflcnosh nabude azda opa kov<~!
Záverečn? koncert bol '
rndostnoJ atmosfóro - za šlro·
kého zilujmu verejnosti. (Vel·
ká dvorana zámk u n estači la
ani prtjuf vt.etkych posluch6·
čov.] ]o to mlmorludne radost•
n.1 skutočnosť, rovnako ako pr!.
kladná organizácia a s tarostil·
vosf o sutažiaclch. VSeober n~
~~~ l.;onštatovalo, zo zo skrom·
n} ch p okusov u po zorniť Dl
Rnfllhovenovo dielo aj touto
fo rmou se rozvinula trad!cla uf
crlo· tátn j suf11!e, ktor6 •
tento rok svojou úrovňou a roz·
!lahom z11radlla medzi význam·
né kultl1rne podujatia v našom
!.tllto. Vďaka patr! predovšet·
kým hlavn9m pracovn!kom 1
or~a n lzllt01 om s,úlat o, ku ktorým patr! Josef Seydel - ria•
d1tPf a Herbert Arbter - w
sť upc a rllldltefa Vlastlveddbe
ustavu v Opave, ďale J ZdPna
Stenclová vedúca odbonl
kultúry ONV v Opave a ta jom·
mct..a ~ou t aze - Ludmllll HeJ•
dučková Nemozn o nespomenof
skutoč nos t, žo klaviristi brali
nA kvahtnych nás trojoch Ili'
den dodAla priamo firma Pet•
ror Jen no tOto prlleWosf a sú.
ča s ne
poslala pracovnlka ...
!l J1réskn ktort počas ce.
In! suťnf.e udrZlnva l nás tro!~
v na)lepl>OIIl poriad k u).
Účastnicl sfl ťa 'e neodch6dztJ
11 - Isto - s rovnak9ml pocitmi. Ako lo u sOta!lar.h bf•
vn, nesplnf sa v:zdy predsiAYI
jednotlivca o často prlch ~du
!>klumu n lo. Súfato sa však mu·
s! jednolllvoc zllčastňova ť 1
mvsllenkou: hlavnll je zučast·
niC sa, a nie zv!tazl(l Ka! da
:.kusenusť sa v budúcnosti ~Q.
roi.l, o le dosiahnutý vysladolr
nl'mus! byť Istotou a zárukou
b udúcnosti. Každ9 mlad? adept
s1 musi uvedomiť, fo doslfl h·
nn uspoch len sústavnou pr6·
cou a zvysovanlm s vojej Oro•·
nr. Je lstu radostnO zvlfaz lť, alli
rovnako jo pros pešné poučiť sa
zo skúsenost! 11 v budOcnMtl
svoju Jatku zdvihnúť. Na to lÚ
právo a možnosti v na~e J spolo čnos ti ka!dý mlad9 klavirista.
EVA PAPPOVI

Rok v Miláne
Tridsaťpäť rokov uplynulo od
čias, kedy do operného zboru

SND nas ttlplll zaslt1žlll členo·
vla SND František BENKOV SK~
a Ladi slav VOjTKO (na s n!m·
ko). Do vedomia divákov sa za.
plsall pradovšetk9m
svojou
hodnotnou
mlmodlvadel nou
č i n n osťo u , a ko an gažovaná a
divácky
obfúbená spevácka
dvojica. V divad le, na scéne
dopostar s pievali v 270 oper
n ?ch prem iOrach, podielali so
na prlpravác h a uvedenl Su·
ChOI)OVO) Krútl)llVY a ď11ls!c h
premiér operných prác s lovan·
s k 9ch sk ladaterov. Spevácku
dvoji cu či nnú mimo divadla
utvorili v rok u 1942. Jeh re·
pertoár tvorili plesne s proll·
vojnovou a humanis ti ckou to·
matlkou. Vlas tnú
umeleckO
prácu dvoj ica začalo účlnkovo ·
n im v rozh lo se pod vedo nlm
dirigenta Bohuša Slezáko a
skladatefa Karola Volia . V po·
voj nov9ch !!asoch so aktfvne
zopájola do !!lren!a Jc ultOry me·
dzl pracujúcimi v závodoch,
v bal\iaCh, medzi sovietskymi
vojakmi , medzi mládefou. V
Prahe nahrali na gr11morOnové
platne okolo 50 piesn!. Za an·
ga!ovon9 posto), ako prejav
uzna nia vykona neJ umeleckej
práci zlsk11la táto s pevácka
dvojica viacero uzn11n!. lllav·
nou n ápliiou s peváckej dvojlCP
Benkovs lc9 - VoJtko v oblasti
mlmodlvadolne j
činnosti
sO
mnohé vysttlpen la na k ultúrno·
poli tických akciách
ZCSS P.
SZPB 1 osta tn9ch zlo~lok Ná
rodnéh o frontu. Obaja stl za
klada)ťícl ml č l en mi prveJ kul ·
tl1rne j tlderky ZCSSP v Slovan·
slcom národnom divadle.
(Y:. Rapos )

Po ročn om s t61o91lnl v milánskej opera La
Scala sa vrátil do Bra tisla vy mladf s611s ta
o pery SND, tenoris ta Peter Dvou kf . Ako s me
sa d ozvedeli, svoJ pobyt v tomto centre oper·
n ébo svetového diania o cfallf rok nepredllll,
lebo jeho pro[esor odilleJ pre vysokt vek do
dilch odk u a d r ub6 profesor ka P. Dvors k6bo
v ~Ui á n e vU ne ochorela. No Iste tu h rala
nema lt'í 61ohu a ) tt'ílba vr6tlt sa do d iva delneJ
p ráce.
V !!om vidfte h la vný význam svojho pobytu
v Milá ne?
- Predovšetk9m v št0diJn9ch sktlsenostlach,
v moZnosti spoznávaf prácu v tomto valkom
divadle o vidief bezprostredne pri práci v9·
..:nu mnych umelcov. Pro s peváka je pr!nosom,
ak pracuje s tak ými pedogOgml, Jctorf za de·
!>latky rokov s voJe) prllce a praxe odchovali
už pleJádu vynikajúcic h !.vetov9ch umelcov.
Slodov11nlo prlpravy , s kúšok, práco na javls·
ku, porovnávame Ic h postupov s na!.lml - ~l
1nýml, to vi.etko mó2o Iba osoZif každému s pc·
vákuvl. jn celkom Jll' lrodzené, žo to ľOZš lr u je
ubzory. Porovnávať to neznamená krltl·
zovaf, alo nnl to nevy lučuje tuto možn osfl
Milá nsk i pedagógovia do techn iky mOjho spe·
vu nezasahovali: Moja profesorka techniky Renata Caroslová - vravievala, že spevák mO·
že Iba vtedy kvalitne splovoť, ak ma zdrav9
fond , vio dobre narábof s dychom a má vy·
IJudovonú zllkladn(l techniku. No každoden·
n ych hodlnúch technického s pevu som sa ne·
stretol s probl émumi techniky s pevu, čo po·
tvrdila oj prof. Ca1·oslová, aj !nl pedagOgovla.
Vwcmenaj som sl rozšlrll š ká lu technlck9ch
c vl ~un!, pracoval som hod ne s dychom a to
nujh lovnejslo - roz~lrll som sl repertoá r. Za
ďals! volky prfnos pokladám zdokona le nie sa
v jazykových znalostiach talianč i ny , ktorá )o
pro s pevllka predsa Jon jednou zo základn 9ch
reči. Overa fah š10 sa ml teraz spieva po tli ·
llansky, mám ln9 p rlstup k hudobným frázam,
veď ml je bl!žSf význam slovo a myšlienky. Tu
mali spoločné problémy v!;etcl cudzinci. Uvod·
mo ako priklad prúcu speváka so zdvojen?ml
spoluhlá skami; jo predsa velký rozdiel s plevaf
s lovo "mama" p o s loven sky, alebo "mamma"
po taliansky. Dal§! lapidárn y priklad: vln o
"roso", čl vlno "rossa".
Kontakty s vel'kfml opernými p redstavenia·
ml Iste ďal e j rozllr lll vale h orizonty.
-

Z mnozstva preds tavenl, ktoré som v Ma..

Peter Duorskg prt uysttípent na Prehliadke mi•
dficlt interpretov u TrentJtanskyclz Tepltctact
s dirigentom Stantslauom Macurom.
Snlmka: P. Saskf

lúno vide l, spomeniem, čo Ion Messenotovbo
Werthera s t:JXCelu júcou )olenou Obrazcovov01
v uloha Charlotty. Predstavenie naš tudoval
George PrOtre, nojlopšl !rancl1zsky opern9 dlo
a·lgent pre t l1to oblasť. Z ďalšieh prodstovenl
opory La Scala spomeniem Ravelovu h udobof
komédiu Spantolska hodinka, čl Pucciniho '1'lo
randot. No fažko obls( v ynilca)Ocu t1rovetl l•
scenáclo Aidy čl Macbetha, alebo uvedenie Ver.
dlho opory Luisa Mlllerová so španielsk ou sopo
rantstkou Montserat Caballéovou, tallanskya
borytonlstom Pierrom Coppuccllllm a tenor011
Luclanom Pavarottlm. To stl zllfltky na celf
život. Zo za hrani č n ých lnscenáclf, k toré SQI
v Miláno videl, najvyššie hodnotlm Brlttenovbe
Potl'a G•·lmesa s Johnom Vlckersom, v naštlt
dovanr londýnsknj Covent Garden Opera.
Po d iva delných p rázdni nách a n ávrate •
ma tersk ú scénu i!ak á P. Dvors kého ( popri k•
i1ovom repertoári ) s6ta!nó vystúpenie v M..._
národne j lrl h6na mladfc h Interpretov (UND
CO) v r ámci BHS, vystúpe nie v Traviata a •
skôr v Toske, čo bud6 s pevá kove osobn6 ,..
mléry ( 61ohy noltudovaJ v Miláno). No••
ltudovano u Qlohou v opere SND bude Ru...
v Bohéme.
Prlpravll: G. &

Na záver diskusie

O problémoch
bachovskej
interpretácie
Hudobný l ivot priniesol v l!. 9- 12 nlokofko
11ujfmných l!l6nkov o vz tahu súllasulka-interprata l muzlkol6ga k organové mu odkazu J. S.
Bacha. V tomto i!fsle diskusiu uzatvárame !!Jánkom L. D6iu. Je lo z amyslenie, kloró prodklad6 rad otúok a tý m podn ecu je i llilatora k
•ytvorenlu si samos tatné ho n ázo r u na s tá le
ll•• otázky ltýlovej lntcr pre lácle Bacha - z neIIOkojujlicoho a &tá le a ktuá lneho.

e

Obmedzfm sa n a dve závaž né pr!člny več
n 6ho hJadanla Ideálnej Interpretácie Bachov ých o rganov9ch skladieb. Kožd9 umelec musi
verlf, !e to, čo robi, rob! s právne, teda hlod.1
koncepciu, resp. loglckó zdOvodnentc vla s tnej
k oncepcie. ZleJ, pri Bachov9ch orgonovýcil
s kladbách sa vychádza vždy z .,nepriamych clOk azov", pretože tieto diela - o ž no zanedbotelné v9nlmky - p ostrádaj\1 tempové, dynamické a registračn ú pokyny a najm!! ch9ba
kontinuita tradlcle. V každom obdob! sa nájdu
t8oretlct-systematicl, ktorl na zá klado s porocllc1.:9ch dOkazo v vytvoria ucolen9 l nt er pre ta čn}•
systém a pouka zujú no loglckó, opaku júce su
zákonitosti, ktoré treba a plikova( n upr. pri
s triedani ma nuálov, pl' l uplatneni plnej 11 komorneJ d ynamiky atď. O takéto Interpretačná
zásady s a oplerojti celó genc•·tlclo o rgonistov.
Vyplýva z toho sa mozrujme aj rizi ko školometstva, menej muzikálni naslcdov nfcl objovltclov
~okryj\1" svoje nedostatky teoretickými pou~:ko .
ml a pod. Možno proto sa silné unwlcclo.l\ osohn osti - z odporu v oči hrozia cemu dogmatizmu
- v ydllvaju znova a znovu na restu stlmoslAI·
n ého hfadanla. l:,tó je, zo J •vot knzdého progrel>fvneho organl ~l u jn n ou ~lH II' hfadanl e
Ideálneho kompromisu, zbavovanie !-td mýtov a
rozsl ro vanl e st krltórH.
l keď sú dnes znlime l!>ló pomerne
s poluhllvé - v ~oobeL né z(lsady, 110 Mi skutoč·
no Iba vt.oo bocnó (pralo Ich ostatno 8 Jl llkuje
ka 2ôý Iná č ). Po kiaľ ldo o konkt•étnc tnmpli,
d ynamiku , l.ontra!>ty, jodnoducllo nPVltlme, uko
to Bach rob•l, n11 pr. clo a ka) mlory sa pl'l!'optl·
soboval dané mu n<htt·nju 11 .tkus tlka. SpomfnoJ
8ft ďal~( .,nepriam y" d!lkHI: Bachov lnstr umaut 61n y i>tyl jo vcol hu mv naky p n v ~P tl. ych na·
strojoch. Prl!dstavm n !-rl toda, oko by konkrl'lt nu s kl&dbu hral orchnster, husle, trubka a aplik ujme túto ,.loglc"u'' , .,piHOdzPnu" lnterpro·
tá e!u aj na o rgan. Odhlladnut: od toho, te aj
ostatná Ba chova tvorh11 pod lloha z n ačným zmen~m v lntcrpretacnom ponhnan!, trrha upozorn iť na dal&Je u ~kalle : napr. VIvaldiho Con~:er11 v p redne~e komornrho orch!'stra z nl' ~ll ma~imálne templi, no rovnakí~ tempo na valkom
Oll!ane by viedlo t.. nozro:.:umllnfnej lnterpret~clt . A tu je ďBi sf zdroj r ozpOl ov: organ a
p ries tor ako Jnho a l.usllt:kd sucas( noupro!>na
limitujú maximál ne Wmpli. Zrowmll!'fno!>C JO
teda prvorad 9m kritériom. Nejde o noumoloLkó
s pomalovanio lf!mp, Iba o to, lo neslobodno vzhfodom OH m1eru zvukovos ti prekroč •(
h ra nicu, za ktorou sus trácajú té my, tóny, ba
ce lé takty (l keby bol celkový dojem s ugestrvn y ).
O ohne s l mysllm, tri Bac h sa tu sám postaral o trvalé d1 s ku ~ lo, Vl;otcl podvedome ve-

e

e

rlmc,

~c

klaslckl\ hudba lc synonvmom vyrovI"UJl'>Odlck~ v9kyvy Veri·
mc tcdn, 'o kaltllí ~k lodbo má svoje vlastn(;,
vmllornó wmpo, kt orO muzikant bezpečne ,.vy
cHI". Napriek tomu nochlídzame u Bacha prf
pady, žu n11 druho! alebo tretej strane ,.clll
me", zabud n úc na obmedzenia vypl9vajúce 2
mechanizmu n lístro ja, zvukovosti, požladavkv
zrozumltelnosll? Alebo pruž ne menil tempá.,
n uvedlac o dod at oč ne kodi!lkovan9ch zt1s11
dá c lľ! A možno 11) sá m bol očaren9 ' mohutnou
zvukovosťo u n lístro jo n norutovol, že so obča ~
stratia umne vypracované dutoll y (to k oko
nlokdo jsl majstri l>r!'clznc vymodelovali aj so
rhy umle~ tnon ó vy!>oko na budovách, kdo lcn
nikdy nikto nemohol zbllzko vidiet) . Nlo jn
to plonó ra n tuz f•·ovanlo, vod mnohf s ú aj dn o~
zom llovanl bk01' do noopnkovatolnuj orgu novoj
zvukovos ti nko do obsahu s kladlebl Poklol toda Ide o ,.outcnllckost", Iba torko: jednodu·
cho by mu zaujlmulo - o to nesmierne -,
olo.o hrol Buch, oko rlei.ll ,.komp•·omlsy", vcd
mu:.el norll2a t na rovnaké problé my tec hnlc
kl\ l u kusuck6 oko dneiml organisti.
lMá ncdOvera sll nych umeleck9ch o:;ob·
no~tl voči teoretikom nie jo neopodstatne ná.
Dovollm sl upozorni( napr. na s kutočnosť , že
po čnúc zovrbnutlm barokové ho organa zočlflt ·
hom 19. sto•·očlo, cez v9vo j romantického or·
gano ai po renesanciu bachovskej zvukovosti
l< rác: o ll teoretici od nedorozumenia k ned o ro·
z um onlu, vl:dy moll no zrelell Iba niektorú
vyt l' hnutó aspekty. Domn ievam sa , že tento v ý.
voj n lo jo ani zďaleko ukonče n 9 . Pr ič m y: mo
durný po~l u chllč ž tode od organa vSetko, čo
jo v silách tOhto nOs trojo . Mol9 nástroj hu
r 9chle pres ta no :: oujfmuť. Vel k9 nástroj vša"
vy::ud ujc lok 9 obrovsky pr·lostor, žo rozsh·cnlr.:
l<onco nnóho orguno o tým oj s lršlo popu lal'l·
zúclu tujto hudby jo prakt icky n o u s kutoč nltc l ·
11<1. Slluliclo su n czlcpsl, uk so zvukovo ~( o r·
gonu zosodno n ooddoll od nouvorlle lno prlml·
livnuho ovl.itluclcho sysuim u (k tory, pruvdn,
bol pr ed sttlročloml gonlillny). čo by um o~ n llo
zmcnslf •·o:.:me•·y n ťb ll'O) o . To fk okrát zavrhnuty
,.hhto•·lzmus k a kult stur9ch trchmck9ch r if:
!>Oni v skutočnosti s tále pre kvit(l. Prllom ~tr
l'lokuonlckó nás troju stálo zdokonafujú u rnti
7.o l>ll sl!r(, ze onnd lho odsunú plsfarový or)p n
do ulohy mu~:oálnehu mist roju (snahu o zo
hi!Zill'l'rmlu zvuku ur ge na nj pri ncdos tnlkn
pripo,tor u ju n tclo. !'dy volmi závož ným fuklo
nano ~u.

to ncznMw
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matný, lebo sa neoptera o
opraudloé probUmy lntBrprett1.cle, ku ktorým radfme predo·
l'~etkým sprdune prehodnocooa·
nla adekudtneho menzurdlneho
preplsu do moderneJ osnovy:
takg pr /stup n epočlla so zult1St·
nostaml stare{ zdp/souef met6 ·
dy a nedouoruje uydedukouat
z äobo1J~l1o zdplsu t em pou~ a
111~ uýrazou~ dimenzie. Zdklarlnm ln terpretat:n~llo zulddnulla
)/ar!ích elle/ te tc/1 d6kladnd
znalost, ktorú možno zfskaf lt>n
/JOI' etntíml experimentmi, tnterpretal:n ýml pokusmi.
v noSom prtpade uyfadoualo
!.túcltum
prameflou nafmenet
osem aZ desat rokou. VychtJ.d.:a/ som spočiatku z naJzdkladne{!ileh prtstupn{jch pramell:Ju, zo zbierok, predou~etkQm
z antológii. Da/Sim krokom pri
pdtranl boln hfadanle tntí ~h

It lwclulm.t~c/1 pro~tr/!'clkou. Ne
trr.ba tll'lk.ti naklad prostrted
1.:(111, a1J11 umente mofll o hl/Joko
znpuwlut llrt l:loueka. Treba ~a
len puzrlet IW cite/o Gutllcwme
/Jufwru /1 380-z.J:l2 J, ahtr .\/
Nuuek uuf'dom/1, u/-;yml .\krom

:.pl!c/Oinyc/1 pr amennýciJ uyda·
nt, k tor tl bguafú ~pecldl neJ!i l•
zunwr antl na určitých autor ov,
11a uri:ílu :.kolu , obdobie a pod.
/lo/o of'fml clôletltd prP~tudo·
oof ttafrozne {~le prospekty a
t.:ata/Oyy whranlčtlých uydaua·

/Jijlll/ W OMrtedkllllll Jifl.lt'IIUlll ll

/t'(\1/(!1),

lwlko ol?del n c'lcJUPku [IUuedat
( multa not! mul/um/ . Súl:'a.\TI0\1
potrebU/ll l:'tsté lieNu~ prllllll'
110 minulosti: nie aby sa o/Jrd
111 do minuloM/ alebo aby /r.n
z tyclt wametlou !ti, ale ally
sa lllSptrouul a nadchol obtem
1wu {Punoducllost ou a . árouetl
t tispurnostou pro:,trledkoll, aby
sa dlual na :abudnut ~ ako 1w
l'o\1 •ruue. Mysllm tu na uyl'tl
ky, ktoré krlllz011all sut:asnq
trrnd {módu 1 zakladať súbory
prr lwdbu mt nulu~ tl. n amle~to
zu/o!enw .slibor ou pre lnter pre·
táclu súl'asnet srJetooef N slo
'l('ll~ ket hudby. Zabúda sa pri
tom na tu, te modernd suetoud
a sl oiJenskd hudba sa naUasfle
necld r edukouaf 11a konkr~tnP
rtané !;pec/al lzouan~ obsadenia,
te sa •tedd !:.landardizouaf urči
tym typom lnStrumenldlnt>ho
zoskupenia, kedže popri k/a
11lrne{ a komorne{ tuorbe extS·
tufú l diela opern~ a sym (onick~, ktor~ vlastne ui! ma/ú wn
le l nte rpretnCn~ telesd. Kto 'hy
uSak nestíhlasll s existenciou
telie~. ktor~ sl oljt{ÍCII/ za ciel
Mrlt modernú ~louenskú a soP·
toutt tuorbu? To u~ak neuylu·
Cufe, aby sme nenechal/ spal
evidentné hodnoty minulost/
~pdnkom Slpkooef Ru!enky, keď
pritom Ich umelecký pre{au sl
tlada prttomnost, ktor6 od sta·
ref hudby o{}akdua niektor~ zd
klndné tluotodarntl ldtky.
Tieto Intencie boli uodttkom
I}Znlku nd~hO sQbor u, k/O r~hO
zrod bol suofho ~asu tn~p tro·
uanf1 Impulzmi prof. Ota Feren·
czyho. Uk6zalo sa u§ak, i!e
kredcla tak!}chto skuptn Cl ensemblov uyzadute dlhJt prlprau·
ný cas, ako sa ptJuodne očakd
ualo. Seriózna snaha ofloll hudobnQ minul ost uyzadufe sústauna a podrobnQ JtudlfnO prdcu, skamante pramellou a pre
douJetkOm Ich zaobstartluanle.
Dolet treba dlho uua!ouat nad
moi!nostamt postaull zoskupenia, uollf st uhodné tn~tru men 
tdlne obsadenie, ktortl sa v pra
melloch do konca XVI. storočia
nikdy neuuddzalo. VyZadufe t o
at hladanle sptJsobOI1 lnterpre
ta~n e t realtzdcte diel. NestaN
tst do obchodu s hudobninami
a ,,kaptt st" rtJzne uydanla
\ kladleb gotiky, renesancie ale
bo rantlho baroko za Qčelom
Ich lnterprett1cte Takd cesta a
takQ prlstup fB naprosto ne-

l /lfiiOIII obc/olli sa nclS slí/Jo r
••uncra/ predovSetkým a uýluč·
ne 11•1 lntcrprcldclu gotickeJ a
retlll~tmf'nl!f polyfónlf!, čo/to odra wm boli pro~ dua roky na~et ctniiO~ t/, a lO U!/SlU/)ellla U
ramu ~ctnr(Clt komornQcll koncer/ou. Uka.:alu M u!.ak, že na·
prtek uclkeJ pntatlluostl a za·
UflllWUO:.ll
dtel franko·fldm·
>kycll a talianskych polyfonlkov, uyžťtdouall tteto k oncert y
nwnortadnu ~ust rede nost obecl'n:,tua, l ebo ~>tOl poly{ontkou
bol ~tylom exklu zlonym, matno
povedal lntrouertnym. Ukdzala
sa potr eba ro zš/rouat repertodr
prtna{men~om do zatlatkoo bar oka, uutesr ukdtky monodlck~lto Stýlu a spestrlt program
ulacurstuouý ml ~lýlouOml pretauml z nlekolkgch StOiouOch
obdobi. Experime nty, ktor~ sme
uskutočm ll pri skú§ant, poturdl/1 núS predpoklad a mysltm,
!e dramaturgia, ktortl ukazute
ltlstórlu u pestreJ~fch farbdcll
stylouef rozmanitosti lepS/e posobt na posluchdčou. Monodlc·
ký ~t!íl fe oproti kaleldoskoplck~mu ~t{)lu polyfónle preJavom
alfresco techniky u hudbe. Oproti ndrocnosll polyfónnet faktQ·
ry, monod/ck{) ~tlíl účin ne ptJsobt suotou tednoduchosfou a
laplddrnostou, te prefauom mo·
derndho melodlcko-harmontckd·
ho pontmanla hudby. Dtametrdlna odlUnos( t!}chto §t!}l ovOch poztclt umo!llu/e uuorne·
nie pozornosti a prtprauu nd·
ročneJSieho posluchu polyfónnych skladieb. Tieto tntencte
nds uledll k roz§lr ouanlu sabo·
ru o generdlny bas, Ctze o ~em·
balo a basoué ndstrote (ul olonCelo a kontrabas}.
St!}loud r ozmanitost st uyZa·
douala stupllouat schopnost pr tsptJsobooat sa nougm Q novom
potladaokdm hudby, ktord pra·
mentlt z tel charak teru u me·
ntacom sa uguofouom pohybe.
Faktom zosttloa, ZB Interpretač
ne natntlročne{Jl mt skladbami
a o!dlf diela franko ·fldmskef
poly fónle, ktor{}ch pohyb ne·
z11dJa Zladne otesnanle do tak·
tooef pravidelnosti a ktortl sl
preto oy!adufe mimoriadnu po·
zorn ost pri sQhre. Ka!dl dielo
- Ct pochddza z obdobia franka fldmske/
alebo talianskel
nnlyfónle, alebo čl pochddza z
IJC/obla raného alebo ~tredné
(Pok ra čovanle na 7. s tr. l
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Eo,te k pOvodnóm u problém u, ktorý vyvo·
l.rl tuto rllo,kusl u 111 s tránkoch li Z: C1 .,,1 o•·Hnnls tn r·ladl prPvuin!' IPOI'Ctickyml poučka n11 ,
alebo dAvu IHedno~ C o,pnnttinnosti, zohfadilltiC
čorm1 vtlčM počo t protichodných kritéri! u je ho
ln ll'rprct(tt;IU jo oo;obn9m r l e~u nlm komprornhu
NHJd ll Sil vyn lrn oč n ó o~oh nosll, ktoré s 1lno ux
JlllllU Jtl nloktnn• :;trttn ku llfl ukol' v ~o tk ýclr
O'>tulnyr h [tlllpr. tOIIl llá). Taktu su :-.trácu zrn
zt unrto fnusl p rr.rlnu~ n. rr~s p. zvukuvosf s11 11111
r rocl ukovn ť n11 m1nlmum (plauo namiesto
1'11'11·1 L V.tntkuju prnkvopujú re eľekty: :.lu pn:
t'ové IJchy ~~~ p rcntcn le na zvu komalbu, trlovll
~onO toJ 1111 t~v u· JI\unlo vtllkov e pod. Tt~káto In
IP.rpretácla hy :-.umuzrejmu neobstlile oa nl
JdKl.J Ml(ll ll, prolo'O Vl'dome llPSo;UtO U ~ lltC ('
llúldr:nro kompromlo,u rncd.t;l mnohtvom ob jek
llvnyľh pot.li!davlek. Na druhej s t•·ene JO pr11v
tln, žo o rg.moveJ hudbe môze hrozi( IstO unl
rormlla, lo uplut novenlo toorotlckyc h po u čll:' k
pôsobi ohi:as ~ko l u m etsky, chyba vzrus u)ucl za
lltok z hry. [Jcdun z prfčm : borokovll hudbu,
vy:r.adujuca lho ntokoll\o zvukovych ploch, l>d
rovnuko dohre hr/l nu vcfkom 1 na moni,om
nástroji. Tuto unlver:Galnu použ•tefnosf men
~fr. h or~unov potom ntlsll ne opllkuju aj na
tvorbu n o~ k orslch obdobi, hoci strukturo tej to
hudby je overu nuro č noj ~ lu uu plynulé zmeny.!
No pl'áve pre množ~ t v o protichodných k ri
Hh ll moz no prodpokladat, že ospoi1 dis kusie
o orgunovoj lntorpretácll budú vždy ž ivé a
v:.:ru~ujli ce.
LADISLAV DOSA

BHS

Umelecké dominanty festivalu
l. akt6bra • Zrkadlo'llj ala·
al Prlmaol61nabo pal6ca alhaoaa.tml fallf6raml a koncarto• Slo. .nak6bo komorn6ho
orcllaltra 1ah6 11 tobtorol!n6,
'f 110ratlf ul dyan6ata BratlalaYIU butlobn• ai6Ynoall - jed•• 1 ••l•flnamnajlfcb kultllr·
aftlb, u•alackfcb a apoloi!en·
eJrlcb udaloatf koocartoaf a dl.,. . .lnaJ , . .6ny roka. Tohtorolln6 BHS, podobne ako aj niekolka prädob6d•af6clch rol!nfko• matt ataroatll•o prlprueo6 dramaturgiu a v jef r á m c i
nlakolko umeleckých domlnant,
na ktor• sa prl'ldapodobne a6atradf •l najYičlf dujem konoerto6bo a d1Yadaln6ho publika.
Opera SNIJ ul tradii!na prlpra•uja pra BHS praml6ru • fanamnfbo oparn6ho diela. Tohto roku to bude Cikkerova opera Valô'leunle • r61il Branlalan ltrllka a pod takto•kou
!tielka Kollara a Ondreja Ledrda (operu bud6 atrledno
dlrlaovaf) . Budova opery S ND
bude tlel hoitlť • r á mci proaramu BHS tri yýznamn6 za branli!n• opern6 a baletn6 tolad: udalosťou pnorad6ho v ýlOmu bud6 dn predatavón la
Moakonkaf komornej opery ,
ktor6 10 nojbo 1autfmuého a
na.6torskfml loacanai!ofmi po·
stopmi poznamanan6ho reper
to6ra fl'ldYtdie u nb Soata-

Uplynul trot/ r ok exlstetlcie
núSho slíboru pro starú hudbu,
ktor !í sme uz toho času nazua11 MUSICA AETERNA (ueCna
hudba(. Nemysleli sme, pacho
pllelne, na ~t adnu absollítnu
uečno~t. ale ouefa ~ k6r na ob·
clltJUIIadnú c/12-ku platnoM/ diel
lllllllllo~ll. ktor~
po uplynutt
\tyruclt ti pwttell :,torol•t ue·
efta preltullor lt k l.:louekout Ja ~
IJDu a presued(!luou ret:ou. Na
~~~~~ cielom nikdy anl nebolo
ulll!Jaf sa do nenduratne; minu
lai>!/. Pullfacl do uplynultjclt
perUJe/ Je len utetly plodný, k ett
!>Cl kona zo zrete/a s tíčasnoslt,
dneSka, z hlac.U:.ka potrteb pri
t om nostl. Co ndm , rudom XX.
:.tarač/a moto poskytnút hudba
oollky, renesancte a bar oka?
M62.e nds lnSplrouaf predovSetktjm k určiteJ prirodzenos/l,
prtamos/1 ulJrazu a k tísporno ~

1'11111)

.....................................................
Pred otYorinlm XII. roi!nika

Tri roky práce .

ko•IGo•u operu Nos a PalkeYll!oYa operu Skup611. Sostakovll!o•u operu bude dirig ovať G.
Rol daat.anaklj. Baletný s 6bor
Rumuolkaj opery 1 Klule uvedie ., r6mol proaramu BHS Vi Yaldlho BtYoro rol!nfch obdobf
a Olaho• a PopoYII!ov balet
Hold llraocualmu. V druhom
yyat6penf n6m Opera z Klul e
predvedie p6Yodn• rumunské
opern6 dielo od skladatefa TUdora Jardu Laa orlo•. Mozartov Onoa zo Serailu u•ldia névpredvedenl
l tevnfcl BHS .,
Wiener Volksoper. Na BHS vy·
s tťipi •l Teatro comunale z Botoane a • Koncertnej sieni SF
predvedie pod ta ktovkou d irigenta Tito Gotllbo Rossiniho
Hod'ltibny rebrfk a Cimaroaovho ll maeatro dl capella.
Niekolko •ý•namných domlic lc h l zahraničn ých s ymfonic k ých a komorných tellea vyat6pl na tobtoroi!nf cb BHS. S6 med zi nimi Ceakli fllharm6nla ,
ktor6 bude d l ri gon ť Zdeni k
Kol ler, Mnlchon k ý komorný
orchester a d irigentom Hanaom
Stadlmairom, Symfon ickf. orchester Bulharakej telnflla a
rozhlasu, • rámci ktorého bu ·
de 16liatkou Klára Havlfkovli a
l\1lni!o Mlni!ev, Symfonlckf orc hester hlnnfiho me1ta Prahy
FOK, Beetbovano•o knrteto 1
Rfma a prvý raz 11 na BHS
predatavl aj mladý St6toy ko-

mornf orchaatir !Ilina. Koncert bude mať ., Hudobnej alenl Bratls lavskfibo hradu, ktorA
obohati priestory pre uaporad6·
vanie lestlulovfch podujati.
Tak ako po predchádzaj6ce
roky, af • tomto rol!olku BHS
mA svoje peYn6 miesto INTER·
PODJUM - nea6ťaln6 prehliadka mladých umelcoY zo aoclallstlckfch krajín a cfallla •Ýz namn4 akcia, ktorou BHS poverilo UNESCO - Medzln6rodn4 trlb6na mladfch Interpretov - Hudobnfi dlndlo. Ol!aalnfci MTMI l'YII6pla na d'fOCh
samoatatnfch
koncertoch so
sprlnodom Symfonlck6bo or·
chaatra i!a. roabl11a a pod taktoYkou Ondreja Lenfrda.
o.,. aamoatatn6 tematlck6
akcie a6 zal!lenen6 do programu tobtorol!nfch BHS: Komornf koncttrt z t•orby lotylskfch
lkladataro., • pridYedenf poprednfcb alonnakfcb lntarpretoy a Bratlstankfibo k'lllrteta a
Koncert In memoriam Dmltrlf
So•takoYll!.
Na zher bobatfibo tohtoroi!·
ná ho pros ra mu BHS ( nnymenoYall 1ma, prlrod1ene, vletky
poduJatia a taln6 1 yyat6pi pod
taktoYkoa Ladlalna Slodka
Slovanak4 rtlherm6nla 1 BH·
tbonnoyfm
Koncertom
pre
klnfr a orchaatar i!. 5 1 Moy·
zeiO'IOU VJI, 1Jml6DJOU.

M. P.

'

Národná

um elkyň a

Mária
dlhodr. Janka Blahu na javisku opery
SND i na koncertných pódiách:
Kišoňová Hubová ,
ročná partnerka

oz ravy
národnému umelcovi

ankovi Blahovi
Ktof• by ho nepoznal '! Kto by ho nebol počul s p ievať l:i
nJ v divadle, rozhlase, telavfzli, na koncertoch, i!l v prffemnej priatefskef spolo č nosti ? Pre starlie generácie fe ich spol upútnikom divadelným ilvotom a hudbou, ! ivou kronikou,
svedkom čias, spevákom, zberatelom plésnf, bystrým glodtol'Om historických l súčas n ých udalostf, výborným spoločnfkom,
rozsi eva č om optimizmu a tak dorovna č lovečensky povedané:
f ajn č lovekom . Pre mla dlie generácie fe pojmom, s ktorým sa
spája za č iatok r ozvoja slovenského hudobného flvota, prvým
slovensk ým profesi onálnym spevákom, kronikárom vlastného
života v napfsaných memoároch, milovnl kom a milencom sluvenských fudových piesni, ba neraz Ich záchrancom. Národný
umelec Janko Blaho sa 1!1. IX. do!lva svojej pätasedemdeslat ky Po!iadali sme tri osobnosti náiiho hudobného a divadelného života, ktoré 1 Jankom Blahom prellli dlhé roky v spolupráci opernej, koncertneJ čl divadelnej, ktoré sil mu umeleck y i rudsky blfzke a ktorým fa ne1mlerne bllzky on, aby sa
spnlu s nami zamysleli nad tým, čo pre nich jubilant znamenal a abv ho za seba i za nb detkých aj pozdravili.

Sldonostn~ predslauel!le Smetanoue1 Preciane1 neue!.ly u r. 2961
k Sestdeslalindm dr. {anka Blahu. Na snlmke zľava: /Ubi/ani, ndr.
umelkylla Mdria Kl~olloud- liuboud, zasl. umelec Ladislav Holou
bek a Alexander Bardnek.
Snfmka: A. Smotlák
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Aj pri bilancovAnf XXI. ko~lckej hudobnej jari si uvndomujeme, ak o sa prlčlnenfm existencie Státnej filhar
roónle zmen~l koncertný 2lvoť nielen v Košiciach, ale
llj v ostatných mestách Východoslovenského kraja. Jej
konc~rty sa :;taJi kostrou tak k oncertnej sezóny, ako
aj lludoiJnej jnrl v Košiciach a na východnom Slovensku. KHJ má charakter mmlz1národného hudobného res
tlvalu a do jeJ programu sn začlenili aJ špičkové operné
predstavenia Státneho d1vadla. Obecenstvo počas l l kon
certov malo možnosr poznar nielen popredn ých predhtn
vlterov slovenského a českého hudobného interpretačnt'>
ho umenia, nie aj 1eprezontnlfvnu časť zahraničného
predovsetkým vsak interprcll.tCn(~ho um~nia zo soclalh
tlckých krajfn. Mohlo k onfrontovHť výk ony nielen účin
kujúcich orchestrov, ale aj sólistov a dirigentov. Hoci
ta~lsko festivalu bolo v obla~ll symronických konce1
tov, predsa v ich rámcl sme sa stretu so sólistami.
I. G.1vryšom - violončelo [ZSSH). A. Slobodja nlkom
klnvfr f7.S<;Ŕ l. V Snf11lom - ll osle. E. Lelchnerom

Otudrac1 koncert XXl. Kill - s6/is/i, orche~ter Sf
a dtrtgem B. Režucha po uuedenl Beethouenoue; IX.
symt~~tte.

,.P ndstupe do SND zal!tna
ta som v speuolíre. Prva uelktí
úlohu som spievala a hrala v
operete F. Schuberta a H. Bert~ho Dom u troch dieul!atlek.
Olohu Schuberta stvdrntl dr.
{anko Blaho, ktorO už vtedy bol
potmom nielen pre mila, ale aJ
pre nd~ utedaJ~l hudobnO svet.
A ut prv~ pracovn~ stretnutie
s ntm bolo pre mila nezabudnutern~. Nesmierne som obdivovala uerka dduku skromnosti, ktora ulo!tl do teJto postavy tento velkO umelec, nehovoriac o tom, te ho doplnil
krdsnym lyrickým spevom. Bola to pre mila hereckd l speudcka prlučka, ako sa zmocfio
uat postavy, že sa k net netreba približovať zo~iroka, s pdtosom, ale prdve skromnými prostriedkami možno vytvorit velký a presvedčivO výkon.
Potom ma Janko Blaho spreuddzal ako ,.milovník na se~
ne" celOm motlm d/vadelnym
životom.
Od
mozartovskýclz
Carounet flauty, cez
opier romantlck~ postavy - vo Fau~
tovt a Margar~te až po Carmen a Predana nevestu. A vždy
som u neho obdluovala prtklaclna us/louno~f. uMy bol medzz
nami najpresne/!ll, na skťi~kach
absolútne pripravený, s povest nou muz/kal/lou a u spoluprdcl na tautsku velmi prispôsoblvý
a
partnera chdpajtícl.
Skrom ne, ale presvedčivo zuló
dol at natndročne;~ie postavy
svo/ho oboru, čl už to bol Vo/
voda z Rigoletta alebo Rudolf
z BoMm.v. Viem, že pred t!}mllo postavami sa roztriasli ko
/end ne/edn~mu suetozndmenw
tennrlstovl, ale Janko Blaho n/
tieto ndročn~ tílohy vždy suver~nne zulddol.
Možno sme sl u spoločne/
prdcl a/ preto velmi dobre rozumeli, že sme sl at kratoue
bllzkl. Oba/a pochddzame zo
Zdllorla a tak nds zbmoual at
tst!J mentdlny slílad. V na~~m
opernom stíbore SND nad/sla
u'tdy asmeund chvtra, keď sme
začali po zdhordcky ,.uyprd11
/Ot".
Nd!; /Ubtlant fi! ;eden z prvých, ktorý po celý tas. svo/el
aktívne/ umeleckej
tlnnos/1
pestoval t ldsku k slovenske/
tudoue/ plesni, ktorú stdle raz
.~l roual, zbieral, propagoval. Dn
konca a/ pri tom zbleranl som
mu pomdlzala q nadiktouala
~om mu niektor~ mene/ zndme
whnr~k~ pesničky. Keď sme na
koncertoch vystupovali s rudo·
Vlíml plesffaml, boli 10 u'tdy ue\el~ ch111le, oba/a sme radi pro·
IIOQnllflll zdhordcke plesne, trochu a/ tak z protestu proll viP·
da/~et presile kultu východniarskych píe~nf.

Zeldm vzdcnemu prlateloul
Tankov/ Blahovi pri tomto peknom životnom Jubileu, aby sl
zachoval svoju ldsku k slovenskeJ ludoue/ plesni, svoJu vitalitu a svof prislouel!ný humor."

Zaslúžilý umelec Ladis lav Slovák, ~~fdlrigent
Slovenskej filharmónie:
.,S ndrodnOm umelcom dr.
{ankom Blahom som sa pracovne stretol po prvO raz v r ozhlase, kde som zalottl malO
spevdcky zbor, ktorO te dnes
zborom SlovenskeJ fllharm6nte,
a začali sme s malOm orchestrom nahrduat aprauy ludouých
plesnl. Vtedy s nami často vystupoval ako s6llsta. A tu, pri
apravdch slouenskOch rudouých
plesni mustme spomenú( diela,
kto r~
predstavu/Ci
obrovska
hodnotu a sa doslova diamantami u ich pokladnici. Spomeniem čo len Moyzesovu zbierku
zne;a plesne na chotdrt, SuchOT1oue a Kardo~ove ťiprauy
ľudových plesni, ktorých obtauilelským a (ažko nahradi/el·
ným Interpretom bol prdue dr.
Janko Blaho. Neskôr som sa s
ním stretol a/ v oblasti udfnet
hudby, keď vystupoval ako s6llsta v BeethovenoveJ Deviate/
symf6nll za dlrlqouanta Vdclava Talíclza. {a som vtedy pre
toto uvedenie pripravoval zbor
a s6listou.
A~o dirigent som mal krtlsne
zdžitky s na!Jim ndrodným umelcom, lebo spieval všetky uvedenia Suchoiiovho Zalmu zeme
podkarpatske/ a to nielen so
Slovenskou fllharm6niou, ale ,
at s Ceskou fllharm6ntou, ba
nahrali sme spolu Zalm at na
dlholzra;úcu p/atflu. A tJíto ;eho s6listicka alohu u tomto ;edinel!nom diele slooenskei hudby ani dodnes nikto neprekonal
a 1e1zo výkon tu ostdva vrcholným prlkladom /eho preduede·
nla. Rdd st spomfnam at na
Rlahouo s61/stlck~ uystťipente v
f/ oneggeroue/ {ohanke z Arcu.
A/ to bol zo strany umelca, už
u pomerne dost vysokom veku,
tedinečnO vOkon.

No na~e stretania neboli len
charakteru,
ale
st retávali sme sa at u čase od
pol!inku. s {ankom Blahom, lanom Mudrochom, {anom Zelíb·
ským, {ankom Smrekom, Oskarom .Wlllmanom, ma;strom-hus.
/tarom, sme tvorili nerozlul!ntí
par/iu. ChodiLI ~me často l!i u.ž
clo Karlove/ Vsi čt do Modry
a uychutndvali dobr~ v!nko.
Stretduame sa, nauStevuteme sa
at dnes, pravda, ut u tne! zostave ·a už v takom množstve ne
konzumuteme tento .,krdlousky" mok. Ale radi st zdtdeme
na dobr~ skaliek~ at do Blahoucou, alebo na tedinečn~ sudov~ vína do okolia Bratislavy
a vychutnduame Ich vari u't s
util'~ímt poznatkami o vlne.
Oprimne a prlatersky prlpl!am mil~mu ;ubilantoui so želanim u~etk~lzo naflep!Jleho do
pracoun~ho

klav!r, ). Luptt!člkom - klarinet a s dirigentmi: N. Järvlm [ZSSR), F. Mech katom (Irán), L. Slovákom, dr. Ľ.
Rajterom, J. \'Iachom, ) .Nohejlom, V. Mlckom, R. Ehš
kom ll B. Režuchom. Z orchestrov to boli Symfonický
OI'Chester Leningra dskej filharmónie, Slovenská filharmónia, Morav!>ká filharmónia Olomouc, V9chodočeský
suHnf komornf OI'Che!>ler Pardubice a SF Košice. Na festivale úč1nkova1 aj SKO ll s husľovým recitálom sa pred stavil V. Hudeček.
V posledných rokoch sa dramaturgia KI!J cieľavedome
zameriava na premlérova nle skladby nlt:klorého slovenského sklatlutela. Na otváracom koncerte tohtoročného
fesllvulu to bola premiéra Konceľtne) symfonietty
I. Gt•ešlika. V Košiciach prvý raz odzneli af diela da!sfch slovenských skladaterov: Epitaf ). Cikkera a Hudba starej Bratislavy J. Zimmera. Z tvorby českých skladateTov sme počult Suitu dramatlcu pre sláčiky ll t·ym·
pany J. Boháča a 14 varláclf na českú rutlovú ptese11
l. KreJéfho. Dramaturgickým prfnosom festivalu· bo l VJ
Koncert pre k lavtr a orchester č. 3 C tlu!' S. Pl·okofleva ll velmi pôsobivá, s prectznou dokonalosťou uvedenú
Symfónia č. 10 op. 93 D. Sostakovlča na záverečnom
koncerte festivalu. Dramaturgia KHJ sl okrem toho dal"
za úlohu pr edstaviť v priebehu piallch rokov všetky
symfonické a vllčšle k omorné československé teles,,
a v každom roku aspoň jedno symfonické teleso zo so
ciallstlckých štátov.
Yrcholom KIIJ a celeJ sezóny bol jednoznačne koncert
Symfonic k ého orchestra LeningradskeJ fllharmónae, k to
rý plne zauja l nielen virtuozitou a disciplinou, ale llj
emocionálnou p resvedčivosťou. Orchester hral znamenite a bolo cfllt, že pred nfm stojf dirigent s premyslc
nou, akt!vnou, Inšpirovanou a vyhranenou koncepciou.
Moravská filharmónia nás ubezpečila nielen o svedomi
tej práci, ale aj o umeleckých kvalitách. Svojimi vý
konmi sl filharmonici našU pevné miesto medzi muz!
kantsky hodnotnými koncertami, ktoré mail srdečn)·
ohlas u prftomného publika. Hra orchestra bola fareb
ná, s peknou nosnosťou sláčikov a plastičnostou fúka ·
c!ch nástrojov. Východočeský štátny komorný orchester
Pardubice s dirigentom J. Vlachom sa očakával so ZA ·
u)mom osobitného Interpretačného výkonu a velkéhu
zážitku. Dirigent preukázal, že zvláštna forma jeho ume
nia spočfva v tom, ako dokáže hlavné čz·ty komorn(;j
hry preniesť do orchestrálnej hry. Orchestrálny zvuk
bol vypracovan9 do komornej prectznostl, bol jemne
oddl!erencovan9, pOsobll však svojou podmanivou vláč -

ďal§tch

rokou tlvota symbolicky a dtljam i {aktlc'ky.~

Karol Laituvka, dlboročnf
u_melecký a p,reJVádzkovf
tajomnik opery SND, žtv'
kronika desaťroči jej pr'"
ce:
,.{a som prtchddzal do styku
s dr. Jankom Blahom ako organizačnO
a admintstrattvnJ!
pracovnlk SND v časoch, keď
bol doslova pilierom opern~ho
saboru. Bol to stoperce11tný,
spolahlluý, disciplinovaný d{JJadelntk. Nesmierne som st 'lto
ud!ll aJ ako dlvadeln~ho ' ptiatela, ktorO ·bol at u sat)()re i!esmlerne obľ'ťibený, ueďel tiytudrat a udrtlaoat dobra atmosf~
ru, vtdy bol optimista a mal
rdd humor. Nepamäldrtz sa, ! e
by dakedy z teho viny čl c:T!o·
roPy bolo odpadlo pred\tauenie, naopak, ochotne ,.za,kočll" kedykoľvek za C'lwréhn .}co~,

.-,

.~

Snlmka: A. Smollák
/egu. Bol Óhromne muzikálny
s vynikajúcou pamätou, spevdk
telom l du~ou, ktorý mal nesmierne rdd operu a svoJu prdcu v net. Bol z mdla tých, ktorým nerobilo probl~m mat' UJ~
22 predstauent do mesiaťn, · u
ktor.ých spieval uefkd. alôhy.
N(1S opern.f} stlbor v t/e. l!dsy
chodieval na prau.ldeln~ zd1az·
dy do Ko~tc a prdue tlelo ho,s·
touanla boli vlastne prefJterkou
umeleckeJ zdatnosti fednótllvcou. Pamätdm sa, že u r. 1934
odspieval f. Blalzo na takom!o
ztltazde za trindst dnt !Jestndst
predstauent - a to te už výkon, ktorý vedia 'ocentf len od·
borntcl. v ~omto srrrere by l>eru mohol byt vzorom at dne§·
n.qm mlad!7m umelcom. ·Nb /dn·
ko Blahá 'Yľf!lJb7~ Ten 'výnikaft1cl
opern.Q a konoertný spel}(fk,•ctie
zd~lužnt1 te i /llho prdca 'lbt·
ratela a Interpreta slouenský.c.h
ľudovOch piesn!. .Nebyt ·te/to te·
ho ldsky k ludouet plesni. b~11 by mnoh~. najmä staré zdhordcke pesničky zanikli.
{anko Blaho bol a te at ctitelom a milovntkom dobr~ho
~kallck~ho
t5e·roén~ho
Plnka.
ktorým rdd hostJl a e~te aJ
dnes hos/1 vo svoteJ btlde priateľov. Tak mu nlm aspotf sym.
bollcky prlpt;am a želdm vera zdravia a spokoJnosti."
ľrlpravlla: Emflia N_
emsilp1'6

nosťou a citovosťou. Výk on Slovenského komorného or·
chestra charakterizovalo ·perrciktné technn::ké zvládnutie
interpretovaných skladieb, h'lboko citená hudba bola
stvárnená s krásnou a zvukovou Š(rkou.' Vo Všet kýLh
skladbách vystihli ich výrazový náboj, hlbokú emocionalitu, čo preniesli v realitu klasického a prentoclelovil·
ného zvuku, ktorý posluchát'a držf plne v napätf A strhuje.
·
Orchester SF sa predstavil na otváracom kóncerte,
kde spolu so sólistami B. Suicovou, M. Mrázovóu, F'. tivarom a S. Kopčákom, Slovenským fiiha r monlck ýl,, zt1o·
1·om a dirigentom B. Režuchom uviedol SymťóriÍu č. 9
s Odou na radosť L. van Beethovena; na koncerte s chriKentom F. Mechkatom, R. Ellškom a na zl\vnrf)cnom
s L. Slovákom. Najúspešnejšie vyznel záverečný koncrrt,
ktorý dokázal, ~o pre orrhn!>tnr znamená a čo s 01m
dok áže . dirigentská osobnosť. Slovák podnlet11 kRžrlóho
iu·áča k maximálnemu výkonu. Orchester znel vyrovnane
11 jednoliato, vynikal fareb nosťou, jeho zvuk bol precfzny, pln9 nežnosti, ale aj vzdo1·u a zápalu. Uvedenie
Symfónie č. 10 D. Sostakovlča bolo vrcholom koncertu
a k rásnym ukončenfm tohtoročnej KHJ.
STEFAN CURii.[;A

lato mohutné al.c ta do&tata sa k sv~JJ
m u záveru Je pochopuefné, fe podujattr
s rolkýml k oncertmi sl nPmOžll udr!at
v ka2dom momente natvyi.slu íirovr.n. po
<.alý éa'l vsak možno hovoriť o v1a c nrl'
V)'SOkOm standarde.

Pn

celowetovorn trendp r enesancie
o komorntl hudbu sme sl ul!
zvykli na neoby čA j nu vyrovneno~t 11 per·
fe,klné vykonv sl áč l kový<.h kvnrtet. Vz n!'k
nO\'}Ch subo rov posúva r vekový prtr.
mPr ~va rtet značne Mdol. Jedným z naJ
mledsfch, no u Z zrelých Stiborov je l
!enslcé Kellninsk6 k ... rteto. Hoci vzniklo
rbe p r ed necelyrnr i.tvr·mr rok mi, má vo
VOJOm repe1 toárl obdivu hodny počm
d1eL 80! :-Jecll}'baJíi medzi nimi enl
au č&~né diela sovietskych 11 zehranlč·
:ných 11utorov. Na svojom bratJslavskom
koncerte (29. Júlii na barokovom nadvorí Lu lverzi tnet kn ižn ice) mladé umelk yn e (S. Propl•č• no•á - l. husle, L. Kol~in•k' - 2. husl e, A. Fnncno•' - viola, G. 5oboluod - violončelo) zahr11ll
na ~.•vod V11rlácle na vlastnú tému "Ave
E.va
od Zdenkll Mikulu. Toto slrokodyché dielo prekrá~one vybudovaných lv
rlckých plôch umožňu j e Interpretom
slahnut hlboko do rezervoáru Ich výrrlzových mozne!>tf. ( apokon, Jeho v yzn ~
nle vyžaduje schopnost citlivo diferencon ť jednotlivé lyr!cko-medltatrvne úseky.
Lon z11 týchto predpokladov mMe sk ladbil tohto chaJ·akteru odkryl svoje cel~
\tmocli l ne bohatstvo. Skutočno s t, že sa
to •Kallninskému kvartetu podarilo, svedllr o vysoh9ch umeleckýc h dl~opoz!ciá ch
súboru. O t om 1"\áS presved č il aj inter1)r et•ciou Prokoflevovho 2. sl á čikového
KVIIlteta f dur.
z~llttmu

V

konkurencii

k omorných

súborov,

ktor~ doteraz vystúpili v rámci kultú r-

neho leta, viac ako dobre obstálo 1 )ed no z po čet nf ch ml11dých b1·nens k ~ch telies - Trinfl!ko•o kYarteto. Tento perfektne zohratý ensemble mOžeme dnes
bád11m už Zllľadl( medzi špičku nllšho
kcunornllho
lnterpretllčného
umenia.
Tr6vnfl!kovci, ( donedávne eäte t11kmer
ne~nám y súbor poslucháčov JAMU) v
po Jednom č11 e u~ D!ekolkokrét pr rarn
zažlllrlll. Na svojom bt•atlslavskom koncerte (12. auguste) zaujali n ielen tym,
.te celt koncert Interpretovali sparnlltl,
11le predovšetkým spOsobom p1·fstupu k
jeclnotllvtm diela m, ktorý bol hoden výkonu skúsených, mu zl knnt~> k y suverénnych • u melecky zrel)ch telies. Ťa žko
b y sme v Ich vystúpen r, ktorého protr•m bol p051ucbéčsk y vefml vďačný, no
1n ler p rétačne
ná ročny
(Smelanovo 2.
k~H teto r d ur, Dvorákovo "AmerlckéK
a Jan6i!kove " Listy dôverné"), hfedall
JMtdostlltky. ]ednollll ty zvuk, vysoká tóJiovt kuttur a, muz1kantské bezprostred•ost, strhujíici spád gradujúclch plOch,
sébop nosť neobyčaJ ného spolucltenill a
zvukovej yyrovnanostl v neustálom 11go.
l i ekom a dyn11mlclcom vlnenl ( zvláš{ v
Sme ta novi a janáčkOVI), to v~etko sú
yJIIstnostl, ku k tor5•m sa sl6čikové kvllrMlA dopracúvllva)ll ni e prá ve n~~ jTah~o u
• na ) k rll t~ou cestou. Tráv n lčkovo kva rteto nimi disponuje ul 011 pr ahu SVOJeJ
umeleckeJ cesty.
Pr tJd obecen stvom, ktoré sa 111ohlo prP.o kvalitách Kalmtnského čl Tráv
n lčkovho kvarteta, nem11lo BratlalenU
berteto ( A. hal,ko•' l . husle, ).
Kekhartl - 2. husle, K. Koper11lckf vlolll 11 X. F lllpo•it - v iol ončelo ) Tahkti
pozfclu. Popri tom Ich handicapoval 11 )
p rognun ( Dru~ecký, Ch. Ba ch, Albre c ht ~ ·
berger, Mozart) , ktot•ý bol nlell)n menej
· atr&krlvny pre po sluch~čo, ale poskytoVRI l podstatne menej priestoru pre v y, nlkn ulle skutočnýc h schopnos tr teles!! .
· Vychádzajúc z Ich vystúpeni a v Mirbacho\•om paiAcl (25. Júla) , s prlhlladnutfm na dojem, ak~ zanecbalt vyš!lle spo·
Irlnlln6 kvartetA, htu B ratlsl11včanov potek trochu ak adem lzujúcl prisvedl!lť
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Ob!trny T'eferdt o u!}sledkoc11

t mSptral!nych momentoch VI.
medzmarodneJ stUa!e mladych
operných spevdkov u Sofzt do·
plflu1eme dte o ntekolko po ·
str ehov, dokumentujtí.clcll sú
tasny bulharskO operný f wot.
Na~l bulharskl priatelia, v!dy
presld.vent výbornými spevd.k
ml, stí na najlepsej ceste t pokiaľ Ide o udomd.cnente moderných Inscenačných postupov.
Bývalý svetozntfmy tenorista
N1kola Nikolov postavil na so/t/$l.:e/ sc~ne moderna. fedno·
duch ú. plane neexperl mentu/lí.cu Carmen, pozoruhodnú nd
rnukovost ou výtvarne/ t lo tky,
priestorovým GJ'an!md.n l expo
novantm pohybového prvku; dl
rtgent Ivan Marínou a ! pr~kva
pu{tí.co pre~>n li a prec1znu M
semblOIJO\( hudobnej .~trukttíry
predMavenln {s naozo/ vyqrafiovtmyml, ohnwvmt, t1.le spte-

mutlk11n ·

~ k e1 Iskri<. bez kiorej st komarnO tntet

Ctovek by s• mal katdtl platl'lu ktl ptť.
'.cbo už v tom sa motnom akte zvažova
n1a, vybera nia, sym patie, čo mOZe skrsnú! z na)rOznejšfch prfčln, je trochu
·hull ddverného dotyku s umenfm. Hororlevume' t(l knihu by som sf kOpli, na
•en obroz by som sa chcel dlvaC u nás
doma. chcel hy som mat no plotnrarh ce·
Mto M11hloru (keď už sa ml pruvdepo·
tobn o nemó>c podari( počut ho na kon
·orloch. a už vO bec nte s Klompcrer·om )
,, tak. Úplne Tahostajné a o to zaujfmave)sle je, ~e mnoh é z tých chcen9ch
~cel nrkd v nereal!zujemr. a predsa sa
mtcnzlta spoluúčasti , rozumrnla, ,.manra" neumensuje. K umeniu sa však kaž·
Ll ý môzo dostat aj náhodou. mlmocho·
dom povrdfa In ých, často omnoho dOle
zftej:;lch vecf; a všetci dobro z vla stn e)
skíisenost 1 vteme. Zo aj to mOže b y ť
prljemnó, ten horšf prlpad doflnltlvneho
zapudenlu radšej nespomfnajme - hoci
(c usl na)čostPjšf. Falctom však ostáva,
:te ,.bežný konzument" (ešte horšie ak o
konzument je bežný - skrýva sa pod
nim, nspoil poktar Ide o vážnu hudbu,
vlastne celel spoločnost, s výni mkou
tych nfekofko stovák proresloná lov a
všetk11 dopostnr nupfsanll hudba, s vý nimkou Snema, Mesačného svitu a Etudy
lásk y) sl pla tnu musf kúpi ( ak Ju c hce
ma t: Jeho v dnešnom sve to oporný komplel n ic je ani materiálna hodnota prosim vá~. pár stoviek, to by ani nebol
i ladny dar
Nrodvá~im sa hádať, k ofko z tých božn}'Ch konzumentov sl kúpi platne, ktoré
som JO dosial a o ktorých teraz Idem
plsnť. ] alek (ale nie ten Ježck,~t u máme
pred sobou jeho vážno kluvfrne skladby - Sonátu, Sonatínu, Rapsódiu. Toccatu!). Hor ký , Bárta, Lucký. jeden ? Ovu·
)a? Trochu s1 mOžeme poll)Ocť v tvtdzt
Teigeho " um en ie je pre každého, alo ni e
každý jo pro umenie" a povzbudenl odvá?'no prchlúsH, že by iCh vlastne poko jne mohlo byť aj vlnr V )o_žkovom
p r ipade napriklad aj tf, čo mlfjú tadl
Uscara Petersona a )emtt podobn ých:
mo ó!n bv to bolo prc!>no to. alc ohčas
~oa ozve pustlž ako "vyšlt(t", .,podn9 r~t
mus Tuhkc) tanečnostl, a ho<. l ' )e d !-.ť
často nudp!snn(i Allegro, n ič strašldef ·
ne cudzieho nOs neč aká . Dokonca uj hu!tba medzi znám ymi bodmi sa akosi v se·
be nesie v tom istom duchu : jef-ok tot1ž
nopfsal noty p re papier a Je p rlz načné ,
že mnohé tba hral a zn plsat. llOStlho l. Z
posledného vývoja hudby vieme, že byt
sám sebou mc je také Tahké, ako by sl
mekto myslel. j ežek bol; všetky štyr~
veci na platni sú vlastne jednu velká
skladbu o tom Istom a tak Isto, aJ roro11t
fc spôsobom Improvizovaného rozvl)anla,
ukončuje Ju Ibu z prfknzu všemohúcej
konven cw , 1 n áč by asi po krnčova l daleJ
a ďalej . Klav i rista J. Novotný sn ml vldl
h )'Í prlkorektný, bez koreniu V!lctko je
vefml pPknt\ v ~ Tmt čisté. delikátne a dost . Alebo s11 to fn<íč ani nedá tu·a{,
sama hudba sn vzplrru? Mozno. ( Virtuózne zameraným t y pom odporúčam do

orfH&clu nPnlotno p redstavi ť. Vvchád711
IC•c- \'1-llk 111 z lnvch v vstúpenf rohto m l11
' l'lJ o tP.I P<oa, mo,no poveda!, ~e jchr
rttspo1ícte sO rozhodne vllčšlc, net uka
l&lo na svojom poslednom brlltiSIIIV<;kon
V\<StOpenr. Navyi;e, v porovnani <; Iným
podohnýml súbormi nášho mc~to, kto
rých Axlstencla a pOsobcnto sli poznamr
nan~
rtukttti'ICIOU, 111vl ~a Bratislovskf
kvdr·toto ~tko súbor vc:rlku ~tablllzoyan\
a umelecky perspektfvny .
Vystupenle mlad eJ slo v e n !. kľj čo mb••
h -Hky M'rle Ooblliionj -Kopeckej. ktor ~o
~d pred-;:dvlla :>potu s hosťami svo1h•
kor.certu, s huslistom Jlndi'ichom Pndc
ront a lríibkárom Vladlsluom Kozde r
kom, plltl'llo medzi najhodnotnejšie hu
<lobnf\ podujatia tohtoročného l etu . Oo
hlllsOI'á preukázala vysoké porozumenie
pro mo~no stl nt\ ~ troj a , výborne pracovH
la ~ agogikou a ft'bZovanfm, ktoré sú
al(ou 1 omegou čemba lov ej hry. )eJ tn
terprotl!cla bola plná zdravého muzikant
sl<~ ho nadhfud u voči tntcpretovoným d ie·
l om Pazdera je vzhladom na svoj n fz.
kv vek typ takmer ojedinelého umel cn,
ktor~ sa ku každému dielu stavlo s ta
!..ou dávkou tech nickeJ l v ýrazove j suve·
rénnostl, o akej nemoino vZdv hovoriť
11111 v súvislosti s ni ektorými overa skít
<.onejSfml lnterprotml. Svojim čls t y m a
sýtym tónom sa prejavil via c než dobre
ll) trubktlr Vllldlslav Kozdcrka.

S veTkým záu jmom očakáva Jo obec en
stvo Mirbachovho paláca kla vfrny reci
té l Denlely Runonj (15. augusta). llocJ
noti C Jej v rstúpenfe nie je Tahkó. Obc ·
<.r.nslvo od tejto umelkyne možno oča
kóvalo via c. Návl!zná mterpretácfu troch
Bachových Anglických surt kladie vefm1
vysoké nllrok y nielen na fyzické, ale
rovnako 11) n11 pamäťové dlspozlcle umel
ca. Z tohto pohTadu sa javila Rusóovc)
voflld pr ogramu dosť ncštostne. Je ško
•la, 11k klaviristka takého formátu na ra
zl vo svojom vystúpcnr na pamiHcvé
problémy. Odhliadnuc od týchto ru!.lvych
IIIOnten tov pósoblla totl1 joJ h ra
pre
do'<i.etkým k oncepčné uc hopenro, široká
d} nemlcká a výr·azová • kála - ve Tmi
priazn ivo. Rusóovň je t y pom tn terpretkv,
~ torA
dokáže suverl!nny m spôsobom
zvlád nuť nejedno muzikantské úskalie l
t~c h najn iiroč ne jšfch diel a zdravou bezpro~ll ed nou hrou strhnM poslucháča .
Na záver tohto hodnotenia eSte me
kofko slov k dv om koncertom dua Peter
Mlchelice - Elena Mlchellcod. Priazni
vejt.fm dojmom rozhodne pOsobllo prvf>
vyst(Jpcnle (l. au~ustn) vo VelkeJ sálr
Mirbclchovho paJAra, Micha lica 1u mohol
demon~trovaf celú škálu svo jich Intel
prPtn č n ých schopnosti. Tok, ako ut. vera k l'á l, Al 118 tomto koncerte ( COI'CIII,
Hlin dl. TetPmonn, Benda) pre svedčil po
tetné publikum o svojich mlmorlodnvrh
dt~puzlc lách - priam Ideálni' sklblť r o
rlonéln,r e rudl~;iu , premyslrnil koncep
ľlll, v ktoreJ je akákofvck náhodllosC ne
2nllmy m pojmom 1.0 schopnosťou vnik
nu t ;,vo jou h1ou bezprostredne do vedo
m lo po sl u<.ltáčov. Na druhom koncerte
( 8. aug usta] bol dos ť handl ca povar.ý
akustický mi podrnlonkumf motel sály pa
IJca, do ktoreJ pori adatello zaradili toto
vystupenle z Jedn od uchej prfč ln y : je v
nej umiestnené čembalo, Mlchnttcov
sprievodný nástroj d ruhé ho koncertu
Mnoho z I\1 J<.hallcovho lisil!a - predo
v~etk ~m v Bachovej sóloveJ sonát~ vy~lo z uveden5•ch prfčl n nazmar. Sk o
da. Elenu Mtchallcové sa prejavila ako
dOr.tolné partnerka v klovlrnom l če n•
balo..,orn !óprlovode v ystúpeni svoj ho ma n
lala . Je chvál yhodné, ak so k laviristka
dok!i~e t11k p ru~ne pris pôsobiť odltsnému
l.em blllovému uhozu a výrazotvorným
predpoklad om tohto nástl oja .

••••en•l
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Nad platňami
z Pantonu

vatelným1 tempamt} a s n•oby·
taJne logickým otvorentm za·
utwanyc11 !krtov. Z nich natmi1 presunutie baletnych l!1s1el
posledného obrazu do druhlho
de1stva zndsobuJe aJmosféru ''
krčm e Llllasa Pasttu. Nd!.tup
tor•ador ov, ktorý sa bez trdp
nosil obid~ azda len tam, kde
sa k dlspozlcfl masy !itattstotl ,
vyrldtla r~fta vkusnou choreo
grafickou tnterpretdctou. Pozo
ruhodné fe, t e favlskovd. ~L o~
ka decentne ustupufe d o poza
dia tam, kde je taftskom ob!>a
hovef výpovede spevdcky výra z
a ten te, pri kvallld.ch bulhar
sk§ch !pevdkov, znatJnO.
Z domdclch sólistov dommn·
valt barytonlstl Smočevskl {ll
Escamlllovt} a predov~etkým
Mrlwo oslavovan!) Stojan Po·
pov, k tor!) t skúseného posluchá/Ja priam §okoval svoflmt
doslova obludngmt, volumlnó z
nyml vfj!lcaml, vysptevan!}ml s
t~chntckou samozretmoS(ou a
bez nd.znakov ak~hokoľvek tla
ku. Prekvapu{fico dobrým i výkon mi sa prezentoval/ 1 pred·
$lllvll~lla epizódnych úloh, z

pozornosti efelctnO Toccatu.) V tomto
tóne môzeme - sice uz & Istými tat,
kosťami pokra čovať aj pri prvej stra·
ne druhej platne, kde pomomo eSte Má·
Je nie dos( známy husl1st11 V. Snltil st. vele hrt! l. koncert pre husiu u orcho~tor
L. Bártu. 1Po tejto platni se vonkoncom
nečuduJem, .ze Supraphon zveril !:inlll·
lovi subornú nahravku Mozartových ~oo
nt!t.J Ale nielen spiCVaJuCe Snll1love t.u~o.
le, BJ samotné hudba z roku 1953 ma éo
poveda(, lebo !.u prihovára spevne, t o mentieky ~ubjtlktlvne a predsa to me
1e odvar, slabost, čo občas s takou ut
1protfvnej sladkasto u vllcl·avostou zv~ ...
la "vyjsť " ut u Ruchmanlnova, 11ko ncoLl bytn(J sku točnos(: nezbavltl ~a jej, t o
by sl ako cbcel. Ale mektoré romanttcké vccl nás zasa dodnes prlvádzajtl do
uiasu a citovo sa s nimi zbodnemol Barta dosvedčuJe, ako nepresne hovorhna
o romantizme ako o čom &l cclt!.tvom,
ako o výraze doby OJfnuloj ; lebo dodnes
povstávajíi novr romantici a nre je tc h
hriechom fo síi cftllvf, ale mO:Zo byt ICh
!>IUbO!.(OU, lO S(t Iba obyčajnými Stnt•tnlnfkmi, ktor! predsa tiež v sobe mozno
nosia ( nennpfsané) verše a symfómo.
Pravda, neprispievajú nimi do pokladnic
národného ti svetového umenia. Bárta
je v tom koncerte úpr1mný, ale aj ne·
všedný. čo sl vš1mla kritika už v pllf·
desiatych rokoch, keď Jej pripadal In·
dlvldunllstický. Postreh nie zlý, lenže
vtedy to znamenalo negatlvum a dnr s
nám v mnohých výtvoroch chýba p1·áve
Individualita, osobnost, tu ju crtlmo na·
pt•lek tomu, že je adjustovaná do sta·
•·ej, dobrej a krásnej spevnosti. Aj na
druheJ strano • pľ~ner sú V9born[ Inter·
preli - N. GrliJilUitoww a f. Ko16i' v Con·
cqrte pre hllslo, lrlavlr u orchester S,
IJuckého, ktorého Je~~:llson u!.vledča z 57.
rokov, no vitálny .,odpich" jeho vypovedc by dobre ,svedč il aJ dvadslalnl.ko•
vl. Zlvý rytmus, nudu za plaSujllce nOh•
Je kon\rusty a celé je to hutn é, v správ·
nej miere. K posl edn ej platni som. sl;
prlznévarn, nona~ lel vztnh :. n ic žeby som
jej nerozumel, slovntk Je podobný Bártovmu, lyriku mám rád - ale niečo ml
v t ~ch rozsiahlych plátnach K. IIOI;k ého - O~udové prelúdll! prt. kJavtr 8 Ol'•
che&ter. 3. !>y nHónta chyba (Mimochodom su prvotriedne Interpretované
O. Baloslu:Jvou a CE s V. Neumanuor_11 j.
Pripadali mf rozvláčne, málo dramatlc·
k é a nepOvodné. Určite nic kvOll tomu,
žQ ce lkový charakter hudby sa nápadne
.blfžl typu .,filmovej hudby" (nie však,
preboha, lc Alexandrovi Nevskému a
ostatným, čo su mu rovné l), bolo to n ie·
čo sllncjslc, akás1 nenapl n e n osť: hudba
ma ncstrhln, hoci sa p ravdepodobne dá
vefml dobre počíiva t. Naviac keď som
počuval aj s Mdankou autora textu na
obálke ). Burj11nka. Plšc totiž, že "všetky !;tyrl sym fónie Horkého e každá
zvlášť s(r Inšpirované osolme prcžll9mt
udoblaml re vo l u čných dcjrn niiŠOJ zo·
me". Ale o čom je 3. symfOnln, dielo na
platn i, čo je jOJ témou, to som so ncdočllal a !.lo k onca skl11dby ani ncdohádul. Povedzme, io by som sl to mohol
zistiť, ale má tnktno moi nost aj radový
konzument, o ktorom sme hovorili na
za čiatku ? Alebo to nie je dôle21té?
I GOR PODRACKY

Sopranr.a.-a Kanula Vy!>kottlovd a mezzosopra11L~tka liana Stoljovd .~ úspechom
vystúpi/l na LOhtorotJJe/ trcnt1amko teplicke j PrehlwdkP mladých Int erpretov, o ktorC'/ !>me ptsall v mmulom tt~lC! llZ. Spr euddzal1 Ich K. lJibdkovd a l. Francuvtl
Snfmky: P. S,.-ký

JAN KOVAR

ntch natmtJ mezzosoprani,stky
{Mercedes, Maddal ena, G1ovan
na, Flóra, Mar celtna/. Obfavom
pre nds bol hosfufúci plovdlv
' kli trnorlsta V/aden Todorov
'Pif!llal {osého, ktorého v ro·
ku 1973 predstavil l v SND/ ,
nOflW!neJ!>l potenciálny ndstup
ca Uzunova a N1kolova. Z nP
\ UtaZlaCICh spevdkov zauJal pi
ne 1 otec Ger mont l!lena poro
ty Octave Enlgaresca, ktorému
oek ~1ce uz ubral čosi z hlaso
lit:'/ \/Jte!o~tl. no zdrovel'l zndso·
hli teho tlokdlno-techntckd o
11yra• ové schopnosti. Soflfsk fí
opern11 orchester nepotrl vo
\V0/1:'/ kateq6rn k promlnent
nqm telesd.m . zato sa v~ak
nsvediHl ako mimoriadne cltll
IIJÍ ~p rPvclclzal! a spolupracovn!k
\ pevdkov.
OsohltnQm zdfttkom te ~nflf
\ké opernl obecenstvo, schop
M citlivo a r ýchlo r ozi Wr kva
Illu od nekvality - obeeenstvo
velmi sponttfnne a na ~tdS vkus
a: btírllvé v pre{avnch súhlam
a spoko{nosti. ale at otvore
ne /l J krlllckf!.

•••

Talian Luciano Pavarotti te
dnes bez ak!}chkolvek pochyb·
ností prvym lyrlckým !> ptnto t e
norom ~> vetovej opery, nepreko
nacelnym
Interpret om
bel
ltnlovskych a domzet tlovsk!}cl·
1e11orových partov, ale at v zo
rov1jm Puccm1ho Rudolfom. Zt!
rove11 je - spolu s Bergonum,
\ opra m stkam/ Sutherlandovou,
Caballdovou, Gencerovou a nie
kolkýmt
dal!itml
vokdlnynu
umelcomt ~vet ovef l;pt~ky
vzdcnym predstaviteľom vym u?ratficeho I'ISI/Jho bC!lkanta. teho
plesl}ov!} a opern!} k oncert na
tohoročno m jest/valovom Salz
burgu bol nev5edn!Jm zd.fltkom
pre nad~ené publikum o sdl e,
ale af pre tlstcky rozhlasovfích
posluchdl}ov. Nte ka~dý det)
moZno poču( absolfit11ostou ,,re
mesla" tak umocnentí a auten
tlcktí lntPrprettfc/u plesnt Bo
noncl mho, Stradellu, Pergolesl
ho, Rosstntho, Belliniho, Don/
zettlho, Resplgntho a Tostlho,
poprekladanfi opern!Jml bonbóntkml v podobe dvoch d.rtl
Verdtho Alfredu a Oronteho
f Lombardwtla 1 a korunovanú
prldavkamt hladkOm Dont·

zettlho Nemorlnom a dravqm
Pucciniho Kalajom. KoncPrt v
priamom prenose, l!/ zo zc'lznamu vysielali ro zhlasov{> ' lame• celef zdpodnet Európy, Mos·
k vy, Var~avy , demokrallc/.:eho
Berltna, Belehradu. Rukure~tt .
SofiP, amerlckd NBC, k arrad~k!} austrd.lsky, taponi>k{l rozhlas a niektoré ~tanlcP z kra11n
Hllzkeho v!}chodu.
Nie po prv!} raz premP~kal
podtelat sa no ta/o>flo mtmonadnef umelecket fikcti če~kosloven sk!} rozhlas Z
dvoch natvttt~!ch hudobn[ícll,
~pec1dlne opernych fe~ttvaloo
na svete {Salzburg. Ba11reuth 1
preberd v1ac r oko11 11xi zlom
kg, l!o ostro kontrastu(P na,md
~ rozhlasovfíml \tantramt hratskQch soctallsttckJif"h !tdtov.
{e prt> nds Mozart, Vt>rdl. ltaqner, Straus\ a spol azda dra maturqtck!Jm pre'llllcom '' ()(}arent úspechmi na!Je/ plluodne/
tvorby, te pre nds §pti!korld. lntl!rpretdcta diel t!}chto moJMrov
luxusom a nefelatelnfím podporovanlm kullnarlzmu obecen·
stua~
JAROSLAV BLAHO
pr~lettlo!;f

NAS ZAHRANICNf
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V ro.~mct ro~ ttvolu Budapcš ttansko slávnoi tné
t ytclne l !J7tl uskutotm sa aj cyklus venovaný
:.ucu , noj bud he (29. 9. - 10. 10. ). Pestrá drtt·
m.r tmg la cv klu ollslohnc o. l. vla ce rč premiéry
sklacltub cl om;icich. mudo r skč premiéry z diel·
nt> znhrnnlč n ých a utorov (Bou lez, Ligot!, Bc·
rio. llu b r, S~edn n , Slontmskl a 1.), autors ký
\ ef1 r Pili ll Kndosu, koncert sekcie mladých
~o u torov p ri Zvllzc ma ďarskýc h s kladaterov n
~pomionko\f koncert, venova ný n edo~ltým 70.

Narodil •• Y roku 1944 YO ~ali Yo Fínsku. V Cesko·
aloYanskn aa objaYil, kief priprnonl so St6tnou (ll.
llarm6aloa Brno nol ko~tcert Y r6mcl Prabkej jari. Po4la mienky ffnakych musikoJ6so• patrt k najYiestrannejllm hudobným talentom nofel krajiny: Je l!inný ako
'd lrlgeat, reaom6 al Ylak zlakal aj ako skladater, vynl·
kaj6cl huslista a klnlrlsta, (V takomto zmysle o ňom
Jnformonl aj Hadobný llvot - na jar t. r. y antol6gll
flnskej hudby. ) Rozltoyor unikol y presthke medzi
akdlkaml 1 brnenským orchestrom •• •

n;tt nr1t•n11111m

•'m

Prezraclti
niečo zo avojef doterajiej umeleckej
karl6ry.
- Po št1ld14cli na Slbeltoví!J akadémii v Helsinkách
äopltlal som sl vzdelanie na newyorskeJ julliard School
ot Music. 'M roku 1962 som zvlfazll v celonárodnej sd·
ťafl klaviristov. Na dirigentskú dráhu som vstdpll v roLelf Segerstam sprevddzal na
lJele Stdtnet filharmónie Brno
mladého mactar sk t!llo klavlrls·
tu Dezsä Rdnklho v Beethove·
novom 5. klavt rnom k oncerte.

LEIF SEGERSTAM
ku 1965, kedy som pOsobll v helslnskôj Národnej oper~
(1965-68). Z cfalšfcb dOležltých medzníkov mus1m spomenil( svoje pOsobenle v Kráfovskej opere v Stokholmo
(do roku 1972) a v západoberUnskej St6tnej opere
(1972-73). Teraz som ~tdlrlgentom Rak Qskoho rozhla sového symfonického orchestra vo VIedni.
Hostovall ste Ylak Y mnohých ďalilcb krajln6cb . .•
- Vlani som dirigoval v Teatro ColOn Flgarovu svod.
bu, v londýnskej Covent Gordon Toscu a v newyorskej
ME'l Bohému a Manon Lescoutovtl, na sa lzburskom hu·
dobnom festivale v minulých rokoch Onos zo Serail u
a tohto roku budem so svojím orches trom št u dovať Brit.
t enovo Vojnové rekviem. v Stokholme ma čokujú Inscenácie Gavaliera s ružou a Parsttala, v Kolfne nad Rýn om Salome.
To je Ylac·menej činnost v operných dlvadl6ch - a čo
koncerty ?
- Mám šťas tie, že som stál za dirigentským pultom
t akých renomovaných symfonických telies akými sú
n apr. BerUnskl filharmonici, Lenlngradsk( filharmonici,
BBC Symphony Orchestra atd.
Ako by ste s6m aeba cberekterlsonll ako tkladatefe ?
- Hovori( o sebe Je trochu ťažšte a navyše hroz! tu
v!dy nebezpečens tvo nekrltlčnostl . Predsa to v6ak skú·

Snímka: CSTK
sim. Najprv ma ovplyvnil SchOnberg a jeho zlaci. Vy
šiel som - ako sa odbor ne hovori - z expres ionizmu.
V poslednom čase to však skťlšam aj s Inými skladob·
nýml technikami [aleotorlke, priestorová technika atd.).
Pre svoju terajšiu kompozičnú motOdu som vymyslel špe.
clálny názov .,s vofno u pulzáclou", č im chcem poveda(,
že tvor!m celkom s pontánno, nevyhýbem sa napr. rov·
nako jazzu ako na jt·Oznejšlm lmprovlzEiclám.
Ktoré diela z oa§ol hudhy máte vo svojom rapertoarl?
- V Stokholme som premiérova! naprfklad Janáčkovu
Vec Makropulos, dirigova l som Zápisky z mftveho clo·
mu. Z odkazu Antonl na Dvoi·áka, pochoptterne, jeho
Vl'Cholnli sy mCOnle, alo aj Koncert pre violončelo a or·
ch e~ t e r . Rád by som nus tudoval aj Smctanov cyklus Mé
vla s t, ale s tále mi .,akosi unik6".
Na svojom konte máte aj rad gramof6nových nabrA·
vok ...
- Zakladám sl na jmU na svoj1ch "wagncrovskych"
s nlmkach - na duetách z Parsl!ala a z Valkýry, na
ktorých sa podlefa ll spovllcl takých zvucných mien ako
B1rg tt Nllssonová, He l~o Brlliothová a Norma n Bailey.
Nie ktoré z mojiCh s l áč ik ovýc h kvartet s u zachytené na
platniach firmy EMI, Electra atď.
VLADIMIR ČECH

OPERA NA OSTR O VE

MATSUMOTO MIWAKOVA

Al PXIINOR INA M/LCBVOVA

MlCHBLB MQLBSB

zahraničia

Letnd opernd sezóna
na Margttlnom ostrove v
BudapeSti mala na tohtoročnom
l1racom pldne
celkove 10 pred!>tavenl. V
piatich
predstavenwch
uviedli Rlzetovu CarmPn
- prvt! k ompletn /! pred
vedenie 110 fran cúzski'/
relJl , na Myr ocll preú\la·
venlach Madamt> Hu/le~
fllf Clacomma Puccmlllo
Cl •w zaver galakoncert
za ut astl
hosluJúcl ch
spevdkov a dlflgentov.
Zatial lJo Madame But
terfly bola vern ou rep•! ·
zau vlG11 aJ~ Ieh o na!tudnvania s " p(Jvod nym Ja·
ponskym k ol orit om"
na tele s pôvabnou Co·
Co-San Matsumoto Mi wakoveJ a za d l rlgentsklím
pultom s Ke11 l chlľo Ko
bayashlm, Carmen bola
preml~rovo u
udalosfou.
lnscenovaf toto dielo na
panoramatickom pr1rod
nom favlsku te na pr11!}
pohlad tak mer bPzproble
matiek~,
ved obsahufe
rad mnhuttt!}ch ma~ovljrh
scén, ktoré priam túžia
po S/rokom priestore. Sú·
časne v! ak prtnása aJ
niekoľko klútových scén
k omorn t!ho ladenia, kto
r ým tento priest or m(Jte
z načne poSk od1t. Reztsér
Andrds
Mtkó
výborne
zulddol tOto dvottta tvár
predlohy. Velké scény
boli pestr~. vďaka ndd·
llernfí m kostýmom Tlva
dara Mdrka, tlvé, ndpa
dlté,
komornil
scény
spestrenil ndpadml a d6
kladne
prepracované,
takt e sa ldedlne dokdzalo udrtaf rovnovdhu d l P·
la. BfeA·tnd a Q čelnd sci1
no
Gdbora
f'orrayho
uzaur et l m dvoch vetklíCh
brán Slkovnl! vljtvorila
lnttm nef!i priestor pre
kamornil sc~ny a tdedlne
bol riP$eng at pr obl~m
tr(!l/el .o det ~ tua: "kuli
su" 11yWdrala tak mer ttl
Nm neru~e11á prirodzeno
k r ása storoCnQch plata
nov, ns11etlend mohutn{}
ml vatrami
pa~erdkov.
Obsadenie, ako to u! b{}·

11a zvyko m na tomto ta·
vlsku, OQlo medzzndr od
n~,
ale
mote doJmy
zo
spevdck o-her eckých
kredcii ball u v!.et krjc ll
pr otagonistov tak troc/la
zun esen~ Jemn.l/m zd11n·
tom skl amama. Carmen a
fo:;é - Bulhar ka Alexand•ma Mlltevova a Gil·
l1ert Py z Par ila sú Vlj ·
borný ml spevak ml s krd~ 
nym hlasovým mcltl!r ld·
l om, ale po ~;t rdn ke osobnosti a preJavu dlamPI·
ral ne odliSnl. Prlvelml
lwltlvovand a 1emnd Mil·
tevovet Carmen bol a v
posl ed nom def.\llle 11 ro~
pore s priam veristlckif·
1111 manléramt udSnlvéhn
dona fosého. Nafp oetlc·
kef!iim momentom večera
bola nadherne zaspievand ldylwkd scéna tosdho
a Mlcaely, kde Mtwakovd
znova dokdzala, !e vrtír•.
na lyrik a te tel natsllnet·
Sou
strdnkou. Hlasovo
t i eZ vybornr; La/os K6nya
sa v tílohe Bscam/lla
akoby necttll dobre a
predchddzattíclm
prot1
rokom podal matnef!il ll{}·
k on. Men!le postavil boli
domdctml
spevdkml
adekvdtne obsadend, výborný bol výk on Spevdc·
k ello zboru r ozhlasu a
telev!zle v na!.tudovant
Ferenca Sapszona. Pred·
sta11ente dirigoval Ervin
Lukdcs: !ikoda, t e v dôs·
l edku tella zdr%anltvet
k oncepcie sa orchester
stal Iba sprevádzačo m , a
nte rovnocenným par tnP
r om tavlskoueho diani a.
O deli nesk ór u !! počas
samotne/ predohry k Ma·
dume Butterfly sa ml nE'·
chcel o vertt , t e poCufem
hral ten Istý orchester
f Symfonicky
or chester
MAV/. Kabayashl lnSpl
roval svoflch muzikantov
k
v!}bornému
v!}ko nu,
znovu očaril/ teho ndd·
herni! vykreslent! mela·
cllcké oblúky 1 11rOcna ly·
rlka. Ct sa v$a k tella cel ·
kovd
koncepcia, ktortí
vlani na tíkor dramatllJ·
nosti p označili spomalené a pomerne svoJské

tempd t me11tla, bola ťa%·
k o poslidlt na zdkladl!
Jedného deJstva. V ten
veber sa t ntlt prtbeh Co·
a
Plnkertona
Co-San
:.kon čil

netradt čným

na k onci lúbostnet scény
happy endom , l ebo dázct
defi mtivne preru!ill pred·
:.tavenie . ..
Posledny opern.IÍ večer
o:.t rove sa stal u to m
natlep:Oom zmysle fed/
nečným
galakoncertom.
Postarala sa a to llybor ·
nd d ramaturgi a, v ktoret
boli sice za:;ttípene at hl·
ty podobných podufat l ,
akou Je drla Can /a z Ko
mecllantov N kiiPtlnova
cirla z Carmen, cle at ta·
k~ zvldStnostl, akfí ml stí
pôvabnfí dvoJspev z Mas
cagnlho
opery Prlatel
Frit z, aria Manon z Mas·
senetoveJ
r ovnomenne1
opery, čl dr/a slepef ženy
z Ponchlell1ho Gtocondy
- a na druhef strane uy·
m kaftíce v{jk ony tílJinku/ÚCich: Mllt evovd, Mlwakovd, Michele Molese, Py
a K6nya právom strhli
~tvortt stcové publikum k
nadSenQm ovdcldm. Vy·
zdvihol by som natmtt t rt
lnterpretdcl e: Kónyu u
dril Wolframa z Wagne
r ovho Tan11h ltusera, Mo·
l cseho (vo vsetkých svo·
jich
vysttípanlach
na
t omto k oncerte podal to
naflep$le, lJo som od ne·
ho v posl ednfích rokoch
potul) u r ozWlJk ovel dril
Turrlda z
Mascagniho
Sedliacke/ cti a konetne
lúbostnú scénu zo Samsona a Dalily v podan!
Mllt evoveJ a Pyho. Sprevádza,úcl diri genti Ko·
bayasht a Lukdcs mali at
svote 11lastné produkcie.
PrvO dirigoval predohru
k Brkelovmu Hunyadlmu
- oplif dokazuttíc, !e te
predov$etk!Jm lyrikom a
ma Jstrom očarutaclch rarleb, Lukdcs zasa v sym·
patlcket koncepcii Beethovenovu liT. Leon6ru.
/let

JOZEF VARGA

n

Soo;tn kovlča.

es. v y ročlo s lávn e) newyorskeJ Carnegie liali
pripomenu li sl vys túpením na slávnostnom kon·
certe viace rí promlnontnf umelci: Newyorskf
fllflll r monl cl, Leonard Bernstein, Yehudi Menu.
h in, lsauc Stern, Vla dimir llorowltz, Mstlslav
Ros t ropovlč a Dietrich Flscher-Dies kou.
V I.Hldopcštlo nskom Zoncmúkla dO vyšiel ma,
prck lud obsia hlo) a yYč erpáva]ťlcej mo·
nograllc E. W. \Vh lto o živote a diele lg on
S•ravlnského. Rccanzlo hod notia tento edičný
Lm volmi pozitlvno.
ďúr~ k y

V Bonn e p ripravu jú na mllj budúceho roku
Cestlva l Mndzln lirodnej s po loč nosti pre sú~asm1
hudbu, k tor y sa u s kutoč n! s úč a sne s XXIX.
roč n ík om I•ostlvo lu L. va n Beethovena. V d ra·
n t!alurgll podujat! pllí nu je so p rogroroov6 kom·
blnov.mlo hudolmt\ho odkazu l najnovšej SÚ'
r as nostt.
Nll Madzlnúrodnoj skladatel skej trlbúnô v
Parl?.l odznelo v tomto roku 71 kompozlclf a u.
lorov z 36 kraJin. Prv ú cenu z!s kall ex aequo
dve s~lodlly: Concorto boroquc Nr. l Spaniela
Tomaso Mnrca a Cantate pour la polx bulhar·
~l..óho a uto l',r Dtmll t•IJn TapkovA.
G)·tír~y L•~ Ni pt o 11<1 obJed návku K1·álovskej
opery v :=:tok h ol m ~ dvojdojstvovu operu Li
Grn nd MncAhre. ľromt~ru plánUJú na Jftľ bu·
dureho rok u.

Maur1ce BAja1l pripravi choreografie pri
Vel ké d1vad lo v Moskve. R ea lizovať sa bude
p ro.~ v depodob ne Im ce nove~ nie Stravins kého Vtáka (thrllv•. ka 11 Br.et hovAnovr.j IX. s ymfOmo.
Z prllez lt ostl 200. vyroť;ta Spojon9ch l'itátov
sa 7. :.op tombra vo Washingtone arno·
tlckO tu r n6 milé lll;kej Sca ly - s Verdiho Sl·
mono Bocca noHro m n Ma cbothom, s Pucciniho
Boh(·mou u s Rossi niho Popoluškou . Prcdstn·
voniu dmgujú Cl.tudto ;\blwdo a GeoL·ges Pret·
n•, l>álhtomt hllllu o. 1. N. C..Juut·ov, M. Frenio·
v1i. K R tccio.~lol ltuva , R. Ra lmondl, Sch. Verre•
wvu u M. llornovll.

začo.J i o

ľ01·otu McdzlllarodncJ husrovoj sufai.e kr4·
rovnej Al:tbety v Bruseli udelila zla té medaily
Davidovi Ol: tra<.hovl (In memoriam), 71-roč·
né mu front uzskomu huslistovi Zinovl Fran·
rescattmu n \ohmll Menu hmov1 ( USA). Prvé
tr t mlo~ to.~ v t ohtoročnej suť11z1 obsadili Mi·
chall BuzvlornyJ, Irina Medvedcvová a Dong
Suk Ka n!(.

Dtvadelnú Inn jevgen iJa Svarca Drak, podla
klorc J nap1s11 1 Pau l Dcs!oau svoJu známu operu
Lencolot, d oekula sa nového zhudobnenta. Ope·
r u sovlc ls lcclt o skladotefo Eduarda Lazareva
hll(IC prr.ml6rovnf oporn9 súbor v Kiš ineva.
Berllnsky llf. nschelverlag vyda l súbor listov
;z rokov 1920 a~ 1939) dirigenta Hermanna
Scherchena, klary patril medzi naJvýznam nej·
s!ch kile nltafov c1est nove J hudby a s kto·
ré ho menom sa s páJaJú premiéry nov iniek
mnoh ých s uč11snlko v, o. 1. aJ Sch:lut>ergovho
Pterrota Lunnlro.

Letnq oper n!} f ei>llval vo Veron e abml voval u
tomto r oku wot 54. r otmk. 15. flíla sa zobala
s~rta predstavenl: tento raz bol na proqrame
po 24 rok o'h obnovený fofusorgsk~ho Bnrl\ Godunov a Alda Giuseppe Verdiho, ktora otJ roku 1913 obnovuft1 takmer v každom r oku /doteraz tu uvled lt 142 krdt /. Aidu uvledlt v réW
Carola Maestrlnlho a v hudobnom na$tudo11ant
Francesca Moltt~arl Pradelllho , zndmeho $pecta·
listu na tnter pretdclu Verdih o opier . Bori sa Godunova uvdd zaJO v pre pracovant Rlm ského Korsakova, po taliansky. Predstavenie dirigoval
Bllahu Inbal , v tttulnet tílohe vysttípll SIJetozndmy bulharskO baststa Nlkolat Gfaurov (no
sntmke v korunovalJnet sc~ne).

Harnoncourt sa z Ccskozúčast nil ab·
solvent brnenskej )AMU,
rllrlgont Jaroslav Krátky,
ktorý pOsobt v divad lo
Jonáša Záborského v Pro·
Sove.

ho s merovanie za lntl!'rpre t ač n ym Ideálom b11ro·
kovej hudby mu prinies·
lo viacero medzlntlroll·
ných uznani, ale 1 pole·
mlcké pripomienky ku
zvolenému postupu.

Prcdklasická hudba je
ilrokf pojem. Cfm
ste sa v kurze konkrétne
zaobera li ?

Ktoré z ďalilch pozo·
ruhodnfch akcif by ate z
tohto roi!nfka nl61f YY·
zdvihli?

sloven ~ka

dosť

OSSIACH - VILLACH - 1976
v molebnom p rostre dt
rakllskych Alp, na z4ped
Dd Klagenfurtu rozkladá
58 mes teč ko VIllach, z
ktorého do kúpelného
strediska Osslach jo Iba
lS km. Tlelo dve miesta
11 ka!dorol:!ne st4va jll
t:entrom festivalu Korut6nske Jito - Carl nthl·
scher Sommer, ktorý je
sice v tlenl s lá vnych
Salzubrsk ých
le tných
IJavnosU, mno'-stvom a kcl! a najmA tch kvalitou
a atrakttvnosfou prlfah u·
Ja v~ak pozornoR( návltevnlkov mnohých krll·
Jln. Festival M neobmo·
dzuje Iba na koncerty,
«<ivadiilné preds ta venia čl
literárne vel:!ery, jeho
tradll:!nou sOI:! a sťou &ll
stali semin á re, porlada nó
pre dirigentov, s povtlkov,
Inštrumentalistov a pod.
Na lesfdennom somlnlhl,
venovanom predklaslckej
budbe, ktorý vlodol zná.
my lpeclalls ta n11 barokovll hudbu Nlkolaua

•

In ter pre tačné

problč·

my sa analyzovall na
dvoch základných dielach barokovej lltera tú·
ry: na Bachových Mattli:ových pašlách a na
Hllndlovom oratóriu Mesiti§. Okruh tém bol \lzko Speclallzovaný. Snd l·
ll smo sa vmkntl t do
problematiky tempa, rocltatfvu, Inštrumentácie,
vlbráta a pod. Pred po·
ludhajM prog•·am zahrnova l zväč~a iba teóriu, popoludnt nasledovllll praktické ukázky, demonstro·
va né s pevákmi l na ná·
strojoch. Nlkolll US Har·
noncourt, vedúci suboru
Concontus mus icus Wien,
& ktorym rea lizoval rad
zahra n ič n ých
fes tiva lov
a nahral vera gramofóuových platni, sa vo svo·
jom ponat! usil uje, a by
predk la ~•cká hudba zno·
la pokl11 f mozno l:!o nllj·
nutontickojslo: teda n1e.
lonzo &tuduje pOvodnó
verzie diel, a le poutlva
&J h lstorlckó nástroje. Je-

DVADSAŤ ZÁSAD

SPOLUPRÁCE
pri realizácii záverov
XV. ziazdu KSČ
Jnhlúeale čeakoalovenak~cb umelecltfeb agentúr Pragokoncertu a Slovkonctrtu
(Dokončen i e z 1. s tr.)
- äo významných c yklov, fosllvalov
eltbo komponovaných programov u~po 
rledaných z oboch organlz4cl! budu su
aačle•'ovat podfa mo~ n os ti tlo! lnterpra·
tt zastupovanr d1·uhou orgo nlzát.lou,
- budtl 611 vytvára( R po loč ne produ·
kovantl proRramy za úč n :. ti lntot•pro tov
oboch republik k význa mným pollllcký m
1 kulhlrnym pr!ln~ ltos tl n m, r nsp. pro
uvAdzanle v oboch re puhllkllch; tykn
1a to 111 pravldolnej vymony vybrnných
programov lltudl jných :.cón oboch ot·gaalztlcll (Redutll - ~ t lldl o mladýc h ),
- podporova( vzájomné uplntnovume
a6rodnej hudobnej l s l ovo~ n oJ tvorby
1lelen Ich vzlljomnym lntorpretova nim,
ale tlel! Ich podnecovanlm formou vzlljomoých tvorivých objednávok k rôznym
programom o pr!lo~llos llnm.

Obidve organlzlicle sa presvedl:!ené, l!e
Ich úsilie, vyjadreo6 vo vyššie uvede,
ntch dvadsiatich zása dlich, mOže byt v9mamným prlnosom pre u čl nn é plnenlé
1iloh, vyplýva júcich zo záverov XV. zjazdu KSC na obdobie nadchtldzajúclch pln·
tlch rokov.
Preto sa dohod li na ur9chle nom roz'racovant týchto zásad do konkrét nych,
pl6oovan9ch llloh a opatren! a na pro Yidelnom spoločnom vyhodnocovani Ich
plnenia.
Obidve orgnnlzllcle sl uvedomuJú s vo-

ll poslanie v oblasti rozvoja aoclallstlckeJ kult t1 ry, zv ltlllt však Interpretač n ého
umenia a prehlas ujú, 1\c pri realizova ni
tfchto zásad budú s í pos kytova( č o no Ju č lnn ejsl u pomoc pri plncnt s voJiCh z:l rainých úloh.
V B1·at1s lavn dnH 23. R ll gu ~ t a 1976.
JUDr. Rllt•nat•ll O e 111 o,
rutd1tef Slov koncer tll
JU Or. F'ranlihk ll ta ba l,
riaditel Pragokoncertu

llnetf napriklad Ovodný koncert VIedenských
fil harmonikov s Karlom
Bt!hmom, hus rový recltét
Na thana Mllstel na, pred·
vedenie Mahlerovej Ples·
no o zeml s Chrlstou
Lu dwlgovou, pleshový ve.
čcr soprn nlst ky Gcinduly
)anowltzovej s Hlndeml·
thovým cyklom Máriin
život otď. Z naslch v9·
lconnýr.h umelcov ntls n11
ff's ttvale reprezentovali
Slovenská tll harmOnl a e
pražský orgamsta Milan
!'.lechtll. Okrem Harnon·
courtovho kurzu sa tu
u ~ kutoénll semlnllr Ch.
na
tému
LudwlgovnJ
,.Nemockll plesen 11 nemeckA opora - lntet•pre·
tácla a technika" a lekrtn dr. M11rcola Prawyho
s problemRtlkou ,.George
Gershwln a amerlck9
muslcal", poriadané pri
prUeWostl akéhosi ~tvor 
vel:!erového mlnlrestlvaJu, venovaného dielam
·Y·
tohto sklad11tefa.

Tri roky·próce
(Dokonéenle z 3. s tr.)

Othellova

Za uJimavó pa radoxy utv4rajl1 umelec.
kú drá hu jedného z naJvýznamoejštch
Inte rpretačn ý ch zjavov s t11:!asnet slovenskeJ opery, tenoris tu operného súboru
Stá tneho dlvlldla v Ko~l clach . ]ozera Kondora. územčistý Pohronec, Slov4k .,Ilko
repa", zapú šťa korene svoJo! umel e ck~!
pozfcle a profesionality v operetnom repertoá ri ešte aJ v pi:itdeslatycll rokoch
dost pomaďa rčených Košíc. Cien zboru
a níi's kO•· vychýrený operetný mladoko·
mlk dospieva v zrolom, mužnom veku
do takej konštellicle fyzických, mentlll·
nych 1 um eleckých stf, 2e z Vaška a
B••ofio Poplela pre sved č ivo a nenásllne
prechédza do Ollfoxponova nojšlch drama.
Uck9ch postiív opernej Jlteratt1ry. Paradoxný jo 1 Konderov odchod z Košic
koncom päťdesiatych rokov. Opllš(a dl·
vadlo, v ktorom zbieral prvé skúsenosti,
na vrchole popula rity (s Boženou Haná·
kovou vytvorili nezabudnutefnll mla dokomickú dvojicu) a odch4dza za ,.nclst9m chleblkom" do rodiaceho sa banskobystrické ho st1bor u. Te nto, mnohým
ne pochoplterný krok znamenal zal:!la tok
obratu Kondorovho umeleckého vývo ja.
Potreby prevádzky v personli lne la bilnom súbore, ale aj vzrasta jtlce a mbtcle,
prlvtldzajt1 Kondora koncom prvej polo·
vice šes ťdes iatych rokov k stretnutiam
s nároč nými prvoodborovýml opornými
úlohami - ku Cavaradossl mu, Bajazldo·
vl, Canlovl, Manrlcovl, skvelómu Lacovi
z )ej pastorkyne, ]urovl ]llnolllkovl. A tak
po desiatich rokoch - zákonite s logikou umeleckého rastu - vracia sa Kon·
der na kamennó Javisko do Koslc. No
staronová pOsoblsko prlntl!!a sl uZ všetky zna ky svojho osobitého umeleckého
rukopisu. Predovlletkým sugestlvnu podobu svojho operného herectva - nle

]ÁN ALBRECHT

Ul! po treti raz ho s ťova l orchester Slo·
vens keJ filh a rmónie na medzlnlirodnom
Carlnthifes tivale Korutánska le to scher Sommer (o obsahu a tvári tohto
poduja tia Informujeme č ltat c l o v na Inom
mieste ). Orchester sa preds ta vil na
troch konce rtoch: na več e re, venovanom
dielu Dmitrija Sostakovlč a hral pod ta k.
tovkou skladaterovho s yna Maxlmll Sostak ov lč a a sprevádzal sovietskeho huslistu And reja Korsakova, šéfdirigent SF
zasl u ~ ll ý umelec Ladis la v Slovlik prell!.tavil toleso lnteJ•preUiclou Bce thovono·
veJ Vl. symfónie .,Pa&ton\ln cj" a pod ta ktovkou Be t·ls lavu Klobuca ra uč lnkov a l
orr hos tc t• nn vel!oro venova nom l>torol:!nlci llay routhu, Richardovi Wt~ g noro vl a
1rho ctoho (na progt·ame bola IX. sym ró.
ma i\ nton11 Bt·ucku ora n S muto č n y po·
thod a závorot: nli t.céna z WARneJ·ovho
Stun ra ku bohov) . llosfovuntn SlovenskeJ
fllharmOnlo v rakťls kom VIlla c hu zna·
mena lo pre na!'.e 1o p r P zc nt llč nf! telo. o
veTk 9 t"t<;porh u puhllk,t a prlnl e:;lo at
vermt POlttlvno ohl11sy u odborných re·
cenzentov,

však martvoňov sk6ho fypti, litôi'~ v!C!'o•
md vyber4 z arzon41u ovllida ných výra•
zových prostri~dkov, - ale herectva Im,
pulzťvnebo, samorastlého, prel!larenébo
ne každodennou dávkou tale ntu. Konder
nie je majstrom drobnokres by - má dac
ojedlnelej!if - schopnost prlllm lntuUivne ,.vhupnt1f" do pos tavy, stoto:lnlt sil s
tlou, náj s ť v noj l:!rty bllzki! svojmu Jud~
skému 1 umeleckému naturelu. Tam, kdel
je umelcov postoJ totl! ný s autorskou
predstavou, vyras tá strlluj ťl cl , monolit•
oý charakter (Othello, Herman, OndreH
- tam, kde dlspozrcte podvedome vedú'
k odlišnej predstave hrdinu, dochádza k
autor lzujllceJ podobe, ozvláštnene j no•
výml č rtami (lyrlckt hrdinovia Alfréd a
Rudolf) . · Tmelom hereckej a speváckej
zlol!ky Konderových operných pos táv je
jeho muzlkalltll zvláštneho razenia. Nie
je to vlastnost, nadobudnuté rozsiahlou
pr!pravou, kva llta, zlo! en4 n11 vypesto•
vanej hudobnej pam!lti - 111e schopnosť
cHI( ! IvO hudbu, joj dram11tlcký pulz1
hudobná predstavivos ť. Url:!ujťl clm fakto•
rom Konderových kreácii jo, pravd11, je•
ho dramatlck9 tenor. Hills, ktorého sa
hlbšie nedotklo l!iadno ~kol o n le, nle belkantový ,.nástroj", ale drsný ma teriál
s volumenom r ozšlrujtlclm sa s merom do
vysoke j polohy a domlnujOcl v efe ktnej
tenorovej tercii G - H. Ilias úžasnej
dramatickej sily, expresivity a obsahu.
Hrdinovia če s kej, ruskej, nemeckiJ1
francúzs keJ a talia nskeJ klas icke j opery1
a le prcdov~o tkým laureátsky Ondrej z
KrútMvy, exportnó vydania Salnt-S a ~ n
sovho Samsona, CaJkovskóho Hermllnll a
najm!! Verdiho Olhella - to jo dlvlldel·
ná tvá r če rstvého plltdeslatnlka )oze ta
Kondora.
J. BLAHO

jubileum Eleny Smidžárovei

ho bar ok a vytaduJe vSak
osobltny pr1stup a kry§tal/ztJ.
clu spr tJuneho lnterpret ačn~h o
prt~t upu , l ebo tludne t e mpou~.
m~ trumenta~ ntl
a dynamlcka
pokyny takmer do periódy ur·
cholouéllo baroku neexi stuja.
NaJult~!il m problémom zostava samotntJ prl prauntJ prtJca,
získavanie a r ozpis mater lc:!l u,
ktorý takmer nikdy nemot.no
ziskat u ,,hotoveJ" podobe. Ma
l ok/o sl napr. uvedomuJe, te
priprava k oncertu, ktorý sme
pr edutedll 13. Jala 1. r. na ntJ
duon UniVerzitneJ knl~nlce, uy tadouala ru kopisné vyhotovenie t;B ln ~ trum ent tllnych a uo·
kalnych partou. Len mal e per ·
canto ~ kluú/eb ~ m e mohl/ preúulest na podJ..:lade uyll ače n ~h o
notouello material u. Napriek to·
mu ~me u! vereJne predul edll
130 sklad/Pb. Nemofno t eda houorlt o lahkeJ prtlc/ a t obož
nem6te byt re(} o flnu n~n om
r f ekte, ktorfi u rade mladých
nad~encou nikdy nefl ral ! Iadnu
0/ohu. NtJmaha v~a k nebola
mdm a, l krct sl tr eba uu~do
mif, te z rozplsanycll mater/tJ
lou uelk~ percento zostdua ml mo zqradenla do koncert n~fl o
programu, keďte naSou snahou
bolo ufdy uprednostnil naJlepSie a naJiltlnneJSl e diela, k to·
r d ~o naJdDsl edneJ!.Ie r eprezentuja skludatera čl urttté obdobie. Nl~ nemohlo zattenlt dobrodružstvo pozntluania vzdialeneJ hudby a ztlrouetf nachtldzanla bllzkosll l!loueka, ktor !} Itl·
to hudbu uytuor/1.

päťdesiatka

Me no jubllujt1cet Eleny
Smld žá roveJ (nar. 2. augusta 1908 ) sa v kontexte slovenske j hudobnej
kultúry
sklo11ova lo v
dvoch oblastiach: v Interp re tačn e j a v pedago·
glckej. Obom venova lll
desaťro č ia svojho života.

Pt·e koncertntl dráhu klaviristky prlllla pripravená ako Jedna z prvých
absolventov Hudobnej a
dramatickeJ
llkadémlo
pre Slovensko - v trlo·
do pror. Anny Kafendo·
vej - a ako absolventka
Ma jstrovskeJ školy v Pra·
he u prot. Hoftmelstra.
Stredobodom Sml dl!áro.
vej záuJmu bol na tmU
klasický repertoár a ko·
mornll hra . S počiatku
s p olu úč ink ov ala
s Ml·
chalom Ka rlnom v kla·
vlrnom due, v rokoch
1945·49 bota
č le nk ou
Symfonického orchestra
bratislavského rozhlasu
a ko kla viristka, v rokoch
1949-1952 č l e nk ou Slo·
venskej tllharmOnle. Od
roku 1952 al! donedávna
pOsoblla ako pedagóg

kla vrrnoj hry na Kon1.er•
vatórlu v Bratlslnve. Vy.
stupovala na množstva
umelec kých vel:!erov, spo·
lut1člnkovalo s mnohými
slovenskými lnš trumenta·
listami a spevllkml, In·
tenzlvna bola Iii je j spolupt·áca s r ozhlasom. V
repertotlrl Eleny Smldžárovoj významný podiel
patril klasickému reper·
toá ru - Bachovi, Mozar.
tovl. Haydnovl, Schumannovt a z domáceJ tvorby
zvl ášť Fra ntl!!kovi Babuškov!. Smldžárove t klasické o komorné zamer11nle
sa preJavilo at na tel lnte rpretal:!nom s lohu, z
ktorého kritika vyzdvlho•
vala na jmll prácu s ditallom, cit pro !:!Istotu
štýlu, prlehflldnosf Jlnll
tvaru a technickú pricfz.
nost.

Pripomíname si. ..
K eď sl 25. septemiJra prlpomlna ul:!ltefskií verejnos( zaokr t1hle né jubileum
hudobného vedca a vysoko!.kolské ho pedagóga dr. Jozefa Tudolla, CSc., vyné•·a sa ná m v mysli myšlienka Pavla )ozora Safárika: .,Práce neštltil jsem se
nikdy, ale no vždy mohl jsem Jlt po
hlase srdce, n ýbrl! v! tšlnou je n tudy, kudy ktlzala povinnost a nouze a nejednou
)som se chvel, ba klesal pod tthou ! Ivo·
ta". Taký je náš jubilant. V počiatoč
ných rokoch u č lte lskeJ pOsobnostl for moval mlád ež Hornej St1 č e, Doh ň ao, Košeckého Podhradia, Pruského, Dubnice,
llornoj Vsi a j prt emyslov4kov a gymnazistov v Brne. No po univerzitnom š tt1dlu v Brne a v Bratislave fa l!lskom jeho
pedagogickej l:!lnnos ll stala so Vysolttl
skola pedagogická, Vyllšla pedagogické
skola a Katedra hudobnej vedy a výcho·
vy FFUK v Bra tislave. Na týchto postoc h
vychoval nlekofko generécl! s lovenských
učitefov, tu p!sal svoje skriptá z dejln

hudby, popularizač n é l:!ltlnky a prfspevliy
do zborntkov.
Na vi:etkých miestach šlrll s entuzlaz:
moro hudobnO osvetu. ]eho ! laci radl
s pomlna jO na jeho zoujfmav9, odborne
rundovaný a i:iseJistlcky koncipovaný s pOsob prednášanla, plnf rel:!n!ckebo páto•
su. Po č et ntm napfsaných ul:!ebnýcJt
skript z araďuje ho medzi naJplodnejš!cJl
tvorcov učebnicov e j llter~tťlry z obla s~!
hudobnej výchovy. No 1 kvantita jeho
publicistiky v denne j l l:!asoplseckej tlnl:!l
má sotva páru. Jeho muzlkologlcké záujmy sa st1streďovall na problematiku hu,
dobných vzťahov Cechov o Slovákov a
na hudbu soviets ku, takže je vlastQ.e je·
dln9m muzlkolOgom tohto špeclflckého
zamerania.
Prllca pedagOga, muzlkoJOga, pr4ca na
úseku umeleckeJ popularlz4cle, besedy
a prednáš ky - to 18 priblll!n9 obraz
práce nllšho jubilanta, práca, v ktoreJ sa
do:llva svo jich 65 rokov.
ALIBRT BRANSKY
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[Do končenie z l. str.)
túrne Inštitúcie, aby bilancoval! svoju
p rácu. lmpozantn9 je prehlad spevákov.
ktor1 tu vystupovali. gramof ónové spo·
lol!nostl tu predv6dzall prvé fonograflcké záznamy existujúce od roku 1905
a takmer pod•·obnú zvukovú dokumentá ·
clu z rokov, kedy hry viedol Siegfried
Wagner. Prvá svetová vojna slávnosti
prerušila, avšak šlkovn9 Siegfried Wag.
ner ziska! medzinárodnú finančnú pod
poru a v r. 1924 hry obnovil. Desiatky
slávnych dirigentov dotváral! zvukovO
podobu Wagnerov9ch part1t0r. p1· 1čom
zvläšt vell(é zásluhy sa tu dávajú Wil·
helmovt Furtwänglerovl, k tor9 spoj!l ne
predstavltelne vybrúsen9 orchester s
priam vedeckou znalos ťou Wagnerov9Ch
partitúr. To všetko je zachytené na plat·
nlach a z vlá š ť nahrávka firmy Telefun·
k en z r. 1936, kde spi evajú l Franz V!!l ·
ker, Max Lorenz, )aro Pr ohazlca, pova žuje sa za dokonalý, ve~a rokov nepre
k ona ný interpretačný dokument. Keď v
r. 1951 prevzali vedenie vnuci Ri charda
\\ag nera, v známom programovom oz ná·
men! vyhlásili, že chcú posunú{ Ideu
svojho deda do modernejšej polohy. Pri·
zvali sl k spolupráci dirigenta Georga
Soltlho, neskôr Hansa Knappertsbuscho ,
Josepha Kellberta a ďal šieh, ktor! n11 ·
l1rolt svojé koncepcie llež n11 ~ramof()

nové platne. Aj z hladiska réžie sa uro
bil revolul!n9 zásah do trad !cle. W1eland
Wagner odbúral tradičné kulisy, oprostll
javisko od romantických prežltlcov, vy
tvoril najm!l pomocou svetla zvláštnu
.,neutrálnu " ill\ztu, nechal zjemni! k ostý
my a pr etransponoval mytológiu do m o
derného javiskového prostredia.
Pred dvoma rokmi začali sa tu pri
pra vy na tohoročnú storočnicu. Všetk 1
snahy ovládala centrálna téza ,.pribl!žtf
Wagnerovo dielo ešte v!ll!šmi stíl!asnostl
a nebáť sa ďalšieho hladanla, pr!padne
nového
výkladu
jeho dominantných
diel". Yolba padla nn sk upinu francúz
skych umelcov - dirigenta Pierra Bou.
leza, režiséra Patrlca Chéreaua, v9tvar·
n!ka Richarda Peduzzlho a návrhára kos.
týmov facquesa Schmidta. V odborných
k~;uhoch to vyvolalo Isté prekvapeni e,
kedže !llozoflcká podstata vtacer9ch
Wagnerov9ch diel je mimoriadne kom·
pllkovaná a samo tn! Nemci nebývajú pri
výkladoch jednotn!.
Nová javisková koncepcia štyroch večerov Prsteľ\a predstavu je radikálny roz·
chod s tým, eo sa doteraz v Bayreuthe
robilo a preto vyvolala l tolko úvah, po·
lem!k, ba dokonca na záver predstavenia prejavy nesúhlasu.
Aby sme mohli zau j ať vlastné stano·
vlsko, treba sl pripomenúť fllozofickti

podstatu Wagnerovlio Pr steňa Nlbelungov a skonfro ntovať ju s novou javis·
kovou koncepciou. Vieme, že Wagner bol
v mladosti typickým predstaviterom mia·
dého pokrokového Nemca, v revolučnom
roku 1848 prudko útočil na vtedajšie spo
lol!enské zriadenie, aby sa .,zrušili" p e·
nlaze a .,vyhubili posledné privilégiá
anstokracle". V diele Umenie a budúc·
nos{ (1849) vyslovuje názor, že p o
.,miestnom nacionalizme" l!oskoro pride
.,nadnárodný unlverzallzmus", eo v jeh o
predstave znamenalo nové pokrokové
umenie, robené podla najvyššieh estetlc
kých predstáv a s jasn9m pokrokov9m
zamoran!m. V májl 1819 rozdával revo
lul!né letáky na bnl'llcádach v Drážďa ·
noch a vydali na ňho zatykal!, takže mu
sei utiecť do Svajl!larska . S týmito Ideál·
ml a bohato vypracovanou skl adateľskou
technikou prlstt:íptl ku k ompoz!cll Prste·
11a. Závažný Impulz našiel i vo Cllozofll
mladohegellánov, najmä Ludwiga Feuer.
bacha. Zaujala ho najm!! Feuerbachova
kritika nábožen stva, ktoré má nahradi(
nová láska k luď om a vôbec nová spoločnost. Vo svo jej práci Revolúcia z roleu 1849 p!še: ,.Chcel by som z lomiť moc
slln9ch, zákona a vlastn!ctva. Nech sa
vlast ná vôla stane pánom l!loveka, jeho
vlastná túžba jeho zá konom, vlastná sl ·

Boutezovo hudobné naštudovanie j é
zna l!ne komo rné. Prltlmll orchester ľa!
tak k rytý l a zjemnil vrcholy. Akoby v
11om vždy prevládal lmprestonistlclc 9 pristup k partitúre. Vo verej nej diskusii ob_
hajovat svoju koncepciu tým, že Wagner
zveril orchestru miestami sprievodnú
f unkciu a dominantu vid! vo vokálnych
partoch . Ako vždy vynikajúci b ~y reut h 
ský orchester poskytne obecenstvu nR lvyššie pôžitky, prll!om "Jubilejná" pt eáda obsadených spevákov s plňa bezozvy!í.
ku najvyššie nát•oky. V obsaden!, ktoré
som štyri vel!ery sledoval, dominova la
Gwyneth jonesová ( Brtlnnhllda), Dona l<\
Mclntyre (Wotan ), Karl Rldd erbusch
(1-!undlng]. Heinz Zednlk (Mime} a Zol·
lán Kelemen [Alllerl ch).

Gwyneth Jane·
1Briinn
soud
hllda 1 a Donal d
111c lntyre {Wo
Ian} u 3. det·
stue Wagnera·
ve j Valkýry.

lntctdt on
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tella
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fe\/W a/11
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pod vplyvom Scnopenliauera rflvtduji
niektoré svoje názory a vo svojich spi•
soch uverejnt druhý výklad (n1i v!dy
dOsledne nový) Nlbelungovho prsteň a,
To treba vedieť, aby sme pochopili, H
P. Ché reau sa priklonil k prvej verzii.
Na javisku odbúral takmer všetko, č o
pripom!nalo starO mytológiu, n eupla111U,
je ani bývalé .,neutrálne" prostredie, vracia na javisko niektoré kul!sy alebo
aspo11 náznakové predmety, ktoré majd
dej skonkrétniť. llt:íziu dna Rýna nahradi konkrétnym náznakom akejsi elektrár•
ne a od začiatku koncipuJe ubleden9 n'•
rod Nlbelungov ako protestujúcu masu;
ktorá /!a k á .,na svoju chv!lu". V popredt
prvých troch vel!erov dominuje Idea vy~
kOpenia sveta od kliatby zlata, zni čenie
starého, v putách egoizmu sa zmietaného
sveta a prlvolante nového šťastlivého veku láskou. V novej javiskovej koncepcii
sa oslabuje viac vzťah ov medzi j ednotli,
výml postavami, vl!!tane rOznych Wotanových zmlt:ív, k toré bývali v starš!cb
koncepciách dosť dôležité a najmli
usmer1~ovall vzájomné konanie hlavných
postáv. V Súmraku bohov Chéreauovi
Walhala tiež hor! a spolu s ňou l stA ~ý
poriadok, ale sl!astl ozbrojent Nlbelungovia majú navyše charakterizovať bu·
dúcu a azda o chv!lu prlchodlvšlu revo"
lúciu. Treba pripomenúť, že uplatnenie
kulls [kdesi som Wal, že režiséra silne
ovplyvnil Brecht) skonkrétňuje dej a k to
pozná cy klus nepochybuje, že režisér tu
prezentuje Wagnera v jeho revolučnej
podobe. Cast tradll'!ných návštevn!kov
Bayr euthu
túto koncepciu nepi'! ja ta,
znal!ná časť obecenstv11 však vyvoláva
umelcov až 12· k r át pred oponu.

la cel9m jeho mAjet k om, lebo posvätný
je len slobodný človek a nl/! nie je vyš
sleho ako on". Pod týmto zorn9m uhlom
píše jednotlivé časti svojho Prsteňa a
rozprncúva obrovskú ľilozofick(t koncep·
eiu .,viPst existu júce pomery rýchlo k
vyssiemu stupi'lu dokonalosti". NeskOr

Koncepcia f•·ancúzskeho teamu Je nám
bl!zka tým, že sa priklonila k pOvodnému Wagnerovmu zl!meru a dOsledne pod ~
či arkla niektoré Id ey, ktorých sl sta1·šie
Inscenácie n evšimli alebo sa na ne neorientovali.

alebo nie, za1·od! jabl lcnm l. A
t11k, ako jabloil nevie, al<o
ohod notia jej plody odborníci
na trhu, tak ani umelec sa nepýta, čl sa odborn!kom plody
Jeho práce pál!la alebo nie.
Umelec jednoducho c!tl, že má
čo povedať a povie to". (A.
SchO nherg: Listy. )
"eby sme sa nebáli hl'llbéhn

ZtVOT SKLADATECA 20. STO·
ROC IA: l:'ú.ť veľkého hudobn!kA ,
moze byt zauji)nává z rozhč·
nych
tila'tlbk.. Mí'ln upúlnll
osohné i:rt}!• :tkl.udutcľa na šich
čia~. JOho sk úsenosti, ktoré ~li
pre hudobn!kov rovnako pouč
n e ako jelio tvorba.
1'a:l;kých 77 rokov, ktoré prežil A. Sc11llnberg [1874-'-1951).
boľo priam do k rajnosti pud·
riadených n eochvej nému úsiliu
p rejavi ť a utvrdiť sn vo vlnst·
nom umeni. Bieda, neúspech,
k nvda, potlkame sa sem a !am,
keď si treba znova a znova ťa ž
ko vydobyť uznanie to te
bremeno, eo zneste len nevšetl·
n9 l!lovek . Nemecky hovorlati
žid, kto~ý si nevedel nájl!IP
m1esto v živote, svetobežnllc,
ktot•ý stále hlodal riešenie, ako
no tomto svete žiť. Rtlkeovské
nl! lady [ ..... domov bol pre
m•la iba /!!ms! cudzťm, pre čo
som musel p racovať, moji bl!z·
le i boli pre mňa iba hosťami ,
ktor! nechceli od Ist .. ." l na j
Jcp!lie charakterizu jú traglck9
žtvot A. Schtlnberga .
Keď sa pozeráme na jel10
portrét, ohromuje nás sila je
ho výrazu. Vld!me tvár č lov e
ka, ktorý chce p rek onať chaos
jestvovania v presvedl!en!, že
bylle sa realizuje vo več no sti
ak o estetlck9 renomén. Zo sa
moty sl vedel urobi! spojenca ,
ktor9 mu pom áh~ ! obohati{ po·
zorovaclu schopnost vo vztahu
k svetu. Velmi ťažko znášal, že
ho neuznávali, ale napriek tomu nezúral. Nestal sa l en po
zorovateYom života, ale vytr
v11 lo presadzoval svoje novátor·
stvo. Sch!!nbergov životný kó·
dP.X so r edukoval na postulát
vset kých v9zna l!ných lud!: .. vo
rim v to, eo rob!m - a rob!m
Iba to, v /!o verím", Nie je

mužné, aby t.tvot boJ cr~tnu hez
c'•alA, al ebo aby k ctelu ne
vie(i lit nijaká cesta. Zlvota je
ltodcn tba ten, č o sl mu!;r· kaž
ti} de t) znovu vydolly(.
dve neobyča jné vlustnos·
tí, ktor}·m, su s p ravlt~l a . vyznri
ču,l! velmt llllentovunl · lucli" .
sc liop no sť chá pať v!letko svoJ
ským spósohom a zvl!\Stnu su
vcr>•nnosť, s akou vedel sVOJI
polorovan1n
a
hodnotenia
v nu knúť in}·tn .
~tal

Sc hiinberga po celý život
sprevádzalo neustá le hladanle
nového, rodiaceho sa, vznikajú·
ceho. Ku ka ždej novej úlohe
bez predsudkov,
pristupova l
vžcly znova, zal!!najúc l!asto ne·
govan!m. To mu nebránilo hú
ževnato brániC zásadu : nikdy
neslobotlno s trá c ať k ontinuitu.
PrílJ S vefkou stra tou pre tech·
niku jtl opustenie majstrovstva,
ktoré sa v minulosti už raz na ·
dobudlo. Nonl!videl povrchnosť,
neuv.1zcnost a lahkomyselné
nad~enie . Možno, že to bola je·
ho slabosť, no kategot·lcky od ·
m1etal fah lc omysefnos ť , všetko
bral vážne, do hlbky. So
>.kromnosfou, ktorá bola preňho
prfznačná,
pred poklado!, "e
mravl!la pracovitosť vo všet·
k ých oblastiach života viedlo
v našej dobe k tomu, že od ra .
zom epochy nie je Jedna velkt\,
ale množstvo malých osobnost!.
feho heslom bolo : nepodliehať
slepo ctižiadostivosti, vellterovl, ktorého mnoh! počúvajt'l
dobrovolne a ochotne. Treba
v~ak byt ., ... rovnako sk rom
ným - ako nadan ým, rovnako
úctlv9m - ako schopn9m, rov ·
nako nenápadným - ako v šed·
ným. Mne sa vid!", - napťsal
A. Sr.honherg, .,že um elec sa
poná ~ a na jabl01~ : keď nad!de
jej čas, začne kvitnúť a čl chce

zjcdnodu!ovanla, mohli by sme
~IVOtiiÍI pú ! A. Sch!!nbergu for ·
millnc 1·ozdell t' m1 tri obdobia:
Viedol\ Berl!n, Spojené ~táty
amet·lcké.
Viedol\ (1874- 1926 ), rodisko
skladatera, vplyvala nat'1ho v
oi.Jtlobí, keď su rormovall jeho
nilzory. Uchvútrny zé.Hubou lc
maitftrstvu,
Schonbcrg skúi;a
wujo sily nko umelec. Vytvoril
.;ériu
obr!lzov
[Autoportrét,
MAsky, Portrót ženy l. ktorým
Va silij Kandlnsk(J venoval špe.
cllllny krltlck9 rozbor. V tom ·
to predvojnovom obdob! uve·
rejillljc Schonberg aj svoje pr·
vé hudobné opusy.
Revolučnosť reforiem prilá·
kala lc A. Schtlnbergovi mJa.
d9ch skladai elov. Darlus Mil·
haud, Maurice Ravel, Fra ncis
Poulenc prichádzali k nemu z
Par!ža do VIedne bez ohladu
nn to, že nebolo Iahké udržia.
vat k ontakty, prerušené prvou
svetovou vojnou. Táto revoluč ·
no::.t vsak aj odstrašovala po·
slucháč ov a vyvolávala ~kan 
dály, ktoré boli dlho sprievod·
n9m javom pri predvádzan! Je·
ho s!(ladleb. Neúspech sklada ·
tela traumoval. Viedeň nechce.
la Sch!!nberga uznať. Pr!llš verk9 podiel serióznosti v jeho
hudbe sa registroval ako č osi
smiešne. Obviňovali ho z ne·
schopnosti z!skat sl rýchlo ši·
rokú popularitu, jeho hudbu
pokladali za zbytoč nú , nezdra
v(! a škodlivú.

Roku 1926 odiiiel A. Scbiin·
berg do Berlfna ( 1926 až 1933 l .
Berl!nske obdobie rozširuje Je·
ho hudobné kon takty. Sch!!n
bergove skladby diriguje Erich
Kleiber a Wil helm Furtwl!ngler.
Rudolr Serk!n a Eduard Steuer·
mann predvádzajú jeho klav!r
ne opusy. Praktická a teoretlc·
ká l!lnnost n.a umeleckej aka·

Arno/cl Scltänberg u r odinnom krulzu.

démll mu priniesl i stavu. Bolo
to najíl~pes nej sie obdobie r ozkvetu Schônbcrgovýcb tvorivých s! l. Toto obdobie trvalo
však Iba sedem rokov. Bolo
prerušené nástupom nacizmu.
A. Schtlnberg bol odst:ídený na
V}•hnanstvo.
Nachádzajúc sa med zi llvo·
tom a smrťou [od pr!llšnej vy·
čer panostl),
zal!!na posledné,
americké obdoble [1933-1951).
Sch!!nberg je znova v situácii,
ked sa mus! v cudzej krajine
presadiť s nov9m štýlom, po·
žladavkaml i hodnoteniami. Ná·
vrat k tonálnej hudbe, o kto·
r om sa tolko hovol'l ako ô re·
negátstve,• nijako neznamenal
kapituláciu pred kritickým reallZinom tejto k rajiny. Len čo
Schonberg stvárnil a vyhlásil
za rovnako oprávnenú svoju
metódu skladby dvanásttóno.
vou technikou, nevidel už zásadný rozdiel medzi tonálnou a
dodekaf onlck ou hudbou. Bol to·
ho názoru, že Isté javy (ako
napriklad prekonanie tonall·
ty ) nemožno odvolať. Prel!o b y
v:'lak objavenie nov9ch dkonov
hudobnej rei!! malo vylúč1t
možnosť prejavi{ sa podla po·
treby a1 v sta r ý ch rormácb ?
Tonálne skladby z amerického
obdobia A. Schtlnberga, ako
.,Kol Nldre", alebo ;;Tiin; lo

prežil V01·šavu" naznäntrnaU
uznanie ,.chyby atonallty".

Tri obdobia v biograUi A.
Sch!!nberga možno prirovnal k
trom obrovsk9m morsk ým vl·
nám, lámajúclm lode, v ktor}•C'h
sklada toi po ka ždý t•az zvádzal
urputný boj na život a na smrt,
no v yšiel z nich v!ťazne. ,.Mám
pocit, ani čo by som bol pa dol do ocellna vriaceJ vody.
Preto;1.e som nevedel pláVdť,
alebo nejak ým Iným spôsobom
sa zachrániť , zal!al som to skú.
šat rukami 1 nohami, ako !'lom
len ved el. Neviem, ako som ~a
zachránil, ako to, že som ~ a
za živa neuvarll. Za Jedimi wei·
ju zásluhu pokladám Iba to. ~e
som sa nevzdal." rz pr·ejavu A.
Scb!!nberga
pri
prfležltostl
osláv Jeho sedem desia tln.)
Biogra fia A. Scb!!nberga nie

le pre nás Iba etickým ponaučän!m , ale žlv9m a zeujfmll v9m svedectvom o št9loch zložltej epochy prvej polovtco 20.
storočia , ktorá
bola pestr ým
kaleidoskopom pol!etných ume.
Hick1cli smerov.

'' reklad: E. BRANIKOVA
W.o.kralovaaie v bud. čísle. l

