
p oria dateiov slávnosti, poďakoval sa 1n· 
šlitúciám l jednotlivcom, ktorl s a na 

Ich prfp r ave 1 realizácii podlela jú, chvá· 
1i1 harmóniu spolupráce a rád konsta· 
lova! počtom ročnfkov BHS stúpajúci zá. 
ujem obecen stva, ktorého rady z r oka 
na rok vo zvýšenej m iere rozširujú a j 
zahranlčnf hostia. Potešila správa, že 
festivalovú atmosféru prostrednfctvom 
"živych" koncertov zažije a j vyše dvad· 
sať mimobratislavských miest, že počas 
BHS nav!H!vl hudba a jej Interpreti pra· 
cujúcich niektorých bratislavských zá· 
vodov, potešila miera pozornosti, ktor(! 
rozhlasové 1 televízne vysiela nie h~;~dlá 

slávn ostiam venovať. Program, ktorý 
predkladajú usporiadatelia Bratislav· 

ských hudobných slávnosti 1976 a o 
ktorom sme už aj našich čitatefov n ie 
raz In formovali, ani v tomto roku ne· 

s kt-bi! hojnosťou, ba bez väčšieho rizika 
možno už teraz predvídať, že pr! záve
rečnom slove o BHS, ktoré povie nielen 
kritika, ale i ohecon~tvo, nebude núdza 
o pripomienky ku kva n tite podujal!, k u 

Slávnosti 
hudby 

V čas~. ked' čitatelia dostanú do rúk 
nové čisto násho časopisu, Bratislavské 
hudobné slávnos ti budú mať za sebou 
nielen otvárací ceremoniál, ale už l nie· 
kolko podujat! - a pohlad na progra
movú skladbu festivalu napovedá, že bu· 
de možné zarcg1strovať už aj nie ktoré 
mimoriadne zážitky. 

Na prahu festivalu stretol sa so zá 
stupcami tlače, rozhlasu a telev(zie 
predsed/l restlvalovéllo výboru dr. Juraj 
Haluzlcký: Pripomenul zámery a c iele 

kollz11 atrakt[vn ych prog ramov v 'kon· 
certne( sieni a v opere. 

Dvanásty ročn!k Bratislavských hu· 
dobných slávnosti prezentuje v tomto 
roku vo väčšej miere než v minulosti 
zahraničné o perné ensembly, ktorých 

hostovanle siubuje najmä po 1:eperto~· 

rovej stránke rozšť1'en1e obzoru, pred· 
stav! domácich 1 z11hramčnych 1nterp1·e
tov a súb01·y. kt01·ych meno priťahuje a 
garantuje kvalitu, ku cti se dostáva aj 

O etnomuzikológii medzinárodne 
Tohtorotný, v poradi u~ siedmy etna 

muzikologický seminár, usportadaný 
Umenovedným a~tavom SAV v Bratisla 
ve a ďälšími m!Jtllúciaml uskutočnil sa 
v dlioch 6.-10. septembra na Donova· 
l och a zaoberal ~a pastierskou hudbou CJ 

tanečnou kultúrou v Karpatoch a na Bal· 
kdne. Parcidlne výsledky svoflch výsku· 
mov predniesli na!li a zahranitnl muz/ 
kológovla i tanečnt teoretici. Okrem bo 
hatef líl~asll domdctch prednd!latetov sa 
sem Indra zúca.\1 nzli odborntc/ zo S ovte/ 
skeho iväzu, Pol:>ka, Maďarska. NDR 
'Svajt1/arska, NSR, Ttthosldvle a Rakúska 
Na programe dl)a nebola gen~za pastier 
ske1 kultúry v Karpatoch a na Balkt1 
ne. Prednái>ky sa zaoberali podrobnou 
analýzou ctaslkOV!íCh ;avov a parcldl 
nych produktov skúmané/to predmetu 
Pote~u/úct te uátny prtstup k analýze 
pa~t/er~ke/ kultúry u nás l v zahralllCI 
Mo~no kon!itatovot, že naSl vedc1 pra 
eu/ú natmoderl!e/!límt mel6dami a vyutz 
va;ú na,nov!ile U!}sledky vedy na abo 
hatenze s11o,e/ práce. Semintlr bol plod 
nou konfrontt1rtou bádateľských výsku 
771011 a/ v tom/o .m1ere. Denne tu odznelr 
osem prednd~ok, ku ktorfím .\a dt:-.kuto 
valo. Súčast'ou semmára bola a1 ná11šte 
va Slooen .\k~ho ntlrudltlllto múzea u Mar 
line. Semindr otvoril doc. Ladi~lav Bur 
la~. rtaclllel \ekC'Ie huäobnef veäy Ume 
novednllho ú~tavu SAV. Z domdczrl; 
prednlt~atelov sa predstamli vysledkamt 
S/JO/rcll 1)/jskumov Oskár msclzek l o bez 
dierkovt}éh pasuerskych pi!Halkdclz v eu 
róp\kom kontexte}, Alica El~chekovd {o 
tasoue1 asymetrtl v slovenskych ludo 
vých ple.snaclz ~o zvldstnym lretetom na 
päfdobOIJÚ metriku, päťtaktovll fednotky 
a pilfcllelne melódie v Gemeri/, Soi1a 
Burla~ovd referovala o viachlasnom spe 
ve na 1/orellro tí, Ondrej Demo obohalll 
svo1u prednd~ku o pasllerskych dialó 
goch na severozdpadnom Slovensku pek· 

r1ými uktížkamt rozhlasovOch nahrdvok, 
Tana Mdria Ter rayovä sledovala stopy 
pastierske; kultúry v nlektor.l}ch lzudob: 
no•historických pramenoclt, Mlkuld!l Mu· 
Mnka hovora o ukra/ill~kýcll belle/lem 
skýcll hrdch na vychodnom Slovensku, 
ivan MalJdk zaufal prllomných novými 
faktami z oblasti def1n fufaPy, Túlia Ko 
váčovd analyzovala trávnice zo stredn~ 
ho Slovenska. Parciálne výsledky do· 
siahnutll dotaznlkouou akciou na Etna 
grajlckom atlase Slovenska predmeslz 
Andre/ Su/ltk a 1 roz.~trenle pa!;/ ierskych 
rohoo a trúb}, St anislav Du~ek {odze· 
mok 1 a Eva Orszt1ryová { bezd/erkov~ 
pí!;talky /. Hannall Z..audová hovor !la o 
prvkoch pasuerskeJ kultúry v českom 
hudobnom a tanel:nonz fol klóre, Kllment 
Ondrefka sa zaoberal past ierskou lema 
llkou v pohybove/ kuliCLre slovenskllh.c; 
tudu. O de;lndclz rJÓ/d hovoril Bdl znt 
Sárosz : Maďarska a o pastierskych ro 
hoiJfích ~igndloch v Maďarsku T,u,za Ta 
rwvá. /ullfl•1 Strafndr z Cubľany hovoril 
o pus/ier~klft fz hudobných nástrO/OCh v 
Slovln~ku. /erko Bez/č zo Zdhrebu oba 
známi/ prilUIIlltl/c:lt s piesilovýml druh 
mi c/znar~>kých pa~;tlerov v Chorvátsku. 
Helga Thtelovd z Rakúska prednáša/u 
o plesltach vysokohorských kopanU!Iarou 
v l..ungau prt Salzburgu a Bar bara Kra 
derovd o hudobne/ kultúre bulharskgch 
a srbskych pastierov. Albrecht Schneíde1 
z Bonnu lzouorll o pastierske/ kulttírf 
ako o všeobecmom bác/ateľ.~kom probléme 
hudobne/ etnológie a Max Peter Baumenn 
z Bernu o niektorých pa~;tier~kllch fu 
dových hudobnl}ch nástro/och. 

Siedmy etnomuzlkologlcký sem1nt21 
ukltzal, že probl~m šttídia pastierske; hu 
dobnef. tanečnet a zuykoslovne1 kultúry 
zostdva naďale/ aktudlnym o v mnohom 
prítaWm}m predmetom uedeck~ho báda 
nta na!ilch a1 zahran/čntjch vedcov. 

ALEXANDER MOZl 

tvorba našich skladatelov. Nie je cielom 
týchto riadkov pokúsit s a suplovať pro
pagáciu BHS: pre tento ročník by to už 

holo aj tak neskoro - a ako sme sa 
dozvedeli na spomínanej tlačovej bese· 
de, aj zbytočné, lebo percentuálne pre· 
važujú koncerty a predstaven la, ktoré 
boli už v predstihu vypredané. Radi by 

sme vsak predsa len upozornili na po· 
clujatia, s ktorými sa mož;no stretnút 
1 ba v bratislavských sviatočných hu · 
dobných dnoch a ktoré, myslime sl, zo· 
hráva11í velmi závažnú ulohu pri rormo· 
van[ osob1tych, špecifických čtt !vára 
BHS: na ln terpódlulll, nesúťažnú pre 
h liadku mladých umelcov zo socialistic· 
'kých krajin, ktoré aj v minulých ročn!· 
koch prlnteslo nejedno veflcé, prljemné 

prekvapenie a dalo nahliadnuť <lo zá· 
sobnika talen tov v spriatelených kraji

nách, na Medzinárodnú trib!ínu mladých 
in terpretov, kde sa predstavia a o lau· 
reáisky titul súťažia mlad! umelci z ce· 
lého sveta (v tomto roku bude Tribúna 
patriť mladým spevákom: vystC1pla nie· 
len v koncertnej sieni SF, ale aj na scé· 
ne opery SND, kde sa vystúpenia prlpra· 

vujú v spolupráci s n ašimi umelcami -
režisérom B. Krlšk om, dirigentom O. Le

n árdom a scénografom P. M. Gáborom). 
Interpódlum a MT! vynárajú sa najčas· 

tejšie a j v zahraničných ohlasoch nR 

n ás festival. Nemožno nespomenú! aj 
ťfalšte festivalové osobitosti : muzikolo· 
gickú konferenciu Hudobné trad!cle Bra· 
tisla vy a JCn tvorcov1a, ktOra vy K IlLU'" 

stúpajúce smerovanie v o blasti záujmu, 
volby závažných a pr!ťa:Ziivých tém l v 
zahraničnej reprezentácii za prednáša

tefsk)•m stolom, podujatia rozhlasu u 
telev!z1e, ktoré prozentujú vlastnú pro· 
dukciu, ale sú i miestom pre u?itol::né 

diskusie, stretnutie dramaturgov na pô
de Slovenského hudobného fondu ... 
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Slávnosti hudby, ktoré sa odohratú v 

rámci štmástich festivalových tlni, mali 
v novej sezóne už SVOJU predohru: pri· 
pravl\1 nám ju hostovania iodQ.ského 

operného a soi'ljského baletného s úboru , 
ptesňovy recitál Petra Schrelera a sláv 
nosťou bolo aj p1·ipomenutie st ll. me· 
dzinárodného dna hudby - l . októbrn 

1976. Pred rokom posolstvá Dmitrija So~ 
takovlča a Yehudi Menuhinu zddvodilo 

vali myslicnku - v jediný d e11 rok11 

intenzivnejsie než v ostatné prec!llt vel 
kosť a význam hudobného umenia a cez 

jeho vsezrozumitefnost prec!tlť spolu 
patričnos! l udstva na celom svete. V 
tomto roku v zah1·amč! l u nás hudba. 
myslienky o nej l zvýšený záujem o litt 

v 11. medzinárodný deň hudby doku 
men tovall, ze lálo cenná idea so ujali! 

-zm-

v dhoclz 21.' a 22 .. septembra t. r. hos· 
toval na scéne opery Slovensk~llo nd· 
rodn~lzo dwadla BAWT NARODND/ fJI'E· 
RY SOFIA. Bulharsk! umelci, kiOI'Lil'll en
semble md u~ za ~ebou polstorotu> prd
ce 1 úspechov, prii>li do BratislavlJ ·' dvo
ma ukážkamt zo svo/ho repertodru, !.:to· 
r1i obsial!ne v!,etky mjznanzn~ dtela \rJe
tove; baletne/ klaszky. Veľkd starostli
uost sa venu;e rozvo/u bulharsk~llo nd· 
rodn~ho baletn~ho umPnw, porlnecuw \ a 
autorskd 'Polupráca s bullwrskýmt \kla
tlateľmt a oboznamu1e s ntmt melen do
maee, ale t zahranttn~ publlkum Sq
{l/Ský sCLbor vystúpil so zndmym Mm
kusov!jm /Jaletom Don QlliJOie a s p6vod-
1lým bulhar.ským baletom skladatela a 
tfmgenla AIPXandra Ra1teva llafduck.d 
pteŠe1l, klary terpá ndmel z obdobia 
boJov Bull1arov proti t ureck!jm utlato: 
ualelom. 

Pocta janáčkovi 
.
1 

Na Ministerst-ve kultlí · 
c•y SSR poskytol -v minu · 
lýcb dňoch dr. ). Phek 
1 českého Ministerst-va 
kultúry obsiahle infor 
miície o priprave hlav 
ných )an iič kových akcii 
roku 1978 (tento rok bu 
de 50. výročfm skladala 
ľovej smrti) . Rok 1978 
hude prebiehat v zname 
nf koncentrovanej pozoľ· 

nosti vnl!l tvorbe J.eoAa 
)anál!ka. Centrum osHh 
bude v Brne, kde tamoj· 
iia opera uvedie vlietky 
naj-významnejille skladA· 
terove opery. uskutoč ni 
sa tn konferenc ia o je· 
ho diele a rad ďal§ich 

podujati. Pralská jar 11 

1116 . t"k6 feltivaly budti 

značne zamerané na ) a 
ná l!kovu tvorhu. na§e ko 
morné te lesá a sólisti 
zaradia via c Ja näčko 

vých diel do svojho r e 
pertoát•u, v Os trave od 
:.~nie celé )anál!kovo zbo 
t•ové dielo a pripra vu j(• 
i rad ďal~lc b akc il. Po 
l:ita sa okrem iné ho s11 
značnou participáciou 
ttmelockých !ikôl, za hra 
ničných pl'llpaga l! nýr.h 
stredisk. K Janäčkovýt11 

oslavám vy jde i vior. 
publikácii. Oča stnici tej 
to prťpravnej pol'ady 
projeclnävali účast' Slo 
venska na celo~tátnych 
janál!kovských oslavách 

11 dospeli k vlacarým zá · 
nlným u.1áverom. Slo· 

vensk o sa plne zapoJI -
v r ámci svojich možnos· 
ti - do te jto veľkory
sej akc:ie, llpičknvé in~ti· 
túcie Slovenska a hu 
dob né festival y zvýtnz
nia ,.}anäč'kov ro k" u v 
prfpravnom výboro i v 
pracovných skupt~HH: h 
bude ma t Slovensku pat
ril:né za stťipen ie . Na po· 
1•ado 110 pod ro bne hnvn

r·ilo aj o význame l,on~a 

fa näl:ka pre hud hn XX. 
storočia . znnva sa pod· 
~iarkl o joh n voclťi r.e 

m ie~to med zi l!k lurla te f· 

mi náAhn s torot:ia JJ jed. 
nntno sa dos pelo k závo
r u, že tiHo a kc iu treba 
oovazova f' za jednu z 
kulttirnych dominant 
prftomností a fl•ohe jej 
venovať dôs lednú pOliOr

nost. -N-



itaccat, 
PRI PI{ l Ll:. Zl .u::d l 7ó nm· o 

denln ná1·odného umelcll rlr 
]o~nka Blahu m.pol'ladal Slovan 
~ky ústred ný vybor Zv!lzu čcc . 

koslovensko sovlctskrho prl<l 
1el stva a i'.vUz slovcn~kých 

skladalerov dnu 14. sPptembrll 
v Dome CSSP v Bratislave sláv· 
nostný vcčm·. O živote a pr"cl 
jubllun ta prchovOI'II podprod· 
seda ZSS dr. Zdenko Nováček. 

CSc .. ktorý vyzdvihol BJ jeho 
obetavCI prácu v ZCSSP, kdP. 
ako podpredseda sekcie sOv 
ZCSSO pro propllgúciu soviet· 

skoi lludhy sa významno prlčl· 
m 1 o prtbllžcnlc sovietskeho 
hudobnóho umonia nášmu pub· 
IIku, vyzdvi hol aj Jeho vý· 
znamnú (;J nnosť pri ziJieranl 
slovenských Judových plesni. 
Vcdl&cl oddelenia kultúry SÚV 
ZČSSP dr. Martin Kaptaš odo 
vzdal potom Jubilantovi blf1ho· 
pra]ný list prcdscdnlctva SOV 
ZCSSP a najvyi.slo vyznamena. 
nie ZCSSP, medailu ,.Za záslu· 
hy o rozvoj čoskoslovensko·so· 

vietskoho pr latofstva". Dna 15. 
septembra na ÚV KSS člen 

predsednlctva a tajomnl k OV 
KSS doc. Ľudovít Pezlár (na 
snlml<e) odovzdal dr. j ankovi 
Blahovi blahoprajný list ou 
prezidenta republiky a gene· 
rá lneho ta jomnlka ÚV KSC dr. 
Gustéva Husáka. (V. R. l 

SKLADATEĽOVI JÁNOVI ZIM· 
MEROVI pri príležitosti jeho 
50. narodenln usporiadal Zvllz 
slovenských skladateJov ctila 
26. septembra t. r. komorný 

koncert v Zrkadlovej sieni Pri· 
maclálneho paláca. Zo Zimme
rove) tvorby odznela Sonáta 
pre klavlr č. 3, op. 55, Concer · 
to da camera pre hoboj a k la · 
vir, op. 47, Sonáta pre klavi r 
č. l, op. 4, a dve premiéry: 
cyklus plesni pre spev a kla· 
vlr, op. 64 - Smaragd a skla· 
dotcfov 39. opus - Sláčikové 
kvarteto. jubilanta pozdravili 
Interpreti Eva Blohové, Evo 
Pappová, Vilma Ltchnerová, 
Emil Hargnš, Rudolf Macudzln· 
skl, Richard Zimmer o Sloven· 

ské kvarteto. 

BRATISLAVSK€ KOMORN€ 
ZDRUZENIE, ktoré sl so svoj im 
dirigentom Vlostlmllom Horá· 
k om prlpomlno štvrťstoročie 

svojej umelecke] činnosti, vy· 
stúpi v rámci Bratislavských 
hudobných slávnostt na koncer · 
te v Zrkadlovej stenl Prima· 
clálncho paláca dňa 19. októb· 
ra. Sólistom koncertu (Kože· 
tuh, Hummel, Ttsné, Zimmer) 
bude Rudol! Mocudzlnskt. 

STÁTNA FIHARMONIA KOS!. 
CE v sezóne 1976·77 pripravi· 
la pre košické obecenstvo kon· 
certy v tt·och abonentných ra· 
doch. Rad A obsahuje dvojmo· 
sačné cykly spravidla 6 sym· 

ton ických koncertov. Októbra· 
vý cyklus nazvaný .,Jesenné hu· 
dobné dni" otvorllt l. októbra 
v Medzmátodný deň hudby 
k oncer tom SF a jej šéfdlrlgen. 
ta B. Reiuchu a sólistu B. No· 
votného (Weber, Bruch, Moy· 
zes). Za dirigentským pultom 
SF sa v nove j sezóne objavia 
L. Slovák, B. Režucha, Z. Bllek, 

l:.. HUII l. 1 t-:>AikOJ, dr. t . Ro j 
tor, V. Válek, U. N&M>f' ll t NUR l. 
dr. V. ~meuíčok, D. Burkh 
1 U~A J, ]. Rohun a j . Dun1fll, 
ZUC&UtJ..Olll októbra Ili llU'>ÍO 

vul Orche5LCr Rozhlt~ ::.u H tele 
vizlo zo Sofw l> dlriR!ll11um V 
~ teta nom d so sólistom& M 
Mlnčuvom a K. l lnvlfkuvou. ľru 
sólové pur·ty koncenuv pnčitu 
~F s M. Mill'llnOVOII l MĽJÍ J. l 
čcrncckou, P. Csa bom l Pt:R l . 
W. Wc,·dehrom (USA], G. So 
kolovom [ZSSR). V. Mallnlnom 
1 ZSSR]. J. Petrovovou l Bt:R ). 
A. Mrázovou, P. Hth.selum 
(NDR), P. Toporczurom, j. 
Moullérom ( Fruncuzsku J, K. 
Petrócz&m, A. Cullarlnom, ~. 
)SlllkiJWOVOU (]o ponsko ), ll. 
Simúčkom t1 ] . ~ukom . Rad B 
obsahu je 8 koncet·tov ::.o sprte· 
vodným slovom - konrerty !oú 
zumoranó predovSel kým ll ll 

lludobnú 11tláde7. (diriRr.nll M. 
1\ lcmen~. R. Re~ucho, Z. Bflek, 
sólisti j . Krnmperová, E. Clp-
1-.nyovií , V. Cuchran, !-.. lllnk, 
V. Kllmuv [ZSSR], E. Jo'rancku· 
vu (Anglicko). t. KojaJ& ová, Ko· 
!.lckfí kvarteto, d&ptomunll 
V~MU o Jaurel\11 sú(u:~o! Kon· 
zervutória v Koi.lc&HCil]. Rud C 
prlná::.u 8 rcclláluvych n ko· 
murnych koucertuv: prell <; tavl 
známe duo Sa~u a Vladimlra 
Vcčtomovovcov (violončelo 8 
g&tara ) l:lnvlrlstu j . Rosa z 
USA ' Moskovské slúčikové 
kva~toto sopru 111stku Elenu 
Ha &Mclo~ú, klaviristov I. Zuko· 
vo ( ZSSH), Mari i! 11.1 Lapsanskó· 
ho o Kou Aru (Japonsko), hus· 
Jový r·ccltá l bude 111u! josef 
Suk. Zo súčasnej slovensk eJ o 
česke j hudby drmnaturglo SF 
pre t úto sezónu zoradila o. l. 
kompozlclo l. Zeljenku, J. Pos. 
plši la, 1. Seldlo, ] . Pnuera, ]. 
Kowalského, L. Zelezného a ]. 
Stxtu. 

ZASLOZIL? UME· 
LEC BARTOLO· 
ME) URBANEC do· 
končil v týchto 
d1~och hudbu k bfl . 
letu ,.Rieka" na ll· 
terérnu predlohu 
r ežiséra ope&·y 
SND Jú liusa Gyer· 
meka, s ktorým už 
spolupracoval prt 
vytvoreni ll breta 
svoje j prveJ operv 
Pani úsvitu. uvedo· 
noj v mmulej se· 
zóne na scéne 
SND. 

TELEVIZNA OPERA TADEÁ· 
SA SALVU Margita a Besné ma· 
ta svoju predpremiéru v kine 
bratislavskej Starej rndnlce 
dita 24. septembra l. r. Scenár 
a réžia opery, noplsanej na 
libreto V. Vrbkovej je prAcou 
Petri! 11. Wolgla, dramaturgom 
nového televlzneho opusu je 
Ruth Bergerové. 

CESKOSLOVENSK? V~ BOR 

ZVÄZOV sklada teľov sa zišiel 
di&a 20. septembra l. r . v Pra· 
he, aby prerokoval ntekolk o 
závt~žných bodov. Tajomnlcl 
oboch národných zväzov rcfe· 
rovall o prlpravéch k svojim 
zjazdom a vymenili sl doterat· 
ste skúsenosti. Zl!važný bol a) 
prlspevok Josefa Sem!na, zá· 
stupcu vedúceho oddelenia ku l · 
túry Ov KSC k niektorým otéz. 
kam prlpravy zjazdov. Po ob· 
slahlel diskusii Ceskoslovensk ý 
výbor zv!lzov sklada tefov po· 
veril ta ]omnl kov a sekreta l'lá· 
ty oboch národných zvl!zov, 
aby v schvélených etapéch roz· 
v(jalt prlpravu plánovaných 
zjazdov. Zasadnutie sa venova· 
to aj otézkom spolupráce so 
skladatet skýml zvllzml soctolls· 
tických krajin a priprava 
stre tnutia mladých českých, 

sloven&kých a sovietskych 
skladaterov. Prltomnl sa obo· 
známlll so stavom prlprev l l. 
svetového tý~dna hudby, val né. 
ho zhroma~denla a kongresu 
Medzinárodnej hudobnej rady. 
Ceskoslovenský výbo t• zvllzov 
skladatelov vyslovll plnú pod· 
poru nastávajúclm votbám do 
zestupitefsk ých orgánov. Za· 
sadnulle viedol za chorého 
prof. E. Suchoiia dr. Z. Nová· 
ček, c sc. (N) 

PR)'JENSI\Á DIVADEl, Á SE 
ZON,\" Drc!lllclllll'giH halelu j u 
nlll kcrvllo d&V!HIIa oltohntl rc 
pt•rtuJr u jedno z najvyznum 
neJsiciJ ulcl hohutcJ sovtntskr1 
tvorhv, ktoré ueholo dotera7. 11 

Brno uvedené Ka menn<· 
kvlolok od Ser):;PJA Prokofieva 
Chre d& váka zoznámi{ & tlie 
lom pokrokového tallanskr.ho 
~klncla torfl Vlrgllla Mortorihc 
Zrkorllo s 11om l svetla mi, k to 
ru uvod(! súčusne s Vietnum 
skou baludou bulharskej nutor 
ky Zlvky Kllmkovej. Touto In 
~conáciou chce bo letný súbor 
prlsplot k osl&~ vúm Dn i bulhHI'· 
~knJ kultúry Spevohra uvedie 
v teJtO sezóne p!lť premiér 
1'\ajprv našluduje veselohJ'U 
Dvnjn koh(&tl no smetisku, a Je 
ho Chanuma to zoľlodl od so 
Vlotskvch IIUIOI'OV V. Konstan 
tlnova - B. Raccro s hudbou 
G. Knnčellho, ktorá čerpli 2 

klélsickoJ grulínskej vr.se l ohr~ 
o konkurenčnom zápase dvoc;l• 
wmper amentnych dohatlzova 
i:lok. Klasický svetový repor 
toá&· te znstúpený opci'Ctou l 
Straussa Krll fovnií Indigo, ole· 
bo Tisic a Jedno noc. Kloslck!l 
dielo bude uvedené v úprave. 
v kto&·ej tá to opereta zaznela 
v Parlžl v r oku 1875 a doslnh 
la svetový uwech. Podčtu•·ku 
10 prrdovsetkým vcseloheruy 
r Az St raussovet prvotiny. Zo 
sučasnc J česke j tvorby jo v 
clran1aturgtckorn pláne hudob· 
no·tlramatl cké dielu l. lluvlú -
H. Macourka Deti z hllncne1 
derhny na nl!met románu J. Se 
keru. Z odkazu Ralfa l:lenatz 
ského uvldlme Jeho operetu 
Kaviarnička. Inscenátori vy 
chlídzajú z tradi čného prekla 
du, ktorý prenéša dej zo sto 
re j V&edne do secesného Pari 
i a. Evokujú na scéne poet1ck í1 
atmosféru tohoto mesto , ako 
ju poznámo z Clalrových fil 
mov a z Nezvalových bésnl. Z 
oblustl muzikálu uvedie speva· 
herný súbor Kabaret ]. Kon· 
der a - F. Ebbo - J. Mostertra. 
Dielo patri k umelecky najná 
l'Oč ne!šlm a Ideovo na Jprogre· 
slvnetšlm muzikálom. 

(Petra Heerenová l 

HUDBA V TELEVlZII: Nemu· 
slme sa dať spútať tézami ne· 
mecke] brožúry "Vterzehn Mut · 
massungen Ober das Fernse 
hen", predsa však nás jemne 
dréždl problematika, čt jestvu· 
je ucelená televlzna estetlko. 
či televlzlo je tba médiom, kto 
ré sa ešte len kryštalizuje do 
podoby samostatného estetlc 
kého druhu, čl slovo kritika 
má závažnos!, alebo ho pokia · 
dáme tba za ntečo neprltemné, 
čl pr ieskum verejn eJ mienky 
mOže celkom nahrad iť negatlv 
ne prlp01111enky krtltky, najm!! 
keď operujeme stovkami "vďač 
ných" listov . .. Priam komplex 
otázok, ktoré sa nám vynára· 
Jú v mysli po absotvovan l me· 
slaca prázdnin a dovoleniek: 
p1•ejavll sa totiž oko odraz né 
zot·ov že od vážne] hudby a 
vrcho'Jných umeleckých výko 
nov sl treba odpočinúť. Z hu· 
dobného umenia bolo cez h lav 
nó školské prézdntny na obra· 
zovkách naozaj málo. Recltél 
VIlmy LichneroveJ bol ukáž· 
kou, kofko sme dlžni propagé· 
eli umenia, neobjaveného do· 
sial pre ši ršie vrstvy. Osožný 
bol at medailón skladateľa Du· 
šana Pálku, ale prejavmc fú· 
t os! nad nie vždy vhodným vý· 
berom Interpretov jeho plesni 
Vystúpenie Slovenského kvar 
teta s prlmárlusom A. Móžlm 
bolo ďalšou ukéžkou, aké hod· 
noty máme v tejto oblasti aj na 
Slovensku. Televizny klub mia· 
dých predstavil stretnu tie v 
medzinárodnom budovatefskom 
tébore - na stavbe skanzenu 
v Stréžntcl. Vyhrévala mládež· 
nicka clmbatové kapela tSU a 
provokovala k otázke, kolko 
ĽSU sa mOže pochváliť dob· 
rou clmbalovou muzlkoul Pre· 
svedčili sme sa al o nevlldnú· 
ce] kráse Frlmlových melódtl, 
tentoraz z operety Kréf tulá 
kov. Na konci mesiaca Hudba 
z resplrla ponúkla d iela A 
Dvoi'áka. Mnoh! z divákov vl· 
dell azda prvý raz klaviristu 
R. Kvapila, umelca, ktorý sa 
začal systematicky zaoberaf 
klav!rnou tvorbou A. Dvoi'áka 
(Na 6 pla tniach Supraphonu 
nehral Dvoi'ákove klavlrne die· 
la.) Bol to program na vysokej 
umeleck ej Orovnl. 

(J. T~RDO~) 

SKOLA A HUDBA 

111. stretnutie 
Hudobnei mládeže Slovenska 

V dŕJOCh 15.-25. augusta t. r. ui po trotlkrút usporiadal Sck• 
t'clar lát JlucloiJncj mladoio Slovensk&~ pri Slovensko) fllharmón&l 
z poverenia Ministerstva skolstva SSR stretnutie lludobncJ mlá· 
dd:!:e Slovenska. Mesto Humenné so opli! stalo dejiskom poduja tia, 
k torého spoluorganizátormi boli Kultm·ne a spoločr.n&kó stredisko 
11 Kruh prlatefov hudby, tudová i.kola umonia, OV SZM a CZV, 
~ZM p1·1 n. p. Chemlon Humenné zu podpOI'Y a pomoci okrcl>ných 
a mestských stra níckych a Státnyrh orgťinov. 

Jadrom pracovno! čustl poduJatia bola i:&nno~ť dvoch skupin 
mládele a z malých komorných súborov a spevl!ckoho zboru. Od· 
horné vedenie komorneJ hudby zvet·lll l tohto roku pro[oso1·ov1 
1\ouzervntórla v Brallsluve ] únovl Prugantovl. jadrom spevéckeho 
zboru. ktorý pracoval pod odborným vedením usl'>tonta ziJorma!· 
'>Ira SlovenskeJ filharmónie Petra llrod&la, boli členov ia gymne· 
zlíilnych zborov Cantlca nova z Trnavy u Scho la cantorum zo 
Zlatych Moraviec. Desa fdennl! pr li ca oboch skupi n sa prezentova· 
Ja na zúvoročnom konC('J'tO, ktorý sa stretol u publika s vo~kým 
ohlasom. zodpovedajúcim jeho umeleckeJ o drnmatut·~ickej urov· 
nl. Pevnou sučasťou stretnutia v súvislosti s jeho vychovným e 
ob 11hovým cielom holi o sC1 vystúpenia mladých prodstavltefov 
nášho hudobno·lnto t·prctočn !iho umonia. Prvym hosťom mlad ých 
účal>tnlkov IJola Bratisluvská komomll Jwrmóma, ktorá lnlot•proto· 
vala dwla ). N. llummola, L. v. Beethovena a W. A. Mozarta. 
Na druhom koncnrto v podani 11·1a Vladislav Brunncr ml. - flou· 
tn , ]uro1 Aloxundcr - v&olončclo a prof. Rudol f Macudzh\skl -
J..ldvír, zoznoll dielo ]. :;, Bacho, F. l:londu, L. C. ďllervel ols a 
G. Plattlho. Huslista jack Mat•tln HUndlor a l..tavfi•Jsto Otak11r 
Sebesta sa proustovlll v programo z diel ] . S. Bt~che, J. Brahmsa 
o E. Blocha. Besedy s učlnkujúclmi umelcuml sa stn li ncodmysll· 
ternou súčasťou koncenov n boli doslova obohatením zážitkov 
zo zne)licc j hud by. Praktické mu:lict rovanlo 1 pasívno počúvanie 
hudby doplnil& &ominaro, pt·&pt·avcné poslucháčmi Katedry hudob· 
ne j teór ie VSMU, ktoré zaujnll poslucháčov ::.vo]ou obsažnosťou; 
vysokou augožovonosfou, prlstupnos fou, olo pl'ltom pot&·Jč nou dév· 
kou odbornosti. Obsahovým znmorunlm jedného z nich bol a téma 
,.Mélo znéme symfónie romantizmu", tóma dulslcho "Prollvojno· 
vá tematika v slovenske j hudobne! tvorbe", úzko korespondovala 
s ldeovym zamoran!m celého podujatiu, k torým bolo 31. v yročlo 
oslobodenia a 32. výroclo SNP. Týmto tdenvo·výchovným cielom 
a v kontelCto so závermi XV. zjt~zdu 1\SC o výchove mladého 
polcolenta a o úlohe kultúry u umonia pri formovaní mladého 
č loveko, bola koncipovaná celá dramotur·glcko·obsahová a vý
chovná náplr& podu jatia - v Jeho pracovnej l v oddychoveJ čosll. 
V spolupráci s CZV SZM pri n. p. Chemlon Humenné sa organ!· 
zovali besedy s priamymi účastnlkmi odboja počas II. svetovej 
vo jny. mladi účastnlcl navštivlll východoslovenskú obec TokaJ!k 
a pam!ltné miesta revolučných tradlcli v okrese. 

ELENA GOMBITOVÄ ' 

Organtzdtorl a laktorl clzebsk~ho sem/ nára. 

CHEB 1978. Tak ako po Iné roky, aj tohto roku v Chebe v ob· 
vyklom čase od 19.-Z6. VIli. bo lo celoštátne školenie na tému 
,.Modernlzácte hudobnej výchovy" . Pre učltefov MS. ZOS, ĽŠU a 
pedagogick ých fakúlt ho poriada! Ostrcdný výbor českeJ hudob· 
nej spoločnostl v Prahe so svojim stá l ym stl:ibom lek torov škole· 
nla: manželmi Danlelovcaml, PhDr. Petrom ]lstlom, skladotefom 
Pavlom ]url<ovtčom , Jaroslavou Ncotalovou, t•lodltefkou tSU, 
PhDr. Miroslavom Sti'elákom a prof. Bo2enou Vlskupovou. Zvl4št· 
nosťou tohtoročného školenia bolo, žo so p prvý raz konalo ten 
pre vlaňajších účastnikov, čiže Išlo o nadstavbovó školenie, k to· 
ré malo vysokO úroveň. No programe školenia boli aktivizačné 
prvky a orffovská prax, spevácku a néstro]ová Improvizácia, hra 
na zobcovej flaute, hudobno-pohybová výchova, ukážky s de!mJ 
(predviedli P. )IsteJ a B. VIskupová) . 

Školen ie bolo rozdelené na prcdpoludi'íajšlo povinné a na vo· 
lltefné prednášky (metodika pre MS P. Jtstel a metodika pre ĽSU 
] . Neorolovlí ). Bohatá bola činnos! záujmových krúžkov (hra na 
starých nástrojoch - doc. L . Daniel, madrigaly - P. J urkovič, 
hra v orchestri s k lasick ými nástrojmi, pripadne doplnená orffov· 
skýmJ néstrotml - M. Sti'elák a krúžok ludových tancov -
B. VIskupová. Rozvrh hodin oproti minulosti bol tohto roku aJ 
v popolud&'\ajšlch hodinách výborne upravený, takže každý účast. 
nik školenia mohol navštevova( všetky podujatia. Muzikantské 
nadšenie a chuť do práce a muzlclrovanle aké prevláda v Chebe, 
od l ektorov počnúc, účastnlkml školenia končiac, sme doposlnJ 
v takej miere nezažila na žiadnom druhu školenia . Sem každý 
pri chádza rád a s nadšenlm, nikoho netreba n11tlť, dobrovolné 
popolud l1ojšle podujatia boli posluchéčml preplnené. No a, samo· 
zrejme, tak, ako aj po Iné roky to, čo sme sa za týždeň naučili ; 
sme kolektlvne predviedli na zéverečnom vystúpen!. 

Napri ek tomu, že o školenie te stále veJký záujem, štéb lekto· 
rov sa dohodol upustlf od 2-ročného súvislého cyklu škol enia 
a uvažuje sa aj o premiestnení školenia do lne! časti republiky, 
aby sa myšlienky modern lzécle rýchle jšie šlrllt a naplno mohli 
zakotviť v pedagogickeJ praxi. Prednášky lektorov za školenia 
roku 1975 a tohtoročné majú bvf postupne uvereJnené v časopise 
Hudebnl nástroje. EVA FILIPOVA 

teskoslovenská televtzia, 
Hlavná redakcia vysielania pr11 
deti a mládel usporiadala ., 
dňoch 21.-23. septembra t. r 
v bratislavskom televlznom 
centre .,. Mly nskej doline pr a 
covný seminár s ústrednou té 
mou: ,.Oloha hudobných, zé 
bavných a súťalných pr ogra 
mov • l iYote deti a mláde!e" 
Seminára sa zCičastnlli pr acuv 
nlci det1kých a mládefn!ckych 
redakcif l:eskoalovenskej tele· 
ville, autori, pedagógovia l 
vý•kumnf pr acovnfci. Týmto 
podujatfm hodlá televfzia za· 
loliť tradfclu pracotných 1tret-

nutl, kto1·6 by nadväzovali na 
doma l v zahranit r s čorn 
väčiou pozornosťou a sympa· 
tiami sledovanú medzinárodn6 
s6ta!nú prehliadku televfznej 
tvor by pre doti a mládel PRIX 
DANUBE (pro budúcnost sa aj 
pre semináre r áta s medzlná· 
r odnou účasťou ) . Prednálikovú 
a diskusnú čosť stretnutia, kto
•·íi sa do týka lo problematiky 
výchovy deti a mládele k ao· 
clalistickému vlastenectvu 1 
problémov estetickej výchovy, 
doplnila prehlladka tel evfz
nych pr ogramov u rčených to· 
muto diváckemu okruhu. 



Informácie .. . 
Premiéry: 
23. IX. 1972 P. l. Cajkovskl1 - LABUTIE jAZEIHJ 

- chor. F. M. jolail11n 
6 V 1973 B. Asaflov - BACIICISJ\R,\)!:ii\Á r'ON 

TANA - chor. j. Zajko 
24. Xl. 1971 BAl.F:TY XX. ~TOROCIA 

S. Prokorlov - KLASICKA SYMFÚNJA - chor. 
F. M )olanan 
l. Strnvlnskl1 - VTÁK OHNIVÁK - chor. P. 
Smok 11. h. 
L. )nnlltc k - LISTY D0VER NE: - chor. P. 
bmok n. h. 
1. Rnvol - BOLERO - chor. F. M. joloi1an 

20. l\ 1!l7•1 A. l. Chat'nturlan - GA)J\NE - chor. 
F. M. )claMm 

2 IX IIRDI NSKA 'JHILÚGIJ\ 
s. Stro~lna - HUSÁRI - chor. S. No.,IH a. h. 
M Viloc - ľRELUDIO EROICO - chor. B. 
Slm.uk 
M Novak - BALADA O STROME chor. 
). C:uot .1. h. 

11 X 1971 ). A. BPndu - PYGMALION chor. 
1<1 StnutiPr 

22. ll. l!l7'i 1\. Ch. Adam - GISELLE chor. 
). Ztqko 

l l IV 1975 Ch. Gounod - VALPURGINA NOC v 
opr1 c faul 11 Mor~arOto - chor. J. Dolinský 

27 V. 1975 G. Muhlcr - STRETNUTIE S MAIILE· 
ROM - chor. S. TOth a. h. 

31. XII. 1975 Morozov - DOKTOR jAjBOLI - chor. 
J. Zajko 

16. IV. 1976 S. ľrokortov - ROMEO A JÚLIA -
chOJ' M K(n·n 11 . h 

Staslický ]Jrehľad za jednotlivé sez6ny: 

1971 - 42 pn•d' tnvont, 24 000 divákov 
1072 - 3l prr.chtuvem, 15153 divákov 

Labu t1o jazl~ro 

Slovon~kti tuncr 
SpldCO kľJSOVICil 
Z rozpravky do ro7pravJ.y 

1973 - 03 prrclstnvcni, 40 00·1 dtvál.ov 
Bachél!>arajsl«l ront<ina 
Balety XX. btoročla 
Labutie jazero 
Slovansk6 tance 
Sp1aca kro:isavlca 
Z rozpruvky do rozprávky 

Zájazd do Grécka - 3 predstavenia 
k rásavica 

1974 - 77 pro,h.tuvon!, 41265 dtvo:ikov 

10 
4 
4 

13 

10 
5 

21 
5 
9 

13 
SpldC8 

Bachčls<~rajská fontána 14 
Balety XX. storočia l 
Gajané l4 
Hrd inská trilógia 10 
Labutie jazero 15 
Slovanské tancd 19 
Z rozprávky do rozprávky 8 
Pygmallon {s operou) 3 
Lis ty dOverné {s oporou l 3 

1975 - 93 pred,tavenf, 50 123 divc1J.ov 
Bacbčlsarajska fontána B 
Doktor )a)bolf 1 
Gajané 8 
Glsello 15 
Hrdinská trilógia 15 
Labutie 111zero 13 
Valpurglna n oc f" operouľ 15 
Listy dOvm:nó (s oporou) 3 
Pygmallon {s operou l . 4 
Stretnutie s Mahlorom (s operou) 1 
Stretnutie s Mahlerom 5 
Z rozprávky do rozprávky 6 

~~Jazd do T11llan sk a - 6 predstavenf 11 do Bul· 
harska l p r'iidstavonlo. 

~976 - 57 prodstavonf, 30 868 divákov 
ROmeo a Jlllla 
Stretnutie s Mahlorom 
Gajan6 
Bachčlsarajská fontana 
Koncert 
Doktor Jajbolf 
Listy dOvorné (s opcrouf 
Walpurglna noc (s operou) 
Giselle 
Labutie jazero 

8 
3 
5 
u 
2 

l ·J 
.J 
5 
7 
3 

'(Rok 1976 uvádzam len do konca júna. Okrem to· 
ho \lčlnkovall členovia baletného súboru v opc· 
r ách Eugen Onegln , Carmen, Predana ncvo:.ta, 
Rusalka; Porgy a Boss, Martin á slnko, ľrnvialn, 
Don Giovanni a 1.) 

Ovaha nad uplynulými sezlinami ... 

Možno ju začat pohfadom nn predch ádza]t1cl 
l nrormattvny v9počet predstavenf, premiér a náv· 
števnfkov. ~yzerá celkom v poriadku, ba až pri· 
velmi, ak bo porovnáme s predpokladaným plne· 
nfm plánu SND. Rozloženie na jednotlivé sezóny 
nám však p rezradf, že matemetlcky to vychádza 
na llest prcdstavent mesačne, po odčttant det· 
s k9ch predstavenl a predstavenf so llpeclflck9m 
charakterom (Z rozprávky do rozprávky, Doktor 
)ajbolf, večer spoločne s operou ) Je to len p ll t 
pred st a v on l mesačne za uplynulé sezóny 
1972- 1976. Statlstlku návštevnosti vyle pšu)Q det · 
s ké a n lektorO p redstavenia s operou. To je, mys· 
Um sl, nedostačujúce. Ani v zmys lo významu kul· 
túrno·spoločonskOIIo posobcnla SND, ani pro dl· 
vácku zainteresovanosť. A na sezónu 1976·77 )e 
p lánovaná u ž len Jedna premiéra! 

Prechodom do zrekon&truovane) budovy SND 
'fpre balotny &úbot' l de nov9ch pnestorov) v ro· 
ku 1972 črtala sa mo1.nost priazn ivého rozvoja 
tohto nádhernliho umrleckóho žánru, veTmt ní\· 
ročného z hladiska fyzického l po;ychicln'iho n11~a 
'denla 1 doby ·arektlvncho vyuzttla Interpretov. 
Pred é:iramaturglou stala uloha p odstatne roz· 
filr lt reper toár, migráciu titulov - v zaujme ex· 
ploatáclo sólistov, &úbor u, výchovy nových talon· 
tov 1 pre zabezpôčenle dtváckoJ obce, nielen po· 
trebne4, ale l nevyhnutnej. 

úvodným k rok om bolo znovunaštudovanie La· 
butleho Jazera , neodmysllteincj sťlčasu kmei1ové· 
bo repertoaru dlvad!rl, tentoraz sovietskym cho· 
reograrom F. M. }elananom, nár. umelcom ASSR. 

-

Gabriela Demouičoua.zallradntkoud, Turlf P. Plaunlk a zbor v tnscendcll Adamovho baletu Gtselle. 
Snfmka: J. Vavro 

ALET SN 
1972- 1976 

Slovenské národné divadlo zaujíma v našom kultúrnom a Sllolol!enskom zivote nemal~ 
mh!sto a je v mnohom určujúcim faktorom umeleckého diania. Pre popularizáciu, v o
obecnú i kt·itickú, jeho jednotlivých zložiek vytvára naim denná i odborná tlal: dostatok 
priestoru. Nasledujúce riadky sú venované umeleckému žánru i telesu, ktoré hádam naj
viac trápia problémy, poniektoré už dlhotrvajúce a stále nie dostatočne riesené. 

Chudobny repl'rtoár tohto obdobiu sa doplnil o 
Bochtl!>urajsku fontánu v choreogt·arll dnes u! 
hhtorlcky prvt!ho :,lovenského tnueen1ku l cho· 
reogl'aro zas!. umelca j . Zajku. 'ľroba pozuu m nar, 
Zl' v tom case st1bor nema l s vojbu lára a unl pov· 
n y tt premyslený plán ~i nnostl. Pl'fchodom nového 
séC11 halctu - v máji roku 1973 sto l sa nfm Boris 
!:ilovuk - klič1lu nádej, io rokmi zamurované 
p robl6my sn zač n(t rlesif (prcstllrlost súboru, 
sto.~gn.:iciu clrnmaturg lcke) hojnos ti l obJovnostl 
a t'ud Iných mensi ch čl vl!čšlch problé mov) . 

Co ukázali nasled uj úco sezóny? 
Du repertoáru prenikli nové prvky - prvkv 

vhodn!! 1 potrebné. Prvým bola kvalltat!vnn l kon 
cepčn(l zmPna platnej p raxe: - zna menali Ju B11 
lety XX. storoč1o - Prokofiev, StravinskiJ, )oná 
ček, Rnvcl. Z111r. z tejto snahy zosta lo vr rmt 
ry~.:lllo torzo. Dnes sa hrá pt.•kllcky le n )unáčrk 
- Li .ty dovnrnf'. Nepochopilcfnľ s tiahli lnscenll· 
Clu Vlóku ohniváka, aJ keď su dá diskutovať o 
jeJ rct.l)nom zámere. Klasická symrónlo zname 
nillu znovuodha:e me 1nterp1 etal'oých nedostatkov, 
Boloro ncprPv)·!iiJo bežnO mieru choroogrHrlcknJ 
Invencie, hoci ;z; hfadl~kll batcrnOho sOboru l divé 
kov to bolo predstavPnle vďačné. Druhou p re 
mierou sezOny 1Y73 7.J bolo prcc.lsfi!Vľnlr halelu 
Ga)tm6. rozlúčková práca F. M )nlaňan11. opar v9 
ltt•r zo ;z;nilmeho okruhu titulov, dielo vhodné prF 
l'lcnov !.úhoru, na)md z hfadls k.J tr h uplatnenia 
Sol. 

S ozóna 1974 ·75 je hádam na)bohatšla no p re 
mlóry l novo·y. Tridsiato vyrečte SNP os lá vila 
Hrd in ská trilógia s hosfu)úclml domácimi choreo· 
grafmi zasl. umelcom S. Nosáiom a ). Guotom. 
prJlemnú a poetickú Gisell e choreogrofoval). Za)· 
ko, s tretnutia su s trendom sCtčosného smerovo· 
nlu :llinru na večere Stretnutia s Mahlol'Om pri· 
p1·nvl1 hosfUJUCi maďarsky choreograf S. Tóth. 
Prodstuvllt su domáci, zočinaJúcl choreogrorovlll 
- j. Dolinský Vulpurgmou nocou v lnscenáctl 
opory Faust a MorgarOta a M. Stuuder melodré· 
mou Pygmallou. Táto sezóna naznačila &merova· 
nie telesu, ale 1 111ektoré otázky: z Hrdlnsko) trt· 
lóg10 ostalo Ion Prelúdio orolco. Nlo Jo skoda, 
ze pokus o slovenský ba let - Ide o baladu Ej, 
husarl - zostal v zmysle sllmulovanla zrodu pO· 
vodne ) tvorby l realizácio len pokusom a nedočkal 
sa v tomto s mere tvorivého rozvljanta? 

Poslodnll sezóno priniesla konečne zmenu det· 
skeho titulu, prakllcky opli( ntč n evOho - Doktor 
)ojboli v chorcograCII J. Zajku (pred nlekofk9ml 
rokmi dobre Inscenované M. Tóthovou) . Vrchol 
sozóny tvoril Rómeo a júlia s. Prokofieva v cho· 
reograľil na r . umelca M. Kuru a . h., dielo hodno. 
tou hudobnej predlohy a literárnej témy kvalitné 
a v llnll nastúpeneJ dra maturg ie . Odhliadnuc od 
pozltfvnych prvkov (poznanie tohto diela v tejto 
forme 1 možnos t host ovanie s ND Praha) u vede· 
nOho titulu, nemohlo siahnu! vedenie baletu at 
do svoje) dielne? Mys llm st, že máme vlastné 
možnosti, aby s me mohli v ytvorit nové dielo. 

Pre túto sezónu hosťoval v SND sovietsky pe· 
dagóg P. Cerolčkln, ktor9 s polupracoval pri reo· 
llzllcll samostatného koncertu l prlpravo vybra· 
n9ch členov baletu pro sútaže v Prahe a Varne. 
zaver sezóny tvoril t9ždoií baletu, prehliadka ba· 
letnej tvorby súboru SND. My~lienka vyni kaJúca, 
ale bolo ju treba realizoval v Inom tormln e a nlo 
na konci, ked je prakticky divácka obec na roz· 
chode, a p ro diváka exkluzlvne)Mm s pOsobom ob· 
sadtt Jednotlivé tit uly. Mysllm sl, že to n lo le 
problém, Ion otúzku dOslednostt. 

l'ohiact na kontinuitu dramatur,:;le uplyn ulých 
sezón mt dava prlrstot· p ro tieto uzávery: 

1. Jednoznačne pokračova(, pravda, v správne) 
m1r.rr>, v llnll prcr.ent.iclo netradičných titulov l 
novych dtel po prl klade Vtáka ohniváka, El hu:,á 
rt a Iných. 

2. Vytvoriť novy Baletn9 kon cert zos tavnn 9 z 
novy<.:h, pl'lpndne l starslch choroografl ckýcll diAl 
pr,9 rozvo) balctnOho suboru, john pl'ofns lonalnol 
úrovno l vychovy mladých ~(lllstov, prizvať no· 
v9ch choreografov v záu]mr súboru, a lo aJ Ich 
lndtvlduélneho prejavu l sebarca llz4clo - napr. 
J, Dohnsky, M. Stauder, ). Sabovčfk a t. 

3. Uvazovat o roziHrenl repertoáru o dals ie ll· 
tuly klasického odkazu akadP.mlckého tanečného 
umenia. )o to nezan edbatrfn ý faktor p10 rozvoJ 
coiOho .sťíboru - s ólistov, členov, a prHazllvli pro 

d1vakov (uapr. CoppOIIa, Luskútlk, Splaca krasa· 
vlca atď.). 

Dôle~ltá Je práca s kildrom suboru SND, vyui.l, 
tie Jeho sOilstov a doplnanlo novyml talentami. 
)adno je zatial Istú, žO e:,te dlho potrvá, poklaf 
nám školstvo dodá dostatok kvalitnych kádrov. 
Pre tých, čo stí v divadle, treba vytvorit priestor 
pre sebarealizáciu, aby sa neoslabllo to, čo ul 
mame. Zo predchádzaJúco obdobie bolo nlekoiko 
pekn9ch Individuálnych výkonov - napr. j. Do· 
llnsk9 (Vták ohnivák, Listy dOvorné), Z. !nema· 
nová (Listy dOverné ), V. Kolárova {Stretnutie s 
Mohlerom). ). P. Plovnlk (Thybalt v Rómeovl a 
Júlii) fi sympotickO obsadzovanie a Interpretácia 
úloh miod9ml - V. Kolárová, L. Vargová, D. No· 
byle. Ľúto je vSak človekovi, ked sa nestretáva 
častr.Jšlo s j . Haramom, dlhoročn9m protagonistom 
telc~fl. aleho G. Demovlčovou, ktorá Jo v ldclllnom 
lntPrprt>IUčnom veku. l tf ďalšf by sa mali pre· 
zen1ov11f v tom na)lopsom možnom: D. Pt1zová1 
Z NII~V. J P. Pl11vnlk, P. Dúbravlk, V. Kolárová, 
vlf~1k11 tPioštllt oeho baletného festivalu, I:. Do· 
bá io\1\ L. Var~ová a t. Nic )e Ich vera a napriek 
tom u odchildzaj\1 taiPntovenl tonečnfct do tn9ch 
telies l A Boskovlčovll a M Vojtek do NDR l. V 
n~po IPd nom rade by sa mala vyrieslf otázka 
pcda,I.'Oga z vle!:tn9ch radov. Tanečná katedra 
VSMU dele motnosr štt1dla o prlprovy na takťl 
dOležltu runkcru. Trebu dot dOvcru a menovaf 
ho 1 optimálne sa ukazuje v sú~asnosll J, Do lin· 
sk9 ). 
Tanečné umenie JO rovnocenn9m partnerom a 

ekvlvalentn9m umeleck9m vy)adrenfm voči osta t· 
n9m umeleck9m rormám Vhodné by bolo, aby 
všetky zainteresované zložky urobili čo naJviac 
práce v záujme toho, aby tanečnli umenie malo 
pozlclu )emu všeobecne vlastnú, dOstofnú a rov· 
oako aj aby divácka obec prekonala určité ne· 
opodstatnenli averzie k baletu a našla sl cestu 
do divadla. Voď vyjadrovacie pros tl'ledky a reč 
tohto umonia lo nádhornO a zrozumltétná. 

Rozhovory . . . 

BORIS SLOVAK 
(1926) , umeleckf 
léf baletu SND. 

Prv nol by som 
polo! ll niekofko 
otázok, dovorte, 
aby som vám bla· 
bo!olal k 30 ro· 
kom i!lnnostl u di· 
vadia, ktoré sa v 
tomto obdobf na· 
plňajtí, a stíi!asne 
zotlela! tvorivé 
dspechy v ďalloJ 
p ráci. Pri nás tupe 
do funkcie léfa v 
mAj! 1973 sto uri!l· 
te moll svolli 
predstavy a plány, 
Ak6 boli ? 

- Dajú sa zhrnúť do dvoch základn9ch bodov! 
a) V prvom rade llllo o personálnu p restavbu 
sQbo ru, ktor9 bol v tom čase velmi p restárly 
(vďaka rozllčn9m prtčln4m všeobecne známym 
- o. 1. 1 nevyrlešent'!mu sociálnemu zabezpeče· 
nlu). b) Otázka repertollrovej politiky a s tým 
súvisiaca zmena dramaturgie - rozšlrenle o mo· 
dern9 repertoár, l keď to n lo jo celkom p resný 
termfn, dopli1ante ďali;fmt potrebn9ml titulmi.' 

A skutočnost? 
- a l Tu ťažko hovor lf o konečnom v9slcdku, 

pretoie vzhľadom na exlstu]llce prtčlny nebOli) 
mozné celkom dOs ledne plniť dané ciele. Sťlbor 
sa evidentne, l keď n ie ldoá lno, omladli. Odstrá• 
m f problém nodostatočnOho prfsunu mlad9ch; 
kvalltn9ch a p crspoktfvnych hádrov Je problé. 
mom š kolstvA . b] Podarilo sa n á m rcahzovet n to· 
kolko dra maturgicky nov9ch a hodnotn9ch diel, 
predstavi( ne scline SND hosťu)ťlclch chorcogra· 
rov. Reallzov11ll sme be letn 9 koncert, za čo patrf 
vďaka ho~fnlilcemu sovietskemu pedagógovi Cer· 
nli'ktnovt. V tom, somozreJme, mton lmo pokročo· 
\'Uť. 

(Pok..:al!ovanle ne 4. str.')' 



(Dokončenie z 3. str.) . 
•l . Ncvldfm sttuAclu ldeí'i lne, ale ani zle. Dúfam·. 

že sa podarf odstránil nedôveru, Internú 1 dlvác· 
k u k moderným dJCiam, repertoárom vyfa~lť člen 
stvo l!lk, aby som nemusel na základe objektfv
nych problémov uvoľiiovaf na dlhšie anRa žmán 
našich členov, a vhodnou sk ladbou repertoáru 
ziskat pre balet vllčšle umelecké 1 spoločenské 
uznanie. 

~f 
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JAN HAĽAMA (1940) , dlhoročný sólista, absolvent 
Konzervatória v Bratislave. 

- Som zástancom toho, aby divadlo malo v zlÍ
sade repertoár zostavený z klasického odkazu a 
zo súčasných smelo prezentovať diela, k tnrf' ma j(J 
hlbokll filozofickú myšlienku. Pre výchovu a 
technický rozvoj je podstatnejšia uvedená dra
maturgia, romantika je predsa čarokrásna. Po 
dlhoročnom pOsobenf v divadle by som rád po· 
znamenaJ, že by nebolo od veci prizývať nás k 
niek torým záva~nejšfm rozhodnutiam - či už 
dramaturgickým alebo Iným. V posledných ro
koch by som dal svoj hlas aj za také dielo, akým 
boli Ej, husári. Skoda, že sa už nerealizuje. Je 
to našo a pekné. Patrf na scénu SND. 

VIERA KOLÄROVA (1950) , vffazka celoitélnoho 
festivalu, posluch6čka bratislavského Konzervotti 
rla, absolvovala v Budapeltl. 

- Collcove by malo byt viac pt·emi.S.r v sezóne, 
tanečnlk je tým lepšte využitý a má možnosť 
rozvfjať svoje technické schopnosti a odslrlll'to
vaf nedostatky. Som aj za modemý repet·toár 
pre jeho hlbšie psychologické i filozofické zame
ranie 1 v!lčsiu lndlvtduálnosf. Pravda, klastka je 
neodmyslitefnou súčasťou. 

GA~RIELA ZAHRADNIKOVÄ-DEMOVICOVA (1946) , 
sólistka, absolventka Konzervatória ., Bratislave. 

- Akceptujem moderný balet, ale len s určito u 
myšlienkou a zámerom. nic modernu pre moder
nu. Myslhn sl, že v ostatnych sezónach nie soon 
dostatočne vyu~llá. Nie Je dostatok klasického 
repertoáru, na ktorom rastie sila baletného sil
boru vo všeobecnosti. Mysllm si, že by sa malo 
zvllčšif spoločenské i umell'cké uznanie našej 
tvrdeJ práci a mal by sa realizovať premyslenejšl 
prevádzkový repertoár. 

DUSAN NEBYLA (1946). sólis ta, prakticky odcbo· 
vanec divadla. 

- MoJa poslednú postava - Rómeo je pr·e mňa 
výsledkom celého doteraj!;ieho pOsohonia v divad
le. Bol mi hlfzky tým, žo to nebol princ, ale mla
dý chlapec. Neprestávam na úloho pracovať, aby 
bola plnšia a Individuálna. Mám rád modernu 
v repertoári, je ml mentálne bližšia: treba viac 
premýšfať o postave, o každom geste, proste ko· 
munikovať s divákom. 

LAURA VARGOVA (1954) , absolventka Konzerva
tória v Br atislave. 

- Postava Júlie v Prokoflevovom balete ma Zŕl
v!lzuje nielen vzhladom na mOJ vek, ale za vsel· 
kých mladých zučinajúc!ch baletných umelcov. 
Inklinujem k akademickému ponlmaniu klasic
kého tanca. 

PETER DOBRAVIK (1950), aólísta, absolvent Kon
zervatór ia v Brotislave. 

- 7>1. SND som Iba kratši čas, nemôžem sa vy· 
jadr!f zásadnejšie. Mám dosť možnost! realizova( 
sa. PociťuJem však absenciu osoby pedagóga, bez 
ktorého tažko zvyšovať úr overi. V rámci roper· 
toáru som za modernu, snmozrejmo, profesionál· 
ne realizovanú. 

lURlJ P. PLAVNIK (1952) , sólista. absolvent Le· 
n ingradského choreografického učililta . 

- Pod ra môjho názoru, podmienky v divadle, 
myslfm tým pracovné, sú výbor-.é. Malo by však 
byť viac premiér v sezóne. To čo je, nestačl ani 
pre sCtbor, ani pre divákov. V repertoári ta keho· 
to divadla by ma lo byť viac klasických diel, ta· 
kých 6-7, pretože na lom rastie sila súboru. 
Mám rád modernu, modemé tendencte 1 takého 
typu, aké predstavujú Béjar t, Balanchlne. Co ke· 
by sa prebrali niek toré podobné diela k nám~ 
Niekedy chýba sti mul clo práce, čo nie je dobré 
umeleckv. an! sooločensky. 

Pripravil EMIL T. BARTKO 

Z pražského koncertného života 
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Tohtoročná pr·o'-ská koncertná sezóna 
zaznamenala [po náhlom zatvorenf Dvo
i'ákovef siene Domu umelcov) rad zmien 
- pre pr·!azntvcov hudby však nepriaL· 
nivých. Celý progt·am Ceskej l'ilharmónie 
bolo treba narýchlo p1·em1estnlt do 
ostatných pražských konCIH'tných sieni, 
ktorých je stále nedostatok, ak pozerá
me na Ich kvallta!!vnu stránk u. Pt•eto 
budú v tejto sezóne o. L koncertom slú
žiť l sály Lucerny, Mestskej knihovne a 
ZoHna - o !ch akustickeJ úrovni bolo 
už viAckrát vera sporov. 

Dennfk Anny Frankovej - Sugár: Epi· 
lóg - Pleyel: Koncertná symfónia. Za 
zautfmavú pripomienku možno chápa ť 
aj Ježkov Koncert pre husle a dychový 
orchester, dielo, ktoré' desiatky rokov 
huslisti takmer celkom obchádzali (toh· 
to roku vychádza tlačou ako klavírny 
vt,t_ah ). 

Nevyhnutné opravy Dvoi'ákovej siene 
najclternejšie ovplyvnili dramaturgický 
plán Ceskej filharmónie. Zo závažných 
,.klasických" diel zaujme najmä naštu
dovanie Janáčkovej Glagolskej omše, 
Stravinského diela Oidipus rex a cyk
lus Stvoro ročn~ch obdobi od Josepha 
Haydna. Vefký dôt·az sa kladte na tvor
bu dvoch významných skladaterov -
Beethovena (150. výroc!e smrt!) a Sos
takovlča (nedožité sedemdesiatiny). Päť 
beethovenovskSích klavfrnych koncer·tov 
v predvedenf rôznych pianistov [Lill, 
Buchblnder, Langer, Moravec a Kameni
ková) sa už dlhši čas neobjavilo na re
pertoári jedného s}'mfonického telesa; 
bude to nepochybne zaujlmavé porov
nanie jednotlivých poňatl. Beethovena· 
vej k omornej tvorbe je venovaný celý 
cyklus, ktorý prlbllži na jm!! sonatovú 
tvorbu (Suk - husle, Panenka - kla
v lr). Z podnetn9ch titulov koncertnej 
sezóny pripomeňme aspo11 niektoré: 
Pjatt: PerRetuum mobile - Morawetz: 

Z dirigentov upútajú mená - 8 Iste 
BJ výkony - Gyllrgya Lehela, Gaetana 
Dt:logu, Serge Bauda, Deana Dixona 11 

Gennadija Ro~destvenského. S nfm sa 
stretneme aj pr·t klav!ri, lebo vystúp! 
spolu s Viktorlou Postntkovovou a Dag
mar Baloghovou v Bachovom Koncerte 
pre t r i klavíry. Z ostatných zahranič· 
ných sólistov v rámci koncertov Ceskej 
ľllharmónie v Prahe vystúpi o. t. pia
n ista john Lill, huslista G!don Kremer, 
spevák Ernst l!äfllger a ďalši, aJ ked 
ťažisko sa presúva čoraz väčšmi na do
mácich Interpretov. ,;Obetou" opráv 
DvorálcoveJ stene sa stal 1 Populárny 
cyklus, ktorý velmi zaujal najširšiu ve
rejnosť, rovnako ako nový chystaný 
cyklus Orga nové pondelky, ktorý s1ubo· 
vn! veľmi podnetnít koncepciu. 

Podobne ako Ceská filharmónia, aj 
Symfonický orchester hl. m. Prahy FOK 
pl'lpravil celý beethovenovský cyklus, 
na k torom zaznie všetkých deväť sym
fónlf a ešte vera ďalšieh diel tobto hu· 
dobného velikána. Zvláštne ocenenie za· 
sluhuje výber sk lAdieb súčasných čes· 
k ých autorov, k lor9 je - domnievam sa 
- oproti repertoát•u CF výraznejš! a 
osobitejšl. Za všetkých tu menujmll 

KONCERTNÍ UMELCI K VOtBÁM 
Pod týmto ndzuom sa v ko~lckom Do· 

me umenia uskuwtnllt dua koncerty, na 
ktorych za spolu([l!inkovanta SF Ko!itce 
IJystúpilo dovedna sedem sólistov. 

Prvý veter dirigoval B. Režucha a na 
([vod zaradil Koncertantna symfontettu 
f. Gre!idka, autorovu star~lu skladbu. 
Prellnaja sa v nef viacer~ !itýlouo ne· 
súrod~ vrstvy, takže vcelku evidentne 
zaostdua za arovl!ou, dosiahnutou Gre
Sdkom v posJednom obdobt; ortgindlrre 
sa kadencie sólov_tír.h nd.strofou - v kat
det tastt iný - a nepochybne nafp(Jso· 
blllef!iiu hudbu prtncHia stredn~ Largello. 
Re~ucha venoval partlltíre a obzuld!;( jef 
farebnosti uelk([ pozornosť. Moyzesou 
Koncert pre flautu a orchester zaznel 
u podani M. furkoulta, technicky v!}bor
ne vybaven~llo umelca. Nechdpal svoJ 
part ako nezdulslll zvukovo myšlienkoua 
líniu, ole ako súr-asr uyMieho celku, ako 
;eho ;eden - l keď nafdôležilefšt -
hlas {teda u zhode s intenciami autora}. 
furkoutl!ova interpretdcia bola premysle
nd. do na,menstch podrobnostt a vyud 
Zend. vo všetkých zloikd.ch { relatfvne 
nafslabMm ohnwkom sa favll azda me 
celkom tdedlny tón, čo možno priplsat 
a; vyslovene nedobref akusttke siene}. 
Ol•enásou Koncert pre husle a orchester 
nasiel v f. Spitkovef umeikyfiu, ktord 
uz prvými uvedeniami skladby dokdzala 
presvedči( o teJ llodnotdch: vo virtuózne 
koncipovanom parte uplatnila technick([ 
Istotu af v na;chúl ostivej!llch miestac/z, 
pekne a citovo naplnene vyzneli lyrtck~ 
epizódy, pril!om od premí~ry e~te do
myslela rozlotenie gradt!r.lt a výrazov~ 
nuansy. P. Nouotn~ho pozndme viac z 
komornet hry a je veľmi sympatlck~, 
!e realtzufe suo{e ambície af ako sólista. 
Vystúpi/ u Chačalllrianovom Koncerte 
pre k l avfr a orchester, kefe mal do~t 
možnost( využit svof ul/dlny tempera
mPnt l nadhlad, ktorým udržiaval bez
pel!ný kontakt s rytmickým pulzom or
chestra. f eho prfstup uychddzal z robust
lle{ sily zvuku, chullaml nantlb·an~ho bez 
ak~hokofvek oddiferencouania plôch, 
takže sa zlievali do ~úutslef, pozornost 
unauu;úcef masy. V kolorlle pomalých 
"arm~nskych" melódií clztíbai nápadl/ef
!;í pr~stup, navy!ie zneli akosi .,chop/nou 
sky". Tieto drobnO!>tl - ct ut idti na 
vrub men!ief pódtouef skúsenosti. Cl uiar 
na uonkaf!ií efekt zameran~lto por1alla -
v!iak nezotreli cell!ouý dobrý dojem z 
1\'oiJotn~ho vystúpenia. 

Druhq večer prevzal taktovku Z. Bl
lek a ako prud odznela Sldvnostnd pre
dohra Es dur od f. L. Bellu. Tu sa mô 
žeme zastavlt pri orchestri SF v Ko!>/ 
cta_ch. nielen kvôli tefto fedírzef sklad 
be, ale globd.lne;§te. Ak vezmeme do úva 
hy posledM vystúpenia telesa u Bratl 
slatJe za posledn~ doa rpky, nttuidno za 
ten čas prakticky nlfak~ napredovanie a 

aspoľí I. Loudovll [Koncert pre organ, 
dychy a br cle)~._ S. llavelku ( Vretnamské 
motfvy), čl I. Kezáča (Koncert pre kla 
vlr, dychy a biele]. Tomu ver mi dobre 
kontrAstuje s(rbot• skladieb cudzlch au
torov - Plakid!s: lludba pre klavlr, slá
čikv a biele - Chaynes: Koncert pre 
organ, sláčiky a biele atd. je to zrejme 
clt·amaturgický zámer, ktorý je lnšpt
ratlvny a iste aj velmi poučen ý. Ve ľk9 
dOraz sa kladie na tvorbu Bohuslava 
Martinu, čo je tak isto velmi sympatic
ký t'kaz, ako koncipovať celú sezónu so 
zreteľom nielen na poslucháčsku spo· 
kojnost, ale ako v nej rlešlf l niektoré 
dOležité aspekty dramaturgického rázu; 
vôbec zdá sa, že FOK je v tomto smere 
už niekoľko rokov overa priebojnejšt a 
najm!! osobltejšl, hoci CF sa takisto mO· 
~e pochváliť v počte autorov rôznych 
epoch výrazným zastúpentm. V rámci 
koncet·tnej sezóny Symfonického orches
tra FOK vystúpi v Prahe pod taktovkou 
GUnthera llerbiga Dräždanslcá f!lharmO· 
nl a f Bectlloven: Corlolan, Bruckner: 
Symfónia č. 9)_ Ešte jed na výrazná črta 
tvor! už rad rok ov prof11 koncepcie po
radcov tohoto koncertného jed natefstva: 
orientáciu na mladého poslucháča. Aj 
tohto roku bude p1·ebiehat jesenný a ne 
budúci role jarný cyklus organových 
koncertov, ktorých maximálnosť je evi
dentná ako v samotnom výbere diel 8 

jeho proporčnostt, tak aJ v predvedent 
skutočne špičkovom. Medzi oblúbené 
programy takisto patri cyklus výklado
vo·hudobných programov, ktoré prlpra· 
vuje s ohladom na nfzku vekovú štruk· 
túru publika velmi dobre a na profe
sionálnej (rrovn! (ole však rutinérstvom) 
Milan Munclinger. 

Pr! pohlade na program Národnibo 
a Smetanovho divadla zisťujeme, že 
opernSí a baľetný pr•ogram vcelku stag. 
nuje; okrem tradičného repertoáru 
( Smetana, Dvoi'ák J s\1 to štyr! Jan6čko
ve opery a jediná (l) Martinu (resp. dve 
polovečerné, t. j. Ariadna a Veselol'ir e 
na moste), akoby sl tento, dnes už kla
sik českej hudby, nezaslúžil vll.čšlu po· 
zornosf práv~ na českej opernej scéne. 
Z pripravovaných premiér Opery ND 
uvedm~ azda len Straussovu Ariadnu 
na Naie (škoda, že sa neuskutočnl pri!· 
mléra Pr okoflevovho Hráča) , z baletnej 

. oblast!_ P,rlpomeňme pripravovanú pre
miéru Pauerovho Ferdu Mravca. Pri P.O· 

azda at označenie "stagnďcta• by bo1tJ 
len kompromisom. Vidt sa mt, že napr lt>k 
u~etk!}m pozitívam, na;mä u zďsluznom 
a pohotovom na~tudouďuant slovenských 
noviniek, poklesli umelecké ambtcle fll· 
harmonikou. Neprlchodt mt na tomto 
mieste diagnostikova( tento tav, na kto· 
rom sa akiste podlela viacero obJektlu· 
nych l ln!}ch prtčln, tba st myslím, :e 
by sa ntm bolo treba zaobera(. Bellova 
Predohra - l!t sa za ffu naozaf mustme 
hanbU? Ome~kanle oproti v!}vofu Inde, 
do ol!f btttlce vzory - Iste; ale te to 
af dobre naptsand skladba. Must sa v~ak 
zahrat brilantne, lebo v opačnom prtpade 
pochopttelne vera strdca. SF Bellu hra
la, tba~e vonkoncom nie br ilantne. {Mno· 
ho drobn!Jch nepresnostt orchestra sa 
vyskytlo pol!as dvoch vel!erov a v celko· 
vom dofme nakoniec prevlc1dala priemer
nos(, dokonca ani nie dosť rullnovand. / 
PrfJemným prekvapentm bolo Concertino 
pre dvofe huslí a orchester od I. Dibd· 
ka, nafmtl po zlstent, ~e Ide o feho ab
solventskú prdcu na VSMU. U~ zdkladn!J 
ndpad, vynechať zo sprievodu vysoké 
sUJ.člky, aby UZ(IIkol zvukovfí priestor 
pre dvoch sólistov, fe orígmdlny; sklad· 
ba zaujala af dôkladnou prepracovanos· 
tou dychovef sekcie. Sólisti A. Plaskuro· 
vd a V. SimNsko pristúpili k lnterpre· 
tdcil nanafvý!i zodpovedne, l!o te pre 
nzch vôbec charakteristick~ a dobre ztl· 
ročllt svoje skúsenosti so sal!asnou hud• 
bou. Ich hra te ponad technlcktí strán· 
ku naplnend odu~evnentm a snahou po 
uvoľnenom muzicirouant. Dominantn!im 
členom dua te V. Slml!ísko, dlsponufúrl 
naviac pln!llm, prieraznejstm tónom. V 
l. Palouičout md Cikkerovo Concertino 
pre klavtr a orchester znamenit~ho In· 
terpreta, l!o potvrdil u~ neraz a at tento· 
raz. Nachddza v ctiele zfavn~ pote§enie 
a posluchdl! zas mMe uychutnat iskrlu~ 
detaily hudby l ocenlf koncepčne vyvd· 
tentí stavbu. Palovtl! tot/~ dosiahol u Con· 
certine ta reprodukl!na rounoudlw, v kto· 
ref niet "od .~tupu" ani prl/i!iného "prepá· 
lenia" - 1eho kredcla fe ustdlená a vy· 
zretd. Poslednou sólistkou bola v 3. kon
certe pre klautr a orchester L. van Bee· 
thouena S. Cdpoud, výnlmol!n!} planistic· 
ký typ. V fej hre mo~no postreh nút ozaf· 
stne tvoriv~. osobnostn~ l!rty - vo fan
tazifnom vklade, farebnosti klautrnello 
zvuku fu sal'asnosti tak vzdcne/}, či uý· 
raze. Cápoud sa dokdte bytostne, nie· 
len prstami, stoto!1tlf s emoclondlnyml 
vzruchmi hudby a v tvorivom procese 
priamo na pódiu vyčari( dellkdtne, ta
Jomne pôsobltJé tvary. Rondo jej v!lak ur
Citl' neuy~lo celkom podla predstdu a 
vlastne u~ od sólou~ho ndstupu Larga 
!>O vnútornd koncentrdcla umelkyne 
oslabila - !.koda,· no niektor~ nepres
nosti nema/l vplyv na velk!} zdf.ltok z 
te/ hry. IGOR PODRACK? 

hfade na oporn9 l baletný repertoár 
tejto naseJ prvej scény možno mat čias
točne pocit Ut'Čtlého klišé, ktoré 1e na· 
vyše celkom nepochop!telné; v tomto 
smere sú na tom bmenskl m!lovnfcl 
opier o čosi lepšie. Vnucuje sa tu leda 
rečnlcka otázka "quo usque tandem", čl• 
že ako dlho ešte potrvá stav určitej ni!• 
vyjasnenostl ll zrejmej konvenčnost! • , , 

TOMAS HEJZLAR 

DR. VACLAV SMETACEK, ~tárnrtn!} 
umelec, l!esk!} dirigent a Inštrumen
talista, profesor hobofovef hry na 
AMU, dlhoročnfí vedúct Symfonick~
ho orchestra POK, /eden z natzamest
nduanet~fch a natuyhladóuanej!itch 
československfích dirigentov doma t 
v zahranll!l sa 30. septembra t. r. do
~ll sedemdesiatin. l ntenzlvne spolu
pracoval at so slovenskými orches
trólnymt telesamt a nemal~ stl aJ te· 
ho zdsluhy o ozvučenie komorn.tích a 
orchestrdlnych opusov z dielne slo
uenskOch skladaterou. 



Mladá-Smetanova Lttomyll 
V obdob!, ked na Sloven-.ku nie 1e 

rl npo'ita l vyr lľ~ony prohll'm ~ Cmnoston 
Huduhnt:l m J,i do} o [ nc u~l/l le pľlAl!th' ' 
l h tol ll !I\ Cntm lludohno vyrhuvnnJ spoloč 
no•HI. k lo ra hv mn lo mtd nou tlll tronll l 
t i U~IIHJ II IOVH IA hV Jf!J Č i llll ll~ l ) A po OCI 
č lfm oni od ~loven<;IW J fl lhat mOnlr ll' l 
Alí ltvltd .:os tala at 1111 vynnnkv toklll ľl 
Od nulovom hodf'. doi. lo v l'esk ých k r11 
1urh k l.Orgll ntzovn nlu uz tretteho ročm 
k.s fr'" ' IVHitl " n.tlVtJIII Mladá ~mctanov;1 
LII01111~· [cl•"''l MSJ,) \ t'tlm r l nrho zl 
sl! s.t v cl not h Hi - l'J 'if'p te .nhl d v ku l 
ttn·nr vv..,prlom vychudočf!skom mc.,tcl' 
ku ntlcHII l nwrpľCII , -;kladatrlla a pto 
dovsntk ) m mladfo ohocenstvo delngova 
n(· w v';<!tkvch kr<IJOV CSSR rzo !:iloven· 
l> k·• ICh holo nkolo JO) . Na organ!zHC 
n r í príprave te jto nasledovanlahodneJ 
akc:w ~a podteral rad usporladaterov -
Cesk y OV <;SM pod zái.lllou ministra kul · 
tllry CSR, VS·chotločeský KNV za spo lu 
ut' a " ll ďalšieh spoluusporladaterov me 
d 7.1 1n}m aj Hudobnej mládeže CSR, kto· 
ro l prl~ lusnlcl tvOI' III naJiepsle a najak
ll \ ncJslr Jadro obeccn-;tvll. V rámci Cfl 
l f' j akcie vytvot·ilo so totll nečná a pod 
nemi! atmosr6ra, podobná ovzduši u na 
lo. onrcrtoch l n terpódla našich BHS. Miet 
dé pozorné a nadsené obecen:.tvo. ktoré 
tvorilo drvlv11 v!ič1iin u, sustredenou vnl 
mnvostou bolo ldclllny m katalyzá torom 
t vorivej Inspirácie a vystupi\ovan!a sil 
vsotkych úč!nkujuct ch. Festival bol do 
s lova nabll9 najrozllčnejshnl akciami, 
'k torych spoločným menovatorom bole 
hudba; hudba, ktorá zbližu je národ y, 
zušrach(u je, povznt!sa človeka a prc llu 
dza v nom skryté kladné a tvorlvt 
:o.chopnost&. Neraz súl'usne prebiehali dv!' 
podujatia, ta k~e jeden po-;lucháč nebol 
v stave an i novšt ivl( v~etky poduja tia, ne 
k aždy mul možnos( vyberať sl poctr11 
svojho vkusu a zlifui.Jy. Po stránke drn 
maturg lckej preukázali usporiadnttlll•• 
v era vynallezuvostl, Invencie, dokázal • 
spo jiť pr!jemné s užltoč n9m. Ak cie boli 
pestré, program y neo~úchané. Na MSL 
predstavili so v iacer! zo šp ičkových 
domaclch, alo pr iestor dostali aJ poprad· 
n f za hran lčnt mlad! In terpreti. Sk oda, že 
jectiny vyslaný slovenský íičastn lk 
'huslista Peter Michalica musel v posled 
noj chvili svoje vyst tlpenle odr 10c t. Nn 
Jednej st rano maJú nasl mlad! umelci 
n ie práve dostatok prfležttost! pre uplat· 
ncn le sa a na strano druhej nedoká2r 
m c vyut.lť sencu pre Ich vystúpen ie a 
pre dalsiu konfrontáciU s českými ko 
logam i. Usporladote llll ntlm ponúkaJú v 
budúcnosti možnosť organizovať akciu aJ 
coloMát ne a p re to pri zabezpečovan! jej 
uspcF.ného vyznenia nemali by sme zos· 
!IH stranou, či uz v r ámci p r iamej spo· 
lupráce, alebo hoci a t usporladan!m po
dohnol akcte na Slovensku. 

Celkový charak ter festiva lu spoluvy· 
tvAru ll : 

l. vystúpenia telies (orchestrálne a 
:tbor ové koncerty). Na otvár acom podu
j at! predstavili sa dvaja Jaureáh medzi · 
národne j súťaže tohtoročnej PJ - vlo 
lončeli sta Daniel Vels a huslista Cenék 
Pav l!k. V9chodočesky štátny k omorný 
orchester z Par dubfc viedol vS razny dl· 
r lgentsk y typ Poter Vronsk ý. Podujatie 
sa vyznačova lo svorn ým a úspechom ko 
runovan ým úsllfm všetkých účinku júcich 
podať výkony na plnej výško Ich ne· 
m a ly ch schopnosti. Orchester spolu úč in 
k oval (opä( pod taktovk ou P. Vronské· 
h ol za úča sti so sólistami ústeck oj ope· 
rv l na lispe~nom koncertnom predvedo· 
n i f t•agmontu Smetanovej opery Vio la. 
D 1 evčenský sláčlkovy ensemble Orches· 
11'8 puellarum pragensls [s jed ln9m mu· 
t om v orchestri - kontrabasistom ) pod 
taktovkou Ivana Par !ka preuktlzal zmv 

,i el pre súhru, kultivovaný zvuk, menej 
.už príerazný a dramat ických polôh do 
!>8hU júCI prejav ( najlopš!C sme S( to OVO· 
r l li pr i podunf Br l ttenove) Simple Sym · 
phony ). S tymto telesom spo luličlnkova l 
znamenlly, reprezen talfv ny typ gitarista 
Vlad imir M1 ku l ka a tento raz viac mu 
zlká lnn ak o I ntonačne pohotová Vladt 
mi ra Klánskil [ lesny roh) . 

Medz1 vystupon la telies môžeme zara 
dtf a j výbor né Nové dychové tr lo ( ho· 
boJ - L. Jczková ·Horáčková , kla r inet 
- P. Busok a ragot - J. Walter 1 zosta . 
vené z hráčov pardubick ého orchestra, 
k toré pohotovo vypln i lo časový pr les· 

tor pOvodne vymedzeny p1 e vy!>tupente 
P. Mtchallcu. Súbor, ako dôstojn ý re 
orozentant známeJ če~kef dychovej ško· 
ly pr ekvapil vyrovnAnosťou a vysokou 
!'trovitnu vsetkych ln terpr etal'n9ch para 
mn trov 1\oclnnovn kvarteto (P. 1-hila, l 
od .. t rC:tl, J. N<1 j na1 d V. Berna~okl 10 
toch mcky vy!>pelýrn. muzlkálnvm, tempe 
t·amentným súborom. Hr6 však nre na 
tlostatočne kvalitných násli'Ojoch, ktor/o 
mu neumot r1u iú pria m Ideálne vvrovnil 
nu komornú -,uh r u. 

Prorn~l on alua umveit vvstupema Bt• 
nenského akademického zboru pod ve 
den fm r.. Má tla ( l kAď jfl tento súbor 
u·oc lt u mens!J prlpomtnala ném zname· 
nt té \ ýkonv ~peváclwho L.boru ndSCJ 
!.ú čn lr;e. Pod vedenlm, resp. v nastudo 
vanf L. Mát la spoluúčmkovalo teleso a) 
pri prndvedcn f Smrta novoj opery VIola 

2. Sólistick6 recitály. 

Vcfml úspešne vyznelo mattné mia· 
d}·ch sklada terov, oa ktorom odzneli die· 
la J. RviJára, M. Slavlc kého a V. Rledel· 
bauch~t v potlanf k laviristov j . Nácov· 
~kej·Prchalovej . ]. llolei1u a klarmeli!.IU 
1. Va nlsa. eoddellternnu súčasťou po 
do jatia bola rozsiahla d iskusia, v kto· 
r ej vymkli naJmä rundovaoé zna lost l 
sk lada t!Jra a tn\IZlkológa M. Slavického. 

, 
....... 

.. 

Maďarský 
huslista M 
Szenthelyl za 
u jal sý ty m, po. 
merne kultl vo· 
vaným tónom. 
echnlckou prt· 
pravenosťou, 
•It a l ll ou a po· 
111 erne !;!rok ou 
l>kálou výrazo· 
vých odllen· 
kov. Vtolonče. 
llst11 JUr nj ak ob 

Ti mm [NDR) jo typlckym roprezentan· 
tom disciplinovanej nemeckej školy, kto· 
rá v!ťaz! v !;tyloch starš!ch majstrov 
l F. Francoeur ). no romantizmom poč! 
na júc fR. Scbumann l žiadalo by sa pre 
náš vkus šlriif t•ozlet fantázie a vllčšl& 
citová zaangaž:ovanosť. a záverečnom 
matiné klaviristom S. Bogunlom pred 
stavil sa Idol mládeže populárny hus 
!Isto V. Hudeček, ktorý potvrdil svo ju 
súčasou vynika júcu ror mu. 

Kombinácia obidvoch typov podujali 
bo lo vystúpenie vltazov jednotlivýcho d 
bor ov celoštá tneho kola súťaže t.:SU (sO 
listov 1 komorných telies ), ktoré sa 
uskutočnilo v malom utešenom baroko 
vom tl lvadlo lku na Zámku. 

3. Oparn6 predatuenla - Večer troJ· 
k ráJovy na námet W. Shakespeara od 
českého skladatcra Ivana jirku v podan! 
Oporného št(ldia p ražsk ej AMU, orches· 
tra ND pod tak tovk ou L. Mathausera, 
v chor eogra[ll Z. Prokeša. V susedstve 
so Smotanovou Violou, ktorá vzn ik la na 
ten Istý námet. mali mlad! poslucháči 
mo~nosť Jed meč nej konrrontácle l do· 
bovo podmienených odli!mých skladatcr 
sk ých prfstupov. AJ po tomto predsta 
ven! bol a vydarenll beseda, o ktorej ži 
v}• spád a dobru Oroveit sa verk ou mie· 
rou zaslužll dr. J. Pilka. 

4. Oatatn6 akcie. 

Dve diskotéky spojené s dl !>kUSIOU 
Prvá bo la na tému Ceské revo l učná a ro 
botn!cka p leseil a druhá ~a znmerala 
no nnhr ávk y na jmli mladych lnterpre 
tov. l'rlpravlll ju v spolupráci české 
hudobné vydava tcJstvá Panton a Supt·a· 
phon. S velk9m záujmom stretol sa se· 
minár na tému Hudba a otázky okolo 
nej, k torý viedol na _podkladoch rofe. 
rátu neprflomného 1. Sedu dr. ). Pilka 
Vo všeobecnosti môžeme konštatovať , že 
úroveň a spád prevažnej vll~šln y disku 
sil bola úctyhodná. Svedči la o záu tmr 
a bl!zk om vzťahu mladých lud! k hud bf 
a k otázkam, k toré sa týkaj (t problema 
ttky joj tvorby l š!renla. 

Organizačné zabezpečemo tohto ve fko 
lepého kaleidoskopu podujatf stálo lst f' 
nemálo úsilia l štátnych peilazl, no pre 
tože akcia plne splnila svoje poslanie 
bola to lnvestfcla, ktorá prinesie bohat~ 
úroky v bltzkeJ budúcno!oli. 

VLADIMIR ClZIK 

V tiLINSKOM DOME 
ODBOROV bol dua 17. 
IX. komorny koncer t ens 
k ych a slovenských tn 

terpt•otov. V programe, 
venovanom tvorbo auto 
1 ov XX. ~to roč la . uč in leo 
va h prorc~orl pra L.~koj 
AMU - M. Etl!k (klart 
net), M. Masior l fagot) 
11 F. Rauch [ k lavfr) , v 
druho) ča~ll koncertu 
hralo 1\o!.ICké kvarteto. 
Zvolil ! sl formu k onccr 
tu·hesed}, ktor(& viedol 
7 'ic«ttlk Uvodnč slovo 
venova l na Jill !i propagá 
111 novych -;kladieb ll 
Pa uor - Monológ v:-.ed 
ného di'la pre k larinet, Z 
Sosták - Invencie pr ! 
sólovS' fagot 1. V Novák 
zoht·a l v jeho prlhovol't 
podsldtnf' lllf'OŠIU li iOhu 
s odVOIHnl lll sa na IO, ZO 
je asi dost známy, a ut 

vObcc nevenoval pozor· 
nost )anáčkovmu géniovi 
rl. s l áčikové kvar teto l 
~áročnejšlemu posluchá· 
čovl vynahradila hudba 
~ama nerovnomernosC 

klar~nettstu, k torý pr ed 
ntesol z Paucrových mo 
noiOgov Iba jedi n ý! Zo 
Sestákových Invencii za· 
zneli Iba č!s la l, 2 a 5 
Po koncerte bola beseda 
., umelcamt. pri ktorej se 
sólisti snaZ1h, pod(a slov 
7.. Sestáke, prek lenut bl'l 
riéru, ktorá vznik á ne 
koncertoch medzi Inter 
pretml a posl ucháčmi 
Podu Ja t ie prispelo k utu· 
zemu priateľs t va čPs 
k ych a slovenských kon· 
certnych umelcov. ro 
dobné koncerty sa ul 
konali na Slovensku v 
Dudlncldch 11 v BanskeJ 
Byst1·1c1 a v najbll! fch 

dňoch má tento program 
odznie( ešte v niekto 
r ýcb če~kých mestách. 

r ozložen ia pozornosti 
Jl!dnotllvym autor om 
Na)ucetenojslm 1 naJCOn 
neJi.fm zážitkom bo lo 
predvedenie )anáčkovho 
l. slátlkového k var teta 
Koslckým kvartetom, vý· 
r azným obohatenfm bo 
lo l dôkladne stavebne 
p remyslené podanie So 
náty et·olk y od V. Nová 
ka prof esorom Rauchom 
ktorý len dokumentova l 
('aro l formát svojeJ 
osobnosti. Sk oda, le takí 
vynika júc i Interpreti ako 
'-1. Etllk a M. Master· sa 
mohli predviesť Ion na 
velmi krátkych sklad
M ch l Vadilo to najmll u 1!. lltiZANYOVA 

• LJOBA BAli COV.t - CRAMORECENZIE opamf portr6t. SYMFO· 
NICJtf ORCHESTER CS. l 
ROZHLASU V BRATISLA· 
VE DIRIGUJE ONDREJ 
I.ENARD. 

• Verdi: TRUBADÚR, 

Ch. W. Gluck: ORFEUS 
a EURYOIKA, N. Rimskij· 
Koraekov: CARSKA NE
VESTA, C. Saint Sai!n•: 
SAMSON A DALILLA, G. 

8iz11t : CARMEN, A. Dvo· 
r6k : RUSALKA. G. Ros· 

lllni : POPOLUSKA 

!C) OPUS Stereo 
llt1204U 

Lfuba Barzcovd dosta 
lo - ako ďal§ta z po· 
prednfích i>óllstov opery 
SND - prile!ltost de· 
moni>tr ovat svo je mezzo
'>oprdnov~ umenie na 
profllovet platni vydava 
telstva OPUS. Dramatur · 
gta nalzrdvok { at. na tri 
~ú prevzat~ z produkcie 
Cs. rozhlasu v Bratisla 
veJ sa opi era o najúspe~· 
nejšle javtskovo-opern l> 
k redcie spevdl!ky a tak 
rečeno !>rdcov~ zdležltos 
ti umelkyne l pozr i pe 
rex/. St dva sa uf pomo 
ly neplsaným pravidl om, 
!e noSI spevtlcl nallrdva 
fÚ úryvky z opier , alebc 
zndme drie v orlgindll -
tak fe to at v prl pade 
BariCovef. prezentutúce/ 
~o v fazyku talianskom. 
nemeckom, francúzskom . 
ruskom a českom. Ztar. 
chýba ukdt ka domdca . . . 
Ak mdme hodnom celko
vý do/em z gramoplatne. 
nuf treba pri po jlf l po 
zndmku, t.e najmene/ au
tentlckd je francúzska 
11ýsl ovnost. zallar to s 
ru~tlnou , tallan l!lnou l 
neml!lnou sa spevdt kn 
~totot.nlla na uel ml pek 
11ej tírovnl (u drll Lf u ba 
i z 2. detstva opery Cdr 

'>ka nevesta priam de 
mon~trufe t zv. ndrodnti 
interpretačny uklad. spo 
NvaftJcl nie v technike 
tvorenw tónu. ale vo vý 
razovost l, vrúcnosti po 
rianla. ~lrokochdpane/ ci 
tovostl. ale l vo väll!ef 
otvorenost i vokdlOIJ, l!o 
le len prirodzen~ 
vzhladom na tento mak 
kfí a na spoluhlthkové 
zoskupenia chudobný fa· 
zyk. . . le to o to uzde 
nejSie, ! e t lelo akt1ua 
d~moni.trufe na nahrdv 
ke ak o sloven~kd spe 
vtU•ka, pl ne chápaf(ica r.. 
diferencufúca štý l l hu 
dobnl1 pramene dzelaJ. 

Opakovat , že Lfuba Ba 
rwovd md prekra~n~o 
~farbeny , okrúhly tón . 
bohatO na allkuotne tóny 
l fedtnec'!ne obohacufúce 
Ilias v reznndtoroch ). j( 
1ste ,,repet1c1ou" pozna 
•ua. Ume/kyna diJverne 

ANTONIN NOVAK 
(1m1le) 
Panton U 0527 

Nie je to " prorilovka" 
ak sl pod tým predsla· 
"ujeme výlučne s6Jislll: 
k6 kreácie. Lebo A. No 
viik sa 1kromne uspoko 
fil ao Sonátou pre hus 
le a61o od Enlna Schol 
horta a k ďalilm dvom 
skladbám si pri:nal k 
spolupráci členov Sukov 
ho knrteta, v ktorom je 
prlmárlom. Jasne tým 
dal oajuo. le svoje 
osobn6 poslanie a naj
väčll priestor pre sabe· 
reallz6ciu vldl v komor 
nej hre. Jeho sprlazne· 
nosť s hudbou XX. ato 
ročla zue potvrdil výber 
1kledleb - okrem Schol 
hnffa l• lo Duo pre dvo· 
l• huall od Jaroslava 
Jelka a lls. priml6ra IV. 
sliičlkodho knrtete Bo· 
risa A. Cajkouk6ho. No 
v6k nie fi umelcom ilro· 

ko zn6mym, no to •Obec 
neznlloje jeho kvality. 

akllr naopak. J• po tech· 
nlckej atránke výborne 
prlpruenf, pričom nl61t 
treba zdôrazniť jeho bez· 

chybn6 iotononnie. V 
Scllulbof[O'If upttan 

lallke • wllaetne zabra-

poznd l teho na/e{ektnet 
lile vlastnosti - 1e t o 
zstd tatomnost , magic 
ko st. démonlckost, fed l 
nečne uyst upufúCe natma 
v prsnom registr i. Prdve 
z ttícllto d6vodov krdsnr 
vychddza/t1 drie zo Sam 
.sono a Dalily {As dUl 
a Des dur -ová}, vlastni a 
ce navy§e vyrovnanQ V!Í 
raz a prekrdsnp mezzo 
voce. lllavovO reg1ster ~ 
fedinel!nou kovovou far 
bou demon!it rute Bar lco 
vd na/výraznef!. le v Dvn 
fdkovet dr il fežibaby ~ 
l. defstua opery Rusal ka 
Prechody - nebezpec'!m1 
vo/x mlxte - md spevdll 
ka vyr1e!.ený, čo možn11 
detailne ~ledovaf 1 v me 
novaneJ drtl 1 no ntelen 1 

net/. \1en!ile prubll!11111 
ntekedy (Jstluce do me 
pevn~ho a l!ím mdllc'!k t 
tntonac'!t!e r ozochuenelrc. 
tónu, sa pri zakonc'!ovu 
nl dlll!>tch frdz, k edy po 
Mrddame dostatot ntí dti 
chovú oporu { zdver drte 
Orfea z 3. de/!. lvo oper11 
Orf eu.~ a Eurydtka f. Ntr 
te to vsak na platni pra 
IJidlom. preto \1 my~>ltm 
že staN/a lwdobm>r~%1/ 
nd k orekcia, aby tlťtr 
cllyblc'!ky krd.sy na na 
hrtlvke neboli. l keď ce 
IO gramoprof /1 te profe 
~tondlnou ukd~kou dnť~ 
n!íCh mo! nost/ za,lúmťt 
umelkyne, osolme mo 
predsa na/viac zau!alr· 
m/mortacfne ntlroc'!nd zó 
verellná ~cena Popoluiikr1 
z r ounompnnet Ro\ stntll t 
opery . Temnfí. hlhokt, 
hlas Bar/cove/ sa tu o/1 
d/vuhodnť poh!thlllm 1111 
porladal s ndrotmíml kn 
lnrat(Jram/ . demon~truttír 
rak nie/pn 11!/razmmst , 1n 

tp/lgenc/u \pPvdllky. alP 

a/ 1e1 techmckfi perfek 
clu. Ten, k to pozna Ltu 

ným perpetuum mohllc ~ 
Allegre, spevnostou ~ 
Andante. stále kvolilnym 
zvukom v staccatovon 
Scherae, beaproblémn 
VOIIOU vo Finéle. Novák 
vlak ide ďalej, nechct 
len ,.pr11ukázat sa" ~ 
hnlllisticky vdal:nej Sn 
nále; jeho poilatie mil 
v. námky zreleJ osobnotol t 
a výrazovej plnosti. Ume 
lee aa tu poddáva dielu 
a cbce ho aj pre dru 
hých objulf. Rovnako st 
spolu s Vojtechom ]ou 
zom počina aj v Ježko 
vom Duu a výsledok je 
ten, le obidve skladbv 
pôsobia llvo a sviefo, 

nielen ako dokumonl 
~pred takmer 50 rokov 

keď vznikli, ale ako tr 
va lé. aj keď mo~no tro 
chu obchadzané hodno 
ty. V skvelom Kvartete 
B. Cajkovsk ého taktlof 

plne dominuje zárub& in 
tepretov v súčasnej hod 
be. Sukovo kvarteto 
uplaliiUje perfektnú sú 

hru, nukovú vydlenost 
preniká k nafmenlfm vf· 

razovfm odtieňom. Sa 
motn6 dlilo sa vyznaču 

je formovoa ucelenolťou 

a •Jilleakovoa koeek· 

bu Barlcovú z favtska, 
nevdofak sl mus! hudob· 
nr; zdfltok dok r esli( tel 
zfavom, prlfa!llvosfou 
scénickou, pohybovou 
kullt1rou, vdZnostou. s 
ktorou prl~tupu/e k !itú· 
dw katae; operne/ pos
ravy. Dlferenc/dcla na
~tudovanrích partov je 
pvidentnd t na platn/ -
nielen t o sa týka .stý /u 
\kladatelsk~llo, ale af 
rharakteru postavy, ~,kto· 
rú, t i o ktoref spieva". 
,v eda mt nespomentít 
aspo11 recllatlv pred 
áriou Orf ea: te v 11om 
nielen Gluckova kla .~lct
zufrica rozvaha, ale l 
5peudt km ukl ad - ota
l.:ávanle toho sm6tku, 
ktoru md skôr podobu 
11ysokých stlpov yréc· 
kych chrdmou, ne! vtl§· 
nwe zvlnenia a drdsa· 
vo s f. 

Nedd ne~pomenúf vý· 
kon SOCR u a Ondreta 
t.entlrda. llrtl a dmgUfR 
\O u mtenc1ách operné· 
ho .~prlevodu - v pros· 
pech wevdtky, v ~tlíle 
~klaclatel ov, z ktor ých 
rm/ feden 11eddval or· 
che.~ter do poprecl/a. 
Sprlevodnfí text Milici 
ZvaroveJ le stručný, ale 
výstl!ne oplsuft1ct na{
uäč!le dev!zy a umelec
k l! vfíhry Lfuby Barica· 
oef. Ohdlka uyužlva sk u· 
toCne maztck1í portrl!t 
\ pevdl!ky - teho autor· 
kou je umelecka fotoqra· 
f/Mka Zuzana Mmdllovd. 

le/ snunky o~obnostt slo
,,en~kého umel Pck tsho 
'vet a /Jy sl u% dnes za· 
,lfižiii ol t!Stnu .~tad/11 le 
11 nich toll ! zacll tfl ena 
oár. al e l vnútro Noue 

k a. 

'lERJ::ZIA URSfN YOV!I 

nostou, ktoru medz• 
iný m podporuje al moti
vická prepojonost viíot 
kých troch !!asti; uo na· 
p t•iek zretelnému vodo· 
miu, že Cajkovskij pra· 
r.ujc prvorado raclonál · 
ne. now áme unl trochu 
pocit, že jeho hudba jo 
vyknnštruovoná. I nter· 
proti joj citovft inlenzt· 
tu d to vyzdvi hl i. na jmil 
v dru ho j l!osli, kto1•á sa 
začina právo kr6snym 
husrovým s61om A. o· 
váka. Rovnako presvod· 
!!Ivo vhk znie aj polyfn· 
nicky stavaný úvod s 
drsnou, úto!!non túmou a 

moditalfvna tretia l:ast , 
Jeho popri techulcknj 

preclznosti 11 dóklodnof 

stavebnej prepracuvonc•s· 
tt Sukovo kvar teto pro· 
doviietkým muzicíruje 

Určito vefkú zásluhu m~ 

na lom jeho prlmáriu' 
A. Novák , sym patický a 
pre vec zapálený hnslis· 
ta, vynikajfic l ' ·umnr ny 

hráč, jeden z tých vzác
nych ,.pellakov" umen ia, 

beJ; ktortch by v často 

chladnom blýskanf ver

kých hviezd čoskoro vy· 
hynulo. 

-ip-



NAS ZAHRANIČNÝ HOSŤ 

Adolf Scherbaum 
Tento netoznámy trllbkár pclaobll nlekofko 

povojnových rokov v Brlllalue, m' tu rad 
známych, prletefov 1 r'd 11 YriCII do C:eako
elovenskl. M' tlkmer ojedlnelf rekord, nl· 
hraJ ul okolo 20 pl1tnf, ktor6 na 11r1mot6no 
vom trhu patrili medzi nfml vybf1dhan6, 
pred 11-7 rokmi boli bestsellerom a d lho sa 
dr! all na pnom mleate vo no)ef kate116rll. 
Nál ardel!ný rozhovor znova potvrdil, le Scher· 
baum patrf k ozajatnfm zna lcom hry na trúb
ku, l e je umelcom a mimoriadne bohatými 
aktísenoatamt a le l lále zo1tba (Ilja v Ne· 
mackaJ spolkoviJ republike) dôsledným pro· 
pagdtorom l!eakoalovenakeJ hudby a umenia. 

Vale nahrávky 111 dobre známe 1 u nás. 
J ked vás meneJ pol!ujeme na nailch koncer
toch, vraciame u k válmu umeniu prnatred· 
n1ctvom gramofónovej p latne. 

Na gramo.f0nov6 platno som nahral všetky 
v9znamné trObkové koncerty a vlacer6 z nic h 
som v rOznych arcblvoch objavil. Vydal som 
l plattlu, venovanO star9m českým skladatelom 
a k nlektor9m z nahratých skla dieb ml dopo
mohli hudobni vedel z Kromi!i'Ua. Nechápem 
nahrávanie len mechanicky. Som rád, ked v 
spolupráci s odborn!kml objav!m neznámy 
trúbkový koncert a dám mu prvú znejúcu po
oobu. Toto "hladanle" sa ešte neskončilo. Bo· 
ha lo korešpondujem a vorlm, !e sa ešto obja· 
vla doteraz neznáme koncerty p re tento ná
strof. 

V zúl!asnom obdobi okrem koncertovania 
u l:fle na Vysokej hudobnej ikole v SaarbrUc
keue. Pol!ull sme, le máte vynikajúci výchovný 
syst4m a velké pedagoglck6 úspechy. 

Budujem svoJ pedagoglck9 systém predovSH l· 
k5•m na obrovskom rešpektovani št91u. Ztak 
mus! mat predstavu o š týlovom hran! rOznych 
vllzleb, legát a ozdOb, o dokonaleJ práci s 
jazykom, proste mat velké Interpretačné vedo
mol:i tl. Neznášam povrchnosti; zdôrazňuJem vy· 
znenie ka ždé ho tOnu - v hociktorom tempe, 
v hociktorom !lt91e. Bol som vždy pedant na 
rytmické cltenle. Zlacl, ktor! to pochopia, pri· 
chlldzajú obvykle velmi dobre pripraven! do 
života. Pred časom odišlo z mojej triedy pllf 
ab.;olventov, mnoh! z nich maJO najlepšie 
m1esta a tcden vyhral konkurz, hoci tam bolo 
65 záujemcov. 

Rovnako ako sOIIs lickeJ práci venujete sa 
svojmu barokové mu stíboru, v ktorom Je nie· 
kol ko dillllch vynika júcich hrál:ov. 

S<ím alebo s molfm orches trom bol som už 
vo vsetkých svetadieloch okrom Austrálie. Na· 
se wloso sa speclallzujo l na menej známych 
ma,strov baroka. Kritiky často plsu, 2:e sme 
zarhrámll určité skladby pred zabndnutfm 
I tu spol upracujeme s hudobnyml vedcami a 
pm·uqcmc kontakty s ta k9ml kultumyml con· 
tromi, ako sú napriklad Florencia, Benátky, 
NC'apol a Cremona. Naile te leso má uz !.vot 
~t~ l a onedlho, ked budeme ~lávlť 15 rokov 
ext~tencle , bude to asi prilozitosf p ro zHujl· 
nwvll bilanciu vykonaneJ práce. 

CaateJIIe brávate v Prahe nel v Bratislave. 
Kdo iCí prfl!lny tejto situácie? 

V Bratislave v pos ledných rokoch nebol až 
tak9 záujem, hoci moji priatelia Rajter, Pra
gan! , Brunner, Schmidt, Nedvl'd a In! majú ve
domosti o tom, žo som sa este ani najme nej 
nevzdal sólistickeJ p ráco, ako sa údujno v 
Bratislave hovorilo. Do tohto mesta , kde sa 
za~elo moje iltastlo a potom l st41y umelecký 
vzos tup, sa vraciam rád. Je ml osobne bUzka 
l svojou architektúrou, celkovou atmosférou 
a vraanosťou mnohých ludf. Ak ma pozvete, 
pr!dem rád, pr!padno l so s vojim barokovým 
s C1horom. 
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Vynikajúca Indické klasická tane~nica sa po automo
bilovej nehode v ruku 1975 vrátila do umeleckého llvo· 
ta. Vo nojeJ vlasti patri k naJznémefllm tanečným 
umelkyniam a s vlastnou hudobnou skupinou p reces
tovala v poslednfcb rokoch rad lt6tov. V fei domovine 
ju povalujú za reprezental!nú tanel:nicu, ~o sa predo· 
vlelkým odr61a v prnldelnom vystupovanr v rámci ver. 
kých iltátnych sl4vnoslf a častým vystupovanfm v p re· 
zldeotskum pal4cl. 

Klasický Indický iltýl Je pre nás varmi pôvabnt. l kecf 
zrejme nevieme preniknúť do podliaty Jednotlivých po· 
hybov. 

Pre cudzinca Je to ozaj fdké, nakolko u nás je 6 
hlavných klaslck9ch štý lov, z toho tr i su pre tanečné 
skupiny a zvysujuco len p1·e sólistov. Odhliadnuc od 
tohto ilpeclalizovaného delenia možno povedať, že néll 
klasický tanec fe totálnou rečou tela . Hovori sa, žo u 
nás fo nafkompllkovanej&la rytmika sveta a ta nel!n!k 
toto vsetko tlmoči rukami, očami, tvárou a ostatnými 
častHml tela. Nojma nohy vyhrávajú jednotlivé rytmlc· 
ké detaily, ole oč1 a tvát· su no to, aby tlmočili až ne
postlhnutefné časové detallv. Vždy keď vyučujem, sna
tlm sa vysvetliť volkú synchronlu v!letk9ch l!astf tela. 
Velmi dôleWé fe, aby tanočnfk cltll kmeUckú základ no 
priamo v r hrbtlcl. 

Hovor! sa. le obsah va•lch tancov te mimoriadne za· 
ujlmavý a pre domáceho d lvéka nápadne hlbokf. 

Tanec sa u nás už pred tlsfcročlamt spoJil s literatú
rou a f1lozorou. Vznikol vted y, ked vznikala b iblia a 
eposy a tak vzniklo akési totálne Indické divad lo. K 
t9m to rllozoflckým obsahom maximálne vyutlvame v9ra
zové možnosti prstov. Je to obrovská abeceda jednotll
v9ch pohybov. ktorll ná!l človek pozná, aplauduJe nám, 
ked sa nám podarf vystihnúť pohybom pravy obsa h. 
Tanel!nlk akoby pracoval s flllgrlánml v umenf, vy
tváral detail a mvslel na crlok. Pred!>tavrno sl IPn nllf· 
st11r~l Indický tancčn9 styl Bhuratonoynm, J,. torý zlje 
viac a ko 2000 rokov 11 s pájal sa s mytológiOu o bohoch. 
Tam te tolko vnútorn9ch pravidiel a všetky umenia sú 
tu vlastne Integrované, všetko jo spolu. Stal!! prlpome· 
nut, uko (ažko s a dosahuto nnp r. balansovanie v urči
tých polohdrh a ako to v~ctko musf pomaly, systema
ticky a emocionálno 8l'Hdovat Tieto tance majú pres nú 
fo rmovo schému. Podobne mo~no hovoriť o rOznych 
fubostných tancoch, ktoré majú zase Inú gestlku a hoc i 
nlektor6 trvaJú medzi 45- 90 minút, dlvákova pozornosť 
nesmie a n i na chvllu ochabnúť. 

Molno, le to je k lamlivý dojem, ali zvláltna vllll!noaf 
pohybu Indických klaslcktch tancov akoby navodzova l& 
pocit lyriky ba al určitej melanch61le. 

To fe omyl. Náš tanec je naopa k velmi o)'ltlmlstlcký. 
Vychádza z explózie radosti, ktorá tvort p razll klad ru
dove J existencie. U nás plaU téza, !e pohyb Je 2:lvot, 
vcd dokonca nosa mytoiOg1a bohov hovori, !e každý 
z nich tancoval a pod. Je to možno rozdiel v precltonr 
tancov u Jednotlivých nllrodov, ale pre nás Jli tanec 
prejavom najvy§sleho stupila ! lvotodarnostl Judstva. 

BAYREUTHSKE: ROZHOVORY PRIPRAVIL 
ZDENKO NOVAC:EK 

Za~latok sezóny v opere SND te ul 
po druh{j rok ~pestren{j hostovanlm za
hranl~n~ho opern~ho súboru. Po minulo
ročnom predstavenf Händlovho Xerxa v 
podant opery z Lipska, prWel k ndm 
Te at r W l e l k l ' prlemyseln~ho mes
ta v srdci Polska, z Lod!e, aby na sei· 
ne opery SND uviedol tedno z prv!)ch 
hudobno-dramatlckQch diel v htstórtt -
MontQverdlho Or f e a .. Velké divadlo v 
Lod! l te /edno z natmodernet!itch oper
n{jch domov, v Polsku - ~o do vel kosti, 
kapacitou 1300 miest - druhé po var· 
Javskom Velkom divadle. Svotu činnost 
za~alo roku 1967 s otvdracfml premiéra
ml Monluszkovet Halky a Stra~n~ho dvo
ra, Borodlnovho Knle! ata Igora a Blze
tovet Carmen. Dnes md Teatr Wlelk l naf· 
Strsl repertodr svetov!}ch 1 domdctch 
opier, p~nac Monteverdlm cez klasikov 
a romantikov po diela sa~asn!}ch pol
sk{jch skladaterov Twardowsk6ho {s fe
ho novou operou Lord Tlm hostoval na 
brnenskom festivale 1. Kruplfisk6ho, Czy· 
:!a, Marczewsk~lzo. Súbor dtvadla úspe>$· 
ne VI(Stupoval v zahranl~t. o. 1. 11 ZSSR, 
v NDR. NSR, v fuhosldvlt, vo Ftnsku, v 
teho radoch vyrdstla promlnentnd sopra· 
11lstka svetov{jch tavtsk Tereza Kublako· 
vd. na zdpadoeur6pskych scénach sa 
uplatlfu{úca Isabell a Naweovd, Artdrzet 
Sacluk, 1 u nds zndma Delflna Ambro
zlakovd. lnscendc:a Monteverdlho Orfea, 
s ktorou sa lod!skl umelci predstavili v 
Bratislave, mala premtlru v marci 1975 
a naJtudoval tu dirigent a umeleck{} ve· 
dtlct divadla Baguslaw Madey s teamom 
hostutľiclch nemeck{jch umelcov B. Wal · 
terom, H. Wendlom a P. Halmenom. 

- ger-

Zo zahraničia 
Na 1\tedzlnarodnej sklada

tefskej 1úťdi C. t>t. von Wc· 
bera v Drátdanoch prvú ce· 
nu udelili i:eskému sklada· 
tefovi a muz1kologovi Mila · 
novi Slavlck6mu, druhé a 
tretie mies tu ZHikaH kom· 
pt•zacle Alexandra Mrevlova 
(ZSSR) a Eckoharda Ma yo· 
ra (NDR). 

V Ber1i118 zomrel vo veku 
87 rokov skladatef Jltax But
ling. Patril k IJUprodnýlll 
tvorcom NOR, vychádzal z 
tvorby P. Jllndomltba o zó. 
stuhy sl zls kat a i o rgan i
začnou a pedagogickou čin
nus(ou. 

Ohlas vo vf zuomnýc h od
burných ča opisoch s l zis · 
kala nová sovietska sftbor
n6 nahrávka symfónii Jea · 
na Slbella. Dirigentom Jo 
Gennadij Rol destvenskiJ. 

Benjamin Brltton dostal 
ud anglickeJ kra rovne j ti· 
tuJ paira, najvä~Jie vyzna
menanie pre ume lca v jeho 
krajine. 

V r á mci Ve fkuno l! nýc h 
s lhnostných h ier v Salz· 
burgn uvedie Herbert von 
Karajan novó naAtudovan io 
Verdlbu Trubadúra v tltul 
nfch ťiloh6ch sn svetovf ml 
speváckymi iplčkam l. 

Známy muzikológ prur. 
Rudolf Stegllcb zomrel vo 
veku 90 rokov. Za lol ll a dl· 
hé roky viedol hudobnú ka
ted ru v Erlangono. 

Vláde NemeckeJ 
kratlckej republiky 
120 mlllOnov ma riek 
konitrukclu bývalej 
danskej opery. Toto 
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umelecké dielo uekon•truu. 
fú podre p6vodných plánov 
a odovzdajú verejnosti v ro
ku 19R2. 

Unlvouita v Cambrldal 
udelila l:ostny doktor~tzn6· 
111e j sopranistke Ellnbeth 
Schwarzkopfovej. 

V Bonne sa p r i príldltoa· 
It ! lvntnóho jub1lea sklada· 
tefa uskutol!nll Týldeň hud· 
by Ha nsa Wernera Jlenze~ 
ho. Koncerty, no ktorých 
rad prominentnf ch umelcov 
Inte rpretovalo Henzeho 
skladby, doplňali vlacert 
veroinó bcsedv 11 autorom. 

Opera v Zílrichu avizuje 
oko udalosť s vojeJ sea6ny 
nov6 nailtudovanle opery 
Paula Hlndemltha Cardlllac. 

Pofský hudobný l:uopla 
Ruch mucyczny vo svojom 
11. tohtoročnom l:!sle ve
nu je prevo! nú časť obsahu 
hudobnej výchove a jeJ dl· 
hodobým vyhliadknm v PĽR. 
Popri publikovaných i tú· 
d lllch zaujmú aj i!lllnky, 
kturó Informujú o jednotil· 
vfch pracoviská ch hudob~ 
no-poda Moglckáho výskumu. 

Arlu r Rublnstoln mel vo 
voJich 89 r okocb na kon· 

cl uplynulej I!&Zóny posled
ný verejný koncert • tel 
londýnskeJ koncertnej 1lenl, 
v ktoreJ po prvý raz vereJ
ne vystllpil Y roku 1912. ~ 
európskeJ odbornej kritike 
dte stále doznlnaJ6 ohla· 
sy na tento koncert. Pri tef• 
to p rfletltostl sa wyeoko 
bodnoU Rublnstelnov prfnoa 
pre rozvoj klavfrnej tecll· 
nlky a výrazovosti. 

• In memoriam 
Začiatkom túna zomrela v Now Yorku vo veku osem1 

des1at]eden rokov EIJsabeth RETHBERGOVA, vyn lkajQca 
nemecké sopranistka medzivoJnového obdobia, k torll pri 
srhopno~C jemneJ vokálnej kresby a člrost spevácko· 
tethnlckýc h prostriedkov p rlrovnáva ll legendárneJ Lilly 
LehmdnnovoJ. Po krátkom drázdanskom období (debu
tova la tu Arsenou z Cigánskeho barono l stala sa Retlv 
bergov6 v roku 1922 na plnyl h dvudsaf sezón jedným 
z vedúcich ~oprllnov newyorskej Metropolitan opery, 
prléom prundrlne vys tupovala 1 v milánskej Scale, Ion. 
dýnskej Covent Garden a v rokoch 1937-39 aj vo fes ll• 
valovom Salzburgu. Slrkou, alo najmä mierou zvládnutia 
svojho rPportoáru dokazovala v praxi umelost prieh rad 
medzi tall11nskym belkantom a nemeckou vokálnou l kO· 
lou - v konku1·encll najs16vnofš!ch románskych sopra
nistiek bl'llfrovala na najvll~§!ch javiskách oboma Am6• 
llamt (Ma§karny bál, Simone Boccanegra) a Leonóraml 
(Trubadú1·, Sila osudu) , Desdemonou, Toskou, Mimi, But· 
terlly, mnoho o>.pertov fu označilo za najvlleltu Aidu 
od ~Jas Dosllnovej. )e len samozrejmé, že bola vyhta
dávanou Alžbetou dur9nskou, Elzou, Evlčkou, Sioglln· 
dou a v posledneJ sezóno v MET s l prlp!sa la k svojim 
postavém 1 BrUnnhlldu zo Slogfrleda . Rothbergovll pr8· 
s lavlll 1 fei mozartovské postuvy - Konstanza, grófka; 
dona Anna, Pamlna a Woborova Aglita. Z okruhu su·aus
sovsk9ch liloh zapfsala sa do doj!n opernej InterpretA· 
cle ako prvé Egyptská He lena [v Drážďanoch 1928 v Bu
schovom naš tudovanf) a s kvelá Mat•šálka (v začiatkoch 
ka riéry s pievala l SoCiu a Octavlllna ). 

Ked sa v roku 1955 oplltovno otvorili bl'á l'ly novO· 
vystava neJ Vledonskoj š tátne j opery, zul!astnlla sa osláv 
aj vll l!slna žijúcich hviezd s lávne j (ir y opery "na Ringu" 
z medzivojnových sezón. Sestry Konelznl, Piccavcr, Né
methová a ostatn!, ale of vďačné viedenské publikum 
prlprovllo najs lávnojseJ zo všetk9ch neokAzalé, búrlivé 
prlvltanle. Lebo Lotta LEHMA NNOVA jo poJem, ktor9 
budúco generácie budú vyslovovať vedno s menami Ca
rusa, SaTJaplna a CallasovAj. 

Od Lohmannovef debutu v Hamburgu v rok u 1909 
( treti chlapec v Carovnej flaute) po poslednú l'OZiúl!ku 
s obecenstvom na koncertnom pOdlu začiatkom plltde
slatych rokov uplynulo temer polstoročie. V obdobi ro
kov 1914-1938 bola Lehmannová členkou ViedenskeJ 
štátnej opery a v nej skladatolom v svetovej premiére 
zrevldovane f Ariadny na Naxe a farbiarkou v svetove( 
premiére Zeny bez tlei~a (Ariadnu, resp. Cisárovnú v 
týchto premiérach spievala sopranis tka českého pOvo
du, nemenej slávna Mário Jerttzová) . V9roznou mie
rou sa Lehmannová prll!lnlla aj o Qs pech viedenskeJ 
premiéry Pucciniho Sestry Angeliky a StraussoveJ Ara
bally, ktoru skladatcr plsa l doslovne pre nu. Lehma n
nová bola at prvou Christina v sve tove( premiére 
Straussovho Intermezza [ Drá:tďany, 1924 ). Okrem Vied
ne s tal sa dalšfm v9znamn9m pOsoblskom umelky ne 
New York a jeho MET. V net v rokoch 1934·45 osh1o
vala svoJimi nafskvelejsfmt úlohami - Fldellom, Elzo u. 
Slegllndou, Al~betou, mar!.álkou [tie! k nej dospela cez 
Sofiu a Octavléna ) , alo poznali ju at ako vynlkajucu 
Toscu a Turandot. Okrem vsetk9ch atrlbutov velkej 
spev4!!ky mala Lehmannová navyše aj schopnost vytvá. 
rania hlbokého a nuansovaného dramatického vokélne' 
ho výrazu a l!at·o a magickú s ilu javiskovej osobnosti. 
Po skončeni umeleckeJ ka riéry zostala Lehmannová ilť 

v SpoJen9ch šl4toch, kde sa venovala pedagogickeJ l!ln
nostl. Z mnolstva teJ !lal!ok vynima sa "ebcnovll Venu· 
!la" Grace Bumbryov6. - S Lotta Lehmannovou, ktorá 
vo veku osemdeslalosem rokov zomrela 23. augusta v 
kalifornskeJ Santa Barbare odl!llel nenávratne kus oper
ne( histór ie. JAROSLAV, BLAHO 



Zborový Olomouc v Prlrvldzl fdlr. }ozer Búda). 
O nich St.Jrctd ( flll&g<~zfn re~tl· 
\Alu vydnvanf1ho l'l\01 prlniPS· 
1« rcľPnzau: 7bnr MOI\0 upú· 
tul plnym, zvm' uym tónom t 
ZfdV Ilt)ll l'iHII)S(OII ZO Sp!!VII A 
v rt•pnrtoiarl v Zpan.anov•. k{~ho 

Troch ntlpOVf'd&iiCh Vllii'!.OI Ull 

Vf'ntO tlo ~Onľl'l Ili SCI'nJt ky1111 
.aku.tml tll'tL l'riPhnf z l'a·at'VI 
dt.P hol tr•chnlcky l llln.,nvn no 
Vt•fanl tloiJrPf UI'OVl ll, ZbOIIIlol f 
•lrov a ~.a pOdiirlln zvoli( ~k i,Jtl · 

t>v .,kutotn,. pestro o zhnru 
flľlllll'r.tn!" Vytf,JI'IIl sn auton.rC· 
nr fl(arocnt' unRotnvnné Mrli· 
rhiii'I)VU VyJ.. rlkv, S<Hu·r·ovll 
pn•auat•nt rvklu :>Pdraukr·lhky n 
tr:uapa:r;amcntnŕ clrobnosta l. 
ll,lllik.a ,, ). Br•tlllsu. K tynato 
!"hurakterastak.am ta·oha doclu(, 
Zo uhu lhury protlstnvi ll lii'O· 
vt•ía slovcnskóhn zborovuho 
sppvu vo vdmi clol>rom svull•\ 
ohllilJ&ll fr.ho dohr(: meno prod 
í;oskyml l-hOrlllUfSII'UIIII i skln 
tlatr.fmi (viilcrJa·l prisfúblll spo· 
lupri1cu s týmllo zboa·mi) n 
llllotnrnall nít l.k lndby siOVPil· 
skyrla uutorov, !.. torO hy mohli 
l:oskO zhory zarndl( do &vojho 
repnrlutaru. 

O ráne, jari a mieri DmitriJa 
1\Rhlllt•v<,kého. ktor(< dlr I,~OV•II 
nutor l ~pullalat arakuval.a Mor nv· 
,k,i f l lh.armónw Olomouci. 

z Prahy, Bratlslnvy, LlpsJ..a, • 
1 u~kvy, Vor:.avy 11 Rudnprslt, 

tM ldm·nm ~.a prcherall 1 tli.tkY 
VI•IJillllll!!j spolli )HiiCO V dUl• 
sk11111 zhorovom b)JCVO pru bu· 
tlurro ruky. 

Optunl&lic:.I.J zvul kt~ l'..JVlu rov ( ,,J,ó cr~ ly vodu k tch vy· 
tvorunlu ). Tu smo t.a mohli tU· 
knl.apnr kl.ul no prcsvcd(;;lt o 
tom, 7.r o~udy hudby ~a lvorlol 
lltl !.kolr. 

llluvnŕ fn<.tiv;alnllu koorrr'v 
[:-lyri) lllilll osohllta podobu: 
lmli vl;a ~tnr ~tvorkoncrrtaml
SfliOVolll In lltiSO il ff'dOn zu 
hrnnlcný zhor. 

STALE PIW Gil i\MOVE 
ROZVIJA IE 

Olonaouľk} fp"tavul ' " 1. 111k•• 
&hl rnk ohoh,ar.nv.al o tf,al. ll! rio· 
IP1rlŕ auomen ty, l<tor yml -.!Prlu 
jP rU'I.VIIj dt:l!,kt'lto Zlltli'IIV!'hO 
~Jlf'Vll . Tuhlo a·uku to huh ta 1 

~PIIIIIlolll' · lo.l'll ):•kY Ili! tl'lllll Nn· 
\ol llltnn.H'nil uwtulla kolrokttv 
llt!j htilSUVHC!'f vyc:.huvy V dl'f· 
•;kutil tbOL"OVllfll SIJ!'VU [ )ll'('tlllol· 
i.n l dr. H. Kulln~ký), crlnstlit· 
nv 1111 tt•mu: 1\ ulllt.kum hntlnll· 
IWI aJ..u!,liky ,, llotského zhorn 
vt'•lw 'POVU (produtJi.al llr r. 
1\lnplll o med.tlnár·odny nn tó · 
mu: Sucu~ny lnHiohny juzyk 11 

po!-oob avu~C dutskllho zhoruvfth•> 
spuvu (prr.dnašult V. G Sok-l· 
lnv z Moskvy, Peťa l'uvlovli:o· 
v(l z Oulh<trl>kll o lltJlínu Dru· 
gnnov,\ z Pozn.anc). 

Z ruiN111 r.ulu IIUtllljllfl v 
l'oii!H'l OJOIIIOIII'kt•ho [C!ii&VdJU 
spomPnula sn11• Iba nlr.ktorl\ lld 
II•I)Z.&UJIIIIIIVOJSIO il IJ.IjpOrliiOl• 
" "ľ•ltl a naoktnrr"• l r n hr.~ lovl• 
tr>. Ort!unizotuanal fH:.lav.alu ~ u 

Cotka otvorilo tuhtot•ohly, uZ 
platy a trdn jubalefny olomouc 
k ý fostlval drtskýrh sprvác· 
kych zhoa·ov. Nrvclofnk holo nt 
bodkou r.n prrdchMzt~junml 
štyrmi roCn!J..ma. Mohli by 1>mo 
Ich na z vn C ovm•ujucou etapou, 
ktorá sJ..umala, d nrsufn:~:na 
torm.a konfrontoclo dotskych 
spevackych zborov mu dne .. 
svojo opodstatnrnle, cl ~voJfm 
umeleck ým doptJdom posilni 
vedomie zhormnjsll'OV v tom, 
io Ich pruca Jo pro~p!!sntJ o 
má svoJo krásno výsledky -
11 to nlolon v i.plckových zho· 
roch l - o /!i v dcCoch utvrdl 
pQ.Lrobu venovať podstutnla cm;( 
I ch voTna tojto nonwhuvof, uto 
usfachtllPf clnnostl. Ploty ro~· 
nik tohto f estlvulu nielenže 
ú 1oposno uzavrel štvorročn(i 
hTadačskll cesty nnplnonó bo· 
halou a 6spoAnou útasťou zllo 
rov na kntdom fl!stlvnlo, nlo 
l!l,l ym programový m rozvlja· 
nfm doviedol f !'stlvA I Je bodu, 
z ktorllho sa ča• ttl pokná por · 
spektíva pro bucltacnosť rr.stl· 
v&lu l pro míph1 práco dot· 
ských speváckych zhorov. 

BOHAT! A OSPESNA OCAST 
ZBOROV 

Poprl šptčkovýrh tAiesách 
oostall priestor aj olomoucké 
školské zbory (spolu ll) v do· 
poludňajšlch koncertoch s ná
zvom Deti deťom. TAk tu bola 
možnost konfrontovať prácu 11 
výsledky školských detských 
zborov (podmienky, J..tor(i pre 
ne vytv(lrajú !.kola a dirlgont) 
s v9slet'llcami výborových zbe· 

Zbory mdlí dobro zvoleny o 
zuo;tnvuny rcprr·to(u· zodpovr· 
da juri l rh moznosllnm (vo v nr. 
J..pf vilcstur). l'odstutnu ľu~C rn· 
J>Prto,aru tvorili slo.lndby tl's· 
kych autorov, nlltmfi z nofnov· 
sacho ohdohita, vltozné ~klnd· 
hy :~.o súfazí (k 30. výrociu 
u~luhotll'nlo, zo XIV. jirJ..ov~kl'f 
sufnl!• a pod.) n In() novinky, 
ohjnvall !>ll nf :;klullhy· !-olovcn· 
sl.ych skladatr.lov (1111jmtl /\. 
Z('monovského). noznbudlo ~~~ 
všd!. ani un klu:;irký odkllz nn 
i;pJ t svotovcj vokllln!!J tvoa·hv 
a nn fudovu ple~oia. Podfa maw 
zu nnjlcps! zbor - naprack to· 
mu, io fostavnl nr.hol suťažny 
- rno1no považovať hberocký 
Sovoról:nk, ktorý vo vSetkyrh 
komponnntoch zborovej priiCO 
sl poi:lnal suvorónne o prlnm 
uk;Ukovo. Dnlsfml učastnikml 
holi: Det~ký spevácky zbot· z 
Ústi nncl Labem, Pormon!k z 
1\orvinoj, Bamhinl dl Pro~n. ]Ir· 
kov~ký detsky zhor, Detsky 
zbor UDPM v Proho d OlomouC· 
ký dotsky zbor Camponclln. 

Na rr.sllvule holi uj dvu sto· 
vonskó detské zbory - nosllo· 
!ta zlatého pásma zo súťaže 
Mládoz spieva '76 v Zlllne: Bra . 
llslavský detský zbor pr·t 
MDKO (dlr. Elena Sill'ayová 
Kováčová) a Pt·ieboj pa·l ODI:'M 

Styri znhranlcnó zboa·y: ju· 
liosiuvunsky Detský spevácky 
tb01· ľo~hla!.u a tclovlziu z 
tuhfnny, Pionlor1oky zbor z 
Volm<tau (NDR), ::.povúcky zhOJ' 
$1. hudobnej i-koly ll. Wicnlaw· 
skoho z Poznane (Pofsko) a 
dNský !.pevúcJ..y zbor z bulhar· 
ského Burgusu dokumontovall, 
2o organizátor! premyslene a 
sturoslllvo vybrali na základo 
uadviuzuných kontuktov so 
sprlutolonýam kmjtnaml zbory 
naozaj najlepsae. Ozajstným 
vrcholom rcstlvolu bolo vystú. 
penie :.pojených detských zbo· 
rov (z JAberca, Úst! nad LU· 
bom a Olomouca ) v k an táte 

V l. &kladate1!-okoj súťai. a JH'O 
prodskolsky vek v t·;amcl ole· 
mourktího [PSIIVII ha v!tuznu v v· 
1: 11 skladby P. Cotka, J. Tuan ln, 
V. J:o'olixa, ). Matyso. Ale nj 
sklud iJy autoa·ov C. Kohoutko, 
). Stcpánk a, Z. Luklišo o /\.Ze· 
mtanovského zoujali porotu na· 
tofko, 1a vyplsovntolom sú(otd 
odponačo ll Ich propagovať. Ok· 
rom skladalelskoj bolo vypfsu· 
ná ul suCaz nn texty pre dot· 
ské spevlicke zbory, v ktoreJ 
bolo odmenených vtac autorov, 
texty niektorých vysll v zbor· 
nfku vlfazných prAc, ktorý vy· 
dol Olomoucký rostwa l dot· 
ských speváckych zborov s 
podporou Ceského hudobného 
fondu. 

jedno popoludnie bolo veno· 
vané stretnutiu zástupcov 
ústredných kultílrnych orgánov 

1rnlstN·,tnl i.kul.,tvil il lll\VC 
v ľroho spolu l> nrgnnazu'nym 
vvhorom, ktnry tvorili ochutnic· 
),a ll :!.llpUJCIIl{ dntnáC t Pl llt;OV' 
ufr t. 1\ to f!', anvsllm, to pod• 
st.at aw, ro hy l.ntu o;t moll vsim• 
nur - odwtu, ollm u nado• 
v:-.••lkll lo lllllOZSIVO fullf, kto> 
nut rnstaval prlrústo l k srdcu 
tuk, zo nchTudiu nnl 1111 č.as 
<1111 nu úuavu u v:-.otky sily obo· 
tuju IHO ui.Ta!:htllu vec. Uulslm 
ul&ulvkom v toj to vyhni fu o~ob· 
nn učnst mnohych l:cskycli 
sklndo turov It pl'omysionú pod· 
po•·a ztJurovóho spovu: sklad• 
b<tntl a :-.trutavnnfm sa so zbor• 
ml - oj lu na fesllvnlo. Osob• 
llll unga~ovono!.t - to j o ver• 
ká dovlza. Tohtoročná účas t 
zuhnaničných hostr a Ich 
upaimné slová obdivu su sved• 
kom toho, '-o dobré chýry o 
tomto festivale pronl lcll 8 ZB• 
kotvili aj u našich prlatelov; 
ktor! prlslúblll dalšie a užšiE! 
kontakty s noslm zborovým 
hnutho dell. Z nich najmll 
učast 11 osobná zaangažovanfls( 
Dmitrija Kaba lcvského, jeho 
prlhovua·y a kontakty s našimi 
deťmi dala všetkOmu dianiu 
punc medzinárodného ohlasu, 
úrovne a dobt•ej povesti o sta· 
roslll vosll nášho zriadenia o 
našom slovenskom zborovom 
hnuti! 

ĽUBA HORNOVESKlt 

Dvojjubileum 
a Helsinki 

V minulych diwch sa vrátil z Helsín· 
ského hudobného festivalu vedúci or· 
chestrti l nych telies v ts. ru:~: hlasc v Bra· 
t ialave a dirigent Vlastimil Horák. V jlíll 
t . r . oslávil svojo živo tné Jubileum -
50 rokov a teraz nn j esen hu čakl! ďa l· 
ilie - Komorne l'.družf'nie, ktoreho JO 
dirigentom, bude mat 2á rokov. Isteile 
taká to prfležltosť jo vhodná no zamys· 
Jen ie 1111 nad svojou prácou ••• 

- ZamýsTam sa nad nou Cll<;lo, ale 
nlo Iba preto, io som osláv1l p<&(desiat· 
ku. Skrátka proto, W sl myslfm, žo clo· 
vek má to, i:o u robil, nou-;t l!lo hodnotiť, 
v ylepl.ovaC, zdokonnTovaC. V C~. rozbia· 
so pracu)ť'm vyse ?') rokov, zal:inn l som 
ako redHktor a prr.saol som róznyml 
funkciami . Sna/al som ~~~ plniť sl po· 
vlnnostl tak, aby nikto nemohol po· 
vedať, 1o rohfm zlu robotu. PrácR ma 
bav! a lak ako by som sl novedoi pred· 
staviť ž1vot bez hudby, tak si neviem 
predstnvit 1avot bez dobre vykonanej 
p ráco. Mám rozhlas rád a tdk isto mám 
rád aj Komorné zdruionle, s ktorým ži· 
jem už 25 rokov. Nahrali sme 65 nahrá· 
vole pro rozhlas, máme za sobou rad 
koncertov doma l v zahranič!, dobré 
kritiky, výchovnó koncorly pro mládcz. 
Je to vynit..ajťíc a kolokllv, s ktorym sa 
dobro spolupracuje, dufam, zo aJ ha·ú· 
čom so mnou. 

Ale zatvorme teraz .,knihu " spumie· 
uok a J)rcnesmo so do Flnska na hu · 
dobný festival. 

- Do llolslnk uw vyslalo Minlstor~tvo 
kultúry SSR a Zvä:.:: slovenských sklada· 
torov. V čase mójho pobytu v Internáte 
~oStlpcndlenzenlor" tom boli nn štipon 
dljnom pobyte rôzni zaujlmav! Tudla zo 
Svédskn a Polska u každý večm· v spo· 
l očenskej sále sme sl vymleila ll skúse· 
nosu a poznatky z toho, čo kto zažil v 
tcn·ktory dei1. Dalo ml to nesmieme ve· 
la. Stretol som sa oj s Intendantom sym· 
tonického orchestra Fínskeho ro:.::hlasu 
a telev!zlo Kalevi Kuosouom, bol to pl'l· 
nos pt·e ďalšie rozvlfnnio stykov na tej· 
to plat fot·me. Samozrejme, oko hudol.l· 
nfk a rozhlasový pracovn!k nczanedbá· 
val som ani tlačové besedy s účastnfkml 
festivalu. 

Zázitky z koncertov? 
- Zúčastnil som su na stedmath. NaJ· 

skôa· nlokofko slov o vefml zuujlmn· 
vom podufut!. Malo nut.ov Dnlltrlj ~os 
takovl(;; Mnrut6n konrrrt. 1\oď som !>l 
!.tuúuvul v B&'éttislnvn preú odchodom 
program rostavalu, nuvr:dol som sl do, C 
dobre prr.clstllva(, í:u to bud~: ... l? Po. 
VIIWJ\llll tr.nto Murall'ln knntNt zo vPf· 
ml ZdUjiniRvt·a lll) silonku uctt•na.r •.a 1> t 
mlatky vr•TI~(!ho lo(lllllft\,. sua;,asnt•j hudhv. 
1\ontflrl l>il ZtlC:.lll.-11 U 18. hotliur. fi VO 
VSOikych praesiOrU! h koncertnr:j !>&Cn(! 
,.Flnt<&ndlo" zo:.::naO\'•'''' sklullatofovo 
hudha. Vo verJ..ej slona sa vvstrlt•dolt 
dvä oa ch ust re - l iclsln:.'-A filhdl'mónau 
a Symfonat k) orclwstur holsan,l<ého rol 
hlusu a telcvfzie lo tromi dlrtgPntmr 
Arvidom ]Hnsonsom .a Maximom Sol>tl 
kovl l:om zo ZSSR u flnskym diragentoall 
Jormom P.anulom Hrllh su styri ~ymfó 
nie - prvú. slest.a. desinl<t a p!ltuástu 
V sieni pre komor nú hudbu so zatial 
!- trieda la '611• l• a komorné súbory. v re~ 
\:!urlictt ~cl hrala m.atstrove populárne 

Pommk Jeana Slbelw 
Snlrnka: V. Horák 

skladby. Obecenstvo pt·ochiidzalo zo sie· 
ne do siene. Presne nučasované začial· 
ky Jednotlivých sk ladiob umožilovall to· 
to vofné prochádzan in. Cely Maratón· 
koncert pôsobil vcTmi dôsto jným doJ· 
1110111. 

Pozoruhodny bol t..oncerl NPW· 
ynrskof [llhormónio lH dlrtgovnnlu Thu· 
musa Schlpporsu. Pl'oga·amový vrchol vo· 
čom bol v Ban ókovom koncerte pre 
orcho!.tor - vynikajúco prodvedcnlo, ta· 
ké, aké múlukedy počujeme. V!.otky 
strunky hudobneJ lnll'rpretJclo holi v 
dokonalom ~(&lade. Prodvr>denio Bralun· 
soveJ 4. symfón ie bolo sice po sll·ánkc 
tuchnickoj a zvukovej dokonalé, alo chý· 
hala tu obsahová hlbkn, ktorá jo lyplc· 
ku pre špičkové európsko orchestre. Pre 
mnu a naolen pre ml1o, alo oj pľc pr!· 
lomné ffnsko obecenstvo bol priam šo· 
kujúc! pt•fduvok, ktorý tento oa·chostcr 
znhral: Souzov AmeľiCký pochod, ktorý 
~ afe v oblnsti populurnej a dychoveJ hud· 
bv. llclstnsklí obecenstvo tento nevkus 
zhodnotalo tak, že presta lo llloskat a 
rozišlo sa domov s poznámkami o pod· 
cciwvanr, noúctc a neznalosti úrovne 
rrnskoho obecenstvu. Oatšl a hádam Jo· 
den z nafhlbšlch umeleckých zážitkov 
pripravil Borunemoutský symfonický or· 
chestcr z 1\nglicka, ktorý dirigoval Je· 
ho i;úf, rtnsky dir igent Paavo Bea·glund. 
Vrcholom koncertu o; celého reslivolu 
bola 1\ullorovn symC6nio, dielo 7, so 100· 
členným muJ:!>l.. ým zborom u sólistami 
od - do tychto i:ius nnJU:Gnlivnuefsicho 
u nnjvluc conného llnskP!Jo sk ludutoTn 
]r>ano ~aboHu Snmour.jmc, zo soan hned 
rano po koncflrlc nav<.tivll Jeho dom a 
znutinhwy pomnik. klary JO umiestnený 
v prcknisnom lldrt..u 

Aku by HlO hoduotill Hel:;inl'ky fosil 
vr l ? 

- Celkovr z toho, čo ~om poéul, bv 
som povedal, l.ť' llelsan'iky rcsttv..tl, BI 
'-~rf nepatr! medza i:.patkov6 svotovó ros 
11valv. na ktorých ~~~ strotilvn oboconslv!l 
z CPióho sveto, ma l v tomto r oku pro 
gramovo ai umelecky spackovú restlvn lo 
vu úrovel1. )c o to cenneti:.f, lc bol vo 
novdny flnsk1'111U poslucháčovi, ktorý 
ocenil svoJou pa·ltomno~tou verku !>lll&hlr 
rusllval ového výhoru. Pre ma1o boli po 
znntky. ktoré som v Helsinkách ziska!, 
velmi cenným rozšfrenrm si obzoru. 

Pripravila : OLGA ODZGANOVA 

Jubileum Pavla Ziku 
Nový i;kolský rok na bratislavskom 

honzeruatór lu zal!al sa u znamen! !Ivot· 
ni!llo Jubilea profesora Paula Z/ku (2. 
septembra asldull svoJe pMdeslate naro· 
úenlnyj. 

Oclcl!ouanec prafskdllo Konzervatória, 
kde absolvoval l!oboJouú triedu, pokra· 
coual u svoJom hudobnom uzdeltluanl 
!.túd1om kompozlcle na pražskeJ AMU u 
triede Paula Boŕkouca a na VSMU u Bra. 
tlslaue u triede Jtlna Cikkera. Suofe 
schopnosti a mi moriadny hudobný roz· 
lllatl vSak nevenoval celkom .!okladatel· 
:.kel prtlcl,' ulicStu CU.!ol Jella zauJmu a .!oíl 
upútala uychova umeleck~ho doraMu na 
konzervatóriu, kde úspe!ne p6sobl ne· 
pretrflte od r. 1954. Te jedným z lnl 
cUJtorou :oy.!otdmu hudobno teoretwkdho 
uyut:ouanta nu bral/slatJskom Konzerva· 
tórw, ktory .!oa stal ztlkladom prtlce slo· 
venskyclt konzeruatór1t v tP/lo oblast/ a 
budt zaslú'l:eny zduJem l u l•eske / hu· 
dobno·pedagoglckef vere,nosll. U! tak 
mer desaťročie vedte lwdobno teorellck/1 
a kompozlt:no-dlr lgentsk/1 oddelenie Sko 
ly a svoJim rozhladom a dosl ednostou 
sl ziskal u vSetkych kolegov zaslllženťl 
autoritu. 

Ztku - pedagóga charakterizuJú l 
učebnice, ktorJícll 1e autorom a do kto
rt/CII uloW svoJe bohaté znal osti a skťl 
senostl. Koncom patdeslatych rokou vy· 
Sil ako skrlpttl Jeho Cull:ebnlca tntondcle 
a Cutt:ebntca elementdrnelto rytmu. 1'u 
e~te Zlkoul nejde o reuolul!n!J prevrat 
v ul!ebných metódach vo uýul'be Into 
nac1e, ale rte!.t naliehavý probldm po· 
treby doi>latku cull!ebntlho matertdlu. Vy· 
clládza predou!ietkým z metódy svoJho 
prafskdho uč/tela Metoda Doleflla, do· 

mý§la tu u§ak ďalef a neuzatvdra sa 
poznatkom z lnych prame1lou. Zdkladom 
každeJ kapitoly robt rad lntonat:nljch 
modelov rozloženýcll akordov; k akor· 
dom sa potom vztahu/ú vsetky ostarni! 
tóny u dlatonlckych i cltromattckýclt sú· 
vlslosttaclt. Z toho vyvodzuJe ďalej osa· 
mostatnen/1 lntonabn/1 postupy, ktortJ 
umo'l:lluJO. rozvinutie predMauy 1 u zl oži· 
tr1~e1 oblas/l literattíry súčwmej · hudby. 
V~elA:y probl~my sa traktujú u mno!!· 
stue I IJtonal!nych cult:ent; každ/1 md uce· 
Tenú podobu drobnej uzavrete/ skladb/l!· 
lt:y, lJl Ide o cult:enia z pera autora, al e· 
bo uybrantl z literatúry {la velmi l!asto 
sluha l po TudoueJ plesni}. O ú~pechu 
tr./to Zikoucj prdce suedcl l skutočnost, 
te 1e110 Cvičebnice sa stali zdkladom nd· 
vrhu celoStdllleJ ulJebnlce mtonttc1e pre 
konzeruatórttt. DaWm pozoruhodnqm die· 
lom z posledn~ho t:asu te Ul!ebntca hu· 
dobn!iCh foriem pre konzeruat6r U1, kto· 
rd uy!ila u r. 1974. Tu uf Z/ka vedome 
prekračuJe rdmec doteraJSich ul!ebnlc a 
prlclitldza s vlastnou metódou prtstupu 
k problematike. Ide mu o modern/1 po
flatle hudobnet f ormy bez zbytol!ných 
kompllkdclt. Usllufe sa u~etky tauy, be!!· 
n~ l nafzlofllefSle, uulest do tasných a 
fednoduchýcll metodlckfíclz sťlulslostt. 
2'dto skutočnos( robt zo Z/kove/ prdce 
nielen moderna ul!ebntcu, ale at knihu, 
ktord m6te zostal stdlym sprievodcom a 
radcom kafd~ho hudobnlka v teho den· 
nrf praxi l radcom zanleten!1ho poslu· 
chdl!a hudby. Ndrol!ng prlatel hudobneJ 
mlddeZe, mladg u myslent a stdle u kon· 
takte s lzudobnQm dlantm, do ktorého 
dokd!e uliahnu( svoJich !lakov, rozhla· 
dený a ufdy prlatelsk!) kolega - to 
te piitdeslatntk Pavel Zlka. 

JURAJ POSPI SIL 

Správy HIS to pozdravili predvcde· 
nim jeho sklad ieb. 

rliilu, ktorý poskytu)d 
folklór. 

Hudobnó Informačné 
stredisko SJIF pri prito· 
~itosll jubilea národncho 
umelca Alexandra Moy· 
z esa usporiada lo 15. sop· 
tumbra slávnostnú pro· 
lll'ávku zo skladatofovo1 
tvorby. V Klube sklada 
telov, kde sa toto sláv· 
nostné podujatie kona· 
lo, strelil sa s umelcom 
Jeho :liaci, dnes už reno· 
movan! sklndatella, pria· 
tella, muzlko16govia a 
intorprell, ktor! tubllan· 

Očastnfci IV. otnomu· 
zlkologického seminára 
Jevgenij Doga a Leonid 
Vladimirovič Vasillcv zo 
ZSSR sl do HIS prišli vy· 
počuť nlekofko nahrá· 
vok skladieb steven· 
ských skladatorov. Za· 
ujali Ich najmiJ diela, 
ktoré Inšpi račne čerpajO 
zo zdroJov slovonskOho 
rol k lOa·u. V debate s 
pracovn!kmi HIS kon· 
rrontovall rôzno kompo· 
zlčnó prfstupy k mato· 

Bulharská huslistka 
Naďa Pctrovová, ktorá 
sa ul dlhý čas venuje 
intorpretllcal slovenských 
:;kladieb, pri svoJeJ náv· 
steve 1115 sl vypočula 
nlokolko novJnlek slo· 
vcnskej husfovej litera· 
túry. Pracovnfcl HIS jej 
venovali kolekciu noto. 
vOllo materiá lu. Niekto· 
a·ll zo skladieb umelkyňa 
zaradr do svojho r cper· 
toáru. 

Prodám nuvý stolový x y l o ! 6 n. Adresa: ), Stvrtecký, 834 OO Bratislava, Mácho· 
.. 17. 
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Dmitrii šOSTAKOVIč 
Spolu so Se• getom P rol.oflťiOOl nl! l\~ 

znnmnrtšle reprezentuje hurlohnú ku l 
túru svoJeJ vlnstl. Dilit 25 septemh1 11 

snw sl prlponwnull Sost.tkovlčove se 
dPmdeslotlny. ~laf, už pohr11dom oa 
uznvreté 11votné dielo. Prevolonle k ml 

nu loročn~mu l. medzlndt'oclnt"mu duu 
hudhv. k toré naplsal a ktoré v koncen 
trovanet podobe tlmočtlo at trho lnd ~kfl 

l umelecké krédo, dostalo s11 pred ve 
retnosf u~ ako posolstvo. Hladlmc ted11 
no uzt~vreté dielo a pri!.voju jeme l je· 
ho hlbokf etlck9 obsah, humanizmus. 

ldeovo•a 11 strhufucu hudobnosť. 

ce1 mode• nl' 11 končtla tvonv~m \Y rov 
n~~nlm sa s tradlrlou. V9ntmočnó v n11 

~om o;toroi:l hot11 l Sostako1·1c"ove '-!.hort 

nos i l<omttn•knvat s poslucháčom Nh> 
leo v obl11stl S} mronlckého ti! nt u. ale 
Hl bohatou komornou huťl bou, jovl~k o· 

výml opusmi, lnstrumenlálnyml knnCAI'· 
taml. ptest)aml a picst,ov9mt cykhtml, v 
ktorycb sa ukéz11l velk9m m11jc;trom ma 

léhn ~ánl'll 

.,Nasu epochu chápem ako rporhu 
herolcktí. " 

,.Nie koniec Je pozfciou môJhO dlel11 
Pohrad do budúcnosti m6 pre mň11 
zvlá!.tnv v s;zna m." 

,.Najm!l - l1lsk11 k ( rudom, ktor! vy 
tváratú základ kultúry, civilizácie, ži · 
vota. Pl~al som V il. symfóniu o nich. -
V obyčatn9ch podmlen knch čestne pr ll · 
cuJO. V minúliiCh vll!>nvrh okolnoslf "n 
z nich stáva li• hrdmovla." 

,.Vo svojeJ VIl. symfónii, Leningrad 
skal. som sa pokúsil vy)adrlf my!.llenku, 
že umenie, litera túra a veda sú sllnej!:le 
ilk o votnn." 

DMITRIJ OSTAKOVIC 

Dna 15. septembra t. r . ~ome si pripo 
menuli !'té výrnl! ic narodenia vefkoj di 
rllwntskcj osobnost i - HRU A WAT.TE 
RA Cesta tohto umelca viedla z rudné 
hu Berlina cez dirigentské zač iatky v 
Kollna nad Rýnom, v Hamburgu. Vratis 
Javi, v Bratislave o v Rige do berlfnskej 
opr.ry, odklaf hu ako dvadsat plitročnóho 
11111afovo1 Gustav l'o1ahler do viedenskej 
dvorskej opery. Sll·etnutlo s f ahJer ovon 
osobnosťou a nmonftn, spoluprlica l 
p r 'a tefsk ý vztah oboch umelcov význam· 
1111 poznač ili inlerp•·etal!ný profil Brunu 
Waltera. Stal sa nadšen ým pupulorizáln 
rnm a Ideálnym Interpretom Mahtorove1 
hudby ( premlér nvaJ jeho Pieso il o zemi 
1 IX. symfón iu ). V reperloiÍI'i Bruna 
Waltera, ktorý zas tával významné posty 
na čele o•·chostrálnych a open1ých en· 
semhlov v 1níchovo, Salzburgu, v Lun · 
dýna, v Berline, v Lipsku a po nútenej 
emigrácii v roku 1938 v Spojených Al é· 
toch, značný priestor sa dosial popri 
Mah lerovi aj hudbe llaydnovej , Schu· 
mannovej. Schubertovej, Wagnea·ovej. o 
najmä Mozartovej, ktorú tlmočil v kon 
certnej sieni l no scéne v čistých kon· 

Ceskll 1:1 slovenská hudobn6 kultúra 
s11 mô?e hrdiť zvl(lo;t bllzkvm vzt11hom 
k Sostukovll'ovej osohnostl. Tento vzťah 

sa nadviazal o zocPioval osohn\•mi kon· 
tnktml so ski!HIAtP.rom. Jeho vždv doj· 

my 11 podnctv znnPrhávoJúclml ntlv<;te· 
vami u nás, a le nnJmll owojovnnlm sl 
hodnOt opusov z tnknHlt' všetk9ch ob· 

lastl Jeho m nohovrs1evnn1 11 hohll tcJ 
kompozičneJ dlrlnP Ak 111 v',Ptk o spo· 

menleme pestovanie Sostnkovičovej sym
ronlckrl tvorby, ktorú sl Slovrn!>k á rll· 
harmónia už dií11no o velmi ciPlavedomc 

El dOsledne vyt5člln do svojho programu, 
rohlmc tak prr.to, >.r at Wkto mo?no pri 

pomenú(, čo pre n::ls ZIHtmf•nll a co nám 
da tu a stille po,kvtutP hucfha tohto mat 
stra: orchestru vfltkí1 školu lntor prrtnč 

nej prnxe a v9bor nit vizitku pred do· 
mácou 1 zahra n ičnou verejnostou. obe· 

ceostvu. ktoré nočuvnlo Interpretáciám 
tolo~u so za!.lužll9m umPicom Lad lsln· 
vom ~lovilkom zátitky, ktoré sa radla 

nwtlzl nA jsllnr)!.le. 

.. ~ostakovlčova hudba obohatila všet 
ky, sku točne v!.etk y t ánre hudobného 
umen ia. 

Sostakovlčova hudhn je svetom hlbo 
kych a obsa7n9cll myšlienok, wetom 
zázračneJ harmónie srdca a rozumu. 

V nlekofkých !>VOJICh poo;lednfch die· 
loch sa Sost,Jkovll: obrátil ku večnej tt§· 
me - témo zlvota o smrti, k téme, ku 
ktoreJ sa neraz vraca ll ve rk l tvorcov111 
minulosti. jPcln9m z na Jzouj!mavPjsfch 

Sostllkovlčova hudl>n - to te hymna o 
človeku, hymna viery v neho, chvála je 
ho múdro'!tl o dobroty. 

Sostnkovlčova hudba - to te vášni 
v9 protest proll krutosti, násiliu, bez· 
pr ávlu. proll malodušoosll. 

diel z poslednSích rokov je cyklus ples· 

nr no Michelangelove texty. Pohlad ver. 
kého hudobníka je múdry a prost9. reč 
pokojná, plné dôstojnosti. ]r. to pohlad 

fllozora, tvotcu. V tomto diele, závažnom 
o hlbokom nl!jd!•me Jeden nie zane· 
dbetf'rnr detail: v lt>ho ctrnmoturgll ver 

kti úlohu zohráva jedna z ttlm, k toré 
mq>fsnl devtHročn 9 rhlnpec Dmltrlt Sos
t ,t kovič [lfllo skutočnos( sa ml poštastl· 
lo dozvrdloť sa od samotného auto•·a ). 

Mystrm sl, že nllvrt k Mlchelangolovl 
n ic 1e nlihotln9. Sostokovlčo vera spája 

tú rach, opr ostenú od i nlerprctočnou pra
xou ne•·az pestovanej neúprimnej pO· 

vrchnosti , ale i pedanlského suchupár 
•Ivo. V záverečnom obdobi dlrigent~kej 

kariéry toh to umelca, u ktorého sl ce 
nili výnimočnú schopnost poskytnút wef· 
k6 zvukov6 l i l ý lové zUitky, jemnosl. 

vl<us a eleganciu. dostali sa medzi " wal 
teronk6 opusy" ej diela súčosnlkov -
Stravinsk~ho, Schiinberga, Sostakovlča . 

Označenia nko ,. najv!lč l sv mronik" 

mávajú v sebe vždy prlchuť čohosi t a· 

tálne neumeleckého. ]e vsak pravdou, že 
v svmronlckeJ oblasti Dmitrij Sosto kov lč 
p•·edsta vutc rned.ti tvortaml XX. stor o· 
čia rnooumentAinu postavu: vynunočnú 

ntclcn uuponujuclm poc"tom - vod pili 
nlist s~•mf6nl1 je v noSom storoči ul 
z hradiska zápHW s touto n ilroč nou for 
mou čtnom ojt'dlncl) m - , ale aj vntl · 
tornou vllhou, silou zilžltku a výpovocfo. 

ol'lrntáclou n11 vPfké a závainé témv. 
tukmP!' pol!lloro1:nou ~t9 1ovou klenbou. 
ktoré sa začala v znamen! p re nl kd Jú 

Sostokovlčova hud hA je kronika ná!. 
ho t lvota. Celú svoju tvorivú ce'!tu pre 
šiel spolu so svojou krajinou, spolu ~ 

ňou prežil radosti 1 utrpf'mc. Nebol všnk 
kroniká rom vonka t~lch udn lost!: pred 

metom jeho záuJmu, vnlmenla l zohra 
zenlo hol vnfl torn9. Intelektuálny živo t 
~ovletskeho f udu. Najmll preto jP jeho 
tvorbA nf'ocen11Prnym dokumentom clo 
by. 

So~takovlč bol vcll.. fm muzikantom 
Bol vsak oj verk5m človekom. Tvorivá 
a životná prax boli pret"tho neoddelltel 
né. 

s postavou verkflho maliara a sochárA. 

Tli Istil moc ume1Pck9ch prostriedkov, 
[CI IliiiiC.k i\ odda nos! umeniu. grandlóz· 
no'>f tvunv~·ch zámerov a u~kutočnenL 

~llchclnnRelove dielo, ktor9ch pllt~to· 

ročlo sl svet nedávno prlpomlnal, 7ltll 

pudncs. 
Ten lstSí osud očakávA hudbu Dmttrl· 

1a Sostokovlča." 
ROOIO SčEORIN 

Pre umelca nem6te byt 
nijaký Jav 11 ~lvote bez· 
vQznamný. Niet IJezvrJ 
znamnýcl1 úloh, sú len 
bezvýznamnE umelci. 

Sčopkln 

O INTERPRETACII 

Krása In terpretácie nrvznlk(J 
náhodne. Je v9sledkom cllhott· 
v11júccho a postupného usilln. 
Umelnc sa v~dy usiiUJ!l o po 
znon le a formu. Z j!'dnoly 
týchto dvoch zásad ~~~ rod! sto· 
bodo, oclu!;evnen le Brz nich 
jc~ tvuje lrn Jndnotvárnost, 
vseclnosf. ncvedomosf . 

Zlvot ltuduhného diela sn zct · 
člnu jeho opnkovonym repro· 
duknvnn!m. jeho zmysel su prt! 
tuvujP tntonovAnfm Ak tntnr · 
prU viP vvu,lf mtonilrtt>, kto 
r~ml d•clo rengu)P nn pozlil 
dHvkv rozumu. rltnv u vkusu 
mnohyrh rudi, tak sn sume d•c
lu ontHtll\mym. 

Pnblllcnm posudzuje lnterpre 
t iiclu z 1eJ vonktl)scJ, scénic· 
kt'!J <.tr<ink\ Táto ~Iránka čln 
nosti hudohnfku zuhrnujt• jeho 
srhopno!.t mnximlilne sn pre 
ja1 Iť. aby svojlm osobn9m mLg 
nr t11morn zaptllll tsk"T'u v kon 
tuktP mrdtl ~l.. lndntelom u 
plll tkom. 
Nafbozú t e~no jAi dojem zanc· 

chlivajú .,faspcsn f" klovirlsti, 
ktor! dosC r}'chlo dosiahli "mtl 
tu" . Pr e!;rapu jú f111 jednom 
m•rstc, pretože sú otrévenf 
ablónovllým opakovantm stA 

te ttch Istých sk ladieb. Už dáv· 
no prestali vidief, že Ich Into· 
načnll zásoba sa nntofko vy 
l' · rpo la, že upudln na t:u·ovrt1 
z 'slovo-pudove j pa<;lvll~ 

Zm\ ~lovosf sa, zlu ! , mcnt n11 
nt'vku~. ba aj na terč posmR 
chu. Rk nie Je korigovaná In 
tcdc·ktnm srhopným doť emó 
clám nkýkofvek stupei\ lntpn 
zl tv Avi.uk hecla, ak tntl'ligen 
cla umrlca nPprc~ilh ll tt' rámc• 
feho čisto osobného uzavreté 

L9dla MaJIIn~ovtl 

Umenie 1v. 

Arnolda SchOnberga 
IHl svela, ktorý je pre ostut 
n yc.h rudi bezv}'znamný. Takéto 
1nterprt>tltc•c upadnJú a stl á 
CIIJÚ sa v okruhu vybrnný!.lt 
~lltponcov. Netreba ani zdô•·uz 
n1C, ilk o hlí1po p1\~ohlo na 1>6 
ritu ústilo lnlcrprntov .. s ran 
l(l.tiou", ktor! nt kdy nemHjú 
dost času uvtest woi techn lc· 
ky arzenál do suhtdu so svo 
11mi zllmernu. 

Práca klaviristu pcllo-;táva 1 

dvoch rovnako cl<lleŽIIých f<í7 
z cvti:enta u lebo na?;tudovanlit 
skludhy a z p1·rlfnesu Prevo1 
nt• vllčs lnu pohli! prvá fáza 
ll no CVIČt'!OIP. druheJ ho ZOSiil 
vo nuprlpu~lne mo to. Bolo b} 
~l treba čustojšlt! prlpom lnať 
správnu my!ilienku l ~náca P,t 
dc:~·ew!>ko ho : "Kiovlr mo7no vy 
uztt dvoJakým spôsobom. ]ed 
u}m z nich je prrdnes. DruhS·m 
Je práca. Ak sn pouzlje IPn 
jeden z nich, nemožno mo( 
uspcch". Iba po nadohudnutl 
sl.. úsenostt z konce•·tnoj praxn 
mo1no uvlosf do systflmu tie 
stránky InterpretačneJ činnos 
ti, ktoré treba nacvičiť osobit 
ne pre pódium. Témou skúma · 
nln scén ick ého ma jst•·ovstva 
mOJu by t '>pomedzi n lrh otéz· 
kv pom811, uvolnrnosll ~ovalov, 
J..oncl'nt•·áriP pozornosti, schop· 
nosf v~ tvorif potrPbnti náladu 
111ď. Konkrétnejslo mO~Pme ho 
vrtrlt o vyprací1vunl pl!lnlsllr 
l.t·ho maJstrovstva, pretože po 
Mn vl.r.lktlho ka~d9 serlózn•: 
huc1chnfk sl vo svojom ,.ko~ 
ltl~-;11! ll ~k" 7tlf!XtljP ll<l)dOlt'!" 
lnJšle objnvv, ktoré u nPho 

'vznikli, ak hoci len raz sám 

nas1el s pô. ob prekonať hocakú 
Cažkosť. 

Dobré Interpretácie zhis{ od 
rovnováhy mnohých fnk torov, 
ako je naprlklod tempo, ry l· 
mus, techniko. stupet) emoclo· 
nálnostl , pomll( 11 nnpokon 111 
reakcia Interpreta nR krlllku 

Aby sk ladby A. Schiinberga 
zapílsobili na po!>lucháčov po 
trebným dojmom, t rP.ba predo· 
v<,etk9m určiť tempá, ktor~ b1 
zodpovcdHII charakten t ka~duj 
tednolllveJ epizódy V ni JIIkf'J 
novrj hudbe a t9m viac v lllld · 
he A. SchUnberga sa noslohod 
no náhllť. Sch!lnberg neznll~a 1 

kf'ď so strácala ja sno ť, A til 
kéto tempá zlostne naz9v111 
" t·ozhnevon9ml" . Nejde o to. 
aby sa h ralo rýchlo, Ide o ko 
J(<,anle zvuk oveJ Intenzity na 
plltl a Ich kles11nf. Velmi osož 
né 1e nep•·edstavovaf sl melil· 
die sch!lnbergovsk9ch skla· 
dleb Inštrumentálne, IIIP voká l · 
ne, nopodobilujt'c dobr9ch spe. 
vá kov. Je to jedln9 spôsob uro· 
hlt Ich prlstupnSíml 11 pr!jem· 
••9ml pre sluch. 

'Ry tmus Schiinbergo•ýcb 
skladiib býva niekedy tllk 

ompllkovan9 url'enrm roztlč 
n9ch metier a zárovm1 tak ror 
k(•skuvan9 nespoi'Ptnýmt pnu 
zHrni, 'e tr eba doslova s ce 
ruzkou v ruke rozložil najkra t 
~le doby a prlradlf tch k dlh 
~fm . Presná d l žk11 pomlk muo;t 
bvť tie? absol í\ tno jrdnoznnl' 
ná. Pomt l.v tvoria u '>rh!lnbPt 
ga VPiml rl t llv9 df'tall char11k· 
terl!ttlk y. Rytmické akcenty v 

jeho skladbách nie ú rAdom 
monotónn ych wetiel na ces· 
tách, ole životom vyvolaná o 
pochopené dlscl pl!na 
Samot~tatnost a krása jednol 

Jiwých hlasow v klavlrnych 
skladhácll A. Sch!lnbergn ná~ 
prekvapia, ak hrám!' knzd\ 
h las somo~tatn r.. ŤRiko&t pred 
nesu a v nhnonl~:~ spoč!va v tom. 
ahy v súčasnom zneni t9chto 
hlasov bolo neustále sluchová 
opora. 

Technick!§ prublemy pri In 
ti>rpretácll Schônbe•·gov9ch 
skladieb vyplývajú z toho, žP 
r.aoko se zdá, akoby neboli pi 
sané pre klavlr. Id<> o to, ~P. 
klasická hudba v nás vvpesto 
vala návyky hrať čisto dlato 
nické a chromntlrkfl stupnice. 
tónové arpegglá, oktávové pa 
sáže a pod. Zvykli sme sl nn 
•ntervaly, ako je tercia. kvlnt.t 
-,exta atď. Náš plan l'>t1Ck5• apa 
rát Sil takmer s autonwtlrkot• 
prP~nosťou riadi podla nich. 

Nove návyky planlzmu !ol V\' 
1adu]ú, aby so v Sch!lnbergo 
v~·ch skladbách hrali prr hmot 
nezvyklé septimy 11 nóny 08 

miesto oktáv alebo sext, akor· 
dy <;o zvllčsen Sím l alebo zmen 
~en9ml kvartami namiesto let 
eli atd. Okrem toho jo pre ná 
nepohodlná al registrová ne 
SVSIPmallck os( pa sá~l, ktorP 
vždy nezapada jú do obvvklé 
ho rámca pozlčnet hry. Napo 
kon namtíhavosf sprlevoc1t1 
ktort u Sch!lnbr rga má vel 
ml často exponztvnu v }'r11 zo 
vosf. sl vyžaduje vera osobit 
nej práce. 

V Schiln bergových skla tl 
bách je Iná aj otázka vztahu 
m~>dzl rmoclonlllnym a lntc 
'Pktulllnvm. Deromont1zácl11 
orednesu v hudhe 'CX. storočl;t 
niJako neodmieta vrOcnosf cl· 
tov. Zavrhu Je Iba zac;taran(' 
nfektovan ý a rozvl6čnv spôsol:l 
jeho vyjodrrnla. Lacnll zápall 
tos(, ktorll ná~ trápi, opakufíu· 
donekonPčna stá le to Isté, ne· 
vedie k želaniu chcieť sa s ňou 

:mova stretnúť. Schônberg od· 
hnluje d01e111u schopnost In 
tnrpreto schopno~t by ť 
tipnmn9. ,.Zápnllst9 tempt'l'll· 
ment," naplsal, "nf:mA ·•sohltll 
hodnotu, pOsol>! tba na ženy 
MuzlcfriiJIP s vnútorn9m. time· 
n9m l cmpnramontom. Gradácie 
na~krze nesmú hyf zápnllslé, 
musia byť čoraz zjavnej~le 
úprimné. ZnuJitnBvfl, zápal ma 
kul'rlý. No úp•·lmnosť je pnnP.n· 
skou, vv~sou rormou cllovtlho 
prejavu, ktorou sa vllč!;tna fu· 
dl nrVV7.1111ČUjP,, ," 

Entuziazmus a vnú torná pre· 
svedčennst , s ktorou Interpret 
kllro;nl r.r~ tu malo 7nám <> j bud · 
hc, sl ant zda lnka nnzfsknvllj11 
puhlikum o kr1t1kov na•·nz Re· 
ccmznnt, ktorý nem/ll moJnosť 
úlť sa -,o skludhou v tej m•o 
rr 11 ko lntprprrt A l<lorému sa 
netltll'ila prc•mitlrn, c"nsto nP.hP· 
rlc ohfucl nn umPit,. Prr lntf'r· 
prcla novnf hu<lhv, k torý do· 
kon/' u)!' trt Zl nd, nrm<í zmv~lu 
znuflt{ pu'l..innv.,ký trpkoo;k~>p· 
t!ckí' poo;•oJ: "chvála l ohovli· 
ranlr nnrh qi ti fahoc:rntné • 
:o\.r úiPchu mlncty m pr ipoml· 
num, že vefkf, hlbokomvshocl 
kr illn vPdllt brz strachu. ro· 
k lAl ldn o novost nrohlém11 vv· 
slovlt n1riPn "~' OIP krltfrkf' po· 
známkv. EIIP aJ woto nnrh"ll't\ 
.tko lo rohll sl(lvn ~ V G flp. 
llnsklt. \. V St asov A G G. 
'IJnf~-tauz. Tnl!'IHO\<tlli knttcl 
odusP\illuJtl lntnrprrta a vy· 
chveluJil jr>ho P•• ť'u . 

"""nik ostano vidy hu· 
tlubnlkom. Jeho t lvot. lo jr '-l \'k 
~ puhllkom. Dnec;, krď priAmv 
kontakt ~ 'koncertnou striiou 
závisl od politlh koncnrtn(·rh 
n.~nntór, tPn. c"o po woJom vv· 
stúppnl zunr('há po c;rbP pe· 
mlatku 'litícu l' srdci poc;tu· 
r.hlll'a do Jeho nn c;lrdulúcPho 
koncertu, nech bv to holo hoc· 
nko dlho, te hoden tícty a prá· 
vorn po~lvo ZllshížPntí outorllu. 

Preložila E. BRA !KOVA 

(Konlec) 


