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Slovenské hudobna rado no svojom :zasnd 
null dno 25. novembra t r., ktoré viedol Jet 
predseda narodnf umelec Ján Cikker, hodno 
IlJa a udobt•IJa vfhfadové dramaturgické plá 
ny na roky 1977-1980, ktoré predložili vede 
nia a dramatur111e Slovenskej [IJharmónie, Stá l· 
nej fllhormónio Košice, Státneho komorneho 
orchestra v 2illne, Slovenského fudového ume 
leckého kolektlvu, Llíčnice a maďarského sf• 
boru piesn( a tancov Mladé srdcia. V úvod nom 
s lova k predlo~eným projektom dr. Ladislav 
Mokrý, CSc. akcentoval skutočnosť, !a po prvý 
raz sa v histórii ná!ho hudobného života za 
člna budovať koncepcio dlhodobého plánu. l\1a
teriály, k toré hudobné telesá pripravili, sli 
koncipova né v zmysle konkretizácie uzneseni 
XV. zjazdu KSC, odrUa sa v nich úsilie o pre 
t~adzovanlo vyiUiej umeleckej kvality a o do 
siahnutie čo nojväčiej efoktfvnosli, spoločen· 
skej líčinnosli, úsilie zfskať hudobn6mu ume-
niu čo nojilrif spoločenský dosah. Dominanl· 
nou 6Johou, ktorá nál hudobný !ivot očaká 
va, jo zinlenzivnlt výchovné posla nie hudby, 
vypracovať jef ucelený výchovný program. Sú
časny stav v počto a orientácii hudobných te 
Iles na Slovensku 11a hodnoU kladne a pre 
najbllzlile r oky sa v tomto 11mere neráta so 
zme nami. }estvuj6ce s6bory sa vl ak bud6 kva
litalfvne upev11ovať a pre 1ch prácu treba pri· l 
praviť čo najvhodnejile podmienky. 

Predloiené dramaturgické plá ny venu1u 
značnf priestor dúslojn6mu pr ipomenutiu 5i 
vlacr.rvch v~rnN: v nzónr. 1977 78 to bude 60. 
výročie VOSR a 30. vfročle Februára, ktoré by 
mato byť prfle!ltosťou pre prezentáciu vietke
ho, čo predstavuje najYäč ie pozitfva povojno· 
ve( cesty česke! a slovenskej hudby a pre zin · 
te nzivnenie propagácie slonnskej hudby v Co 
c hách. Rok 1979 bude zaso výročfm zalol enia 
viacerých hudobných telies na Slove nsku. 

Pri koncipovanf výhfadového dramaturgické
ho plánu umeleckých telies Slovenskej fllhar 
mónie zohrala úlohu snaha výrazne roziirit 
repertoár jednotlivých umeleckých telies, obo· 
známi( obecenstvo s čo najlirlou pa letou llý· 
tovýr.h obdobi a prlťo21ivosťou dramaturgickt. 
ho rtimcru súčasne zvýlilť jeho záujem o vlielky 
d ruhy symfonickej hudby. Rozšfrenie re por· 
toáru umeleckých telies SF sa má uskutočn il 
najmli v ilýlových oblastiach raného a vrchol 
ného klasicizmu, obdobia fi n de sicc le, hudby 
Francúzskej revolúcie, lmprosionlstov a kompo· 
zii':nýrh ikúl 20. storočia. Od sezóny 1978·79 
plánuje SF zaviesť nový abonentný systém, kto. 
rý okrem zjednoduicnia manipulácie pri pre 
dali vstupe niek umm'lnf tvorbu tematicky uzov· 
retých cyklov. 

Výhfadovf dramalurgickf plán SF Kol ice 
zohfaditovat hlavné Ideové zámery vedené -
Jednak oslavami význačných politir.kýcb jubi 
Jef. jullnak jubileami významných hudobnýc h 
skladotcrov, ako aj polrobaml demukrallzticic 
u meleckých hodnôt a v neposlednom rade l 
pedagogickými aspektami umeleckého rastu or 
ehcslra. 

Stálny komornf orchester v 2ihnc sleduje 
oboharovanic kuiUírneho !ivota na1hch miesi 
a ilirokej verejnosti, uplalilovanie, rozvljanin 
umeleckých hodnclt umelcov z hladiska Intel' 
nucionálneho. prcdov ctkým vo vztahu k su 
ciollstickým krallnám a uplatňovanie skladieb 
slovenských a českých a utorov, ako a j inte r 
pret ov. 

StUK chce oj v nasleduj6com obdobi pokra 
čovat o dalej prehlbovať spoluprticu s hudob 
nýmt skladatermi, odbornfkmi a folkloristami 
pri tvorbe jednotlivých člslct l programových 
celkov Z hlavno( úlohy SCUKu - ideovo.umr 
leckcj pr1'78ntácln slovcnski!hn rudovi!ho, hu 
dobné ho. tanečného a výtvarného prejavu pro 
strr<lnlct vnm 11V(adrovor.ích rorlrm zodpoveda 
lí•ci • h poziadavkám ,tí i':asnej dohy. vyplýva al 
zájazdová cinno~t 'uboru ako súl:as( umelec 
ke j produkcio SLUKu. Pri tvodm dramcl nrgic 
ki!hn pilinu mal na r. re lell kullurno TJOiillckt• 
potre by a 30. vfroŕ. ie založe nia sťiboru , ktorn 
oslávi v r. 1979. Pos la nfm Lúfnlce jo tvorlvu 
rozvf jal , JntorpJ·Oiovat tance, plesne a o rchcs 
trálno skladby nadväzujúce no tradfcie sto 
vensklibo fudového umenia . !ifrlt pestoval spo 
vliéke zborovó umenie 1\fnďart~'<ý súbor piesni 
a tancov Mla1(i srdcia uvedie v tom to ubtlol•• 
nový celos6borový premiérový program Na 
kofko rok 1978 te vfznamným jnbilejným ru 
kom v dejinách na~ich n6rodov a národno•tf 
vede nie s6boru pripravuje temallck6 pá•mo 
'tenovanl! udkn~u Vlfa7ntlho ft>bruára 1!148 
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S operou SND 

D 1iedne 
Kluže 

a Tirgu Mureša 
Zltvflr oktObra bol pre opern9 subor SND bohat9. 

Mo:l:no práve preto, že bol sťibor v plnom rytme práce, 
' 1 pr vy zájdzd do Viedne ( 22. X.) naznačil, te mame 
v opere kvality, ktoré nedocel1ujemc, ale máme . l zro · 
ntte fnó miesta, ktoré by sa mali pos tupne odhalovot a 
odstra11ovat. U:t druhý záJOZd bol triumfálny, nalmll po. 
klal ide o vystťipon1a súboru v Kluži (26. a 27. X.), kým 
Tirgu Murcs (29. a 30. X.) nic je v týchto spojitostiach 
~ •uerodajnli. 

Do VIedne odchádzal autobusmi 230·členný súbor 
s Inscenáciou Gounodovho Fausta a Margaréty. Priesto
ry Volksopcr boli pripravené pre l>kúšky, veď s Ich 
o;flho•·om sa naSl krizovall, lebo v ten Istý večer hral 
v S!IID Mozartov ú nos zo serailu. Perfektná spolupráca 
s tch technikou odstrm,ovala nepokoj a všetko probio 
halo pokojne o sústredene. Riaditel Volksopcr prof. dr. 
K. Dilnch prijal šéfa opery SliiD P. Bagina na zdvorl 
los tný rozhovor. rozhlas, tlač l teievlzla prejavili už 
prHd pred~ta\•enlm o náš súbor záujem. 
VPčer sa hfadlsko naplnilo ( 1600 miest) publikom zo 

skú~'lných návšlovntkov opery - l z m ladých clltelov 
hud y, ktor! boH zvedovi, ako asi môže opera v .,ta 
kej" Rralislave vyzorat. Alo ozvall sa prvé tOny predo 
hry, kontakt medzi jav1skom a hladlskom sa cltefnp 
oadv• lova l o zdvorilostný potle!.k, ktorým publikum v1-
talo dirigenta , sa od scény po scénu menil na spontán
ny. Osobitne odmenilo publikum potleskom orchester. 

l' fllk~oprr vo VIedni . Plagdt o hosfouant opery 
SND pred kluf~kou operou. 
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zbor 1 balet, no ,.najosobltnejsle" a naj 
btirlivejšle sólistov. Aj keď triumfoval a 
bludisko najbúrlivcjšle ,.roztlieskal" 
Faust - P. Dvorský, Iba o stupienok 
za nim v úspechu bola MargarAta -
M. Hajóssyove(, potom Meflsto - O. Ma 
tachovského, Slobei - zasl. um. Ľ. Ba
ricovej, Valcnlln - S. Hudeca , 1'1 Bran 
der - S. Jančlho a Marta - f. Sedláro
vef. Niektoré árie vyvolali taký ohlac; 
v hladlsku - so sal11oml potloskov, c;u 
hlasným dupkanlm, vslávan!m z miest a 
výkrikmi, na aké sme my v našom pro· 
s trrdl nie navyk nutf. 

Predstavenie sa s končilo v ovzduši 
ovt!cif, ktorO sa preniesli ej do zákulisia 
a sólisti sa museli priam predierať cez 
gratulantov a zheratolov autogramov do 
~VOJICh šatni. Tt najvytrvalojš! čakali a 
zbierali podpisy. Najdojlmavejšla tu bola 
s ta ršia žena - v rukách s Goetheho 
Faustom. Povedala, že v tol knižke má 
podpisy všetkých .. velkých" Faustov, 
Mnrgarót a Mafistov, ktorých v•dei& v 
l'inohro a v opere. Našl tam vraj no· 
smú cMbet. 

Na záver aspot1 nlckofko c itátov a ko
mcnt.i rnv z ohlasov viedenskej tlače: 

.,Orchester, d ir igent a celé prcdstna
nle mali absolútne vrcholn6 medzlntirod
nú 6roveň a bolo by bývalo llpr6vni 
predstave nie umiestni( do Státnej opery. 

V Inscenácii boli fantasticl<é l realis· 
llcké znaky, optimálne využité svetelné 
efekty, a tak vznikla pôvabn6 operd 
atmosféra. 

Najvynlkaj6cejll boli speváci, z ktorých naj'tlac za. 
pôsobil P. Dvorský ako Faust. Disponuje nádherným 
timbre, vefkou vfrazovou silou a ., tvtirnosll dosahuje 
n ehoJnú medzln lirodn6 úroveň. Ale aj M. Hajóssyová 
11ko Margaréta, O. Malaehovskf ako Meflsto, S. Hudec 
ako Valenlfn a ostatnf sólisti nesklamali u6deje." 

.. SND dosiahlo s Faustom a MarJ!arétou vo Volksoper 
triumfálny 6apeeh. Bolo to vflazatvo tzv. proYincia nad 
vefkomntom (1) . Sndčllo o tom, la vletky laacenal!n6 
nedostatky odpuslfme, ak up61a hudobná reallzácla, ak 
Yylll6pia spev6cl, ktorfch hlasy uchvtitia a dajú zabud· 
n6t na vJetko. Bratlslavl!anla takéhoto apeváka maj6, 
volá sa Peter Dvorský. Je lo tenor, kiOJ.'ý začat svoja 
med:rin6rodn6 kariéru v tento vel!er (1) . Ul v P"•l 
scéne, keď spieval :ra javiskom, sme vedeli, le fi to sve
tový hlas, je to umelec, ktort 'tkus, muzlkálnosť, f r6· 
zovanie spája a tlmbrom - priam snovým . • . Ked 
potom vstúpil na javisko, nechceli smi takmer 'terlť 
vlastnf m očiam. Je mladunkf, zdialky vyzerá ako Slx· 
tus l,onner a hrá vnútorne s dojfma vou pravdivostou 
a vrúcnosťou. Jeho hra pripomfna skôr Romea, nel 
Fausta. Ale čo sa stane: po jednom z najkrajl fch vy
•okých C, ktoré sme v posledných rokoch počnll (vráta
ne Carrer01;a a Domlnga) vypukne publikum do ovácif 
a lťastné oslavuje nový objav. A tak 11me sa zamysleli 
znova nad tým, kde vlastno tá tna opera hfadli dorast, 
keď niekorko kilometrov za hranicami r astú lakf lipe
váci. Ved' ani tak6 Margarétu ako ja M. Hajóssyo'tli ne
môžeme ponúknuť z vlastných radov. Trocha mohutný 
Mefisto (O. Malachonký), hlasovo silná Siebel (Ľ. Ba ri· 
r ová) a s nal ivý Valentfn (S. Hudec) doplilali s6bor s6· 
listov. 

Dirigent V. Málek s orchestrom demonltrovali, ako 
mo!no hra l vzdulne, prutne a zvukovo pekne. 

Celkove: menfm Volksoper za SND . . . " 
"Objavil sa svetovf hlas. P. Dvorský, 25 ročný lau reát 

Cajkovski!ho súťale z Moskvy a s peváckej stl(o!e v te
ueve, tenorista s očarujúcim lyrlckým tlmbrorn, s úžas
nou silou a jasnými výlkaml. Faust, akého sl iei& J6 
vl etky vefké dlvodlli fa k torého by si viedensk~ Stálna 
opera mala zabezpeč it ako hosta) . Kafdopádno to bolo 
vefké prekvapenie. A el le jednu mladú atrakciu ponúka 
táto lnscenticla: 28-ročn6 M. Hajóssyovú, imponuj6cu 
Margarétu, oslňujúci výzor. mäkký timbre, pekné soprá · 
nové zvlnenie." 

Takýto lispech v hudobne! náročne! VIedni teši. alo 
aj zaväzuje. 

( Pokratovanie na 8 o; tr. l 

Budova divadla v Tlrgu Mure~l . Sn!mky l Voj tko 



• NA POCESf SEDEMDESIATI N dr. Cudovt· 
ta Rajtera bola 30. X. t. r . v jeho rod is ku -
Pezinku - slávnosť. Mes tsk ý ná1·odny vybo1 
udPIII ná smu popredné mu dirigen tovi čestné ob· 
čle nstvo a zla tú medailu . Slávnosť bola :.potená 
so zá pisom d o pamätne J knihy. jui.Jtlantov• 
p riš li zablah ol:elať preds ta vitelia mestsk ých a 
s tranfckych orgánov, zás tupcov ia ~kolského od
boru Zá pados love nského KNV a ONV Bra tisla 
va -vidiek, ako aJ zástupcovia Zvll.zu s love n
sk ých s ktadateTov. Po tom sa prltomnl odobrali 
na koncert ž1akov CSU, k torá v tomto roku 
os lav uJe 25. výroč ie za loženia. V programe od· 
zne li o. l. al die la d r . C. Rajtera . Na zčlver 
v ystupll malý žensk ý zbor pri MOKY s d ie la mi 
E. Suchoňa , T. Andrašovana a C. Raj te ra . Di · 
rlgova l riaditel CSU v Pezin k u Ed uard Hric. 
Po koncerte bola beseda s jubil u júcim I:. Ra l· 
t erom. V srdečnom rozhovore sa spomlnall za
čiatky h udobného života mes ta a pripomenu la 
sa dotera jšia zás lužná činnost popredné ho 
p reds tavi tela slovenske j hudobnej k ultúry. (eh) 

• D~A 10. NOVEMBRA t. r . boli v zasa· 
ä aclch s le ilach Snemovne rudu a Snemovne ná· 
r odov Fed erá lneho zhromaždenia ustanovu júce 
schôdze oboch snemovni najvyššieho org ánu 
štá tnej moci e jed iného zá konného zboru CSSR. 
Začalo sa ta k nové funkčné obdobie pre po· 
s la ncov Fede rá lneho zh romažden ia , k torému 
položili z4klad nedávne všeobecné vofby. Na 
us ta novu júcej s chôdzi Snemovne ná rodov Fe
derá lneho zh romažden ia s11 posla nci jednomy· 
serne uzniesli na zriade ni ôsmich výborov, kto
r é sú ln iciallvnymi a kon t1·otn ými orgánmi sne
movne, Za predsedu k u ltúrneho výboru Sne· 
m ovne národov zvolili dr. Zdenka Nováčka. 
CSc., podpredsedu Zväzu s lovensk ých s klada
terov, r iadllela Konzervatória v Bratis lave a 
šéfredaktora Hudobného života. -CSTK· 

• PRIATEĽSK€ VZŤAHY Vysoke j š koly mti· 
zických u me ni v Brattslave s Hoc hschule fOr 
Musik Cari Me ria Weber v Drážďanoch s a 
úspesne rozvijajú. Po zajazde na~tch s tud en tov 
(v a pri ll L r. ] opätova li drážďanskl pas tucha· 
č i - pod veden fm dr. Heinza Loronza (v ditoch 
1.- 4. novembra t. r .l - n ávš tevu Bratis la vy. 
Okrem prehliadky k ultM nych a h udobn ých pa
mlatok hlavného mes ta S lovenska bol l kon· 
ce l'l, na ktorom s lovens k! posluchéči predviedli 
určitý výsek zo svo je j p ráce: špec iá lne ožive nie 
s taršeJ hudobne j tradlcie v rámci práce súboru 
Music<t ae te rna. Návš teva vyvrcholila ko ncer· 
t om drúžďanských posl ucháčov. Odzneli tu 
u kážky z k tavlrnoj, vokál neJ 8 s kiada tefs kej 
t r iedy. V podani Pli Ne ideckovej (z tried y 
p ro f. Weberslnskoho l od1:neta Ba chova Pa rtl· 
18 G dur, ako al Schu men nova Soná ta g mol, 
o p. 22. Sch re ierov ~tudent, tenor ista Titus Pas. 
p lrg lllls predniesol n iekoTko árii od Scarlatll· 
h o a Lottlho. Sopra nistka Eieonore SchrOdero· 
vá zaspieva la p iesne zo Scl'\uma nnovej 11 
Brahmsovej tvorby a ári u Mimi od G. Puccin i
h o. Budúci h udobný skta datef Theodor Wieke 
ln te rpt•etova l ukátky z v las tnej tvorby (na 
h us liach ). Hobol!sta Mario Kaminski premiéro
vo zohral jed nu zo sk ladieb Th. \Viekoho, ako 
1 Grovlezovu skladbu .,Sarabanda a allegro p re 
h oboj a klavlr" . Sprevádzajúoou pianis tkou ho· 
l a Kornélia Siegmelerová . - JA-

• HUOOBNÁ s OCASNOST - to je názov 
už II. ročnlka koncer tného cyklu , ktorý v 
Ostrave pripravu je Krajská orga nizác ia Zväzu 
českých s kiadatelov a koncertn ých umelcov. 
V piatich programoch odzne li súčasné i s taršie 
skladby najmä os travských sklada terov v lntet·. 
p retácll severomoravsk ých ume lcov. Z vtace· 
rých a u torov spomeňme: M. Báchorku, V. Sva
toša, Z. Zah rad nlka, M. Vacka, ako a j mená na
stupujúcej generácie: J. Grossma nna, J. Javur
ka, P. Kopeckého a J. Zlžku. (0 . T.J 

• SKUTOCN?M UMELECKÝM ZÁZITKOM p re 
poslu ch6čov v Zt llne bol klavlrny r ecitál so· 
vle tskeho umelca Grigorija Sokolova [9. XI. 
t . r . ). V \l vode zaznela Beethovenova Klavlrna 
s onáta B d ur, op. 106. Toto náročné dielo v y
s taval klavirista z velkého a rchitek tonického 
monumen tu, symbolizujúceho beethovensk ý t i· 
to n lzmus. Druhá po lovica programu bola veno· 
vaná Skrlablnovaj I. sonáte a ra scinuj\lce j Pro. 
k oflevovol 7. sonáte B dur, op. 83. Umenie 
G. Sokolova bolo poznačené presvedčivosťou 
hudobného výrazu , s ilou osobnosti, sk ro mnos· 
ťou o oddanosťou umeniu t vo r cov. V jeho pre
Ja ve ne bolo nič samoúčelné. Klavirista bol su· 
verénne nad technlck9ml problémami, v jeho 
rukách bola velké fa rebná pa le ta a kultlvova 
nos t Očarilo planls tovo ludské, myš lie nkovo 
bo ha té posols tvo. (Ľ. 8 .] 

• SLOVENSKÁ SPOLOCNOS'f PRE HUDOB· 
NÚ V~CHOVU - odbočka Bra tislava a ZRPS 
pri 1.\SU na u l. Obrancov mieru 6 us poriada li 
31. X. l. r . pri prlležitostl 220. výroč ia na rode
n ia W. A. Mozarta koncert z jeho skladiAb. 
ú vodné s lovo predniesol odborný a s is tent PdF 
UK Já n Holička. Na koncerte vystúpilo Collo· 
glum Musicum Posoniense pod umeleckým ve· 
denlm Júliusa Kowa lského. Clenml tohto stáčl. 
kového sú boru s ú učitelia bratis lavsk ých I:SU. 
Uvledlt me nuett}' pre sláčlkov9 súbor, Komorn9 
koncert pra k lavlr a sláčiky Es du r , Trt tance 
p re sláčiky. Obecens tvo s vďakou pr ijalo af só· 
lis tov: klaviristk u Evu Ursfnyovú (Sonáta p ro 
klavfr B dur] , speváčky Helenu Rápassyovú a 
Evu Plesn lkovll, k torá na ktavfrl sprevádzala 
Božena Dlh6ňová (ária :r: opery Titus, á r ia 
a dvojspev :r: opery Figarova svadba) . Juhos lo· 
vanská kla viristka Merija Baschová predviedla 
sólov~ part Komorného koncertu pre kla vlr a 
sláčiky Es dur. Je j t echnicky bezch ybná Inter· 
p retácla zanechala v posluchál!och pekná umii
lecké zážitky. S\lbor Collegium Musicum Po
son lense vystllpl s týmto koncertom • l v dal
lieh slovensk~ch mestách . (1 . V.) 

• PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Brat isla· 
ve s o sldlom v Trnave vydala zbornfk, veno· 
van9 hudobneJ problematike. Poc1 núvom Ume., 

nie Tri. ho nrlnravlll nrdil~O~Irkl prarov nlcl 
h:ut r.cl ry huclo hnr j výc hovy nA te Jto ľttkutte 
!'rva cn ~ t z1.Ju1 nfka oh~a huj !' o•·fspevok Vl kto· 
rn B1 O~a o kult tlrnom a l dllo lo~ickom pósobon i 
t1·oa vské ho robo tn lckeho s pevokolu Bradlan. 
Autentick ú hodnotu príspev ku zvyš u je fa kt, že 
V. Brós bo l d l ho1·očným d irige nto m Bra dia nu. 
Pr lspevok Alexa ndra Móžlho sa venuje prob le 
ma tika vokálneho a Inš trumentálneho folklóru 
na Slovensku. pričom zvl4šf s leduje zberateľ· 
~ kú činnost Bé lu B11rtóka vo sve tle vlastných 
výskumov. s p1·acováva deJ iny zvukovóho zázna
mu hudobného ľolklór u a a nalyzu je !nštt·ume n· 
tá inu Tudovt) hudbu spisskO·Roralskej ob llls· 
ti. Jadrom prlspevku Já na Albrech ta je š túdium 
umeleckého violového t•epertoái'U skladateľov 
kral!n soclal ls ll ckého tábora. Nataša Bezeka· 
vá vo svojom člá n ku hovor! o dielach Mau ri · 
cea Ravrl a. Osobitosti ktuvlrne1 techniky Do· 
me nlca Scurtatllho spracov.lva Gabrie la Kara
bav{!. Dva posledn(: prlspevky s 11 určené naj· 
ml! k lavlrnym ped agógom. Zborn fk uzatvá raJú 
rozbory a recenzie z pera Ľ. Stevlkovej, }. Tvr
doi'la a A. Móžiho. Zbornfk je v ýznam ným pre· 
javom vPdeckef akti vizác ie členov trna vskej 
Ka ted ry h udobne j výchovy. (ml] 

• V DRAMATURGICKEJ NÁVÄZNOSTI NA 
BIIS uspo1·lada ti v Humen nom V. jesenný kon· 
certný cyklus. Malý hudobný fes tiva l je a kou
sl para lelou Hume ns ke j hudobne j jar i. Toh to 
roku od l . do 26. októbra boli š tyri konce1·ty. 
Ovodný preds tav il v po lorecltáll Petra Mlcha
llcu s kla v11·ls tkou Elenou Micha llcovou. Hus· 
ll sta p redn ieso l Bur lasovu Koncertnú sonátu 
pre só lovó husle a Sonátu pre hus le a k lavlr 
od A. Moyzesa. Druhú časf večet·a vyplnil diev
čenský komorný o rches ter PUELLARUM PRA· 
GENSIS pod ta ktovkou Iva na Pnr lka. Prednie· 
sol diela I. Jirku a L. janáčka. Borodi novo 
kvarte to ~~~ preds tavilo d ielami Cajkovského, 
Stravins kého. Sostakovlču a llaydna. Te nto 
koncer t motno považovať za najvllč~iu udalosť 
hu menského hudobné ho života. Maťián La pšan
s k9 sl pre svoj r or ilál v llumen nom vybral 
diela Bacha, Sch umanna, Ra ve la a Prokoflo· 
va. Záver cykl u tvorilo vys ttlpente Collegla 
komornej h udby z Bulharska pod veden lm Va
sila t.olova. Tento s llbor tičlnku lo v zloženi 
nd t 1·1a po no notto. Bu lharsk! hos tia uvied li 
die la Viva ldiho, MozartA, Bocthovo no , 1\azan· 
d Zijova, Ba dlngsa, Babuš ka a Martin ú. Sympo
tlckým gestom bola oduševnená tntorpretácla 
Nonotta od Fran tiška Babuš klt . Kultúl'lla a spo. 
iočonskó sll·odi~ko 11 Knth pl'ia torov hudlly 
v Humennom prlp1·avil na obdobie pred XV I. 
HHJ t•ad koncertnych podujati, ktoró vyplnia 
pres távku medzi týmito dvoma nojzávažnejšl· 
ml koncertn ým! cyklom!. (E. G.) 

• V TR NAVE SA SKONCIL ďalši 1·oč nlk tlu · 
d obne j jesene. klon) Ms DO orgunlzu je uz 6ied· 
myk rát. Ovodn~ koncert - 5. o któbra pa tril 
ma jstmm bélľaka a k il:lslrizmu jCorelli, Viva l
d!, Bach. Scarlotti , Moza r t, llayd n ). Na kon· 
certe vyst úPi l Komomý orchestot· z Ploesti 
l Rumunsko l s ba ry ton istom V. Micu. Veče r 
12. októbra bol s účasno otváractm koncertom 
VII I. t'očn !ka llud obnoj mládožn. V poda n! 
Ltndsayovho kva r teta (V. Br itá niu l odzne li na 
ňom diela Haydna, Bartóka a Beethovena. Vr 
choln ým zážitko m Hudobnej jesene sa s ta la In· 
scenácia Pa~kcv lčovho Sku páiw, k torú v jedl· 
nečnej a tmosfére predviedol suhor Moskovskej 
komornej ope ry [15. X.). Sviatkom sa stal pre 
Trnavu 24. október, kedy prijal pozvanie l lu
d obne j mládeže náľodn9 umelec ZSSR Svi.J · 
toslav Richte r. )oho klavfrny koncer t odmo· 
nlto potleskom tak mer 800 divá kov. (O koncet·· 
te sme prin iesli č lánok v minulo m č is te liZ. l 
Zánrovo pestrý r ad podujal! lludobnoj jesene 
v Trnave uzatvor il ko ncert o rchestra Stá tne j 
filharmónie Go ttwa ldov pod ta ktovkou R. Ha
lišku [26. X. t. r .) . Odzne li na i1om diela J. O. 
Zeienku, A. Dvoráka a F. Chopina . - EdB -

e MANON - to te názov musicalu, ktorý 
p remiérovo uviedla 16. a 17. ok tóbra t. r . bra
tislavská Nová scéna . Au torom hud by te }in· 
di:' ich Hrabec, podra prózy Antoina Francolsa 
Prévosta - s pou!ltfm ver5ov Vftezsleva Nezva. 
Ia - napísali libreto Vladi slav Ce jchan a Otto 
Haas. Aj keď o die le a jeho bra tislavske j in· 
scenécli prinesieme recenziu, za tiar aspoň struč
ná Informácia o s love nských tvorcoch javisko
vého stvárnenia : r éžiu mal B. Kramosil na 
scéne hosťuj úceho Zd. Sánskoho, v choreogra
fii P. Borlu. Dir igoval Bohui Slezák , zbormaj· 
s trom bo l St. Ourii. Na s nfmke titulnf p reds ta · 
vltelia : Gréta Svercelová (a lternuje postavu Ma
non s Má riou Adamtkovou) a Jozef Benedik 
(predstavitef rytiera de Grieux - v dr uhom 
obsadenf túto postavu h rá a spieva Pe ter 
Oswald ). Sn!mka : A. Smotlák 

SKOLA A HUDHA 

Virtuosi 
per musica 
di pianoforte 

Každý r ok v no ve mbri sa 
s t retáva ju mladi talen tove n l 
klavirls ll a mnoho pedagógov 
klavlr nej hry v Osu nad La· 
bem. Je to mesto, ktor li sa ul 
po deviaty raz stáva centrom 
s llfažen ia talentova ných de ti a 
mládeže do 15 rokov. Podu)a· 
tie sa každý ro k zv!lčšujo a 
rozs lru je niele n čo do počtu 
Očastnfkov, alo najmll postu 
ch&čov v!lčšinou učltefnv 
I:SU. Súťaž t rvá tri dni. Uči 
tella počúvajú, diskutujú, po· 
rovnáva jú a n ie zr iedka i na. 
hrávajú výkony na magnotofó· 
nové pllsy. Záznamy sa tak s tli· 
vajú dokumentom súčasn éh() 
vývoja, trend u a výsled kov, 
ktoré na tomto po li dosiahli 
mladi k laviris ti. Je to akoby 
praktická vysoká škola. Potvr· 
dzu jú to uč itelia z Micha lov iec, 
Nitry, Ostravy, Teplic, Plz ne, 
ale 1 z Prahy, Brna a B•·a tl· 

stavy. 
St1ť11ž má svoju prlťa žli vost 

111 v tom, že už n lekoTko rokov 
sa vypisu je a ko podu jatie s 
medzinárodnou účas Cou. Zú· 
ča sti'JUj(l sa ho de ti ta kmer zo 
vllelk ých ludovode mok ratic· 

Porota 
cl {sprava: 
predseda poro
ty doc. P. Ste· 
pdn, členovia 
poroty: zasl . 
umelkylfa K. 
Havlíkovd, prof. 
B. Pappovd, L. 
Melkusovd a J. 
Cermdk/. 

Zuzana 
chovd z 
Prievidza. 
Snlmky: V. Suk 

kých š tátov - najm!l zo ZSSR, 
Maďarska, Pols ka, Bulharska a 
NDR. Mládež z týchto š tátov 
je vo velkeJ v ýhode oproti na· 
š lm, veď zahraniční kandidá ti 
sú žia kmi výberových talen to
vých š kôll U! od začia tku ~ko
len ia sú profesioná lne usmer· 
iiovanf a ce lý Ich vývo j jo 
zameran ý predovšetkým na 
hudbu. Nie sú pretažovanf vo 
v!;eobecnovzdolávacom proceso. 
maJú d ostatok čas~ na cvičen ie 
a a j ten kon trolujú a usmeri\u· 
jú odbornlcl. Opakom týchto 
v ýhod je s ta v u nás, kdo ne· 
exts tujll ta len tové školy podob
ného dru hu. Výsledky s ú zl!· 
konllé - až na ni ekto ré mi
moriadne výnimky - zvllčša v 
ne prospech naš ich d eti. Casio 
opakovaná požiadavka za lože
nia take jto výbe rovej školy v 
našo m š táte je s tá le velmi ak· 
tu á lna. 

Ostecká s úCa 2, nazva ná ,.VIr· 
tuosl per musica dt ptanoror · 
te ", má tri vekové ka tegóne. 
V prve j sú deli do ll r okov, v 
druhej 12· a 13-ročné, v tre te j 
14- a 15-ročné. Súfažl sa v 
dvoch kolách. V prvom kole 
musi kandidát hra ť - poča s 
6 min út - skladbu z baroka , 
alebo k las icizmu, v d ruho m ko· 
le s k ladby autorov 19. a 20. 
storočia Ida 8 mi nú t ]. Porote 
predsedá zas l. ume lec d oc. Pa · 
Yel Sti p6n z pt•ažske l AM U 
Clen ml jury sú odborn lcl z cA 
leJ republiky - nafmll pro~e 
sort konzervatóri l. Súťaž pat1 f 
do záujmoveJ činnosti e 1e pod 
d~tltou Ministers tve škols tva 
CSR, MNV v Osu nad La bem a 
n. p. Hudebnf nás tro je v Hrad· 
cl Králové. Por ladateTml s \1 čle 
navia Klubu prlatel ov h udby a 

najmä CSU v Osu nad Labem. 
Zvlášť bývalý riaditel VAclaY 
Smerda a učltefka Da na Suko· 
v6 s ďalšlm teamom majú ml· 
mor iadne zásluhy na uskutoč· 
ilovanl, rozvoji a vzorneJ o rga· 
nizáct i toh to o jedinelého podu· 
)atta v našej republike, odra· 
zového mostlko m ladých ta ten · 
tovaných klaviristov. 
Tohtoročny 9. •·otnlk ~oú faže 

hot 4.-7. novembra. Zúčastnilo 
~•1 ho 08 mladych kla viristov z 
(;ssR, zssH, Mactarska , Pols ka, 
Huiharska a NDR. Slovenská 
učasC bol.! toh lo roku menšia 
a l..o v nu n ulostl, alo možno 
konstutovať, že sa dosiahli aj 
parciálne úspechy. Potešil vý· 
kon Zuzky Paulechovej z Prie
vidze, ktor{! sl odniesla prvú 
cenu v 2. kategór ii. Zuzka Pau, 
lechovll mlí už za sebou nie· 
koľko rotntkov ústeckel súťaže. 
Vždy na soba upozornila, no 
tentoraz dosia hla najlepši vý
s ledok. Jo mimoriadne talento
vanou kiaviristkou, perspekUv
ny m ty pom, má všetky muz!· 
kan tské predpok lady a tech
nicky jo na svoj vek velmi vy• 
~ope lá . V prvej kategórii ziska! 
Cestné uznanie I. stupňa Ma
r ián Kmeť z Bra tislavy a t ubb 
ca Kistyová z Michaloviec. '-' 
tretej kategórii, kdo z celkové· 
ho počtu 15 f inalistov boli len 
traja z CSSR, Cestné uznam-
1. stupila zlsk11 la Blanka Plha
lovä z Brallslavy. Zážitkom sú• 
ťaže bol vlťaz na jmtadšl - no, 
sllol prve J ceny - Ludek Sa· 

baka z Doksov v severn9ch Ci· 
chách. Ziska! sympatie mimo · 
riadnou muzlkalltou, prirodze
ným a živým podanlm sk ladieb 
- k jeho veku n&ročným. V. 
druhom kole napr. hral tri Bul, 
horské tance zo šieste ho zvllz· 
k u Bartókovho Mikrokozmu ! 
Absolútnou v!tazkou súfaže e 
nosltelkou prveJ ceny v tre.tel 
kategórii sa s ta ta Ch ristina 
Sche llová z NDR. )e J k reácie 
v obidvoch ko lách mali znak y 
vyspelej profoslona llly. V pr• 
vom kole bol !ltýiový, tech
nicky bezvadný a výrazovo pO" 
soblv9 Jol Beethoven l Rondo zo 
Sonáty A d ur , op. 2] . Nezabud· 
nutelný záZl tok prip ravila v 
druhom kole, kde hra la Sosta· 
kov lčovo prelúdium a f11gu s 
vynikajúcou v9stavbou a nepä· 
tlm. Jol ce lkové vlfazstvo bolo 
jednoznačné. 

Radostná bilancia tejto súta
že sa opiera o fakty, že sa tu 
sre tot výkvet mla dých klavtrls. 
tov, ktor! sa moh li vzájo mno 
počuf a porovnávať. Porota 
mohla pr i svojom posudzovaní 
vychádzat z h udobno-umelec
kých krllérlf. lebo bežné š ko
lilcke nedosta tky sa vysk ytova· 
ll Ion min imálno. Kvalitné po· 
dante a náročnost s kladieb stA· 
pajú z roka na rok Reperto'ár, 
ktorý kedysi hrali .. záračné de· 
ti", stáva sa dnes pre mnoh9ch 
samozrejmým. Zostáva sl Iba 
prlaf. aby sme našim mladým 
vedeli pripravi ( optimálne pod
mienky k podobnému mera ni u 
~n. aby sa \lstecká sú taž stala 
Ich trvalou rAdostou, sprev4· 
dza nou pocitom z dobre ·vvko· 
nane j u meleck e1 práce. 

EVA PAPPOV.l 



So skladateľom Tadeášom Salvom 

... nielen 
o 

Sldčlkov~ kvarteto Pro Arte {Norman Paulu - l. husle, Marta Francl
!ovd - Il. husle, Richard Blum - viola, Perry Korp - violončelo}. 

V dnoch 24.-30. októbra l. r . boli v Bostone Medzinárodné dni súčasnej 
hadby, ktor~ poriada Spoločnosť pre stíčesnú hudbu ( INTERNA1.'JONAL SO· 
CIETI FOR CONTEMPORARY MUSIC) . Ceskosluvcnsktí súčasnú hudobnú tvorbu 
reprezentovalo na tejto prehliadke Sléčlkové kvartoto 111/b od slovenského 
ekladatafa Tadeéla Salvu. Specillkom poduJali ISCr>1 je tu, lo v!dy sa poria
dajt v inom l16te a v Inom meste kuncorlné prehliadky, na ktor9ch sa ro
prezentnjd tíapelné 11kladby tvorcov celého svela. Todeáil Salva u jeho dielo 
boJI vybrané ul na prehliadku v ruku 1968, kedy vo Vorllnvo zaznelo john Can
tlcum Zacbarlae. Zvltiltnusťon podnfnlla je to, ~e objoktivilu v9bern llarn!:u jo 
medalnérodn6 porota, ktoré sl vybo1·6 z punúknut9ch skladieb pudfa parli 
ttr a magnetor6nov9ch záznamov. P•·i prllc~llusli u obnej úča sti skladclefa na 
prehliadke v Bostone 11111e ho poll ada ll o rozhovor. v ktorom huvurlmo u ohlo 
IB diele u amerlckfch posluchtičov, ako nl o zmysle a smer ovani jeho dol c
rallel tvorby. 

S ak9m ohlasom u obecenstvo bulu 
prijaté vale d ielo na koncerte 27. oklóh. 
ra? · 

- Kompoztcia zaznela v tzv. Jordan 
H1111 of thr New England Con~c•·v;ttOI y. 
Na~tudovalo a hralo Ju vynikajúce sl;í
člkové kvarteto Pro Arte. Táto ve1'zta 111. 
l>léči kov~ho kvarteta mala vlastno pre 
mlé1·u v Bostone, nukofko je to prcpr ... 
covanO a rClzsfronú pOvodné s l iíčikov(J 
kvar teto č. 3. l ntorpro tllciu ideálno spi 
n i ln moje skloda tofskó zllmo•·y - po 
stránke výslilvhy 101·my, dynamického 
rozvrhu, budovaniu fi'Ól. ,~:rudúclf u vu 
bec technického zviQdnutin diela . Meli 
som z výkonu snhoru Pro Arlll pcrfc~ t 
n9 doJem. Na koncrt·ty Svetového týl:dl).t 
hudby chodilo veru studentov, a preto 
boli Interesantné nu)mll kontakty s mlu 
dýml, ktor! vo vcrkom počte boli nie 
len na koncerte, alo a) na generálke a 
rozh lasovej nalullvko tohto diela. Mi lo 
ma pr!'kvuplli otllzky - o to zo strnny 
poslucháčov l členov kvarteta - s ver· 
kou hlbkou a poJ·ozunwnhn pro probiO 
ma tlku súčasne• hudby. Tos! ma a1 to. 
te členovia súboru Pro Arte ml na skus 
k e l po predvedenl uprimnl' ďakovali ll 

hovorili, že toto dielo sa stane ich 1 o
pertoárovým čistom. Pre autora je azda 
na)vllčšou satisfakciou o vyznamenanlm, 
ak dielo. ktoré naplsa l, Je živO a hrá 
Sil . ! Pozn. rf!d. - Ku kritickým ohlasom 
ne čl. tčasr v Bostone, ako aj k hlsl6 
rll ISCM sa elle vrátime v niektorom 
• notbliUleb člalel, a to článkom z pe 
ra československého Jéstupcn v tejto or
aanilécil - dr. Václava Kučeru, CSc. ). 

Ako najv9stilnejile by sa dalo sfor 
mutovať vale umelecké sna!enle - má 
i1té spoločné ,11enerai!né prvky, alebo sie 
vychádzali z in9ch pozlcll a smerovo
nl ? 

Kompozíciu som vystudoval v Por 
sku. Boli to práve roky na)vllčs•eho roz. 
machu tzv. pofskol sklndotofskel skoly 
Osobne som spoznal vyznamné osobnosti, 
ako Szabelského. Lutoslawského. Pendc 
r eckého, Uóreckého ... Nopochybne, dd
lo ml to vera vo vlastnom vývoji. Roky, 
strAvoné v 1\atowlclach, znamenali pre 
m1ia bohaté čerpanie z toho, čo v 60-tych 
rokoch patrilo k huciohnoj splčke v eu
rópskom kontexte. Sn llď tlo vp lyvy sa 
sllnoj~ie prejnvovall nn)mll po mojom ntl. 
vrate na Slovensko. Alo človek žije tu, 
k cle sa narodil, a tak sa nedajú oblsť 
momenty, ktoré ho formovali od detstva. 
Clm viac rokov pribúda, tým vllčsml sa 
vrlbllfu jeme k tomu svojmu - slovon· 
sk ému. Možno Ináč, než nasl predchod· 
covla, ale potreba, obt·áttť sn k dom(tCO· 
mu, tu určite je. V týchto spojitostiach 
vldlm al spoločné generačné putá. ( Ai 
keď som presvedčený, ž.o veková príbuz
nosť ešte Renm·uč1111 vlnu nevyt\'áro. ) 
Cerpa ť by sa malo bez ohfadu na rôzno 
vekové a nérodné priehrady. Potsko ml 
dalo rozhTad v novýth ce'ltách hudob· 
ného vyjadrovanie. Veď napriklad Luto· 
slawskl uviedol do hudobného sveta -
ako samozreltnosf ll nie oJedinelo:;( -
mal\1 alelltorlku, ktorá dáva Istú kom· 
pozlčnu ll tnterp rotečml voTnos( l v oh· 
last! metra a rytmu. A tu je zase mosllk 
k hudbe stareJ - neprlklad ku grego· 
rlánu, kde bol volný rytmus, nepodlle· 
hajllcl pr avidelnému metru. SpoJitosti. 
n4vlznosll dnešnt!bo s minulým sa pre 
ltnatll celým v ývojom hudby. Nemo! no 
'Preskol!tt ani jeden stupetl poznania. Vý
vot krAča kupredu §ptrálovltýml varili 
claml, prll!om tému tvort sila talentu a 
IDIDtr&da Jt4lnca. 

Skl ada tl'r - john dioltJ - n ilrtJdnn~(: 
n•nzno tn viost spujnil;n vu význnme. aký 
tomu puslr.d nŕ.mn pu jmu Jlriklodala za· 
klndntefl!kó ~o~enet• ácla nalloj hudby? 

- Nw ni\lu dn() ,., ll ill'udn(• ~huty "" 1 
slhwj.,tr• rozvltall v minulom 'turoči. Ob 
l'(lll!nll• 1 cl k bOIHHStVll ncJrOdd, teho spo 
inť:P n•kému htstorickómu 11 ľllozoftck é 
mu uvt•d >mcn•u - to v~Ptko nO~utJilo 111 
na v~ Jildruvad :;vet huclhy. No SloVPn 
:;k u - p1·u ;:númt• okolnosti ~o nll 
rudnú momenty v tHncnl utvíii'Uil one!-ko 
n•nc zu svetom. Nu dn1hul stra ne: v 
dtcint'h zuklntlutf'fov slovon'>kel národ· 
not hudhy - Moyzp~a . Sllf'hoílll, C1kke 
nl - n.h lotu upoztlt!1111~ zhhitlu s v~· 
VO(Oill .:!0. !> lOIOť:HI Nai.ll !o:l'llf'l'i.Íl.ta lak 
hto hfildcl CeStU k '>iOVf'nskému - rlj 

kod inyml cestom!, čo Ju pochopitcfnó. 
Radi by smr pr1•n1 knuC do VIHHornélh> 
Wf'tll a psychiky l probl6mov slovon
~kéllo l'loveko. neohr·ar.n( sa lbo k ist9 m 
modulnym, čl mulud iťkO·rytm lckým 
zvlóstnoslium. nl keď uni to oiKhádzu( 
nl'mMno. Osobne sl slllv•un• oluzku: Co 
rrzunujc v nOrod!!. hto•·t\ho som pllslu; 
nikom? Snahv o novi'! cc~ ty v sprucovunl 
ruclového odknzu sú dnes v!.eobccnou 
tendenciou al v suscdnych ki'Diinách. 

Z /aesteb T. Salvu: llmla. 

Spomeniem napr. Poliuko G6rock0ho. V 
posledných dioluch hojno využlva gorn l
'>ku hudbu pri sprucovanf oslln iítnych 
pasiem. typlckych pro tento r eg ion. D1·s· 
nym zvukom nihtrojov odokr9vo prtum 
lwrcnu toj to hudby u vyuZivo pritom Isté 
c·hnrukteri!.\lcku zvló~ln osti h•·y no slf\· 
C:ll,uv(J th l:,tro)u. Kazdy z nás mú prll
vo VZJ.J t sl ludovu piCM.lll n1 insplračn9 
1numcnt: ICdon Ju tttuju v Istých sú· 
vi!;ioslluc h, lilY ju uiJohatujo do novú
ho hormonickéhu satu, alebo s l vyberte 
thorakterisllckú črtu , ktorá mu stut.l 
pre navodonlo pou·obnel nalady. Alo 
myslfm sl - žo ani jeden z nás, kto•·y 

žiJeme na Slovensku, sa nemOte vyhnúť 
pt·o~u·ediu, cllom a vnútorneJ hudbe, kto
rá ho formovala od detstva. A pritom 
to mOže by( hudba fudí, hudba l esa, 
hudba Tudských vzťahov. 

Svoju angolovanoat ste preukázali vo 
vlacer9ch skladbách. Pripomeňme orató
rium Vojna a net na slová MajakoVIk6· 
bo, alebo Rtífusov9ml báaiiami inlplro· 
vané Zalospevy, či skl adbu Dobrf deň, 
moll mftvi. Tu urCovall proaramod ai· 

ISCM 
pln ul slová básnika, alebo rragmenty 
vorAov. Môže sa sklodatef rovnako sil
ne vyjadril - po stránke my~llenkovo
ldouvej - aj v kumpozlciéch tzv. absu
I(Jtnel hudby? 

- Vcrlm, io Ono. luCu~ by hudohna 
tvu•·IJo strutllo spoločenský zmysel. Nlfl· 
kedy u~mornl poslucMču dedikilciu die· 
la . i\ lc u 1 opusy tzv ... ttb~olutn u hudoiJ
né" llllljll SVO( Jli' III1 Óľi1C IIHIZikuntsk ~ 
obsah, s ktorym poslucluíč mOze ::.úhlo· 
-;Iť, uh•hu ho vzrusl opaCnym smerom. 
Som presvuučc'lly, 2o hudbu mt! svotu 
poslun1o v tom 1 onom zmysle. Veď c te· 
rom skladutora nemOže byť Iba lis1f, upo· 
kojovaf, ale Jeho (llohou 1e podof prav 
divy ohrnz toho. to stlm prožlvn uko 
t: lf'n spoločnoo; tl. hluslc..kil hudlw prln!l 
~.1111 l!slotH:kí: lljlllkOIOII IC, PUCII krusy. 
:\rzllil llll'llil to v:iuk, 2u v lslych die· 
lurh lll' llruvolwvuln. hu ť:11sto spOsobiiH 
l ~huud :llv 11• 711ómc. )'o l lukv Jusnv 
t.juv v LIPpnúch hudhv. nkym hol Mo7ilrl, 
v nlt'ktor~ t'h cllelnch nlll ol pochoPl'n9. 
li..JkOIIľd ho otlmtotn l i. llnkml sa zme· 
nii ostclický idoal v umPnl, ale zdJ ... a. 
10 v novt~cloml posluchačov zot l·vá v<~ IPn 
k)U SI C'I'-liCký - lt'tlu unt ll lfl 1'0111ilnl ic 
ký. J..iorý u~ v mnohých pc·tnudoth nn 
JuióovRI klasickú proporclonalllu v hu 
llolln9ch formách, vo vvlodrovoclch nro· 
stn,..tlkorh. v hunnóntl. v tlv num1ckom 
1·o \ 1 11 n v ... amolnolll fllulnľ•rkum p11 
'>i llp t~. Du<.hovný wet '>ti zuwnll It• te 
zúkonilt\, vzhfadon1 1111 vyvol spolol'nos 
ll, 1111 vSetko lo. ČO rud lo protl\1 v POS· 
letlnych de!-latkach rokov - l s nhra 
dom nn tochnlcku l'tlVolnciu. prlzndi:nll 
pro poslndné ohdobie. Ak človek samo· 
ZI'OjlllO t>rl jhna VŠE'Iky Vý(IOhytky 20. sto· 
I'Očlu - od hudby still!' r11 k tl. ahv zostn· 
IA ktii' SI v l8. - l 'l storuť:í . Ver o ľObl l 
pohodlnosť posluchácu. uldlsl neochota 
pľl snuluprécl li tvorcom no prežlvanl 
toho mnuhutvúrnP.hO. čo nf1s denno stre
tJvu Ncz,cbúciuJnH•. te 1111 každého -
a no umelca zvlúš( - vermt silno pô 
sobi 1110len množstvo 1nf01•mácll, ale al 
vývoJ mflflz!Tudských vzfahov. Ztjeme v 
20. storoči. kde nn Jedno! ~;tro n e sO ver 
kt~ snahy o nokrok o trvol9 mier, no ešte 
st.íio ~ll národy 11 tl slcky rud i, ktor! 
hluclu)O. žiJú v rosovct nP.návlsli. v r oz· 
broJoch, vojnách. alebo v citových ne
zrovnalostiach. Vsetky tieto momenty 
utvárajú 1 obsah umeleckých diel. v kto. 
rých Je raz optimizmus, lnokedv smú· 
tok - tnk. ako Je to v zložitom svete. 
A napokon - súm človek Je ti ež pevnl · 
nou, no ktoreJ l" stálo čo objavovať . . 

Teknwr neodlu l! itofným vo valaj kom· 
rnzlbnei tvorbe le rudsk9 hlas. Jo pre 
vás nujdoknnalej§lm hudobným náslro
jam. ako sie tu nie raz :~;d6raznlli. Láka 
vtls jllho 7.vukové opojnosť, vefké v9· 
razové možnosti o priam initrumental!· 
nA ruzplllie. Niekedy bo yyullvate l tam, 
kde tu vonkoncom nla le tradlčn6: na
priklad v koncertantnet Burle1ke pre 
husle a komorn9 111íbor, alebo v Balade 
- rant6zll pre klavlr, soprán a orches
ter. Nepotlačuie tu hlaa rnnkclu sóllallc
kilho nbtroja? 

- No)do ml Ion o využillo kantabllnel 
t.'llohy hlasu. Ved tento )edinečn9 nástro! 
má l možnosti r 9chleho rytmického po· 
hybu a novej zvukoveJ kvality. V Burles
ke som chcel pozmeniť tradičný lnštru· 
muntór. ale pritom ponechať husliam 
dostatok priestoru pro sOIIs\lckú pro
dukciu. Zbor tu o. l. plni úlohu vtipného 
komentátora s trochou I ronického nad· 
hfndu nod t9m. čo bolo tok vážne brané 
v klnsických virtuóznych skladbách. V 
Balade - fan tázii pro klevlr, soprán 11 
orchester t;Om opllf nechal dominovať 
kluvlr, p1·ičom tensk9 hlas dotvára atmo· 
sfót•u typicku pre formu slovenske1 ba· 
hHiy. Niukody využfvam teda hlas Jen 
ako .kontrapunktlck9 "n4strotw. Iné te. 
ak mu dám runkclu dominantnO, naprl· 
k lad v tolevlzne j opero Margita a Besná. 
alebo v Zalospevoch. Casto sa ne margo 
vyuWia hlasu v mo11ch skladbách ho
vori, !o som k nemu neOprosn9. Ide mt 
o dokázanie Jeho šlrok9ch vlrtuOznycb 11 
výrazov9ch možnos\1, pričom s l beriem 
priklad zo ! ivota: č lovek hlas použlva 
vo výkrikoch, v šepote, v parlende, v 
spevneJ kantiléne, vo vzrušenom preta 
ve - al v pokolnel reči. Problém je v 
~kolenl, ktoré sa opiera predovšetk9m o 
klasické metódy. Preto so mnoht speváci 
~pectallzu111 - 111 klaslckQ, alebo mo· 

dernll hudbu. Ak tvrdfm, že fudslčt til81 
Je naJdokonale)šlm hudol}n9m nástro1om, 
musi vyhovlef vysokým požiadavkám, aké 
l< ladio súčasná hudba na všotk9ch Inter
pretov. Pokrok te vo všetk9ch dlsclpU· 
na ch a teda mal by byt 1 v speve .•• 

Vo valal hudba lyrika slci nechfba; 
ale le dévkované priam Iekárnicky. For
te prepukli l!asteJIIe, bnrcuJtíe posluch4· 
1!8 do vypätej pozornosti. Dokedy vlak 
molno stupilovat citové nruchy. aby 
Ich poslucbéč stačil absorbovet'? 

- Ako som u! poveda l, každý umelec 
sa chce pt·e)avlť Individuálne, nehovoriac 
o tom, žo IJy mal vravieť predovšetk9m 
o sveto, ktorý ho bezprostredne obklo
puJe. Mnohé vychádza z mo)el povahy. 
V umoni nemožno kamuflovať. Nedá sa 
Ináč myslieť a pripadne umiernene pt
snr. Zachovať sl tvár, osobnost - to 
le tiež jedna z llloh tvorcu. Navylle -
práve sk lada tel le vystavený viacerým 
\Inkom pri .,konzumew, ne! napriklad 
maliar. čl spisovatet. vera zálež! a1 od 
lntorpretačnóho a dirigentského pocho· 
penta, pripadne od javiskovej realizácie 
dielo. Hudobné dielo jo pred poslucháča 
postovoné už pod vplyvom všetkých spo
mlnoných momentov. Knihu mo! no od· 

Bu/adu 

lu~ iť. od obrazu ocfis(, a la hudobné dio
lo vv indule spoiuparlnerstvo s poslu
cháčolll. ukOsl naladenie na jednu vlnu. 
!:>tanl hudba nepot1·ebovala zvláštnu po
~> lucháčsku p••fpruvu a mimoriadne du
sevné vypll\le. Moderné umenlo Je však 
zosilncnfm velkých tlakov a slln9ch 
momentov, ktoré pOsobla na človeko. Pre. 
to Jo často prllfš expreslvne. 

Menefcennost 

Nie ra:& zapáJate do hudobn6ho toku 
•l recitátora. Interpret !aloapevov 
lltil. umelec Ladlalav Cbudlk - na mar· 
ao tohto spôsobu kompoali!net pr6ce po· 
znamenal: " Predneun6 slovo, racll6cla 
nie te v Salvovom diele ornamentom -
ani aeatom. V ltrukUire má noje pri
merané dôstojné po1tavenle, niekedy te 
dokonca do111lnautou. Toto po1tavanle 
1lova dáva dielu nielen v9•namov6, ala 
aj hudobn6 hodnotu". Doplňme to tfm, 
le vo vaiich dielach Ide nielen o vf· 
anam veria, ale i o' pochopenia lmpre· 
elo, nálady slove. Caeto ao apevnfm hla
lOm vytvára zvukovf blok. V tom sta 
priniesli do elovenskel hudby odvahu . •• 

- Mo:!no te to pod vplyvom u! spo· 
ml nanel potskel škol y, kde sa začalo 
odvá!ne)šie pracova( s viacerými zvuko
vými pásmami. Prvý raz pou! ll podobný 
oostuo a spotenle Yudského hlasu v no
v9ch kontextoch Witold Lutoslawskt v 
Troch poémach Henri Mlchauda pre or· 
chester a 20-hlasný zbor. Vo svotel ab
solventskeJ précl - Koncerte pre kll· 
r lnet, reclt4tora, 4 tudsk6 hlasy a bi· 
cle - som chcel vytvorit n lekofko vf· 
znamov9ch péstem FilozofickO mv~llen. 
ku prlnák reclt4tor, druh9m zvukovo-

(Polua!!ovanle 111 7. atr.) 



Slovenská filharinónia K šesťdesiatke zasl. umelca ·zdenka Mikulu 
28. a 29. X. 1978 

Otvarucl koncert SF v sezó 
ne Hl76·77 na!.ledoval bezpro 
stredne po odznenl BHS. Z11 
dtrlgcmtskym pultom sme opli! 
prlvftelt zasl. umelca Ladisla 
va Slováka a na podujat! spo 
Iutil'lnkoval mlad9 francúzsk~ 
vlolončeli~ta Fréderic Lodeón 
ako sólista Dvofákovho Kon 
cot·tu pre violončelo a orches. 
lcr h mol, op. 104. Lodeón je 
typom muzikálneho hrl!ča, ži· 
vého - nie však prlliš pr le 
bojného temperamentu, so ši· 
rok9ml v9t·ozovymt možnosťo
ml, s vyspelou technikou, ale 
1 s menšfm! !ntonočnýml kaz
ml. Vo výstavbe jednotllv9ch 
Čltstf dával prednost !ntultfv 
nn!. precfteneJ, ale nie vždy 
logicky a definlttvne vyznieva 
!úceJ koncepcii. Narmä v l. čas
ti došlo aJ k menšlm nepres 
nostfam v súhre s orchestrom. 

Farbistá partitúra ouvertítry 
k OIJOre Oberon od Carla Ma 
riu von Webera odznela ti'Ch 
n.ckv l v9razovo na štandard
ne znameniteJ ítro11n1. Vynikli 
v nP.f tiež viaceré sóla - napr. 
klarinetu, lesného rohu, ale aJ 
d alsfch, najma dychových ná· 
stroJov. Slovák učinne vyzdvl 
hol tajomnú rozprávkovú atmo
sféru, romantický vzlet, spev 
no~f. dramatic kosť myšlienok. 

Umoleck9m vrcholom večeril 
sa sto la V. symfónia d mol, 
op. 47 od Dmitt•i fa Sostakovlča . 
TPnto monumentálny klenot so· 
v tctskeho symfonizmu pred 
krátkym časom nahrala SF 
fpod taktovkou svojho Mfdlri 
gen ta l na gromorónovít platil u 
OPUSu. C!tlll ~me to v mtmo
rladne preclzne vypracovaných 
C!et11lloch, v presvedčivom ta
bu hudobného prtldu l v napätl 
mohutn9ch dynomlck9ch oblO
k ov, vo v9stlžnom stvárnenl 
meniacich sa nálad, v sugestlv
nych kontrastoch, takže gran
diOzny uspcch u obecenstva bol 
p lne za:>lúžený. 

• · a 5, Xl. 1971 

Mla(H!mu asistentovi SF Gab
rlelovi Pat6csovi zverilo vede
n ie orchestr11 velmi náročnú 
'Qlohu: pripravit premiéru mo
numentálneho oratória Dvaná~ 
ti r na text rovnomenneJ pof>
my A. Bloka ) pre vel ký or
chester, miešaný zbor a ~ólil 
od výrazného predstavlte ld 
stri'Clnot slovenske) skladatel 
skeJ generácie Miroslava 
Bázlika. Prl prave diela sa Po 
tócs venoval starostlivo, s nad 
~enfm, čo o orchestri nPmMe
me Ul tak Jednoznačne tvrdiť. 
S celou energiou svojeJ mlados 
ti, s ambicióznosťou sa dirl· 
gent sústredil na zdolávantc 
f)rolcá.1ok a úskall, ktoré nároč 
ná partitúra so sebou prlná 
šala. i ked v rámci obmedze· 
n9ch skúškových možnoslf na 
študovanie nemohlo byt 100-
percentné - na pódiu došlo 
pri spolupráci so zvukovou ré· 
tlou at k určitým nedotlahnu
tosttam (!.peaker hovoriaci nn 
mikrofón bol voči orchestru l 
voči hlasom z radov zborovfch 
spevákov prf ilš silný, zatial čo 
Ich hlasy takmer zanik!!) tre
ba slovami uznania ocenlf ener· 
glu a zápal, ktorý Patócs úspcš. 
nf>mu predvedentu diela veno
val. 

l.llnrárna predloha A. Bloka 
D\'anástl hlbkou svoJej v)•po
vcde, nástojčivým spádom a 
'dvnamlzmom deJa, charakter! 
zárlou postáv z rozllčn9ch so 
cltí!nych prostredi te velmi 
vhodn9m námetom ku zhudot. 
nenlu. B6zlik sl vybral formu 
ot•atór!a, ktorá zvádza k urči 
tej monumcntal!te - a teda al 
k potrebe vefkého aparlltu 
tll'inkulúcich. Pravdepodobn•• 
tento moment sa zaslúžil o to, 
fe dielo muselo 9 rokov čakat 
na svoJu premiéru, a tak te 
vlastne oneskoren9m dokumen 
tom vtedatsieho skladatelovho 
v9vojai 

ľartltúra oratória te pomer
OP or.strá, voriabllná v obsadP 
nl o v spôsoboch lntNpretártr 
Napriklad zbor V\'stupuje 111 
ako rl'rilátor [tu by sa azda 
ttad11lo o,polupráca re11séra l \' 
t1stif pu dosiahnuti markantnrt 
IO!PO?.ItV fllrehn(>ho paramet rél 
skladater predpisuje zvýšenie 
počtu nletrn hlcfch, ale at dv 
rh OV\ ch a ďoiSirh nll~trojov 
[napr. každll rodina drevcn(~ 
ho nllstrojll Je v kvartPtovom 
ohsaclenl, plechov pouzfva v 
zhode s názvom oratória dva 
nllst). V kompozlčm~l sadzbr 1r 
ZAII)imnvll dialektika pomernr 
trdnodu~:hS'ch harmónii na feel 
nt~l a clustrroveJ tPchnlky no 
druhej Stľane. V. tejto súvislos-

ti iJadl! ~a nam podčt;;rknuf 
~kutočnost. '-e táto v11rlablllta 
ll široká plllota harmónie slo· 
dufe priebeh textu a deJa, 
umoci1uJúc ho. Z hladiska prle· 
hl'hu deja je výstižné použitie 
[tigv v 7 č1tstl. 

Btizllk vPnoval dOraz 1 v9· 
stavbe oratória. V zaujme toho 
jednu časf vypustil o poradie 
dvoch vymenil. Pri všetkých ne 
dotlahnutostlach, ku ktorým pri 
lntorprclltlcll nutn!l došlo, bolo 
cftif, te autor pri koncepcii 
ve lkeJ form y vychádzal od rll· 
ctoniílnoho rozvrhnutia výstav 
by celku k Intuitivne ponfma
nym detailom. 

Na Interpretácii so podielali 
orchester SF, Slovenský filhar
monický zbor. o;praker Frantl· 
le k llustlk ( prednášajúci Mo· 
tlw~lov č!'sky preklad na m1k· 
ro rón l a ď<tlšf ~Oiisti. Z nich 
na prvom mlľ.ste muslme vy
zdvihnú( vyl.. on Serxefa Kopčá 
ka [Petriuchtl). ktorý sa zžil 
s ohsuitom svojho tPxtu v ro
citácii l 11 speve a "autorétlouw 
pdtrli k naJ~IinPJslm oporám 
col(>ho aparátu Na diele spo 
hníčlnkova li: sopranistka K. 
Blahu~iaková, altlst lca O. Pec 
kov6, tl'nori\18 l!. Buchla a ba
ststa M. Bulla. 

úvodná slciadho Začarované 
jazero, op 62 od A. K. Ľadove 
rnaprlelc tomu. to Ju dlrl~o
vai spamllti) okollv niesla sto· 
py usmet·nenlu Patócsovho (tsl
lia na Bázlika. V celkovom 
stvárnenf postrádnio zdOrozne
nle základného, temer lmpre
sionistlck(>ho nll ladového tlci'\o
vonla. Verime, že pre zotrváva 
nie na skrom not dynamick!!! 
hladine Je dielo pre lntcrprrta 
pomerne nevďačné, ale 1 tak 
- pri vystlhnutf tnjomnet a 
pochmúrneJ atmosféry zostal 
dirigent dielu dosť dlžný. 

CaJkovslcého l. klavlrny kon
cert b mol, op. 23 f ktor9 Pd 
tócs dlrlgovol tlel. spamlltll je 
Jed no z natpopulárnP.Jšfch skla
clieb kla&lcket hudby. Vypočut 

sl ho však v takej lnterpretá 
eli, s akou prišlri renomr.nál
ny, k lavit·lstlcky, tcchnlckv, 
koncepčne l muzikálne tvorivo 
nadan9 vftaz Cajkovského Iii. 
medzinárodnej súťaže [1966) 
GrigoriJ Sokoln ikoY, Je vldy pO· 
žitkom. ZvrcltovanA technické 
mal~trovstvo v tom nnjlepsom 
slova zmyl-ie rruky pru'-né ako 
~umo, Ideálne uvolnené, ale 
pntom schopn(> vyh1dl( kvaltt. 
ný tón aJ v tom nA)mohutneJ
šom fortlssime ), oživenie kaž
deJ frázy tvorivS•m vklnclom, cc· 
lostn9 nadhlod, mnohé osobit· 
né postupy pri Interpretácii nie 
ktor9ch (tsokov [nikdy v roz 
pore so slclodatAi ovým záme· 
•·om ), hlbka citového dotvAra
nio, Iskrivý tempet·ament, plns 
llclta a vzruch fráz, dolcona 
lá suverenita všP-tkých Inter
pretačných pa rametrov spojtii 
~a v nezabudnutern9 zážitok. 

,V, CtZIK 

Domovina moto. MoJa rodná, Portréty, Slo 
vcnslc9 mál. Oz9vaJ sa, hora ... základné pt 
llere <;lovenskel vokálneJ tvorby, dominanty 
umclrckčho profilu zasl. umelca Zdenka Ml 
kulu. Sú dokladom Jeho Individuálneho kompo
zlčnf>ho prejavu, ku ktorému sl kliesnil cestu 
každým novým opusom mimoriadne bohatPt 
umelecke! žatvy Zborová tvorba sa sta la do 
nedávna cielom Jeho sellareal!zacte. VIedla lto 
k tomu dôverná znalost fudslcého hlasu, mot. 
nosti zvu kového, artiku lačného 1 v9razového 
využitia, myšlienková nápllditosf a citlivá prá 
ca so slovom. Mikula svoj umelecký a tvorivý 
rpziet však v poo;iedn9ch rokoch preorientoval 
ovela viac no oblast komorného žánru, ktor9 
sa dosial v teho tvorbo nevyskytoval. l keď 
v podstate nezaprie svoj vzfah k tomu vokAI
nomu - citeln9 a 1 v Inštrumentálnom diele 
loho hudobná reč sa stáva wntézou tradičných 
a sllčo~ných v~razov9ch prostriedkov. 

V plnom 
tvorivom 
zápale 

,.Komorná hudba - poktar nie je m!ndfckym 
kvasom - poskytuje vhodnej!ie moinosli k 
Intímnemu vyjadreniu než tvorba vokálna. Ku 
komornej hudba ma vlak nelákajú výlučne dn
vody subJekl!vne. V posledných rokoch sa o 
to zoslíílil al rýchly rasl a rozkvet v iacerých 
komorných súborov, ktoré sa dožadujú nových 
skladieb. Naplsat som teda dielo To bude rá 
no - pre sólo soprán a sláčikové kvarteto 
na poéziu Andreja Plávku, ktorá je dobre zná 
ma a môjmu mysleniu i clteniu bllzka. Skladba 
má 7 i!nsl!, ktoré gradujú od pesimistických 
nálad - k optimislickému vyvrcholeniu. Diela 
so uja lo Bralislavské kvarteto o sopranistka 
M. Hajóssyová. Som r ád, le môjmu opusu sa 
dostalo takeJ perfektnej interpretácie. Medzi-
19m som pracoval na tfallleJ komornej sktedbr 
Ave, Eva - Variác ie na vlastnú tému pre slll 
čikové kvarteto. Pred 15 rokmi som nopfsat 
4 ff•bostnlí piesne, z ktorých jednu som veno
val manželke - Ile! Eve. Teraz som sa k pies 
nl vrátil a vyiiiOt' il z nej variácie, akýsi dia 
lóg ženy 11 mužom, kde ženu personirlkuj ií 
l. husie a muža vinlončelo. V prlpade Brali
slavskóhu kvarteto, ktoré sa opiil diela ujalo, 
ide o milú zhodu, fe primáriuskou je žena. 
Ospe§né predvedenie kvarteta bolo natofko 
presvedčivé, že vytvorilo odrazový mostlk k 
iným súborom. Boli to zahra ni čné kvartetá z 
Rigy a z Moskvy, Dielo v relatívne krátkom ča-

. ~ . - . - . . .... .. 
l • 

Slduno.\ln~ koncerty k 30. uyrotiu za!o~enia Slvueno,k~llo ft/lwrmo/1/ck~ho zbe. 
ru boli 11. a 12. novembra t. r. (Hodnotenie prinesieme v budúrom čfsle HZ. ' 
V!iuot SFZ sa klenie od skromnýcll zalJ/atkou osemNennef rozlllasovef uokt1l 
net skupiny u r. 1946 cez de~.atrotnú l!lnnos( - ako M1e~an!} zbor Cs. rozhla 
m u Bratblaue - a od r. 1957 ako druMIIo ltafu!íznamnPJ.~Ieho hudobnt1ho te 
lesa SF s uy~okQml oceneniami doma l za hranicami. Snfmka: orchtv SFZ 

se odznelo Y Prebil, Rl&•. Moskve a vo Viedni. 
Z iprimnel vďačnosti som Bratislavskému knr 
tetu dedlkovaJ jednočas(ové kvarteto s poma
lým ávodom, dverom a radostným stredným 
dielom, ktor6 je s6čaane tretfm opusom mojej 
komorneJ tvorby. Po tieto dni som dokončil 

octurno pre sl6člky, ktoré má 7 časti: Pre
lúdium, Postlúdium, medzi ktorými sú tri hlav
n6 časti - Milostn6 vyznanie, Polnočný tanoc 
a Uspávanka, Tieto spájajú krátke interlúdia. 

• V koncepčneJ l formovej stavbe Nocturno 
v mnohom pt•Jpomfna vokálny cvklus Oz9vat sa, 
horu ... 

,.Sá to nhnaky, ktoré nällia pocbádza jt 
s poutiilef cyklickeJ [ormy oboch diel. Poulltle 
formy divertimenta, suity, alebo cyklického 
nocturno (serenády) podmieňuje vlastnú vnú· 
!ornú stavbu, A v tom spočfvajú aj spoločn6 
znaky Nocturna a YOkálneho cyklu Ozývaj ao, 
hora. Sem moi no prirátať elle nedlivno ukon
čenú skladbu, ktor6 sa pri amo Yiale - po 
ideoveJ stránke - na cyklus Ozývaj sa, hora. 
Je to Po6ma, ktorej textový základ prebtisnll 
Pavol Horov. Poéma Ja Jednoi!asfovou sklad
bou, naplsanou pre tenor, mleianý zbor a or
chester. Mylllenkovo vychádu z tematiky bo 
Ja za slobodu, straty llvotov tisfcov sovietskych 
vojakov na Ukrajine, ktor! zomreli za nái iopAf 
i tvot. Sú tu lefla náväznosti Ideové, klor6 lipá
jajlí Po6mu 1 cyklom Ozýnj 118, bora. 

• Tento vokálny opus so stal d01ežit9m 
medznfkom vo vašet tvorbe. je vyvrcholenlm 
sna7enla v oblast! zboroveJ hudby - a súčao;. 
ne tvori prechod k dielam komorn9m. Zostal 
akýmsi kompozlčno ·stavcbn9m pllli!rom vtace
rych ďalšieh prác. NaJmll po hudobnej strán
ke posuva vo!lu tvorbu do nových polOh ... 

,.Dur-molovti oblasť nebola nikdy môjmu cf
leniu bifzka. Ul aj preto, ie ako Slovák cftim 
nale slovanské fudové piesne v modálnej sfé· 
re, ku ktorej patria. V tomto duchu som sa 
snaill riellt a formoval hudobné nápady. Od 
modality, 1 ktorou som sa v určitom obdob( 
in tenzfvne zaoberal, bol ul len krôčik k zosta 
•eniu vlastných intervalovýcb postupov, dva
nást l menef tónových rado• chromatickej 
stupnice, ktoré poulfvam vo svojich skladbách. 
Od nich priamo ztivisi l nrlikálna zložka. Pr
vou skladbou takéhoto typu bol cyklus kreh
kých miniatlírnych zborov na poéziu mladého 
sloven11kého básnika Frantilka Lipku - Por
tréty. V cykle Ozývaj sa, hora som tento prin
ctp viac rozvinul a dolej sa s nim zaoberám 
i y komor ne( tvorbe. Pritom vychádzam vzdy 
zo zámeru, na zfiklrule ktorého zostavuiem in 
tervalovf rad teJ-ktortrf 11kladby. Niekde liÚ lo 
malé septimy, malé sekundy, inde zvälllenc\ 
kvarty atd. Hnetr od prvého počutia ludoYej 
piesne Keby Ja vedelo . .. , • ktorej 11a zväč~e
né kvarty prekt•ásne traktujú, som sa do tohto 
interva lu priam zafúbil. Táto pleseň sa po ro
koch stala podkladom pre Rapsodické variácie 
pre dycbov6 kvinteto a sláčikový orchester." 

• Pri poblade no vasu zborovú tvorbu ne· 
mozno si nev~lmnuť prácu s textom, sp:Jtosf 
so slovom, prt zhudobnent ktorého vychádzate 
vždy z význ~tmovet roviny a emoctonáinel zlo/.. 
ky. V každom zllore vám Ide o to, aby ste hud
bou umocnili náladu 1 myšlienku. To predpo
kladcl dôvernú znalost pol!zic. U nas predovšet
k~m básni llvlezdosiava, Kostru, Horova, Lip· 
ku, ale natma Pl/lv lcu K Jeho poézii sa ncusta
le vraciate a nachildzatc inspirácie pre svoje 
najvllčšle prácP.. 

,.PI6vkova ret Ja rafinovane zrozuatitefná 
nemyslfm to Y pejoratfvnom zmysle slova. l ja 
sa snailm byt vo svojeJ tvorbe zrozumiteľný. 
Tejto poliadavke často obetujem i mnohé ná
pady, ktoré by mohli kompozične zaujal. Ak 
mt majf1 narullt tento plán, radle( sa ich 
vzdám. Okrem zro:mmitefnosti ma spája s 
l'iávkum l rovnaký .dn jem o tematiku. Ci je 
to láska k Slovensku - Cakaj ma, Horehr o
nie, Certovlca, Vfby pri Váhu atd'., alebo 
uprimný vztah k súčasnej socialistickej epo
che nálho llvola - Vstaň, panna odkliala, kto. 
rá bovorf o východoslovenskej nlllne a napo
kon vermt Jntlmna, introvertná pobia, akú som 
pou!il • skladbe To bude ráno ... Dokonca 1 
rytmus a melodika jeho slova, forma bésne 
mi neru shílili k hudobným predstavám. Mám 
úctu k lebo umeniu, preto Plávkove ver•e po
ullvam bez zhahoY. Popri Plávkovi sú mi 
blfzki Horov a Kostra. Napriklad Kostrou fú 
bo1tná poézia zo zbierky Ave, Eva. alebo téma 
lásky k Ylasti • zbierka r.toja rodná, ktor6 som 
zhudobnil a venoval Léčnlcl." 

• K vásmu profilu patri popri skladater~kcl 
práci l činnost organizačná, dirigentská a pe
dagogtcká. V poslcdn~ch rokoch ste zostá· 
vllli významnt' funkciu v Cs. rozhlase a dnes 
ste vedúcim tatomn!kom ZSS. Všade se sna~fte 
vmesf do svoJeJ práce dOsiednost, organlzačm1 
l umeleckú zoangažovanos(, osobnostn~ prf· 
stup. 

,.VIdy som sa snaiil prispieť k roiYOju slo· 
venského hudobného !Ivota. Svoje terajlie pô
sobisko na ZSS mám rád, lebo m6iem byt pro 
spo~nf mladllm i starllm kolegom - sklada
tefom, koncertnfm umelcom a muzikolôaom. 
i\lrzf ma, ak sa náhodou ozvú i disonant né 
lony, ktoré !Ivot prlnáia. V priprava na 
V. zjazd ZSS. ktorému venujeme veJkú poznr 
nosl, ma saujal materiál mladého muzlkol61111, 
ktorý nana! obdobie medzi poslednými ziaz· 
daml dobou zrenia. Plne sa s nim stotožňu jem 
a dodham. le le to nielen doba h fadania, ate 
i nájdenia si miesta každého tvorcu v na•••m 
hudobnom živote. NaJkrajll je pocit, le sor·ia
llstická spoločno!!( vy1vlira také podmienk1 v 
ktor~ch kafdý umelec mOle byl sám sRhcw , 
aby sa tvorba navzájom nepodobala, aby sa 
kaldý uchopil témy po nojom a vyjadril (u 
tak, ako mu to srdce. um a schopnosti ká!u. 
MoJou 010bnon snahou je, usilovať sa zo det
kých sil o to. aby som bol ako skladater svoJ. 
ský. Nechcem h6dzat cez plece lradlclu. a'i 
privies( ju do súča11nosti. Túlim po tom. al>y 
mojim mylllenkam a tvorbe rozumelo čo naj
viac ludl. ETELA CARSKA 



Slávnosti zborového spevu 

Ctmt lea no liU Z Trnauy. 

Aoh lc hlo roku už pn ladP.ntl ~l't 
kr dl f 13 a 14 novembra 1. Ni! 
tror.lc koncertoch. ur~unrzllturom 
lwu v lit hol Osvctov9 listov v Bra 
tf~IHvc, sa predstavilo 8 koll'ktl 
vov dosplll9ch a !eden m lácle'-n!c 
k1· zbor. 

Pc dvoch rokoch boli tcntoruz 
v, 'l k't koncerty v koncert net sie 
nt SF. l!o dodávalo over a viac ná 
dvchu slávnostnosti o skutočnému 
~vlatku zborov9ch sprvákov Na 
pokon Ide at o to: dat primerane 
vhodn(l prostredie, ako oceneni~> 
n1 lm!l pro tle zbory, ktoré ma jú 
pomernt! mélo pr!ležttostr splt>va• 
prr>d bratlslavsk9m publikom te 
dt• pred obecenstvom, ktoré nic lP 
Ich domáce o mOže byt obtektlv 
nn1š1e (pri absencii obecnej pri s 
lusnostt 1. Zbory st tento ra kt tns 
ne uvedomovali a prl~ll pripravi' 
n{•. ukázať všPtko najlľpšfe a not 
kratšie z arzená lu kvalft - u'- nt 
vzhradom na to, že sa Ion nedáv 
no zatvorili brány za po lcdn9m 
k0ncertom BHS. Tf, čo leb v9k onv 
siPdovali, mohli byt vrcholnr spo 
kojnf, ba, zdá sa. že - na jmll nn 
nrdell1a !šfch koncertoch - noel 
senf. lebo verml srdcčn9m aplau 
zom sl dokonca vynucovali opa 
l.:ovonle skladieb (ztav nic vľrmt 
čost9) a prfdavky. 

.,Tento lestlval te sumarlzáclou 
e demonltráclou výsledkov, do
siahnutých v doleratl om vývotl 
zborového spevu. )e preto na mies· 
te zamýirnt sa nad teho ďolllm l 
pcrspektlvami a kUíst sl primera
ne c iele a úlohy, ktorú by sme 
mali v tetto pätročnlcl plniť a do 
so hovor (rozume) v zborovom s pe 
vo; - out. pozn .).~ Tieto slová sme 
Sl vvbr;~ ll z prfhovoru Jtlna Mele 
ka, vedt"1ceho odboru ZUC na Osve
tovom ú~tave v Bratislave. Budú 
pre nl\s mottom pri našom hodno 
teni l načrt ávan! perspekt!v, ktoré 
z nášho hladiska stoJa pred om11 
térskym zborov9m spevom. 

Sumarl7l'lcio vvstedkuv do~1r11 
nutých v zborovom ~pove na Slu 
vcnsku. vyzn l~>vo vcelku priaznivo. 
ak máme na my!>ll to, čo so pre 
l!'nlova lo na restlvale a ak sl k 
tomu prhiiV!>I!me zbory , ktoré 11:1111 
l!~tP mohli by(, ole z takých -
11lebo onak9ch ob)ektlvnych pri 
ť.l n ~a ho nemoh li zúčastni(. Na~p 
konstatovante vyznieva o to nad 
nesenl'lsle, že sa všeličo. čo sme 
doteraz litr1.kovllo. v g lobál!' po 
~trrhll. konštatovali a napokon a) 
>.Iada li , sn do bodkv a plsmenr~ 
, plnilo. Festiva l 'lpred dvoch ro 
kov vvtvorllo sedom zborov z to 
horočn9ch učostnlkov, nie tohto 
roku koncertovalo devllC zborov 
)!' účast dvoch nových zborov n a 
o;lilvnosttnch mtllo - alebo ver11 
Ink pamllttlmo na faktor času prt 
ras ll! kolek !Ivu)? Podfa nás to nt!' 
il' málo, ak zoberieme do úvah\ 
dokt\zaterný rokl, 1-e ti .. staronovt " 
učnstnfcl z doterajšieh o;Jávno'ill 
r IJ nielen spred dvoch r okov l u ro 
h1ll nlekorko pozoruhodn9ch ki'O 
kov vpred vo vlastnom v9voU o 
'-" Ile dva nové zbory so Im úpln!'! 
v~ rovno ll l 

Dohonili Ich vo všetkom. V PI r 
m~~lene ( zostave programu, v nn 
l;Judovanf sklad ieb, v Ich prednt• 
~t:. zachováva)LIC požiadavky sklad 
by, št91ového obdobia, hlasoveJ 
kultúry 8 vyrovnanosti hlasov9ch 
skupin 8 vôbec všetkých lnterpre 
tačn9ch požiadaviek, naviac - pri 
zachovani charakteru zboru. A to 
)tl dalšie potvrdenie nášho opt 1 
ntlstlckého konštatovaniU. Us1Jov 
ná práca pri vyhradávonf vhod 
ných skladieb, spoluprtlca s n1e 
ktor9ml našimi sk ladatermt [od 
znelo 22 skladieb od 15 skladate 
rov) , ;&fskavon lp diel od ďalšieh 
skladatcrov. pr lnlesh napokon svo 
lc ovocie. Krok za k rokom dostcl 
vr.tú sa naše zbory do povedoo1 111 
sk ladatorov. Bár by trpezlivosť 11 

neustále búšenie do Ich vrát pr1 
niesli nov9 počet ešte vvraznetšfch 

a dnes u! možno poveda( al tecb· 
nlcky náročnej§fch skladieb ( zbo. 
ry stl pripravené Ich zvlédnu(l l 
Varmi radi a nadšeno prtla ll na 
~n ZIJOI' V r)rftnmno~f ~ l ovensk9ch 
~ k IIHf o ld cw A' rrl'>rtn Zom a nov!> k l\ 
ho. lvnnu Hru?.ovskl'ho 11 čPc;kAh · 
, klll dHII In Frnnllšku t;M uPrll. 

T1tk fl l o lo konl!llttov~eniP v súvi" 
'o'll ~o zbormi· Komorným spe 
1C1r kv rn 7l>!lrnm učiteliek J:SU ' 
t<o~tc·illr h . Snevác:kym zborom •IO 
vr nlll<ýrh n čl trllek Ozveno•1 
'\.,PvArkv m zhor om ~ lo ven11l<ýct> 
ui!ltPtov. s Rradlonom, so lllln 
~ l< fm m'~• an9m zborom. Ko5ick 9m 
SP"vli•·k\ 111 zhurntn ui!i terov, s Bt a 
ti~•uv~kym komorným zborom 
Mtr: pným zborom hr atlslovskfch 
učltctov. 110 zborom Gymnb la v 
Tl'nllvn r:11 ntic:a nova - akr 
t"1t1ts rP k ml t\ r h to slávnosti 

\ zn mv., lon r --,u nad per spektlva 
1111 H v ~uvlslo<;tl s vypracováva 
r.lm fl ' tmcran9ch clerov by sme sA 
moll pristaviť pri tok9chto t11o
lliirlt a l botovat' zo to, aby hudob 
nli výc hnva na ilkolárh so rozras 
lala, nie zmenl onlal Lebo kam 
dospeje hudobnosť náSho národa, 
uk Ju hudemP oklhlšfovat o prlt·o 
dzenú ltlsku k hudbe a spevu od 
vstupu clo malcrsk9ch šk Ol a:! po 
ukončen to stredo~kolského !Húdlo? 
Ak '>ll vzbudl má lo lásky k hudb· 
bu, kurka lásky zostane pre dot
sk9 zborov9 spev a postupne mlá· 
dcžnfcky a s pAv dospelých? b 1 
Sl úvnost i zborového spevu ali 
sviatkami pre Ile zbory. ktoré do
siahnu vo svoJich typoch v9bor 
nťl v9slodky. Troba vytvorit všetky 
podmienky (nielen personálne o 
dur hovné, ale BI materiálno) pro 
neustále zlskava nlo adeptov sláv 
no .. ll. čiže rozširovať rady stobll 
nych zborov o dalsie - s narasta 
l(ícou kvali tou Interpretácie. c J 
Uskuločniť stretnu tie zbor ov (prf
ležltosf l forma sa ná)de). k toré 
nic s(l špičkami. ale pre Iné (nal 
m!l finančné ) prfčlny se nl kay, 
ateho málokedy dostanú na celo 
!.lovensk9 festival. d l Pr osi me na 
~Ich sk ladaterov, abv zostali i na
ďalet vernl noAlm amatér skym zbo 
r ovým telesám, plsall pre nP 
skladb\, ktoré zbory s vo fk ou Iii s 
kou nacvlčla a perfektne predne 
sú. 

Xl slávnosti z~orového spovu 
boli vrcholn9m umeleck9m zážlt 
kom pre ztlčastnené zborv. l pri'! 
11častnlkov festivalu. Casio sme sl 
mohli vypočut otázku: )o možné. 
abv amatérske zbory takto krás 
ne spievali? Áno, te to možné. A 
tak my dodávame otázku; sme 
schopnf vytvoril vletky podmlen 
ky pre i ch prácu tok, aby sa krlí
sa o zvyl u túca a umeleck é 6r o 
veň zborového !lpevu mohla kon
~ta lovot' vidy, at o tri , aj potom 
o •ra llie roky? 

J:UBA HORNOVESKA 

Košické kvarteto úrodu pl' vého roku 
Ona 9. novembra t r. 6činkovalo v 

Zrkadlovet sieni Koiick6 kvarteto v ob
sadou! Milan ) lrout - l . husle, Ivan 
Rusa - ll. husle, )ozer Ký§ka - violo, 
Ju raj J6nollk - violončelo. Pútavý pro
grom kvarteta (po stránke výberu a 
pestrosti skladieb) bol sám osebe zár u 
kou priaznivého ohlasu o obecenstvo. 
Azda kaldého posluch6čo prltemne pre 
k\ a pilo dobrá úroveň súboru, citlivá sú
ht o i muzlkantsk6 stvárnenie pr ogramo
voných skladieb. Na začiatku uviedol 
sťíbor skladby z levočského Pestrého 
zbor olka v spracovani )ozefo Podproc 
k6ho, kde outor spoJil tanca na spllsob 
suity z obclobia strodn6ho bar oko. Uplat 
nil pri tom dobré ltýlové znalosti - 1 
keď so 5kladbo lepšie hodi pre sláčikový 
súbor s čembalom, ako pro sl áčikové 
kvarteto. Podanie vlak bolo vydarené a 
chupanle skladby správno. Jedným z vr 
cholov bola drobná skladba Igora Str a 
vinského s názvom Tri skladby pre slá 
člkové k varlelo. Podanie dielo prezr adi 
Jo mimor iadne svcdomlttí prácu jed nol 
ll vrov l celého súboru. 

Hlavnou zauthnavostou večera bole 
v ak premiéra ll. sltičlkového kvaftcto 
l ltu ZelJenku. Skladba prezradila vyso 
k t! kompozičné majstrovstvo. Vynikli 1 
pu ~otránke in tr•1mcntačnet - výbornou 
sndzbon, v pochopeni kvarteta ako poly 
fónuet sk ladby v rámci moderného In 
itrumontollzmu Kompozfcia le llťostnou 
svutózou utoll"'lrtych mtcncil sklodatera 
s hod11nlnou tradlclou, nie v~ak tradl 
ciouallzmuml Ko~ický lltibor podal toto 
zatcjhoové 7PIIenkovo dlolo adckvétno a 
s1uvučne s C"lkovým zámerom diela Oo 
kti7al v:•budit 7áujem ohr.cen,hlll a pred 
slavii .,klntlbu v najlep om svetlo. Zá 
Vl'' Pi' non sklaclhon holo Schubertovo Sl ,l 
č1kov1' kvarteto a mol. 

Ko!lr.kll kvarteto sa v krátkom čoso 
vypracoliolo na pozoruhodn ú úrovef1 " 
rtimci nllilirh \cchn ov '\!ehnlo by v ·ak na 
Ak odu kehv - at.pou pre vnCttornťí po 
trcbu - ro7~lrlln svoj rooertoér n 1llolu 
klasicizmu · v prosperh ffall!lehu úspe~ 
ného rastu V11ď prhr toto ! týlové ob 
doiHe dokáže ~vojou oliročno<~ťou naj 
Ctl! lnneiAie ur~chli( a prehlhi t umel eckú 
pr ácu a Ctroven súboru 

]A, ALBRECHT 

svojeJ činnostt predstavilo vy 
davaterstvo Slovenského hu· 
dobného fondu na prlaterskom 
stretnut! vedenia a zástupcov 
SHF s autormi, predstavltefml 
slovenského hudobného života 
a s novlntlrml dna 17. novem 
bra t. r. v Klube skladetorov 
V9stavka, ktorú prflomn9m pn~ 
zentoval rladltor SHF A loJz 
Stuška a predsedu v9boru SHF 
Pavol Bagin, obsiahla notové 
vydania dlol sl ovenských skla· 
daterov za r ok 1976: devl!( po r 
titúr edlcle komorneJ hudby, 
rovnak9 počet titulov zborovej 
ol.llclc o lnštrukllvnu tvorhu 
zastupovalo !lese opusov. Vstup 
vydavaterstvo SHF do organtz 
mu slovensko( hudby a sloven 
ského hudobného '-Ivota 1e cen 
ný a užltočn9 - z vlacer9ch 
aspektov. Vzhradom na to, že 
toto vydavatelstvo sl dokázalo 
v čase prlzložilých vydavater 
sko-polygraflck9ch vzťahov za 
hezpcčiC v9robu "pod vl11stnou 
o.;lrechou" (!bo oba ly sa zohez 
pcču )u zvonku J. možno očakA 
~uc nielen hoJné, alo a) drama 
turglck; pruzné a objavné zve 
1 l'ji\ovantc kompozfcll našich 
uutorov, podnecovanie novo! 

tvorby t zas9tenle záujmu na 
šfch tnterpretov 1 hudobného 
skolstva o p0vodn9. domáci r o 
pel'loár. 

Crm obohatilo vyda\lo6ters tvo 
Sl ovenského hudobného fondu 
tl'h v prvom roku svoJeJ činnos 
ll? Cllckerov9ml Klavfrnyml va 
rlácioml na vlastnú tému, Fo 
rcnczyho Intermezzom pro kill 
vrt·, Kardošovou Klavlrnou sui 
tou op. 5, Koflnkovou Konce1 t 
nou fantáziou pre flautu o gi 
taru, Krosánkovým Klavfrnym 
kvtn tetom. Mikulov9m cyklom 
To bude ránol, Moyzesovou So 
nollnou pre flautu a gitar u, No 
vtlkovou Hudbou pre flautu ll 
~láčikové kvarteto, Urbancov9 
ml Klavlrnyml t.kladbaml, zbo 
rovýml kompozlclaml l. Bázll· 
ka . L. Burlesa, O. Forenczyho, 
Z. Mlkulu, A. Moyzesa, l . Hru· 
sovsktlho. E. Suchoňa a ). Zim 
moru, v oblasti lnštruktfvnc( 
tvorby Frešovou Stupnicou 
plesni, Koŕlnkovou Sonotlnou 
pre violončelo a klavfr, Kowol 
~kého Mlnlat(u·aml pre dvoch 
huslistov o Malou detskou sui 
tou, Jurovského Roztúžonfm -
pre husle a klalrlr a Novékovou 
l. klavfrnou suitou. -1m 

Kronika tlačových porád 
•.:tor~ sa uskutol'nrlz v l'a~e Xll . ro~nlka Bratlslauskfích hudob 
nriC'h 'ldunnstl v Tlal'nuom \lredlsku {o tch tí~06tntkoch l ob 
,uhu sme l'llatr•lov zn formovali ut a1 u mmulom t lsle, HZ t . 22, 
\ tr. 4/ Iste •aznamend ttdtJ!.tevu uyznamne1 osobnosti súčasne/ 
wetove1 kulttíry, /C/1/amJ.:PI!o ~l.:ladatefa l,ulgtho Nona. O stret 
nutie bol uelkli zduJem a t!, ktor l prt§ll, poCull umelca pro 
{e~10ndlnP rmhlarlen~ho. lntPitqPntn~ho a múdreho, pre ktore 
ho >li Ul'fmt rlnležrt~. l•a potl>latn/1 otdzky funkcie umert/(1 
11 ~li~a~nom ~IJť'lf', ' l'rrwno~t rdeí, pre ktt>r~ sa angafu/e. Nd 
met ou bol o IlP/ a - pot'ntíc nd ?Orom na ~dpas ~ konvenciou. 
precetlovanle čt fiOdceflouanle vkusu a pofladavlek publika 
C'ez dramatur?IC'kú prlebofnosr a odud~no~t. potrr>hu umelcoue1 
o.~e~trannostt 11 mformacz/ a u poznani až po NCJ11ou ndzor na 
výber !Jpoluprucounlkov pri reallzdc/1 teho diel Týchto na 
~tretnutl repre:entoual/ .>opranlstka S1auka Taskoua-l'aolett lo 
vd a Vl adzmir Krpan. - Stretnutie s mektor !Jml tlCast nlkml 

CRAMORECENZIA 

OPUS ULTIMUM 
Dmitrija Jostakovl&l 
DMITRIJ D. SOSTAKOVJC: Sonáta pre violu a 
klavfr, op. 147 
Milan Teleckf - viola 
Lýdia Ma jllngovtí - klavfr 
© OPUS Stereo - 9111 0492 

Zakladafuca generdcla souletsk ef hudby {dnes uf 1e1 
klas1koma} neobohatila doposzai VIOloutí l1terattíru no
uýmt skladbami, hoci tento ndstrof mal WO /ICh uel kych 
zdstancou u souletsket hudobne/ kulttíre. Patril ku nim 
predovSetkým prof. Vadim Borlsouský, Cien Beethovenou
ho kuarleta a osobng prlater Dm/tr/fa Sostakovlča. Am 
Jeho nallehame vSak neprmlesl o !ladne ouocre. O to utac 
prekuaplla sprdua, fe DmitriJ Sostakoulč uzavrel svofe 
Uuotn~ dielo Sondtou pre violu a klaulr, op. 147. Ne· 
trvalo dll!o a hektografouang exempldr tohto diela sa 
dostal do Bratislavy. Za mzmorladne krdtky čas sa ob
faulla 1 nahrduka tefto sondty, reallzovand uydavatel· 
stuom OPUS, u lnterpretdc/1 Milana Teleckého - uzola 
a Lýdie Mafllngovet - klautr. 
Sostakoulčoua Sondta nie te vSak prekuapen!m len 

pre tízky kruh mtlountkou violy, ale prekuapentm 1 pre 
celý muzlkantsk!í svet. fe to drelo celkom mimoriadne
ho charakteru a predovSetkgm neopokovatelného lade· 
nt a. 

Podla textu na obdlke sa Sostakourt touto Sondtou ta
čt so suofou bohatou skladateľskou t mnost ou. Nie 1e to 
vSak rozltíčka patellckd, bolestnd. Sostakou/~ stupl)oual 
len lntrouertnost hudby a Zfednodu!wual u maxtmdtne1 
miere splJsob hudobného vyfadrouanla. V tomto dzele 
nenachddzame ! ladne ozdoby, žiaden dekoratzuny rtdnos, 
katdq balast, kažttd samofúbost a ugretnos( fe uyltíčena. 
lludba smeruje k podstate a Ist ou rukou sa dotQI.:a 
lllbln psychiky. Sostakovičoua mtrouertnosr te uzdlalPnd 
momentom rozkladu a rozplynutia sa. Prdve naopak: 
~tupflouanou mierou hfadd log1ku stavby, lco11clzn.ost a 
, tmelenost hudobného pr iebehu. Prud časf te vybudova
nd u podstate na podklade dvoch zdkladnfích motlutc
kých prvkov, a to z tematickeJ skupiny uuedenef v ptzzl
cate violy, ako t fednoduchou trlolouou flgtírou, ktord 
uytudra k ontrastný temallck(l okruh. Setrn!Jm sp(jsobom 
uytudra autor pdsmo rozuedenta, ktore urcholt v drama
liekom uyplitt. v zduere spd/a opl1t uueden~ motlurr ké 
elementy. Doznleuanze prue1 čast/ možno pokladat za 
mrtuózny čtn tíspornostt. 

Druhd Cast te ak~sl scherzo, pre Sostakoulta typ1cky 
obraz burlesky. Vd%nost hudby v§ak l tu ouldda výra
zový svet le/to časti. 

Tretia čast fe stauand ako kontrafakttíra začiatočnet 
t as/i Beethouenouef Sondty mesatntlho suau. V zrkadle 
tuorNeho pretauouanla Beethovenovho modelu sa dostd
ua tdto zdkladnd idea do hybridného sveta na1rozmani· 
tef$lc11 obmien. Vzn/kd kaleidoskop nou{jch a noutjc:h. 
kort!teldcit a ndlad, ktore sa stdle strtedaftí at do típln/1-
ho doznleuan/a diela. 

l ked skladbe ch!}ba moment brt/anc/e a ulrtuózno~tl, 
neznamend to zdrouell lahkti tnterpretačntí prtstupnosf. 
Katdd u/rtuóznosr u tn!il rumentdlnet koncepcii znamPnd 
u podstate predstieranie f a!kostt, ktor/1 sú rah~le zuldd· 
•rutefné, ako sa zdéf. Tnterpretdcla Sostakov/čoue1 Sontuy, 
u ktore/ le oel ý kompoz1čný pr lstup sústredenfí na pod 
~tatu, te o to t aUia. V§etko, to nacllddzame u noto11e/ 
predlohe. mu st byt zulddnute na zdk lade nafhlbSteflo 
umeleckého porozumenia, nedduattíc priestor kaprlclt'>z
nemu v{jkl adu. Skl adba sl netíprosne uyžadu1e striktne 
splnenie umeleckých kritérlt. To Je zrete!, z. ktorého 
treba posudzova( nahrduk:J Milana Teleck~hn a Lqdte 
Ma1llngouet. Ich u[Jkon trt?bo - tak v stíl!re, ako 1 v 
pochopent skladby - hodnotU vel ml uysoko. Zulddlt 
Sostakovltouu mimoriadne profundntl a ndročnú sklad· 
bu tak presued~luo, !e ! taden posluchdt te/to tnterpretd· 
r le so nemll!e Ul/hntíf l!lboktlmu doJmu. 

JÁN ALBR ECHT 

Medztndrodnef trlbuny mladOch Interpretov - Hudobné dwad· 
lo (po scénickom koncerte u opere SND/ zau,alo polemlcko· 
lcr tttckfím tónom. Podufatle tohto druhu sa uskutočnilo po priJ!J 
raz a BHS ho očakd6aftí znova o dua roky: preto boli vllane 
po21adauky ul1čSet Casouet uelkorysostl prr prlpraue faulskouet 
1 koncertneJ prezentdcze mlad!)ch umelcov, pripomienky k po
dobe 1 k obsahu 1Ch scl1nl ckgch vystúpeni, ktor/1 by malz byt 
dominantou tch títlnkouanta na MTMl. - Hostaml posledne/ 
tlačove/ porady u funior kl ube boli amerlckg tenorista Tames 
King a teho partnerka na koncerte, zdpadonemeckéf sopranrst· 
ka Carin Loyeeoud. King - bez monl/1r a bohorovnosti , alce/ 
l>y sa mohol azda dopusti( umelec jeho pouestl a rangu vo 
svete - réfd a obsaZne odpovedal na otdzky dotgka/fíCe sa 
niel en teho mlnuleho a prttomného pllsobenta na svetouef oper
net scéne. tíspechou l prehier, repertodroueJ ortentdcle a pld· 
Rov do budúcnosti , ale vera sme sa dozvedeli l o teho umel ec
kom kr~de, o ndzoroch na speudcke remeslo. Loyeeovd Infor
moval a o na/bllf!tch. mllnlkoch svotet slul>net spevdclcef ka· 
rterv. - m-



Dotyk slávy v Besancone 
Dotyk bezpochyby prvý; sláva na konto 

llspechu, ktor9 sa stal na pOde medzlnárod· 
n ého kolbišta mlad9ch dirigentov. Bolo to toh· 
to roku v Besan~one na 28. ročnlku medzi· 
národnej sllfa!e mlad9ch dirigentov, o ktore! 
Sil v kuloároch hovor( ako o skO~obnom ka
meni všetk9ch, ktort vykrol!lll k umeleckému 
!tartu svetového parametra. 

llovorlme o PetroYI Altrlchterowl, o mladom 
a sTubnom tlllente nastupujOcej generácie čes
koslovensk9ch dirigentov. Je velmi mlad9; §tu· 
duje dirigovanie a vedenia zboru na Janáč· 
kovet akadémii múzlck9ch ument v Brn e (po· 
l)rltom pOsob( at ako druh9 zbormajster Brnen
s kého akademického zboru). O jeho schopnos· 
t lach a umeleckom .,posvatenl" sa ešte done
dávna mll!alo. Vo fraku a s taktovkou ho Vl· 
dell Iba v Ostrave a nlekofko n4vštevnlkov 
!ltOdlového koncertu brnenskej filharmónie. Po 
Stanislavovi Macurovl, ktor9 ukonl!ll §tl1dlá u! 
J)red nlekofk9ml rokmi, bolo na katedre dirigo
vania brnenskej akadémie zdanlivo Ucho a bez
vetrie. Ospa19 čas - alebo l!as dozrievania? 

Koncom prázdnin to prišlo. V polovici sep· 
tembra prišiel Peter Altrlchter z Besan~onu -
1 vavrlnml na rukách. EJte trochu rozochve· 
n9 - a j ked so š fastn9m Osmevom na tvári, 
J)ln9 dojmov zo sOťaže, z vlastného súťaženia 
a natma pln9 nov9ch a sme19ch plánov, ky
J)Iact novou energiou a chuťou do ďalšeJ prá
ce. 

••• 

.,Nerád llifaltm, ali pretole IIJem dnes a Y 
tomto storoč(, nemlllam ltf blnou proti m6ru. 
MoJa nechuť k aút'alanlu wyplfvala tiel asi 
1 toho, le som sa liadnej atU'ale nea61!astnll. 
Besan~;on bol teda pre mlia akoUII premiérou. 
Navyle - lt'utnou premiérou, pretole som sl 
odviezol tu. prvé čestné uananle (druhú ce· 
nu l; moje kritické ostrie woi!l aeiťalenlu znač · 
ne otupelo, ale co je naJdllletltejlle, prlvleaol 
som sl k6sok dihery v seba samého. Publi 
kum aplauduje preto, lebo sa mu dielo pálll 
tak, ako ho 1 orche11trom naltudujeta, ale po
rola - viac-meneJ objektlvne - ali časne 1 oca. 
nenlm udefuJe l dol!aané prho verlt vlast
nfm schopnostiam." 

Súťaž pozostáva z troch kOl a finále; v9ko· 
ny posudzuje ~esťčlenná porote, ktorá tiež rol
hoduje o poradi viťazov. Tohto ro ku sa v Bo· 
san~one zl1častnllo 27 mladých dirigentov z 
natrOmelšfch kraJin sveta. Prvú a tretiu crnu 
z lskall !rancllzski dirigenti, druhú cenu Potr.r 
Altrlchtcr. Nie te bez zauf(mavostl, fe tohtoroč· 
ná druhá cena bola v tesnom závese za pt·vou 
a že porota dlho uvažovala, 1!1 nakoniec česky 
umelec predsa len nebude prvý. 

.,S jedlom raalle chuť - keď aa ml podarilo 
poatliplť do druhtbo kola, cbcel 10m sa IA· 

častn i ť a( tretieho. Nie preto, aby som vyhral, 
ala aby som vyskúlal sám seba. Stíťafné pod
mienky pred(inálového kola sú naméhavé; je 
to vlastne akési d ôkladné p reskúma nie wie· 
obecnej a l peciálnej muzlkálnosli (llluch, pa· 
mäť, s luchová predstava atď. ) sn6bené, samo
zre jme, aj s Istou d ávkou talentu. V druhom 
kole sa ml akosi nedarilo, a le predsa som po 
stúpil do tretieho, kde, ako mi neskôr o:~~né· 
mill, som nJe len zotrel zlf do jem z predchá · 
dza jlíceho vfkonu, ale naladil som porotu na 
pripadn6 vltazstvo. Dlho som tomu neveril, ale 
skutočnosť, le som medzi tromi finalistami, 
mi to potvrdila. 

Kto Lly nechci byť prvf? SamoZl'ejme, c hcel 
som vyhrať. Možno, !e by sa mi to podarilo, 
keby som nestratil hlavu v druhom kole. Ala 
preto sa s6fale s úta!!eml, le sú aj skúlkou 
ryzlckel zdatnosti, sebaovládania a kun temple
tácie. Mo1no, h nabudúce budem lop~i . No
ospravedlňujem sa, ani n osrubujem. Druhá ce
na z tejto s út'a!r. le pro mňa veľkým vyzn a
menanlm :~:a vAelko, l:n 511111 dutrraz urnbll a 
mocnfm impulzom du ďollej prát:o. Chcel by 
50111 vera pracoval , brat, ~tudova(. skúAat, po 
čúvať a poznáva tM 

Vavriny Petra 1\ltrlchteru budú čoskoro u:t 
vlnltufi.le. Zatial s tudujn - ustlovnC' 11 sústro 
lieno, lobo o chvífu ho čakil absolutOt•lu m. Ko· 
ratanova súťa:.! ' 77 - o potom u:Z nič, nož ce lá 
budúcnosť. . . E. KLIMESOVA 

Umenie Anatolija Orfionova 

Prt prtležltostt 200. vfiročta 
Velk~ho divadla v Moskve sl 
sovietska hudobrtd veretnost 
pripomenula nielen umenie te· 
rat§lch velkfícll ztavov tefto pr. 
vet sc~ny ZSSR, ale ohodnotila 
t prdcu t!}ch, ktor! tradlclu bu· 
dovoli už ddvnef!lo. K tOmto 
osobnostiam patrl at Anatollf 
Ivanovič Orfionov, zasltítilfi 
umelec RSFSR, lauredt Stdtnef 
ceny ZSSR, ktorO dostal prt prl
leWostt fubtlea Velk~ho divad
la v Moskve Rad prtaterstva nd 
rodov. Dnes docent spevu na 
brattslavskef VSMU te l stdlym 
spolupracovntkom nd§ho časo· 
ptsu. VydavatelsttJa "Melodta• 
tomuta tenarlstovt, bfivallmu 
s6ltstovt Velk~ho divadla vyda· 
lo album s dvoma platllaml, na 
ktor{jch sa zaznamenan~ sntm· 
ky z rokov 1945-1963, kedy 
Anatoltf Orflonov vytvoril celQ 
rad zdva!nfich Qloh. Teho ly r tc
kO tenor sa uplatffufe v ope· 
rdch Verstovsk~ho, Serova, Da· 
l!Jidova, Rlmsk~ho-Korsakova, 
C4fkov.sttho, .ltachmt211lrtova, 

Ollera, Smetanu, Leoncavalla, 
Donizettiho, Rossiniho, Aubera, 
Thomasa a Masseneta. Cesta 
A. I. Orflonova k opere zal!ala 
velkfim obdivom k velkef gene 
rdcli ruských spevdkov, ak!inu 
boll Netdanovovd, Sobinov, 
Obuchovovd a ďaWclz. Vy!.e 
dvadsat rokov pôsobil v Oper
nom divadle St anislaviik/JIIo a 
vo Vel kom divadle . . • L. V. So
btnov, s ktorOm sa Or/1onov 
osobne poznal, napísal Stant:. 
lavsklfmu toto odportlčante: 
" Bol by som rdd, keby Orflo 
nov, ktorý md krdsny hlas, na· 
~tudoval Lens k~ ho ... " A ne
skór pd e: ,.Dnes mt spieval Or
f lonov Lensk~ho - velmi do/r 
rel" vera času venoval mladli· 
mu spevdkovt sdm Stanislav 
skif. Ddval mu neformdlne lek 
cle o prvých krokoch na srtlnP, 
o etike v Uvote l v umeni, o 
profesiondlnom prtstupe k he 
reck~mu stvdrneniu úloh. Spo· 
luprdca s nafvl1č!tmt matstraml 
sovietskeho umenia mala vel 
kg vplyv na formovania ume· 

l ecket mdwldual1ty spevdka, na 
výchovu Je/to dwadelno-hudob
neJ kulttlry. No nerozvttal sa 
tba Jeho Javiskový prefav, ale 
at ludi>kd osobnost. Dôkazom 
toho te, te v rokoch 1963 ož 
1969 ptJsobll vo Velkom divad
le ako vedtlcl operné/io stJ.boru 
a počas Jeho ,,šéf ovania" pri
Jali do Veľkého divadla také 
talenty, akfiml sú Atlantou, 
Nesterenko, Piavko, Mazurok, 
Obrazcovovd, Sl/)avskd a ttant. 

Gramoal bum predstavufe 
mnohotvdrnu imku ~pevdckych 
schopnost( tenoristu, ktorý vld· 
dol lyrtck!Jml d1spoztclanti, pre
krdsnou dlkctou, vrtJ.cnostou 
preJavu, čistotou tntonat:nou, 
kulttlrou tónu a vkusom, ktortí 
vychddza z muzlkallly a cel ko
vet osobnosti umelca. Skoda, že 
na platn/ach nte te zaznamena
ng feden z nafllýraznet~ich spe
vdckych tJ.spechov A. Orf/onova 
- f urodltJ!i z Musorgsk~ho B'J· 
n sa Godunova, ktorMo sp1evall 
9. X. 1968 na scéne Velkého 
dwodla ZSSR prl prtležltostl 
svofet !iestdesiatky a 35-ročnlcc 
umeleckeJ činnosti. Z celdho ra
du pozoruhodných zdznamov 
::vld!it uptltalo arloso va~ka zo 
Smetanovet Predanet nevesty 
- tJ.loha, za ktortí dostal Stdt· 
nu cenu ZSSR. Tu sa nafvýraz
uef!ile uplatlluftJ. l buf!ózne a 
charakterotvorné dlspozlcte 
umelca. Pel:ut aulentlcka.\tl a 
tedmel'nosl/ maJÚ of ukd!ky z 
rusktlho repertoáru ( Snehuroč
ka, Cdrska neve,ta, Aleko, Eu· 
qen Onegin J, k cle \O clostdva 
na povrch tasnost a líprlmno.~t 
citového artefaktu. Album s na
zvom "Umenie Anatollfa Orf/O· 
nova" Je nielen hiSlorlckgm do
~:umentom, ale prlrtd!ia poslu
chdčovt at pote!ienle a nov~ po
znanie - !ikoda, te nie at v 
oblasti komorného spe11u, v kto
reJ bol dne~ny pedaq6g A. OP· 
flonov rnatstrom. Toho, kto 
osobne poznd doc. A. l. Orflo
nova, tdf, te okrem rudsky vnt
mavef, clllwef, kultivovane{, 
druhým ndzorom pristupnet, no 
zdsadovef povahe tohto vzdcrtc· 
ho človeka sa prl pdfa at vedo
mie o teho cennet umelecke/ 
mi nulosti. -uy-

Zo zahraničia 
Matfarakt Hunaaroton vydal na dvoch gramoplatniach vf• 

ber 1 Vletorlaovbo kódexu. Pod n6nom VIETORISZ TABLA· 
TURE nabral uk61ky 1 tohto abornlka dmockel hudby na SlO· 
vensku v 17. ator. stíbor CAMERATA HUNGARICA pod vedenlm 
U11l6 Caldru. Interesantnt Je, le jednu a mel6dlf abornlka 
poulll a6eaanf macfarskt akladater Tibor Sárai ako ttmu va 
nojej 2. aymf6nli. 

Featlvat umenia v Iránskom Sirbe boJ ul po desiaty raa. 
Oraanllujtl ho pod patronátom iránskeJ cla6rovnaj. Na pro· 
grame (eatlvalu Je tanec, d ivadlo l t llm - no najviac prleatoru 
je vaoované hudbe. Jedlnfm európskym sliborom bol na lea· 
tivale tohto roku krakonkf 16bor ,.MW 2". 

Hllndlova apoločnoat vydala tohto roku tri publikácie. Prvou 
bola Hllndlova ročenka, v ktoreJ sú pl'fspevky z vedecktho 
kolokvia na ttmu ,.HIIndlova opera Xerxes ako Inscenačný 
prohltm". Okrem toho Je v rol!enke llvotopla Händlovho all· 
easnlka Reinhar da Kelsera, skladatera hamburskeJ opery. Dru
hou publikáciou Je vydanie Händlovho :llvotopisu, klorf pre· 
lozil v roku 1761 dobovf hudobnf splsovater Johann Matthe· 
son. 2ivotopls - pôvodne v anglll!llne - vychádza vo faksl· 
míle, s doplňujúcim vfkladom prof. W. Siegmunda-Schulzeho. 
NaJzaujimavejlou knihou jo publikácia ,.J. S. Bach a G. F. Há n
del". Tfmlto tromi knihami sl Händlova spolol!nosť uctila 
25. vfroi!ie festivalov v Halle - rodisku s láv neho sklada teJa. 

Vo veku 84 rokov zomri Lo uis Fourestier, známy !ranclizsky 
dirigent a skladater. Od roku 1938 bol dirigentom parilskej 
Opery. VychovaJ množstvo dirigentov na parfžskom Konzer· 
vatóriu, kde vyu l!oval po vojne. Z jeho sk ladieb vyniká al6· 
lllkové knrteto, dve symfon ické básne a niekorko piesni. 

Vyhlásenia l . októbra za Modziná rodnf deu h udby ( l'>lldll· 
národnou hudobnou radou UNESCO) , stretlo sa 5 neobyčajne 
livý m prijatfm no celom kultúrnom sveto. Cief tohto sviatku 
hudby ja: popularlzár:lo hudby medzl najlllrlhnl vrstvami epo
lol!nosti, upevnenie priatefstva modzi národmi a mieru na 
svete, rozvnj hudobnych kultúr, výmona umelcov, hudobnfch 
diol a skúsenot~tl. Pri J>dlczilosli Diía hudby napr. mládclnlc· 
ka organizácia Pro Sinfoniko v Poznani usporiadala vyie 40 
hudobných podujali no ikoluch a dve velké stretnutia ctite· 
rov hud by. 1\llalli sl uctili pamätné miesta vcfkfch skladala· 
rov, prestávky na Akolách vyplnili úryvkami z d iel tzv. vál· 
nej hu dby. 

Na tohtorol!nfch Donaueschinl!or l'>tu!iiktago (22.-24. októb
ra) odznolu vera premiér. aprlklad od G. Aperghisa, P. Mé· 
rana, M. Flnlssyho, M. Monnota a Z. Krauzeho. 

Na prol!ramo V. medz in urod u6ho strotnulia v Metze (18.-22. 
novembra) bolo strelu u Ile s Karlheln:~:um Stockhauseuom a 
uvedenie jeho novo( skladby .,Sirius". ktorá mola prami6ru 
na jesenuum festivale v Paril i a repr1zu v Benátkach. 

Elisabeth Schwarzkopfova, dnes 61 rol!nú svetoznáma ne· 
mecká spovlil!ka (lyricky soprán) dostala - ako prvá spa· 
vái;ka vllhcc l - lltul doktor h. c. Cambl'ill~skej univerzity . 

Sú bo•· VariavskeJ komornej opery sa vrátil z turné po USA. 
Poliaci uviedli 7 operných predstaveni, 2 koncerty porskej hud
by a 211 vyst6penf súboru pantomlmy. V repertoári bolo opera 
K. Kurpiriakého " Kalmora" a dve pontomhnlcké predstavenia: 
,.Zrkadlou od Augustyna Blocha a .,Bez s lov" Jarzybo Maksy, 
miuka na verie Boleslawa Tabot'llk6ho. 

V Linzi, kde pusollil pred mnohfml rokmi Anton Bruckner 
(a ko chrámovf organista), poriadajú od r. 1974 Brucknerov· 
s ký medzinárodnf festival . Tohto roku obohatili poduJatie aJ 
diela lofch skladatofov - not>r. G. l\tahlero. V diíoch 4.-26. 
septembra bolo 18 podujali, na ktorfc h vystupovali Vledenakf 
rtlharmonlci pod taktovkou Karla Bilhma, Lipskf orchester 
1 dirigentom Kur tom Masurom, orchester 1 Hamburgu pod 
vedenlm Aldo Ceccato, Amsterdamskf orchester s Bernardom 
Halt inkom a l. Na budúci rok sa popri d ielach Brucknera 
uvedú aj Beethovenove symfónie. 

Hudobné sekcia Kaliiornskej univerzity v Berkeley zorsanl· 
zuje 21.-27. augusta 1977 12. kongres medzinárodného mu· 
zikologlckého zdru!on la. Dhlkusie sa zúl!astnf okolo 200 ved· 
cov z 30 krajin. Témami d lsku11le budú napr . .,Súčasné problé
my hudobnej notácia", .,Romantizmus 19. storočie v hudbe", 
,.Hudba a humanizmus", .,Is lamská hudba" ,.Vfchodoeurópaky 
folklór" a pod. Súčasne budú koncerty modernej hudby, ·~
stavy hudobnfch publikácii, nástrojov a pod. Organizal!nf vf· 
bor pozos téva z 10 muzlkol6gov rôznych národnosti. V čelti 
zdrulenla Je Eduard Reeser :~: Holandska. 

Pri prfleiitostl 75. výročia NárodneJ (11harm6nle vo Varlave 
bol slévnoatnf koncert, na ktorom Beethovenovu MISSU SO· 
LEMNIS D dur uviedol Orcheliter a zbor pofského rozhlaau 
a televfzie z Krakova pod taktovkou Krysztora Missonu. 

ústav hudobnej terapie vo Wroclawt zalu~lll pred ltyrml 
rokmi. V polovičke novembra l. r. tu usporiadali kongres -
v porad( platy. Dvadsať referátov bolo doplnenfch lllmaml o 
hudobneJ tera pii deti. Ostav spolupracojo s radom pracovisk 
podobn6ho charakteru v zahranič( - napriklad s Unlverzi· 
tou K. J'.Jarxa y Lipsku, a ústavmi v USA l v Latinskej Ama· 
ri ke. 

MUZICKJ BIBNNALE ZAGREB - medzinárodný Iostivat sú· 
časnej hudby - bude 8.-15. mája 1977. Styrl al lesť (l) kon
certov denne predstavi diela juhoslovanskych a zahraničnfch 
skladaterov. Spomei1me aspoi\ I. KuljeriCa , v. Komad inu, M. 
Rudljaka, 1-', Corcorann . . . Kol(nska opera uvedie pri prflel l· 
tostl festivalu Bergovho Wozzecka, Zmlolaný zbor severo-ne· 
meckého rozhlasu z Hamburgu predstaví dva Kelomenova 
zbory, ,.Sucl" o .,Requiem" od G. Sinopolia, Maurlzio Kagel 
bude predstavenf o. i. dielami ,.Recitatlvarie", ,.Camera Oscu
ra" - v p redvedeni Kolfnskej opery. Pozornosť nepochybne 
vzbudl at koncert rfmskeho súboru Prima materia s tav. vo
kálnou mollii6nnou Improvizáciou, Tho Elsinore Playera 1 
Dánaka 1 dielami Ch. lvesa, G. Crumba a F. Paraéa, rumun· 
skf eúbor Ara nova ao skladbami väl!iinou domácich rumun· 
ských akladaterov. V rámci dra malut·glcky a lnterpretal!na bo· 
hatého festivalu bude aj medzinárodné kolokvium na tému: 
.,Nov6 neznt ma hudba". 

Kultúrne a lntormal!nA stredisko CSSR v Berlína pracuji ul 
viac rokov a mimoriadnym dapechom. TunaJiie koncerty matt 
nojlclt attlych návltevnfkov. Zásluhou strediska tu vystupujt 
aj menet anámi umelci NDR, ktor( sa potom dost6vajd 1 na 
podujatia do cfalllch miest. V letnfch mesiacoch y BerUna 
a 6apecbom koncertovala huslistka Gréta Hrdá a čemballatka 
Danlala Ruaa6ov6. Hudobnt večery dlhé r oky organizuje a eu
lo l uv6daa dr. M. Samko. 



Jubilujúci 
skladatelia 
strane 
a spoločnosti 

Pod t.Qmto ndzvom {z podnetu Llterdr
rto-hudobndho mlizea v BanskeJ Bystrici} 
usporiadali - v prvef polovici októbra 
- v priestoroch Obla~tnot gaMrlo vfí· 
stavu. Bystrltanla nezabudli 11a ~VO/ICh 
roddkov, hudobných skladatelcv, ktorl v 
tomto roku osldvill vOznamnd tlvotnd fu
blled {ndrodný umelec fdn Cikker, zasta 
!llJ) umelec Andref O~end$ a zaslúžilý 
umelec Zdenko Mikula) a ~vatou tvorbou 
značnou mierou prefavlll svot vfírazný 
pr/klon ku krdsam slovenskeJ prlrody 
k I!Wórlt, k trvalfím hodnotdm a boJ~ 
na!ho ndroda, ako af k teho vttazstuu 
t1 tlvotu v ~oc/allstlckeJ spoločnosti. 

• Celd vfístava, ktore/ scenarlstaml stí 
PhDr. Tibor Sedltcký, CSc. a Igor Tvrdoll, 
tlenovla katedry hudobnet v{jchovy na 
1'1? v Banskef Bystrici (vfítvarne spolu· 
pracoval R. La u ro) te konclpovand do 
trcch ideovo-tematických celkov, ktorQ 

l v•mlsd~e uýstavy u BartskeJ Bystrici. 

• • • nielen 
o 
ISCM 
(Dokončenie z 3. str.) 

tuebn9m prúdom je zbor a sOlo a do 
tretice zaznieva motortck9 rytmus blc!ch. 
Osobne nemám vzťah ku klasickému spô· 
11obu využitia textu, kde hudba vllčšlnou 
'I!Od mafovéva v9znam slova. Snažhn so 
o opačn9 postup - aby slovo umoc•1o
vato hudbu , pripadne bolo s t'lou v kon 
t ra punkte. A tak nieked y použi tom tba 
fragmenty textov, alebo slová v9znamné 
1 silné už svojim obsahom. Tak to bolo 
t v Zalospevoch. 

V roku 1973 a te zlska ll na Prix folklo 
rlqua de Radlo Bra tis lava ocenenia za 
kompoalclu Oneny " hore. V roku 1974 
nie akladba Doliny, doliny - spraco 
nn6 •pojen!m konkr6tnef hudby, fnlk· 
J6rnyt:h pnkov, t radit n6ho apevu a e tok 
triNlkuatlckou ce1tou - z111ka la vo avo-
1•1 kataa6rli l . cenu 1polu 1 interpret
kou Halenou Zahradnlkovou Z6vodnlko
'90U. Mlnulf rok 1te pripravili hudbu k 
Sl6dko't'ltowmu Detwanovi, prvý raz pred · 
-.ada•6mu Y IIG6nlckej kompo1fcii no 
:tolkl6rnyoh albnoalieoh w Dehe. Aký 
ta dl prlatup k rolkl6ru ? 

- Spominnnf\ skludby holi p isanií nn 
konkrfllnu obiE!dn6vku, z toho vyplyval 
a j spôsob uchopenia matert6tu a toho 
s p racov8nJB v Experimentálnom !.ludtu 
Cs. t•ozhlasu v RratlslavB. lny bkludatof 
- k Inému učol u hy mot.no poulil róz· 
ne ce!oly sprHcovnnta toho lrRdtčnuho. 
Pre mila osobne zostáva zásadou, aby p ri 
llp ravách fudovct hudlJy nedominovali 
profesionálne prvky no úkor autenllt. 
k osti. 

Pliete cyklua bal6d pra rOana n61tro· 
ja. Preto prhe léto forma domlnuta wo 
-.alo.. po1ladnom tworlwom obdobi? 

- Ak u~ hovorime o navwtoch k do· 
m 4ctm pramei1om, je'dnou z rte~t to 1 
o br6tente s a l. tradlčnym formám, ku 
k torým patri aJ s love nskd - čl slovan 
skt! - balada. )ej vnutorn6 tadl!nte vy· 
)lovute m~tmu muurelu. Vyskytuje aa tu 
základný formový prtnclp - úvod na· 
vod zu tllcl a tmosféru dramatickeJ skul~ 
nosti, ktoré vvtv6ra druhll čast diela 
U! Chopin vyut.!val takto postavenu bil· 
la du. ľ!šem llHo formu vllčslnou pra 16· 
lo~ tn i tr umenty, ntkdy pre orchester, 

plne zodpovedaft1 tdme vgstavy. Prvg fe 
pohladom na tt1 tvorl>u skladaterov v 
ktore/ vyfadrllt svot vnatorng vztall 'ku 
krdsam slovenske/ prlrody a k človeku. 
Stí to ukatky z komorneJ tvorby, z vo 
kdlnych skladieb, z típrav ludovfích ples 
nl a z opernfích l ~cdnlckf}clt diel . f Pres 
nJi zoznam uvddza katalóg vfístavy.J 

• Druhq tematický celok pod ndzvom 
"llud/Ja v baf/ prott fa$1zmu - Idea SNP 
- oslobodenie" te anqafovanfím umelec 
kQm krddom skladatelov k vzdcnym /z ts 
tor/ckym cltvllam na!ilch ndrodných de 
lln. V tomto celku prevlddata ukd!ky zo 
skladleiJ, ktord vznikli priamo u časouet 
historicko/ súvislosti u rokoch 1940-
1948. 

• V poMednet tastt uQstavy stí obstali 
nut~ tíspo!ind diela sťlčasnostl, ktord pri 
niesli pre jubtlu/ťlclch skladatelov uzna· 
nie a pocty doma t u zallrantN. sa to 
skladby, uyfadruJtíce angafovanost stí· 
casne1 slovemkef hudby na prlnctpoch 
rudovostt, strantckostt a ndrodnostl - s 
uysokou umeleckou kva/ttou. 

Vfístaua, ktord bude ln~talouantl t u 
Z/ar/ nad Hronom, te nielen pretavom 
pozornosti a lícty k umeleckOm hodno· 
tam tvorby fublluftíclch skladatelov, ale 
v najvýsm.nef!iej f orme predstavuJe zd 
vatnd diela slovenskeJ hudby, ktord sua· 
/ou Ideou lzovor/a sťlčasntkovl - s ak· 
centom na ellckd a estetick(} hodnoty 
soclalistlcke/ spoločnosti. 

EVA MICHALOVA 

Sn!mko: t. Trnka 

ktorý sa prieči tnl!mnot nálodq tejto for · 
my. Bolodu vyhovuje slovenskej povahe, 
Jet poetickosti a nostalgtckostt. 

Napltall 1te te levhmn operu Margita a 
Besnú. Tak, ako jo d ie lo llbrotlsttcky 
s pracované a napokon 1 realizované po 
hudobnef a relljnoj stránke (režisér Petr 
Weig l) je to a nlllradll! ná llá lell tosť, akt\ 
sl hudobno-obrazovtl bhoň, kde nie je 
primárno rozhodujúcim dej, ktorý pozná 
z Bottove! básne každé ikolopovlnné die· 
ta, ale jemné prol!nanio h udby a deja 
v jednoliaty celok. V tom je i te lev!zno 
ipccHikum. ľáto voká lna opora - bez 
použitia ln§trumentov - vychádza z do
mácich tradlci! af po hudobnej stránke 
a jej morálnym krédom je oslava čistých 
ľudských citov. Tak baladický pr!beh 
p rerásto l v stála llla tný odkaz. Zasl. 
umelec Vojtech Mlh611k v prlhovore k 
tomuto d ielu povedal : .,Pri vletkých úva
hách o socialistickom realizme zdôraz· 
ňujeme, že toto u men ie sa musi vytvá
rať no výBke svofel do by, v rozma nitosti 
iánrov a l lýlov. Naia s trana nellada od 
umelcov kon(ekclu, iitú na dani\ mier u 
a nechce an i neúprimné. konjukturátne 
prlspdsobuvanio sa. Volf neúprlm nosť v 
u meni vidy mot. no fahko spoznať ... 
skutočná angažovanos( pra me n! teda v 
osobnom autorsknm postnji k s po lol!on
skej realllo. Posledné xaNadnntla najvy& 
slcb Ot'Riinov strany zdorazníll požíadav. 
k u kvali ty ndol práce na viotkých úse· 
koch. Týka so tu a j umenia, ktor i! sa 

nesmie uspokojovať so §odivým prieme
rom, a ni s komerčnou remeselnou pro
du kciou, orientovanou na poklesnutý 
vkus malomeAtlako". 

- Som povďačný zn s lová, k lot·O kla
dú J'ovn11ký d ôt·u~ nn pr;icu umolcu -
alo l nn <lurhov•w •·ust pusluthdču. TP· 
lľ.Vllill mó svoj!~ i>POCtflklí - O OPOl'Oú 
1Hvlsko lth nHl tiez. Mllm tukfl predslO· 
vu o sutnsncf opr.ro, kdo lJy v~otky zlo1.
ky tllvodolnl\ho umenia pôsobili na dl· 
vd l.n svntl'tlcky, ktlf' by sa divadlo opros
lllo od htstoric kých konvencii a vyuziti 
sa Vf'fmt citlivo. ncpt·ehustenň tochntcké 
vymoi'cnosll. Bolo IstO obdobiB v lnsco
nHčno t praxi - teraz už hovorlm o opc
l'O na tavt~ku, nic o tolev!znef záležitosti 
- ktorf'i by som nazva l opojen!m javis
kovou terhnlliou. Mllm p redstavu, aby ss 
opr.rné dJvadlo vrátilo k pOvodnému 
ldealu svntt>zy balrtu, pantom!my, h A· 
re(kOI ukrtc, spevu 11 tnStrumentálnef 
hudby, Nt!idll o ntč nové - Iba o lnšpl
rActu stttrogréckym jllviskovym umen!m. 
\'ten•. ~e tatko iladat, aby spevák do· 
konalo hral, tančtl l spieval. Alo prečo 
by 5a nedali spoji( tvorivé divadelné sl· 
ly v Jeden celok ... A námet v? Tie. kto 
ré komunik ujú s každou generáciou. 
zu!lechfulú a povznášafú k tomu nat· 
lepilemu, čo v človeku je. 

Roabovor pripravila: T. Urafayow6 

Jubilant 

Abraha movlny sú 
ako ka!dé okrúh le !ivot
né výročie - dôvodom 
ku prl jemným a vefa · 
vravntm gratu láciám i 
spomlonkam, nevyn!ma
jt\c pohfad l perspektívu 
do budúcna. Pocit je o to 
prljemnejlf, ak sa jubi
leum snúbi s nie men81m 
faktom, akým fo tridsat 
rokov u meleckého pôso
beniu v divadlo. Tridsať 
rokov práce ta nel!nlku, 
choreografa 1 reliséra sa 
spája s menom ié{a ba· 
tetu SND Borisa S 1 o v il
k o ( nar. 22. uk tú bra 1926 
v Kojel!ue) . Obo fubltoá 
oslovu je v plnom tvori· 
\('111 a pracovnom zápale. 
'ľfltko jo vybral z mnnf 
stvo ti votnýc h l pracov
n •1:h :~:á:li tkov, chvrr prl
lt!lllných i meneJ p r(jem
ných, oko t úspechov ... 
Zača l koke tovať s di· 

vadlorn od mladosti -

ocliotafCn illiYaiJJo, 1i6Ji
ko•6 dlndlo a l. N•boda 
bo priYJi dla madsl tanel!
nlkoY. V tom i!aali nnl· 
kala tenei!n6 1kuplna 
p re prallk6 yarlet6. Nie 
fe bea IIUjlma't'Oitl, l a 
po prl jatf mal prd prad
stn i nle prbe y brall
alnskef Redute (r. 1945). 

Po odchode s tejto 
sk up iny pllsobil • balet
neJ lkole F. Knoppa ako 
asistent. Opereta • Tepll
ctach (r. 1948), potom 
tenečnfk Y Opere 5. mé
ja. Se16ny do roku 1950 
str6vll • d ivadle o. su
bora • Olomouci ako s6-
lový tanečnlk. Tu niekde 
začal d ujem o choreo
gra riu. Sk61a v opere· 
tách a baletných kon
certoch. 

V roku 1950 prechádza 
do divadla Z. Nejedlého 
v Opa't'8 ako a61ovt ta· 
nečnlk a choreoaraf. Na
plila sa rokmi hromade
ný záu jem o choreogra
f iu, o tanel!n6 divadlo, 
jeho dramatický p rejn. 
Labutie jaaero na 
vlastn6 libre to, na tie ča
sy progreafue u vedená 
tarodeJn il Jb ka M. de 
J.'a llo, Mal kará da A. Cha
ča lorlana, Bachčlsara j
llkil fo ntána, Seberezáda, 
Vlk torka - so spomien
kou na 't'ynlkajúcn pred
~tuvltefku hlavno! pos la · 
vy H. Sedlál'ovú l nedo
končenf Peer Gy nt 
dodnes nesplneoý dlh, 

R01chod 1 Opavou, 
V1faka rladilefovi J. Ká 
kolov! prlchod do 
Rratíslny, konel!nej s ta
nice terajlef umelecke j 
l:ln nosti. Now6 scéna bo· 
Ja prllo!lluslou, ako zlú
ti( detky dovtodaltle 
Kkúl!enosll 1 pôsobenia v 
dindle : Pod tulným kri
lom, Keď fa v Rfma ne
dol a - pokus o muslca l 
na Slovenaku . V tom l!a· 
so sa streto l 1 mnohý mi 
't'}'ll ikaj6clml ti no herCI· 

ml pri apo)upr6c1 Da ri· 
l!eroch pohle. Tf deflnl. 
tl't'118 aformonll jebo po· 
hfad na dlwadlo f dr. J. 
ramnlckt - radca t pr• 
wf kritik, T. Rako••kf, 
M. Huba, J. Bodskf a 
In() . Nie fa Ylednf deli, 
Moakva-Cerjomulky: po. 
atupnf prechQd od opa· 
rely k mu•lcelom. Chvlle 
w dlndlelku Hor izont a 
n h rat na Now6 scénu (r. 
1983) 11 pevne wyhrane· 
nf m n6zorom na ehoreo· 
3raflu, kontinuitu cho· 
reo11rafli a dlwadla. kto. 
r6ho dkony treba jedno· 
znal! ne rilpektouf a 
ch6pat. 

Ceský mualcal Cierna 
mal!ka, My Fair Lady, Dl
't'Oiwornt hrniec, Hello, 
Dolly!, Ma n of La Man· 
cha, Wli1t Side Story1 
Zorba, Loď komedlantow, 
Siedme nebo, 'fululum, 
Revlzor, Sudby s klob4· 
ka, Cerven6 karavAna. PI• 
né vrecká peňazf l Svad· 
ba Krai!lnsk6ho - celko· 
ve BO 1nscen6clf 1 l't'Orl• 
't'ým r ukopiaom choreo. 
3ra[a Bor laa Slodka. 

Pusobll l -. telnbll. A 
v cudzine . . . Polsko -
Varlave. Gdalilk, Lodi, 
Stetln, ZSSR - Snrd
lovsk (s ole malf m 
úspechom!). Nlakofko· 
krá t vy1namenant cena
ml ZSDU. 

Rok 1973 aa 1p6 ja a 
najnáročnejlou ú lohou • 
doterajlej umaleckwf 
práci - 1 funkciou t éfa 
ba letu SND. Prlllel v n ie 
najfah i ej s ituácii. Práca, 
ktort\ zača l , potrebuje 
vera času. Pri llvotnom 
a p racuwnom jubileu tre
lJa poprlat jubilantovi va. 
l11 t•orlvtch 11 fyzických 
sil - a by u lndo l n6rot
n4 úlohu a balet SND bol 
reprl!zenta llvr>yrn tele
snm nalej kultúry a ta· 
netného u meula, ktoré· 
mu obetoval B. S lovAk 
•~etku u me leckú e ner
a íu. · ETB· 

SPOMIENKA 
Koncom októbra sme zaznamenali dve 

hudobné v9ročta. Dt'la 25. októbra t. r . 
bolo 100 rokov od narodenia profesora 
Hu berta Dotellla, žiaka estetika Otaka
ra Hostinského a blfzkeho spolupracov
ntku Zd01lka No)edlčho. 

pracoval v časopise Smotana, ktorý vy. 
chtldza l v Prahe. Rodnl!) Morave vša tc 
zostal vérný 11 brnenskému hudobnému 
životu zasvätil kus svojeJ obetavej prá· 
ce. Hubert DoleZII zomrel pred trldsla· 
tlml rokmi, ako 69-ročný. 

ll ulJert Dolei ll, bt·ut Metoda DoleZtla, 
za~ltLlll(lho učltl'fa a zbormajstra Phec
kého !-dt'u'-enl prHz!>kých učltctu sa na
rodil 25. októlJra 1876 v Kunčlctach pod 
Ondrctnfkom v okt·ose Fr9dek-M!stek. 
Ako strodoskolsk9 proresor doteptsu pO. 
sobi! dlh ý ča'! proll prvou svetovou vo t· 
nou v Brne. Obf(tbll st či nnost a spolu
prllcu s Bosodou brnčnskou, ktorú vtedy 
viedol zbormajstCJ' Rudolr Relsstg. V Be
sede b1·nenské sa llubct·t Doložil prtmkot 
k novukovskému ku tlu, vtedy sllslavne 
pestovanom a noplsal ntekofko cenn9ch 
&tal!. l'redov!.etkým hodnotil činnost pr
vého zbormajstra Besedy brnénské a 
skladatera Pavla Kŕ!žkovského. ktorého 
zbotovú baladu .,Utonutá" podrobil kri · 
ltko. venoval pozornosť prontkajúcemu 
umeniu národného umelca V!t~zstava No· 
váka, ktorý vlodv často prlchddzat oko 
!>kladatf'f l klavtt'lsta do Brnn. Okrem 
toho bol Dolcžil úprimným obdivovalo 
rom a clllofom i'Hvr.ckého ~druien! mo
ravs l. ý eh učilo lú nn čf'lo ~o zaklada lo 
rum profesorom l"ordtnandom Vachom. 
ktorym Vl'noval hoclnolnt' i.lúdto. Do te~tl 
mal zvlustno pot·uzumcntr. pt·e tzv ,.mo 
J'av~kú" hncthu. Znutfmavé sll toho štú· 
elle a pt·nktu·kli pdručky k husttským re· 
volučným ptesiwm, kde vychddznl z po· 
i1at1a dôklodnčho znalca husitských PICS· 

nr - Zdet1ka Nctodlého. S n!m spotu-

KONKURZ 

Významné výročie patri Leopolda Ha· 
nusovaj-Swobodo't'ej, matke klav!rneJ vlr· 
tuOzky a pedagogičky Libuše AdamcoveJ' 
Kofránkovej, známej svo(fm pOsobcnlm 
v BratiSIIIVd. 

V r. 1975 sme s pomlnall 100. výročia 
narodenia Leopoldy Hllnusovet-Svobodo· 
ve J, tohto roku (26. X.) bolo 25. výročia 
to t smrti. V Brne na flu spomtname n ie· 
len ako n11 p rv\1 Kostoln!čku v Janáčko
vej )ef pastorkyni (premiéra v Brno u! 
21. januára 1904). elo aj ako prv\1 p red
s tavtteiku základn9ch opier Smotano
vých, Dvoi'ákových, Flblchových, 1 ta· 
lianskeho operného repertoáru, a ko prvO 
predstavltefku Ltbu!le a Hedvigy v Cer· 
tovej stene. Absolvovlllll prv9 brnensk9 
smetnnovsk9 cyklus v roku 1901, ako 
prvá p redstavila Dvofákovu Rusalku, z 
Flbtchových opier po prv9 raz v Brna 
uviedla Sárku a Hedy. Uplatňovala sa at 
na koncertnom pódiu a v Brne sa sta la 
prvou lntcrpretkou niektorých plosnt Vl· 
tčzslava Nováka z Jeho Pesničiek na 
slová moravsko! l udovoJ poézie, za kla. 
v!rneho sprievodu majstra Nováka v br• 
nensket Vosne. )ef hlas - s vrodenou 
hudobnosfou - svodčll o vynlkajOcom 
technickom Skolenl v p ražskot Plvodovet 
skole. mal krl!ltálovO l!lstotu l s prllvnu 
deklomdctu. Bola to skutočná .,primado
na" Národného divadle v Br nol. 

BOHUMIR :,T~DROfll 

Riaditerstvo St6tneho komorného orcheatra w t I l i ni vypisuje konkuu na ob-
sndenle miest na tieto néltroje : 

- husle, 
- čelo. 
Tormfn prlhlilsenla 11a na konkurz te do 10, Xll. 1978. 
Veková hranica te do 30 r oko•. 
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S Jaroslavom Mele rom: Do Viedne -

O televíznei Kluže a Tirgu Mureša 
( Dokonten te z l. str l 

hudobnei tvorbe 
Do Rumunskej soctallstlckef republik' i~l o na d lh\1 

trasu 212 rudi (25. X. 1 cez Budapešt a Solnok do Klu· 
ze. Druh9 dPI'l bota tlačovka v Rumunskom dtvedle ope· 
ry v Kluži. Predstavltcfov prlvltal riaditel klužskel 
upery, zasl. umelec Tudor Jarda, pt·oresor Konzorvató· 
r ia a hudobn9 sktadater. Uviedol. le nose divadlá l\ 
rovc~nlcl, lebo a( oni majú 57. sezónu. Tešla sa na 
~tretnutle s Predanou nevestou, ktorú hrali už pred 48 
rokmi, pred 15 rokmi o študu jú Ju a( teraz. Zo slovon 
sk9ch opier hrllll 1\rúll)avu a vel mi sli zvedavl na Pam 
Ctsvltu od B. Urbanca. Sér opery SND P. Bagin mior· 
moval potom o hudobne( histórii a súčasnosti u ná!l. Dls· 
kosia mala zaujfmav9 priebeh, bola neformálna a do· 
týkala sn rovnako opernúho tlvoto, ako práce SF a os1nt 
n9ch slovenských hudobných telies, hudobného vvsll'· 
lenia v rozhlase a tolevlzll, činnosti ZSS, BIIS, Brultslav· 
skoj lýry, ako a( sCtborov SĽUK a Léčntca a násho 
divadelného ~kolstva. 

Vah nová opera oc pred ne 
amr tcfnnstou dosiahla mi moriadne 
ot:onenio na 111cdzinárodnom telo· 
víznom feslivale ,.Zlotá Praha". 
kde ju por ota ocen i la cenon k rill 
k y a llače. Sfil:osne sa dozvedáme. 
le o dielo prejavili zá ujem rôzne 
scény a naklodatorst vá. I ste bude 
na\lrh či tatefov zau(fmat. ako si 
tátn te tevfzna opet•a kliesni cestu 
do života. 

stm~tl opPrq SND - Anna Krlžan~ka a ŕ'ra1111 
!;ek Lwora v te/eulznef opere furoslava Mo1f!ra 
.. Noc pred ne.,mrtel nos'fou·, ocenenou na MTŕ 
Zlata Pralw Cenou krlllky a tlaf:e. 

uojme pustili do dalllch komp11 
z!c if? 

- Noc pred nesmrternostou bo 
l a nllpf-.uná skutočne oko televfz 
n.t oper tt. už 11 t prP.to. ~c dlolo <;l 
ohtfl(lnoln CP.<;koslovenská tclev! 
zln 1\le nukofko -.u jedná o ope 
J'U, ktorá ~o do tnscenlície tn ver 
m t prostá n d:l Sil uskutočntt 111 nn 
jitvl~ku, hol som milo pt Pkvnpenv. 
krrf o t'tu prn(uvtto záu(em žlltn 
~<kt' Kon7ervut6t•lum, ktoré fu nn· 
i:tudu fe n riu c do konro tohto ro 
ku U'ilculol'ntt at prvu javiskovO 
verziu. Keď som sn vrátil z dovu 
l enky, dt>slal som r adostnú sprll 
vu z nar,ej literárneJ ngentúry, ~f' 
o operu mú záufetn o f borf!n~kv 
llersrhel Ver l nl<(, ktor~ st v nnšl'f 
llterarno( ugenturc vynadal pa rt! 
tút·u, a( klavlrny v9tnh. Potom 
som ~a dozvedel, 'e opora fo už 
p t·Pio~ená do nem~lny a v král 
knm čac;e bude k dhpozlrll a( kln 
vrrnv v9tah s nr-mcck9m IP.Xtom. 
to lP prv9m predpokladom (P.fuvP 
ciPnta na nemPrkýrh srf'innrh. Opo
ru má vvsiPluf Ili mo~knvské telr 
vf?.lo. kde JU poznnj(t pro~trf'ťl nfc 
tvnm c;oviE'ISkoho dramatika Ale· 
'ltl'f<t Arbuzovn, ktory !.>a o nej po· 
chuolne vyjadril. Pri uveden! v 
moskovskom trlevfznom štúdi u bo· 
ll Prltom nt a( procovnlrl z hudob. 
n~ho programu. ktor! chcú operu 
uvlf'c;C pre sovtctc;kvch divákov. 

- llned po skončen! te(to oper
ne( fresky z druhe( svetovej vot · 
ny chcem vytvori t niečo veselšie. 
VIem - 8( Z vlastni'( pt•nxo -
1'o hudohno d rantutl ckvch dwl vP· 
~olého chur11 kt ern. rt<'> p. kom lc 
k~·ch opier, IC vclmt rlliilo. Preto 
ul moju snaha, noplsat komickú 
operu. ft• pre mita tlplnu samozrnt 
má. NP<.hCPnt hovoril o ná mel<!, 
čo by nukonlt!C tnnlo byt prekva 
penlm. l'ovtom ten tofko, že po 
JJrečftn n! libreto, ktoré som ~.1 
sóm u pt ovil, prejavila o dielo zá· 
UJOm spevohra v Bansk ej Bystri· 
Ct, ktorá sl vyžiadala a( jeho pre· 
mul ru. 

~loVPnsk(t tvorbu. V budúcom r o 
ku sa chceme zítl'astntt salzbur 
'>kel oper ne( conv s telev!znou m· 
~cenáclou opery Jozefa Grešáka 
S Rozilrkou. 

To, čo 'oOm tu hovot•ll o oper('. 
nln tl ol o svmrontckej o komor 
ne( huclhe nošlrh sklade tc fov. kt1P 
~u snnžente sttsl recfu (e prcdov~et 
k~m na tvorbu núrodn~ch umri 
co v. 

i\Tečcr uviedol súbor SND - pred vypredan9m hladis· 
kom - Smetanovu Prcdanú nevestu. Bol lo naozaj re· 
prczentočn9 vstup naSe( oper y na rumunské javisko. 

V druhý del) prija l delegllclu SND podpredsedo Rody 
župného v9boru pre kultllru Vasile Chlrtes v prltomno<>tl 
podpt·edsedu Zvllzu t•umunských skladatofov prof. dr. 
Romea Chircoiaslu, tnformova\ (u o hudobnom živote 
Kluže, k torá 10 druhým najvUčšlm kultúrnym strediskom 
Rumunl>ka po Bukurešti, má dve činoherné a dve operné 
scény (rumunské a maďarské). sedem vysok9ch skOI, 
rtlharmónl u. televlzlu, rozhla s. donnlky a vydavatelstvo. 
Na tomto stretnuu bol al kultúrny prldelenec Ceskoslo 
venského vervyslonectva z Bukurešti A. Benei a buku· 
reštský korešpondent CSTK - lns. J. Bellčka. 

Cu považuJete za dominantu hu· 
dollného vysielan ia • čase 20 tych 
rokov oxistencie televlzie? 

S radosťou konštattqem, že sme 
za tla r tedlnou tolevl7.1ou, ktorá s 
uspcchom vysiela ot publlcto;llcké 
11 sprovodn(skf'i pro~ra my . )e to 
~pruvodatsky mcsačn!k lludoi.Jná 
kron ika, ktorý upozoritu(e divakov 
nn hudobn9 život v českoslovcn· 
sk9ch metropolách a pravldcln9 
publlclstlck9 progra m MUSICA 
VIVA, ktot·y (e na(populárnej!.ou 
relúciOu ndSe( redakcie. Chcem sn 
Zllllenlf aj o našich zahranlčn9ch 
u<;pochoch. Nu~o programy pozna· 
1ft diváci v NDR. Belgicku, Spo
ntel'>ku, Francúzsku, ]uhosll!vll a 
v lntorvlznej sieti, kdo sme znami 
~ programom lludba z Brutlstnvy. 
Múme úzke kontakty s viedenskou 
Spolol'nos!ou pre hudobné dtvad 
lo, ktorú pt•avide lne propa~ujo na 
~c hudobnú te lev!znc umenie. VIP 
d!'nsk! divacl a novinári videli 
pro'ilrPCin!c tvom tejto spoločnosti 
vsl'lky slovenské tclovlznc Insee 
nácle. Tieto styky so zohranlčlm 
pod poruJú al dobré sn!mky z BIIS. 
ktoré majú n ielen propal<(nčné, ale 
111 umelecké poslonte. 

Večerné predsta venie Urbenco••l Pa.leJ úsvitu strhlo 
na seba plnú pozornos( divákov, k tor! najprv nodOverčt 
vo, potom s plnou spontánnosťou pr1(all toto slovensl.é 
dtolo. 

Po týchto skÍI!IRnostiach 11 pli· 
•odným te levlznym dielom ste sa 

- Na prvom mieste hodnot!m 
tvorbu, ktortí bola zasvätená na 
~cl slovensk•~! hudbe. Dnes sa mO 
žf!me prá vom pýslt zlat9m rondom 
nltštch hudohno·drnmatlckýr h dtel: 
od 1\ovl\~a Wielanda. C:f'Z Df'lVitna 
Fl)lusn Fl~·st rúho. Suchoiwvu 1\rút 
t'tilvu o Svlitupluku , Cikkerovo ope
ry - Mt~ter Scrooge. Ucl( FIAJBZid, 
(ánoš!k. Moyzesovho Udatného 
k ráfa ... Rotdlzowtll sme vlastnn 
vi.l'tko, čo sa v te(lo oblasti vy 
tvorilo. Ter11z pracu(ome na vel · 
kej lnscnnl!rlf Cl kkerovot opery 
Vzkrlest•nie, ktorll bude nnjvUčšou 
televlznou m~cenáclou za uplynu-
19ch 20 rokov. Nase plány do bu· 
dúcnosll sa súst reďuJ ú opli( na 

Bolo 20. októbrn popotudn!, keď re· 
ži~é1·ko Bargát ová pozrelo por:.lednú 
.. kontrúlku'· z denného nak1·úcantu 

a zahlásila: llotovo. Devnc a pol dtlll 
trv<~lo nukrúcnnto telev!znoho filmu, rra 
llzovantlho podla Verdiho Otella. Exto 
rtl\n• snlmutt th t )Hzcre pri dedinke Láh, 
Interiéry - 1111 pôsobive j scéne, vvbu 
dovunet v byvulP.l hratls lav'ikP( trinlct 
Tento nuročn~ a vf' l k9 pro(t'kt tvcrlll 
rrt.t ·r t'kt~ Oroh•>míre Bargárovcf. k lot á 

AntltPf Kuchar~k!J v lltulnef po~tav(· 
Otelia vytvori/ skveW spevdcko drama 
tzckú J.:redclu verdlovskef hrdlnskPf po· 
stavy. Sn!mka: E. llollý 

okrem celého radu úst>ešn9ch l oscenáclf 
v Bnr.skef Bystrici a v Kosiciach no scl'l 
nach DJGT a SO - má na svojom kon 
te a( vlacPro tetevtznych opern5•ch Insee· 
náclf f~pomeňme a spoň prv(t t<llevfznu 
verziu Melero•Jho Erlndo, Zlmmerovho 
!\ráfu Oidipa, Menolllho Médiu m . •. 1. 
ľetovlzny Otello vzniká z podnetu lltav
nej redukcie hudobného vysielania Slo 
venske( tetev!zle v Bratislave. Jeho dra 
maturglu má Ruth Bergerová. Hlavné po 
stavy obsadili tvorcovia skutočne repre 
zPntal'nou zostavou: Otelia hrá a splev11 
Andrej Kucharský, pôsobiaci momen tá l 
ne v zahrani č!. Túto krráciu petr! k je 
ho nll(vllčš!m v celr( dotf'ratsr( kariéro 
Jaga spieva Stefan Rab(nk - hrá: Miro 
slav HáJek z košit kcho So U oboch 
prpdstovltclov Ide o úlohu, s ktorou slá 
vi l! o obné úspechy na tlomár'ch set\ 
nach. Predstavttefku Dcsdvmonv vvi.Jral;• 
dramaturgia z brnonsk<'f ]un(lčkovej opr 
ry. Spfevo a hrá fu mladá slovenská sop 
rnnlst l.. o ;\laKdaiP.nn Rlahn~iaková. Dnf'• 
opttmátno pt·edstavttPfkn ntcl!•n tctto l y 
r ieke( partii' - alo Cl' lého radu úlol 
klask:kého a súčasného r epertoáru. \ 
Brne vyr ástla skutočne skvostná spevač 

Televízna 
podoba 
Otelia 
ka. Dokazujú to ukú:!ky zo skončenej te· 
lev!znet podoby Otello, kde herecký v9· 
kon, Z(<IV n vyr11zovo prepracovany spo 
~úcky záži tok z vykonu Blahušlakovc( 
posítvo(u priečku kvality o hodne vyso· 

o. Emtliu splovo a hrá zosl. umelkyi!A 
L:uba llarlcová, Cnssla - mlod9 ko~trk9 
lenorlsUt Enrica r.tannl. V ďalšieh hlav
nfch postavách dtelo spoluúčlnk ufu po· 
prt!d nt sóll~tl opot·y SND. Pri prllezltostl 
~konl!enla realizácie telev!zne( podoby 
Otello sme poztadall rožlsl'lrku a spo 
vtlkov o st ručn (, vvznnnlo: 

DRAIIOMIRA FIARGÁROVÁ: 

- Naša predstava Otello bola na hra· 
n lci nwdzl ftl mom a televlznou tnsrená 
<.lou. Podarilo sa nám ná jsť vermt pu 
~ul>tvľ exteriéry nedaleko Bratislavy, kde 
~me nukrucali prv~ detstvo. Ntlvrh k rás 
net sc(•ny pre lnterlilrv robtl zosl. ume· 
IPr In!(. arch. Anton Kra j~uvič. Najmll vo 
f<~rebrw( verzii bude Otello pre divákov 
'"~~' pt\2Jikom. Návrhy ko..,tymov robila 
t;udmlla Purkyilová zo SND 

Uv,ta la !>Om prllozltOS(, I>Onúknutú IC· 
tev!zlou l preto, lebo Otello patri po· 
dnes med-ti nojvllčšle a no(Cazsle Insee· 
načné problémy. Je známe, že ti!to ope 
ru 75-ročného Verdiho, prvykrllt uvedená 
pred pomaly dovlltdesiallml rokmi, (ll 
~kutočne 11\tl(strovskó dielo, v lctot·om sa 
shakespearovská drama spáJa so všeplnt 
nýml otázkami lásky, ver nosti, moral 
ky... Hudba k ladte vysoké požtadavk' 
na orchester - ktorý vedie Isté dro 
matlcké situácie - a na lltutn9ch pred. 
stavltefov, postavených pred nové otáz 
ky provdívlího, nearektova nl•ho d t·amatlc 
kého prežitia sltuáct!. Majstrovské d io· 
lo, ntc raz hodnotené ako Verdiho na(· 
vllčMe. Pristupovali sme k nemu s plé· 
tou - ale t s ciel om, odhaliť to, čo je 
stále p latné a ak tuálne ot pre našu do· 
hu. Obdivu jem Shakespearov humanlstlc
k9 sen, s ktorým postavil už vo svoje( 
dobe vedra benátskych šfachtlcov -
Maura. Vytdvthle som aj moment l stet 
samosta tnosll o cmanclpacte Dt>sdemony, 
1.cny, ktora napriek zvykom svoJeJ dobv 
n odporu rodmy sa r ozhodla žlť s mu 
' om, ktor{>ho f flbl. Nte te to nerozhodná 
u osudom zm!Ptuná ~Pna - mO( Ideál 
'JO l. vvtvo t l• D!!~dt>monu oko človeku 
VZnf'SPnt!hO ZliiVOIIl, vzdelanfm, pÔVO 
dom, konon!m. Trnllm problémom mt bol 
]ago: obyča jne (e stvilrňovan9 ako člo· 

Na druh 9 deň [28. X.) prešli bratislavsk! hostia do 
ľlrgu Mureša, vzdialeného vyše 100 km. Najvllčšlm pre 
kvapenlrn bota nádherna. moderna divadelná budova, 
otvorená len pred nlekofk 9ml rokmi, ktoreJ cxteru~r. 
hfadlsko a vstupnlí priestory, prekrásn!' rlo~ené, vykto· 
dané drevom, zdobené gobellnaml pOsobta nezabudnu 
tefným dojmom. Javisko má trt vofké pt•festory, no toho 
technickú vystroJenie n ie te už na take( úrovni, ako 
rle!;en te celel budovy. Náš s ll bor zrejme vystupova l v 
ditoch, kody tom hráva ktužsk:á opera, lebo okrem pln· 
glltov te(to scény nebola niJaká propagácia Bratlslavčll· 
nov. čo sa pre (av1lo at na zloženi obecenstva. Tvorili ho 
zvllč!;a stredoškoláci, na(mll konzervatoristi o opPrnl 
,,skaln!", ktor! v tom to rumunsko-maďarskom mesto tllll 

E. ORAVSKA 

Publikum videlo tie tnscenacle, čo v Kluži - a a1 tu 
zanechal operný súbor SND kvalitou !.>VOJICh vystúpen i 
naJlepši dojem. G. RAPOŠ 

Magda Blalzu!i/akovd ako Desdemona 
preukdzala vysokú hlasotJú kultúru - ~o 
!mok ým uýrazovym reg1st rom, a lo po 
stránke spevdckef i hereckef. V zdeny, 
~Istý a graciózny výlo.·on. 

Snlmka: E. Hol19 

vek podlého charakteru, ktorý koná Im· 
pult!vno, pod vplyvom nevysvetlltelných 
pohm1tok. Mota predstavu jaga - túžha 
po kariére a moci dokllžo zmeniť cha 
rakter rudi, k tor! sú často lntellgentnf. 
bystri. V tom je dobová neohranlčeno~t 
a stále plotn9 morál ny aspekt. Nielen 
preto, žu Otollo (e priem rozprávkovym 
prlbehom - ale pre nnpl ncnte !>pravod· 
llvfoho osudu. nechávame v tt>levlznc( po 
dobe )ngo zomrieť. Zlo by nemnlo untk 
nút spravodlivosti. 

Must'll sme sa riadi( m inutážou, telo· 
v!znyml pudmten koml, zavtslyml na dl· 
vilckych po'-ludavkách a vntmatefnostl. 
Napriek t-;tým skrtom, ktoré musel uro. 
bi( dirt~l'nt Tibor Fre~o. trvá opera vyšo 
lOU min ul. Má sa vysielať vo vianočnom 
programe. l Pozn. red. 23. XII. t. r.) 

ANDREJ KUCHARSK?: 

- j e prá m11a velkou prlležllostou a 
cCou, že sl ma vybra la Slovenska televl· 
zta do titulnej postavy Inscenácie. A te 
stnstfm, že môžem po mnohých (avlsko· 
vych reprfznch na nemeck9ch scénach, 
reollzovut Otelia tu - doma. Zllftxoval 
v9sledok mnohoročneJ práce nad posta
vou, kto1·ú som prvý raz spieval v roku 
1971 v Dortmunde a v Mnlchove, je \sto 
pr!ležltost nevlda ná. Preto som s torkou 
radosťou naštudoval dielo l v slovensk E>( 
verzii, vediac o velk eJ, ta kmer životnej 
prllelltosll; predstaviť sa touto postavou 
slovenskému publiku, at tomu, ktoré po 
maly dorastá a snáď sl nepamlltá mo(e 
pôsobenie na javisku opery SND - ale> 
l všetk9m t9m, ktor! mo poznajú a prla 
to fsky stedu(ú mo(ú prácu vonku. 

Ote\lo považujem ho za vrchol 
po ktorom mO:le spevák siahnuť až v ča 
~e spevacke f a l udsket zrelosti. Som pre 
svedčen9. že túto ftlohu je ťažko roblf 
pred štyridsiatkou. Pre obtiažnosť dro 
motlckého partu speváckeho, pre nuan 
~y. ktoré formuJú lconan•e hrdinu. Sno 
žil som 'la vytvorit ta k tí k oncepciu, k to 
ra hy Otelia zbnvlla vsetkých natu ra· 
llzmov v hereckeJ zlolke. !~lo ml o po· 

stavu muža, zmietaného zaslepenou váš· 
itou, ktor9 je slln9 oko voj vodca, no lud 
sky nemOZo zvládnu( sttuaclu, do ktorH( 
ho vrhla zloba. závis ť a zášť. 

Pre mt'to bolo snild naJťa žšie, nasple· 
va t postavu na orchcSII'álny podklad. 
Robil som to v priebehu tohtoročnej 
jari. ,.Vpasovat" o do hotov9ch temp, 
dynam ky, s novonaštudovan9m sloven· 
sk 9m tex tom, ktorý má Isté zvlástnostf 
- to te úmorná pt·áca, tažšlo snáď ako 
snlmanle obr11zu. Ale l pri telev!zne( 
rea lizácii vyskočili nové nástrahy: ako 
zclvllnl(, stlm)( to, ~o mus! byť na favl!> 
leu v9raznejšlc, v!lčste v geste l mimike. 
Mol som však štaslle na rc~lsérku, ktO· 
rá mala všetko premyslené do dNallu, 
mč neimprovizovala , na partnerov -
podla mt1B Ideálne vybran9ch l zohra· 
ných. 

~IAGDALE:NA BLAIIUSIAKOV Á: 

- Nakrť'1cala som viac vecf pre praž· 
skú televlztu. Na Slovensku je to mo ja 
prvá vcfkA prlležttost. S režisérkou sme 
postavili Desdémonu nie ako hero!nu, 
vyzdvihli sme skOr dievčenské črty po· 
stavy. Studovata som túto úlohu kedysi 
pre Brno s pro!. Jllkom a prof. Wasser· 
bauerom. ~lám ju naštudovanít v češtine, 
taliančine - a teraz l v slovenčine. Hoci 
opera nto (e v Br ne na repertotlrl už 
dva roky, je to stále dielo, ku ktorému 
sa človek v racia. Clxute ho po cel9 život. 
Televlzny navra t k Desdemonc bol pre 
mrta mimoriadne radost n9. 

MIROSLAV HÁJEK: 

- Problém bol. že som musel svoj he· 
rcclc9 pre(av ,.napnsovat" na spev Stefa. 
na BabJa ka. Mysllm , že sa to podarilo. 
Na javisk u som stvárňoval Joga trochu 
Ináč - to vyp19va a( z Iných podmienok 
a v9sledkov pôsobenia na diváka v hla· 
disku. Koncepcia režisérky bola však za, 
uthnavá: vy tvorit jago ako Inteligentné· 
ho človeka, ktor9 presne vie, čo chce 
dosiahnut, nelomcutc nlm zloba ako ne· 
ovládateTná vášeň. ale ako presn9 zá· 
mer, ktorý môže zmeni( život a osudy 
l ud! v dOsledku lntrlg. Jago nie j e ln· 
stlnklfvne konajúca postava - skOr drs· 
n9, no Inteligen tný protlparlner Otelia. 

ENRICO MANN!: 

- Zattar som Cassta na scéne nerobil. 
Moje na!Hudovanle lllohy bolo teda ~pe· 
ciAlne pro televlzlu. Režisérka vytvorila 
l v teJto úlohe osobité črty, k ontrastne 
pôsobiace proti Otollovl 1 jagovl. Clls~to 
le k ladný hrdina, no ~l votn~. nie typ 
t. laslckého sladkého mllovnlka. Je to vo. 
(ak - ako Otello, ale mllkšf. jemnejši, 
no l bezbranný voči úkladom - rovnako, 
nko 1ístredný hrdinu. 

Po skončen! štúdii nu VSML t polroč· 
nom štúdijnom pobyte v Pa lt~rme, kde 
~om sa spevácky vzdclaval u dlhoročne( 
~ólt stky mllánsket opery Ln Sen la r.. CIR· 
nove(, te to moja prvá televízna pr! IPžf. 
tos(. 
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