
Za vyššiu 
kvalitu 
umeleckej 
tvorby 

Na prahu nového roka . obvykle 
rozmýšľame ' o p'erspektfvach -
tento rok zvlášť intenzivne, lebo 
. onedlho bude Zjazd slovenských 
skladatelov. Bude sa hovoriť pre
dovietkým o kvalite tvorby vo 
detkých žánroch a formách. Malé 
i veľké umelecké formy môžu pri 
nášať pravdu o' živote - svojimi 
špecifickými možnosťami a v hra
niciach svojich žánrových podmie
nok. :Velké hndo,bné formy zjedno
cujú najrozličnejšie protiklady a 
môžu sa v nich prelinať mnohé 
obsahové roviny. U malých foriem 
ie obyčajne východiskom existen
cia základných životných pocitov. 
Prosté, prepotrebné Jmdobné 
,,drobnosti" zdôrazňujú význam 
umeleckého artefaktu, jednodu
chého rytmicko-melodického vý
chodiska, a preto sú bytostne naj 
bližšie širiílm vrstvám. Ľahko evo .. 
kujt\ základný hudobný i citový 
ntodiil a často kalkulujú s "nevin
nosťou" prvého hudobného pocitu. 

V našej hudbe sa udržala kon 
tinuita názorového vývoja, naša 
hudba - práve pl•eto, 7.e vychá
dZ!!. z bezpečnej kultúrno-politic·
kej základne - má systém, logi
ku a vyrovnanosť. Vzťah k dobe 
je často povýšený na ústredný 
princíp umeleckej tvorby vóbec, 
pričom je sympatické, že sa obja 
vujú snahy výjsť za hranice do
terajších umeleckých riešeni a 

· spoločenských posolstiev, hJadať 
nové dimenzie hudby, vychádzajú
ce z nového socialistického život
ného pocHu a no.vého videnia sve
ta. Chceli by sme, pochopiterne, 
čím viac skutočných umeleckých 
osobností s osobitým pl'Ístupom ku 
skutočnosti, premysleným umelec
kým cítením a programom, pohy
bujúcim sa v širokom svete ume
leckej invencie. Kde je ale vel· 
kosť umeleckého diela, okrem do
konalého ovládania umeleckého 
majstrovstva? Zo skúsenosti vie
me, že veľkosť hola villdy v naj
cennejších ideách, ako je zrod čo
hosi spoločensky nového, láska, 
hl'dinstvo, práca pre lepšiu hu 
dítenosť človeka, smd. ktorá v to 
talite človeka vyvoláva zvláštnu 
kontcmpláciu. či súcit a pod. Tie· 
to' idey vždy najviac vyhraňovali a 
zjednocovali m:ajstné umelecké ta
lenty a cez ne sa rozširovali v his
torickom vývoji mofnosti nového 
umeleckého videnia skutočnosti. 

Máme na mysli najtalcntovanej 
~ích tvorcov, ktorým v zápase u 
umelecký tvar ~a prelína mrav 
nosť s politickou zodpovednosťou 

a bojom o dokonalosť. Je ich u 
nás, žiar. stále ešte málo. Málo 
ie tých diel, ktoré sa stanú výcho 
rliskom závažných umeleck}•ch 
tendencií, na ktorých možno 
7.obecniť n11jzávažnej~ie estetické 
postuláty. Nechc:ome v budúcnos 
(i umelecký prie mer. Je ho vo sve 
te veľa, či už v kruhoch skrz -na· 
skr•z epig6nskych. či v kruhoch 
l<rajne modernistickýc h, kde je 
viac sebavedomia, ako pravébn 
vnútorného umeleckého života 
kde sa tvorca stráca v odcudze 
nom svete iitruk~úr a metaštruk 
tftr. 

Chceme v tomto roku viac kva 
lity, ktorá zodpovedá našej ro?. 
vinutej kultúre, bohatým kultúr 
nym tradíciám i celkovej koncep 
cii našej súčásnej spoločnosti. 

ZDENKO NOVAčEK 

Ondre; Lenárd prevzal funkciu šéfdirigenta Symfonickélw OI'Cizeslra Ceskoslo
vellského rozhlasu v Bratislave, kde vyše šesť rokou pôsobil ako dirig~nt . 
s úspechom dirigoval už v ZSSR, NDR, Marlarsku, Poľsku, Juhoslávii, Talian
sku, Veľkej Británii, Spanielsku a v Kanade. Na medz(národl)ej dirigentskej 
súťaži 11 Budapešti, usporiadanej Maďarským rozhlasom a televíziou, získal 
titul laureáta a v silne, konkurencii obsadil 3. miesto. Tento žiak doc. dr. l!,u
liou1ta. Rajte1•a na V SMU, v Bratislave, pat1•t k najv'ýráznejším dirigentským 
rzc1dejám · českoslotJenskef hudby.· Bratislavský OPU,S mu vydal profilovú platl'íu, 
na ktor.e; .sa Ondrej .Lenárd prf!ds.tavuje so SO~R. v. nap.lf!dujúcich nah~tívkqc.?:· 

• S"paniels-J~ym ·capripcibm pd M . .' Rtmského~Kcn:sq.ki:ma,_ Fjnla,ndiou .. J . • Sibeliusa· 
a · Denom:}uanom ·od R • . Straussa. .... , .... 

Na· návšteve v Popradskom okrese 

Redakcia ; hudobného vysielania· 
v Ko!Hcfach pripravuje už dlhši 
čas pre východoslovenský vysiela
ef okruh tzv. Hudobné zrkadlo. Je 

· to akási sonda do koncertného-ži" 
vola v jednotlivých východoslo· 
venskýclt mestáclt. Autori relácie 
si dali otázku: poznáme , hudobný 
život v jeho zložitosti i v takých 
menších kultúrnych centrách ako 
je Svidník, Stará Ľubovň·a , ·alebo 
Ružňava? Má úsilie pracovníkov . 
osvetových a kult(u·nych zar iade 
ni žiadúci ohlas·~ Aké sú ďalšie 
podmienky pre l'Ozvoj hudobného 
života? ·Ako sa uplatňuje demil-· 
kratizäcia umeleckých hodnôt a 
naplitaj(t sa .smernice XV. zjazdu 
KSč o budovaní materiálnej zá· 
kladne pre rozvoj výchovy a kul 
túry? Pre závažnosť ťaktov ' sme 
sn rozhodli využiť podstatné časti 
niektorých relácii o hudobnom ži , 
vote Východoslovenského kraja. 
Au torkou · materiálu, zaoberajúce 
hu sa problematikou okresu Pop-
rad. ie I.ýdia Urbani!íková. 

prečo práve Popradský okres? Zvolili 
sme ho preto, že oblasť V. Tatier ie 

r;dosto, k toré by malo · byť v oblasti kul -
' un• vyspelé a boha té. Na js kôr smr~ 
zavítali na Okresné osvetové stredis 
ko v Poprade, kde sme hovorili s odbor 
ným pracovníkom pre hudbu a spev -
rozefom Zapatickým. v lOJ11lO okrest:l je 
na vvsokei úrovni na imil amate 1·ska IJLl 
d·o lmá činno sť. Už po clev iatv raz bo! 
tostlval Podta(rans kých speváčikov. Zná 
my je ai okresný uc:itnľský spevokol Ta t· 
1·an. popu laritu s i ziska li restiva ly .dv cho 
vých hudieb." folkló rnt~ súbory a pre- ,· 
ll liadky. čo sa deje na úseku koncert· 
ného .života? 

.Hudobná 
sOnda 

Jozef Zapatický: 
· :,.v oblasti váž· 
nej · b.uďby sme sa 

· .zameriavali na po
moc ·pri zaklada nl 
khtbov vážn·ej hnd· 
by v našich jed 
notlivých zat•iadn .. 

· niach v· ' okt•ese. 
. verlni dobre sa to 

podarilo vo Vyso 
kýclľ Tatrách a v 

poslednom čase i v Kežmarku ·a Popra-
de. Je to nepreskúmaná oblasť a bude 
treba vyvinúť väčšie úsilie najmä v sta 
rostlivosti o mládež i dospelých. Záujem 
o koncerty nie je taký, ako očakávali 
Ol'ganizátorí. Preto sa v rámci našich za
l'iallení musíme venovať výchove k váž
nej hudbe systematickej!iie. Treba si vy · 
r: hovať · stálu poslucháčsku obec. V mi
nulosti sme pot•iadali najmä na úseku 
detského zborového spevu výchovné 
koncerty - v budúcnosti ich chceme 
adt·esovať aj dospelým". 
Kultúrne a spoločenské stredisko v 
· · Poprade, kde ie riaditeľom Peter Tu

i:an, je mestským zariaden1m. Znamená 
·to, : žH by sa ma lo starať aj o koncert· 
ný život v Poprade. Ako nás Informo
va l s(tdruh Turan, v uplynulej sezóne 
usporiadali asi 3 koncerty vážnej hudby 
a n!ekofk o výchovných koncertov'. pre 
škol_y., Zá ujep1 bol primeraný ; - l .ked 
nie ta ký, ako sa očakával. Bolo by po
tre)imé· ho~prehlbiť ·- · v . spolupráci. so ZK 
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ROH Vagónl'a Poprad - a hľadať spô· 
sob na riešenie priestorových problémov 
pri poriadani lmncertov vá·~nej hudby. 
Pracovnťci Kultúrneho a spoločenskéhl? 
strediska v Poprade zamýšľajú z.organi
zovať nielwľko podujat! i v priestoroch 
múzea. 

Zostaiíme ·ešte chvílu v okresnom __ més
te a pozrime sa na činnosť ĽSU. V 

okrese Pol)ľad je momentálne 6 ĽSU, 
ktorýcn základ tvorí lludobný odbor. Nie
ktoré majú aj odbor výtvarný a taneč· 
ný a v tomto roku sa zriaďuje aj lite
rárno-dramatický odbor. Od riaditeľky 
ĽŠU v Poprade Anny Gor dialmvej 
sme sa dozvedeli, že v uplynulom škol· 
skom rolm navštevovalo hudobný_ od\JOL; 
na tejto škole 356 žiakov, z lttorých mno· 
h l p richádza li na hodiny z popradské·: 
bo okolia. Presvedčili sme sa, že peda· . 
gogiclcé výsledky tejto š lwly sú veľmi 
dobré a vyrastajú tu mnohé talen ty. Ve·. 
ctenie skoly i pedagogický zbor sa dôs
ledne pridržiavajú záverov okresnej l\on
fere ncie o úrovni esteticke j výchovy na· 
ĽšU l<torá bola koncom roku 1975 vo· 
Svit~. Už .10 rokov maJú pria teľsl\é styky· 
s dr užobným mestom ústi nad Orlicf, aie 
najviac si cenia, že sa podarilo rozvi
nú ť spoluprácu so ZDŠ v okrese. Vzá·_ 
jomne poriada jú rôzne akcie a medzi 
žiakmi systematicky robia prieskum ta
lentov. Záujem zo strany pracujúcich v 
Popl'ade a okolí je o túto školu vefký. 
Treba ho podchytiť a umožniť, aby sa 
na spom!nanej škole mohlo vzdelávať čo 
najviac det! - ai s menš!tn talentom. 
v ecr I \ŠU nema jú vychovávať len pro· 
resionálnych huclobn!kov - ich h lavn ým 
cielom je výchova mladej gener ácie k 
poznávaniu Iwltúmych hodnôt, pestova
nie s právneho vkusu a or ientácie už oP 
mladosti. 

Da lšou zas távkou na ceste za hudnb
nym životom v okrt~se Popr11d bol 

Svit. Navštívili sme Závodný klub ROH 
a tu na jšiu mm. je tu vhodná a pekná 
konce rtná siei.í s vynikajúc im klavírom 
- sála patrí ZK .. ROH, a le koncerty tu 
uskutočňuj e ai ĽSU. Nieko!kokrät vystu
povala vo Svite - s veľmi dobrou náv
števnosťou - Štátna filharmónia z Ko
šic. Bolo by vhodné, aby sa tu uskutoč
nili aj prvé cykly koncertov - o ich 
účinnost! niet pochýb. Podmienky pr:H 
prácu a tvorbu majú pedagógovia ĽšU 
vo Svite veľmi dolll'é. Riaditel' škol y Ján 
štafura nám povedal, že vo Svlt11 snáď 
niet domu, odkiaľ by sa neozýval neja
ký hudobný nástroj. Pedagógovia - po
pri každodennej práci - sa venujú aj 
výchove detí ku hre v komorných súbo
roch, dokonca vytvorili žiacky sym fonic· 
ký orchester. Pravidelne účinkuje det· 
sie~ dychový súbor, ale a i učitelia poria
dajú dvakrát ročne verejné pr~odukci é. 
Zaujímavé je t percentuálne obsadenie 
nástrojovýc h oddelení na tejto š l{ole. V, 
neobyčajne veľlwm počte sa tu vyučujú 
dychov.é nástrojH, čím st škola buduje 
zäzemie pre prácu v spomínanom súbo· 
re. Dobrá ie i spolupráca so Zborom pre 
občianske záležitosti a so ZK ROH, k torf 
ich pozývajú vystupoval' na vlastné ak
cie. VeJk~ úspech mal koncer·t "Deti de· 
tom", ako aj výmenný koncert s družob· 
nou ĽSU v Ceskej Trebovej. 

M esto ktoré v poslednom obdobf. uro· 
bil~ najviac l)re svolich pracu·júcich, 

na poll hudobného života, je Kežmarok. 
Vedúca odboru kultúry MsNV v Kežma,r· 
ku - Elenu Gančová k tomu povedala: 

{PokračovaniA nn 8. str.] 

Kultt1rne u spoločenské stredisko v PtJp; 
rade." Snlmlre:. A. ZqW 

• 



• M I ·>>T~il\E I'EUflt ;outCJ\B 
STHEOJSKO V 1\USIGJJ\GH 
K;·Jill.nel Jw dolmnj vycJ rovy pri
pravil v novt:unbl' i Ul. r. besed u 
so zasl. unr Hicum La lli s lllvom 
HulouiJkom. Zvlirsť za ujímav~ 
boli osobné spon ri enl\y sltlacla · 
t eľ<~ na popreclnýcll česk ých <J 

s lovenských ume lcov. BesHcl u s 
llčiteľmi lluclobne j výchovy do · 
p lni l prednes cyklu Dcérenkll 
m oja [spiev<~la L. Ganzovií) s 
r ozboro m dre la. (M. F,) e K 80. VY!WČJU na rodenia 
Kremenla Gottwalda bol v SND 
[23. novernbr·a m . r . ) urnellJC I<ý 
~rogram, na ktorom vystúpi li 
popredn[ só listi opery a baletu 
SND. P. Dvorský spieva l áriu 
Pr inca z opery Rusalka, áriu 
Huclo lfa z oper y Bohému, Ser:
gej Kopčák so uviedol · ítr iou 
Grernina z opery Eugen On e· 
g in a piesňou Va r jažského hos· 
ťa z opery Sacl lw. Vif!ra Ko l<i· 
r ová, laureátka baletnej s(t (a
ie v Prahe a jurij Plavntk zn· 
1 ančili Pas de deux z balet u 
La hu tie jazero, Magda tlu jôssy· 
ová uviedla Slwvránč l u pioseií 
z opery Hubička a Sperkovu 
áriu z opery Faust a Margaré· 
ta. Program dopi li t XV. slovan· 
ský l anP.c An tonin a Dvoľú lta v 
podani baletu a orchestra SND, 
sko aj vyst(rprinte Mal'iiina La p· 
šanského v Clkkor ovýr: lr Ta tr<.ol· 
ských potokoclJ. Uk frZky z cf.ie· 
la Jile rnnicl\ého 11 T.aJči fl l( a 
predniesli jnraj Slezái:ok il An· 
na Javo1·ková. 

• KONCERT zo s(ri;nsm:j sto· 
v enskej hudby bol d ita 18. d e · 
·cembr·a rn. r. v ústrednom do· 
n re pionier·ov a m ládeže !-\I E:· 
mentil Gottwa ldrr. Program mr· 
š tudova l učiteľský kolektív z 
ĽŠU na ul. Obra ncov mieru v 
:Bra tis.lave pod umeleck ým ve· 
'denim r iadite!a školy júliusa 
!Kowalského. Odzneli skladby 
il)re klav1r od Já na Zimmel'H, 
·Teodora Hirnera, Alfréda z-c
rnanovs'ké h o, Petra Ba r tovica, 
IYladim'íra Bokesa, a lmrdeónové 
's kladby od Jm·aja Pospíiiila, 
;piesne Milana Nováka - Môj· 
mu m ilému pre sp ev a sláčika· 
vý komorný orchester; skladba 
truraja Pospíšila pre klarinet a 
'klavit· a Žiacky koncert p re 
Qmsle a l{lavk od M .. Korínka. 

(B. D.) 

• KRASKA A ZVIERA - to 
ľa názov nového ba letu Emila 
Hlobila; k torý m a l svoju čes
Jws lovenskú premiéru dň.a 22. 
:X. m. r. n a scéne Juhočeského 
dtvadra v Ceských Budejovl· 
'c iach. Zaujímavá jé. hist 6r1a 
tohto baletu: pôvodnú činohru 
n a starú rozprávku napísal pre 
letné divadelné festivaly v 
českom Krum love Františel' 
Hr ubín. Ba let vznikol z podne
tu už spomfnaného divadla -
zvlášť režiséra Milana Fridrl· 
'c ha. Skladater Emil Hlob11 na 
margo svojh o baletu povedal : 
.,.'foto podobenstvo o hlbltach 
ľudskosti, cit ov a osudu b olo 
verkou prílezitosťou pre moje 
kompozičné myslenie. Pri vY· 
mýšJan[ hudby pôsob!lo i množ
s tvo do jmov z mojich rodn-ých 
milovaných južných Ciech, kto· 
ré oživili prírodnú démoničnosť 
'd eja na jpriliehavejšími pr edstá· 
vami. 'ľak vznikla v priebehu 
rolm 1975 hud ba k tomuto ba· 
letu. V ba letne j hudbe je u to· 
žených i mn oho motivických 
podnetov pre ďalsiu moju tvor· 
b u , hoci je u chovaný i sloh 
a s pôsob hudobného myslenia, 
k torý som U';tálll vlastn e uz v 
30. rokoch . .. " J uhočeské di· 
v ádlo okre m toho uvied lo v se-

'~611t' Jll'ílj 77 Srne lnnnvn nné r u 
lluiJ rl:IHr 11. X. rn. r. J. 1\ trlm•l· 
novu Cilrci(Jšovu princeurtl t 17. 
XII. 111. r· .J. k torá llola v Jul ro
čcs!wrn clivad lo l;rklo p r·et1 s1a 
vená vlastrl P. prvý r az. f\liqiJ irz· 
šou oper nou premiér ou budtl 
Webe r ov Čal'Ostr·elec vo ľebruá· 
l' i 1.. r. V rámci. rlliJoroi;ncj 
družby s d ivadlom v Meinm· 
genH [NDR l naštudu Je cl te lo 
r tuclitef lmnu jšej ope t·y Gi.in tcr 
lloťmann. [Ná sním l<e sú p red · 
stavite lia tllu lnýc!J p ostáv v !Ja· 
lete Kráska a zv iera - Rad· 
mila 1-ló jl<ová " j iľl Háje!<. ] 

e žiLINA: na záver žllinslce j 
HudoiJ. j e~ene bo l I<Oncer t Gott
wnldovskej filharmónie s cliri
f,fmtom ~- Macu r om. O. i. n a 
iiom precl nieslil Klavírny kon· 
cer t e mo l F. Chopin a k lHV i· 
ris tkea I. černecká. Dila 25. no
vembra m . r. účinkovalo 12 pc· 
da)'!ógov ži lin skéh o I<onzervat6· 
r ia na koncerte venovanom 25. 
jubileu založeni a ill<o ly. Kon· 
ccrt podobného typu !Jol aj 30. 
n ovembt·a rn . r·. Pr i prfležitos ti 
stvdstoroč ia Konzerva tó r ia v 
Z i line pripomeiím e ešte jedn u 
u dél losť - 23. n ovembra m11I 
recitá l posl uchúč illmly, l<lav i· 
rista Ivan ( :ajan z ll'iedy prof. 
ll. Kálayn. Pt·i pomínamo to pre· 
Lu, ~-e ie nutracl ičné, aby pas iu· 
cl r <ič ko n~.orvrr tó r· ia m a l lwiclé 
dva rne~iaco klavírny ťBdtál, 
a ko Sŕl In v poslednom čase sta· 
In tnnwlu rn imor:iaclnnm u ta· 
IP.ntu. v DcnJie trrncn ifr v Zi· 
line po!.;. r·af:nvH I alwnenl ný cyk· 
lus Stiltnnh o l\OIIlO I' Il ŕ.llo or· 
cho~ t t·n. Dili-1 fl. cl riCCllth r·o Zi:l
r.ne li die la E. ľa t lajcnku l Ro· 
nesančná ~uila, op. 23 J. J. K. 
Kt·urn pholza i Koncert pre har· 
fu č. 5 B dur so só li.stom M. 
Vildnerom J. G. Pb. Tele man na 
[Koncert pre dva lesné rohy 
~o sólistami J. Ill ésom a J. Bu
dzá kom) a J. Haydna (Symfónia 
č. 7 G dur "Poluclnie" ). Konce rt 
dirigova l J. V alta. ( C. B.} 

• IDEOLOGICKA KOMISI A 
ZsKV KSS posudzovala na svo
jom decembrovom zasadnutí 
koncepciu lmltúrnelio rozvoja 
kraja v budúcej päťročnici. 
Zvlášť hodnotila r.ozvojové kul
túrne trendy a posudzovala; 
ako sa upev;i1u jú socialistické 

prvky v kultúrnom rozvoji t!l j· 
t o ob lasti. Clenovia komisie po· 
sk ytl! viac doplľiujúcich návr
hov. Na programe bol aj s ú· 
časný stav ĽšU v Západosloven
skom kra IL Dnes na týchto ško· 
!ách študuje 14 027 žiakov, z 
toho na hudolmom odbore J.O ti58 
il. lakov. Komisia kriticky po
ukázala na to, že prles t·arové 
p roblémy čas to bránia zvýšeniu 
počtu uchádzačov do niekto
rých odde lení. Navr hla , a by p ri 
usmer iíovan[ činnosti ĽŠU sa 
viac zap ája li odbory š kolstva 
na ONV. Viaceré ĽŠU sú 
umiestnené v neúčelových, s ta
rých bu dovách. Pozit!vne sa 
hodnotilo rozhodnutie stavať 
nové ĽŠU v šamoríne , v Du· 
na jske j S trede a v Levic iach . 
Komisia sa v enovala zvyšova· 
ni u kvalifik.:ície uč iteľov a · k 
tom uto bodu navrh la ni ekoľko 
opatren!. Veď z celkového poč· 
tu 576 intem ých učiteľov ne· 
11111jú všetci predpísan ú kva lifi
káciu. Predpoklad á sa, Ze proll· 
lé m s a p oclarl vyriešiť v priebe
hu te jto p!lťt•očn ice . Ideolog ickfí 
komisia podčiarkla význam 
ĽšU v jednotlivých okresoch a 
zdôraznila, že sú nenahraditeľ· 
nou súčasťou n ašej soc ia li.stl.c· 
l{ Ei j ku ltúry, (K) 

• Nf7.1NA HtlDOBNÁ 
flRÁ MA od Engr<nn D'AihP.rlŕl 
rn ; rl ŕJ pr·um iP.nr v ~tr1 l norn d i· 
ViHile v Ostr;.rv~) pori ta ldovkou 
VtJcluv;l Nfivrala . Rŕ:;(iu mali! 
K. Ondrúl\Ovó . %: llvo 1 i l t~h u all· 
sadeniél li lo h priponwir me pľn· 
rn iérovn: Ma l' lu spinvalél E::vi.J 
1\inc lovli, Nuri - V. Nov<ílw· 
v;í, Pe rlra - J. HJu iJel<, ~e!Ja s 
li ánCI - C. Mlč<ik a Torn as~;a 
- ]. Kyz lin k. 10. T.J 

• V BUDOV E: SNM na Vnja n· 
~kélw nábrežl začali poriaclať 
lm ncer ty bnt·nkovej llllcllJy, 
ktoré sú priamo na výs tave llu· 
dull né nástroje mr Slovensku. 
V tleccnrbri bol i tri koncerty 
- 5., 12. a Hl. X. COLLEGlllM 
MUSICUM v spolupráci s orga
nist ko u l. Skullrovou uvied lo 
diela Hiind la, Sweelinclw 11 

F rescoiJa l diho ( 5. XII.], F. Klin· 
da a trú!Jk!i r K. Lušpa i veno· 
vali svo je vystúpen iH c\ ae la m 
F rescoiJald iho, Viv i.a ntllo, 
Schantraclla, Corelliho a 
Scheidta. Pos ledný lmncer t ( 19. 
XII.) muli Sl ovenskí m a driga lis· 
ti a Collegium mus icum Brat í· 
s la va, d irigentom bol Ladis lav 
Ho lásek, k toa·ý naštudoval die· 
lo X. F. Buclz inszkeho. 

• BI ELY AGÁT - tro jde j· 
stvov~ l<lasicl(á ope reta lst~ka 
O. Dunajevs'ké lto ma la prcm ié· 
r u diía 11:1. clecem bra 111. r·. n a 
scém: opery DJGT v 13anskej 
Bystric i. Hutlo iJrw noi;tudova l 
d ielo Vo jtech javora a réž iu 
1 Lllr scénfJ lrusľ u j úcnlto P. M. 
Gábor·n J ma l Peter: Dfjrr. 

• ALENA BOSKOVICOVA, na
rodená 14. :v. 1952, č lénka ba· 
letného súboru SND patt•[ me· 
dzi mideje s lovensl<ého taneč
ného umenia. Hneclov léls i:Í , mod· 
rooká , v súkromí vzd ia lená les
ku d ivadelnych r eUektorov, pl'Í· 
jemná a skr omná. Zač!naia ako 
5-ročná gynmi.lst ikou a návštc· 
vou baletu v sále Konzervató· 
r ia na Vetet·n ej ulic i. Bola 
členkou detského súboru Sl· 
niečko pri DPMKC. S liÍ .Il l pľe

cestova la celú m rš u vlast, zú· 
častnila sa s(r ťa :!.í ľ udove j ume· 
leckei tvor ivosti a zťtjazdu d n 
Bulharska. ~vot deti, detsl<ých 
hier a ľudového tanca, pr vé !Ja· 
letné preds tavenie Gis-elle , k to
ré v idela v SND, rozhodli o je j 
c1alšej ceste. Na bratis lavskom 
K.onzervatóriu gtuclu je u p r of. 
E. }aczovej. V r . 1971 absolvu je 
na l<oncerte, k to r ý prip ravil 
zaslúžilý u melec J. Zajko s prof. 
E . ]11czovou. Tancova la VC! lč!k 

els m ol od F. Chopina a part 
p rincezne j Floriny zo Spiacej 
krásavice. Stúdiá skončila s 

v yzn amenaním. Po úspešnom 
1m nk urze v Janáčkovej opere 

· v Brne a v SND dala pred nos( 

rodnému mestu, Bratislave . V 
súbor e SND ta ncuje v predsHr· 
ven iach Spiace j luúsav i.c f! , La· 

bulieho jazera, v Gajané, v Gi· 
s el\e a tituln ú úlohu v Husá· 
rocll. V televíznom spraeovanl 
Nedbalovej Š!pkovf!j Ruženky 
[choreografia J. Za jko). v Hu
sároch [réžia M. Ťapák ). v Ry

tierskej balade [ j. Za i k o). V 

Histor ických tancoch fil· 
moch, l<t oré boli p remieta n é v 
ZSSR, Francúzsku a Rakúsku , 
dos ta la prHežttosť predstav iť sa 

širokým vrstvám obecenstvo. V 
roku 1975 ju vybrali reprezen 

tovať baletné umenie Sloven· 
ska na I. celoštá tne j súťaži mla· 
dých ba lf!tných u melcov v Pr a 
he. Prebojovala sa do t retieho 
1\ola, kde zlskala čestné uzna

nie . Potom n asledovala prlpra · 
va na veľkú medzinárodnú s ú· 
ťaž vo Varne v le te 1976. Ako 
lwždá tanečnica - sníva o štú· 

eliu v Sov ietskom zv!lze. Dnes 
ie Alena Boskovičová a ngažo· 

vaná n a jeden r ok do Komlc· 
lw t opery v Berlíne. 

KAROL LEHOCKÝ 

SKOI~A A HUDBA 

Koho a ako 
vychovávajú ĽšU? 

..... . 

K la~ifikácia na ĽSU je o tázka·, klut·a je ud r•azn m celého l<om· 
(t lexu problémov, týkají1cic h sa poslan ia a c idov výchuvy 
deli na na šich školách umľ. nia. 'ľätu JH'uble ma tika je JU' ôvn 
v súčasnosti stredo bodom JJOZOL'JHJsti mnoh ých š llídií a zaniJe
ra jú sa s ňou viaceri pracov nír:i sko lstva a lmllúry. 
Zatiaľ ču oddelenia výtvarné, tanečné a pod. :w~ht l i v l!Ud · 

state tým, ču naša knltflrna politika ll l'Cd tJUI(ladala, al~ým is i 
k rúžk a mi ušľachtile j zábavy, l<de deti a mltH.le~ pestujú a ro~ 
vijajú svoje záľuby a schupuusli, hudubné o!l!lole nia sa i!un;;o; 
vía1: stávajú ozajstnými ,š k o J a m i, doslova pred lžeuím J n· 
poludiíajšieho vyučovania ZDŠ. 

A tak č innosť, ktorá sa mala stať duillwn un r el<i·eúciou die• 
ťafa, sa často stáva príčinou ďalši!Jhu, mcn~ieh:.r - ci viiCs ic
ho nervového na iJätla. Nn tom m{J si lný pod iel a j ohava óit:· 
(aťa z klasifik ác ie. 
Veľa deli, k toré .. prišl i na ĽSU píivoilue s l<h.kuu l< lrtl(1iJfl; 

ale bo aspoii plné ui:akáva n ia , školu liU i:asn o~,> ítšfii jít - i•! a:é 
sklamania, často a j s nenávisťou k hudiJC íl k ume11 iu viJ illil!. 

Nie je to ne p odlože né tvrdenie. S!a! istika Výsiwmnéhu u"la · 
vu pedagogické ho uvádza, 1.e z :. učtu ltlUU delí, !\tur é l.llca ti 
navštevovať ĽŠU, dokonci štúdi um iba 2UO! Tuto olrn ~wi t:l :>iu 
nepredstavuje le n ubrovskfl národnhuspudárslw s!w du , ale 
skrýva v sebe ~1j n r.predstavilcľu ú l<ullti r n u š!wd u. 

Pokúsme sa l:llllllyzuvať prii:iny, pt•cčo 1< tiJlUIIlfl jav u dm:lt;i
rlza. Nemám po ruk!! Jll'P.sn ít nľír: i ;ilnu šlali!it i!w, <tle mys!lm, 
že nelmdem ll'<tleko od pr a vdy, keď bu dem (JI'edpuklad<ll' na
sledovné čísla : 

Z tých detí, ktoré duku ni: iu s túdium na J'SU, lll'ihlizue: 
1-2 % bttdú JHikračuvn ť tľa le j \' hudolmoa1 !oknhwí ma lw ll · 

zervatóriách - budú pruľesiun;i l n r i. 
., 5-ll % sa bude venovať hudbe pulo(ll'tJ ľcsion<ilnc - v rliz· 

n yt:h súbonrch, l<apetíu:h a td'. 
Mužnu eš te :10 ~u - a tu je s ihi!J O)llimistit:kč - hudíi 

pestovať hudbu ;tkn amaté ri - 111·~ vlas tn ú t•ud u!;L 
Zvyšuk, iste viac aku liU %, nástruj udluz ia, v z iv11 h: ' ft 

k nemu n ovrá liH , Nechil illltJ :tatiu ľ stnuwu ulil l'!ku, t:i :; il uu 
dfl venovať hudbe ilS(loit pasívne, t:i z nit:l1 !Judít ct '<jJUll "l i
chí" milovnit:i hudby, alcbu ·~; i Jliliam .,1.iíslnhuu" hrHhí utlnu~u( 
du života tt·valú nechuť k -h udlm ;.a l( umeniu vtilwf: . 

Celý náš učebný systé m aku l<t:hy tútn stlntol; nusl' igllni'II•J·al. 
Geue r álne a mliln d i l'ercrrcovane sa usilu ju vyl:lunlít11a l' Ia k
mur výhrad u P. ltudubníkuv - iustJ'II HIUit i•IJisl llv a Uf·ll:li;tv<t 
sh·auuu hlavné poslanie : vychova( šii'Ul;é vrshy lo rltúJ•m:ílO 
hudbymilovu él!o obecenstva. ' 

Chcem tu ilustrovať na malom lJJ'íklmlc: 
Malé diet'a sa pl'ihlási na h usle, a lebo na klavír. 1\lužno, 79 

videlo, alebo pul!ul u n a tento n ;istroj hrlll', fJá1: ilu sa mu IU 
a je plné dychlivosH sa učiť. Po nejakom t!ase sa u <<i:;;c, ':o 
jeho nadanie nic je také veľké, i!l(o hola t: lw ľ; llfl lJi'ík la<!. že 
n r.má dob1•é pohybuvé di~pozil!ie a že ni!: je sclwp n:! vus 11· 
}JOvať ta k r ýchlo, a k u jehu nadan!:jši spul u~iac:i. u!eliu ;~ !w 111 
predpokladajú osnovy. Dujme tomu, jP. predp ok la d, ze u in: a 
za štyri ruky zvládne Já l.lr.u dvuc lHl'och r ol!nikov. My~lím , i<P. 
každý r ozumný č lovek by tu odporúčal: nech teda po);tup!I ÍP. 
svojím tempom, nech teda lll'á ll!l štyroch rok och doilrc a s 
radosťou l á tlm 2. l'Očnika, uež by s ná mahou, ťažko, ;: ie ra 
najmä s nechuťou) za IHl.ždít cenu splnilo pu\:iatlavl'Y usno v. 
~en n ech ues trati chnf, možno, že tu ra~ t:ot iah nu d'al ' li. ,,:w 
1111, možno, že mu dá hudba v živote iné l'atiusti. 

Prax je však .iuá. Učitelia budtí "tlai;it'" Jl!'edllí :;a w! usnuYy. 
Bude s a s naž it: ti u viesf diefa na predt:i:;auy slupcn láll,y, btn. 
ohľadu na to, iH mu to osoži, alebo n ie. Ul!itcr bude JIOVin ný 
dávať ž iakovi do ž iackej knižky z lé zná m ky ·- aby L'OI:ii:ta 
boli informovaní. Nakoniec tu slwni:í kumnrumisum. Ni•1,,11 
su vynechá, niečo sa zahrá pumulšie, uie d u l;rc . .. l'l'U•.'ua , 
s kúšob ná komisia pozná, že Irílka nie je· zvládnutii a slmni':i 
to " nejakou" tro jkou, a le iJo šiVOl'lwu. Všimn ime ~i: dit!ťa n l 
svoju zvýšenít usilovnosť bude rotL·cstané c líle zluu :.:námk•u ! 
Rozpor sa , puchopitelne , bude vu vyššíc h ručnif<m: h s!li l~ flll'll· 

hlbovať. Zlé zná mky sa zákonite budú množiL A ca!'!JIIicl: 1!1'1· 
de chvíľa, kedy dieťa pl'ide domov a Jill Vie: "Mmuié!;u, ja :a m 
už nepojdem". A mamička - a k je t•ozum uá, s tý m !•Juh: ,;,,. 
hlasiť. Myslite, že dieťa si zachovä pol!iawčný dobrý v7.!a it 
k umeniu ? Nie, odlo~í n ástroj, u a ktorý sa keclvsi lat< ~~~ili lu .. _ 
a s ním aj s voj záuje m o hudbu.. . P. ZJK,\ 

( Poluačovan10 v lll rtllit:Oall ct:> te. J 

Hlwmá l'edakcia lwclob~tf!lw vysiel ania Ceskoslovenského •·cz
hla~u v Bratislave zaviedla w uj1mavú tradicw: na záver lwlen
dťírnelto roka pozýva r eclak/orov kultum yc/7 rubr1k nrt od·· 
posluch vydarených nahrávok stJofich trud! redakcii - \ynt.fu
ntckef, tanečnef a ľw.J.ouej, ako u; 11a IJesacJu o par !;pcklit•ael't 
lwdobnl!lto vysielania v nastávajúcich mesiacoch. l'uslednu !Je
sed a tohto typu - vlastne priateľské st retnutie na p6de ''OZ

hlasu - bolo dtía 16. decembra m. r . Prltomm sl vypočuli 
niekoľko mimoriadne kvalitných nahrávok: SOCn a Ondret 
Lenárd sa prezentovali odmenenoa nalJräv/.:ou S!rau.\sovho Oo
na Juana, redak cia zábavne; hudby uui edla lltllll (fJ...ovu {rlzz
beatovťl suitu a slcladbu F'. Smf!kala Dívaj sa so m nou. L<t•t:ak 
cia l udove; hudby WJiedla t ri nahrávky: Slracinove dielo M-i
sica pro uno víolino v mimoriaclne zuutllľi!Wt! f reali za/5JWfiP('h 
nike, kde jeden. illterpret -- Ondrej Molota zo Zvol enske; Sla
tiny - nahrávacou technikou " vylúdil " celý súbor nástrojov. 
Trio Ku/Jincovcov zahralo fujar ové n6ty "Na ~alaši'' a Darina 
Las~iaková predviedla Ciklcerave piesne ,,Clwrintčky po lw 
rár:ll" . Všetky nalv·ávky dokazujú, Ze fllUI V mä oazne zamery 
vyrťíbať nadprzemernú proclukciu IJ obl asti lwaolmych zozna
mov, žP svo;ou prácou a akt ivitou poclnecu fe 1/Jorr•oo i k ote
dinel.tím a zaujl mavý m skladbám, ?!u pri prehrávkach doku
mentoval a i redakcia ľuclovet lzudby a slclad/Jy na 1·ozmer1zt 
populťiru a vy.šse; tlžítkove; hudby f Hnilička, Smt5kal }. Samo
ZI'ejme , Ze pOdobné di'Wil.a/urqit:kr~ i.'i ll!f U!JiCidU /iÍ 11/Plen nad
senie, ale a; zvýiiené vypiilie sil v organlWC'ii celel/ll zluilld1o 
mechanizmu, a/co o tom hovoril vedlÍCl r edalcl'i e zabamu!f a 
LW!P.Čile{ hudby Pavol Zelenay. Beseda, ktora no,ledovalrt po 
oclposluchu stereo-nahrávok, priniesla dal.~ 1e pomania n IIJ'i'l!li 

pestrých a bohatých plánoch. 11Rl1V , kt orá srz snaži .~JJotlm si
rokým záberom esteticky a etickq zapôsobiť na rôznornaé 
poslucháčske publikum Slovenska. Jí ;ednollivým typom relcictž 
sa mienime v nastóva;úcom k alenclárnom roku vracal a /o:l'(i/ i<:o 
ich hoclnot lt v tomto rozlllasovom zápisníku. 

-pv.:í-



Na Jednom z faponských propagačných plagd.tou vi
díme dirigenta zasl. umelca Zdel1ka Košlera. Plagát 
auizute koncert Japonského symfonického orchestra 
pod taktovkou Z. Kosiera a so sólistami Jarmilou 
Smyčkouou, Máriou M1·ázouou, Františkom Liuorom a 
Richardom Novákom. 

Japonskd gramofónová spoločnost Vi ctor , ktorá m.rl 
dobré kontakty s našim Opusom, vydala nahrávku 
V waldil!o Styroch roc!nýcl! oóclobí t> interpretácii Slo
venského komorného orchestra. 

Príležitost 
zvaná JAPONSKO 
Začiatkom decembra uplynulého 

ro.lo:u v rátil sa z Ja ponska Sloven 
ský komomý o t•chester s umelec
k ým vedúcim Bohdanom Warcha-

' lom. To to teleso bolo jediným re
p rezentantom slovenskej hudobnej 
l<u\lúry na Dľ\oc l1 československej 
lmä!Jy v Japonslw. Z česke j so
c ialis l i~;ke j re pu lllll<v zúčastnilt sa 
Dní: českú ľi llwrm6n ia, ées l<ý fll
harmon ic ký zbor a sólis ti. účasť 
na tomto význa mnom podujatí, 
prebiehajúcom zn p ritomnosti mi
nistra lmltúry ČSR zabezpečovali 
no organizačne j strfml<e česlwslo
vensl<é umelecké a gen túry Prago
koncCJ't a Slovlw ncert. Zo Slov·· 
lmncorlu :ttlčf!s l nil ~a Dni česko
sJoveJJslwj IH!l!Ciry v Ja ponsku u r. 
Ivan Pnškáč, k toré ho sme po je ho 
návra te do vlas ti požiada li o roz
hovor: 

Ako na vás tJfisobila organizác ia 
Dní českoslovensl<ei hudby v Ja 
ponsku 11 kto bol v Japonsku jej 
hlavným lllll' iadatefum ? 

- Cosl{oslovens l<á hudobná kul
túra mú v Ja ponslw vel mi dobr ý 
zvuk. Zaslúžilo sa u lo ni el~oTko 
ume lcov i umclccl{ých telies, kto· 
ré lu v 111 inulos li hosťoval!. Zo 
s loveusl<ýcJ1 umHicov il y som chcel 
v l.ejlo ~ ľiv .l ~ l osli spomenúť hos
ťovanie cli ri gen ta SF Ladislava S lo· 
v lilm . ]o pnnc i pne i ť u j ú voči eur6p
s l<e j Jmlt(u·(l h lý lwmplex, vysolw 
si ju v(tžiH a obd ivu jú. Dokíižu pre 
llosht[úcich unwlcov vytvoriť ml· 
moJ'Iacl11e pr immivé podmifmky, 
vyžad u[tl viinl< na dr uhe j strane 
vysokú kva litu umelecl\ého výko-

nu. Ponuka ume lcov le značná a 
rovnako silná je aj konkuJ·encla. 
Každé umelecl<é teleso, ci s611sta, 
k torý má prist do ]a ponsl<a kon
certovať, musi byť dlhý čas pred 
svo jím p r íchodo m propagovan9 -
p rostredníc tvom na hrávok, čl á n· 
kov v tlači, nápaclných rotog t•afií. 
pros pektov, res p. rumovýc h s otov, 
l<loré po t.om vysiela lelevizin. Nn i
väčšou uda l osťou Dnf č eskosloven· 
skej lmlt(n:y bolo hosťovan i e Ces· 
J.\e i [ilharmónle, l\ to rá je t u po i· 
UlOlll . 

Dni českosl ovenskej hudlJV v ja 
ponsku mali vysokú ume lecl<ú l 
spoločen sk ú úrove íL Popri če:,!q"'ch 
Wlesá ch zas lúzll sa o in1 pods ta t· 
nou mie rou aj Slovens ký kumor· 
ný orc lleslel'. To to teleso bolo už 
v Japonsku zná me pi·os li·e!ln lr.tvom 
grRmorónov~ch nalll'ávok 11 p ri vy 
s túpen iacb obhHi ilo svo iu ::lwclú 
povesť, l~ to r::í ho p redchádzala . Dni 
českos lovenske j hudby v Japan 
s l\ll orga nizova lu age nt úra NDN 
( Ni hon De mpa News Ltd. l. l dB o 
pokrokovú kultú rnu us tonov izeil, 
subvenovanú Komunis ti ckou s lru· 
nou Japonska, l~turd ID v !tt stne 
ku ltúrnou sekciou novln toho isté
ho mena. Spolu or~an!zátororn Dni 
!Julo vydavateľstvo Asahl Sh lmbun. 

Svoj ]Joby t v Japonsku ste ist a 
využili aj na rokova niu s tamo j 
šími umeleckými a~eutúl'ami u 
možnosti uplat nenia sa sloven 
ských umelcov a telies na jopon· 
ských koncertných pócliách. 

- Rokoval som najmtl s pred
st-aviteľmi a gentúry NDN a zistil 

Hudobný 
Za hudobnú udalosť môžeme označiť vystúpenie LOS 

ANGELES PHILHARMONie ORCHESTRA v Bratis lave. To
t o teleso vystúp ilo u nás l.Q. decembra m. r. - v rám
ci svo:lho 26-denného zájazdu po Európe. 

Americký orchester zaujal vysokou (a·ovií.ou svojho 
umenia, ktoré sa premietalo do všet kých interpl'etač 
ných parametrov. Homogénnosť zvuku (v rámci jed
notltvých nás tr o jových skupin aj v ich kombináciách], 
vynika júca intonácia, prlk ladná zaujatosť hráčov, vypra
covanie jednot livých hlasov, vybrúsenie detailov a ich 
začlenenie do účinného ťahu stavebného celku boli iba 
p r ostriedkami k tomu h lavnému: čo na jlepšie vystihnúf 
a podčiarknuť obsah diela. 

SUHI, 1.c O spolUpl'(tG U S llHŠOll UlllH

loC!WU ugefllúrou Slovlw nccl't je 
tu zuačuý z:úuj uru . ]apo!Jská s tru-
111·1 ic oclwlu<i vy[sť núm v (Js lrety. 
llull rG sa m i so ústu pcnmi a gen
túry ro kovalo na jm1! po vol' lw n1 
úsp~!c llu SKO. Pt·e toto te leso sme 
rlohovo l'i li m1 sezónu 1U78-7!l da l· 
ste koncertné turné. 

Vytvorili sa reitlne p rud po l\ tady 
na d lhš ie p límovné lnl'llé Sloven
~l<e i filha rmónie v t·o lw 1978. To
to teleso je už v )aponslw wú mo 
- na jmH vďakŕl viacerým vy ni ku 
júcim nahnívkan1 pocl tnk tov kou 
Z. Ko~ lcn1. Z du lšícll umc lcck9cl1 
te li1:1s som rokova l o m ožnos ti VY· 
s la ( do ja pons lw. SĽUK, Lúčn ic u, 
Stúlne bábkové eli vn il lo Hratislu vn, 
lJ e ts l\ý s pevúcky zbur a Slovtmsllé 
kvu r teto. Naše rokovaniu s pfmo m 
Na lHJtohom, vedúcim lm it tl l'ľHJ l t o 
otldelonin ugentú ry NDN hudú po
l< ručova ť tot·• 1 o L'olm pri pt•íležl· 
tost i jeho ces ty clo CSSR. 

Okre m umeleckých telies, ktoré 
ste spomínali, ma fú ntidci ' presadil 
sa na koncer tné pÍidiá v Tapunsku 
ai niektui'Í sól isti'~ 

- Bude111e vyví ja t úsiliu, o hy v 
!Jlízke j bud(Jcnosti sa v fnponsl<n 
preth;tuvi li vyuika jút: i umel•:l-só 
lisli: l:'u lm· 'ľoptJl'CW t' , Mnriiln l.a p· 
i;ans !; ý, Fercli naud !<linda a z dl 
r igcn tov už v Jnponsl(U znúmv La 
di~lav Slovú k. Ma t'I únovi Litpšun· 
sl{ému a Petrovi Toperc~erovi pr i 
prav ujú v Japo ns ku LP p latne. čo 
je prvý pred pok Ja d pre možnost 
ich prija tia . Ako som už povedétl. 
ve .ľa zdlu~i nn tlobre j a t'ti!innol 
propagácii natild 1 u melcov. Jupon· 
ci ·ju robia na vvsol'e i úrovn i, od 
nás všHk potre bujú kvalitný pod · 
kludový ma te riá l - texty, rotogľa

n e, nallráv!(y, filmy, 

M. P. 

Správy HIS 
Zvýšený ruch· v bJ•a tislavskom hudobnom ~ivo

le tJUčas BHS sa odzrkadlil. okrem iného i v nh
Uevnusli Hudobného informačného strediska Sl·IF. 
Zahraniční hustia pr ichádzali do HISu so zámo
rom získal' nové infot•mácie ·O hudobnom d ia ní ua 
Slnvenskn, vypočut si novinky s love nskej tvorby. 

• ~ovie/ska mw:tkolo
qi cka doc. Valér ia /e{Jo
l'nva, d/lw rocná priate~
k a a znnlkyiw slommskr~l 
hudb.zt, autorka nieko'
J..:ýcll .~túuií o tvor/Je na
-~ ich autorov st u niekol 
k .QC'I! prehrclnkacl! uypo
cu /u rliela z najnooSC!/ 
fJI' I.idU /CI'I P ~/OVPT!Skýc!J 
, kf rulolfd·cm , k/ orf' fef uo
p!'/ ďagír ll mu/eriáloc ll 
puo;!ú žia ku ~·komp/elizo
naniu pripraunvane; prá
ce. oenomm e1 prvblenw
tike sú~a.me; slntJensk'?J 
lwrlo/me i tvorby; 

• náv.~teVIJ muziknlú
qa ~k/acla/r:fa DetleldJ 
i\ul•el u z Coti/Jusu 11 mt
nulosli sa ukáwl i p/orl
nymí. Kontak/ ~o sloven
skou !wc/hou sa transf nr
mouul i do k ankrl!t nf!J 
f ormy. V Luiick om Sril
sk u olizne/i s úspechom 
v minul.Qch sezónach ni e
kt 01'6 skladby sl ovr.m
sk.Lích sklailalel'ov. Pri 
! C!I'aj!;cj miv,~teve lllS si 
TJ. Ko/Jela vy po/Jul slr lori
!Jy Tozefa Malovca n fu 
t•oja Jlatr tk·a, s reálnym 
vjjltľaäom zaradiť icl! clo 
armnaturgickýclt plcinoo 
nastávajúce; koncertnej 
sezóny; 

• muzikológ a skl ada
teľ dr. Jan nowpp z Bu
dyšína si vypočul nie
koľko skladieb mlaäi;P.j 
skladateľskej generácie. 
Jeho návšteva HIS pred 
určuje ďalšiu úspesnú 
spoluprácu medzi HIS a 
huclobn.Qmt inštitúciami v 
13ucly~·íne; 

• spoloiJnef prehrávky 
zo sklodie!J slovenských 
;1\larlat eľov sa zúčast n ili 
prof. Makarou, Ljuämlla 
T'ol jalwvová, Lydia Gon
i!arouová, Larisa DaiiA:o 
zo ZSSR, prof. Spoden· 
k"lewicz z Poľska a pr>.Jf. 
Do/Jas z Maďarska; 

• Giinter Braeme z 
NDR pre javi l záujem o 
~loven5kú tvorbu pre .dy · 

clzovt! ndstroje a P.nsem
IJLy; 

• ;uhn.~lovanskfÍ ~kia
clnter 7.tJimi m1r MarkooiC, 
lctor!} pri pr1/PW osli pre
miéry svoje / sk ladb!! nn 
BHS opm zaiJ!tal eln 1-118 , 
st spolu so svojim kole· 
qom Tomlslavom Bal!eui 
l!om na prelzrávke P.lff10• 

čul skladby na~tc/J skln
datel'ov. Zautall Ich na!
mä sk ladby Ez,qena Su
cliO/la a Jozefa Gr-ešáko; 

• hostia z Estónskej 
SSN - muzikológ L. ia
kouicka a sldmlatP1tn 
Zemzars a l.lcit ls w1 f fJ r 
mou prel!rávky a pr:?
l!liadky par/I/úr obozmi
mili ~ na;nouguu produk
ciou slouensk!jcll rJuto
rov; 

• ctelerJáci a z Tzuclob-
11.ijcl1 lnstlllí cll N /JR dr, 
Berger, dr. Morgenstern, 
[11'0{ . funq a dr. floff si 
s in teresom uypuc' ula 
prellráuku tvoriacu prie
rez súi:asnou slovenskou 
hudbou. Zaujali najmä 
diela ndrodn!}clt umel
cov; 

• tnliansky skladatel 
/,uígi Nono sa počas náv
s{ev!f Bratislavy zúčastnil 
besedy v liiS Slif! /19. 
októbra m. r. J. Besedu s 
ni m viedla A. , Ra;terovd. 
{ na obrázku vpravoj. No
no - v predvečer uvede
nia svoJho diela ,,G.omo 
una ola de fuerza y luz" 
na bratislavskom festivu
l e - obfas1i oval umel .&c• 
krJ a ideové východiská 
SlJOfei tvorby. Po koncer
te v SF sa slcladateľ stre• 
tol at s akreditovaný mi 
novindrmt, skladateľmt a 
organi zdtormt v priesto
roch Tuntor klubu. Ob~ 
besedy malt neformdlny, 
srdečný a obsa~ng pri e
beh. 

Sntm~a: R. Polák 

zážitok 
lad na strane druhej. Pa trí k dirigentom, ktori silou svo · 
jej osobnosti a dôkla dným nai tudGvaním doktiiu na 
prvú počutie zabezpečiť úspech premiéroveJ skladby u 
diváka. 

S napL'OSto odl!šným pohľadom pristupoval Mehta k 
Mozar tovmu iitýlu. Je známe, že ténto skladatäl te skú.· 
šobným kameňom technicke j l umeleckej kvality súbo· 

1 rov 1 sólistov. Podanie Symfónia 1!. 40 g mol (K. z. 550)' . 
prekvapilo nie perfektnosťou, a le pre nás trochu ne · 
zvyklou zvukovou intenzitou, ktorá velmi nekorešpon• 
dovala so zažitými predstavami o štýle tohto viedenské
ho majs tra. Pri všetkej klasickej vyrovnanosti a disci• 
plfne zameral sa Mehta na podčiarknutie jej prudkého 
výrazového náboja, nekludu, vzruchu, vyjadrenia PO• 
chybnosti, ktoré stupňoval až do elegických polOh. Meh
tov Mozart nebol sentimentálny, ale skôr drsne vzdoru· 
fúci tvrdému životnému údelu. Strhujllce finá le zaznelo 
v omračujúca rýchlom tempe, prlezračnostl a tvorilo 
rascinujllci záver subjek t!vnej tragédie velkého sklada· 
teľa, včlenenej do toh to geniá lneho d iela. 

Mali sme šťas tie stretnút sa na pódiu s účasne s prvo· 
t r iednym orchestrom a aj s dirigentom svetovej ú rovne. 
Takáto pr!lež!tosť sa naskytla na tomto podujatí záslu
hou Inda Zubina Mehtu, ktorý je už štrnásť rokov 
šéfom tohto telesa. Jeho d irigen tský rukopis cha ra kte
r izuje plné p ren iknutia do štýlu i do citove j sféry sklad
by, dôl<ladné naštudovanie n a jmenších podrobnos t! pa t·
titúry, dôkladné zváženie výs tavby a vloženie vrúcneho 
llltlzikan tsl\ého cftenia, temperamentu do konečnej po
doby produkcie. Mehtov zmyse l p re š týl doslova oht·o · 
mu jo. V. tomto pr!pade !cle totiž n ie o ten - d t·uh štý lo
vosti, ktorá by rozličné s lohy zosúlaďova lu s interpre· 
tovou ·ind ividualit ou. Skôr naopak: Mehta dh·igttje kaž
dú skladlm i nSim sp(}sobom. Tak v úvodných Styroch or· 
chestrálnyeh skladbách amerického skladateľa Charle 
sa Ivesa ul\ázal zmysel pre s ústredený výraz, odhalil 
š iroké spektrum a zmysP.l pre orchestrá lne farby, na · 
rábanie s ich ocltienkami, j edinečný zmysel p re clra
mati:z;mu~ na j~dn:eJ a Pl'Íi.l temné. ti.eňovani.ei farif) b i ná · Zubin Mehta 

Monumentálna Dvo i'llkova 7. symfónia d mol op. 70 
predstavila Mehtu opäť v Inom svetle - ako umelca 
nevyčerpa teľnej tvor ivej invencie, s jedinečným zmvs· 
lom pre intenzitu r omantického citu, pátosu, lyriky a 
dramatizmu. Túto tnťerpretác!u možno prirovnať k obra· 
zu geniálneho maliara, k torý má k d ispozicii tie Is té 
farby a námet ako jeho kolegovia, no on dokáže do 
svojho d iela vložiť geniálny postreh a vyzdvlhndf skryté 
detally 1 súvislosti, na l<toré pred nrm ešte nik to nepri· 
.~ iel. Bola to vel ká interpretácia Dvoi'áka - s vybreísl'l
nou tech 11 ickou istotou a prosvedl!lvosťou emócif, k len1i-

Snťmka; Ing. V. l-ial< cicb sa nad veľkolépou stavbou diela. N.. t lflJa 

r. 



štátna filharmónia 
v .Bratislave 
· V druhéj oolovlci novembra obohatil 

' sa hudolm9. život Br atislavy · o koncert 
Štátnej filha1·móníe z Košíc, ktorá vystú
pJJa pod vedenfm svojho šéfdirigenta 
Bystrl.ka Režnchn s konce,rtom na počesť 
·59. výročia VOSR. . 

V poloprázdne j sieni Slovenskej fil -
. .tiarmónie zaznel Prokofievov Klavfrny 

koncer t č. 3 so s ólistom Mariánom Lap
J,anl!kým, potom nasledovala nedávno 
.p.remiérovaná, no s vojlm vznikom starš ia 
-Grl!iákova Koncertantná symľonl:etta a 

) z averom · ča(kovského Symfónia č. 5. 
·' Prevažova l Jy.rtcko-medi.tatfvny charak
- ter diel, čo potvrdil tak Prokofievov tre -
t!, najhlbave jšf - a možno i na jroman
t ickejší .- . z p!l.tice s ldadateiových kla 
vír nych koncert-ov. ako a j osta tné dve 
(iiela večera.' Lapšanllký nesporne. cíti a 
pozná poetiku Prokof!evovho štýlu, ne-

Snáď hudobná reč t ejto kompoz(cle sto
if .bližšie k šty lizácii ľudovéh o prvku, 
než je to v jeho ďal slc h dielach. Na vy
stihnutie jej charakteru by sme mohli 
bez obáv použiť termln "straussovská 
meditácia". Klenuté oblúky pozdno>t'o
mantickej vzdušnosti. znásobené a obo
ha tené folldórnymi prvkami - to sú 
znaky svojsl<ého štýlu Grešákovej kom
pozlcle. O samotne j interpretácii pozna
menáme len toľko, že zárukou dobrého 
predvecH1nia nebola ani profes ioná lna 
úroveň telesa, ako skôr akýsi druh ne
vi diteľnej prítomnosti tvorcu, ktorý 
zt:ástol s týmto orcl1estrom i s jeho d i
rigentom. 

Bl'atislavská Nová scé
na oslávila .koncom mi
nulého roku 30. výročie 
svojho založenia. Pri prl
Ježítusti osláv jubilea 
hosťovali na javisku spe
voltry Novej scény umel
ci moskovského Divadla 
operety. Vystúpili v in
scenácii musicaht Kročin
skij. Zo sólistov sme vi
deli 29. novembra a l . 
decembra m. r. Kuzmi· 
novovú ako Atujevovú, 
V. Bar inina v úlohe Mn
romského, A. Agejevovít, 
ktorá spievala -a hrala 
Lidočkn, V. Batejka v úlo
he ítžernika Beka, A. Ste-

, zrádza tvorcu . a nenecháva sa unášať 
. ' a'nl vľrtuóznyrill partiami. s akousi priro

.'lfzenou ' ľah·kosťou prehráva i tie najchú
lilsllvéišie miesta, niekedy v dokonalej 
~úhre so svojfm partnerom - orches
ti'om . rprekrásne. vyšla napriklad druhá, 

· variačná č'asf l. inokedy sme zase cHili, 
;!:e dohoda . sólistu a dirigenta trochu po
krivkáva. Globál však treba t·ozhodne 
klasifikovať kladne. Podvedome sa m i 
vybavuje súvisl osť s bývalým só listom 
'Státn-ej fllharmónie Petrom Topercze
rom. Ak niekt-o z našich mladých kla
vir istov dokonale chá.pe Prokofieva, tak 
te , to určite on. A t eraz sa objavil dalšf 
v,yznavač hud.by sovietskellO génia. Ci sa 
1'odta za inšp icuj(tce j spolupráce mladé
ho filharmonického orchestra, a lebo je 
to len zhoda ·okolnosti - ťažko pove
cať .. l 

V súvislosti s Cn jkovského d ielom mu
síme podotknúť, že práve táto symfó
nia len nedávno odznela na jednom z 
posledných koncer·tov Bratislavských hu
dobných slávnostf. Nebolo hy preto ne
rozumné, keby si. naše inštitúcie a uspo
ria dateľské organizácie našli trochu viac 
času na zladenie svojich d ramaturgic
kých plfmov .. _ Iste nie je nezaujímavé 
vypočuť si to isté dielo v poda ní iných 
interpretov, ie dak na tislce skladieb, 
ktoré čakajíi na svoje predvedenie. Ved' 
leR Cajkovskij ich má v symfonickej ob
lasti sedem. Stačilo teda trochu hlbšie 
načrieť. . • ONDREf SUHAJDA 

· Podobn~ ako u ostatnýcli prfs!Mšnfkov 
stčHše·j generácie slovenských skladate
ľov, aj u fozefa Grešáka hlási s a k slo· 
vu ľudová piesei1, tanec, či štylizácia 
folklórnych prvkov. Táto myšlienka sa · v 
tom najhlbšom slova zmysle vyčerpáva 
v skladbe Koncertantná symfonietta, kto
rú autor skomponoval pred dvoma de· 
saťročiami. Pôvodne koncipoval diélo ako 
Concer tino pre husle' a orch ester, kde 
sólový part mala hrať štvorica p rvých 
huslistOV; nesk!lr však skladbu preme
noval. Škoda; že. t ext pr ogramového bu· 
llet!nu nebol dostatočne jasný. Každý sa 
mohol dovtfpit, že conce·rtino h rali šies· 
ti hráč i prvých h1:1slí; nebola však vy
svetlená ťíloha koncertného majstra, kto· 
rý akoby vytváral ďalší samostatný par t 
vo ve:Ikom koncertantnom zápasení. Hud· 
ba samotná potvrdzuje tie kvality svoj· 
ho ·tvore u; s akými sme ma li možnosť 
! oznámit ·sa v Amébach, Rotor óch, ale· 
bo . y Tabu!atúr a ch pré Ivana Sokola. 

• . . .• ·. • 1~. ' ·~ .. 

Slovenská 
filharmónia 

25. a 211. Xl. 19711 

Dil·~gent Serge Baudo, hosť SF nezaprel svoj fran
cúzsky temperament, ktorý sa prejavoval v elegan tnom 
geste, v záJube a sklone k clramntickému výr azu, neraz 
však na úkor vyrovnanosti zvuku a kultivovanosti v9-
razových prostriedkov. Diriguje s veľkou dávkou sústre
denia, bystrého intelektu ·a cloktiže sa pr ispô-sobiťť požia
davl\ám slohu jednotlivých a u torov. V predollrB k Sile 
osudu sa úspešne vyhol nadnesenému pá tosu a bez zby
točných efektov umocnil dra mntic:ký citový náboj Verdi · 
ho predobry. Oporu pri tomto . úsilí našiel vo vynikajú
cich výkonoch hráčov -- na jmä skupiny drevených dy
fťhOv, ale a; u ~vietivých sláčikov. 

Pri príleiitosti 100. výročia narodenia španielskeiJo 
skla dateľa Manuela cle Fallu odzneli Tri tance z baletu 
Trojroltý klobflk a lllldba k baletu Ca1·odejná l áska~ 
B?~udo sa zamer·.al na vyzclvilrnutie rytmickej pregtUl!l l.
nós ti a nn agogické vlnP.nie - v sú lade s d ynam ický mi 
~radáciami. Dokáza l narastllnie clynarn ického prúdu 
účinne za(Hžiť , zvyšova! . jP.ho napätie a doslllhol tal< 
presvedčivý ťah. Najh lhSie všnk zapôsobili lyr icl<é, pas
telovo tiel~ovnné 1'1seky, v ktor ých vynikol i rad k rás· 
nych Inštrumentálnych sól. V Caroclejnej láske s polu
účinkovala sólistk11 opery SJ'\ID Jaroslava Sedlárov á -
muzil\álna a dobre pripravená. 

Vrcholným umelf!ckým zážitkom !Jola vystú pe nie so
vietsk E;] u melkyne Viktórie Jaglingovej, ktorá fasc inujú
co zv ládla náročný pAr t Symfonického koncel'lu p re 
violončelo a orchestel', op. 125 od Serge ja l'roko ľ ievn. 
6isponuje priam neuveriteľným arzenálom technických 
i výrazov~•ch schopnos t!, jej h ra vyznieva vždy priro
dzene bez akýchkoľvel{ afektov. Pri všetkej intenzite 
svoje ľ osobnosti dokáže Jaglingová plne rešpektova ť po
ziaclavky a tttora a v konečnej fáze sa s nimi stotožniť 
natoflw, že vyvoláva dojem defi nitlvnosl i a plnej pre
svedčivosti svojho podania. I pri veľkých schopnostiach 
~radovať svoj mnohotv<1rny tón, zachováva sl vždy per 
ženskej jemnosti a vrúcnosti. Je j hra je zvrchovane su
verénna. Zásluhou dir igenta poda l vynikajúci výkon ~ i 
orchester - v náročnej súhre, v celkovom pr!stupe i v 
nmožstve jedinečne vypracovaných s ól. 

2. a 3. XII. 19711 

Za pultom o rchestra s tál 40-ročný gruzínsky dir igent 
Diansug Kachidze, plnokrvný vášn ivý hudobnlk, inlui 
tfvny typ - so záiubou v sýtych, neraz ostrých fareb
ných ocltlelíoch. fe doslova posadnutý hudbou, ktorú 
diriguje ll plne sa necháva r1ou unáša'ť. Obiubu je pri
kre kontrasty a intenzitou ~vojho osobnostného vkladu 
dokái!e plne zau j ať pos luchljča, k torý mu peepáči aj ne
dostatok umeleckej rozvahy a p rlpaclné technické ne
dotiahnutosti v orclU~Str!. Melmi účinne vi_e budovať 

Anna Kajabovti ako Elsa 
von Brabant a Milan Ko
pačka v iílohe Lohengri
na. Wagnerovií operu r.o
hengrin uviedla opera 
Slovenskilho národného 
divadla v rezttnom na
študovan1 Miroslavd Fi
schera, pod taktovkou 
Gerharda Auera, na sc(}
ne Pavla M. Gá/Jara. Na
vrhy kost.fímou: Ľudmila 

Purkyiiovti , zbormajster: 
Ladislav Holásek. Pre
miéry boli 17. a 18. de
cembra m. r. K tnscerzä
cii sa vrátime tJlánkom. 

Snímka: J. Vavro 

dynamicky jemnf\jšie, lyrické a meditat!vne p lochy tým, 
že ich tempovo trochu zadržuje, čfm burcuje posluchá
čovu pozornosť do napätého očakávania ďalšieho vývoja 
hudo lmélro prúdu. Jeho koncepcia su vyznačuje podčiar
k ovanfm základnej veľke j J!nie celku, ktorú dol<úže 
vždy bezpec~ne nájsť - bez nejakého špekulovania 11 

analyzovania. Ost!ltné h lasy, k toré ju podfarbujú, spre
vác!zajú, al ebo opriadajú git'landami pas<1ž!, zámerne 
tl mí a neraz ani nemusi pritom sprevádza júcim nástro
jom tlt\vať nástupy. Pri stupiíovanr dynamických oblúkov 
zviii!~a príliš Zľých !u je a pomerne sl~:o t•o sa dostáva nn 
intenzívnu zvulwvít hladinu, ktor tí potom v cľulšom prie
behu musf stupirovuť až do zvukovo drsn ých polôh. 

Tal\filo črty Kachidzeho ume lecl<ého na tmelu sa uplat
iíovali a j v celkove j koncepcii ottver t m·y k opere Straka 
zlodejka od Gioacchina Rossiniho. j e j vf•stav ba spoč!va 
ia nA prot ipostavBn í kontrastov, na uplatnení živého 
temper:nmen tu, s pádu, miestami na (!kor ľu hi\Osli a ele
gancie hudobného pr údu. Napr. n iekto ré rýchle pasáže 
- nuimll v dychoc h - neboli vžcly dostat-očne isté a 
čisté . 

Čajkovského IV. symľ6nia [ mo l, op. 36 sa vyznačovu
la výrazným dramatickým nervorn. Sympaticky vyznie
vala di rigentova snaha vyhnúf sa v kantllénacll (na pr . 
v l l., ale aj v ostatných častiach] zbytočnej a lacnej 
sentimenta lite a rozťahovaniu tempa. V dynamicky vy
hrotenejsích (tsekoch nechlíval su d ii'igent unášať hy
pertrofio u roma nt icl< ej fan tázie, ktor ll sa najvypul<le j
:i-ie pre.javova ln v agog!ckom parametri najmii okrajo
v9ch častí.. Žincla sa niím vyzdvilinú ť rad krásnych a 
vzorovo vypracovaných só l - čl zo skupiny drevených, 
sláčikových, a le neraz aj plechových nástrojov. 

Gruzínsky sklada tei a klaviris ta Nodar Gabnnija pred
stavil sa ako sólista v svetovej premiére svojho 2. kla
virneho kouce1·tn. Ai ked nfl roky klavlmeho partu stí 
technicky dosť exponované, nie ie to koncer·tantnél 
sl{!<•dbn v t radičnom slova zmysle. S výnimkou niekoľ
kých sólových úselwv, k toré však majú málo spoloč
ných čŕt s kadenciami, je l<lavírny part orga nicky včle
nený do orchestrálneho prúdu a je s ním rovnocenný. 
Priam zámerne sa Gabtmija vyhýba širšiemu uplatneniu 
melodického parametru. Sólová 1 orchestrálna saclzbn 
je vystavenä zviičša na zvukovo-farebn.om, alebo harmo
n ickom princ·ípe, ktorý sa rozvfja ruka v ruke s dy
namický tn vlnr.nim tllldohného prúdu. Zaujfmavé je vy· 
užiti e prV l\ OV gruzínskeho [oJldóru, najmä V' pozoruhod
ne zvulwvo vyriesenei kócle I. časti , v bujarých rytmocl t 
a živelnom spiícle finále. Zásluhou dirigenta, k torý sa 
ukázal ako znamen itý sprevádzač, boJa , s(l!u·a klavlr l' 
s orchestrom presná. - Miestam! mohol d irigent všal< 
trochu pri,hustú orches lrá lnu sadzbu v-iac stlmiť, aby 
klavlr vystúpil v.iac do popredia. Gabun ija demonštro
val techniku· akordov, oktáv, ist-otu v skokoch, šlrol<ú 
paletu úderov a výdrž v technicky náročných a zvu
kovo vystupňovaných pasážach. V. člZIK 
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Nielen posunu tlm · o dm'i skllr , alé aj okyptením pro
gramu [zavinený-m hlasovou !ndlspozlciou poiske j sop
ran istky S. Woytowiczovej] v d ruhý večer abonentných 
koncettov priš li mnohi návštevnici bratislavskej Reduty 

puté'nka ako statkára 
Nelkina a G. Vasilieva 
(na snímke vravo) , ktorý 
jedinečným spôsobom 
stvárnil postavu Krečin~ 
ského. Najmä kreácia 
toh to hrdinu Kofkerovho 
musicalu bola vynikajft
r:im spevácko-hereckým 
koncertom. Podobne ako 
jeho kolegovia, v znáso
benej miere demonštro
val nielen jedinečné kla
sické školen ie svojho fa 
rebného barytónu, a le aj 
zmysel pre štýl musica
In a vynikajúcu kresbu 
charakteru rozporuplné
ho hrdinu, akým je Kre
či nskij. G. ;vasiliev sa 
nevyžíval v detailnej 
drobnokres be, ale jeho 
Krel!inskij bol hlasovo aj 
herecky kreovaný pevný
mi a nezameniternými 
kontflrami. Nebol to pri
šliapnutý podvodniček, 
a le v mnohom sympatic
ký titulný hrdina, ktot·ý 
- vidiac malosť pome· 
t•ov okolo seba - túži sa 
JWvzniesť do výšky, aj 
keď pochybnými cestami. 
Na jviac sme však obdi
vovali jeho bezpečnú vo· 
kálnu techniku, veľký 
hlas, ktorý bol vsak 
schopný dif.erencovať 
nuansy zložitého charak
teru. G. Vasiliev I.JOI 
osobnosťou hel'eckou, 
speváckou i fy~il:kou a 
sflstredil centrálnu po
zornosť na javisku - oa
pi'iek vynikajflcim part-
nerom, z ktorých za 
zvláštnu pozornosť stojí 

· tiajmä V. Bal'initt A. Ste-

putenko ako Neľkiu 
pt•edviedol výstižnú cha. 
rakteristiku zvláštneho 
osvieteneckého čudáka 
- statkára, K. Kuzmino
vová niekeay "}Jrehráva
Ia" svoju Atnjevovú - v 
snahe zvýrazniť jej sym
patické i menej zaujíma
vé črty (veľkodušnosť, 
ale aj fa-lošný sentí· 
ment}, A. Agejevová v 
úlohe romantickej Lidoč
ky priniesla· na javisko 
skôr príjemnú lyriku, tH1Ž 
sladký sentiment a zau
jhnavú postavu vytvor il 
aj V. Batejko podčiar
knutím možnosti svojho 
dtarakterovélio tenoru; 
zvlášť vyhovujíu:eho ú lo 
he úže1•níka Beka. Pred
stavenie dirigoval ďaUi 
hosť - dirigent E. O. 
Abusalimov. Dňa 2. de· 
cembra vystúpili soviet
ski hostia na slávnost
nmn Koncerte priateľ
stva, spolu so só listami 
spevohry Novej scény. 
Podobné výmen né ná v· 
števy môžu sflboru spe· 
vohry NS, ale aj š iroké
mu okruhu záujemcov 
rozšíriť ich prebiad o 
odlišných koncepciách a 
snaženiach umelcov zo 
zahraničia. Na obráz!m 
vpravo·: K. Kuzminovová 
ako Atujevová, V. Bari· 
nin v úlohe Muromskéh o 
a A. Agejevová ako Li· 
do čk a. 

Snímky: A. ŠiTIOtiM' 
'Text: -pvá:-

o pozol'Uhodn9 zážitok. Dramatm·gía Slovenskej fílhar· 
mónie zaradila do programu dve vokálno-inštrumentál· 
ne dielo venované ma tke - československú premiéru 
die la Ad matrem pofsl<ého skladateľa Henryka Miko
laja G6reckébo a Stabat mater G. Rossiniho. Górecl<i je' 
uz dlhší čas predstHviteľom poetiky, ťéižiacej z pozorn
hodne j syntézy nového materiálu so s ilným emoclonál· 
nym nábojom. Gó recki podmaňuje presvedčivosťou a 
prenilmvos(ou, s akou prh;tupuje k brúsen iu výsledného 
tvar u. Monumentalita a mimori-adna sugestívnosť vo vý
razove j sfére (zbavená akejkOfl(ek sentimentali ty] tvorí 
dominantu otriasajúceho úč i nlm. Tak, a ko účastnfci Var
šavskej jesene pred š tyrmi r·okini (pri sve tovej p re
miét·e l i návštevníci bra tislavského uvedenia Ad ma trem 
zosla li určite rovnako dojatí z tejto ll-minútovej fres
ky , úspo m e j prostriedkami u predsa veľkej, lebo clo
káže komunikovať a vypovedať o všell<ýcll konštantách 
u hodnotách. Na úplnosti dojmu sa podieľala [na l. kon 
certe] v plnej kond!cii a s vnútomou angažovanosťou 
spievajúca Stefan ia Woytowiczová. Mene j núročnú úlo· 
hu mal filharmonick9 zbor. Výkon orchestra - 1 na
prie!< drobným prehrešk-om v sútu·e - si zaslullu ie 
uznanie za adekvát nu realizáciu di rigentovej koncepc ie. 
Práve vďaka plnému pochopeniu a zaujatiu Ladislava 
Slováka sa bratislavské uvfJdenie Górecl<éllo sl<laclby 
neodchýlilo od autentickej p redstavy l<omponistu . 

Gioacchino Rossini. vrcho lný predstaviteľ do teraz l(j. 

ve j a iskrJvej taliunsl;-cj bu ľfy le oveľa mene j známy 
svojimi nescénickými kompozíciami - orchestrálnymi 
a komornými. Z nich sa najviac 'do koncertného repu r-
1oáru zapísa la kantáta pre s óla, zbor il orchester STA
BAT MATER. Rossin i v tom to diele neznpre l priznacnCt 
melodickú ľahkosť · a sviežosť - talia nske bel can to a 
lwlora túra však neslúži len lesku a proclucíwvitniu 
spev1í l<a [hoci aj tu je Rossinl voči nemu štedrý ). L. S lo
vák však vystava l kantátu ako celok, gr·adujúci výr•aznvo 
v časti ach so zbormi [zbormajster J. M. Dobrodi nsl<ý l, 
resp. sólovým kvar tetom, č fm sér vyhol drobeniu sk \ii cl
by na jednotlivé par ádne quas ioperné exhibfcie - zdo
raznil tým lyrizujúce momonlv. Aj na priek tomu sa 
však pozomosť sústredi.la na sólis l'ickli výkony. S. Woy
towiczovä je výsostne koncertnou spev<1čkou, zbyto•~ne 
nedramatizuje, jej hlas má však l<rásnu farbu, o11c ll· 
nosť i lesk, pr imerané pre l<reáciu sólových par tov 
v kantátovej a or·ata 1·iúlne j tvorbe. )ej par i nm·i 1111 kun· 
cm·te - poľsl<ií altistka Krystyna Szczeparíska. 11-tl ian
~kv tenorista Gaetano Ba·rdi n i a näs m Iac! ý llasi~l ii Set·
ge j Kopčák - sú činn!. Il i na opernom pódiu. Hurd ini 
sa však jediný z nich venu je výlučne opernému spRvu 
- a bolo to pozna ť . Talianska spevácka škola fm•si t u
je a d r·amati:mje vol>álny prejav, Bardi ni su n r1 jmä 
v úvodných čísl<rch Stabat mater nevedel zbavi ť veľlm 
iavislmvých maniér. často prekrýva! svojich partnerov, 
pričom určilít únava, či nerozospievanosť pozna či li a i 
rytmteko-intonačnú zlozku jeho prednesu. Altistka a ba
~ls ta vedeli od začiatku spoľahlivo diferencovať mf!dZi 
lyri c'kým a dramatickým prejavom. Výkon S. Kopčúka 
!Jol úmerný jeho stabilne kvalitnému a naďalej sa zdo· 
konaľujúcemu hlasovému prejavu - poznamf!nala ho 
spoľahlivosť a muzikan tské crtenie. 

:ClJ:BOMIR CHALUPKA 



.Prehliadka . organistov 
V osobttne ťažkých (z techmc 

kého hľacltska l podmienkach Ol' 
ganovélto odboru zna mená neoce 
nileľný prfnos ges to bratis lavské· 
ho I<onzerva tória, ktoré každoroč 
ne dáva k d ispozfcil svoj organ a 
koncertnú sieľi pre prezentáciu š1 
ro kého výberu slovenských orga · 
n istov -- poslucháčov konzerva 
tórií, VŠMU, ako aj absolventov 
bnnislavskei a p ražskej vysokei 
školv. Mti me za sebou š tyri roč 
nikv Prehliadky. Doteraz sme vY· 
zcl vliJOvali predovšetkým ]}ropä· 
gučný význam akcie. Dnes je :ŕ.ia· 
dúce ~aradlť ju do širokého sys· 
t é mu z!sl\avania in.Cormäcif o vý
voj i nášho ' interpretačného ume· 
nia ft upla ti'iovať skutočne náročné 
kl'l :ti ri~ . 

~echajme stranou chronologic· 
k é poradie päťdiiového cyklu a 
zat~nime s opätovným konstatova
n tm toho, že najpresvedčivejšie vý
kony tradične podávajú poslucháči 
VŠMU. T. r. to bolo pozoruhodné 
preto, lebo VšMU reprezentovali 
na jn ižšie ročnfky. Výkony Edity 
Sallaiovej pt·aklic.ky nepotrebuJe 
komentár. Ras tie z roka na r ok, 
jej muzicírovanie le pt·esvedčivé. 
zdá sa, že nemá pr-oblémy s ner
va mi a úspešne krotf aj svoj tem
pm·ament, ktorý v minulosti pó
sobíl trochu silene. Anna To§eva 
f Bulharka š tudujúca na VŠMU) 
podala napriek kl'átkemu pred
chádzajúcemu štú.dlu veľmi vyrov
naný výkon, c harakterizov!lný oso
bitým vnútorným polwjom, k tot·ý 
zrejme nevyplýva Jen z výber u 
sk l<ldieb (re la ll v ne menej virtuóz
ne diela ). 

fialšle výkony už neboli také ne
problematické: všad e by sa žiad-a 
lo spomenúť rad k ladov a nedos
tatkov. Predovšetkým vsak jednu 
vseooecnú skúsenosť:. takmer všet
ci í1činkujt1Cl upJa liíovall miesta
m i preexponovc:lllÍI art ikuláciu, 
os tré a často zbytočné staccatá, 
zabúdajúc, že nehrajú v obrov
skom priestore, al e v ma lej miest
n osti - na komornom nás tro ji, 
kde nie sú n ijaké akustické prob
lémv, ta kže možno muzicírovať t.ak 
vycillrene, ako na klavíri, ale bo 
čembale - všetlw výborne počuť. 
Zač:nime kn tegóriou absolventov 
1/ŠMU a AMU. Erika Hahnová hra 
la veľmi muzikálne Bacha ll 
FrMwka a celk·ový clojem bol osla-

bený iba zbytočne pornalým i tem· 
pami [vzhľadom na p t•lestot·) . Ka· 
Ia bisovo Affresco stnfonlco (spo· 
lu s niektorými ďa lš!m t skladba
mi Prehl!ad l\y ) pat rf do ka tegórie 
moderných diel vyžuclujúcích .,ši
roký štetec:", tedu veľk ý organ s 
IJ I'íva lmi zvukov 11 širokou pale· 
tou fa r ieb. Na menšom organe, 
žiaľ, vnimame jednotlivé tóny a tn
tm·va lové súvislostí, nenastáva žia
dúca zvul<ová syntéza. Gabri.e ln 
Riedlbauchová [ abs. AMU) by ma· 
la predpoklady byť sugest'ívnou 
interpre tkou, keby kr otila svoj 
sk lon k silnej , miestami až exalto-. 
vanej dramatizácii. V Bachových 
choráloch treba vytknúť tvrdú a L'· 
ti.kuláciu na úkor spevnosti. v Re
geroví ukázala veľký z mysel pre 
výraz a gradácie, l keď sa vy
skyt li menšie nepresnosti z nervo
zity. Výborne vyzneli skladby V. 
Riedlba ucha a P. Ebena , využ1-
vajúce osvedčené postupy organo
vých diel : motorizmus, plynulosť, 
organové chápanie ltantras tov. V 
janáčkovom Postlúdiu sme pos lrá
dali záverečnú gradáciu. Milan 
Hric [abs. AMU) zaostal za svo
jím vlafíajším výkonom. V Pachel
belovi to bo li len drobné výkyvy, 
no naštudovanie Mozartovej Fan
tázie - zdá sa- nebolo dosta· 
točne zrelé na Prehliadku. Veľmi 
presvedčivo - tempove i regis
tt·ačne - predniesol KabeláčÓvu 
Fantáziu ti-mol. Renáta Scdloiiová 
hola veľmi handicapovaná tým, žH 
nie celkom zdravá a za v eľmi ťaž
kých podmienok príprävy sa od
hod la la absolvovať vys túpenlll. Na 
rozdiel od väčšiny účaHtn!kov po
merne dobre zvládla úvodného Ba
cha, no v Lisztovi (B-A-C-T·I) sa už 
pre javili spomínané negatívne mo
menty. Pr oblém dlhoročn9ch ab
solventov, kto rí sa iba s poradicky 
dostáva jú ku koncer tom r p(tšťajú 
sa teda do nerovného boja s m la
dými, ktorí sa na plno venujú ot·
ganovému štúdiu) zostáva. zatial 
nevyriešený. Možno pomôže eš te 
premyslenejšia koncepcia bud ú
cich p rehliadol<. 

A na záver konze-rvatoristi: Ty
Pické pre nich je, že sú v' štádiu 
rýchleho vývoja, n ie sú to vykryš
talizované typy, vzájomný "pomer 
s!l" mfJdzi nimi sa z roka na rok 
mení. Potrebujú predovšetkým sti
muly a konce rtné príl ežitosti, aby 

zfska li ]}Otrel:inó rutin-u, A'lC prl 
hodnotení predsa zdvihneme lat· 
ku náročnosti trochu vyšš ie, ·ie to 
iba dôl\az toho, že ich berieme 
rovnako -vážne alw ,,s tarš iu" gene· 
ráciu. Spoločným znakom bola 
nadmerná nervozita v úvodných 
skladbách · [väčšinou Bach). kde 
sa vyskytovali celkom zbyt<!lčné 
chyby. V konfron tácii Bratis-lavy a 
Košíc sa ukazuje istý r ozdie l 
r možno len prechodn jí l: posluchá
či z Bratislavy viac bazlruj·t1 na 
precíznom vypracovaní detailov a 
dovoľujú si len také tempá, ktor~ 
zvládnu. Košičanky naopak, ako 
keby mali pred očami ideálne, vi.L·· 
tuózne vyznenie · kompletnej sklad· 
by, OH túto ,.formu" potom , často 
nestačia presne vyplniť - chýba 
un potrebná imunita voči nega· 
tfvnemu vplyvu nervozity. · .[ Mys
lím tu predovšetkým na Bachove 
sl(!adby, ktor('i sú - zdá sa -
stále najť.ažšie.) Niekoľko konkrét· 
nych poznámok, najprv k poslu
cháčom z Bratislavy: TJ Katariny 
Hanzelovej sme mohli mať výhra
ely v Zimmerovej Fantázii a tocca · 
te: kde napr. nevyznell repetova
ne akordy - najosobltejšf prvok 
tejto sk ladby. V Boelmanovej Sui
te chýbala vrúcnosť Menuetu, kto
rý vyznel pr ítvrdo, v Toccate -
naopak - sa žiadala väčšia dra
vos~ basove j témy. Már.ia Kugle
rova by mala prejaviť viac roman
tickej citovosti vo Franckovl. Ala i
novP. Litanies začala prUiii rýchle, 
takže jej nevyšli gradácie. K vý· 
konom posluclli:Íčiek z Košíc: Má· 
ria Marenčáková po veľmi. nervóz
nom úvode f Bach) pozoruhodne 
zvlád la Piece héroique C. Franc.k·a, 
tempove, výrazove aj v dynamic
kých gradáciách. U Anny Dinde
~ovej tá istá výh rada, no tl'eba po
chváliť jej prednes Regerovej In 
trodukcie a pass~caglie, kde od 
z_ačiatku _do konca udrža la napä
tie, nepľlpustila nijaké rytmické 
p rerušen ie toku. Eva Magdovä sa 
proti minulému roku zlepšila,. no 
treba jej vytknúť príliš ospalý 
prednes Bac ha . . Vo Franckovom 
Choráli a mol nasadila nie vir tuóz
ne, ale až agresívne tempo. v po
malých častiach uplatnila citlivú 
agogiku, závery úsekov však ne
boli celkom presvedčivé. 

Nech najmladšia generácia ot·
ganistov prepáči recenzentovi kri
tickejší tón. Na ospravedlnenie 
iba toľko: o rok to bude iste este 
prísne jšie. Veď rastieme? 1 

LADISLAV DÔSA 

BOHUSLAV MARTINO: I. klavlrny koncert s orchestrcira 
DMITRIJ ŠOSTAKOY.IC: Prelúdiá a fúgy op. 87 (A dtl_~, 

d mol) 
DAGMAR BALOGHOVA - klavír 
SYMFONICK'ľ ORCHESTER Cs. ROZHLASU M PRAHE -

diriguje: JOSEF HRNčiR 
~ Panton ll 0533 - Stereo 

Med%i tituly - vydané v roku 1978 hudobným vyde
vateľstvom PANTON - patrí aj gramoplatňa, na ktorej 
hrá pag~ar Baloghová {s pra!ským Symfonickým or~ 
f*!ls,trom. Cs. rozhlasu pod taktovkou Josefa Hrnčífa) 
l. klavít:ny konce1•t Bohuslava Martinu a dve prelúdlti 
a f~gy, z opusu 87 Dmitrija Sostakoviča. 

· Hu.d9bná kritika zvykne zaraďovať l. klavírny kon
cert do línie osobitého neoklasicizmu B. Martinú -
jednak, snahou ,,zamuzicírovať si" podra vzoru Haydna; 
či Mozarta, jednak zlúčenim klasickej f ormy orchestrál
neho .Pllrtu s modernou sadzbou sólového nástroja. Za 
klasil!kií môžme označiť aj ko-ncepciu diela v zmysle 
kontrastu časti: prvá a tretia spevné, optimisticky roz
jasnené s typickou ,.martinúovskou" melodikou, stred
ná časť pomalá, méditativna. 

Prvý klavirny koncert vznikol v Paríži v roku 1925, 
Spadá teda do prvého · tvorivého obdobia skladateľa 
a ovplyvnený je {najmä krajné časti) Parížom, v tom 
čase zaujatým Stravinského " preVl'atnými" baletmi, pre
kypujúcimi rytmom. Ma1'ti111\ tu vyžaduje od interpreta 
te~perament, zmysel Pl'o rytmus - miestami aj cit pre. 
jazzové prvky - a samozrejme, velkú dávku vrúcnosti1 
potrebnú pre tlmočenie lyrických, medl.tativnych častí. 

l l . Bratislavské jazzové dni 
l.JI;: kcí tuou Stl'ánkou jazzo

vý< ll dnf je okolnosť, že boli 
or[Jtml zované V!ilue!ne· amatér
slotmi naclšencami, ktorí cel
kom úspeiine napodobnili pro
fesi!málny ,.festivalový" moclel 
{powaní hostia, ubytovacie 
streciisko, p1·ogramový bulletin 
a pod. J a vynaložili množstvo 
casu bez akejkoľvek finančne; 
oclmeny. 1'o na fedne; strane 
dokazute životaschopnosť ;azzu, 
hutl!Jy. k torá ešte stále dokáže 
mobilizovať nadšen_l}ch qmo.té
r ov , na clruhej strane priebeh 
jazzoopclz dní {a to napriek ich 
úspe.~n.ému vyzneniuj, dokaw
;e, že tento amatérsky prístup 
k orqonizácii musí postupne vy
striedať {síce z w•čilého Jzľa
riiska mene; sympatický, ale 
za to účinnejši/ model , v kt o
rom by sa amatérske nadsenie 
spojilo s možnosťami profesio
nálnych inštitúci!. V súčasne; 
dobe existujú totiž predpoklady 
k tomu, aby sa na podu jatie 
napojil! okrem rozhlasu (kto
r ý priebeh jazzových dní za
znamenal J a; televízia, Slov-

V !Judúcnosti budeme v , teho 
hre čakať ešte výraznej!>iu pe
čat individuality. Ďalšie výraz
ni! osobnosti p6sobia v Kvintete 
J,aclislava Gerharäta (pohostin
ne s ním vystúpil at Laco D~
czi j . Z'áto f or mdcia ;e zamera
ná na komunikatívny {azz-rock, 
v ktorom však prevažu{lí {az
zové prvky [z hudobníkov toh
to zoskupenia na koncerte mi
moriadne zaujala hra tenorsa
xofonistu Dub oš a Tamaškovičo }. 
Z reprezentantov l!eskej sct!!ny 
mala u obecenstva najväčší 
tíspech bratislavská premit~1·a 
Prazského big banäu, ktord 
znamenala zážitok, na aký sa 
nezabúda. Imponujúca te konti
nuita vývo;a českého veľkoor
chestrálneho ;azzu. Koncom 60. 
rokov sa totiž zdalo, ie tento 
druh hudby zostane v kompe
tencii etablovan!Jch profesto
ndlnych orchestrov a nová ge
nerácia hudobníkov už zre;me 
nebude mat záufem o hru v big 
bande. Na rozdiel od všetk"ých 
logických preclpokladov ml adí, 
moderne orientovaní amatérski 
hudobníci z r6znych pražských 
skupín {ku ktorým sa pri-dal 
jeden profesionál - Tifi Sti
vín } zaloltil i orchester s výsost
ne aktuálnym interpretal!ným 
konceptom. Podnetným činom. 
dramaturgie ;azzových dnt bo
lo a; angažovanie gitar istu Ru
dolfa Dašeka, ktorg predt!ím 
dlhšiu dobu vere;ne nevystupo
val. Pomocou zau;ímavých s6-
lo!Jých kreácit ukázal , že toto 
odmlčanie bolo plodné pre pre
lzlbenie jeho individutílneho lw
dobného výrazu. Dalš!m, veľmi 
zau;ím.av.tJm zoskupením, ktoré 
vzniklo len z príležitosti BJ·a
tislavskýcl! jazzových dní, bo
l o trio Stivín - Dašek - To
náš, ktoré - napriek potvrde
niu Tonášových kvalft názorne 
dokumentovalo, že Stiví1~ a Da
šek tvor ia kompaktnej!>iu, lep
.~ie zohranú dvo;icu. Obe hostu
tlíce zahraničné 'formtí.:te tie~ 
hall zamerané na súčamý ;az
zový v!íraz. l1 kvartete FEZ { z 
!V DR J vynikol natmä l!yntkajzí
ei trombonista eur6pskelzo 'for
mátu Konrád Bauer. Jeho ryt
mická sekcia v.':iak tento Stal(ä 
1.ďaleka nedosahu/e. Skupi11o 
r:yorgya Szabadosa prin.iPslo 
t1fl)iCk1í ukážku marfr~t· ~kilho po
nímani a <(!časného in7~ u. / PI 
hudobníci organicky včlenili 

prvky maďarského folkl6ru do 
svoJho, najmä po technickef 
stránke vyspelélzo prejavu. 

Co sa týka tradičného jazzu 
- tu možno zaznamenať pre
zenttíciu etablovaných súborov, 
s ktorými sa často stretávame 
na ;azzov!}ch podujat iach [všet
ky tri tradičné f ormácie vystú
pili aj na predchádzajúcich 
I . bratislavských jazzových 

Dagmar Baloghová patrf medzi renomovaných čes· 
koslovenských klaviristov. Je j meno - a k nemu pat

. ria.ce koncertné ~ pedagogi~ké llkÚ!IOfiO!!ti, spolu , , .um.tf.• 
leckými atribútmi j.ej nur,zikapt~kého. na.tureJu :.:._ sq 
zárukou úrovne i pocuvé'h'ô pristupu 'lc dlelú: s nemli-

. koncert, ·aač a i né tnštttúci.e, 
ktoré samozre jme podo/mé ak
cie plánujú cllho dopredu a zá
roveií vopred vyžaduJtí garan
cie umeleckej a i deove; úrovne. 
Nebuďme však príliš nároční; 

tri večery naplnené kvalitnou 
hudbou, to znamená veľmi sľub
ný .štart. Pochváliť moltno naf
ŕnä V!íber útJinkuJiíciclz. Kažclá 
zo zút;astnených skupín pri
niesla zaujtmavlí kvalitu, čo nie 
;e málo, Preuažná časť pre
hliadky patrila slíčasným ;az
zouzím smerom a môžeme kon
št ai oPať, že v .Bratislave pre
zentooali svo ie umenie práve tí 
na;perspekl!vnejší českí a slo
venskí hudobníci. Zo sloven
sk!íCh hudobníkov má v slíčas
nostl v cel oštátnom meradle 
veľmi dobré postavenie k lavi
rista Gabriel Jonáš, ktorý ;e 
mimor iadne nadan!J a jeho rlo
tera;sie v.1Jsledky e.~te zďaleka 
neznamenatú optimálne napl
nenie jeho t vorive; potencie. 
Joná.~ovi pripadla úlolza otvm•if 
podujalie. Napriek handicapu 
[rozlaäen!J klaví1•, ktor(; už v 
ďaBieh d1~och naladili/ !eho 
uýlcon cwlcázal, že v súčasnosti 
sa clopracoval k veľmi zaujíma
vému, i kecľ eklektickému ·Jre
javu ( najv!íraznefSie vplyvy ·
Keith farrett a Chick Coreaj. 

f.adisl av Gerhardt 

Rudolf Dašek Snímky: Ing .. V. Hák 

, Iými nárokmi, ,ktoré .. Martinú. kladie na inte~pretov, .sa 
Baloghová vyrÓvrÍala dÓbre: jô patr'ične temperamimtná, 
je j interpretácia vyzdvihuje kddý - i malý melodický 
motív; rezervy má v úsekoch, ktoré vyžadujú aj akési 
,.pohranie sa" s bodkovaným r ytmom. Nesporne inter
pretačne najvydarenejiou je druhá časť koncertu -
spočiatku smutná, neskôr vznešená, uplatňujúc tu v pl
nej miere do rúcha modernej harmónie odeté melodic
ké majstrovstvo Bohuslava Martinu. Umeleckým vkla
dom interpretky je využitie každého melodického mo• 
tívu v koncerte n~ príslovečné "muzicfrovanie •.. " 

Josef Hrnčíi' so Symfonickým orchestr om čs. rozhla
su v Prahe sa neobmedzil iba na "sprevádzanie" sólo
vého partu koncertu. Jeho orchesh•ťilne na!ítudovanio je 
rovnocenné sólistíckému prístupu a v plluij miere tak 
spoluvytvára umelecký dojem z diela. 

Platňa je doplnená dvoma ukälkami z cyklu 24 pre· 
Jfldii a iúg op. 87 Dmitl'ija šostakovit:a (A dur 1.:. 7-. 
d mol č. 24). Je to šťastná okolnosť - :daloghová ·tu 
uplatňuje všetky atribút>: svojho umenia. Pri počúvaní 
si posluchát neuvedomuje technickú náročnosť týchto 
diel, naplno ho uchváti ich hudobná krása · a ľahkosť; 
s akou interpretka skvosty klavírnej literatúry podáva. 

Obá lka platne prináša na prvej strane fotografiu Dag
mar Baloghovej pri klavíri, na druhej strane poskytujl. 
informácie z pera Jaromíra Ki'fia o sólistke a jej intel'
pretai!nom zamerani a o dielach znejúcich na platni. 
Skoda, ze vydavatelia aj vtédy, ak nejde o profilov(i 
platňu dirigenta, či orchestra, nezaracfujú na obálkti 
aspoii základné informácie aj o nich. Sú predsa spolu~ 
tvorcami nahrávky, jei koncepcie i kvality. Cudzojazy~· 
ná mutácia textu {v tomto prípade do angli.čtiny) pred
pokladá tiež distribuovanie platne do za-hraničia - e to 
je ďalší dôvod tejto požiadavky. · 

Záslužným činom vydavateľstva PANTON je sprístup· 
nenie · 1. klavírneho koncertu B. Martinu ....; na kon
eertnýcb pódiách menej hrávaného cltela - širokej o~ci 
záujemcov. Gramoplatňa zároveň približuje ďalšiu 
stránku interpretačného umimia Dagmar Baloghovej, di• 
rigenta Josefa Hrnčfi'a i praiského SOCRu. . 

d1~och} 12 ktoré opäť potvrdi l i 
svoje zntíme kvality. Bol i sme 
svedkami toho, ako Novfí t radi
ciondl postupne opúšťa dixZe
landový formát smerom ku 
mainstreamovému swingu a ak o 
Revival Jazz Band naďalej za
ujímavo osciluje medzi dvoma 
štfílov!Jmi polohami - a to arz
gltck!ím revivalizmom {u in
štrumentálnych skladbách/ r, 
mainstreamom [IJ skladbát.:h. 
ktor~ interpretuje spevák Pete1 
l~ipa}. Pr íjemný zážitok zname
nala hra Pra~skélzo synkopic · 
k~ho orchestra, ktorá vynalte· 
zazJým spôsobom (so vzácnym 
citom pre humor} .~tylizu;e prv
lcy populárnej hudby z prelomu 
~O. a 30. rokov. 

Ako hodnotiť Bratislavské 

Y.REZUCHOVÁ, 

jazzové dni? Z objekttvne.ho 
hladiska mo~no popri uvede~ 
nfích kladoch uvtest aJ niekoF-: 
k o dielčfch t zásadných pripo
mienok (mal som mo~nosť p~ 
zorovat, ze organizátori príliš 
senzitívne reagovali at na dob~ 
re mtenené marginálne IJ!Jhra
d.y /. Ak však uvážime, že orga-; 
nizáciu rozsiahleho podujatia 
malt na staros tt členovia l azzo
l!ého krtížku pri Centrálnom.rJy
soko.~kolskom k l ube, neostdvo. 
iné, len poprtať, aby ich a11.t v 
!Judúcnostt neopustila cltuť od 
nevďačnef organtzátorsket prd· 
ce a natmä, aby sa tm poda
rilo vo vlllHJet miere získa( 
účinn/1 podporu v!>etk.1Jclt zain
teresovaných zlo!tiek. · 

IGOR WASSERBERGElt 



O rumun1kej hudbe súčasných ciní hovorr. ry v Bukurešti mui ua;tll ,,,,. 
dľa románu Marka · Twaina 
Pl'inc a žobl'á.k. Okrem toho ve
ra komponujem pre deti - od 
drobných piesní, až tJu orató
rium pre détský zbor. sólistov 
a symfonický orcheste•~ - Po
vesť o záltrade. Mám rád v 
hudbe humor a tak som napísal 
Sesť humoristických piesní, 
uvádzajú sa ti ež ako Humoris
tická ~uita. Dielo je napisané 
na verše nášho poeta Todora 
Argbeziho. Táto suita je po 
stránke hudobnej štruktúry 
nonkonformist ieká .. Spája sa v 
nej recitácia, spev detí s 
konkrétnou hudbou. 

Laurentiu Profeta 
tajomn!k Zväzu rumunsltých 
.$kladatelov. Jemu pat~·ila prvá 
otázka o nadväzovaní na Judo· 
vé a 11árodné tradície v oblasti 
,tzv. váí nej lludby. 

· - Aku kaldá národná hudba, 
patriaca ,do európskeho spolo· 
l!enstVQ•, vychádza i tá uala z 
ludových - foU<Ió1·nych b•adí· 
eU • . Rumunský hudobný folk· 
lór si uchoval umoho staroby· 
lých štrukturálnych prvkov, 
najmä v tonálnej oblasti -
zvláštni formy pentatoniky a 
heptatonlky. Ešte prlznačnejií 
je vlak fudový odkaz v rytm!C· 
kef st1•ánke. Zborová tvorba v 
mnohom vychádza z byzant
ských tradícii - veď až do 
konca 18. storočia sa pestoval 
bohoslužobný spev v staroslo
vienčine a uplatňovali sa tu 
silné vplyvy ruského a ukra-
jinsklího spevu. To všetko vy· :dskaU Pl'OmJe v Kusevického 
tváralo velmi originálnu po- nadácii. Práve táto generácia 
kll!dnicu, z ktm•ej čerpali také presadzuje velmi aktuálnu myš
zjavy , našej , hudby, ako boli lienku, že napriek všetkým 
George Enescu, A. Alessandt•es- technikám zostáva hudba stále 
eu, 1. Dumitrescu, M. Mihalo· expresiou duše. Myslím, že pre 
vlci, A. Mendelsehn, z. van- tento citový podtext majú ich 
cea, alebo T. Olah. Národné diela úspech u publika. Nedáv-
prvky v tzv. vážnej hudbe bo- no mala premiéru koncertná 
li interesantné pre om•ópskeho ope.ra Iona od Anatola Viet·u. 
poslucháča nielen v minulosti, Táto teatrálna poéma na text 
ale osobnosť skladateľa sa ni- poeta Mariqa Sorescu je akou-
mi špecifikuje a autorsky pod- si rezonanciou a súčasnou me-
pjsuje aj dnes, i keď _ samo- tafol'Ou na biblickú legendu. 
zrejme - ich transponovanie Jej ideou je téma o vuíttornej 
dostáva trochu iné dimenzie. slobode človeka, naplnení 
Povedal by som, že rumunská zmyslu tohtn pojmu v ill!en-
národná hudba sa vyvfjala od ciách dnellného chápania. Bol 
rapsodičnosti k syntéze. Pripo- to veľký úspech. Centrálnu po-
moniem opäť George Euescu, stavu tejto opery spievajft traja 
ktorý je známy vo svete svojou s]Jeváci - tenorista, barytonis-
Rumunsko11 poémou a dvoma ta a basista, spoluúčinkuje zhor 
Rtnnunsk'ými rapsódiami, t•ov·- a orchester. Tri rôzne fat·ebné 
nako ako aj operou Oedip, l<to- hlasy difet•encujú odlíšné polo-
rá nadväzuje na tzv. archaic- hy psychologických zmien 
ký konštruktivizmus a !tvrťtó- hlavného hrdinu. Tibel'iu Olah 
nový systém. No nebojím sa po- napísal v poslednej dobe zase 
vedať, že známej~i je na kon- velmi silné oratórium na texty 
·certných pódiách práve diela- Majakovského. Okrem týchto 
mi silne ovplyvnenými rumun- mien má však rumunská hud-
ským folklórom. v našej hud- ba vera skladateľov, ktorí Ma-
be nie je výrazná hranica me- dajú a za tým účelom niel'az 
dzi tt·adfciou a avantgat•don. i experimentujú. Iste, ich bud-
Všetko na seba kontinuitne ba nie je tHe šit·ol<é publikunt. 
nadväzuje. Jeden západonemec- Ale tzv. hudba pre všetkých 
ký kritik nedávno povedal, že má u nás širokú podporu stra-
rumunská hudba má všetky níckych a š tátnych ol'gáuov_ V 
znaky súčasnosti, ale nie tie ~obe masmé~ií .i~ sa.mozrejn~~· 
negatívne. Je prlznačné pre ze trab<J vyr1eš~t vel a estetJC· 
dn\lšný si.a~. že v . ndej kom- _ . kých . a. edu~a~xvnyc~.. problé
p'ozičnej 1ikóle sa pt•eUna'jú rílz- ~lOV. PJ ed . naš1m .Zvazom stu
lie litýi:~ a techniky, často· ge- ' Jl ako hl?~n,Ý problén~ ot~~~~· 
neračne mladí skladatelia pUíu k_lo má r:'1sat hudbu ~1 e ua)š!~: 
"tradične" a naopak: staršia š1e pubh~um a to n1ele u vá_l':· 
generácia sa snaží o moderné nu . a ln at fz~:. zábavnú .. ~k JU 
'vyjadrovacie prostriedky. Spo- nehude~e ~t •• ať. s _ n?Jv~ačli?u 
meu'ir.m za mnohých Tudora z~lluoveduo~tou _a I_naximah~}llt 
Ciortea, 'alebo 85-ročného L. sush·ednfm mšpu•ácJe my, UJlllÚ 

Feldmanna. No neznamená to, sa t~hto žá~rn, zlí, ~lebo ne~ 
že by mladli generácia pfsala ~vahfikova.m . s~Iadateha. MáJ~e 
iba neoklesicky - sú medzi ~?Iý ~?~ sk}adater~v •. klorf. sa 
nimi aj modernisti, ako napJ•f.. zaob.euttú tymto žanJ om. Spo· 
klad Liviu Glodeanu, alebo Mi- l~tellleJn Radu .~erba1~?·. H. Me· 
hai Moldovan. Veľmi silné je hn~anu! . Met'Jusa JeJCu, A. 
stredná gen·eráeia skladaterov, Oscham*klho. 
ktOl'ých t•eprezentnje Anatol Pre informáciu našich čitate-
Viern a Tibe1·iu Olah. Presadili ľov: sám Laurent!u Pr ofeta JO 
sa aj v eur(lpskom kontexte a autorom celého r adu šansónov 

na texty rumunskýcli básnikov 
( Eminescu, Cil•jan, Minulescu, 
Dumhrava ... ). Z tejto oblasti 
jeho tvor by vyšla aj d lhohrajú
ca platľía s veľmi dobrou pre
zentáciou autorskou, aj inter
pretačnou. Pýtam sa teda na 
jeho kompozičné zameranie, 
pretože nle je zvykom - aspoň 
u nás nre - aby sa skladateľ 
venoval rôznym žánrom. 

Som tajomníkom Zviizn 
rumunských skladateľov n jed
nou z mojich hlavných úloh je 
systematicky pôsobiť - rôzny
mi dostupnými prostriedkami 
- na výchovu ilíirokého publi
ka. Samozrejme, táto úloha sa 
začfna už v spolupráci so ško
lami. Ale akokolvek si ich vá· 
žim, myslhn si, že v dnešnom 
storoči je najlepšou i najhot•
~on školou televízia. Viete ako 
to myslím . . . Deti vyrastajú 
čiastočne aj pod vplyvom tele
vízie, ktorá, žiar, supluje nié 
raz vplyv rodiny, ba aj dobrej 
školskej výchovy. · Preto nám 
veľmi záleží, aby práve v roz
hlase a v televízii sa vysie lala 
iba dobrá súčasná hudba kaž
dého žám·n. Od nej závisí a j 
budúce publikum. Velmi sa za
oberáme aj pl'ácou amatér
skych !>ÍlbOl'ov a zariacľnjeme 
nad nimi odborné lJatl·onáty. 
Otázkami výchovy nového hu· 
dobného obecenstva sa špeciál
ne zaoberali Pl'i rôznych prí
ležitostiach aj najvyššie stl'a
nícke ot•gény. A ť.o sa týka 
mňa? Som sklad;~ter - a nie 
dogmatik (v zmysle kompozii!
ného štýlu). Preto sa neboifm 
písať l'Ô:t:ne fo t·my, dl'llhy a žán
re. Predovše~kým ma zaujíma, 
čo a ako chcem povedať ak11 
človek. A tak sa rovnako venu
jem tvol'be piesni, šansónov i 
vážnej hudbe. Už · osem sezqn 
je na repertoári Národnej ope-

Mala som možnosť zoznámiť 
sa s hudbou baletu Pr inc é1 
žobrák, ako aj s Humoristic
kou suitou z g ramofónovej na
hrlivky a som presvedčená., ze 
obe cllela by si našli veľmi 
vďačných poslucháčov 1 na Slo
vensku. Ak balet L. Profetu m á 
znaky priam romanticl{ej cito
vosti, so zmyslom pre' tanečný 
pre·jav, jeho suita by bola víta
ným obohatením repertoäJ'll vy
spelýcll detských speváckych 
7.bor ov, ktoré llfadaj (l repcrl'o(lr 
i s vilčšfnJi ambíciami, než sú 
tie tradičné. 

- Už som spomínal, že ma 
zaujímajú rôzne lmrlobné fnr
my. Pt•e známy bukurešťský 
zbot• Madrigal som napísal die
Io, ktoré je variáciou melód ie 
od sll·edovekého spracovania, 
až po súčasné cháiJanie tohtu 
hudobného elementu. Pre miia 
je melódia tou hlavnou ztnz
kuu vyjadl.'ovania i ked' 
uznávam, že pre iných sk\alla
teľov sítča:;mosti môže byť rlô
Icži.tejší rytmus, alebo zvukovo
farebná stránka. 

Čo je podľa vlis nujvHčš!m 
pt•oblémom súčasnej hudby? 

- Myslim si, že architektúra 
diela. To nie je otázka minu
táže skladby, ale vnf1torného 
na11ätia. -11y-

Obal gramoplatne so suitou z baletu Princ a zobrdk a so Šiestimi 
humoristickými ples1~ami od Laurentiu Profetu. 

Varšavská filharmónia v jubilejnej 
, 

sez one bou pravidelne uvtí.dzať startí t 
stíčasna poľskú tvorbu. Uz od 
päťdesiatych 1•okov sa začali 
formovať tvoriv~ osobnosti 
mnohých popredných poľských 
skladateľov: Lutoslawskf!ho, Ba
cewiczoweJ, Bairda, Serocké
ho • .• Na skladateľ ska drdhu sa 
pripravovali i nové mend: Pen
dereckt, l{tlar , Bloch, Górecki a 
mnohf ďalší, ktort dnes patria 
k veľmi zndmym mendm stred
net skladateľskej generdcie • 

Slávnostný koncert, ktorým 
začala svoju činnost Var§avskd 
filharmónia bol 5. novembra 
1901. Uskutočnil sa v budove 
filharmónie vo Varšave na Jas
nej ulici č. 5, ktorú postarJíl! 
•podľa projektu l{arola Kozlow
sk~ho. l{oncertnd sieii bola ver
nou kópiou koncertnet stene 
sldvneho Gewandhausu v Lip
sku. V čele Varšavskej filhar
mónie stdl svetozndmy hudob
ntk, skvelý huslista, skladateľ 
a pedagóg Emil Mlynarski. 

-: Vznik Varšavskej filharmónie 
;m'al obrovsk!} ·význam pM roz
v ot poľskef hudobnef tvorby a 
k ultúry. K f ilharmónii sa viažu 
.at významné hudobM udalosti. 
V r . 1927 bola zorganizovaná 
p1·vá medzindrodná súťaž F. 
Chopina, na ktoret zlskal prvé 
miesto Lev Oborín zo ZSSR. 
Očastntkom sútaže bol at mla

·riučký k lavir ista Dmitrij šosta
kovič . . . V r. 1935 - prt 100. 
v!}roči Henryka Wientawskeho 

zorganizovali vo V ar š ave 
Medzlndrodntl stlta~ lwsztstov 
za účasti 160 inter•pretov. K 
na;lepštm patrili Gtnette Neve 
z FJ•ancúzska a David Olstraq_h 
zo Soviétskeho zväzu. 

v prvých dňoch druhe/ sve
tove;. vojny - v r. 193!'1 - zni
čila budovu filharmónie bom
ba. /!.Ze už 10. X. 1947 v kon
certnet sieni "Roma" na Nowo
grodzskef ulici bol prvý povoj
nový koncert Varsavskej filhar-

móni e. Umeleckým vedúcim o 
rok neskôr sa stáva Jan Makla
kiewicz. V r. 1949 sa stíbor me
ní na orchester štátne; opery 
a filharmónie. V podstate však 
vykonáva teleso iba funkciu 
operného orchestra. Zdá sa, že 
treba utvoriť nov,q symfonický 
sabor. Na túto prácu sa podu
jíma Witold Rowickt. Dňa 12. 
januára 1951 je prvý koncert 
nov~ho orchestra. StílJ• sne sa 
dostdvajú do popredia snahy o 
rekon~trukciu pôvodne/ budovy 
filharmónie na Jasnej ulici. 
Otvdracl koncert v obnovenet 
budove bol 5. Il. 1955. Je to sú-

časne z deti, kedy sa obnovil 
cľaliit ročnik medzinárodnej 
chopžnovskej sútaže { l. ročntk 
bol v r. 1927 }. Jet laureátom 
sa po prvý raz stal Poltak 
/!.dam Harasiewicz. Od toho d1~a 
md súbor Varšavskef filharmó
nie nov~ meno - Ndrodnd fil
harmónia. Tento názov orches-

• tru udelila Štdtna rada PĽR. 

Veľký symfonický orchester 
md 120 členov. Na tch čele fe 
už 25 rokov netínavnO umelec
kO vedúct a dirigent Witold 
Rowtcki, ktorO st už v prvých 
rokoch svofef pôsobnosti dal 
cieľ, stíčasne so svetovou hud-

V spolupráci so Zväzom poľ
ských skladateľov začala Ntl
rodntl filharmónia vo V ar š ave 
organizoval každý rok festi"al 
s'tíčasnef hudby "Varšavská je
seň". Postupne sa tento festi
val premenil na medzindrodnll 
fórum súčasnef hudby. 

Veľkt) symfonický orchester 
Národnet filharmónie pod ve
denlm Witolda Rowického a 
lindrzefa Markowského absol
voval 40 veľkých umeleckýeh 
turné po krajtndch všetk!]Ch 
kontinentov. Počas povojnové
ho štvrťstoročia hrala Ndrod
ná filharmónia v 482 veľkých 
hudobných centrách rôznych 
krajín. 

Ntlrodná filharmónia osldvila 
teda na sklonku nzlnul~ho roku 
75 rokov svojho pôsobenia. Ale 
celá tohtoročná hudobná sezó-

' na te v znamení tohto výročia. 
Jubilejný rok ukončia autorské 
koncerty z diel Lutoslawsk~ho 
a Pendereck~ho. Jubilefných 
programov sa zúčastnia t tele
sá mnohých krafln. 

ZDZISI:.A W CZAPLIŇSI<I 

l 

l 

Zo zahraničia 
V rá mci knltti.rne j dohody 

medzi Ceskosluvenskom a Ra
l<úsk~m nadviazal brnensltý 
Komorný orchester Bohuslava 
Martinu spolupl·ácu su štítd ium 
Viedenskej štátnej upet·y. Pn
i!as festivalu Carintbského l etu 
1977 uvedie spomínané štúdio 
a Ol'chester z Hruu málu zuá
mu operu Ch. W. Glucka .,Cí· 
iía nky". 

V decembri m. r. mala vo 
Viedcnslu!j š tátnej npere sveto
vú premiéru 011era Guttfr icda 
von Einema Úklady a láska. 
Inscenáciu diela, ktol'l! sklada
tel napísal podľa Schilluruve j 
rovnomenne j dt•ámy, pript•avit 
dirigent Christoph von Dohná
nyi a relíisét• Oto Schenk. 

Málo známu operu Rimskélm
Korsakova "Mozart a Salieri'' 
na námet Puškina uviedli 27.o 
uovcmbra m. r. v ll]>er nom di• 
vadle v Tolll'S vo F'r a nct'tzsku. 

Diia 11. novembra 111. r. skun
i:il sa v Puerto Ri co J'esliva l 
Pabla Casalsa. Trval tri týždne, 
Un! neobyčajne slávnostný """' 
11ri príležitosti 20. vý1•očia svoj• 
hn založeniu a 100. výročia 
nal'udenia Casalsa. Predchá
dzajúce festivaly, ktorých ini• 
ciiítorom bol svetoznámy špa· 
nielsky violončelista, dirigent a 
skladateľ, boli v malom mes· 
tečku Pradcs v Pyreucjácli, 
Tentoraz s a teda festival JJL'é• 
niesol do Puerto Rico a ume
leckým vedúcim podujatia bol 
Eugene Istomin, známy klavi
rista a Casalsov priateľ, ktorý 
s ní m pracoval vyše 30 t•okov, 
Počas podujatia bolo 21 kon" 
certov - predovšetkým s· die• 
lami Bacha, no odztľelo a j 45 
Casalsovýcb skladieb vo vyni· 
kajúcej interpretácii svetovýcli 
umelcov. 

iVo Viedni 20. novembra 
uviedli ope1·u Richarda Straus
sa "Ariadna na Naxe". Insee" 
nácia sa povaliuje za veľkí{ 
opernú udalusť Viedne v pos
ledných rokoch. Dielo hudobne 
naš tudova l Ka1'l Biihm. 

V Btulapešti sa už od l'. 1967 
ptJr iarla každý rok Mcdzinál'Od· 
uý sem inár k d ielu a odkazu 
Bólu flartôk;J, Zúl:astimjú sa ho 
iuijvý:tilamnejši hudl)bnici a 
pedagógovia, ktorí sa špecialí· 
;mjú na iutertJretáci u Bartóko.
vých llicl. ľuhto roku to !Julo 
70 hudobníkov ztl zahraničia a 
Mud'arska. Medzi tJedag6gmi 
bul i významný matlm·ský skla
dateľ a klavirista Pút Kadosa1 
d'alcj André Gin·nm·. ViÍmos 
Tatrai, z mladších spomeiímfl 
klaviristov Dcszó Ráukiho a 
Giuln Kissa, ktm•í viedli kun; 
in ter pt•etácie klavíJ•uych kon
t:m.•tov Bart61ca. 

l'RO -ARTE MUSICA - ko
mm•ný súbm•, k torého členmi 
sú mladí pl'Ofesori Konzerva
tória v Bratislave, účin!mval 
10.-18. novembra m. r. vo Var
šave, v I<ralmvc, v Opole a v 
tfalšít:lt poľských mestách. Mi
mnrlaclne úspešný bol koncert 
v Komornej sále Krakovskej fil
harmónie, ktorý bol súčasťou 
Dní kultúry ČSSR v tomto mes
te. Náročné publikum vysoko 
ocenilo inte1·pretár.iu diel F.
Carossu, J. n_ Heinicheua, G. F, 
Händla, J. Ch. Pepusr.ha a B .. 
Martinu. 

V leningradskej knižnici jij 
uložený rukopisný spevník, v 
kturom ob.javili pieseň ,,Dil<a, 
dika Rnsancl". Pieseií, ktorá má 
poloľudový chm•akter, pochá
dza z 18. storočia a odbornh:i 
lAi m•isu dzuili slm;<>nsl<v nôvnrl. 

Jehudi Menuhin vydal pnd 
názvom Nedokončená cesta 
svoie životné suomienkv. 

Východonemecký hudobný ve
dec prof. Geor~ Knepler sa do· 
žil v týchto dňm:h sedemde
siatin. Via ceré je ho estetir.ké 
a histol'ir.ké štúdie poznáme i 
u nás. 

K storocnil!i hudobného na
ldadaterstva Dt~blinp,eJ• otvorili 
vn Viedn i vcfkú výstavu. Sú 
tam viaceré cenné rukopisy_ ko
l'llšpondencia a iné záva2né dn
kumenty. 

V r ámci vefkoi t•akúskei erlí
cie Skladatelia 20. storočia pt·i
pravujú monografi u o Alexan· 
drovi Zemlinslmm. 



Ko-ncmn ílecembt•a m. 
r. oslávila významné ~i 
votné jubileum Eva Pap
pová, profesorka Kon
zervatória v Bratislave a 
dlhoročná vedúca klavír
neho odboru na tejto 
ikole. 

Ako žiačka študovala 
na Štátnom konzerva tó
riu v Bt•atislave 11 prof. 
Anny Kafendovej, neskôr 
na VŠMU v Bratislave ( 2 
t•oky) v triede prof. Fri
pa Kafendu a 2 roky v 
triede prof. Anny Kafen
llovej. Ako profesorka 
nastúpila svoju pedago
gickú dráhu na bratislav
skom J{onzervatórin roku 
i1953. 

Odvtedy vykonala na poli slovenskej klavírnej pcda
~ogiky veľký kus záslu~nej práce. Predovšetkým podala 
vynikajúce pedagagické výsledky, keď celý rad jej žia
kov sa úspešne umiestnil na popredných · celoštá,tnych 
súťažiach. Na súťaži "Virtuosi per musica di pianofor
ie" v ústí nad Labem ziska! prvú cenu a titul absolút
ného víťaza Cyril l)ianovský. Tamtiež - za medzinárod
nej účasti - získali čestné uznanie I. stupňa žiaci Pavol 
lv.irág a Blanka Plhalová. Na klavírnej súťaži B. Smetanu 
5 medzinárodnou účasťou v Hradci Králové získal prvú 
~íinn a cenn kritiky za najlepšiu interpretáciu skladieb 
lB. Smetanu Cyril Dianovský. Na súťaži slovenských kon
fl;el'Vatórií dostal prvú cenn Pelet· Minárik, tretiu cenn 
,Jana Jakvertová a čestné uznanie Alena Kopčanová. 

Pr of. Eva Pappová je vedítcou klavírneho odborn hrn
tislavského Konzervatória od roku 1970. Pri vykonávaní 
tejto zodpovednej funkcie vytvára Jlriaznivé podmienl<y 
pre rozvoj kolektívnej SJIOlupráce, zabezpečuje platfor
nm pre vzá jomnú výmenu n ázorov v duchu priateľských 
vzťahov a družného spolunažívania. Je horlivo u propa
lgátorkou na jmodernejších, p t•edovšctkým sovietskych vy
učovaclcll metód, usiluje sa o dodržanie súčasného 
:trendu vo vývoji metodickej práce a podporuje zdt·avé 
porovnávanie naš ich a zahraničných klavírnych ~kol. 

I keď pedagogická činnosť je dominantou jej ume
~éckélto života, predsa si našla čas aj pre koncel'taú 
~innosť - hlavne v mladších rokoch - a stále udržuje 
živú ume leckú spoluprácu so svojím manže lom dr. Gus
.távom Pappom a inými spevákmi na báze lconcet·tuej 
~innosti. Taktiež robí t•evizie nôt pre konzervatót•iá, zo
s tavila spolu s prof. A. Elanovou skriptá z metodiky 
klav[rn:äj hry pre potre i.Jy vyučovania na konzervatóriu 
atď. 

Je viifmi aktívna ako členka porôt význam ných eoin· 
'tátnych súťaží, ako napríklad sftfaže " Virtuosi per um
sica di piauoforte" v Ústí nad Labem, Beethovenovskej 
klavírnej súťaže v Hradci pri Opave a na sftťnž iach 
·ĽšU . .. 

Srdečnou záležitost'ou lll'UL Evy Pappovej je jej dlho
l'Očná spolupráca s ĽSU a osvetovými zariadeniami, kde 
P•~avidoine robÍ prieskum, hospitácie, ako aj teoretické 
jicmináre. 

.JUBILANTI 
D11a 10. decembra m. r. oslávil 60 rokov doc. dr. Vla

dimír Gregor, CSc., dlhoročný vedúci Katedry hudobnej 
výphovy na Pedagogickej fakulte v Ostrave. Je rodákom 
z Olomouca. Na štúdiách (slovanské gymnázium a uči
teľský ústav v Olomouci) prišiel do styku s výbornymi 
učiteľmi spevu, najmä s prof. Františkom Waicom a Ri·· 
chardom I<opom, ktorí u neho vzbudili záujem a lásku 
k hudbe. Na univerzite v Brne študoval filológiu ( ~os
tinu a ruštinu) a hudobnú vedu a výchovu. Pt·e uzavre
tie univerzit počas fašistickej okupácie si však dokotl
čil vysokoškolské štúdiá až po oslobodení - na Palackó
ho univerzite v Olomouci. Doktorát filozof ie získal na 
býv. Masarykovej univerzite v Brne roku 1950 - di
zertačná práca: "Olomoucký skladatel Ludvík z Dietl'i
chú a jeho piseň Moravo, Moravo". Historické a teot·e
tické štúdium si doplnil praktickým vzdHlanbn - š tát
nymi skúš ka mi z hudby na brnenskom Konzervatóriu 
{zborový spev, klavír a husle) . Al<o učiteľ prešiel tlie· 
koľkými stupiíami šltôl a v roku 1954 sa stal odborným 
asistentom Palackéllo univerzity v Olomouci. Od roka 
1959 pôsobil a ko vedúci Katedry hudobnej výchovy na 
novozriadenom Pedagogickom inštitúte PF v Ostrave -
až do roku 1974, kedy sa zo zdravotných dôvodov vulal 
tohto vedúceho postavenia. 

Vo svojej pedagogicko-vedeckej kvalifikácii postítpil 
v r. 1962, kedy ho menova li docentom hudobnej výcho
vy a v roku 1964 obhájil na FF Un iverzity )ana E. Purky· 
ne v lh•no kandidá tsku dizertačnú prácu Roilotnil:ke SlHl
vácke spolky, ktorú vyšla aj tlačou - v r oku 1961 
v Os trave. 

Meno doc. Gregora sa stalo širšie :~.námym a j vd'aila 
cennej Jll'h·ucke "Dejiny hudobne j výchovy v českých 
zemiach" k torá sa stala obľúbenou najmii u pedagógov 
a poslucháčov pedagogických fnl<ú lt. Viaíiimir Gregor 
patrí medzi na !iir.h najusilovnejiíich a najobetavejších 
hudobnovedo1;kých pracovníkov. Centrom jeho odbornej 
činnosti sa stali dejiny ruhotnícl<oho zlmrovélw spevu 
u nás a de'jiny ltndollnej výchovy v českých luajm:h, du 
ktorých zhrnul aj históriu vývoja dramaticke j tvor by 
pre deti a mládož a detskej pie~;ne. Ale zau jíma sa tleli 
o hudbu národného obrodenia a hudbu súčasnú. Dok<l
zuj(! to jeho pol:etné publikát:ic, v mnohom obja·; né, 
faktograľit:ky presné a ideovo orientované. Pt•e Gt·e
gorovu povahu je typické spojenie teórie s praxou a 
živý záujem u hudbu svojho pôsobiska. Preukázal to aj 
ako zbormajster Hanáckeho detsl<ého zboru (za fašis
tir:koj okupácie) a vydaním robotn íckych zborov "Zaznej 
pieseň V7.11ešená", publikáciou "Hudobná vlastiveda oln
mpuckeho kraja" a monografiou "Rudolf Kubín". Priam 
prekypuje žatva jeho skípt, vedeckých štúdii, kritik, .re
cenzií a č l ánkov. Vypracoval vyše 60 hesiel i do čes
koslovenského huclobnélio slovníka, je autorom desiatok 
rozhlasových t•elár.ií. Jeho práce majú množstvo faktov 
a vyznačujú sa bádatelskon neúnavnosťou a húževna
tosťou. l( vedeckej činnosti sa pl'iraduje a j pôsobnosť 
v mnohých vere jných Innkciách - ako tajomník odbo
čiek Zväzu českých skladaterov a koncertných umel
cov v Olomouci a v Ostrave, člen ÚV československej 
spo ločnosti )Jre hndobnít výchovu a 11redseda komisie 
pre dokumentáciu a dejiny hudobnej výcho·vy. _ .. _ 

130HUMIR STEDRON 

Zaslúžilý umelec KA-

slarii iha umocňuj{Í lioí'Jnofu Zásluli a n111oliotvárnosf 
je ho umeleckého vkla du. 

Ste autorom značného počtu tanečných piesni. Po 
móde swiltgu, tanga, valčíka, či slowfoxu postupne h~
dať markantnejlíí posun vášho kompozičného myslema 
smerom k preberaniú modernej~ích výrazových pros; · 
tr iedkov. Ktoré z týchto piesní, resp. everg1·eenov Sil 

vám dôvíh•ne blízke? 
Sú to dve piesne z posledného obdobia - Epizóda 

( interpt•etovaJa mi ju ešte E. Kostolányiová) a pies8il 
Ty opi.i:ť prídeš. Tieto s kladby znamena jú v mole! tvorbe 
určitý kro!{ dopredu aj po strtinke harmonicke j. Každý 
skladater zábavného žánru prechádza určitými obdobw
mi, snažiac sa prispôsoblt súčasnému t rendu. 

Posunom nových výrazových prostriedkov sa zrejmtl 
menila a j inšb·umentálna zložka, podmienená iste aj 
kvalitou a personálnou stránkou tanečných orchestrov. 

Ta je záležitos ť dotýkaj úca sa aranžmán. Inšt itúcie 
ul<a r ozhlas a tel~v!zia majú svojich vlastných aranžé
rov a určujú ich po. dohode s autorom. Moje skladby 
väčšinou aranžovali V. Matuš!k a M. Brož, niektoré sa 
dokonca dotvárali a j v brnenskom štúdiu. Skladby zá
bavného charakteru 11 s uity mám in~trumen tované ori· 
gi ná lne. 

Ktorí z intet·pretov sa výraznejšie pričinili o populár
nosť vašich tane!!ných piesni? 

Bolo ich skutočne vera. Mo je piesne interpretovala 
celá p iejácla popr edných spevákov. Zo začiatku to bola 
v. Racl<ovú a ). Sa l ačovií, neskoršie M, Olláryová a 
B. Li llnwnovii, po nich prišla k s lovu mladsla genctá
ciu s M, Laiť e rovou, G. Hermelyovou, E. Kostol{tnyiovou; 
.E. Mázikovou, Z. Kolínskou, H. BielJárovou, Zd. Sychl'Olll; 
D. Grúiio rn, P. Sedlákom a claWími. . . · 

Pri tanečnej piesni je dôležitá i textová stránka. 
K vašim najvýznamnejiihn spolupracovníkom-textárom a 
libretistom patri Oto Kaul ilz. 

Najviac ma nadchýi1a li texty lyrického obsahu, kto1·ý 
jo mó jmu nature lu najbli7.sí. A podla lohó ~nu:m som 
su si(Qnl a k tova ť a i s literárnymi pa r tnermi. Naša spolu
Jl i'áca s o. Kausitzom trvá neprett'žite už od roku 1945 
a dnposi<l ľ sa ná m podarilo vytvor iť niekolko deslatOJ.\ 
t.n neCných piesn!, ako napr. Do zajtra čaka), Boľ krásny 
llcľi , Mne sn každé d levCa páči a pod. Mali ohlas u pO" 
~l ucháčov a niektoré sa doposiaľ udr ža li vo forme pre
Hl'élllžovanýeh orches lräiok. Spolupracovali sme tiež na 
dvoch a daptáciách opel'ety Z prístavu do prístavu -
I'QZhlasovej a neskôr t elevrznej. V poslednom období. v 
značnej miere spolupracujem tiež s A. Ka ršayom a A. čo-
bejom. . 
.Vráťme sa do obdobia študentských reminiscencií. Vá!i 

profesor skladby - národnf umelec A. Moyzes nedávno 
oslávil vzácne životné jubileum v plnej vitalite tvo• 
ri vé ho umelca . .• 

Na pr ofesora A. Moyzesa spomínam s kutočne často. 
Od vstupu na pôdu Hudobnej a dramatickej akadémie 
bolo mi známe, že ide o prísneho, pedantného, ale aj 
vynikaj úceho skladateľa-pedagóga. Jeho prednášky z 
náuky o harmónii boli tok exaktné, že teor etickú čast 
učebnice sme prakticky ani nepotJžlll. Štfidium di~i.go
van!a absolvoval som u prof. J. Vincourlia. Hlavnú náplľí 
seminárov dotvárala práca so š kolským orchestrom ~ 
na klasickom a romantickom repertoári. Absolvovali 

•sme s priateľom Šimonom Jurovským na spoločnom 

. l\ko viídftca k lavírneho odboru usiluje sa o úzky styk ROL ELBERT oslávil 
a spoluprácu s :VšMU. Na VSMU býva pnzývaná ako 16. XII. 1976 svoje šcs(-

l<ancertä - s Beethovenovou l. symfóniu a Schuber
tovou Nedokončenou symfóniou h mol. 

Aké momenty vás najviac ovplyvnill pri volbe hudol:i• 
né ho povolania? oponentka pri diplomových p1·ácach, organizuje semi- desiatepiate životné ·jubi-

llát•c príi členov klaví1•neho odboru, na ktorých predná· lemu. Patrí k umelcom, 
i 11jú význační umelci, pôsolliuci na VSMU. · ... ~ ktorí stáli pl'l zr11de pro

Napl'iek velkému pracovnému zaťaženiu si vždy ná jde 
i:as aj pre ďal~ie ~túdium a rozširovanie svojich vedo
mostí. Zn týmto účelom hospitovala na význačných hu
'dobuu-umeleckých ~koiáclt doma i v r.ahran ii!f. Nnv!iti
vila P1·abu, Hudape~ť. VuJ•iiavu, KyJev, Leningrad, Moskvu 
a Wcima t·. Taktiež 111'avidelne navštevuje viletky knnce t·· 
ty a pozorne sleduje celé naie hudobné dianie. 

Ka!dý, kto s a stýka s naiiou jullilantkou, pozná v nej 
!enu ku každému privetivú, usmievavú, ochotnú, cenné
ho iHoveka, ktorý sa s rados(ou zapája všade tam, kde 
Je to potrebné. ROMAN RYCHLO 

[esiouálnej slovenskej 
lJOPttlárnej lanečne.j pies
ne a zábavného hudob
ného žánr u. Jelw zásluž
ná dirigentskú prax, po
dial nu pôvodných hu
dobných komédiách a 
operetách, alebo Jnnoho
ročná úspe~ná l!innosť 
dramaturga pre malé 
formy v hudobnej redak
cií Cs. rozhlasu v Brali-

SĽUK - A. Moyzesovi 
p r ed nevelmi pocet ným 

obecenstvom {oza j, 
preco? 1 zoraďoval sa na 
p6dtu koncertnej siene 
čs. rozlzl asu v Bratisla
ve {27. novembra 1976 ) 
spevácky zbor SĽUKu, 
oblečený do polomsk fíclt 
k rojov - začínal sa kon
cer t z diel ná1•oclMI1o 
umelca Alexandra Mott
zesa prt pri ležitostí je
ho 70. nar odenín. 

R tadttel SĽUKu - dr. 
· B. Bičan - privttal 

v prvom rade vztlcneho 
Jubilanta, v krátkom prí
hovore ocenil Jeho ztlsl u
hy o tvorbu pre tento sa 
bor, pri ktor~ho zrode 
sttll, bofoval o jeho ume
l eckt1 existenciu, výrazo
vosť i silu, dodával mu 
impulzy, usmerňoval a 
nado!Jšetko: písal sklad
by pre zbor, s6listov, 01'
chester t tanečnú zložl~u. 
Poprezró.dzal však ntečo 
aj zo zó.kulisia prvopo
čiatkorJ Moyzesovef pr11-
ce pre SĽUK, keď pomá
hal aj vo sf érach mimo
umeleckých, viiacle tam. 
kde bolo t re/Ja niečo uro
bif pre prvé kr6čiky no.: 
vo sa 7'odiaceho a upru
l'íu;acelto kolektívu tol!l u 
typu. 

P1'Vé dva body p7•ogra
mu prip1•avll Zenslc!'i 

[Trávnice J a miesan!) 
zbor 1 Bude jar} za diri
govania Pavla Procház
ku. v· oboch diel ach sa 

zbor uviedol velmi dobre, 
od posledného á cappel
l ovélzo koncer tu badal 
vzrast dôslednejše j prá
ce s jednotlivými hlaso
v.vmt skupinami a s ce
lým zborom, premysl enú 
cestu za výrazov!)m pred
nesom skladieb. Škoda, 
že zbor uvieclol iba ťlve 
á cappellové diela a ne
pokúsil sa vybrať sklacl
bu i zo staršej tvorby ;u
bilanta. 

[ úbostné spevy otvori li 
prehliadku diel, kto

r~ ptsal v časoch prvých 
rokov SĽUKu len pre 
tent o súbor. Ľú/)ostné 
spevy sa písan~ pre žen
ský zbor, sopránové só
lo {Elena Petrák ovtl) a 
orchester, Piesne od Zvo
lena pre miešaný zbor za 
sprievodu orchestra, 
Ptesne o robote pre sop-
7'án [Eleonóra Magul a
vá }, t enor (S. Kosoraj a 
mlešang zbor, Veselica 
na Detve pre miešantj 
zbor a orchester. Orclle~>
ter ako samo11tatné tele
so sa pred~>tavil v Zbol
níckum tanci. Posled•u~ 
štyr i menované. diela sa 
stali laner'lovým reper
toárom cel~T!o koleklivrJ., 
ktorý ich a; premiérova! 
wed viac ako dvoma dll
siatkaml 1•okov. Zndme 
sa takme1• celému Slo-
vensku, pretože s nim i 
SGUK prechodil skoro 
k azdt1 dolinu. Samozrej· . 

me, na7vwc ich hrával 
v amf iteátroch. Možno 
preto sme mali dojem, ie 
orchester {pod taktovk ou 
'ozef a š telzera) zabieha 
v reminiscencii do zíCin
k ovania v pri roclnom ple
n~ri a snu.zi sa prehlu
šiť ak~koľvek zvuky -
často prekr ýval Cl / zbor, 
ktorý ( v snalze o pol;u
teľnosť 1 prekonó.val sám 
seba. Napokon - aj lo 
patrí k spomienk am na 
prvé roky, ako at reak 
cie poniektorých tane(~
ni kov SĽUKu, ktor! st ne
vdojak tíško podupkávali 
nohami jtga1•y,, neodmys
liteľne patriace práve k 
týmto tak tom. 

Vysoko si vtlžime, i e 
národný umelec Ale

xander Moyzes vedel vy
brat práve tie prvky z 
rudovej melodiky, ktoré 
IJol i adekrJátne doiJe l 

úrorJni súboru, že ich ve-
1.el vykresať do po!lo!Jy, 
kt orá ani po rokoch ne
stratila svoje cermi! hod
noty, Majster Moyzes sa 
doiiva svojho veku v pl
nom zúravl a tvm•ivom 
eláne. Dúfatme, Ze !Jl í~ 
ziaca sa tridsiatka SĽUX11 
bude pre skladateľa i n
§ptračným zdrojom pre 
vznik ďal!i1ch. diel tohto 
žtlnru. 

Ľ. IIORNOVESKÁ 

Skutočným podnetom mojej nudobnei orientácie a n~· 
skoršie štúdia bola osobnosť n~·odp.ého umelca Mikula
ša Schneidra-Trnavského. Náhodným spôsoboin sa pre
svedčil o mojom talente a začal sa mi venovať. Neskô~ 
n á.s muzicírovaniEl natoľko zbl!žilo; žei vo chvtrach od• 
dychu sme sa venovali komornej hre. Najviac nám uča• 
rili Beethovenove husľové sonáty. Boli to krásne, néza
buctnuteľné chvíle. Rodná Tmava mala v období mojej 
mladosti dosť rozvinuté kultúrne zázemie i ked na ama
t ér skej báze. Pôsobil som v Trnavskom slovenskom spe• 
vokole, k torého dlhol·očným dirigentom bol R. Ferenc 
- výrazná umelecká osobnosť. V tomto vynikajúcom 
kolektlve pôs obili v čase svojho umelEického dozrievania 
lie:i: L. Holoubek a L. Burlas. MARIAN BULLA 

OSTRAVSKÝ' syevohern.ý súbor uvádza 
s úspechom musica! Svejk, ktor ý na mo
l:fvy 1-lašlwvho r ománu na p!sal Mojmír 
Weimann - umelecký vedúci ostravskej 
operety a Ladislav Mate jka - dirigent 
súboru. Zaujímavé te, že L. Mate]ka štu
doval kompozíciu v Br atislave u J. Zim
mera. Baletný súbor ostravského divadla 

naštudoval ako .českoslovensKú premiéru 
tanečntí drámu ~ladimfra Säukupa Fran· 
cois .Villon. Skladateľ napfsal d ielo v ro· 
koch 1959-60 na vlastné libreto, l:irama· 
turgická 'úprava pochádza od M. Nekva· 
sila; ktorý ie tléž režisérom tJredstave· 
nia. Choreografom fe A. Janlček. (Qt} 

KONKURZ 
Umelecký šéf opery Slovenského nároíinelio íiivadla vypiauji It on k u l' i 

na obsadenie voľných miest v orcllestri SND: 
tutti hráčov do skupiny huslí, 

- tutli hráča do skupiny violončiel, 

- zástupcu vedúceho a tutli hráčov dp skupiny l(ontrabosov; 
hráča na I. klarinet, 

- hrál!a na I. horne, 
- hráča na I. trumpeta. 
Podmienkou prijatia je absolutórium VSMU, AMU, JAMU alélio lioniärvató

ria. Veková llranica - 35 rokov. Konkurz sa bude konať zai!latkom marca 
1977. 

Písomné žiadosti s krátkym !ivotopisom' a popisom prai e zasielajte naj. 
neskôr do 10. II. 1977 na Umeleckú správu opery SND, 691 38 Bratislava, Gor. 
kého nl. č. 2. l 

Termín konkurzu bude oznámený plsomne. Cestovnfi sa )lradi Ian prijattm 
uchádzačom. 
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· Na .rozcW~l od MUZICKI BIENNALE ZAGREB je JUGOSLA· 
. VENSKA MUZlČKA TR JB INA [3.-7. XI. m. r.) prehliad-

kou ib a domáce j tvorby, sť1hrnom toho, čo vzniklo v 
kompozičných cl ielľwch juhoslovHnských autorov za posledné 
o bdobie: Na Tribúnu má možnosť dostať sa každý, k to pt•íhlilsi 
s vofe dielo. Je v tom iste maximálna demokn1tičnost, no -
na ~ru hej s tr11:n e - tento prístup spôsobuje nesmierne širol1ý 
kvahtaHvny reg1ster: od diel vykriš tallzova ných a ad resných 
- po s kladby overu júce možnosti, ta lent, da l š ie smerovanie 
osobnost!, ako aj tých, čo by nimi chceli byť za . knždú cenu .. . 
Pravda, otázka .v}·beru je vnút-or nou zál ežito~ťou oJ·ganizáto
rov - i ked mnohé moment y môžu byt poučné aj p re naše 
domáce :prehliadk y novej tvorby. Bola som v Opa tiji pozore· 
_va~eľom - aj to nie celého poduja ti a , takže mo je pos trehy, 
do jmy a impr este sa podoba jú jasnému, no predsa nie presne 
kont urovanému -. ak_varelu. Toto prir ovna nie evokuje aj cel· 
ková nálada ]esenn yc h opa tijských dn!, poznačenS'ch teplom, 
slnk?m a pJ·frnorsko u pohodou - rovnako ako p rud kS'mi búr· 
~·11111 1 , kt:o.l'é. J~r~ve v tom čase vyvolali záplavy ..., bllzkom 
.la. ~~.ansku. Snad Iha poloha tohto mestečka, š lvrn·a júceho sa 
Ullcl\_am! ( boh~to ovešaný mi bistrami a kaviarničkami ). za· 
brá n !la t omu,. ze sme sa nebrodili v tepte·j, no hojnej ztlplave. 
Na . clruh l'!J strane - až po členky sme uviazli v dojmoch 
z ktorých ·- s ods tupom ča_su - veru ťaž.ko vybrať tie, čo vy~ 
Jllá_val! na povrch nedoknute a silné svojou podstatou . .. 
Ke~ som suma r izovala dojmy z jesennej Opa tije, nevdojak 

sa mt dostali do r uky listy a poznámky Bohuslava Ma.rtinú 
v ktorých vyjadril svoje názory na súčasnú hudbu. A hoél sú: 
ča snosť tridsiatych a štyridsiatych rokov nášho storočia je 
p.rerls/1 len v n i ečom iná než doba dneš ná , zdli sa mi, že jeho 
P.OStJ•ehy m~žnt? apli~ov_at aj na videné a počuté v roku 1976. 

B. M_a rt 1 n u : .,N•e J~ umeleckým dielom to, i!o napiieme 
n~ pap1er v záchvate ne1akého dofmu, to, !!o nám napadne -
lebo. nás_ toho napadne vidy dosť. Ale ťaUht fa n e n a p l s a ť 
to, l!o nas napadne, t . . f. dať skladbe iba to, i!o potrebuje. To 
'n.amen~ - zvládn~ť situáciu, ovládať f Ol'DJU, itfl, vtraz, cit. 
~!l to _?Jel, ku ktorem• •ri~hádzali dlhou pl'ácou a pozvol'na 
t vefkt majstl•i". 

. Myslťm, že grmerálnym problémom - niele n julios lovan
s!f~·ch . skladateľov - ie, ako vyriešiť večnú dilemu: vzťa h 
~xpres1e, hudobného pos olstva a archite ktúry diela. Menej ako 
p1;orl· 10- 15 rokmi n as zaujíma timbrové pohrávanie .si s ne
spo~etnými možnosťami - ·pr ostredníctvom rôznych technik. 
Op~.ť s me sa vrátili k večnej otázke hudobných tvorcov: a ko 
zosulacltt hudobn ý obsah s ideálnym f ormovým r!ešenhn? Ako 
; a . čo - povedať ... I v Opatij! rezonovali v publiku (vHč· 
ši nou . to _ bolo o becenstv.o zložené zci sklada tel ov a l<ritikov 
r_esp. mterp~·etov ) diela, ktoré - kve tnato pove,dané - otrias~ 
ll naším SClvlllzovaným svedomím, pohll citovým svetom. na
v yknu tým na mnohoraké podnety a - súčasne - boli výstiž· 

re! sa spojil trad ičný zvul< symfonického orchestra s mg zl!· 
znamof!.l konkrétnych zv ukov u lice. ruchu na nej, ďa lej soprá· 
nom, r ozne vari uj úc im s lovo .,žena" a s jazzovým orchestrom 
vyjad_ru júcim - nad večnou tó mou žens tva - nové pocity sú ~ 
časr:eho č i o~elHL V mnoll?m lotu dielo - a le a j ďalsie, 
ktore odzneli na koncerte Symronlt.:kého a tanečného orches
tľa rozhlas u a televízie Zógreb - pri pomínali hud bu, k torú 
u nás nazývame tiež .,tretí prúd" (syntéza európske j a jazzu
vej h udby). 

B. Ma t' t i n u: .,Kompoztciu môžeme rie~iť ako celok - a 
tu sú ~ve_ možnosti. Jedna je, že skladáme prvky v celok -
a druha: ze prvky vyplývajú z eelku . Dobrý organ izmus môže
me dosiahnuť aj z prvej možnosti. Ale umelecké dielo plne zá 
visí na druhej možnosti" . 

_vera d~el, ktoré za;.nel i _v ~pat ijl, hľadalo cestu k integrite. 
Pta~da, 10 to Jedna z na1ťazs!ch (Jioh tvor ivej osobnosti. Je 
1dealom umelecke j tvorby celých stáročf. 
. Na jvi_a c ma_ prekvapil a u mnohých tvorcov snHha o pt•iam 

ro,m?n ttc ký navrat k melódií, a j ked k me.lódii nového typu. 
Heprezen tan tom tohto smerovama bol naprík la d Jos ip Kalčié, 
s~ la dateľ. strecl n.ej ge1_1erácie. Jeho Trlo [zauj1ma vo interpreto
vc~né Akuclemsl\1111 tr1om Beogra d J su celkom vedome o bi'<t· 

Pohľad na hotel Kvarner v Opatijl, kde sa poriadajú orches
trálne koncerty Tribúny. 

XIII . . iuco~lavenska muzička t•·ibioa - OPATI.JLl 

Otázky aj pre nás 
né: \l ľQl>?,rčné, n.~ ú~1avné. Na jmä juhos lovanská tn1dba dych tivo 
vn1m.a vsetko nove, pretp prekvapen ie z "novôt " nebo lo na 
~Jeste. Ale napriek rôznosti techník stäla nad všetkým týmto 
uz spoml!~aná problematika a clresnostl, architektoniky Jíuie 
a dnnenzil. ' 

ll. . Mar t ili~: .,Untanhi vzniká tam, kde sa stretávajú dve 
Jll'otu:ho.dnii Ume: naivita - ~osi detské, vrodené · a poznanio 
- naučená intehgeneia. Ala na popredné miesto - ako ne
odn~yslitelnt Ylastnosť umelca - kladiem fudskf pomer k 
IV~I !In _bllt_nym. VJetko ostatnií sa k1·úti okolo toho a žiadne 
111.etody • Ju 11Srnet•ne'lia nie sú platné, ak umelec nemá túto 
Ylas tnosť". 

. ~le _sme ta kť P!;iamoči~ri, aby s_me za ,,rudským pomerom 
k ~VllJJ m bl!žnym vtde h doslovny preklad . Ma t·tinu mysiel 
llil .rudsk.ý asp~kt v diele, na nutnosf citovej zložky v akejkof
ve \( kompozfcu, na Ideové poselstvo s ubjektu ktoré zušiacll
fllJe; povznl\ ša, zobudf z leta rgie . Diela toh to 'dr uhu v Opaltii 
bo li - a je za ují mavé, s akým súhlasn ým apla uzom ich o be· 
cens tvo prijalo. lste, na prvom mieste si zlskali uznanie s kl .1tl· 
by, rezonujúce na vojnové udalos ti, kto ré hrozivo, nie l'!IZ 
~at11:; trof!cky pos tih li bratsk~' mnohonärodný š tát. Tohto dru· 
ll u ~Ju.la naprl kia,d _kantáta_ Josi pa M agd iéa U planint mr lw j. 
Sop.~án bol vyuz1ty v zvlašnej fnn'lrcii glissanctových qua~ i 
p lacelr, prm:ušovaných pásmami elek tron icke j ll nc\IJy a bn t(; . 
l'ion bJCfG!l .nástroJOV. Yo jin Komadina vo svo jich kompozfcití ch 
použf~.ll IUlVý S].lÔSOb repetične j práce, zmysel k toreJ spo ~i~·a 
v nes;.!sel nom o p~lkov~n i témy - bez zna teľných va r iáciL Vý· 
s lerlny do jem fJl'l pomma a k úsi. h udollnú nirvánu. V orc hes
trcl ln om· Noctmne tohto'- sklaäateľa' pôsobila podobná metótli:t 
upav11 jífcb :--- v diele M~k?ve p·jesme so siln ým p rot!vojiwví·m 
t extom tá )stá kompoz1cna metóda za ujala - i vďaku s uges· 
Hvnemu speváckemu podaniu basis tu Mirka Ja nčiéa. Toto ;:is
tenie potvrctzn jc, ze progl'illll vie niekedy posilniť n ie p t"ltvc 
IJYi<riš ta lizované formovo- tech nické smerovanie. Du radu ule· 
gických qpus ov, vnútome rorn\ovaných už ani nie ta k p rogra · 
J~om, ako vn(llor_ný~ hudo bným zá 7. itkom bolo Lamenlo Alo jza 
~ ~·e bot n f<tka, ociVIJélJuce - ako Ad riad nin u ni ť - h lavnú tém u 
l" k'lar inclovom só le, k toré pos tupne [využijúc snáď všetky 
tnm_sľOI' tn lh;ie}lry na tomto nás troji s danou myš lienko u) pr i· 
per a . .,clo hrY. it i ostat.né dychové näs trDje, pricom orclle~·ter 
~>kÔ I' clokJ.:esľu j.e, než dôr azne črtá ce lkovít stavbu diel n. K po · 
zorul_J:Jcl.nym .. ~k ladl~~m patrí Sellt p ľice atl Bor isa LJ iric ha, jeuen 
z ll i'I Jučmnn]slctJ zaz1tkov nH o pat íjskej preh liadi\D. Ni\clhern il , 

, al~c{bY z,Jtl!lok zeme vychádza júca téma llachovskcj váž nos li 
:~ SilY. llola v clalšom ,P J.'()C!~se SPI;a covanä mi mo1·!n<lne delil;;í!· 
;n,e a . :tYnlwvo rllfi novane. 'J' radiľ~né využit ie nílstrojov sa tu 
k'omlJino.v,a lo s n1g Z IÍZflillľlO ill, nH kto rom - okrem :.~vu kov 
vyťoiJf!ll)'C il elekti'.oukustic ((ou cestou - bo.li 11j pn sií7.c V<mo· 
.Vfl ll.é OL:R<Iľl Lt. ,.'ľ'ali" s l:íi:ikov ilo l nu ,.výclychovych" pauzách 
pJ.~e.rušovaný ľa relJne ozivujúcou hro u na struny. klnvrra . Celé 

,d ielo - vedome ~ynt~ tiz ujúce - evokovalo myšlienku, zt1 
.auto1· ho venova l pa miB'Ike. č i odi<azu ]. S. Bacha . Cn iko m 
i;ného druhu bo la skladba F'emina od Milj enko Prohasku, v kto· 

Koncertná sieii Kvarner. 

~a lo k tomu prameľlll, k torý - s pres távkami - na jvýraznej· 
s 1e f?rmovai euró pske hudobné myslenie: k melodickej línii. 
navyse - lyncky prec!tenej. Alwby č lovek v rytme a ruchu 
s účasnos t i opäť potreboval meditatívny prúd vnútorného spe
vu, s ktorým sa vo chvlľach vypätiu odpúta od vzrušenej p ri· 
tomnosti. ' 

NHchcem phať o priemere, ani o tom, čo sa nazýva nepresJH~ 
experiment - p retože už dávno nie je n h n .,lu·anie .lakťom " 
o ldaviatúru, únavné drnkun ie na struny klavíra cimbalovými 
pa ličkami , alebo gymnaslicllé clivud lo tanečnfc, osvetľovaní'Cll 
farebnými reflektormi, k toré v trhHvých pohyboeh .a v strnu:í 
tela i tváre dopliíova li nie veľmi šťast ne nakomponovanú e lel<· 
tro· ukuslicl\lt hudbu. (V pos lednom smere mí11ne s ilne jšie t l'Dm· 
fv, kloré sa snazia o umeleckú výpoveď a n ielen o zvukové 
pásma. Pravda, nepoču la som koncert, ve novaný špec iálne 
elektron ickej h udbe, na ktorom sa prezentova li autol'i Lo jze 
l.Hhič, Lida Fra jtová, Paul Pignon a jakob jež z belehradského 
Elektron ického štúdia. Je možné, že práve tu zazneli oso bit!) 
kompozície - nielen il ustru júce, alo s nažiace sa o a utorsl{ú 
výpoveď. ) Sympatickou črtou vše tk ých koncer tov bolo, že obe
ce.lstvo reagovalo na nové . di ela poclra ich kvality a úrovne. 
Zdá sa, že juhoslovanský poslu c háč má v sebe dobrú skúse
nos( z počúvania nove j hudiJy a vie p resne vycítiť, kcle ide 
o tvor ivý či n - a kde o pózu. 

Hudba ·súčasnosti sa snazí mo~no o syn tézu, snáď ná jde nov
š ie cesty, ktoré prekvap ia rovnako, ako nil s pr ekva puje vedi! 
ii Stlm men iaci sa zi.vot . . . Ťažko robiť sudcu, ťažko škatuľko
vať - skôr treba vzläť na vedomie, ~e skutočný ohlas mii 
ll mfm ie, zn ktor ým ;;toj1 zod povedná umelecluí o s obno s ť, 
ktorá m á n ie len nadänie tvori ť - a le rovnaké predpoklady 
žiť ll prežívať naše mys lmlie, city a o tázky. Tieto témy sa vv· 
norili nie len v Opatlj i - s n imi odchádza pozorovateľ z lmž
dého pocl1rja t ia súčasnej hu do bne j tvorby. A sú preto adresné 
i pre našu domácu súčasnosť. T. URSINYOVÄ 

• AMERIČANIA NA KONZERVATÓRIU. 
.Dvaja významn{ klaviristi USA Glenn )a· 
cobson a Edward Mattos koncertovali 
3. novembra t. t'. v Koncertnej sále Kon
zenatória v Bl'ati5lave. Predstavili sa ako 
Yýborne zohraní, technicky vynikajÍlCO 
Jlripravenf interpreti v dr amaturgicky 
zaujhna.vom pt•ogrami. Koncert sa zači
llal kompozíciou prvého ameriekého do
·tlekafonistu Wallingtor da Rieggera, od· 
Jneli na Jiom skladby u nás pomerne 
n111.námych amioit•lckých skladaterov ·Dela , 
r ·enicltettiho a Barbr.ra, ale aj známa 

.Mozartova Sonáta K. J:. 497 a populárny 
Dvorákov Slovanskf tanec č. l . Závet· 
patril Jopllnovfm a Mortonovfm jazzo· 
yfm kompnzlciám, ragtimu. 

Obidvaja klaviristi ~ií známi nielen 
.,. komornej intei·p•·etácii, air. aj ako 
s61isd. Mattos ako klavirista a diri~ent 
koacir&owa•l 110 Jelom · SVAit. Pôsobil aj 

ako kultítrny atdé USA na Filipínach, v 
Spanielsku a Malajzii. Známy je aj ako 
6i!inkujflci tvorca a režisér hudobno· 
vzdelávacil:h progl'amov televízie a roz
hlasu v USA, Francítzsku a v Španiel· 
sku, Jeho kultíi.rno-estetické štúdie boli 
publikované · i llanielsk y, f rancúzsky a an
glicky. Pôsobil aj ako 11edagóg na uni
verzitách v Oherline (š tát Ohio), v New 
Yorku, v Madride a v Malajzii. Jacob
son debutoval ÍIS}Ješne recitálmi v Lon
dý ne, Amsterdame a v Mníchove, vystu 
poval po celej Amerike aku sólista v re
citáloch, s orchestrom a ako člen tria 
The New York Camerata (.flauta, violou . 
čelo, piano). ako čem bali sta sprevádzal 
diVjldelnf sí•boi' Royal . Shakespeare Com
pany, v sítčasnosti pôsobí aj ako peda 
góg na fakul1ár.h Ma nhattan Sch01.1 of 
Music a C. W. Post College. 

mentá ri k jednotlivým skladbám cha
rakterizoval amer ických skladaterov, 
analyzova l pr oblc matikn štvorruč nej hry 
na klavíri, vysvetľoval ich ponímanie 
estetiky interpretác ie. Obmedzené časo· 

vé možnos ti mu nedovolili vyčerpávajúco 
riešiť nastolené hudobno-estetické prob
lé my. Napriek tomuto faktu bol · jeho 
(1vodn ~ text veľmi zaujímavý, lebo roz
široval na~e vedomosti o' americkej hud
be. V estetike interpretácie zdôrazňoval 
súčasné, modeJ•né pretvorenie diela. Od
•uieta kritét•inm flzke j ~týlovosti, alo aj 
kritérium intel'Jll'etačnej konvencie, čo 
je z viace1:ýr.h hľadisk sympatické. Tá
to no.vosť ponímania sa prejavila predo 
všetkým na interpretácii Mozarta a Dvo
i'áka. Podľa s lov E. Mattosa, Mozarta 
hra jú tak, ako ho oni !!Hajít, to zname 
ná, ak u sklada teľa , ktorý nielen cítil, a le 
aj hlboko myslel a vera vedel. D . .SLIACKA ·Koocert uvádzal Edward Mattos. V. ko-

Hudobná 
sonda 

(Dokončenie z 1. st r.T 

.,Starobylé mesto pod Tatrami nemá dl· 
hú hudobnú históriu. Skôr sa ku nej 
via:lu literárne tradície. Ale a matérsky 
hudobný život má tu svoje korene. Veď 
robotnícka dychovka pracuje už 55 ro· 
kov, na je j tradícii sa založila pionierska 
dychovka, kt01•á za tri roky fičinkovania 
dosiahla veľmi dobré výsledky. M Kul
túrnom a spoločenskom stl'edisku je 
kurz lmdobnej výchovy, ktorý v žiakoch 
pestuje vzťah k vážnej hudbe, učí it:h 
počúvať a rozumieť tomuto druhu ume
nia. Pri jali sme ponuku Slovkoncertu na 
usporiadanie krátkeho cyklu pod ná· 
zvom Kežmarská hudobná far_ Boli to tri 
koncerty v marci a apl'íli minulého ro· 
ku. Účasť bola velmi dob rá. Bolo za ujf.' 
mavé počíivať najmä názory starších po· 
sluchá!!ov, ktorým chýbaJ styk so ži· 
von hudbou. Ale aj mladí - najmä žiaci 
ĽŠU v Kežmarku boli nadšení výkonmi 
a osobným stykom s umelcami, ktorí vy
stupovali v programoch Melódie pre 
všetkých - so sólistami opery ŠD v Ko 
šiciach, na večere súboru Pro arte mu
sica a na koncerte Miloša Jnrkovi!!a a 
Jozefa Zsapku. Priestory v kultúrnom a 
spoločenskom stredisku sú málo vyho· 
vujúce na usporiadanie konce1•tov. Pre· 
to sme sa rozhodli, že druhú Kežmar
ská hudobnú tar usporiadame v pamiat• 
kovom objekte radnice. Tu už samotný 
intel'iér podporí estetický zážitok". 

••i1 

Zvláštnou prob lematikou a otázkou je 
oblasť Vysokých Tatier. Ka ždý r ok 

navštevuje tieto veľhory množstvo náv
števnfkov z d omova i zahraničia . Tre
ba si položlf o tázku, či sú Vysoké Tatry 
iba rekreačnou, alebo aj kultúrnou ob· 
lesťou. Na túto otázku odpovedal riadi• 
tel Kultíirneho a spolo!!enského str edis
ka vo .Vysokých Tatrách š tefan Klíma:: 
"v; minulom kalendárnom roku sme pri
pravili už 21. tatranské kultfirne leto a 
v rámci toho i cyklus koncertov. Vzhľa· 
dom na pt•iestorové možnosti orientuje
me kultúrnu činnosť do letných mesia
cov. K dispozícii má me totiž len prírod
ný amfiteáter. Tatranské kultúrne leto 
začiname už tradične fes tivalom Podtat 
ranských sp'eváčikov v Tatranskej Lom
nici. Na toto podujatie nadväzuje FFP. 
a programy v amfiteátri, kde sa repre· 
zentujú folklórne skupiny, estrádni umel• 
ci a iné h udobné skupiny so spevákmi. 
V tatranských osadá ch koncertujú dy
chové orchestre z .Ciech a z podtatran· 
skej oblasti. jV, hudobnom pavilóniku Y 

Tatranskej Lomnici sú promenádne kon
certy. Už po š iesty raz boli v rámci Tat
ranského kultúrneho leta i letné hudob
né slávnosti - od 12. júla do 30. au
g us ta 1976. Bolo to 10 koncertov. Pr i zo
stavova ni dramaturgie vychádzame z 
ríiznosti obecenstva, ktoré v letnýeh me· 
siacoch navštevuje Vysoké Tatry, Kon
certy však ma jú poslucháčov aj z radov 
členov Kt•nbu priateľov umenia, ktorí sa 
grupujú takmer z celého okresu. KPU 
sme založili pri našom stredisku pred 
štyrmi rokmi. Za ,tú dobu sa z minima 
členov poda rilo zák)adňn rnzšh•iť na 240 
členov. Tito sa zflčastňnjít konce rtov a 
výchovný1~h podujati, k u ktor~m pah·ia 
aj prehrflvky sklad ieb. Organizujeme vý
chovné koncerty na školách - v Sta
rom Smolwvci, Ta transkej Lomnici a na 
štrbskom Plese. V priebehu školské ho 
roku 1976·77 pr ipt•avlme 6 koucel'tných 
podujatí, na ktorých sa žiaci oboznámia 
s hudobnými smermi od stl'edoveku po 
sfli!asnosť. Tieto výehovné koncerty sfi 
prilll'avené veľmi dôsledne zo strany or
ganizi•torov a j í1činlmjúcieh umeh:ov". 

z dá sa, ~e vo Vysokých Tat·r iich venujú 
rozvoju koncertného ~ivota veľa úsi· 

li a . Nu morgo lelných koncertov ilJa 
malú poznámk u: bolo by dobre, kelly bo
li i zo s trany Slovkoncertu pripravova· 
né slwtočne reprezentatfvne - po strán
l{e interpretačne j, tti obsahovej, aby sa 
stali jedným z p rost1·icdkov oboznamo· 
vania zahraničných núvš tevnílmv Vyso
kých Tatier s výs lf~dl\ ami našei socta· 
li sticl<e j k u ltúry. 

V okrese Poprad pôsobili a vyrástli 
viace ré mená s lovenského hudobné· 

ho života . Je tu množstvo historických 
pamiatok, z k torých s i zvláštn u po zor
nosť zaslúžia staré organy. Dali by sa po 
pr imeranej reštaurácii využit aj na po· 
r iadanie za ujfmavých organových kon· 
certov. Hovori li srne aj s predstavltefmi 
s tranic.lwch a státnych orgánov a pre· 
svedči. li sme sa, že rozvoj h udobného 
života v tomto okrese im leži na srdci. 
Svedč! o tom skutočnosť, že d o plánu 
siedmej päú·očnlce je zahrnutä i výstav· 
ba lmltúrneho stánku v Poprade. Je dob· 
ré, že úsilie osvetových a lmlt0l'l1ych 
pracovnťlmv s i nachádza takúto š irokú 
a vážnu podporu zo s trany straníckych 
a š tátnych orgánov okresu. Mýchova no• 
vého poslucháča h udby je vecou dlho· 
dobou a p reto treba ku níH vera trpez· 
livei, n iel\ecly (tmornej, no vo výsledkoch 
vďačnej práce. ,L'fDIA URBANči:KOy§ 


