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K rozhlasovej aktivite

Dea Mrtizovd: Marglla Cesdnyiovd, kresba tu!;om, 50-te
roky.

K divadelnej
-~ýstaye

L. MráZovej
Doslova l symbolicky medzi dwadelnymi budovami
SND a DPOH je v Brallslave na Gorkého ulici, vo VýstavneJ sieni ZSVU výstava zast. umelkyne Ley Mrázave; "Dwadelnt umelci v portrétoch". Symboltcky preto,
te sa dlvdk stretáva s portrétmi sólistov opery, blenov Cznohry SND, ako aJ s divadelnými motlvmi a niel.:ofk.tinu "pndruienýml" portrétmi umelcov blízkych divadlu, hudbe a drdme. Ano, mohli by sme hovorU o akeJSl zmprovizovanostl, spoJeneJ so zdmernostou, o ndhod.llusll, spotenej s Jasným cielom. Je zrejmé, že výtvarníl:ka md vel mi blízky vzťah k divadlu, a to najmä k o/Javbiu, kedy Jet muž, akademik A. Mráz, patril k nasim
popredným divadelným krttlkom. Preto pociťufeme aktíst
"presilu" portrétov umelcov z tých čias, čo je starSieRlU náv!>tevnlkovi divadla l výstavy blízke, no mlad!;! sa
mcitu zorientovať zba cez poznanie umelcov súčasnosti.
ktoť/ z toho obdobia pre!>li až po dne!;né inscendcie.
Mŕdzavd neVIdl iba ich tudre, kostymy, Ci divadelné gesta, ale prenlkd k problematike fednotlivých postdv divadelného repertodru, v civilných portrétoch sa bllii zase
k tomu umeleckému, čo u obJektu svojef kresby md raatl a Obdivuje. ZauJimavý výber Clnohercov siahá od
H. MeliCkovet po s. Valentovú, s mimoriadne výrazn{jmt
' portrétmi M. Hubu. Ale aJ kresby ostatných her cov privrdvaJú sa ndv!;tevntkovl výstavy vlastnou divadelnou
rečou portrétovaného umelca, ako aj svojsk{jm vlden!m a
vy;adrenlm umelkyne-výtvarn!Cky.
At oblast opery je vo vystavených maleridloch L . .Mrdzove; zastúpená nemenej zauflmavo. V centre pozornosu
scott veľký gobelln Cepčenie nevesty, tasne inšpirovaný
scénou zo Suchoilove; Krúlfíavy. l!'arebne l kresbou mi·
moriadne prttažlivé a výrečné sú portréty dirigenta
f. y. SchO!fera a operných sólistov-manželov Sziit zových. M. Cesdnyiove!, D. Gabatovef, M. Ki!ioilovet-Huoovej, A. Martvo11oveJ, ]. Wledermanna, a~ po P. lllenbergerovú a P. Dvursk~ho v úlohách známych postdv z
opter: Fidelio. Rigole/lo, Eugen Onegin, Bohéma a pod.
ľ bgvalých sólistov opery SND výtvarne l v{jrazom sl
zas/uhufe mimoriadnu pozornost Svätopluk dne.SnJho
l-lena opery Divlldla JGT v BanskeJ Bystrici ] . Hadrabu.
ktorý te ďalSou pútavou dominantou výstavy.
L. Mrdzová - čl u~ pracute s oie;om, kresli, maľuje
temperou, navrhuJe qobeliny, alebo vytvára artprotls ~
v±dy a v~ade prindsa svot kumšt v presvedčivet exprPSI·
vtte a a J keď menl techniku, nement svo; pohľad na
umelca, ktorého maľute a ktorého sa sna~l postUm.ít
v cel et teho zloWostl. Pozndme kresby, portréty l karl
katúry hercov od dlvadelntkov K. L. Zachara t F. Zvaríka - úsmevné, vtdené cex prizmu kolegiallly v pro
feslt; kresby a malby L Mrdzove; sú pohladom pro(e
stonálneJ výtvarntčky a Ich spoločným menovateľom te:
láka k d žvadlu.
{M. G. )

Spoloč nym
Cielom
všetkých !VOI'IVÝCh PJ'a·
covnfkov hudobn6ho vvsíelania Cs. rozhlasu v
Bratislave v minulom ob·
dob!
bolo, zvyšovan ie
Ideovej učm nosti a ume
lecko-estetlc kel
pôsob
n osti hudobného p rogra mu v duchu prlncfpov
soclallstlckého
umenia.
S tým súvisela spoločcn·
ská a n gažovanosť a úzka
spätosť hudobno-um elec·
kej realizácie so zámermi nasej kultúr nej polt·
tiky. Vystúpiť z mú1·ov
rozh~sových
budov a
v st(lplť do a k tfvnych kon·
taktov so všetkými vrst·
va mi obyvate rstva - to
je súča sn á úloha, s kto·
rou chceme prlspiet do
širokého prúdu ďalšieho
zvyšova nia úrovne slovenskej hudobneJ kultúry.
Pre myslenou
koncep·
ciou sa dosiahli výraz·
nejsie úspec hy v tvorbe
h udobných relác1!, r ozsí·
r ila sa paleta r ozh laso·
vých žá nrov o n ielc toJ•é
druhy hudby, r ealizoval
sa celý rad verejných
koncertov pte br1gáôy
socialis tick eJ práce, ako
aj koncer tov SOCR a
TOC R na r ozn ych miestach Slovens ka.
K úspech u u p ly nulého
nhdobia patl'il! kontak•ové relácie a hudo bná
nubliclstika. Na prvom
mieste menujme relácie
Cesty za hudbou, Hudba
je sú časťou m ôjho ! ivo·
ta, Tri otázky pre vb,

Medz1 na]pozltlvneJSle
hodln. Touto skutotnosvýsledky p&tri prehlbe·
ťou sa riadila programo·
me česko-slo venskej spová dramaturgia, ktorej
lupráce. ktot·á s a v pra· , prvot·adou úlohou je vy·
x1 p1·en11eta v rozšfrenť
chovávať poslucháča hu
výmeny PI'Ogl·amov, v po·
dobným umen!rn a ku
skytova nf sl nových ua·
vzťahu
k
hudobnému
hrávok. s pol upráce pri
u1neniu.
pria mych pre nosoch . l
V obl\)Sli symfoniclwl
záz namoch z festivalov
ko mornej a opernej hllll
PraP:sk á jR r, BHS, súť n i!í
bv sl)le sledovali predo
- Prix Brno a Prix Bra·
vsetk}•m naplnenie my!;
lislava, festivalov poll ·
lienky: sprislupnlť hu·
dobné hodnoty širokým
tick.ei piesne v Martmc,
masám praCUJÚCich. Pr·
Sokolove a z folklórnych
voradou úlohou v tomto
festivalov v Strážnici H
smere bolo plnenie sl povo Východnej.
vinnost! voči slovenskt!i
K STEREO FÓNJI
hudobnej kultúre, k torej
Stli~ clali siroký J)rles tor
nn uplaln e nie. Pritom ~o
Závažným krokom, kto
rešpl! ktovali vyhra nonos·
rého význam sa r.ač i na
prej a vovať, bolo radiká l·
li vysie lacich ol<ruhov
ne
opatren ie,
ktoré
Bratislava a Devfn.
HR!IV prijala na zvý3e·
Rozhlas, ako význam.
ná
kullílrno-polltická
nie počtu relácií vysielatnštllúcia má pre p lnuule
ných
stereofónne.
Od
programových úloh v hu·
februára t. r. vysielame
ta kmer 65 perc. s tereo·
dobnej
ob lasti vlastné
fón ne, od septembra l. r.
hudobné telesá, klor9ch
produkcia tvor! rozhoduzvýsime tuto kvótu o ó
perc. a koncom r o K;a
j(ICU účasť n a hudobných
progt·a moch.
lllavným
chceme dosia hn uť, aby
slet·eofónne
vysiela n ie
noslanfm týchto telies je.
predstavovalo 80 perc.
čo najsiršle realizovať to·
celkove! vysielacej plokC1 tvorbu, ktorú m1mo·
chy. SamozreJme, že ta · 'rozh lasové telesá z rôzký!o u·end kladie maxi·
nych prfči n nemôž u zsmálne n ároky na kva h·
h rnúť do svojich pracov·
tu techniky a vyžaduJe
ných plánov. Ide najm!l
si rozšíren ie špecializoo rozsiahlu súčasnú tvor·
van ých p ra c ovisk. Neza bu, k torá vytvára základ
búdajme, že· h u dobné vy·
drama turgických p lá n ov.
Rovnako sem patr! dOssielanle m á týždenne k
dispozicii okolo 180 rijJedná pozornosť koncEil't·
láci!, čo prezentuje 113
nému um·e niu s611shod!n vysielacie ho č a su .
torn a telesám. Vzhladom
V tejto súvlslosll sa zvyna nároky spoločností.

H UDOBNO-SLOVNE
RELACIE
Výtazne JJl'I~PIUva JU k
popularizácii a propdgac!l slovenske j hudobnej
kullury. Ci sú to uz oul ubcné Tr i o t íi ~ky pre vás,
relácia Pre pria te fov ope r y, Pos e denie pri v ll:tu e j
h u dbe, alebo s pomlnauó
relácie: Stúdio m ladýc h,
Ces ty za h udbou, Hu o ba
je sú č asťu u mô jho života, Pozvá nk a do o pe r y a
pocl. Vsetky sa s na tla atra ktívn ym i forma1111 pre·
nlknút do povedomia luctí, vytvára jú podmlLilKY
pre počúvanie
váznc1
hudby a vychovávaJú poslucháčov vo vzťahu k
hudobnému umonlu. Ze
je to skutočne tak, dokazujú aj početné listy od
nasich p1·avldelných poslucháčov. Velmi poZJ!Ivnu úlohu zohrala aj cyklická relácia Slove uská
hud obná k ultúr a med :~:i
dvoma z jazdaml, ktorá
po prvý raz v ucelenom
pohľade
prezentovala
úspechy v tejto oblasti
v akomsi sumlirnom pohlade.
Napriek pozit!vam !llá·
me aj problémy. Ella sllile je to nedostatok kvali tný ch e xter ných spolupracovn ikov pre. oblasť
hudobno-slovných relácii.
Privttali by sm e, k e by sa
k spolupráci prihlásila
na jm ä nastu pujúca m ladá
generácia muzikol6gov.
DRAMATURGICKÄ
PROBLEMATIKA
V

súčasnost!

chceme
k !nclivldua!nel
spo lupráci s autormi a
Interpretmi,
aklivne
ovplyvňovať
slovenskú
hudobnú !vorbu a Interpretáciu pre potreby tlámery hudobného vystelanla. Najmä preto, ze nam
ešte stále chýbajú mlllé
symfonické útvarv. plosiiové cykly, v lolon ČI) oová
literatúra. baletná lwuba,
or chestrálne s uity, je nedostatok opeJ'n9ch jedno·
aktoviek a pod. Rov n11 ký
stav je v oblasti ln~tru
rnentálnych koncertov V.
tomto smere očakávtnne
od autorov výraznejš iu
pomoc.
Pre umelecký rast a
rozvíjanie mladel In te rpretačn e j generácie sme
na pôde rozhlasu vytvorilt všetky podmienky. Za
16 rokov existencie štúdia m ladý ch prešlo touto
reláci ou desiatky začfna
júclch interpretov. sk ladateiov a komorných ~ú
borov. Významnú úiÓhu
zohralo a 1 I ntel'St(ldin.
organizované každé dva
roky.
Prezentuje nové
naht•ávky
zač! na júclch
Interpretov a súborov.
Svoi výrazný podiel má·
me ai na Medzin á1•odne j
tr ibúne m la dých In terpr e tov, čl na propu!(ác[[
lro nč ia nsko-tepl!c k e t pre·
hliadky mladých
pristú piť

Tibor Pre~o diriguje - kresba
od Ley Mrdzovej [ r ok 1960 ).

O hudbe pri hudbe, Kl«·
notnlca fudovej hudby a
pod. Zrodila sa l myš·
lien ka , realizovať cyklus
besied, ktoré s l vš!ma jú
rozvoj h u do bn ého ž ivota
vo významn ých kultúrnospoloče n sko-e k onom lc ·

kých cen trách (stret nu·
tia s Kru hom prlate lov
hudby a pracu júcimi v
n. p. Chemlon v Humen
no m. s tretn utie s pr a cu·
júclmi
bra llslavských
Chemických závod ov fu
ra ja Dlmllrova . Stúdlo
mladých v Trn a ve . kon ·
cet·ty a verejn é nahráv·
kv v agitač n om s tredisku
Cs. rozhlasu A v Loden l
ciach Gábora Stei nera v
Komb n e ••• }.

ullľom

Hudba I., olef na plexiskle - autork a: Lea Mrtízovd [1960/.
Sn!mka: CSTK

šu!l1 teda nároky n iele n
na
pr á c u
techn lcktho
a pa rá tu, a le
všetkých
pra c ovnikov hudobného
vysielania. V sú časn o sti
pripravujeme
rozstallly
projekt
prebud ova n la
Fondu slovenskej hudob ·
nej tvorby na stere ona·
hrávky, č o v pra xi z na
mena takmer 50 perc. to
1·ajšlch nah r ávok z no v11
vvroblf.
SPRISTUPNOVANI!
HUDOBNfCH HODNOT
Hudobn ý
r ozh las Jl'
vlastn e n ajväčšou kon
certnou sieňou. v ktoreJ
znie huclha každý den od
l'ann ých do v ečerných

ktor€ vyplýva jú z kul·
túrne! politik y KSC, sa
čast
práce umeleckých
tel!es Cs. rozhlasu pr'esúva zo štúdi! na verej ·
nost lstá dramatu r glck a
rozhlasových
odlišnosť
s úborov je m otivova ná
potrebami rozhlasového
orenosu. ako a l sk u toč
nosťou. že llo počúvajl•
t\s!cky poslucháč o v. Nf'
zabúdajme an i na sku
toč nost. že SOCR na svo
lieh poče tn ých zahranič
ných zli jazd och cJeravP
dome a pravidelne liVľl
dza domácu tvorbu.

VÝRO.UA NA II RÄVOK
Aj keď kapacita nat;lch
slúdH nie je neobme dzená, výroba v poslednom
časo obdivuhodne vzrlist·
la. Za posledné dvtt ro·
( Pokračov<mie nd 7. str. l

P eňflgogrc l<.á tal.ulla Unlver ·
zrty 1\ ollllm ~ kelr o v ľmavl:l vy·
dula uč cllllll PO IIIOCkU Pte SVO
l!ch poslucllúčov Didak~rlar
lllrdobtwi vychuvy pre l. stuOCl i ZOS. Pod z(Jhlu vl m sú poll
písfl nr aulorl: Lil i una Szabadio
vá-Ambr uAová, JozeJ' lák, Ladi slav Weissor, Tibor Sedlický.
I de o d r uhé vydanie to hto vy sokoškolskóllo u čebné ho textu.
Vítame, io pracovníci katedry
hudobnej v ~c 11ovv sa angažujú oj publikačne. so zHmeran1m
na prohtómv didaktiky hu dol>·
net výchovy, ](de sme v súčas
nosti svedkami smelých snáh o
::.Y.vulttnenl e, uojmfi zmodernfzovanir!. vy uf;ovacicll metód. AuI ari sa v~clotne opieraJú o od·
hornú hteratúru a sk úseno.;tJ
vedeckých nracovníkov tohto
odhoru - napr F. Sedl ák a, F.
Lýska. A. E'. Marika. V. Fedora.
S. Kantora, T. Pardela 11 ďal 
sích.

• GALAKONCERTOM SND sa skon čil a 29. marca l. r. ll.
celostátna baletná s uťd i. Súťaž bola od 25. marca t. r. Na
galakoncerte v Bratislave vystúpili okrem viťazov I l. celoštátnej súťa2e aj ~allran l č nf umelci zo ZSSR a NDR la ureáti medzinárodných súťaž!. Na snfmke Michaela Cerná a Pavel Vokou n (Stá tne konzerva tórium v Prahe]. Mi chaela Cern.1
zlskala Il. cenu v l<ategórll ži en do 27 r okov a Pavel Vokoun
ziska! II I. cenu v kategórii m užov do 27 r olwv.
(CS'l'K 1
• •
PRI PRlLEZl TOSTI 32. výročia oslobodenia hiuvnéilo
m esta SSR Brallsluvy u s kutoč n il sa 4. I V. l. r . v Prima cic\l nom
pa lác! slávnostný konce rt - ako hold osloboditeľom. Očmko
\' Ali na iíom Nina Hazuchová, Eva Cha l upová, Miroslava Mar·'če lwvá, juraJ Onlsčenko, juraj Hurný, )án Salay a SKO Na
slávnosti sa zúčastnili námestníc i primátor·11 hl. m esta SSR A. Golier a A. Murtanov i č, ako aj zástupcovia konzulát·nycb
zborov, akreditovan ých v Bratislave. Slávn ost ný prfhovor mal
Stefan OrHk, č l en pred sednfct va ÚV SZPB, predseda MV SZPB.
• V OSTRAVE bol mimoriad ny koncert, venovaný 107. v 9r oči u narodenia V. r. Lenina. Sólista F t·anlišek Rauch p rcun iFlSOI Beethovc nov Klavfm y koncert č. 4. Ostravskú flllwrmóniu dirigoval - iiJ v ďal šíc h dielach Dvoi·áka a )anií čk a dr. Otakar Trhlík.
• HUDOBNÝ ODBOR Divadelného ústavu v Prahe vydal
pri príležitosti 60. výročia VOSR výberový súpis skladJe b
rôznych žénrových obla st!, k napfsaniu ktorých boli ČE'sk t
skladatelia tnsplrovani VOSR, o so bnosťou V. r. Lemna , v..:nikom a v 9stavbou ZSSR v prvých p!lfročnlclach, sovietskou
poéziou, kolektivizáciou, Sovi etskou a rméldou a sovietskou
kozmonautikou. Katalóg zostav11 Jaroslav Secta .
• NASl UMELCI V Zt\1-IJ.:ANI Cl: V diloc h 3.-16. IV. t. r.
h osťovala h usl istka )cla $pitkovií v Odese, Ce rnogove, Gornoli
n Mogileve. Bar yton ista Ju;·aj On lščenko (ľlautaj <1 Jozef ZsHpkA (gitara) rnali 19.-21. lV. recitá l v Potsku. Peter Dvorsky
spieval G. a 8. t V. v Kolfne v opere Tntviata a 23. IV. v Mnf·
chove - v Puccmt ho 13ohéme. Koslcké kvarteto sa zučastnrlo
v rcimci SVOJ hO turné p o Belgicku aj hudobného festLV11u
v Alex de Vri es (23. I V. ] a 26. lV. nahrávalo pre belgickú
t e levfzlU.
• PRI PRlLEZITOSTI 70 - ro č ného ~ lvotn óho jubilea. o k t orom srne p r i n iesli člilnok v 2. čt s lo nášho časo p isu, udelil
minlstE'r· kuil\Jry SS R M. Válek jurajovi Sorogijovt čestn)• titu l
"Zaslú žilý pra covnlk kultúry·' za celoživotnú prácu v ollla~ll
ci Jvadelného umHnla.
• OSTRAVSKl!: r.rúZEUM pripravilo zo svojich hndobn yc h
a divadeln ých zbterok výstavu, venovanú hudob11ému žtvr>tu
v Ostrélve v 30. a <10. rokoch. Na v9stave domin uju dokumenty
z č inno st i Spolku pre kornomú hudbu, ktoremu sa podn :·ilo
zorga nizovať v Ostrave vystúpenia tnkých osobnosti, ok , mt
boli Prolwfiev, Strftviasklj a lli ndermth.
• V DOME UMENIA V ZILI NE boli 29. a 30. marca t. r.
koncerty Stá lne!Jo l.omorného orchestr/l. Dirigoval )éin Valtd ,
sólistami v ečeru boli Marián Lapsanský a Saša Večtomov.
úvodom znzn ela vllpnCt, met odicky bohatá Suita v starom slohu od }. Zimmer a. Mozartov Koncel'l p re kluvlr d mol, KV
466 - s Murl<1nom La pša nským ako sóli~tum - vynikal m uzi ka lttOIJ, mrmori adnou kullivovnnostou tónu a dlsci plinovunusťou klavmstu 1 sprevádzajúce ho SKO. Sólov ý part Soniítv du
cemera pre violončelo a orchester od B. Martlnú p redniesol
S. Večtomov s profesJOnéllnou Istotou. K oncert uzavrelo Ha) ctnova Sy mfónia Es dur, č. 99, v ktorej sa orcheste r pod \altoVÝm vedenlm rozohra l k pôsobtvému vykonu.
• DODATKY k Ccskoslovenskému hudobnému slovnlku pr tt~i:1ša o. J. januárov 9 bulletin Státneho cllvaclll! v Brne. Sú lu
h esl á o súčas n ýc h s kladateľoch, výkon n9cll um oll:och a publicistoch.
• UCITET.IA A ZI ;\CI ĽSU v Bytci pripravili pre členov SSP
v obvode Bytč11 sll'ivnostný koncert (22. 111. t. r.]. Ok•·om
:trélkov vyst úptli aj vlacnrl pedagógovia. Oolsí koncert p .-A to
I sté publikum IJol 13. I V. t. r. PedogógovLB ĽSU v Bytči ho
prlprnvlll spolotnc s družobnou ĽS U Ostt·ava-Pi'ívoz.
• )UIIOCESKÉ DIVADLO v teských Budčjovt ciac h prcnfló
revalo 15. IV. t. r. Pucciniho Toscu. Dit·igova l Jan Dol fl.Zal,
r é%1u mal jaro::.lav Ryšav9 .
• KRAJSKf: KOLO súťa že hudobnýc h odllorov v dbclplfnuc h: dychové orche:;tre, sólový a komor·ný spr.v, lwmor né
spevácke sdbor·y a komomli hra !oa n s hu točn ilo v do\ocl,
11.-13. marca l. r. v Humennom. Slrtaie Sil zú č a st nil o ;,87
žiakov z 21 škôl Výclrodoslovenského krOJa. Odborného -;nmr
n líra sa zúčastnrll aj predstovltelia MS SSR o Východoslovcn
ského I<NV - odbor sl·>alstva, ktor! sledovo h aJ priebeh sú
ťú ŽéL

• V LIBERCI bola koncom marca prehlléidka hudobn yc h
drvudiel. Stlitno drvaulo Z. Nej edlého z ústí nad Labem sa
pr·P.d stavllo bolotom A. PC:Jtrova Stvoren ie sveta. Liberec uvtedol operu P. Doubravskčho Magdaléna a I<rusnohorské divadlo
z Teplíc maďar s k ý mustcal červená kat·avilnfl.
• Z VYD!\Vt\TEĽST\iA PANTON: začiatkom marca sa do~;tfllr
n a trh Pesnii:ky pre malých akordeoníl>tov ou ]ii'ího Rudu,
dr·ÓlJné sklatlby pro l..lavtr Pozdravy l etn ou 1\lotsa Sarauerct
a ľartlta pre hublo a J..lavír od Jtrlho Srnku.
• OCENENIE ZA ZASLUHY. V buducom étslc HZ sa strS1111
materliilom vratlme k 25. výro~m za l oienrd í.tllnského Kon
zervatória. Zatiaľ !otručna informacla · v dnoch 9. a 10. 111
sa uskutoi'::n!H oslavy spoml naného jubllert, purom za význam
nú a úspešm1 pedagogickú, umeleckú a spoločensko-prospešnú
prácu udehll skole a r!adtteľovl Voj techovi ] akub'íkovJ, zasl.
u č iteľ ovi pamätnú plaketu a m edaLiu ,,Za zásluhy o ro7.VOJ
S tredoslovcn s kčho krafa". Toto na1vyšstA krajské v yznamena
me odovzdttl na slávnostnom zasadnut! Pedagog tckeJ rady
ta jomntk Strcdosloven&kého KV K SS A. Podolec a predsPda
Stredoslovenského KNV I. Damš. Pr! slávnostnej prlleiltostr
dostalo Konzervatórium aj čestn ý od~nak II. stupna ZCSSP
"Za záslužnu prJcu prl rozvljanl če::.kos love n sko -sovJe tskollo
prlatelstva".

Moderné pouat10 struktúry ll
obsahu hudobne! v ycllovy vy IJiýva z podnet ných cieľov výchovnčho
pósobema IJL'OSlrednlctvom hudbv zaktiv izovať
predovšetkým
emocionálnu
strélnku duševncho vývo1a ctteta ťa. Učebný text te rozdeleLlÝ do 12 kapitol. IIned v prvui
venujú autori veTkú pozotnosf
psycholof(ick ý m základo m hudobnej výchovy. llildobno-PW·
cholo~ické aspekty považu jú ZH
a k tuálne at preto. lebo sa vv5kytulu domnienky, ze v súčas nosll váznvm problémom te
pok les spevnosti u mládeze. vy·
svettovaný nedostatkom
h udobnosti. Správnos{ to hto názoru te vermt diskutabilná; ved
problémy v hudobnei psycholó·
~il po tvrdzujú , že niet tak~ch
schopnosti. ktoré by sa n edali
výchovou rozví ja ť 'l zve l'aďovuť.
l-loci
meclzt
Individuálnymi
sc hopn osťami
jednotlivcov sú
rozdiely, v zcísade o absolútm. t
nemuzlkálnostl (ažko ho voriť.
Hudobná pedagogika - pr·iin
z p ohradu psychológie ~i
kliesni cestu k čerstvým prameiíom detske! hudobn e! tvc-

SKOLA A HUDBA

Didaktika
hudobnej
výchovy
rlvosll a snaží sa ju nadale t
Autori
rozoberajú
pr oblémy, t ýkajúce sa hudo t>n ostl, h udobných vlôh, otázo!<
hudobného sluchu a hudobného
vnímania a príčin (dôsleclkovl
nerozvinutei vokálnej motoriky,
co vedie k tzv. expresfvnoj (motortckef l omúzll, čiže pot·uclw
k oordináci e medzt sl uchov ým a
pohybovým analyzáto r·om. motorickou funkčnou činnosťou
hlasových ústrotov a h udobnýml p red stav ami 11 pod., čo ~a
u postihnutého prejavu je ncci tlivosťou k tónovet v ýško, stra
tou schopnost! vn í mať hudoiJné
vnemy ako h udbu atd.
ro~vfjať.

Veľmi aktuálnym problémom
jo zefektívnenie · hudobno-dl·
daktlckých zásad v9 u čby. Túto
proiJiemo liku rozoberá ll. k a·
pitol <r. Pasáž .,Ciele a í1l ohy hudobn ej v ý chovy z r. 1974", an aJyzu io doča sn ý návrh osnov pre
1.-4. rocník základnej skoly.
(V r. 1976 vYšiL už nové osnovy, podla ktorých sa vyuču j e
Hv pozn .red.] Donedpvna
bolt vlastne základ né a Jedin é
zložky hudobnej výchovy spev
a po čú vanie hudby. I ch primár·
nosf pla tt 1 dnes, a le tieto zlož·
k y sa rozšlrill aj o ďalšio čln
nosti - o hru n a ľahko ov!ádAtoľných ná strojoch,
hudobno·
pohybovú zložk u t o prvky detskej hudobnej tvorivosti. Al
keď spev piesnr je prvorad )·.
J>Ot rebné te vilť:šlu pozornos(
venovaf Ich h udobne! strá nk e

V l'ozhlasovom vysielanf sa pr avid elne objav ujú nové ~ t 6 dio vé nalll'ávky Symfon ického or ch estra Cs. rozhlasu v Bratislave. medz i ni mi a i mno hé nah rávky spii!kovei k vality: za
takír možn o vo viacer ých o h ľado c h p ov a ž o v a ť Baladic kú suttn
Eugena Snch oiru. Jei stereoverzio le ďalš ím plodom s pohqlľ á 
ce šéfd i r·i!(onta ot•chestra O. Leruh·cl a a nahl'ávacleho tea111u
Z. Hal aml k (zvuk] a L. Komthek (r éžia ].
Baladická suita zaznela pod
taktoukamt V!íznamných suetou.tích dlrlqentou a te suojlm sprisobom
interpretačne dotuor entl; netreba fu obfauouat. Oh·
salw;e u.!.ak také rozmanll~
~pektrum uyfadrovani a, že ka'·
dý umelec sl u ne; mc5~e •1á{sľ
a zvýraznit to :;voje: teden expresíunosť, lnlí r apsodli:nosf, ~i
/Jnladitnosľ. ~enárd akoby prepo/ll usetko doposiaľ zname,
poučil sa, ale nekoplroual te/10 pOI)OI/e fe SVOJOU dóklar/llOU uyuáže110~t ou niekde uprostred
Ufjr azouych
kraJnosti.
Hned pruu i:ast po t ejto strtlnf.;e prekvapi, nie ;e čistým ndpar om,
ktor~mu
ukludne1110
este utac prlädua;ú no sile, ale
obldue polol!y cllrlgenl tmktu;e r ounocenne. Po vypočuli celej sklacl/Jy len zosllnie dotem
uelml pozorn(i/lo prel!ltanlu textu, sústredene/ snahy dodrža•
tJ!:ietky autorove predpisy, nen'lchat sa na~isto strhnú! (l 1\ed
Allegro molto trete/ l!astl sa
vyno r í v zdvratnom prestlSSImeJ; expreslvne uzjbuchlt 1!€/·
rlú a~ k divok osti a sú poetl<:ky Z/P.IIli!OVCIJl~. [,enár(]ou S!fll·
tellzujúcl prlstup by sl zoslt:íi!il samostatlllÍ l'ozbor, ta l'y
\om chcel ~kor u pozor nU ll'l
~vu kovo -tcrlllllckú
rpa/izt!clu ,
krle Sl IJM11l11CIIIP Qj .~úl'nsmí
~tav a riro11ell nahrcwaceJ technik-lf
Oň nouorlnttrh 1ednoduchzích
7ť!"IL1111LOit sa pre.~/o k difPrP.n·
couanet~ef, detallne;§et
prt!ci
Ak Tl/'Pritum .~a 11loha hudobnfhn rP ~Ishn r>hmprlzoval(7 >tO
,,~tra 'PniP lllfr>nnt-n(fch kazoo n
1/l!Íf'h IJ/IldCIItlllÍCh f'lllíb {V f l'7
hlasovom archíur su na to nespočetn~
prlklodtt l. tem? Wl
<tdva rmamo nktízmym spolutnorcom rllíslerlku. Akustika nahrd.vacteho ~túdia mu dovorut~

uz

"prehodnotil'" parll/úru, oútauit
u nej aj skry t~ dispozicie, ktord u koncer tnet sien/ zaniknú,
alebo z rôznych objektwn:Jch
pr!Nn nemô~u celkom ,.uýJ~'".
Md, poclzopltefne, poruke at
strihy {opravy} od vllč~tCII
uzavret.zíclz úsekov a~ k /ednotliiJým nottlm - ako at l!irokl1
mo~nosli regulovania intenz!llt
zvuku a stereo ztlznamu. Pomoecu týchto a ďal!;ích pmkOIJ
mc5te dnešný režish s do~tatoč
nou hudobnou predstavlor,sfou
stuorit z diela vlastn e celkom
l111í suet, než akQ predo~twra
/lí umelci pri žiuom oysttípenl.
Ako te to u prtpade Baladzckef suity? fet najull~iila prednost spol!íua url'lle v muz/kont·
ske/ !iťauna t os/1 podania: nepôsobt stro/ovo, ani vyrdtano 110
efekt. To uc5bec nte te mal/.:0ko!:.f , ak si uvedomlme, tP súl'asne ;e nahrduka maxlmdlne
presnd, č/sld a jasnd; ued prdve 11 spo jen! obidvoch úrovni leti v lastne celý problém. Tak
vše/krt urstvy hurtby znettí {aj
tzv. horšie polohy 1, ani fed na
ln.~t rumentdlna f inesa nezamkt1,
Im až nd padne sa dol!aduje S /JO/Ich prdv {spo jen ia s harfou l
diiJlOmlckd zvlne nia sú neuveriteľne plasllck~, po nafsllnet
Meli lu lit sn sl almčk~ sól ovi1
rrá~tro1e uyndraflÍ z pdsu cel~·om l ahullnko /1. l:'ast J,
pt•l
~tereopos lucfw zretel nP Imf mame samostatn~ wukoud pdsnw
l zch zlteuanle atď. Te tu teda
mnoho nových drobných 1wal1t
a obolzatent, ktord sa 11 konre rtnej slPnl v takej lime/ por/obe :medka vyskl}lnú, čo te
nepochybný prfnos. Ako som ut
~pomenul, tvorcom nahrdvky sa
pritom uel ml úspe§ne podarilo
zredukouat aa juäl!ľilu nPvQhodu
wukoue f konzervy - umel ost.
Táto Baladlckd suita ftte, d rJ·

od
~učla tk u
rešpektoval
ch arakter PLesne, In ter pretova{
tu so spr ávnym výra zom, teda
nezamorlava f sa len na tel
techn ické zvládnutie. v ctalsich
kapitolách venuJú autori l)ozornosf rytmick6mu vý cviku. hlasovej výchove (spracoval J,
2á kl. nácviku piesne a rozvljaniu viachlasu (L. Wetsser]. V.
zá u tme
zefekltvnenia týchto
metód, te nevyh nutné ( natmii v
praktickej čast i] v i esť pedHgog ický v 9cvik v čo na t účtnn el
sel spätosti a s(rč i n nostl s
ostatným i hudobnými činnosťa
mi. Účelný dopad má natmii
clopliranie hl av ných z ložiek s
činnosťami
novými, napr. s
hrou na ľahk oov ládateľné hudobnó nástrojo, v spolenf s pohybom a pod .
Závažné otázky riaši kaplto·
la o výchove k vnímaniu a chá·
paniu hudobného diela. N a n aslch sko lách počúv a ni e hudby
nemá dlhú tradlclu (zača lo sa
l'ealtzovaf až po r. 1945 ] . Kapitola rieši zákla dné hladiskt
pre v ýbet· skla dieb, p roblémy
oboznámenia žiakov s hudobno -výchovnými
prostriedkami1
spô~ oby pr·edbrávanla konkre ll·
zácie hudobne! skl,a dby a na·
pokon Af pokyn y k h odnoteniu
a klaslflkácil.
V

prfručke

by sa !iadalo 1'11•

novať väč§lu pozornosť ai otb-

kam detskej hudobnej tvorivos·
ti a r odfrenejiile by mati byť
met6dy a formy pdce so za·
meranfm na viiestrannú aktiYl ·
záciu žiaka. Pri pomienky viali
v zásado nenarlíialú pokr okovosť a kvalitu podchy tinia di1·
1ef itý ch probltímov, v záujme
ďa ljleho
rozvoja
yyučovania
hudobnej výchovy.

IVAN ONDRA~EIG

cha, pulzuje; uôbec sl nl:luuedomufeme racionálne 11Zrežirouanie", starostli uosť, s akou sfi.
v!:. et ky detaily dc5kladne pre·
myslen~. U rčite neuznikla bez
tvrde; prdce ušetkých zú čast 
nených, no oplalilo sa investovať akúkoľvek námahu, lebo k onečný
uýsledok
{e
skuelou
ukál!kou moderne/, u naiítch pomeroch priam novátorsket teamouej práce s p artitúrou.
Keď st kedysi dávno sl áuny
Stokowskl začal u!iímat zvukovO speclfll!nost stúdia, Pro·
kofieu zasa moZnosti 110brdtl'·
ne;" tnstrumenttlcle pri nahráuant f ilmove j hudby - boli to
experimenty, ktor/J sa ne:;kô ~,
veľ aka t ecltnick/Jmu pokroku,~~
roko uplatnili a r ozvinuli. Dnes
s prlclzodo m kuadrofónie a s
rastúcimi' nt!rokmi maji!elou
Ilí-fi prístrojov sa sttutlcia zmenila u tom, te te priamo nutnosťou pokúša( sa dostat
z
každého n afzratého diela cuera
viac, ako le11 púhy obraz o koncer te. Dokonca sa zdd, že /Julie
t reba rozlliiouat doe di amelrdlne odllš n~ kategórie, dve r6zne podo/Jy tet Istej skladby: jef
znenie pri priamom hudobnom
posl uclw a jef znenie u tvare
stúdiouéllo záznamu. Pochopi·
tel ne, určufúclm momentom nadalej ostane skladateľ ov zápzs,
najmä pokiaľ i de o zulá!;tno~ti
jelzo instrumentovania a mysIPI!ia , rounako ako sub,ektírmy
činiteľ u osobe Interpreta. M~
žu sn pritom uyskytnúf a; prellllan~ adapttlcle, s ak{jmi /)y
tvorca praudepodobne nesúhlu·
sil a celkom Iste sa v čoraz
h otnej~e f
miere
budú pls.ll
skladby určen~ §pectdlne pre
ze!znam.
Vráťme sa ale k Baladic ke f
suite. C.endrd u ~ vtackrdt dokdzal 1a teraz definitfune presvedčil/,
Ze
;e dirigentom
schopným u štúdiových pod·
mienkach plnohodnot11e muztcfr ovať, strhnú( orchesfer a nauiac "dostat z neho" nt takd
zoukolld komblndcle, kt or~ :;a
da/ú využit len uďaka mtk r o·
fónom. Md nemalé skúsenosti
a at chut púUať sa na n oué
cesty. f eh o spolupracounfct v
r~žlfllC/ mzestnostz sú zase natol ko profesionálne prlpr avent
a d6slednt realz zdtorl, Ze uďa
ka tch pruotrlednef pl'dcl móleme ltovortt nielen o str lwfúcef,
ale aj ,.nove/" Raladlckef suite.
Prt§la po tíspPchocll Straussouho Dona luana, Debussyho Mora a pred Duo/koncer tom 8.
Martznu, kde sa opiit podarilo
postúpzt o kus dalef.

IGOR PODRACKt

Za prof. Annou Kafendovou
(24. IV. 1895-13. IV. 1977)
Keli' odldc os obnosť, je dvojnásobnou povinnosťou zamyslieť sa
nad jej lllvotom, a tým, čo nám
zanecha la. Osobnosť obvykle YY·
t•ioJ i vera veci :ta celú generáciu,
zlu·nie do systé111u veci predtým
rozptýlené a dá im pe č ať vlastné·
ho presv e dče nia a vyznania. Plne
to plati aj o profesorke Anne Kafcndovflj, t'Ud. Zochovcj. Zila vo
zv l á~ tn ej situácii, kedy jej doba
ponúkla histo1·ickú í1lohu , za lo žiť
model'nú klavh·nu pedagogiku a sú!!asno s tým jej dala do vena jed·
no z najvil č~ fcb a časovo dlhotrvajúcich wdpovcdno!IU. Profesorka
Kafcnduvá splnila tílto úlohu nie·
len dôsledne, uJe v l'ámci historic·
kých danosti a mož nostf i do naj·
hlbiich dôsledkov. Jei úloha sa
prelnula so všetkým, čo sa odobrávalo v naiej kultúre od dva·
dsiatych do šesťdesiatych rokov.
Práve tu sa ukazovala sila ie i osobnosti. Doba a spo ločnosť prijfmali
jej estetické a pedagogické názory
a ko integrá lnu súčasť celého boja
za Jltodernú, ná1•odnú kultúru. Preto by bolo chybou, keby sme jej
prác u chápali len uzavretú do
tried umeleckých škôl. Prdarovala Yiade tam , kde iilo o talenty,
tam, kde sa I'Odili alebo aspoň predvídali nové estetické ideály, kde
11i včerajiiok podával r uku so zajtraj§kom, najmä však tam, kd11
prevaiovalo vedomie, le velké u menie potrebuje dlscipUnu, morál·
ku a velké ndomosti. Cesto už v
1ninulosti som si kládol otázku, •
čom bola podstata YBlkosti Anny

Kafendovej. Na počiatku jej práce
su žiakom bola hlboká láska k u meniu a k hudbe predoviet·
kým. Chcela, aby l fiak tak prenikol do skladby, aby s ňou splynul.
Dohre vedela, že v tomto súla de
je východisku úspelnej pedagogic·
kej práco.
Ul! ako 25 - ročná inponovala z relost'ou . Nemala rada schematiz·
mus, nedotiahnuté voci, vyhovára·
nia sa. Subjekt - žiak bol pre ňu
zodpovedný za vietko, a preto ! iadala, aby bol k seba a! nemilosrdne náročn ý. Túto náročn11 kon ·
cepciu si mohla dovoli ť preto, fe

poz nala hudulmf• Jílll•·aH•I'u •lu
u a jme nlíh:h llllll ruhnusr i. Pozna l·•
knntexty - väzby a HIRv bu ce lili
zá klarlnej k lavirnej lilc l'a lín·y, a
lak muhla poiaduval nd ml a d y1: h
adeptov, aby sa nau č ili a ve deli
definovať na j!'oz munite j!;le umelec·
ké problémv. neJll áva li nu pu
vrchu s kla dieb a snažili sa zit č í m
ďalej tým viac v sil'~íc h dimen
ziách vedomosti. Za najvyU I s tu·
pei1 jej p edagogickýc h s na ie nl tm·
vužujem sc ho p nu s ť , nau čil' svo jic h
zverencov dávat do súvislosti de·
taily a celok.
Profesorka l(a l'euduvft illlpu nuvala svojou lll olodickuu IIIIIIIIW·
vrstevnostou : c hcela, aby sa Alu·
dont z mnciíu va l di e la v um e lec ke j
mnohustrannu ~ ti , pl'ii!lllll by ce lú
prá cu podložil najhlbsfn• vcdomhu
umeleckej Istoty a Jlln:tivns ti. In ými slovami - ahy ka ždý z mla dých adeptov c hlípal liiiO ju um eleckú prácu ako večuý zápas u
hodnoty.
V dobe pi'VCj l'epubliky, ked y
l!asf spoločnosti sa nazdávala, t e
sa strácajú pozitivne Ideály o do·
bu naplňa prázdnota, v čase , ked y
, . niektorých š tátoch sa udomác·
novala umelecká dekadencia a ob·
javovali sa názory o be:r.clefnosti,
hlásallt Anna Kafendová č inoro ·
tlosť ako východisko a z mysel
umeleckej práce. Túto tézu nielen
hlásala, ale celý život ju l prakticky dokazovala. Preto zostá va po
nej taká hlboká stopa. Možno overa hlb5ia, ako sme schopnl mumentálne dovidieť a pt·ucltlť. Ktu
mal to iťas lie a spolupr acoval 11
ňou niekoľko rokov, nemôže za·
budnúť na lniJp i rativnosť jej osobnosti, z ktorej vyžadovali náme ty,
podnety k činom , podnety k mysleniu a praktlckému konaniu.
ZDENKO NOV ÄCEK

il ukmttiltu /JO~oiillll?/ licllf /.: N ooeku . IJI J~oiit
1/C'f úrt y k profesorke A I111P l<afendoucf. cil c~' '
/1y \0111 /)OChOpi( - prP /)fJZIW /1 /P ~IJOJP . Í IU
'' "ll ' ' J.:u ,lotaclr/1 - i.•o \ /)dsolJllo, že t.lvutnu pút
U!f /O i e 1111 malo to/ kú , l udskiJ uMacll/llú , úoltato.~r i•muu. ~plmm qclt ctPf ou 11 uy n/.m ocnýclt lwdnôJ due ho . ktor t5 zanechala na ~ /edrJvnÍk(l1n. Z
aktjc/1 Zr/Pt/lel pramemla :./.la. ktorú 11droclu
a kullúrnym potrebdm pnprautll prv~ uýhonJ.·y
lwrlolin ~h n umenia vtecly , ked \ O Júžúy •rdro.
da c~re len upínali k úlwrom, dúfaj!Íc, Ze prl clió.rlzu i:as zúrodítouantu - ak 50 ndjtlu urllN
ducha . uk sa zúrodnl pole nezoraní! - ale rw
i:ternu zpm bohat~. čdkajúce Iba 11a kvapky
l ud.~ kelw pow, na nezi!lJntj us/1/.e tých vruýr.·h
- 111et1zi prvými.
Ak d l o !Jola l áska, kl oNJ. sa zo strdn uctiilw
~ rdca. pani profesorku, r oz oz vučala tak fllasno,
že sa premenila na symbol volania ndrodo, ~e
urdslla do nó.dejl, ktor~ uZ ctllli a utdell uelt·
kdni starov:.kých čias u sloudcl1: " A príde, bo
prlsť mu ~ i. ten veľký de1l súdu, keď pravda
zasadne za stôl môjho ludu".
Ako st e doká zali precltU a pochopU dejiny
u!l. Vlecly , keď u ntis este l en svitalo na lepsie
easy/ Na z asľúbený ť:as slovenske/ ndrodnet
kullúry, na ktorý sa tak dlho čakalo. Ako mladý t:louek st ali ste st d o r adou, kde sa dleul!ertsk~ sny nepouýslll na prvoradé povinnosti. Stali ste si k pleciam t ých oduá!l.llucou, ktor% pre
ldsku k národu chytili ilú~eunato do r úk clelé, ktor é uJ! uám nikto nevezme. Od t ých lJlas
boll ste prlkladným vzor om, ako udr!tlauat horúcu láskll k potrebdm ná!iho ľudu, ako zveľa
douoť to, z čoho dnes nar astá hudobná sld11a
ndroda, to, z čoho bude mohutnie( na prospech
nds a tých, čo po nás prídu.

ANDREJ OCENAS, zas l. umelec.
(Oba préjavy boli prednesenO na
prof. Anndu Ka fendo vóu. )

roz lúč ke

s

Onových deiinách slovensl<ei hudby
V

posllidi'IOm minuloročnom i!fsle Hu·
dobn6ho !Ivota v s úvahe problémov
a úloh, ktoré v t e 1to päťročnici pric hodf slovensk ej m uzikológii rie ši ť, spoml·
n aia Wlera Donovalová aj pr!pravu nových, synte ti ckých dej!n s lovenske! hud by. Tento bádateiský zámer neuviedla
autorka na prvé miesto náhodou. His tor izmus. videnie 1avov v pohybe a v pre·
menách. j(' lcontec-kon cov hlavnou me·
tódou marxlstlcket vedy a ak muz1ko·
lógla chce byť modernou marxistic kou
vednou d lsclpl!nou. mus f sa nevyh nutne
orientovať a 1 h isto ric ky. Okrem toho.
autorka , ktorá pomery v s lovens ke ! hurlobnej vede dob1·e pozn á. vzala do (IVa hy at fakt, že práve his tol'lcká ,,ve tva"
· dosiahla v s ú časnej dobe kva llta tlvne
nový vývojový s lupeň . Vďaka lntenzfv nym, lnš tltucloné Ino u s meriíovan S~ m a
dlhoročným beurlstlckým výs kumom sa
totiž ukázalo. že s lovenská hudobná mi ·
nulost u:!! n ie jo n eurčitou zmesou náhodne pooblavovaných mien, pamiatok
a lconštl' tllcclou predpokladov, ale žlvon
realitou vývoiovo súvisiacich hudobnýc h
sk ut očnos lf. kto1·é z podoby p1s omného
a1·tef aktu prešli do podoby znejúcej, a
tak aj do kolektfvneho hudobného pove·
domia sC1ča s ného č l ove ka. Zdá s a preto, že aktualitu zhrňuiúccl práce o de·
iinách slovenskej hudby n emotivuje Je n
s poloč en s k á obtednávka že ta ké ho
diela momentáln e ni e t - . ale al tak·
povediac vnútorn á zrelos ť vedy, z ča 
su na čas s a ob!avutúca potr eba s umarizácie č ia s tko výc h poz na tkov a túžba
zal1ladief sa na n e z vyššeJ pers pe ktlvy.

la bYť vysoká (rroveií fakto~ rarte, t. 1.
dielo prines ie naozaj veľa s poľahlivých
poznatkQv o s lovenske! hudbe. To znam e ná , Ze treba St)rucova t všetky v ý·
z namné pra monné objavy posledných o bdob!, pr i čom ne pôjde len o jednotlivosti.
ale o ce l(l s kupiny, súbo ry a kom plex y
pamia tok, r ukopisov, kódexov a pod., z
ktorých vä č!; Jn a sa le n tera z dostáva na
sve tlo sveta. Aby s me s l mo hli urob i ť
ko nkrčt n e11H u
o•·ed s tav u o ic h obje·
me ", spomei1me. 7e nat>r. dej iny latir.s ké ho s pe vu. kl oré su done dá vn a lntorpre tova li viac-me nej le n podla tzv.
sekundá r nyc h Pl'll lll Oilov [ údaje v arc h• ·
válíách. d obová li te1·atú •·a 1 a nie na zu·
k lad e poznania aute ntic k ých notových
zápisov, môžeme dn es n a pi sa ť a ko vý·
s le dok !>t úd la v yše 50 s tredovek ých notovan ýc h kódexov s love ns ke! p rovtm le ncie. Len tak mimoc h od om st dovolím poz namen a ť, žo tonto priklad je symp toma tický do lwme ntačn é s prac ovanie
týchlo r ukopis ov bolo už ai vzhľadom k
tomu, ~e mnohé z nich s ú v zuhran ič1.
n e obyča j n e ť11 ž k é , náročné a zvl á dnu l r~ r
n é le n n a báze ozA jstn é ho profes ional izmu. Niet tu , samozr e jme. m ies ta n a výpo čet vše tkých objovov s love nskej hud obne j h!storiog ra{le, no ak pre pro·
resor a Konštan tfno lludc a. autora p rv9ch

C
~

o je na§fm cielom, ako s i novovzni·
kajúc e dielo pred s tavuj e me? Pr e dovšetkým r adi k onštatujeme. že za pos·
Jedných 20-25 rokov vzniklo mnoho verm i se r ióznych . sol!dne fundovaných hudobnohis torických monograľlf o jednotlivých pamiatkach. fondoch, s kla da te·
!'och a pod. a žo exis tuj e at n i ekoľko
pokusov o synté z u od
jednotlivcov
[nap1·. Konš ta nlln Hud ec, Ladis lav Bur·
Jas. Ladisla v Mokr9. Ivan Hruš ovs ký a
t.) 1 od k olektfvu autorov. Akade mlc·
ké Oejtny s lave nski!! hudby, ktoré vy!;ll
v rok u 1957 za s polupráce 12 s lovens kých mu zlkoló~ o v. na prie k výhradá m
preds tavujú nn j v !ičš l e d ielo tohto d ruh u
a prvý mm·x istick ý pohiad na minu l o"> ť
s lovens ke! hudby. Nedá sa tvrdiť. že o
vývofl , loven ske l hudhy vlnme vš etko.
na7.dávamc sa vs flk , žo kc: ď dnes zno
vu prls tunuie me ku komplexné m u s ora covamu nroble matlkY de tln našeJ hul!b v. robíme to s ori:is ve d čPnlm. žfi Jeh
n e z náme dOklarlné is le. l e pš •e a hlb~ I P.
~ máme reálnfl nredpokladv zasväte ne
h ovotlf o vvvo11 hurlnbnej kultllrY Slo·
vénska - od nafstaršfch č ia ~ . d po s u ·
čas no s ť, s o z r e tet om na v šAtkY t riodv.
sooločli nské s \.'upiJJ V a národnosti. ktoró
na n et parlicJpovall.

...

naldílle!ltet~ím

a
P rvým
raby pripravované de1!ny

činiteľom

slovens kP.l
!iu.dby boU skutoi:n9m prlnosom) ; by ma·

Zo zhler ok l!utlobnOclt ndstrofou, ktor é sú
na uý~trwc SNM v Bratis l ave. V.Qstauu
prtprauLll praCOVIZicl lfudobntiho oddeleni a Htst orlckého úst auu SNM.

povotnovyc!J de tlll slove n ske! hudby fV 9·
vm hndobne t kultt\ry na Slovensku, Bratislava 1949], boli mená napr. Já na Šlm·
brackého, Z<~ c harl áša Zarevqtla, Samuc·
la Capncorna, Paulina Batana, Fran t.
Xave ra Zomba a ďalšieh nanajvýš Jen
hole lPXikog l·aflc ké údaje, pre našu generáciu s u to u ž mená ozjastných ' fa n ér az vynika júc ich l skl ada t eľ o v, t. 1. tvorc ov. ktorvrh 1i 1 ~J ia poz náme .. z počutia"
a o ktorých môžeme hovonf n a celkom

!net. vyššej , nielen bibllograficko-doku·
montacnej, ale al š t9Jovo-a naly tic ke j, t.j.
par exc ollenco muz iko loglckoj úrovni.
Súhrnne sa dá povedať. že výsledky ll udobnohls torlcké ho bádania a s pracovania
n iek torých p r oblémov s ú ta k závažné,
ba l)l'evra tné, že orlpl'avované deliny s lovens ke! hud by [k cle sa o. l. vyna snažíme
aj o k orekciu rôznyc h n e presnosti a
dro bných onwlov, prebr a ných zo s tarše! hte•·atúryl nebucltí len modifikáciou,
1cediclou. č l doplnonfm n iektorých predos lych . ole novým, originálnym produk·
1om. V te lto s uvls los tl treba povedať;
ž.e c h ce me, aby publiká cia s lužila aj ako
s pofahllv ii p l'ir u č ka . res p. učebm ca, a
pt·eto lu mienim e v osobitných partiách
dop l niť
bib llograrl ou.
dokumentáciou
oa jclôlež.ltcjšfch prame iíov, v y baviť r e·
.~ i s trdml, mHpami . ta bulkaml a prí(a žli·
v ou i lu s tračn o u prlloho u.

Faktá a Pl'amene predstavujú zaiste
nos nó piliare h l s torio~rafle, no de!l ny - a ko lome už na začiatku týchto
r iadkov n az na č ili - nle s ú len akousi
množinou ell il i, rul<opl so v, s kladateľ ov.
ktor ých s la č f v c h r onologic kom porAdí
v y menov a ť, r esp. s tru č ne ich opfs at , al e
organic kým s poloč e n sk o- du c hovn ý m nrocesom . Pre to 1-ov nak(l s tarostlivos ť musíme ve nova ť oj vyp1·acovaniu koncepcie
delln s lovens ke J hudbv a rekonštr ukc ii
jej hla vných tre ndov. Hfadáme tu, pr irodzene, koncepc iu marxis tickú, vyc há·
d zajúcu z te ó r ie hls tot·lcké ho ma te rializmu, z poz nania. že hudba a ko je dna z
f oriem na d s tavby le reflexiou života s poloč nos ti a že lenins ké uče ni e o trie dnos ti kultút' Y le uče nlm živým a aktuá lnym m e todolo~ lckým v ýchodiskom ai
p1·e muzikológa. Problé my aplikácie a
tvorivého roz vinutia Pl'Opozlc ii mate ria·
lls tickel tnterpretác!é delln na organizm us s lovens ke j hud by sa n e dalCí ladnorázovo "zvládnu!'' u defln1t!vn e, ex
ca thedra vyri eš iť. Zdá sa všal<, že ok·
rem pos toja k p e t·lodizácll. pOJde a1 o
pr!stup k c itlivým otázkam národnos ti.
ktor é ovplyvnia vypra covanie koncepč ·
neJ kos trv nových delin slovensk e j hud ·
by. Azda bude možné novú. už rozpracovaná periodizác iu de1!n s lovensk e J
hudby predlo ž iť k diskus ii: tu by malo
vari pos tač if konšta tova n ie. že nallepšfm pet• iod J zač n~m kritériom jci e mpfrla.
t. (. že ozaJ vedecké o ma rxis tické rozdelenlli vývoJa hudobne! kultúry n curčla sché m y. oouč ky, alo konkrétnv ma·
ten á l. Doliny malú &voie spolo čné, obec·
ne zákomtos tl , ale zredukov ať de1fny s lo·
vens kof hudby len na na, poťaž né Jeh
mechanl c l<y .. oseka ť" na mier y hudby
E•urópskct. zu a mená vz dať sa už vopred
šance. pochopit Ic h z mysel. pods tatu a
š pectflkum.

N alc húlostivali! Pl'Obl6m otbok, sllvl·
s tactch s vypracovantm koncepéle
d e f!n s lovensko! hudby, s poč!va v prob·
tematike kategórie národnos ti. Vývo! sto·
vens ko1 hudby sa vys vetľova l a vysve tfute v podstate duallstlcky - ako kon·

fliktná súhra !!nie l1Udby nár odne! spätej tak, čl onak s fo lklórom - a tz v.
e urópske j, čl europeistickel. pričom t6
prvá predstavuje kvalitu n oprobiemallckú, druhá - oodia t oho, o " k toré obdô·
bio Ide - vozadle, stafáž, resp. až š um,
My túto koncepciu v podstate chceme
~ achovať, pre nás lé substanciou slovens kých defin s lovensk ý rud a národ a
jeho životná, politická a duchovno-k ul·
túrna s ebarealizácia. Sme presvedčtml,
že s na h y a tendencie kompo novať hudbu - z jednoduš e ne povedané - národ ·
nú, dejú sa v rôzn ych metamorfóza c h
vy s topovať oddávna, od čia s kedv sa
Slováci začali konštituovať ako národ,
p ričom tu n e mys lfme len na národ no·
voveký, buržoázn y, alo už na národnos t
s tredovekú, feudálnu. Na d r uheJ s lrnn li
vtiak s k (Jsenos ť va ruje, aby s me uaJ'odnos t ne feti š lzovall a ne pon!mall 11 ko
metafvzlckú hodnotu. ale videli v n e! ur·
čltú kvalitu. ktorá a ko hodnota mOže figurova ť le n v kontexte s ln ~ mi
hodnotami. Hudobný htstol'lk Slovens ka
s a môže veľ mi nAzorne pre svedč i ť. že
e u rópska trad!cla ta u nás u ž od 9. sto·
I' Oč la faktorom ta l< samozreJm ým 8 trva le pôsobiacim, že sl slove n skú hudobnú kultúru bez nej n emož no ani len
predstaviť. Preto vedme, že bude len
aktom s pt·avodlivostl, ak sa filoha európskej tradlcle a lnternacioná lnv ch
zväzkov v ťle!lnách s lovenske j hudbv
lepš ie docen! a a le naš u hudbu budeme
chá pať v 1e1 prirodzene! prtsluš nostl k
hudobnej kultúre e urópske!. Latinský ho·
hos lužobný s pev, llneárna polyfónia, baroková konccrtantná hudba, vrcholné
orejavv klas icizmu 8 romantizmu mali
Pre .formovanie d omácet-hudby a hu·
dóbn13f kultúrnos ti nesmierny význa m, a
preto Jíovor1t tu o umeni, ktoré b olo
náš mu ľudu cudzie, n ezroz umltelné, reakčn é a p od., te prinaf!ep šom nepr esné.
Ve!koryso sťou v týchto otázkach vezmé·
me vletór z tllachfét ~znyJP , kde· t1J s11
éšte stále oblavu hlclm pseudôteórlám o
périférnôstl a zaostalosl! hudobnef kul·
tllry v niektorých s tredó· a východoe uróps kych kralln ách a ódlož!m e z bytoč
né s póry o tom, do a kého k ontextu patI'Í napr. Vletorlsóv kódex, Pestrý z bornlk a a ood.
RICHARD llYBAJUC

'

Pražská jar 1977
On edlho opäť ZRznejú tento1·az v podani Ceshef
fllllaJ'ntó nie pod taktovkou svojho ~efd a rigenta Vllclllvit
Neumanna akordy symfonickej btlsne vy;ehract, Hby
Smetanova "Má vlast·· otvorila 32. ročnlk .PražskeJ jllri.
Tohtoročnou technackou "novinkou" bude, le koncerty
Sil uskutočnta mamo uzavreteJ Dvoi·ákove) siene, kdto
sme sa tradične stretával! nlt recitáloch s významn~!
Jnterprétml z celého sveta. Táto situácia všok prílli' neovplyvnilA d1·amaturgickú skladbu tohtorot ného festi
valil.
1\!ilovnfcl spevcttkeho umenia sa môžu o právne,,e tesit, pa·etože speváci, ako Peter Schreier (Zd klaVÍl'ntlllO
sprievodu Rober·ta Ounckeln p r·ednesie výber z Brahmsovýcll Beethovenových p i esní), Herman Prey ( klavl1 ny
·spnevod Leonard Hokanson - · na re p cr~oári tvorbR
Straussa a Schumanna) a Edit Malhisová ( SJl r evlídzd
Heinz Medjlmorec vo výbere z diel ll. Wolfa, j. Brahmsa
a F. Schuberta), to sú reno mova né mená, k t oré zarut':UJÚ
spičkovú úroveit. S Jeh menami sa návstevn!cl prt)oChá·
dzajúclch festivalových ročn íkov už stretli. To p latr aj
o ďal sfch ~óllstoch. Tak napríklad Henryka Saerynga,
Igora Oistr·acha 1 Konstanlyna Kulku, poznáme ako v ý·
zn11mných prcdslaviterov huslového umenia nasej sM:ns·
nosti. Pred!>tavia ~a ako sólisti n a sym[onirkých koncertoch, okrem toho vystú pia na reci! á loch ( H. Stf'I'VIIx
uvedie súbor beethovenovských sonat]. Zo znhranlčn~ch
pianistov zrejme naJviac upúta vystúp enir. Johna Lilla,
k toa·ý v klav!rnom recitali uvedie diela Haydna, !>chu
manna a Beethovena. Pripomei1me 1 violončelistu Michaila Chomicer a, ~pičkové Ju l liardovo kvarteto a mno
ho dalsfch, l ked - pravdu povediac - nezd6 sa , ze
tento rok má nd "superhviezdy" interpretač n ého umen1a
naj~ťastneJsiu ruku. PleJáda dirigentov je v9raznc>j!;la:
Carlo Mario Giu l lini (bude dirigov11ť závereč n ú Beellaovenovu 9. sym fóniuJ.. Charles' Dn lai l , Kui·t Masur· f v
čele Gewandllausurche~tru ,z Lipska), And1·é Previl1
.(spolu s • Cnlínu m Oo_visom budú clirigbvHť 1.oudon
Symphony Orchc~tra), f.ovr·o von Mata~ič , • ~llxiru Sn~tu ·

"Heinz Werner 1/enze dirlgufe Tristana" - prlspevok zdpadonemeckef lelevlzie na Mec/zinarodnom televtznom
festivale 1976. ( Sntmka pribltžufúca po r tr~l H. W. lienzell o, ktorý sa zúčastní PJ '77.}
ko'l'i~, )naenij SYetlanoY, t o j e skutočn e rôznot•odíi paleta rôznych ponnnan! i rozdielne_ho re pertoáru. llvJez·
dou tohtoročných dirigentských osobností sa stane, lli1J·
ma pre zasvlltenejsieho poslucháč a , Hans Wer ner HcnzP.,
ktorý bude okrom Moz11rta dirigovať svoje dielo Ile
llogab11lus Im pera tor (allegorla per m usi<;a ]. s touto
skladbou sa u n ás stretneme po pTvý raz a i~ t e bude
pre mnohých z nás pozna i1lm nových k OI11 Jl OZlč n } Lh
snáh tohto umelca.
Okrem pražskych orchestr ov vyst(lpi !Hl feslivHie r11cl
dalších našich orchestrov, medzi mmi, snmozrejme, ne
bude chýbať ani Slovenská filharm6nia . Na svojom pr
vom vystúpenf uvedie pod taktovkou Ladislava Slováka
CJkkerovu skladbu Hommage ä Beethoven, po nej budo
nasledova( Beethoven ov 4. klav!rny koncert 1sóliStA
Leonard Hokaru10n ) a na záver zaznie H l. symfóma od
O. Su11takovi~a . Na druhý dE:ň bude SF dn·igovat i'olaxim
SostakoYič . Na programe zaznie okrem Sostakovlčovýrh
Pialich [raamon l nv, CaJkovského Fran cesca da Rimini ,
Musorgského
oc na Lysej hore a Szymanow~kélw 1 .
koncert pre husle a orchester s Konstantynum Kuikn m.
N a festivale vystúpi tiež Bralisl avské dy1: hové kwinlllto
( J. Hatrfk: Dennlk Táni Savičovej], Košické kva,·teto,
atd. Zo za hraničných telies pride London · Sympbony'
Orchestra, lipsk ý Gewandhausorchuter, ~tátn y akademíekji symfonlckji orchester · ZSSR a Zé.hrebská lilhat·mónia.
Dominantou tohtoročnej Pražsk ej jal'l bude , dtelo L.
un Beethovena. Zaznie všetkých· deväť symfónii, n~
p l·ograme sú klavírne a husróvé •konceety, p reclohry.
trojkoncert, ko rn orná tvoeba a nebude chýba t a ni p1ecl
vedenie slávnej Missa sol emnis v chrá me sv. Víta na
Prai.<;kom hrade. Velké zastúp eni e bude ' ma( euská a sovietski! hudba; vypočuje m e si celý rad Sostakovičových
diel, zdá sa však, že ok rem Prokófínovho Alexandrii
Nevského bolo n a odkaz tohto významného autora ll'O
chu pozabudn uté.
Dva koncerty p riamo reagujú na kultúrno-politické
udalo~u tohto roku. K v5•r oNu lldlckej tragédi e bude
po prv\' raz v h rstónl Pr ažských j ari usporiadaný mimoriadny koncert, na ktorom zazni e Beethoven ova Osn dovi symlónia a Pamiitnlk Lidiciant od. B. Martin u. 1'ri
pdltJžllostl 60. výročia VOS R bude reallzov11ný sam ostatný več e r.
' Súč11sťou Pr ažskej jari bude -aj opern á t vorba : drama
turgicky n lljpr!nosnejšie· bu de · ITostovanl e Juh očesk ej
o pery ( Hlobil: K t áska a zviera] a ost i'8Vskej op(,:!'llej
scény (Fe l ix: Nesm elý Casa nova, Pauer: La bu tia p le:>el'l
1!1 Martinil: Alexander bis]. Pražské Ná\·odné dtvadlo
o. l. obohati festival tyklom mozartovsk ých oplel' se
Z ll hra n lč n ými ln ter prétm l (v Caroynej llaute sa nap t•f·
klilfl predstav! Peter Schreier ).
Z tvurby sa so zf1ujmom očakáva predvedenie Schl!n ·
kerovej Symf6n1e na pamäť Martina Lut11er11 Kinga,
LlA&Iillo Šiestich bagatel, či Tippettovej Koncertllntná
f antázie na Corelhho tému.
TOMAS HEJZLAR

Pucciniho Bohéma v SND
Stnlo sa už zvykom - a je to
o(;pochybne známka vysokého ln~cenačného štandardu že Sd
kazdá úspešná premiéra v opero
Slovenského národného divadla v
uZšef ver·e]nosta rada považuje za
"tloteraJS! vrchol'' umeleckých snaíenl súboru. Dávam prednost mnohovýznamoveJ, mHximálne koncentrova nej, aj keď azda nie tak
spont:\nnej i nscenácii komphkova nejsieho Cikkerovho Vzkrieseaml.
PrAvda, je to iste najvydttrcnejšla
Bohéma v SND po osloboden! a ak sl, s výnimkou poltucta Sulcovvch réžii v tridsiatych rokoch
nerÓbime o vtedajšom pohľade na
cllvadelnost . opery • neprlmeruné •
ilúzie, tak vôbec. C.erstvé na~tu
dovanie dalo vrcholnému d aelu
veľkého divadeln!kl:l dva určujuce
znaky: realistickú pravdivosť a di·
vadelnú Ilúziu skutočnosti v intenciách verisllckej (skôr realistickej] opery - a jemný opar poézie, ktorý prináša potenciálne už
rnurgl'rovský námet,
pro~tred1e,
dej - 11 Pucciniho hudba. Na]aktívnej~ími zložkami "tfmu" !Jol te ntokrát režisér ( Branisla v Kriška l
a výtvarnfci l Ladislav Vychodil,
Anna Kafabovel-PelicHkovd ako
Mimi v Boh~me.
Helena Bezáková] .
Malebn á, poetLc ká, jemne štylizovanú scéna kresli v bohato~li
~iahla Inscenácia v ozvláštnenl a
podstatných znakov prostredie p1·1
vyjasnení charakterov. Vedľa Zd·
iJehu, situujúc ho výrazne pod pél ~nivanlího Rudolfa a reálnejsir~IIO,
rf?.ske streciJy v náznaku v~llde 
tvrdoh lavého Marce la objavujn sa
prltomnosti. Od v á ine ot vára streColli n nie ako obstarožný čuclak,
chu m11nzardy k hviezdnatému nc1de ako receslsta a mlaclfk - ako
IJu, naznačuj(Jc dimenziu tantazlc,
ostatn!; Schaunarct nie je - trarozle'\u, snov a túžob mladych lutllčne "stvt·tým do počtu·•, a le
dL Tradičné priestorové riešen Je
elegantn~ fičúr, v mnohom spJritus
ro.tdeluje v druhom dejstve na
movens kvarteta. Mimi a Musetta
dve prostredia (ulicu a výsek kA·
predstavuj(! dve podoby toho Istévlare n!>kého interiéru] pomocou
ho spoločenského typu s rovna·
točne. Horizontálne 1 vertikálne
kým sociologickým urče n lm: detčle n e n ie ulice umozi\u]e potom restvo pravdepodobne na vidirku,
žisérovi dosiahnuť rozohratlm zbopr·!chod do Parfža, remeslo, "druru nielen Ilúziu pouličného vtrvahé povolanie" = výdaj z rozumu,
ru, ale aj vyhnúť sa drobným nevýdaj z lásky, no najčast e)sie prilogič n ostiam, ktoré vznikatu, vtevčasná smrt z nedostatku. Preto je
dy, keď sa na niekoľký ch stVOL'·
Jogirké a v našej inscenačnej trRcových metroch stretávajú m ilendfcli aj nové, ked Hajóssyovej a
CI s ostat n ými kumpánmi zočt ·
Kajabovej Mimi je veselé dievča,
voci o veľa skôr, než to vyplýva z
ktoré sa aktlvne podieľa na hre
llhreta. V tretom dejstve sa zasa
"o stratenom kľúči a zhasnutej
pootočen!m dekorácie men! žánsv1ečke", spln! odpoveď na Rudolrový ob1·ázok p&rižskeho mýta na
fovo: "A čo po tom?" a ktoré sa
skom ornený priestor spovedi, vycloklli'.e neviazane, aj ked nie tak
znRní, hádok a lúčení. Farebné rlehlučne ako Muselta, baviť v rozseme scény v prevahe sivej a ble·
larencj kaviarni. Mimi tretej pi·ecllej (zimné svitilnla 11 súmraky,
stavlteľky, A. Czn kovej, nežná, lysneh) ozvlášti\ujú nevlleravo pasricl<á, herecky prepracovaná a pô·
telové kostýmy, posúvajúce dej
vabnli "ako obrázok" vytvorila niekam do toulouse-Jautrecovsk5•ch
aspoií. na premiére - skôr tradočias, ktoré sú duchu diela (skla·
vanú lluziu cudnej a "panenskej"
daterovho] i diváckym asociáciám
cilevclny. Ku konštatovaniu, že sla1ozhodne bližšie, než roky vlády
binou tejto Inscenácie je Musetta,
Ľudovlla Fi11pa.
nás neyeclle porovnávanie s legendárnou Musettou Már le Hub oN a javasku vládne všedn9 dea'\,
veJ, al e značné zjednodušeme
mo ntáž veselých i smutných výcharakteru, jeho vnútorných l vonjavov. Režisér - znalec Pucciniho
kajšlch znakov [i prejavov] u predtela sa vyhýba sentimentalite
maérov) ch predstaviteliek. HosťH
(žiad ne velké city a veľké trajuca A. Mrázová - nie inak ako
gédie}, stráži v tomto zmysle herpred pár rokmi v košickej insceca a ťaži zo svižného rytmu
nácii - nepovysuje Musettu nad
Frdovho hudobného nastudovanla.
lacnoopcrctnú subretu, výjav v
Pozná úči n ok verisllckého PJ' l nddruhom dejstve hrá ako "show
pu k ontrastu, vie ho pripraviť, aj
pre sl10w" a za pomoci neve ľ kého
keď 11 ko n ečnom e!ekte nie všade
a rzenli lu hereckých pros tried kov
je účino k rovnaký. Ak vstup Mu(7.111UJ'ktJnic, afektované pazvuky
SHllY a na s111rť chorej Mnnl n10·
fi pod.]. Dru há hosťujúca predsta dzl šantiilcich mlad l kov je divil·
vtteľka B. Polónyiová
je menej
de lne na jvzrušulúceišlm mol1lenvtwravá, ale aj menej - i spetom inscenácie, tak vo finále tre
váchy - výrRzná. A tuk jedinou
ueho dejstva postrá,dame troc!Ju
plnohodnotnou Musettou dra\Iac vynútenej pozomostl a vyexmatic kou postavou, ktorá vo svupo novanéllo afek tu od mullara a
jnJ hlavnej scéne pozná cieľ i
Musetty. Predstavttella hl!lvnýt.:h
prosta·ledk\', je doml\ca E. Kiltua úloh majú poviičšine temer auten·
rová, graciózna a sarmantná -tlcký vek svojich postáv a 11k k
' ozpustilá, tnk trochu hysterichli
romu pnrátame soliclny heľf'!C'ký
,t:l'IZťltka, ale aj dáma; kurtizána,
potenctál dnešného sólisticke.lio
ilie nj dwvča so srdcom "na pra
<;úboru opery SND, výsledkom ju
\'O m mieste·'.
hone:3ne nie "Bohéma po trids1H
Voktllne v)•kony sú prehliadkou
lieh roi-.oclr', ale predstavenie, n11
sth'asn~·rh možnostf vaacerýc h z
ktorom sa duchom mladá ( a Zcti'B
ml11dej a streclnPJ generácie sólisvo ronuwtická] časť obecenstva
tov - kreáriP. l'eJl l'ezentatívne, ta identifikuje. Pozot·uhodný efekt do

Prínosy a signály
ké, "torjm mozno dat absolut6·
num a v dvoch troch pr!pado~;h dj
pt'OlJletnallcké. Dvorského Rudolf .
zaar1 fllrbou a exportnými vysokymi tónmi, Livorov presviedča jem·
nou nhtZikllhtou v službe vyrazu;
Hud ecov Marcel upúta rezouanč n ou vysokou polohou, KopMkoY
Collin narábanlm s mdter1álom v
reflexlvnej "kabátovej" ál'ii, K11t· .
narovej Musettl:l, zvlánutlm pat·tu, ·
ktorého charakter stoj! dnes už .
mimo ni'\rokov jej pro[ilových cll'a- .
malackých úloh. Dozrieva čas na
upre~;~)ovanie
kritén! autenUckeJ ·
- štýlovej interpretacte. Atnbuty
umeleckosti vokálneho p1:ejavu ne~
spočlvajú i ba v zvládnutí základných po.lladavlek speváckeho l'e·
mesia (volumen, rozsah, zák ladn á
muzakallta v zmysle intonačnej a
rytmickej spofahhvosti). Tieto kl'ltcr·ili st novytvárame sami - dav·
no ach určila tradfcia, ale predov!.t;lky.n požiadavky maxu'nálne obStlžncllo tlmočenia skladatefovho
zápisu. Preto sa nám v pr!pade
Pucclni!Jo opery treba zamyslieť al
nad ~c:l•opnosťou legatovej kan tilény, umen1a ľrázovH n ia, meza 'lúCe
kultťii'Y, dllerencovanej muzika lity
v)'rRZll,
dosahovanej
vokálnymi
p1·ostneclkami [ variahilnos ť d yna·
maky a hlasovr.j farby ako "dr ~
ma turgackéhd'' prostriedku spevá·
ka], výrdzoveJ slly hlasu samého,
ktorá je v pr!pade talianskej opery základom výrazovej sily inteJ'-.
pt•etácle. Z týchto hladlsk je k
ideálu Mlrni najbližšie A. Ka jabová , štýlová práve pomerne teplou
a tmavšou farbou hlasu, vibratnej ·
~fm, vzrušivej!llm tónom, s obsaž·
nejsím nábojom materiálu v stred:-aej a hlbsej polohe, kantilénu júca
- neparlandujúca aj v zomierani
hrdinky, n ezamieňajúca portamento s gllsandom - hoci, samozrejmá suverenita v primár nom zvládnuti partu výbornou mozartovskou
interprétkou M. Hajóssyovou, č i
A. Czakovou (vokálne lyricko-subretné vydanie Mimi, pričo m slovo
subr1:ltný nemá ctehonestu júc i ná~
dych!], v k torej vývoji je Mimi
uepoplet·ateľným úspechom zdá
sa byt mnohým jednoznačnejš ia. ·

•• •
Kriškova poetika " umierneného''
rsali:~:mu, l d t\ca k podstate obsah u
d iel a pracujica tvol'ivo so všetkými zložkami inscenácie, dosiah- .
Ja Y posledn ých sezónach imponu_- ·
júce výsledky. Vo vjichove herca
plnila i pedagogické poslan i e skúse ných adist!ngvovala, mena)
sk6sených
citlivo
nelorsfrovala
nad hranice možnosti a učila noznávať podstatu. Prdla 11 iste al
prejde ďaiAimi metamorf6zanai. Nemôž!' byť receptom na ve~ vekov,
aku sí azda .možno m yslieť v :z:r~
kadle dneAných úspechov, 11 ako
si url'il'e nemysll predovšetkým režisé r sám. Korkými p remenami
pre~iel in scenačný llýl Stanisln·
ského, č l Felsensteina, Hilla ra , či
Sh·eh leral ZreJme sa bude po h se uharat k t ým polohám, ktoré aj
pri .,uholiratostl" i n scenácie, men ~ ej knncentruvR noslí aktérov t o hn•
ktor6. ho več era , ~i slabiom člán 
ku v r et'azi t vorcov zachuvávaiú sl
ll llll C plnokrvnej divadelnost i.
JAROSLAV BLAHO

Recitál Tatiany Lenkovej
Z recitálov slovenských umelcov v Zrkadlovej sienl Primaciálneho paláca, ktoré organizu je Mestsk~
dom kultúry a osvety, sa celkom nebadane stali
dôležité uda losti. Na počto prltomn9ch osôb su to
už natoľ ko neprejavuje, ale publikum je zato vybera
né a vysoko k valifi k ovan{:. Ak oby sa hralo pred po
rotou a naviac zdravé súperenie núti mladych
Interpretov k starostlivému zváženiu v~beru prog1 a
mu a k výko nom na hranaciach v l as t n~ch možnosti.
Jed ném u taká psychická zátaž pomôže, vyburcuw
ho, Iným neposlúži. Klavirlsll sa okrem toho sta
žujú n a záludnú akustiku - nič neodpusU, vo font
hrozf sklznutrm do surového zvuku a v tlch9ch kan
tlléna ch tón nápadne odumiera. Chceme všnk plsat
o vystúpen i Tatiany Lenkovaj, k torá hrala v "zrka ll
lovke" 15. marca t. r.
úvod né Bachovo Preládlum a mol sa nám páčilo.
no o jeh o dvojlč k e-f(lge z 2. dielu 'ľemperovaného
lclav!ra by sa to už tvrdi ť nemoh lo; l<lavlrislka tu
uplatn ila p r!llš rá zne podanie h lavice témy, pričom
jej pokra čova n i e celkom n epoch op iteYne stišovala.
Ve!mi jemne a nanajv9š p oellcky pristúpilo Lenkové
k Beethovenovej Sonáte Es dur, op. 81a "Les Adleux".
al:ly p rvú polovicu programu zakončila Debussyho
čarok r ás n ym cyklom Rytiny. V jej poňatl zažiarili fa
rebne men livé plôšky, no n enechala sa celkom orná·
mit náladotvornou a tmos.férou h udby: neboll to chve-

1ivé rozmazané impresi e, ale jasne1Sim okom vid e- ~é
a ostrejsímt kont(II'Bmi prek1·oslené obrázky
Ak
V. ). Sýkora hovori o "ma~lckom účinku šumu a
ševelenia" Zélhrad v cla?.di, Len ková Ich chápala J'ea-.
listtckejšie: skôr zclrdvšl, prud~ ! dážd, nie mäkkučké
mrholenie. Takmer hPz výhrad možno prijat koncep·
cm l stvárncnre Schubet·tovej posthumne1 Sun1itv
8 dur, ktorá umožnilčl klaviristke ukázélť vaa•t naj-.
viac zo svojho umenia. ked prillehav(• výraz úspešne zladila s pomerne schcmaticlwu, málo osobitou
formou sk ladby, čo je Jedinou Schubertovou slabinou a určite naj(ažš!m OL'leskom ori interpretártl.
Su choiíove Intermezzá z cyklu Kaleidoskop, resp. výber z nich, potvrdili dobr~ Lenkovej vzťah k súčas
nej hudbs.
Vrátil by som sa ešte k Schubertovl. V jeho oos,
led net časti sa dal o zrateľ n e vyc!tlt, že Len~ová
nehrá celk-om uvornene, že nie te celkom stotožnená
s nástrojom a pohrúžená do h1·y. Mo7.no to p rlp1sllť
práve tomu, čo som spomlnal na začtatku, teda orf~
lišnému uvedomova niu si zodpoved nosti a "vážnosll chvfle" - častejšie vystupovanie a väčšie oótliové
skúse nost! môžu tento PL'Ob lém VVI'ieštf. Potom bude
stáť pred mladou klavlt'lstkou už Iba Jediná úioha:
ďalej rozvlja( vlastný, osobit~ prfstup ku každei
skladbe a št~Ju, k čomu je j pestovaná, citlivá muzl k al1ta d áva všetkv nredpokJ ...d y,
IGOR PODRACK-f

mento dell'Armonta e delľln uentlone") by mal venovať väčšiu pozornos/ i koncepcii, kt orá :,;úcasne i vy·
cl!ovne pôsob! na vkus a hudobné znalosti posluchát:ou
Poskytnut~ koncerty siafza jtí (:iastocne do raných ro·
kou skladateľa, Ciastot:ne dokumentujtí zrelé kompozic·
n~ matstrovstvo VIvaldiho. Pre;avu ;e sa to na;mä vo virtuóznych sól ových epizódach fednotliuých nástro;ou, vychddzajúcich ut z ich technických dispozwií (napr. Koncert F dur pre troje husll a sltlčikov.Q orchester; , ti111
sa dosalzu;tí i nové zvukové tíčinky. Stí to ak~si tuorit)(!
exper imenty, ktor~ skladateľ prenása zo zvukovej obla'll
at na oblast tematickú a dynamicko-kontrastntí (Koncert h mol pre stvoro lluslí a sldčikový orchester). Vivaldiho hudba ako je známe - stala sa zdrojom
pretlmočenia do iných nástr o;ových obsadení i pre / . S.
Bacha {z recenzovane; gramoplatne je to Husľový trotkoncert F dur a Concerto grossa g mol }. Warchalovct
sa pri tnterpretdcli na platni - oproti koncertným uvedeniam diel - poktísilt o ešte lahodnet§í prejav, ktor,,;
je zvukovo vyvdžený, technicky perfektne vybrtíseny.
Technická realizácia pod režt ;ným vedentm Igora Boháč·
ka vytvorila na niektorých miestach pôvabn~ zvukov~
obrazy. Nafobdivovane;ším sa stalo v tomto smere [,argo
z Koncertu h mol, kde sólo čem bala vystupu je akoby
z echa nad sláčikmi, čím nadobtída zvukovo kontrastuE . CAR S KA
jtíci pre;av voči okratovým častzam vo fprte.

***
A<RCANGELO CORELLI: 12 Concert! gross!, op. 6
SKO, umelecký vedúci B. WARCHAL
Sólo: B. WARCHAL I. husle, Q. HOLBLING
l i. husle, J, ALEXANDER vjo!ončelo
@· OPUS Stereo 9111 0442 - 0444
·Corelliho Concertt grosst svojou Iskrivou melodikou,
ví l'tu6znym rytmom a efektnosťou celku stí lah6dkou pre
poslucháčov a Interpretov. Nahrávky týchto diel získali
Ct!lý rad ocenení v popredných realizáciách svetov,ých
stíborov a o vern~ umeleck~ tlmočenie sa vo viace1•ých
záznamoch poktísili t členovia SKO. Nahrdvky Concerli
gro'ssi pre rozhlas, televíziu, naše i zahranit:n~ gramovydavate'ľstvd a nespočetn~ overenie si interpretácie na
koncertnom pódiu vybrtísilo prejav SKO do dokonalého
·tvtlru, predchnutého , neut1chajúcim tvorivým elánom,
mladistvým nad§ením, technickou zrucnosťou, zvukovou
V.f/ll'tbenosfou a premyslenou koncepciou. Poslednd nahrávka· diela zafixovaná na gramoplatne koncom roka
1975 te pretavom takejto umeleckej dokonalosti. Rokmi
zrenia interpretov dostali Concerli grossi i jemne;šiu
p(lletu nálad a široka dynamicktí amplittídu. Zvuk sa
stal priam noblesným, elegantným a tivotnd sila nadobudla žiarivý esprit. Wa r chalovským hudobníkom
však išlo at o preniknutie do vntítorných kompozii:n!Jch
prínctpoiJ dzela, o dokon al~ pochopenie neskoro-barokového inštrumentdlneho kontrapunktu. Naturelu warc:lzal oi./COV je bl!zka t tanečnost a talianska kantabilnosť.
'ľanečné prvky a rytmy posledných štyroch concertov
{tvoria typ komorn'ých koncertov , oproti prvým 6smwz
t ypom koncertov chrdmových) charakterizu;tí aj tituly
častí { Allemanda, Minuetto, Sarabanda, Gigue}. Umenie
SK O te !ivé naj mii na koncertnom pódiu, kde súbor
nadviizute potrebn.1J kontakt s publikom. Akoby posluchá(J yyburcoval tu.oriv~ ambtcie warchalovcov. Posledn(!
roky toraz. častejšie dokazujtí, .~e SKO dokázalo prek l entít múry šttídit a hovort .i ivou rečou aj na gramoplatnt, vte nadviazal vzácny kontakt medzi umel com
a p'osluchdčom i zo zdanlivo· mŕtveho kottíča gramoplal7te, k ontakt, ktorý ;e charakteristický pre najslt1vnefšie
.
slibory t ohto zoskupenia.
li'lc st všimneme popri perfektnej zvukovej a teclvucke,J spoluprtlct t vonkaf§ie znaky albumu, tak je to· preáo.v šetkým odborn'ý a vyčerpávajúci text Ladislava !<a~icu t umelecky vk.usnd fotografia na prebale, tn§pzrufúca .sa parí!skym

N. RIMSKIJ-KORSAKOV: · Španielske capriccio
J. SIBELIUS: Finla ndia
R. STRAUSS: Don Juan
S OČR V BRATISLAVE d ir ig u je ONDREJ LENÁRD
@ OPUS Stereo 91110 0457
Profilovd gramoplatifa Ondre;a Lendrda a bratislavsk~
ho SOCR nemôže zďaleka zachyti( celtl !írku i nt erpretačného smerovania dirigenta a tel esa, na čele ktor élzo
Lenárd stojí ako !;~fdirigent od januára t . r. Napriek tomu sa práve na uveden.l/ch skladMch dokumentujú naicharakteristickejsie črty natur elu dirigenta, ktor'ý vyrdstol pod vedením svojho pedagóga a dlhoročného
s~fa SOčR, zasl. umelca dr. Ľudovíta Rajter a. Od ml adistvých nddejl v novú osobnost slovensk~h o di rigovania pr echádza postupne r.enárd do obdobia zrelosti. M<t.l
svojho dr uhu štastie, že dostal moinost pracovať systematicky - a najmä: veľa. Na iíom sa potvrdzu je pravda, !e talent sa brúsi v čoraz náročnejších úlohách.
O ne - pri pestrosti rozhlasovej nahrdvacet praxe dirigent v SOCR núdzu nemá. Zdá sa, že Lenárdovt zalial' najviac vyhovuje romantický a novoromantický repertoár. Menovan~ skladby dali dirigentovi mo!nost na
prezentovanie farebne; škály orchestra, výbu§ného dynamizmu svojej letory a povahy skladieb. Lenárd fascinuje mladým, ešte vekom a rezigndciou neskroten.ým
temperamentom, típrimnou citovosťou, veľkou škálou
odtiet)ov, s ktorými doslova čaruJe - naj mä v Donovi
Juanovi, nahrdvke odmenenet v Rozhlasove! žatve. Orchester t dirigent však dostali ešte čosi navyše, čo sa
mimoriadne cent. Výborne spoluciliaceho, hudbu chdpajúcelJo a pre zvuk disponovan~ho i sktísen~h o rei!.ts~l·a
Leoša Komárka. Práve tu sa ukazu je, akd d6leUtd je v dnešnet konkurencii gramof ónovgch f iriem - zostava:
interpret - dielo - zvukov,ý realízdtor {retts~r ). Don
Juan, zdá sa, prevysuje svo jou kvalitou i ďal§ie dve nahrdvky, akokoľvek výborn~. V Straussovi sa podaril o;edtnelý čin, ktorý posluchdčovi prináša priam plastický
obraz zhudobnenet legendy, pričom clwťťami cel kom za.·
btídame na literdrny obr az hrdinu a nechávame sa un~
!;at tba hudobn.l/m obsahom.
Jedintí otáznik sa vynára v stívislosl/ s dramaturgickou zostavou ďal.~!ch dvoch čísel. Možnosti orchestm
l dirigerna sú dnes širšie, než ich obsiahne jedno št!ílové obdobie. To, čo na koncerte zaznie ako oživenie
a parádny kúsok, b!íVa vzápiití vyvážená závažne/sim
dielom. Na ponúknutej pr ofilove; platni však dramaturgia uvádza iba sam~ "parádne kúsky", z ktorých Don
Juan, prípadne Spanielske capriccio mohli byt korunavan~ at inou skladbou, než Je preromantizovaná Finlandia. Gramoplat'ňa venovaná Ondrejovi Lenárdovt a bl'atislavsk~mu SOCRu sa stala teda pre záujemcu stretnutlm s vyhranenou umeleckou osobnostou, výbornrJm Interpretačným podaním orchestra a chvályhodnou zvukovou reali zdciou, no pre budúcnosť zostáva rezerua šzršieho dramaturgick~ho zdberu zo strany tých, ktort prezentujtí na platniach slovenských interpretov.
- uy-

***

JAN FISCHER: Sedm dopisú ( Son ator úm l - SONA TO·
RI DI PRAGA
JINDRICH FELD: Koncert pro klav!r a orch estr - BOžENA STEINEROVÁ - k lav!r, ČESKA FJLHARMONIE - d lr. dr. OTAKAR TRHLl K
© Pa n ton - 110622 G
Do

našich preda;nt sa dostala nová gramofónouá
vydavateľstva Panton, ktord prind§a nahrávku
skladieb dvoch stíčasných českých skladateľov - J. F.
Fischera a ] indrícha Felda. Oboch skladateľov pozná
naša hudobná vere;nost ako zrelých a sktísených autorov, ktorí vyšli z kompozU:ne; triedy f. Rídkého.
J. F. Fischera sme spozndvalt ako autora "tíiilkovef"
lzudby {sc~n tckej, hudby k filmom;, ku ktoref vždy pristupoval s plnou zodpovednosťou a pozdvihoval ;u na
kvalitatívne vyš§iu umelecktí tírove'ň. f. F. Fischer te
ale aj autorom komorných a koncertantných skladieb.
dvoch opier, baletu atď., v ktorých sa pre;avil ako
umelec plnokrvn~ho prejavu a tivet muzikalžty s lech·
nickou vyspelosťou. fel!o na;milšim odborom ;e oblast
malých hudobných žánrov - piesní a komorných diel,
kde sa najviac pre;avu;e jeho záľuba vo zvukovosti.
Jindŕicll Feld stístreďuje svat skladateľský záu;en,
zase na väč!>ie symfonick~ a koncertantni? kompoztcie,
v ktorých sa prezentuje teho racionálne zamerané mu
zikantstvo, bravúrna technickd zručnosť a zmysel pre
logicktí výstavbu hudobnej kompozície. Nová platňa, kt ol'á prindša komorntí skladbu J. S. Fischera Sedm dopisu
a Feldov Koncert pro klavír a orchestr, reprez en/ujf
takto tvorbu skladat eľov v oblasti, kt orá te im najvlaslne;šta.
Sedm dopisú f. F. Fischera - vlastne sedem krátkych
'kladieb pre flautu , basklarinet, bicie a klavír [lzranýcll
(IOdľa želania autora skoro attacca) nás zaujme na prvE>
poču tie. Skladba ako celok má meditatívny charakter
o r/čom teJ základn~ smerovanie zjednocuje vyhranene
•t zaujímavá tnštrumentdcia, s dominujtícim upr ednostne
ním flauty. Celok skladby te výrazovo vntítorne difer en
·•ovaný, pomocou odlišn~h o harmonického, tn!ltrumen
·at!n~ho, at rytrnfck ~ho spracovani a Jednotlivých d11no
:nickýcll tasil, so zmyslom pre ich vntítornú späto~/
V celej konzpoztcll nás púta ekonomickosť výrazu, cltl;
uá volba v_Tjrazových prvstrietlkov, ktor{[ !5trJlovo využít>t
aj farebné možnosti jednotlivých ndstrotov, ci! pre miP.
ru, ktorým sa celd skl adba vyznačuJ e. Sedm dopisú stce
platňa

ANTONIO VIVALDI: Inštrumentálne koncerty II.
SKO, u meleck9 vedfici B. WARCHAL
Sólo : B. WARCHAL, ANNA A QUIDO HOLBLINGOVCl.
Ľ. SATURY, P. HAMAR, P. RASKA, V. DOBRUCK'i.
J. ALEXANDER, A. CATTARINO
@ OPUS Stereo 9111 0435
·K posl edným nahrdvkam SKO patrí a; Il. čast Inštrumentálnych koncertov A. Vivaldiho. Podobne ako l . čast,
ktord vyšl a pred rokom, ddva sa tu §troký priestor
urn.eleckef prezentdcit členom SKO, a to v sólistíckých
kreáciách. Stovky tnštrunzentdlnych koncertov, ktor~ v
nedávnet mtnulostt uvideli svetlo sveta l po stdroczaroh
·ležania v archívoch} prostredníctvom drátďanskef kni ž
ntce a turtnskych zbierok Maura Foá l Renzo Giordana
poskytujtí nemal~ možnostt na výber kompletných cyk
lov, čl samostatných opusov. l keď dramaturgia sa ro z
hodi a pre sympatický výber zndmych koncertov, predsa
vyvstáva otdzka, prečo nevolila do sam~st al n~ho kom ·
pletu nahrdvky op. 3 "L'Estro Armonico a zvlá!it apu
sy z Pincherl e. Veď súbor SKO, ktor!í mtl za sebou de
siatklJ profilových platni a kompletných cyklov Corel
liho Concertz grossi /vo vtacerých nahrtlvkach), lländlu
VJÍCh Concert! grosst, čt VIvaldiho Styri ročné obdobia
( slce tld tba štyrt z dvandstdlelneho cykl u op. 8 "ll Ci-

nekladie veľk~ ndroky na poslucháča, no n(e za cenu
ne;akých worwych tístupkov - J. F. Fischer Ide cestou
aclresnost1 diela súcas,1ému Cloveku. Skladba pósobi svieio; zaujme nás a; interpretácwu pražských "Sonatoro;;:',
pre ktorych bola napísand. Skoäa, že zvuk fl auty 1e
v nalzrtluke zastre1,1í - no napriek tomu zapadd do celkove; nálady skladby.
J. Feld je skladateľpm technicky pohotovým. Suofnie
príliS i;irok.Q výrazový register vie však maximálne vyuiiľ. V Koncerte pre klavír a orchester su vedel porlnieliľ róznymi inspirat!nými zdrojmi, ich pozitívne vydo/Jytky pretaviť do homog~nneho výrazu a integrovať
do skladby dobrej profesiondlne; úrovne. Feld staVIa na
rytmicke/ strdnke kompozície, ktortí doviedol k difer<?ttcovane; rozmanitosti , čo prispieva k istej virtuóznosti
cele; kompozície. Skladba sa dobre počtíua, p6sob! muzikantsky uhladene, nesie sa prevažne vo vymedzPnef
výrazovej rovine . Klavír je zasadený ako organick(! ZVI!.kový komponent do celku, vo Vjľkej miere je at nosilel'om zloWet rytmickef štruklútr; skladby. V prve1 t!asti
/. Feld kombinuje celé ndstrojov~ skupiny, zatiaľ t!o
v dr uhe; ako určit'!) v'!)razový kontrast
strieda
sk6r farby jednotlivých ndstrojov. Tretia čast te pasta;
vená na reminiscencií materidlu prvej a na jeho graclacii. Zvuková a na;mii rytmická stránka skladby je vetmi náročná na precízne predvedenie, no orchester če~:.
ke; filharmónie pod taktovkou dirigenta . Otakarc. Trhllka
zvládol tieto tískalia bez tatkostt. Tiež klaviristka Boi:e,.
na Stetnerová, pre ktorú bolo diel o napísan~, sa zhostila_
svojho mimoriadne technicky náročn~lw partu veľm1
dobr e - jef naturelu Peldova skladba zretme plne vyhovovala. ítaľ, tstd matnosť zvuku v Koncerte pro klaoir
a or chestr postihla klavir a t'!)m do určitej mie1·y ovplyvnila v{jslednfj zvuk diela.
ZDENKA KALNICl\Á

K hľadaným gramoplat·niam vydavateľstva OPUS patria nq]zrá.l!k!f.:folklórneho odkazu. Gram.opZ.atií:a "Ro't--.
suteQ, .~~Z$Ute.l'j" predst(J.tn.iie, l'udovtí ·l)ii.rl,.lil!- V.iJl~1~.
l?ybdr a s mužskpu ·spevtfckou skupinou, ludovtl kttfi-.
bu Vil1ánl'(l Mešku, ~éhskú sPeVácku skqpll111·'Poii ve.:.
clentm, /ána Kačányiho a Vincenta Pat·rnčiaka, ktorý
hrá na koncove; ptšťalke a spieva. Na platni fe zachytený autentický prejav hudobníkov z terc:lwusket
oblasti.
Snfmka: P. Breier·

***
BEDI< ICH SMETANA - Dve vd o vy
ZBOR NÁRODNE:HO DIVADLA - zbormajster Milan Mal51
ORCHESTER NÁRODNE:HO DIVADLA - dirigent Franti:
šek J1lek
© S upr a phon - Stereo 1 122041-43
Sto rokov existencie Smetanovej opery Dve vdovy si
Supraplzon uctil vydanlm kompletne; nahrávky. Komorný, citom preplnený námet, fednoduchtl, bezproblematickd, pritom neobyčaJne p6sobivd a ľudovým tónom dýc~attíca hudba, to v!ietko stí pevn~ záruky, vďaka klorym sa nám Smetanovo dielo t diJ.es prtlzovdra aktutllnou a zrozumiteľnou ret!ou. Skladateľovou snalwu bolo
vytvori( operu v ušľachtilom, salónnom slohu. Hu.tbd
jP lzravd, duclzaplnd, plne zodpouedajtíca námetu.
Pod taktovkou Františka Jílka orchester Ndr odn§ho
divadla zvýraznil predovšetkrJm melodicktí reč sklada~
teľa, klenutosť hudobných fráz a dal sa voľn'!) rozlet t
recitaltvom. Skoda len, !e ist~ technick~ nedostatky nahrávky {ktor~ mimochodom na;vtac ubližujtí vok6lneJ
zložke l sa na gramoplatni pre;avu;ú niekedy ~elestom,.
čiastočnou absenciou jasností a zvukovej t!istoty, č1m
delzonestuttí. priehľadný , žiarivý prúd smetanovsket melodiky. Zbor Ndrodn~ho divadla vedený M. Malým, cth
Ziva a štýl ovo t!isto tnterpretute zbort:Jv~ čtsla oper!J.
S(llov~ spevdcke party Dvoch vdov stí, brilantn~, spevácky značne náročnll. Vytadu;tí natmä vystihnutie t•ha• .
rakteru postdv. Optimistlckd, zdravým životntím eliinom
k ypiaca Karolina bola zverená Nadt Sormovet. Tel po-.
hyblivý lyrický soprán prt;emn§ho zafarbenia st so
zdanlivo ľahko plyntícou {no v skutočnosti nárotnnu/
spevnou líniou, poradil veľmŕ dobre: (l keď ni!tšfm· polo/zám chýba plnší, výrazne;!Jt zvuk a niektor~ vysokll tóny
znejtí. otvorene a bez guľatosti.} Vďaka dobrým tpclz•zickým i §týlov!}m dispozfcitlm zasl . umelkyne Marcel!!'
\ofachotkovet ;e Ane!tka protipólom i i ve;, !!tebofatJe/ Karonny. Zaslúžilý umelec lift ZalzradnU5ek dostal m o~
•wst ukdzat svo;e kvality {konet:ne aj na platni , hort
tika popredný tenorista by st zasltížil i samostatn!í rero/tdl l v spevdcky efektnet. no nie ľalzke; postavP /,atiislaua. Nafmä dve drte - prvd o spanilet rusalke a
wtlma .,Když zavtttt mdj" - demon§tru}tí skvel~ technické dispoztcte Zalzradničkovh o ~iroko klenut~llo hlasu,
~ 1,il! tradične suver~nnymt vysok.l/mt tónmi. Po otava
Mumlala patrí k najťažším smetanovským basOIJ,ým partiám. Jemnd komika, muztkdlnost a v'!)razovd hlbka, d'a.
let krásne sjarbený, u~ľachtil{i tón - to sú pr('([rzostt
i>?terpretat!n~llo majstrovstva Taroslava Tlor{/čka. · Postn" lf Lidky a Tontka Smetana prikomponoval at dodatoč
ne. Po intPrpretačne l strtlnke 11 podanf Danieli/ Souno•>et a Zdeňka Svehlu dostalo sa im adekvtltnPhn vokál'? eho stvtlrnenta. Milovníci opern~ho odkazu Bedi'icha
~·melanu maftí pr1leWost doplniť sl rltskolť>ku niJvou
1alzróukou diela, ktoré st pre burlúronnst zasllllWje roz flodne viičšiu pozornos( aj v dramaturqiách našich divadiel.
IVAN ONDRASEK

Skúsenosti sowietskych psycl1oló::ov:

PODNETY I
PRE NAS
VÝSKUM
K oncom roku 1976 som mal mol!nost navi!tfv!t
nlektot•é významnejšie výskumné pracovis·
k á v ZSSR, ktoré l na llseku umenia zazna·
monall v prlebohu posledných rokov neobyčaj·
n e progreslvny rozvoJ. Rámcovou témou spo·
!očných konzultáclf, odb~rnej výmeny skúso·
nosti, boli otázky využitia psychológie, tyzlo·
Jógle a Iných vedných dlsclplfn pri sledovanf
zlož~~ých mechanizmov a regulačných systémov
tvol'cel aktivity človeka. Pozornosť sa predo·
vi;etkým sllstred lla na teoretické a metodolo·
P.lcké východiská výskumu, na skllsenostl so·
vletskych kolegov s prakllckým využltlm v po·
d agoglckom procese t v samotneJ profesionál·
nej u meleckej činnosti (hudba, balet, herectvo
a Iné]. Vďaka mimoria dna! podpore stNm!c·
kych a šttttnych orgánov vzntka111 ďalšie teor e tické 1 térénne pracovis ká, uvažulé sa o sa·
mostatneJ prlprave odbórnfkov - špecialistov
Pre skaman te mnohotvárnych požiadaviek ume·
léckéf praxe, k or'lalú sa semináre, sympóziá o
PI'Oblematlké kompléxného skúma nia tvot·ivej
či nn osti č lov eka. Bola 1 ustanovená kómlsla,
ktore! predsedom Je prof. B. S. Mejlach. (Vy·
davatelstvo Tatran vydalo v roku 1974 preklad
jeho knižnej publikácie pod názvom: "Medzi
vodou a u menfm".)
Výskum tvorivých procésóv v umeni sa koncentruje v Leningrade, kde sú mnohé terénne
. la,boratórlá priamo v divadlách, hudobných učl·
ll~>tlach, konzervatóriác h, !lož na Leningrad·
skom oddelen! akadémie vted, Inštitúte kultú·
ry a Psychologickej fakulte A. A. Zdanova Le·
nlngradskel štátneJ un iverzity. Z ln ~c h miest
le to na1m11 KyJev, kde sa pozornosť venu je
sl~clovan lu procesov centrálneJ nervovo! čln·
nosti, emocionality v tvorčej činnosti a v Thi·
lisi, kde sa gruzfnskl psycho lOMvlá pokúšaJ ú
a p likovať svoJu teóriu n a procesy predstavi·
vosti. V. Moskve sa otázkami vnfm1mia hudby
u 2 viac rokov zaoberá E. Nazanklnsk!j. Pochooitefne, že výpočet pracovisk ni e le uplný.
Ka 2dým rokom sa objavu jú nové vý ~k umn ó
práce, pr ičom prim v tomto s mere má na5tupu·
lúc& ge nerácia budltctch výsk umníkov. Z tých
mladš!ch menu Jem Iba n iek tor ýc h : N. V. Rož·
des tvenskaja, V. I. Koč nev, T. O. Odero ~čeva,
N. E. Vysotskaja, J. ,V, Ka pustin atd.. Ktorí
dolo.onca vo svoJich vysku moch Idú lok ďula·
k o. ie okr om využitia klas ic kých tes tových zo·
stliv expnrimontálne s ledujú psycltófyziologlck(i
P!lrametro umeleckého vykonu. Vý&lodky su
TIASinJerne zauj!mavó. Niektoré z nich nas l!
svoj aktfvny odraz v progresív nych metod!·
l«í.ch prlpravy hud obnfkov. napr. u klavlr13lov.
huslistov a pod., najmä tým, že I'Ošpektulú Ol'i·
í:Odzené psychofyzlologtcké zvi<\!!tnosti tohoktorého hudobnfka . Mnoho autor ov venu je
pozornost otázkam technického rozvofa huclob·
nlkov, z pozície pedagogicko·psycholo,gtckoi.
Napr. O. šulplakov st zvlášť všfma funkciu
svalového pohybu počas hry na hudobnv na.
stro!. vedomCt kontrolu zo strun v lnteqJLOtd,
otázky fyzického l psychického napätia a raclona llzácie celkovej pohybovej, senzomotorlc·
kel koordinácie. Novinkou te. že pozomosf 5a
v čoraz v!lcšef miere venuje psychickým stA·
vom interpreta, ktoré sú podmienené typolo·
~tcký mt zvláštnosťami vyššeJ nervove( činnosti.
vekom, a le tiež spôsobom ž ivota, organizácio u
cvlčenf, celkovou životospt·ávou, psycholwglp·
nou a td. Autor tvrdi, že mnoho in terpretov cvlcl v neprlrodzenom svalovom l psychic kom
nap!IU. výsledkom č o ho je nadmerné ú31lle.
nepresnosť, nevyváženosť koordl nač n 9ch zlo·
12tek výkonu. Na túto skutočnost upozorn!! 1
prof. L. N. Raaben : "Cvlčlt možno zača t tba
vtedy, keď le o1·ganlzmus uvolnený, nco~vo·
1ovat sl Je n Jeden sp Osob. napr. držanie stá·
člka, husU. ak 1 nastane počas Inte rp retácie
n ejaká nečakaná zmena, nedôJde k zlvhn·
n lu ... ". Ide zrejme o akýsi druh tvortvei preadaptácie. Napr. mnohť pedagógovia, vyučuJúci
na Konzervatóriu Rtmského·Korsakova v Le·
ntngrado, zaraďujll do jed notlivých metodik
techniky zamerané n a uv oľnenie s valstva a
p~vchlc k ó ho nap!lt!a počas cvičeni a , špectrtc·
kými pos tupmi rozvijajú nielen l . rog utačnú
ÚJ'OVeň, t. j, technickú Pl'ipra ve nosf, ale pre·
dovšetk9m sa snažia o "trenlrovku" vyšše) L'O·
~ul6clo , kde s(J obsiahnuté l emocionálne ll
tvorivé prvk y. Posluchlíči majú výborné pod·
m ienky na cvičenie. často vvstupuf(t pred ko·
lekt!vom peda~ógov a svoJich kolegov, kde
otvorene diskutuJú o vyskytnuvšfc h sa nE!dos·
tatl<och a chvbiích v umeleckom výkon e. Ume.
lee. v rámci p sychologlcke1 prlpravv. musf pro·
clovsetkým dobro poznať s voJ organizmus, vlast·
nos ti . schopnosti . n evyhnutné pre p lnohodnot·
nú umeleckú pr~cu. Túto úlohu s pli\alú pJ'ecl·
n lli;kv. zura donó me d zi ostatné teor e tlckó l
Tli'Uktickó prcómety. Veľký dôraz Jo klade ný
JJil sl uchovú hygienu. Najmä rortlsslmo l ota·
nissimo sú s ilné dráždidlá. Slucllovef únave,
resp. znecitliveniu sluchového analyzátol'a
mozno zabránlt tým, zo sa hudobn lk vyh\ibfl
lH<Odltvllmu hluku, zci s\ dopraJe v pt·!ebehu
cvlčenf krátkv oddych. orestávku.

...

ntcl\el hry. Jednou z oo2iactaviok optimálneho
v ýkonu Je emocionálna stálosť, stabilita. Autor
uvádza, ze zvýšený nepokoJ. typický napr. pre
vcľl<ých maJstrov hudobnél:Jo umenia, n1e je
IH'ejavom nepokoja, napl!ttd ako vlastnosti
osobn osti. Skôr Ide o ak(lsl tvorivú dominantu,
aktivizáciu nervových regulačn9ch cen tier leto·
re! súčasťou Je l vedomie vvsokel seban'aroť.·
nos ti, od ktorého závisia 1 umelecké tispechy.
Z hladiska motivačného te potrebnt'i, abv s l
hudobník v prfPL'ave vypestova l potrebu vystu ·
oovat pred oosluehát; ml a vyjadrovať hudbu
PL'Ostriedkami svojho Inštrumentu. Spolu s vý·
l<onovým talentovým potenctllloru, schopnosťa·
ml lntcrpretačnymi, spáfalú sa do Jedného
dynamického cell<U, výsledkom ktorého te Ivo·
rivé sebapoc!ťovan le. Predkoncertná t slluač·
~á príprava majú svoJo špecifiká. Autor tvrdí.
zo v Jednote s profesionálnou pri pravou f na
Jef základe l musi byt navodený stav priora ·
venostl na koncert, choraktet•izovan~ op tnnál·
nou úrovňo u emocionálne! vzrušlvostl napr. 1
tým, že lntet·pre t dopredu pozná rôzn e nežladú·
ce a neprfiemné vonkajšie vplyvy (akus tika.

zahraničia

Gidon Kremer a Oleg Weis·
senborg sú vo Viedni natofko
oblúbcní, že l napriek istej
kunzeJ'Va!ÍVUOSII
lamojAieho
publika môlu zakončiť svoj
koncert sonátami Schi!nberga a
Berga s volmi prla:r;nivou
odozvou.

Hausir napflal Flloaotiu di·
jf n u n1enia, ktorú -w !!eskont
preklade vydal pralský Odeon.
Z hudobného hfadi1ka maíf
značný význam Hauserove ana·
Jf;l:y diel Haydna, Mozarta, Beethovena a. Schuberta - 1 pri•
hlladnuUm TIR ludovli hudltu.

Sovietsky skladatef Rodion
práve p{ie hudbu k
novému baletu, ktorý m á mať
premiéru vo Velkom divadle v
Moskve. Námetom baletu je
známa Cechovova hra Cajka.
Choreografiu bude mať skladatefova ma nželka, prlmabalerlna
Vefkého divadla MaJa PliseckA.

Neskorf wlťazatwo Berllosatak nazvala lial! premltro Tr4·
janov vo viedenskeJ Stttnat
opere. U nb uviedli toto die·
lo po prv9 krát • Brne - • riik u 1940.

Sčedrln

Vo Viedni u viedli nový hu·
dubný vofkofil m o W. A. Mo·
zartovi - trvá tri hodiny i tyri dsaťpär minút. Hudba tu n ie
je použlvaná ako zvuková ku·
lisa, le iei venovaná e pická ~fr ·
ka a je c h á paná ako podstat·
n á časť deja. Fllm má na zá·
klade Mozartových listov otc ovi
ukázať tohto velik ána trochu
i n áč, než ie bežné. Réžiu (i l·
mu má Klaus Kirschner.
Ba let na hudbu Se rgeja Pro·
ko!ieva ., Ivan Hrozný" sfilmovali v ZSSR . Tituln ú ú lohu tan·
c u je Jurij Vladimírov,
jeh o
partnerkou je Natália Bess·
mertnovová. Nejde o záznam
balet ného p redstaven ia, ale o
nový tvar, ktorý harmonicky
zlúčil obe médiá.

vibrácie, hluk. zmeny teplôt a pod . ] 1 socllil·
no-psychologické fak tOI'Y (k lo bude sú(aži(.
zloženie tury a pod .). Dôležité sú podm ionkv
na cvtčenie v mieste súťaže, 1·ezi m odd~chu
v súvislosti s indlvldu él no·tY IJO!ogickým i vldst·
nostaml. Z&čfna sa využívať t specllilne rozpracovan ý varlflnt p svc h o r e,gu)flčného trémngu.
Ume lá sti mulácia r ôznymi medikamentami je
- v porovnaní s našlm1 podmienka mi - tak·
met· zanedbate ľ ná.
Typickým pr lkla dom práco te1·énnello pra ·
coviska 10 Kabi net f unkc io ná lnej diagnostl;.y v
Akademickom divadle opory a balotu O. M. K• ·
rovu v Lenln~ 1· ado. Vykonttv" t>H tu ka~.!lounn·
m1 kuratfvu. v zmysle upilkovanRI fYZ IOiogtc·
kOl a PSVChO I O~ l CkO i cliHgno:;llky PI'Ofestunu l·
nvc.h umolcov. ktorf tak malt't nHJI.nosl :-.t' bH·
konlľoly počas vvkon u, vďakŕl Clnnosll dvoch
osv choló~ov. lodného r vziolóRH a locilnikrt. l'n
u?!vaiú bežné metodJky ryz1ológl!l (mel diiiC
pulzu. d ýchania , tlflku. mlogru[JI:l, EKG a oocl. ].
ale ttež metódy psvchológte (me todikY nd zb::·
ťovanie zúťaze, a ktuál neho psych ického t LYZic·
kóho stavu, testy osobnostn ých vlastnost! 1 ľn
telektového potenctl.ilu ]. Ka ždodenná cllagnosti·
l<t1 nie te povinnosťou pre profeslonálnyrh
umelcov. Je však pozoruhodné, že takmet 90
percent umelcov považuje za samoz r ejmosť v záujme prevencie ochoren! a deformácii využlva( tento druh starostlivos ti o zdravtll
a výkonnosť. pripravenosť Pl'C aktuOIn v v ý·
kon. Súčasťo u diagnostiky 10 1 individ uálne
pot·adenstv o, k toreho výsledkom le 118))1'. ou ·
POI'u čenie na úprav u životosprávy, dávkovanie
~ P<mku. pomoc pr! t'iesen! vážnelš!ch konfli k·
tov a pod.
Vce lk u baduf, že v ZSSR s túpa zOujem o psy·
chúlogickú d iagnostiku . Stáva sa samozret mou
sučasťo u posudzovunla predpokladov pl'e ted·
notl!vé hudobn é odbory, avšak najprept·acova·
nelšou s a ukazuje v Pl'fpado baletného ume·
nla. Napt'. Leningradské choreografické uti·
li~te A. A. Baganovej, ktoré patri medzi prvé
v ZSSR. uplatt1uje tento diagnostický nástro!
pri výbere u chá d začov o štúdi um. Každ ý rok
z 200 uchádzačov vyberú asi 20. V prveJ fáze
deli a bso lvujú p odrobné lekérske vvšetre nlc,
kde prakticky vidno, či majú základné Pt'ed·
stavy o orientácii v priestore. čl sú schopn é
pohybu. Potom sa IC ll u Ime psychológ, ktorý
s každým adeptom rob! antl'opometrickll skús·
kv. z lsťujo psvchomotorl cké tempo, obrozotvor ·
nosf, emocionalitu a predoviiotkým záujem o
baletné umenie. Vybran( žiaci sa počas stúdia
a pl'lpravy pravidelne testuj ú, zlepšonta výkonu v s ledovaných pat·ametroch sa zapisujú
uo osobn ých kárt, z čoho ic možné us udzo vať
na dynamiku rozvoja talentu, alo 1 rezervy. Sie·
d u jú sa úspešn! i monel úspošnl žiaci; cxperi·
mentálne boli napr. zisten é veľké r ozulclv
v senzomotorlckei aktivite, ktorá sa dá vefmi
rých lo zmerať p syc llol o~lcký m t pr!Sti'Ofovýml
metodikami. Použlval ú 1 šká lu hodnotenia alt·
tu ú lnello p syclllckóho a fyzického stavu. Ťa z·
l.:ost1 nw!ú so zlska nfm testov hudobnýc!J
schopností, ktoré bv chceli v prRxi využlvat.
Nlolon toto. a tc al Iné laboratorlá sú vybavu·
né modernou oxporime ntlílnou a zaznamovou
technikou. Pou žlvŕ!lú sa a utomatizované apa·
raturv a n~glstrátorv, taktiež l panelv, kde 1o
možné mndelovat a modtrlkovat mnohé psy·
chlcké procesy uľl a mo url zvo lonmn druh11
umelecke! činnosti.

Velmi za uUmavé s ll konkrétne poznatky so·
vietskych psychológov a J:yzlológ ov v suvls·
lost! s psychologickou pr(pravou pred koucer·
t om alobo sťlťažou. Na túto tému referoval
v roku 1976 na zjazde psycholó~o v v Part~!
L. L. Bol!karev. Zdôrazml fakt, že tnternret
sa pred verejným vystúpentm. hlavno oo čas
súfažl, ocitá vo zvlá&tne1 situácii nervovoho
vzrušenia, ktoré ~asto p ôsobt ako záťaž, ktoni
m Ože mat svof negatívny odraz v u meleckom
v9koná v podobe blokád, nepres nosti, zlv ha·
nta1 alebo vo for ma čiste Je n c hladne!. U:ch·

Zo

Uvedene poznatkv su dokazom progresfvne ·
ho ponatla problémov umenia v ZSSR, klor9
má svo( JJra ktický, spoločenský a kultúrny do·
pad, dôkazom, ktorý jo, 1·esp. mal hy byť i potl.
HP.tnm pt·e rozmrazenie dlhorol! ne disl<utova
ných ~<n ô h a preúsav:.o:atl v uuúmieukot: h n a~ei
hudohncj kultúry. Vieme, že v JICaXi rasti e
llak mnohotvárnych po~iadaviek 11a v:vskun•.
Na túto spoločenskú ob(ednávku nemuž no n e·
reagOViiÍ. pl'icom nem á m na mysli Ion y•sycho
logické alitlekty,
PUER KRBA'fA

Po dlbom tu r né v zápa dnej
Európe sa vrátli do vlas ti pofský k lavirista A. Harasiewicz.
Koncertoval u. i. v Kodani, v
NSR, Taliansku, v Rakúsku ,
nadllvil Špan ielsko a v Costa
de Sol - neďaleko Malagy nadtlvil Arthul'a Ru bin stoina.
Podfa s lov Harasiewicza sú
bystrý úsudok o s ila osobnosti
toht:o vefkého zjavu klavii'Jleho
umenia stá le obdivuhodné. Napriek veku - a skutočnosti , že
Rubinstein u ž nokoncertuje, pre
stá le sa z hol'Aujúci :r.t•ak . . .
Na sk ln••ku minuléh o roku
bnla vo Vindni premiéra opery
•·aklíl!keho skla datera R. v. El·
nem~ na .,Úklad y a lú!!ka". JAb
retísll L. Jngrisch a 8 . Jl!ach er
použili aj doslovné citácie ~o
Scbillorove J drámy. ktorá bola
podkladom k hudobn ém u s pra ·
cova niu. Ako p lie kritika hu·
dobná reč opery sa pohybuje
medzi R. Stra ussom a A. Ber~om.

Letný fes tiva l vo Verone bu ·
de otvoren ý 14. júna t. r. Gou nodovou operou Romeo a Jú ·
li a. S bale tom, vytvoreným ilp ec iá lne pre veronskú Arénu, sa
preds tavi aj svetozn á my Maul'ice Béjart. Veronský festival
potl'vá do 26. augusta.
Vo Weberovom rodisku En·
line vzniklo nové dokumenta č ·
né stredisko t oh to s kladatera.
V tomto meste praCiele aj Wehe.rova spoločnosť.
Pre " Haydnovské dni 1977",
ktoré budú v Eisenstadta, pri·
pravuje viedenská Štá tna ope·
J'R a Volksopere ukážky zo
skladatiilových
" bábkových"
opier.
Milá nska La Scala uvá d za
každý rok a j jedno súčasné
o perné dielo. V r. 1976 to ho·
la opera - bale t S. Bussoliho
" Ogetto amato". Dielo vz niklo
na ná met starovekého mýtu .
Inscenáciu hudobne naltudoval
zrcl!íroval a výtvarne dotvorii
a utor.
O modernizáciu dra matu rgie
sa snažia a j nie klorií fra ncúz·
ske d ivadlá. Napríklad parft.·
s'ke .Théôtre de la Vi lle .,p r i·
pnshlo" na sr.én u aj knncítrtnú
iJ ~a n sónovfi hudbu. O. l. tu
!>Picvaln 1. G1·cco, hrali : buslis
IA A. G1•unliuux. klaviristi ll.
Wolsseu herg a A. Bouedettl-MIr: heJangolí, ako ai rôzne komor·
né súbory. Publikum Híto nn ·
vlnku priJali s vefkýh ohlasom .
Rakťi s lcu Alá tn u C!I JtU :r.n mi·
11Uiý rok udelili skladatiifovi
Cesarovl Bresgenovi, kwrý !i·
!11 v Salzburgu. Je to :.o:nllmy
ltroflisnr Mozartea. Ako sklada ·
teľ komponuJe tal(mRr v~etky
hudobné ronny - vrátane opery,

Nemecký estetik a sociológ
pôvodu Arnold

maďarského

Program f rancúzskeho r01·
hlasu ,.Vefkf súčBinfcl" wenllvaJ desať reláclf vsponilenlc11m
A. Rublnsteina. Okrem autora
tu vystupovala aJ jaho lana 1
niekolko prlatefov planisnP: orga nista a hudobný kritik B. Gavoty, klavirista F. Duchabla 1
ďal~!.

Mozartova spoločnosť udelila
pamätnú medailu "in memoriam" B. Brittenovi a G. Andovi.
Poc ta Beethovenovi: Na s 16Y·
nostnom zhromažden{ v št6tnef
opere v Berlfne (28. III. t. r . )
p rfležltostl 150. výročia
p ri
úmrtia L. va n Beethovena oce·
nil význam teho diela pre Juds tvo predseda Rady mlnlstrów
NDR W. Stoph, V dvere z hr o·
maždenla zaz nela IX. symt6nil
skladatera. Ai NSR si uctila pamiatku
skladatera.
Walter
Scheel navJtfvi l 26. III. t. r.
Benthovenov rodný dom v Bonne, čfm otvoril rad akcif na
počesť slávneho rodáka tohto
mesta. V čase beethovenovských osláv boli vo Viedni dve
zaujfmavé konfrontácie klavírnych soná t tohto majs tra k la siciz mu . Alfred Brendel s i vy·
bl'al sonáty, v ktorých mohol
de mon§trovat v~buinosť svOJho
hudobného
temperamentu
a
Jilrg Oe mus zase diela, ktor6
inklinujú k introver tnému na·
zcraniu , blízkemu povahe inter·
pr eta.
lleethovenovu V. sym fó niu sl
milovníci hudby • Pekingu . Bolo to po prvf raz ~d
roku 1974, kedy bnl te nto •kladnter orfsťidený v C:ĽR ako .,bur·
toá:!:ny".
vy poč uli

Soviets ky huslis ta Gidón Kri.
mer tohto roku po prvý raz
bude vi esť maJstrovský kur&
hu sľo vej hry vo Viedni.
Vo F•·eiburgu zaviedli no•t
for mu koncertov, kde Interpret
pred uvedenfm d iela vysvetlu·
ie a analyzuje skladbu.
V Londýne sa uskutočnil y
marci t. r . festival Kurta Weil·
la. Angli č ania sa tak zozn6·
mili i s menej známymi diali ·
ml autora, ktorý patril k po·
krokovým protaaonl1tom hudby
tridsiatych rokov.
V Glasgowe uviedli s vilkfm
nové nai ludowanli
Beethovenovho Fidella. Krltllca
osobitne chváli Jo•ephlnu Bar·
stowovú ako Leonoru.
ťispechom

Anglický s k ladater William
Walton osl6vll s voJe 7!1. narodeniny cyklom koncirtov zo
RVOjej tvorby a diel súčunfkov.
Na pro,llrame boli al diela O.
Sostakovlča.

Prokoflivova kant6ta Aliliander Nevský bola v marci t. r.
na programe Noval londfn•kel
filharmónie.
Bachovu
Kávovú
uviedli v Lo ndýne moc h.

kant.ilu
v koslý·

Krmcom rebru8ra
odleteli
Vledenskf filharmo n ici na svofu, v povoinovom obdobf v porad{ ~ie11 t u c estu do Japons k&.
V p rlebihu troch lf~dfiov JJredviedll 14 kon ce.rl!tY • Tokiú a
v Iných velkých mestllcb. Za
llirigentllkým nultom u pred ·
stavili Karl Bohm a Christoph
von Dohntinyl. Pr ogramow6 náplň tvnrlll wiedenskf klasici
Beethoven a Schubert.
V n8JIIiiduJúcej sez6ni pliinole opera vo Frankfurti n. Mo·
hanom uviesť novinku Lulcilio
Nona, vedra dial Mozarta, Ver
diho, Wagnera i Janái!kl.

Umčl t>rkll rlrólia fnhi i1Jiliríii umcllivne

K rozhlasovej aktivite
f DokonéenJo z 1. str.)
ky sme napriklad v ob·
las u vážneJ h1,1dby vyro·
bi 11 138 ll lu lov od 54
sk ladateľov. Z toho Pl'e·
mlé1·ovo nakrúten ých bolo 93 die l a 45 s k ladieu
s oíe obnov111. V obla sti
ma lych hudobných ZA n·
rov by s me privíta li vä c·
tl počet jednoduchých,
nápaditých
kumpozlcií
orchestráln eho
t:llat·ak·
teru v modernýt:h íipradcb a iniitrumuntiiclíich.
P lánu lo sa poc.ls lalno roz·
šťt·H tvorbu v oblllSlJ zába vnej a dychovej 11ud·
b y. Tre ba tle:l roz~frlt zú.
zemle tzv. komponované·
ho jazzu, k torý by v pi·
11é j miere vyuzil technlc·
ké ll u melecké mozn osll
TOCR. V pos ledn ých ro·
koch z celkového objemu naht•ávok tvoria í5
n erc. naht•ávk y od slo·
venských autot·ov. V tom
sO zaratané al obnovova·
né diela. Ročne vyrobí·
m c okolo 250 na hrávok
s k lt~dleb, malýc h hudobn ých Zánrov, z čoho asi
160 skladieb je z oblas ti
populárne j h udby, 30 zába vne j h udby, 50 ti tulov
dychovej h u dby a 5-10
skludteb sú diela jazzo·
vého charakteru.
ÄKO RIESIT PROBL:€ MY
Privíta It by s me, keiJy
s a spo l o čným i silami p odarilo vyrlešlf niekolko
p1·oblémov, ktoré sťaž uj ú
na im pt•ácu. Je to na Jmä
n edostatočný počet š ko·
lených Inštrumentalistov
(najmä trúbkárov), malý
p oče t Inter pretov popu·
lárnet plesne a šansenle·
rov, nedostatok aranié·
rov, upravovatel ov, kva·
lltn ých autorov textov a
p od. Odstránenie týchlo
t~ robl émov nemôže byť
Jen vecou rozhlasu ll
ZSS. Ich riei;enie sl vy·
zadujE) koordin áciu vset·

kých hudobných inštitú·
c1í a vybudovanie sys·
tsmu prípravy mladých
adeptov
spomlnaných
žánrov v rá mci š kolstva.
Významnú úlohu za.
stáva v hudobnom vysielaní ludová hudba. Re·
dakcla ľ udovej h udby cle·
Iavedome s pt·acováva a
ttchováva je j bohatstvo.
V s účas no sti je tá to ro·
dakcia nielen ob javite·
rom mnohéh o slovenskó·
ho folkl ór u, a le t umu·
lecko u lns ll ll1clou, l<torá
v spol up t·áct so š irokým
okruhom extemých umeleckých
a vedeckých
s polupracovníkov novým
prlstupom
tvorivým
transformuje
tradičný
fo lklórn y materiál a vy·
tvára tak vysš le hodoo·
ty. Pozoruhod né výsled·
ky sa dosiahli Klenotn i·
cou Judovej hudby, CYK·
lami venovanými ZUC a
zvýšentm medzin árodné·
ho význam u P1·ix Br ali·
stava. Dôležitým krokom
ku sk valitneniu práce bo l
vznik Orchestra ludo·
vý-ch nástrojov Cs. l'O:t:·
hlasu v Bratislave. V sú·
čas n o s ti stojtme pred vý·
znamn ou ú lohou do ko n·
če nia komp letizácie tvorby slovens k ých skla da·
lel'ov, venovanej o blasti
ľudovej piesne. V tomto
žánri od posledného z taz.
du ZSS sa v oblasti or·
chestráln ej a orchestrál·
no-voká lnej
realizovalo
210 titulov, v zborovej
tvorbe 33 titulov a do
najvyznamnej~leho podu·
tatia Prix Bt·atislava
- bolo od posledn ého
zj:lZdu zasla n ~·ch 38 skla·
díeiJ slovens kých s k lada·
te rov.
PRENIKANIE
OO ZAHRANTCIA
Na

závor J;a chcen J
úspechov v prezentácii sloven ska! hud·
d otknúť

by pr·os tt·ednlctvom rozhla~ových
n ahrávok v
za hramči. Obmedzím sa
na ~ tatlstlk u za minulý

rok. Soclallstlckým statom !>me celkove posk ylIJ 79~ titulov vS el k ~cn
zánt·ov, čo pt•eds lavuta
ob tem 23 686 minút bud
hy. ~ toho oblast symfonickeJ.
komorneJ
<1
opern eJ hudby zastupovalo 388 titu lov (11885
l11inút), oblasť tanečnul
!l zábavne j h udby a laz·
zovo j hudby prezentovalo
292 titulov (8389 minút }
a ľu d ovú h udbu zastu povalo 130 titulov ( 3312miIHH}. Najlepš ia výmena
bolél so ZSSR, NDR, MĽR
a Juhosláviou. Prehlbill
sa l kontakty s rozhla sovým vysielaním v Mon·
go lsku a Vtetname. úo
ka plta lls lických
krajín
sme odoslali celkove 213
titulov všetkých žán rov
minút
h udby).
(6395
Us pokojl~o sa rozvíja l
s poluprácd s rozvojovýml l<l'ajinaml, ktorým sme
poskytli celkove 47 titulov (1609 minút hudby} .
Uvedené sk u točnosti do·
kazujú, že hudobn6 vy·
s ielanie Cs. rozhlasu v
Bratislave sa s n d( roz~irovat'
svoju
aktivitu
najmä smerom k domá·
ce mu poslucháčovi, n o je
i vý-znamný-m spojovnlkom v nadväzovaní a
upevňovani
kultúrnych
s tykov so zahraničím.
Uspechy, ktoré zaznamenalo hudobné vysielaIlie Cs. rozhlasu, sú vý·
sledkom zod poved ne J a
cteravedomel prace všetk ých tvorivých pracovnikov, HRHV, v šestranuč·
ho porozumenia zo s trany vedenia Cs. rozh lasu
i tl~lnnei pod pory CZV
KSS.
HANUS DOMANSKY,
ziislupca šéfreda kto.
ra HRHV Cs. rozhla·
s u v Bt·atislave.

Hroby významných hudobníkov
a organizátorov hudobného života
·v Bratislave
••••••
••
''
lV.

Martinský cintorín sa rozprestiera v
ll. bratislavskom obvode Ružinov pri Tt··
navske! ceste. Bol založený po p rve J sve·
tove! vojne v decembri 1919.
:XIII, obvod:
l. PIHl ~ JOZKO (1890-1956)'; jeden
z najpopulárnejštcli bratislavských primášov; vynikajúci Interpret slovenských
ludovýcb piesni. So svojou kapelou vY·
stu pov.e l vo via cer ých európs kych š tátoch. Cesto koncertoval aj v bratislav·
s kom roz h lase. Niektoré jeho ples ne boll nahran é at n a gramoplatne.
XIV. obvod:
2. HUDEC KONSTANTIN (1901-1952}.
unive1·zllný profesor. muzikológ. Hudobn ú ved u študova l na FFUK, kde sa !lj
habilitoval a potom sa stal nástupcom
pr·or. D. 0 1'1!1. Vydal viac k nižn9ch prác:
z dejln hudby na Slovensku. Pfsal hudobné k rlliky a š tC1dio do bralls lavs kých
dennfkov a ča so pi sov.
XVIIJ. obvod:
3. MOZI JÚLIUS (1908-1968), skladator a dirigent. Základy hudobného vzd elania ziska! od otca. Po s túdíách na bratis lavskej HudobneJ akadémii a v Bur:ap eš!i pôsobil ako hudobn ý pedagóg, nos kOt• ako č le n orchestra Cs. rozhlasu v
Bra tis lave. potom Slovenskej CilhaJ'tnón le
a ako šéfcl iľlg ont SĽUK u. Upravoval fu·
clov!í ples ne a z ložil n ieko ľk o ot·chestrálnych cllcl.
XIX. obvod :
1. M0Zi STEFAN ( 1882-1966]. slávny
hra 1i~ la vsk\i pl'imúS, oloc hudobn\ich sktad tt l uľov júliusa a /\ iad áru Móziho.
XX. obvod:
5. 13ABUSEK F'R/\NTISEK (t!JOS- 1951].
s kladHlC!f a dirigent. Uz P OČHS s lúdtf na
brttlis lavske t lluclobnni a dramallckr.l
akad émii a 1111 pra ~skom Konzurvalór1u
n ô~ui> ii v rozh lase. Or! rok u 1939 trvale
v hralisl.tvsl.. om ľ07. h lusr.. krlo o1·gani ·
Z11vnJ Pl'a vlrlr.lnó s vmfon1cke kon cer tv A
uvadzu l nove slovon s!-.e sk ladbY. Zas lu ·
Zll sa tym o rozvo J hudobneho života
v Hrattslave. V tomto ohdobl vytvonl
svo tc naHepslfl fll ~ tt·unwnlllhl e i vuka!
na diela. Na 10110 pamiatku te 1)0m&no
vaná ulica na Posol.
6 . RUSKO EMil, (1900-UJOJ). m noho
s tra uný orr.ct ni zátor un ll! l ~~cké h o Z.1votu.
vy nlka ltJCI inlel'IJJ'f1l s lovenskýc h ľudo
vých pies11l, zak ladator a PľV Ý rladttcr
profesio náln eho s ubot• u SĽUK.
XX. A ohvod:
7. POLKORÄB STEFAN (1896-195 11.
A.l.ademl c k9 maliar.
XXI. obvod:

časť
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8. MALL? GUSTAV (1879-1952}. akademick\i maliar a pedagóg. Polkoriíb a
Mullý boli výrazné osobnosti bratis lavskéh o umeleckého života, vytvorili podobizne via cerých hudobn ých s kladaleTov. Bronzovlí bus ty oboc h u melcov na
náhrobn!koch vytvori l akade mický so·
chár Pavol Bán.
9. FL0GL ARNOLD (1885-1950}. (')pe r·
ný s pevák sve tového fOJ'lllálu. sólista
ope1·y SND. Je ho s pevác ko a herecl< é
umenie VYVI'Choli lo v opere SN D, kd e
účinkova l takmer 20 rokov. V Brat is la·
ve sa venoval al opemej réžii a pre·
i<Jada n iu OJ)el·nýc h libriet do s l ovenčiny.
Ako vynlkai(ICI intot'PI'C l sloven ských 1udovych plesní vystupova l nu konccrtnciJ i v rozhlase.
XXII, obvod:
10. OSWALD F'RANTISk:K f ! 910- 1972),
hudobný p edagó~ a d irigent. Bol orga111Slom a dlľl.s;:entom spevokolu. Od roku
t<Jt9 l'IB di ta!om ĽŠU v Petržalke. Zlož1 l
1ui.lruml'nl á lnf' " Ci l'kPvné skla dbY.
l i. DOST.I\LIK FRANTJSEK (1896 l !J44 l, bk IH tla le l a nedagóg. Aleo profeso1
hudby a s pevu pôsobil na Učiteiskon1
11stavo v Brlllls iAVP. Zlol.i l 01'Chestrálne.·
hoii!Or nr. a vok111nr. ~ I< I FHI IJy a OIJIH'll Rnduz a MAJJuliena. P!sa l hudobné l<rllí
tw.
XXV. obvod:
12. Wl[,LMANN OSVALD (1911- 1969}.
husliarsky 11Hltslr.r. Po illú diách pôsolJii
33 J'okov v l.lťutis l avo ako hus llars l.. v
ma Jster a opt·avár hudobuych nás trojov.

E. Smdllkova ako Minnie z Pucciniho
opery Díevl:!a zo zlaMho Ztipadu.
Snfmka: Archiv Divadelného ústavu

Jubileum
Evy šmáHkovej
Zvykli sme sl , do sť jednostranne, n ad·
sa domácimi k reáciam i smeta·
novskýml, jan áč ko v ským i, nana jvýš mo·
zarlovským l, čl z oblasti r uske J opern ej
klasi ky. Akoby skvelé Interpretačné vý·
kony v IneJ repertoárovej sfére bo li čim
s i podružným, bezvýznamným. Básniť o
vzorovej ]e núfe, či Katrene je módou o a utentickej Aide, čl Mimi dlv nie p la·
ným kullnarlzmom. A tak ak vyslovíme
o iubll ujOcej sólistke k oš ickej opery Eve
Smállkovej, že svojou Mlnnle z Puccmi·
ho operného westernu predstav u je jeden
z vrcho lov s loven skej operneJ inlerpre·
lácle v p oslednom štvrťstoročf. bude sa
to zdat tzv. strážcom ,.národnýc h trad[·
ci!" a odporcom operné ho verizmu p ri ·
silné konštatovanie. SmálikoveJ ,.d ievča
zo Zápa c.lu" n epresv i edčalo len s vojou
ty povou ucle k vúlno sťo u a herecko-výra·
zuvý 111 s tv<irn enlm v k1·a jn ostných p olo·
IIách nalvky 11 clramaticke f trag!ídky (ta·
l<<i ie Pucc inJ11o posta vil ), s trhávalo p re·
liuvsotkým siln ým vnOtornvm d ramatiz·
mom, pryi;tlac!m Z POZOrUhodného VO·
kálneho zvládnutia mimoriadne expono·
vaného partu.
chýnať

ZASADNUTIE ÚV ZSS:
Prv6 zasadnutie novozvo.
len6ho ÚV ZSS bolo 28 •
aprfla t. r. v Bratislave.
Na pro11rame bolo vybod·
notenie priebehu V. zjaz·
du zss. in formácia o elnnosti ZSS v najbližllum
obdobi a schvälenie ná vrhu Predsednfctva OV
ZSS na predsedov tvori·
vý-ch komisii a vedúcic h
krajských poboe iek ZSS.
Predsedom Tvorivej ku·
misie skladaterov sa sta l
Ladislav Burlas. V č ele
kon certných
komis ie
umelcov
je P. Bagi n.
Predsedo m komisie IllU·
zikolól{ov je A. Kovárovlí
a vedúcim komisie skla·
datel ov popul árnej bud·
by ie ll{or Báz lik. Pred ·
se dom kra jske j poboč k y
ZSS v Banske j Bystl'ici
sa stal A. Melich er a v
KoAiciach - A. Ko v áľ o ·
vá.

V roku 1952 1Sill1111tZU, h,Uif(!IJU v l<.rú tllHVC, Rusa lke. Hu llerľ l v l Pl'CI'U::.IJ' oo
prvých ll'OCII dlvadt'IIIYCh :.czc'>na( il ZlO·
žlté sub1el\llvue okolnoslr. Nas l edutu~;•c ll
osem rokov v prešovs ke J s pevohre Dl·
vadia jonáša ZábOl'Skúho bolo vsak pre
mladli speváčl;u dobrou š kolou. a to n ie·
len v zmysle n aberania hereckých skú·
senostr, a lo a1 upevnovanla vokálne! dis·
clp l ťny , hygieny, odo lnosti v podmlen·
!<ach malého, záJazdového telesa. Pa le·
t u Smálikovel prešovských pos táv naJ·
v ýrozne ]sto J)oznnmenala klasická a so·
vlels kA
opereta
(Offenbach. Su ppé;
Stra uss. Eis ler, Lehár, ros p. š os la kovili
Mll julln). stretávam e so s ňou však s l
v n aslupu Júcom muzlkdll a v hudobne !
lcomé<lll ( napr. Tomaclo Lou v Brdeč ·
kovej komédii Limonádový joe)). V s po·
r a dlckýc h operných n aštudovanlach vy·
tvára h lavné úlohy - Marlenku v Preda ne j neveste, Ros inu v Barbierovi, Madame Buttet·[ly, V rok u 1963 vracia sa
do Kos!c ako p r vý mladodramatlcký a
d rama tický soprán [ spolu s M. Abrdhá·
movou l. ako profllový č len košického
súboru, k torého prfnos le z historického
odstupu rovn ocenný s p r!nosom jakub·
k a, Abrahámovej, Kondora. Jednou z p r·
vých velkých Smállkove! úloh no n ávra·
te stáva s a Abigall v slovenske! p remiére
Nabucca, k: n et v nas led u júcich rokoch
pridáva dalš ie verdiovské h rdin ky Leonoru, Alžbetu z Valols, Aidu, Amé·
diu. Z ďalšieh významných príležitosti
so pránového odboru p rip isuje na k onto
Smetan ov u M!ladu, Dvorákovu Cudziu
k ňažnú z Rusa lky, Ja náčkovu Kátu, Ca)·
kovs kého Ta tia nu a Llzu, Borodlnovu Ja·
roslavnu, Wagnerovu Ortrúdu. Sloven·
s ká operná tvorba má v Šmálikove! dve
výrazné suchoň ovské h rdin ky [Kat rena ;
Milena ). Cllckerovu Katarfnu Mas lovovú
1 Holoubkovu Margitu z Túžby. V polo·
vlci uplynulého desaťročia sa Smli llko·
vá už po tretí raz stretáva s Pucciniho
Bu tterfly a začfna 1iou svoJu v sloven·
s kých pomeroch pozoruhodnú froz sahoril
1 k valita mi zvládnutia] galériu pucci·
nlovských p ostáv. Popri male! Japon ke
nachádzame v nej Turandot. Mlnnle, Angeliku, Toscu, Georgettu z Plášťa a p ri·
radiť do n ej mOžeme aJ nárokmi 'Jilz·
ku Mascagn iho San tuzzu a ďAlbe rtovu
Ma r tu z Nfžlny. Dozrel čas na dlľ eren·
cic\clu hodnôt a v yčleňovanie domén led·
notl ivýc h z Javov n a mape slovensk ej
operne1 lntet·pretác fe. Smállková sa na
nej v vn fma a ko t1 1·amatický verlstický
SOPl'H ll, p redestl nova n ý Pl'll túto reoer·
toá rov(l oblasť neobyčajne temnou hla·
sovou farbo u, expresivitou voktUneho
prejav u. veľk \i m rozsah om l orHom no s·
ťo u ďa ii;íc h d i elčich komponeritov. ústia·
clch do po jmu stý lovostl.
-bo-

KONKURZ
Riaditelstvo Divadla Jonála Záborského v
Preiove vypisuje
KONKURZ
na obsadenie tý-chto miest do súboru 1pevubry
DJZ:
zborma js ter
choreosraf
sólisti: do detk ý-ch hlasový-ch skupin
zbor: do vietk ých hlasový-ch skupi n
balet: tanečnici a tanečnice
orchester :
husle •
viola
violončelo

fl a uta
corna
trúbka
biele
Pisomné prihiUky zaillti prlaruo na Divadlo
Jonálla Záborského Preiov, SSR 48. Termin
konkurzov bude oznémenf uchédzačom oso·
bilne. Cestovn é uhradfme Iba v pripade p t•ija·
tia.

Venoval sa zho lovovoniu hus\1, viol, viol ončel
pre clomúclch a za hrani č n ých
umelcov. Dlbliiu mat na Jirás kovej ulici.

XXVII. obvod :
13. WEBER JOZEF (1912-1952). hu·
clobn \i pedagóg a dirigen t. Ako profesor
orga novoj hry pOsobll na bratis lavskom
Konzerva tóriu. Bol jedn ým z organ izalorov a dlrlgon!ov Spevokol u bratlslavsk\ich učiteliek a Ľudového súbor u u či 
terov Sloven ska. Roku 1952 trag icky za·
hynul.
N€METI!·ŠAMOR1NSJ<? STEF/\N (1896
už 1975}. bol s popolnený v Krematót•iu,
urna uloženú na Morllnskom cintoríne
v XX. obvode č. '.18/49.

Hudobn ý pedagóg, klavlt·lsta, organis·
ta 1 d irigent. Ako odchovanec bratislav·
ske J Mests keJ hudobneJ ško ly študoval
v Budapešti a vo .Viedni. V Bratis lave
pôsobll a ko u č itei MestskeJ hudobnej
š koly [22 rolcov) . ako hlavný organista
Spol k u p re cirkevnú h udbu v DOme sv.
Martina [32 rokov ]. Od roku 1940 prcife·
sor organova l h r y na bratislavskom Kon·
zerva tórl u a od r. 1949 doce nt VSMU
p re k la vtr a komornú h ru. Okre m p e·
dagoglcke1 práce ve noval sa al koncert·
ne! a dlrlgents kel činnosti. Ako s kladatel komponova l komorn6, Iclavfrne l o rchestrá ln e d iela, ples n e a zborv.
A. l:UNDERLIK
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dr. Micha l Pa l ovčfk, dr. Gus táv Papp, Miroslav Sulc, Bohumil Trnačka . B11r
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.Z ápisník ·z Berlína
' Hlavni mesto NDR
Berlln. ~to v p.osleclnýe;h
ma rcov9ch dňoch v znamenf odkazu Jed né ho z
ria jJ•evo lu čneJš!ch
skladatefov hudobn.el .hisiO
rle: Ludwtga va n Beethovena. Vef!<olepá (JlU • • ·
Z'l·kologlcká
konfere ncia " ,
a· ·h4dobné slávnosti p·ri·
láka ll sent stovkv dom á -,
c1ch , a ' zahJ.1anl č ných Qdbornťkov. Ve ď Beethove•
nove 150. vS)roči e smr ll . '
a ·pocta tomuto skladatelovl patrila predovšet- ,
kým Berl!n u. 'V cel osvetovom ' mer adle boli. e l á v:
n osti v hlavnom meste
NDR najrozsi ahlejšie a
na jobsažnejšle.
Pozorovateľa
pria m ohromil!!
spoločenská vefkolep ost.
Nie Iba m nožstvo podujal{, ale a j na n aše·
'POmery -:- k a pacitou qbrov~ké pt•festory., bohato
navštivené poslucháčmi,
dodali oslavá m feďinečn 9
p unc. Akosi v podtexte
b olo ·q1~11 hrd9~f.' že ·ver - '
ký tvorca hudby patrf " k ·
trad fclľ nemebkel kulltiry. · Ak 'štvordi'\ovú konferenciu ' navštevóvalo s(IStavd e ' vy~e 400 odboni!kóv, lloncertné podujaJfa
·
uatr lll doslova tislcon).
Mod~t' ná 'a vk,usná kon

cel'tná s1e11 P alác~< repull
Hky má kapacitu V\'l.e
2000 m1e~t. ktoré balt
neustále zaplnené. A to
l na priek sk utočno'>tl. 7.P
V r ámc) konCP. I'IOV I) OCU
tých autorkou fohto č lán
ku. sa neobJavilo ledwť.
meno
' Zfii1J'anl čneho
ume lca, čl Ol'<ihestrll . f'es
ttval vysta vfill takmer vý
h1·adne na domácich In ter p retačných
zdroioc/í
- l. za cenu, že niektoré
predvedenia
nezodpove.
dali tým najvysšfm ki'llé
1·1ám. Dl'atnattn·gtcky sme
postrehli sna11u . pred5ta vlt aj tú čas t BeethovenoveJ tvorby, ktorá sa
dostáva na kon certné pOdlá zrledl<ll a nedosahuje
popularflu , osftiujúcJch
diel. Vä.čšina umelec kých
poduiatl ..._ čo le ďali.o u
z v láštn osťou
patrila
symfonickým a vokálno-.
symfonic.kým skladbá m. ·
. Bolo zau1fm&vé na zlvo
sa zoz n iímlť napr. s hud11ou ku I<utzebuovej ll1·e
Zrúcanin y At é n. s Predo-·
hrou C du r .,K menin á m'',
np. 115, s Fantáziou Jll'e
kJ a v1t·, zbot• 11 OI'Chestet•
c 11101 . op. 80. ale l s ra
dom významovo mensicit
a
rozsnhum
krati;lch
sk.!aclieb. l kPcr koncept-

ue vyzne lo
závenčné
uvedenie
IX. symfónii!
do!>ť dlskutAIJilnu.
!rebel
o~vetll t . prr·l:o A ako k
ton1t1 dos lo
l o LO cl telu
ZVI'!I'Iit POľlildíJtCliH mlademu clirlgnntovl fuhan
nesovi Winklerovl a m
terp,·eta cnólllu
a p1:11 á tu.
zloženému v orche-;li ál neí a voklllnej ZtUZke z
väčše! časti zo ~tu den
tov n emeckých vvsokých
hudobn\ich
škôl.
Bolo
nad st!\ t<tlentovaného
din,genlll
zvliidnut
a
zíednotlf rôznoroúý, tAk·
mer 500-čJe nn ý Interpretač n ý ap11rAt. Za vrchol·
né uda losti možno však
považov11t uvedeme VII\.
symfónie v podan! drážcranskej
Sta adtskapele
pod veden!m šéfdlrl~o:en
ta - švéda - H. Hlomstedta. Boli sme svedkaml
koncP.n trova né ll o
prejavu. ktor9 podčiar k ol
tento
hudobný skvost.
Rovnakým zážHkom bolo
f vystúpenie chlapčen
ského
lipského zboru,
ktorý pripravil obdivuhodné našturlovanle OmlB C dur s polu s dobľý
mi sóllstaml a orche su·om Komíckei o pl!ry. Vrcholom
slávnosti VSdk
IJolo vyst(1pen1e
Pe tra

Na beethovenouských.sldunostlach v Berline zaznela dňa 27. liT. t. r. Mlssa Soz Lipska
" ' z ber llnskeho rozhlasu diri goval Heinz · Rogner.
Snímka: C S 'ľK

l~mnts. Symfonický orcllaster • berlínsk-eho rozhlasu a speutícky zbor

Sc.tirller a a 1!lio 'klavtr·
neho sprevádzača Norman• S hetlera v Nemec·
kel štátne! opere. Sotva
dnes ex istuje ldeálnejšf
Interpret pre v 9sostne
lntlmnu
Beethovenovu
PIE'St)ovú tvorbu, než je
pníve Srhreier. Ide totiž
nielen o ;hlasovo zdatné
llo
speváka. Osobno~t
tohto tenortstu sa snúb1
vysokým
lnteltgencs
ným kvocientom, ktorý
v Jeho hudobnom m·eiave n le je možné sl ne
vslmnúC. Pt·eto sme tak
vychutnávali Jeho mierpre tiiciu a pntvrdllt si, že
SchrP.ier le tým najpovolnnets!m. k to sa môže
s klon iť pred verkými mlnla t (Jraml maJstra. Spomel'íme Adelaidu, plesne
Vzdiale ne i m ilen ke, T&f bu, Rezignáciu, k torých
autoblo)lraftcký charakter podával Schre ler ako
plne zaanga:>'ovaný monológ. úspešné vystúpenie by nebolo myslite ľné
bez k lavlristu N. Sh etlora. Doposia f som nepo ču
la takú ideálnu dvojicu
v oblasti komor nej hud
by.
Každý festival čl pr e hliadka pt·ináša veľa nového, predk ladá hodnoty
si lné aj menej výrazné.
no v poslucháčovi zostá vajú len tie· nalsllnejsie
dojmy, ktoré sa z mozaiky zá:Wkov akosi vyeliminujú sami.
S hudobným životom
Berlfna je úzko sp!itý ):Otem Komická opet·a.
Každý návštevmk tohto
kultúmeho stánku tuzf
vid1et niektorú z Felsensteinových
inscenácií,
ktoré ešte ži jú. 2ial. nemala so m podobné šťas·
Ite, ale silným zážttkom
bolo vidief - práve na
scéne Komtckel opery Bergovu Lulu , na jma ak
máme motnosC porovnávať
brnensk ú
kreáciu.
Lulu poskytuje bohatstvo
námetového l hudobn ého materiálu, ktoré možno stvárniť k oncepčne
dosť odlisne. lndivtduálnu problematiku postáv
a scénické
stvámenie
podchytili Berlfnčan1a na rozd fPI od Inscenátorov v Brne - akosi divade lnetšie,
frivolnejšie
- naprie k všetkej tragike diela. Vhodné spevác·
ke a herecké typy napll~a li toto
operné dielo
dramatickou hrou, javtsko žilo od začiatku do
kbnca hudbou a dejom,
režisér a dirigent PI'IPI'avili hudobné di vadlo, plné pútavých a d!vákovu
an gažovanosť provok ujúcich obrazov.
iVlas ta ADAMCIAKON.A

Kftluzilmlogicl<ému
kongresu

Pri prfležitos ti beeth oven ovskýc h oslá v (20. -27. UT.
t. r . ) bol v Be1·lfne t r i a p o ld ňový medziná r odný kongres,
na ktorom sa zi!Jo 500 hosU z 19 l tátov. Tejto akci e ,
usporiad a n ej v novopostave n om Paláci r epubliky, sa ltiíčas ln ili aj č o llk( a slovenskf m uzík ológovia. fedném\1
z nic h - dr. Rudolfovi Pečman ov i , CSc. sme p o lozili
n a sledujúce o tázky:
Ako bo la na kongrese za s tí1pe ná

Najpozoruhodnelšou črtou pléna bolo
vysoké majstrovstvo jeho účast n íkov.
Ako sprá vne poznamenal A. Chačaturfan.
tera Jsle plénum dokázalo, že ,.med:z.i
tvor hou. nlladfc h skladatefov a Ich 1tar
lfc h d r uhov niet verké ho r ozdielu". Nie·
Ion v hlavných mestách. v pobaltsk9ch
repullllkách a Zakaukazsku, a le at v
strednej Azli sa zjavili sk ladatelia. su
verénne olvl\dajúci taJomstvá profesia·
nálneho umenia. s bohatým éii'Zen álom
m oder n9ch
v ý1•azovfch
proslr l!ldkov.

Druhou sympatickou č r t ou diel mladých
ktoré odznel! na pléne. Je
mnohotvárne využ itie hudobne! pokladn ice fol k lóru. K takýmto dielam pa tr!
naprfklad Jarmoč n ý obrázok L. SleJCa vokálne min!atút·v pre ženské vokálne
okteto a vokálno-in štrumentálna Suita
G. Sur usa. Y oboch skladbách sd s kvele spracova né intonačné osobitosti bieloruskej Iudovet hudby. Do hudobnej sfé ry
rusk ého m elosu hlboko vnikol V. Kalistratov v Ruskom koncerte pre komorn ý
zbor. Prvkami ukr a jinského p lesi\ového
a tanečného folk!Oru ie prenlknulá symfónia l. KHI'a bic a , nazvaná Pät ptesnf
o Ukraji ne. O~obltn(t pozornosť s l za sluhu [ú diela sklada teľov s tredn e j Ázie.
ktoré úplne vyvrátili buržoázne teOrie o
nezlučltefnosti
folklórneho
materiálu
t9c1Jto národov s kompozičnou techni
ko u európ skeho umenia . )asn9m pr!klil
dom toho le monumentálna IV. sy mfO
nla uzbeckého sk ladateľa M. Tadliieva
r1975). venovaná 30. výročiu vltazstva
vo Veľk e! vla sten eckeJ vojne. Sklada·
tel tu úspešne spája národné lntone č
né ladente s modern9m! výrazovým! pro
strledkamL Mladý s k lada te l bol odmene·
ný po č a s pléna cenou Leninského kom
samotu.
·
s klada teľov,

Speclflcké osobitosti rodného folk lóru
zaujlmavo využivajú a l lnf mlad! skla
rtate!la. Arménec A. Bojamian v Dru
horn cykle mlnlat(n· '))re viol onč elo. ho
bol, dve bongá a k lav!r (1976) spra
coval Intonácie a rytmy lyrlck9ch ples
nt a ta ncov. Predstavltef Azerbajdžanu
l . Gadllbekov v rap sOdll pre k lavlr a or ·
rhester Džan~:t pomocou virtuózneJ tech·
nik Y vytvoril neopa kovate ľný obraz Iu·
dového tanca.

muzikológl.a?

Co nové p ri n iesol ko ngres v o blasti beet hove nnvského
bá da n ia i'
- Vefmi dobre zorganizované st1•etnutle dôsledne pi'e zentovalo Beethovena 11ko spoločt;:nský fenomén. Bol
zdôralnený význam skle pre hlbl.le pozname genézy
Beethovenovho diela, znovu sa diskutovalo o Beetllovénovom postaven! v s poloč n osti. Dtalektiku vzťahov, deta ilu k celku kompoziclo vystihla beseda pri okrúhlom
stole, ktorá sa zaoberala analýzou Beethovenovho diela
a jej melodikou. Pre m ň a bol najzauj!maveJšf pa nel
o Beethovenovom osobnom štýle, o stave výskumu materiálovej povahy a o Ideologických dimenziách je h o
tvorby. O p ôsobnosti Beethovenovho diela diskutovatL
v záver e kongresu H. H. Eggeb1·echt, G. Knep ier, \V,
S!egmund-Schultze (NDR) a 1. Z materiálových refe·
rátov bol objavný napr. ten, ktorý hovoril, že Beetho~
venove konverzačné zošit~· sú čiast očne ,.podvrhom'.'
jeh o bl ografa A. Scll!ndlera (a ko dokázala krlm inallsttc·
ká expertíza a analýza G. Herreovej a D. Becko ve!
z NDR], alebo, že je treba pochybovať o auten tickosti
niektorých Beethovenových o rchestrálnych ta ncov, ako
to zdôvodňoval japonec S. A. Kojima.
V. CECH

Z dielrie.sovietskych skladatefOv
V moskovských kon certných " dtVI!delu ých si ena ch. 'Zne la hudba . m la d ých skla datelov. Nedávne pl enárne zasadnutie
Zväzu sovietskych skladate1ov bolo venované tvorbe mlad9ch. Toto zastupltersl)é fóru m mladých tvor!v9ch sfl v sovlelskef tvo r be sa kona lo v znamen! ;ubÍiea - 60. výročia ·:VOSR.
Plenárne zasadnutie malo tentok rát
osobltn v význam. Zúčastn ili sa ho m la di
s.ldadaté~la ' z Moskvy [al štu dent! vvso·
kýcp škôl), z Leni ngradu, zo zväzových
t autonomných republik . Na konéertoch
P,léna odzneli diela .na lrozlič n ejšfc h žán
rov - od opery po musica!, od veľkýc h
sy mfonických sk ladieb a ' zborov 9ch cyl<
lov po kómol'né ' miniatúry· a estrád nP
diela. Pr o.s;ira m pozostával z pod uJa t! ko
mornet. zborovel a svmfonickel hudby
Oit rem koncertu piesn!. a estrádne! hudby nočuli poslucháči komornú operu
G. Sed.efnikova Cbudobn! Iu'd ta podla
F . M. Dostojevského [v koncertnom pred
vedenfl. de~skú o peru K. Minkova Ca
rovnA hudba (lľtátne detské hudobné di vadlo v Moskve!. musica! Orfeus a Eu ·
rvdika A. 2urhina a hudobný film Certo•;
mlyn podla románu litovské ho sp lsova
teľa K. Borutu na . hudbu V. Ganellna.

na~a

- Celý rad českých a slovenských hudobných vedcov
prlšir.l du Berlina v úlohe pozorovaterov Ntektol'i f.a
zúča s tn ili nktfvne d!skU!,Ie, alebo predmesll svoJe r Ateráty. Naprf klad prof. dr. )li'í Vysloužil, CSc. hovOt'll
o Smotdnovych kadenciách k III. klav!rnernu koncertu
Beethovena. Doc. dr. ]11roslav )tránek, DrSc. dlskuioval
o. l. k ottízkmn Beethovenovho osobného štýlu. Dr.
Oldi·tch l:'ulkert, CSc. referoval o origi nalne) pél i'llturll
k druhému zneniu opery Fidelio, ktorú objavil v Prahe.
Dr. Puvol Polák, CSc. hovoril o problematike !>polot.cnského postave n ia Beethovena . Doc. dr. Miroslav K. Cet·ný, CSc. uvaP:oval o beethovenovsf..eJ intel'pt·etáclt. MojR
téma bola zameraná l{ recepc ii Bee thovenovej l1udby
v case prvých desaťrocnl českého národného obr ode n ia.

Mnohf mladf sklaaa tella pi:e}avlli sklon
k aktuálne! tematike, real!zuiúc 1u vo verkých symfon ických a vokálno-Inštrumentálnych žánroc h. Inšpirovalo lch hrdln·
stvo a tragické udalost! Ve ľ ke! vlasteneckej vojny (II. symfónia Ukrajinca
J. šamu, ot·atórlum Bielorusa V. Vojti ka,
symfonická báse11 Armé nc a J, Jerka ňa na
k 30. v ýročiu vffazstva ); revolučná minulost vlasti (kantáta-poéma Dvadsať šesť
o hrdinske J s mrti 26 komisárov v Baku
od O. Gatachova a hudobný obraz V. I.
Lenina (Kan tá ta o Leninovi o d Tadžika
š . Pu l odu J. Duchom Internacionalizmu
le prenlknuté o ratórium Styrl doby srdca od leningradského skladateľa S. Be
llmova na básne P. Nerudu. Medz! naJúspešneJšie diela velkej formy; ktoré odzneli počas pléna, patri symfó nia Rex
od litovského skladateľa J, }uoza,ajtisa
r1973). Je to lyricko-romantická skladba
s hlbokým obsahom.
Na plén~ odznelo a! n lekofko zaulf·
mavých skl adieb koncertného žán ru.
Spomedzi nich treba spomenót k oncert
pre klavfr od R. Ka ngra, ktor1 rozma nitým spOsobom využfva v9razov6 a
technické možnosti klav!ra. Koncert pre
orchester a klavfr Lotyša P. Plakidlsa le
formovo blfzky con cer tu grossu. Za u limav9 le at Koncert pr~ vtolončlllo od
Moskovčana A. Catkovskiiho a ~onc ert
pre klavl r od 'tJ. Klktu. V krátkom člán 
ku n emo~no spomenúť všetky skla dby.
ktoré na pléne odzneli. ~· ozornost bv sl
však zasll1žlla ešte Sonáta pre flautu
11 k lavť r od Len ingradčana G. Ba nlli!i kova
r 1975]. ktoró skladateľ venoval pamiatke
D. D. Sostakovlča a lyrlcko-dramatlcka
kantáta ore soprán; mezzosop:cán1 dva

k lavf~:y

a bicie na slová F. c. t:orcu od
I. Manukianovit.

Arménčankv

Teore tická časf pléna sa začala .referátom tatomnťka Zväzu sovietskych
skladateiov A. Ellpa ja . Hovoril o p ozltlvnych momen toch tvorby mladých skla da telov, ale zdOraznil aj niektoré nedostatky, najmä p okia! Ide o n ed ostato čný
prťnos do žánru opery a baletu. A. F.špa \
sa podrobne zaoberal takými kl účovýml
problémami, ako Je úloha nároun9ch
trad!c!!, metOdy pretvárania folk !óru1
využ!va nle naJnovšeJ kompozične ! techniky, Za najväčš! nedostatok v tvorne
mladých sk lada telov pokladá A. Elpai
malé množstvo skladieb, zobraz u iúc1ch
sovietskeho človeka v 60. a 70. rohoc h.
Refe.rát venoval velkCi pozornosť žánru
plesne a estrádnej hudby, Podčia rkol
Jed nostrannú o rientáciu skladatelov na
s ólo vú estt'ádnu pieseň. Jedným z natzávažnetšlch problémov v práci s mladými sk lada te!m! le výchova esteticky
a tdeovozrelého umelca-občana. ,.Ou jstn6 majs tr ovstvo nie le len technická
zrui! nosť, ale aj zrel o sť m ysle nia ", zdôraznil A. Ešpa J. M súvislosti s týtn sa
dotkol al o tá zk y zodpovednosti krlilky,
najmä mladých kritikov a muzlkoJógov;
ktor( môžu a musia hrať väčšiu C.loll1l
pr! výchove m ladého skl ada teia a po·
sluc háča. Na záver predložil A. Ešpa l
návrh, aby sa pr i Zväze sklad!tte!ov
ZSS R utvorila osobitná komisia pre prácu s tvorivou mládežou.
V. diskusii. ktorá trvala dva dn!. vystúpilo vyše 30 fud!. Medz! nimi A. Petrn Y.
A. Balanf!ivad'.t:e , S. Balasaňan , S. Kor i!V,
A. Sochor, E. Mlr zojan, I. Lui!enok, f
Reats a dam.
Stvrtá plenárne z a s adnutiE! Zväzu sovletskvch skladateiov bolo svedectvom
živého záujmu hudobne! vereJnost! o.
tvorbu mladých skladatelov.

U. N. JIGOllOY.OVA

