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Vedúca Tvorivej komisie muzlkol 6gov ZSS
Anna Kouáfov/1 u prof. dr. {uzef Kresánek. DrS c.

pokúsili Viera Zitná a Ivan Marton. Zo zvu·
kového záznamu odzneli všetky diela, abv
mohli pdtomn! pr iamo konfrontovať prfpadné
rozdiélne názory p rednášn júcich a p r everovať
sl vlastné postrehy. Zdá. su, žé pr!stup viac e·
r ých referátov k jednému dielu sa podani.
Prednášky mali vysokú úroveií, každý z referu·
ltlclch mal možnost využit svoj špeci álny zá·
ujem a tým najle pšie prezentovať svalu odbor·
111í pl'!prHvenosť. Niektor!, na pr . M. Adamčiak
odkryli nové dim enzie svojich amb!cl!, ked
takmer e!:.etlsllckou formou podali fundované
výpovede o analyzovaných sk la d bih..h. Skoda,
?.e z auto1·ov Pl'iial pozvanie l en Vladimir Bo·
ke s.
Seminár mé ~a úlohu roziiirovať vedomosti
mia(lým muzikológom l v iných oblastiach
umenia a tr 1to mvšllenke bol venovaný tret!
dei1. kerlv su hovorilo o populárne! hudbe!.
Or (osef Kotek , CSc. z CAV v Prahe h ovo~.ll
o IJOpul{trm•i hutilHJ jej soc iáln ej f unkcii
a snoločen~kej recepcii. PrtiJI!žil nám výsled·
kv wolel dlhot·očnei vedecke! práce v oblasti
pooulárnei l funkcionálnej l hudbv. Pre pr!tom·
ných bolo rozhodne veľmi poučné a za u i!mavé
oboznámenie SH s pr ohlémil tni telto oblastl
hu dilv. ktorá 111e ir. v žiadnom prípade zanc

U ministra kultúry SSR, zasl. umelca
Miroslava Víl ka

O hudbe a človeku v umenr
l

MORA VANY '77
Mu zíkológ ovia a kriti ci, I!I P.nov ia Kruhu mia
dých muziko lógov pt•i Tvorivej komisii muzi·
kol6gov Zväzu Nhtven skýcb sk lad ateľov , sa zišl i
" pm·adl už na Vl. seminári. ktorý sa konal v
diwr.h 18.- 20. mája l. r . v Moravanoch pri
Pi dtanoch. Stretnutie bolo skromným pt'lspev·
kom mladých k osl avám 60. výročia VOSR.
Podobne ako v preclchúdzaj(trich rocn!koch,
bol semin ár rozdelený na dve čAsti - v jednei
odzneli referáty prizvaných odbornfkov z m uzikologickej specla llzácie. ale 1 dal sfch po·
1Jf'edných pracovníkov v oblasti kultúry a ume·
nia. v druheJ Pl'edn!o~ll niektor! členovia Kru·
hu vlastné prlspevkv. venované rozborom no·
v\ rh diel· súpasno1 slovenskej hudbv.
Oi1i.1rny, hodnotný a rundovuny refenlt VOSR
a jej význam pre svetovú kullflru a umenie
pnniesol .doc. dr. Anton Mat·kut CSc. Motocrol o.g tcl<v prctízne t•ozoberal vi t ah kullltrv · a
UlllP.ntll, venoval Sil sklimillllll \OSR, .tkO lllstol'ICkf'ho fak tu a dospel ku konstl.llovaniu. 7.e
táto revolúCifl bola zr<t:lkou dvoch kultur : hur·
žoéwe 1 a sociallsltc kei. Dalej sf! zaoorm l Ivor·
hóu novej soclall stlckej lwltlit•y a umr:nia i
proillémaml. ktoré tento proces v scilH pnn!i·
sal. protlrečivým charak terom dcHn kultúry
burioázuo kHpttallstickej spoločnosti a rpstorn
ku ltú t·neJ ak livlty robotníckej triedy. Rokom
1917 rozr ušila robotnícka trieda výsadné postavenie kull(u·y buržoázw a joj kultúrno nar·
mv vyhlástl a za n ep llltné. Tvorila sa nová hterarchtd kullúrnych hodnôt. Kultúrna revolúcl<J
ie neodm vslite[ným znakom. jedn~m z aspek·
tav sociálnej 1·evolúcie, ieJ priebeh ie dlhodo·
by a zákonite p rebie ha vo všetl<ých oblttstin ch.
Jei cieľom ic vytvorit nové tdeály a nové hui·
tlirne hodnot\'. Záverom svojho referátu VP·
n ova! sa s. Markus speciflckym problcmom
umeleckej kultúry 20. storocla, otázke umel·
covho ~ubiektu. mat·xistick ém u chápaniu sla·
boctv a spoloče n ském u vedomiu v socla listic·
kel spoločnost!, k toré je inton~tfikované poh
tiCI(~m vedomlm. Zdôraznil. ze VOSR obsahom
a dosRiwm rozhodne zasia hla clo kultúrneho i
estetického myslenia rudf, vytýčila nové este·
tické Ideály a posun ula ich do dosia r n epozna
nýciJ polôh.
Prof. dr. Jozef Kt·esánek. DrSc. sa ZdOhP.rli l
vo svoiei prednáške sociáln ou fu nkciou hudbv.
Známy svojou fundovHnos ton v týchlo olá7.·
kach. nriniesot zivv. z11sviltený, k prem ýšlani u
nabádajúci referát, v ktorom o. l. vyzdvlhovdl
dôleži tost uvedomovania sl soci álnej funkclP
umPnla nielen v minulosti. Z hladiska soc iál
n ci funkcie mushne posudzovať l súčasné elle
la 7.iieme v sociA listicke j sučas n osti a ?:ijem•
neu•.tále s perspektlvou. premýšľame. aké um e
ntf' ciln:nte mať. čo od neho oč~tkávamo. ko mt~
mii <;lli?lt. Zivot JP. bohatý, pestr\i - a také m éí
hvt l umenie. hudba s na1rozltčneišlm! pr\·
m11 rnvml fun kciAmi.
Dt·uli i• cl ei1 seminMa bol venovaný prlícatn
členov Kr uhu. Tohto roku sa vvsk!Jšu l r•xpert
ment
k Jednollivým d tclnm ~~~ vvtadrovu!t
v tacol'! referenti. Skumah Ich z rozlič n ých
aspektov. analyzovali skladobnCt techniku, vši
mali sl Interpretáciu. c!Hi pAil dielo v sirsícl1
dimenzlúCll nove! slovensl<e i hudobnej tvorb\
K Slovakorónli národného umel ca Dozi dcra Ka t•
doia ~n vviadrill Milán Adamčiak a Viera Re
f unbov á. cenlrom zAujmu V lastv Arlamciakovej
a I vana Ondrálika ho la Aria pt·e h a~>. k l avn· a
sl áčikový orchester TadeáAa Salvu, o pohftttl
na Il. dychoY6 kvinteto .Vladimfra Bokesa sa

dbatelnou partnerkou
tzv. vá7ne1
hudby.
Dr. Kotek cll at·u ilterizovn l črtv iunkCIOnálne t
hudby, ako sú spontánnosť real<cif publika. iw
roké. sociálne i ge neračn e vyhranené publi·
kum a Intenzívn e včlenente tejto hudby do trž·
ného obJektu. Velmi podrobne sledoval kriv·
ku objavenw sa . rozs!renia ka~dého nového
stýlového druhu a poklesu záu jmu oi t - ako
typických sprtBvodn\ich :mak ov populiírnel hud·
bY. Znoberal sa zakollltostou vo vvmene iit~·Jo
vých druhov v závislosti na ~poločenskýcil
podmienkach a zmenúch vo vnútorne! strukt ú·
re umeleckej oblasti. oko l vplyvom ma sových
mčdil na r ozvoi i.ónrov .

Otastnlcl seminár a u Moravanoch:
Ivan Marton, Vladimir Bokes a dr.

( z/ava 1
Ursz -

Ter~zla

nyou/1.

Prednášk a PJ' Ulll. hist. I gora WaNsot·bcr .l(ora
bolo akýmsi prakticistlcký m zamyšla nhn sa nad
problémami slovenskeJ popu lárnej hudby. Dot
kla sa hlavne pálčivej otázky krfzv kvalitné
ho i nterpr e ta č n ého zázem ia a zaobera la ~a
podrobne inštitú ciami, ako rozhlas. telev!zlu.
vyclavateľstvo Opus. Slov k on cert a ZSS a Ich
doterajšlml výsledkami. úspechmi 1 net'tspech ·
1111. možnostaml a perspektíva mi.
Or . Terézia Ursínyová, vedúca Kruhu mia·
dých m uziko 16gov zh od uotila v závere tohto·
t•oc né pracovné stre tnutie mladých muzlkol6·
gov. Tohtoročné l budúce .,Moravuny", ktorým
nwšlienku zrodu a prvú podobu dal doterajš!
vedúci Kruhu mlad ých muzikol6gov dr . Zdenl<o
N ov á ček, CSc., nadväz uj(t na minulé ročn! k v.
Sem inár le predovše tkým f órom pre mladých.
ktor! sa uvádzaj ú do akt!vneho hudobného ži·
volu. Vyslovili sa myšlienky, že Moravany by
lllé'li bvf vôbec stretnut!m mlad ých zo ZSS, te·
da pnhl ic tstov populárnej hudby, muzikológov
i sldada terov a presvedčenie. že od takýchto
stret nutí sa dá oča k ávať pre všetk~ch v era
podnetného. V bud(tcom ročn í ku sa má Pľl vý·
bere tém ešt!' viac p rihliadať k špecifikám
jednotlivých autorov. rozšfrif tematiku napr
o speciálne probl émv dramaturgie. masmédtl.
c dlčn\i ch problémov. prnbl émov interpretácie u
POt!.. hovo!'lf papr. o f'like kritikY. prizvať od
IJoi'Ofkov i ných 'lt'ofesil. Už na tento ročnl l.
~emi nára boli pozvan ! novi ub,.o lven tl kntedt,
iltHIObneJ teórte VŠMU a hudobnej vedy z filo·
zof!ckej fRk ultv UK v Broti~love. zutt11f sa zú
člls t n ili seminára pa s1vno [ .l. O nd ni~e k vysttíotl
1 s t•efel'átorn l. no v budúcnost i ctosnm ú t tllo
možnosť over!t sl svo je vPdomo~li. notrá pif so
s problémom. možno 1 pr!'klenút nrv(t !Jariérn
pri vstupe ZO skol y do praktick ého ZIVOta.
.V. Žl TNÄ

Poznáme vás z mnohorakého pô·
sobenia v !ilovenskej kultúre
nt} , hudobníci máme v pamäti vaše cito m podlo:loné, ale i múdre
sl nvií, k t ot·é k aždý r ok hovor ite
pr; otvot·ení BHS. Chceli by ~me
sa vás, súdr uh miniliter , sp ýtat, či
okrem oficiálnych prfležitostf si
n ájdete chvifku času na to, aby
ste sa sústredili pri hudbe v ti ·
ebu domova . . . Aká ie to hudba ?
- O twdbe sa nž povedalo vera
slov, a 1 Jél sám som Ich povedal
dosť . . . Iba veľmi nerád rozmno·
žu jem p oč!l t týchto slov. My,, Jim
~i. že hudha nemá byť tuxus•IV m
t.Jvarotn, a lP k azdodennou žt vot·
nou potrebou človPkn. lludba ur·
i:ená pre snobov. ktor! iu vvhraoii ·
VIIIÚ f)l'CltO. ŽO S!l 1111 to zdfl I>Vť
t..omme ti lil ut, to lc práve- to. \:o
mv nechceme. Práve v teilo oblas·
ll sa v posledných rokoch SPI'!lVI·
lo veru. ndJmä ook1al ide o v~ ·
rhov u tn lad ých ľudf. A preto al
moif' kontakty s hudbou tdké
neouciá lne, ak o ste h ovorili - aj
!\Od SÚ SPOI'aLI!Cké, pretože SVOJho
voľného l' u su mám málo. Pt ed~a
ten exist uJú. Nechcel by som oo·
vedať. ~e preferu Jem
tstv dt'uh
t\udbv. a lebo istóho sl< la clatel'o. 'aľ
ktlď. p och opiteľn e.
mám svoilch
o:)f l\hených autorov. ale domniC·
v!lm sa. že je _správne - a naoo·
kon logické hľadať si · hudbu.
l(t01·li vyhovute člove ku. vzhladom
na jeho momentálnu dt~pozfciu. na
1eho vmítorný stav l na okolnosti.
v ktorých sa nachádza. Ta lc to ro·
!lievam aj 1a. N iekodv ie h udba
pre mľ\a tba p rflemnou kulisou prt
práci. lno}cedy ie to zážitok č!!>lo
jedna , ol'lčom všetko ostatné ustú
Pi do pozadia.
Hovori sa o vnútornej spätosti
pnézie a hudby po stránke melo
dickef, rytmicke j . A l e m vsHm. fo
vera spoločného majú tieto druh v
umenia a i vo vnútorn om pulzovani, v naznačenf toho. č o ktosi na
zval výstif ne " ponor né ri eky" v
č loveku . Pravda, l'Ovnako v hudbe.
ako v poézii ie miesto na pri&·
mos(, otvorenos ť mv~lienkv. jeduoz n a čnosť t émy. I keď nie som l i
!er árny k1•itik, vab posl edn á bb
nick á zbiot•ka Slovo je mvslfm prá·
ve tohto druhu. Za ujala občia n ·
skou anJ(ažovanosťon a mňa osob
ne - dovorte. i č fmsi. čo je spo
lol!né s hudbou : keď som č!tala
verše tejto abier ky, cflila som v
nich rytm us. d y n amil:k os ť , niek e·
dy slovo šľaha lo britk osťou . Zda lo
Sil mi. ze počúvam poéziu Maja
kovského. alebo hudbu mladého
S ns! .;k n vi~ a . či Pmkofieva . Pravda.
to sfl moje sí1krornn é čilatefské
lloimy. V tejto súvis losti sa vvn6
ra ot ázka : ak sa skladatelia - l

slovonski skladatelia i nipiruit
poéziou básnikov, i e tu i opa č nf
tlostup? Boli sto - napffklad v y
- inipirovaný hudbou tak, ie by
st e túi l.li vy jadri ť svoj stav slova·

rul '?
Spomenu li ste velké mená.
ia by som mat vlastne v Ich prí·
tom nosti mlčať. 1\le spomenuli ste
aj Z!lUjlmavu myšlienk u O COWSi,
co je pre poéziu a hudbu totožné.
alebo velm i bl!zke. Spolu s vami
s1 ttež myslfm, :l:e suč a sná poézia
u l1ud 1Ja ma ju veľa spolo čného.
My~l ť m . ze ITI!lill spoločnú POdbl8·
tu na Im ti pokta r Ide o výstavbu
Jednol ia tych. čl uz hudobných, <Jie·
bo IJásntck.ych skladieb. Móm taky dojem. ze je to práv u poezta
klo t•á mi punHíha pochopi( hmlt>~
- u naop_a k - niekédy zasa ilud·
ba mi pomáha p!sar poóz!u. i'<e·
domnievam sa. ~e táto t nsplril cta ,
alebo podnet tu pdsoiJí Drtdmo.
S ntiď pôsobi 1t1 . poctvecto;11e. a le
rozl10dne pôsobí a lielo dve ;,poiítostl by 'si :laslužlli hÍbsi e vvsvet·
. l en le; all:l to je · úloha Iných r'udf
a moino · aľtn9ch inšttt.úcif než s'ú
!ie. ktoré v tomto oka mih u zastu·
'
uuieme 1 mv.
Mnohé veci umen ia sa bnu,(a
rok mi. Povedzm e ludským dozrie·
vanhn. Mení sa vvjadl'ovaci "«TV:!,
meni sa výber témv, ale č o podla
vás by m al o z osta·ľ v fi vote umel ·
ca nemenné?
Všetlcy odpovede na tt't!o
otázku budú mať iba r elatlv n u
ulatnosť. pretože celý živoi sa menf. vvv!Ja a č lovek sa m en i a vyVila v 11om. Povedal by som. že
od Istého veku - dajme tomu \)d
veku dospelosti by sa ntllll!tla
men iť Podstata blisnikovet. ale bo
ak l de o h udbu s lc ladater·~kel
osobnosti. jeho svetonázor. 1,.ho
vzfa h k životu . Tento vzfab k Zl·
vn tu mOže byť ovplyvnený, uravda, aj osobnvmt skúseno sťa m i ·
1írovi'iou vzdelonla a mnohvml tn ý~
m l faktorm!, a le m.vsl!m sl . ze
vcelk u vypl ýva z naturelu a z cha·
t•akteru Jedn ot l!vých ľudf. Tento
vz ťah sa môi!e prehl bov ať. uoev·
ii ova ť. ale nedomnievam sa . že bv
sa ma l me n iť. Všetko ostatné sa
meni ť mtlze. ale v mnohých orfoa·
do:h sú tieto zmeny tba pokusom
hovor!t Iná č . novšie a hlbšia o
tom. čo sa už povedalo. Mv sHm
si. že n apriek te jto obmedzenost i.
ie to dosť velká a tak mer vždv
ili ť ažká úloha umenia.
TER~ZIA URSf NYOVA
(Z rozhlasov eJ re lácie .. Cesty
za hudbou " , kto1 ú t·edA k/!ne
pr ipr avuje E. CArska}

SKl)LA A HUDBA
e

DŇA 15. V. 1977 odcestoval 150-člon n~ Slovensk~ Judový

umele ck~

Jcoleklfv na č el e s rladitel om dr. Bohumilo m B iča 
nem na 14- dň ov~ umeleck ý zá jazd do Sovietskeho zvlizu. Súbor mal vystúpenia v Moskve, Záporožr. Vorošilovgrade. Cha rkove a v ďa l šfch mestách. V celosúborovom rep rezen tatrvnom
programe sú zastúpené diela národ n ~ ch umelcov A. Moyzesa.
J. Cik kera, E. S uc hoňa 1 mladšeJ s kladatelskej g ener ácie a tan ečn é choreogra fie od zaslúžllého umelca Jura ja Kubánku
f z o blasti Zempl!na. Liptova, Ta tier, Detvy •.• ]. Zájazd SĽUKu
v ZSSR bol vrámci ku ltúrneJ dohody.

• BRATISLAVSK! HUDOBNE: SLÁVNOSTI 1977 sa uskutoč·
n la v dnoch 1.- 15. októbra t. r. V rámci BHS b ude vm. roč
nik lntarpód ia, n e sú ťa ž ne J prehlia dky mterpretov zo socla ltstlck ~ c h kraJin. na ktoreJ sa t ohto roku predstavia malé komo rné sllbory s obsadentm do 5 osOb .a I V. medzinárod ná tri·
bdna mla dých Interpr etov, ktorá sa bude k o n ať v d ňo c h 2.- 5.
októbra t. r. Mu zl kolo~lc ká konf ere ncia s a v t omto roku orlen·
tuje na tému .,Hudobná tvorba na Slovensku medzi d voma voJ·
nami (1919-1939)". To h tor oč n é BHS sa za č n ú v Medzi národný
d e ň hud by ( l. X. ). Bra tislava prlvfta a j úč a s tn i kov os láv a
nr acovn~cb zasadnut!, ktoré se u sk u toč n ta ne ooč esf Svetové·
ho tý ždňa hudby 1977 ( 1. X. - 9. X.).
• KONCERTY M ZILINE: Diía 15. ll. t. r. koncertoval v Ztil·
ne P. Toperczer. Na vysoke! technickeJ J umelecke J úrov ni tnteroretoval d iela Schumanna. Salv u, Debussyho a Prokof levR.
Dľi.a l. Ill. t. r. sa PL'edstavlll žilin s kému p ubliku dvnja so·
v le ts kl umelci G. Zls lln fh usJe) a L. Blok ( k lav fr) . Oba Ja ma tú
za sebou boha tú koncer tn ú č inn ost. s voj program zostavil!
z diel Bacha, Prokofieva, Grlega, Sarasata, Sč edr ina a Dvoi·á·
ka.
(Ľ. Brezán yová )
• OSVETOV? ÚSTAV V BRATISLAVE v rámci svoje J edi č n eJ
činnosti vyda l zbornfk " Silč a s n á zborová tvorba česk osloven·
ských skladatefov" - p re ženské, mužské a miešané zbory.
Zostavovater Pavol Procházka vybra l kompozície O. Ferenczy·
ho. L. Burlasa, Z. Zouhara, C. Koh ou tka, I. Ze ljenku, I. llt·u·
šovs kého a Z. Ml kulu. .,Zborník s lovenských populárnych plesnf"' v Oprave pre só lov ý h las s malým lnštl'tlmen lálnym seibo·
r om, k tor ý zostavil a upravil d r. I. S lv áček . p rináša skladby
autorsk ých dvo jfc: A. Brezovský - T. ja novic. J. S ivá č ek J. Strasser, A. Brezovský - G. llupka. A. Lieskovský - T.
GrUn ner, I. Bázllk - T. janovic, l. Horváth - Z. La urinc,
P. Smékal - M. Lá nik, A. Ba uda - E. Boudová, Z. COn A. Coba f. B. Trnečka - A. Cobej, P. Zelenay - T. ja no vic,
V. Matušík - E. jel!nková, P. Hanzely - T. Janovic a P. Hamme l - B. Filan. K. Ond rejka v pr á ci .,Zápis ta n ečné h o pohybu" predkladá p ríspevok k zdokona leniu jed notného systé mu
s lovného zápi s u ta n eč né ho p rejav u. Práca je u rče n á ako stú.·
dijný a me todick ý materiál p re posl ucháčo v ško len! choreo$(rafov a ta nečn~c h pedagógov. ktoré usporf•d úva OO v Bratisla·
ve. a ko a t pre ostatn ých odbOrnfkov, kt or! sa zaobe ra jú ta n ečnou problematikou. Publikácie Osve tové ho ústavu s ú nepredaj né, distrtbulú sa p rost rednfctv om okres ných os vetových
s tredisk.
ZSS A MDKO v Bratlslavô pripravi li k 65. na rodeninám
Jullusa Kowa ls kého Koncert z jeho komo m e j tvorby (17. III .
1977). V ítvodnom slove preds ta vi l jubilanta d t·. M. Palov čf k .
Okrem naš ich pro fesioná lnych výko nt1ých ume lcov sa na kon·
certe podieľa li at pos lu cháč! VSMU a Konzervatória v Brn\1·
s tave. Z takmer pol tuc ta p rednesených s kladieb s a dala zrete ľne vyd e d u kova ť s k l ada t eľova n á klonn os ť k s l áčikov ý m nli ·
s trojom. V nl e k tor ~c h die la ch sa p relína ll koncerta ntné č r tv
s prvkami lnštruktrvne j literatúry. úvodom zaznela Ma lá fa ntázia pre flaut u a klavír v podani M. Jurkovi ča , ktorá nies la
Isté zna ky moza ikovltosti a motorlckos ti. Z II. kluv!r ne ho
tria fS. Kowalsk l, R. Kowalska , K. jurkovlč ov á ) upútalo pro·
dovše tk~m Larg hetto, kde dueto huslr a v iolon čela nad
s prievodom klavrra - vytváralo atmosféru nos ta lgie a s mútku. Cha rakterovo o dliš né Grimasy p re f lautu, k larine t, pozaunu a tubu (V. Samec. J. Pa vllk, J. Gaš p arov ič, I. jakal) boli
zt•ejme Inš pirované Prokofi evom a č i a st oč n e Brlttenom. Huclbo
pre violončelo a komorný orcheste r v podan! R. Kowa lske J
a Komorného orches tra b ra ltslavského Konzervatória [pod
ved en!m J. Praganta 1 bola slávnostn ým fln líle celého v ečera.
-šu-

Začia tk om tohto roku vyšla
v Slovensk om pedagog icko m
naklad atelstve Hudobná výchova pre 2. ro č n ( k zák ladne j ~kO ·
ly, s po lu s Metodickou príru čl<ou pre 2. ro č nlk z4kladnei
~ kol y od autorov : St efana Kan ·
lora, PhDr. Mária 2ikavskej a
Ľ ubice Sikulovej.

Obe knihy s ú vytvore né podia zásad novet koncepcie h u·
do bnej výchovy, k torá viac ako
doteraz rešpek tuje a vy užíva
mentál ne vlastn osti dl e fa fa v
s úvislosti s jeho vekovými
zvlá štn os ťami a podstatne roz·
š irute hudobné či nn osti , oboha·
cuje Ich o nové formy, vychá·
dza ltlc z pr irodzených možnos tr
s pájan ia h udby so slovom. s po·
hybom, s h rou na telo a ľa h ko ·
ov l ádateľné nást ro je. Tým v~e
stranne aktiv izuJe ztaka. Väčšf
dôraz sa klad ie na zne júcu
hudbu, eko základ h ud obne! vý·
chovy.
S u čebntco u hudobneJ výchO·
vy pre 2. roč n t k sa žiaci al
uč lte lt a stretávajú pn prvý raz.
Pr! výbere hudo bného matew1·
lu, piesn! a sklad10b na poč ú ·
va nie vychá dzaJ ú autori z po·
žlada viek a k:on krétn vch o rf·
k ladov, uved ených v Učebn ých
os nové!.c h pre 1.-4. ročntk ZDS
[SPN, Brll tlsla va 1976 ].
Na r ozdiel od doteraj Mch
S!levntkov. puu zlvan ých v 3. a ~
5. r očnl k u ZDS, k toré sa obrne:
dzova ll ta kmer v ý lu č n e len ne
uved enie piesnf a sk ladieb, v
novej u če bni c i h udobnej výchoVY pre 2. roč n í k je prístup k
hudobn ému ma teriá lu pre hlbe·
ne jS!. Au tori u možitU jú žiakom
prístupn ým s pôsobom hladlet
do š trultl(try hudobného d ie la
- v úzkom k ontexte s Jeho
námetom a fun kc iou. Pritom
res pektut ú s tupeň muzlkalttY
:!iaka a vla s tn osti detskeJ men-

Nová
koncepcia
vyucovan1a
v

l

• SúBOR PIESNI A TANCOV MONGOLSKEJ ĽUDOVEJ AR·
MADY priviezol do Bratisla vy ukážky svojej p ráce a pokúsil
sa pribllžit československ é mu posluc há čovi mon~o lsk ú hu·
dobnú a ta nečnú. kultúru. Už obsadenie orchestra n a znač o va
l o. že mon~ols kí umelci chcú. n ač rie ť predovšetkým do mongolského folklór u. Z týcht o zdrojov vychádzali i na jkralš to
čfs la p rogramu, predovšetk ým pohybovO scény žien. Domáce
I ud ové nást ro Je malt v orchestri znač nú prevahu. č o l prof!·
Jovalo toto teleso. d ávalo mu zvláš tne zvukové čar o a s u~es·
Uvne pOsobllo na pos lucháča . Keďže ide o vojenské t eleso.
s tre tli sme sa v prog rame s viacerými t a nečno-hudobn ý ml
scénami s voJe nskou tema tikou a v n iekoľký c h prípadoch 1
s kantátami vďak y Sovie tskemu zväzu. Mongolsk( ume lci sl p r!·
s pôsobtli svoj program s tredoeurópskemu hudobnému vkus u
a naštudova li l nlekoiko k las ických drobnosH a ooerných árlf.
Nepoch ybne te to súbor plný a mbicióznosti, rados ti z práce
a dobrých perspe kUv. Umelecká úroveií 1e opretá o viac absol·
ventov konzervatórl( a nlek niko špičkových sólistov. : ~-

Na piesne a skladby k PO·
nad vi1zuj e množstvo
cv ič en r a hudobných hier, ta k·
Isto sy stematicky za m erun ~ c ll
na rozvo j hu dobnosti, zauj{ma·
vých a nútav\'ch p1·e žiakov.
čú va n iu

llustrácte Svetozára Králika
sú pútove. farebne sviezo a
vttpné. Podpor uJú fantáziu, mo·
t ivu iú žln kov a umozií.uiú estd·
tlcké z(tžlt ky.

1'l)UDOB NA
V Ý(.HO YI\

ta lt ty: h rav o s ť , s pontá nn osť l
bohats tvo fa ntá zie.
požtadavkaml
V zhod e s
w':obných osnov dominujú ples·
ne, u rl:e né !lre s p ~:~v n ý pre Jav
~l a kov . Mnohé sú obohatené poh\•bovýmt a inštrumentlllnyml
s prievod mi. Hudobný matertál
pre spev Je us poriad aný ta k .
a by zabe zp eč il vsostranný roz·
vo l hudobnosti , vcit11ne za čla t·
kov uved ome lého lltJiaU1ovama
no tové ho písma, no s ú č a sn e poskytol zlakom r ozma ni tý repertoé t· z ľu d oveJ a ume le ! picsiiOve t tvorby pre de ll. Výber
piesn! je boha tšf, nakolk o uč e b
n ica obsa h u Je ai plesne p r!lli·
žitos tné a dopliJU júco.
Sk la dbami, ur č en ými na po·
chce li a utori zabezoeč l f rozmanitost d r uhov a žanrov, vhodných námetom l hu·
d obnovyjadrovacrmt pros trledčúva n ie ,

e

Nie Je t o tak dc:!uno, to brut islauskií r ozhl as vysielal relc:!·
clu "Pozvánka do opery", venovanú Zuzane Antoskouej, hudobl!et r edakt orke, k tord pracuje u sl utbách ro z ltlasou~lto
vysi elania u~ 25 r okou. Je to
úclyhOdntí doba - natmä ak st
uuedomtme, aké nc:!r oky k ladie
noulndrska, nauy!>e §pectaltzouand práca odbor Mlto redakt ora na osobnost čl ove ka. Na dru heJ strane zase podobnd bilancia prdcou naplnených ro~ou
Iste pr i nd.ša čl ovek u pocit zadosťučinenia. U Zuzany Antoskouef je tento pocit znásobený
nesporne aJ ldskou k pr dci, ktO·
rú uykondua, odouzdtluafÚC ~Vú·
je sirok~ znalosti z oblasti
opern eJ pr oblematiky do služieb tomut o h udobn~mu M nru.
At keď suma JeJ redakčnýc h
povin ností je oveľa širši a, ne~
s t ačí zachy tiť tdto glosa, pr ipomeiíme aspo11 Jednu r eláciu,
ktorú ka Zdé dua t.ríZdne pripravu je Z. Anto!ik outl pre priat elou opery: sú to opern~ prier ezy, uäč.šinou dramatlzouan~, ku
ktor ým si r edaktor ka pri z.qua
popredných či no hercov a retts~rou { V. Rusku, V. Weid1erouú a pod.}. D11a 15. mdja t. r.
pripravila Z. AntoSkoud a U.
Vatdlčka prierez operou G. F.
lländla "Ari odante". Autor textu - Ľ. V a jdička - si 11ybral
ten prlstup, u ktorom dostala
maxlmdlny pr iestor hudba, pričom dramatl zouan~ slovo sk ôr
naz načovalo a prlbW:oual o def.
ne! uypli zalo kuamitatíune verkú plochu. Vďaka podob n~mu
prístupu a samotnr:mu dramaturgick~m u u.~beru zo strany
autor ov sa poslucluičoui r ozhlasu prlbll! ujt1 horinoty, často zasunutd u arcllíue, hoci nohrand
poprednými umelcami. Okr em
známych ltlien sólistou bolo dielo nastudouand orchestr om viedenskeJ S!tllnej opery a zbo·
r om Vledensket akad~m i e pód
taktovkou
Stephena Simona.
Duojhodlnouka, ktora bola sub·

kam! ore 7-8- ročnýcb l lakdlr,
Id e o vhodné úpravy Tudov r c.h
piesn! rna pr. od ná r. umelca
E. Suchoila]. dets ké umelé plesne (od J. Kowalského, L. Bur- \
Jasa. Zd. Mikulu ), a j lnš tr umen- i
tál ne skladby (n a pr. od P. I,
Cajkovského, j. Cikkera ). Na
n ich sa žiaci u(:la pozn ávu ť;
hľa dať a porovnévaf
elcmen·
t árne p rvky h udobne J reči.

str át om skutotnet
hudobnet
krásy a preclz nelzo reali zut ndho prt stupu po str dnke r cžl jnodramaturgicket a redakcnet.
Do sveta najlzranej!llc h operných diel ntls zaul edl a Pucciniho " B o ll~ma", k torej prier ez
prl prautll
A.
Braxa t orl~>oud
a Milica Zvarová {11. mdta t. r.}. V danom prtpade ~me
pol.'ult novt1 nahrduk u v na!ltudovant dirigenta Uerbert a uon
Karatana, k tor ý viedol Berlínsku fil har m6niu, zbor Nemecke j
opery v Ber llne a s6listov prveJ gar nitúry {Pavarotti , Fr eniouá, Panerai , Har woorclovd,
Gjaurou, Maffeo . .. J. Sprievodný text bol konci povaný tak, te
vovi edol posluchdča nielen do
deta, ale obJasnil aJ uda l o~t z.
k tor/! spreutldzall obdobi e, u
k torom Pucci ni di elo napísal a
uvleclol na sc~nu. Teda i ný autorský a; redakčn ý pr ist u[l než
pri L-ländloue j oper e - pričo m
u oboch prl padoch re!ipektoua·
ll r edaktor ky pri mdmost hudobn~ho zdplsu, ponechaftíc mu
maxi mdln y priestor. Z počúva·
nia teJto nahrdvky sl aJ skúsen,q operný posluchdt ouerll,
koľkým i kualilatlunymi odt Uu1kamt moZno tuarouat znc:!me
diela, oboznamujfíc sa prll om
s ueľkým i spevdckym i osobnost am/, uizudlne a ;avlsk ouo nepristupnými, no uďaka roz hlasu - r oz.šlrujúcimt na!>e hudobné poznani e.
"Pre priaterov opery- to te
•1dzov hodinovky, ktorá ide už
uyse 15 ro kov, z tolzo od roku
1968 fu autorsky prtpravute takmer pravidelne - f aroslau
Blaho a re dakčne - sústavne
- Milica 7.varoud. (V Rozhlasove / žotue začiatko m marca
1. r. z~skala l. cenu r eldcta cyklu - pod ndzvom - "Sedem
zastaveni u hudobnom divadle
S. Prokof ieva" od autora l .
Podrack ~ho a r edaktorky M.
Zuarovef.J Dtia 16. V. t. r. mala reldcla podlit ul "S panrelskl
speudcl na st1časnej operne/

Mctodtckll. prír uc ka,
t"lz ko
nA dväzuj úca no utebn!cu bu·
dobnej výchovy, vychádza z v9-·
chovn ých možnosti hudobného
1
umen ia a naznač u te základné
zá«ady modNnlzácle h udobne J
výchovy. Strne no ch!lrak lllrlzute postavenie 11 ulohy, ako a j
š peciftká pre lludobn u v9chovu
v 2. r oč n l ku . lllavné či nite le a
pros trled kv vvucovacleho p ro·
cesu hucl ohnoj výchovy pod rob·
nefšle neuvádza, v tejto oblasti sa odvol<iva na meto d tckťl
p ríručku pro l. roč n l k, k torá
podáva Ich t.harakterisllku a
ana lýzu.
Nové
tnmlč n c l o
dôsled ne
aplik u je v 2. časti. kde uč lt e r
nájd e
rozpracovaný
obsah
p redmetu do vyučovacích led·
nottek. v uzkej spojitosti s
uče b n icou
uvédza metodické
postupy a možnosti, ako pra·
c ova ť s učeb n o u látkou. Verl·
me, že nová učeb ni ca, ako al
me todic ká p ríruč ka
pomôžu
zlepš i ť hudobno-výchovnú prá·
eu na l .stupni ZOS.
DANA JAKUBCOVA:
scéne". AJ keď sa posluclzdč
vracia k ~uojtnl obi úbengm relácldm a sl eduje autorský r uk a~
pis t ých, k torl mu predkladaf/1
prdcu, preasa vídy znovu objavufe momenty - detaill zufúce l
zoušeobec,~ufúce. Prl počúva ní
tejto r elácie sme si uuedomlli, Ze je robená niel en profesiondlne, tiuo, ale najmä uycl!ddza z taket zdkl adlny, ktorá
md valnu pevné "murivo". Au·
tor re/dele totiž patrí u nás
k
najf undouanet!ltm znalcom
nielen domdcef opernet problematiky, al a l toho, to sa deje
v opernont svete vôbec. Jeho
bohatý arclllu, optera,úci sa o
excer pouanie ~lou/ek Ndtzkov, o
zaclzytduanie lnfor mdcií z roz l!lasouých a teleulznych prenosov, spravodafslleu z operných
f esliualou, profilov speudkou
atď. pri nd§a plody v i;troko spektrdlnych i monotematicky lade·
ných relácidclt, ktorých bohatosť st uuedomi snóď nat,Jiac
ten, kto pozornetsie sledujr>,
akými menlluýmt pr(ldmt žije
operný svet sútasnosti. Autor a
redaktorka pripravili desiatky
" lzorltnovlek', z ktorých spome11me t~my asp011 nlektorf)ch:
o t1spechocll souietsket uoktllneJ školy, o medzlndrodných
speutJckych st1t aZlaclz, llterdrne
predlohy u slouenskfích operách, rozprdukové témy u opernej tvorbe, ale l reldcle typu
.,magazlnov" , kde okrem spr(lv
a prof ilov speudckych zjauou
bývajú i uelmt uýstiZn~ mimrecenzie zaltranltných premtdr
a niekedy at o!ivujt1ce f akty zo
súkromia speudkov. To vSetko
je ladeM na vysokeJ .štylisttckef t1rount. Zásluhou r edaktorky sa darl tvoriť lwdobno-sloun~ bloky, v ktorých opis faktov
je dokumentovaný a; nahrdukami toho-ktor~ho spevdka. T keď
nie uždy možno ožtuit postrehy najnou.štmi zvukovými ukážkami. reltlcla je najmä v z del du aci m pá s m om, u k torom informatívne slovo znalca 1e doplllcllé umeleckou hudobnou uktlžkou UIJSokeJ garntlt1ry prlsluSnlkou operných doII!OU v Rurópe l v zdmori. Súi•asne kladie krl/fSrld l doméll'emu opernému žluotu. nauy!ie
~a mu neuylllJba, pretože istd
percento priestoru 1e venované
aj rozhovorom a lnformtlctólll
z domdceho operné/lo sveta.

- uy-

NARODNt UMELEC
EUGEN SUCHOŇ:

Moje spomienky
na Ivana Ballu

K. Nedbal , .M f opery SND a dirigent , Eugen Sucho;t f z obdo!na
r . 1938/ a hudobn.tí kr ittk l. Ballo.

N apt•lok tomu, _!e sa po zalo·
fenf prvej Ceskoslovenakoi
republiky vyvinulo z načnii ťísl·
Jie, abv sa Bratislava s tala vý·
:r.namným coutrom slovonskof
hudobnej kultút•y ua ímrópskej
4rovnl, v prvom disaťroči jeslYovanla tohto mladého liUltu sa
slovqnská hudba elle musela
.-ymanlť z lsttliho pohodlného
lokálpatriotizmu. Zo slovenakfch skladatelov jedine J:' rlcu
Kafenda bol vtedy na výike doby, i ked' nie ako praktický
skladater, ale rozhodne eko
osobnost, ktorá llvo sledovala,
~tkým smérom sa poberá vývoj
hudobntliho umenia na najvyi·
Jej 1\rovni. Nazdávam sa le
Jedine on poznal ZIJ slo'venských skladaterov stariiej glinerácie Ytedajilu tvorbu B61u
BartóJ<a, Paula Hindlimitha, Arnolda Schilnbärga a ostatných
aklailaterov vtiidy ul svetového
n1ena, ktorf ťíporníi hlodali no-

vé výrazové pro.strledky v hu·
dobnom umeni. Sť&Ntnou náhodou sa s tol E'rico Kufonda kon com 20. rokov prvým profosuJ•om sk ladby na nuvozalut.enei
Hudobnej a dramatlckeí akad émi i a bol súčasno al lektorom
hudby na Katedre hudobnej ve.
dy na Kumenskéhu univerzile v
Bratislave.
D ruhou osubnosľuu svetovl§ho
formátu, ktorá prednUalo
118 Univerzite KtJmonského a
učilo lid n8 Hudobnej a dra·
matlckej akadémii, bol Oska r
Nedbal. Ma l sum tu iťastle !e
ma obaja viedli od poi!l~tku
mojich ittídif v kompozícii. TreU s vetovo orientovaný sklade·
tor, ktorý svojim prfchodom z
prahkel kompozi č nej ~koly do
Bratislavy rozvfrlt hladinu tunajllieho hudobného llvota, bol
mladý Alexander Moyzes.
hodinách kompozfcio v
triede F. Kafendu som

Na

Za Ivanom Ballom
(1909- 1977]
Hudobn~ho kritik a Ivana Ballu som spoznala,
keď som bola v zimnom
semestri 1957-58 v Prahe
na vomennom ~ttJ.dtjnom
pobyte. Pr ipravovala som
o ifom diplomovtJ. prdcu
a v snahe, aby som mala típl11t1 bibliogr afiu fP· ,
ho publlkovanOch
prlspevkov, požiadala som
ho o pomoc prt vy hladdvant teho čldnkov (po~ ·
tom vy~e 1000 - v nuvindch a časopisoch, do
ktorých pr ispieval počas
suotet lzudobno-k r iticke/
činnosti v rokoch 1926 1938}. Ballo sa poznal s
mo;í m otcom z čias s~o
Ivan Ballo po prepuswm z
tet spoluprdce s Maticou
koncent račn~h. o tdbor a.
Sn!mky: arch!v ž. Gaburove j
slovensk ou v Mar tine, a
tak vyhovel moJe; ! Iadosti. Pracovali sme v časoplseckel
čltdrnt Univer zitne/ kni žnice a vo varnom čase prBtrl
Ballo do interndtu , kde sme spol u s motou sestrou
bý vali a "udeloval" ndm zo svoflch bohatOch spomienok.
Svo;ou vysokou postavou a elegantný m vystupovanun
ptJsobtl veľmi tJ.ctyhodne, t keď sa p očas rozhovoru p1·i
rc zpráoant nefak !}clz veselOch prlhod vedel schuti zasmial a svofou veselost ou nakazil a; druhOch. Vedel
veľmi dobre, čl u ~ hlasom, ale/Jo mimikou napodoMu·
vat osoby, o ktorých hovoril. Jel lo r ozprdvacsk ý tal ent
bol bez konca. Pla s tlck~ vykreslenie defa a osobn o~/ !
nas celkom preniesl o do čias, o ktor.Qch práve lwvor/1.
Zvldst pútavo poddval por trl§t y skladaLeľov Brzclw,
Bralunsa, Brucknera a Mahlera, pričo m /lustroval úryvl;y
z Ich diel hr ou na klavlr t. Ešte výstlžnejsl bol obraz
tOcll skladat eľov a dirigentov, ktorých osobne poznul
{ Albr echt , Bella, Kafenda, Moyzes, Osk ar a Karel Necl/ialovci , Novdk, Ostrčil, St rauss, s uch o1~, Suk, Tali ch, To:>·
caninlJ.
Ballo - ako oravskO r oddk - strdvil detské r oky
v Dolnom Kublne , v ttJnl gigantického veľdu c ha Hviezduslava a beletristu - rodinného l ekdra: Ndda!il-J ég~ ho.
Do kult úrneho diania v poprevratove; Bratisl ave vpadol
ako gymnazista, ker! sa feho otec stal kratlnsk Om školskOm tn~pektorom. Tu mal možnost vidiet a pot5ut rli·
vadeln~ a koncertn ~ produkcie, ktor!§ po oclwt nl ckyrl•
sna~eniach dol nokubtnskych divadelníkov a spevokolu
Tatran sa mu zdali ako "ztavenia". SttJ.dtum estetickýc lt
prdc Hostlnsk ého a Zlcha a kritlckOch !ittJ.dil Nejedlélw
dal o smer ceste, na kt ortJ. Ballo vykrot:il ako poslucMť!
hudobne/ vedy a slovanskef a r ománsk e; f ilológie no
Univerzite Komenského v Bratislave. E.~le pol!as 5ttíclli
preložil z franctJ.zskehn orlgl11dlu Rnllandovho tzv. "mal~lzo" Beethovena. { Vyšla v Sl ovenskfícl! pohlorloch v r oku lf/27./ Vterta t!Jl r edaktor Slovensk!i clt poltľadov Stefan Krčméry vedel zlskaf za referentov pre ~vo t tasop''
mlad!ÍCIL, tal entovanyc h autor ov, kl01'fÍcll pasme/ oval v
Ich literdrnet pt•dcl . TednOm z nich bol at l vm1 Ballu,
kt or g .~ mladlckym eldnom a entuziazmom zapo;ll sa
do bota o moderne a pokrokovo or itmtovallú sl ovenskú

dychtivo počúval jeho názory
na najnovllie prúdy v hudobnej
tvorbe a na prednálikach In·
lltrumentäcie zfskal som od O.
Nedbala neocenitelné poznatky
nielen technického rbu. ale aj
o najnoviich s kladntefoch sú·
l:astnos ti a s veľkým nad5onim
som vítal prvé skladby A. Moy·
zesa.
y tedy som elle notu~ll. 'l:e v
tom istom ča se ich prednállky po ~ úva na Uuiverzito Komenského aj mladý muzikoló!ó:
Ivan Ballo. Keď som sa s nfm
po prvý raz stretol, žasol som
mid jeho informovnnosťuu v
kaidom odvetvi
hudobného
u menia. Zivo sleduva t súčasné
prúdy v uuvej českej hudbe a
s veľkou láskou študoval slo·
venskú ľudovú pieseil a rudo·
vú in~trumentalnu hudbu. Vo
s vojich názoroch bol nekum prumis ný. Na vývu(i novej s lD·
venskej hudby mu zá lo!olo predov§otkým. Vo svullch krill·
kách nemilosrdn e pranierova l
vlletko, i! o brzdilo s me1·uvanie
novej tvorby k svetovým mé·
tam, no pritom mu nesmierne
r.álehJo na le i slovenskosti.
Nle náhod ou skú mal slovenské
prvky v d iele Vft~z slav a Nov áka n sledoval stopy slovenskosti a i v tvorbo jeho veľkého
súčasn fka Josefa Suka. Merad ·
lom v tomto smere mn boli llež
~túdie
o slovenskeJ ľudove j
ples ni Bélu Bartóka, ktoré dokonale poznal. Nedivme sa preto, ~ e z jeho zorného uhla ne·
oba>táli diela slovenských sklada te ľov, ktoré so nesnažili t ú·

I van Rallo s ľuclov tím spavúkom štcj onom 1\ulercom snt mku zhotovil Kar ol Plir·
ka v Marime v l ete r . 19SJ.
dosia hnuť, že pri
úcte, ba na d ~on l k tvorhe Alexandra Moyzesa, nabAdal
ho, aby popri svetovost i, klUJ'Ú
z ru č ne ovl ádal, nezabúd al na
s l o v o n s k o sť výrazu. S ta ·
kýmitn v ysok ými kl'ité1·ia mi ,
pravda, ťalko bulu pr i s tupovať
k hod noteniu tvorby sloven·
ských skla duterov, ktod v tum
čase predstupovali so s vojimi
dielami pred verej n osť. Iva n
Ballo Curaz tast o j~ie prichádzal
s n im i do konf lik tu, č o ner az
končilo dohrou na súdo. Na·
príok tom u, že sl takto znepria·
telil nielen sktadaterov, ale aj
vofkú časť verejnos ti, zo svo·
jich pozlcif neustťípil. Pisa!, or·

to

ú roveň

v~etke j

lwdobntí kulttJ.ru, ktorá sa práve vtedy z ačala utvdrat.
Na jedne; strane sidi Viliam Figu~-BystrO so svotou opernou prvotlnou Detvan - na strane druhef mladl , vysk olení a kompozične priebojní skladatelia Alexander Moy zes a Eugen Sucho11. Ballo sa i m sial kritickOm part nerom, poukazu jtíc, že v k onlexte vývota európskej hudby
sl ovenskd hudba nesmi e zaostal, musl sa usiloval o spo;enie nd rodn~llo tónu s vysokým teclm ick ý m matstrovstvom. Za zdkladn.tí kame11 pre slovensktJ. lwdbu pok iadal dtelo J. L. Bellu, ktor~h o tvor bu vysoko hodnottl.
[ Zredi goval zbornlk 1. L. Bellp, ktorý vyšiel v Sloven~ kých pohľadoch v roku 1928./
•
Ako hudobný r eferent Slovenske/ polltlky a neskoršie
Slovenského dennl ka poddval krttlck~ hodnotenia opern~h o a koncertného života v Bratislave. Zvl dšt ocenoval prlebo fn~ dramaturgick é Clny opernl§ho di rigenl<l
Karl a Nedbal a, ak o boli napr . Prokoj ievova Láska k
11 om p o mara nčom, Zemlln sk~llo KriedovO kruh, Sostak ov i~ova Lady Macbeth a i n~. Af h u dobn~ produkcze
J<lrchenmusi kveretnu s /eho clírlgentom A. Albrechtom
komentoval vel mt priaznivo, poukazu/tíc na veľmi vyspelú úrove1l tohto lwdolmélzo telesa. AlbrechtovOm prostrednlctvo m zozndmll sa Bulla s n. Bart6kom a Matica
sl ovenskd l!o povérlla pr / pra lJiť do tlače Bartókouu
zbierku sl ouensk ých ludOVfích plesní. {2'áto ak cia sa,
~wl, 11euskut ol!nila pre sub;ektivne a obfektívne prekážky a (a žkosti./
I van Rallo bol prv!Ím Slovákom, ktorý nepestoval lmllobnú kritiku len popri svojom o/Jt5lansk om zamestnanf,
ale stala sa mu životn!í m povolanlm. Pravidelne ptsaval
nielen do slovensk!íCh novtn, ale bol aj bratisl avsk /i m
referentom revue Tempo a neskôr spolupr acovníkom Li·
dovýcll novín. Posledným časopis om, do ktor~ho stJ.stavne prispieval, bol tOžclennlk Jednota. Okrem publictstlckef ,či nn osti vyvt/al t boha/tJ. predndškovtJ. č innos( v bratislavskom roz hlase.
Politick~ udalost i mntchovskef zrad y v októbri 1038
prežíval Ball o vel ml i1ttenztvne. Nevedel sa zmier U so
s kutočno sťo u , ~e Sl ovensko bolo odtrhnuté od Cieclz,
a l ak sa odsťahoval do Prahy, kde bol ako vlastenec
i nternovanO gestapom a št yri r oky vttzneng v trestnzct
" Hnmeln. Po oslobodent v r oku 1945 prevzal funkciu
hlavn~ho odborového r adcu v kulttírnom sektore kancelárie prezidenta r epubliky. Zat:tna;tJ.ca chor oba mu
IJ!ink znemo:!ntla vykondvnť aracln1cku prdcu a v ro ku
1951 sa mu~el uli ahnuť do súkromia, kde v pomerne
nevyhovujúcom žitJOtnom prostredí prežil posledné ~turt
storoC/e svofllo života.
Za dvandst rokov svotef hudobnokril ick ej l!i nnostt vy·
or al hlbokú brázdu na poll hudobnef kultúry. Zasadzonal sa za pok r oko v~ umenie a vyc hovťwal obecenstvo
k teho chdpanlu. Teho rady, podnety a kritiky usmerhovall celO hudobnO ~Iv o t. V Ivanovi Ballov! nasll pokr okové tísilla slovenskeJ hudby a hudobného života
za predmnlchovskef republik y svoflzo zdstancu, pomoc·
nika t pr iekopnlka pr i Ich uskutoMovanl, pr eto možno
Len rul ovat, ~ e Jeho aktívna činnost v oblasti sl ovenske/
hudobneJ kr itiky tr vala tak k r dtko. AJ za tento pomerne
krdtky t5as vykonal vSak zdslu~ntí prácu, ktord mu zaručuje popredné miesto medzi I!UdobnOml detatelml v
triclsiatych r okocll.
!Jalsíc/i trldsafdevät r okov prei il len ako pastvny pozorovater hudobného dwnta na Slovensku, af keď pre,avoval vždy hlboké por ozumenie pro vrcholné ztavy
slovenske/ hudby.
Niekoľko dnt po dovN;eni 68. roku života odi~lel natJMy. Trett zdchvat i nfar ktu bol u ž Jeho posledným: Zo·
stava vel k rím paradoxom, že Cl ove k, ktor!} sa rdd po·
hyboval v spoločnosti a vedel v ne( zastdvať prvú tílohu,
okonal cel kom osamel o.

BOZENA ZAHUMENSKA·ORMISOVA

~ta nl zoval ,

bra l 111 na J'Omo~
Nejedlého . Napr iek la ·
hos tajnosti úradov prebojova l
š ta túty mestskýc h 11 krajs k ýc h
cie n v odbore hudby o ume nia
vô bec, a ž narazil nakoniec na
neprekonatefnú prekážku 111 111,
kde sme to najmenej ča k a l i v politike. Po nástupe ra ši7.mu
opustil Bratislavu a usa dil sa
v Prahe, kde sa zapojil do od·
boja česk ýc h vlastencov. Ivana Ballu - vefk ého pac ifis tu,
humanis tu - odhalili, odsúdi ·
li a nakoniec zatvorili. Keď sa
vrátil po os loboden! z kon centračného tliborn, bol z lome nym
človekom . S hudbou sa zauiJO·
ľlll Iba okra jovo o po odc ho do
do Invalidity sa i!oraz v ioc íznloval od fudf. Viietky pokusy,
zfs ka t od ue bo materiál y z ml·
nulosti, ulelon pokiar Ide o jeho pôsobenie na Slovensku a
v Cechách, alo na jmä zo sty ku
s oso bnosťami ako B. Waller,
V. Talich, A. Toscanl ni, zlvhall. Na čom mu dak e!lte na
konci života veľmi zúlažalo, bo l
vývo j
dir igenta,
národného
umelca Ladislava Slováka. Chodieval na john koncerty v Pra ·
he, zhovára l sa s ním, r a dil;
por·uvnával,
I van Hallo mi bol 11ríaternm
v na jkra jl om s lova zmysle.
Prvé d esa ťr o čie mofel sklada·
tofskej č innos ti sleduval su ži·
-vým zá ujmom. Pomá ha J, radil;
no jmä pri k on cepcii literárnej
predlohy Za lmu zeme pndkar·
pa ts kej. S nadäenim vital mo·
ju Kt•útnavu a Svä topluka, ba s
vofkýrn záu jmom sledoval mo·
iu cestu v rokoch iosťdesiatych
- od Ad astra, k Symfonicke j
f antázii B·A· C·H, keď u ž ináč
nevel mi reagoval na hudobný
~ ivot. ~iar, strácal sa zo dha
na deli, k ým nám ho osud na·
vldy nevzal. Ako búrlivo a ri·
volucionársky začal v slovan·
skom hudobnom živote, tak nenápadne, tflko z neho odl~iel.
Zdeňka

Pocta Beethovenovi
Už v 8. č. HZ s me priniesli inlormáciu o t om,
pripravila Ceská filharmónia a Symfonický or·
r.hester hl. mesta Prahy FOK k 150. vý1·očiu úmr·
tia L. v. Beethovena. Pokra čujeme v ďalilej in[or·
mácii o podujatiach, venovaných v CSR k pocte
verkého skladatera.
čo

š tätna fil harmónia v Brn e zaradila do rámca
koncertov množstvo B eet hoven o v ~ch s k la dieb,
o. i. súbor llu s fov~ch konce rtov (sólis ta Gidon
Kremer ), k lav!rn ych koncertov (sólista Poter Rils·
sa l ). do repertoá t·u za radili Beethovenova sym·
fónie a Missa solemnis ) zo s p o lu ú č as ll u me lcov
:l NDR a MGR). V Brne u ž p ri pravuj ú t ra dičn ý
1 c su nn ~ fes tiva l, ldorý bude týmto vý r oč t m tiež
ovplyvnen ý.
l Pra žs ká jar nHl v programove j náplni uve•
d enle vše tk ~ch s ymfónii, na rcs livalových konce r·
loch zawtc výbet· z vokli lnc j lv oJ;bY (rec itá l P.
Sc hreio1·a] a v štýlovom prostred i s vä tovítovs ke l
kntcdrid y na ľ r a žskom hrad o bude u vodon 6. Missn
so lemnls so s61istoml M. Hajóssyovou, V. Suukupovuu , I. Zld kom a J. Hor äč kom ( SOČ R a Speváck y
zbOJ' Cs. rozhla s u pod ta k tovkou národného umel·
ca Jaroslava Krombholca ).
Okrem .koncertov le beethovenovské v ý ročie
uctené 1 v iacerými h udobno-slovnými p rograma·
mi. Azda naj vyššiu ú rove11 dosiall ol 44. v eč er Lýry
pra gensis. Autor dr. Jirf Kutina vyzdv ihol Bee·
thovenovu o s obnosť v jeho Iudske j podobe. Rad
za ujfma v~c h 1 menej známych s pomienok s úča s ·
n!kov, citlivý výber z beethovenovske l korešpon·
dencie a interpretácia mene j hran ~ ch s kladieb to všetko vytvorilo nový poh lad na dielo tvorcu.
Z d a lšfch a kcii spom e ľi m e ešte a s poii prog ram
Múzea A. J!ráska a M. Aleša pod názvom ..v nárui!
s pojte, miliony ". Bee thovenov odkaz sa tu k ou·
rron tova l s tvorbou Koželuhovou, Rosettiho a St!·
cha - Pun to. Podobn ý cyk lus programov pripra·
vuje na nujbllžšie obdobie nl Diva dlo h udby.
K v 9r o čiu sa prihlásila a l Hudobná mlá dcf.
V Pruho poria da Jú cyk lus p1·ectnášok popred n9c h
bftda t e ľ ov, ktor ý sa zaoberá v z ť a hom Bee thovenove j h udby a in ~m t s k l a d ateľmi (n a pr. Bac h,
Haydn, novoromanticl, Honegger, Sosta kovič , Stra.
vlnskil) .
Výstavnú aktivitu zas tupu Je pripra vovaná expozlcia Diva dla h udby a Ná rodného múzea pod ná·
zvom ,.Výber s prvnfch tiskú a autografú z majel·
ku Národnfho muzea v Pr ahe". O. 1. tu vystavia
prvé v9lla č k y Beethovenov ~ ch symf ónif, návštev·
níl< u vld f pôvodné vydanie par lit(u·y Fidcll a 1 !lb·
ra ta teJto oper y, medzi exponátmi nebud ú cM ba t
prvé vydania be e thov e n ovsk ~ ch monogram a na l·
zauHmavejšlc u melcove portréty. Výstava, ktore!
a utorkou je dr. Michaela Kopecká, POtrvá do kon·
ca júna t. r.
Ni e k o ľko prog ramov rea lizuje te levfzia; za 11111·
za ujimave jšl možno pova žova ť beethovenovský voča r, k tOJ'ého sprievodcom je d r. Vá clllv Holz·
k necht. Z rozs la li iet rozhlasove j pa lety uvádzame
a s poii lcclonásCdielny cyk lus programov. k tor9ch
autorom jo dr. Jaroslav Seda a Htcrúrno vysiela·
lllfl o boct hovenovs kých inspirácllich v č eskej ll·
teratúre. V. h udobnom vydavateľst ve Supt·aphon
vyr.hádto cyklus Bectilovenovvch kvarte t a kvlntet
a ltcenčna nah rávka o pory l:'illello s p opredn~ m i
zahraničným ! s pevákmi. Uz tt·adi čno sa us kutoč n i
v Hrad l'! pri Opave ( od 19. Yl. t. r·.) klnvfl'llo
súťaZ .,Doethovonov Hradec".
TOMAS IIEJZLAR

Slovensl<á filharmónia
24. -2!1, III. 1977
Posledn~m článkom reťaze premiér slovenských
skladieb, ktoré v súvislosti s V. zjazdom ZSS uvádza la Slovenská t!lharmónla, bola Sl ovakof 6nia - cyk·
!us symfonlck~ch Vlll'lácl! na ROralskú tému pre vel·
k~ orchester, op. 46 od nár. umelca Dezidera Kardo

i a.

•

Téma tetto skladby vyclládut z prek rásne! melód1e
ROralskej uspávanky. Kardoš nezaprel ani tu svoJe
bohaté lnštr u men tačné skúsenosti. Dielo v~razn e stav la na zvu komalbe a pestrost! orchestrálnej paletv
a nástroje neraz dostávajú vyložene koncerta n t,1Q
chara kter. F arebnosť Kardošovej partlt(try osciluje od
,p estrej impresion istickej pastelovostl Jyrlck~ch úse·
kov. PO pl n okrv n ťi , ži vel n ú zvukov(t hutnosť tempo·
vo exponovanetš!ch partii. Autor sa nechal lnšplro·
var obrazmi národného umelca Martina Be nku a n11
vvkreslenle hudobn~ch obrazov slúžia mu meta mor·
f6zy témy, ktorú neobmlcňa podla zásad tradičn~ch
varláciL Zámer - načrtnúť p o slucháč ovi úči nn ~ hu·
dobn~ obraz zrejme OV P \Yvňoval sk la dater a 1 pri
formálnom riešeni. Ce lková sadzba dlc ln v ykazuje
viacero styčn~ch bodov s hudobn~m od kazom vel ·
Kých euróosk ych hudobn ých folkloristov. najmä Barlóka a Stravinského, v~r-azom. ná Jadovosťou l pes·
trosťou lnštt·um entácle je Slovakofónla bl!zka aj Cik·
kerovým Spomienkam. V prvej časti - v akejsi ran·
tázii. zveruje skladater významnú úlohu sólovej ka ·
clen rli flauty, ktorá tu vystupuje ak o akási náhrada
za fuj aru. Druhá časť (Vivace l je vybudovaná n11
clntvom spáde bu rcujúceho rytmické ho pod k l i!du.
ktor~ vyjadruje vzruch. na li ehavosť a t)l'l rozv!ianr
a n évra toch taff v sebe nezdolnost a dravé nnpr~do ·
v11nie. Metamo1·fóza spev:nei témy objavuje sa 11j tu
v kratšej kontra stnej epizóde [quast T1'IO), Ele~Jcko 
lyncké LarRo a rubato (III. č11st) je časovo najrozIahlejšie. Teho šlt·okodychá plocha na1·astá prostred·
nictvom rovnobežnej evolúcie polyfónnej sadzb1 a
mohutnel dynamickeJ Rradácle, ukončenej zlal~m
rezom. Na prin cipe kontrastného stt•ledanln rvtmic·
kv výrazného, neraz os tlnáloe vyznievajLiceho iísek11
ie vybudované živelné finále [Alle~ ro itnPP.I u osa].
Dirigent večera L. Slovlik naštudoval dielo precrznc
ieho úsilie nachádZIIlo plnú podporu vo v(rborn~cll
výk onoch hráčov. Puma lé úseky formoval plastick).
spevne. pohvblivejšfm úsekom doda l život. tempe·
I'arnentnú razantnosť, štro kej ploche ll!. časti účin·
nú dvnamlck ú klenbu.

Symtonlck~ orchester Cs. rozh lasu v Bt·atislave sa at z posledné·
ho umeleckého zájazdu vrátil s v~·
born~ml krillkam l. v l<tor~ch ho
Pt'lrovnava il\ k na juznávanetslm
svetov~m orchestrom. No. doma
nie je nikto prorokom. .. Ani v
nedelu večer (17. aprfla l. r. l sa
clo Reduty nezišlo tork o posluciHí·
čtov, ko!ko bY sl každ~ prial . hoci
orORt'Am bol zautrmavo zastaven~.
lllldam Ili oreto. že sme tentoraz
nepočuli
obiiRátnu konrertantnú
skladbu. a tak .. sólistom" večc1·a
bol šéľdlrl~ent SOCRu Ondrej Le·
n árd. Vvbt'a l si Beethovenovu pre·
dohru Egmont, Clklcerov hold ver kélnu ~énlovl Hommage ä Hcethoven, Prokofievovu I. symfón iu
" Klasi ckú" a druhú suitu z baletu
Oaľnis a Chloé od M
Ravela, v
ktorej spoluítčinkoval al Sl oven ·
s k ~ tilh a r mo ni c k~ zbor [zbormal·
ster ,V, Iljin ).
Kaldé dielo malo v Lenárdovom
ooi11tt! vlastnú tvár, dlriRentova
mnohostrunnosť sl prišla na svole a leho výkon bol v každom
ohTade bezchybn~. E~monta stvárnil hlbavo, niel en ako efektný or·
cheslrálny kus; zvolil Pt'illmenej~!
zvuk. ktorý pridal k témam za·
stretý, úzkostný charakter a až

"

Pozoruhodný SOCR
záverečný vlťazn~ motlv zažiaril
v plnej sile l lesku. Cikk er bol VÝ·
razovo strhujúci. Lenárd v ť1om
velmi (tčlnne pre pracoval konii'BS·
tv medzi dynamick ou hudbou a
dolímllVÝllll mPd!tatlvnymi úsekmi.
Prokoflevovu .,Klasickú" možno v
podstate chápať dvoJako: pre nie·
ktor~ch IC to .. Iba" skvelý hudob·
ný žartlk, m i lá Imitácia 1-laydna.
z ktm·ej sem tam au t or "vyttča
roži<Y" · disonancii a ch romatlckó·
ho ozvláštnen la. !nl - a Lenárd
lnkllnova l svo tlm poda nim práve
k tomuto typu chápu skladbu
vce lku vážne, ako stavebne p rle·
h ! adnCt. klasickú hudbu so žlv~ml
krajn~ml časťami, po k ofn~ m Lar·
~~:hettom a noblesnou Gavottou. Nešlo mu o "vypichnulie" prokofle·
vovsk~ch orl~lnalft, skôr
Ich v
kontexte prt c lonil, čim celok pre·
blehal s odfahčeným šarmom. Nat·
mil vo Finále sa orchester bl ysol
virtuóznymi, závojovýml flguráctam l v pla ne (sláči ky). V tejto In·

terpretácJI nemal P1·okoflev ne tv A·
rl !raniek~ úsmev. skôr veTmi du·
chaplnú sentenciu. orljemne lOe·
iúci aforizmus. Lenárdovo sy~le·
matické rozširovanie si repertoá·
ru o v~znamné diela symfonizmu
XX. storočia pokračovalo odkryt!m
uOvabov Ravelovef parlit(lrv V Im·
presionizme clll Lenárd predovget·
k ým opojnú farebnosť. vychutnáva
iu. pohr áva sa s odllei\mt, PL'iraduje k sebe plastické obrázky.
Dobre prlpl·avený zbor prida l ešte
arómu k skvelým nástrojom. medzi ktorými sa vznlišala do kondl é
flauta VI. Brunnera; who sóla sú
vždy lahôdkou. Možno konštatovať,
ze Lenárd bude 1ste znamen lt~ m
špecialistom na Impresionizmus.
l Ak už nim nie to teraz, v súčas·
nom štádiu wojho ume leckého v~·
voja.) Aj t9m to koncertom poiVt'·
d ll svoju zrelosť. osobnostn9 pri·
stup a orchester dtsciplinovaoe
realizoval jeho predstavy.
I , PODRACKf

R

Uvedenie Beethove novho Tt·ojkonce rtu pre k lav fr.
h usle, viol o n če l o a nr cnester C dur, op. 58, nt~Zil ·
znamenalo v hlslót ii SF nikdy výrnzné umelecké
ús pechy. V bl!zkosli Henthovcnovho jubilea odznelo
toto dielo op!ltovne a v porovnani s minulými inter·
pretáclami o niečo úspesnejšic. Technicky zdatný,
presný, dravosťou oplývajúci. zvukovo až prttvrdý vý·
kon s presnou rytmickou kresbou, ale s minimá lnym
osob nostn~m vkladom podal [namiesto ). Panenku l
zaskakujúc! k lavirista Josef Hli la. Huslista Josef Suk
a violončelista Milol Sli dl o nezapreli svotu výrazn(!
a l>tlnít indlvldnalltu. ktorli zakrvla [nojmä v t)r!pad.:l
M. Sádla, u ). Suk11 Iha v 3. č<tsll) ~t<tf , dosl početné
!ntoll!lčné pr eht·eškv.

31. lU. -

l . IV. 1977

Už tradične zostáva každé uveden!€ Vet•di h o Re·
quiem n ajvďa čnejsf m a natnavstcvovllnejsim podu·
jalfm SF. Počuli sme ho v Interpretáciách viacerých
diri,gentov a v podHntach domáCICh i Zithr<lničnýclt
sóllstov. Posledné Slová kovo nastudovanie vvuzfva Io
naiJepšie stránky jeho cltrlKentského rukopisu. Popri
vvpracovanosll pal'ltl(trv [m~;~rkltnlné najm!i v obi·
dvoch fúRach) v paramet r i dynamickej v~~taviJv. sta·
valo na veľkoryso m pro1fpostavcn! pr!krych kontra ~
tov: dramatlzmu a reflexívnej meditácie. s množ·
stvom náladových a dynamických mctlzistupitov.
adf•l<viHne vyjadrutúclclo potrebné naptllle 1 11tmo·
sféru Verdiho parltllt!'Y. 7mysel L. Slovlt ka pre stro·
ké olochy naslel vo Verdlm tedi nečn ó pole. Dlrl~en
tova koncepcia v9r'.lzne zohTadi10vala operné dra·
matl cké myslenie slcl~tdatera.
Výdatnú oporu pri presadzova ní svojho tvorivého
zamcru našiel Slovák v Slovensko m [ilharmon i ckom
z bor e [zbormajster J. M. Dobrodinský ]. Zvykl i smE'
sl spoluprácu tohto telesa odbaviť struč n~m l kunsta·
tovaniami a pokladať jeho výkony za sétlliOZretmo!>L
neuvedomujúc sl, koTko sústavnej a namliha vPi prácP.
sa s k r~va za každým naslm kladným súctom. lntonač
ná istota, spolahllvosť nástupov. slroké dvnatn1c~?
možnost!, vypracovanie detailov. tvortvé zameteme
a muzikallta sú sústavnou devlzou kn~rlého icho vy
stúpenia. Nie v každom odbore interpretačného ume·
n i a sme dosiahli v európskom kontexte tak ~c h vy·
so k~ch p arametrov. ako zásluhou SFZ v odbore vo·
ká In om .
Vedenie SF v snahe zv~šiť atraklfvnosť l umeleckú
úroveií podujatia, pozvalo k predvedenlu diela za·
hr~mi č nýcb - alebo [v prípade A. Kucharského) mt·
mo našej vlasti pôsobiacich spevákov. Staslle. že
skladater zvertl závažnejsiu úlohu hlbsiemu ženské·
mu hlasu. pretože sopranistka ,Vivian Martinová sk la·
mala. v dramat!ckvch úsekoch zlylHlla - tak v 1n·
tenzite hlasu. ak o Intonačne. T!mbrom l naturelom
svoillo hlasu nebola t ypom na tíspešné zdoltmle Verdlho požiadaviek klllclen~ch na tento part. Mezzo·
soprantstka Get·t t·ud e Jahnová [Rak(tsko), i keď nevy·
kAzovala neustále rovnakú form u. overa úspešnejšiE'
sa stotožnila so svojim náročn)·m partom. Dispon!!iP.
s~tvm pot~lerne orleraznvm a kulltvovaným hlasom.
schoo~ým uchovať sl kvalitu v re(lexívnych l v dra·
matickv vyhrotených úsekoch. Dokázala zau1ať rov·
necenné miesto v sóllstick om kvartete.
So zvedavosťou očakávaný výkon hosťuj(tceho le
norlstu An dr eja K uchan kého pl ne neuspokojil, na]·
ml! v jemnejšie llet'tova n ~ch úsekoch l v trochu násil·
ne tvoren~ch výšk11ch. Pa lm u v !ťazstva z kvaneta
sólistov odniesol sl zaslúžen e muzik álny maďarsky
basista Kolos Ková Is. Poda I vo všetkých parametroch
vyvážený výkon. Fascinoval krásnym tlmbrom. zvuč ·
nvm materiálom. presnou intonáciOu. sp rávnou art!·
kuláclou, v~borným školením a vysokou kvalitou
v šetkých dynaml ck~ch odtienkov 1 registrov.

11. ClJ.IK

Sec/emäesiatnik Rudolf Macudwískí a llr. Vlullimlr Cižík na besede, k/orlí so žiakmi R. MacullzltiskehCJ
usporwllalo d1)a ll mója t. r. HIS. Na druhej ~ntmke Je Kvarteto mesta Brna, ktor~ účinkovalo dt,a 4. móla t. r. na jubilejnom koncerte z tvorby Ladislava Burlasa. Stretnulle s t:erstuým päťde~iatnlkom bnl?
v HTS d11a 20. apr!la t. r. O tvorbe skladateľa a muzikológa doc. dr. Ladislava Burl asa, CSc. I!Ouor~/
cloc. dr. l. Hru!;ouský, CSc.
Snlmky: R. Polá,l

Organový recitál

Týždeň

E'ua K am rl o u á pat r i dnes už k nastupujlíce, s/ledneJ C,Pneráctl organistov. Tot o tvrdenie je faktom u~
l pret u, lebo V SMU pnpruu/la niekoľko nových m1e11
orqanh /011 , klorl opú!;ľajtí trierly práve po tieto roky, a
tak uyto(Jrajú "mladtí generdciu ", hoci próue menoou11d
-- zdá w to iba nerlduno - ustúpila do radov slouensk.<ícll oryam.>tou ako vel ml sľubná nódej. ZodpouelfnuM
A: plynu/tu r okou st UlJetlomu;e Hua Kamrlotlá prer/onV>tktím ~amu , a to tým, ako luížeunato a cielauedomp bo·
fllfe o svnw postavenie 11 rallocl! organistvu, ktorqc/1
príle~t/o.,tl e.~te stóle me sú ma.,imóll!e. fei snalw a VIIÚ·
wmá poctiiJO~f muziknnrky sú euldentnfl CIJ u tom, '11\IJ
\t lnuluw repertoár, roz~ll'llf!Ír /zo rio hlbky, a; ~trky.
MtntmUIIl mo~nostt, ktor(> 11WJIÍ nast oryani~ll. uykompenzr.uala llfľll, ic svo; recitál diw 2. ma;a l. r. u koncertnP/
.\len/ SF prNI/menzouala skutntne ztluažllltmi , na kl)lllllll
1 kuanlltu uelk'lími opusmi. Podo/má S!laha; prezenl01JCit
.~írlw \1/0jich možnosti, mMe hyt u~ak umeleov/ a; neIJPZpetná, prPtoie 1WinP nesie so ~e/Jou - ako spriPII•J•In!í znak - únavu. prípaclne neuyrnunanost u jednvlttuýf'/1 l·tslach. U !ivy Kamr/oupf však program gradoval
a tnterpretačne urrlwltl prtme u druhe; poloua•/, ked!!
t/lltPtda fntnr·kov Chorú! h mol a !'eetPrsovu Modéllnu
suitu, diela quasi romanllrkého charakteru. nn ktort;clt
mohla preukcizať szrku rPqistral•ne; fant6zze, ale 1 žel e zn ú l o gi k u, s ktorou sn zmocilouala l romrtnltck~lio charakteru huilli!J, uel ktí lyriku , s ktorou Vl'dela
ciu~lova vyspievať naprtklail Allaqio zo sklad/Jlf Flora
Peeter.\a, ale/Jo skveltí prwal rawntných tónov u Tocca11' od toho tst~/1o autora, demon~tru;úc tak teclmlckú
pripravenost týchto "u1ailenych" ~kladíeb. Záslužn~ /Jo/o
, premí&rouanie Benešovýr.h Styt'Orh kánonov, skladby
neofJytaJne taU:ej, nie vždy orqanouo ci!dpanej, kde lll·
tl'ľpretka musela preukózat nielen technickú pohotovo~!,
ale aj regzstratne "carouat ". Benesoua skladba ako celc k przpomina skôr zmpreswnisllckú malbu, než logicky
vystavaný a pre!>pekulouan!í arlefakt, hoci skladateľ nepopiera am káno nický postup ... V prvej časti programu
sa Eva Kamrloud uyrounduala s tvorbou 8 ach a, klord
tuort alfu a omegu organou~ho umenia u6bec. Asketicky tu zmysle požiadaviek autora J pristtípila. k regtstrdcti ChOl'cllovej predlohy "O, Mensch, beweln dei n SUnde gross". 1'rloutí Sonátu C dur nasadila u pomal!>om
tempe, než je zvykom, zachouduajúc pritom ~k~to~ne
vyrovnaný rytmus, čo je znakom velkej sebad!SCtpltny,
od ktorej často ustupuftí - u sna/ze po efekte - mnollt
umelci tohto nóstrofa. In~ te, že pomaM tempo 11 prue1
a u tre/ej časti dostalo u strednom Largu neúnosntí r ozvlóčnost. Zdt1 sa, že tdto son(Jta sa bude mustet este
u repertoári Evy Kamrlovef usadtť, aby dostala patrtl!n~
tempo a tým aj uýrazoutí tíčlnnost . Z troch bachousk:ych
~kladíeb naflep§le vyznelo Prel údium a fúga c mol t vďaka zulddnutiu molzutn~ho pleno organo, s ktorým
.w dielo začtna, a u ktorom je konclpouand podstatnd
tast kompozície. Istota a muzlkdlnost, ktor~ stí typlck!íml l!rtamt Evy Kamrlouej, tu dostali maxzmdlnu mteru na uplatnenie, aj keď cel!í reci/dl bol sk6r u[l)rdzouantm sa u tom, že Interpretka ;e u období, kedy sl stmJia
pred seba normy l!oraz prísnejšef sebadisclpltny. (Vtď
- d6raz na prauídelnost rytmfck~ho toku! l Organový
t·ecltál Evy Kamrlovej nastolil pred poslucháča olá?:ku,
ako vychádzať v ústrety zač!najúclm, l tým, čo už nastúpili na koncer tnú dráhu tak, aby Ich koncerty neboli
výnlmočnSrml udalosťami v Ich žl11ote, ale stali sa prnvldelným overením sl rastu a miery talentu. z!skan!nt
perfek tnosti a využllhn amblcl!, ktoré sl mnoh! nemajú
k de pravidelne preve1•!ť.
T. URSlNYOV Á

Každoročne pprladaná prehliadka skladieb z nejnovšej produkcie česk ých autorov - Týden nove tvorby začal treti u desiatku svojho trvama. XXI. ročnik tohto
podujatia (od 27. ili, do 4. IV. t. r.) dal pr!ležitosť š!·
rokej pražskej l mlmopražskef poslucháčskej vere jnosti
sleclovať, čo vzniklo za posledné obdobie v tvorivých
diell'lach česk9ch autorov. Na 6. koncertoch odznelo
vyše 20 k omorn9ch ln štt·umentťilnycl\ 1 vokálnych, symIonických a vokálno·symľonirkých skladieb. Isteze oy
na tomto mteste nebola únosná enumerácia, č1 hodnotenie všetkých uveden~ch skladteb. Je už praxou overe·
ny fa k t, že podujat ia podobného typu prlnlii:;ajú a na~toľutú rôzne kvaltty.
Kva lltallvnu rcJzno rod osť sme sledovali l pri tohiOI'OČ·
nom T9ždnl. Z vllčs!ch symfonických a vokálno-symfo·
ntck ých celkov, ktoré boli prezen tova né, je do~ť obltaí·
ne vybrať a upt•ednost niť niel<lorú zo skladieb. Da ha
kunstatovat vcelku neuspokojivá úrovei\ v tomto iánn.
1'\a jednej strane obsahová a tPchnolo~ickií Japtdárno~t.
opieranie sa priam regresívnym spôsobom o odkazv
a estelirké ldeilly minul~cll storotl. na strane druhet
príliš nabubrelý Ideál a teho neadekvatne [často chaotické l hudobnt'\ prf!tlmočente nedostatočne dtferencovan~mi prostriedkami avantgardnej proveniencie.
Z bohato zast(tpenej oblasti komornej hudby odznelo
niekoľko skladieb, ktoré patrili k lepšiemu priemeru
l nadpriemet·u prehliadky. Aspoň krátke uristavenie ~a
pri I~Ch, ktoré jednoznačne Prekročili rámec priemeru.
Cy k lus sklad ieb pre trúbku a o1·gan " Ok na" od Pelt'a
Eliena ( tnspii·ovaný umen tm Marca Chagalla l zau1a l al•o
dielo, vyvážené VO vsel k~ch para metroch. Invenciu liU·
t or formuje vo vsetkých dimenziáCh a v~slednicou f(j
sk ladba, ktot·1! navocl! žiadúcu atmosféru farieb: vzne·
sených. hlbokých l krehkých, konkrétnych, at tmagt·
nárnych. Mimovoľne sa ponúka vedľa Ebenovej sk Iad ,Jy
postaviť cyklus piesn! pre mezzosopi'án, flautu a ltarľu
,,Amoroso" od Václ ava Ku čer u . Sklada tor citlivým [pi'!'] It·
ho typickým spôsobom l zhudobnil ver!ic starolcórei~kei
lyriky. Pôsoblvost sta rej, nežnej poé?:le znásobil v ITt<tj·
strovsk y decentnej hudohnei podobe. ktorá l v mikro·
štruktúre evokovala atmosféru elni lw. z ktorého por!Hl·
dzajú použité ve1·šo. Viktor Kalabis prezentoval svo ;u
tvorbu Koncert om pre eembalo a s l áč ik ov~ komorný or·
chesler . Najhlhšl a najsústredenejš! výraz dosiahol v
strednej, pomalej čas ti. Presahovanlc meclitalívnych elementov do finále však naruš1Jo kontC1rv ccllw a oslabi l o
jeho vyznenie, zvlašť v Zll')Ysle, ktorého sa v bullelinli
dovolávlt sá m skladatP.1 [chcel nap !sať ..veselú hu rlhu").
Medzi skladbami, ktoré zaujali, n emožno obhť .. u·
neto" od Svatopluka H avel ku, nároč n ú kompozlciu. ~ vý·
rezným akcentom na sonorlckú zložku, s dômyse lne 8
konzekventne organicky a ťažiskovo vybudovanou f nr·
mou. Už nie je prekvapen!m (po minuloročných skúsenostiach skôr pravidlom). že skladby najmladšej sk l a·
date!skej Renerácle zaujlmalú poz!ciu medzi t ým lepším. čo na prehliadke odznie. I tohtoročn~ T~ždeň potvrdil. že Oto mar Kvech (Klavfr ne t rlo). Ivan KU!•z (Kla vfrna sonáta] a ;váci &v Ried i bauc h ( Allegri e pa storaii
per flauto, oboe, cl arinetto, corno e fagotto] sú pr!sluš
nic! generácie. ktorá sl buduje pevnú poz!clu v k ontexte
súčasnej českej hudby: sviežim. spontánnym a prilom
k samostatnosti !>merujúclm postojom.
L. SUSTYKEY.ICOY.J

novej tvorby

Zo staršfch bulletinov

Juraj WIEDERMANN
Do operného ~úboru SlcJlJen~kéhu
národného divadla v Bratislave
p7'ii>iel /ural Wiedermann z ostravského Sttltneho diuadla. Na nové
p6soblsko, o ktorom vtedy zrejme- unt netušil, že sa mu stane
druhtim domovom, priniesol si uysnký. pohyblivtí, lyrzcký baryt6n
tenordi11Pito ntldzrchu a vcelku už
V.lf'Zret{f
arzentll charaki!Jrouého
opern1H10 herectva.
Dvad~atptlť brallslausktJCII sez6n
Juraja WiedPrmanna skladtl pP.>ir zí
mozmku rôznorodých umeleckýc/z
prl/eZilostt. Ako najcennejsie sa
v ne1 vyntma1ú Wiedermannove
postavy z druhej polovice pätdeslotych a prvet polovice !>estdesiattjclz rokov. V tomto tasovom obdobi vytvtlra viac velkých úlo/z domócef a zalzranltnef barytónoue1
lltemtúry, ktoré predznač!uJe už
Malatesta z Dona Pasquala 119r,4),
Tomeš z HubitJky a rad v.fírazne
kreslenfích men~lclz kreácii, z ktor.lích spomeilme napriklad autoritatívne č!rtaného Míchu z Predane; neuesty. V roku 1956 upozorituje Wiedermann na seba Valentlnom v premiérovom nastudouan!
Fausta a Mar garéty a zaufímavou
štúdiou Rigole/la, o rok neskôr konuckqm lordom Kookburnom v mtllo zaf ixouanej, ale svieže j Fischeroue j inscentlclt Auber ovho Pra
Diavolo a Budivotom vo Wasserbauerovom Dalibor ovi. Tltulnfí hrdina v Andrašovanovom Figitarovi Gefovi a výr azný Pucciniho

Za -

·či

f. Wiedermann ako Riqolello v
k r esbe Ley Mrázovef.

Snímka: CSTK
Lescaut (1958), Petruccio v pr vom
teskoslouen~kom naštudovaní Se/Jallnovho Skrotenw zle / ženy a
Marcel z Bohémy ( 1959/ sú úspešnfílll prolóqom k ;edne; z Wiedermannovýc lz profilových lÍloh Pl'trovi Vokovi v PaueroueJ Zuzane vo;ii·ovet (okt61Jer 1959). Postavu humanlstick~IIO, 110 aJ rozporné/zo teského Uachtica vytvára umelec v hlbokom stotožnení

proti ...

Brlt tenova Zobd.cka opera ?a
:mela v SND - a ako to už b9va
- u Jedných vyvolala súhlas, u
d r uhých diskusiu. Pre kritiku sa v
tejto situácii naskytá mimoriadne
zodpoved ná a nie l a h ká úloha . postav il sa na u rčtté f undované stanovisko a vn iesť do dvoch názorových táborov určitý vyhranený
posto!. Zdá sa. Jadro diskusi[ spočfva v to m, že viac návštevníkov.
ktor! videli na scéne [ale natmä
vo filme l pôvodn ú Gayovu či n oh r u
50 s pevmi (J. Ch. Pepusch) , a lebo
a s potl črtali knihu, sú pod dolmami t~chto s pomienok. v Brittenovef verzii Im niečo chýba a po~ udztt{l1 fu pod. d ojmom d t· i~ iiJ éil u . ·
alebo neskoršieho Brechtovbo či
Burianovho prepracova nia. V tomto zrovnávanl to Brltten p reh rilva.
nakolko orl.l!:inál l Brechtova uprava. a lebo dokonca Burianovo pt e,básnenle sú na tavisku sllnelš•e.
divadel ne jšie a celý obsahový nábOl ie tu lapidárneisl a prlamočla
reišf. Vo výhode a na ceste k určite! objek t!vnostl ie ten. k to nezrovnáva pôvodnú. č i neskôr UJJJ'avenú verziu s Bt•lttenovo u operou.
kto s11 za počúva do skladatel ovel
koncepcie bez apnorného zaťaže
nia starými reminiscenciami.
John Gav naptsal Zobrácku o per u ul: v r. 1728 a mysle l ju predovsetkým ako paródm. Stvlizovanle Jlostáv, Ich maskovanie, ale
na!m!l vla stný text a popevkv mali bvť akousi paródiou tal! anskei
onerv a rôznych Iných favor izovaných javiskových produk tov tei
dobv. Hoc! to bola súčasne [alebo
p redovšetkým l kritika spoločnosti.
slcd·o val autor f · parodické zosmiešnenie niektorých. vtedv pOsohiac;lch typov. Zij(i z toho, čo
im dala do vena p rfroda. IndlvfClum le utopené v mori spolocenske1 ľahostajnosti vlád nucej triedv.' Doba. mesto sú pre nich neobvvatelné, ale nevedia ešte dať
svotlm túžbam reálnu perspektívu. Prvým a natbezprostredne!ším
r.n·eiavom Ich existencie le - žiť
zo diía na deň. 'lf z náhod, s lahkvm f lirtom. nevidieť svoju pravCt
sociálnu podobu v mimoriadnej
zlo7ftosti triednvch a ekonomlc·
k vrh pod mienok.
Zo brácka opera s padala d o ce~ ei vlny d ramatických a literárnych paródff a ie! osvletenecky ra cionalistickú podstatu vedeli vtedv autor! skryt do nalrozmanltelšlch obrazov. kon fliktov. fud ovef
hovorovej reč! , s lam~u a pod.
Brecht a Burian niektoré z Gayo
vých J'léšenf vypustili. pokia l sa
všdk pam1ltám na Burlanovu ver·
ziu. nesmierne umocnil javiskové
d ct;ll lv. vvmod etoval Ich ,.eplzódnP." nostavv a svo! úspech vyfal(\1
na1m1t dokonalým
p remyslenlm
ústrednej
k ri tic ko -spoloče n ske!
osnovv Na scéne sú rôzni .. fraterl" ľahtlkiÍrl. ľu d i a hez mlnu tos·
li l R azd a i budOcnostl l. ktor! ve·
ra svo!ich č m ov u sku točfí u !(J v
rovnnmnrnom poma lom temoe žf.
vola Tým sa do konreprlr F' F.
Bur1ana dostala urči t á parot.lickos(. ktorá však nopresiahla hra -

nice na u kor reálneho faktu: že
vsetkých s plodila runok apltnlisllcká ~poločnosť a lei morálka .
Ak poč(t vame' Brlltenovu verziu.
vtdune, že vo všetk9ch známych
podobác h Zobráckel opery le čosi
<;poločné. čo sa nestratilo v labyri n te času. Všetky malú jeden
rieľ. i ked ho dosahujú rôznou
fntenzttou a nali.ehavostou. U:i. v
uvode som uoozornll. že Brltten
sa. mt zdá najmene! úč m ný. Rezonancia s Brittenom lc o čosi
menšia a ko rezonancia so s taršími
.. s~evohern9 m l " podobami. Zrejme
viacero oponentov prekvapuje. že
Brittenovtt hudba - Ilko predpoklada jú - vyplnf medwru medzi
dojmom zo s lo va a hereckou
k reáCIOU. ze dokonca všetko Od fči
ViSk ll s poli v or)(an ický dojem. čo
3a vša k v p!nei miere nedostavuje. Mysllm, že pr!č l na lc hlavne
v dvoch veciach. Zo š!J•okel literárne! koncepcie J. Gaya vynecha l
Britten rad výstu pov - zhodou
okolnosU práve tie, v ktorých sa
l)órócli a vyh rocuje. Jed notlivé h lavné postavy sú o čosi ch udobnejŠie. I hudobne te B. Brltten jednoduchší ako Inde. Cost ustúpi lo
z le ho h udobno-básnickej schopno~ll . one! scba ušfachtile i podstatv, to, v čom zfska l náskok uráve pred d mhýml skladateľmi. Zosta la mu vybr úsená fa ktúra, kde
te každý tón na svojom mieste l
keď člove k Jutuje, že niektoré z
pôvodných melódii Pepuscha sl do
svoje! ko ncepcie nevvbral. Orchester inštrumen t u je sfce zdržan livo.
ale s peč af ou svojho lnštr umentač n é ho ma jstrovstva. Najmll mu
Ide o lo, aby nikd e nesklzol do
vel'lzmu, ktorý bY moho l byt óre
slabšieho skladatela lákavý. Z ieho strany le to teda ma jstrovské
dielo, ktoré. ak ho počú.va me samé o sebe, bez zrovnávania s pOvodnou verziou. obst olf l v nároč
ných k ritériách. Zobrácku oporu
treba p očú v.at ako s volráznv útvar.
bez zaťaže n osti zo spevoherneJ
predstavy
slávnych
režisérov
Rrech ta a Buriana - 1 filmu.
Brallslavskl Inscenátor! asi vychádzali z podobne! koncepcie.
Viktor 1\f á lek v orchestri nič nedramatizuje
a n i neparodu fe
akoby pri r od zenosť raž lednoduchost] mala byt h lavnou vizitkou
hud obného prúdu l lednotllvvch
čfsiel, akoby herecký dojem mat
byť počas predstavenia v pop redi.
1\a scéne Vlad1mira Suchánka. kto·
rá vyriešlla rad úska lf. na k t orlí
narazil dokonca l Burian [v praž
«ke l lnsenácll bolo dielo rozk(J~ko
vané na viac obrazov a vo vcdo
rnf pos l ucháča sa stráca In do kou ca
delová lcontl nnlta ). sklbil režisl'\t
Július Gyermek celé predstavenie
Považu Jem 7a m1m oriad nu záslu
IJU, že sa s nažil zach ránil' z1·ozu
mtter n osť fednot liv9rh delov~ch sl
w{lcfl a nua ncff. Postavy kon rlpo
val triezvo - zrejme z oba v.v. &hv
nadnesenou podobou neposllnll l
tak l"t(t vulgárnosf a nrfllš negra·
rloval nost11vv 70 ~ n nlnl'r> n "kllho
podsvetia, ktoré dnes chápeme
skOr ako .,špina vú" kapitolu z his-

sa s hrdinom a barytt1novtf, smet.anovsky klenuttl tlrta - vyz nanie
ltlsk11 k fužným Cechtfm - sttfva
sa v /e ho podant hudobným lJrcholom vetera. V te; Iste; sezóne
spieva ešte Nossznlho Fiqara a do~alww
drulttí umeleck(( vrchol
\foJmtrom v pr110m na!itudovant Such011oulzu Svtttopluka Na hrantcu
mo~nostt uyPxpo•IOvaný par t spteva v origin/1/nom. neupravenom
zneni, nesie ťarchu ntlrot::néha ~kú
šobn~ho obdobia l potetnýcll repr!z v jarnom a predf)rtlzdninavom
prevtldzkovom obdob!
A! ďa/Sie .sezóny prlntlšatú do
Wtedermannove 1 umelecke l bloqra.
{ie pek11é prlležitostl, lzocl od polotJice !iesľdestatycll rokov nie te
ich už tolko, najmä týc/z verkých ,
ako pr v. Z česke/ operne/ klasiky
priMda Radovan z Libuše, do ga/~rie posttlv opery XX. storočia
MOce.~ z Veselohry na moste od
Bohuslava Martinťt, Ca;kovského
Eugen Onegln , Bendtsky kupec v
Korsakovovom Sadkovl, s vysokopoloženou barytónovou tlriou. K
na;ntlrol'nejš!m preulerkam Wtedermannovýclz schopnostt patria
tri ztlvažnli mozartovskli úlolzy Don Giouannl, gróf Almavlva a
na;mä neo/;yl:'atne vydar en!J, živ!í
a furtácky Papageno z Carovne1
flauty. A/ široký dramaturgický ztlIJPr do oblasti talianske/ operne1
klasiky využtua Wiedermannove
danos/1. Ob;avute sa v partoch verdlovských rLuna, Renato 1, veristtckých (Sllvio v Komedtantoch, Pzng
v Turandot). - Všetklf tieto významn~ operné postavy treba vidief za pleJtldou charakterových
eplzódiek a figúrok . ktor~ sú dnes
Wiedermannovou domlinou.

JAR OSLAV BLA HO
tórle. Niektoré zo zveren ých úloh
mu vyšli mimoriadne šťastlivo:
Ondt'ei Malachovský, šéf londýn·
skych žobrákov. !cho žena - ) a
rosJava Sedlár ová, ich dcéra Poly
- Anna Czaková. Lucy - Sidónia
Ha ljaková, pollcaf ný n áčelnfk Juraj M ar tvo ň, p r fekupn íčka or~ a Hanáková, Stefan . Jan i:i 11ko žobrák. Rád bv som sn d opát·
ta l príčiny, prečo práve kapitán
Macheath sa pomerne málo Hsl od
druh ých z teho bandy a napriek
výbornému s peváckemu výkon u
Mila na Kopačku nepôsobf ako
ozal všemocný šéf podsvetia. stratég telte s p o l očn osti a ob:ívan~
mozog. Celá skupina dúm z mestu
{J. Smy č ková, A. Mar tvoňo vá , E.
Kittnarová, A. Micha lková , M. Nitranová, A. Starostová, R. lllenbet·l(el·ová, N. Hazn!)hová ), ako l
ostatné postavy sťl šťastll v o a
v rámci našich možnost! l naJle pšie obsadené, režírované
zrejme so zámerom pribrz d iť Ich
výstred nosti. Vôbec - Gyermékova tendencia, zrealistíčnif .,il Ja
Balzac" Gayovu a Brittenovu koncepciu, bude asi z~t ulfmat viac

SÚ ČA S NÁ

SLOVENSKÁ ORGANOVA TVORBA
IVAN SOKOL - organ
© OPUS Stereo 9111 0458
Titul, ktorý sa predkladtl ztlufemcoví s dzelamt TozPja
Podprockého (Pa r tita regensclzorlca), Simona furovskl!·
ho f Rapsódia}, Andre fa Očentl!la {0Pganové pastely.
op. 26/, f ozej a Gre!Jáka ( I mpul zy} a Tadeá§a Salvu (Rapsódia) nahral popredný slovenský organista lvan Sokol .
Pät skladateľských mien predstavuJe rôznorodli pr!stupy k inštr umentu, ktorý mtl na Slovensku mimoriadne
bohatú tradlclu. ZaujímalJé fe, že na;mlad!il prislušnii\:
skladateľsket genertlcie Tozef Podprocký - prezentu{e na gramoplatnt pilitu, s ktorou prlstupufe k odkazu
z l evočskéh o Pestr él zo zborn lka piesn! a tancov zo 17.
stor očia. Vlastne v tejto úprave ranobarokových skladbtciek sa autor ani nepretavuJe autorským rukopisom, plne
rešpektu;ac pôvodný rytmický a melodický ztlpts, veľmi
citlivo harmonicky doplnený a obohatený o farebné
možnosti dnešnliho organu. Z palety ďalšlch diel zauJme
/utovskliho rapsodickost, v skladbe naptsaneJ pred 20
rokmi, predstavufúc autora ako citlivého, výrazovo bohatého a zretme i z lmpr ovizačnýclz tradfclí (u hre na
nrgan1 uychtldzatúceho sklada/ela, ktorý l v tomto odbore kltldol svojskl! ztlkl ady slovenske/ súčasnosti. Gre!idkove Impul zy pre organ naznačujú teho - l myf>lienkovo dotvorené - ko mpozičné presvedčenie, v ktorom
neustály pol zyb drobných tematických útvar ov dtlva in·
terpretovi možnost na vytvorenie veľkolepého impreszo•
nlsttckého hudobného obr azu. Stavebne nafpremyslenPf·
.~au kompoztctou na platni sú Ol:endšove Organové pa~>·
/ely, !itvorčastovtl skladba, ktord ntlladovo - na ztlklada kontrastu - strieda medttallvne a žlv!lle tiseky. Po·
~tuchdčsky 1e to v€flmt vďačne· dielo, prfstupná a/ Szr·
šlemu publtku, nehovoriac o velkef výrazove; štrke a r l?·
g zstračnýclz mo!mostlach, poskytnutých interpretovi. Sal vova Rapsódia pre organ je vybudovaná v zmysle neu.\táleho nar astania expresivity, tvoriac akúsi fíntllnu kóau
v dramatur gll platne.
Ivan Sokol vytvoril touto profilovou platiíou hold nielen slovenske; hudbe, ale at svotmu veľklimu umeniu,
v ktorom dominuje muztkallla a akýsi skrytý zmysel pr11
presnú gradtlciu farebno-zvukov.fích mo~nostf ntlstroJa.
Interpret cielavedome propagu1e slovensktí hudbu - napriek tomu, že teho súčasný repertotlr sta/za od barokovel hudby po 20 . storol:te. Zdd sa ušak, fe v plne; mieril
reali zu;e svof cit, skúsenost, veľk~ tectmlcké preäpoklady a expresivitu prefavu naJmä v dielach stíčasn f kov.
Platfla sa nahrtlval a na výbornom organe kostola sv. Mórica v Olomouci a te per fektne zvukovo prtpraventl 1hudobntl réžia - Jar oslav Krček, zvukovtl rli!iia - I ng.
Stanislav Sýkora). V podobe, ktortl sa nám pontíka na
te/to platni (diela, Interpretácia, zvukovtl reallzdcia a IJ!}·
tvarnt1 dorie~ente platne Tiborom Btlrlfayom) patri Súl:asná slouensktf organovd tvorba k ukd~kovým titulom
vydavatelstvo Opus. Verlme, ~e by st našla šlrok.tí olcruh
ztíufemcov - prostredntctuom Artie - at v zahranlčl.

-zs-

A. Czakovtl a zasl. umelec Ondr ej Mal achovský v tttul nýcl!
postavtlch Brittenovet Zobrtlcket opery.

Snimka: J, Vavro

kritikov. Tu le l !eden z ú.stred·
ných p roblémov a východisko k
polemike... Celé
predstavenie
[triezvo. pestro. ale v rámci hlsto·
rického limitu kostýmované Ľu d
milou Pu r ky ň ovou l pôsobf sviežo.
pravda. s pripom ienkami, k to1é
"om uz spom!nal vvšš!e.
Ak p re mňa vznikla nilalt4i. olá:l:·
ka a nejaké problé my, tak skôr
v polohe dramatur!!ickef. tieilny
opery až do sú č a snosti sfí posiate
hodnotami, na ktoré sa niekedy
neoprávn ene zabúda. Hodnotami.
ktoré obstáli vo vfcbroch vekov
a znstali pl'ltom na osnove naj·
ideálov fndstva
nAiachtlle jšíc h
Možno. že bv sa vyplatilo" nai!riel
ešte viac do t ~chto hodnôt, v kto
rých hudobne prebbne nf huma
nizm us. n šľa c htilosl'. prfkladná si
la fuds k~r. h postáv sa spájajú l s
ideálmi l:loveka 20. s toročia .

ZD.ENKO NOMÁCEK

BENJAMIN BRITTEN: Simple Symphonv
LEOS JANACEK: Suita prti sllíi!ikový orches tir
EUGEN SUCHON: Serenádo prii slá č ikový orchester
SKO, u melecký vedúci · B. WARCHAL
© OPUS .sterio 9111 045!1
Táto gramoplatfla te vOznamn!)m dramaturgickým čl·
nom. Všetky spomtnané skladby tvor ia repertotfrov~ do·
mlnanty SKO - v podstate od zalo~enta tohto stíboru.
'lvedenli diela !ch spreuddzata na väčšine domáctch
• zahraničných koncertn!Jch t urnli a zfskava1lí st obdiu
nielen p6soblvou kompozičnou svie!ostou , ale at cttl zvo
prepracovaným realizačným tl mol'entm. Po 16 rokoch
každd z nich prešla viacer!Jmt obdobiami umeleck~ho
rtozrleoania a dnes tvori vybrúsen[j klenot v pokladni ci
slovenského znterpretačn~ho umenia. O každe/ skl adbe
na gramoplatnt sa poptsalo u! viac ri adkov na stránkach
rtenntkov l odborných časopisov. A tak Iba podčiarkni
me tol kokrtlt povedan~ a zaflxovan~: interpretdctu 8ril1ena, Tancička a Suchoifa charaktertzufe prirod zená muzlkaltta, perfektntf technika, eltfn, .~arm a zvukovtt sponttlnnost . Navy!ie te tu kvaltta tónu, vyzret tl do medzi kultivovanosti. Nech teda hudba, vychddzattíca z mladlstuqch duši autorov (Brltten dielo kom ponoval nkn dvadsatročný, Janáček dvadsaft rtroč n.tí a Sucl zoil dvadsat'pli.t.,očn!J) osvte!t posluchača v dokonal om umel eckom pre-

tlm.ol!enz SKO.

E. CARSKA

Rozhovor s

ňflskym skladateľom

Sergiom Ortegom

Hudbou a piesňou
proti junte
Trldsaťdeväťro!lný Serglo Orteaa te dnia fedným z nafvýsnamnejlfch akladatefov nielen modernej čllskef hudby, ale
l!Okrokovef hudby vôbec. Studoval kompozfciu u Roberta Falabellu a Gustava Becerru. Pracoval v ltudentskom divadle 1!11akef univerzity v Santiagu, kde bol od roku 1964 docentom na
hudobnej fakulte. Do r. 1988 komponoval Serglo Ortega predovlietkým komornd, scénickú a filmovú hudbu a na poč et·
ných medzlnlirodných festivaloch bol vyznamenaný prvými conami. Od roku 1968 zaberá v jeho tvorbe ~i roký priestor politická pieseň . Jeho najznámeliiie piesne o. i. sú: " Venceromos". ,.EJ pueblo unido" a pleseň ,.Na da para Pinochet", ktorú zlofil roku 197!1 v exile. Po!!as lailstiokilhn puč u nalial
Serglo Ortega azyl na 11anamskom vyslanoctvo a emigroval
do Parf!a, kde má rozboduftiol vplyv nn kultút'nu tvo rbu Cl·
Janov v exile. Na VII. festivale politickej plesne v hlavnom
mesto NDR v Berline 110skytol Sergio Or tego rakúskemu hu·
dobnlímu vodcovi a skladatefovJ Wilhelmovi Zoblovi toto in·
tervlaw:

Rozhovor so skladatelom, ktorý stoU na poprednom poste
odboJa proti fallstlcket junte v
Chile, nemofno začať Ináč, ako
otázkou o aktuálnej situácii
t ohto odboja.
- junta te vo vnútri krajiny
Izolovaná viac, ako kedykol·
vek \JL'edtým. Mysllm, že nie je
prohn11né kon štatovanie, že 80
percent č:!ls keh o obyvate ľstva
je proll faš istom. Konečne sa
podarilo dosiahnut. že at kresťanskl demokrati, ako a l kat o·
J!cka cirkev. k torá nHí v na~ej
lH'Ojlno voiký vplyv, sa IJL'ipo·
jill k bOjU \)ľOtl ,,gorillám" (fa·
1Hsllcké vojsko - pozn. aut. ).
Junta mus! bojovať s vefk~· ml
hospodársk ymi
ťa~kosťami. ·
Hruhy národný dôchodok sa v
pos ledných rokoch zme nšil o
12 percent, Inflácia sa zvyšu1e
ročne priemerne o 300 percent.
V súčas nos ti natv!lč sl m probté·
mom te notlá ča nle ľuds ký ch
práv. V posl ednom čase použf.
vu Junta diabolskú techniku:
Iud'a Jednoducho zmiznú. Pre
os'ohoden!e týchto zm iznutých
má veľký význam medzlnár<ld·
ná solida rita. Pomocou nei sa
podat•lio Ol:>lobocllť stovky pOll·
ttck\ích vHZJlOV. Rovnako dôležitou otázkou ie požiadavka
r oz pu stiť !ašlstick(• taJnú pollc lu DINU.
Akú t1Johu máte vy - ako
sktadoter - v tomto boji čit·
skeho rudu?
-

ústrednou úlohou te znijuntu. Táto práca je rôzno·
rodé, ale na fdôležltofšle te.
vplývať na pomery vo vnútri
k rajiny. V ostatnom čiise ~ lllP.
v tello oblasti dosiahli verký
pokrok. Predovšetkým od zalo·
ženia Združenia Luisa Eml!\a
Recabarrena v Parlž!, ktoré sa
zaoberá otázkami a~ltáci.e a
propagandy. V rámci tohto
združenia sme založili rôzne
čiť

.,Vencer'emos".
a lebo
"El
puéblo unido ", zložené ešte v
Chile. Oa!šou funkciou čllskych
s kladateľov, ž!JO.clch v exile, je
zvyšovať ú r oveň ludov~ ch umel·
cov. V spom lnanom Združenf
vediem kurzy s klad ateľov pre
Cuan.ov, ktor{ nemal ú pat r ičné
vzde lanie. Toho času mi!m 12
žiakov. Keď sa nám podarl vY·
chova f 12 skla dateľov, ktorí sl
vytýčia za cter znlčtf juntu. ul!
to predstavuJe veľkú moc.
Určitou ťažkosťo u 11ri rodi·
rovanr !lflskych bojových ples·
nr sú ~panielske texty, ktoré
nio sú d dy dobre preložen é.
Mysllm, že by sme mali pomôcť v tomto smere.

- Ano, rozhodne. Bolo by
to pre tavom nielen medzinárod·
net solidarity, ale aj účinne!
formy priame! pomoci naše! vecl. V ostatnom č ase sa urobi·
lo ve1a aj v tejto oblasti. Prednedávnom som napr. dostal nahrávky plesne .. EJ pueblo un!·
do" v rušti ne. po rtuga l čf ne. ba
dokonca al - v J anonč lne. To
le mimoriad ne dôležlté a zna·
menA to nre nás veľkú podpo·
ru.
Ako fungufe spolupráca me·
dzl vami a odbojom priamo v
Chile ?
-

Máme možnost cez rozhlAs
nase politické a hu·
dobné dokumenty do Chile. TIO·
to nrogramy SR v Chil o poľ.l•·
vaju a maju voľkú odozvu. Cll·
s ka kom unistická strAnA uve·
retňuie v Ilegalite
pravidelne
svoje d okumenty, vydáva Jeden
rlennfk, ba dokonca teore l lck 9
časopis nailci stra ny .,PJ'! n·
clplo". T!olo dokumenty ~ k
nám dostáva i C1 bez ťa ž ko st!.
Snotenie modzl súdruh mi v
tJodzeml a stranlc kou ot·ga ntzác tou v ex• le funguje veYml dob·
re.
posielať

Sergia Ortega

kom• sic. ktoré sa zaoberatú
non•·. vypracovonlm textov nre
politické piesne, vypracovanfm
hudobnvch d!ol a napokon vý·
chovou nov ých skladaterov k
n áročnému umen iu a~ltácle a
n•·opagandy. Oaisou úlohou je,
náj sť vyhovu júci hudobný š týl
a prostr!edkv ore taký druh
pte5 nl. ktOJ'Ý nél'n pomáha pre·
s ved čiť nias y v Chile a v za·
hrunlčl o ntivyhnutnosti nášho
boja. Prťklaclom plesne, k torú
mA posilniť medzinárodnú soli·
daľllu, ie mola pieSCJl .,Nado
para Pinochet" (Nic pre Plllo·
d wta) - IJIOSOil, ktorej tednol·
!lvé verse sa !>\Jlevalú v rozl ičných reči a ch [špuniel5ky, ne·
mBckv. an~ilc.:ky , fra ncúzsky).
Moja nová ntese11 "C hile Reslstoncla", predvedená na festivale politi ckej ntesne v Berlíne,
je plsaná predovšetk ým pre
vnútročllske potreby. V tejto
plesni som sa pokúsi l obsaho·
vo, a i hudo bne odzrkadliť no·
vú eta pu náš ho boja. Hnutiu ~o
l!<;lal'lty pomohli al ples ne

Ako by s te opísali lltýlové
zmeny vo va~ej hudbe, ktoré
vyplynuli z dôsledku boja pruti
junte ?
- Je to zložitá otAzka, IPIJo
ml k tomu azda chýbll potreb·
ná ohfektivlta. My:-.llm, žo po·
s tunne vsetky ltudotmé fO I'III V,
ktoré smo v Ch!J o vyv inuli, sa
musia podr!acltr zásadne! sebak•·ftlko. NIP.ktoré formy, ktorO
sa vyvlnul t nrod pučom, sl svo·
lu funkciu podržali, iné sa mus la zmeniť. V ostatnom čase je
badateiný kva!ltatlvny skok predovšetkým v toxtocll a maž·
no a j v oblast! hudobne J. Tte·
to zmeny sú výrazom nove j eta·
DY nášho bola. Ellte nikdy v oejlnách naše! krajiny nebol čll·
sky rud taký antifašistický a
taký jednotný.
[Z Volksthnme preložila a
skrátila E. BRANIKOVA l

NÁŠZAHRANIČNÝ HOSŤ

Zo

zahraničia

Sylvia Cadutfová - ivaj!liarska dirigentka - te prvou le·
nou , ktorá dostala titul gine·
ráJneho hudobného riaditelll v
NSR. Táto fiačka L. Bernste'i·
na má podla kritik velkú umeJeckt1 perspekt(vu.
H. W. Hen ze sa uplatňuje i!ot•az viac aj ako dirigent. V
Mnfchove s úspechom dirigoval
IIJ. symfóniu Mahlera.
Vletky Brahmsove symfónia
diriguje pre firmu DECCA Lo·
.rln Maazel. Hr6 CLEVELAND
ORCHESTRA.
Sutermeistrova opera Titus
Feuel'fuchs mala v Salzburgu
rakúsku premiéru. Bol to vel·
kf dspecb.
Helene Bergová, vdova po Alilanovl Bergovi prlnáJa vo svoJet závet! rad závalných materiálov k tvorbe svojho manže·
la .
Hudobné vydavatelstvo Dov Herrenbergu vydalo Ll·
gatúry od s lovenského sklada·
teta Ilju Zeljenku.
rin,~~

1

talian sky skladater. ktorého balet Zrkadlo s
h·omi svetlami uvá dzajú v Brne,
Je súi!asná hudba v Taliansku nepopulárna ?
- To nemôžem p ovedať, hoc i sa netešl tu·
kel nonularlte, ako napriklad Verdi, čt Pucclnl. Aj slávna milánska La Scala zaradi občas
do svojho repertoáru dielo súčasného sklada·
tela. Osobne si nemôžem sťažovať na nedosta·
tok pr!ležttostl k uvádzaniu vlastných sklll·
dle b. Vadl skôr to. že talianske gramofónové
firmy neprejavujú záujem o súčasnú hudbu.
Zrkadlo s tromi svetlami 18 valim iedinS'm
baletom ?
Nie, na svojom konte mám at ďalsie die·
lo tohto druhu s názvom Veselé námestie.
-

Zrkadlo s tromi svetlami je al na repertoári
La Sculy. Ako dlho a k toré diela vyplňaj(t ď11J·
iif prugram več era 1
- Balet te na programe už tretiu sezónu a
naštudoval ho choreo&raf Ma rio Plstoni. k torého som sl .,priviezol" aj do Brna. V priebehu
milánskeho večera sa ešte uvádzajú š tyri scti·
nv z Prokoflevovho baletu Romeo a Júlia a
suita zo Stravinského Vtáka ohniváka.
Janáčkovi

divadlo ie okrem Talianska prvou scénou, na ktorej sa balet uvádza ?
- Ano, a som s tunatš!m predvedenfm vel·
ml spokojný. Okrem tanečnlko·" , ktor( svoje ná·
ročné lllohy museli zv l ádnuť vo veľmi krátkom

čase. si cenlm at výkon orchestra. V Taliansku
nebýva zvykom, aby operné orches tre boli no
tak vysokei (trovni. Dielo uvádzajú spotu s
Vietnamskou poémou Z. Kllmkovet. Zrkadlo s
tromi svetlami bude uvedené al v Monte Carlo.

....

Virgilio Mortari (narodený v Passlrana di
Lainate bllzko Milána r. 1902) 110 !túdiách na
milánskom Konzervatóriu ( klavfr, kompozlcla l
pilsobil na jskôr ako klavil' ista. Koncertnú i!in
nosť v!ak s koro preru!il a venoval sa kompu·
zfcil a výučbe. Od roku 1955 do roku 1959 bol
hlavným intendantom d ivadla L11 Fenice v Be
nátkach. Svoje prvé javiskové dielu, komo•·nf•
oporu Ser.chi a Sberlecchi, mal uvedené u?.
v t•oku 1927 v Udine, po nej nasledovali Skola
manželiek (Milá no 1930), Dcét•a diabla, ínscn·
novaná · V Scale, v Budapellti a v Lisabone a
napokon z folklóru ťažiaca Zmluva (Rim 1964) .
Nemal ú súč& !lť Mortariho skladatolskei pruduk
cic tvoria kompozície z oblasti inAtrumentá ln ej,
symfonickej a komornej. Ocenenie si zastú!i l
jeho vedecké pojednanie, napfsanil spoločne s
Alfrédom Casellom, nesúce názov: TPchnika súč asného orchestra.
:VLADIMtR CECH

Medzi poslednými knihami
vydavatelstva Schott vyvolala
pozornosť
kniha Rockmusic4
ktorej autorom sa podarilo ob·
rtitlť po:ror nos ť na otázky sociologické. :Vedúcim kolektívu autorov je Wolfgan~ Sanduer.
V Júli t. r. uskutočni Orflov·
lnltitút v Salzburgu tradl!ld
letné kurzy, na ktorých sa
účastnlci obo~námia s kompleiiným významom Orrtovho vý·
chovného systému.

Má lu zn á ma opet•a Gian F.'ranceNcu Mnlipieru ,.TOI'neu Not·
turno" odznela v Benátkach.
Je j insconač n á podoba má znaky skôr kostýmovaného koncertu, než 'tt•adiilnoj inscenácie.
Parff~ ko

ho
111

uvedenie Wagnerov-

Prsteňa Nibolungov označi ·
/!asť kritiky za .,ďal!lie !if·

ren ie mat·xistickel ideológie na
scó ne".
Nezná me listy F. Mendelssoh·
na Bart holdyho vydali v Lipsku.
GAUDEAMUS INFORMATIO N
Holandska oznamuje viac
českoslove nsk ých preml~r. o. 1.
a j novú Dibákovu operu Sviet·
nik a Baginove Styri kusy.

z

Pri príle!ltosti s vujhn lJUsfn·
vanla v opere v Monte Cal')u
uviedol Béjar t ako svetovú p•·e·
miét•u kt•átky, ltvrt'hudinový ba.
let " lsadora". Je tu medailón
veľkej tanečnice. Začfna
ná·
znakom tragickej smrti I. Duncanovoj - závojomb s ktorým
tak často ton člla . al!ie sek·
voncie ukazujú tel tane čný litýJ
a osobnosť. Záver tvori ukážka
z jej slávnej MarsellJaisy. Isadoru tančf Maja Plisecká, kto·
rá tiež recituje krátku báseii
Jesenlna, Kritika zdílraziíuje, !o
táto sovietska tanečnica preko·
naJa hranice technfk a~

Händei-Festspicle budú
v
23.-27. júna t. r. v HalJe. Bohatý program zahfňa muzikologickú kon fere nciu a celý rad komorných 1 cel ov eče r ·
ných koncertov, na ktorých sa
uvedú diela Montoverdihu, Bacha, oratórium Hä ndla "MestU". ďalej skladby G. Ph. Te·
lemanna, Händlova málo známa
opera Faramondo, utrechtské
Tedeum toho istého skladate·
ra, Beethovenova Missa solem·
nis a pod. V rámci festivalu vy
stúpi a i český súbor Ars redivl·
va s umeleckým vedúcim M.
Munclingerom.
dňoch

MO R~l ARI

1<1 nedávnym sedemdesiati.
!Nim skladatela Ernsta Pappin·
ga vydali slávnostný spis, kda
sa jeho priatelia a znalci tvorby tohto umelca vyslovujú k
jeho práci.

Gowandhaus-Orchestet• v Li11·
sku dostan e novú reprezentnč·
nú budovu. Veľká sieň bude
rna t' 2000 miest.

Tohtoročnú prvú cenu v in·
terpretai!nej súťaži Gaudeamus
zfskal
americký
pozaunista
Toyojl Peter Tomita.

Virgili o

Medzinárodné
majstrovsk6
kurzy a semináre vo Frelburgu
sa zaoberajú
predovietkým
tvorbou Bacha, Brahmsa, Schuberta a Beethovena. Budúci rok
zaradili na pt·ogram aj tvorbu
L. Janái!ka, ktorú bude tntet•
p retovať nde Smotanovo kvar ·
toto.

XXIX. Beethovenova slávnosti
v Bonne budú od 10.-30. sep·
lembra t. r. Medzi účinkujúci·
ml sú i klaviristi Claudio Ar·
rau a Radu Lupu. Medzi orches.
traml je Ceská fllharm6nla,
ktorá uvedie Beethovenovu 2.
a 7. symfóniu ako aj predohry
skladatofa.
V Kasseli vylial ul 9. svä wk edfcie ACTA ORGANOLOGI CA, ktorý prinUa ltúdie z
problematiky výskumu organov
a organovej hry. Knihu oživu
jo po četn á obrazová prUoha.
Do popredia pozornosti sa
dos táva edfcia Biirlfnske hudob
noved.1 é itúdium, ktorá má uf
15 zväzkov. Venuje sa väčiil ·
nou starej hudbe. Autormi sú
najmä čllinovia z kruhov mia·
dýcb mulikológov.

Na snfmko lc Andl'ei Kucltar.
ský ako Otello v inscenácii tel·
lo Verdiho neskm·ej opory, kto.
rú 13. a 19. ll. t. r. uviedli •
vnpľedn ými
európskymi spo·
vákmi v i.J:ánskom Teheráne. Ja.
ga (na snhnki vpravo ) spie·
val Delme Bryn - jones z lo ndý nskej Covent Garden. Pri tejto príležitosti sa usku toč nil aj
filmový záz nam predstavenia
vo farbe. Kritik novln New Teheran naplsaJ o. 1.: "Andrej Kucharský bol pravým stredobo·
dom tragédie. Bol to Otello, a ký
má byť: impuizlvny, nesmierne
válnivý. H01·lana Branisteanuová bola jeJilllou, pokornou :ten.
skou Desdemonou, stelesňujúc
celkom autenticky nevinnost a
čistotu svojej hrdinky. Títo dvaja umelci vytvorili jednu z najpo~oruhodn ejllch
dvojte. a ké
mo! no n ájsť v upernýcb d ie·
Iach. Pt·iam dýchali duchom gé·
nia verdiovskej hudby. Andrej
Kucharský je tenorlstom nielen
mocného fondu, ale i zázrat: ne
zamatového, s appogiaturami
tak vordiovskýml, že sa zdá,
akoby každým tónom 111oril
umelecké d ielo. Má noob yčat nú
ohebnasr hlasu, citovosť, p re lť
najúcu sa s jem nostou a hlb·
kou výrazu". Vo viedenskej
Volksopere hostoval Andrej Kucharský dňa 14. 111. t. r. v
d'Aibertovej
NfZino (Pedro ).
Okrem toho 19. III. t. r. bola
v Kat·Jsruhe druhá premiéra
Verdiho Otelia. v ktorej vystúpil a. h. o päť A. Kucharský.
Pt•i tejto príležitosti vy~lo ob·
siahla kritika, z ktorei citujme
ospoií stručný v ýňa tok : .. Aiternujftce obsadenie Ote lia holo
lepMe ako promiérové .. . Vý·
ulmočne krásno, silno a s ko·
vovým zafarbon im vo vý§kach
spieval A. Kucharský titu lnú
úlohu. Ai ako he1·op lei dal IB·
kú
životnosť,
ze okamžite
uchvátil obece ns tvo. Galina Savová opt·oti ľúbeznej Desdemone Marie de Francesca postavi·
Ja koncepciu skôr dramatickú,
pričom mala obdivuhodne vy·
pracované detaily".

,

XXII. PIEŠŤANSKÝ FESTIVAL 1977
16. 6. - 28. 7. 1977

Stvrtok 16. júna
Zelenli vela
Slovan
21,UO hod.

FANFAROY.Ý KONCERT
Účinkuje:

FANFAROY.Ý SÚBOR KONZEIWATÓRIA BRATISLAVA
Na programe diela skladatefov XVI.-XVIll. storočia

-

."

SUTAZ

NA ZÍSKANIE NOVÝCH PREDPLATITE(OV
ČASOPISU HUDOBNÝ ŽIVOT

Piatok 17. júna
Amlite6ter
20,00 hod.

Slávnostné otvorenie XXII. pielťanskóho festivalu 1977
Antonin D v o f á k:
RUSALKA, opera
SLOVENSK~ NÁRODNE DIVADLO

Streda 22, ltlna
Amfiteáter
10,30 8 15,00 hod.

PleAťanský festival deťom
Alex K ti n i gsm 8 l' k :
BOL RAZ JEDEN DRAK, rozprávka s pesničkami
NOVA SCf:NA BRATISLAVA

Stn·tok 2J. júna
Malá scéna
Ivana Kr o sku
20,00 hod.

Hu s rový recitlil
JEAN JACQUES KANTOROW - Franctlzsko
Na programe : Beethoven, B1•ahms, Cajkovaki

Piatok 24, júna
Amfiteáter
20,00 hod.

Georges B i :r; e t ,
CARMEN, opera
SLOVENSKE NÁRODN~ DIVADLO

Utorok 28. iúna
Malá scéna
Ivana Krasko
20,00 hod.

Komorný koncert
BRATISLAVSK.€ DYCHOVE KVINTETO
Sťilistka : BRIGITA SULCOVA, soprán - Praha
Na progr ame: Rameau, Milhaud, Poulenc, Hatrlk

Stvrtok 30. ltlna
Koncertná sien
Slovan
20,00 hod.

Symfonický koncert
SLOVENSKA FILHARMONIA
Dirigent: DENIS BURKH - USA
Sólistka: EDIT VOI,CKAER'ľ, husle - Belgicko
Nn programe: Suchoň, Vieuxtomps, CaJ~_ovski - - - - -

Piatok 1. jtlla
Amfiteáter
20,00 h od.

Ludwig van Beethoven
FIDI>LIO, opera
STATNE DIVADLO OSTRAVA

AC_l .!!.Ll~S:.!.T.:::.O~K-----------------------------------i_R_E_B_O_V_

Utoruk 5. júla
Konc ertné sion
SlOV<III
20,00 bod.

KONCERT PRI SVIETNIKOCH
Ot:inkujú :
VLADI1>11R BRUNNER, 1111 - [laula
RICHARD VANDRA, !:elo
CHRISl'IANE CARPEN'l'IEK, tembalo - Francúzsko
Na pro11rame : Blavet, Ranwau , Couperln, Cor!_lte, Leclair

P•·esn á ad resa :

štvrtok 7. júla
Koncertná slon
Slovan
20,00 hod.

Symfonický koncert
SLOVENSKA .E'ILHARMONIA
Dirigent: .FARSCHAO SANJARI - Irá n
Sťilistka : MARTA UE)ANOVA Bu l harsko
Na prol(raJue: AndrnAovan , Rachmuninov, Cajkovski

Zrebovaci listok vypliile čltate lnc a poi. ltte s no lu s v yplnn n ýml ohjednévacími
l!stkaml na adresu: Redakcia Hudobnv z l vot. Go1·k 6ho 13/ Vl, 893 36 Bratislava.

Piatok 8. júla
Am(iteóter
20,00 hod.

Piotr lfjič C a j k o v s k i
EUGEN ONEGIN, opera
DIVADLO J. G. TA)OVSKf:HO BANSKÁ BYSTRICA

Obiednávom(cl zliv!li:né dodávanie .. . ... výllackov časopis u

Streda 13. júla
Koncertné sleil
S lovan
20,00 hod.

Koncert z b o ro v é h u s pe v u
Spevácky zbor "MANUEL IRADIER " - Španielsko
Dh•igent: EMILIO IPINZA
Na proMra me : DonostJa, de Lasso, Sorozabal, Morera, Cerno·
horský, Cikker

na Rdresu

Stvrtok 14. iúla
Koncertná sieň
Slovan
20,00 hod.

Symfonický koncart
JANÄCKOVA FILHARMONIA OSTRAVA
OiriMenl: JERZY MAXYMJUK - Pofsko
Sólista: NIKOLAJ SUK, klavír - ZSSR
Na p•'ol(rame: Slavický. Beethoven , Haydn

Utorok 19. jí1la
Koncertná sien
Slovan
20,00 hod.

Kom o r n ý koncert
TALICHOVO KVARTETO - Praha
Na programo: Beethoven, Mozart, Dvor ák

Sobota 23. júla
Koncertná sieň
Slovan
20,00 hod.

Symfonický koncert
ŠTATNY SYMFONICKf ORCHESTER GOTTWALDOV
Dirigent : CARL RUNE LARSSON - Švédsko
Sólista: RALF GOTHONI, k lavir - Finsko
Na programe: Prokofiev. Cajkovski, Beethoven

Utorok 26. jú la
Konce1·tná sieň
S lovan
20,00 hod .

Klavírny recitál
VALENTINA KAMENlKOVA - Praha
Na programe: Cajkovski, Mozart, Beethoven, Lis:.st

štvrtok 28. júla
Koncertné sieň
Slovan
20,00 hod .

Slávnost né zako n če n ie XXII. p ieAťanské h o festivalu 1977
Symfonický koncert
STATNY SYMFONICKY ORCHESTER GOTTWALDOV
Dirigen t: VI KTOR KOZUCHAR - ZSSR
Sólista : MARIAN LAPŠANSKi', k lavír
Na programe: Lysenko, Prokofiev, Cajkovski

Podmienky

súťaže:

1. Stlťaže sa môže zúčastniť ka! dý, k to z íska najmenej 3 nových predplatiteľov
l:a.s oplsu Hudobný život. Za kaldých troch novoz{skaných predplatitelov do·
stane knižnú poukáž ku v hodnote K čs 10,- na voľný nákup knfh v predajni
Slovenskej kn ih y.
2. Podmienkou súťa~o je za sl ať vy plnenlí objednávky spnJu so Zrebovacfm Us t·
kom na adres u redakcie čas opisu HUDOBN'r ZIVOT, Got•kého 13, 693 36 Brali·
slavo uajneskOr do 30. XI. 1977.
'l, Každý súťa!lacl, ktor ý ztska n ajmene j 3 nových prod.plntiteľov, bude zaradený
do žrebovania o tieto ce ny :

1. cena: gramofón W 9 - 400 MISTER HIT
2. cena: tranzistorové rádio
3.-5. cena: súbor gramoplatni

~~----------------

Do žrebovania. ktoré bude na zá ver roka 1977, budú :r;aradenf sút'a!iaci podfa
počtu ziskaných predplatiterov. Výsledky žrebovania redakcia uverejnf
v 24. čísle Hudobného života.
Veri me, vátenl čitatelia. že sa zapojlte do tejto súťaž nej akcie a ! e s a stanet&
aktlvnyml propagátor mi nášho časopisu.
REDAKCIA

Meuo súluž.Lacetw:

oodols

OB]EDNAVKfl

HUDOBNÝ 2IVOT

(m eno ) :

[u llca a č/sl o (io mu l:

!mesto) :

fPSC ) :
(okres):

dna
'podo is
OBJEDNÁVKA
Obtednávam ( e) záviizné dodávanie . .. . .. výtlačkov casoiJISU
HUDOBNÝ ZIVOT
n a adresu
[me no):

rulica

a

č!s l o

dom u ):
(mesto ) :

(PSC J:
(okres ):

v.

dňa

podpis -

počiatka

ZMENA PROGRAMU A OBSADENIA VYHRADENÁ!
OBJEDNÁVKA
XXII. PIESTANSKf FESTIVAL 1977
prebi e ha na potesť
60. vý1·očia Vefkej októbrovej socialistickej revo lúcie

Objednávam (el záväzne dodávanie ...... výtlačkov časopis u

l n [ o rm á c i e:
PIES'l 'ANSKi' FESTIVAL, sekretariát 921 Ol Pielťany Park pasáf č. 1721, CSSR, tele·
fón 29· 45
'
'
P re d p r e d a j v s tu p e n ie k :
Kultťirna a intormal:ná sl užba, Piešfany, Park pasáž č. 1721, telefón 29·32
Up o z o r n e n i e:
Koncc1·ty dňa 23. júna a 28. júna 1977 sa konajú na Malej scéno Ivan a Krasku. Abn·
nentné vstupenky platia bez dodržania ra d y a čfs l a sed a dla.

na adresu

HUDOBNÝ ZIVOT

(meno l:
(ulica a

!PSC ):

člsl o

domu):
( mesto):

okres l:

OPUS, n. p. čes k oslovenské hudobné vydava telstvo, Bra tislava, Dunajská 18 p riJme:
- vedúceho r edakcie gramofóno·
vých plat nf.
Po!ad ované u k on čené vysokoJkolské v:r;de lanie hudobného smeru.
Platové p odmienky d ohodneme osob·
ne.
Záujemci h láste sa osobne u ié[·
redaktora vydnvateratva OPUS, n. p.
Bratislava, DunajskÁ 18.

OZNAMY
Riaditeľstvo

SKO v Ziline vypisuje
konkurz na ob11adenie týchto miest:
- koncertného majstra husH,
- konce1·tného majstra čiel ,
ltráča na husle,
- hráča na klarinet,
- hrá č a na hoboj.
Prihláiky zasielajte na hore uvedónú
adresu do 15. 6. 1977. Veková hranica
je do 30 rokov. Cestovné bude uhradenó
Jen pt•ijatým u chádzačom .

STANOVISKO

V 8. č ls\o li Z SnJO li VOt'Bl ll ili Č J á n o.k
tublla n tov l Ond re jov i Dc m ovl. Vyda vateľs t vo OPUS n.1s p uWtda lo o
to to
s pt'HS n un lu: zbierka Z KI,ENOTNICE l:UOOVÝCH PIESNI, k tot•ťi ma l Ondrej De ·
mu o d ov zda ť dn Vy d ava teľs t vo OPUS a
hulu Ptlvudnll 7.arudcntí do p Hí nu na ten·
· l rok. zatiaľ n obnla ulinv:r.danií a mn·
sela sa presuntíľ do výhl'adového plánu
na I'Ok 1978, resp. 1979. O infor máciu
nás požiadala T. Faltinová, vedúca Redakcie hudohnln a kníh o hudbe Vvda·
vatefstva OPUS.
-R-

o
Riaditerstvo ĽSU v Lu čenci oznanu~jc
že prijme do za mestna nia kva tllikuva
nýc h u ~itcfnv p re h l'll na akord eón "
n ilstupum nd l . septembra 1977.
Pt·e ĽSU Luče n ec 2 u čitefo v. pre po
v Poltári 1 u č itefa.
I nformácie poskytne ria di tefstvo ĽSU
., Lul:enci, tel. 1:. 34·10.

bočku

OľUSU :

v.

dňa

podp is -

pcčialka

Objednávky zo škôl prosíme posielať nasledovne: každý objednávateľ
si musí prihlášku vyplniť individuálne - s podpisom.

HUDOBN 2 ZIVOT dvo]t9Zdeon1k. Vydáva Slovkoncert vo VydbVt1te lsl v•
OBZOR, n. p., ul. Cs. a r mády 35, 893 36 Bratislava. VedOcl re daktor: dr. Zde•
ko Nováček, c s c. Redakčná rada: Pavol Bagtn1 Cubomfr CIZek, prom htst
Ladis lav OOša , Miloš jurkovič, Alotz Luknár, prom. ped. Zdenko MikulA
dr. Michal Palovčlk, dr. Gustáv Papp, Miroslav Sulc, Bohumil Trnel!ka, Bar
tolomel Urbanec. Adresa redakcie: Gorkého 13Nl., 893 36 Bretlslava, telefOr
38234. Administrácie: Vydavatelstvo OBZOR, n. p .1 ul. Cs. armády S5, 893 3f
Bratislava. Inzertné oddelenie: Gorkého 13, 893 36 Bratislava. Tlačte Nttrlan
ska tlečlarno. n. p., 949 Ol Nitra. RozširuJe PNS. Ob!Eidnávkv predplatlteJo•
orlJfma PNS - ústredná expedfcta tlače, adminis trácia odborne! tleče. Goll
waldovo nám. 48/ lV. 80510 Bratislava. Obfednávky odheratefov v zahr11ntr
prljfma SLOVART, Oč. spol. Leningradská ul. č. 11/l. 896 26 ~retlsleva. CenP
Jedného v9tlačku 2,- Kčs. NeobtednenA rukopisy sa nevracattl.
l nlfAXn~ čfslo: 492 15
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Beethovenovské konfrontácie
Aku IJOZtli'Uhu un y pds pevok k 150. V Y J' o ~ iu ítmrt "
v. Beethovena mnžno ozna č iť cyk lu s koncet•to ~
z jeltn klavfrnvch s onát, ktot·ý usporiadalo SNM, SH F
S lovko ncea·t a 1\lOKfl v d1·ama lurgii pt·acovnikov Hu
dobného odde lonia v budu ~: e SNM . Päť nedetných
JlOpoluuni s lav e nski i č11skl klaviristi (vä č~i n ou naj
mlad~cj generárte) spolu s úvodný mi slovami hu
dohnýc h historikov a teore tikov - v pr!jemnom pro
stred! výstavy hudobných nástrojov zo Slovenska pri
bližovali tvorbu toh to hudobného génia.

L.

Prvý koncert 127. marca J otvorila dr. Ľuba Ballov á,
hovorila n~> tému .. Prvé kontakty s Beethove·
novou hurll>ou nll Slovensku" V podani Idy Cerneckel
zaznela Klavírna sonáta Es clut·, op. 7 a Klilv!rna sonata c mol, o p 111. V k o ntexte ctalšfch Interpretov vše tku tel genent čnýcll druhov - bol výkon Cer necke j
technicky a in t ona č nr naiprcclznejší. V oblostl celkoveJ
i cletallnel dynamic keJ výstavby sa priam úzkostlivo
priclr?.i avala a rešpektOV3Ia a utorove požllldavky. Má
jedinečn(! schopnost pevne d r zať a n ikdy nepoo u s t1ť teliV H lempového ndp!l t la, čo dodáva jei llt·e silu. istotu.
vzácn u vyrovna nost. presvedčivosť ll p rtum Ideá ln u š týlovo sť. Nie ie jej vzdtalený qj zmysel pre ť i l ozoflcky
podtext heethovenovskej hudohnet reči a výrilzný pokrok dostahla aj v účasti svojhO osobnostného vkladu.
Zo slovenských úČIIst:l l kov poclnla na juce lenejšl 11 mttvvpracovR n ejs! výkon .
Programom druhého koncertu, s úvodnym s lovom ll•t
1ste1 autorky, ten•o rc~z vsak o vztahoch Beethovenu
il Brunsvlkovcov. holi Sonáta o mol. op. 90 a op. 57,
Sonáta f mol [Appét ss llJOéltl:l}. ktoré predniesol Norbert
Heller. Tento 19-roč n9 kl~tvi ri s t a. p os lu cllilč V. ročnlka
ostravské ho Konzervutória [vfť11z vlai'lajsej s úťa že v
llraclci u Opavy a tohtoročný vHaz 111. ročníka inte rpretačnej Mlia ze CSR. kt o rá je s(tča s ťou Pražskej Jari l prekvapi l s votou bravúrnou technikou a Zllulal nás skutoč ne a dekvátnym pochopením vnútorného s '"c ta zrelého
Beethovena, čo je u tak mlodého in terpretu pozoru hod·
né. Najmä v Appa ssl ona te, ktorá vznikla v období najväčšej životnej krlzy Beethovena a je výrazom jeho vnútorných zápas ov, vedel Heller v plnej miere rozohrať
celú š k álu obsahových z lo žiek sonáty, počnúc ne(Jstuptlvos ť ou vzdoru a akoby reztgnujúclm vytístc nlm pr vej
vety, už po stále sa stupfllljúce napätie, vrcholiace v zlí·
vereč n om .. sabbate" tretej vety. Pre Hellct·ov prednes
bola charakteristická Istá str učno sť a údemos ť - pre
dnešn é ho poslu c hliču IHk bllzka - n o predsa len v poma lých vetá ch oboch sonát n ie v~dy a celkom J)rilleha
vá. Pre viičší stavebný kontrast cyklu son áty (najmli
v Appassionatel bv sa bolo žiadalo predsa len zretefne jšie dynamické odtienenie a po výrazovej stránke viac
<;pevnosti a clivosti, čím by bola celá veta vyznela
•·oellckcjsie a tým výrazovo. dy namicky a stavebne
kon tra stn ejšie. Takéto a podobné problémy sú však ve
co u pos tupného Interpretačného a osobnos tného dozrievania.
~t orá

By,trlk Režucha na skúSke Sym {onirk~ha
M!Cfl!GAN STATE UNI VERS/Tľ.

arche~t ra

BYSTRÍK REŽUCHA
sf:FOIRJGENT STATNEJ FlLHARMONJ E KOSICE BOL
V DŇOCH ll. II. - 17. Ili. T. R. NA UMELECKOM
ZA]AZDE M USA A VENEZUELE.
Ktor6 orchestre ste dil'igovali, akf pt·o.rca·am a s
aktm ohlasom ?
- Dirigoval s om Sym[oniCk ý orchester Mu.. higan
skej Státn ej univerzity, je to Vlas tne s tuden tský OL
cheste1· h udo bnej fak ulty na un iverzite. Má veľmt
dobrú úrovet1, nat mä v skupine dych ových nastroJov.
menej už v sláčikoch. V priebehu r oka ma lu as1 ll>
koncer tov, z toho 1-2 opery. V tomto roku uvedL•
napr. Mozartovho Dona juana a Verdtho ReqUiem.
teda na prvý pohla d nároč n ý p r o~ t·am. Sóllsti:lllll i.Jy
vajú umelci z Metrop ollti:in Opery, ale často sú hostu
ml umelci zo zahrantcia. V tomto roku to bo.i nHJJI'
•1:!ulllarl Drenm kov (klavirista). v apríli dit tgent Dt
miter Manolov sér sofljskej ftlharm6111e, alebo
hobojístka Evelyn Barbiro lllová, vdova po stávno111
d irigen tovi z ,Velkej Britám e. Dil'lxoval som te n to o r
chester p o druh ý raz. Pred styrmi rokmi sorn s niolt
uviedol o. l. aj Améby od ]oteru urt:sakd. terat so111
dirigoval Symfóniu č. l, op. ti8 od johannesa BrHhm sa
a skla dby dvoch súčasných sklitdaterov: Vanant\
od Gera rda Sch urman na - s kllt dbu, ktorá oc1znel1t
a1 na ko ncerte v I<osfciHch H Volln l! lludiJu od Necld
Rorema - dielo, pí~Ane pre husle, k ldrinut 11 liY iflio·
rtický orches ter. ~kladate T kompozlclll pJ sHI pre Waltera a · Elsu ,Verdehrovcov, pnčom by som chcel zdo
razntť najmil neobyčajné u melecké kvality klt~r i ne 
.Us tky Elsy W.erclehrovcj.
Aký bol ohlas na vaše hus(uvuuie v Michixane '!
- M unlverZJtnych a státnych denníkoch bol d vtzuvaný ruój koncert správami, ale a1 rozhovormt. [otogrélftamt a pod. Novinárt sa ZIILl!i rnali hlavne o ndše hudobné s ko lstvu a s pus oiJ. étl\y m sme dukaullt
ztska t mladého pos lucháča 11a koncerty sym[oru c kej
hudby. C1ta1 s om ul a 1 k rittky na svoje vystupema.
ktoré vyzneli vefnH kladne.
Aké mite dojmy 1 vystú:uenia vo Venezuele ?
- DiL•lgoval som v dru hom nttjvlič š om (býv11 tom
h lavnom ] meste :Venezuely v Maracalbo. a to
Qrq uesta sinronica de Maracatbo. Orchester má as1
130 členov . dvoch klaviri s tov, každý týždei\ produkuje jeden koncert. Asi polovicu telesa tvoriH ~tngdzo
vaní hráči z Európy, V koncertn ych sie ť\tt c h s asi
1000 miestami ie vraj pravideln á návš tevnos t, orc hes·
ter s kutočne možno porovnáva( s naiami n.ttleps im i
telesami. Dirigoval s om tu Elegiu od IlJu Zeljenk u,
Les Préludes od F. Ltszta a Symfóniu č. I V. od L. vHn
Beeth ovena. Najmä skladba l, Zel jenk u mala mimoriad n y ohlas.
Podarilo sa vám - aspoň trochu - puznat poll ·
mienky hudobného a kultí.rno-spoločenského iivota
VO VenMUBle ?
Hudobné školstvo začlna pro d ukova ť s vojich
lll'Ofesloná lnych umelcov - 1 k ed väčsina peda gó
,eov te ešte zo za hra n ičia. Ve n ezuelča n ia už n emu
sia na š túdiá odchádzať do zahra n ičia - ako kedYSI .
Wláda sa snaž! o po zna n ie soclalislického s pôsobu
práce s kultúro u: najmä pr i u platňova n ! n ášho mu
delu h u dobného školstva. Po h udobnej k u ltúre je
ve l ký h lad - svedč! o tom 1 vel ké množstvo mladých ludf na koncertoch.
Co dm dalo J16sObtnie v s~tominanfcll eetrtrácli
pre os ohnf rut?
- Som šťastn :\í; že som mohol dirigo va ť sk úšk•1
CIVIC ORCHESTRA OF CH!eAGO, skúšobn ého orches
tra CHICAGSKEHO SYMFONICKf:HO O RCIIEST~A.
Skúša l som Prokofievovu .VU. symf óniu. Aby sa m ia
dý huclobnfk mohol dostat d o vel kého reprezen ta tlvneho orchestra; sn aží sa úspešne prej sť konkur z om
n atpr v v tomto ;,sk(tšobn um " telese. pr ičom cez tľeto
kon kurzy sa dostá va a ni n ie ledno p'e rcento uch ádzačovi So ;,skúšobným " orches trom povinne pra c u!ťi
všetci dirigenti; ktor! dlrlgu jú vel ký orche st er a p r iz vaní hostia . Spomeniem n a pr. šéfdirigenta Ge or.~:il
Soltiho, šéfa celéh o CHICAGO SYMPHONY ORCHESTRA. Lorlna Maa ze la, Eugena Orma n dy ho, llerbert.t
von Karajana a 1. Nap rfkla d, .lced s om sko n čil s k ús
ku, nasttípll za dlrlgentskf p ult Claudlo Abbado
}-! budúcnosti by som rád dirigoval tento orch ester "
na teho koncerte. Domov som p rišiel s mnohým i n,,
vadml a hlavn~ - s e lánom do da lšei práce s o,
chest r om StátneJ tllhar mónle. LÍDIA URBA CIKUVÄ
-

ZauUmuvý teoretický p rlspevok k riescniu problema tikY veľkos t i Beethovena sme sl vypočuli na ď alšom
popolucln! - od Romana Bergera. Z jeho úvod ného slova. ktoré nazval .,Poznámky k sonátam L. van Beethovena" nás zaujali natmJ myšlienky o nove j kompozič n•Jj
dimentll, ktorou Beethoven rozšlnl hudobn y kompot.ičný
pnestor .
Sonáta op. 2, c. 2 patr! medzi naj ranejsio Becthovenove kompoz!cie. Je venovaná Ha ydnovi a vyzaruje z
nej elegancia, ktorou s i c hcel mllldý zacinajúcl skladate l zlskat vieden ské salónne publikum. Vypočul! s me
si ju v podan i S. Zli mborské ho, ako aj Sonátu els mol.
op. 27. č. 2 [ Mombchein). ktorA vsak - 1111 rozd iel od
pr e d us le t - prinášA v troch vetách ná ladovo úplne od·
lls n ý s vrt, so si Iným osobnos tným akcen tom. Práve to-

Spoločnosť

tu zretelné výrttzové oclllsenlo nám trochu chýbalo v pociH ní S. Zá m bor sk é ho. Predn es sa ncobišiol a111 bez tr.chnlckých kazov. Pravda. zohrali tu svoje al nepridL.IllVÓ
vonkajl.Je oko lnosti, najmä aku'>llka sály.
Na koncertu 17. aprila odzneli dve diela - Sonáta
Es dm, op. 27. č. l a Son á ta A dur, op. 101 - pr!bu;.:né
svo j[m fa n taziJ n ým c hara k terom a zvláštnym tyrlckým
Iaclen!m. považov11 n ým u Beethovena za anticipáciu romantizmu. No v širokom s pe ktre Beethovenovet hudby
nie všetko možno - ako na to upozornil vo svatom
prlspevku J. Hatrik (.,Od nepokoja k čistote" - marginália k p r ob lemati ke expresie u Beethovena l merať .. noVL'Chne interpretovanými n ormam i roma ntizmu" a uzavrieť sl tak cestu k jeJ správnemu chápaniu.
Interpreta M. Laplanského evidentne vi e dla snaha, po·
Beethovena v tejto vn (ltornej diferencovanos ti;
pričom sa mu vď akA vysoke j hudobne! inteiigencll
a štý lovém u c!tén lu poda rilo spojlt do pôsoblvéh o

chopiť

Sn !mka: P. BL'fJjer
výsled ného tvaru fantazijný charakter rôznorod:\ích čas·
ti, z ktorých niektoré prinášajú [najmä v melódii) naozaj n ový (n ežn ý, uvolnenejš!, a pritom intenz!vnejšl ľ
citový n áboj, s doko nale p remyslen ou a sta vebne jas·
nou kompoz!ciou. Jeho hra sa vyznačovala sústredenosťou. schopnosťou p lastického modelovania tónu, majstrovskou vypracovan osfou detailov - a pritom uclržiavan!m vnútorného napätia prednesu, ktoré však trochu
povoli lo na tech n ick y a dynami cky vypätých miestach.
Posledný kon cert cy klu uviedo l P. Zlka pr!hovor o m
na tému ,.Hudobná forma L. van Beethovena". Ivan Klánsky predniesol Sonátu e mol. op. 90 a Son átu D d ut
op. 10, č. 3. Hra tohto pianistu bola podmat)ujúca, efekt·
ná, vyžarova la z ne t bohatá muzikalita a ra do s ť z tvorivej fantázie, keďže techn ické pt·obll!my akoby pre In·
terpreta neexistovali. Starý historický nás troj (BiUth·
ner z pozostalosti F. Kafendu] vedel I. Klánsky rozozvučať do takej p lnosti a skvelosti zvuku, ako sa to nepoda r ilo ani jed nému z jeho pred chodcov. Bohaté BRO·
gické a z vukovof a re bn é tva r ovo nie ( častá pecla lizácla ľ
bolo až na hra niCI štýlovej únosnosti. Klavirista aktualizoval dielo skladatela. ťažiac z aspektov celého pobee·
thovenovského vfvota hudby. Zdá sa, ze troc hu na 11kor
myšlienkove j h lbk y Beethoven ových d Jel.
Sér ia konce rtov z klavírn ych sonát BeethovenA poskytla možn ost p re konťron t á c lu - jednak samotnéh o
skladatera v jeho jednotlivýc h v ývo1ových etapách. Jednak klaviristov nastupujúcej generácie a napokon : a l
rôznych teor e tických prfstupov k problema ti ke Beetho·
vena a tým aj spôsobov uvažovania o hudbe.
Z. KAL ICKA

Bohuslava MartinU

Dn ehf d rama tut·~ hy si 1ažko
pripravoval 11ez ónn bez z aradenia
niektorého diela B. Martinu. Plati
to o koncertnom i opernom ! ivo
le. S kuro ityristoupusový (ll od
kaz sa právom oznal! uje za ukát
ku iánrovei pesti'Usti, lebo nechý
ba azda jediný hudobný útvar.
ktorý by Martinu JJI'ehliadol vrli\ane jazz u!
Táto rod ah losť s k ladatefského
diela prinála so sr.bou samozrejme, i urč ité !'ažkosti, predov~et
kým v bádateľskej oblasti ; okt·em
toho sú mkopisy a kot•elipondenc ia
roztrhen~ v mnohýc h krajiná t:h
Európy a Ameriky tak, ako ich
sklada tel v priebeh u rokov na vs ll
vil. Preto napriklad po t akmer
dvoch desalro čiac h od skladatefovcj smrti (1959). elite vždy neexistuje systematicky spracovaný
katal6.rc teho tvorby. Uri!itú úlohu
zohral tu Halbreichov katalóg, kto
rt sa vhk ukázal iba torzom za•nýšlanef koncepcie. Je to (aplne
pochopiťitlnl! ul vzhladom k
stálemu obla•ovaniu novýcli skla·
diib.
S ."3vodnou novinkou - pleseň
.,Nemocnt podzim" , skomponove
nou 11a text Apollinalra v r. 1932
(ktorá bola po prvýkrát vet•ejne
predvedená V. Soukupovou u kla
vfrneho spr ievodu A. Holel!kal sme
~il zoz námili koncom februára t.r.
r prabkom Divadle hudby na za:.: la da(ticel konferencii Spo lo č nosti
B. Martinú,

Url:ité

pea•spektlv y, ako dalej
nielen bádateľskú , ale
aj interpreta~nft , lnul obno-JlcdaRogickú a osvetovft či nno st' so
vztahom k f lvotu a dielu B. Martinu, naznaču ie pro gt·a rn, kto rf si
ako náplň svojej činnos ti vytýči
111 novovz niklli Spoločnosť B. Martinu. Bola založe ná tohto roku , to
však nezna mená, ie by sa v urči 
tých modifikáci á ch ne(ormova la
ni skôr. Úlohou SBM nebude iba
JJOriadat konceJ•ty, besedy a prednáliky, hoci na tftto a lei podobnú !!in n o sť (napr. v spo lupt•ácu s
Hudobnou mládežou a pod .) sa nebude zabúdať. Pôjde llkôr o racionáhlu koncepciu dlhodobej perspektivnej práce. Treba spracovať
nielen systematickt kataló~ skla ·
da tefského odkazu B. Martinu, ale
vytvoriť ai vhodn6 itudifn6 podmienky pre jeho vznik. Tu sl SBM
kladie za ciel o. l. sbtrediť maximum rukopisov a fotokópii na
naiom územf. Al v oblasti vydavatelsket sa u nás realizujt diela
Martinu skôr tba improvizovane.
o l!om svedl!f napr. skutoinost, ie
1edlnou 01111ron, nahranou na ~ra 
mofónové platni, je Jullitta, hoci
nale operné scény uviedli väčiinu
jeho opiir. M tomto smere chce
v budtcnosti SBM rilllit slt"'cin
zriadením centrálnej fonot6ky, ob·
sahtt fúcej zvukové záznamy - po·
klal moino - vletkých skladaterovýcb cliil.
koo1· dinovať

Rozdielno s ť názo r ov na inte rpretá ciu skladieb B. Martinu ie úplne
pochopiteľná . pretože u nás ueexis tuje
typický
., martioliovsk ~
interpa·et" Jpi č kove j farovne . Aj y
nblasll symfonickej nachádzam11
mnohé t~roblém y - z ktorých otázka vydevatelských práv v zahrani č í a lf toho plynúcej devfzovif
povinnosti nié iti zanedbatefnií.
Ná~ poslucháč napriklad zatia r nemaJ možnosť poču ť vlietkýcb §est
P O sebe nasledujúci c h sym fón ii B.
Martinu - v f iadnom cykle na~ich orchestr álnyc h telies. Tým sa ,
pochopitefne, pohfad na dielo
8. Martinu dostáva do nepr lje mnfcb polôh. ta k t e j e zn á my c elf
rad skladieb menej z ávaž ných . zatial čo skutočne vrcholné di e lu sf
mimo z áujmu ~i rok ých v r s tie v pusluchiíčo•.

Z tohto letmého náčrtu pt•nbUi·
mov je teda zrejmé, ! e S polol!nos(, ktorej na čele s toif skladale1Dvl oddaný interpret a propa~átor 11rof. dr. V. Hoh:knecht. musf okrem akcU pre ~irokťi i! JP.ns kd
zák ladňu r liilť úlohy
~ lob á lne ,
aby llvf odkaz Mar tinú bol sprá'fné orientovanf a na~iel s voji
uplatnenie. Je to pos lani e n á roč
né, aktuólne, no pr e do v~etký m pt'8
naiu hudbu n a dmier u pot r e bué.

TOMAS HE]ZLMl

