
Narod mi umelec Ladtslau Slovák s kvartetom sóltstov Beethouenol)ej l X. sym
fórae, ktorá odznela na úvod 32: hudobného leta u Trenčianskych Teplwwch. 
Zlava: -L. Slovák, E. Dépoltová, F. Livora, Ľ. Bartcouá a R. Novák (18. júna 
t. r.).. Sntmka: Pavol Saský 

Zo sláunostn~lzo otvorenia 32. hudobnMo leta 
v Trenčianskych TPplzclach ( 18. júna l. r. ). 
Sláunostn.tí prefav predniesol dr. Ladtslav Mok
rý, CSc., riaditeľ Slovenske/ ftllzarmónie. Vpra
vo: riaditel Csl. §tátnycll ktípeľov Trenčianske 
Teplice MUDr. Ivan Horn.dč!ek. 

Po 32. hudobnom . lete . v · Tre,nčianskyéh Tepliciach 
• 

• • • S DBJS ou 
" Vznik mylllenky, usporiada ť v feskosloven1ku fe1tival komornej hudby 

11achédzame u členov ·Ceského kvarteta .... zrodila sa v prabkfch domácnos: 
ftacb, kde I!Ienovia kvarteta hrávali svorne s ama térmi. V roku 1938 bol zalo
Hl'lf Heroldov klub - .zdru!enie . pr iatefov • komornej hudby - e u členov toh: 
&o • k lubu mylllienka, uskutočnlť fest .ival ko~uorneJ: hudby dozrieva la . Ing . Karel 
Branberser, jeden z t !!Jenov ' klubu , navrhol zorganizovať festival v Trenčian
skych Tepliciach a. po uzavretej dohode . s . vtedajihn RiaditefKtvom kúpelov vzni
kli v roku 1938 prvý' festivalový výbor, ktorý v roku 1937 uskutočňu je I. EUROP
SKY FESTIVAL KOMORNEJ HUDBY V TRENl!tANSKY.CH TEPT.JCIACH. účinkova
li na ňom popredné komorné zdrdenia z Prahy, Atén , Ríma, Viedne, 'Bruselu 
Sofie, Budapdti, Drážďan a slovenskí umelci. Po skončení festiva lu bola zvo: 
lená na 24. augus ta 1937 do Trenči anskych Teplfc spoločná schôdza umelcov 
11 zurnalistov z 15 eur6pskych ~tá tov, k tore j sa zúčastnilo vyie tridsať naj
známejll(ch hudobn ých kritikov ... " [Z prog1·amového bulletinu "30 rokov hu
do bných liet v Trenčianskych Tepliciach".) . 

p od vplyvom názorových zmien na ná- de, Borisa Gutnlkova, Viklol·a Pikajzena, 
· pli'! festivalu - ale i v súvislosti · JO spevákov: 01·t~nsiu , Beggiatto, Dimit1·a. 
s .vojnovými uda losťami .- sa upus tilo Dimitrova, Máriu Gyurkovics, Imre Pá· 
od myšlienky poriadaf ·podujatiP., veno· losa, ' Pie1·a Francesca Políllo, Mihály 
vané výlučne pre hliadke európskycl1 ko- • Székelyho . . . vyn ikajúce komorné zdru
morných združen!. Postupne sa budova- • f ehia a orchestre, o. z. V1edenskírci1 
ia tradlcia nová •- v zmysle drama tur· symfonlkov, Státny symfomcký orches-
gicky š iršie chápaného hudobného leta. ter zo ZSSR, českú a Slovenskú Filhar-
Hocl od prvého európs keho festivalu móniu, schneiderhan-Quartctt z Viedne, 
komo mej hudby uplynuli to.hto roku u2 Tátral-Quai-tett z Budapešti; ľrlo d'Athe· 1 
št )>ri desatročla - hudobrié leto vstú· nes, Trlo Wllkomlrskl. Vliener Konze1·1 · ·i 
~il o a zavfš llo 32. roč ri fk... ]e teda haus-Quartett, Quartetí d 1 Roma, kv ar-
nu l:u spomfnať, čo bll~:~ncovať pri · lom ťeto "Pro novn" z Brusselu atrr. Nie je to 
1o . najs larsom hudobnom ' podujat!. v Ces· tak dávno, čo sa hudba predvádzala 111 
koslovens l<u. Tým, čo nepatria k pa·· na , jazierku v kúpeľnom parku [neza· 
111ii (nílrorn, mo:lno pripomenúť' aspo i• nie· budn1.1te fné sú .najm~ ba,letné , produkcie . 
kof l<o mien významných umelcov· a te- v suges tívnom prostredi · okol! te] príro· 
lios, ktor() C1 či nkovaiľ na festivale: z di- dy), na Zelenej žábe, či na nád vorí sta· 
rigentnv spomet1me aspot) Deana Dixonn, rého Kaš tlera. Aká je pr!tomnosť ? Sp9tA 
Vtktora Dubrovského, · jánosa •Ferencš1· li sme sa na to tajomnfč ky festivalu 
k». Kons tantina Ivanova, Djuru jakšita, 
Onu Klomperera, Witolda Rowického ... 

u 
a propagačnej referentky - Edity Sed
lái'ovej: 

- Opäť .sa pomýifa na nadviaz~nie 
h·af:lfc ie, čo sa týka atraktlv~yo!'l :prtes·. 
tOL·ov pre predvádzanie komor.n.ýcl;l ,k.o.n
certov, resp. baletných podujaH . . v, ec tro· 
chu viazne na takom prozaiqkom, prob
léme, akým je v9stavba pód ia v prírqd 
nom prostred!. Zato sa nám poda.rilo 
uskutočniť lnó zaujímavé podujatie . . -
V Trezťčlanskych Bohuslaviclach .je pek· 
ná rokoková kaplnka s dobovým . orga
nom. Tu bo l koncert dr. Ferdinanda 
Klindu a trúbkára Karol~:~ LuspHia .' [19. 
VI. t. r.) s pl·ogramom starej· slovenskej 
11 európske j hudby. Záujem ,bol ·mimo· 
r iadny. 

· , l 

- O koncet·ty' hudobného le ta majú 
záujem Íli ele n ' p!!Cil~nli . a' kúpeľní hos
tia. Prichádzajú na ne poslucháči z Dub

.nice, Nové Mesta . n. Váhom, · lľavy, Pú
c hova ,' Považskej Bystrice... [ stáčf' Sil 
poz1· ieť na značky pristavenýéh áut; ab~ 
s te zis til!, i c máme obecenstvo ai od Zi 
liny ]~ Na návštevnosť sl nás festlvHI 
sťažova ( nemOže: Casto nesta~í ani '660-
miestnn K(lpofná dvorana, muslme pr ies· 
tory •·losiť pd stavkamt. Samozrejme• -
najv(\čSJ záujem .vzbudzu jú už tl'éldičn é 
koncerty Slovenskej filharmónie: Už 

. p1:avldolne otvára toto teleso :restival 
Beothovenovotl IX.' symfón iou. Toh tb • ro· 
ku so sólistami: Evou Depoltovou : z Pra
hy, Ľul:lou Baricovou • a Františkom. L ivo· 
rom zó SND a Richardom Novákom z 

Rol!llfk IX.' 
29. vnt 197<7·. 
2,- Kčs 
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Brna - SF a SFZ dirigoval nár umer 
lee L. Slovák. ZauJtmavé bolo l matiné , 
pripominajúce 40-ročnú tradlclu hudob· 
ných podujati v kúpeľoch - programom 
takmer presne nadviazalo na Večer slo· 
venských husľových sonát, ktorý bol 29. 
augusta 1937 na l. európskom festival , 
komornej hudby. Za klavlrom bol rovl
nako - Rudolf Macudzlňski, Iba hu!i
lis tu Viliama Slmeka spred niekoľkých 
desaťročf vys tnedHI mlndý Vi'kto t• Sim· 
čisko. · . , 

- Program IH!dU,IIl é hu l~ta je zo~t~t 
veny už tradične lak, že utorky venl\~ 
jeme k011101'11Cj l1udbC 8 piatky SÚ OV• 
~.:llesf rálne. Návštevnosť, ako som spo· 
menu\a, je výborná - l napriek st&l ' 
SH mr.nlaccrnu pubilkll. Prectáll)e okola 
1 ~0 abonentiek, zvyšok sa rozpr~idá po• 
četným záujemcom. Snáď je dopyt a ln.
tures preto čo1·az v1ič1>1, lebo drama llll';
g JU fc~tivulu dôsledne budujeme srner0\11 
ku kvalite. V(!fml nám v tom pomáh<J 
riaditeľ SF dr. Ladis lav Mokrý, CSc;. 
ktorý 1e UŽ SIVI'tý I'Ok umelec)(ým ga• 
rantom podujatia. l jeho zásluhou smf 
z1skali na 32. rnčnlk i;tyrikrát orches· 
te z· SF, ~lovenský filharmonický zbor, 
ktorý spoluličlnkoval v Beethovenovej 
IX. symfónu, di1a 5. VII. koncertOVčJI 
v Trenčianskych Tepliciach Slovensk9 
komorný orchester - s výborným p ro· 
gramom a adekvátnou návštevou, hrala 
tu Janáčkova fllharmOnla s Otakarot\l 
Tr hltkom, • Státny symfonický orchester 
z Gottwaldova, Talichovo kvarteto, Trt!) · 
d u Nord, spevácky zbor Manuel Iradle:t 

· zo Span!elska - jeden z naj lepšícp .vo· 
kálnyc h súborov, ktoré sme v posle!i·. 
ných rokoch počuli na tomto podujaU, 
Bratislavské dychové kvinteto s praž
skou sopranistkou Brigitou Sulcovou a 
vynikajúci rakúsky pianista Jt!rg Demus, · 
k torý hral Beethovenove sonáty. Poldr!J.· 
hamesačný cyklus festivalových poduja· 
U už tradične konči Prehliadkou ml!{· 
dých koncertných umelcov (pozn .. red.: 
prinesieme o ne j podrobný referát v bu· 
dúcom i!isle Hi). Táto akcia prekro
čila už· desiatku a prináša Tr. Tepltclam 
isté špecifikum, aké nemá zatial žiad· 
ne iné hudobné leto na Slovensku, Bu· 
dúci ročnik festivalu je už d!'amatur· 
gicky zostavený - začne sa 1'7,. jún.a. 
s novými vylepšeniami po stránke or.· 
ganlznčne] a umeleckej. Osobne som ra· 
da, že sa nám podat•llo zabezpečit· v· b~· · 
clúclm roku nový Petrof, čo poteši naJ· 
mH mladých k laviristov, účinkujúcich - na 
Prehliadke... Nic je ľahké prlpuaviť 

vi;etky detlllly - ume leckého, organi· 
začného i finančného chaJ.'akteru tak, 
aby hudobné leto prebiehalo skutočne 
bez chyby. Jo to jediný festival, ktorý 

poriada kúperná organizácia zo svojho 
rozpočtu, a j keď značné finančné ďotá· 
cze sa zlskavajú vďaka pochopeniu nad· 
riaden9ch orgánov (MK SSR, ONV .. . ). 
v Iných kúperných mestách sa podobné 
akcie poriadajú prostredntctvom kultťlt•· 
nych zariadeni, kde je stály ~táb or~a· 
nizačných pracovnikov a sústredene1sia 
práca na podobné vyvrcholenie sezónv. 
~me však radi, že sekretariát f\!stlvlllU 
- v spolupráci s čestn9m prE!dsedn1c· 
tvom [v ktorom sú našl nát•odnt umelci 
E. ~uchoň, A. Moyzes, D. Kardoš, ku l· 
túrni a politlckt predstavitelia na čele 
s ministrom kultúry SSR Miroslavotn 
Válkom a mi nistrom zdravotníctva SSR 
Emi lom Ma tP. jičkom) pripravuje hudob· 
né !elo k čonlz v!lčšet spokojnosti hud· 
bumllujúceho publika. - ay-

z kl aviristo11 : Paula Baumgat·tnera, Fran· 
ce Chc!Ht, Holinu Czet·ny-Stefaósku, Svia
toslava Rl<.: hte1·a , Dubravku Tomšič, Die· 
trirn 7.echlina, z hus listov: ]anine André! K festiv:alu v Košiciach 

Mimoriadny 'tíspecll mal klav!rny recitdl rakúskeho 
•Jmelca fär.gu Demusa (28. júna t. r.j. 
· · Sntmka: Pavol Saský 

KOMORN€ A SYMFONICK€ KONCERTY 

KOSICKÁ HUDOBNÄ ]AR [XX II. roč nfk) prebiehalA 
a j v tomto roku v dvoch rovinác h: jednu čas( tvoril 
\ ll medzin á1•udný organový . festival , druhú symfonic· 
ké a komorné koncerty . Chvályhodné je, že oproti p red 
ch!ídzajflcim mčnikom sa do programu dostal viičli( pn 
~1'. ! komorn ých koncertov. 

Popri Slovenskom komornom orchestl·i s ume leckým 
vrcl(lcinl Bol1donom Worchalom u sólistami Annou 11 

Quidom Htllblfngovcu mf, ktorých koncert bol opäť ver 
kým ume leckým zážitkom, sl najviac pozornosti zaslt\7.1 
vystúpenie Ko5ického kvarteta 11 žll inského Státneho 
ko111orného orchestra, ktorý sme v Košiciach počuli 
prvírkrál. Iba niekoľko hodtn pred koncertom padlo 
roziÍodnulle, aby Košické kvarteto "zaskočilo " neprl· 
tomné sovietske klavfrne trio. Košičania hrali. pr!)gram. 

ktor9 be~prostredne predtým s Ospechom uvt~dll na 
umeleckom turné v Belgicku a Francťlzsku : Suitu tn D 
Jozefa Podprockého, Sláčikové kvarteto č. l od Leola 
Janáčka a Sláclkové kvarteto F dur, op. 96 od Antonlna 
ovoráka. r z tohto hladiska je treba vysoko hodnotlf 
vylwn, ktorý sme na tomto koncerte počuli. PodprockO· 
110 suita patrf medzi prvé skladby, ktoré kvarteto n~· 
~tudova lo pred piatimi rokmi, teda v obdobt svojho 
vzniku. Pre rozhlasové vysielanie Ju pripravili dokonca 
clvakrát [aj v stereofOnnet verzii), často )u .hrá.va1ú 
na koncertoch doma l v zahranič!. Práve preto smfl 
mohli na tejto skladbe najlepšie pozorovať umelec;k9 
rast súboru, o ktorom možno bez nadsázky hovoriť 
ako o kvalltnom profesionálnom reprezenta~nom ko· 
mornom telese. Nemôžeme nespomenúť neobyčatne hl· 
bok5'. muzikantsky precften9 v9raz kvarteta, logickú 
s tavbu,· sledovanie, frázovania 11 modelovan ie hudobn9ch 
myšlienok . do kompaktného ce lku. Kfud a vyrovna nos.r 

( Pokračoya~ie . na f. str.! 



e DNA 13. AUGUSTA t. l' uplynulo lU rokov od smrti 
za kladatola hudobného Skolstva v Zlllnc, cllhorocné h•J 
naditera HudobneJ š koly a Vyssej hudobnej s koly v Z1· 
line, n eskôr zástupcu ri Aditeľa Konzerva tóriA n pro f. 
J msľovej hry, Lucltsluva Arvaya . Na rodil s11 5. XII . 1!100 
v Bytl;i , v rodi ne u čttcfa ·organ istu. llud obné zukluJy 
d ost1ll doma. Po zfskan! vseobocné ho vzde lania [gymnli · 
zl um ttkončnné maturitou v Budapesti t' . 19181 ocli~lu l 
na p rll llské 1\onzcrvntórl um, kd e št udova l hru no ltus lo 
U prof. VoldllllA a na Majstrovskej skole pokračovAl 
v lt' iodc ~lávneho J. Kociúnll . U7, počas i;tliriiH ko ncertu
val do ma l v znh ran i čť [Maďa rsko, Nentccko, Poľs ko . 
Custé vystupovanie so s. Macuclzins ko u 1. Pri pl'fl ezt· 
tosti svojho koncertu v ž il in e bol r. 1926 po;; i!lclu ný 
rHdou mestu, aby tu otvori l hudobn ú i.kolu. Arv11y po 
absolvovnn f [1926 1 ZHčal potrebné prlpravnó práce 11 
l . l. 1927 otvoril hudobn(l s ko lu v Zlllne, tr e tiu na Slo
vens ku (po Košiciach a Bratislave]. Vyučovalo sa hre mt 
husle, klav!t• a sólový spev. Skola sa po kvalltatlvne j 
stt íínke od lisovala od súkromného vyučovania, nokofko 
~l~dovala čisto umelecké ciele. Výucba sa l'iad lla osno
V!lml hudobného š kolstva H podliehala kontrole Mt· 
n isterstva škol stva. Už v s kolskom roku 1927·28 vzrťis
tol počet žl11kov zo 148 na 259. Učiteľsky zbor sa po 
s lllpne rozrastal. L. Árvay bol zakladatefom hudobných 
~kól aj v Martine , vo Vrútkach a v Cadcl, ako aj po· 
rndcom vo viacerých ďal šieh pr!padoch. Po zoštátnen! 
školy zos tal L. Arvay riaditeľom až do roku 1958. v ro
ku 1951 p rerástl! vyššie ročn!ky na Pedagog ické odd e
lnnle, po pia tich rokoch sa z neho vytvorila Vy~šla hu
dobná skola pre vzdela nie uči teľov hudobn ých š kôl. 
V r. 1958- 1967 pracoval L. Arvay ako zás tupca riadi 
teľa. Pritom odchoval rad žiakov. Ako pedagóg u p lat
l'loval zásady náročnosti a priority umelockýcJ1 cieľov 
v hre. Z ~eho žiakov je treba spomenúť as poi1 n iekto
r ýc h : F. Spáni, Balážová, G. Hrdá, R. Papan, P. FUktl, 
B. Urban, F. Matejč!k a ďalš!. L. Arvay bol typom charal<· 
tiH nóho, ušfachtllého č loveka, ktorý taktn e, e la nekom
p romisne usmeri1oval svojich zverencov k tým najvyS
~Im umeleck ým métam. Jemu vdačt žilinské hudobnO 
školstvo za svoju SO-ročnú existenciu. (L. B. J 

• HUDOB N? ŽIVOT BANSKEJ BYSTRICE obohati v na)
b !IL.šOm obdobt či nnost nové ho komorného s úboru, kto 
rý p r iJal svoje stále angažmán pri Parku kultúry a od
d ychu ~ Banskej Bystrici (od l. júna 1977) . Je to Tráv
nlčkovo kvarteto. Mlad! absolventi pražskej AMU a br
n e nskej ]AMU ochotne prijali ponuku k svo jmu pOsobf'l· 
mu v Banskej Bystrte!, čo im p osk ytne moznosť kon
c ertného a umeleckého uplatne.n ia. Je to jedna z reali
záci! záverov III. konferencie o rozvoji hudobného žtvo
ta Bans kej Bystrice, ktorá sa konala v d ecembri minu
lého roku. ( E. Mch.J 

• KABINET HUDOBNEJ V?CHOVY pri Okresnom p e
dagogickom stred isku v Trn ave v spoluprác! s ĽSU 
v Pi ešťanoch zvolal k on com šk. r oku 1976-77 seminár 
učiteľov klavírnej hry z okresu Tmava - do Pi ešťan. 
~ko pr ednášate! bol pozvan ý d r. Roman Rychlo, pro
fesor Kon zervatória v Bratislave, ktorý vo svo jom vy
stúpen! os vetlil ťlve často diskutované témy klavírnych 
pedagógov; lnterp.retácla skladie b J. S. Bacha na ĽSU 
( so zvlá!ltnym zreteTom n a m elodické ozdoby ] a frá zo· 
vanie ln~truktrvnej literat úry. Pre lep~le pochopenie 
p roblematik y bola prednAška doplnená praktickými 
uki! Zkaml na nástroji. Učitelia klavírnej hry vyslovili 
~elanie, pokračovať i v budtlcnostl v p odobných p odu· 
jlltlach. Piešťanský seminár se uskutočnil v rám c! meto· 
dlckej p omoci Kon zervatória v Bratislave ĽSU v Zápa· 
doslovenskom kraj!. (D) e D~A 25. MÁJA 1977 m al! v Malackách dôs tojnú 
sl ávnosť. V. sobášnej sieni Mestského národného výboru 
uskutočnlH slávnostný zápis všetkých p racovnfkov ĽSU 
d.o Pamätflej knihy mesta Malacky a rladitelovi školy 
'- Augustrnovi Jurkovičovi odovzdal (v zastúpen! rady 
MsNV ) predseda MsNV Augustin Janeček krásny obraz 
mes ta, poďakujúc za doterajš iu prácu a ús ilie pri vý
chove doterejšfch 1 budúcich generäcif. Potom riaditel· 
stvo a ZRPS u sporiadalo slávnostné zasadnutie pedago· 
glckej rady pri p rHežitostl veTkého jubflea školy -
25. výročia založenia. Vo vyn oven ej bývalej synagóge 
p red n iesol prlhovor o histór ii školy jej riaditel. Medzi 
v zácn ymi hosťami n echýbal ani k rajský š kols ký !nšpek· 
:tor Jozef Horňák. V zastúpen! Odboru š kolstva ONV 
!Bratislava-vidiek s . Alica Šimková a Antónia škoricová 
~yslov111 ocenenie všetkým p edagogick ým pracovntkom 
za Ich doterajšiu zá Slu žnú p rácu p ri výchove starš!ch 
1 nových generáci!. Na znak ocenen ia za obetavú prácu 
o dovzda l! kolek trvu ĽŠU v Ma lackách, rladitelovi š koly 
11 učltelke Márii Mikovej Cest né uznanie. Slávnostné 
zhromaždenie pozdravil aj riaditel Konzervatória v Bra· 
tls lave dr. Zdenko Nováček, CSc. Odovzdal jubilujúcej 
š kole p laketu. Oslavy vhodn e doplnil slávnos tný koncert 
bývalých absolventov školy - v súčasnosti posluchá· 
~ov konzervatórlf a VšMU. (M. U. ) 

• PO TROCH ROKOCH sa opäť zišli deti z celého 
Slovenska v Trenč!ne (v dnoch 13.-15. mája 1977 ], 
aby bilancoval! svoju bohatú zberateľskú činnost v ob
last! hudobn ého, tanečného a $1ovesného folklóru. Pod 
veden!m Osvetového ústavu v Bratislave, menovfle Ele
n y Medveckej praCu jú u silovne detsk é kolekt!vy na ce
lom Slovensku. Ich činnosť spoč !va v obohacovanf svoj
ho repertoéru a neustále čerstvo zfska ný folk lórny I!IR· 
t érlá l. Pramet'íom !Ch objavov sú s tarš ie gen erácie ľu
dových s pevákov, tanečn!kov a rozprávačov, n eraz však 
priamo rodič ia, alebo pr!buznL Deti u ž neraz dokázali. 
že pri s tarostlivom veden! môžu byť u ž vo svojom veku 
nosite lmt folklórnej tradlcie. V začiatkoch hnutia kde
kto pochyboval o tom, že deti môžu byť zberatelml 
a pokračovatefml fo lklórnej tradlcle svojho rodného 
kraja. Reč, s pev, tanll_c l nástrojovú hru určitej folklór
nej oblasti sl deti najlepš ie osvoju jú v bezprostrednom 
styku s rudovými umelcami, pri n1axtmálne možnom 
vylúče ni s prostredkovanej osOby. Ttlto skutočllosf po
tvrdzujú aj nlekofkoročné skúsenosti zls kané' orgenl
zovan lm celOnárOdného hnutia " Pri prllmeňoch krásy a 
poznania". úspeš ne sl počlnajú d etl zo Sakúl na Zá
hor!, ktoré predvi0l111 ľudové vianočné zvyky s atmo
sfl>rou kolied a pečenia kOláčov. Prekvapll1 stý!Ovo čls· 
t ým podanhn piesnt a te ncov, ako aj svadobnýcl\ zvy
kov. Zo západnéhO Slovenska sa úspeš né p redstavlll 
aj deti z Komjatrc v Botošova.m tanci a h rách pri pasenf. 
Obidva kolektlvy majll za sebou bohatú zbérateľskú 
činnost. S podobnými úspeChmi pré eu jú deti z Mojmt · 
rovlec, Jelenca, Borinky, Saštína , Skalice a Selca. Deti 
z Bratislavy dokázali, že majú ú primný vzťah k folkló
ru z Vajnor. v ústrednom dom e pionierov a mládeže 
Klementa Gottwalda (pod veden!m Heleny )urasovovel) 
sa nauetll ja rné zvyky z Vajnor, zimné hry zo Skalice 
a tance z Liptova. Zo stredného Slovenska sa llspešnou 
zberateiskou .činnosťou P.redstavil! súbory; z Liptovské· 

ho Miku lášA, SvrčinovrA, Slalinskýr. ll Lazov, l'lobrovcn 
a Lipt ov~kýc h Sl iačov. Cl to bol tHIZt!tnok , spľ.V)' pn pu 
st•ní, pr iadkové zvyky, det~ký muj(Jies a Iné, vse tko to 
"'znelo presvedčivo u ::. us pechom u ohecnnstva i hod 
no tlaceJ porot y. Východ ne Slovun~ko reprezentovali ci ~Jii 
zu Spls::.kej Stare t Vsi, Vrbova, Zd lor u, llal>ury, Ft'J· 
{:oviec, Rakovca nad Ondavou, Sat• isskych Dravlec a Ko· 
i;fc. (A. M.] 

• BYSTRI CKÉ ZVONY '77, póvodne malý fes tival. 
klory s11 kona l nko pre hllodka spevúckcj úrovne mia · 
d }Ch adeptov lnte rp t·ctúctl: populé rn e j plesn e, pred tro· 
mi rokmt prtbr<JI 11 schc a utorski't sulnz, člm zls kal 1111 
zéivR znusti a vilčsej populari te. Mysl ienkH, usku točnt i 
v Bans ke j Bys trici ssrió~ny progrHm z ni>lusll populút' 
nej hu dby, vzn ik iH u organlz<Horov: Parku kult(tr y a od 
tiyl:it u, Kro jsl;u j poiJOtky Zvílzu s l uvell~kýcll sk lnclate · 
fov H Mestského llítrod néhu výboru. Tým hucluhn ý ZIVOI 
ttwsta dostal pustre 1~ i u progru n10vú puletu n samoltlý 
f<! ~t i va l Bystric ké zvony oj pnzornejsí prís tu p k rt,w 
ltzác li. O posledné dva rocn fky prejavilo zó ujom aj Slu
venskéÍ teiev íz in , ktorá cl úvH festivalu róz podpory fi 
populárnosti. Tolltorotn ý fes ilvul sa s kiHdfll z dvoch 
sú tuzných večerov . Prvý pHtrll spcv<1 kom amAtérom, klo
l'ých sa clo súťa;'le pr iltlásil rekord n ý poče t - 120 
Prešli s tyrmi výberovými predkoluml, z ktorých desa: 
se dostalo 19. mú ja 1977 do s(t(aic. Za s prievodu or 
( hestrn Gustáva Broma predstavili su mladi spr, •áci vo 
finále. Stantslav Novák z Brno získa l 3. miesto a Cenu 
diváka, Bla nka Bezliková - 2. nnesto n dvojica Zuzka 
Tomliskova a Ľudmila šovč!ková z Prievidze za s voj1·áz· 
ny spev [kombin áciu gitarn - spev a husle l a uvo 
deni e vlastnej sk ladby - l. miesto. ť>a l eko za ni m; 
boli os tatní Interpreti, kto rýc h sp~vácka út'OVC t1 bo l.! 
nie len n!zka, ale výrazove neprekročlll hranice Iac· 
n ýc h ma nléL'. Tento poznatok bud e vefml dôlczité zv.1· 
žil pri budúcich roč nlkocli festivalu. Dnthý fcstlva lovy 
vnčc t· bo l venovaný auto rske j sit ťuzl. Zo 63 zas la n ých 
s kladieb po rota vybralH 10, k to ré odzn e li 20. m(tjo 197'7 
v podani popredn ýc h spevákov orchestra zHsi(Jžil6 11 :, 
umelca Gustáva Broma o voká lnej skupin y jaromfr u 
llnlllčku. Z desia tich uvúdza n ých au torov bolo sedeu1 
zo Stredosloven ského kraja. Pleseii autorov A. Mellc he 
ra a l. Krišku Biele pastorále, k tOL'Ú lnterpt'lltovalot 
zAslú žil á umelkyita Darina Laščlnková - zlska la Cenu 
mesta Banskej Bystrice, t relle miesto v s(t ťaži patrii•J 
p lesni Dážď má fa rby , tóny, r ýmy od autorov l. Kra
mára a Ľ. Stra ssera v podan! Aleny Sagátovej, druhó 
miesto bolo udelené piesni bystrtckóho autora M. Bo· 
háča a textéra P. KantorH Poä tu z juhu. ktorú premlé
rovala Eva Mána Uhrfková. Prvenstvo sl odniesli ďa l .1 
Bystričania - Milan Talaj so l>VOjou vokálnou skupi
nou a SVOJOU skladbou poet názvom Zlatý dMď, K fe~
tlvalu (okrem hlavn6ho prog ramu] pH irllo aj n1ekofk:J 
koncertov hos(ujúclch s pevákov, vystupenla min u loroc
n ých vfťazov sl1ťare spevákov-amatérov, ako aj b loky 
l~ost!, uvedené priamo po odznenl súťa~o na večernom 
koncerte. (E. Mch. ) 

• TRI ORGANOVf: SKLADBY Leoša Jan~č ka, ktoré 
vo svojej notoveJ ed!cll vydal Pan ton, sa detujú z r. 
1875. VznJkli pod priamym p edagogickým vedením rla
clite ra pražskej organovej š koly F. Z. Skuherského. Sú 
dokladom tvorive j kompozičnej činnosti v Janáčkovom 
rannom skladateľskom vývoji. · (Sbtl 

I nteriér Národného divadla - tak, ako ho videl f oto· 
graf l sta e§te pred uzatvorenl m divadla •• • 

Ročenka 

Národného divadla 
v Prahe 

"Prvoradou lílohou Národného divadla je, pôsobiť na 
najliriii celospoločenský okruh obecenstva . .. To zna· 
mená, že Národné divadlo pôjde cestou dôsledného boja 
p roti elitárskemu a estétskemu chápaniu spoločenskej 
funkcie umenia , v záujme naplnenia hesla, k toré mu 
bolo da né do vena: hesla " Národ sebe" - socialistic
k ým obsahom." 

Stručný výňatok z Ideovo-umeleckého prog ramu p raž· 
ského Národného divadla uvádza Inform áciu o repre
zentat!vnej "Ročenke 1974-1976", ktora v štatistick ých 
p rehfadoch a v bohatej fotodokumentácll p redstavuje 
sna ženie styroch s úborov našej prv~j n árodne) scény: 
opery, činohry, baletu a La terny magiky. Pi'emysl Kočf 

v prlhovore k bilencujúcej rotenke plše 1 o bohatých 
medzmárodJlých stykoch ND v uplynulých rokoch, z kto
l' ~Ch spomeňme a !!>p01'i vystúpen ia operného súboru na 
scéne Ve!kého divadla v Moskve, vo Francúzsku, v Ju
hos lávii, Grécku a Spanlelsku. Ročenka je aj akým si p ri
vret!m dverf za obdoblm, v ktorom sa pracovalo v tra
d ičných p riestoroch his torickej budovy a ktorč sa zre
novované otvoria prl 100. výroč! Nát•odného divadla . 
Styri Ideovo-umelecké koncepcie vyššie s pomlnan ýcll 
súborov ND predstavujú dramaturgické plány až d o ro
ku 1983, k edy začne jubilejná storočná sezóna "Zlatej 
kaplnky" v znovureštaurovanýcll pries toroch historickej 
budovy. ~uy--

ŠKOLA A HUDBA 

Koncerty 
pre Hudobnú 
mládež 
Záverečn ý k oncert cyklu kon certov pro Huduh· 

nft mlado~ v Ku~iciach bul pokným ukunčculm 
• :el~hu radu koncertov tej to sezóny. Bol po strá n· 
ke dra ma tu rgickej, a le aj unu.1leckej Jlrlnosum iJI'Í 
výchove mla dé ho posluc hf1ča a priniesol niekofko 
kun~tatovan l. V tohtoročnom cykle kon certov pre 
lludobnú mládež účinkova li predovAetkým ml:uH 
um elci. Dramaturgia ce lé ho cyklu bola pcslt·á 
a znujlma víí, so snahou pribllžiť a poukáza( na 
š iroký obzor ot·ehestrálnej a só lis tickej litet·a · 
túry. Koncer ty sa tel!ill pozo l'llos ti mladého publi· 
ka, hoc i sa v tej to oblas ti dá urobiť dte vera 
pozitlvneho. Väčllu s poluprácu by sa žiadalo nad· 
viazať s pracu júcou mlád ežou a žiakmi s tredn)ch 
odborných ! kôl, predovšetkým technick ého zame· 
ra nia. 

Na poslednom k uncerte úl!i nkovali mladi, na• 
rlanl a nádejnf klaviristi koliické ho Konzervatllria, · 
laureá ti ná rodných súfažf - Zuza na Mervarto· 
vá a Ma rián Pivka, orch este r Stá tnej filharmónie 
(lirlgova l Boris Velot. Ved enie SF v sna he pod· 
po riť d'alilf umelecký t•nst mladých , umožnilo ten• 
to koncert, k tur ý milo pr ekvapil prllomné publl· 
kum svojou vysokuu umeleckou fu·ovňou. Z. Mer• 
vartová (III. roč. z triedy prof. L. Kojanovej) hra• 
la Koncert p1·e kla vh· n orchester Es dur, KZ 27t, 
W. A. Mozar ta. Je j p rvé vystúp enie s orchestront 
dopa dlo velmi dobre a s voje l ú lohy sa zhostila 
í1spešne. Dielo interpretovala s plným sústrede· 
nim, so zmyslom pre itýlovosť, vyrovnane a jed· 
nolia to. ]ej h ra mala llrokú i kálu výrazovýclť 
mož nos ti, podporenýc h cielavedomou a u s llovnoa 
prácou, Marián Pivka (IV. roč. z triedy prot 
V. Tich ého] h ra l Koncert pre klavlr a orchester 
Es du r, 1!. l , F. Lisz ta . Techn ická dokonalosť, 
rytmická vyrovnanosť, prirodzen á muzikalita, to 
boli zna ky jeho hry. Uviedol sa vefmi s ympaticky 
a uz od pr vé ho dotyku s klá vesami plne zaujal 
prltomné publikum. Jeho h ra mala náboj Yýbui· 
nosti, a le a j jemnosti a lyrlzmu. Tempovou roz· 
vážnosťou a správn e volenou dyna mickou stavbou
s ledoval zákon kontrastu a d ramatického napätia; 
Orch estet• Št á tn e] filharmónie s dirigentom B. Ve· 
la tom bol prisp Osobivý a plne sa podlelal na 
celkovom úsp echu koncertu . Dirig ent c itlivo rei!• 
goval na sólistov a viade, kde to bolo potrebné, 
podal im pomocnú ruku. S. CURILLA 

SúŤAŽ 
SLOVENSK ľCH 
KONZERVATÓRií··· 

Od februára t. r. sa konal - priebežne -
II. ročn!k súťaže MS SSR pre žiakov konzerva.• 
tórif. Súťažilo sa v hre na akordeóne, viole , vio· 
lončele a kontrabase, plechových dychových ná· 
strojoch (lesný roh, trúbka, pozaun) a v hre na 
klavfri. Všetci účastnfcl š tudujú niektorý z uve· 
den ých n ástro jov ako svoj hlavný predmet. Vý• 
znamnej akcie sa zllčastnllo 25 žiakov ~ bratislav· 
ského, 28 zo ž111n ského a 24 z košického konzer· 
va tória. Najviac bolo klaviristov (26 ), ako1·deo• 
nlstov bolo 15, hráčov na sláčikový nástro j 16 a 
súťažiacich v hre na plecllouých d ychových n á· 
strojoch bolo 20. Bilancia II. ročnfka sťlťaže je 
viac než radostná. Udelil! 15 prvých, 19 druhých 
a 12 tre tieh cien, ako aj 7 čestných uznan!. No· 
sitelmi prvých cien v oboch vekových skupinách 
sa stali: 
v hre na klavfri : Ivan Gajan (Zillna), Alena Kop· 

čanová (Bratislava], Alena Ullcká (Zllin a ), 
v hre na akord eóne; Ján Grocký (Košice ) , Mar• 

tln Mintál ( Z Ilina], 
v hre n a sláčikových n ástro joch: Marek NOvák 

( Bratislava), Peter Mlšejka (Z111na ), Ján SU.• 
vlk (Bratislava) -violončelo, TibOr Trn -
kontrabas, 

v hre n a plechových dychových nástrojoch: Jozef 
Sokol (Koš ice ), Vladimir Marel (BratlslavaJ 
- lesný roh, jaroslav jankovič (Bratislava 11 
Igor Bambllšek ( Zlllna) - tr úbka, Tibor Mr á· 
zik (2111na ), VIncent Breuer (Zilina ) - pO• 
za un. 

Ak p r! hodnoten! výsledkov súťaže v r . 1978 
konštatovanie výborn ej kvality vyučovania a pO· 
četnostl t11lentov sa moh lo zdať nadsadené, tohto 
roku sa správnosť minuloročného konštatovania 
potvrdila. Dôkazom toho sú p osudky a h od l10tlace 
správy popredných českých umelcov a p edaB.ó· 
gov, ktor! v tomto roku ochotne prijali povérenla 
MS SSR a zúčastnili sa jednotlivých sllťažr, vllč· 
~Inou vo funkcii predsedov poroty. Sťlfažl d y· 
chových nás trojov predsedal porote F. Sole, rek• 
tor JAMU v Brne. C!enom poroty pre akord eón 
bol známy pedagóg a propagátor akordeó nu La· 
dlslav Koryčan z Brna. Skladatel a klavirista, 
zasl. umelec Ilja Hurnfk z Prahy p redsedal po· 
rote počas klav!rnej sťlťaže, ktorá trvala štyri dni. 
Náplň, ťlroveň a organ izáciu sllťažé charakte• 

rlzovala najvýs tižnejšie hodnotiaca s práva Ilju 
Hurnfka , z ktorej vyberáme : 

., ••. Ak nie do jure, teda de facto to bola 1llfaf 
nielen jednotlivcov, ale aj i kôl. Tu 1me konlta• 
tovall úplnú vyrovnanosť v lírovnl vletkých trocb 
konzer vatllrif. Kol ické a ! lllns ké tým deflnlUvn• 
r. likvidovall mo2ln6 povoru o "provini!nosll". Pr• 
národnft kultdr u je cennojlll vysoký priemer, nel 
niekolko výnimočných lndividuallt; a taký prle· 
nter preukázall vle tky tri učlliitla." 

Hodnotiacu správu zasl. ume lca Ilju Hurn!ka 
?: klavírnej slltaže možno aplikovaf aj na sllfa!& v 
ostatných nástrojoch, na ktorých preu káza la (po· 
d!a nazoru porôt] väčši na súťažiacich svoju tech· 
nlckú a Interpretačnú vyspelosť. . 

MIKULAS STRAUSZ 



ĽUDOV[T RAJTER mt 1arbaml. nohnánylho $1rJl te 
pokral!ovanlm kompotlčnet • 

Učiteľ - spolupracovník - priatel : 
tvorby Brahmsa, Regflra, tro
chu at Richarda Straussa. Fo~k

lortsttck~ prvky v teho sklad
bdch nendjdeme v takom mnof
stve ako u Bartóka a Koddlya, 
ale Dohndnyt r(Jd použtval ma· 

clarskt! mottvy, ako tclz použi
val prdve Brahms, velkfi ldet'fl 
ndšho matstra. 

Ernô Dohnányi 
Brno Dolznányt sa narodil ll 

Srattslave d1Ya 27. ftíla 1877 na 
Xlartskef ultct v dome tJ. 12 
( po prel!tslovanl - tJ. 10).fP.ho 
otec bol gymnazidlnym pr ofe
sorom matematiky a fyziky, 
vJestranne vzdelanOm tlove
kom, predovSetkým ale výbor
ným hudobnlkom - vtolonl!P.
ltstom. V dome Dolmdnytovcov 
sa pestovala dobrd komornd 
hudba a malý Brno sa u!l v tU
l om veku zozntímtl s dielami 
klasikov a r omantikov. Otec, 
Frigyes Dohndnyt zal!al učlt 
svotho syna a čoskoro obfavll 
teho mtmortactne nadante na 
vSetko, čo s hudbou stívls!. ver
mt rQchlo ho naučil hrat z Its
tu, a tak mladý Dohndnyt st 
prehrával čo len mohol a na
§tel. Zal!al at komponoval, not
prv pre seba, pre klavlr, ne
sk6r at pre komorn~ zdru~e
nte svofho otca. Vystupoval 
ako klavirista na gymnazidl-
11ych sldvnosttach a vystriedal 
prl organe na chóre Skolsk~ho 
kostola ( ,,U Klarisiek") svoJho 
e trt roky starSteho priatera, 
clalSteho velk~ho 71udobn1ka 
ndšhť' mesta, Franza Schmidta. 
'(Tott'J m iesto o trt roky nesk6r 
prepustil B~lovt Bartókovl, kto
rtl stce nebol Bratislavčanom, 
ale maturoval v tom Istom sta
roddvnom gymnáziu}. Dohnt1-
nyl ešte ako gymnazista vy
stupoval vo ~·tednl, kde na ;ed
nom koncerte hral klavlrny 
pt1rt svofho vlastn~ho Kvinteta 
1Jre klavl r a sláčikov~ nds!rO
;.. 

vydavatelstvu U 11lversal Edltton 
vo Viedni. 

Po absolutóriu akadtJmle za
čal Dohndnyt koncertovat. Ab
solvoval veľk~ zd;azdy po ce
lom svete, stal sa nielen ob
tťlbeným, ale at svetoznd7!ym 
umelcom. HrtJval s veľkými di
rigentmi, hlavne s Hansom 
Richterom, ktor~mu vgnoval 
svotu l. symfóniu. Richter tu 
premt~rovo predviedol v Man
chestri a dirigoval fu at na svo
Jom veľkom zdJazde v U S A. 

Dohnányi sa v tomto t:ase pre
stahoval do Berllna. Po /P.d
nom velmi tíspeSnom koncerte 
ho vymenovali za profe~ora 
mafstrovskej klavlrnej trtecty 
Krdrovskef akad~mle pre hu
dobn~ umenie v Berline. verka 
pocta pre 28-rol!n~lzo mlad~llo 
l!lovekat Studenti z cel~ho sve
ta prt!m k mlad~mu profesoro
vl, aby st osvoflll teho ferJ/nel!
ný §týl prednesu, hlavne v die· 
Iach Beethovena, Brahmsa a 
Schumanna. 

V r oku 1919 sa vrdlll do Bu
dapeSti ako profesor kla•J!rnet 
t r iedy VysokeJ hudobne/ Skoly 
Fer enca Liszta. l Rektorom sa 
stal nesk6r J. Prevzal aJ mat-

Snlmko: Ivan Kvapli 

strovska triedu pre kompozl~:lu . 
miesto prezlde•1ta-dlrlgenta Ma
ďarske/ fllharmontcket spolof:
nostl a v r. 1931 ho vym~:no· 
val/ za qenerdlneho lwdobrtC!IlO 
rladttera maďarsk~ho roz11:a~u. 
V te flo funkcii mal vel kú maž· 
nost programovat skladby '•lia· 
d.tJch maclar skfíC'h autorov, kto· 
rt na!llt v matstrovl obetav~ho 
llmočntka. 

Te neuveriteľn~. že pr/ 'lY· 
kondvanl toľk.fír.h funkcii st na
SleZ e~te stdle l!as na kompo
novanie. Naplsal tr/ opery, dve 

**"' 
E. Dohndnl!i nebol len UP7· 

kfím, tJ!iestrann!í m umelcom a/P 

aj veľk.fím l!lovekom-humanl>'· 
tom. Bol veľmt vzdelaný n te· 
ho predntgkl! a hod/nl! bn/l mi
moriadne zautlmav~. l/()omtl 

o!tdy tlch.Qm /1/asom a 7eho 
krdsne, bela~~ oči sa pri tom 

sugestlvnP oprel/ na tedn~ho 

aleba druMho z prltomných pO· 
sluchdl!ov 

Počas VO/nt/ ešte koncr>rlo· 
val, dirigoval at komponot,nl 
ale oMy taBle a faHie mó)nl 

sll,tetact tlak (aštsiiC'ket kuľtO.r
net pollt lkq. V r. 1941 sa nrlnl 
funkcie rekt ora vysoket Pcaly 
a v novembrr 1944 opustil na· 
vMy Maďarsko. Z/l v Hornom 
Rakúsku a u r. 1948 sa pr<Jsfa. 

hava/ do VSA. Ut!ll na flortcl· 
skP/ unioerzite, znovu k nnrPI · 
toual a komponoval. V plnom 

praC'ovnom procese - p•í na· 
hrávanl qramoplatnt - ndhiP 
ochorel a 9. {ebrudra 1950 v 
New Yorku zomrel. 

*'* 

Po malllrite odišiel §tudovat 
na Vysokú hudobnú Skolu l:'e
r tnca Liszta dn Budapesti, kde 
v sk ladbe bol teho utttetom 
Koessler, 11 klavírne/ hre lstvt'f11 
Thomán. Obafa profesori s ld.~
kou podporovali mimoriadne 
nadanie svoJho zverenca, kto
r fl sa vernll r.rJchlo stal zná
mym t1 vyllľadl'fvan/Ím pianis
tom. Stdle komponooa/, S Kla
vtrnym kvintetom {tl'raz opus 
1/ c mQl sa predstava Brahut
sovl, ktor~mu sa t oto dielo tak 
zapdčtlo, ~e ht'! okamWe od
-pc7učll na vydanie známemu 

Brallslaua, Kluriska ul. 1.:. lú - > polkrulwuou branou: rod11ti rlom 
Ernesta Dohnányiho. Snlmha: F Tkáč 

Mal som to Uastle ~turf,y•at 

u tohto vl'lk~ho ma/~tra, klnrý 
1.0 stal po ltlO /Ich Stúd1acn nie
len mo1lm predstammrjm, ule l 
priateľom. Casta smr> spolu mu
zlclr ovall veľk~ klaulrrte kon

cerLIJ svetove/ literatzín;. tuk 
na pódiu, ako l v ro z h.la· e: 
matster pri klavlrl, ta za dlrl· 
gentskúm pu/t()m. Ntkau new
budnem nn Ooodn~ taktlj IV 
klal!lrneha k onC'ertu L. v. Br-~>· 

tl!avenat 'ľen mlJkk't/, po<-/ ll k11 
ú/un bol len tPhO IOfUII!StiJ(J/1/. 
V 1ednet sl'zónp sme predtltt:<Jh 
spolu v.:';etktt klavlrne konC"er· 
ty W. A. Mozarta. /adnotl!u(l 
kadencie sl nikdy nep!sal. '11!· 

pri prauoval, ale lmprovtzooal 
Ich priamo na pódiu s neop(l

kovateľnou St!Jl ovostou. O prvej 
interpretačnej 
súfaži SSR 

Po uvarajnenf podnlienok lliťda klaviristov na počesť 60. 
wfročla VOSR IB vlacerl čitatelia zaujlmali o bližllie detaily 
a celkovt charakter akcie. Na jednotlivé otázky odpoveda 
wed6ci koncertného oddelenia Slovkoncertu Ladislav D6iia. 

Ide o Ladnorazovi akciu, alebo o vytváranie tradicie slovan· 
lkých •bodných siťažfí' 

Je pravda, že túto konkrétnu súťaž sme navrhU pri prllcl'i· 
.~osti významného jubilea, no všetci odbornlcl, Inš titúcie l MK 
SSR sú za t rvalé zakotvenie systému sl1ťažl. Je to dnes samo· 
zrejmou formou diferencovania a výberu talentov vo všetkých 
krajinách s vyspelou hudobnou kultúrou . Nedostatok národ
ných sl1ťažt na Slovensku - aj v porovnanf s CSR - s pôsobil 
problémy pr! objektfvnom výbere kandldtHov na medzinárod
né sl1ťaže, prakticky obmedzil počet vyslanf, teda možnos (, 
aby slovensk! umelci zfskali medzinárodné uznanie vo forme 
laureátsk }'tCh a Iných titulov. Výsledky národnej sl1faže vý· 
znamne ulahčia aj vytipovanie najperspektlvnejšfch umelcov, 
ktorých treba uprednostniť v domácom koncertnom živote. 

Sdťale bývaj6 i paclflkované podla vekových kategórii. Toh· 
torol!ná a6ťal Slovkoncer tu 1tanovuje Jen hornú vekovú hra
Jiicu 32 rokov. 

Podobné sllťaže v CSR stanovujl! vekovtí hranicu na 30 ro· 
kov. Kedže sa u nás sllťaž realizuje po prvý raz a viacer! 
našl klaviristi práve prekročlll túto h ranicu , no prejavili Zá· 
ujem o účasť, výnimočne sme posu nuli hranicu vyššie. Naša 
umelecká agentúra má záujem aj na poznani dorastu z kon
%érvat6rit a VSMU. Za najzávažnejšf ciel však považujeme 
koMpletné prezen tovanie generácie absolventov do 30 rokov, 
aby sme zfskall skutočne objekt!vny p rehlad. Výsledky sllťažo 
budú závllzným vOdld.lom pre Slovkoncert a treba otvorene 
povedať, že mladl absolventi, ktorl by na sllťažl chýbali, s11 
dostanú do ťažkej situácie, ved budeme musieť uprednostni ť 
najúspešnejšlch účastnikov súťažé, pričom je tu aj pomerne 
pOčétM géner~cla tridsiatnikov a n'ložr'tóstl sólistického pôso· 
b~nia u nás sú stále rélaHvna skromné. 

Caito •• hovor(, Ze aú vynlkej6ci interpreti, ktort vlak nie 
ad ,.86ťaln6 typy" . •. 
M~me na zretéll v!etky negatlvne javy súťaž!, často neúnos

n\1 psyehlckl1 záťaž, p roblémy okolo o~jektivlty póróty atd. 
My sa snažlrt\e dať sllťažl maximálne umelecký charakttlr 
a n ie chara kter vys ilujúceho športového zápolenia. Ide sk~r 
o formu koncertného prezentóvanla sa, ved v~ber reperto~ru 
je st~noven~ lén r~mcovó, prakticky každý bude hrat to, čo 
mu najlep~ll!l vyhOvu je. Zl~kan!e celkového prehradu - a to 
je na§tm cieľom - dóslahnéme aj touto cestou. Odmeny a ti
tuly sú čosi naviac, umelcom Iste urób!a dobrO. reklamu, no 
rovnako dOležité je objektrvne zhodnoténle a zaregistrovanie 
vietk~eh talentov, s ktor~ml t reba v najbllžšlch rokoch v nn
! ont koncertnom živote pOčttaf. Klavlrlst1 dostali tohto roku 
prednosť préto, lebo tvoria na jpočetnejšiu skupinu Inštrumen
talistov. Budúc! rok sa uskutočn! súťa! v Iných odboroch. 

-a-

~ymfónle, ted en balet, on he~· 
u•dlne ~Utty, styri l11ill rum ell tdl
l!e koncerty, men~le orclte.,tral
tle skladby, tedno oratórium, 
piesne, vera komorne; lwd&y a 
C'el.fí rad klavlmyctz skladteb. 
Oohndnydw kompozlcle 1oa IIY· 
značuJCi zulddnuttm kompouč· 
net teclznlky a perfektnou zna· 
losťou kat.dt!ho nástro/a, pre 
ktor.Q pl$al. l elto orchestrdlne 
skladby ma/tí virtuóznu ln!itru
mentaciu, kat.d!J takt partitúry 
priam kypl ndpadmt a krásny-

Prt prlletttostl 100. výral!la 
narodenia verk~ho syna nd!ho 
mesta s vďakou spomlnam -

ako /eho tedlntí žiak z B1atl· 
slauy, ako bývalý spolupracov· 
n!k a pr tater - na svotho ml· 

/ouan~ho a veľk~ho mat~tra. 
ktor~ho pamiatku sl pri tomto 
vf)róčl uctl celý hudobný svet. 

Hudobné zbor ni ky 
Matica slovenskd v Martine vydala mtnulý r ok prvfí 

zväzok nepertodlck~ho zborntka "HudobnO archlu 
1/74", ktor{) zostavil Emanuel Muntág. Stran 175 + 8 str. 
obr. Cena Ki:!s 22,-. Zborn!k obsahufe 10 prtspevkov 
od sledmtclt autorov. z prlspevkov zauJme čttatela §ttí· 
dia f. Tvrdo1la: Metodologlck~ a heurtstlckl1 probll1my 
riešenia hudobných vztahov česko-slovenských, R. Ry
barMa: Stefan Monetartus Cremntctanus a teho hudobný 
traktdt z r. 1520, E. Muntaga: Ve~ovl trubal!t v obdobi 
rozkvetu meštiacke! hudobne/ kulttíry v Banske/ Sttav
nici, B. Bandryho: Folkloristická l!tnnost /. Kadav~ho, 
E. Klement/sa: Pavol Gerengay ml. a Definy banske/ dy
chovet hudby na VlndSachte a napokon krátke prlspi'!J
ky zo semtndra k ottlzkam využitia samočlnnf)ch pol!!ta
i:!ov prt Sttídtu rudouef ptllSnR. Zbornlk te sľubn!ím prt
spevkom a spli!a svoJe poslanie natmti tf)m, !le publl
kufe regiondlne materldly - dostal neznáme, alebo mtl
lo zndme, ctm cttel'ne vypl1'!a medzeru v slovenské/ mu
zikológii. 

Minulý rok vydalo banskobystrtck~ mtízeum nendpad
ntí rozmnoženinu "Jdn Cikker, Persondlna bi blio

grafia" . Zostavlla Marianna Btírdiová. VySlo v edlclt Na
št r oddcl. Strdn 74. Cena Kčs 5,-. Publtkdcla vySi a 
pri prlležltostt 65. v!Jročta narodenln ndr. umelca J. Cik
kera a obsahu7e bibliografický popis v$etket hudobnet 
tvorby, ako at literatúry o menovanom. V systPmatiC'
kom r egistri diel stí tteto usporiadan~ chronologicky -
s prlsluSným blbliograftck!Jm popisom, u zbornlkav at 
rozpisom skladieb. Pri jednotlivých diel ach te at dj
tum premt~ry. Skoda, že cyklostylový druh tlače nedo· 
voľute reprodukouat at notou~ lnclptty skladlllb, tlm l} !f 

Identifikácia diel bola uľahčená. Za tvorbou nasleduJe 
bibliografta l!ldnkov {bloqraflck~ prlspevky, sprdvy, re
feráty o operdch, symfontckQch a komorných dtelaC'h /. 
1'dto partia le veľmi podrobn.(J a obsahute okolo pol tts!· 
C'a prtspevkov. Napokon te v bibliografii zoznam dt11l 
/. Cikkera, ktor/J bolt nahral~ na qramoplatnP.. Treba prl
vttat tlíto, na pohľad skromntí, bibliografiu ako kvalllr>fí 
a podnetnf) pramei! k poznaniu života a diela prof. Tana 
Cikkera. Zeldme st, aby nebola pruou a sťlča.~ne at pos· 
lednou prdcou tohto druhu u rdmct hudobnet persann
ltstiky. J. P. 

Za prof. 
dr. Jirím 
Reinbergerom 

Mat pravdu prot. F. Kaucli, 
keď pri prlležltosti Relnberge• 
rov9ch iesťdesiatin v roku 1974 
naptsal : ,.Ceský hudebnf život 
si bez ne j nedovedeme p red
s tavil ... " Je obdivuhodné, l!o 
Jlrof. Re in berger vďaka noiet 
novyčet'put ernej energii e ume· 
leckej zodpovednosti dokAzal. 
Okrem organového vzdelania 
l Brno, P1·nha, Lipsko) :dskal 
diplom v triede V. NovákA na 
pražskej Majstrovskej tk ole. · 
Ospe~nc dokončil aj právnick~ 
klúdlá. Od r . 1932 verejne kon
ncrtova l a st ill sa umelcom 
svetové ho mena. Jedinečným 
spflsnhom sa zaslít:lil o pro pa· 
gác iu s tarej a v posledn9eh 
rokoch l novej českej organo• 
vaj hudby u nás l v zahra ni čl. 
Ce~ prázdniny cestoval ,.za 
k1·6sou zvuku" a vďaka Supra• 
phonu máme jedinečný dnku• 
meni v podobe na hrávok sta• 
rých eosk91!h a moravsk ýc h or
g anov v jeho nezabudnute rnef 
interprelác ll . V revfzii prof. f. 
Reinbergora vy!la pOd51aln6 
časť l!eskef organovej tvorby. 
Rnl ume lor.k9m pol'8dcom a ex• 
pet·tom pri stavbe novýc h kon• 
t:crtn ých nástrojov. ITnrunlo, 
Leningrad , Tallin , Boknrdť, 
Ká hiru , Koliice ... ). Ndilll 11i 
vhk čas aj na komponovanie. 

Jeho koncertný repertoár hol 
neobyča jn e bohatý. Obsahoval 
diela vllelkých a t9lových nhdo· 
bi. Vol'kú pozornos ť vennva l 
hlav ne or~annvfmu dielu l S. 
Racha, vede l sA vlek ohl!lvu• 
hnd no pnslavil' svnjnu nmoloc
kou auln r ilou r.a Rftl!as11ó ~kl ll d
hy. VAak o rnnr.so uciu nr~o no
vej hudby u nás - a tým ai 
n z án jem skladatcfov o ten lo 
nihtro i - s11 Relnberger naj· 
vim: :r.aslú ~i l. 

Bol výborným peda,llfl,llom. 
Ako profesor or11anovej hry na 
AMU v' Prahe vyr. hnv11 l rod ~ia· 
knv. z ktnt•ých mnuhf hoelno 
J'llJli'07.1!11 1uiú nnln nr,llannvó In· 
trrnrnlal!nó nm nnln aj v '1.il hra• 
n lč f o sú laurnálml mntl:r.lná· 
•·ndn vr·h nr~ean•tvýr.h ~úťn'-f. 
Viedol ma(strovsk6 kurzy v ZU· 
rh:ho o v Pra he, ako i!len 1\lrY 
11il zúčastoil pt•okticky viatkýeh 
výwomných organových sllťnff. 

Pri p rUef ltostl jeho lesťde· 

siatiu v roko 1974 jarný orga· 
nový cyklus E'OK v Prahe patril 
jeho žiakom, ktor! aspoň takto 
vyjadrlll svoju vďačnos( a Octu 
grof. dr. Jli'tmu Relnbergero· 
vl. Netullll sme, l':e o tri roky 
mu zahráme url naposledy. Odl· 
AleJ v plnom rozkveta svojich 
tvorivýcb sf!, no lmpozantJ.J6 
dielo, ktoré vytvoril, zostáva a 
bude žiť dale j. 

IVAN SOKOL 

Zas/. umelec Milan No/)dk n 
cela hudobnd verejnost st pr/ 
pomenull 12. augusta vQznam. 
•t~ twotn~ lubl/eum: ptudeslatl· 
n11 ~kladateta. Osobnost . k tor() 
SVO / ttvot a tvorbu zamerala nr• 
1Jerm1 ~/rokO oblast fk umPIPr· 
k~mu prof tlu M Novdka sa vra 
lime o natbltBom N sle/ tJstfí 

ptla do obdobia UvotneJ a um*'· 
leckef zrelosti • , • 



.K festiva.lu v.:Košiciacb 
l ' ' 

( Dokončenie z l. str.] 
· Interpretácie uch v'átill k aždého poslucháča. V Janáčko 
vl sa však žiadal o viac dravosti, mužnosti, vjac kon· 
trastov m edzi Jednotlivými časťami a v Dvorákovom 
kvartete (najmä v tr etej časti - Molto v lva·ce l bolo 
treba n iel en tempové, ale l výrazové oži venie - a!eb9 
uz sa ozývala únava? Koncert Kos lckého k~arte ta -
n apriek m alým pr ipom ienkam - bol na Ko!lickeJ hu· 
dobnej jar ! dôs tojn ý "a oprávnen ý, hoci náhodne Zl\· 
r ad ený . .. . 

Vystúpen ie · Státneho komorného orchestra zo 211 1 ~ 
n y (23. mája t. r . ] bolo dva dni po koncerťe Sloven· 
ského komorného orchestra. Obecenstvo, ktor é sa zišlo 
:vo velmi malom počte, očakávalo vystúpente s ,velkým 
záujmom - už aj p reto, že tak mladý súbor bol zarade-

. n ý na medzinárodný hudobný festival , ak ým Košick á 
·· · Jludob06 jar Je. Program, ktorý sl 21llnčanla zvoli li , 
• bol n ielen zaujim avý, ale l náročn ý. Najm!l Pleseň a 

tanc.e od Vincenta D' lndyho (pre flautu, hoboj, 2 klrl· 
· r l nety, lesný roh a 2 lagoty] majú pre in terpretov 

! ''velké mnozstvo technických a intonačných úskaH, ktoré 
1· · ~a n1e vždy podarilo presne zvládnuť. Pekný zvuk or 
{·f .chcstra (najm!i v sláčikovej skupine] sa projovll 'v S~m· 
{" Iyun 10 C, č. IX. od Fel ixa Mendelssuhna-Rartholdy ho, 
t~ • .ale l v Ko ncerte pre flautu a OI'Chester e mol od Frnn
,,~''liška Bendu, v ktorom sólo na flaute hral Ján Figu
i ,.'~8 · ml. • Dll'igent •Eduard F'ischet· dokázal slrhn (lť on: tH:~· 
l~ ·tel' k' odu$P.vnenému výkonu, volil dobré tl'IJ1pá, sl'· 
'"1ttoval ce·l kovú výstavbu dielt~. Sól ista ján Figura n1li 

vyrovnaný tón, musí však prekonáva( (IHI]Ill!i v r ychlom 
l'n;~te) technické p roblémy, opro t i tomu kndcnr.u1 ukt. · 
zala jeho talent a muzikalitu. Zil inský SKO by srne ru · 
dl pi'IVítali v J<o~lclach aj na abonentných koncel'tot.:hl 

NaJvýznamnejšfm symfonickým podujatrm bo l kOH· 
, 16CJ l S tátneho akademického symfonického orchestra zn 
• 1 :t.SSR s dirigen tom Mar kom Ermlerom a sólistom Edua1·· 
• . . dom Gračom v Koncerte pre husle ä orchester O dur. 

op. 77 od J. Br ahmsa. Dalej boli na pi'Ograme: pt•edo
hra Oberon od C. M. Webera a V. symfónii! S. PL·uku
( ieva. Ten to koncert bol po každej stránke sku točn~·m 
umeleckým zážitkom. . 

Nu otváracom koncerte uz tradične zaznel/l prcmll!i·a 
slovenske) skladby: v tomto roku to bOIH Vokálna S\'111· 

fOnlu od zaslližilého umelca Jozefa GreU ka. ]e tu • 
symfonické spracovanie robotníckych p1esnf na ruuové 
texty pre sóla, zbor a orchester, klClré nastudovull 

· B}'str {k Režucha, Elena Hanzelová a Júliu~ Regec (na
·mll!slo Jozefu Kundera 11 Márie Adumcovej), SloVJmský 
f i lharmonický zbor pod vedením jána Mária Onbrodin

' ského. j e to mununu:ntálne dielo, plné trag1ckého n11· 
piital a nos ta lg ie v prvých dvoril častiach 11. OkQIO 

. !abnky cestlčkH sypnná, 2. V zelenom háju cll'evo 1'u• 
' . 

' Cumeruta ~lovaca so s61istan11 opery SND a clir/gentorn 
zas!. umelcom v. Málkom mala koncert na Kos/eke/ 
h udobneJ Jari d1~a 27. mó.ja t. r . 

bajtl ), tretia časf pripomina trávnicu (3. llrabala, hrn
baia), štvrtá má atmosféru veselia prvomáJOVej plesm) 
( 4. Co to, že neSu zasta vy veľko rudu davy]. I keď 
skladba nemá charakter sym fónie, autor ju tak na z va l 
zrejme kvôli hutnqsll a dôležitosti svojej výpovede. Ul 

'podtitul "robotnfcke plesne na fudové texty" hovor! 
:o charaktere skladby. Nejde však o piesne pracovné, 
' a lebo revolučné, ale o také, ktoré sl pracujúci čloVf.: k 
'sp ieva vo SVOjiCh vofných chvilach, pľl práci na poll, v lc
se, alebo pred prvomájovými oslavami. Pod l a slov skla· 
datera pochádzaj(! z okolia BardeJova, kde ich osobne 
zap!sal v r. 1970. (V texte sú transponované spisovné 
:p rvky, teda nemožno jednoznačne hovorlt o využi tí 
·.čistého nárečia.) 

· Vo Vok álnej svm fóntl bolo treba obdivovať nielen RII· 
:,Suchovu zna l osť Grešákovho hudobného myslen!11, ale 
ll·.výborné nastudovanie d ie la speváckym zborom, ktorý 
musel zvlád nuť neobyčajne náročné party. úloha sólis
tov (l keď vynikajúco spevácky zvládnu tá l sa popri 
·.orchcst!'i a mohutnom zbore dostala do pozadia. Aj 
z týc hto dovodov nemožno hovoriť o jednoznačnom 
ít~pechu Vokálnej symfónie tak, ako to bolo v Gres(t
.k ových p redchlldza júcicll skladbách ( Amebach a Zu
-zanke Hraškovle ]. An i druhá čast otváracieho koncertu 
XXII. K HJ. v ktorej zazneli dve Beethovenon diela 
{3. klavlrny koncert c mol a V. symfónia "Osudová"), 
n edosiahla ol!akávanú úroveií. K lavirista Dieter Zecltlln 
chápe Beethovena miestami a:\ r omanticky, pričom v 
krajných častiach vol! neprim erane veľké tempá, k toré 
potom an i on, ani orchester nedokážu zvládnuť. R~•chle 
pnsll'e má Zechlm nečisté , r ozmazané takm er v každom 
prípade, pritom ~anedbllva myšlienkovú podstatu d i ela_, 
)eho hra postráaa mužnosť, rozhodnosť. Ani kadencia, 
kde sa zablysol pekným, vyrovnan ým tónom, nedoká· 
zala presvedčiť o kvalitách klaviri st u, ktorého predchá
dzalo slávne meno. Orchester StátneJ [llharmónle (ani 
ako sprevádzaJúCI partner, ale ani ako sólista v .,Osu
dovej" J nezmazal chladn ý dojem z celého večera. Ak si 
spom!name na vlai\a jš! otváracl koncert XXI. KIIJ. kde 
B. Rctucha dirigoval Beethovenovu IX. sym fón iu, po 
tolitoroč nom preclvedenf' V. symfón ie sa nám v nucuje 
myšlienka, či by si snáď nem al voliť In ý reper toár. 
Dielo bolo buď málo študované, alebo zle pochopené. 
Osobne sl myslfm, že na vine bola skôr n edostatočná 
priprava, keďže sme zareg istrovali základ né nedostatky: 
Najviac zarill.ala sústavná nepresnosť , ťažkopádnosť , 
!lbsencla logickej výstavby, gradácie, naplllill, vypr aco
vanie dPtallu l ce lku. Chybala dramatickosť, vrúcnosť , 
monumentalitu. Celkove su mterpretácia V. symfónie 
z)talu v udohratw s mnohými technickými l výrazov~mi 
chybami, ktoré nie vždy, možno pripísať iba na vt.ub 
dlrln n ta. 

Dlngen t RadooJil Eliska disponuje zvlástnym nad11 
n!m strhnúť orchestrálnych hráčov k entuziazmu a V) 
p}itf!mu výkonu. Je až n.euverilelné, ako dokázali ( najmil 
sólist i v jednotlivých skupinách] presne nastupovať , 
zatial čo od dirigenta len málokedy na to dostal! po 
kyn ... E liška totiž vo Wagnerovej p r edollre k opero 
Majstri speváci norimberskl l v Dvorákovej VIl. symfO 
nfÍ sledoval iba hlavné črty skladby, za tla! . čo qetallv 
akoby ponecha l na schopnosti h ráčov. (Prejav ilu sa to 
najma v súllr e r ôznycll skupi n, v p l!tnlsslmových úse 
twcll a pri poly fónnom veden! hlasov.] Noj11sné boli ! 
stavebné prvky, Eliška sa uspokojoval s krajnou dyn11 
mlkou, ťažko bolo rozozna ť podstatné a menej podstatné 
hlasy, pričom na lyrické a dram atick é vypätie miesta 
používa l úp lne r ovnaké gesta - strohé a stereotypné. 
Okrem toho volil nelogicky pomalé tempá, čo sa pre· 
javilo aj v Griegovom Kla vl rnom k oncerto a mol, kde 
sólista Mariá n Lapšanský (zrejme kvôli tomu] hral ne· 
súst~cdene. s chybami, tvr dým Llderom, bez hlbsle\1ro 

Zdhfadénia sa, so striedmou agog1kou. ]etlme v katleu· 
c1ách sme pu.on<lvali Lepsunskeho - nHtZikAnta, az tu 
sa uvol nli do prekrásneho chorálu, klenuteJ melodiky 
a sústrudenych pasázl. (Eli!>ka dll'lgliJll kU<l<'llLIU! 1 Po
zoruhodn(\ je, ze dmgcnt (najtlli:i v Cil'ltgovl] sa lllit!S· 
tan)l str(ICal a orclwster napr iek tomu dokiiZfli vsetky 
sklaciiJy udolll'dl technicky dohre - (1 kHd' o br1lU11 t· 
nosti 11Cino7e by( v tomto pl'ipuclt! rr!é ], nltJniU flaut1st· 
ku OlHirz[tlkóvá, k larinel iStll Grli1), fagot 1sta llralllllak, 
liurnistu Fousek a dnlsf. 
Zéiveročny koncert :xll. 1\IIJ. na ktorom Stútnu lilluJ r~ 

JlHJnlu d1ngoval jii·í Bel ohlávck, nwž.cme liod noliť nitJ· 
len ako lli:ijlepsi koncert tohto orchosu·a na IJull oiJnuJ 
JUl'l, alo alw B<l)ieps! výkon súboru v celej tohtoručnt!j 
kuncertllt:j sezóne. Na progrunw IJula Pava na zu ntrtvu 
lnľan t ku od lllauricea Ravela, Vl. sym fónia es mol, op. ll l 
od S. Prokofieva a Cajkuvskeho Koncert lll'C k lavlr a 
orchester b mol so sólistom zo ZSSR Alexa ndrom Slo
bodian ikom. J. Belohlávck do det1t1lov prepracovut kHz· 
du hudobnú my~lienku vo vsetkých nástrojuvych sku
pinách a z n ich lloktlzal vybudova t hudobné d1elo s du• 
konulou staviJou, pteveden1m a výrazom . l'opn ncuvc
ritefn yc h tempach sme nenašli zladnu (. h ybičku, orc.lu:s
tel· b'oi rovbocennym pat·tmJrom výuoméllo klavu·islu. 
ktoqi očaril n ielen pP.r lektnostuu, urilantnosťuu, 11 tt:l 
l Ol.lJavovanfm drollných, Hle prekl ásnych nuans1 v tli k 
znán10m diele, akým je ,.koncert b mol". Prokof1evovu 
Vl. sym fón iu sme počuli v Kosiciach prvýkrát, ale v ta· 
kom predvedení, aké znesie najpľisnejsle k riréné. Bol 
to délkaz, že ten to orchestet· potrebuje príSI'\C, clok ladné 
a obetavé vedenie, neuspokojovante sa s priemernos
tou a skutočn ú tasku k umeniu, protožo predpoklady 
na to nHl. 

Na Kosickej hudobnej jari sme v to;mto ruku zazna
menali mnohé výkyvy v umeleckej hodnote p1•ogramov 
a prejavilo sa to aj v návstevnosti. A tak nám do bu· 
ducich ročníkov hudobnych jad zostáva iba zaželaf, 
aby dostojnosť a hodnota festiva lových koncertov bole~ 
čoraz vyššia, vyrovnanejsin, prftu~livej~ia, Rby pozor· 
nos( zo strany· praCUJúcich opäť nadobudla spontánnost, 
pravidelnosť a dóveru. L YIJIA URBA člKOVÁ 

MEDZINÁRODNY ORGANOVÝ FESTIVAL 

ktorý je neodmysliteľnou sučasťou Koi.ickel hudobnej 
jari, má za sebou úspel}ný siedmy ročnlk. Dnes už n1e 
Je f ráza, ak 'konštatujeme, že Kosice sa stali jedným 
z cen tier organového · umenia u mís. Stret livajú sa 'tu 
~plčkovl umelci, z čSSR, ZSSR o ostatných soc:iulistic:· 
kých ' štátov, ako aj vynikajúci organ isti zo západnej 
Európy' a zámoria. V košickom Dónte odzneli premiéry 
sk l adate ~ov ' z cel ého sveta a počul1 sme výJmny, ktoré 
sl získali nielen vclačné publikum, Hlo na trvalo zostanú 
zapfsa1ié v i ch vedomí a v kronike' festiva lu. 

Dramaturgia f estivalu bola tohto roku pestrá 11 zauj!· 
mavá.' Hoci ťažisko jednotlivých programov lnk lmova lo 
k tvorbe J. S. 'Bacha, umelci predstavili aj veľký štýlov9 
ok ruh organovej literatúry. Výkony jednotlivých umel· 
cov na siedmich k oncertoch ukázali na Ich vysokú tech· 
n ickú a umeleckú vybavenosť. 

Festival sa naposledy \ uskutočnil v košickom Dóme, 
pretože Osmy ročník bude prebieha( už v koncertnej 
sieni Domu um en ia - na novom organe. 1 Pracovnfc1 
závodu "Varhany" už vlani začali so stavbou trOJillél · 
nuál ového, 44-registrového organu s mechanlekoú tóno· 
vou trak túrou.] Košice dostan ll jeden z naJV!lčšfch kon· 
certných nástrojov, splňajúcl najvyššie súčasné nárok y 
na i nterpretáciu organovej hudby. (V pr!pravnom štádiu 
je l stavba nových nástrojov do koncertn ých sieni 
v Sp,išskej Novej Vsi a v Bardejove, čim by sa v budúc
nosti preniesol fest iva l l tlo ď11ll!fc h miest Východos lo· 
venského kraja.] V nov ých podmienkach by festiva l 
mohol p rfs( aj s novým i podnetnými čl n mi, ktoré . by 
mu · pridali na l esku a· závažnosti . 

Na otváracom koncer te VTJ. medzlnárodnélio organo- . 
vého festivalu úč i nkovali )ii'! Ropek , Ivan Sokol a or 
chester š t<ilnej filharmóill e s dirigentom 8. Re~uchom. 
V ich podan! sme poču li diela z tvorby G. F. Händla. 
j. Ropek hral Koncert pre organ u orchester d m ol, 
op. 7, č. 4 s patričnou dávkou muzlka ntského majstrov
stva, avšak do jeho h11y sa dostal určitý nek!ud a ne· 

•vyrovnanosť. Ry tmické nepresnosti, ale predovšetk9m 
spOsob frázovania ubrali z plynulostl jednotlivých tém. 
Sokolovo podanie KonceJ.Itu p r e organ a orchester g mol, 

op. 4, č. l holo demonštrovnnfm pri rodzenej m uzlk al1ty, 
suver énnosti a zdravého intelektuálneho umocnenla, 
idúceho vždy a Jednoznačne v prospech lnterpretovan6· 
ho diela. Z výkonu bolo c!llť perfektné techn ické zvl 6d· 
nutie a umeleckt\ defi nlt!vnosť. Zelezný r ytmus, pre· 
mvslenosť artlkuláclP a rac ionl\lnosť pristupu vytvm:ilt 
jednotu, velmt prospušnú pi'P lnterpretliclu. ]ednotllv.é 
behy bol i bri lantné, zreto!né u vyrvvmtné l v týcl1 naj· 
jemnejšfch registroch. Orchester Státnej fil barroónie 
1:1 dirigent B. Re7.uc:ha sa svojej ú lohy zhostili zodpove.d· 
ne a prispeli k dobľl'll úrovni koncertu. V Ich podan! 
odzne lo aj Concerto gr osso O dur , op. 6, č. 5. 
Poľský organista Marek Kudli cki sa predstavll velmi 

'-ympŕtticky a upú tal z vlpcerých tlfttdfr:.k. Ukázal, že. Je 
skutočn }·m objavllelom nových Inšpiračných zdrojov. 
feho výrazové prostriedky vychádzalt z požiadavky do
konalosti, z p r epracovanosti dynamických a farebnýcli 
odtieňov a z plastlckflho vyk lenulla fráz, k\oré zap,a~lt 
do pevnej architek toniky obruzo celého diel a. Celkovf 
tvar jednotlivých skl11dteb bol . prir odzený, rytm lck SJ 
vy rovnaný a v p l ne] miere využ!vl!júci zvukovo-farAbn' 
možnosti nástroja. Kudllck l v dielach J. S. Bacha, Fa· 
lixa Mendelssohna-Bartholdyho, T. Taciorkiewicza . a 
C. Francka pl ne zauja l a svojlm prvým vystiíp~n (m 
v Košiciach zanechal silný dojem. 

Sttitna fi/lwrm6n ia 1\o.\l(e so suotLm st!fdirigentom Bys. 
trík'om Režucllom 

llans-Cilrislopll Schuster 

Vysl:úpenie lnny SkuhJ:ovej malo znaky !;tylového Cl· 
toma a bolo techmcky dobt•e fuudované. Dt·amaturg tt 
jej prog1·amu poukazuje na sirokú rozhľadenosť a sna
hu ukázať pos l ucháčovi čo najvl!Cš! obzor or·g<~novej 
tvor by. í ked nwk toré skladby postrádall väčs1u sklbe
nost a konccn trova nost', ako celok vyznel jej koncert 
prqateľne. Obzvlást s veľkým r ytm ickým pochopenhn 
uviedla skladby J. Sweelinck a, J. S. Bacha a S. Németha· 
Samurlnskeho. 

Konce1 t madarského 01'gan1stu Jozsef a Kárpátiho ne
sp i ml ocakJvon1e. Jehfl vykon v skladblich J. S. Macha, 
C. Fra ncka, Z. Kodálya a F. Lis:~: ta bol rytm1cky rozko· 
lba n i•, chýbal mu spoločny stmeluJUCi prvok, ktorý by 
udržal poslucháča v nap!ltť. Jeho technické dispoziclti 
nena:;li rovnocenné uplatnenie v stýlovom ,·ozlísen f IBO· 
notlivych skladieb, alo an i v pt·enlknutí k obsahovej 
pod~tate. Pri pom~:~rne jednoduchej a jednostrH nnet re-
gistráci i vyznel i jednotlivé skladby schematicky. 

N11prot1 tomu v h r e Hansa-Christopha Schusler á 
(NSR l sme oiJdivoval i majstrovské ovládanie nástro· 
ja, muzikalitu 11 veľký zm ysel pw štýl. Technická tloko· 
nalosť a rytmit.ká vyrovnunosť - to sú silné klad\ j~o1m 
hry, ktOI'á má navyše skA lu výrazových schopnosti, pod~ 
mienený<;h p i·cciznou prucou. Jellll hra te sugestívna, 
schopná vystfhn(tť vo vsell~ých ~ldncliJiu : h i ch v ý rH:tó ~v 
náboj a n i iJohu Cl110l.i011a l l tu . f Na prugrillllll IJoh dteta 
Ch. M. Widora, C . .E'runcka , J. Bunneta a L. Vieruea' J 
Svojim výkonom, ktorý bol ddkäzom veľkých možnost( 
orga novej hry, zanecha l velk9 umeleck~ zážitok. 

:>ovictsky orga nista Oleg Jančenko sa uv1edol ako tam· 
peramentný umelec a súčasne aJ ako hudobní• sklao 'l 
tel. Jého hra 1e virtuózna, technick y exponovaná, oo 
v niektorých momentoch bola, čo sa týka stýlovostl 
a rytmickej vyrovnano~ll. až na hrnnlciach prljatdnc,-.t·. 
S reglslr amt pracu je jednoducho, ale pritom s c1to1n 
pre farebné vyznenie d iela. je mll]Strom svotho ná!:Hn· 
JB a dokonale pozná jeho možnosti. Pr emyslenou d\ na
mickou stavbou sledu(P zákon k ontt·astu a dramatického 
nap!ltia. V dielach ]. S. Bacha sa nechal až privefml 
uniesť svojou výbušnosťou, čo v m ektorých moment OCh 
ubralo z rytmickej vyrovna nosti a ucelenosti sklarlhv. 
Preclzne však interpretova l súčasn(! hudbu, o čom sms 
su mohli presvedčiť v skladbe 8 . Tiščenka 11 v tAho 
v lastnej skladbe. 

Hans Giinter Wauer (NDR } v dielach N. Brubnsa 
G. Biihma, J. S. Bacha a G. Ligetiho potvrdll svo je t~w h.' 
nlcké dlspoz!cie a j ednotli vé diela hral v rozvážne vo
lených tempách. V miestach t ech nick y exponov11n ych 
ubrali z celk ového dojmu určllé rytmické v9k yvy. s r e• 
gistrami pracova l pr emyslene a využiJ fllľebnosť nástl'().oo 
ja pre celk ové vyznenie skladieb. Jeho hra však postr4· 
dala vnútorné napätie, (lo do istej mier y ubralo z cel· 
kového efektu. Wauer sa uviedol v pr ograme koncertu 
a j ako improvizátor . Jeho Improvizácie na dve danf 
témy však postrádall znaky tvori vého ma~trovstva a 
boU ak011 pre''tY~Di rutlnfrs.tva. l. lORILL'~ 
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K režijne; práci J. Gyer-meka 

luze! S!Jnt'ek a Ntna Hazuchoua 
u Urbrmcovef opere Pani úsvitu 
{r~Ua f. Gyermek}. 

Snfmka: Jozef Va vro 

V poshld n ých dvoch sezónach 
opilť zauja l svojtml Inscenácia· 

mi rež isér opery SND J(lliuli Gyer· 
mek. V sezóne 1975-76 režlroval 
n a domácom javisku Urbancovu 

:Pani úsvitu, v košickom Státnom 
drvadle Verdiho Simone Boccaneg· 

,ro, Tohto roku v SND pripravil 
jli·emléru Bt·ittenove j Zobrúckej 
opery a vzápätl v Košiciach Cik· 
k erov ho Jura Jánoifka (na záver 
sezóny). 

Auto•· týchto r iadkov mal mož· 
nosť vidi ('ť temer vsetky s pomfna· 
J1l: naštudovania - s výnimkou 
SimorJe Boccanegru (z recenzie J. 
'Blahu nadobudol ddjem, že v ňom 
Gyermek v podstate pokračoval v 
itýle bratitilavských inscenácii 
Trubadúra a Mdkarného bálu; 
vzbradem na kvalítnú predlohu a 
Yýborného spolupracovnfka - sclí· 
nografa štefana Hudáka - je to· 
to predstavenie zrejme vrcholom 
jeho primárne . výtvarne koncipo· 
uných tendencii režijného stvár· 
Jtania) . 

ahO ~poznal, ze tdP Vlŕt:o.IOfl Cl ;;le 
le:,ucnú smrt - a u t•a za:, zt~ti 
li:t, ze pl'výkrát zaspétl<t, ll tak pt e· 
lllt·~kdla lermln :,vojhu zésa hu ; v 
dru hot čast 1 fú l!ostr'lé vyzn~:ue 
cf,JI:,fch !lvocb hlavn ých pred<otavl 
ll tov, Martina a Adély, pozoru 
hou né svojou decentnosťou t hoci 
oi.Jaja sú v najvyššom citovom 
ntusen i, pt'P.Javla ho 1h11 chyte 
111111 sa za ruky]. Skvele viedol 
ptt•d:,tavltel ky detských úloh _ 
nechal tch sfce d osýta navyvél 
clzltl,_ 8 le v presne nacviCenom 
lnt•nzmán. (Zvlásť treba vyzdvlll 
n.uf "Ju·u na konfčka" _ šil i Ivo
rt zápt·ah, ktorým " jazdec" - Do
l'lna - ovláda "kona" Andredsa, 
ako aJ nek~:~nkovú zábavu deU s 
l'utn lčkou, pln(t veľmi názorného 
gosttckého vykt•eslenia predmetov, 
o ktorých sa hovor[.] Osobitnú 
zmtenku si zas luhuje aj rozhovor 
nešťastnej Angeliky s Pútntčkou, 
rtešený ako vzrušivá dynamická .. 
krivka s viacerými vzopnuttaml, 
postupne. sa upokojujúca - v zho
de s Angellklným poznanlm (vr.u
gerovaným Pútničkou], že dobro
voľný odchod zo sveta znamen á 
pre t'lU nielen poslednt1 prlležitosť , 
ako zachrániť v očiach Judf svo 
JB dobré meno, ale na jmä, že lak 
otvor[ b_rán u šťastia mužov!, k to
rého . zradila. .... 

a rlttenova · Verzia Zobráckaj opa-
ry pos tavtla Gyermeka pred 

neľahkt1 úlohu, nastudovať s oper· 
ným súborom SND dielo, v k to
r om prevažuje hovorena próza. 
JeJ nácviku a "vybrt1sen lu" veno· 
val pravdepodobne značnú čast 
skušobného času. Svojfm zmyslom 
pre detailnú prác u režisér odkryl 
u nejedného zo sólistov nečakané 
r·ezervy - no pravdepodobne pre 
kr6lkosť času (premiéra Zob1 ác
kej opery bola iba mes iac po uve
den! Bohémy) nepodarilo sa mu 
dosiahnut v pre jave vsetkých úCin · 
k,uJúcich jemne parodistlckú n11d· 
sadzku, ktorá zjavne ma la tvoriť 
základnú polohu predstavenia . 
Nlektorf s peváci-herc! sfce vti pne 
napodobňuj(r svojich kolegov z l; i· 

V -Panej ' svitu sa Gyermek pre- no hry. l operety, hyperboltzu jú ty· 
javil v prvom rade ako s polu- pické znaky Ich prejavu - ba pa· 

a u\or libre ta - jem u treba pr lp f· rod u jú i ni~ktoré postavy násho 
sa t koncentráciu prvej redakcie a hudo bného zivota ; lež In! ich kole· 
prtdanie prológu a epilógu. Ako govia ostávaj(r . v rovine real!slic· 
relti,...ér zaujal minucióznou drob· kého vypracovania, člm sa nat·úsa 
11o);.res bou,. '-Pl'&Pl'ilCOVllním každé· slohová ~génnosť prect.&t/jv~-
.M '{{etailu, nsp. _domýšJan.1m .m~- .PJ~-_JJri(gJ,XJ, o _pyet·mckových sty-
llostf tejtO, v poôstate l<otilferzat-- """lllt~cnrc'ň-: s"<:fo~nostiach nemožno 
neJ hQdopneJ drárny. ~vlášť , výra.: · ••. pochybova( - dokazujú to nielen 
ite .~a vryli do pam!! ti. d.1váka ,oba , v úvode 1 t~htq ':č lánku spom!na né 
vrchol,y:, v prvej časti dialóg D(!d·, ,,verdlovky , alo i invenčn é stvA r· 
It~ · s Pútnlčkou (tesne · po· tom, · netúe Cisárových novýc h š iat Ju· 

raja Jlenela - poslednej premlf· 
ry v budove opery SND pred re
nováciou.) 

V košickom naštudova nf Clkke 
rovho Jura Jánoi!ka sa Gyet 

rnek (v spolupráci s d irigen tom 
Séfom opery Zdeňkom Bflkoru 1 
prejavil a j ako drsmaturg. Okrem 
štvrtého obrazu bo lo treba cltll 
vo škrtať - a podarilo sa to tak 
JCd in ečne, že koš ické zMnie Ctk 
kerovej opernej prvotiny by moh 
lo slitžlf ako pod klad da lšfch In · 
seen ácH, resp. nahrévok. ( Autut·i · 
zoval ho sám sk la dateľ. ] Zvlásr 
treba vyzdvihnúť znenie piateho 
obrazu: košická opera· prezentuje 
ucelený prierez súdneho dia n ia, 
obmedzeného na jeho významovtl 
jadro. Režijné výsledky dokumen· 
!UJÚ op11f Gyermekovu prá cu ~ 
hercom. Pozoruhodné st1 1 nápa 
dy, ktorými oboha,tl l libreto. Tak 
napr. pointa čfta n!a listu fičast 
nikom š fach tických zásnub v Tep· 
llčke je skutočne prekvapujúca -
ked hostltef črta: ,.Podplsan ý .. ." 
vzáp!ltl sa na schodiš ti nad nfm 
ozve z úst vodcu zbojnlckej dru · 
žlny: "Jánošfk". Pri prepade Já· 
nošfka a jeho druhov v Záhora
vej kr,čme Gajdošfk ostáva nažlv~ 
- aby mohol vidiet, čo okrem 
zlapanla Jánošika svoj~u zradou 
spôsobil. Gyermek dosiahol silnú 
účinnost jednoduchým n ápadom 
- nechal prebiehat vlastný p re
pad panctt1rov za tlmeného nasvle· 
tenia ;' keď sa opäť "rozsvieUlam
pa", scéna ' pôsob[ otrasne. , . ...... 

y o všetkých troch glosovan ých 
inscenáciách spolup racoval 

Gyermek s výtva rn!ko'11 ,Vladlmf· 
rom Suchánkom. Ten mu navrhol 
funkčné, atmo'sféru diela skvele 
vystihujúce scény. Vždy . spájajt1 
v šťastn ej symb ióze náznak s rea· 
listicky vypracovaným detailom. 
V Paneľ úsvitu je sc'éna variabll · 
n ä iba minimálne - zato v Zob· 
ráckeJ opere sa menf počas hry, 
kým v Jánošfkovl oscilu je medzi 
tl uzfvnosťou šľachtických obrazov 
a náznakovi tosťou rus tikálnych 
výjavov - ale vždy v stabilnom 
orámovanl barokovej š truk túry a 
vežičky pokryte j šindYom. Umož· 
!'tuje Gyermekovi využ!vať výtvar· 
ne premyslenú farebnú s tupnicu. 
v ktorej dominujú zvllčša nekryté 
zdroJe bie lych papršlekov a hne· 
do~lté fU tre. Vcelku je jeho pa · 
leta reflektorov funkčná, zvllčša 
nenápadná, vždy úzko korešpon· 
du te s dejom a jeho hudobne na · 
vodenou n lmosférou. Kostýmy [k 
Panej úsvit 11 il Zobrlíckej ., opel'() , 
navrhla Ľudmila Purkyňov.~~ · A'J\\: ... 
rov! jánosíkovl Helena Bezáková l 
citlivo harmon izu jú so scénou. 
( Dirigenti: v SND V. Málek, Boc· 
canegra - B. Velat, jánošlk -
Z. Bilek ). -ra-

Rusalka 
Posledn4 p remiéra 

·ope1·y DJGT v uplynulej 
sezón~rila Dvoráko· 
.v.ej e. Umeleck ý 
s úbor pery sa k jej uve
deniu vr4tU po 14 ro· 
koch - od r . 1963. Ru· 
salka je die lom, ktoré š i· 
roké publikum pozná po· 
merne dôverne - najmä 
Yd.aka teleyizlt. Táto mô· 
le využit rôzne technlc· 
ké triky, aby podčiarkla 

•Dlyš henkovt1 metaforu 
d iela. Preto je vždy ná· 
!IIDčným orieškom p re ja· 
~skových realizátorov 
inscenovať dielo - naj· 

' Jnä na scéne, ktorá ne· 
má naJvhodnejšie tech· 
i ické paramet re. Toho si 
bol plne v edomý aj re· 
žísér banskobystrickej 
:Rusa lky Peter DUrr, kto· 
r.ý p ristupoval k u vede
niu známeho diela z nad· 
h·ľadu už známych lnsce
Jlácil. Vo llVOjej koncep· 
cii sledoval predovšet· 
k ým hlavnú myšlienku 
opery, ktorú nechal ver
mi citlivo korešpondovať 
s hudbou v akc iách jed· 
n otllvých dejstiev - aj 
vo vyvojl hlavn ých po· 

v DJGT 
pôsobila bez vzletu. Bolo 
to azda podmien ené vor
bou obsadenia tejto úlo· 
hy (na l. premiére Dsg· 
mar Rohová ), ktora je 
náročná nielen s pevác
ky, ale a j kultúrou p o· 
hybu . Dominantným po 
stránke akcie bolo najmä 
2. dejstvo, kde gradačný 
s led mal dynamiku a 
pľotlakcie. 

t>a lsím dOlezttým rea· 
llzačným momen tom ok· 
rem réžie bola scéna, 
kost ýmy a choreogra fiH . 
Pavo l Herc ht dokázal na 
malom javisku vvtvori( 
priestorovo oplimálne 
podmienky, s pi·eh ľ<Hl· 
nýrn trojdelenfm javiska, 
t:ím dal scéne plas tic
kosť, ktor(J zvýrazitovala 
vhodná kombinácia kulfs 
a závesov. Z toho vycM· 
dzal aj hosťujúci chor eo· 
graf Zé\SI. umelec jozef 
Zajko, k torý v tomto 
prtestore umiestnil krch· 
kú, s hudbou hlboko ko· 
rešpondujúcu baletn ú 
kreáciu, ktorá podporila 
dej a súča~ne vytvát·als 
1 samostatné člsla ( scé· 
na žieno k z 3. dejstva). 

n ých úloh. Bola jedno· 
duchá v pohybovom p re· 
jave, čim n iekedy z!skula 
viac - najmil v závere~
nej scéne. Princ Já na 
Zemku vyrastal z dô· 
kladnej pr!pravy, ktorá 
je v pos lednom obdobi 
pre tohto umelca typic· 
ká. Spevák sa vžfva do , 
úloh a svojim prejavom 
respektuje zdravú mieru 
výrazu. jeho altornant 
Frantiiek Urclkán nebol 
typickým p rincom, CM· 
ba la m u lyrika a neL:· 
nosť, istota prejavu 
nehovoriac o čisteJ into· 
nácii a spoľahlivom ryt· 
me (li ria "Vidi na krás· 

na"). Akoby sa u tohto 
speváka vyčerpali tvori· 
vé možnosti. Vodnfk Já· 
na Hadrabu nič nestrat!l 
na hlasovej mäkkosti a 
zvučnosti. Týmto znakom 
nezosta l nič dlžný ant 
Andrej Byslran. Na 
oboch p remiérach sn 
uviedla ako kr1ažná Mú· 
ria Murgaiová, ktorej 
hlas k t·ásnej a zvoniveJ 
fa rby zaznieva l v n ept·t· 
rod:tenom k ryU tónu, čo 
vytvát•alo nežtadúcu vlb· 
t'ác tu, s iahajúcu a ž. k dts 
tonácil a úplnej nezrozu
mtternostl s plevaného 
s lova. Postavu hájnlktt 
vytvo r il! J'urnj Sanitra 11 

stáv. jasne koncipoval 
H;,!t my~llenkový svet, 
vyhraiwval ho ostrými 
kon tírraml a dával do 
p rotikladov, ale aj úzkej 
súv1slost1 s prft·odou, 
ktorá tná v Rusalke rov
nocennú úlohu s hlavn9· 
mt pos tavami. Up latnil 
symbtózu človeka s pt'[· 
rodott, lásku so sklama
n lm, povrchnú krásu s 
hlbokou emóciou. SAmot· 
nú Rusalku stvarnlt ako 
dušu, túliacu po lud· 
skom š tasti a láske, ale 
v hereckom stvál'l1f'r! jei 
dal Jlllestami do~ť trpi · 
tetský pre jav, č!m posta· 
'u (najmä v l. dejltve.) 

Titul né pos tavy opory 
dall možnosť spoznať 
pt>écu viacerých sóllstov. 
Ns prvej pre miére í 4. 
Vl. t. r.] s pievsla Rusal· 
ku Dagmar Rohová, k to
rá nič nestráca ani rok
mt z tvárnosti podanta, 
jej výraz a prežitie má 
kultivovan ý prejav v tvll · 
rt a gestách. Hlasom je 
stále zre lá a pôsobivá. 
Druhé obsadenie tltuln•~j 
postavy (7. Vl. t. r.) 
s pievala Lilla luofová, 
známa svojim zod poved· 
ným prlstupom k · naš l u· 
alo.vaniu núočnýcb oper·· 

Anna Kl' u kova (Rusalka 1 a ftJn Zemko [ Princ l v ban
skbbystrickel inscenácii Duoŕdkouet opery Rusalka. 

Sntmka: Karol Mtkl6šl 

ALEXANDER CATTARINO - k lavfr 
© OPUS Stereo 9111 0478 

Edlcia proftlovQch platn! slovenskych krm.certn'lelt. 
umelcov patr! rozhodne k natutič~tm akt!uam d.otera1~1 
uydauatelsket činnosti OPUSu. Te konc~pčna, postupltl 
pr ind§ a nou~ tuáre a je uz - pokial! Ide o klaviristov .~ 
otázkou bltzkeJ budtknostt skomplettzovante §ptčkových · 
zjavov tohto ndstroja. 

Nafnoušie vyšla dlhohrajaca platila s nahrdvkamt Ale~ 
xandra. Cattarina. Z jeho bohat~ho reper todru - to t• 
veľmi frekuentouan~ spojente, "nebohatQch" htídam ani 
niet: tu si však stač! čo i Zen skonjrontovat rozhlasový 
archlu {na potvrdenie} - zvolila dramaturgia duli velk~ 
sonaty a ku ntm kratšie doplnky. Haydnoua $ondta 
c mol z r . 1771, Skrtabinoua Sondta č. 5, Mendelssohno~ 
ve Dve piesne bez slov (op. 38, l:. 6, op. 53, č. 3) 

a Bartókove Dua rumunsk~ tance. Vfíber ka~dopádllB za:
uflmaug - a pritom at atrakttvny. 

Bartóka hrá Cattarino rytmicky pregnantne, ale ne~ 
zmodffute sa tanl:ekou "odutazane". Namiesto rudimen~ 
tdrneho sedliackeho podupáuanta " lba vkusne· akcentuJe •. 
radšeJ §et rl 'zvukom, net by bol hrmoltny. ·V , Mendelssoll
noui potvrdzuje, ze je typom decentného umelca, so 
sklonom k eplck~mu poddvaniu. Myslzm tým •na plynú-, 
lost hudobneJ nardc1e, v ktoret fe .zámdentahodný pokoj, 
nezadrháua sa u príkrych poryuoch, len temne ulnf. 
V kantil~ne pôuabn~ho, ·bez akejkoľvek ajektdcte pred
nasanilho. Duet ta však prt pozornom poMvanl • možno 

.,,pbstrelmat~ že k~qvtristouo.legato~neostaZO' celkom uchrd

..:~ll.~ pd,_vptJINU J:a~IJ~{Q.O~ praxe. tkrdtky:_t6n, prt kto~ 
i r.on: alcoby prsi.JJ OP,uSfall Jcld!;esy o zlomok sekuncif 
. skor}e . 

· Podebný probMm te ztaung aJ u Haydnovt, t kect" 
vďaka .vyrovnanej perltuef technike. a celkovet sadzbe 

• te · tu pouzitQ -kratši tón oprdunenetšl a vonkoncom ne~ 
posobl rušivo. O vel a viac obdiuuteme §týlovtí. ~:!istotu; 
prehladn(L,7taSnOS( podania; OZ~JStnOU lallôdkOU S(L ; SU~ 
tílne-tempov_~ zuolneniq. ·na konci frtí z t častt. Dost zn.a.· 
mena uZ vyber skladateľa, ktorého rozsiahle klaulrne 
dielo sa akosi nebadane presunulo medzt in§truktlvnu 
literattíru. Na stvárnenl Hayqnovet Sonáty c mol uarf 
natlepsie vidno, ze ide o zrelého umelca, k/arg st velmi 
staroslltuo dotvoril suof interpretačng štfíl. Nemôfe byl 
súčasne rozvtffnym t emocionc1lne vzrušeným, cltladne 
prlstupuflí.ctm. t ~pontánne, valne tvoriacim. Niečo eš~e 
dominuje. Ide b, t o, čt dokáZe umelec presvedčil o pra
vosti suofho poifatia a nakoľko ono kore§pondu;e s teho 
ztí.Wkovgm svetom a cltenfm. Cattarinova hra t• uyud~ 
tend, pokotnd, delikátne uibrutaca v onom priestore, kdtt 
sa všetky prtsady mtešatlí. s mierou. Jasná kresba jehó 
·hry nikde neklesa do pouznesen~ho odstupu, ant ~~~ · 
nezahmlieua citovou exaltouanostou. Ku kvaltttím platne 
podstatne prispieua;a ne11šedn~ predpoklady umeloa, 
pre ~túdzoué nahrduante, ktoré mu - vzhladom k spo• 
mtnaným charakteristikam - tdedlne uyhouute. 

O Skriabinovt sa často usudzute, že teho hudba musi 
dostat akýsi podtext, čosi transcendentn~. čo v ne1 nid 
netakým spôsobom obtautt a uymest na svetlo praue 
lnterpret. Pravdou 1e, že Sofronického Skrtabin [ kon~ 
kr~tne 3. sondtaJ mi at u nahrtJuke poskytu{e zď(ll?.llt 
neopakouateľn~lto fluida, nezaptsan~ho v nótOVf!/ prP.a~ 
/ol1e. Cattarinovo poifatie 5. ~onáty sto{t pevne na texte. 
!>(L tu ostr~ ufíbuchy, dynamická vôla akordov ma suot 
rozlet, te tu at bohata ndpl1l melanchólie, ktord sa owiJ 
tzneď po úvodnom prlvale a ovláda dtelo akosi zvnútra. 
Pri tom v~etkom te však Cattartno opli( a znovu ušľach
tilo rozudžny. Nepreptna. Af u Skrtabinovt te sdm se~ 
/Jou a demon~trute čistotu suofho moderne chápaného 
planizmu. IGOR PODRACK? 

Bet•naJ•d Ad ámik. Obaja 
ukázali v malej t1lohe 
svo1e kvality a spolu s 
ďalšou postavou - ku· 
c hárikom Andrei Dani 
~ove j - boH vUpným 
oživenfm. (Zvlášť treba 
oceniť výkon A. Danillo- . 
vej, ktora dostala v Ru 
salke možnost samostat 
ného prejavu a neskla 
malo an i spevécky, 11 n r 
dobrou pohybovou k ult(• 
rou.) Ako hosť vystúpi 
la v t1lo he ježibaby nH 
prve 1 premiére sóllstkn 
opery SND v Bratislave 
Jaroslava Sedlái'ová. jeJ 
prejav Qzko korešpondo 
va l s p redstavou režisé· 
ra o postave plnej démo 
nizmu, Irónie, 'lž suro
vého výsmechu. Bol to 
samostatn9. konced, kto· 

rému nechýbala jasni• Ä!-
kresba, zreteľná a čistil ~ 
rntonácla a s uverénnv 
kreačný pohyb na fevls · 
ku. Oaleko za tým bol ~ 
výkl onk Božen y Lenharto .· 
ve , torá má malfi )a 
vlskovú Istotu. Scéna žiP 
nok v 3. dejstve dos ta li! 

optimá lnu podobu v po l 
dan! Emme RohtovP.I 
farmily Vaiiicovej a Mar · 
ty Lehotskej. Orchester 
v naštudovsnf diela -
pod taktovkou VojtechH 
Javoru zn el spoľahlivo . 
plne, no miestami až prf 
llš sólovo. (VId ária Ru 
~alky o mesiačiku.) Cel 
kove však prispel k dob 
rému premlérovému vý· 
l<onu celého súboru. 

EVA MICHALOVA 



Schumannova súfaž 
v Zwickau ll. 

Vf ohodonemeckli aaakli meatei!ko Zwickau stalo aa v dňoch 
5.-19. júna dejiakOIIl VIJ, medzinárodnej aúťale s pevákOV 
l klaviristov o cenu Roberta Schumanna. V drahe j časti 

hodnotenia •• aamerlame na klavfrnu aúťaf. 

Do l. kola nastúpilo 32 k la· 
vlrlstov, z ktorých vybrala po· 
rota do 2. kola 17 sllťa:Ziacich 
(jedna účastnfčka ochorela ). 
Do finále postllpllo 8 klavh·ls· 
tov. Jury, zostavená z popred· 
n ých európskych umelcov a pe· 
degOgov (na čele s prof. Dlete· 
r om Zeohlinom ) mala nelahkú 
úlohu: vybrat vhodné a per· 
s pektlvne typy z množstva r oz· 
d l.elnych š kOl a osobitých pri· 
stupov. Samotn~ súťaž svojimi 
n á rokmi vyžadova la spoľahlivú 
pamäť. V každom kole bolo po· 
vinné jedno velké Schumanno· 
vo cyklické dielo. V sl1vis lostl 
s toh toročným Beethovenovým 
výročlm, v l. kole boli pov in · 
né Beethovenova sonáty (vý· 
ber z nižšlch opusov: 22, 26, 
27, 31) a v 2. kole zas bagete· 
ly vysokých opusov (najmä 119 
11 126) a jedna skladba od au· 
tora z NDR. Celkový rozsah 
sl1(ažného reper toáru (asi 90-
95 minút ) by vyplnil pr!najme· 
nej poldruha celovečerného r e· 
citálu. K tomu bol vo finále 
povinný Schumannov Klavlrny 
koncert a moll 

Pn všetkej rozdielnosti ná · 
zorov pri bodovaní klAdol sa 
dOraz na respektovanle noto· 
vého záznamu, na spolahlivé 
technické zvládnutie, na Istotu 
pamäti, ale predov!etkým na 
výrazný osobnostný vklad mia· 
d)•cia Interpre tov. Pochopiteľne, 
v l. kole odzneli aj vylože· 
110 slabé výkony, dokonca ta· 
ké, a ké som doteraz na nija· 
kej súťa:li ešte nepočul (najmä 
zo západných krajin) . V te jto 
súvislosti treba s uznanlm 
ohodnotiť trpezlivosť poroty, 
ktorá dokázala vypočuť si ta· 
k éto výkony af do konca! 

Prekvapujúca bola neúčasť 
sovietskych klaviristov, ktor! 
na minulých medzinárodných 
súťažiach v NDR dokázali ob· 
sadiť prvé miesta . Tým uvof· 
nll l priestor jednak pre lepšte 
umiestnenie dontácich súťažia· 
c lch z NDR (na minulej Schu· 
mannovej sl1tažl nebol z NDR • 
ani jeden finalista) a umožnili 
výraznej~le presadenie (aj v 
medzinárodnom kontexte l v ý· 
znamnej bulharskej a r umun· 
skej klavlr.nej š kole, ktoré ma· 
li v 2. kole po dvoch zástup· 
coch. Výrazne sa prejavm at 
japonské klaviristky, ktoré v 
sl1časnostl štud ujú v nlektoret 
zo západoeurOpskych krajin. 
Zo i lestlch Japoniek sa do 2. 
kola (e.J do finále) prebojovali 

Kumlko Uaadawová a Hiroko 
Mikiová. I ked nemôžeme ho· 
vorlt o japonskej klav!rneJ ško· 
le, mali Ich výkony aj určllé 
spoločné črty: dOraz na detail· 
nú prácu, priam rafinované 
zvukové vypracovanie a vynf· 
kajúcu tvorivú Inteligenciu. Hl· 
r oko Miklová priam ideálne 111· 

terpretovala v l. kole známu 
Beethovenovu Mondschein·So· 
nate. Handicapom obidvoch ja· 
panských flnalistlok boli s l!lbé 
nervy a Ich priamy dôsledok 
- pamäfóvé lapsusy, ktoré Ich 
na koniec posunull na posledné 
priečky rebrlčka finalistov. 

Pozoruhodným talentom je 
mladý, 18·ročný Francúz Ives 
Henry, k torý má Id eálne uvof· 
nené ruky, pekný tOn a výraz· 
nl1 noblesu prejavu. V clio· 
vom dotváraní diela má e!ae 
rezervy a asi preto skonča l na 
6. mieste. Piate miesto obsaul· 
Ja Ursula Lenková z NDR. Ma· 
la vo vše tkých troch kolách 
vyrovnané, citlivé, ale zvukovo 
trochu má lo diferencované vý· 
kony (malé rozpätie rúk). An· 
s ela Hewittová z Kanady ( 4. 
cena) má železné nervy. Hrala 
v podstate bez zakol!s anla. Je 
to typ sebavedomej mladej kla· 
v!rlstky, výborne vedenej, kto· 
rá chodi zo sútaže na súťaž, 
no jej tvorivá fantázia má ešte 
značné rezervy. Držlter bron· 
zovej medaily Christoph Ten· 
bert (NDR) je Zl'elým umel· 
com. Bol výborne pripravený, 
má zmysel pre š týl, bohatý 
tec hnický arzenál. Zauja l naj· 
mä najlepšou intcpretáclou 
Beethovenových Bagatel. Vo [1. 
nále zlyhal s nervami .. . 

Pri obsadenl prvých dvoch 
miest vznikla a j na VII. súťaži 
podobná situácia, ako na pred· 
chádzajúcej. V r oku 1974 zvf· 
tnzll sovietsky klavirista Pavel 
Juorov - geniálne tvo rivý, vy· 
bušný, osobitý talent. V tomto 
roku 1e laure.átkou Schuman· 
novej snťažo sólis tka Plovdiv· 
s kei fllharmOnle, 20·ročná po· 
sluehá čka sofijskej akadémie 
Ema Tacbm!ajanová. Aj táto 
umelkyii.a má popri techmckoj 
sn_v~r&Jllte , !Hrke dynamických 
Jlros t)!'(edkov problémy so zosll· 
l(Ulenkn ~oje j hOrlivej muz!· 
kAUty s e'Q'torovými požladav· 
kam!. OJ1Uh6 miesta z!skavajú 
(v mtnuJo. 1 teraz) prlbuzné, 
vlae poeW~. hlbavé umelec· 
ké typy: v r. 1974 Sovietka Di· 
nu Joffe (ktorá sa mimocho· 

doni v 'éfalšom roku umiestni· 
la ako druhá a j na choplnov· 
skej súťaži vo Varšave ) a v 
tomto roku Rumunka Dana Bul'· 
sanová. Rumunka je typom, 
ktorý priam ldealne dokáže ti· 
močiť obsah SchumannoveJ 
hudby. Je viac Introvertné , me· 
dltatfvna a jej technické z<lzo· 
mie je úctyhodné. 

Podobno, ako pri predchá· 
dzajú.cej schumannovskej sllta· 
ži, boli viacer! finalisti unave· 
nf od napätia sútaže a mali 
menšie, !nt priam trápno pa· 
mtlťov6 chyby v sólovom par· 
te Schumannovilo koncer tu ... 

účastn fcl z CSSR nepochodili 
najlepšie. Z prihlásených 5 sú· 
ťažla cich nasttí plll tra ja a všet· 
cl vypadli v l. kole . Absol · 
ventka pražskej AMU Jarosla· 
va Vítová mala v l. kole pa· 
mi:lťové medzery a výt·azný 
sklon k prohéiianlu tempa. E9a 
Cipkayová (profesorka koslc· 
kého Konzerva tória l hrala sf· 
co smelo, bnz kazov, elegan tne. 
ale s výrazovými rezervami. 
Karolovi Toperczerovl (prazská 
AMU - odchovanec bratislav· 
ské ho Konzervatória) zlyhal 
hracf aparát ako dôsledok ne· 
dávneho úrazu a po dohratf 
Schumannovho Karnevalu ne· 
vládal ut dalšie člsla zahrať 

a zo súťaže ods túpil. 

Záverom by som chcel 1.dft· 
razniť, fe aj napriek nedspe· 
chu ndich klaviristov v Zwic· 
kau, mali by s me v budficnosti 
vysielať l!o najvie.c klaviristov 
na takéto konk urzy - i!l ako 

Emma Tachmisjanová z BĽR 
v1ťazka klavlrnet stUafc v 
Zwickau. 

aklfvnych, a lebo pasívnych pn· 
zo rovaterov. Pri tro~ke seba· 
kr itickosti dosta li by molnosť 
skonfrontovať svo je dosiahnutú 
méty s medzinárodnou úroviíou 
svojich kolegov. I pasívna 
účasť by prispela k rastu néi· 
ho domáceho klavfrneho ume· 
nia . V. 012IK 

HÄNDE.LFE.ST SP/ELE. 
stí pre NDR hudobným festtva· 
lom s velkým kultúrno-spola· 
cenským p"slantm a význa· 
mom. Hlbokd tícta a láska k 
Hlindlovet hudbe pritiahla na 
tohtoročn~ hudobn~ sldvnosti 
do Halle 12 dirigentov, 35 vo· 
kdlnych a in~trumentdlnych s6· 
listov, 20 zborov, 10 komorných 
orchestrov, štdb televlznych a 
rozhlasových pracovnílí:ov a 
hudobných kritikov. Celtí kra
j i na Wa touto kulttírnou uda· 
losťou mesta, kde počas pia· 
tlch dnt v udivuJúce/ Intenzite 
oW tvorivý duch fednéha z ve
ltkdnav barokavef hudby. Na 25 
koncertoch adznell z Jeho tvor 
by štyri opery: "Ezlo , "Soul", 
"F'eramondo" a " Theseus", ora- · 
1órlum " Messlas" a "Utrechtsk~ 
Te Deum" , veľa zborových diel 
a orchestrálnych skladieb. Vo 
f est/valovom programe boli nie· 
koľkými dielami zaJtúpení at 
Cl. Monteverdi, H. Schiitz, G. 
Ph. Telemann a J. S. Bach. Do· 
mác~t publikum t zahraničnt 

hostia v hojnom počte zaplňa· 
li sdly priemerne troch koncer· 
tou denne, na k tor!}ch so fi· 
vým zdufmom sledovali pozoru· 
hodn~ výkony umelcov. 

Na. festivale u Halle z lO or· 

chestrov títinkovall dva zahra· 
nltn~ - Ars Redlviva z Pra
hy a Komorn!í orchester Li?· 
nlngradske; fillzarmóllle. Z 20 
zborov jediným hosťufúcim bol 
Slovenský fllharmonick.fÍ zbor 
v Bratislave, ktor.1í mal ~es111~ 
poslanie: v rdmct fesllualu 
uviedol - spolu s orchestrom 
filharmónie z Halle a ~o só
listami ber llnske; a drdžďan· 
skef opery [ I nge Uibelovd, Bar
bara Gubischovd, Reiner Gold· 
berg a Ralf WollradJ Beethove
novu Mlssa solenmts. Toto die
lo odznela dvakrdt: 25. Vl. t. r. 
v prtl!!myselnam mestečku Trog
litz bei Zeit z a d1Ya 26. V I . t. r. 
na sldvnostnom festlvalovom 
kanl!erte v Divadle mieru v 
Halle. llirigentam bol prof. 
Olaf Kach. Slauenský filharmo· 
nlckg zbor koncertom v llallit 
abháill svofe vysoké k•Jal lty 
ť:eneralmusikdlrektor Filhar
mónie v Halle Olaf Koch o t om 
povedal: 

- Uveden ia l!et'lthoveatcvho 
diela nebolo pletnym aktom. V 
kultúrnom dedičstve našej re· 
publlky je to samoZI'ejmň sú· 
časť živej trodtcle 26. ročnlk 

Hilndel-Festsplele v beethove· 

novskom roku bol koncipovaný 
myšlienkou: "Georg Frlerlrich 
H!lndel als Wegberelter der 
W!cnner Klasslk" - tak znie 
súčasne téma vedeckej konfo· 
roncio. Okrom toho sa usku toč· 
nlll v NDR dve dOležité pred· 
vedenia Mlssa solomnis '>O spt:· 
vackyml zbormi borllnskeho a 
lipského rozhl!lsu. To, ~e nA 
našom festivale nellčinkoval a nf 
jeden z týchto zborov, ale zá· 
važná umeleck6 úloha bola 
zverená SloVenskému fllha rmo· 
nlckému zboru a nám, je výra· 
zom prlatefstva a spolu!Jráce 
našich národov. Súčasne sa spJ. 
nlla l dávna túžba, privítať v 
Halle vynikajúce spevácke te· 
leso. Je to zbor, ktorý pa tr! 
k najkvallflkovanej~!m &VAta· 
vým ensemblom a svojfm ume· 
nrm dokonale Interpretuje vý· 
poved' skl adateľa. Praeovat s 
n!m znamená pre dirigenta spl
nenie najvy~!l lch l.lmeler.kých 
prianf. Ci zbor splnil moje oča· 
kávanie? V M jvyššej mi erB ho 
prekročil a osobne ma ob§fest
nll veľkou umeleckou zrelosťou. 

SFZ spája v sebe prec!znosf so 
samozrejmou muztkalltou. 

J, DANISOVSK? 

Zo zahraničia 
Sesťstu r okov ud snll'li Giullaumea do Machaut, lrancúz· 

skeho skladatera a básnika, najväčAieho predstavitera [ran· 
t:úzskej ars nova si pripomenulo vydava tefstvo Eterna z NDR. 
K spomlnanému jubileu vyda lo pla t iiu s nahrá vkami MachHU• 
to9ých motet balad rondeau a virela i. Storeonahrávku rea· 
lizuvala CAPÉLLA ÚPSIENSIS pod ta ktovkou Dictricha Kno· 
theho. V sólový~;h a viachlasných kompozl~; i ách účinkovali 
Roswitha Trexlol'Ová, Hans-Joachim Rotzs~;h a Wolf Reinhold . 

Artura Benedetli Mi~;helangcl i, taliansky klovlrny umelec, 
ktorý žije v Lugane, sa vyhyha l talianskemu koncertné mu 
publiku 15 rokov. Nedávno v§ak s vcfkým úsp&~hom hral 90 
Vatiká ne. Na koncerte bolo vyse 7000 pnslur. hái!nv. 

Inštitút p!'C výskum jazzu v l'U kú~>kom G1·azi usporiadal 
Hl. medzinárodnú vedecké kolokvium o jazze. Bolo ve novanfl 
téme "Jazz a a[ro·amerikanísti ku". 

V Rige sa kuna h s verkym úspoclwm ~~če!'Y rakúskej hud· 
by. Mimoriadnu pozomost vyvolal najma koncert klaviristu 
rau la Baduru-Skodu. 

V rakúskom Grazi boli u10lavy 70 výročia vzn iku r~botn~c· 
koho speváckehu zdr užen ia Morgcnrot. Zvlášť sa zdoraznala 
činnosť jeho l!le nov v boji p1·oti [ašizmu. 

.Rozprávková a lmos[éra uslľova na Boda mskom jazere pílso· 
bi kon tras tne k ukoliu Vornlrbergu. Na lom tu ostrovčeku 

navrhol Toni Businget• scénu pre Weberovho Oborona, ktorý 
mal premiéru 22. júla t. r. Réžiu rozprávko9ej opory na zná· 
mych Bregenských hrách mal Leopold Hager. 

Viedenská š tá tna knihovňa získala zbierku približne 2000 
piesni a mestských kupletov z minulého storočia. Predstavuj& 
mestskú kultúr u Viedne svojej doby. 

Gra mof6nová spoločnosť NDR "VEB Deutsche Schallplatten 
Berlin" vydáva od 1'. 196!1 na platniach "Eter na" Beethovena· 
vu edfciu k torá obsiahne 116 LP platnf. Vydanie je l v me· 
dzinárodn'om meradle velkým činom. Zvukovo s ú realizované 
vletky ukonl!ené, a lebo len l!iastočno hotové origi!'á~ne diela, 
tlm sa dostávajú do rúk i beethovenovských špec1ahstov, do· 
poslaľ sotva známe skladby. V NDR sa predalo u il takmer 
2 milióny platni. 

Hlavný režisér moskovské ho Veľkého divadla Boris Pokrov• 
sklj spolu s kolektlvom spoluautorov bud~ inscenovať na za• 
l!iatku sez6ny 1977·78 v lípskej opere Cajkovského Eugena 
Onegina. 

Her bert Blomstedt bol menuvaný ~éfdil"igentom rozhlasového 
orchestra švéds keho r ozhlasu. Blomstedt, k torý je zároveň ve· 
dll.cllt) drá!ďanskej Staalskapelle, prevzal l . júla t. r. novd 
funkciu. 

Christoph Eschenbach bude dirigovať v mestskom divadle 
v Darmstadte svoju pl'Vú opet·u. V d ruhej poloflcl aezóny 
1977·78 naituduje a uvedie Verdiho Tt·aviatu. 

Dirigentka Sylvia CaduUová bola jednohlasne zvolená sa 
ge nerálneho hudobného direktora v Solingen. Je to prvýkri t, 
že lena v NSR zlskala vedfice dil'igentské miesto. Caduffovi 
vedie v Berne dir igentské kurzy. 

Berlfnska Státna opura pripravuje na suptomiler t. r. nov1í 
Inscenáciu Hindemllhovej opery Cardill ac. Hudobné naltudo· 
vanie má Marek Ja nkowskl, réžiu - Ha ns Neugebauer. · 

V Mnichove vo vuku 70 r okov zomrel profeso1• Thrasybulol 
Georgiades, do r oku 1972 vedúci lludobno·vedného sominira 
univerzity v !lfnlchove. Georgiades sa zaobeml predovietkým 
vzťahom hudby a reči (Der g riechische Rhythm us, Schubert, 
Musik und Lyrik ) a bol jedným z na jlepších znalcov Mo· 
zarta. 

Svetovú J)re nueru opery iv aj· 
člarskeho skladatela Rudolfa 
Ke llerbnr na "Anjel prichádza 
d:1 Bubylonu" pl'iniesla 5. júna 
t. l'. ziirišskä opera. Ako rei !· 
ser tejto, na Oilrrenmattov11j 
predlohe založenej opery, sa 
p1·eds tavil Gijtz Friedrich, scé · 
nu pripravil Josef Svoboda, 
kos týmy Jan Ska lic ký. dlriJ.ten· 
tom bol Ferdinand Leitner. Na 
sn!mke Wolfgang Reichmann 
(Ak ki 1. a Ursula Reinhardt• 
Klssová ( Ku rrubi ). 

Janáčkova Kára Kabanová mula v má ji t. r . premiéru na 
opernej scéno 11 Aachen. Bolo Itl prvá provincná nemecká 
opera, ktorá uviedla túto operu už v roku 1928 a takmer po 
50 rokoch ju ZIU'Bdilo znova du dra matu rR irkfihn p lá "u 

Divadlo v Linzi uvedie na j tlseil rakúsk u ]ll'Ont íéru Kr v!l vaf 
svadby od maďarského sklad 1t l nľ11 S!iudnr11 <;lr.nkHIII \' It 

Medzi nakladatefstva mi Ricordl Milá no a Uni versity uf t;h i· 
caao Press bolo uznlvorená dohoda na spnlučnú ediciu kri· 
tlckého vydania diel Giuseppe Vet·diho. Cle nml vyda vatprskéhn 
výboru sú o. i. Ursula Gilntherová a H. C. Rnhblns r.andun. 
Ako prvé diela vyjdtí Ru;ulPII n, Rt!r•lliem, Na hu r:r.o, Don ľ.arlos, 
Traviata, Aida , Macbe th, Muskll l'ný bá l, Ernan i, Liusa t-11ll er 
a jeho piesne. 



JUBILANTI 
Di1a 10. jú la t. r. os lávil známy 

slovens ký sklada teľ Ján M61·y svoje 
85. na r odeniny. Iste ka ždý z n ás po· 
zná jeho s pontánnu, spevnú a tem· 
peramen tnú h udbu z nespočetných 
rozh la sových nahr ávok. Váži me st je· 
ho hudobnú priamosť a pr i rodzenosť , 
ktorá zar učila nadčasovú sviežosť u 
obľúbenosť jeho tvorb y. 

]án Móry je rod ákom z Bans ke j 
Bys t rice (1892) . Zapisal sa na buda· 
po~lian sku univerzitu, kde v~ak a b· 
solvovnl ' iba ct vu ' semestre práva, le· 
hu s turá láska k IJUd be s a opl\ť ohlii· 
s ila . Stu dova l klavir v Banskej Bys· 
t r i ci ( ll prof. Schein bergera ), n eza· 
n ed ba l a ni skladatefské š túdi u m ( tri 
r o ky u prof. Dobóa v Buda pešt i ). 
Neskôr dozeral nnd jeho sk lada teľ· 
sk}'m štúdiom prof. Btisc he l v Ber· 
Hne, V k torého triéd e studoval 4 ro· 
k y. 

Skladatefskej práci sa vcn ovol Ján 
Móry takmer počas ccló ho ž ivo ta . Pf· 
sa! diela , ktoré si vsfmali ta kmct· 
ka zdého žánr u, i keď cent rom jeho 
t vo r i.Jy sú p redovšetkým orchestrá ln e, 
oporné (scén ické ), ako l vok álno -in · 
s lrumon lá lne dielu, kO mOI'I1 Ó p lesne 
a ~pravy ľudových piesn! a ta ncov. 

Sk lud by Jána Móry h o sa slnil zn<\· 
rn v1ni n íelon na Slovensku . Na lJr liva· 
ll ich v Budupešli, v Sofii, v Ríme 
~ indf!. Ja viskové cliela Jií na Mór y· 
110 boli p rc mióruva né na jčnste jslc v 
Brne, v l;'l 'tlhe a v O:<travc. !luclhn 
hol a pre 11cho vzdy žrtccllotn čis t ej 
l'Itd ost i. Za ťažova n ie hud obnóJ1o vy· 
ja dro vania p 1·cte nčnou pr oblémovos· 
ťou, n estálo nil<d y, v stredobode tvor· 

by Jána Móryho, l keď jeho h ucil)il 
r eago va la na bohaté s pcl< trurn živo t· 
n vch s ituáci!. Nec hcel h udbou pre· 
kÍ·oč i ť medze žánrovej a d ru hovni 
špeci fick o~> li - v snahe- neu t l áča ť 
j arno vla stn (l spontónn osť. Hudba b•1· 
la pre Múryho vvjrn:lrenlnl rHdostnó· 
ho ~ivotnéllo pu1;itu, ktorý sám prn· 
:tfval. A t ým p otes il rovnako i svoj
h o poslucháča. 

J~n Skladaný, ktorý slávi v tómto 
rokn svo j ~) 55. na rodeniny, zača l svo· 
ju ka r ióru - po skončen! št (ldi í na 
vtedajšom Státnom konzervatóriu v 
Brali!<lave (žiak p rof. Pau lin yho) -
ako č len opeméh o orchestra SND. 
Uz p red tý m vystupoval ako nádejný 
sólislH: v období SNP pôsob il v pov· 
s ta leckom rozllluse v Banskej Bystri· 
c t. Ešte počas svo jh o účinkovan ia v 
opemom orch estri, v ktorom sa s tJ l 
zástupcom koncertného ma jstra , w· 
čo l s voje vysokoško lské štúdiá na 

V$?1tJ. l'oE- vedenlm proL Tibora Ga~
l'arko, a to rok p o vzn iku VSMli. 
V čase pred zá verom vysokoš ko l· 
~>k 9ch š túdií bo l Sk ladan ý n a Hudob· 
n ej a a rtisticke j ústredni (te ra i šom 
Slovkon certe) ako organizátor kon· 
certného živo ta - položil nap r. zá· 
klali osvedčenej tradícii letných ko· 
rnorných koncertov. V d r uh ej polo
vic i 50. ro kov sa u ž or ien toval i na 
p edag og ickú p rácu, k torú zača l na 
vtedajšej Vyššej hud obne j š kol e, k to· 
l.' á neskoršie organizačne sp lynula s 
Konzervatór iom. Po d lhoročnej Rrác i 
na Konzerva tóriu p rešiel na VSMU, 
kde sa začal h lbšie zapod ievať teo· 
retlckými p roblémam! h us Tovej hry. 
'Ako prorektor školy sa zúčastnil na 
reorg anizácii vysokoškols kého štúd ia. 
Skladan ý postavil s voju pedagogickú 
prácu na princip e clialektlckého vzťa· 
hu uvedomelosti, analýzy a m uzicl· 
r ovan ia . Pritom podsta tn ým momen · 
tom činnosti jána Skladané ho je in · 
tegr ujúci moment ľudského princípu , 
ktorý vie ju bilan t veľm! jemne pri· 
spôsobovať in dividuáln ym da nos tiam 
a požiad avkám svo jich adeptov. 

...... 
ZnAmy pédagóg hry na huslé, pro· 

fesor Konzerva tória v Bra tisla ve Al· 

bí n Vrter dožil sa v júnt šesťdesiat 
ky. Vyr u<:ny llllWkcky vzu~t up 1\IIJÍIIa 
Vrteľa :tétCal uz v i;u~e juiw stúl111 

na p ražskom Konzervató ri u, lulu ilo 
viedol $evč!kov ~.ia k - p1·of1:sor ]. 
Baslui· a n eskór proL B. Voldán. Stú· 
di um ukončil intcrp retúciou l lusľo· 
vúl10 lwn cerlu ll mo l od Nir.colu Pd· 
ganlniho. Po konkurze clo opernéJ,o 
orchestru SND rozšíril A. Vrtcr svOJ 

obzor šll1<1lom na Vysokej hudob11Pj 
~ko l e' vo Viedni u p1·of. W. Scilm:i· 
de t iHIIlil n poknu: oval v sólistirknj a 
komornr.j ~imJU~ti (klavírno trio j. 
Koncor toval v Brntislave o vo Viedn i. 
V Bra ll sluve sa sta l prechodno čle· 
nom Aktnrclziuvovho kvar teto. Po 
oslo boden! so stal znovu koncer tn ým 
majstrom oporného orchestru SND n 
pokračoval vo svojeJ sólistickeJ čln· 
nosti. Prof. F. Kofenda ho povolal na 
Slf1tne ko nzerva tórium, kde sa pre· 
h11dovľ1va t s lái:ikový ull iHJI.' a JH'rW<J· 
vrtlo sa IHI novych ~i(ldijnýl' li os11o· 
V<kli. A. Vrtel' 7.anechal ~ól isltt.k(l a 
komorn ú čmnosť, r~ím zís hHI mowosť 
vrnovať sa v plno) sírke p•~dugogi1: 
hP.J práCI. V ramc1 funkcie vcrlurei:•J 
sláčikového odboru 1111 Konzcrvato· 
r 1u s tal sa členom odi.Jorných koun· 
s i[ ä člrnom umeleckej rady. A. Vr· 
teľ pracu jn aj na kated re orchestrál· 
n ych nústrojov V8MU a naclv!lzuje 
ztvó nwdz tniirodné l;ontakty - a ko 
pozorova teľ na n1edziniirod n ých s ú· 
fuzioch (Moskvu, Pozna it, Budapešť, 
Lipsko, Viedoú, Glasgow). PriJal po· 
;::vanie na prednúi.l<y (zahraničné 
konzurvatóriú v Amsterdame, Gronin· 
gune . .. ) . Pobyt v zahranič( v2dy vy· 
uzi l v p rospech oboznam ovaniu so 
slovenskou tvorbou. 

Absolventi z triedy AJIJína VrtHfa 
[má ich .už skoro 70) su uplatnili 

vo veľkom • .voutc na zodpovedných 
miestach domúceho i zahrun ičnt\ho 
hudo i.Jné ho z1vota. 

JAN ALBRECHT 

Tumá~ Seldma nn, jeden z uas ich 
popr j)dných predstavit e ľov popu lcír· 
neJ hudby, sa v p l!Wj a ktivite do1:il 
pti ťd esialin. Pracuje ul<o kluvirlsta v 
Tan ečnom on :he:-.t ri Cs. r uzh In su v 
Bratislave. Nŕll'otlil sa 22. V. UJ27 v 
Košiciat;h . Uz od ósmeilo roku hr (1 11<1 
klavír i, na ktorom sa zcloi<O ili:lľov,tl 
aj , pocas štúdi! na gy m náziu. Od ro· 
k u 1945 h rá a ko vykonný IHidohnil< 
v rôznych kape lách, o. l. v zn ámom 
orchestri Gustáva Offenn annu, s 1\lo· 
r ým absolvovul úspešné za lt 1·an ic1JÓ 
zE1 jazdy (NDR, NSR, Rumu nsko 11 Ra · 
kúsko). V roku 1966 zu nec hn l St!ld· 
ma nn hru v ka pelách a s lávn sH kln· 
v1ristom Tanečného o rc hes tra Cs. ro~
h lasu, kde pósobi dodnes. Ako klavi· 
rista je žiakom prof. Mic ha la Kari· 
ua a prof. Evy Fischerovej. Kompozí· 
e iu litudoval na VšMU v tm'lde nár. 
umelca prof. Alexandra Moyzesa. 
Komponovať zača l Tomáš Soldmann v 
roku 1958. VenuJe sa výlučne taneč· 
n ej a populárnej tvorbe,~~táva teda 
verný žánru, v ktorom/ 1:>Usobf a ko 

. Cena mesta Piešťan 

výkonn? h udobn!k. Počas svojej dva
dsdťrocncj kompozic11 r.j či nnosti na· 
písal celý rad ta n ečných piesni, m e· 
d~ 1 k torými je u j v cla spo loi:ensl<y 
angažové!nyc h. l'1uscfl "Kým všetci tu · 
dt<1'· zislwlu nu berlínskom festivale 
1'1usei1 soiiclar1ty (v ru ku 1971 ) p1·vll 
cenu. Iné s poloCensl<y <wgažovanú 
piesne juiJilanta miiva jú prem iér y na 
l!:~t1valc pu lillt;I<U j piesn e v MHr tl nc. 
n lcbo vychiídzuj ú u ko odmenen é di O· 
lu v rozhlasovej s(lťaži Piesne naš ich 
eln!. Z tvorby posledného o bd obia s i 
pri pomciune Ro jčlvó s ny, Prázdni ny 
s Hétnkou, Pfš vôilou lú k , Aprllové 
mam bo, Deii zázrak ov, Plese il s1 
cllľdil, Sve t k to má mlad ý, Romanca , 
Jej sa nedočkáš a cfulš le . Jeho spo· 

lupracovnfci sú našl pop rednf tex· 
túri a básn ici: Tomáš janov ic, Tibor 
Grti n ncr, Boris Droppa a mnohí ďa l · 
sL 

Tomáš Seiclman n píše a j orchestrlll· 
ne skludby, k toré "š i je" na svoje kl u· 
vi rlstlt;ké umenie. V nich pôsobivo 
uplatJ1uje n iek toré jazzovó p rvky a 
trendy súčasnej populárne j hudby. V 
poslednom čase sa Se ld mun n ang Hžu· 
j& a j v oblast i dyc hove j hudby , mtf
mii v sú ťllž l Ta l<ú mi za h1'aj, kdn 
oclznclo n i Pkoľlw jeho pekn ýc h po llok 
u pocl1odov. K najl'lsp cime jšlm v te J· 
to kategórii Se idma nnove j tvorby pot· 
rf jeho pol ka M<im vraj bleclé Hčl<fl, 
ktorú patrí ku l<mci10vém u rcper to;1 ru 
ro7.h lusových cl ychovkových p rogra· 
mov. · 

Miroslav B•·ož, hucl ohn ý sk l ada t e ľ, 
a r nn>.é r n ilérdirigcnt Tan ečného or · 
t;ltesti'U Cs. rozhlasu v Brali.s lrtvr. ~a 
narodi l 2. júna 1922 v juhos lávii 
(Han ja Luka ). Coskoro po na rod en! 
sil jeho rodičia presťahovali cl o Ji:1· 
dfichovho Hradca, kde vychod il za· 
k lad né ~ko l y a a bsolvova l m iestn u 
h udobnú školu v od bore kla v!r . Po· 
lom od išie l do Pra hy na Konzer va· 
t6riu 111, ktln štuli ovul di rigova nie u 
prof. ľiiVIa Dedcčku fi l<ompozfciu u 
Jll'Of. ]urosluva IHcl i<éhu. Krá tky i;él~ 
nav~tnvnw1 1 Rj ko n<:r.rvat6riu 111 v J.ip· 
s k11. /\ bsolvovill v rn1<11 lWI9. V prH· 
Xl ZiiC:al 11!\\J op,..r ny cl ingcnt v Ces 
kych Buclr tovJcta ch, odl<wr pres ic l tlo 
Ololuouca. Putom pilso iJII za dirigen t· 
ským pultom KarlovR rskóho symfo· 
ni t;ké hu orcliesl r<l. V roku J952 pri· 
chúclzu Miroslav Brož clo Bratislavy, 
kde (okrom kr(ltkeilo interme<:za r~ ko 
d irigent hudo bné ho divad la Na F1d· 
lova eke v Pruhe) p ôso bí podnes. Ocl 
počiatkov dirigentskej cesty sa ve· 
novH l Miroslav Brož a j kompozlcii. 
VHčsinou to I.Jo li skladby symfon!c· 
kého charakteru, a lebo väčšie s k lad · 
by Jii 'O ~ólové nástro je. Tak vznlk ll 
s uity pre 11 11sle a flautu so sp rievo· 
clo111 orchestra, Koncert p rA v ioionče· 
lo, juhočeská su ita, bälelná suita k 
rozprávke Tri pomm·an če. S prlcho· 
dom d o Brn lis lA vy so M. Brož čoraz 
viac p rikllliw k z(J bnvnej a ta nečn e j 
h tHlbH. Zak lad(! s l áči kový orcheste r , 
z ktorého nnskór vznikol Veľký ta· 
uečný orchester, k torý di t•igova l Vie· 
roslav Matusfk. Z umeleckej d ie lne 
M. Bro~a vyi;iel celý r ad pHrtltúr ( č l 
u ž vlastných, alebo ú p rav cl ie l Iných 
uutorov ). V roku 1961 vz niko l Ta· 
nei;ný orcheste1· Cs. roz hlasu a Brol 
sn s tal jeho Séfrlirlgentom. V tejto 
fu n kcii p r ucujc J10d nos. Pre TOCR na· 
písrtl M. Broi celý rad vk usných a 
najn1 ii súčasn o cítených partitú r . Pri· 
pOIIlCilltte si aspoii niektoré: "Cierna 
brnda" p ir.seil z o bdobia rozkvetu 
tt·ampskí1Cl i piesn! a "Krédo", s kto· 
ro11 získa l v roku 1972 Zlatú tnatl· 
slo~vskú lýnt. TC1 to p lejMu skladieb 
a l n~tru tll en tácií M. Broža do pl ií.a ce· 
Iý mel d robných zl!bavných s kladieb, 
ako sú pochocl y, v11 J čfky,. d robn é kon· 
certné sk ladby, sklad by pre dychovú 
h ud bu. Významné s ú a ) jeho scén ické 
hutllly. Prt r li lú i'Y juhilan tl:l h ýr ia far· 
baml, ktoré vsak vžd y s ú funkčné a 
n1krly samoúče lné. Sú prlézračné a 
po umeleckej stránke dokonalé. Jeho 
tvorba je cen ným vk ladom do po· 
klad n lce českos lovenske j zábavn~j 
hudb~ ZDENEK CON 

Z hudobných archívov 
Ta k n1e1· každá genorác1n; pracujúca n a poll 

5iovt: ns kej lw llúry, horlila zu ludové piesn e, 
zbiera la Ich, o le aj s pieva la, o bod rova la sa ni
mi v s mu tnejších l vcselšlch c hviľa ch. Plesňou 
sa upFJviío va lo a i vlélstenecké p ovedomie. Spte· 
va li na jm ti stude nti - ale t robotnícka a rol· 
nlcku mll!dez. Zná me sú plesne, sp ievané na 
výle toch, na n árod n ých zh romažden iach, Rle 
a j v domAcnostlacll, p r i n ávštevách a posede• 
nlach. 

Mali s me in terpretov ľudovej piesne aj v 
mi n ulos ti. Z n ich chceme spomenúť sestr y 
1\raftové : Oľgu a Mili nu. Obdarené n ádher· 
ným hlasom ( O ľga - sop rán , Mllin ka - alt ) 
vystu povali n aj mä pri vsrznam n ých prlležitos
tlach, a ko bo li napr. a ug us tové slávn osti v 
Martine , česko-slovenské stretnutia v Luhačo
vlciach, p ríc hod prvej československej vlády 
do Bratislavy v r . 1919 a rôzn e n árodné s láv
nosU: v Novom Meste nad Váhom, v Modi'9 
l v l3r ntlslave . Dnes sa azda aj zabúda na po
du ja tla, k toré svo jho času zna mena l! mnoho -

Milina [vľavo/ a Oľga [vpravo} Kraftovt1. 

najmtl v prospech n á rod ne j veci. Dnes, ked 
mám e skolen ýc h spcvl!kov, reprezentačné sú: 
bory, považujeme ich koncer ty a vystú pe111 a 
za samozreJ!n é. Precl rokom 1918 takéto pro· 
gra my boli zriodkavé. Aká ozvena bola na tieto 
ume leckó akcie, svedčia n iektoré záznamy z 
denne j tlače, ale a j s pomien ky účastnikov. 
O a ug ustových slávnostiach čítame v Národ· 
ných novin<í~: h: ,.V predvečer slávností 4. au· 
gu sta 1908 bol vei:icrok, na ktorom sestry 
Ol'ga a Milina Kraftové pr išli n a pomoc v na· 
s ej umelecko-výkonn e j bi ed e so svo jimi d ueta · 
mi. K t rávn iciam museli pridať, tak vrele a 
hrmotne si to z iada lo o becens tvo . Sestričky 

Kraflové spievajú sloven ské piesne - zvlášť 
lrAn č ianske - molové, hlboko - bôlne, a 
J?l'ilo m s ladku - ta k, ako tu od in ýc h nepo· 
čul". Ma li vel'h ý úspech. Prvý za ll u l tl ieskať 
Va Ja nský, k lo1·ý strho l celé posluchí\čstvo. Pre 
Ich pekný výzor H :.~ jav ich Vaja nský n uzva l 
"lutru uský.ml jedľami". Rovnaké (Ispechy mal i 
sestr y Kn1 [tovó u j inde, na jmä v Luhačovi
ciaclt .. $pi eva li s. ublui.Jou_ U(ljmä trávn ice, a le 
aj 1né ľucl ové pies ne. Radi s pieva l! rus ké ro· 
man cc, Cu jkovského "Večer", sk ladby Gllnko
ve . .. 

Zmieni me sa ešte o vystúpen! Miliny Kraf
tovej n 11 večierku v Novom Meste n. Vá hot1\ 
5. februára 1912. Národné novi ny o tom napí
sa li : ,,Os tat ný bod p rogramu bol v m alebnom 
kroji vyst úpevšia Milina Kraftová, ktor á pl'i 
s prievode Oľgy Erdelskej s pieva lo s lovensk é 
piesne o trávn ice dľa s kladby M. Schneid J•a · 
Tl'llavské hu a na opätovn é po~loda nie - vla· 
cP.ro r uských roma ncl. Milina Kraftová je zn á
ma i ~i diiemu obecens tvu aku mílý z jav, ktorý 
s vojím slávičím čistým hl áskom privedie p o· 
slucháčov alebo k )Jiaču, a lebo k rados tnému 
nad §en iu. Vycvičeným hlasom panuje nad po
slucháčstvom". 

Sestry Kraftové spieva li aj 11a koncer te Cer· 
vcného krížu v Modre· llarmónll 5. a ug us ta 
1917. Bo l to vo jnový rok, a pr edsa od znel! 
pred m iešaným obecenstvo111 slovenskO ľudové 
plesne a Cajkovského "Večer" . Obc sestry štu 
dova l! spev ešte pred rokom 1918 v Bra tis la ve 
u p rof. Wanliers tanta a neskôr u prof. J, Ege· 
ma . 

Pri príležitosti ukončenia XXII. piešťanského fes tivalu bol<~. d ňa 28. júla 1977 
v kon cer tne j s ieni Slovan m alá slávnosť, na ktore j podpredsed a Mests kého n árod· 
ného výboru I gor Kováčik v yh lás il v ýsledky súťaže o Cen u mesta Piešťan na rok 
l977. Sk!Q.dateľskú súťaž obosla lo 10 autorov. Na n ávrh poro ty, ktorej p redsedal 
naradný umelec Dezider KardOš, rada Mestsk ého n á rodnéh o výboru v Piešťanoch 

KONKURZ 
Stá tna filharmiínia v Kol i· 

ciach vypisuje konkurz na 
miesto zástupcu koncertného 
majs tra l . huslf. 

Program sestier, najmä Oľgy Kraftovej bol 
široký. Okrem ľudových p iesn! spievala á riu 
zo Smetanove j Hublčky, Grlegovu Solvejgl nu 
pleseii, z Wag nerovho 'ľannhtluser.a Modlit bu 
Alžbe ty. často vystupovalo na večierkoch Zl· 
ven y, s pievala v Akactomlckom spevAckom 
združen i pod t a!{tovkou prof. D. Orla, v Klr
ch enmus lkverelne pod taktovkou j . FrUhwlrta. 
Sest ry Kraftové sa dožili vysokého veku , naJ· 
mä Oľga, vydatá Stanekovií. Pri Je j deväfde
slatke prip ravil Cs. rozhlas v Bra tisla ve f 21. 
n ovembra 1967) v relácii "Na striebrist e j vlne" 
rozhovor, v k torom pani Oľga spomen ula svo· 
ju mladosť l spevácke účin kovanie. Sloven qká 
pleseň m a d n es široké možnosti upla tn e n•a . 
Nesmiem e ale zabúda ť n a t ých, ktorf v ml· 
n ulos tl t úto pleseň kultivovali, š!rlll a vvko· 
na ll t a k kus národno·budtteľskej práce Ses· 
trám Kraftov 9m patri n áš o bdiv a vďaka 

· u del!l'a tieto ceny: 
I. aenij ..... 

neud ellla 
lf, c:enu ...,.. 

ll ) St~nislttvovi 1-\ťlehelovi ~a die lo r>yehové kvin teto č. l, 
b) Igorovi I:libákovi Z<t dielo Divertimento pre sláčikový o rchester, Ol'· 15. 

Jlf. cenu ..".. 
~ l Alexejovi l"rie!$ovi za die lo Concer to per corno ed orchestra da camera 

con plano!or te, 
b ) Rudo !lovi Macudzil'lskému za d ielo Mimo le tnos ti p re trúbk u a klavlr. 

Dtlel :ra~a Mes tsl<éno n á rod ného vý\'Joru v Piešťanoch udelila čestné uzMn ln 
Vo1te~;hov1 Mojtišl!lVl 7;a skladbu Prá telsk é setkání pre sexteto a Petrovi Ftalovl 
~· skladbu Frag men ty p re Z klavíry. (K. D. l 

OPRAVA 

Proafme i!itatelov HZ, aby s i v 14. člsle opravili info r m áciu o koncertoch, ~toré 
12. a 13. V. t . r . dirigoval v SF Ken Ičiro Kobaja~i. Na p odujatiach odznela č a i · 
k o v 11 kého V. symfOnia e mol , op. 64 (nie Sostakovičova - ako sa auto••ský m 
nedopatrením dostalo do hodn otiaceho materiálu) . · - R-

MILOS JURKOVIC 
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Patrfle nielen k najYýsnamnejlfm a 
Jtajznbtejlfm, ale aj k najproduktlnej· 
11m operným rel!laérom naiich čias. Tá· 
to produktivita je pre pozorovatela ma· 
dzinárodnej scény hudobného divadla 
pria m ohromujúca, ak sa popri kvan· 
tite inscenácii zamyslfme aj nad atále 
vysokou kvalitou va~ej práce. Sám si 
r obfte výpravu, s te autorom scé ny a 
t asto aj tvorcom kostýmov. Pri tomto 
p racovnom rytme vám sotva zostáva čas 
vydýchnuť si, sotva máte čas na refle· 
xiu. Bohatstvo idei a náročnosť vdlch 
lnscenácif svedčia vl ak o opaku. Co je 
ta jomstvom te jto intenzívnej tvorive j 
)Jráco? 

Ne.návidím rutinu ... 

- To, čo najviac nenclvid!m, je ru· 
tina. Nwkedy to v~ak režisér nema na· 
oza j lahké. Ked m(t s nejakým kusom 
zvltísť veiký úspech, chceli by ho hrať 
všetky divadlá. Nebolo by nič jedno
duchšie, ako tieto produ kcie predať. Ale 
to Sél prieči mo jeJ životnej fiiozoffl a 
temperamentu. Pri novej produkcii diela, 
ktor() som už Inscenoval, pokúšam s11 
vsetko vidiet kriticky ~ novým spôso· 
butn. Pravdaže - s ve!kou prednosCou, 
~e dielo už poznám. vera času venu· 
jem štúdiu dielu, hudobnej analýze. N<tj· 
väčšou časovou fnvest!c iou pri prfpra· 
ve diela je u mt)a š túdium partitúry. Mu· 
sim poznať operu práve tak dôk ladne, 
ako speváci, alebo dirigent. Obyčajne 
praCUJem súčasne na troch kusoch. Od· 
kedy robfm sám !tJ scénické návrhy, pra· 
c.uJem rýchlejšie 11 lepšie. 

. Spomenuli ste, l e stil:asne pracujete 
na viacerých dielach. 

- Ak Inscenujem nejaké dielo, napr. 
,.Poppeu" v ZUrichu, som ním plne za· 
rnestnaný. Pre zmenu čftam potom pred 
spunlm hodinu "Prs teň", alebo "Don 
GIUVIII111iho". Cfta rn li stud ujem tieto die· 
la, nemám silu, aby som iCh tvorivo 
rozobral. Ked je "Poppea" hotová, mo· 
žem medzitým z!skané informácie a po· 
znatky "vyvolaf'. Asi takýto je môj po· 
stup práce. 

Vďačíte za prvé velké podnety kariéry 
- hudba, alebo divadlu? 

- Mal som to šť!lstle, že som začťnal 
vefml mladý. Ako JBV iskový výtvarntk 
som spolupracoval s Carlom Ebertom v 
Berlfne; od detstva som v úzkom pria· 
tPTstve s H. W. llenzem. Istý čas som 
pracoval viac pre divadlo, vždy som 
v~!tk mal hudbu rád. Ako javiskovy vý· 
tvarnťk som predsa len nebol ~tastný. 
Počas alž!rske) vojny som musel dva a 
pol roka slúžiť vo francúzskej armáde. 
Nlokofko mesiacov som strávil na Stl· 
hor e a mal som čHs rozmýšT!tť o nlf)· 
ktorých veciach. Rozhodol som sa, ll:l 
uf nikd y nebudem autorom scén, llk zá · 
roveit nebudem roblt aj réžiu. Moje prvé 
práce sa páčili a niektor! významn! fu· 
dio ml na tejto ceste pomáhal!. Ako re· 
žlsét• som spoči atku pracoval Iba v čl· 
nohre (Dilsselclol'f, Mnlchov, Frankfurt 
atď.). Potom som začal o situlícil ne· 
merl<ého divadla pochybovať a stal som 
sa operným režisérom, pričom mi pred· 
ehádzajúca práca prišla velmi vhod. 

Nový život 
čičikova 

Tean-Pte~re Ponnelle 

Má te hudobné vzdelanie? 

- Ako mladý muž som hral ,na klav1· 
rl a v Parlži som študoval harmóniu a 
kpntrapunkt. Nikdy som nebol činný 
ako pr•ofes!onálny hudobník, pretože S"om 
chcel byť predovšetkým maliarom a učil 
som sa u Legera. 

Stáva sa, že vizuálna koncepcia je pre 
vás primárnym vnukoutfm? 

- Niekedy. Sok vizuálneho pôvodu Jfl 
ni ekedy rozhodujúce,sl, ako zdôvodnenie 
dramaturgickej intel'pretclcie. Režisér je 
však vo mne omnoho dôlezltejšl, ako ja· 
vl skový výtvarnll,{. Cas ta mclm už Jasnú 
predst!tvu o koncepcii rézie - a ešte 
stále neviem, aká bude výprava. · Pri 
každom diele je to InAk. 

Keď s te na puchybá!:h, riadite sa Jen 
hudbou ? 

- Samozrejme, ved ide predsa o di· 
V Ad lo hudby. Ntkdy by som sa neodvá · 
ži l, to st divadelní reziséri dovofuj(t u 
Shnkflspeaw, a lebo Schi llera: zmeniť u 
Mozarta čo len jedin(t notu. 

S fi aj ta k l t•eziséri , kto ri svo ju ítlnhu 
vidlil prevaž ne v lwme ntári , v de mnn· 
táži di r. la. 

- ja nemôž~m prucova ť, kr. cr dielo 
nem ám rád. Inscenu jem ho len vtcciy, 
ked mám s ním konlokt. :l.e pritom muž 
no ukázať rozpory, alebo aj porhybné 
aspekty. je samozrejmé. Ale denuncov<1ť 
dielo, naprlkl!td \Vugnerovo, len prato. 
aby som ukázal, akým antisemitom a 
malomestfakom bol, a pritom Ignorovať 
napt"lklad celú mýti ckú oblasť, je pre 
mr1a nezmyselnou opovážlivosťou. "Prs· 
tet)" by som nikdy neinscenoval, keby 
som nebol fanatickým prlvriencom 
Wllgne-ra. Pripúšťam, že existuje pre miw 

aj tabu - JB nim napríklad Mozart. 
l (Pozn. red.: l toto tabu J. P. Ponnelle 

zrejme poruiil - na tohtoročných Salz· 
lturgských slávnostiach Inscenoval s • el· 
kým uhlasom Mozarlo\lho Dona Gio· 
vann ího a La clemenza di Tito. ) 

Mnohí či noher n f raiisérl inscenonll v 
posledných rokoch opery. Scéna hudob· 
néhn divadla im vďai:l za niektoré diUe· 
žité podnety. 

- V divad le existuje celý rad skve· 
Jých osobnost[ a talentov. Nemysllm, že 
na to, aby človek inscenoval hudobné 
divadlo, mus! bezpodmienečne poznal 
noty. Silná osobnosť, ktorá nemá poMt· 
tla o hudobnom p!sme, môže s bohatou 
fantáziou, s dobrou pamäťou (a s pomo· 
cou šikovného spolupracovn!ka ) Insee· 
novať uj operu. Co t·ozhodne odmietam, 
je postoj niektorých divadelných reži· 
sérov, ktor! v opere vidia čost zastara· 
Jé. Takýto postoj sa mf protiv!. Nene· 
chám so od nejaké ho ldlotlka poučovat 
o tom, aký hlúpy bol Mozart, alebo Ver· 
dl, či fudia, čo Ich diela majú Tad l. 
Technika opernej réžie je celkom Iná, 
ako technika činohernej réžie. Clovek 
má pred sebou metricky zadelenú časo· 
vú niť : partitúru. Allegro nemôžem In· 
scenovat ako Maestoso. Musfm sa pri· 
držiava t časového priebehu hudby. Pre 
mnohýCJl režisérov je to možno akýsi 
"korzet", Ja ho vsak akceptujem a mám 
rád tak, ako mám u francúzskych kla· 
sikov rád alexandrín. 

Máte pri vypracovhanl koncepcii! 
jasní• predstavu o m·čítont obsadení, o 
určitom spevákovi? 

- Na každom kuse pracujem len vte· 
dy, keď už poznám obsadenie. AJ zmluvu 
podpgem len vtedy, ked je obsadenie 
už isté. 

Kedys i sa speváci pokladali za henc· 
ky neta lentovaných. Rozvinul sa typ spe· 
vác keho interpreta pozitlvne? 

- Nev1em, ako to bolo kedysi, lebo 
vtedy som ešte nebol na svete. Spevák 
sa pokladal za idiota. Cl nfm bol, či 110 

takým urobili, a lebo ho odsúdili k to· 
mu, aby ttHo úlohu hral, na to by som 
nerád ollpovedHI. Poznám vera spevákov, 
ktor! sú intelektuálne za loženýmf osob· 
nosfnml. Robia si vá~ne starosti, ako čo 
no1rlokonale)šie vmknút do svojho par· 
tu, clo hudby, dramaturgie diela, pričom 
Sil nechcú pred oponou egoisticky za· 
skvieť len svoj!m hlasom. Sú ešte aj tli· 
kl, ale }lotriA k posledným "diMsAU· 
rom". Vymienlju. A pre mfta nejestvu · 
Jú. Spomei\te si napdklad na taliansl;y 
tenorový odbor, ktorý bol takmer syno· 
nymom pre imbecilitu na scéne. Keď 
ter11z myslfm na troch na jsl8.vnejšfch Zá· 
stupcov tohto odboru, na Pavarottiho, 
Dominga a Carrerllsa, tak ka ždý z nich 
je svojim spôsobom vy nikajúcim Inter· 
prelom svoJej úlohy. Sú to rozumnf ru
dia. 

V Zfirlcku inscenujete Montevcrdlhtt 
cyklus. Doterajile produkcie Orfea ä 
L'incoronazione dl Poppea boli senzt
ciou. Prlkladnou mo!no nazvoť aj Yala 
spoluprácu 11 Nikolausom Harnoncour
tom, dirigentom týchto predstannl. 

- Bola to v mojom živote najkrajšl• 
spolupráca s dirigentom. Spočiatku som 
bol trocha skeptický. S · Harnonč:ourtóm 
som poznal Iba ,.Orfea" a podla mifa 
bol trocha nežlvotný. Potoin sme ·sa 
stretU v Kolfne a ukázalo sa, akým 
skvelým hudobnfkom a profeslonálnyl'rl. 
dlvadelnfkom je. Mal! sme velké šťastje, 
pričom by som chcel povedat, fe kom
ponenty vedúce ku štastlu možno ka· 
meň po kameni zložlt, a to sa nám zreJ• 
me podarllo. Ale ešte nikdy sa nestalb; 
aby boli od prvej sklišky dirigent .....; 'Aj 
celý ensemble Basso contlnua - prf· 
tomn!. Tak som si kedysi predstavoval 
Mozartov cyklus. Poklai ide o Montever· 
dlho, k Mozartov! a Verdimu vedie od 
neho celkom jasná lfnla. ľext Poppey j e 
pre mľ\a ako text Shakespeara. Postavy 
plné protlrečenf. Strlmjllcu a virtuóznu 
Inscenáciu Poppey som videl v San Fran· 
clscu od Rennerta. Rennert Inscenoval 
prekrásny, vážny a tragický kus. Ala 
nemôžem sl pomôct, pre mňa sú všetkJ, 
postavy v tomto kuse ludla, ktor! S1i 
zárovet'\ velkolept l podvodnlcl, zločin· 
cl l svätci. Stále striedanie komtckéno 
a tragického je hlavnou črtou dram.atur• 
gie diela. 

V Stuttgarte budete lnscenont wi.i
neroY .,Prsteň". Ako sa dfYate na naj
novlie pokusy a tendencie wagnerow• 
skej scény? 

- V dejinách Interpretácie Wagnera 
vidfm tri dôležité stupne. Prv9ml by bolt 
Wagnerove vlastné výklady v Bayreuthe; 
éra, v ktorej pokračoval jeho syn a je· 
ho nevesta. ja by som Ich kvallflkoval 
ako iluzlon!stlckú rozprávku, s možnos· 
ťarnl vtedajšej techniky, s Istou prim!· 
Uvnou dfspozfclou k ilustrácii, pričom 
treba poznamenať, že an! Wagner nebol 
s týmito riešeniami spokojný. Potom pri• 
šiel vefký divadelnfk Wieland Wagner 
so scénou "zbavenou haraburdia". Bole 
to vo velmi priaznivom momente, po 
s troskotanf "tisfcročnej rfše", s ktorou 
Wagnera, ktorý za to nemohol, neustála 
identi fikovali. Potom prišiel treU stu· 
peň, celkom opačný. Prišli kritick! 
chlapci, ktor! sl povedal!, to je p redsa 
špinavá vec, a tak sa Inscenoval akýsi 
druh menšfch Ibsenov. Co je tiež d0le21· 
té, pretože ka ždý výklad je dôležitý. 
"Prsteit" je dielo, ako Mozartove "Co
sl": dielo, s ktorým sa treba zaoberať 
po celý život. 

Rozhovor viedol: Imre Fablan 
(OPERNWELT č. 4/1977, kráten~. 
Pripravila a preložila: E. Bdni~ 
ková) 

Operný 
zápisník 

Ako sme už Informovali, v júni t. r. bola vo Veľkom 
divadle premiéra opery Mŕtve duile od Rodion a Sčedri· 
na. Dvojtisícová sála slávnej moskovskej scény t lieska · 
Ja vyše 50 minút novému dielu 44-rotného sklacittte!a. 
Operu napísal SC:edrin podla Gogolovho románu Mí·tve 
ou~e. ktorý nazval "svojou najob!úbenejšou kuillou ... 
Nešlo mu o Ilustráciu prózy Gogoľa, ale o prevedeniP. 
.,poémy" clo Iného druhu umenia, k to rý má svoje zll· 
kony a umelecké rezultáty. V popredí teda s toji ani 
me tak fantastický pdbeh kupovania mŕtvych du~ f. ako 
zobrazenie dvoch svetov - ľudového a toho, ktorý 
Sil naLýva vyššou spoločnosťou. Sú to dva ostne, na 
ktorých je postavená celá dramaturgia a Ideový pátos 
pat·titúry. Inscenáciu režtjne pripravil hlavný režisér 
Veľkého divadla Boris Pokt·ovski j [mimochodom - jeho 
Inscenáciu "Nos" s hudbou Dmitrija Sostakovlča na go· 
golovský sujet sme videli 1 u nás - v r. 1976). dielo 
hudobne naštudoval Jurij TemirkanoY, prvý raz s tojaci 
za pultom Vefkého divadla a výpravu navrhol Valerij 
Levental. 

AlexeJ Voro!>ilo - pred~tavilel 11/ulneJ postavy {Ctčl
kova} zo Sčedrmovej opery Mŕtve du!>e. 

Na sklonku tohtoroc
neJ dwadelneJ sezóny 
/ 18. Júna 1 3me przvlta!l 
uýznamnú umeleckt1 dvo
Jicu, host llJI1ceho dlrl· 
genta Klau$a Dondtha a 
~opranist ku He len Dond
thovú v čerstvej inscenó· 
cii Pucciniho BoMmy. 
llelen Donáthovú poznn
/Ú významné operné sc~
ny, ako napríklad Mnl· 
chov, Hamburg, Vledetl. 
Salzburg. Popri divadle 
sa venute aJ interpretdcti 
piesnt a fef doménou te 
predovt;etkým lyrtckg 
odbor (ale nie bel-can· 
tovrJ, sk6r nemeckO}. Je 
to vzdcny faviskový typ 
s vyhraneným štýlovým 
cltenfm. Farebný hlas, 
miikkrJ, sugestívne obsaž-

technicke parametrt~ l'Jq
náthoveT profilu sá te
dinečné, o tom azda n ... 
treba pochybova(. Pl'QJJ, 
da, napriek všetkým spo. 
menut1ím kladom sr11• 
predsa trochu lutovalt • 
že sme /U nepočuli IJ pre 
flu IJyhovufúcet partlt. 
Vyhranenost špecidlne 
na lyrický odbor hola 
mtestamt ztavnd Ite 11'1-
dinečnou mozartovskou 
spevdčkou}, no p11d1Jt! na 
vý~kach bolo ctttf, že ·1tf 
dom~nou nte te Pucclrli. 
Nemali tott~ tú expresl· 
vttu, ~frku a dynamick~ 
§plčku, aktí st skladttte'l 

R. Sčedrin pfsal svoju operu 10 rokov. Bola to však 
práca mimoriadne preclzna. Ved počas trojmesačných 
skú!iok vo Velkom divadle nezmenil skladater an i jedinú 
notu v partitúre! Speváci pracoval! 7-8 hodín denne. 
s ve!kým zanletenfm zvládli party, ktoré bol! - podfa 
Ich vyjadrenia - mimoriadne náročné. Hlavné úlohy 
boli zverené popredný m sólistom: CičikoYa spleval , n\la· 
dý Alexander Voroiilo. Vladislav Piuko, známy ln!,!!r· 
prét klasických úloh (Don José, Cavaradossi a Herman ) 
naštudoval úlohu Nozdreva, zložitú postavu Sobakovl~a 
spieval Boris Morozov a úlohu Korobočki - Larlsu 
Avdejovová. 

Svo1e uové dielo nazval Sčedrin v podtitule: "opern,:, 
scény'. Tri dejstvá obsahujú 19 scén. Sú tu všetk v spO• 
soby ensemblovébo prejavu - od dueta po 16 hla~ 
Každ ý, hrdina mA lludobnú charakterlsti:ku: áriu por. 

Snfmka: A. Makarová - APN 

trét, každé dejstvo obsahuje pantomfmlc kú epizódu. Za· 
uj!mavým detailom je l to, ze pre lepšiu lndividuallzá· 
clu autor využ!va ot·chestrálne party. Napríklad Soba· 
keviča charakterizuje zvuk kontrabasu, Korobočku -
fagot, Manllova - flauta, Pfuškina - hoboj atd. Iba 
Clčl kov . sa "prispôsobuje" svojim partnerom, prejavujtíc 

· tak ' menlivosť svojho cha rakteru. Orchester je bez slá· 
č!kov ' - namiesto nich zaznieva komorný zbor. Autor 
to vysvetruje tak, že rudský hlas je najprispôsobtvejllfm 
hudobným Inštrumentom, schopným vyjadrlt nuansy 
duševných pochodov. Sve tlé ženské h lasy, zastupujúce 
v orchestri sláčikovú skupinu, spievajú v Istých mies· 
tach popevky v národnom štýle. je známe, že celá tvor
ba Sčedrina vyrástla z národného ducha. No v tomto 
diele sk l a'dateľ ešte hlbšie odhalil možnosti národnej 
intonácie. Stará melódia piesne "Jamščlkov" sprevádze 
celú operu; podčiarkujúc jej Tuctový charakter. Z diela 
je zrejmé, že túto hudbu mohol naplsat Iba ruský ume· 
lecc Moskovská Pravda po premiére napťsala, že toto 
fundamrnlálne dielo Rodlona Ščedrlna je významným 
vldllclom. clo hudobného spracovania gogorovského od ka · 
zu, IRINA MAKAREVICOVA 

nfí a mimoriadne citlivo 
ovlddan!J rod zai!tatku do 
konca} drfal obecenstvo 
v napiitet pozornosti. 
Spevdčka predstavila Ml· 
mt v nafprtltehavefšom 
svetle. Koncepcia tet vo
kdlneho vyjadrenia bola 
priam vzorovd. {Okrem 
in~ho a; krdsne dynamtc

.ké . rozvrstvenie.} Ze at 

vo vyptltefštch pasážach 
nároku te. 

Klaus Dondth te typom 
tvorivo zantetenéh o hl. 
bav~ho dirigenta a 1~

ho taktovka sa stístreďu~ 
te nielen na tičinn~ vy· 
znenie každef frázy skla
datelovho rukopisu, al~t 

v!Jdatne usmerl'!ute al 
spevdka, tolerute tefio 
koncepciu a hlasové ·dts
poztcie. 

IVAN ONDRASE~ 


