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Významotvorná 
povaha umenia 
Skutočnost bez ľudSkého vn!mama 1e 

tba ,.vec", ob1el<t, ktory sa az vo 
V7.taliu k č loveku zvý:.:namiluje a nado· 
búcla ľud ský zmys1:.l. 

Veci ,.o sebe" sli iba putenciOnú iny tm 
DO~ t teľmi mo~ný<;h ľudskych významov, 
kturô sa realiZUili vn vzl'ahu k človeiw. 

A 1 e~ tetický a ideov ý v yznam a zm y
&r~ . \'f'CÍ sa reali .:u1c v tom to vz tah u. 

U oJ 1ek ty ,.o sebe", n HJ s(t totoznú s 
t 1111, v ake j p t·edmelue j vý..:namuvusti 11 
v nhom pred metnom zmys le ~a realizu tú 
V f !~lP. liCkOm Vf!dOill l C )O\'ľka il V UmH· 
lf'c kom obraze. Tem 1~ t y OIJ if~kt sa 1110i.o 
vo vz ťahu k (;loveku v oditsnum zmyslu 
ZV\Z illl nlll iť . 

Ludská významnos!' vecí z.lvlsí tdk od 
OIJ tf! i\lU VI1 ÍIIli.llllil , ilKO !li od cloveiw 
~>a n te ho. Ai od cluvek.t závi sl, v akom 
zmy~le sa skutočnosť vo vzťahu k ne
mu spredmetní. 

\ 'ytHamove ,.zaznievn" skutočnosť pte 
č l oveka vzdv v takom zmysle a v ta
kel emocion[llne j kvaltla t í vHostt , ako to 
zodpovedA irh vzúJn ntnému vz ťahu. V 
ť.stelickom v edomi člnve l(ll , ako aj v 
Ulltc lr.ckom zobrazen! je skutočnos ť .. za 
lntonovaná" v ždy v určitom fudskom 
zmysle a význame, vzdy v u•·~itnm i Htcr
va l e, v ždy v určitom vzťahu. Do eslr!· 
t wkého vedomia človeka a do umelec
ki'oho obrazu ni~ n evch{ldza zo skutoč
noo.; (J tba v tupom dopade ako ilJa ,.vec", 
hf'Z ľud ského významového ,.z11znen ia": 
hr'í' uvedomenia v fudsknnt zmys le. 

V Judskom uvedomr ní sku to(:nosti zniP. 
s k ut oi:nosť aj estelickv 11 urneiHt:kú zniJ
J'II ~ r. n f~ sk11 točnos ti JP. zamr.t·anl! prr!rl · 
nw tt tl' p redovše tk}rm na tu l o wi ľ u d~k (t 
v r z • a mnosť a zmysel. 

L lliPlecké zobrazcnlp skutocnosli nsvu
juje skutočnosť v takom kvali tal[vnom 
zm1·sic, v take j v yznamovej prcdmct
no:,ll a v take j podobe, a iw to zodpo ve· 
d <i tch vzájomného vzťahu. \' umelPc· 
kom zobrazení nikdy nejde Jen o v yho· 
tovcnw hmotného duplikátu. Ľudský es-
1elicl<ý v ýznam a zm ysel vm:l k onštttuu 
l€ a f ixuje umelecké zobr azen ie význa 
Jilotvornou odchýfkou od naturalizmu . 
Objavu je objekty zobt•azP.n ia v ich ľud · 

skci estetickPj významnosti . v takom 
zmvsle a v take j kva li tatfvne j predmet· 
n osti . ak o to zodpovedá po tr ebám ďal 
šieho rozvoja a v ývo ja človeka a jeho 
bv t ia, jeho životnl'ho (tsllla, spoločPn · 
J;kPj praxe a tď. Cieľom u meleckého zn b-
1'Bzenia je estetický a ideov{• význam a, 
zmvsc l vecí a nielP.n ic h hezprostrerl n ý 
n atu rá lny povrch. Estetirk(t významno~ ( 
11 estetický zmysel vecí znch y t[t vajú ume
IPck l! zobrazenia p reknnanfm netvor tvei 
nn t ll t'H iislickej " vec"-nostl. Pt·avda , ume
l P.ckl\ zobrazen ie sa nevyčerpáva i ba fi
!iovrmhn významnosti 11 zmvslu samot
n ~rch vec!. Má a i svo je pokrai'o van ie v 
tvor be vla stne j, svo jiJylne j v ýznamnos· 
t i, k torou participuje na d ynami ke rml 
skl'h o bytia. 

Ume lecké zobrazenie skutočnosti nik· 
d y nflreg istruje skutočnost Iba pasívne. 
Odclivľu je sa od takéhoto pasfvn eho na
zer<~n i n významotvornou čr tou, ktorou 
rea lizuje estetické osvojenie skutočnosti , 
il to v takom kvlllitatfvnom zmysle, 11ko 
to zodpovedá jeho aktuá lnym vývo jovým 
pnlreMm. 

Tni< je to aj v hudbe. Ani umelecké 
vy jadrenie vnú torného svetn č loveka sn 
nr.zaobíde bez význnmotvorn ej odchýl · 
kv od n atura lizmu. Ani hudba, k torá m (t 
podľa všeobecne j m ienky na jvi:Wšie p r ed
poklady vyjad r i ť vnútorn ý svet človeka. 
sa neobmedzuje iba na jeho pasfvne, na
turalistické reproduk nvanie. Zivotné 
emóc ie sú Iného druhu ako zážitky hu· 
do!Jnč. Co do d t·uhu záži tkov, nie sít 
toto žné. Hudobný výraz životných zážit · 
kov môže byt p ri na !lepšom Iba Ich ob
razom, vyjadruje ich v odllšn ei sfére 
em~tonalicy,. A-k bi'1 t001tt ~ nebolo, 

po tom by sme 1' 1 5tilčt l l tba so samot n<> 
mi žtvotn \ 1111 zázt t kamt a hud bu b\' sme 
lll ' j)O t i'CiJO\d)i. 

'ľúcla a j ll lll P. iecké Vl' lo lfi ľPTII I! ZIVUI Il )t il 
cm6t:tf mó c lia rakH•r rnl o~ t i vnf'!l svujhyt · 
111~j tvorby a špecificke j významotvnl'· 
nus li, i<lor i\ sa rea l iZli iO p l't •knmtnítn 11 

odkiollum od natur.t ! t71lltl. Plat í to 11 11 , . 

Jen V iHid ile, kde jP l a lO V\ Z llillllOIVOI'I o.t 

uci r h í•rka dZdn n.tjviicstd, ale v ka i.d ·1111 
druhu untenia, lldJH'. fll vn v\•tvn •·n•llll 
umpní, kde hv sa zdalo. i..f' tciP- tba o loro 
ll! reproclukovan tc sk utor' nostl. Tf'nlO J<IV 
l u vysll )i.nc postr cllol u nds napr . L . S;tu 
ť; tn IJI'I V\ tvarnom zoht'i!Zf!II Í s lot toč no-< !1 . 
ilovrH'IHC: ,. jedni ju illtcwpretnjít v izu ŕi l 
ne jšie a st<~tickejšie , k ým ini výtvm·ne j
sie, S Jll'P.VahUII millia.·skr!j, IVil l'rtVej, f a· 
re !Jne j, stavebne j il i. hndnnty". [ \ í:· 
lva r n\• i tvot č. 2 1'1711. ) 

Pr itVdél, V II ITIPif'rkPf tVUI'IJP. Sél Std\' il 
skutočnos ť pred mrtorn zo bra zen ta n lP.· 
IPn vo vysl ovenom z:\mere nlf'í:o zohra-
7. i ť. 

l' nw leck,i tvorila jr> prr cl tnntnl\ ai l\ 111 , 
?c lP.i ohrHZotvnl'llll povultct , untr·ler·l; :'! 
1 vor ivil ohrilzot vot·no">f. j r~ n i dovŕiienim , 
vyítstcnim d ynamikv a tll'C illien vníttnr
néhu sveta č lovekn . iPilo vr!domia. V 
tom to zm r" lf' iC unwlcrhll tvorba prPd · 
nof' tn{t aJ,o stv;írncntc fi sebavv tváran•n 
t' lovPkll. élovPk sa <;l,íva a j Stlln <;ehr. 
predmC'l om. Na to upozot·ni l uz a 1 !l!a r x. 
A je tomu IRk ai v ll lllf' lec·k P.t tvorl tr.. 
Cmelf)Ck;í ivot·ha je jed nou zo zložiek 
ruclsk(rr.h dimP.nzi l, v ktorc~ i sa ret~lizu je 
rozvoj a vvvoj t~l nvr.ka, jr.ho zľucl s ťr. vit · 
nl r!, jeho zospolnčen štenie . 

Takúto funkc iu moze llllH!lli P. v Ž I V!tte 

t' lovr.l, a zohra ť Jen takym v yznamotvor-
11 \ m ctnom, k torvm konst i tuu 1c nove • : ~
tf· llc ko· td euvú kva l i t v, potrebné pr e jello 
tfnlší vyvo j. Iba nalural ist ick ym zopn· 
kovnn fm skutočnosti, tPdil bez sp r ed· 
motncn ia skutočnosti v potreb nom k va· 
l ttalívnum zm ysle pre jeho rozvo1, ta· 
!wto úlollu umeled<ú tvorbu nemože zn
l t rať. Umenie aj popri zoiJrazov;tní sku 
tučnos ti je prí nosom pre spoločens l ; ro 
historicky rozvoj človeka len vtedv, kNI' 
ILI zobrazuje v takom zm ysle 11 v{•zn;; · 
mc, ako to potrc1Ju 1e ore svoj rozvo J. 
u melecká tvorba je predmet n(! a l vo 
vzťa hu k budúcemu vnlma tefovi ako 
p redobra z jeho bud (tceho stvárncn ta 
umeleck }·m dielom. 

Teda umelecké zobrazen ie skutočnos· 
ti sa r ea lizu je ta k ým v{rznamotvor n í' lll 
t'; inom, ako to zodpovedá význAmnosti 
u zmyslu zobr azen ej s kutočnosti vo vzťa 
hu k v ývojovým potreMm č loveka. iclc 
lll o relatívn u SVOJby tnosť umelec l, r! j 
tvorby, ktorú mal mozno na zreteli a i 
Picasso, keď povedal , ~e umenie j e taká 
lož. ktorá nás privádza k pochopeniu 
pravdy. Podstata h i stor icke j pravdivo::,li 
umeleckého zobrazenia spoč !va p r ávP v 
tom, že osvojuje sku toč nosť v takom 
k va litatlvnom v~·zname a zmysle, ako 
to zod povedá p otrcblirn ďalšieho v{rvoja 
ľ udského bytia. V ohl Asli tzv . významo· 
tvornej odchýlky od IH!lura l izmu sa rr~a 
lizujú i deové a esteti cké potrebv č lo· 
veka, hislot·ický a spo locensk \1 zm vsel 
zobt•azovaného predmetu . Tu ne jde o 
kvantitat!vnu, ale o kvalitnllvnu p lno
hodnotnos ť zobr azP.n ia. Kvilnli ta t! vnu 
netotožnosť a význarnotvot·nft svojbvtnosť 
umeleckej tvorby prf'lo ani nepocHu
feme v umeleckom zobrazen! ako nedos
tatok . Pr áve naopak - ako plnohod· 
no tnú významnos ť. LP.n zo st ran y nevv
spelého vn!mateľa je poci ťovaná ako nn· 
7.hoda so skutočnosťou. l eda len v prf · 
stupe, keď n emôžeme hovoriť o plno
hodnotnom estetickom vnlmanf. Práve 
touto č •·tou dosahuje umcleckií tvort:11 
svo j zámer. id eu, mvšlir.nku, ktorú sir.· 
dule. 

Estetické osvojenie skutočnosti v ume
lecke.i tvorbe je teda aktl·me, premieňa· 
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.. 1\a jenda, dtí sa to l'f'll.:uve o J) om pot>l'ilaf , l'l'fi;,,. IIJelo; li c~kt/ lt~lll,Pľ n.J ! 
!wkr( Kvôli ro:siallle!!iei t echn1ke p o , t tw!l C:rameru .na~/ _C: eFJIP/w ; a _Ir• 
preto. ze u d o/}(J - od Chopmu ·- u~ ~Pl'l :·ai·aia .. rm láclCil . inti (el'fm~k(~ . 
h··~ PlJil iÍ ienia k lmnrne1 tooriJif . k torú /HW!i C:lzopin a f.is7.1. Dnr~ . íP , nám 
;r-··.nP · ~e J...·f o oultída f .i .\7111 . ni cí lecluu ku , k t o uol!í:lu G_IÍopi n a .. . IJIP ,lir.t_lf>w 
k l rll ll l'i. Clw'l;m prr>cl llir/(1/ lllíuo; klauímelw zvuku a uytvo r i / proiJI,t5m fÍrlf'r'l l, 
!.:Ir ní v 1 ~Iri/ u íf..: l rulom nnpresiOill<l i l'kej l(uriii!J . . a pre/o .,o nei·u(/ 11je~nr- . 
;:,, Kaf encla ~(l S/JOf Í/11 r o; /i/ad olll, k/OľP11111 !Jo/ fOS/l !f smr>r / i.lf'(l, l~ ~·tp!'Í'J/']1 
rl tli' ' /l>or f ntP / . snn~1/ už p o pr ve t sve t o11e j uojne do l'iel l f takú 1.:/_cm.ir·'w 
l'' rlmtoqíku. klnrPJ fPrl imí m ctel om bol o uJ..:a~at nojh.-raj~iu . r•p , /u o J..:t'orťi 
ai\1//,ľ naf(Ji.t•; , l! moin6 Vlísledklf . a lo n ielen pokiaľ i s/o o Č'i\lnl u, ·diPl• 

I tl\ / , \ l! !l n ztmi•nn , ( llľ lf, ale a j co clo r rimofarefmosli. :Va .ro7rJ(ei nd ll'jr~.' 
kL; r•/1 rnrJ jrcl! ui'lleľoo . Kafendovo uwnvifo nts SIW~I!n!P !Jo/o 11 1.01/1 . oi).IJ nn.u~!l 
\ IIOJIIO ::.1c:i<:a Cflá pal. 7.n0 /1l f.'IW/O IO jlf/ll' ;;no/l (/UŽOIIn( IIÔfll .. J)I'PC/f P'JÍP (l ~"l 
lli'rl " llli JJI'OCP,\ e J.:/fl/1/rllej hry. . . . . , . 

1\a.fPJUia . o i·om som .sa oo viacerríc ll dPIJ~I ffi f' li 11 ne~kor.\il'/1 r QÁ'!'<'II pre. 
'1/(•{/(•fl. rozoznáPal: fJ·' !Jr'IIO/úgiu /echnlk'!f a 11/PC'Iw ni l.:u te,c lm ik!l· / t•hn k r f> 
rlom hol o spoíif un!Ítorné> a vonkaj.~ ie 11 r ac1e ,\1/y čo najuz.~t l! a prr'.l•ie<J 
i ch do súvi ~losli s ume/eck rím preä nesom . {'rr11Jclo . pre soo ;r' JIPfiancH! If'k'l 
.\/Wi l'llla nemal u?:c/y najidcá/JJej~if' pr('dpoklady. fe_clna/.:o hni o · ohrlu.rl'. 
llolint' . ako .s1 !Jeliel ak o u t ·llel m l'hlo 1 1/f/ Vnnľ o/1ra: o ldrlrlmít•ll a ner1a 
1/lJTIIJl'll slr án k'aeh ~taka. a l o tal.: 110 uf>eoiJPl'll iÍCII schopno~liarh a IIPrln 
mo., tiach. 11 muziká/n o.,li a rytme i 110 lli;Pn/h''l' lll? f mu::l ka nl,keJ lll/1'/ IQI' Il f'.;' 
l' al'/ na ,viac si lreba uá~it. ~P sa IJPc/Pl i sn \lab.~ím i rakom ,pr rinf' tak m 
t em ívne ~aoberat a/.:o sn siln.Qm talentom ." ' 

\IICIIAL KARIN 1\ N \·.CilTS RERGP.R: .. . ! o p~ spnmj8nkl' .n.i l" t'll'!~ 1-:H 
!'endu - peclnglign" [PAMÄTN !Ct\ KOr.IZ~ . R\ :\ T(J RJA \ ' RR \ll Sl .\\ l' 

1 919-Hlfl~. 'ľnl rnn -- nrntisJ;' " " !9 ťl~} · · " : · 
l'nzn. reci.: V i:isln pri n<íšame matet•tál l< 70-ke Zé1 5 l. unľni r .~ \ l t<'·lla ln 

Karina [n ar . 30. III. 1908). Sn ~mka : \ ' HA !\ 

jítee, tvurivé, významotvorné. Túto vy· 
znumotvo r nti odciJýl ku od na turalizmu 
nazýva 1ú ntektot·é esteliky tvorivou d e· 
ľonn{tctou [ako napr. najnoviiia soviet
skt~ u č eb nica este ti kv ] . Teda nejde o 
znetvorenie skutočnost i. Tzv. cl eformll · 
r tu v umeleckej tvorbP nepociťujeme 

ako opruvdiv(t defor máciu. Vn fmame ju 
,tko pl nohodnotnli ví•znamo tvomosť. Uvf'
domu jemc Jen este tick(! a ideovtí k va 
lilalfvnosť d iela a rezonanciu, inter fe 
renc:tu ví•znamných asocl{lci !. ktoré dielo 
pr áve so svojou tvorivou povahou do· 
~ah uje. 

le za u Jfmavé, že v hudobnej tvorhe, 
k tl e te t vo r tvá oclc h ýll\n ocl na luralizm u 
( UŽ pre specifickosť hu cl by} najv1ičšia. 

bet·leme JU ak o samozt'P.jmosť. Nikom u 
nezlde na um ju vyčHať (ako napr . v o 
výtva rnom umen i l ako nezhodu, hoC" l 
motfv. k torý ju mohol j nšpt r ovaf. ani 
zcraleka nemuse l by( hudobn ý, akusttc:
ký a auclil!vnv. 

Aj hudha zohráva svoju [unkclu v spo· 
ločensko-historickom v ývo ji človeka 10 

nujun slvárňnjíu:nu , prentiP.najút:ou a 
tvorivuu povahou. Pr i stviirneri1 č l ovro ka 
~il uplat i1u je v ne1 tá istá tvorivá a vý· 
w amotvornA (;rta akn v ostntnvch dru · 
hoc h umenia . ! ba ze iipecifillky, čo pnva
žujeme 7.a ' samozrei rnCt~t. i<tot•ú st n euvr:~· 
domuieme v takci mierP. Hko 'napr. vo 
výtvarnom umení, kciP sa tvori vý, v (rzna
molvorný zámer realizuje očividn ým po
r usenlrn a p rekonan! m natu t•a l izmu. tzv, 
.,deformáciou", ví•znamotvor nou odchý l 
kou od paslvneho nazer anl11. 

Napr·. na MichelangP.Io vej soch e David. 
na p rvý poh ľad n ebadáme ni č nepriro 
dzené. Máme Iba dojHm, že predstavuJe 
m l!tdfka, k torý ,by hol skntočn e srhonnv 
o rernôc ť nejakého Goii ása. A pt·eC: sa . 

Tematika Davida ie poň al ~ v Mlche· 
langclovej soc he v zmysle dobovP.j spo· 
ločensko-hlstorlcke i fnnkčnosli a tomuto 
zámeru zodpovedattícej významotvornos
ti. Socha te poňatá v zmysle spoločen
sko-histor ických vývojových potrieb do
hy, v zmysle 'aktuálne j problematl kv ~po
ločenských l def repnbllkánsk ych lcle.~lov 

( Pokračovanie na 8. str. l 



e V Dt'iiOCH 13. a 14. aprlla uved1e 
Ceská filharmónia pod taktovkou Bystri· 
ka Rei!uchu nové vokálno-orc hestrá lne 
dielo .,Pa nychída" od Jozefa Greiióka. 
Autor v ňom použil ako textový podklad 
Mtaroslovienske texty k pohrebným ob
radom a básel1 Jil' lho Wolkra Balada o 
nenarozeném díleli. Sóla spievajú Mag
daléna Hajóssyová a Ivo Zídek. Spolu
úť.inkuje Pražský filharmonický zbor. 

• V ZÁPADOSLOVENSKOM MúZEU v 
Trnave sa 20. februéra konala pracovné 
puruda, ktorej sa zúčastnili: poslanec 
FZ dr. Z. Nováček, CSc., RSDr. A. Ne
haj, ta jomník OV KSS, H. Bul'ia n, vedú
ci odboru kultúry ONV, A. Djubaiäk, ve
d úci odboru školstva a kultúry MsNV a 
zástupcovia Západoslovenského múzea. 
Náplii porady tvorila osobnosť národllfí 
bo umelca Mikuláia Schneidra-Trnavské
bo a priprava reinitalácie jeho Pamät
nej izby. V tomto roku Ki pripomenieme 
20. výroi!ia smrti, ku ktorému ZO SZM 
pri Západoslovenskom múzeu svojpomoc
ne vyinitaluje výstavu o jeho živote a 
diele a výstavu o činnosti robotnlckeho 
11pevokolu Bradlan. V roku 1981 oslévi
me 100, výročie narodenia M. Scbneidra
:.t'rnavskébo. K tomuto jubileu ~ plánu
ie vyčleniť cel:f objekt domu, v ktorom 
iii a pracoval pre hudobn o-múzejné úče
ly. Tomu, samozrejme, predchádza ge
nerá lna oprava objektu, ktorú zabezpe 
či ZsKNV v spolupráci s KSPSOP. Casť 
priestorov bude venovaná stálej expozí
cii o živote a diele národného umoh~a. 
libreto ktorej vypracovala . PhDr. J. M. 
:.rerrayová. Zostávajúce miestnosti na 
prizeml sa plánujú vyuliť pre expo:dciu 
hudobnej kultúry zäpadnébo Slovenska. 
Je zároveň logické, ie z múzejného hra
diska bude hudobná kultúra Západoslo
venského kraja centralizovaná v Trnave. 
Zá ve rom účastnlcl porady jednomyserne 
:skonš tatovali, 'že tohtoročné oslavy by 
mali prekročiť mestský rámec (stoj( za 
uváženie zorganizovať aspoň jednodiío
v ý seminár). Bllžiace sa oslavy storočni
ce M. Schneidra-Trnavského sa budú ko 
na!' v merad le celonárodnom. Osobnosť 
národného umelca Mikuláia Schneidra
Trnavského a jeho Yýznam pre sloven
skú národnt hudobnú kultúru si túto po
:r;ol'l!osť určite zaslú!i. ( EdB l 

• CELKOM NEOCAKÄVANE zomre l v 
pondelok 27. februára t . r. v Brne zná
m y klaviriata a skladater Jan Tliiik. Na
rodil sa 10. januára 1922 v Záki'anoch 
.,. okres e Brno-vidiek. U! od mladosti sa 
intenzívne venoval hudbe. Otec bo uči l 
hre na husle, klavír itudoval u E. Kran
sovej. Na brnenskom konzervatóriu, klu
ré absolvoval v r . 1944, boi v klavirnej 
hre ž iakom prof. L. Kunderu a pt•of. 
J. Posadovského a kompozíciu študoval 
u r rof. V. Petdelku. 

Od jP.sene 1944 bol jeho ž ivot viac uef 
dva lisafpäf rokov spät:f s brnenským 
rn:r.h lasurn . Bol členom estrádneho OJ' · 
chustra, vynika júcim sólistom bravúrne j 
t echniky i skladatelom a aranžúrmn. 
Spul u s Jii'ím Hudcom vytvoril zn~me 
klavírne duo. Jan Tl!!ík bol spolutvor
com velke j éry populá rnej hudby brnen
ské ho rozhlasového štúdia v 50. a 60. 
rokoch, sta l sa typickou osobnosťou, bez 
ktore j Iii rozhlasovú populá rnu hudbu 
nemožno predstaviť. Jeho tanečné a 7.á 
bavné skladby si získali sympatie poslu
cháčov predovlietkým melodickou tnvP.n 
ciou a rytmickou sviežosťou. V posled
n ýl:h rokoch pôs obil Jan Tešlk peda
xog icky na JAMU. Pritom sa ďalej veno
val tvorivej i koncP.rtne j činnosti a ako 
člen Svazu českých skladatelú a kon
c e r tnír.h umiilc íi i verejnej práci. Mesiac 
p red smrfou, na ustanovujúcom ziazdP. 
Zväzu čcskoslovensk:fch skladatelov, bol 
zvolený rio funkcie člena predsednlctva 
Ost1·edného výboru. ( lkfl e V Dt'iiOCH 17.-25. februára t. r . 
bol v Brne Il. ročnlk Interpretačnej sú
ťaie CSR v sólovom speve. Súťaž v t om
to odbore je zložkou rozvinutého systé
mu súťažných príležitosti pre mladú ge
ncrfic iu , o ktorft sa u! roky stará Mi 
n isterstvu kultúry CSR. V Brne sa s tal 
spolu usporiadatefom tohto speváckeho 
zá polenia kolektlv Štátneho divadla a 
čiastočne poskytla hostitelské pristre
iie i JAMU, v ktorej priestoroch - za 
ve rkého záujmu poslucbéčov i pedagó
gov - bolo l. kolo súťaže. V porote, 
v ktorej funkciu predsedničky vykoná
vala bruenská profesorka Vlasta Linhar 
tová, zasadli opernl umelci, spevácki pe
d agógovia i hudobn l teoretici Jii-1 Bar, 
Vladi mir nur, zasl. umelkyňa prof. Ma
rie Hudíková-Jeremiáiiová, zasl. umelk v· 
na Miloslava Fidlerová , doc. Jarmila 
Kriítkli -Keferová, Václav Nosek, d r. Vi· 
Jŕ.m PnstJíl!il a zasl. ume lec Theodor S•·n
ba i·. Zu 17 7.en skýclt a 6 mužských fltR~>t · 
nf kp v vyšl i vífaznc tflo lau reá t i: Jii' itut 
Mar ~;nvá (1. ceua). Jirinn Prívrntsl<á (2. 
cena 1. Ja rmila Svobodová -?.ilková , Zn:r.a · 
na jd d w lová 11 A linn Farna (:J. cena l. 
ďalr.i Jva o1 Kusnjer (l. •~ tma) a Oldi'it:h 
Poläst!k 1::1. cena, 2. cena nebnla udelil· 
né) . f:estní: u~nanie 7.1skeli Irena Am · 
brn:>.ová -Hýlnvá , Evl'l Klečkuvá, Hana Ro· 
rano v<í a Zdenl!k Snmkar. Porota ďa le j 
rozdelila cenu Ceskóhn hudohného fnn · 
du za uv ádzanie súčasnej tvorby medzi 
J. Markovú, J. Pi'lvratskú, l. Kusn jcra 
a O. Puláška. 

Sfl(ai: preukázala vyrovnanoKf v orlbn· 
re sopl·aniatlek, a naopak, značné prob-

témy, trvajúce doposlaf vo výchove mu!
<kébo dorastu. Absolvent AMU, dnes u~ 
.speš nv ostravský sólista l . Kusnjer vy
ako pa·evyiioval ostatných mu!ských 
~ častulkuv. Vifazstvo mlaďučke( sopra· 

·•istkv J. Markovej je o to cennejšie, lc
ho si bo vydobyla pri ťaikej zdravotnej 
indispozlcil. Väčšina odmenených účast
níkov preukázala pozoruhodne aktívnv 
vzfab k oblasti súčasnej komornej pies
ne, záverečný koncert v budove Janlič
kovho divadla, kde la ureáti mali mož
nosť spievať i operný repertoár za sprie
vodu členov Státnej filharmónie Brno 
(dirigent Jan Stych l via k ukázal, že me· 
dzi mladými je i dosť dramatických ta
lentov. 

Al keď súfaž bola určená mladým spe
vákom f:SR, zúčastnili sa je j s úspec hom 
aj mladé slovenské speváčky, pilsoiJia
ce t. č. v Cechác h: Zuzana Jekkelová, 
sólistka opery v Liberci a Alina Farou, 
členka Divadla Zdeitka Nejedlého v Usli 
nad Labem, ktorá zvlášť zaujala dobrou 
technickou pripravenost'on a da·amalic· 
kým uchopením árie Gildy z Venlihn 
Rigoletta. ( jkfl 

• KONCERT ORCHESTRA koAickéhn 
konzervatór ia, ktorý bol 7. III. t. r., sa 
stretol u prltomnébo publika so srdeč
ným ohlasom. Zdrná ctižiadosť, patl'ič· 
ná technická vybavenosť, štýlová mno
hoznačnost' prejavu, precízna práca d i· 
rigenta (nielen v oblasti umeleckej, a le 
aj pedagogickej) , mladosť a nadšenie, tu 
boli rozhodujťlce momenty koncertu. Bo· 
lo pôžitkom sledovať oduševnenosf v 
jadnotlivých skupinách orchestra, či tu 
už boli nástroje sláčikové (zazname na li 
podstatný a výrazný vzostup), dychové 
(boli vy rovnané a jednoliate v prejave l 
a bicie; vietci chceli a snažili sa od
viesť čo najlepií výkon. Oproti predchá
dzajúcim koncertom možno badal u rcilý 
technicky, ale aj umelecký pokrok v 
raste o rche11tra. Dirige n t Roman Skre
pek má správny pohlad na technickú 
vybavenosť hráčov, podľa toho cieľave
dome buduje d ramaturgickú liniu p•·u
gramov. 

Na koncerte odzneli skladby G. B. Per
golessiho ( Stabat mater), B. Martin Íl 
l Lidice l a L. van Beethovena (Fantáz ia 
pr e klavír, miešaný zbor a orchester, 
up. 80). Sólistami koncertu boli: prof. 
V. Tichý - klavír, L. Trappová - spev 
(z tt·iody prof. L. Kucku), V. Hronská -
spev (z triedy prof. Ľ. Somorjaiovej) . 
Spoluúcinkoval dievčenský zbor konzer
vatória, mieAaný zbor učiteľov Prešov
ského okresu "Moyzes". Dirigoval: prof. 
Roman Skt'ep ek. 

V. Tichý vniesol do skladby energiu, 
vyhranenosf, ale aj jemnú lyriku. Peknti 
bolo úvodné sólo klavlra, ale aj dialóg 
s jednotlivými skupinami orchestra. Só
listické v:fkony speváčok boli po hlaso· 
vej stránke kultivované, chýbala im v5ak 
patril:n li sila a nosnost'. Prljemne IJJ•e 
kvapil dievčenský zbor " Moyze•" . l S. C. 1 

• AKTIVITA TISOVSKf.:HO ROBOTNIC
KEHO SPEVOKOLU je známa. V pos led
ných desiatich rokoch osvedčil sv u ju 
úrove ií na viacerých vystúpeniach. IJž 
v ruku 1967 spieva l na oslavách Marlina 
Kukučín a, 11ri priležitosti 100. výroči a 

založenia gymnázia v Re'vúcej, nasledu
júci rok t•ozvinul svoju činnost' najm ii v 
oblasti Rimavskej Sobnty a v roku 198!1 
si dal ciel: "Vzbudiť na našej dedine -
hlavne u mládeže - záu jem o tradicn íJ 
umeleckú činnosť". Casio vystupoval JJI'i 
odhaľovaní rôznych pamä tných tabuli. 
Roku 1970 vys!Cipil niekuľkokrál i p••e 
Sovietsku a1·mádu. Nasledujúc i rok začí
nali spieva!' v znamení hesla "Vďa i: nl 
~me KSC". lltali niekoľko celovečernýt~h 
koncer tov, pre rozhlas natočili robotníc
ke pies ne, zúčastnili s a pr i nakrťlcanl 
t e levízneho filmu, pozdravili jnbilu jfu:u 
700-ročnú Rimavskú Sobotu. V roku 197:! 
vystúpili pri príle:i!itosti 50. výročia vzbu
ry v Kt·ompachoch a absolvova li nieiw l'
ko ďalších koncertov - o. i. pri odha
lení pamätnej tabule Vladimíra Cleme n
tisa v Tisovci. Nasledujúci rok boli na 
koncertnom zájazde v Ju hoslávii, kde 
tlač pozitívne pri jala ich koncertv a 
vystúpili na dvoch prehliadkach robot
níckych spevokolov. Ruk 1974 spojili s 
viacerými vystúpeniami pr i pi'Íiežitosti 
výroč ia SNP, zvlášť inte nzívne prispe li 
do okresn:fc h slávnosti SNP. Rok 1975 
sa niesol v znamen! viacerých vystťlpenf 
k 30. výročiu osloboden ia, pričom úspP.!
ne zaspievali i na prehliadke robotníc
kych spevokolov v Trnave. Sto rokov 
svojej existencie oslávili vlani festiva
lom robotnlckych spevokolov, malou teo
retickou konferenciou , ktorá ko niilato· 
vala závažné zásluhy tohto spevokolu 
v slovenskej kultúre. -N· 

PRIX MUSICAL DE RADIO BRNO -
bude t. r . venované téme "Komorná bud . 
ba romantizmu", Dvanásty ročník podu· 
jatia bude od 2.- 7. X. t. r. v Brne. 

PJESEN V BOJI ZRODENÁ - výsta · 
va pod týmto názvo m je ins talovaná v 
Matici s lovenskej l olvoroni e 5. aprilii 
l. r. ). V:fstnvu pripravili Jll'acovníoi A•·· 
c~ hívu ••nholnickyc:h pin~ni AkiHhí mle 
ummai NOR v Berlím:. 

Z TVORHY BULHARSKYl:H SKI.i\01\Tf:. 
J:ov budn kmu:crt v 8ra ti11lavP. di•u 1!l. 
il{lfila t. 1'. Od :r. nc jl1 die la : ľani:n Vlad i· 
gerova. ra ra~kovn Gh11df.i jova, t:ubu ml· 
•·a Pipkuva a Oimitarn Christuvn . 

KYJEVSK€ STATNE OIVAOLO OPERE· 
TY ll!lkutuť.ni lo :r.ačin tkom a príla pohoN· 
tin skŕ. vystúpenie na bratis lavskej Nov~: l 
scéne, v Koliciach a v Prelove, a to 
hudobn ými komédiami Tr a ja mušketieri, 
Snručinský j:mnuk a spevohrou Súdrui
ka Ľubov. K preds taveniam sa vrá time 
obsiahlejiím materiálom. 

SKOLA A HUDBA 

Koncert 
učitetov 

" l SU 
V pondelok 27. IT. 1978 

sme (boli svedkami pek
né/IO podujatia Ľudouef 
skoly umenia u Bratisla
ve ll., Sútažná ul. Tdto 
!;kola ut niekoľko r okou 
t rad icne usporadúva k on
cert suoficl! učilel'ou -
v:.dy na počest niektor~
ho z významných polilic
kýclt alebo kul!úmyclt 
jubileí. Tentokrát bol 
koncert venovaný 30. vý 
ročiu februárového vlfaz
stua pracu júceho ľudu. 
Na t omto koncert e spo· 
luúCinkovali uj učitelia z 
rlru iobnej skoly v Brne 
na Anwninovej ulici. 

/ )ramat urgia progr amu 
pozostdtJala z d i el r uz· 
nych i;t ýlových obdobi , 
vseobecne menej zná· 
myc/1 verefnosti. V prueJ 
i:ast1 koncertu odzneli 
r/ iela n. Cimarosu - Si · 
ciliww pre hoboj a !.:la
vír f D. Ga jdoi;ová - lw 
/Joj , M. Masárová - /da
vtr J, Scherzo ll z m
i;truktlunelw t r ielia G. 
Ph. 1'e/emanna f B. K/al -
tová, Ľ. Kuasttica 
husle. V. šoková - vio· 
:unčf'lo, M. {ančárikouá 
- klavlr. Druhý koncert
ný kus Ch. /Jane/u v pu· 
dani IJ. Klattouej a M. 
Vauro111čovej. 8. K/altová 
- nádejná mladá hus
listka - disponuje k·rás
nym, plným tónom. 
Ok·Nwl svojho sólov~lw 
vystúpen ia ilspesne zvlád
la at úlohu primdriusa u 
clal!>lch dvoch komorných 

Z koncertu nčHeľov tSU 
v Bra tisluve na Sítt'ažnei 
ulici. Sn ímka: V. Pi· tbyl 

tts/ach. Na záver prve / 
časti programu odznelo 
Menuetto a Alleyro con 
uar iuzioni z Kumteta l!. 6 
A dur vd W. A. Mozarlu 
1/. llor ár os - k/ar mer, 
8. K/altová, Ľ. Kvasnica 
- husle, E. Wagnerová 
- viola, V. Saková -
violončelu /. V te;to nd
rul!nef sA:Iaclbe sa ukd:a
li u plne/ miere kualtl.lf 
hrdčou: komorný tón , vý· 
borná súhra, i;týlouost 
pr ednesu. 

V dru /lej polovici pro
gramu sa predstavili mla 
di gilartsti , absolvenll 
tHalislavského konzeru1t· 
16ria : f . Struildrik a S. 
Slezák, k torí l . č. pôso
bia ako učitelia ĽSV. Za· 
hrali Suitu na tému Dona 
Luisa Mart ina od {. Kom
cera pre dtJe gitary . { . 
St ruhárik spoluúčinkouol 
aj u ďalsej skladbe -
Sonáte pre zobcovú flau
tu, gitaru a uiolonl·elo 
G. F. Händla. 

Noví absolventi 
Nuvu<!:alo~en ý čembR· 

lový odbor VSMU pl'l~d
stav il 6. 111. t. r. ďalsie 
li ve a bsolventky : Sarku 
Stolfevú a Máriu Lenko
vú. V roku 1976 skončili! 
s túdium p rvú obsol
ve n tkél Mária Dobiil sova
J-;opecklt , v ru ku 1977 
Min·ia Huljaková, o bi dve 
eš te pod vedenlm doc. 
Zuzany Rllzičkove j R ex
tern ého pedagógu Róber 
tn Gráca. Tohtorocné ab
solventky viedol v pu
sledných dvoch ročnl
koch exte rn ý pedugóg 
Róbe r t Grác. 

Sarka Stolfová p •·ipra· 
vi la ne(léivno ob javený 
J-;once n F dur pre čem
balo a slál: ikový orches
ter od j. A. Bendu. V jej 
výkone pozor u jeme vzo· 
~tupný vývoj, h lavne po
k ia ľ ide o usmernen ie 
temperame n tu a vrode
n yc h dispozícií. Mám na 
mysli vysokú muzikalitu, 
5chopnosť tvorivého p1·1· 
stupu k spracovávanému 
ma teriál u , tempe rament, 
nesporne pozoruhodný 
c itový náboj, ale aj urči -

tý pôvab a el eganc iu . 
S tolfovej hra odrá~a ce
lú je j osobnosť, zložitú a 
bohatú, preto su domnie
vam, ~e po trebu je viac 
l:usu na to, aby uas lu 
pravú ces tu, svo jský pr i
s tup, vyzret osť a vyhra· 
nenosf. Nedávny výkon 
ukúza l, že má ku kon
certné m u lll UZICil'OVa n iu 
ve rm i bl ízko, že je na 
na jlepše j ces te k néi jde
niu to ho s vojs kého. Po· 
k!af ide o u rčité nedo
rozum enie v :1. ča s ti Bcn 
<: ov ho konce rtu iv otaz· 
l\r. te mp a l. myslím, ~e 
zasl. umP. Iec Boirdan 
Wa r cha l ma l p rispôsou 1ť 
hru orchestra s ó lis tke. je 
pochopiteľné, že nech tia c 
~a tak rulinovan ý a l' e 

nu movaný Slovenský ko· 
u•orný orc hester so svo
tim umelec kým vecllJc lm 
pos tavi l do pozír.; ie ri n
cliaceho CfJ iku. Predsa 
le n netl·eba zabúdať na 
určujúcu rolu sólistu, aj 
keď mladého a mene j 
sl<úse ného. [V osta tnýc h 
~klad b<1c h bo l perfe kt ný 

Osobitnú zmienku sl 
zasluhuje vyst(lpenie hos
tt z CSU z Brna, na/mit 
flaut istu V/lezslaua Vrd
pala, sól/stu brnenskéha 
rozhlasu. Náročný reper
lOár - Sonátu pre f l au
tu a klautr od G. Ph l e
lemanna a Fantáziu pre 
flautu a klavl r od G. Hue 
predniesol V. Drápal s 
bezprost rednou ľaltkos
ťau, teclvucky perJeA·111 e 
a s llli/Zlka/i !OU. Bol I O 
oza j hlboký umelecky zá
ilt ok. Náročného klcwlr 
nello partu sa výborne 
z !Just iia mladá klauirl~l 
ka {. Orlikuvd. Aj yaa
r lst a f. Ki'tíák strhol prí 
tomné u!Jecenst uo Ulr· 
wózne zulmmým Allt!ťJ · 
rws t::. Morlineza. 

Zlat ym klincom pri)· 
qramu /Jo /o Kvinteto A 
ciur op. 5 od A. Duorclk a. 
Toto sUleí e d1elo, preký· 
pujúce bohutou melodi· 
k ou a nápaä mi, ryttniC· 
ky st rlwjíw c a zuuf..:OIJO 
úulwté bolo zahrané nu 
vysokej profesionalrw j 
úrovni. Zuldi>f sa treLu 
:.:mieniť o výkone vý/Jvr 
nej klaviristky M. {ančá
r lkovej, k turá prispela 
veľkym podielom k oy 
/Jornému uyzneniu toht o 
cliela, a le i ostatnýL·h 
sklad ieb, v !.:t orýclt Sf,U· 
luilčinkovala. Technid..á 
pripravenosť a citliv~ r uz
lísen ie i;t ýlouo a náladu
vo rozlit:n!}c /1 d iel a w tt 
poti atie sú silnou st r án· 
kou t e jlO klaviristky . Po
tesile/né je, ie ucllel •a 
ĽSU dokumentovali sv:.~
f Í/11 uyst !Ípenlm, ie nie 
sú len pedagógmi, ale a j 
citlivými umelcami, k turi 
móiu vyclwváuať dorast 
- po ka i def st r ánke dub
re pripravený. Patri 1111 
ucľaka a obdiv za pel.:ný 
večer. 

MARIA GABO ROVA 

• • • 
p r ístup k j~dnot livým 
d ie la m. ) 

Mária Len ková ~;a pred · 
slavi ln Koncertom pro 
l.cmbalo, dva hoboje a 
slckikov ý o rches1e 1· od J, 
Haydna. jej výkon bo l ne
s pu r ne vyruvm• ne j!.i, pre 
pracovAnojs i, s pol upruut 
s orchrs trom n jeho u
Jn e ll '!.kým vedúci m ubso
lútn n pe rfoktnéi. Necll~·
ha la J85n osť, vyci brenosť, 
tak typic kí• pre d il' :u 
o iJdo bia klas ic izmu, IJUl 
la do koncu dolin hn u ly, 
do na í1emne jších de:u i
lov roza na iyzuvan ý vý-
1-;on . Na liruhej str.-Pot~ 
treiJa viHÍ k podotknuf, to 
ll aydnuv lw neert bol me
ne j ná ro t uý, a sn óď pré 
ve pre to vhodnejsi. Nú
l« t Sč.l porOV Il H ni~! OiJIJLil 
h rúč:Jk , prtn(lša vsak ne
bezpeč ie p1·enúh leného 
poll fad u . Obe In te r pret· 
k y m ilo prckvuplli 11 len 
t ,u J úcnosť potvr d!, é1 du
hcd y o tom, že na Slo
ve nf ku sa možno pochvá· 
liť ďa l~fmi mla dý mi u
nu: ll<y i•a m l, s ú sprévne. 

VIERA POLAKOVIČOVÄ 

• • .a poslucháči VšMU 
K obohaten iu koncert

ných vystúpení posluchá
čov VSMU treba n espor
ne zarátať komomé kon
certy, usporiadané jed· 
notlivým i katedram i ilko
ly. Studenti sa v rámci 
p•·edmetu komom<i 
iu· a ZOZOIIIHU jú S 
množst vom li le ra lúry z 
tP. jto oblils tl a zárovei1 
s• ove rujú svoje schop .. 
nos ti nie len a ko sólisti, 
alo l v ko mor nom zd ru· 
i.:enf. Ich záujem o tú to 
il udbu dokazu je IHiroc:
a os C s kladieb i vysoká 
úrove i1 l nterpre tlh.i e. 

Poslucháči Kated ry or
dtostrélnych nástrojov 
sa nedávno preds ta vili v 
Koncertne j sieni Cs. roz 
hIn s u v Bratislave v 
nimcl Stúdia m lucli•ch 
Výborné výsledky potvr 
d1lo niele n toto vystúpe· 

nie, a le aj koncert, k torý 
bol d11a 15. februára t. r . 
v Zrkadlovej sieni Prhml
cíálneho paláca. Odzneli 
na iiom d iela j. Ph. Ru
meaua, j . j. Fuxa, G. F. 
Hlíndla, j . Haydna, A. VI
valdiho a G. Ph. 'ľele
mamHI. 

Ram eauov Koncert č. 1 
B dur Interpretovali B. 
Oobozy, B. Kálmanuvá 11 

J. Szolguyová. štude nll 
p r edviedli ná ročný pa ri 
tohto koncer tu s c itom 
pre súhru, a le zau1all 
predovsetkým dôsledným 
tel.imickým vypracova· 
nim ka zdého deta ilu. 
Triovú ~011átu A du r G. 
F'. Hlíndla hra li ~·. Heri
ban a I. Jakobsenová 
Huslistky J, Holešová a 
V. D!avlková boli sólist · 
kamt Vlv11ldlho Dvojkon
certu c mol. Prirodzená 

a rahkíi muzikalita domi
n ova la v hre týchto vy
rov nan ých partne riek. Po· 
zor uhodn é bolo a j pred
vedenie Telemannovho 
Trojkoncertu E d ur v po
da nf J. Gurvaja, Z. Odkla
dalovej a B. Kálmanuvej 
v závero koncertu. Tro ji
c.u sólistov - f lau ta, h o
boj. husle citlivo 
., prevádza l komorný o r 
chester. 

Nárocnost Inte rpretá-
cie sklad ieb baroka a 
k la s icizmu spočlva hla v
n e v Ich štýlovom zvlád
nu li. Na tom, že tá to po
Ziildavka bola do ve rkef 
miery s plnená, mil záslu 
hu extet•ný pedagóg J6n 
Albrecht, ktorého skúse• 
na •·uka vedie komorn tl 
hr u na Katedre orches
tni lnych ntíst ro jov VSMU. 

OĽGA MIKULÄSOVl 



Služba umeniu 
Významné umelecké jubileum, sedemdesiatiny zaslúžilého 

untelca Michala Karina-Kncchtsbergera (nar. 30. III. 19081 
rozhodli ime sa pripomenúť ináč, mene j tradičným spôsobom. 
Karlnovu umeleckú činnosť som sa pokúsil už viackrát zhod
notiť a nerád by som sa opakoval. Rád by som ho opisal ako 
človeka. V minulosti sme sa stretávali ako in terpret a kritik. 
Na túto tému sme net•az diskutovali. Mladý kt•itik chcel do
kázal', že počuje a pozná "preklepy", že sa .,vyzná" vo svo
jom remesle, že chce byť dôkladný - a neraz bezohradný, 
aby sa dobre p rezentova l pred verejnosťou. Nedá vno sme sa 
s lretli za inej situácie: z kritika sa stal žiak, z výkonnéhu 
umelca učiteľ - veľmi taktný, bohatou životnou i interpre
tai!nou praxou naplnený pedagóg. Spozna l som bližiie vzác
neho človeka. Pódium sice už dávnejšie opustil , cľalej sa všalt 
zúčastituje na hudobnom živote. Zmysel života na~iel v tvori 
\'ej či nnosti, ktorá sa spája s jeho celoživotnou pro[esiou 
mnohostrunného hudobn íka. So zaujatim sleduje rast naše j 
mladej pianis ticke j ~enerácie, ktorá ho inšpiruje ku kompu· 
zične j tvorbe, zachytáva s voje názory, spomienky, spracová
va evidenciu svojho notové ho archivu i [onuarchivu, obracia 
sa ku skladbe - bez ohľad u na to, či sa jeho výtvory dočka
jú ~ivého predvedenia. Ta ký lu posloj, taká to vill'a a schopnost' 
tít', tvoriť, vzbudzujú úclu a obdiv. Z p••ilc1.1tosti Kal'inovho 
životného jubilea radi by sme predstaviť umelc!a výberom z je
ho postrehov a názorov 

" KRITIKE 

K ritik y som nielen cituual. ale a j studoval . A to niel en uo 

Snlmllit: V. l li.ík 

· vzťahu k 11lOJmz U!}kOIIom. ale aj iné, ku k tor ým som ~a 
dostal. Ct/il som, že kdesi medzi riadkami, jeclnoliuými pa
~ciiam t zl oženymi z 1wraz popt~ných. "pr i meraných" uyr azou 
must byľ skrytý zrlr auý, or iginál ny osobn!} do jem, náw r . O j'!
lzo obJavenie mi i sto. Vselii:o sa zmenilo a j u te jto obl asti 
k lepsi emu. Aj dnes tlač pot rebu je recenzie, kri llky. Hľadajú 
sa príspevky éo moi no na,ob jekliune jsi e. Kt o ic/z vsak móžP. 
poskytnúť ? V minul ostt to boli hudobHici , skladate/w, l ·o pí · 
sali. Nepochybne stúli i<: objekt iuile b/i iSie, 1 kell stí poruke 
ddkazy, že aj veľkí sa môžu my /if , l •t byť zlomyselný mi .. . 

v sebe nebezpei;:i e, ak nie obeť: pre str omy neuic/ief les, absen· 
cia sclzopno~ti vyhmatal pud~tat u , spol uuytuár a( a dotuárat 
cl ie/o. Kde este ndi sť č.· as na pol emi : ova111e? ... 

Je známe, ze kaidý výkonn!í umelec, ak je dostatocne !ii
kouný a in/eligentný , vybudu je si z blízke/zo okru/za zuii

zok s k r i llkmi, radí sa s nuní , vypoč.·u;e si ic /z mi enku , o uj 
llraddch premy~ľa, uýsledl-.:y, ku kt orý m sa dopracoval , k on
f r ontaJe s icl! mienkou a na zdk laäe tohto nie zriedka { dakeäy 
a1 poc/uedome J c/áva i né wzer ouanie :mo jej interpretácii. In !} 
c/ru/1 kr itikov preds/auouali u minu/os/i osobnos/i ako napr . 
llcrlioz ti Barl ók, ktorí sa za lzuc/bu svoj ic/z p rerlcll odcou a sú
i:asni kou zasadzoval i hudbou i perom, pomáhali kliesn iť cesi u, 
ktorá s ich temperamentom, s ic /z osobnos/ou nemala nic spo
lol:ného. A pr edsa ju rlok dzalt prijať, stot oi nif sa s 1iou. Po
t om existu je a; ďal!il druh krit ikou, k tor í nikdy nekomponouali, 
n1käy nehrali, ni kdy hrať nebuclú, al e asp011 o jec/nu z l ýCii 
oiJOclz činnoslí sa pokúsali a spoznal i , ie - bezúspešne. Od 
tycl!lo si skladal ella, ale naJmä interpr et i najviac vyt r peli. 

N ie v protik/acle, ale r ozhodne inál: reayu;e sk/aciatel. Ne-
omyl ne krtíl ·a suofou cestou a - hot ovo. Sklada/ef cez 

?voju /~orbu Si gnalizuJe bucllícnost, uýkonn!} ume/ec u na jle;,. 
~om pnpac/e prílomno5f . Pret o píi>e uýkonný umel ec zvtil: '-a 
mdlo,"a/el~o lJUbec ni t:, a kerl napí.~e . tak pí.~e ilJa la/.: - " po 
mnno . At /cecľ to správne f or mul oval a úzk ostlivo vypracoval. 
Pravda. nä jäu sa výnim ky , ale lJ!Í llillzka potvrdzuje pravidl o . . . slÍ dua d r uhy skladat eľov a a j umelcov. Ti, 1-.:tor l sú ill f<'-

ligentnl a 11, k torí taký mi nie sú. Medzi prutích pat ru1 
t í, k torí celkom presne vec/i a a chdpu, že k ri tik mt.l, môle 
a must mal' Vfíh rady. Md právo llll vy slovenie v lastn eJ mienky 
a nauyse - práuo umel covi poradiť. A umel ec sa zasa mu~1 
nauti( pr/taf k ritik u ako k r it i kou vý tvor, pretože ak k r il111: 
p1se suo j t:ldnok, sdm sa predstauu;e, sttlua sa In terpretom. 
Jeho názor musí mat osobitú, suof~kú cenu. Nezdu1s/e oc/ t ull~, 
o k om, alebo o com píse. Aby Cila/ef pre jauil zt1u;em znoua 
prežiť Lo, co už r az pol:ul. Must to byľ i i vé znouuoälza/enie, 
musí to však reprezenl ouat aJ k rilikou osuiJný zážitok, mu~l 
sa to stat a j vecou krilika. Takd krllika by mala ui>ak lJ pr 
uom rade súznief s majst rovsk ý m ufíkonom umel ca , moľ a re
prezen/ouaľ r ovnakú umeleckú hodnotu. Takáto, an{ltl i ouww s
t ou presiak nutá kritika, by u stízvuku s umel eck1í m Vlí konom 
mala_ pri ná!;a( ovocie. Tak uidlm problém, lak· ' ulcl1ni cestu , 
k /aru /reba preJsť: cesi u večne; spoluprdce medzi umelcom 
a kritikom. Nepožadu;me od k r itiky nič uiac, než od ~e/1a 
samých. Stál u sl užbu umeniu. ú vod n<lpísal V. C!ž JK 

J nterprel má u podstate k u k ri tike cel k om osobit!í posto J. 
Ak doslane zlú kritiku od dobr~ho k ritika, m ll:í. Ak Je 

rlost illol·ne schopný a i nteligentný , poul ·i sa z ne j. Ak äosl an.? 
rlobr /Í kriliku od zl ého kritika, žiadali by sme veľa, keby sme 
ocakáuali , ze sóm seba bude deua/uovat. Ak vsak dostane zlú 
kľlliku od zl ého k r itika, je odsúdený ;u pri jat . Clzý l>a mu zruč
ll •J~l . slovom i'i písmom pustiť sa clo polemiky, u k torej by 
u ka~dom prípade t alzal za kr al sí koniec. Umelec ;e umel com, 
aby ovlódol svo j nt1slrof. Nekonečn~ llodi lly cvičenia - u zá
uJme získania nadpriemerne; t eclznicke; zručnosll - skrývaiú 

Zaslúžilý umelec Zdenek Košler 

l l l jubilujúci - a v živých spomienkach 
[25, III. 1928 ) 

je u nás asi zákonitosťou, že Iii mimo
riét!lne talenty :.~ ačíname v§ímať a ž po 
nespornýc h úspechoch vo svete. Vtedy, 
ked' sa o nich začn(! zaujima( zahra 
nil!né agentúry, dávame im aj my doma 
p i'Íie:i:ilost'. Podobne to bolo aj v prípa
de Zdenka Ko"era. Besanc;un, New 
York, ďalšie európske meh·upoly, potom 
nielcofko anga:i:má n v českých hudob
n}•ch centrácll, až napokon - ako diri· 
gent svetove j triedy - sa Ko§Jer us ídlil 
na krátky cas v Bratislave. Po prvýkrá t 
stál pred s:ovenskou filharmóniou ro
ku 111 ti9, !lotom l'nku 1970 - ai liU pod 
jeho vedenim začal mimoriad ne pozitív
ne vyvíjať náš prvý operný ~;úbor. Priie
iitoNlná lll'áca so Slovenskou [i lharmó
nio u zanechala doslova desiatky neza
bntluuleľných umeleckych zá:i:itkov. A 
na zilk iade faktogra[ickej l'eka pilulácie 
i111e n ie je nadsac..lené konštatovanie, že 
viucrocné pôsobenie Zdeiika Košlera v 
Bratislave [1971- 1976 l bolo dóleiilým 
medzníkom vývoja s lovenske j hudobnej 
kulliiry, i e svojim ume ním pozdvihol 
význam spomínaných dvoch hudo bnýc h 
lniltllúcii a jeho meno sa stalo zárukou 
k u lity. 

tu obyčajne stiera rudské ztižilky, 
pomá ha ll8budnúť na bolesť, a le vymaza
va z pamäti i prijemne s trávené chvíle1 
dava priestor novým. Ale a j keď moje 
p rvé s tretnutie s umením Zdenka Koš
lera bolo už velmi dávno, ostalo jed 
ným z t ých trva lých. Bolo to roku 1965, 
ked' pôsobil v ostravskom divadle. Ne
bul známym dirigentom, zďa leka nedo
sahoval dnešného uznania, a le z ce lé
ho ostravského predstavenia Rusalky 
ostal vo mne iba dirigenhlký výkon. Už 
?tedy za u jal jeh u sústl·cdený pm jav. u7. 
vtedy bol tým. kturý cl'ah!ko pt·nvysuval 
umenie o!ltalných. Aku hnln tum u v upc
re Slovenského národ ué divadla i' Uvccľ
me naš tudova nie Vr.t:i Mukmpulos, Ru 
tlftlky, (ltll•l\ Jua na , l:usi (an tulln, f idc
lia, V:tkriese nia l:i !Iry u láske a ~mrli , 
lpOnteiime sl , s lll{ýllli pnt!itmi S llltl nd 
r.hód 7.11li z týchlo llt' r.d 11tavnni. Na ja
l'iCiku sa hraln v c rk é d i v a d l o s 
y 11 l k o u h u db o u. V Ko~lerovom ua 
iltudovanl povznáiala, bola vždy max i
m6lne prepracovaná, vyznačova la sa dô
alednosťou, nekonečnou tvárnosťou, 
priam nadrudskou energiou, 11vedčila o 
tam, le tvorivé sloboda nepozné hrB· 

Snfmko: f. Vavro 

nlc, ak je v rukách skutočného umel 
ca. Košler iiril okolo seba ono neopisa
tefné [luidum, ktoré nutne zasiahlo kaž
dého, kto sa zúčastnil vytvárania insce
nácie. Tak, ako citil on, cHilo javisko 
aj orchester, jeho koncepcia sa akoby 
samozrejme pren ášalo na každého in
terp reta a zasiahla i vnlmavé operné 
publikum. Podobná charakteristika pla · 
li, pravda, a j o jeho pôsobeni na pôde 
Slovenskej filharmónie. K orchestru pri
stúpi l v Kolílerovi umelec, bez zbytoč· 
ných slov budiaci reipekt, slová nahra
dila akoby zázračná taktovka. Je :za
njhnavé tlrezrieť si dodatočne repertoár, 
klnrý Jlnd lnuto taktovkou Slnvcnská fll. 
hanul1nia nviedla. Rnl dramaturgicky 
pnstrý a okrem toho a j - mllradlčný. 
Ar.du najzlivaznej!iic ustanú jeho naitu
duvani l'l vnkálno· inlítmmentálnycb diel 
- Ma hlm·ova ll. symfónia, Janál!knva 
(; Jng ulská um~a a Sumai'ovo dlte, 8erlio
:r.ovn F'aus tc1vc• prekliatie, Sh·avl nského 
Oidipus Rex či Pa uernva Labntla pie
seií. Ved fa d ramaturgicky xáva;J:ného mn
men tu, stali sa azda a j najpílsublvejiími 
medzi Koillerovýml kreáciami. Cenili sme 
na nich skutočnosť, le málokomu sa po
darilo tak, a ko Ko~lerovl, stmeliť vo
kálny a lni trumentálny prejav do je· 

din tího celku. Málokto vedel tak, ako on 
zjednotiť a veci prispôsobiť rôznorodú 
farebnosť hlasov, svojim talentom pod
chytiť prejavy rôznych umeleckých in 
dividuallt a viesť ich svojou neomylnou 
cestou. Umelecky o nič menej hodnntn cí 
neboli , samozrejme, ani Beethovenova či 
Dvoi'ákove symfónie, diela Haydna, Mo
zarta a Schuberta (Rosamundall , alebo 
Debussyho Nokturná. Aj v súvislos t i s 
odznen ím týchto a celého radu ďalsicb 
diel si uvedomujeme, že pôsobenie Koš
lera v Bratislave bo lo obdobim, keď 
vedfa Iných di r igentských hviezd opiit' 
za diri~entský pult p r istupova l ,.domá
ci" umelec, aby vždy znovu potvrdil, 
že palrf medzi špičku, a by sme mali 
vždy znovn možnosť dychtivo počúval' 
interpretáciu, vyžarujú eu z toho na jhlb
iieho vnútra, načierajúcu hlboko do pod
staty umeleckého zápisu, zntisobujúcu 
skladatefské myšlienky. 

V llúčasnosti , keď sa s Košlerovým 
dirigentským umenim stretávame v Bra
tislave na ozaj už iha sporad icky, dnes, 
keď patri medzi najžiadanej~ich dirigen
tov svalovýc h koncertných sieni. ostnlo 
u tlm niekorko záznamov na gramoplat
niach Opusu. So Slovenskou filharmó 
niou nahral viacero, svojou umeleckou 
úroviiou expor tných titulov, ako napr. 
Smetanovu Moju vlast', pät' posledných 
Dvoi'ákových symfónii, Berliozovu Fan
tas tickú symfóniu, Schubertovu V. a VIJI. 
symfóniu, Sym[óniu d mol C. Francka. 
Tieto platne sú neklamným dokladom 
Koilerovho pôsobenia v Bratislave. Ak 
po nich !liahneme, sú svia točným st ret
nutím 11 umenfm. 

Ako by sme vlastne mohli charakteri
zovať v krátkosti ume nie Zdeňka Ko~
lcra 7 Je ume lcom, ktorému patria tie 
najlic hotive jiíie prívlastky, Plný fantázin, 
zároveii in~pirujf1ci. majster zvuku, fa 
rieb, veden ia melodickej línii!, 1voje 
kreéc:ie stav ia dôsledne takt po takte. 
ahy dospel raz k lyrickému, inoked y 1< 
dramatické mu cnlkn, mri dar vypl'ovo
knvať intnrpretov k v rt!holnému výko
nu, je bo dil'igent11ké RO!itli skrývnjú v 1111· 
be nekunel!nít variabilitu, sú mäkké, pri 
tOni rézne u presné, sú tlmol!itefom jehu 
enormnej hudobnej pamäti, je hudobným 
al'chltektom, ktorému sa nikdy nič ne· 
zr6tllo a vletko ma lo svoju logiku. vkus 
a cit a l • tom najskrvtejlom detai le. 

V. ADAMCIAKOVÁ 

Recenzujeme: 

Marginálie 
k premenám 
hudobnej 
štruktúry 

v roku 1976 vyš la v Zborníku f ilo• 
zo ! i t'ľ.e j fukully UK MUSAICA š luuta 
lá 11a Albrec h ta pod názvom: " Ma1•gi· 
mtlieu zum wandel der Muslkstr uktur 
von det• Polyphonle der Splitranais· 
sa•we bis zum italianlschen Conce1•t" 
l Mt11·~•n á lre k pre menám lludotme i 
:i ll'ukt úry od polyfónie neskore j re
lH.:~ttllc i e uz po ta iia ns ke concerto] . 
l' • l1Cill•tHom po rednávaniu sú principy, 
rw zaklade klor}·ch sa realizoval pre
C!lod z jedne j kompozič nej iilruk!ur·v 
do lnt: l - prechod zo slohu nesko r~::i 
rem;~a nčnej po lyfónie do mo nódlt: lJa
•ukJ . Ce lkove: ,. rasný postup" - lež 
~k u roéuos ť je iná . Od h liadnuc od úz
ku i;pudu lizovunej odborne j lttera tu
ry l a k ie pr!st upná a a k podáva 
cc li ~ l v ý obmz vývo ja l je v pt•oxi za
uzlvuné zovseobeci10vante pt·edme: u , 
so silnou tendenc iou zjednudui;uva ť 
a ni nie w k samotný fakt jmonócl iu l. 
I.J:t p1 cc hodné v\•vo jové ftizy, klu ré 
k ne j vied li. Také to zovseobec•iova
niu a zjednoduš ovanie na chádzume 
Jl l'dvlce lne vo vse tkých úvodoch cio 
s tvluve ho obdobia baroka. Preto ~a 
bl• rol; red uku je na t ri puhfad y v pro
ctJse jehu vyvo ja: na d ynamiku l s il· 
no - s la bol, tempo [rýc hlo - po
ma ly l u zvuk [conce r tino - concer-
10 g russo l- IJósled kom ta ké hoto nuze
rurtla je obielenie procesu vývo ru na 
z;.Jd tttlc princípov, k toré viedL I k 
uvuti•Jným znakom - a sa motné zuu
ky ~a ncodrá zu jú v rámci svoj ho IJÔ· 
sol1unia ako h istoricky podmie nHué. 
Alh rechtuva š túdia sled u je vývo 1ové 
zua l<y v pohybe h is toric ké ho pl'ie be
hu a net s trukt úru hlnd l uko na ella · 
le kltku poclmieiwvn nia a vyl u čo vmua 
sa. To je zúkla clná č rt a mc tudlc kélto 
pos tup u it u tura (Jl' i riesen[ zvolene! 
probio mali ky. 

\lo vs tupne j pasázi č lta me: "Baro
k,,vú hudbu nemožno jednoznačne 
označiť ani za kontrapunktický, a ni 
za homofónny itýl. Skôr by sa da 
lo tvrdiť, ie v barokovej hudbe sú 
prftumné dva princípy. Predovielkým 
je vsak hudba baroka prebodnoco· 
vanhn poly[ónnej minulosti a t radí· 
c ie ... " Tým a u tor sig na lizu je sua
hu , ~e c hce dosiahnuť na " na poli 
zmätku aspo ii čiastočný poriadok", 
na druhe j s trane vyzýva čl ta te la k 
hodno teni u v dyna micky a dia lek tic
ky podmienenýc h vzCa hoch, k spä t · 
ne mu h is lot·ickému pohla d u z pozl· 
cif: ba roka, ako ucelené ho a uzavre
té ho času . 

Na príkladoch z inill rumentá lnei 
huci iJy r ktorá je jed in ým predme tom 
s k lunan ia l od Adama cl e la Ha lle -
a.l po Antonia Viva ldiho dokazuje Al· 
bt·p,c ht svoje teo relické uztivery. Ako 
p r·r! tlme l r iešenia z hudobne j mRté• 
r ic sa mu krysta lizuje: leno rova tech
n ika . ,.p rechodná roonodlzác ia ", me• 
tamor fózy polyfónnej š tru k túry, funk
cia a kordu, kontrast, metrum. 1 yt• 
mus, figúra a zvukovos C. Rozlt~u je 
~ty:-1 základné typy koncertu : typ 
dvo jkonce r tu, základ ný typ corel liov
s llý, Gemlnla niho tvp a sólový kon· 
ccrt. Všetky uvedené p roblémy s pra
covnl Albrecht detailne, neustá le hfi!J 
d n iCtc vzá jomné s úvis losti. je lo me
tóda . pr i ktore j neraz dochádza k 
časo~·ému (his tor ic kému l prelfnun iu 
iectnot livých š týlových fáz. Vted v na
s ta l pre č ltate ra čas, aby začal spo· 
lupz·acovat s autorom. k to r·ý mno hé 
dctuily dáva do nových, objavn ých 
s.Jvls los ti a vyzýva čita te Ia k synteti• 
z u iúcemu nadhiadu . 

Na predloženú, v nemeckom tazv· 
ku publlkova nt1 š tt1dlu (obsahuje 42 
s tz·á n a 36 p r ikladov] upozon1u ie m 
a l z to ho dôvodu, že pre sllčasnú 

teóriu je dô ležité neus tále prehodno
covanie h istoric ke j skutočnosti . Sme 
sr.hopnl ž lt plnou súčasnosťou le n 'l 

tom prlpade, ak nadobudneme dósta• 
!očnú odvahu obrátiť pohlad do ml• 
nulos tl - nie za ťičelom hls torl zo· 
va nia, a le pre sebauvedomovanie v 
časovom a de jovom priebehu. Stra ta 
ko ntinuity ie prilve tak nebezpečné. 
nko us pokojen ie sa z "prebádané ho'' 
v ukrýva nl sa za .,autoJ•lty" minulos
ti. ladno vedie k s trate kontaktu s 
predclHidzajúclm dlánfm a náväznos· 
ťou medzl časťami diania , druhé -
k umt tvnnlu tvar lvé f fantázie. Préto 
pokladám za cenný vklad prndlože• 
ne j p ráce fakt, že autor - bez ohla· 
du na "už spracova né " - urobil nó· 
vé zovšeobecnen ia a hodnotenia z pó• 
h ladu spoločenského lndlvfdua. 

l . SJSKóvl 



Slovenská. 
filharmónia 

9. • 111. ll. 19711 

7.'""1ou okolnost í v k rátk om časovom rozm edzí p r ivi· 
tal1 sme v rámci abonen tn~·r:h k oncertov SF už t retieho 
sP. !Iemd esiatn i ka - svetoznámeho ta lianskeh o dirigéntd 
Maria Rossiho. Pre r ecen zenta je to láka vá prilež!tosť 
vvu 7.i ť blízkos ť pr edchádzajúcich v ystúpeni jeho gene· 
račnýc:h druhov - nášho dr . Rajtet'a a F fna Jonaaa -
na hľadanie paralel č i rozdielnosti v p rístupe a•l ebo 
v umeleckom naturele. Ra jte1· v súčasn osti Inklinu je 
l\ určitém u zvukovo ušľachti lému, preduchovnelému 
Pl"etavu, k akP.mus! obnaženiu d nše. jonas vychutnáva 
miniatúry vo farbe, výr aze, vo f ráze a podriaďu je Ich 
cP.Ikovem u napätiu . Rossi bol a vždy zostáva - be:.t: 
ohradu na iitýt - tempe1·amentným Talianom. Táto pru
ven iencia jeho dirigentského r uko pisu pr ejavuje sa vu 
vý bere zvukových prost1·iedkov i v 1:elkovom agogickom 
vln eni. V p rev{,dzke orchestra spr isnhali sa okolnost i 

. proti dir igent ovi, takill napr. na i; tvr tkovom koncer te 
(ktorý hod notím e ) hnili niektorí ll ri-í č i z listu, čo ne· 
pridalo llil l<Valite Ví•I<Onu . St l uáciu .. skompl i kova la" 
<ii originá lna clrarnaturgia (zclii sa, že vyna l iezavosti 

, a liekov proti ošúchAnému stf!reotyp tl m inu l os t i ie v sú
Ú 1Sne j dobe v progr amo ch SF ncwzaj dostatok). A t11 1< 
a7. nil záverečnú Mozartovu Symfóniu g mol odzn r~li na 

. tomto podujati neznáme dicl fl , co vvzactovalo ·m irnorlad 
, n e ú~ilit! 111'á/; o v, ktor( sa nedokázali potom náležit P. 
. liVOľ11iť k tvorivejsi emu formovan i u pitrtov. k vychutn i'o 
, vaniu d etailov a v konečnom dósiP.ctku i v y h núť sa vi:1 

c er ým n edotiahnul osti am v intonácii a súhre. 
Dirig en t a orchester najviac presvedč i li v (1vocl ne , 

.p r eclohre k opere Cesta clo Remeša od Gioacchina RoK· 
l!'in i hn. Dirigent dokázal poskytnúť d ielu p resveclč i v l' 
n apiit ie, l<toréllo hlavnou nporou bolo fant itsti cké sos t ~ 
11u to tempa. T ým viac vyni kol tJotom z[J verP.cn ý. výrH7.') 
vo-ctynamJck ý vrc hol. 

1\ vi.icšej tvorive j uvoľnenosti a pri1·oclzenosl t ctospe! 
o tT IH!ster i v Symfóni i g mol {1\V 550 ] od W. A. Mu· 
zar ta . Rossih0 Mozart mal zvukový kat tllliansky, bul 
az(ta m~me j krehký, viac ctvnamic k ý vo [arhác il i vo 
výr;1ze, a preto aj !Jresviecl č; ll prP.dovše tk ým v r í•r !1le j 
sich tempách. 

Dualizmus dirigentovho zi"1111 eru 11 vy knn u OI'Ghesu·a 
Sil na jvypuklejšie pre jAvil v Husou i ho suitP. Turllnctm . 
kto rá sľubovala byť d ramatu rgic l<ým i umelr.ckí•m vr· 
cllolom večera. Znižený poče t s!(úšok (ešte v po ndP. iok 
p r ecl viP.d la SF Smetan ov cyklus MA vlast) sn tu nR jv! l c 
v vpumstil v podobe absen cie tletai!nP. jse i priir e. p1·ecíz · 
n e1sieho liei10vania fari eb. techn ického vvpn1covanill 
Pélr litO r y a tým a i nedos tato č ného za [·IJyteniil pr!sl<~ '>· 
n ýcll ná lad. 

An i Mozartov Kon cert pre k lavír a orchester Es tlur 
·r KV 271 l ú rovn i večera ve l'm i neprida l. Indispozícia 

·sólis tky Donatelly Failoniovej vyŕlstilu vo stvrtok vo 
v el'mi ma r kantné pamäťové kazy (najviar. v prvej, ale a i 
v cľa l šich častiach). Na výkon e mltulf!i T~ l ia n ky sn tl ' il 
ná idemP. niečo, čo hy sme mohl i ZliSLÍižP.nP.i~ie vyzclvi l"t
nllf. Snácr pomerne Jll'itemn ý timbrP. jei tón u, kto 1·v 
vs<tk rusila zn lženil pohotovosť pr i tiPi1ovlln í fari P.b, '' 
tak výsled n ý d ojem čas to zotTvávll l v ,ecl notv;írnP.j šed i. 

15. a 17. II. 1978 

Dramat11rgi tl podujati SF sa v sl'1časnosti veľmi tlspeš
:n.e vyhýba Sablóne, ! keď Zil C.P. IlU urči t e j devi'l !Vác ie 
umel eckej kvil!ity . Tfl to ist!i ttmclenc ia l reznlláť cllí1 · 
rakter izovali [ na1mti v druiH~i polovici pro.~ramu ] a j vý
k on Slovenského komorné ho orchestra na tomto podu
ja t i. 

Km eiiové čfslo Son11 lina giocosa nár. umelra 
· 'A. Moyzesa bola prí spevkom wa rc!JH!ovcov k rel"rospek· 
"tivn cj r enesanr: ii reprezenliHívn yc h di el slovenskP.i or · 
clwstr"lnej t vor by 11 venovnli ju v~rot~i u FebnHira. Die· 
lo odznelo vo· v yn ikajúcej p odobe: prirodzene. zrP.Io. 
s !'ahkou el egan ciou, s vlá č nosťou zvuku i vrúcnosťou 
Wa 1'Chll l vystupovnl sll'ifH1avo ilko só l ista i d i rigen t. 

Další program hol št í• lovo rnonolitn í• a tvo rili! ho t vn ~ 
b H j . S. Ha~:ha. Prvé rlvf' sk iRrtiJv hn!i reprí zou. ďalšir• 
'd ve novonaštuclo va nf:. Bo ln hilncli c;nporn súbor u . Ž P. v 

· J.lO'i lndnum moment t! pre c lwrohu r: ll ýbiil i:r.rnl>itlisl11. 
·tilk žr! sm e p ustrúcla li ll l()lt-! 11 conti n uo. a!n v p!'ÍpaciR 
Ili . ilrandťbursk ého koucertu a j p ra k l ir.kv en té Acl ugiu 

· s t' ' !tl iiJHiovou improvizá ciou. 
!'.u lllil rgo Koncnr1u pre 2 huslí a s lái:1kV rl mol ( BWV 

··104:.:) so só l istHmi R. Wa r chalom n Q. Hiilblingom žiaci;, 
Sil poukttzať na t·uzlilelne lirnbrr! súl ts tic k\- ch nástro
j ov. lliii!JIIng ov seku ndový pnrt dosť zanikil l. Orch ~;s 

· trií l nl' spr re vuct !Jol miikký, ale nie t11k prP.cízr1e vypni · 
· covaný ä i trlikulovan ý a ku napr. · u Moi'Zesa. 

V ll l . brandeiJurslwm J.,uncerte G duĽ [ BWV 1050]. 
Jno•y \ \ 'arclwl d i rigoval. znieslo by. concertino väčs iu 
p r ll!iJU)IlOst a b iotu . l. A l legro malo sp rávne tempo 
i l l<i ptitJe prameniace z uréit éllo sostenuta a na iwm 
!:ita vtmrj dy nam icl<e1 form\' · i'renáil l ené tempo l l. Alle~ 
ra Zdpríi; lnl lo n ie len počet né technické nedotiélhnutosti. 
nle i necict ekv ~lln e agogické vln enie, neistotu a zn izený 
dol '"'n z presved tivosti ťa ll u ltudobnétJO pr údu. 

V l. brandeburskorn koncerte F ctur [ BWV 1046] pr i · 
b rul si Sl.ll>o t· rad cTalsích dycllových n ástrojov [J. lllél, 
}. Rudzák - lesné roh y, f. Hanuiovskf, V. Mallý a 
K . I< liitt - hoboje, f. Martinkovič - fagot). Na jclešti'tl·k 
ti Vi!f! ;~ím ciemen lom ·bo lo nedostatočné l aden i e clych<Jv 

·· so s·t ti č i l(lni. Obvy klá precizila súhry SR rozpl yn ulA. só· 
Jo 11usl i [J. Kopefman] m;llo t iež svoje rezervy - til·k v 
intoncic íi, a ko v zosú!Ftdení s celkovým zvuko m teles11. 
Ani cel ková línia hudobného toku nema la pevné tvaro· 
vn nie · (hodnotime štvrtkový výkon] . Na p riaznivejsí dO· 
jem z int erprP.tácie cl ie ta nesl"ačilo krásne hobojové sólo 
J. Hanušovského v Adagiu, či k ultivovflné tri o dvoch hO· 
!Ju)ov s fagotom. 

V IL llrandehurskom koncer te F dur ( BWV 1047 ) vP
nuval unw lt~c ký v edúci u ž zvýšenú pozornosť na laden iu 
dvchov precl vstupom sólistov na pódiu m. Hoci výsledo!-. 
nehol irlefllny (na pr. pr irodzené l adenie t r úbk y f. Kej· 
mara l , poda ri! o sa Warcllalovi zredu kova ť nedo statk v 
n a rninin iU IIL Opätovne vynikal J. Hanuiovskf, ale . a i 
finuti~ta V. Brunner-junior a husl ista j. Kopefman [naj· 
mil v tr iu s t1·eclného Andante ). 

Cell<nvá bilancia koncertu nle je p r e . warchalovcov 
pníve na jtvpickeišia. Zaplati l! da1i nižšej umel eckej k va . 
lit v zn snill lu po drama turgickom prínose. Ako k aždý. 
a i nús p r vý komorný stlbOi' má p rávo pod ať výkon pod 
svo je moznosti. Pre B. Warchala bude tento [ akt Iste 
impulzom k sústredenej prác l na doštudovanf ob1dvoc:ll 
koncertov. V. ClZIK 

1V- pr.ogramocl"i-· orchestra Státne( 
filharm.ónle počas 111. abonen tné
ho cyk-lu bolo v iacero diel a p red
vedeni, ktoré upúta li pozornosť 
poslueháč,ov a obohatili koncertn~ 
život ·Košic. 

Koncerty od nár. u mel ca Dez idera K11rd oša 
V\'Znela zásluhou Laclisl<tva Slová· 
ka v plne j nádhere ako cyklus 
portrétov ro11ne j zeme. j aponská 
huslistka Shizuka lshikawa len 
potvrd i la to, čo dokáza la v l<o
iíiciach viackrát : jej v ýkon v !\on 
certe pre husle n orchester D du r , 
op. 77 Johannesa Brahmsi.l rnM.e· 
1ne porovnať s t ým. čo povnzu ie
mu Z<J vrchol y hu s ľového unll·!t lia. 
D(ok~zala vyst ihnúť ni f! len V\Taz 
a hlbokú emoci onal1tu, a le l nre· 
ni esť clo realit y 1\lasi r.ký, premo
rlulovaný zvn k. fr. l v\•kun cll d ra k-
1Pi'1Zovalu perfek tné teChll ll" f."é 
7v!f1cln11tl e, hll>oko cí ten á hu<!Da . 
~1\'[l r n en !i so zvu kovou ~í rknu. 
Svojím perfl'!<lní·m v)·konom ·-.a 
nalrv11lo Zilp l~d l a clo verlnmia lw
,,i rkellfl pu illlk<L 

v Košiciach 
Finsky dirigent Jussi }alias pri

pravil . cel 9 program svojho kon
certu vel m i zodpovedn e. Symfó
niu -č . l e mol, op. 39 od jeana 
Sibelia uviedo l s temperamentn~m 
za n ietenim a zjavnou chuťou . Svo
lOU vrodenou muzikalitou, jasn ou 
koncepciou má zásluhu na koneč· 
nom vyzneni skladby. V i e orciHlS
Iru nie l en poradiť, a le aj praco· 
·vat s ni m, odhadnúť jeho llráčsk e 
kva l ity. Htieď od prvého taktu bo
lo každému jasné, že pred or· 
ches trom stoji t vorivá osobnos ť. 
ktorá svojou fant áziou a premvs· 
lenou stavbou diela podnieti k a~
clliho k maximálnemu výkonu. Bul· 
lli! r ská k laviristka Marta De janu
vá hr ala Koncer t pre klavir 11 or· 
c l1ester č. 3, C dur, op. 26 od Scr 
gt-: fa Prokofieva. Preukáza la v o,•ni 
l<a iúcu technickú vybavenosť. 
hráčsku cl isclplfnu a suvertJnit:l . 
Dokáza la sa bezprostr!')dn e vtiP.· 
uiť do sym Fonického toku hudhv 
•l vytvori la s Oi'Chestrom pevný Cf'· 
tok Jei snahou nehol o jednozna ~
ne na seba upozorn i ť, a !P. vvhudo
vať· komplex. v ktor om 1Jol11 
l iSt reci nou postHVOII. l\onc•1 rt bol 
U. l. t . r. 

a tak r ýchle časti ki' JlE!l i vzni· 
chom, ale lyrické miesta rozkvitli 
sýtymt, in l enzivne ziaria cim i rar
bdm i. Dirigen tovi vn l'mi záleža l o 
na ton1, aby hrác i vvctatt zo se· 
ba m;1ximum. Sklad bu zaznela s 
na jsú~t re<l ene j~ou tvon vuu úcéts
ťou ako ·veľký nwnument. postup
ne narasta júci clo j e cl 1 11tH~n e trans
ponovHných grad<lc il, prerušova 
ných lľl'ick ým i zastaveniami. Ma· 
cľarsk y ld nviri sta László Ba runya~· 
v i\on cene pre klav l r il urclles· 
ter a mol, op. 54 Rober ta Scllu 
nw nna nesplnil všetk v oča kľlva 
nia. V 1aceré tP.c lln ické !<azy, :'tv· 
tová nn jcclno tnns ť 11 n csúroctosl 
uhrali z cel kového cto ,mu. 

V prug rau11 • ~liivnostn é iHJ kun
c>-rll l v r:1mc i <•~ l (tv 30 . v\•ror,= a 
\'ítazné ho f•·'Íl 1"11 árii ( 1.. Il i. t. r . } 
c.(!znt~ la kan t iíl ii Spnv o lwmu n :s· 
lil"i<Cj St l'iHil' od Zil ~ l. umc!Cil i\ll 

(Í 1i!j!l Očcn :·!~i l , ll rrlin skú llo~ lfl! l il 
1\rno BalJiHI~ <ll lHila il Syrn f-'•i lia 
č . ll, c; dur. up. 8e An ton fn a ~ lvo

i·[d;c•. OrciH·!SWI' tli rigovH l L ihur 
ľdek , só l istlwu llnla Daniela Kétr · 
d osová, ~polulii:in lwv a1 !\os1Ci-.'í 
spevM:I<V zllor ul':ilnl'ov. ktor!) t;o 
ll lllf!lcc kým vPc!Oc1111 lf! Karol Pct 
nic~y. l. ill u l· Pr!~c·k lf! vvhranf' :lllll 
Pnlr! l r rkou u~ohnos ťo 11, vir~ Sil 1'1 -
tlf· ponori ť do P<lrt itú r v 11 svo , P. 
si\ Íi sc!nnsll dukf1zr plne vvu'l.1f v 
IJI"Íoci s orches trom. PrCJiiVilu ~1:1 

lo VU výJ\On(~ Oi'CIIl!Stl"il, V\'I'OVIiH· 
P f! ! spnlu pr i1ci s ním <·l v prP.sv •.d 
r ·ivorn v \"; IC!d k11. Dvurlíl<nv no Wv\• 
ZllZilillll o /.1! v ľn l ni IJ{1cll lt ~ rP, nr,P.
I!o)llOsli i u(:1u nns1i. ln lrn·prro i :Í t ' il 

11i nn V\' lfltl nla !· ·· · ' ·nú s1 !11 \' 'll. 
s1111 fó nit~ . S. (:ll~ II. LA 

Programovým VI'C!IOio m nas l0<1u 
j l.oCf! llo konce rtu (ll. l l . 1. r. }. !\lo 
rý diri.v,oval Rystt·ik Režuc ha. l:o· 
In uvPclcniP. suit v f'lnnétv od flll · 
v, licl<e ho s ldrtda t· P. ľa ť: u s t iiV<I l!nl · 
s li'l . Viwtl; v znakv osobit ej lludo iJ· 
llf' l l"f!i~ i rlirigP. nt IIITIOCllil ll l' f!i!li 
7. f ·VIil vvilrancnl1 koncepciu. !1\·s 
l i ík RP.'l.l1('illl 111 {1 1'(1!1 plný ZVlli\ 

Všct kv cl ot c~ ril jšie st retnut ian{:r. 
umelca Lad islava Sl ováka s cr· 
C!ieSt rOIII Sliítn P. j l"i lharlll(lll iC pri · 
n :o•s l i vc: l" rni presVt!clči vý v ýsledok . 
ulnelur i<V vvsoko hodnotný, pln í• 
I "UI.IŠil l llt:fdio z;í zi tl<U. Tak to llo· 
!o a i 2:!. 11 . 1. 1'. Orc l1es iP.L' no(! 
jnho verltmfm znel vyrovnanf: il 

it!dnolia to. vvnil; al n lelr!n fan•IJ· 
nos fou Jed notllv \•cll skupín. a lP .~i 
i('{Í IIOI IIV\"C: !I ni\S ii'OjOV, pri ČOlll ľl ll! l 
vnľ!< (l clV11i11111 CI\Ú otl st lii)I)OVHn Osi. 
Pt ~ kná !Jrlla nosnosť s l f1č ii\OV, pJ ;,c. 
t• r·I(IJst cl i'f!Vr,ných ft11\a cíc ll n;í · 
st rojo v. úclr:rnusť plechov. Or 
' lles lr{llnv zvuk hol P1'F!CÍzrlv , pt · 
nr n o7nos t i . <Iii! a j vzdOI'U il Zi! 
ll iol n. Slov;JI-;ofíl11iil , c:vklu s sy1nfn 
n ickýcl1 vari i!c ií na I~O rillsk ú tP. · 
11111 pre vl'i'l<í' orc lH!ster . op 46 

Jednou z významných ak cii na uctenie si hlíži ar.e j sa 
!18demdesíatky ulirodného umelca Eugena Suchoňa je 
trojica koncertov, na ktorý ch predvedie celé klav ír · 
ne dielu prof. E. Snt:hoiia zas!. um cll<y•1o Klá1·a Hn\'
liková. Prvý koncert - z ktoréhn je aj naša sním · 
ka - bol 21. III. t. r . Druhý koncert bud e lH. IV. 
t . r. a posledný - 16. V. t. r. K jednotlivým recitii · 
lom Klár y Havlikovl!j so suchoňovským programom 
sa náthne k r itikami v ďal šieh čísliH:h Hudobného 
života. Na snfmke: skladateľ so svojou interpretkou 
po prvom koncerte. Snírnl<él' D. Vet~e l'lk 

sútA.Z ŽIAKOV slovP.nskí•r.h twnzervatól' ii, založcmá 
M S SSR v r. 1976, vslupu te do ~vo j lw 111. roč níka. Žili 

Ci. k torí presli skol sl<ým kolom. huclil súťa ži ť v hre na 

llus i iach .a gita re 26. él 'D. aprí la l. r. v Žiline, v ko · 

morne j hre ( slái: ikové l<vartnto, dychové kv intBio a 

l< lavím e duo ] v d i1o ci1 3. i l 4. máju t. r . v Bra tislil ve 

a v hre na dreven ých d yclwvycll nástro joe; ll 1 flauti:l, 

hoboj, kl<tri n et, fagot) cli1a .ll. a 12. m aja t. r. v Koši· 

ciach . Stnažíaci s(t r ozdelen! do dvoch skupin (l. s ku· 

p i na: 1.-4. rot nik, ll. skupina : 5.-li. ročník l il prP.d 

nes(l povinný l voľne vybran \• repertoár. Vyhlasovate! 

súťaže, ktorá pr ebehne v dvoch kolách, pam~ltn! v pra

~ rarnových podmienknch na vsetky obdobiA svetovej 

a domilcet liutlobne j tvorby , najmH všlik na pred nes slo

' t:ns_kírch , českýcl1 , ruskí•r.ll a sov i;:tskvch sl<lacl iBh. Do 
v ŕšenÍm s(J(nže !Juti(l koncr!rty víťazov. ktorýc!J uri:i- c 

sed emUenné poroty, zostavené z na jskúsenejších pedll · 
~;ógov k onzervatórií. (MS l 

KOMORNÝ ORCHESTER KONZERVATÔRIA v Bra t is la· 

\P., k torý d lhé roky v ec! ie prof. ]<ín Pr<1gant, mR I 22. ma r · 

ca L r. zau;imavý koncert, na ktorom spo!LIIkinkovalo 

niekoľko uoví•ch tJientov te jto školy. Kontrabasista Du 

san Gabr iel 11 violista Ladislav Marschovsl< ý hl'nl i kon 

r:ertnú Sym[ón iu pre kontrabas, violu a sliíč il<ový or· 

chester Carla von Ditlersdorfa a Alena 1\opčnnová 

uvtecll'a ·citlivo, technicky veľmi presnp Mozartov ko

morný Koncert pre k lavír a orchester Es dur. Nn záver 
~tv iedol dirigent nilrn neznínn ello po l'ské!JO sldilclatefa 

FP. l ix~ · j aniewicsa - sličasn!ka Mozarta, a to Panu fn) · 

kovu lipruvu Divert i men ta pre s l tlčiknvý orchester . Tá to 

·skladba malA skôr pripomenliť, že i v Poľsku m é Mo· 

za r t svo ji ch ep igónov, n o vlflstnýml hoclnntami zaostáva 

za vrcholnou tvorbou vicd enskí•ch klasikov. Koncert do

káza l i · to. že po viacer ých zmenách svo jic h čl e nov na 

jP.Seii m in ulého r ok u sa dostáva Komorn ý orchester opäť 

na štandar dnú úroveň. [Ol 

Slávnostný 
koncert 

IJ íJ<1 6. !ehru ór a t. r. hol v koucert.nej sien i 
Sl ovenske j f ilharmónie m imm·i1Hln v slavnnshl ý 
kuncel"l Jll'i pdlc2i to5ti l OU. výrnčia narodllnia 
Zdcilkil Ne jedlé ho. V podaní Slovenskej l"il· 
harmóuie pod vedeni m Tihora Freiin sme si vy
poeuli 1: yklus sy mfonit: kých básní Redricha 
Sm etanu Má vlast. 

Ak v slávnostne j atmosférf! oclznel ll ako liol d 
parn iilt ke Z. Nejedlého práve Mä v last. hotn 
v tomto fa kl e lllnolw symho l icl\élln. \' las f. i<tu· 
rA 1e tilk nt!opa lw vatt!i'nn zo iJ I'HzenH v Sm o: a 
novei hudbe. miloval Z. Nejed lý láskou naj
vrúcneji;ou. Zm vsP.l Smetanovlw pokrok.uvého 
nclkazu napli1ill n P.únavn ou prár:o u pre: čr,sl<•í 
narod ako ~ tú t ni l<. organizá tor a Vf!clec . Svo
JU eno!·mnú muzi l<ologickú erucliciu i nvestoval 
VO VoJI'I<f! j mi ere OO postav enia zivéllo pomníka 
tvo n.:ovi čes k e j národnej llucliJ\' . 

Smctanov cv l<lus ilol teda pre sl tivnostuú 
prí l eži tos ť zvolený clramatur.I(1Ck V nza 1 fu n !;!':· 
ne. Orcheste r pocl vr~denfm T. Fresu podal rl on
rv výkon. ilk toler ujellle niektoré neisté n á
stupy, naj111H Jr:sn f·ch r o l1ov v Bl11ní k11 a mi es
tami ct robné r y tmické ko lfzir.. Nr~narúšali vý
~1<:-dn ý dojem jednoty tol1to rozsta lll eho cykl u. 

F resove striedme. akobv necfel\tné gestá na 
jNi nr~: st ra ne a hud ba, kt01·e j nec hýbala sme· 
IHľlO\· Si<á roz iilsn P.n os ť i m onumentalita na stra 
ll'! druilf' i - to boli h lavné. t rty. ktor)•mi bv sa 
dalo vseobecne r: l1arakterizovat základné in
tr· rp re<il čné poiíatie. Monumenta lita, vyjadi' f!nie 
kt 11rr: 1e vo Vyšehrncl e a Tábore pri amo skl<~ 

rl i11o ľovým z!ímerom, nevybudoval dtrigent na 
tt ·,- n<~n lických krajnost i ach. v dôsl ecl lw čoho 

cust1 r:vl<lu noclobúclali ciHH'i.lkter jednoliatvch 
re llw v. Bol o to a i v stllacle so sú č a sným inter
pretai;ným icleä:om. ktorý sa u silu je vy 1·1 ~·bat 

vl'l'l< vm dynamickým kontrastom na mal ých 
ploc!Jác h, typickým pre romantickú interpre
túc iu. Urč itý ,.ob jektívn y" postoj dirigen ti.! znd
povP.clnl napokon Bi skla clat e ľovej konr.ep'."ii. 
lnnrO interpret vzdy viac - al ebo menej 'le
ne clo úv11hv a vychádza z ne i. Jednotný iu: i 
nok pnrlporovalil t iež dynamick~ ;;k ála, k !nr3 
tr.a i <J sn1 P.r om k dolnej h rani ci m anet ndl il'!· 
i•ov. Vo Vltave - v Raji rusaliek - Rl eiJo 
v záverečnom 1he!w by to mohlo samo o~Rhe 
púsobi ľ ako podrlimenzovan le zlík lRdn ýcll vý
ľn zov\•c h prvkov. V zmysl!~ pod čiarknu t ia mn · 
numentalitv však takto tvarovaná clynamic k#i 
skála nep ôsobila ako ochudobnenie výrazo
VE!! zložky. 

Výraznou stránkou Frešovej lnterpretáC1P IJO· 
lo v vstihnutie lvrlckí•ch až imp resivnvcb ná
lad a jasných malebn ých zvukov\•ch obrllznv 
v Ceských luhoch a hájoch. Tu venoval di
rigent viac pozornosti menšfm lludobnvm IJ IO· 
chárn. a preto aj dynamické č lenenif! bolo 
výraznejši e. Zaujal1 lliis č i sté a tasné l!nifl lú
gy a pôsob i vo kon trastné Vilád v pnlkovvr:h 
r ytmov clo kantilény. V týchlo partiách sa 
Smetanova reč zaskvP.la vn svo jom na !v last nej
šom rúchu. 

Frešova Má v last sH <;tretla s úspechom u 
ohecenstva a p opr! tom. že pr ispela svP,,!fm l)O· 

dielom k slávnof;itne i atmos[ér e veče1·R potvr· 
d ila znovu stá l e živú hod notu Smetanovej hud
by. V tom t o zmysle nebolo preclvedentr~ cyklu 
" len " pr!ležltostný m aktom. V. FULKA 



Diskutujeme: 

·Premiéry šostakovičovej 
Kataríny lzmajlovovej 

V poslednom i!fsle minulé ho 
ročníka Hudobného života si 
Stefa n Hoza posťažoval, že br
nenskému divadlu sa neustále 
pripisuje zásluha n a prvej in
scenácii Sostakovičovej opery 
Katarína Izma jlovová [okrem 
Sovietskeho zväzu l , hoci tá to 
udalosť sa odohrala v Brati 
slave. O bratislavskej premiére 
23. novembra 1935 uviedol r ad 
zaujímavých podrobnosti, z klo 
~-ých sa viak niektoré liiia od 
tdajov dirigenta vtedajiieho 
predvedenia Karla Nedbala v 
jeho pamätiach. 

Bl'llo malo nepochybne velké 
l ·ásluhy o pomerne bohaté uvá
dzanie sovietskej hudobnej 
tvorby na našich pódiách, čo 
viiak nikomu nedá va právo au
tomaticky prisudzova l' morav
skej metropoli v~etku slávu. 
Len že dnes už v hudobnej po
pularizácii prakticky mizne 
iipm: ializácia a vedecká dôklad
nosť; väčiinou pi!ie každý na 
akúkoľvek žiadanú tému a i 
bez znalostí základných prame
iov k da nému námetu vydáva 
celkom suveré nne súdy, mno
hokrá t, p01: hopiteľoe, mylné. 
Tým možno vysvetlil' opätovné 
prP.hliadanie bratislavskej pre
m ier y druhej Sostakovičovej 
opery. Je :~~aujímavé, že proti 
brne nským n á rokom sa nebú ri 
i Olomouc, kde pre miéra Ka 
tarín y Jzmajlnvove j bola 8. h!b
r ná ra 1938, teda 'Viac n d 2 me
sia l;e pre d Brnom (30. apríla). 
EAlc p1·edtý m uviedlo Šoslaku
vii!ovn oper u ( 29. január a 19:16) 
Nnvé I! Bmecké divadlo v Pra
Ile. 

V tejto s6vislosti mi pri~ lo 

11a nm prckontrolovnľ i bra 
t·isla vské prvenstvo. Kým ho 

m áme potvrdené? Predklarlám 
Yýslednk . 

Dmitrij Sostakovič kompono
val svoju druhú operu " Lady 
Macbeth mcenského újezdu" 
od konca r oku 1930 do der.elll 
bra 1932 (pri lloknnčeni di e lu 
mal 26 rokov!). Prvý raz hola 
táto opera insce novaná v Ma 
lum upernum divadle v Lenin
grade ( 22. januára 1934 l; dva 
dni po tom i v Moskve - v 
Státnom hudobnom divadle 
V. l. Nemiruviča-Dančenka, ale 
už pod n á zvom Katarína Iz
majlovová. Pre zaujímavosť: re
žisér moskovskej inscenár:i e 
Mordvinov v úvodnom slove 
tlačeného libreta s t rochou za 
trpklostl tvrdil, že Moskva 
uzavt•eJa s autor mi zmluvu o 
uvedení oveľa skôr ako Leni n 
grad; dôvody moskovské ho 
oneskorenia však neuviedol. Pr
vý raz bola Katarfna hmajlo
vová za h ranicami ZSSR uvede
ná na koncertoch v Amerike 
pod taktovkou Artura Rodzii•
ského v ruku 1935: 31. jamHí 
ra v Clevelande, 5. fe bt·u á ra v 
Novom Yorku a 5. aprlla vo Fi
ladelfii. Všade v r ulltine. 

Prvú inscenáciu Ka ta ríny l z
ma jlovovej okre m Sovietskeho 
zväzu uviedla - nie Bratis la
va , a le u týžd eň skôr, t. i. 16. 
novembra 1935 kráľovská opera 
v Stokhohne. Uvádzajú to hiid
s ke JH'amene i 2. vydanie u 
n ás dostupne j prá ce Alfre da 
Lnewenbe •·g a "Annals o f ope· 
ra" (Zeneva 1955 ). Tento väč~i
nou spoľahlivý súpis p1·e miér 
vlietkýc h významne jšich opiet· 
však nepozná uved e nie Katnl'i
n y Jzm a jlnvovej ani v Brne. ani 
v Olomour:i a bratislavskú in 
~cenác iu da tu je až na nove m
ber 1938. 

Z uvedené ho vypl ýva, že Bra 
tislave priná le Y.í len zásluha o 
če:~kosluvensi<ÍI J)remiéru Kat a 
ríny l zma jlovuvej. 

MIROSLAV SlJ !.C 

Konfrontácia 
Mladá mezzo.~op!•antslka Ha

na Slolfová, ktora v roJ.:och 
1972-76 studova/a na br alislav
ske; V SMU, sa predstavila bra
tislevsk~mu publiku na r ecitáli 
d l) a 1·1. III. t . r . {Zrkad lová 
! iell Pri maciálneho pal áca/ . l ei 
klavírnym sprevádzat e/ om bol 
vel'mi kultivova n!J a ľud~<ký 
h las pozna júci Ľudovil Marcin 
ger. Ako ;e známe t ý m, čo <l e
dujú v!]vo; m ladej speváN.:!f, 
Hana Stolfovt1 od októbra m. r . 
p1·acu;e v Mosk ve pod veäenim 
známeho basistu Jevgenija NPs
Mrenka, nt1r. umelca RSFSI?, 
docenta spevu. Pomerne krát
ke i'ctsové obdobie od nástu pu 
na .\li penc/ljný pobyt nedáva pl
ntí moi nost, zhodnotiť j eho ,,rí
nv 5. ale daiú sa konsloto!>rd 
ist~ znaky vývoja, klor !im \ a 
uiJPrú techni ka spevu I/any 
Stoiiove;. Táto absolvent!.:u z 
t r iet.'y Márie Kišoňovej-Hubtme ; 
sa prezentovala velmi ú.,pesli e 
n iekol!.:okrát pred vere;no ,tr·ll , 
a to na absolventských V!J~L ú
peniach V SMU, na cel o!;tat ne; 
sjúľaii M . Schneidra-Trnav .• ké
bo, kde zís!.:ala v r. 1975 cenu 
8 HF za najlepši u interpretáciu 
súcasn~ho piesňového cyklu, 
ilia Dvofákovej súťaži v Karlo
'!Jých Varoclz {cena za natl Pp
l iu in terpretáciu oratoriálneho 
( ie/a A. Dvoŕáka} alebo nrt po
fipl nýc lz vystúpeniach kO!IWrM
ho súboru Musiea aeter na , kcle 
je sólistkou, resp. na Prehliod
~e mladýclz koncer tných umeL
P:ov v Trencianskyclz 1'epliciac lz 
v r. 1976. Na počutých Vlíko-
1IOCII bola badatel ntí jej vyso
ká hudobná inteligencia, ktord. 
'1/. lllOinila Hane Stol f ove; s 
iS1!Í11l nadhľadom fi kerľ bez 
a!Jsencie vnťl,torne; citOIJOSi i 1 
zdolať l'ôznorod~ tvorivé úloluf. 
Stoljová má teplý , j are/me óo
hatlí, nosn.tJ, i keď nie veiký 
hl as. predureený na k arit!r u 
komornet speváčky, akých ;e 
u nás {okrem A. Buk oveczkP j/ 
sUíle mdl o {pokiaľ r átame s 
pr ísnou špeciali zdciou J. Pozna
ftic možnosti a kval it y tohto 
hlasu, p rof . Kišoňovt1-Hubová sa 
snažila t!o najvi ac hlas kulti
voval a odlahčit, tažlt z ľud
ske; t hudobneJ inteligencie 
speváčky, temn~ d ispozfcie pre 
dynamick~ nuansovanie pre/ll
bit a viest Stol jova na jmä k 
spomínan~mu komorn~mu mu
zicírovaniu. Výsl edky niekoľ
komesačn4ha šítídža 11 ZSSR 

pouka.3utú na to . te prístup so 
vu?t.,keho skol/le/ a iEi zretme 
odli!me;si ,· p r etože stmal'ute 
hlas mezzo.,opranistky . dáoa 
mu dramallcké d i spozície, otvá
r a llo pr iam o perne. Ziskom je 
i/ramaticke;si pre;av rizi
kom zostáva presilovan ie hla
su, co prinása veľmi r!í cllllt 
únavu mater iál u s 1Zásledl/lÍ/Jl 
selestom . Bola by škoäa , keblf 
pekn!Í mezzosopr d.n liany štol 
j ove; dostal sa potl vp lyvom 
tvorenia prílis vei'k!Ícil tónov 
do lllasove; krízy. Pm~ Uslo 
repertoáru - Dvofd.kove Ci 
gánske melódie - boli nuj
úspesnej.~ie z cel~lzo zaujim.a
vo vystavaného rec i tálu. š tol 
jovú o nich preukázala výbor
/ZlÍ prac11 s dychom, ;emn~ na
wdzovanie za/: iatkov fráz a t ó
nov a zmysel pre vykreslenie 
nálady - nielen gradačnej, elle 
i nuernej 1 A l es je tich ý, resp. 
Kdy ž mne sLw·á matkaJ. Ro
manlick!í piesi!ov_ý cykl us Jaro
slavu Kŕii:ku Sever ní noci pri· 
náša pre s6lislu mimoriadne 
t echnil:ko-výr azové úskalia. 
Spevácka sa pohybuje od sop
ránov.Qclz V!ÍŠOk po altov~ híb
ky , priCom musí dbat na i m· 
presionistickít 11áladu celku. Tu 
sa najviac pre javila istá kríza 
na;mii v hlbokých t ónoch, kto~ 
r~ vychád zali otvorene a ja
rebne li luclw. Dve pridan~ r o
mance A. P. Borodina uviedli 
druhú polovicu k oncertu s rus
kým repertod.rom { piesne Cal 
kovského a Musorgskélzo /. Jem
ne a náladovo dif erencovane 
bola vypracovant1 na jmä Mu
sorgsk~llo Si rôtka a rýclzl y, l'u
dovou motoričnosťou d.!Jcha;úci 
Gopak. Na rozdiel od mnohyclz 
rusk.Qch inter pretov zachovala 
si H ana Stolf ovtí v r omancac!z 
zaujímavý nadhľad - bez pá
tosu a sent i m entu, rozvahu 
hodnú profesionálneho umel ca. 
V zt1ujme mladef talentovane j 
speváčky i v záujme slovensket 
hudobnej kulttlry by bolo, ke 
by je j ďalšie vy sttípenie sa sta· 
lo potvrdeníM správnosti dol e· 
rajši eho bratislavsk~ho škole· 
nia s p r idaním zaujimav~Jch IJ!Í 
razovo-farebných odtienkov 
aké m ôže dodat teJ hlasu ško 
Lente u sovi etskeho pedagóga. 
Pr eh lbenie f arebnosti m ater/á· 
lu by nemuselo stát v prolik ia 

de ďalšeJ kultivovanosti hl asu 
fejto mladeJ umelkyne. -zs-

GRAMORECENZIE 

Peter Uvorsk!í v kosiýme Alfr(!cla vo Verdi/zo 
Traolate pri c/voc/1 polwst m sk!íclz vy st úpen iacil 
v illletropoli l an Opera v New Yorku ( 15. a 19. 
novembr a 111 . r .j. 

G. Verdi: Arie vo jvodu · z l. a 2. d ejstva op~rv 
i~ 1gu ir~ t1 o . äria Alfréda z 2. dejs tva o pery Trél
viata . F. v. Flotuw: Ária Lyonel n z 3. de js !Vd 
u pe r v Marta. G. Ounizetti : Záve rečn á scŕ,na 
Edgu r a z 3. dejstva oper v Lucia z Lame rmoon1. 
). 1\lassenet : A1·ia We r the ra z mvnome nn ej o pe
n . Ch. Gounod : Rr~cita l fv a ka vat ínn Fnust~ 
z~ - dejst vu o pe r y Faus t a Ma rga r P.la . G. Pucci 
ni : A1·ia Rudol fa z l. dejstva o perv Bohéma. 
i1ri il Cäva ra cl ossi ho z 3. de js tva o pery Tosca . 
F. Cilea: La nH-mUír.ia Fre tle rica z. ~- dejstv11 
op>~ n· Arlezií n ka. S pieva: PETER DVO RSKY , 
SOCr~ v Rra ti s lave d irigu je OND REJ LENA RD. 
r Ul' US S te reo 91.11205114 

f 'lrllila, k'turú IJ!frl ol OI'US koncom 11/UIUII?ho 
r uku, sa stolu v krú/1-:c; dobe be~t~el/errmz -
{11'0 jil mlodélw . rlnes ui svetoznámeho slonPn 
sli:l'!ho tc•nonslu. prrwäepoäolme w u;al nielf'11 
milolinik·oiJ opem e; hli(//Jy, ale i tých , kti'Jri 
r; /; l u/iu jú o wu jínw;li sa o iné iludobn~ :Zán 
re. 

feclnot/mé i:l.> ia ~ú vybrané z o/Jias/i ronzún
skej a qer mánske; operne; tvorby .UJ. a 20. sl o
n Na. Prevažu iú diel a talirtnske {7/ . mene; ;e 
f r ancúzske; tvor by {2} a este mene; nemecke ( 
{ 1 ; . S koci o, že sa na pl aliw nedostal a naur. 
ro~liii:/.:ovd. úr ia Lensk~ho z Ca;k·ovskélzo Eu 
pena Onegina a Onc/re;ovo ar iózo zo 4. obraw 
Sueilol)ove; Krút ňavy - a to l!ím skô r, ze obe 

SPEVÁCI VEĽK.f:HO DIVAD LA V MOSKVE 
(V. Allantov, M. Kasraiíviliová, D. Korelov, ). 
Mazurok, T. Milaškinová, J. Nesterenko, J. Ob
razcovová, V. Plavko, J. Rojkov). 

,&) OPUS - Me lodi ja, Ste reo 91l2 0538 - 0539 

K 60. v.Qrociu VOSR vydal bralislavsk!í OPUS 
album dvoc/z veľk!íCh pl atní, na ktorom ~a 
predstavu;ú súčasn~ popr edné osobnosti s6lis
/ického kolektívu Vel'k~ho äivaclla v Moskve. 
Zostavovatelia albumu { predov~etkým Marián 
Jur ík ako dramaturg p latní / nesiahli k u qalé· 
rii v1íznanm ých osobnosti posledných desaťro· 
čl, ale skôr desaťročia, a tak sa nám v hudol1 
n.1ích ukážkach prezentujú d nes známe menú 
moskovske; a eur 6 pskych ope1'll?íc11 sc~n. Au
tor sprievodného textu Anatoli i l. Or f ionov no 
svo jej úvodne; štúdii podrobne predstavute vyš· 
sie uvedenýc/l sólistov, škoda . že bez presn!Ích 
/Jiblioqraf i ckých dát a f otograf ického doku · 
mPnlacn~ho materiálu. Viicšinu spevákov. k to· 
~'!ích z dvoch LP platn! počúvame, prijali do 
súboru Veľk~ho divadl a v šesťdesiatych ro· 
koch, kedy A. I . Orfionov stál na čele opern~
lzo telesa. Niet teda dôverne ;šieho znal ca , a/co 
je autor tohto dokumentačne bolzat~ho texw 
1 boda; by vi acero pl at 11! mohlo vychádza( ~ 
podobnou širokou text ovou pr!lohou! }. A. l . Or
f ionova pozndme i z ;eho niekoľkoročn~lw 
pôsobenia na bratisl avskeJ V SMU, kde te do 
ct?ntom vokálne; V!íučby. Sám bol sólistom -
tenor istom Veľki5ho divadla . nehovor iac o t om 
že mal mvinosľ ist 1í čas pro('nnar pod >'P'-ii 
n_lÍm veäením Stanislcwského a Meterchoľda. 
Dôverná znalost ruskej vokt1lnej školy, tleast 

mal Dvor sktí v čase nahrdvanta { tn.nu6.r -
apríl min. ŕoku/ už vo svojom r epertoári. 

Dvorsk./Í spi eva, pochopiteľne, v ori gináloch. 
Teho dikcia ie prec!zna - prezrádza dólJI?rn§ 
oboznámenie sa s pravidl ami IJ.Ijslovnosti prí~ 
/u.~néhv tnzyka. Co sa týka hudobne/ 8/rán
k y , clovolím ~~ l lli i/HV zacllolial autor a textu 
na obale - /. Blahu: 

" 1Jvorskél1o ~l nečnQ tenor ;e vzácny svotimi 
r/annst ami fi/Znt6ho str ednmorslcéll n r odu . Cha
rakten wje ho mil l.:k!í. p r užný tón. prijemn r1 , 
vrúc na fare/mosr a pri r odzená muZikoiiW fP· 
hn hlas má sttile lyr ick é (}aro a žiari li!JSOk(!ml 
tónmi. !wei mierou vokdl no-vý razove; expre
sie naznal·u;e uz pol olz11 d ramalickeisie" . . 

Dvor skú má opravdu nádherný f ond - rt 
to a ; v por oonaní s t ý mi svo jimi predchodr:a ~ 

mi , ktor í sluliensk~ vokálne umenie repreum -· 
l ova li ( i n s pe et in realit a 1 s úspechom al 
v :ahraniU f Rla/10. Pet r ák, /akubek , Kuchar
sk!i - o tomto posled nom l o platí ako sttlla 
p rítomnos( /. Farba t ohto speváka ;e zvláštnou 
~ynt~zou rvmánskeho a sl ovanskél1o kolor itu 
- ;el1o možnos/l sa zdaiľl byt prakt icky ne
ohraničené f veľklí r ozsah a schopnost r ou na
ni tých vLír azov!íC.h odlieiíov / . 

Na j typlckejsia a najprirod zene;sia je pr e· 
Duor skélzo 'lyrická poloha - na platni ;u re
prezentuje recitatív a kavattna Fausta a Ru
iloljova ária z Bohémy. V ostatných áriách 
Dvnr sk {J sa viac - ci mene; -snaž! prezento
vať ako tenor " spinto" - na;výraznejšie 11 
oboch " finálouých" číslach ;ednotlilJ.Qch strr'irz 
nahrávky - v záverečnej scl?ne Edgara z 3. 
dejstua Lucie z Lamermooru a lamentácii Fre
derico ·z 2. dejst lia Arl ezánk y f . Cžleu. Toto. 
.. fJ I'ekracovanie v last nélzo tie1ia" je síce zau;i
mavé - ale a; r iskant né: lz rozt objektívne ne
/Jt~zpecenstoo, že sa rel ativne čoskoro m6?:'
st ra li( pozoruhodnú kvalita Doorského hlasu . 
Dvorský -- na tejto p latni i pri javiskovpch 
ci koncertantných vystúpeniach - neraz pri
lieľmi f or síruje {i tam, kcle by zväč.§a stačilt'J 
použitie mezza voce } . 

'/'dto V!í llrada (spol u s upozornen!m n-a zby-
1 fi(' né zfwerecné vzlykov~J .tóny - v Alfrédovei 
ári i z '/' r aviat y a v · /Jdgar ove; á rii z Luci i z 
l>amermooru 1, nechce byt k r lti kou za k aždú 
N ·nu. Naopak! Te to nutné upozornenie r ecen
: enta u mel covi nevsed nýell pred pokladov ·
.~koclr~ by iclz bol o pred t:asne premámif!l! 

l! propos k mimoriadnym Dvorsk ého kor1l 1· 
ttim: keh!f ten to spevák žil IJ n iek torom su
·'ed!lom socialistickom stá l e. urci te by ho u't 
lien ť.' il t i tul laureáta alebo i né vyznamenaniP. 
Treba usak dúfať. že ho nezahrnú cenami v 
cudzine skor . než doma ... 

Nopok·on t r e/m vysoko ocenl t veľmi k ualil
t!lj i ll.~lrwnenlálny sprievod Symfon.ickéflo or•
c l1est ra Cs. r ozlzlasu v Bralislaue pod takt rJI)
kou O. f,enrírda, ako a; prvot r iednu zvuk ovú r é
zlu stereoj ón.ne ; nahrávky Leošom Komárkom. 

IGOR · VAJDA 

na m nohých speváckych stítaziach . dôsledn~ 
slPdovanie tendenci i vokt1lne/ v.fíucll!t z n!!flo 
spravili odbor níka, ktor~ho n ielen 1'e.~pekrujú. 
ale ktor(/ vie a; r ešpektvvat úsilie i n!ÍI'il. A Wk 
sa v mnohých odsekoc/z STJrievodne j štúdie 
A. l. Orj/onov vy;adr u;e k spôsobom v.ííučbtJ 
speváka na.~e; doby. fe to zaujtmavé c1 pout:n~ 
Utani e. Preklad odborn~ho textu z ru 'k~ho ia 
zyka pripraui la d r . Ol'ga ŠimÔv á. 

Možno sa sp_tílat, prečo si dramaturgi a albu
mu vybrala pr áve I!Jch a nie i ných spevákov . • • 
Vkus a nárok11 môiu byť illdividutilne . pravdou 
vsak zostáva, i e operné ukáiky prezentujú 
vysokú úr ove!'! interpretačn~llo u menia. Ci ;.e 
to už v prípade Vl admzil'a Allantova , spevá
ka s kvalitami tal ianskeho l slooanskf!lzo preja
vu { mužnosť, zvučnosť, ale i nežný t imbre, fas
clnu ;úca pollyblivost hl asu /, alebo u te11orisl!l 
mäkkého zamatovei šielzo h l asu - !l ladisl autl 
l' iaoku , o ktorom sa hudobní k r itici Pyjad rufú 
al>o o sovietskom del Monacovi. Prt;Amné ri lb
rato r obí ;eho hlas t ep/e;.~írn a citovo podfm•
bene;sim. 

Okr em Makvaly KasPa!iv lliovet. kwrá pred 
slavuje svo; hlas od lyrick~lzo k dramatickému 
sopránu, sa na platni prezentuje /el ena Obr az
covová. Temné altov~ t6ny v uk ážkach dodá
vajú ;e; pr ejavu priam mystickú at mosfér u -
je t o o to pozoruhodnejši e, ze od!Jorníci zara
ďu;ú spevácku k vysokým mezzosopránom. Ai
bum ;e bolzat!í na tenor istorJ. Jasn !i tal ian '>k ?J 
tenor Jevgenija Ra jkova ;e vyst r iP.danfí /y l'ic
k .lím prejavom Denisa Korol eiJa . zautlmaot' lP 

konfrontoval prei.'ilané s počutým u 1'omc1rlf 

Mila.~kinove; . k t orú pôoodne povaiov(/li za l.lf· 
r ickú sopranistku. Na zákl arJP. ďa/sP/ pr•á" P 
~ technikou a výr azorn hlasu sa prerod/l a Clo 
odboru lyr icko-dr amatlckéllo. ba dramot iekého. 
Nalzrdvk!J ;u prezentujú Tatianou z Buqenrt 

Onegina a Nastasiou z Ca ;koPsk~ho Corodetk t(. 
Prekrásnym finále zá,iit k u · ;e u ý kon l~vctemra 
Nesterenko. basistu , ktorť>ho zaraďuteme äo 
odboru basso profondo. či basso serioso. / ~ho 

lzl bokQ prekrásny hlas· p6sob1 na pMIUC'hlleo 

vnútornou silou, siíst redenostou vfi r azu. v ?.ntJ
.~enosfou pr e ;avu. harmoni ck:ost ou a m rlio läulil

nosr ou podania. V árii Filipa z 3. deJs/IJa Don 
Carlos te do j!mavt1 teho prostota. be? a fektrm 
- ale a/ bez st r o /ze; akademickosti . 

Podobn.Qm l vyc/avatelsk!}mi činm/ sn dósto jne 
oripomenú niel en u mt?l eckt! kvality lzudol.me/ 
kultúr.lf ZSS R. al e te to l uká~ka. ak o netar 

m&l ne si uctil 60. v.ríročie VOSR. ktor t1 zna

menal a ne,\ porne nové .cest11 TJ oblasti kultary 
tak bohatej, ako te r usktl. . -r-



Rossini v Paríži 
ParfZska Grand Opéra uvádza Rosstnil1o operu Popol u!il<a . 

Inšpirovanú rozorAvkou Charlesa Perraulta. 

- Dokázal by si mi naplsať Popolusku?, - p~ta l sa Rosst· 
ni bl\s nlka - ll hret'ls tu )ACOPIJ FerrP.ttbo . - A ty by si doká
zal napísať k nej hudbu?, - pýta l sa básni k. Tal< sa zrod ila 
opP.rR .. Popol uška - alebo Dobro vffazf". 

Rns~i nl sa bá l oremerhnnizované ho divad la . ktoré bolo za 
jeho č ias v móde. Btil sa. že sa zos miP.šnt. Llbt•etls ta preto 
vvn Pc hn l z Pe t-rll nlfovei t·oznrávk v zo 17. storočia všetko nad · 
n r trortze né. čarovné. - al e t~m . žiaľ . a j póva bné. z atlasovel 
črif~vltkv sa tak stane ba naln v n ll ramol<. z Popoluš k v - dr>J · 
me gioroso . 

s,· {>noura f;~ Maxa Schoendorffa zau jal u G. Rossiniho .,da
dAizmus" trón ia A ods tup. Tt e 
urču jú scé nl rl<ý prtP.~t or· Al l· 
doro ie fll ozo l ktorv stt s na'-1 
zorganizovať svet racionálne . 
PrP. tohto vedca fmt sPôso b fu . 
!es11 Verne ho l je l!lpším ten 
sve t. kde m<'i technll<rt väčši 
priestor. Vvužitfm všetl<~cll 
prostriedkov. ktoré máme k 
dispozicii, možno zmeniť exl s· 
te nc tu . Filozof pomfrha Popo· 
!uške prejsť z Jedného sveta 
do Iného. z tedne t si tuácie d e 
druhe J. Dopravné pmstriP.ctk, 
- ve loclpP.d . koč. l)f) fón a vý 
fah - hra jú v Inscenácii dO 

Pohľarl na sc~nu parľlske; Inscenácie Popolu~ky. V§etky se~ 
nick~ miesta sú dnn~ sú~asne. aby vztahy medzi postavami 
!Jol i dopredu urtJen~. Sn!mky: archív autork v 

lež!t tt úlohu . Kostým y a postn 
'TercJw 6erqanza ako Po· vv sú akobv vvstr ihnuté z do 

ie komorn v. alw za čia s Gloacchina Rossiniho. Ziadne bie le 
nás l ro je. "Zbavujeme Rossiniho nánosu t•omantickej pompj·" 
Nie ie však mechanický . .. Co! cuOt•e" - ako to naznačil sám 
sklada teľ. 

pn/u.\h:a. hovvch lito,grafi ť. Histo ricb 
p resné oblečenie pôsob! v me 

ChHnlo' kom sve ta Ju lesa Verneh o - su r realisticky. Vý tvarno, 
sa oclvo ll'iva na ,.takého Marcela Duchampsa, ktorý ilityridsaf 
r okov hrá v bchy a potom sa uká:ile, že zanm:hal dielo. na 
klnrom uracoval desať rokov . . .'' 

Všetko ie akobv na kresl ené - graficky pr ísne p r lamkl' 
a onr v~ uhl y. Všetk v scénické miesta sú vytvorené si multá!J · 
n e Tvrcl~. odl'udš ten ý s vet a v t~om reálne posta vy z 19. sto· 
roč íil s Ich rozmn rml. p rob lé mam i a komikou . Je to zvláštne. 
ČiP rno · IJ i e le postavv z rozorii vky (vt·tošivé n mlí t•nomvseľn (; 
ct cé rv i skromn ll Popo luška l Sil po hybujú po tejto kovovej 
SIAvehn lc l Ako hovorí d irigent Jesus Lopez Coboz, orchester 

Tem né zbo r y. Sedem post ti v - vlastne všetci sólisti. Spe· 
váci s tr vvn ika jú cl: John Brecknock rovnako ako Willia111 
Workman . Tet•eza Berganza je Popoluš lw u so zamatovými h ill 
k<sm i. celA .. z inŕ: ll o sveta" - hlasom l s rdcom. A dokonaiý 
Pi!olo Mnntarsolo ako Don Magni fico - as! takto si ho Rossi 
nl predstavoval. Vďaka perFektnému výkonu po spevácke i 
i herecke j st rá nkP. le z neh o čoskoro m i l tič: ik obecens tva a zo· 
s téva ním až dn kon ca preds taveni a Záverečn vm ohiíos tt·ojom 
ie ma js trovské sexte to. kde každ~ s pieva niečo Iné - ľahúčko 

a v p ekelnom tempe. Kompozíc ia ie prtesvi tná. okolo jednot
livýc h n ôt s(t stra pce trtlkov A a t•peggll, prúdi tam vzduch 
a svetlo. pr i čom to vyzerá a koby š lo o bravúrnu improvi
záciu. SABINA SKARBOVA, Pariž 

Hudobný fenomén Storočia 
I. 

HERBERT VON KARAJAN sa 5. apríla t. r . 
dužll 70 rokov. 

Vlna neop/.satPľného zau;mu a vzruše 
nlo 11reúehne salzbursk!íml ulicami. keď 
po siroke1 asfallke z Anifu vo;de st riPb· 
I'O.~Pri/Í rolls-royce sn sva/Narskou znač· 
k ou GR 14479. Každ~ äiefa vie . žP za vo
Zan/om vozu nem6~e bqt nikto intí i ?a 
Herbert uon Kara;an . umelec, k tort>/m 
osnhnost zast/era;tí l egend11 hodn~ kra. 
l ou ale a; Ironi cké sl ová teho neprw 
teľ ov. 

V životP must človek počítal so llšet
k .l,/11. Gr!nius to nemá ľahk~. Tislce po
hl orluu sledu/ú Jeho kroky, neumkne im 
am nepalrn!í úsmev, posunok, či slovo. 
u pre ne pozoruftíc Jeho vzhľad, alebo s/e . 
du1úc vr;nimo~n~ umelcove vlastnosti a 
pooo/zov~ slab6st ky. Bežné poznatkiJ sú 
p01om predmetom mnolz.zíc lz rozlzovoro11 
a povrchnfích domnienok. Ľudskd fan
tazia dok dže obyčajne zo zistenýc/z skn
točnostt zostavit ten nalfednoduchšl ob
raz: llfP N ovek a, ktor (( sa vznáša v ob· 
l akoch bohatstva, sldv.11 a rozmaru , po· 
horlila a bezstarostných radovánok. Ko· 
ratan te vzdtalen.fí tomu, aby podobné 
t vrdPnia vyvrdtžl. Je Jedným z natlepšte 
p/atPnfícll umelcov na svete. Md tri pre· 
pyrhov~ autá, vlastnt a sam pilotu;e 
dvotmotorov~ tryskové lietadlo, v cudzi· 
ne te častefšie ne~ doma a nemust pri
t om !!etrtt na cesty - naopak, print1.ša 
z nic/z rozprdvkov~ honordre. Bez disku· 
stt - medzi všetkými dirigentmi stíčas · 
nn~tf te celkom výnimočným umelcom, 
pnr/nlme ako bol vo svo/et dobe Artura 
To~ermint . A napri ek tomu sa teho ~Ivot 
portnM obraw modern~ho ask~ta, ktorQ 
prPnadol fanatizmu umelecke/ my!llfen /clf 
a ohetute tef zo svotef bytostt vSetko 
t o mó. Peniaze, sldva a spoločensk~ roz
pllí iPnle stralili pre Karafana cenu. Pri 
nt?rl r'llln!Jf'h oslavdch teho 50-ročnet ume· 
l erk P/ činnosti stačilo mu na banket 
15 min(il, hoci grécky miliondr Dtmttrt 
Pnpra~ usporiadal na Kara;anovu poctu 
sl Ci11•1nsr . ktor6. trvala a~ do svitania a 
stól a niekoľko desiatok tistc doléfron. 
Spli ~nb Karajanovho ~ivota, poktar Je do
ma - vo !lvaflJiarskom Sankt Morttzt. 
alP!Jn v Anife neďaleko Salzburgu, ide 
podl'a pevn~ho poriadku. V tom spočíva 
cel /J tatomstvo umelcovet du!levnet at 
fjyz/rket konqtcte. 

Karatanov defl :~:al!tna o ~teste! hodine 
rttn o w tl!entm tógy. Vystrieda fu hodf
novd /azda na btcyklt, v zime horskfí 
·ztazrl na ly'tlach. Po lahkých raifatkdch 
nasl prlu te krtltke ~ttídtum partlttíry a po
tom p~fhodtnovd tntenztvna skt1ška s or· 
chestrnm. Cez prestávky nefafl}1 a nefe. 
Presne o 14. hodtne Tčonl!t umelet!kr'l 
sktíška. Za nteko"tko okamthov odchddza 
ätrlqent do Antfu, kde obedufe v kruhu 
svofr>l rodiny - man'telky Blletty a 
tfuoch dcér, 18- a 14-rol!nef. Karatanovn 
vtla te 12 kilometrov za Salzburgom. Dl 
rlgent ju ob.f}va so svofou rodinou vyšP 
·20 rok m1. Na prvom poschcdl md svotu 
'tzbu s priest rannou terasou, kde sa uchy· 

Karajun ako npet•ný režisér. 

... a s Václavom Neumannom, léfom C~'. 
Snfmka : f. Hurák 

Salzburský nový festivalový dom. Sp.olu· 
projektantom tejto vefkolepo akusticky 
riešenej koncertnej sály bol sám Kara · 
jan. 

rute umelec k popoludl'iafšiemu odpočin· 
ku. Presne o 16. hodine optlt prtchddzo 
do salzburgsk~ho verk~ho teslivalov~ho 
divadla, aby po krdtkych IJecných rozho· 
varoch v ~atnl sa postavil nad part1tflr1r 
skú!lan~ho diela. Na rozdiel od tn~ch 
rrmeleckzích hulezd te Karatan fanatikom 
porttvej prlpravy. Nik/o fn /Í neskúSa tak 
dlho a tak podrobne ako on.· Preto ibo 
11erdd lzostu;e 1J cudz!ch orchestroch 
lebo na prlpravu proqramu i!lada not· 
menej 7 sktíšobn lích dnl. 

flovorl : ,.Cas, '' ktorom !Jlf som mol1ol 
naštudoval teden koncert s cudzlm or· 

clzeslrom, by zabral obdobie, kedy so 
svo;lm stál ym telesom m6žem absolvo· 
vat na cestách šl!lrl koncertq". 

Prežit s Kara;anom skúsku opery /P 
zdžilkom, na kl or.tí sa nezabúclo. /1 y;Le· 
r ické záclwat q. lwrúl'k a a nepril'e/nf! 
slavy sú pre ne/Jo potmomi celkom eu 
c/ztmi . l IJ napä/l}ril r:hvi/'ac l! zosl áiHI ie 
ho pre;av esteticky ele(lallln!í. ;emne 
nervn1í. · samozre,m.tí. DokážP orclzester 
prinúlit k abso/tílnemu súsl redeniu ~k':ir 
než zdvihne l aklooku. čast ejsic> viiak d i 
r iqu/P bez ne;. S polozatvoren.tími očami 
obrlioulwc/ne vzru .~u;e krdsn11mi a v/ár· 
nyml polzyiHn! S/JO/i ch rúk, prežíva ({iP 
l o ~ osl atn1jml úNnku;úci mi . d lí' :lw rov· 
nako ako speváci na tavisku. Pri ko•1· 
certoch al e!Jo predstavenlarh zásaänP 
nepoužíva partilúru. feho bezchqbna pa · 
mät pracuie ako dokonalií elektr6nkov:í 
strat. Sp!Wdkom déíva v prefa/le úplmí 
vornost: vysvellí postavu. u ká zP zeluoi!· 
n1í detail - a dos(. St umelcom, preutel 
svotu osobnost clo hraneJ alohy a ukáž, 
čo vie~/ Ak ndhodou Kara;anoui nevu· 
chéídza ;e/10 predstaua alebo zt2mP.r 
zdvihne prmJú ruku a tlmene pom amP· 
ná: "Nem6zem sa na to pozera( .. : A 
rampy taviska sa o chutlu rnzs1Jietia, ab!f 
dvaja asistent i a pol tucta Kara;anomíc.7 
žiakov nastúpilo k pomocne/ ~tnnostf. 

Pri uvádzan1 ka!trt~ho cliela sa Karajan 
usiluje o to, aby vo V!íkone orchestra 
vy;adril sám seba, svo;u koncepciu a 
dokonalú znal ost skladby. ,.Mysltm st. ! e 
forma. ktorej sa hovorí technika dirž. 
qovania, je určil!í sp6sob transformdciP 
t oho, čo mám v hlave - do rtík. Mys-
11m, ~e sa to m6ze napokon naučlf kai!dtí 
talentovaný hudobník. V kurzoch, ktor~ 
vediem pre mladých dirigentov, ddvam 
nafvä~št d6raz na to, aby dirigent nedl· 
r lgoval orchester, ale aby sklíšal určit!J 
dielo s orchestrom vy 1 ad rt t . Ak má 
pravdu a lJie opravit chybq orchestra. 
aby napok on počul tú koncepciu, ktorlí 
md na mysli, potom sa aj tle rukrt n 
technika aiJtomallcl·;y adaptu/tí a podri a 
di a teho v6li". 

Typlcka usi/ovnost, orqantzalJnd !!chop 
nosf a obrousk~ pedagoqick~ dtspozlciF 
priniesli Karatanovt obdiv a vlísleclk!l 
všade, kde dopostar p6sobll. Na;nov!lte 
tte~ prt teho medztndrodnom festlvall' 
Veľkonočné fzry v Salzburgu, ktorQmt 70· 
ročm:Q umelec dominuje svotu diriqentskú 
činnost. Tak. ako v~ade, vytf/~tl st K.o 
rajan al prt tetto akctt maxlmt1lnlf cieľ 
každt/ rok sám na!ltudute tako dtrtgent 
a režts~r l a v priebehu 10 dnt dirtgul,. 
9 ta sebou nasleduflícich symfontckQr:t 
orchestrov a opier. V hlstórtl dtriqem 
sk~ho umenia nendjdeme podobnO pri 
klad. Pri tom st spomlname na vqrok ;eo 
n~ho ;-: Karajanových salzburskflch spoli, 
žiakov: .,Na gymnáziu bel fenomenť11 

n11m matematikom. Keby sa nebol odd•' 
ilUdbe, ur~tle by sme v r~om oslauovai 
ďanieho nositeľa NobP.lovet ceml. 

J. VITUJ.;\ 

(l'ukľačovanie v budúcom čfsl•.l 

Zo zahranii:ia · 
Vledeoak6 Volksopere pripravlJa •• 

február premi6ru opery-baletu Borisa 
Blachera Pruakti rozprti'rka. Hudobne 'fY• 
chtidza akJadater v tomto diele z 'fply· 
vov Rlcbarda Straussa a Igora Stravln• 
skl\ hu. 

Pri oslavách 300 roko'f trvania opery 
v HamiJurgu Ci.činkovaJa a dielami Rim
ského-Korsakova, Richarda Straussa a 
Uda Zimmermanna drá!ďansk6 Státna 
npera n Vied1mská lltátna opera !l Vie· 
chmsY.ými filbarmonlkmi - obe vieden· 
,;ki\ IP.IP.sli oorl taktovkou Karla Biibma. 

Nahr<ivka dv01:b husrov~ch koncertov 
R11hnslava Martinú, ktoré pre Sopra· 
phon l'ealizoval Josef Suk s Ceakou fll· 
hArmimioo pod taktovkou Václava NP.U· 
manna zlskal<t v Parl:li GRAND PRJX 
nF. CH~ I?T -,;:.: ľ.ROS. 

S(:fdil'i jlcnt Státne! [ilharmónie Kutoica 
Bystrík Režucha mal dva koncerty v 
hlavnom moste Mexika - México D. F. 
- [10 a 12. IU. t. r . ). Uviedol na nich 
OvoNílwvu predohru Karneval, Choplnov 
Koncert č. 2 f mol pre klavír a orchea
tur (s klaviristom Hec torom Ro jasom l 
a Ovni"ííkovu VIli. symfóniu. Spoluúl!in· 
koval jeden z dvoch orchestrov. ktorA 
pôsobia v hlavnom meste Mexika. Kon
cert bol v sále Nezahualcóyotl, ktorá 
má kapacitu 2311 rudi. Koncertná sieň 
je súčasťou plánovaného komplexu kul
túrneho centra, v ktorom bude elite 
knižnica, múzeum, divadlo, filmová sá· 
la a administratívne priestory. l Ce lf 
komplex má byť dokončený o dva ro· 
ky. ) Vystítpenie náliho dirigenta bolo 
sprostredkované agentúrou Slovkoncert 
cez INTERNATIONAl, ARTISTS AGENCY 
v San Franciscu. 

Herbert von Kat•ajan pl'ipt•avil pre 
salzburský Veľkonočný festival opery 
Fidelio a Trubadítr a z letného festivalu 
prebral Haydnovo Stvorenie sveta. Vel
konočnv festival otvoril 23. III. t. r. uve· 
denim Brahmsovho Nemeckl!hn rekviem. 

Slávna továrcii na klavlt·y značky Bii· 
sendm·l'er oslávi v júni t. r. 150. výro· 
l!ie P.Xistencie. 

Komurná opera z Moskvy vystúpi na 
ľestivaiP. Kal'inthisr.her-SnmmcJ' v Jela 
t. 1'. 

V rámci Wiener Festwm;hen bude l. r. 
spevácka sMaž v interpretácii pie~ni 
Franza Schuberta a Huga Wolfa (1..-
11. júna t. r . ). Okrem toho sa približ
ne v tej istej dobe t 4. -10. júna l. r. l 
nskutnčnl vo Viedni med7.in l\ t•nrlnv scbn
hertnv~kv knnares. 

Hudobná akudémia v Aténach, na kto
t•ej !itudovala aj Maria Callasová, bnde 
teraz - pn 107 roknch existencie -
pravdepndohne z ~naučných dôvudnv 
uzavretá. :/:iadosti o litátnn sul>vPnniu 
zostali bez ohlasu. 

V Bergene do!ilo k sporu medzi de
dičmi E. H. Griega a vedenim tamniiíej 
litátnej knižnice. Pt•edmetom kontraver· 
zie bola I. symfónia mladého majstra, 
ktorej svetovú premiórn dediči povolili, 
ale knHŕ.nica vyslovila veto. s odôvndne
nim. že na t•ukopise bartitftt·v ie Grie
gova onznámka. abv toto dieln nP.I>nlo 
oikdv UP.r'!illP. UVPI)Rnli 

Vndenie festivalu v Edinburgu pre ten• 
to rok ponúka zaujlmavý operný pro· 
gram, o. i. operu Carmen. kde titulntl 
postavu bude spievať Tereza Berganza. 
Káťu Kabanovovú so salzburskou Salo· 
me - Hildegardou Behrensovou, anR11C· 
kú premiéru bude mať tlel! iadna z opier 
I.uigiho Nona, !ivafčiarska opera zo ZU· 
richu bude hosťoval s Monteverdlovsktm 
cyklom a §k6tska národná opel'O uvedie 
Oebusavho Peileasa 11 Melisandu. So zti· 
ujmom sa očakávaj6 al koncertv ntf!dzl· 
národného mltidel!nfckllho orchestra ood 
taktovkou C. M. Glulinfho. na ktnrfcb 
hude spoluúl!lnkovaf baac Stern. OkrAm 
iných s6llstov vysUipi v Edlnburcu al 
Vladimír Splvakov. Felltival bndn nd 
?.O. R. - 9. 9. t . r. 

Jean-Pierre Ponella pripravuje pre 
Salzburg nov1i inscenliclu Carovnel fJau· 
l 

V Stockholme le at6la aktuálnou in· 
!IO&n6cla Lulu od Aibana BerJ!B. A to 
nafml zásluhou hlavnet P.t'Rd!!lllvitAFkv 
t. AnriAr•nni'Vf!i 

Metropolitan Opera v New Yorku 
ofiadla svetovú premiéru nperv Doml· 
nika Argenta Caika podra 1\. P. ť.P.eho
va. 

Neapolská divadlo San Carlo utvori· 
tn tohtoročnO opernú stagionu málo zn6-
onou operou Gaetana Donizettiho .• Pol· 
fiuto". Opera čerpá dei z roku 275 ntil
ho letopočtu. TAto lvrlokli tra$1Adia al 
·~erle za nlimet prenasledovanie atarfr.b 
kresťanov Rimanmi. Co le zvlliitne. mat
~ter bel canta sa ta blf!i k prekompo• 
,,ovanénw verdioukému štýlu. 



O Janáčkovi 
nuli niektor é význnmné priprnvované inscenácie n krm· 
cert y, na kturýcll so oi'ukárJo úi:ast predstavi/el uv str(: · 
ny a státu. - N-

?.okladajtíci s/óvnostn,tí nkl /)nl .l jú nn 1977. K tor:n.uto pr-
11< '11111 ~tretnuliu frlllfu:OkovJích prla7.111Pr'OIJ uyl1mlt z prpt
"'!C'' liúuodou IIH!Slo Osl r cwu. V rwsled11júcicll mesiacoch 
~;•i.·u/1 samostatne pracouaľ a; mlostne kra jske poboi:!ky. 
U}. nu ;eseii mlnul~ho roku to bola pražská poboi:ka, 
ktorá vicli svo je poslanie na/mii v Inten zívnom pestova
ni f anáckove; hudby prostrednictvom i;pii.·kovýclz t:es
A·(tcl! lnterpretov. Dr1a 27. fanuára 1978 zať!ala pracova( 
pobot·ka ostravská, ktorá si preclsavzala vel k~ ciel e -
na jnzti v súvislosti s postupn.zjm IJ/Jbudot;arl im rozsiahl ."· 
lto pamätníka 11a Hukualdoch. Mal by sllízit r ozvuill 
;anúN\Ovskýclz hudobných akcii a poskytnú( vhodn~ 
prostredie tanáčkovským konferencióm na severne/ Mo· 
rave. V Brne, kde te sídlo ústredn~ho výbor'! spoloč· 
nosti, založila sa pobočka 21. februóra t. r. Tel hlavný m 
cieľom te vsestranná organizať!ntí mobilizácia sil n~ho 
zázemia , ktor!§ v Brne má ;andť!kovská recepcia. Te prcm
depodobnt§, že takéto pobočky budú t v ďalsích českých 
mestách. 

*** 
V Prt~he zasadal 14. marca t. r . Prípravný výbor pre 

tJslavy Leoša Janáčka, ktor.tí predovsetkým spresizoval 
casov~ zadelenie veľkej putovnej výstavy Leos Taná· 
cek - osobnost a diel o. Okrem Brna bude výstava ešte 
v Ostrave, Pra/ze, Lilomysll a v Bratislave. Očastnícl 
k onštatovali, že prt prllezllosll Tanáčkovho jubilea t reba 
urobiť vsetko, aby sa tdto osobnost a fei umenie dostali 
do povedomia nášho ľudu. 2iaľ, vzali na vedomie, že 
k tomuto r oku nev.l}tde ani iedna novd rozsiah l eišia 
kniha o Tantíčkovi. Pri tet prlležitosti konstatovali čle
novia Prípravn(!lzo v_{jboru, ze nie te doteraz skomple· 
tizouaná ikonografia, fotogr afie, obr ázky a Iné doku· 
menty stí rozptýlené. Preto sa zaNna pracovať na ich 
kompletizácii. 

De1l pred otvorením Prazskef Jari bude sprístupnend 
v pražskom Cl ement!ne menšia výstavka. S viacerými 
podnetmi na výstavu prichádza/fí i niektoré česk~ mes
teč.;ká, ku ktorý_m sa viaže Tandčkova tvorba alebo pobyt. 
V súéasnosll ;e už vyhotovený veľký prehľad čeSk!íCh 
koncertných umelcov, ktorí vystúpia v nafbll~!itch dvoch 
rokoch s fanáčkovou tvorbou na zahr anirYnýclt pódiách 
/žiaľ, Slovensko nedalo tJ tomto smere zavčasu suof 
návrh). Clenovla Prípravné/to výboru si ďaleJ pripome-

Trad/cie .,Spoloť!nostl Leói;a fanáť!kaw [nďzov 110vo ~a 
{ormufúce; ln§llttícle 1 slalzaf ll u ž clo predvotnov.Qclt ro 
kov, kedy prof. V ladimír Helfert vyvinul u Brne llllctalí· 
vu na zalo~enie spolku IW/nad!ienetsicll priateľov fu 
ntíť!kovet hudby. K obnove podobne zamerane/ organi· 
zdcie malo pr/sf at v povofllovom období. Vtedy sa br · 
nenski janáč.•kovcl a už af Helfertovi zlacl poktísill vy· 
IJ}Nť velkolep!í umel ecký, propagačný i vedecký pro· 
gr am, na ktorého realizácii by sa spofill dokonca me· 
dzinárodn~ sily. Po ďalších dielčich pokusoch v Brne 
t v Ostrave naskytla sa konečne možnosť založi( Spol oc
nosť Leoša fanáčka ako sekciu Ceskef hudobne/ spoloč· 
11osti. fantíčkovl priatelia pritom netvoria v rómcl mno
hotisícovef Ceskef hudobnet spoločnosti ;edinti organizá
ciu, zamerantí pamiatke a dielu velkých českých skla· 
dateľských zfavov. Podobne sa tu založila t Spoločnost 
Bohuslava Martinti a postupne na ttí.to organizačno· 
lnštltuclontílnu btízu prechádza/tí at IM, mnohokrót už 
dlh§l čas exlstuftí.ce spoločnosti, napr . Spoločnost Flbl
chova, Ostrčilova a pod. 

Spoloť!nost pripravuje pravidelné vydávanie vlastné
ho bulletinu a k ;e; prvým konkr~tnym úlohám patrl 
pomoc pri výbere a vysielaní popredných ;anáť!~ovsktíC~l 
interpretov na sltívnostn~ akcie v skladateľovych fu/u· 
l efn(tch r okoch 1978-1979 u ntís t v zahraniť!í. Pracu,~ 
sa na pr lprave muzikologickej konferencie, ktord pod 
ndzvom ,.Regionálne podnety v diele Le osa Ta náč ka", 
bude zať!iatkom iúna t . r. v Ostrave. -jk(· 

Program Spoločnosti Leoša fanáčka pripravil minulý 
rok prípravný v!Jbor na čele s prof. Tii·ím Vysloufllom. 

19 komorn ý cyklus Moravského kvarteta 
mal vynikajúcu úro'leň. Skoda, že hlá
sateľ ~ nezozna moval poslucháčov a i so 
sk la da tefm i, na jmll. s Becerrom, ako to 
je zvvkom u ln9ch domácich l zahra
nlčn9ch stan íc. K 100. v9ročlu narodenia 
akademika Zdeiika Nejedlého prlprttv il 
ouc. dr. Ja r. Jiránek rozhlasovú besedu, 

• ..,,~"' '"" v ktol'e i hovori li o jubllantove j muziko

Tentoraz treba na prvom mieste me
novať brnenskú s tan icu čs. rozhlasu. 
kto t•ého hudolmá dra ma tu t·g ill pou·l ila 
vo februári priekopnfcky repertoár Mo
ravského kvarteta ( R. Sťast n 9 , L. Ro rý· 
sek, d r. j. Bone~ 11 B. Havl!k l. C!enovia 
kvarteta nás zozn ámili s nov ými alebo 
menej uvádzanými komornými s kladiJa 
mi, napr!ldad s Pipkovovým 111. kva r
tetom s tympánmi, s L. Boccherinihu 
S l áčikovým kvartetom Es dur a so Vl. 
slt,č i kovým kva rtetom od G. Becerru. Po
c':(tvHii sme zvlá šť zauj!mnvé a ťazké 
kva rteto chi lského sk la tlate!a G. Ber.er
ru, ktorého h lavným vyjadrovacfm pa ra 
metrom zostáva rytmus, pričom jednot
li vé nástroje h ra jú "svoju rne lótl iu" bez 
ohradu na vedúci pa r t prvých huslí. V 
Novdkovom klav!mom kvintete spolu
ítč ln kovala vo vzl\cnej komornej zhode 
klnviristka D. Kl'fstková. Druhá časť (vn
riačne spracovan:\ na sta ročeskú milos t
nú pieseň z XV. storočia) mala me lodi c
kú vrúcnosť l r ytmickú hravosť, trP. Iin 
- slovácke veseli e a bujnú náladu. MH-

logicke j práci poprední česk! a jeden 
s lovensk ý [dr. L. Mokrý, CSc. ) hudobno
vedec kí pt·acovnfc l. Zaujímavú tému mal 
dr. Jar. Zich, DrSc. - o Ne jedlého vzťa
hu k výkonnému umeniu. Dr. Zacharov6 
sa dotk la Ne jetl l{!ho boja o význam A. 
lJvoi·ítka. Nič s111e však n epočuli o Ne
jed lého pomere k j anáčkovi alebo J\'o· 
vá kovl. Dôs to jn e bo l osláven9 a j Vftazný 
februlír. Na programe boli komomé die
la sú časných sklada terov, ktoré vznik li 
v rokoch 1948- 1978. Na slávnostnom 
koncerte k 30. výroči u Víťazného feb t·u6-
rn zazne la symfonická vetu Sign ál oll 
nada nP. ho Dobi{tšovho žiaka j. Temia. 
svetovo preslávený Dvoi'ákov husrový 
konce rt - vo v{tsnivo za u ja tom podan! 
C. Pavllka a za spoluúč i nkovan i a Sym
fo nického orchestra Cs. rozhlasu, kto
rý s citlivým porozume nfm dirigoval slo
venský dirigen t O. Lenárd. Na záver sme 
poč uli dve výzmtnmP. a osvedčené die· 
la národn ých u 111e!ť:ov V. Dobiáša: Fl!h· 
r uá r 1948 a j. Seidla: Da, my s Ya1ui. 

BOHUMIR šTEDROŇ 

Televízny 
zá-pisník 

V druheJ polovici jeb· 
ruára t. r. dostal sa na 
programy k i n televízny 
film ,.Krutá l úbost', k t o· 
rý premiérova/a na svo
j /ci t obrazovkách televí
zia d1ia 27. Ili . t. r. vo 
večemýc!z !zodlnócil. Die
lo je zostavené z dvoc/z 
samostatných časti, in
~pirouaných poviedkami 
K. P. Te/majera [Sivé 
oči/ a Mila Urbana {Roz
tvpené srdce). Režisérom 
/tlmu te zas/. umelec M. 
1'apák. 1'elevlzny film 
vznikol :: podnetu clrama· 
turgiéky Ľuby Pavl ovico
uej·HaA·ouet. Tieto f o lkl6-
rol'l dýcilaiúce obrazy z 
n.l'l<!losli života Sloven· 
~ka, r esp. poľsko-sloven· 
.\A't!lw rozhrania sil svo
l· '" zameraním ladené 
hudobne, a to spôsobom 
ko;u rapunklickélw vyui l 
tia pôsobivei filmoveJ 
hu:J/Ju Svetozára Slract
nu a "origindlnych ukážok 
spcvr~u, tancov i zuolá
ual'lt!'- z lwrnef Oravy, 
rf'sp. goral ské/lv regi6nu. 
Zvaková r~fia Mirka Zo
bal ·a podčiarku/e umelec
ky vklad autora hudby 
so spevom napr. Anny 
1/uc.'ejoue, Interpretky s 
110vými originálnymi t6n
""· k tore by sa dali cila 
ra!.:lerizovať slovami: ;as
nos(, čistota, vrúcnosť, 
díiraznosľ prefauu a vy
s:tl;nut ie tvorenia voA·á
l v !J v ľuclnuom speve. Nie
l C'Il hudba vytvára muzi
k.Unosľ tohto filmu. Pre· 
krasne exter iéry sloven
~>kej pr írody dokresľuiú 
poetickosť, zasnenosť, 
krutosť i baladickosť su
l etu. ľrirodn~ zábery sa 
sntmall v Biel ovodskeJ 
doline, v Zdlarl a v Dol
ných Repášoclz. Kamera 
Vtli.Centa Rosinca priam 

ideal!zovala rozprávk'o
vu io·asu prostreclia a vý
zrutnllle sa poclie/'al a na 
dukr eslen! l!nie príbelw v. 
J,eiis~r Martin 1'apák vo 
soo jie:ll predcl!ádzajúci cll 
j !l moch načrel rukou pro
fesionála k fol klórnemu 
c.rlkazu a naJmä v po
sledných dielacll sa sna· 
::11 najmä o i;tylizáciu 
f olklóru. V Krut e; lllbos-
11 vsak vyzclv ihol momen
ty autentické, a to nie
l en v spevoch, tancoch, 
ale l v dobovo reálnych 
ko st ý moch. V tlmoť!ení 
t émy použil 1'apák tem
mi nadsázku, a to v Si
vých očiach smerom k 
baladickosti , v I?oztope
nom srclci k jemnému po
usmiuliu sa a v takom 
IJ/.!clení ltlavnej hrdinky, 
A·1 urä svojou naivnou a 
ť!i !!rou dusou vedie pri 
be/z ku A:aWrZIL. V titul· 
nýc/1 postavách prvef po
vlec!ky sa veclľa profesia· 
ná/ti Turaja Kukuru pred· 
sll.lvila mladá posluclláč
ka VSMU Mária Mačáko
vtl. Bola vybrcllltl odváž'.
n P., al e úspesne ako typ, 
pričortl preukdzala velmi 
sľ1..bný talent. Poviedka 
Noztopené srdce c/amon
!itroval a ;emné a difaren
cované wnenie Magdy 
Vói;ár y ovej. Jozef Majer· 
CIA: zase dostal uelktí pri· 
I C'ži lOsf na siVárnente 
ostro k ont tír ovaného hr · 
cl/1111, k torý pod vplyvom 
mladej i ivotnei partner· 
k11 roztápa .,zbojni cA'e 
:'rrlce" do mu~11e1 a hre· 
jiue; citovosll. 

* * * 
11 priebelw tý l:.diw U· 

IIH'di a Slouensk·ó teleuí· 
~ia ""e časil /Iimu .,Cui· 
k oo~kij" v lttultleJ úlo/te 

.• l. Smoktunovským. Nie 
nadarmo spomtname v 
;;r v .. m rade tolllo pred· 
slavtlela, pretože - na
,,ľlef..: dáuneji;iemu pre
llliérovaniu diela v na
sicll kindch - si divák 
opli( uvedomil jedineé
nosf prevtel ovania sa 
vefk~ho herca do rôzno· 
rodých hereckých par
rau. Smoktunovsk[j má tú 
zulel.~tn ost, že dvkáie 
L'Ziat na seba .. fyzickú 
poc/obu" a byť v ždy nie· 
A'!/111 iným. f eilo jemn~ 
psyclzologické st várnen/e 
;;oslavy veľkého skladu
tata bolo centrom filmu, 
kt or ý sa vyslovil s pri
značnou delikdtnosťou 
sovietskeho jilmov~ho u-

menia i k mnohým zau
t!mavým okolnosllam zi· 
vola skladateľa. Druhým 
vrcholom tohto záiitku 

L1ola vybratd hudba z bo
hatélw odkazu Cafkov
kovského, ktorá bola sku

točne profesionálne de
mon!;/ rova ná. Zásluhy na 

tom má D. Tiomlän, zná
my ako autor ltudby k 

120. celovečerným /ll· 
mom, nositeľ Oscara, zná· 

my americký klavirista a 
lwclobný skladateľ ruské
lw povodu. Hudobné u· 
kázky nielen dotvárali 
def a informovali, al e 
úoli zadným plátnom du· 
i>evnýc/1 pohnutí titul
ných predstaviteľov. Film 

i:atkooskij režiséra l . 7'a· 
lcmkina nestratil na svo
lei akt uálnosli a umelec

kP./ presvedčlvostl niť! am 
/ •O 8. rokoc/l , kturé uply

uuli ori te/to uuedenla v 

•\llläcll . Teho načasovanie 
na t elevízne obrazouky 
poi:as pred- a sula/ očných 

oel'erov IJnlo veľmi vlwcl· 
•1 ý 111 dramaturylckým Čl · 

num umel ecke/ l výchov· 
11ej hoc/noty. 

T. UHS INVOVA 

Ruko.pisy Chopinových diel 
Spoločnosť Fryderlka Chopina vo Var

ian (Towarzystwo im. Frederyka Cho
pina) yydala " s6rll DOCUMENTA CHO· 
PINIANA 2 pozoruhodné dvoj:näzkové 
dielo: Krystyna Kobylarlska: R~kopisy 
utworów Chopina. Katalog. Yol. 1.-11. 
Manuscripts of Chopin'• Works. Catalo
gue. (Kraków, Pol. Wydaw. Muzyczne 
1977. ) Na diele autorka pracovala pät· 
násť rokov. Práca obsahuje 564 rukopi
sov - autogra[ov Fryderyka Chopina a 
818 kópií. Prvý zväzok l 826 11trá n l je 
rozdelený na t ri hlavné časti. Prvá časť 
obsahuje rukopisy diel vydaných za ži· 
'fola skladatefa a po jeho smrti, rukopi
sy diel nedostupných a s tratených. V 
druhej časti sú rukopisy diel neidenti· 
fikova oých, malé skice a poznámky. Do 
tretej časti autorka začlenila rukopisy, 
ktoré sú pravdepodobne od Chopina, po
tom r ukopisy priplsované skladaterovi a 
rukopisy cudzfch diel. JednotliYé diela 
Fryderyka Chopina sú anotovaué. Qru
hý zväzok 1323 strán) , rozdelený tie! 
na tri časti, v prvej obsahuje 148 repro
dukcii vybraných diel Fryderyka Chopi
na, ktoré boli v tejto forme zviičla ne· 

publlkonné. V druhej časti je 94 repro· 
dukcif fragmentoy diel v porovnávajíi· 
cich tabelách. Prácu uzatvára podrobná 
bibliografia diel polských a zahranič· 
nýcb autoroY a indexy. Krystyna Koby· 
larlska do knihy zaradila aj dve kres· 
by Fryderyka Chopina; jedna je od Geor
ge Sandovej (okolo r. 1841). druhá od 
Cyprlana Kamila Norwida (okolo roku 
1847). Krystyna Kohylarlska patrf me
dzi popredných pofských chopinológoY 
a svojimi dielami, článkami a referátmi 
na konferenciách je známa nielen " Pol · 
sku, ala af " zahranič(. Z hlaYných fllt 
prác spomeňme : Chopin w kraju. Do
kumenty 1 pamh1tky. (Kraków, Pol. Wy· 
daw. Muzyczne 1955) , Chopin na uh· 
czyinie. Dokumenty i pami'!tky. l Kra· 
ków, Pol. Wydn. Muzyczne 1985) a Kn" 
respondencja Fryderyka Chopina z ru· 
dzinQ. (Warszawa, Paiistwowy lns tytut 
Wydawnlczy 19~2. ) NoY6 pozoruhodné 
d ielo Krystyny Kobylarlskej - R~kopi5Y 
utworow Chopina iste priYftajt odhornf
cl nielen Y Polsku, ale aj " zahraničf 
a bude mať pre chopinológoY mimoriAd
ny yfzaam. ANTON KLODNER 

Gottfried von Einem oslávil šesťdesiatku 
.,Gottfried Yon Einem obohatil rakús· 

ku a súčasnú európsku hudbu o t6n 
n le:losti a bezprostrednosti , ktorý jej 
dopoilaf v takejto podobe chýbal. Znie 
tu čosi rytierskeho a odYálneho, mia
dicka útočnosť - ako " raných dielach 
St.raussa, Schomanna a Chopina •.. " V 
tnkomto takmer rojčivom nadšenl cha· 
t'llkterlzoval s klad atelovo dielo Elnemov 
životopisec Dominik Hartmann. 

Gotlfried von Einem sa na rodil 24. ja
nuára 1918 v Be rne (Švajči arsko ). Od 
š iestich rokov sa učil hrať na klavir, o 
nlei;o neskôr zača l komponova ť. V roku 
1938 bol korep!:llllo t·om v berHnsl,e j 
Stantsoper a bul asistentom na Bav
reu the r Fcsts pielen. V tomto čn se začo
lo aj jeho p r iateľstvo s Car lom Orffo rn 
n \Vernet·om Egkom. Od roku 1942 s tu
dova l kompozfctu u Borisa B! achern. kto
rý sa neskôr podiefa l na jeho opern\•c:h 
kompozlciách ako a utor Hbrlet. Po voj
ne bol lektorom Wiener Konzer thausge
sel lschaft a v rokoch 1948-1964 sa po
die la! na prlprnvilch Salzburget• Fest
s piele. V rokoch 1965-1970 bol prczi· 
dentom spo ločnosti muzikológov, skla · 

Oznam 

dateľov. a hudobných vydav11te fóv 
(AKM). 

Gott fr ied von Einem ie viac d rama ti
kom než symfonikom a preslávil sa pre
dovsetkým svojimi piatimi operami. Pt•vá 
opera Dantonova smd (poqľa Geor.'; a 
Bitne ra l mala premiéru v r. 1947 a bola 
prljfmuná ako hlas pro ti t eroru nacio· 
nnlisli ckého re:limu, nko manifest s lo
body. Opera Proces podla Franza Kalku 
l 1953 ) ostala trochu v pozad! jeho die
la. úspechy slávi l rovnako operou Deŕ 
Zerrissene pod ra johanna Nest1·oya 
( 1964 1. ako i s Návštevou starej dfun v 
podta Friedricha DUrrenma tta . jeho pos
ledn á opera Úklady a láska (Fried rich 
Schil ler 1 mala premiéru v r. 1976 v 
š tátne j opere vo Viedni. 

Einem je a utorom l viacerých baletov 
( Prinzessin Turandot, Das Rondo vom 
go ldenen Ka lb, Pas de Coeur, GlOck, 
Tod und Tra um, Medu sa l. orchestrá lne 
s kladby komponuje väčšinou na obied· 
LHivky o t·chestrov alebo ku konkrétnvm 
pl'llez itost lam. Zná my je ti ež ako skla· 
da te r pies n! a kantát. 1•1 

Riaditefstvo Konzenatória " Ko~ici11ch oznamuje, fa 1 náatupom od l . 9. 1!178 
hudú vufnií tieto pedagogické miesta: 

mie1to profesora kiaYirnej hry, 
miesto korepetftora, 
miesto profesora husfuvej hry, 
miesto profesora hry na t ríthku , 
miesto profesora h ry na akordeón, 
miesto profesora hry na koutr11bas, 

- miesto profesora hudobnoteoretick ýr.h pred metov 
- miesto 11rofesora v tanečnom odde lenf. 

Podmienkou prijatia je absolutórium VSMU, AMU, JAMU, pripadne konzerva· 
16rla. K !iadosti treba pripojiť tieto do klady:, dotaznik, iivotopis, odpis diplomu 
alebo absolutória a prehlad o doterajšeJ praxi. Kaldému uchádzačovi odpo· 
vieme pfsomne. 
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So šéfdirigentom 
Št~tnei filharm6nie Kolice, 
Bystrikom Režach~m 

V t•oku 1979 si pripon1enieme 10. výročie prvého kon· 
certu Státnej filharmónie Košice. Za ti dobu 11a ura 
zmenilo v tejto umeleckej organizácii: kvantita rudi, 
n espot·ne i kvalita i ch pl'éce, mnohé vedúce por~ty boli 
obsadené novými fuďmi, ŠF má svojich sólistov, kvar
tetu, Dom umenia dulltal nedávno nový organ. Verlm. 
ic z111 eny boli k prospechu a ďalšiemu rastu telesa. 
Zoslali ste vo funkcii šéhlirigenta od :~:ačiatku podnes. 
il lak máte právo :~:hodnotil' uplynulé obdobie z nad · 
hľa1lu uply nulých deviutieb rokov. 

- Skutočne, di1a 16. aprfla b. r . upl1•niP 10 rokov. 
co ntÍ1l orchester prv v raz preds l Íl p i l pred ve re tno.-t. 
Ru/.ttll zmeny - naznačené už v otázke. povtJžu jem Zd 
p rrrodzen9 vývoj, k tor9 sa stále snažíme · ovplvvl'iov<tť 
v prospech rastu te lesn. Je v~ak ncpt•frodzené, ak nám 
OdiSll lli!:!ktorí iluclobníc;i. c i tt/. zo zrlravotn ých dóvoclov 
[a, ni.i sl!Jdkom i;asl }•Cf t sk (tšok v nevvkt'tt•f!nAj sále ]. air>· 
!Jo 211 vyssimi platmi - ltoci 1 do kvH I!lou nižšie po· 
s;o~vt> rtýclt te lies. 

\ .r:-e vysledk v? Moi.rto Ich na JIIlpi.rP vvfadri ť v sl-.t'ilt · 
kt· 'l..thran lčné zájazclv: dvakrlit z:;sR. dvakr-át BI:R. dva· 
kr.11 Talia nsko. PI.:R. ~tĽI~. Spaninl$ko. Domáce vy~tt'r 
[l f' llr.t· t't'dlld, Brno. llrildec 1\nrlové. l':r rcl ul>iCf', O~ t rilVA. 
Otn:trouc, Br;rtislnvn. PicsťHnv a ďalsie čes ké i s lovtm · 
~)\!) IIIPSl(t. 

1\ké špecifiká má východusloven~;ký hudobný ži vot : 
111 ~ s 11m tu na požiadavky r•cpe r·toáru dranraiUJ'J:ie. na 
zvlris tnosli obecenstva, ktoré sledu jr~ vaše výkony. ll<~ 
ohlas kr· i ti ky, na hudobnŕ. l radír: ie. 

- 'ľrotliC i H nél výr:llnrlnom SlovPn ~ l< u sú tll':zaned ltM · 
Iein (:. Hudobný ŽIVOt tr: ni P.krl c i ntr~ nzívn cisi . tndP. rn e· 

• 

cviči ť denne a spoň tri hodiny v predpoludňa lšfch hodi· 
nách, aby budrnu hlavného predmetu a komornej hud· 
by - s výbomými pedagógmi - mali tiez v tomto -
na vnimanle uptsmálnom - čase. Konzervdtórrll ~ú vsi!k 
t. tohto hľad i ska skôr su·edným i ško lami s rozsirený m 
vyučovanftn hudby. Vera sa diskutuje a\ o tom, či bV 
nebolo vhod né. aby bo la v ohľade umeleckého skolsl'~a 
bliži;ia spo l upráca medzi Ministerstvom kul t úry a Ml · 
nlster stvom sk o lstva SSR . .. 

Dom umenia su stal va!lim dočasným domovom. Zr e j· 
me nie je btizka perspekliva na vybudovanie Apevialitn· 
vanej koncertnej siene v Košiciach. Bude teda potrell•Já 
vylepšiť pracovné podmienky na dnelinom pôsobisk u. 
Aké úpravy sú v tomto smere najakútnejlie? 

- Perspcldiva na vybudovanie špeciálne[ koncert n.: [ 
5lene v bllzk et budúcnosti v Ko~iciach nte 1e. Sála Dc11n u 
umenia by však ešte dlhé roky mohla sJ Ct:Zif k p lne j 
spokojnosti - za pred pokladu zvláclnutefných úprdV 
pr iestoru l režimu prevádzkv v budove. ktoré by vvho· 
voval í špecif ickým podmienk11 m práce svmfon lcké llo vľ· 
d resu·a. To Je však prakti ckv dosiahnuteľné iba Vli:Jv. 
ak b\' š tátna frlha rmónia bola majiteľom budovy. Prvý 
záväzný prlsfub v tomto smere bol vysloven9 už p ri zu· 
lozeni telesa a mnl sa rea l rzovať do roku 1970. Odv te.J v 
sa podobné sl'uby róznyclt kompeten tných orgánov opil· 
l<tl)ú. Ako dlho táto pra x potrvô'í? Dovolím si uvtf::; ť 
menši u od bočku do ob li:isti sportového života: ak cltrc· 
me, aby sa niektor í• futiJnlovy klub udr2al v l. ltgc, 
musf mať vlast né Ihrisko. po tn!bny po(;et hráčov, v~·!m· 
vu a ft nantné kn•tie. A ku dlho ~a nedostatok t5•rllto 
vecí dl! nnhrud t ť nadsPnim H boJovnosťou ? Nie dl ho. 
Hrozí zostuJ) 11 vtedv sa patričn i l'ud ia chyt ia za hJ;;vu 
a zn čnú s dvo jniisobno u Mnmrllou vytvánrť potreiJilfl 
pod mi enky. Porlobn á jnduoduch<í matemati ka sa dá apll· 
kovať l na prácu synr fonicl<ého orchestr a. 

Pomerne zriedka márne mužnosť konfron tovať kva litu 
Štátnej fi lharmónie s út•ovilou in ých or•chesh·ov na bra
tislavskom pódiu. A ču Bl'llo, Praha ... Aké možnosti 
sa vám črti!jú v tomto snrereí' 

- Mys lfm, že v B rati:--1!1~'>1 vystuput f!rt tc s rstou pravi · 
ll P.Inosťou - bolo by vi.nl< u7. r točné koncertov<t t tu čas· 
teJsie. V Cechách a na Morave m á OľChester dobré 
meno a m1•slfm. že vystupu Je v take j m rere, ktor á ,a 
<lost a točnti. s y - aJ rezervy Pre Jlrár.u SFK a váš dít•igentský profil sa stalo typ ic· 
kým premiérovanie mnohý t:h slovenských diel. N ie r •rz 
pr·acujete formou t vorivých objednávok. Ktoré d iela, 
uvádzané SFK, si zvl ášť ceuite vzhľadom n a rast or· 
r:heslra, oblas u obecenstva, prebojovanie istých hnd· 
nílt? SIOI'P.II ~ J..e ) JturiObnet tvurhy. a J)l'd\' IOHÍIIP. Vl~lliPllle Il i! 

t'ÔZII \'Ch pocl u jauar:tt po reltmt Slovensku. 
n e1. Pokus o ana lýzu tohto druhu me je účelom nnl>IJO 
roLhol·oru. I ba chrem zdórnznif. ZP. trebi:i zotrva t v nt! · 
stúppuurn trende zvvsovania kvdltty i 1-.v<lntitv a tt fllf~ 
vovnť v tvrdolllavet vy t rvRiostí. Pni r<ld.tvkv na reper tufrr 
<l d ram aturg iu s(r v podstnl e také Isté l tko iMP.. st.t v 
k ultúrneho ži vo ta v Košlcial'lt bv Sit dal zllr·uiJa porov 
nat ~o stavom v Rra t is iAvc pred tndsiatirn 1 rok lllJ. Kri 
likrl so záujmom vi;etko sledu Je a prisptev<i k ce l kovém tt 
na:rrcdovanlu. 

Aku vychádzajú Státnej filharmónii v frstr·ety mestské 
a vyššie stranlcke l státne or:gány, v čo'm pocit'ojele 
rnožnusti ďalšej spolupráce? 

- Mestské orgány vychádz~tl i od zat latku v Ctstretv 
hlllvne pn riešeni hvtove j otázkv a tlúfRme. že t:\lo 
vzácna a ešte dlho pot r·ebnti pomoc potrvá. Potrebovfll l 
bv snH! v~ak ries iť zlíklarlnú otázku exrstenc ie - vl11st · 
né pracovisko. Sme ib11 podnájomníkm i v Dome umen ia, 
il tak ce l ý r·r.žim prevátlzkv budovy je riadený ma jlterom 
brtdovy - hlavne v pi'OSJ)P.Ch iných akc ii , z ktor9ch 
niPktoré v takomto kult(rrnonr stánku jednoducho n e· 
maJú /'o hľ11daL 

Za.ujímatu by n ás k ádrnvé duhuduvaniP. SF a JHlziadiiV· 
kv orchestr·a na na~P hurlnbué J;kntstvn. 

-· Je ll t!dOI'If!;_(!ll j Ul(r<:ka J)Oi'!U (.lt•tl(IV Ol'l.ht '>ti'H. ľ f: 
lf'so ho lo '-" lo:íené ~ pPr~pf'klivou dohll(lovHn ra na !J(i 
hudn llllíkov. Začnlo so •1·1 vldstní•mt hr<li•mf. Od rulw 
J 972 v;.,, k IIPpri l>urllo ;rn r jl'd nn tnrPs to do orclte~t r H 
hOCI CIIH!~Il ý sta v I'Sf' tl<yr.lr Zd lllt!Stnillll'OV l nštiJCtcie [ po 
vo i ~)ll~C it - v•·Ma nH rt ft rl itrd' lw . d rr~gP.n tov, sól isto~ 
kvartetfl. ftdmí nlst ra t lv v. zr1a dr!nr.ov 1 tP. 97. To JP. nr>u· 
nosné. ;;k rn [t n rchestfn• plnrť neusti\le t•a s t (rrf~ uloh1• 
Ďijl~j JP, tu otázka spolo(·pnskt'!hu postftVI!rt ia č l ena or· 
r.hestra. llcJJ iepsie v y Jadrená v oblasti platoVeJ. V kul · 
t (trn ych centriírl1 to ni e iP také cttf'fné. Ak vsak a:J. 
solvent konzP.rvatór in nétt~pr jP pn konk ll t'ze do Štiít 
nej fi lhannónie. mô2e lhnecr nnstúplť 1111 esu - s p ln
tom, asi o 500.- Kčs vvšslm. RovnAko ahsol vent VSMU 
rná. - !tl-. o pefla,li!óg na konzervRtóriu - neporovnR· 
terne vvssí p lat. ne7 vcdúr i ltrá č v orrhr>stri. Rovnako 
je dnes ťa7.ko získať hudohnika z vo[nnskej hudhv -
i: o bí•vill trnci1Čn e rlobr·9 zdro 1 i tých na [lepší rh orclws· 
trov: Prečo? Plat. A eštP. : niek toré slovnnské orchestre. 
rozdeľujú nR v ýpomociAch uselrené peniaze do piAl:.lV 
i nte rnvch člen ov. čo i e úplne neperspP.ktivna poli tika. 
Tak vz'n!ka [ú nieked y grotnskné pot·ovnania. Ottizl<A 
šk olstvH : r ondltio sine qua non pri výchovP. budúr.irh 
proreslonálnvch inštrumentalistov ie. aby mali možnosť 

- s pocitom uspokojenia sledujeme, ak sa nemi uvá
riZitnP. či premiórovan é drelo sl!lne trval ejšou st1čas t()u 
niP.Ien nášho rP. pertoár u, ale má úspech l m imo riím cn 
Slovenska. MP.nujPill iba náhodne Moyzesovu Partllu 1111 
portu ma jst rH l'avli! z Levoče, Kardošovn Res philh:tr · 
tnonicu. Cikkerov Dupák ( t'rspešhý a i ako prídavok pre 
Zil hranlčn~•rh poshlchili;ol' ), Grešlíkove Améby, Holoub· 
kove Vzdor y 11 n..idt)je, llntl'lkov Dvo jportrét, Paríkove 
Fra.gmPntv. Znlinnkovu lfl. svm fóniu, Burla!>ovo Concer. 
t ino. Porlprnckŕ\ho Pred oh r·u . .. Naše domáce obecenstvo 
mii k sloven~kr 1 hudbe citlivý vzťah a snaž!me sa nfm 
nl'hiiUtrfiovAt. 1; vádzan1e slovenskej tvor by považu jeme 
Zll silmozre)lnít povinnost a sme rad!, ak môžem e našim 
skromní m podielom prispieť k jej rozvo lu. 

l'ri 7.al:iatkoch prát:e Státnej filharmónie ste si dali 
za r:i e ľ, n epôsobí( iba v oblasti regionu, ale lita( sa or
r; hes1 r·om , ktm·ý svojím významum zasiahne du celo· 
slnvenskéhn diania. Splnila sa táto úloha? 

- Áno. TPleso je od zač iatku aktfvn ym propagátorom 

KAPITOLY Z ESTETIKY / l. 
~------------------------------------------------~ 

Významotvorilá 
povaha ume • Ia 

l Dokoncem e z 1. str.] 

p ro~perUJÚCej Fior·P.nciP., ktorá stá la p r ed 
mor enskym r ambiciami francúzskeho 
1-. riifil . p.ipC'Za a M cdJCIOVCOV. Sochn je 
ponil ta v zrnvsle ochrAny slobodv, hrdin · 
stva a statočnosti . Vliistenectva atď. R 

pn annlýzc zisfujcmc. že autor svo ! 
iriiJOV ý zámer dosiahol, napr. na rozdiel 
od Daviclil Donatelllho, Verachia tttď .. 
prti vc odcltí•lkou od naturalizmu, 11 sme· 
re v~·znAmotvorného zamer·Ania sp orne· 
nu tf>l1o !dnového zámeru. Všelkil p rP.· 
svPfičívosť n sila jeho Davida - okrem 
exponovane\ fyzi ckej zdatnosti - sa 
koncP.ntr ujr! a vyžaruje hlavne z anato· 
m ir J..v preexponovanej p r avej paže. čo 

si pravôd. uvedomujeme len v silnom 
idP.Dvom pósobenf sochy. V ýznamotvorná 
nriméza je ru teda funkčnti, vyviera z 
a kt u {lin \'Ch vývo tov9ch potrieb človeka. 

z ltk tuáln P.1 historickeJ problematikY Je 
ho bvtla, zo zámeru pri spieť k jeho spo

lotenskvm potrebám. utvrdiť ho v jeho 

spoločenskom a historickom -prAve. Ume- . 

l ecká tvr;1• na ja deter minovaná a j funkč· 
ným posl11n fm - prispieť k historické
mu ron o ju i!loveka a jeho bytia. V 
opr avdivet umeleckej tvorbe sa spred
metiiuie záujem r ozvo ta človeka a sk u· 
točnosti takou v.ýznamotvornou črtou. 

ktorou sa umen ie aktívne zúčastň u Je na 
dynamik e ľudského by tia. Skutočná ume
lecká tvorba je mo tivovan á estetickými 
a ideov9mi potrebami človeka a z tohoto 
Rspektu sl osvo juje aj samotnú skutoč· 
nosf. llistot·i cké a spoločen ské záu !my 
rozvoja t loveka sa spl ňaiír a i v doba· 
v~ch estetick~ch ideáloch a štýloch, v 
technike tvorby atd. Aspoň v progre· 
sívne i fá ze Ich vývoja. 

SpOsob umelecke j· tvot·by je vždy spä· 
tý s historickým pohybom spoločenské· 

ho bytia človeka. Určuje charakter Je
h o významotvorného zamerania. ktoré sa 

uplatňu je v .umeleckej tvorbe ako sub· 
iektfvnv tvorivý prvok, s k tor9m le vlast 
ne umelerkA tvorba . sp!llá s historlt:. ým 
vývojom h1 t la človeka. 

Umeleckli tvorba os vn ju je člnvek11 a 
sknto~1101C ., takom- predmetnom Zlnysle, 

Vah ~polupráca s rozhlasom, televíziou, OPUS-om, 

- S O ľUS·om sporadická, s košickou televfztou ))ra:> 
videlná, s rozhlasom uspokoj ivá. Je však paradoxné, že 
pre bratislavský rozhlas sme nahrali viac štt~dlových 
snímok srm fonrcke j hudby ako pre košick ý rozhlas. 

Najbližlie Jtlány do tejto sezóny? 

- Dôst.o [n r vystupova ť na Kosicke1 hudobnej j ari 
11 ostam ýclr víchodoslovensk{•r.h hudobných jarných po· 
doja tiach. na festivale v Piešťanoch a na zájazde do 
Pra lw a zápa dných Ciech. Otázky : -uy -

ako tu zodpovedá potrebám ich dal~ieho 
pohtdštenia a spoločensko· historickéllo 

vývoja. Vďaka tejto predmetnosti vie 

č lovek a 1 prost1·ednictvom umel Pr kP i 
tvorby urobiť skutočnosť svo jím. l'ucl· 
ský m svetom , urobiť ju faktom svo j lro 
11ktuálneho rozvoja . Vďaka te jlo ľu Lhkei 

predmetnostl sa umelecké zobril2PIIie 

nestr áca naturalisticky vo svo jom preň

mete. " Ciovek 1a len vtedy nest'rát:a vo 

nojom predn1ete, keď sa mu p retl met 

stáva ludsky predmetom" - tvrdi MHd . 
A historická významotvorná povaha ume· 

lecke 1 tvorby e umeleckého zo bra zen ia 
skutočnosti zohráva práve ttito funkc iu. 
V estetickom vnfmanl a v umeleckom 

zobrazenl sa k onkretizuje skutočnosť v 
ľudskom kvalitatlv nom zmys le. 

Z toho všetkého vypl~va. že umelec· 

ká tvorba, al ked sl berle za tilohu zol>· 
razova ť sku točnosť, poznáva t skutočnos ť 

v u rčitom špec1fickom p redm etnom 
zmysle, vyznačuJe sa relatlvne samosta t
nou význam otvornou črtou a nech je tá· 
to jej črta sebašpeclf1ckejšla, ako napr. 
práve v hudbe, p ráve ľíou zohráva v ži· 

vo te človeka stvárf\uj tícu , pretváril fiku 

vývoJovú úlohu, objavuje i'lou nové A 

nové d imenzie spoločPnsko-hlstorlrkél.o 

vývoja človekA, jeho vedomia a bvtlll. 
ieho novýc:1 vzťa hov života. Ako kA ždft 

sféra tvorivej činnosti t;JovP.ka. a j unw 
lecká tvorba má svo1u špec l f l ckti au tHn 
1 ickost . MOže bvt vecou IbA opravdivého 
tvot·ivŕiho /'inu . opravd ivého prťnosu do 

hrstorického rozvoja človeka. 

EUGEN SlMUNEK 

VII. SEMINÁR MI:ADYCH MUZIKO· 
LOGOV A KRITIKOV bude v Domove 
skladateľov (Dolná Krupá) v d ňoch 
10.- 12. má ja t. r . Pm·iada ho Tvo
r ivá komi10ia muzíknlfigov pri ZSS. Na 
programe pr·vého diía je pred11 ásk:r 
u kultíarnaj politike strauy v roku 
v ýznamnýdt jubileí [ d r. Palu da ), n 
odraze pokrokových ideí v sloven· 
skej •okálnej tvorbe bude hovoriť l a 
demonlitroYať tému hudobnými ukáž· 
kami) dr. V iera Donovalová zo SAV 
a dr. Ivan Mačák zo SNM má prerl 
nUku o zamerani a spôsobor.b ll l'il· 
ce na výskumný ch flstavoch. Druh ý 
deň seminára je venovaný príspev· 
kOift Mladých členov Kruhu. Do oru· 
gramu stretnutia prispeiá referátmi 
o nasledujficích dielar:h slovenskýrh 
skladaterov: A. Očená~ - Ceskosln· 
venská predohra, M . Nnvfik - Ab y 
bol !Ivot na zemi, I. Zeljenka 
Hudba pre klavír a sláčikový or·r:hcs· 
ter, J, Malovec - Hudba pre ba~ 
a komornf orchester. H. Domanskf 
- Fragment klaví rnej sonáty, L. Bur 
Jas - Hudba p re husle a orchesltw. 
Popoludnie je venované tematike ~PI!· 
ciflk rozhlasovej práce hudobnéhn re
daktora - s demon~trovanhn sp ôso
bov práce s hudobným a slovným ma
teriálom. Dňa 12. m ája sa venu j t\ 
ftčastnfci seminára otázkam angažo· 
vanej piesne (prednli!ía P. Rrhlovil!l 
a Slo•enského festivalu politit~kej 
niesne v Martine [ávnd dn di skusie 
I~or Wasserberger). 

REVIZOR - slovenský musica! nd 
T. Sebu-Martinského t•ealizovala [ pn 
úspdnorn uvedenl na viacer•ýr:h scé
nach) aj Slovenská televfzia v Br a· 
tislave. Farebný televfzny mm m á tr· 
vanie 911 minút. Refisérom televlzne· 
ho Revízora je Boris SloYák, diri~en· 
tom je B. Slezák, spoluáčinkuje roz
š!rený orehesler· Novej scény a ha· 
let SND. Sólistické obsadenie je v 
podstate ~o isté, aJoé lllolet na NS. 


