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bollcké vyvrcholen ie č innosti
násho
operného a bal etnéh o sCtboru od skrom·
n ých za~iatkov pred 60 rokmi cez pro·
zentáclu In terpretač né ho a tvorivého
umenia takmer vo všetk9ch štátoch Eur ópy, cez hosťovania našich sólistov od
Tok ta po New York, až ku dňu, kedy
!ôlovenská národná opera v podan í slo·
venských umelcov zaznela z Mekky sla·
v1anskeho operného umenia - z Bofšoj
teatt·a. A pop ri Kriitňave nár. umclc.a
E11gcna Suchoňa, práve uvedením ja·
ná č kove j opery Vec M akropulos, sme
ného a balptného ~úboru Slovenského '
doku mentovali na su vzá jomnú spätosť s
narodného divadla v rámci t ýchto Dní •: l>l'atskou i:eskou kultiirou. Uvedomujeme
pdtt·llo svoJim vyznomom a dozaista , l
si, '-e uspesné p rijatie oboch lnscenaum!'lcckou urovf1ou k domi nant ám týchto
ri( Sloven ského nlirodného divadla v So·
svu1tkov kult(tt'V. Uvedomujeme si to o
vtetskom zväze, sú pre n áš operný a ba.
:o vílčšnu, ~o sme muli moznosť doku·
, IP.tný sú bor ve ľk9 m zliväzkonl do bu·
mentovat práve v casr násho• jubilea clľlcnosll. je to v~ak skutočnosť, ktorá
60. vyroč t u znlozenia Slovenského ná·
pozdvJhUJe zdravé sebavedom ie, ale sta·
rudného divadlu - vysledky svojiCh tvonovuJe opäť náročnejšie ciele. V Lom vl·
rivých sna '-cnf v takých hl!.lorlckyLh cen
t:im _pre náš operný a baletn9 subor
tr(tch ako jo ZJazdový pulác v • Kreml1,
nnj v äčsí pr!nos Dnf českos lov enske j kul ·
Bol l;oj teatfll' v Moskve a Divad lo Tarasa
tú t•y. v Soviet skom zväze.
Sevčenka v Kyjeve. Pocllujeme ako symPAVOL BAGIN

Sviatky našej 'kUltúry

v Sovietskom z'vä·ze
Postldlt bezozvyšku vyznam, politickú,
kulturnu a umelecko-spoločonskli hodno·
tu takého podujatia ako boli Dni kul·
túry CS~R v ZSSR je v bezprostr~dnej
cesovej náslcdnosll po takomto, jll'léllll
g1ganllckom festivale kultúry, praktic·
k} nemoiné. je to napokon celkom po·
chopiterné, veď z.H:itky z verkolepého
5Vlatku umenia a kultúry budu ešte dlho
doln1ev11f vo vedomi účastnikov Dni kul·
túry CSSR v ZSSR, ale budú dozttista 1
ne dlhs! čas v pozornosti pollllckého,
teoretického a odbo1·no·krlticklibo pohfa·
du zo strany našich hostlt\lfov. Nebude
v~ak vari neskromno!.tou, Hk uz t eraz
konstatu jeme, ie pod u Jali a pripravené
a realizované umeleckými a kultCtmym l
pracovnlknu nitsej vl11st1 pre Sovietsky
zv8z ostanú ilkO polltlvny vklad aj vo
vedomi prustycll otJčanov vyse tridsia·
tl~h miest Sovietskeho zv11zu.
Toto podujali!! ~~~ nHJVIBC zapli.o do
histórie vztl]Omnych vzťahov n!irodov
ZSSR a CSSR ako uprimna demonstrá·
eta jednoty n<illladov priive v čose zlo·
llleJ medzinilrodneJ politickej situ[t cic.
Var i v tom tkvie nu jhlllši v~znum prtc·
behu Dni kultúry CSSR v ZSSR. Pre
nás, úemkuJucich umelcov z Cesko!:.IO·
venskej so~tdlistlrkeJ republik\, balt tte·
IO Dni S\'l<ttkllml O to VZU! nOJSillll, ZO
fa uskutoi:ntli v rnl,u v;rnrnPho JUbilea,
ked ~~ pripomíname 35. vyroť) 1 e oslo·
bonen111 na~ej vlilsll slávnou Sovietskou
arntádou.
1\oncf't'tnť• a d1vadelné podujatia , v~'·
st upcnia ~ólistov róznvch utnele<.J..yc;h
~unrov,
vyst!lvné
podujatlll,
tllmové
pred~tllveniH, siroky zástoj publicistiky
1 ~ov1r.t~kflJ tetevtzll 11 rozhlase, stretnu·
tta prcdstnv1WTov unwlr.ckyrh zväzov
Cs::.R a ZSSR, srdečne besedy umeleckych, kllllllľll)'Ch O Sa iiiOZI't!Jlllll, politlC·
ki'Ch cinltcfov oboril spriatelených kra·
]in, to vsetko doslova ovládlo spolol:en·
skv ŽIVot nasieh nurodov. Strnást sviatočných, ale
nesporne aj nill·očnych
pracovnych dni, určite spl nilo svoje po
slantc. Ak som v úvode konštatoval, žo

v bezprostrtldnei é:a~>ove) následnost1 nie
mozne bezozvyšku posudiť celkový
spoločenský liosah tohto velkolepého po·
duJalla, uvedomujem sl tiuz, ze niet je·
!Iinca, ktorý by mohol vôbec zodpoved·
11e vyjildriť atmosféru cele] tej rózno·
todPJ i.kály podu jati a aktivit. Som vsak
uprtmne t•iid, ~e hneď úvodny koncert
Dní kultúry nuvodll atmosféru ve!k9ch
kultúrnych svlatokv. Mo~no povedal, že
U. B eilačko vá , M. H<ljóssyová, P. Dvor·
ský, ]. Souček, V. Snittl, Slovenský ko·
morný orchester ~o svojím umeleckým
vedúcim B. Warcholum , Cesky spr.vlíc·
ky zbor, Cesk<i lllhnl·m(lnul, zbor. lJalet
n orchestol' SNU s dlngr.ntmi V. N!!U·
mannom, T. Frosom , P. Baglnom a r•. llo·
lúskam - túto pupredn,1 pl ejildll rept'P.·
zentantov t't!~knslm·pnskľho tnterpretai:·
né ho u m entol - pOL\ t'dilll vo Vr. l k!!j sá·
le krcmefského Zjazdowího p!tlUCit v Mos·
1\VC vysokú Utllfd!!!'kíl uroVeit IIIISOJ hu·
dobne1 a hudobno driHII!IliCktlj kultitr~·
Pred 6000 dtvúkm1 dlll1loval11 prPhltml·
1-.u tvorhv B. snwtu nu. ''· Dvot'liko, 1,,
jnnťička, E. F. Burtctnu. 1::. surhotta, A.
Occnťisél, V. Dolwísa. L. Zclcz nOhn, T.
Chi'C111llkovu, P. l. C<fJkO\ sl-.IHto čt U. Puc·
clmho.
Ako povrclalt \' uvudn}l.h pn!jilvoc.h
pr!!d otvorenim 1-.oucHt'lll némo~lnfk ml·
lliStra kl!IIÍII'Y ZSSR c; l vunov ll lllllll._·
t!'l' kultill')' ~SR M. Vu l Pk - Dni Ct•skO·
slovenskej kultíli'V v Soviet skom zviize
sa nesú v znamení politickeJ, kultu1··
no spoloi:enskHJ <t umeh•ckr!J dnmon~tra·
rto vz[tjomných vzť n hov no~i ch lhll'ollov.
Otvúracf koncert túto sku loť:nu~l jullno·
.tnučne potvrdil. Ved ~ttmotni• un·Pr 1-.on·
t'l-'t'tu, kt•ď členovtn o tlcnl-.y bolelo Sla·
venského l hi roll né ho d1vod la l'h<'h It do
sa l y Zjilzdového pui<H u s kytu)l-.fllnt i:er·
voných kurafiiltov u uhdaruvnll nimi dl·
vúkov koncertu - sa zmeni l na búril·
Vil mantfestllciu čoslwslovt'nsko SO\' t!'l·
sl-.eJ druzby.
Atmosfl'rn o!vár<Jcieho 1-.oncNtu sa
ntcslo potom celym podujatun ...
Som upri mne rád, '/o účinkovanie opet'·

w

Budova kyjevského d ivad l a opery a ba l etu Tnrasa Sevčenk u, v k toccf poi:as .,Ont
k u ll íi t·y é SSR v ZSSR" host'ovu la op nt•a S D.
Snímka: B. Vyskoi:tl

jan Berllk neskdr u~p<'~nr. ~pi!'l'il na velk}·ch nr•mt·c
kých JIIVIsk<lch, ll1 Ail1f~lk>t 1-:itľllt i\edhHia fvn Haclrnho
vtí jr. onga>ovoní:\ do viedr.nskflJ l:il!illlej op!'I'Y a fest tvft
lového Sulzburgu, l.tt'tnilu hsirovl'l stAvu sa tPslufur:oll
európskou opere111ou cltvou ll po roku 1945 aj pt·vott
Fr.lsenst111novou Carmon. Otal-.ur ht'!IUS unil\á pred n;;
c1stickýrn tororont do t\ng ltcka a v povoJnOvom df"r·ŕi

Pri kollskc opery Slovenského núrodného divadla stáli
desatročlach JU V}'ľ!IZne Jormovnll vy·
nlka]úCt éeskl budobnf a divod eln! umelci ako Milan Zu·
na. Oskar a KarPl Nedbu lovcl, Bohus Vilfm, VIktor Sulc
a mnoh! ďalš!. Sólistický súbor p1·vych dvoch desaťročl
tvorili tiez v prevohe tesk! umelci. Pre túto zložku JO
trpick{J kvalita a nugráciu. Druhý po(C'lll vyplývo
z prvého. Po zfskan! jovískových skúsenost! a 11<1dobud·
not! základného repertoáru odchádzajú lnlcntovanf só·
!Isti na v!\čs1e scény, najmä do prazského NO. v dvad·
siatych rokoch je to pr!pad Krásovej, Sponarovej, Ota·
vu, Chorov l~a, v tridsiatych Napravllovej, Jiráskovej,
!:>t~pánovej, Kalaša . Tenorista prvých sezón opery SNU

a v prvych dvoch

Sólisti ....
interpretácia
•
t ra d lC l a
~

•
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'Járodnil Ulllel kyna

;\1~p· i a

K il'.UtiiJ\ ;t Hubova a ku Pa mimo

a F~aujo Hv81>Uja . ako Papageno v 1\Jozal'l tlVC j ť:a rovn e 1
flt.ate .(SND-lS!JS) .
Snímka: arcbiv SbiD

Ruth Markov,
Hájek. z
mlads!ch Emil
SchOt.t.
\'yrdzno u pos1lou v ba·
I'VtÓllOVOnt IJd bOľ€! jf' 11~ ·
1Ul'allzovaný
Slovinec:
franjo l lvastija. Znač na
.-t:;t en<;mnbht vofnov9ch
~nzón urč u 10 lnterpretač·
ný trend ope1·y SND 11 j v
prvej desiatke sezón po
osloboden!.
Doplt'tllnl e
~ó ltsuckého sCthoru 1· oh·
dob! po oslohodenl pod·
lletHt 11kymsl gene t·ač
ným vlnám prflevu ta·
lr.n tov. Prvtí pred..,t,IVU·
ju absolventi konzervH·
tória koncom styrld513•
tych r okov, druhu ,lh<.ol·
venti VSMU koucorn pllt·
desJatyC'h rokov. ll'!lt tu,
na]mladsle genei'ACia, anga.tova ná po vstup!' <;úboru d n
zrenovovaneJ budovy.
V obla sll vokálno·drarnallckef tnterpretaclr. doslahl.-t
oparmi kultúra nejeden úsperh. najm!! v 111·
scenúctách pôvodn ých diel národn ých umelcov Eui(OOil
Suchona a Ilina Cikkera. Natiska sa ntazka: 1\ndv sa
odvázlnHJ vyvies! do zah r aničia noiltudovanlr. verkcl
opernej klasiky, tak oko to p1·ed časom ut·oblll hoci
Moskovčania s Pucciniho Toscou. čl Solljcania ~Verdiho
Do nom Carlosom ? Sú vôbec objektlvn o podmienky vy·
tvorlt v nai;eJ opere povedzme mozartovský ensemb le,
tak ako existuJe v lond}Ínskej Covent Garden, pt' l čo m
Je zlozen9 výlučne z britských spevákov ,• Vtom . ldP.
o kultúry s bohatšou voká lnou trad lciou d tradfclou
operného žá nt·u vôbec, o kultúry s početnejšftn zAlP.mfm
spevackych talentov, čo však n evyluť: u fP . '-"' by .;;me
si hoci v prim eranom pomere nP.ntultl• podobnili
ci el e klást l my. Tým v1ac, že ok by smP - v teorettC·
kej rovl no - sústredili v jed nom časovom pt·te'>IOrP vr·
cbolné volú llne lnterpl'tlta č né výkony opery SND posled·
n~cb tridsia tich rokov, boli lJy sme k t }Ímto mótam ve l ·
ml blfzko. LPbo v slovenskeJ o pl-'re exlstuJÁ u~ čosi Ilko
tn t P.r pretnčnli tl'éldiclo , odkaz umeiPckyr.h osohno~olf tRk
ako s<~ mo..:rejme ex l~t u jú určitP. p rélvid lil stí lovPj tnte1··
•
(Pokratovan le na 8. str.)

niu je pr vym londynskvm Wotanom t bdyreutským AlbP
richom. Z plejady vvmkaJur.ich speváko\ dlhstr. zostli·
vajú Brattslave verni w Zilktnduj(tcef g11rtly Iha Roman
llílbner o man zelsJ-.~1 dVOJiCa DolJi'Ailll Si mMtovlí - Zden·
Im Rutlt·Mat'kú\1. !:>IOVI!Ilská ope1·n~1 p rofOSIOOOiito V SÓ·
llstickej oblasti budujr. ~.~ len Vt'fmi pomHiy. V prvr j
sezóne O~kara Nedhaln pr1chadza do st:1bon1 I::gemov11
zlačka HPiena Bllrtosovil, o dva roky nesk01 prv5' Slovul;
t eno r ista dr. jan ko Rlaho. V p riP.behu trldsla t ycll
r okov vstupuJú na favi~ko absolvf'ntl Hudobnej a dra
mo ticke f akad{:mio, vsotl-.o Egomov1 odchovanci - Ba
kollovll, Hoza. Prosr.lttlli(!'I'OIId, Ce~illlVIOvťi, FrP.sová, Ga
blljová o v roku 1!l38 it hsolvpntku NO\'ého vlndenského
kon zervatória Mérld 1\isonová. 1-( tomuto JOdl'll už slo
vcn.s kl\ho onsemhlu pt11st11p.u ju vo \ voJnOvých sezónarh
do v!'(kych parti i 'Eh:na K1'á:likuvu , ~t.\rla Mallllčekovci:
M<irlil M('dVer:kil, l,u·ttt 1-:urbulovň. (;i7.Pia \'f'Cio\·á Im
neh Gil l. Súbežne s nim t p(I~Obl.t l' SND' n.tdili P.J te:;ki
oparn! speváci, 'zžlt! so slovenskym prostredím-~- F'ltigl,

slovenskťt

AKOLA t\ HUDBA
• VHISANIE SKJ.ADATEl:SKEj SO'fAZE hrHJSké kultúrnu stredis ko v Ostrave s K1·aj·
skou po bočkou Zvllzu českýrh sklndaterov a
honcet·tnych umelcov v Ostrave spolu s ďalš i·
m1 kultí1rnymi inštitúciami vypisujú na počes ť
35. výroclu oslol>oclenla Ceskoslovenska XI. roč·
n ik celo~llllnej súťaže GENERACIA '80. v rám·
l't nej je vypfsaná IIJ sklaclateFská súťaž u rče·
n<~ mlad ým skladatefom do 35 rokov. SúCaž
SH vypisuje pre vokál ne a Inštrumentálne sklad·
by (dlžka trvania cca 5-20 minút) a to p t•e
dve kategórie: l. skladby ul'l~e né pre lnteJ·p re·
tácl u profesion álnymi ume l cami, 2. skladby
urče né širokej oblasti záujmovej umeleckej
činnosti k Interpr etácii ama térskymi vokál ny·
m i a ln~tr·umentálnymi telesami l sólista mi.
ViC11zné práce budtí odmenené finančnými ce·
nami a uvedené 1111 festivalovej prehliadke
vffazov v decembri 1980. Uzávierka súťaže je
31. augusta l. 1'. a jej podt·obné podmienky
s• mol\no vyžiadať na 11dresc: Krajské kultúrnť
stredisko, Cihláľska 51, 709 46 Ostrava l. (Ge·
n erace '80).
•
KONCERT NA POCESŤ NÁRODNf:IJO
UMELCA DEZIDERA KARDOSA : Krlljská pobo č·
kH Zväzu slove nských sk ladatefov a Konzet··
vatórium v Košiciach usporiadali dila 28. reb·
rulira t. r. v koncer tnej sieni k onzervatória
komol'llý kon cert z tvorby ná rodného umelca
Dezidera Kardoša pri prflcžltostl jeho 65. na·
rudenin. V programe, ktorý bol prierezom
sklada tefovef komornej tvo1·by, odzneli v In·
ter pretá c ll
popredných východosloven skýc h
umelcov tlelo diela: Bagately, cyklus klavfr·
nych sk ladieb, op. 18 (A. Balázsová - klavfr],
Prel údium qullsl unll phantasla pre organ
(zas l. umelec I. Soko l - orga n), Plesne o Iás·
ke pre soprlin a klnvfr, op. 2 l l. Olcjčeková spev, dr. V. Tichý - klavfr), Tri kusy pre dva
ldavfry [Ľ. Kojanov/1 a P. Novotný- klavfry).
Doterajšiu tvorbu jubilujúceho skladatelll a Je·
Jw vzfah k východnému Slovensku, kde pre·
:W časť svojho žlvola, zhodnotil v úvodnom
pdhovore d1·. Teodor Lipták, odb. asistent Pe·
dagogl ckej fakulty UPj S v Pre~ove.
• ZLATO MEDAILU OV SLOVENSK€110 ZVÄ·
ZU ZIEN, na jvysšle vyznamenanie našeJ žen·
sJ..ej organizácie, zfskal národný umelec An·
drej Očenáš za hudobné dielo Listy sivov láske.
Toto vyznamenanie, udelované um elcom za die·
la stváritujúce život súčasnej ženy, mu odo·
vzdala členka Predsednlctva OV KSS, pred·
sednfčkll OV SZZ Ele na Lilvajová prl prfležl ·
t ostl Medzinárodného d1~a žien 6. ma rca nd
Bratislavskom hrade.
• DOC. DR. CTIBOR KOJIOUTEK,. hudobný
skladater a prorektor jan áčkovej akadém ie
múzi ckých umeni v Brne bol začiatkom marca
mlalstrom kultúry CSR M. Klusákom vymeno·
vaný za rladltera Ceskej filharmónie. Do tejto
vfznamnej funkcie nastupuje po národnom
umelcovi j l!·fm Pauerovl, ktorý je od minulého
r ok u rladltelom Národného divadla v Prahe•
• úSPECH AKORDEON I STU RAJMUNDA KÁ•
KON I HO VO FRANCúZSKU: francúzska "Asso·
r.lnlion des Accordéonlstes de Chambéry et du
Sud -Est" poskyt ne raz do roka možnost celo·
večernéh o recitálu vynikajúcemu zahr ani č né ·
mu fnterpretovl·akardeonlstovl. Tohto roku sa
tejto pocty dostalo nášmu poprednému akor·
d conl stovl R. Kákonlmu, ktorý na koncerte
(L ll.) a seminári (2. 11. 1980) uviedol diela
Bacha, Scarlattlho, Sostakovlča, Felda, llatrfka
a Trojans za klavírneho sprievodu M. I vana.
.Kou cert sa stretol s m i moriadn ym oh lasom l
vo francúzskej tlači.
• PETER DVORSK~, sólisti! opery SND v
BnHislave začal koncom marca vo viedenskej
Stlltnej opere studovať pat·t Nemorlna do p r~ ·
p1·avovane1 i n scenácie Donizettiho opeľy Nápoj
lá sky.

e

Sú'l'M~E SLOVENSK9CH KONZERVATOR II:

Jn te1·prctačná súťaž slovenských konzervatórlf,

ktorú vyhlasuje Ministerstvo kolstva SS R od
1976 každý rok, oslávi v a pľťll - ked y pre·
behne už platy raz svoje prvé jubileum.
Tohto roku budú sútažlť žiaci slovensk ých
kon zervatórlf 3.-5. aprfla v hre na viole, vlo·
lonéele a kontrabase v Košiciach, 10.-12. aprť·
la v hre na husliach a na gitare v Bratis lave
a 24.-26. apt·fla v hre na flaute, hoboji, kla ·
rinete a fagote v Zlllne.
[ms)
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RECENZUJEME

DVE PUBLIKACIE

Z TRNAVY
UMENIE V .: Zbornfk Pedagogickej fakulty UK Y Brali·
stave so sfdlom v Trnave, Slovenské pedagogické
nakladatelshlo Bratislava 1979
Z tvorivej dielne muzlkológov Katedry hudobnej vý·
chovy Pedagogickej falj:ulty UK v Trnave vyšiel už pla·
t y zbomfk muzfkologlckých prác, dokumentujúc! rozsah, zameranie a výsledky Ich vedeckovýskumnej a pub·
llka č nej činnosti. Treba s uznanfm kvitovať nielen jej
Intenzitu, ale aj hlbku ponoru do riešenej problematiky,
preto:l:e sa realizuje súbe2ne s pln enfm náročných úloh
výchovnovzdelávaceho procesu a spoločc n skopolltfckcj
praxe na fakulte.
Zbornfk Umen1e V. obsahuje tri štúdie, ktoré doku·
montujú úsi lie autorov detailnejšie pt·cnikn(lť do proll·
lemat1ky n iektorých tém a poskytnúť materiál pre tco·
rellcké 1 prakti cké zúžitkovanie.
lllstorlcký vývoj hudobnodťamatlckého divadla v Mos·
kve a jeho prínos do svetovej kultúry JC ob~uhom stud 1e
"Cesta Vefkého divadla v Moskve k umeleckému maj·
strovstvu", ktoľá vznikla v spolupráci jozefa Ramn ca
s bývalým sólistom a šéfom opery Veľkého divadla
v Moskve Anatolljom 1vanov1čom Orflonovom. i\uton
zoznamu jú č1tntcľa s na jllólcžltej~lml tvo1·ivýml etapami
Veľkého divadla po čas jeho dvestoro č nej existencie. je
to zasv!itený pohľad, s množstvom pozoruhodných údrt·
JOV a faktov, analýz a hodnoten! mnohostrannej práce
tejto institúcie.
Do oblasti histórie hudobného folklóru na čre l Alo·
xander l-lóži v studll "Prfspevok k dcjln<i m lup ačlek 11
,· erbovačlek do nrmády na úze mr Slovensku " . Ide o pokus
l>) ntellcky zhodnotiť tuto problenwtiku, p cr traktovnnľt
v llterature od 16. do 20. stoi'Očla . V starsom obdob!
mládencov do armád y lapali a ou 18. s toročia verbovull,
čo sa nikdy nezaobišlo bez náležitej Fudovcj hudobnej
p1·odukc1e. V p1·vom pl'fpade realizovaná zvl.ičsa post
factum ako emocionálna odozva zo straty slobody lapaného vložená do piesne, a v druhom pl'lpadc ako cere·
monlálny sprlevodny znak a l1činný fu nk čný prostriedok.
Autor štúdie správne diferencuje tieto dve činnosti, do·
kladá Ich bohatým faktog rafickým materiálom a vý·
stlžnou sociálnou c ha rakteristikou. Cenná je najmä anal ýza verbunkových plesni, hudby a tancov a tiež po·
i:etné p riklady o Ich spätnom pôsobeni ako zdroj Inšpirácie skladatefov.

Regi onA'Tna nuoobná história te v ztiorntku za!;ťii"r ~ni
prfspevkom Vikt ora Brós.1 ,.l ludllu a spev na lrlhiV~i'''"l
)..l lllnilzl u v druiWJ pnluvu.t 1!1 ~loro <ut" l'r<tl.t VZil lki.l
prt prilezitOSll 4lCJ roi!tH~hO JllhiiUil ZHIUlUIII<l tľll<IVl;kel t O
1,q mntiz111 u jo sv<!du::vom i.1vf!llo muzlkantsk(!ho ruch u
na tejto skole. Na Z<tldnde dOvernej znalosti dol>ovoj ll·
te•·ntúry a archívnych dolwnH nl ov nuto1· velmi kladne
hodnot! kvality hudol> n čho dianiu nn tejto skole.
Z born fk Umenie \. jo dobrou pr()wutill·tou flrtiLOVných
vysledkov jnho autorov a ďulsim prlno~o1n k muz tkolo·
g1ckým výskumom na Slovenl;ku.
AI.•EXA NDER MOZI A KOLEKTIV: Vyhranú kaJliluly z de·
jln a metodiky pt•acc ľulldúrnych sítbnrov zá ujmovej
nm elcckcj činno~ti. Vysukuskolslw skri ptá. ľcdagn·
gická fakulta Univcrzily Kom enské ho Trnava 1976.
PIID1·. t\ 11Jxu ndor M67.l, csc. n f,otllklfv pt·ncovnfko'J
z oblasti folklóru oohotovo pnl;pell svojimi ~knptuml
k rtesenlu aktuál nych problémov vysokoškolskej pl'lfJra·
v y hudobných pcd ugúgov na pedagogických fakullilch.
V komplexe tejto pnpruvy našlll toliz pevné miesto novú
disclplťna spolot~enskopolllirká prnx, ktorá oboznil·
muje poslucháčov s charakterom a prukt1ckýml poz•a·
davkaml budúcej mnnoško lskcj práce u;t v priebehu stú·
dia.
Záujmová umelecká činnosť j e tou bázou, klOt'á ponú•
ka učlterovl hudobn ej výchovy značný priestor pro se·
bareallzáclu a ziakom vefkó moznosti pro rozvoj tvori·
v 9ch schopnost!. Obfubcnou fo1·mou ro;r.voja zltujmovo j
sféry mládeže je práca vo folklórnych ~kuplnách u sú·
boroch.
Adepti učltcfského štl1dla, ale aj ďalsf záujemci o hu·
dobny folkló1· dostávajú do rúk vhodnu pl'fručku. obsa·
hujucu m etod ické poznatky ,z teJtO pnícc, doplnenú aj
o hodnotia ce pohfady na prácu mnohých detských a
tn )•ch fo lklórn ych ~ úbo rov.
V úvodnej štúdii "Me todi ka práco v fudových hod·
hllch fo l klórnych suborov záujmoveJ umeleckej ,či nnost! "
anulyzoval je j autor Alexander Móžl jednak praktické
Sflósoby nácviku v ludových hudbách, ale aj zaujfma·
vó postrehy z výsku mnej prúce folkloristu v teréne.
Materiál r ottri ed il do nlekofkých k apitol, v ktorých
IH'Z nuroku na uc elenos ť hovorť o tom, ako zlskat au·
l!•nllcký hudobný folklór v teréne,. ako transkrlbovr.Jt
zvukové z,iznumy, nké postupy voliť pri nácviku a ako
vychovávať muzikantov v Tuctových hudbách. Ide o za·
kladné Informácio, v 1\lorých mijdu fnspfr{lr.tu a potreb·
nó r udy ni elen začtatočníci, ale aj U, ktorým problema·
tiku nie je celkom ncznamu.
Druhá čusC učebnóho textu je zauJinwvým hoctnolla·
rim pohľado m na f olklórn e u·udicfo a pt•ilcu fo l klórnych
súborov, podan ých formou p rlspevkov na vedecko] kon·
fnrenclt k danej problematike v októbri 1974 v Trnave.
Autormt t ýchto p ríspevkov sú Svetozár Svehluk, Cynl
Zálcsiik, Elenu Medvecká a Alexander Móžl.
Učebný text Alexandra Móžlllo a kolektlvu mO~e po·
slúžlf aj ako úvod k rozširujúcemu sa stúdiu muz1ko·
logických, hudobno folkloristlckých, etnoorganologlckých
a etnografických vodných disci plín. Autori venoval!
svoj text pamiatke PhDr. L adislava Longu, CSc., prle·
kopnfka spracovanej problemati k y.
FRANTI SEK MATúS

Vere;n·é·koncerty Konzervatória v žiline
Len pred pár týždl1aml sa žiaci žilinského konzerva·
prfl ežltosti 20. výro č ia úmrtia B. Marllnll sa konal aj
tória zamýšfall nad výsledkami svojeJ pol ročnej práce.
v Zlllne (26. XI. 1979) koncert z jeho dwl.
Pri p ohfade na svoje vysved če nie zostali niektor! rozpa·
Nasledujúci koncert [3. XII. 1979 ) bol venovaný 62.
čit!, l n ť nespokojní, no väčši na formovala pre druhý
v ýročtu VOSR a jeho sólistickll časť zaujala pestrostou
p olrok nové, s m el~le predsavzatia. NajlepSfm meradlom
Inštrum en tálneho obsadenia: akordeón, [!autu, hoboj,
práce žia kov l pedagógov na konzervatóriách sú predsa • klavfr, spev. V druhej časti progromu su pt·edstuvila pr·
len verejné podujatia, kde výsledky práce mOže spolu
vu tohtoročná absolventka kluvfrneho odde lenia Ľud ·
s vyučujúcimi hodnotiť aj široká verejnost. Takýchto po·
mlia FľafJOvá z tr1ed1• p rof. c. Krskovej. Konceľt a mol
dujatf usporiadalo Konzervatórium v Zillnc za pr vý
pre klav1r a orchesteľ op. 54 od H. Schu manna ZHhra la
polrok ~k. roku 1979·80 sesf, p ričom vsetky možno z hľa·
l>O Symfonickým orchestrom konzervatória, k torý dírt·
diska ICh poslania l obsahu hodnotiť ako velmi vyda·
goval prof. B. Urban. ·
rené.
O t ýždeň n cskorste sa uskutocnil dalsf, Ue2 veľmi
Prvým koncertom tohto školského roku bol družobný
tlspc!;ný koncer t. So Symfon ickym orLhu~trom konzer·
koncet·t kon zervatórll v Kromi:n•lžl, Ostrave a v Zill ne
vatóriu vystÍipl la popredná pred~tuvlll'l'ku mlaliúhu slo·
konan ý ten toraz v Ostrave dna 13. Xl. 1979. Za Zlllnu
vcnskcho mtorpretačného umenia, prolt:sorku Konzerva·
sa ho zúčastmll ). Labant (gttara), Z. Sedlická (spev)
tória v Bratlsln ve, Idu Cot·neLktl. PredJJtPs la opllt Kla·
a M . Strapcová (klavír). O u žitočnosti týchto podujatí
vl rny koncert a 11101 R. Schumanna. Po1o111 nash!dova l
nie je nutné sa privera rozši rova ť, veď vieme, že kazdú
vlustný koncert Sy111fontckéllo OI'Cheslt·a ztll nského kon·
škola vysiela svojich nnjlcpsfch rcprczentnntov, ktorých
zcrvatóľia pod vcdenun prof. B. Urbana, ktorý s Ol'·
ví·kony sa porovnáva jú, d tým su, prirodzene, zvysuje
chestt·om predviedol litclu W. A. Mowr1.1, F. Schuberta,
i ÚrOVeil ZÚČastnených skól.
M. l. Glinku a Pocholl povstalcov od n.irodného umelca
já na Cikkera.
VSMU v Bratislave sl v tomto sk. roku prlpomlna
30. výročie svojho založenia. Sú časťou osláv tohto ju·
Posledným verejným konceL·tom v prvom polroku bol
b.lea bol koncel't jCJ poslucháčov, nlekda jšfch žiakov
koncert sólistov dun 17. Xll. 1!179 vo VelkeJ sílle Do·
žilinského konzervatória, ktorý su konal 19. Xl. 1979.
mu odborov v Žiline. Odznelt nu 110111 sklt1dby wkmc r
Slávnostný koncert za prflomnosti dr. Ivana 1l rusovské·
VSCtkýCh stý lOV ýCh obdObi V ZU~!Íip enf Zill kOV akordeó·
ho, docenta VSMU v B1·at1slave, otvonl prlhovorom rio·
novčho , d ychového, klovlrnoho, sláčikovč ho a spovúc·
dilef Konzervatória v Zlllne Milan Seld l. Na konce1·tr
koho oddelenia.
sme mohli vidief ako zvc!aďujl1 naši bývalf žlacl svoJ
Záverom možno povcduť, že bi!Hncw polrocncj prilce
talent l aký bol základ, na ktorom dnes stavajú.
tohto skolskčho roku je priaznivá, ll j ked nic je bez
rczeľV. Podujatia Konzervatóriu v Zlllne Sil clm viac
V dejinách na šej hudby zaujal Bohuslav Martina po·
stávajú l ľvalou súčasťou kullúrn()hO zivotn mestu, pre·
predné miesto hneď vedra B. Smetanu, A. Dvoi'áka a
nikajú do vedomia illlnskej verejnosti a pln ia tym
L. janáčka . Nle je to vsak len v ýznamné miesto v čes·
svoje umelecko-výchovné poslnnle.
kej hudbe, ale l v hudbe svetovej, kde je B. Martlnit
jP.dným z vedúc ich osobnost! huclby XX. s tor očia. Pri
K. CENKOVA

PÍ ŠE A KRESLÍ

~

V.

týždeň

novej slovenskej hudobnej tvorby

zástavou mieru Pavla Zelauaya, trojdiel·
nu Suitu pre s61ov6 trúbku a dychoYf
tll'chester Bohumila Trnet kn l•ólista Ka·
rnl Luipai), Krfdlovklinku set·onádu Já·
na Sivlička, Jarnlí Bratislavu l!lora Bb·
lika (formovo trocha ll CJUsnu J. Sú to
skladby p lsané pre n a ~e pro[csionálne
d ychové orchestre, kde I ste nájdu plné
Drta 18. ll. 1980 odznel v r ám ci V. t ýz·
dua noveJ slovenskej tvorby koncert d y·
uplatnenie. Tieto doplitajú folklorlzujúca
Kut·ucké pre klarinet a dychový orcheschove] a populárnej hud by. Ked že ne·
ter Milola Berku a Slovenský ná ladový
bolo možné umiestni f ho v niektorej
obrázok Karola Elberta. Poslcd ne u ve·
v hodnej sA le v Bt·atfslnvc, r ozhodli sa
usporiada te li a u s ku toť: niť ho v trnav·
dená skladba spolu s dalšlml orches·
skom divadl e. To ma lo svoje výhody 1
trálnyml a vokálnymi sk l adbami taneč·
nevý hody. Výhod ou bo lo pt·cd ovšetkým
ného charakteru iste nájdu cestu aj do
tu, zo sa nová slovenská tvorbu neobme·
vyspelých S(tborov záujmovej umeleck ej
dziiEt Iba na Bratls ln vu, ale nusla sl ecs·
činno sti. Osobitným prlnosom a zážlt·
tu aj na .,v!d tok" . Záu jf!m o koncer t bol
kom z tohto koncertu dychovej hudby
v Trnave vefky, o t om sv ed č ilo plné
boli pionierske plesne Alfr6da ZemanoY·
hladlsko. A je dokllzuné, že práve kon·
ského a Milana Nováka, u k torých treba
certy tohto t ypu mnj ú dal eko v!l čš l ohlas
vyzdvihnúť s tr iedmosť a priezračno s ť
v menšom m este, kd e zohráva jú aj v ý·
partitúr, ktoré podčiarkli hravosť, ale aj
znamnú v ýchovnú ú lo hu pri prlpr ave ta·
myslienkový náboj hudobného nápadu a
mojšl eho pos lu c há ča na prljlmanle a po·
jednotlivých vcrsov textu a ktoré uká·
chopenie s ú č a s nej hudby vyššieho typu .
ZAli, ko ľko výrazových možnosti posky·
Ved práve niektoré skladby v č a sti ve·
tuj e tradi č ný d ychový orchestet·.
novanej d yc hovej hudbe, svojou koncep·
Koncert dyc hovej hudby hrala ústredclou a výstavbou aj ked ostávali v rám·
ná hudba Minist erstva vnútra SSR, spia·
ci zábavn ýc h žánrov, mali bllzko k sym·
vall Helena Petráková, ~denek Sychra
fonl ckej hudbe. N evýh odou kon certu, ko·
a pioniersky zbor Slniečko. Dirigovali
nané ho v Tr nave bolo , že, žia r, t rnavské
major Michal Galovec a major Jozef Be·
divadlo nie j e ani ak ustick y, ani l ec h·
ták .
nl cky vy bavené na koncertnú prevád z·
V druh ej čas ti tohto v ečera vystúpJ!
ku. Rozloha j aviska a nemo ž nos ť .,za·
Vo jen ský umel ec k ý súbor kpt. Jána Nó·
s traš iť" p r iestor nad orch estrom spôso·
l epku z Bratislavy so svojimi sólistami
bila, že ve lká cast zvuku sa st r ácala
E vo u Biháryovou, Mirosl avom švá bom
v povrazištl a do sály sa d osta l Iba zlo·
a voká lnou skupinou, dirig oval Jozef Va ·
mok zvuku, zosilnený o rept•odu kciu, tak·
luur: h. V tejto ča s ti odzneli plesne s
že poslu c há č nemohol mat ucel ený zvu·
brannou a vln sten eck ou tematikou, kto·
kov ý obraz o jednotlivých skladbl\ch.
r é pre tento súbor naplsali na ši auto·
Akustick é podmi enk y d al ej spôsobili, že
n v m i nulom r oku (o k rem plesne Ci je
Sil hudobnlcl navzájom zle p o čuli, čo
to c hlieb, k t orá je o rok starsio ). AJ tá·
vi edlo k ut·č it e j nervozite v orchestri.
to pr eh li1:1dka nosej tvorby ukázula, kol·
Tú ešte zvyšovalo nevhodné osvetlenie
ko možnosti um eleck 6ho stvárnenia po·
javiska, kto ré hudo bnlkov sk ôr oslepo·
:.k y lu je skladaterov l a textá rovi zdanil·
valo, než by Im vhodne osv e tľovalo l cll
vo jednotvárna monotematika. Pt·edsta·
n otové party. To n~:~pokan spôsobilo, že
vil sa nám slrok9 okruh autorov s pros·
n emohli dôsledne sledovať g está dlrl·
t 9ml jednoduc hými p es ničkami, v kto·
genta. Niet divu, že to všetko zaprlč ln i ·
r ých sa vyznávajú zo svojej lásky k rod·
lo vera drobnýc h nepresnosU a kazov,
nej zemi a každli z nich dokazovala, že
k toré sice p ri emern ý p oslucháč nemu·
svoje vyznanie myslia vážne a úprim·
sei postrehnúf, no sluchu odbornlka pri
ne. Aj tu ma l orcllestet· pod obn9 hand!·
nedobrej akustike n eušli, taktiež l pri·
cap ako ústredná hudba ministerstva
tomným autorom, ktor! svo je partitúry
v mH ra [nevhodnosť javiska, zlé akustiC·
poznali do najmenšlc h deta ilov.
k é podmienky) . No aj Vojenský umelec·
Napriek týmto výht·adám bol koncert
ký súbor sa sna žil o najlepši v9kon a
dychovej a populárnej hudby úspešný.
vcelku sa mu to podarilo (až na ob·
Predovšetk ým tr eba v yzdvihnúť starost·
ča snú pr eexponovanos ť
biclch nástro·
]ov).
llvú d ramaturg iu, ktorá tentoraz zaradi·
la do programu naozaj reprezentačné
Odhliadnuc od uvedených nedostatkov
skladby, ktoré za minu l ý rok vzn i kli.
zaprltl nených nie vžd y stibormi, môžeme
Najm!l prvá ča s f, venovaná novej tvor·
povedať, že cel kový dojem z več et·a d y·
be pre dychové orchestre ukázala, aký
chovcj a populárnej hudby bol dobrý.
široký je tvorivý záber našiCh sklada·
Je treba poďakovať obidvom telesám za
Ic h v ýkony l za . to, že svoje programy
tefov. Co je azda najpotešltefnejšle, je
starost llvo nastudova li.
fakt, že sa do tejto práce zapája čoraz
Treba s\ l en že lať, aby sa v bud(tc·
viac skladatefov z oblasti populárnej
nosti t ec hnicko-organ izačné nedostatky
hudby, ktor! do dychovej hudby vnáša·
jú celkom nové rytmické, melodické, ha r ·
zntžlll na minimum , aby nemohli vpl9·
vaf na psych ický stav súborov a Ich
monické a lnš trum entačné prvky. Spo·
umel eck ý v ýkon.
ZDENEK CON
moniem tu niektoré z nich: pochod Pod

Koncert dychovei
a populárne; hudby

Koncert inštruktívnei tvorby

l

Koncert z tvorby pre
akceptova t ). že treba na·
mládež
ľudových
škOl
učiť nielen .,ako" h rať,
umenia ( 22. IL 1980).
ale
aj ,.prečo"
takto
predniesť skladbičku. A
ktorý sa k onal v rámci
práve pro tieto provoku·
V. týždiía novej sl oven·
skej hudobnej t vorby, ako
júce otázky, pre nedo·
aj diskusia, ktorá po ňom
povedané odpovede je
nasledoval a, p odnecu jú k
prehliadka novej sloven·
zamysleniu v širšieh sú·
skej inštruktlvn ej tvorbY.
potrebná, aktuálna 1 pod·
vlslostlach. Otázka hu·
dobnej výchovy na na·
netnli, je konfrontáciou
rôznych
prlstupov
k
šlch cSu a s 1'\ou úzko
problematike výchovno·
spojen ý aspekt l nštruk·
tlvnej tvorby je v s účas·
vzd eláva cieho procesu.
nej dobe obzvlá š ť aktuál·
je potesltefné, že rad
ny. Už nleko!ko rokov sa
s klad a t e ľov , ktor! so ve·
v pedagogickej pra xl ob·
nu jú lnstntk tlvn ej tvor·
javuje slovo experi ment;
be, sa neustá le r ozSiruje
tvoria sa nové osnovy,
a obohacuje. Nie je vsak
kto r é by mali modernej·
prakticky realizovatefné,
!Hm, efektlvnejšlm l za·
ally jeden koncert kom·
uj! mavejšl m
spôsobom
plcxn e vystihol aktivitu,
ktorá sa v te jto obla sti
ziskaf di e ťa pre akttvne
pestovanie, ako aj pre
vyvl ja. Tvorba pre j ed·
paslvne počúvanie kvali t·
no tl lvé nástt·o je bola za·
nej h ud by. Tento trend
st(tpená pom ern e r ovn o·
ovplyvnila jed nak vse·
merne, c hý bali nám I ba
só lové vystúpen ia slátt ·
obec ná prestavba škol·
k árov. K sy mpatickým
ského systému, jedna k
u s p e ~ né r ealizovanie no·
i: rtá m pat l'ilo prerer ova·
v9ch vy u čo va c lc h metód
n ie hudby k omornej a
en scmblovej;
v susedných kra jin ách .
v záv ere
Ui v m i nulosti nachádza·
sme si vy poč uli aJ dva
me aj u ve ľk ýc h osob·
clotské s l áčikové ot·chcs·
nosll diela l nstrukllvne·
tre.
Každ á sk l adbi č ka
ho rázu (Ba chova K nl ·
mala svoj tec hnický, di·
zocka skladi eb, Caj kov·
da k tlck ý či Iný I nterpre·
ského Album pre m ládež,
ta č n ý pro blém, k t orý rle·
Sc humannov e Dct skó scé·
sil mladý in te rpret. /\ ko
ny a pod.). C!m sme bllž·
pozit!vum tt·eba hod no ll t
s kut oč n ost, že v p rlprllv·
sie k s ú ča s no s ti, t ým po·
trebu tak ýchto skladhl·
ných fázach nu tne musta
č iek
stúpa. Pendantom
s p o lup rac o v ať žiak a pe·
lla1·tókovho vefkého diela
dagóg so skladA terom.
Mikrokozmos s(l v naši ch
Pre svo je diela vohll au·
tor t z vä čša priCažllvč n6.·
pomer och Suchoitove Ob·
zv y, zodpovedajúce hu·
r ázky zo Slovenska. A
este súvislost s lltorotú·
d ob ném u obsahu, č o len
rou. Kto by si neza spo·
pod pot·ilo boha tú detskú
mi nal na verše, poviedky
fantáziu. SlovenskA hud ·
č l rozprávky M. Rézuso·
ba ( tak fudová, ako a j
vej·Martákovej, E. Cep·
umelá) vykazuje silné
čekovej, P. Dobšinsk6ho,
znaky elegično s li a nos·
ta lg l čnosti a tento r ys sa
B. Nemcovej, H. Ch. An·
dersena , bratov G1·im·
dostáva aj do tvo1·by pre
movcov. . . Platí to a j
d eti a mlád ež. Ukazuje
sa, že rozhodne by bolo
pre hudbu? Prvé dotyky
s nou majú byt najinten· tr·eba viac jasných fa·
zi v nejsie,
najpodnetnej·
r i eb, hravých, živých a
sie. Potom má nasledo·
v cse lšfc h tónov v lnstruk·
va t nie len senzitívne v n i -, tlvnej tvorbo,
manie, resp. \nterpreto·
Juraj . Ta.ndler sn ok·
vanie diela, ale sk lad ba
rem pedagogickej čmnos·
má rozvljať aj intelekt
ti rozhodol aj pre kont·
dieťaťa. V praxi to zna·
ponova nie. Jeho skladb i č·
m ená (a to by mala dneš·
ky pre husrový súbor l
ná hudobná pedagogika
p1·e s l áčikové kvarteto

Bratislavská premiéra "Ohniváka" T. Seba-Martinského

CENNÝ MUZIKÁLOVÝ PRÍRASTOK
Ked vo februári mi nulého roku uviedla ambiciózna
spevohra DjZ v Prešove nové javiskové dielo ,.Ohnivák"
od Teodora šeba· Martinllkého, vyvolala táto s kuto čnos ť
vefkú zved avo s ť u vsetk ých týc h, ktorf pozorne a so
záujmom sl eduj ú v ývin súča s ného slovenského hudobno·
z~ bavného divadla. Ved po šiestich rokoch sa znov u
prihlásil o sl ovo autor, ktorý svojim .,Revlzorom " (24. II.
1973, NS Bratislava) po lozil zák lady slovenského mu·
zl ká lu.
Prci.ovskú p r emiéra Ohniváka našo očakáva n ia no·
vého slovenského, ú spesného muziká l u nie celkom spi·
n lla. Prlčiny menšej vydarenosti diela s po člvall v pre·
vuhe textu, v jeho nepom ere k hudobnej z ložke, v zdl·
havosll a ncdramatl č nos ll libreta, v menšfch, reallzač no·
Inscena č n ých možnostiach prešovskej spevohry, meno·
vilo
hudobnej oblasti. Bolo evidentné, že Sebovl novi
libretisti a textá r i plesni - syn Miroslav a jeho manžel ·
ka Gita Kop el1ov i č ov ó - s ktorými sl skladater zvo lil
za námet nového muzikálu epizódy a motlvy zo života a
literárneho diela slávneho americ kého splsovatefa dob·
rodružných a realistlcko· kritických románov jacka Lon·
dona (1870-1916 ). vo svojom prvom, ve t·ejne prezen·
tovanom llbrctistickom opuse nevyhoveli ešte v p lnej
mi ere n áročn ý m požiadavkám na kvalitné muzikálové
ltbrelo. Napr iek tomu Ohnivák aj v tejto podobe ponú·
kal mnoho cenného, zau jlmavého a akLUálneho a hlavne
upozornil na urč ité umelecké i Inscena čn é rezervy v t'lom
obsiahnuté. Po prešovskej premiére zaradila Oh niváka
do dra maturgického plánu pre novú sezónu bratislav·
ská Nová scéna - naše najdobudovanejšle a najvyspe·
l cjšlc spevoherné teleso - dala sa s tfmom autorov do
ďalšej dramaturgi ckej spolupráce n a dotvoreni d iela a
Petrovi
zverila ho re ~ijne j eho prvému režisérovi J. Dravcovi, ktorý sa medzitým stal Interným r·ežisé·
r om spevohry Novej scény. Novú vylepšenú verziu Ohni·
váka sme videli na bratislavskej Novej scéne 16. a 17.
februára t. r. a jeho prvá repríza ( 22. ll.) bola súčas·
tou bohatého programu V. t ýždňa novej slovenskej hu·
dobnej tvorby.
Bratislavskú Inscenáciu Ohniváka predchádzala teda
podrobná revlzla diela a nová práca na 11om, hlavne
zo strany libretistov, ktor[ libreto pod statne prepra co·
Vftll. Aby obhájlll opodstatnenosť vofby londonovsk ého
nametu, aby zvýraznili jeho myšlienkovú aktuá ln osť,
nosnosť 1 prfťažlivost pre hudobno-zábavný javiskový
ž6ner, urobill v librete mnohé korektúry: text zoškrtal~,
zhutnili, dali mu literarne vybrúsenú podobu a pevne;·
~iu dramatl ckťl stavbu podTa špecifických požiadaviek
tohto Zánru. Prostrcd nfctvonl 17 obrazov podarilo sa im

v

pomerne plasticky na~rtnút obr az pohnutého, dobrodruZného zivota Jacka Gardnera ( Jacka Londona) námornlka dobyvatera zlata, podnikateľa a konečne
í1spešného 'spisovateľa, k tor ý sa k múdremu :Zivotnému
poznaniu - že životné štastie nespoqfva v zlate, jeho
hromadeni, zbeda čovani chudobn ých, ale v tvorive j
práci pre blaho In ých, v pomáhani ubieden ým , dopraco·
va 1 húževnatou, cie fa vedomou prácou na sebe, neustá·
Jym sebavzdelávanlm, prekonávanim prekážok, za cenu
vlastných omylov a r ozpoznanl m zla spoč!vajúceho v
spo ločen skýc h rozdie loch. V tom je vefká a k tuálno s ť
a p rogresivnos( libreta, jeho cen n6. ideová a morálnd
devlza. Libretisti sa usilovali zv ý razn i ť obraz hlavného hrdinu na pozad{ spolo č enských protikladov z kon·
ca minulého s toročia, načrt n tH l on donovskú dobu a najmii t y pickú s po ločcn s k o·sociál nu črtu vtedajsc j Amet·!·
ky - vt·cholonie .,zlatej hot• účky" v dôsl edku hromad·
uého sťahova n ia dobrodruhov i bedárov na Aljašk u
v túžbe po rýchlom zbohatnuti. V librete sú obsiahnuté
1 dalšie cenné morá lne motlvy: láska, požiadavka kama·
rátskej súdržn osti a dobrých m edzlludsk ých vz ťahov vó·
bec. Podstatným však zostáva zistenie, že libretistom
sa v novej verzii Ohniváka podarilo úspešne sk l blf do
d r amatického celku ideovo závažný obsah, aktuálnos ť
predlohy a prvky spo l očensk e j kriti ky s prvka mi zá·
bavnosti, humoru, rom a ntl č nosti , dob1·odruznostl a von·
kajskovej atraktlvnost i. I sto k_ tomu prispel cen nými ra·
clam i i samotn ý sk ladater T. Sebo·Martl nsk ý, ktorý op!lf
prekvapil hudbou p rekyp ujílcej ú či nn osti a sily. Zúročtl
tu znova s úspechom svoje doterajšie sk lada(efské skú·
senosti zo svojej predchádzajúcej tanečno-populárnej l
javiskovej tvorby (Kormorán, Rev!zor) a dal celém u zá·
meru muziká lové vyznenie. Sebova osobitá, Inve n čne
bohatá hudba, pritom tak pôsobivo evokujúca hudobný
~vet a štý l americkej tanečnej, populárno-zábavnej, sal ónnej, džezovej l rudovej hudby z prelomu 19. a 20.
s tot ·očia a na j lepšie am erické muzikálové vzory (ne·
mozno tu n es pom enúť šebovu ,.hudobn ú mladosť, kedy
bol očaren ý touto, k nám práve p r enlkajúcou hudbou,
ktorá vyhovovala jeho vkusu a hudobnému cften iu ),
je ú činne prepojená s textom, umoct' iuje j eho obsa h
svo jskou, typicky šebovskou lyrickou me lodikou (vynl·
kajúca .,Pleseti rodná"!). ale l úderným, Svižným rytmom
a v ýborným spádom. šebo m á vzácny dar schopnosti
n a p ísať pôsobivú plesei\ či šansón ( t ých je tu n iekol·
ko), vie presne hudobne cha t·akterizovať postavy f sl·
tuáci.e, v ie výstlZne u mo cniť lokálnosť prostr edia 1 hu·
dobne navodiť dobovú atmosft§ru a k olorit, dotvoriť a
do povedať dej hudobne fu nkčn ými, ale 1 obsal!nými or·
chestrálnymi medzihrami. To všetko aa darf SetioveJ

i!erpa jít z fudovy<.;lr Zdlu·
jo v, prlstupnou, )Cd noú u·
chou f ormou riei.ta za·
kladné d lclakti ché pruiJ·
lémy s lá č ik o vej h ry. Jítlíul Kowalski,
zn úmy
skladater
i nštruk tlvnt:J
tvorby, ktor ý dllté rok y
zasvtlti l
pedagogick «:: j
práci, sa pt·ezentoval dvo·
ma skladbami. Pre s61o·
vý k l avfr to bolo di elo
n áročné, i nvenčne sv leie,
p l né zaujfmavých kon·
trastov s názvom Z rita
bábik a pre s l áči kov t or·
c hester a klavlr Hraj(l
mali muzikanti. Od Milo·
ia Berku zaznela jedna
pesni č ka z cy klu Jarabi·
na. Stanislav Hochel sa
zameral na dychové ná·
stro je: vo Va l č íku pre
trombón kládol d Or·az na
m elodiku a veden ie kan·
tabllne j Hn l e tak tt·ocltu
v pr okofievovskom st9l e,
t ro 1čas t o v ú Sonatínu pra
k l arinet mysl el ako cha·
ra ktcri stické ku sy. Juraj
Hatrfk sa prezen toval po·
kra čovan im svojho cyklu
p t•e
S IVO L'I'U Č n 9
kla vír
K r·aj inou liťastného prin·
ca . Vy hran ený ruk opis
skl adateľa sm e cltili
v
k aždej nolO, poetic k6, zá·
rovcn však výsti žné po·
men ovani e
s kladbi č i e k
iste ura h č llo m lad 9m in·
terpretom vniknúť do I ch
obsahu. V ladimir Kovái.'
sa pred stavi l skladbou
Tan ce pre tri klarinety,
Ivan Parlk l y r icky lade·
n yml Pedveilernými p ie1·
iiami a skladbou Pastic·
rik z Dráhska. V Mlád ež·
nlckej suite pre dve trúb·
k y a trombón Milana Du·
bovského cl om i novo li dva
aspekty : rozvljanic ti:JC h·
n lck 9ch d lspozlcil [ opa·
k ovani e tónu, st r ledan1 e
legata a sta cca ta ) 1:1 va·
r ia č n(t
práca s témou.
Igor Dlbék napl sal svie ·
žu , melodickú, temntlc ky
nápad1tú Rapsódiu pre
k larinet a siAčik ov ý orchoster, s ktorou by sa
popasova l aj skúsene ji;í
interpret.
Mladi muzikan ti
sa
zhostili svojej nerahkcj
úlohy s v ý born9 m výsled·
kon1. Veď pre každého z
nic h bola ú č a s ť na tom to
koncerte čest n ým vy stú·
penlnt a reprezentova·
n i m ško l y. J. Suhajdová

l~ u ti be

1. vďaka lnstrum c n tač ncj fa r ebnostl pa rtl tú ry,
(orchestrálna úprava jo di el om M. Broza) vychádzajú·
ce] zo zvukového Ideálu väč š iebo orch estra. Ak mt v
pat•titúre Ohniváka n iečo chýba, tak je to výraznejšia
hudobná charakteristika ústr edného hrdinu a väčš i pr le·
stot· k jeho samosta tnej voká lnej, č l voká l no-po hy bo·
vej prezentácii, ako l malá zastúpeno sť hudobn ých plôr: h
slúžiacich Aiste k pohybovému vyjadreniu prlbehu, m yš·
lienok a charakterov jednotlivých hrdinov. Nie že by tu
nebo li, ale ni e sú ko ncipované p rl mttrne drnmntl cky.
Súbor spevohr y Novej scény venoval nastudovn n lu
Ohniváka mimoriad nu pozornos ť a Investoval do insee·
nácic zna č n ú cast svojho tvorivého potenciálu. llocl
o úspech sa zaslúžili rovnakou mierou všetky zúča s tne
né z ložky, chcem osobitne vyzdvihnúť iba zllsluhy t9c h,
ktor! prispeli k jednozna č nému úspechu premiéry naj·
v!lčš lm podielom. je to pt•edovšetk 9m djrlgent Z. MachA·
č ek, ktot·ý venova l hudobnému nastudovanlu prikladnú
s tal'o s t l i vosť. Ozvuč il pat•litúru Ohnivá ka tvoriv ým spó·
sobom, z j ej 45 č ls icl niektoré podla po~ !adnvi e k deja
a hud obnej fot•my citlivo popreskupoval, sk1·átll al ebo
vyn echal a dal tok di elu pr esvedi:lvejšiu vnútornú hu·
dollnú drama tu1·giu, i:i m sa úč inno s ť hudby Ohnivt1ka
s preclzne a nadsene h rujú clm orc hestrom Novej scén y
eiitc zvyšila. Tým dru hým je rdisér P. J. Oravec. Zli·
žltkoval svoje presovsk 6 skúsenosti s Ohnivákom 11 v
brati slavskej verzii dospel k plnšiemu a adekvátnejsle·
mu lnscenač n ómu výsled ku. Aj on v spo l uprlici s auLOt'mi sem-tam ni ei:o sk r lol, skrá til č l pridal v textovej
zložke a sklbil text s hudbou do pevnejšieho drama·
tlcké ho celku. Jeho cit pre kompoz!clu m lzanscén, zn ač·
né v ýtvarné cltenle a vý borný zmysel pre požiadavky
hudobno-zábavného divadla sa p remietli do p rem yslene]
v ýstavby každého jednotlivého obrazu, pri č om dokázal
udržať niť dramatického deja a napätia počas ce lého
predstavenia. Tým trethn bol J. Benedik v titulnej poste·
ve Jacka Gardnera. Demonštroval v n ej šlt·ku svojho
spevác ko-hereckého talentu a upozornil na nové poh y ·
bové možnosti. StvArn ll svojho hrdinu s prudkou povahou búrliváka a ohnivá ka s nezvyčaj nou her eckou ver·
vo u (l ked miestami zbytočne s preexponovan9m p r e·
javom ), zvýrazn iac pritom p rimera n e všetky fézy v9v1nu
jeho povahy, životných a názorovych postoJov.
Aj dalšf hlavni aktéri I nscenácie (j. Sabovčfk choreograf ia, A. Ba lejová·Kobylková - scéna, I ng. J.
Kováčová kostymy) a t1 clnkujúcl boli plne na svojich
miestach. Ak Ich prácu osobitne nehodnot!m , tak je
to len z obmedzen ých priestorových možnosti, ako i pre·
to, :lr. som viac miesta venova l samotnému d iel u.
Br atislavskou verziou Ohn lvtíka autori výrazne o boha·
!Ili doteraz skromnú, aie v posledn ých r okoch sa slub·
ne rozvljejúcu slovenskú muzikálovú tvorbu. na ktoreJ
má 'f. l;ebo·Martinský osobitne velký podiel. Jsho Ohni·
vák sa dôstojne ľ8df k predchádoz:ajúcemu Revizorovl a
nazdávam sa, :le má všetky predpoklady udomácni~ Iba
l na ďalllich domácich spevohern9ch scén ach.
A(,F~to GABAUER

SlOVENSKÁ FILHARMÚNIA
2L a 22. U. 1981

29. ll. 19118

V rámci abonentných koncerNový systém abonentných fll·
t ov SF opätovne vy::.túpll v Bra·
harmonických koncertov, ktor9
t islave pod taktovkou nár. u·
narušil doterajšiu p ravidel n os ť
mulca Ladi slava Sl odka po·
dvoj•ce ve če rov stvrtok - pla·
p redn ý predstavltel sovietskej
tok s rov nakým pL·ogramom, má
llusroveJ ~koly Eduard Gra č.
tiež Inú nevýhodu, nie vzhf a·
)cho umelecký prejav obsa hu·
dom k potencialnemu návštev·
Je všetky typtcké znaky vynl·
n!kovl, nie z h radiska ln terpre·
kll jUCeho SkO lenia; predOVSOl·
lov. Prí padné nevydarené v9ki·m sugestívny, ::.vietlvo·štavkony sl totiž nemôžu vylepšlt
nary tón (zásluhou aJ kvalit·
a zopakovať. Ten to handicap
neho talianskeho nástro j a J, kto·
zn a č n e po!>llhol huslistku An·
ry sa nesie l ponad pléno or·
dreu Sesllikovú , kl orá svo jo
chostJ·a, spo lahllvu Jntont\cl u,
kVI!ilty IHH'HZ pOIVt'dila pri re·
Jasnú zreteTnosC a prlcboJnO!>ť
cllálovírrh vy~tllpenlach l ako
pn::.atí, technickú &uvercn ltu 11
pr huá•·Jus Brtllislavl>kého kvarsamoZL'e)most s akou hravo zdoteta, no za Jej výkon v Kon·
ldva tie na jexponovanejšle pa·
certe pre hu~le a orchester
e;tiZ.e
Interpretovaného d ielu.
e mul, up. 64 od f . Mendel sso h·
PrilOdČilOU el·tou Gročovho PI'O•
na -Bart ho ldyho JCj s kuto čne ani
Juvu JS um elecká dlsclplfnu.
pt·i na jlcpsej vdli nemôžeme d11ť
Svoj t emperament dokáZa pod·
ni.Jsoluló rlllm .
Ten t o k oncert
r 111d iť zám eru sklndatera, jeho
t11sto p očut už z konzervato·
st)•lu a s Istým nudhfadom su
r ltilnych
hu!orových
učebn!
s nun aj tvorivo vyrovna t. V
(zhodou okol nostf práve n! m
::.vujom prlstupe k l . koncel'lu
absolvovala o dva dni po Ses·
p re husl e a orcheNter op. 35
tllkovej v teJ Ist ej sieni talenKarla
S:tymanowského
Grač.
tovaná K. Misu rovA), čo ho v!;nk
znamenite uplatnil SVOJ zda tn ý
nerob! fah ším, skôr naopak.
t echnický arzenál u v oi.Jiust!
7.tadn sH technicky b ezchyb né
výrazovej zamer11l sa na verzvládnutie pa1·tu a naviac svoj·
korysl\ koncepciu dynam izmo m
ský, p!'f(užllvý šly lovy p r!stup,
nllbire) celkovej llnle. Neopl ý·
ktorý by n rdovolli notorick1
va síce hlbavo sťou a schopnos·
zn:lmcj hudbe upotlnút do ba
fou filozofického podtflxtu G.
nallly. i\ ešte nástrojová a In
Kramera; Grač Je skdt· typom
tcrpre t flčnlí fahkost
pred
zc!ravo
citlaceho hudobníka,
n1ckofk} ml rokmi práve o nd
ktorý vsak svoJ emocionálny
ch} bala v Mcndr.ls~o hnovt J. M.
vklad preflltrováva cez prizmu
IJIIndlerovl. Sl!stiiko\'(1 pri svo·
tlllHJieckeJ cl tscipllny. Szyma·
Jl!j rmpulzivnosti a znal:n<'j ne•··
nowského Koncert dtsponujc aj
vozite nedokftzéllu nn pa t1·ičnH j
poloham i medltativno· pooti cky·
p r·otesfonálnPj ilrovnl zvládnu!
m l a tie Grtlč formoval mužne
p1·vú z podmienok, trchmckll
o~>prcsst vo, zvukovo hu t no]š le.
su·linku, čn vyúl>tllo do sél'lt1
PolLHitU Szymnnowského un·
kALov :1 nepresnosti, korunova(ll'lhtOnlsltCkO · pn~WIOVOj ldrCIJ·
ných viuennsolmym .,vypad nu nosti a exprestonistt<-k)<.h prvtím". Skoda . lebo tónovo vy
kov zohTadml tak (;rač IL'OCh u
znBiu skludba !olui.ne, umelkyiuL
p l'llis z jed nl!ho zorného uhla.
sl dobre porudt iH i s rhúlostl·
Nuprolt tomu
výrazovému
vym vyntzom. Zvlásť spovn6 An·
SV •'Ill zna me1 Ravnl uvej r upsódii
dutrte m11lo !>pl·ávny spád 11 nl\
pr11 husle a orch es ltn· - Cigán ·
liHiulvorn y cltllt'llktor .
k r.. sa vdak11 ?.dutnému l!)Ch·
l lo!>IUnt za drnguntským pttl
U H kómu l!ÍZ!!tntu <r vitulllc prt·
lOtll !:>IU\1!!11:-kct fiillllt'tllÓOÍC bol
h l itt f blicslo. Ten, kto v;ak očlt·
knnlldsl-.y umr!lt'l. s LBiianskvm
k .Lvn l od Gr a
ohilostroj ~po n·
mf!llOlll i VZd!,l111llt11 Mario RP.r ·
t anncj hu~hstrckoj l> ra vúťnoslt,
nardi. N,, úvod koncertu :,t nH
nf'lllOhOI iJVI ]Oho ľOZVii Z n y Ht
tradlcne zvolil 11 so slftctkmt
Vl kon orn pi nr uspokoteny; no·
SF prl ptav i l Cnrwert o g t·osso
mozno mu vi.uk up ri eť logiku
F du •·, np. 6 č ís l o 9 od A. Co·
v ystdvhy, 'kvele Hkcentovauý
rc Il i hn. V ďli 1-.a warchalovcon t
I'\ 1111US il Sli'IPdlllll llgogtkll.
~mn ~i lV)kli vnímat túto hud
hU aku ~tVOI'f'!lÚ pl'n sp tH' ifllt·
IJirigenf koncertu L. Sl ovnk
ZOI'dllé ~UhOl'\', kdp Sfl dJ clo
rozohral v OI'CIH'slrl ponwrne
Ln llximll lt~ t• ck} ch po luh zjrdno·
~~ r·uk u pH letu fa rreiJ a svo JOU
lif ft'.ÍZOVII Ili C, arlikuldciu a VO·
~poluprácou su ~ólls !Om, spo·
bec· huclohny pulz. Pochopitcf·
lltli11vou podporo u orchestr<~
U H, 7fl o r rhn~trdlnt lm.íi'i ani
spulupoclterat SH na úspešnom
p1·1 najlep~et v<lli nem cl~u v
\ vznen1 a nadsenom pnJ<llf ol>l ·
priebeh u ulcknfkych s kú ~o l-. do·
dvot: h koncert11 ntn ych sklftclioiJ,
::.lMh n uť podobn ú vyvúzcnosl ll
z ktorýc h na jln:J prvú pova i u ·
jcdnolialn!.ť
ltHcrprr.tacnycn
jeme za dramaturg ic ký prinos.
param etrov. I de Vl11c-meni'J o
Tento prlvln stok si zasluhuje
aktbi clost n opltjOIHnu aj úvodná sklutii.Ju vecer·u Pa·
~k11sku Ich scho pnn~tl. Sliičl·
c1f lk 231 Arthur a Ho neggera.
k y S F vcelhu 1 jednotlivo l pr·
k tort\ v čase !>VOj~<] prenuér y
vý vlolon cr.h-;tu) obsráh clob·
?.IH wt kom 20. rokov nas ho sto·
re, Bcro11rdt t u;z, hoc• k ntť'·
mč ľa sokov o 111 obecPnst vo svo·
kto rým tctnpiÍill a IVitľiiVHCllll
jou
zvukovou
l
oiJsnhovou
postupom bv mohli mal rii!O·
nvuntgardnosťou.
Svmfon1cký
rólm zftswnrovra hrstot·lckllj
ohr az r ýchlikovej Jokomotivy
št ýiovej verno~lt výl1r·at1v . Po
rú t Lit Cc) sa temnou nocou, vypro'otiívkn sa u7 cPI ý orclwsrcr
Jlldrenle radosti z pohybu , oh·
popa :.oval s 3. symfóniou Es
rllvu k novym tech n ickým vydur ,.Rý nsko u"
ud
Rohfll'l ll
molenostlam nepôsobí dnHs uZ
Schumanna. A. Er n ~tPin na roz·
mr nás ako púhy experim ent,
diel od progrnmov6ho filharIlie ako skvelý ohiwstro j zv umonického bulletinu poch y buje.
kov. dynamické ho spád u, ako
~P b}' v neJ skutoč ne isto o za·
skvnllí prílcž•losť tlingontll roz·
c hvt~)llie ži votd nad R9nom , čl
v lnút najmä dynamieko-farebnú
o kolfn sky Dóm v druhej po·
fantáziu. Slovák zameral sa na
mnlej časti. Hocako, Sch umfln·
ťo
na Jspofahltvejšle zvukové
nov ~ymfon1zmus sl ani u ná s
Vl rovnanle disonantných okor·
dov: v tomto smero dosl11hol
nenoSi el takých obdlvovaterov.
aJ zaslú?.eny vyslndok. PoklaT
znnletenýeh In terpretov 11 vô ·
bv ~ m(; v jeho vykona hfadall
bec pozicw, ako jeho najvlasl·
rr!wrvy. nasll hy sme Ich v pr!·
n ej~! klavírny svet. V konfron ·
JllaleJ sústred enostr sa na de·
Hlcll s Inými romanllc kýHli die·
tt•ily. čo či a s točne ochudobnilo
t.rihnvtl stavehnú lfniu, ktorej
lami je hrllv11ný nfe z nevyhnut·
cit} hal do!>tlltočne ply nu lý ťah
nosti, ale akoby z povt n nosli,
a aj samotn ý záver diela vy·
čo vša k nechce spochybnovat
znel ako llf'lČdkAné preruše nie
opod :, ta tnr. n osť dram oturglcket
z opojenia. im tHr.slc a nevy·
vorbv, iba na znač u je celkovú
znr•l u~pok ojuj ú co.
a tm o~[é L' U koncr.rtu .
BFH' nA L'dt
PrHv)'m opakom Slovakovho
me je typom hudbu vásn1vo
p rl«:upu bola jeho koncepciA
ľat e tickoj, Vl. symfón ie h mol,
p t·ni.ii'Hjúcrm, u nP.ho dominUJ'~
op. 74 P. l. Ca jkovskél•o. Je to
prl:',né, nepatetické gesťo, clô·
p opnlárne dLf'lo, súča ť krno·
raz na arclutektonH kú vystavi\ovóho repertoliru telesa f sa ·
bu u racionálna snAha o VArné
m ot néhn d irigenta. V~etky tvo·
tl mo če ni e skladaterovho záp!·
r1vé postupy má v nej Slovák
su. 0111 Schuma nnovl, čo mu
u stA IE!llé, tem pá znflxované. A
t ak aj ked zásluhou momenHíl·
patr!, v eľmi sol!dnylll spd<,o·
nej lnšplrtlcie sa čiastočne od·
bom, no nl č!m neoslnil. neprl·
klon lla od pevného stavebn ého
~le i so s kuto č n o tvorivým im·
plftnu , dostala .,Patetická" pun c
pu lzom, ktorý by lnšptroval a1
cleflnitfvnej lnterp r e tn č n ej vý·
OL'Chester, odhalil v partitúre
pnvetle. Slovák ~a c!t ll za dlrl·
gt>nt~ki• m pultom uvornený, po·
net ušené
dimenzie,
strhol
ciAI'ilo síl mu vkusne a presved ·
,.vlažného" pos lu c háča. Nech je
čtvo llmočJf jej tuk známy u
nam ťitf'chou. zo na ta kého dl·
predsa po sl uchá čov vždy tak
rrgen ta Schumnn nove symfón ie
clotfmajltcl ollo.;.rh .
V. Clž i K
v la stne elite leo čakajú.
L IQD.U~~

eu

it1a"ti rfrit - manlella "Cailmlťa Kojalfll•f a PenY ŇoYofnf
od akonl!en ia nojlch i t tid lf na JAMU v Brne roku 1963 nepre·
trllta pDaobia ako prof111orl klavlrnej hry na Konzervatóriu Y
K ollci ach . Popri nojej pedagog ickej pr6cl Yenujú sa aj koncert nej činn osti ako k l avfrne duo.
ObldYaja umelci v súčasnosti oslavujú neoficiálne jubileum
aYojej spoloťnej umeleckej a koncertnej činnosti , pretože icb
p rY' apoloiiné vereJné vystúpenie ako klav{rneho dua sa uskutočnilo pr6ve pred 20 rokmi. Pri tejto prllelitostl požiadali
sme obi dvoch um elcov, aby sa rozhovorili o svoje j dotoraj~ei
umel eckej pricl.

Jubilujúce klavírne duo

[U OMILA KOJANOVAPAVEL NOVOTNÝ

ma tlel! al(o orcliestr41na skla!•
ba. Pri výbere nezamerlavame
sa tba na jedno štýlové obdo·
IJie, ale snaž!me sa našim po·
predvlesf vrcholné
diela v!;etkých štýlov ých obdo·
bt. Nakolko najväčš! rozkvet
hry na dvoch klav!roch a sú·
časne aJ najv!l čš! prírastok no•
vých diel, nastáva až od ml·
nulého storočia, preto azda vrac
uprednostňujeme diPia roman·
tikov a sklad atofov ná ~ho st o·
ročfa (Busonl. Milhaud, 1'11illP·
ferr e,
Ene~cu ,
Lutoslaw~ki ).
NnznnodhAvnnw 11111 t vorbu na·
::.Ich slovenských a česk}'ch
skladatcrov, ktorf pgu dielu pre
dva kluv!ry, ako s(t J. Cikker,
D. Kardo'l. A. Albrecht, M. Vllee, B. Smctann, B. Martim"t, E.
H lobil a ďalš!. Dielo t9chro
skladaterov rflcil zaraďuteme do
nušlch programov, pi'Ctože mc~·
jú u posluchfrtov u nás B na l·
m!i v zahranič! clohr ~· ohlas. Ok·
rem toho niektor! sk lad <ttelln
l nšplrovnn! našou hrou, veno·
val! nám svoJe sklad by, kloré
sa snaž!mc postupne prcmléro·
vo uviesť na našich koncertuch. Nu pr. roku 1972 sm e v
Košiciach uviedli Suitu Rylml·
con od Jitky Sn!žkovej.
slucháčom

Je to naozdj už dvadsaC
wm ndpl no rozbehla nrelen vo
forme našich rec1talovych vyrokov, čo ::.polu kunt:ertutenw
na dvoch klavíroch. Zat..ulo :.11
stúpen!, dio 111 formou spoluto celkom prozaicky. /\ko po·
prlice s pop1·ed n ýml orchest t·u·
mr ako su Slovenska filharmó·
::.lucháf!l l. ročn tka JAMU v Br·
ue sme m terprctacwu CllopL· nla, Moravská frlhurmón•a , Stál·
novho Ronda C dur pre dva
na tllharmóni a v Kosiciach, Ma·
darský slilt ny orchester v GyO·
1-.lavfry 14. marca 1960 s pe~trlil
ri, Komorný orchester Bele·
progrum vereJného koncertu
škoty, ktory bol venovaný 150.
hradskej Filha!'lnónie a ďulšle.
Hr a na dvoch klavlroch pred·
vyroč1u narodcni.t vellkúna pol·
pnkladá dlhodobé ~tú dium rov·
ľo znamená, :le konctH' tuje·
skej národnej hudby. ľrctu2c
nocenných partnerov, pretože
t e aj v zahrau iči.
nni.e spo loCné muzLcu·ov<.~niu
taká to sú hra si vyžaduje rov·
Doteraz smo ubsolvovall
na šlo pl'iazn1v11 odozvu nielen
naké názory na estelit:ké prob·
v1ac razy turmi pu )uhoslilvll,
u našich pedugógov pruresora
témy Int erpretácie, veľa hudob·
rlt·. Ludvíka Kuuderu u )ChO vte·
raz sme boli v 1\DR a Madar·
nej discip líny a citlivý prfstup
sku. Zv tast peknú spomLCnku
dnjšlcho asist!lnla docenta Kar·
k itfuliu. Preto v hre na dvoch
múme na celovecerny koncert
111 )anderu , ale aj u hudobneJ
klavfroch dosahujú vynika júce
roku 1969 v Belehrade, kdl! sme
krltíky, to:thodli sme sa,
pu·
hrali s da\shni dvoma kluv1rls·
interpretač n ií výsl edky iba ta·
pri sólovej hre budeme su su~
l11Vne venova( aj hre na dvoch
kluv!t·och. Nose rozhodnuti A ob·
zvlásť podporoval prof. dr. L.
Kunderu, ktor9 sám ma l vrelý
vztuh k hr e na dvoch klnvirocll, pretoze v roko~.-h 1!lU·31
JH·civol v klovlruom uuu spotu
so zna my m český m sklutlute·
lom H klavtnstom Varlavorn
Ktiprfilom. ľo čo s slt\d1! na JAMU
SI!IU nustudovall putom aj ďal·
StP skludoy komponovanl! pn~
dvu klttv!ry al.o nt~pr. ::;~.-.w
nlilllnuvo A ndunle s vtll'UCtdtnt,
P•·olutllum u fl1gu od l mncúl
skcho !.kl<tdntelu jt•.tuu l.rnu:-.u
Murtlntllu (č::.. prcmreJ'.t). l!ltl
me Vdrlécie na Pug,.mnrhu te ·
otu ocl \V. Lutosluw:skóhu, Idu·
ré dodnes s tt::.plwltunt hruvil·
mc no nnš it:h koncortoch.
l'oča~ ná sh o ~tlidlu v 13rne
:>!Ili! s1:1 l lf',: nu d1 och k ldi' ti uclr
venovHit VtUt:·m enej thu ZiiUJrnO·
VO, llllklllkO JtJ,I VIliiU lli1SUU pO·
V!IHIUSIOU hOlO ~túd iU lll Uér;hny·
m t USIIOVil!ll l prcdpfsunýc h Cl UJ
<• pmdnnsovych skladieb. Jo, vál·
nrjsiemu stúdiu rozsiahleJ lite·
l'!tlľrrv phdnflJ pn1 dvu ki<I VIL'Y
!.llHl ~..~ u o~ ta il ,J% po vysoko~kol ·
sJ.}·cJl studt.Jch uz 111-.o zrvutni
p.rrlnCit, keď snte spolu prisll
tlrml D.tt inuu Mu hajlovlčo
ké dvojice, k t oré majú m o ž nosť
ako JWdit!;Ó/-:UVtd na Konlei··
IIP.Ustá l e hraf spolu . Ako" pri·.
vou d Dusunom 1rbo,evlčom Vlttórturn do K•Jslc.
dlu la ) . !>. Bltl hi:! v spolutH.LCI
st UJIU jot e. k ~túdiu vybraných
diel ?
so spumlnuným Komorným or·
Aké podmienky st e mali v Ko·
clw~trom
BeleltroidSI>Pj lilhAr·
Hra na dvoch klaviroch
iiciac h pl'l! da l šie •·ozvl nutio
m(tnlo Zll dll'igovanl.l Djura }Hk·
JC omnoho ťažš1a a ll!troč n ejs1a
svo je j um cl ccko j pL'át:c a kon ·
<.1cn Na tomto koncerte odznf'·
d u sólová hra. Partneri sa mu·
certn c j či nnos ti ?
li postu pni! styri koncerty J. s.
~ td JOden clrul1ému
podl'ladt(,
Bn ť'!tll.
- Spueiatku smt; mali rdzna
podobne 11ko v komornej hre.
prohlem}, zvin':sd oh)l'ktívllcllo
\ . zlle1atocnel fáze ná cviku no·
Aká je vda spolupráca s L'OZ·
Llt<tr'llktHru, htur1i ha lili u~ku•
vl!ho d1ela kaidy z nas sa lld·
h lasom a tol evh;io u?
totťwvuť naso umelncké pi<Ln\
učí pe1·fektne technicky svo)
- Vcr.lku dobrá. Pl·avldclnf;
l Výkon VOJensf..cj preZI'IICI1!! j
paľt, samOZI'e)ITIC, Uf. spamull.
sl u ~hy , bvtuvy probU•m) . K~d
unhr·l"rvumt' pre fonotéku če~ko ·
1'1·1 prvycll spoločnyt;h skús·
slovenského L'OZhl11su v J..•JSI·
sil ttetn problr'my u~pukUJtVo
kde h rlohoclnr.me sa no tempe,
crach a Bt'tiC. Nahruh !.mc llf'to
vyrie::.1il, ostaval;l tu esli! otOt7.·
l!'dZCJnlllf u d ynamickeJ V\Slo.~v
ku, kde cvtčlť. S pochopun!m rindielu pro cl va k!Hvíry: l Bro ltnr s
he lludol!nych m vslu:mok 11 un j·
rilt efs!va konzeri'Htontt poda1·Lio
- Sona ta t mol, \\. i\. Motllrt
ml! nll pt!dU(iZdCii, ktoru JO pri
- Soná t a D dur. G. Tu •llerler
sa v jed nej uCebnl dul cJoltro·
hre no dvo<.h klavfroch na Jl:hll·
n~ )cux dl-' plefn a mnolte
losrive j ~lm probiAmom. PedéiJ ~~~
madv dva klavu·v, lti k~e ~nw
dul~ie.
P1·e kosick6 televlzne
mu::.i pouzlvdt trocha 1nak:;re
mohli zuča ( s ndcv1kom pro·
slúcllo smn nahrali :-potu s ko·
nko pr• ~ólnvcq hte. l t.ho who
gruntu nášho prvliho cclovr.čer·
<;leknu íilhul'mónlnu Lfsztov Pa·
ne::.pl'i:IVn}'lll puul.fVdO I!ll U1hZ"
ného koncertu, k t orý sa usku!etický konce•·t, Moza rtov Kon~a zvuk kldv!rov zllentť a tym
tnčnll 7. apr·fla 1967 v !lumen·
cert Es du1• a Poulenc:ov Kon·
"l strárd pla ~t lt.uH hry.
nom a ton Istý progrum •. s men·
cerl d mol. V Bme sme ui:lnsou zmenou, ::.mP. elita 26. júna
kovall v televi:tnej relácii .,llr·c~
V uply nulom r uku 1971) vu~a
1967 opakovali llJ v Ko!aclncll.
ve dvou", kde hral! ok t•em IHl~
ku ncct•ln á Cínnost boli1 po1•1 er·
V tom čase v Košiciach este
este dva man žo l sk6 pH ry, a lP
ne velmi bohat li. Popr i ússws·
n ebo l pl'llVLd elný koncortn~ ží·
v Inom ná strojovom obsaclenl.
nych t'P.I!itáluc h v Spišske j
o·
vot a konce J'lY na dvoch kill ·
Okrem hq• na dvoc h kiHvíroch
vej Vsi , Revúce j, B. By s lr il~ i. J<rt·
víroch nemali tu, ani v dalšfch
neznnodbávamc ani možnosti
iliciach a vystúpeni na PJ•ch l iatl·
mestólch východ né ho Sim ens kd
sólových vy!'.ttipenf s orehr.strnke slovenské ho kn ncortnúhn u ·
skoro žiadnu trudíctu . Preto s
mi a hru v komornom ob~. !
menia v 2 ili ne, st e noht•áva li
obavo u sme očakávali odozvy
cien !.
uj pro rozh las n tPl evf7LU . <\ ké
n a noše prvé vystúpenia. Ná v·
plány mát e na rtrtjh li :ii~ i l! Jt hdrl·
š t ov nos ť kon cm·tov Ilko aj krl ·
Lilerat úJ•a pt•e dva k l avíry JU
bi e?
tiky o nich boll vefml dobré.
J!Omerne bohatá. U! od čias f. S.
Od tej doby skoro p1·a v•delnc
- Chceli by :-mu llll~tudovflt
Bar.h11 a jeho synuv vii čilina po·
každy rok mám e 3 až 5 samo·
tttektore sk ladb y Johann Cllťl!'·
predných
svetovýc
h
skladat
crov
s ra tn5•ch koncertov okrem Ko·
uan;r a Carl!! Philipp!! r:mdlottf!·
venovala tomuto nástrojovómu
sie a1 v iných mestllch na Slo·
IH Buchli, dfi!P.I skllldlly. klOH~
obsadeniu
nspoit
jedP.n
opus
vensku u v Cechiích (Arno,
n~m boh vrnov11né 11 n1t pred·
eiJýval ý prlrast ok nových d •cl
Olomouc, Brccluv, Brntlslava, B.
vedenie CAktJJU tte7 ~kl ad'J v
:r.az num en ávame a:t v tomto sto
Bystrica. 7.fJina, Sp. N. VP.s, Rc·
niektorých pul ských
fuho~lo·
roč!. Podra aký1: h krit é1•ii pt·i
vúca atď.]. Zvlasť spom!n.11ne
l'dnsk5Th IJ svalČiilľSk~CiJ sklfl·
11tupujet e k výberu nových di Pl
na svoj celovPčerný koncert v
diiiCfov, ktor~cll notový mfltt!·
vášho prog•·amu ?
Brno (6. J l. 19671. ktorý bol
r·ta t sme nedévno z 1 ~ka 11. v
súča sne otvaraLím koncertom
- Na konce1·tnO pre(l\rcdonlt1 ,,unci spolupr<ice .., J,osickou fll·
cyklu
koncennv,
usku t očnc·
z(lsadne nuvybe1·iíme trtmsk l'lp·
h!lrmónlou radi by smo pred·
n ých pri príležitosti osláv 20.
cle, 1110 Iba Ol'lginálno dielu
vled l1 ďalšir · koncnrty lldpfsd·
výročia za loženln )1\MU. /\ko
alebo tak6, ktoré stl m sklada
né pre dva klav!n a or('hestcr.
nedávni absolvent• pova žovali
ter upravil pre dva klll v!ry. Ta
Na jar mali by sme vystúptf
sme možnost hrať na tomto
ké sú napr. Brahmsovo Soná ta
v Pl'fbrame a čr tu(ú sil konce1··
koncerte za prejav ocenenia na ·
f mol, op. 34 pOvodnP. nap!sa·
ty aJ v ďalšieh mestách no Slo!;ej začfnajúcej sa sa mostat nej
l1li oko klavírne kvinteto, Hlebo
vensku a v Cechách.
Clkke1·ova Slovenská suita, zná·
~o.occrtneJ tJ,nnostl. 'fá sa P.O·
Prlp1·avU: l'. L.lP:rAK

ze

IIBOIUCH SMETANA: HUBICKA. Opora v dvoch dajstdch (3 obrazoch) . ttbreto
podra poviedky K. Svl!tlef naptsala E. Krtísnohorsk6, p relo!lli J, Kr~méry
• A. Bra:catorisová. Hudobné naštudu va nie, dirigent - V. M4lek. Re!lsér K. jct•nek a. h. ZIJot·majster - L. H'ullisek. Scénu - L. Vychodil. Kost ýmy O. Filipi a. h. Zbo1· a m·chestel' S 1) . Sólisti : S. Kopi:lík. ). S pa č ek IPaloucky), A. KajaiJovfi, A. Kfukovlí tV en d ul ka) , P. Gábor, M . K opačka , F. Livora
(LukU). S. Hud ec, R. Szíics, ). Wiedet'llHinn ! Tomeš) , l!. Baricová, ). Sedlá·
rová (Mat·Uuka), S. Buila č ka , S. Ja nči (Mu tú š) , A. Czakuvá , S. Haljaková,
M. Turilovti ( Barl:a l. V. Schren k el. F. Su bert (strážnik). l. premiéra 9. februára, U. prémilu·a 11. februára 19811 v Opere Slovenského národn éhn d i·
udla.

Vkonfrontácii
sminulostou

PR m!tnfcl sl prlpomt·
naju. ostatnych
poucf
prehTad v bu lletln e, zn
Smetanovo dielo od
otváracte·
slávnostného
ho predstavenia l. marca
1920 - malo domovské
právo na sréne Slovenského národného div11d·
la, ie v tr!dsuHichplatl! h
návratoch ku Smnumovt
dôstOJné m1e::.to patrí a i
Hubléke. Nou &a !:iND otvdralo a v jubtlejuej sezóne
~a ku nej nanovo vrana: je to tndstata ~ i osta smetanov·
~ká Inscenácia 11 Siedma Hubtčka na ja \ Is ku prvej sl o·
l'en~keJ opornej scény. Po rokoch hojnost i nj v In·
tcrprctačnej rovine bo l1 však aJ l:usy mlčania. l'oslctl·
na ~metanovska prouuéra, ľreduná nevesta, bola preJ
dvnnástimi rokmi. !?označili tlelo chudobné roky vz(alt
ku Smetanovmu dielu? Zo strany diváka sotva, v lnttJr·
p relačnej praxi vsak do lSICj miery !ÍliO. 1\ Smotanovým
partom l k celkovej koncepcii jeho hudby príslf1cha vyrazová vrúcnosť, mUkkost, ale aj lsty pátos, lntorpretncmí trddicia žiada rcspektova( nielen "tvor1vu logiCnost"
Smetanu-klasika, ale IIJ jeho ,.tvonvú vllšen", inspiračnn
naružlvost - 1 prllomnosť toho, čo ll!dnoducbo nuz}··
\ dme duch českého muzikanslva. Jludobnl) tHI~tuclovanl ll
zasl. umelca VIktora Málka z(u·očll o sa v profnstonáln e
dósto)ne), v suhre /:istej, spev t•c!.pcktujúccJ, tstotou
p!lsoblaccj produkcií orchestra. Ale nj m<ílo vuusujú·
ľej, s absenciou dostatku alikvotn ých tónov pre náln·
dovú vlacvrslevnosf l teplo Smt!tunovnj hudby. Zbor
[v Hubitke, ale 11j v te jto sezóno zvhíšť exponovan})
spieva pozorn e a znova o kus pokrocH nn ceste zu zvukovou obsažnosťou a furcbnosfou. Casti sóllst irkého su·
boru prlvera energie odčorpávaju problémv "ako?",
problémy voklllnotcchnlck@, na úkor tVOt'IVé hu zvládnutia úloh. V llubičko dostali znova p r!le2i to s ť viacorl
sOitstl {prax t1kos1 neoodobruje Istý trrncl v nasej opere - pracovať Ibu s Jedným obsad!!ntnl, ctochlldza ku
častým pt•ogrumovým zmenúm ). Nic všntct ~a na oboch
premiérach i na prvnj repríze predstavili. Bol Jba jeden
Tomeš a jeden Puloucky a Frantlsek l.lvora, ktorý Je
v uthranll:nom angawl(ln u joho kvality súboru cttc rn e
chybajú, vstúpi do Inscenácie a~ neskor. Tomeii a Pa ·
loucký, to boli vsnk uj nnJICp~le kreácie na prv}eh
V!'čeroch. Splrt tom I'CCLOI'Om predstaven ia JO Róbert
Szúcs pre jeho hlasovy nuturel vhod ne zvolenu
úloha, u Szuc~a sa mozreJmá hudobnost a vďaku réžij ·
nému vedeniu aj pr11·odznny, bez prehrávuného bodt·dc·
tvd tlvý preJaV prclllietll Sil do veľmi sympaticky pO·
sob1aceho celku. Kopi:akov Puloucký Je v gesUckej sfére
priam asketicky, spoví1cky HJ výrazovo suverénny. Anna
Claková je v rozchode s konvenciou vokálne tmavslo,
hutneJsia Bm·ča [oddal by sa azda pokus zvenC JOj pa rt
Vendulky). velký ohlas IIH.tlll jeJ interpt•etáciu Skovran·
~Pj piesne: MA riu TurnovA je bll!!sla Ideálu t ypom h lo ·
su, zatlaT vsnk men ej presvedl:ivá vo sviežosti t1 spontltnnostl výralU. SrdečneJš f vtťah ku furtáckej Vendul·

~iro Bázlik:

'

OUATOUR A CORDES ·

Anna C~ uko vá [ llorl:a) a Ró·
hort Sz licz (Tom eil ).
Snlmko : j. Vavro

ktneJ tete Mart1nkc 1 vJc 1U vokllluu pohodu pnn<~ ~ll
jaroslava Se<.llcti'OVd, so cťou sa so sVOJim partom poko
nnlt Stefan )unct a Stant&lov Beuačka, dóhludne ~ti lld
sVOJ pncstorovo sulltlln y vystup pnp ravtl Vo1tP.ch
ScllrHnkel. VysiHc spomcuuté p1·oblémv .,ako?'· n1111t
na ]mil Jll'CI.btovtteha ltlavnych postáv. U \nnv 1\,tjnbu
VI!J bol! ~kutočne na skodu veci: cen•• jej hiii'>U, lun·
brovli novi,ednosť, vrúcnosť a wplo, ktoré je schopné
z neho ::.ál11t, alo aj dost11tok hereckých sku!>onostf zu ·
slui.1H by !>l bczpci:ne]štu oporu v hlasoveJ tochn1hr!.
Dobut Anny Kľukovoj zau jme zutwr Ibu peľom novo:;tt :
j~j r ovny, mlilo fat·ebný a výrazoví! odtienil tlmol'it málo
st·hopný hlus bol azda najvllčso u Jli'Pká>.kou konštatovuC
u j kvulll!l tívne obohatenie ensrm blu SND. Kopačkov
muzn}', zrelý J, ukás tvrdo zupasil nnunll s vtTholovym
hoclom SVOJhO partu, s VP.Ihou áriou ,. l . d!JJ!>lVe. l'rl'
hla sov}• na turc i Pil\ lu Guhora, o l n aj p1r lll iOI'll jeho
spnva c hych vedomosti [nad vláda pnrlumtuvanla l je láto
uloha obstlt'zovaclm omylom.
jubllejna lluhlcka hy main tcclu p<~t nl do 1nsc1mal:nr··
ho prieme1·u 7urac1i sa mndz1 čim zásluhou hostUJúfH·
ho režl !.t'rn zusl. umolcu 1\urla jernPkll u vytvurníkn
nu r. umelca J.ud1slovu Vyc hod i la . "l'roti zv ycujnf' tradl č·
til)mu , llu"lt'lllll·nc popls nľrlll oiH'HW. prPi; tSllljPille scé
nn a ztlllvujl 'l llt ju vi;etkll ho n r poclsllltnf! hu, v snuhe
pu<ii'IIHII( \it.u illnv cllartJkter JIIVI ska obsahu hudhy,
pn čo m pnori l u punerhávamn Smctunovt'l pl'iroclt•, kto
r<t je vi.uclt>pntomná t1 prHnlku do hlízkust1 i;lover..a•
[reibl\r v IJullntlno). Scénu, utknna z mlltet·Jálu. ktoľ ý
prlpom l nu pľu s totu a krasu pnllčko vu nr) hpkv. ukccn
tUJI' rurhu, sv ntelnťi kontľns t v, Jl ľOJf·kt lu 1 df'tallom
v ~ utlepritomnusl pdrud y lahotli nlf'lon ok u, ale da
\ ' il Zlli\St' : HJ
llOV~Illll Výkladu llubtt'kl. I'I'O ~ lOlil V
iii'Unzm<ll l (azuu najmeneJ dôslednom v pollvhf' tbOľU l.
rlnrfiZ mt otmosleru, ,.rozhi ll o" obrazov nn VIU< dOJOV ýc h
sťér. davu SmelllnovPj Hublt'kc nový tvm 1 znl\ ~PI. Mul i
smr! radi lluh1čhu - pre znosku k1·Jsnvrh mnlódít. pri'
p l'f l ei. lto s ť pro spevárkoherocké krP,icíe, htOI'}~'h sn pro·
1ngon1stt SND rud1 a tispesne chopili. V Jernekovn- Vyr-hodtlove, hnn ce pcu je nlim lluhll'ka 7ro.-:umiff'ľnP.JSIH:
n ľ pO\ ZnUŠé! llH! SU SO ZhOVIOVaVýlll IISillOV()Ill noel lllliV
llO!>lOU deja 1 zú pl otkv, hohoitn hy vzrušil spor o dan y
ér n!!dan~ prml sva tlobn)• bozh? Oclru t.u je nllm tťil1.1
upe1 u hlizkH. pt·etoie vystih li, o čom spieva.
Z. l\1ARCZE LLOVA

t\ová slovenská opereta na scéne DJZ v Prešove

Víno pre Marínu
GEJZA OUSIK. VI NO PRE MARIN U. Naplsali Karol Tuaek
a Lubos St e••c s pouiitlm pdvodných hudobných texlut'
dr. Pav la Braxatorisa a Ota Ka u ~ it z a . Hudobná úpi'IIVa:
Miroslav Broz. Preklad, úpr ava a hudobná redakcia:
)in S1lan, Silvia Stnbitová o I van Paca novský. Réiia:
jén Sila n. Dirigent : Ti bor Haraká l y. Cho reog r afia: jo:r.ef
Sirák a. b. Súbor Prešovča t á pl'ipravil umel ecký vedúci
Nuboru Bernot·d He1·stek. Scc na: Pavol GAbor a. It. Kos·
týmy: Sa rlol a Ki!šová a. h. Úč inkujú ci s61istí: Július
Piussi, Slavomfr Benko, Cyril Kapec, Dari na Gcrjaková,
Emil Prie ložný, Va l éria Lc§ková, Rudolf Grega, )iH
Horký, Hel ena Hot·vá thová , El ena Kn~níc i'U vá , A nn a Hor·
l.elovil, jaroslav Viola, Cyt•íl Mihok, j án Voli!ko, N atá l ia
Grznárová, Anna Slaminková, Ján P1·iel oi:ný, sí1bor Pre·
lovčatá (pi oni eri) . Cc loiitát na promiét•a 8. 11. 1980 v spe•obre OjZ v Prešove.
Zaciatkom fcbruát•o uviedla spevohra DJZ v Prešove
r.elostútneJ premll)re novu operE>tu vrno pre Mar(nu
od zasluillého umelr.u G. Dusllca. Libretisti dr. K. Tušek
M l.. l>terc situovali dejovú zá pl etku, kto 1·á sa mohla
odohrať kdekolvek, do súča sneJ vychodoslovenskej de·
C:tll)'. Na ploche dvoch dejstiev sa odviJa nekomt>llko·
vaný prtbeh, Cesto s pt•iamol;laro riešenými dramattc·
ki•mi konfliktami. Vo vziljomne perforovan9ch vzťahoch
po~tav 11 leb konania vystupujú z dejovej osnovy naj·
prcsvcdélvejšlc dlevčonské postavy (Zoru, Murínu, Drgaj,
no hlavne postuva družstevného údržbarn l llavl.icika.
V1razno vitalitu mu prepo z lčal a prtslovečným humo·
rom ho obdaril Emil l?rlelož.ný. Cielom libretistov zaiste
ncllola hlbšia ana l ýza problémov dnešnej družstevnej
ricdiny, na čo napokon rámec operety ant nedilva vhod·
ny priestor. l?t·eto pl'lbeh plynie prirodzeným tokom,
konfliktové zrážky sn rlešla jednoz n ačne, ba uj s ná·
zn11kml 1stého klišé. Prečo napr. l?eter, Jedna z ústred·
n•·ch postáv operety vymieilll ochotno vojenskú rovnosR
tli za "civil" po p r!chodo do rodn ej dedi ny, nevysvct
l uJP presvedčivo ant libreto, ani rézla.
1

Kompozične

je nová Dus!kova opereta reminiscenci ou
\ ,luehovom poll stred nej a starsoj poslucháčs kej ge
twr.icte sa vybavujú hudobné spomtenky na styrldSid
tr· pliťdr.slatfl roky, na ús pcsné skladateľovc tanečn é
p 1~sne, tangá, foxtro t y, skrátka "šlilg ro" tých rokov.
G. Duslk v operete cituje veľa vlastných pôvodných
p1esnf. Do rii.a hudobných spomtenok nás sprevádzajú
ple~ne Dve oč1 neverné, Vám, jedine len Vám. S náď a l ·
ku mne raz láska prfde, Zvony domovA. ('strednou pies·
nou. dominujúcou v defllé známych a obl(tbenych me
16dl! nestora sloven skej tanecnej plesno G. Dusika
je Marina, rád ta mám. Tichý návrat do sveta Duslko$11 e~~ergteeno.v .Je rekapltuláclou, azda poobhlladnu·

poveif na nnetllw senzi·
bllnost prveJ časti. Z 1
hladiska formového rozvrhu by azda bolo možné ~ pom cnú! tak ý fHkt or,

TVORBA

Helena Horvát hová (Marína) a pionie1·sky sftbor Prei ovča t á .
Snfmka: V. Llchtig
tie sa za prchajúclm i:asom, do obllobla, ktorO este
nebolo za plavené a pohltené decibelmi beatoveJ vlny.

r.

Štlan akceptoval vo svoje j rézii pr iestor, ktorý jed·
nolllvým postavám poskytuje libreto. Zlvot s úča sn ej de·
dmy sl vyziadal "scivilnenie" operetneJ výpravnosti.
ako OJ ti'ICZVeJi.le ·kostýmova nle. Scéna je situovaní! do
ltosti nca, Interiér vyzdobený pozdlsovskou keramikou.
Svojské frty dedinského cloveka Sl uchoval predsedu
Kukura v s tvál' llPnť j. ľlussiho, ako l Ba rbora v tempe·
ramenlnom kreovaní V. Leškovej. R. Grega v tilobe
llrfbtka , predsedu susednej .,superl8cej" dediny t Horné
Vlll né kontru Dolné VInné) upúta l príjem ným lyr1ckým
prejavom. Typologicky svieže boli postavy Martny a Zo·
ry v podam H. Horváthovej a E. Kusnlerovej. V triezvo
podanej postave Petra sme vid eli S. Benku. j. Hork ý
[ !)ut•ko l zuu ja l p redovšetkým mladfckym elánom, k ým
JCho pat·nr.rka D. Gerjaková ( Oľga) Inklinovala k stro u
IC'jslemu výrazu.
Tanečn} m čfslam operety chýbal väčšf ambltus ná
pudltostl , poh ybovej gradácie a svlhu. K tí spechu pre
~nvs kého nastudovanla operetv Víno pre Marinu ne
~por n e prtspelo hudobnP. nllštudovame T. Harakál}•ho
llerentny orchn. trlilnv !.pr1evod evokova l p rljem nCI, po
- lucháč&ky vďačnn poJ10du.

Nová opereta G. Duslka, očakávanú s velkym uluf
rnom, pobavila, zaujalo. našla v PI'Ošovskom súbore od
rluného realizátora. no svojou formou n spracova nlno
nertesl otllzl\u s ui"~a!>nŕlw huclobnoztíhill'nr!>ho cllvadl,
)PhO formu, an i perspekt!vu vývoln.

OtTA MARENCJNOVA

ak ym JB uzavretosť, lenNeraz sa stretávame s
že dodekafon lcky tvaro•
takým! dlel aml, ktoré ne·
van(i sadzba vefmt pr uddokážeme v h let·urchJI
hod nót okamžite správn e
ko r ozohráva prvky myslienkového nepokoja a
zatried i ť. Vraciame sa k
radí Ich k sebe s er.te
n fm, znova Ich počúv11me
s pa rtitúrou v ruke, hla· vä č!;o u naliehavo sťo u . AZ
dáme kTltč k pochopeniU
v závereč n ej, lt·ete J časU
a nedokážeme sa zm iesa uzatvára okruh my§·
riť s pred stavou, i.c by
lienkového nápätla. !:itasme celú vec oclloz1ll
btlllujúcl prvok vilak prt·
stranou a vyslovili svoja
chádza postupmi a 0101
vlastné
presvedcen1e.
svoje opodstatnenie
v
kontrupunktlckej sadzbe.
1\zda len umelecké dielo
mô<:e vyvola( tento ne·
Ti\to sR post upne ozrejopakova teln)'
nepoko j,
muje v cllorálovcl melóprelote tu Ide o viac, než
dii z Bachových MiltÍisoo dešl[rovunle rébusu
v5 rh pa~ IL A tu ~to jr po•
vlast ne)
lol'Jnovo-tcklu·
:;.luc hli č
p1·ed východls·
mckllj vystt~ vby. No Jmä v
r..om z labyrtntu nepoko•
pl'fpatle Mli'O Bázlikd JU , tu se Zl'kud ll kom po ·
~ kla du te ra , ktorý sa vy·
zlč n 9 l myl.llen kovy svet
h)•ba prázdnej veTavrav·
skladale fovej
hudohncJ
nosu a č 1 sto spehulatfv·
reči.
klot·ý zaujlma v
ne) ko mp ozič n ej sadzbe,
ka i clom diele svoje výnils provokuJe kazdé je·
znamné rn1esto. TCtto opa·
ho nové dielo k zamvsle·
kujucu sa paralelu vsak
111u 11 k poctivém u pre·
nnmol.no odbiť lakoiiiC·
hodnot eniu. Clovek jo uZ . kým konstatovanfm tľovr. l
t<JJ,y, ze v k<~tdom ume·
kon frontilcte Bázlika 11
lnt;kum d1cle hľad ti odr11:r.
Rach11. ktorá má dnes l l l
& klulluteľového
mysllrJII·
to ľ ko 111e1amorfóz. Na po ·
kového sveta, prt!llll mo·
moc
nám prlclt.ldza lú
zaikovlte buduje portrét
mzne mimohudobn6 assvo jej predstavy, ubv ho
pehl y. kloré st(llt pn zromohol
konf1·ontovnť
s
c!P tohto clwla a mn ll po·
pmdstnvAml lnych u dd ·
vahu lntlmnu a:t tru,.;1t;·
!PJ ho modelovo(. Nnzdtl·
kíL Nechcem hovont zo·
v.tm stl, že Quatour ä cor·
šlrok11 o t ýchto vecJilt;h,
d e::. JP prilve to dielo, kto·
pretoí.e nic sO rozhoduré n(tm odkrýva dutunn
jflr i rn vodtd lom p1·c po·
zast 1·mu kompozičnu
l
s lucMča.
Ba
dokonca
tdeovu črt u shluda tc la.
ten, kto sk ladbu počí1va ,
nP.musf o t ýchlo vnútor·
V Razllkovom kumor·
n ýclt, t vorivých hnpul·
IIIHII cl it!lC {lUI.HOUl' <) CO!'·
zoch ani vedlet. Co vsak
li1•s objuvujo posluch<ic
::.klucllt ter ~<im n fJulrq ll,
llll plljll(;l prvok n upoJ..o·
nemuslme ani m y (lzkost ·
Ja, konlt·ontácle rozmanl·
ltvo ohchádzaf. Ide IUII Ž
tyc h usymetrlckych prvo ded ikáciu dtel11 ,.A la
kov. ktoré su nikdy u
mé mol re cl e mon per r." .
111kde nemózu stretnúť
Ul na začiatku smo hovo·
unl prl spi)soblt a 7meníl
nll, že v tomto dielt> ob·
svoju podstotu, unl t ýc h
javuje p os lu cháť prvky
ostatn)•ch. !:i!lptola proti·
nepokoja a konrront árfe
na sextolu a tá zas kvtnrozmanitých
asymet1·lc:·
to lu, pričom sestnlisllnokých prvkov. Nazdáva m
vy pohyb sa mllme srill·
sa, 7e dedikácia nám v
žf zjed notiť túto bohato
mnohom dávo odpoved
rozkollsanO a tvrdoši jne
na takto t va rova nú hu·
sa
opukujt:tcu blud!nu.
dobníl reč sklada l efa a
KanUiémt, ktorú sklada·
neziada sa k nej už n ič
tef rozvlldza a priam ll·
dodal'. Ak nošlel Bázll k
neárue ozrejmuje v ostal·
východisko 11 zmiFlr em e
nych hlasoch vyúl.ÍUJe
sa s vnčný m zákonom ~~ 
vždy do novych a neoca·
voLil a smrti p1·Svro cez
kávanych okamžikov, do
Ba chn, j!' to vtar nPt
nového napätia v f'ámcl
symllollrké. Bach nie lP
st yroch slácikových ná·
Bázllkovl
!Pn Ideálom
stroJoV. Kazdý hlas sl
večne zl vel hudby. a lP a 1
spieva svoju vlastou my~ 
pravd1vej a neopakovllhenku a človek hľadá
t Flľncj sily a krásy. kto·
zjednocujúcu silu v l'ám ·
r á nlkcl y nestrati !'VOlu
cl takto vedenej kompo·
p resvedčivosť. A to J9
ztčneJ sadzby. A lo JO
ten večn ý Zftkon t 1vote.
prave ten význam ny mo·
k to1·éh o VŠIHieprftomnost
ment, ktorý by mal dať
Blizllk tvor1vo prf'mletrll
colému dielu zm yse l v
do svo jho dleln l mv-.duc hu unllas multi·
llenkovéh'o !.Ve ta .
plex. Kde nájsť túto jed·
notu, kloní č l ovek tak
N11 začllltku sm!' hl'>n·
nutne požaduje v mno·
šta tov111t, ~e v Quatu()r ~
hostt?
rorcles nám !\kladRtPT odkrýva nové, dotnraz neUčlnky jed noty v mno·
známA kompozlčnfi črtv.
hos tt hra dá č l ovek vždy
Toto konstalovanlf" mô?.e·
v rovinách rozma nitých
mE> vy!':lov 1ť ni aJ na zá·
a mnohotvárnych: predo·
kladr. poznil niA ostatnvr·li
viletkým však v pt•iestot·e
novl;írh diel, kdE> využi·
horizontálnom a vertl ·
tie rôznvch kompozlč·
kálnom - teda prvkoch
ných lecll n!k n ckoreš·
formo tvorn ých a sadzob·
poncluje t11 k evidentn e s
ných. jedným z prvých
poi1atrm tradl~nej nE>oha·
zjednoCUJúcich účinkov,
rakovej kontllény. Bázlik
ktoré dofahnC1 na poslusa vedome vzdi'ivn mohut·
cháča pt·i po čúva n f tohto
ných barokových ohl(rdiela, je konzekvf'ntná
kov ll tvant lr. svoj u li·
i!lstol!l
sledu
vertlkál·
neárnu lnven'čnos ť na zánych tvarov. Id e o pr·
kllldf'
IJezn rostrednéllo
vok harmonický, ktorý je
odvodzova n ia zo zvole·
odrazom vlacvrstevnej ll·
nearity; harmonické tvaných kompo7lčnýrh tr.ch ·
I'V stí len odrazom venfk. Táto záv i s l osť nie te
denia h lasov.
mechnnfckii. ani llpPkll·
Ďalsfm okruhom otá·
latfvna. preloze vvrao::t~
zok, na ktoré nedávalo
z p rlnr.fp11 ozrejmovAnla
dielo okamžlttl od poveď,
kompozičných
postupov.
bul tektonický rozvrh.
na záklAd!' čl~to mnz1kál·
Prvá ča s ť frekve n tova n~
" " mu lf') plocho ako otvonycll vzfRhov, z objAVO·
rPnli sonátová forma pO·
vanla prfhuznostf, neraz
sob! ako množst vo nad·
cn l kom zjavných. Neoba·
hodonvch a nezodpove·
1·okov~ tPnd'lnCif" nie sú
daných otázok. l?rič1n y
som hladal v krátk~t
trela
sprrtomnené
tAk
r•vo l uč n ej čus ll a, pocho·
JR Sn ľ v mPiocll c ke l klenplteľ ne, v otvorenej for·
be, alt> skOr v l.onzs·
me. lenžE> postupne ~a
kventne tva rovlt nf!l ~ l ruk·
ukazova lo. že tu Ide o
kom pozičný Zfl mer, kloní
túre - v novc.rr poriAd ·
má svoje opodstat nenie
ku ostAtn ých zloi'Jek hu·
dŽ v rel ku. 1\nl clr uh11
dobnei rP~I.
i.Rsf (Quasl Sc her zo a
Quasl Trlo) nedáva od·

lGO.R BERGU

NOVÁ
BULHARSKÁ
HUDBA '80
,.

Prvých desať februárovýcl'i
dni tohto roku nieslo sa v Sofii
v znamen! prehliadky "Nová
bulharská hudba '80", v porad(
už siedmej tohto druhu, venova n ej tentokrát ll. zjazdu Zväzu bulharských skladaterov.
Prehliadku - za účasti mnoh }'ch zahraničných delegácii zo
ZSSR, CSSR, Rumunska, NDR,
Maďarska, Polska, Kuby, Vietnamu a Iných krajin - slávnostne otvoril predseda Zväzu
bulharských sk ladatelov, národný umelec Dlmltrij Petkov,
ktorý vo svojom prlhovore zdôraznil predovsetkým rozsah ce·
lej akcie, zahrt'lujúcej spolu 21
konce•·tov, na ktorých odznelo
vyse 200 nových skladieb rôznych žá nrov a prezen tovalo sa
tAkmer osemdesiat domácich
:<;kladatelov. Väčšina sklad ieb
odznela premiérovo. Koncerty
:<;a kon ali v koncertnej sieni
Bulgarla (3 symfonické, 3 z borové, l
komarno-symfonický,
l koncert dychového orchestra, estrádny a fo lklórn y koncert, koncert politických ples·
nl a dva koncerty z tvorby pre
deti l. takmer všetky preberala
(čl už priamym prenosom alebo for mou záznamu l bulharská
televlzla.
Ostatné koncerty najmä
komo rné - sa konali v Malej

koncertnej sien{ fe i Istej budovy, teda vsetko .. pod jed nou
strechou" s vyntnt ku u jednej
opernej premiéry ("Mária Desislavová" od P. Chadžieva l a
premiéry hudobnej rozprávky
"Cát· 1\ilimar" od 2. Leviho, ktoré odzneli v sofijskom Národnom divadle opery a baletu.
V uvedenom množstve podujati, pochopitelne, nemohlo byť
v~etko na rovnakej úrovn! naštudovan ia a prevedenia, napo·
kon l skladby samotné dosť
ťažko n avzájom p orovnávať a
hodnotiť rovnakými meradlami
a podla rovnakých este tic kých
kt·ltét•ll. Ve ď zastúpenie žánt·ov
bolo velmi ši r oké, od hudby
estrád nej a taneč n ej cez folklór, z borovú a kantátovo-oratoriál nu tvorbu aii. po diela komorné, orchestrá lno-symfonic·
ké, vokálne a hudobno-dramatické.
Jadrom prehliadky vša k boli,
poc hopitelne, koncerty tzv. váž·
nej hudby, spomedzi ktorých
dominovali predovšetkým trt
symfonické koncerty. Miestna
filharmónia ako pt·vý orc hester krajiny predniesla
pod taktovkou zas!. umelca D.
Ma nolova ,.Studentskt1 predohru" M. Pekova, 3. sym fóniu L.
Nlko lova a "Koncert pre or-

cliesfer" Ä. Raj~eva, ktorý bol
pt'1Jalý búrlivými ováciami pub·
l•ka ako Jedna z na jlepslch
skladieb nielen toho večera, ale
celej pre hliadky vôbec. Rovnako úspešne sa prezentoval aJ
V. Kazandžiev skladbou "Iluminácie" pre symf. orchester, ktorá odznela v naš tudovan! Plovdtvskej filharmónie s dirigentom G. Dimllrovom spolu s
,.Koncertom pre husle a orchester" T. Sto jkova (sólistom
bol nár. umelec B. Lečev l a 3.
symfóniou "Chá n Asparuch" D.
Sagajeva. Na tretom z orchestráln ych koncertov sa p redstavil sofijský Operno -sy m ľonlcký
o rchester (dirigent D. Ma no lov l
s polu s rozhlasovým zborom,
v Ich podan! zaujalo na jmll oratórium "Graduška" ( Krupobl·
tie l D. Dobreva a 7. symfónia
(so zborom l J. Joslfova.
Na troch zborových koncertoch v~slúpilo viacero detských,
mládeznlckych,
mužských a
miešaných zborov z rôznych
bulharských miest, spomedzi
nich zaujali lntonačnou čisto
tou a suverénnym prevedenhn
premlérovaných sklad leb spamäti mužský zbor "Sofia" s dirigentom V. Bobevským a detský zbor z mesta Jambol s dlrtgentkou S. Pasturma ndiicvovou.
Z komorných koncertov za·
slúženú odozvu v publiku vyvolali predovšetkým dva tema ticky zam era né kon certy: so nátový koncert a koncert z t voľ·
by p re dva klavlry. S pozilivnym hlasom pos lu cháčov bola
pri jatá na jm!! "Sonáta pro husle a k lavlr" L. Nlkolova a ,.Sonáta družby" pre dva klav!rv·
š tvo rručne od St. Ikonomova
V. Kazandžlev zaujal l svojou
komornou kompoz!clou "lmpul·
zy" pre flautu, hoboj a fagot.
Najviac typicky bu lharských
folklórnych prvkov obsahovali (okrem samostatného koncertu
folklórnych súborov }

93·t·očný

klavirista, rodák z polskej
Lod že, žije v Par!žl. Od jesene 1975, ked
ná sledko m ťažkej očnej choroby úpl ne
s tratil z t•a k, vôbec nekoncertuje a za klavlr sl n esadne ani doma na ž iadost rodiny. Celý svoj voln ý čas venuje plsaniu
pam llt!. V rozhovoroch o nich často hovori, ale vždy hlasom plným strachu.
"Neviem, čl sa ml leb podari dokončiť ? !
povedal nedávno polskému novinárovi. - Nerád robfm plány do budúcnosll,
už aj preto· nie, lebo ml to prlpomlna
mô jho zosnulého priateia MaurJcea Chevallera. On vždy plánoval, vždy sa mekAm chystal a vždy sa bál, že mu ntcčo
pt·l?e do cesty ... A toto prekvapenie
pris lo vtedy, . k.eď to Maurice najm e nej
čakal. Ja netuž tm po neprljem ných prekva penlach. V každom prlpade vera pracujem."

AR TUR
RUBIN STEIN

SPOMÍNA • • •
"Mysl!m, že tu sa zastav!m. Doteraz
som mohol nap!sat plnú pravdu, ved som
hovoril o dnes už než ijúcich účastn!
koch alebo svedkoch dávnych udalost!.
Ale ked začneme preberať udalos ti nedávnej min ulosti, hned sa zač n ú prob·
lé m y: vždy sa nájde niekto, kto ti chce
zapchať ústa. Preto ani o riadok viac!
Ui mč nenap!seml" - vyhlásil svojho
c!lsu, prcsnejsle pri v yjd e n! prvého zväz·
ku svoji c h memoárov Artur Rubins te ln.
Potom sl to rozmyslel a znovu začal
plsa ť ... Tento druhý zväzok este nevyšie l, ale už sa o ňom vera hovor!. Svetový úspech knihy zaručujú aj anekdoty
o Rublnstelnovl, ktoré sa stále častejšie
zjavujú vo svetovej tlal!l.

Rublnslein diktuje svojej sekretári-a
z hlavy vsetky dátumy, menil a e pizódy. Kým v pt·vom zv!izku s názvom Moje mladé dni " rozpt•ával o s vojom " de ts tve a mlados ti, druhý zväzok bude hovoriť o h udobnlkovom živote po roku
1930. Keďže Rublnsleln bol vždy v centre
najdôlcžltejšlch hudobných udalosti, po·
zn al najvllčšfch umelcov, jeho kniha sa
s tane osobitnou kronikou hudobného života n ášho storočia. Is te preto je s napllt!m očakávaná práve v hudobných
k ruhoch. Každý totiž uznáva Rublnstel·
nov ostrovllp a vážnosť k ritik. Je o ňom
známe, že neuznáva! autority, nikdy nep oklon koval pred žiadnym ume lcom a
n ikdy sa n ebál prejaviť názor, úplne odll n ý od názoru Iných.
O s vojom k rajanovi Janovi 1. Paderews kom, ktorého celý svet uznával za génia, napriklad vyhlá sil: "Vôbec nemá
velký talent". A k eď mu na to ktosi povedal, že Paderews kl bol jeho učiteľom,
Rublns teln odpovedal: "Nikdy ma nič nenau či l. Raz som mu dokonca povedal,
aby sa vyhýbal všetkému, 'fo nazýva ;;o.
Jim u če n !m". Inokedy sl vypočul dvoch
mladých klaviri stov a povedal tm: .,llrať
technickejšie a lepšie ako vy je velmi
ta žké. Ale už je čas, aby ste sa naučUl
aJ to, 'fo je hudba". O niektorých s lávnych klavlrn ych školách povedal: ,.Vychovávajú robotov. Ja som nikdy nehľa
dal to, čo volajú technickým zdokonalovanfm sa. Vždy som hral srdcom. Nech
~lje technika s l áčtka a klávesov, ale len
vtedy, keď je s prevádzaná ln terpcrtáclou
plnou cttov •.•"
O jeho n ovej knihe sa vie len to ľ ko.
ze je plná po le mtzujúclch kntlk a nonkon for mis tlckých vyhlásonf, ktoré sa do·
týkajú mnohých umelcov osobne.

Oj Tiikiir 50/1979, Buda pesf
(pr elo! il : T. HRADECKÝ )

sklai:loy zanrnuté ao koncertu
Sofijského dychového orchestra ( dlr. S. Mlchailov). v podanf ktorého najväčši ohlas u
publika mala skladba "Nadsvlrvanie" P. Ľondeva.
Súčasťou prehliadky boli aj
dve premietania bulharských
filmov s historickou a hudobnou tematikou, prlatefské besedy a výmeny názorov na predvedené skladby po každom koncerte (denne boli väčšinou dve J
v Klube bulharských skladate·
lov. Zahra ni č ný ch účastnikov
prehliadky prijali tiež na pô·
de Zväzu bulharských skladatofov jeho oficiálni predstavilo·
lia, 'čfm bol ešte viac zdôraznený jeJ význam a dosah.
Záverom treba konštatovať
že l ked ni ektoré skladby ~
vzhľadom na ich počet predstavovali len umelecký priemer, na každom z koncertov l>o.t
obJaVtll aspoft 1-2 kompozlcle,
ktoré by obstáli a úspesne obhájili svoje nesporné kvality a
hodnoty na akomkolvek fóre.
Toto kon~tatovanie naJlepšte
svedč! o tom, že súčasný stav
H ďalšie smerovanie vývoja hudby tejto bratskej krajiny sa uberá správnou cestou a nadobúda čot·az významnetšie postavenie v celoeurópskom a tým
aJ celosvetovom kontexte. Sym·
pat tckou črtou tvorby v!ičsmy
súi::asnýc h bulharských skladu·
terov je to tiž Ich scho pn osť
ťažtť zo špecificky národných
prvkov hudby (najm!! v oblasti
rytmu a čiastočne tiež melodi·
ky). inspit·ova f sa námetmi z
vlastnej histórie (s touto tema·
tikou tu odznelo viac ako desať závažných skladieb v11csinou oralot·iíllneho a kantálového typu l a toto všetko účinno
a
profesionálne presvedčtvo
spáJať s novými, často dokon·
ca s najavantgardnejšlml kom·
pozičnýml smermi, ktoré v sú'časner hudbe existujú.
STANISLAV HOCHEl.

Ne podobní
blíženci
Ak odmietneme astrológiu, potom Je
ozu1 uwnoriadnou náhodou, ~e datwn
narodenia duoch na/uäčsícll medzwo/nu·
uých tenorLstou suetoue; opery, Taluma
JJen;amma GLgllho a Pdna J..aur!lza Melchwra Je naulas zhodný. ObaJa - slnecný hlas z Recanall l hrdma Wagnera·
uych severských mýtou - pri!ill na suet
~0. marca roku 1890. Prvý pod azuruuutL
oblohou upenmského polostrova, dru/iý
u chladneJ Kodant . G1glz, hoci nikdy u
pravom zmysle suo/hO umenta nebol na
~tupcom neprekonateln~ho Carusa,
za
ktorelw ho pouaiouulL - a ak, tak 1ba
u zmysle popularity u duadswtyc/1,
trldStatye/1 u i>tyrLClsiatycll rokoc/i hrdo
wesul i>Wfetu klastckého belkwlta, Melt:lllor kral oual u nawa6iclt opemych
cent rci.clt LllScenacUt.m Wagnerouycll liU·
dubnych clram, súc pruým u rebrtL·A:u
skvelých !ilwnclmau~;kycl! wagneruuskych
tetlOrLstuu typu Gunara Graurucla, Se/a
SUlllllioluw, 1'urstena Ralfa.
No 111alen u tomto určuJucum, uv ~uu 
/I CIL clumenach, sa títo clua1a skui!ll ta·
nurislL odli!iuJÚ. Stradomvran wtuwl uko ·
I>Oprán cllrámouych liudubnýcli pruclukctl a prsný falzet zostal /ednym z Jelw
nuJSpecljwke/!ilch uokdlnycl! prostrwdkou Skandináuec debutoval ako bu·
rylón (o rok neskór ako GLgli} a at po
dal!iom !ilúdiu, u roku 1918, keď u~ GLglLho hulezda ttarila, vstúptl do tenorouli110 odboru Tannhliuserom. ObaJa po roky
patrtll z ozdobdm utedy ;ednoznačne naJ·
kualitne/steho opern~ho súboru na suete newyorskeJ Metropolaan opery.
Glgli u MliT p6sobil trmdst rokou a odt ·
Slel z ne/ predčasne pre nesúhlas s
platovou poltllkou vedenia súboru u ro·
kocli svetove; /iospoddrskeJ krlzy, Melchlor na tomto 1auisku spieval takmer
!itur(storoč/e ( 1926-1950 J. Glgli/io uladdrstuom l>ol Donizellilio Edgar a Nemor/no, uerdiouskl a uerlsllckl hrdinovia, ale a/ nleko/ ko post du francúzske/io opernli/10 romantizmu, pričom jeho
snalla po preWt lwdobnodramallck~ho
obsalw, uyrdtand často na dost pourcliný efekt, uledla at k akeJsi samolúbe/
a samoú~elnet mani~re "uzlykouu. Melchlor, neobyča/ne prísny uo~l suo1mu
umeleck~mu fA, ddual žiuot Tannflliuseroul, Lohengrtnoui, S1egmundou1 a Stegfrtedout, Stolz/ngoui, Parsifaloui. Suo/ho
fenomendlneho Tr/stana spleual ULac nell
duestokrdt. OdliSn~ u oboch umelcov
boli a/ ich obNanske posto;e. Giglt, presvedčený o apollltčnosli lludobn~ho umenia Sl u zaJali vlastne; popularity nedokdzal nd/sf dtferencouaneJiií, odnuetautí
postu/ k talianskemu falitzmu Mel·
ch1or po ndstupe nacizmu 11 Nemecku
urlmlelal spievať na nemeckých /QIJiskaclt, presídlil sa do SpojenýC/l stálou
a basom pri;al l americk~ státne občtan ·
stuo. Keď u ro/.:och drul1e; suetoueJ vot·
ny l rtumfoual so suo/iml wagnero11 skri·
ml lirdlllaml u Metropolllan opere, s P!Í·
chou urauleual, te reprezentuJe to lep~le,
i:o germdnsky ~iuel dal suetu. -BJ-

Zo zahraničia
Mahlerovho cyklu, ktorý pre·
bicha v sezó no 1979-80 v NSR,
sa zúi:astimje celkom 16 zápa·
donemcckých orchestrov. Dramaturgia, akceptujúca skladate·
rovu celú symfonicko-vokálnu
tvorbu, ako i verkolepá organizácia, majú v celej krajine
poukázat na Mahlerovo umelecké myslenie, hodnotu jeho diel
i na Ich význam pre súi:asnosf.
V Diisseldol'fe sa konaln mB·
dzlnárudn6 hudobnovedné sym·
púzium u MahlelOvej tv o rb~.
Referenti podl'llbno analyzovaIi jeho tvorbu z viacct·ých
aspekt uv.

V du:.lcdku verkcho Úl>pec hu
l. medzinárodneho huslovcho
kunkut·:.m •rtl.:a Kreil>lera za lu·
ztli vu Vieu111 umt.Icovu n.t daciu. !'tlu &luitt rozvoju husľovej
hry.
Het•tnann Bauma nn , význam·
ny suhl>ta na Iesny roh, naltt·a l
pre spolocnost Telefunke n s ly·
l't Mozat·tuvc kuucorty pre les·
ny roh. Recenzenti vyzd vihujú
predovsctkym vyborné tó nnvu
kvality solistu.
V. mcdzin!irudná sútaft sláč i ·
kových kvartct sa bude konať
v maji vo francúzsk om Evia·

ne.
Peter Schroier spieva l v l'tlnlchove ústredný part v S utcr•
meistrových
,.Dramatických
sccnach".
Buethiusove texty
zhudobnil tento sklada t eľ ako
dar k 10. vyro~iu smrti Ernesta
Ansermeta.
Oslavy storoč ni ce založe nia
Mozartea v Sa lzburg u niesli sa
v znamen( poi:etných výs tav,
predná§ok a slávnostných koncertov usporiadaných na po česť
jubilea tejto in§titúcie. Jubilejné akcie sftčnsne upozornili na
zásluhy osobnosti, ktoré sa v
nojväčsej miere pričinili o pro•
pagáciu_ diela W._ A._ Mozarta._
Koncerty 88 §tätnych orches•
trov, ktoré pôsobia v Nemec kej
demokratickej republike, nav~tivi ro~no viac ako tri milióny
posluchál:ov.
Všetkych devät Bruckne ro·
vých symfón ií nahral pre ne·
mecké
vydavatelstvo Etcrna
hp&ky
Gcwandhausorchester
pod vedením Kurta Masura.
Spurnicnkov;i kniha Dimilrija
"0 mojej dobe a
o mne" vyšla v l'tt oskvc. V c hrli·
nuluglc kom
poradi obsahuje
Jll'Cjavy, i nlt•t·vicw, ~ t á nk y a
usohnc SJJU micnky významného
suviet,kchu skladalcľa.
Sostakuvi~a

ľudľu ~talisllky najl:astejilie
hran ym klasikum na knnt:crtut:h v Anglicku bnt v roku J!l79
upä l L. v. Beetho ven. Tntn prvenstvo medzi hudobnými k la·
stkml sveta si udrž uje v Ang hc·
ku uz 28 rokov.

Jediný syn skladatera Richar•
da Straussa, dr. Franz Strauss,
zomrel vo veku 83 rokov v Gar·
mlsch-Partenkirchene. Spo lu so
svojou zenou staral sa o dielo,
pozos talosť , rozsiahly archfv a
zbierky svojho slávneho otca.
Sovietsky hudobný skla date r
Andrej
Končalovski j
naplsat
operu na molfvy Dostojevského
románu Zloči n a trest. Premili·
t•a npery bude v r . 1981 pri pd·
lezi tosli 100. výroč ia Dos tojevského úmrtia.
Západonemecký
hudoboý
sklada ter Udo Lindenbe rg pripravu je na libreto Petra Krohna modornú rock-operu z futbalového prostredia. Ostrednnu
postavou opery je talentova n9
mladý futbalista a jeho §portnvý osud v profesionálnom futbale.
"Madrigal" pre 12 vio lon~ir.l
od WoHganga Fortnera bodo
mat premiéru v apríli v Mnft:hnvr.. Dielo nvnrlio súbor dvanasltc h vinlnni:clistov Berlin·
~>kr.j [ilharmunic.
Nnvr. la " J.cnz" ml U. IJUchnot•a sa stala predlohuu kom orn e j
llllery sklnda tera
Wolfganga
Rthma "Jakob Lenz", ktorej inst:enéciu pripravujú v Hambur·
gu.

JUBILANTI

oper nýcli r;céftft cli '( l<r~
Iovská o pet•a v A ntwer·
pách, milánska La Scala,
viedenská štátna opera a
Volksoper, Teatro Colon
Buenos Aires, Teatro Ly·
ceo Barcelona, N D Ľubra
na atd. ), na ktor9ch In·
scenoval okrem bežného
operného repertoáru s
ve1k9m úspechom predovšetkým m odernú českú
(Rusalka, Káťa Kabanovová, Vec Makropulos, Z
mftveho domu, Gt·écke
p ašie l. slovenskt1 ( Krút·
Mval, sovietsk u (Katari·
na Izmailovová, Vojna a
mier J a svetovú (Vo jcck l
tvorbu.
Vo

svojich domácich,
oper·
n9ch réžiách vždy odda·
ne slúžil inscenovan ému
die lu, no jeho obsah,
ústr ednú myšlienku sna žll sa v y lož i ť a sprflom·
niť súč a sn ém u divákovi
dnešnými, modemýmt ré·
ži j n 9mi
prostriedkami.
Pri tvorbe opernýc h In·
scenácif s úsp ec hom vyu ži l všetko nové a p rogresívne, čo svetový vý·
voj v tejto oblasti ume·
lcckcj či nnosti pl'ln lesol,
obzvláš ť osobi tne citl i vo
uplatn il prtncl py čin o
h erného •·cnlislického di·
vadia najmä v zlo}kc hc·
•·eckcj,
využll
tvorivo
prvky moderného javls·
kového p i'Cjav u včf tane
štylizácie J súčasn é výdobytky scé nografie. Stal
sa spolutvorcom mod er·
ného č~ operného dlvnd·
1<~, vyp•·acoval sa na š p lč·
kov ú,
r epl•ezcnlAifVn U
čl

Snlmka: J. Vavro
Rež•sér Národného d l ·
vadia v Prahe zasl. umelec Karel Jcrnek, jeden
z našich najpop •·cdncj·
~Ich opem9ch režisérov
súča snosti, patl'! k t9m
eesk9m umelcom, ktor!
sa významnou mierou p o·
dterall na rozvoji slovenského operného um ema
a na ktor9ch v jubilejných diioch Slovenského
národného divadla spo·
mlnam e obzvlú~f s verkou vďak ou a úctou. U7.
v povojnových rokoch s•
našiel mimoriadne vrelý
vzťah ku slovenskej opernej kultú1·e a nujm!i k
pôvodnej slovensk ej opernej tvorbe, z ktorej
premiérovo uviedol rad
závažných diel. Ved len
Lilancu jmc: Jcrn c k bol
prvým r ežisérom SucholiOVeJ
Krútllavy
(SND
1949 1, lloloubkoveJ Rod•·
ny (SND 19601, Cikke·
rov ho Vzkriesenia (ND
rrahn, J902l u čos ko ~lo ·
venskoj prcn11éry Clkkn·
r ovej opPry M •stc•· Scroo·
)!e !SND 19631. Od roku
1947 SllSiovnO(SIC pohos·
1 1n ~ky re~.! rova l v opere
SND v lkallsluve, kde
ľl'tliiZOVAI
doteriiZ 15
opern ych titulov v 18 na·

študovan lach. T9m pos·
lodn9m titulom bola Smo·
tanova Hubi č ka na štu do·
vaná s je d i n eč n ým in scl:l·
načným výsledkom pred
necelými dvoma mesiac·
ml (o Inscenácii plšeme
na str. 5 1. Pohostinsk y
režlroval tiež v Košiciach
a v Banskej Bystrici, kde
na oboch opei'I1 9CI:! scé·
nach naštudoval Mozat··
lovilo Dona Juana; najmil tú ban skobystricka
lnscenacta patri k naj·
svetlcjslm umeleckým č 1 ·
nom B ys tri čanov v ce lej
Ich doteraj šej hlstól'll.
Jcrn ck je vóbec uznávaným zna Icom, vy nl ka jú·
clm rcžlsérom-speclall s·
tom Mozartových opi er;
len na slovenských oper·
ných scénach uviedol z
Mozartovho operného odkazu styri razy Dona
Juana [dva razy v SN D
1956, 1961; v Kosiciach
- 1956; v BAnskej Bystrici l 9711. Ca rovn \1
flautu (SND Hl19) A Cosi
Ian tutl e [ SN D 19711.
V posledny ch rokoch,
po pri povi nn ostiach
v
prn ?~ kom N<\rodnom eli·
vacl lc
n~ zf mvnl
j or nr.k
vdml i.:aslo na najvý·
znamncjsic h
svctovych

]uhllutll ci thngt'lll Adulľ
Vykydal [21. 111. 1930,
Biskupice u Jevička 1 venoval podstatnú čust svo·
jej dotera jšej um elecke j
činnosti rovnako v súča s·
nosti jubllujúcemu Sto·
vcnskému ná rodnému dl·
vadlu. Po štúdiu dlrlgo·
vt1n ta na VSMU v Bt·ati·
stave u p1·of. V. Ta llcha
a dr. r:. Ra jtera ( ahsolv.
19521 vstúpil v tom Istom
roku do služ1eb SND, abv
mu ver ne slúžil až do
dnešných dni. Začal ako
člen orchestra, post upne
sa vypracoval na dirigenta balet ných [od r. 1958],
prllemostne aj operných
prcdstovcnf. Je jeden z
mála našich dirlgcntovšpeclaltstov
venuj\1cirh
sa výhradne baletu. Svoje umelecké sily a sc hopnosti cial plne do sl užie b
rozvo ja baletnl\ho sú boru
SND. s ktorým ako dl·
rlgent ncprc l r'ltľ <;polu·
pracuje už takmer 23 ro·
kov. Za t oto obdol>le na·
~tudnval s t ýmto súbo·
rom vvsr 40 halrtnýciÍ ti·

lnt: novilc l. Stnwinskôho
( Svä tenie ju ri, 1965; Vtu k
Ohnivák, 1973; Pet•·uska,
19791,
S.
Prokofilwu
(Skýt ska suita, 1964; Pc·
ter a vlk, 1965: Romeo a
Júlia, 1968; Klasická sy mfón ia, 19731, M. d e Fa l·
lu
(Ca rodo jn á
láska,
19671,
G.
Gershwinu
(Američan
v
Pa•·lll,
1!167}, D. Sostakovl ča (Lc·
nlngradská
symfón ia,
19671. M. Ra ve la (Bole·
ro, 1973), A. Chačaturla·
na (Gaja né, 19741 a súča s n 9ch diel domacich a
sovietskych skladaterov
[ Burg hau ser ,
Vosti·ák,
Bukový, Andrašovan, Od·
s ll'čll, Kara-K arajev, Mo·
rozov, M eIIkov ). Jeho pa·
mä fo vé schopnosti, ši ro·
kil znalost repertoáru a
dirigentská
pohotovost
bola v divadle neraz s
t1spcc hom
využitá
pri
hroziacich zmenách re·
pcrtoáru v dOsledku O·
ehorcnia d i rigen ta, kedy
uko " pollotov y zf•sko kHr"
I.Hchranll neraz nejedno
OJ>Cr né l bdlctné predsld·
VCOIO.

!u lov z ohl<tsll klasické·
ho l morlrrnr•lln 1Jr1lnl nó·
ho n •pr:rtooii'U.
Na tvý·
zn~mii i'JSII' 115(lr'l'IIV dO·
s1ahol pn lntrrprrtáclt
ndi'Oč n i• t h halrln)'Ch (l
symfonických, slúžiacich
za podklad k baletnému
stvárneniu) pa rtitúr klasikov hudby 20. sto1·očía

Ino u sférou Vykycl al ov·
ho um eleckého posobema
je oblasť zborového dlri·
govanla (viedol a l aj

zahra ni č ný c h

osobnosť

súčas n ého

operného
nia.

réžijného ume-

čs.

Je p•·tam symbolické, ze
Jernekovo významné il·
votné jubileum - 70. narodeniny (31. Ili. 1910 l
- sa p1·ekrýva s oslavam l 60. výro č ia za !ože nia
Slovenské ho
národ néh o
d 1vadla, divadla, ktorému
vyse 30 rokov pomáhal v
jeho naprPdovanl. Jernck
nasie l v Brali ~ lav c a na
Sl ovensku vôbec mnoho
oddan ých a verných p•·ta·
tclov l obdivovaterov te·
ho z•·olého réžijného umenia. Tr vsetci v dnoch
Jeho okrúhleho ž•vo tného
jubilea sl na neho ni e·
len s vďakou A t\ctou
spomlnajú. ale so že lan im dobrého zdravte a
mor nýrh
tvorlvýrh sfl
dúfo j\1 ostr. v noj11dnu uspt~suú
čt ~s ko slovrnsko
Opcrntí spotup rái"U, OSlO
nejednu pôsobivú ln sceno slovenských
n[lc lll
upcrn yl" h sce nach.
- AG -

JIHLAVA '79
Jedným z centier zborového vokál nsho
umeni a u ná& je Jihlava, ktorá už vyše
20 r okov ťíspešne organizuje festivaly
vokáln ej tvor by.
Koncom uplynulého roku sa us kuto~nll
už XXH. roč nfk tohto v9znamného po·
dujatla. Tradične usporadúvaná festiva·
lová prehliadka vokálnej tvorby sa
konala pod záštitou MK CSR a na jef
r ealizácii sa podterall ústav pro kullíll'·
no-výchovnú či nnost v Prahe, Zv!lz čes·
k ých skladateJov a koncertných umel·
cov, Zvllz slovenských skladateJov, čes·
k ý a slovenský hudobn9 f ond, česká m ie·
r ová rada, MNV v Jihlave a Dom kul túry
a t ech niky v Jl h lave.
Základným cielom festivalu zborovej
t vorby je predovšetkým podn ietenie vzm·
ku nových zborových diel pre rôzne ka·
tegórte speváckych zborovýc h t elies,
hlavne v ~ak pro zbory p ôsobiace v ob·
!asti záujmovej ume lecke j či nn osti. Z
tohto dOvodu je do festivalu za čle nen á
skladaterská sútaž, na základe ktorej
najlepsie skladby uvádza jú účinkujúce
zborové telesá. Na poslednom, XXII. roč·
n i ku f estiva lového podu ja tia odzn eli zbo·
rové kompozície skladaterov mi nulého
r očnlka tvor•vej skladAlefskc j súta~c.
Vzmkom nových sk ladi eb p r o phlavskú
p rehliadku s11 obohacuje dramAturgia
spevá ckyc h zborov a záro vcn sa ovpt yvnuJe a podpo ru je ich kval ita t fvny rast
k ladenlm zvýsených nárokov na i nterprl:l·
ta i.:ní1 llroveit vokálnych telies.
Počas troch f estivalových, spevom napln ených dni su p oslucháčstvu prcdsta·
vi lo 7 domá cich česk9ch a, slove nskýc h speváckych zborových telies a l
hosťuJú C I zbor z Mt::R (Budapos(j. Slo·
venské vokul ne umenie reprezcntovuli
na t omto t·ol:n!ku 2 zbo1·ové tclesll: Ozve·
na, spevácky zbor slovensk9ch učiteliek
a Kosický spevácky zbor u čHerov.
Prvý festivalový koncert otvol'll svo·
jim vystú pením Komorný ženský spevúc·
ky zbor Jdti!d z Li berce s dirigentkou
Vi!rou Sokolovou. Koncert toh t o icnské·
ho komorného t el esa pozostával z tvorby
súčasnýc h českých a slovenských skla·
dateTov (J. Hanus. M. Ralch l, J. Matys,
F . sauer, A. Zemanovský j. Skladba z
jihlavskej tvor ivej súťaže Ma lé requiem
P. Dub1·avského akoby súvisela s náhly m
odchodom dlhoroéného dirigenta zboru
] ested doc. j. Pnzct erku. Azda aj uHo
sk u toč ng sf pozna čil!! výkon zbor·u stiesn enosťo u. Absencia o plimi stickejsleho v9raz u vôbec c harak terizova la výkon cc·
tého zboru a istí• lntonačnť• nedoliahnutosť sa prCJRVila hlavn e v sop••li noch,
k torým ch ýbal le::.k.
Mlt~do sťo u a opllm•zmom so predstaVIl VysokoAkolský umelecký súbor z Pa•··
dubic s dirigentom Ing. Vl adisl num No·
vákom. V lnterp •·e tilr.lí purdubického zbo·
ru zazneli na Clvod ukllžk y z voklll ne j
t vo rl.Jy Bohuslava Mar tini• prckrllsno
l yri ckO cll elo ,. RoniRn co z pampol lsc k" 11
,.llej, m.tmr. na prodej" z Ce~kýc h mn drl·
ga lov. P•·cdvedun•e p•·vo) skln dl>y nelJolo
bez kazov. Okt·em o.;klatllcb B. Marlinú
rcpl:ll'IO(Ír tclo~!J tvonll ďalej ~k ludl) y K.
Sodomku I .. Vei' fm'' - p re 11h lnvsk\t tvorivú st'll u ~ j. M. l!ll lt:hlll , Z. M ik lllll, F.
Ruhluvn , O. Fc fcmH nR . Zdalo sn nJm. ~o
s pevŔcky zhor z Purrtuhir sA ll·l(llno ro·
zuspt cva l v druhrl polovici ~vo 1 ho vvst upenlll. ZoujfiiHt Vt'! holo vypocul' s1 znamc .,l. u č n e ll r y" 7.. Mikul u, ktoré pozn<i ·
•n r. zu V7.urovej lntcrpt·otál'lc l.uí·nh 1•. l'ô·
solJivo zbor interprcluvol ui-ú?ku soviot·
skeho Autora O. Ft\fcnul nA .,Nikdy" a
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presvedcivý výraz vtisol dvom J'rfdilvknm
z tvorby L. Janái:kH.
Druhý
festiva lový
konct:rl
potnl
ústeckému detskému zboru s dil•igen tmi
Annou a Vlastimilom Kobrlovýmí. Dril·
m aturgtu tohto detského zborového t ele·
sa tvorili prevažne diele s ú časných l:os·
kých skladaterov (I. llurnlk, V. Fel •x,
J. Dv oi'áček, M. Ralchll. Výkon Ustcckého detské ho zboru bol t echnicky pre·
sv ed č iv ý, výrazovo boha to diferencovaný.
Za u jala svieža lnterprot tlciu p1esi•ovycl1
cy k lov V. Felixa "Podzimnl p fsnlčk\"
s poetikou textovej zlozky blízkej del·
skcj d uši a cyklus drobnych skla!lhu:l"k
J. Dvoi·á č ka .,Detské zplvúnl nu p okntčo·
vánl". Na tvorivú objcdniivku vznikli Iri
skladby V. Kalabisa, ktoré v podnnf r!P t ť
zaujali farbistým zvu kový m č11rom a dv·
namickou tvárnostou. V druhej čas u toh·
t o festivalového koncer tu sa p•·cdsta v•·
lo zborové teleso s celoslovenskou pó·
sobnosfou - Ozvena, spevácky zbor slo·
venských u č iteliek so svojou dh·lgeutko1t
Elenou Sárayovou - Ková čovo u . Dramatur·
gtcky bolo vystúpenie Ozveny zostavené
z tvorby M. Nováka, J. Arcact eltn, V. !-:Hp·
ráta, L. Voigtltind era, A. Zomanovského,
F. Saueru a E. Suchol)n. Zbo1· l nterpre·
toval oki'Cm toho aj skladby 2 auto•·ov
- l. Hurnfkn a f. Szclopcsényiho, klut•é
vz111kli pri prlležll ostl jihlavskej tvoriVI'!J
stHuze. Kom poziéno znujlmovým, pritom
Interpretačne značne naročn}m dlolum
holo uvoclcnie cvklu l. llurnlka "Slovníček konu·apunktu". Výkon Speva! ht!no
zboru slovenských ul:ilellok v porovnunf
s i ch ncd tlvn vm brnlislavským vyst(lpr.·
n ím, bol vy•·uzovo t>ropracovancjši ll d'f·
n amick y tvúrne jsl.
Na poslcd nom foslivalovom večere ~a
prodslavilt 2 zbory - Brnenské spcvác·
ke zdrulenie Foerstor a Ko~ick ý spevllc·
ky zbor ut:ltcrov. I ch v ý kon y patt•ilt ~ to·
mu na jl epši emu, čo sme na tomto fes t!·
vale pocul l. Brnenské spevácke zdruf.e·
nie Foerster dirigoval nomiesto dlhoru•~ 
ného dirigenta tohto zboru Karla Hradi·
lo, jeho syn Pet er Hradil. Ná plií vystu·
penia telesa t vori ll sk ladby Z. Blaik<~,
A. Zemanovského, B. Marllml, E. Sucho·
M, O. Sostakoviča, J. Podešvu, I. Sn!2·
kovej, Z. Zouhara, M. Pi'fhodu, J. B.
Foerst r a, P. K~!žkovského. Mu žným, pľi·
tom p lastickým vý•·ozom, ako aj vy•·ovnan ým farebný m llmbrom zauj11 h
v
skladbe A. Zema novské ho "Nad neznám ym hrobom ", v Balada č. l O. Sostako·
vlčo,
ale predovsclk )lln v zbo ľovych
skladbách P. Ki·f?.kovského a J. B. Foe•··
Sll'O. Koiický spev6cky zbor učiterov s
dirigentum Karolom Petr6czim sa pre·
zentoval mu:l(•kál nosť ou a premyslen e zo·
stavenou širokou škálou repc1·toáru od
renesancie [J. Ga llu s], cez baroko {B. M.
Ccrnohorský) a po lnto•·pretáclu s k IH·
dawrov nósho storocla . Emotívne pr\so·
hivá bolo Interpretácia skladby M . Bouma nna "Zia•·o sln kn " , a le aj sugcstfvny
pred nes ::.kladicb W. Dnwsona a T. Skd ·
zovsk6ho. Z novýrh sk tndi ob uvlodol t rt
inlei'!H'CIAč n e ná rot'i né sklad l>y V. 1-:ovdt·a ,.Dotyky". Súčastou frst•va lu bol• , til k
ako aj v mi nulých rokoch. scmiMtre.
Skoda, že p tánovflltý seminár p1·of. J. Ve·
~r:lk u k •nterprct:lcll zho •·ových sklfldiPb
1.. )Hn<i!~ka, SH neuskutoi.:n il. Vc l ky Zl:l ·
u jrm vi.llk u čast n íci rosllva l u Jll'ejHvlll
o vyhoko orthorno fundova nú prcdnn~ku
C. Stuskn z PrAhy na tém u l ntonHčná,
n •tnllrk(l li hutlohnnspt~vut:kA vyt: llovK v
tl ntsk ýt: h spt:vu t·kyt: h zhoror. h, ktorá l>o·
la dokumrntova n<l l pmkt lr. kým i ukál(kami práce s detským zborom.
N. KYSEl.OVA
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KURZ

Riaditerstvo Sluvenskoj filharmónie, Palackéhn 2, 898 20 8ratislavn vypisuje
konkurz do orchestra Slovenská filhnr mónia na
1. fl autu
a du skupiny tesn ých rohov.
Konkurz sa uskutoč ni 26. 6. 1960 o 13,00 hud. v koncet·tncj si eni SlovensKet
(it harmónie. PrihiUky so stručným i lvo !opisom zAAII te na kádrové a personálne
oddelenie Slovenske j ľilhal'lltónie . Podmlanky konkurzu oznámime prihlásen ý m
uchádz11čom pl somne.
KONKURZ

v súčas n osti vedie, profesionálne l amatérske zbo·
rové telesá 1 a pedagoglc·
k á či nn ost na bratislav·
skom konzervatóriu, kd e
vedie už nlekorko rokov
s ú spechom Symfonlck~·
o•·cheslOI' škol y. O kva ll
tách tohto orchest ra sm•
sa mohli p resvedči( na 11·
ho ncdtlvnom verej nou
koncert o p ri p rilozll o~t·
m•nu lororných o~: l av 60
vyrocla v1.nlku Kon?.rt vil
tória v Bratislave, lo.edy
sa pod trho vedením pre·
ze ntoval v nárol.:nom pr o·
g rame zrelým p rofesiO·
nálnym výkonom.
-AG-

Rloditefstvo Konzervatória v Kosiciach vypisuje konkurz na varné miesta inter·
ných pedagógov s nástupom od l. 9. 1980 na tieto odbory:
klavlr 1vyučovanie hl. predmetu} , korepetícia, t1•úbk11, lesný rob, poza u na,
kontrabas, akordeón , husle, tanec, spev a na vyu čovanie hudobnej teórie.
Vyžaduje sa absolutórium vysoke j ~ko l y prisluJného odbu•·u. Ziadosti treba za·
sla( na riaditefst•o ikol y v Koiiciach, Leninova č. 89 do l. mája 1980. Prlhlá·
seni u chádzač i budú pozvani na konkurz pfsomne.
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Sólisti interpretácia
tradícia
(Dokončenie

z l. str.]

p t·etácle mo:.:~trtovskej alebo venllovskP.j. Ttílo tl'ildfl íu
je !>Otrebné neustále pripomlnat, rolvljať, programovo
buduvrtť, pot·ll(tc v~ukou spevu na !;kolách, cez voTbu n!
pf'rtoáru v divadle, a~ po hospodárenie s hlasovým ma ·
terlálom, jeho vedotnó cizelovani e a usmnt'itovantn v pod
mtenkach prcvi.idzkovoj pt·axe. Doslahnulie t~chto cieTov
by este vllčSml znásobilo vá~no~ť našej opnrnej kultúry
v európskom kontexte, ktorú sl vydobila Krútitavou a
Vzkriesenfm, Inscenáciou ja n áčka a svlellv~ m tenorom
Pflil'a Dvorského. Lebo o univerzálnych hod notách dá sn
!' plnou objeklfvnosťou hovorlt predovsetk~m no poll,
kdP. platia ustálené, roky budova né a Jednotné kritériá.
Mol.arta mož no spieva( nHozaj dobre iba vtedy, ak sa
u ~i u f za d osť všetkým punktom, klol'ó 7.11amcnnjí1 atrl·
buty štýlového mozartovského spevu. Nemožno ho dobre
r ob1f na ,.logický spOsob", tak ako povedzme Verd1ho
ZIISR na ,.nemeck~ spôsob". Ak sa o tom aJ občus hovori, zamietla sa osobnostn9 l n ter p retačn9 vklad, jeho
indlvlduálnost, za akési pom ysel né .,národné" črty I n ter·
p retácle, častejšie vsak Ide o člrtt kamufhl;( nedostatkov.

lirod ná umel k yita 'Ma 1•gi t a Ceslin yi ová ako Desdemo ua
" ln~c o n ácii Verdiho Otelia (S O 19511 1.
Sn lmka: G.

Podhor~k9

PrEJO ah sa v Istom historickom obdobf podarilo slo·
divadlu v zrt-adle internacionál·
11ydt, nrposuvnyr.h kritéri! vywvnat sa popri Ta juvskom
11 Stroupeintchom, Bukuvčanovl a Capi-ovi tt i so Sh a·
ht'~p t !Hrum, CPrhovorn, moclet·nou psyc holo~ickou dril·
tr uu t1 Brerhltlm, stoji dn es rovnHká úloha p red slovrn·
l'koll op!'ruu - zmocniť sa v lld ckvátni'J kvalit!• vedra
Suc IIOt)a 11 Cit-hora, Stnetanu, Dvoi·ák;t 11 ja111ičku, pl'l·
po1d(l(' IHllll bllzke) ru skej klil~lky aj MOUII'Iil, prt!ciVHr·
crlovsl\ej opPry, Verdtho, možno aj \ V<tgnerH. V nejeclnurn
prl fJ.Hic>. čt uz Išlo o l llclividuálnu krc!áClu alebo CPikovy
t Vftl' naštudovania, tomu v dllvnt:l~' 'l 1 c<J ikom l>ltzk~j
lllllllllUSil tak holo. 1\áSlOJČIVO pl'lpornnllltt liCIO VlitCnl!
muuwnty, ktoré mólu byt aspon glwzt•olu~icky vycho·
disi\ovyml bodmi (vo forme návrlttov l k cfalsu•mu kva·
litatlvnemu rozvoju slovenskeJ opernej lntorp retácle,
jf' vlustne účelom trjto state. Pri nedostatku viet·yhod·
ni· ch pramet'Jov 1detailná orlborná krtlika l a ru ko lap·
n) ch dd kazov 1rozhlasové nahrávky. gramoplatne l je
v ulm l (Hl.hc l'llkonštt·novat mieru a podobu voklllnych
kvHIIt sólistlckóho ensemblu SND povedzme v obdobiach
NedhH iovcov. - Autopsia a dostatok dokume n t a č n ého
mawnuiu Zll po~IPdnych dvadsatpät·trid s ať rokov vyl \'iJI'a jú vsak priestor pre hod notiaci poh T11d
Vt.;ll~hémH čtnohcrnému

1-I OZART V S O
MBcltl dV!tdsitt ti mt premiérami p1·vej pol:sezóny )el'(lb
súbot·u nenachildzame jedi ny mozat• tovsk~ titul.
Zuna v detumbrt 1920 uvadza Dona )Uitna, aiP. to Je za
i.tyn snzónv fr>hu prvého brattslav!>kého posobenla všet·
ko. o~kllr Nndl)lll k obnovenómu jllllllUVI prld<ÍVIl FigH·
1'\lV U svadbu. Pl'l viac než slovko premiér p1•vych dsmich
sezón je z,J:,.túpPnte tvorby salt:burskélto veTmajstra v
d t .. maturgll opel'} Sl\ O vlne nPž úbohé. Krtstáfovo-člre·
mu dielu sil nrdarl v konkurenctl tzv. popularu, najmil
sludk~ch opl ut· francúzskeJ provcnenr tf'.
Zato Kurel
NPllha l mo~P. ut začiatkom tr1dslatyrh rokov uv1est ma
l ý moza1·tovský cyklus (Ca rovn (i flaut11 1929, Unos lO
St·t·allu 1930, Figarova ~vadba a Cosl fan tutle 193l,
Don juan 19331 aj pri Zl'ed u kovRnom p očte premiér u
Carovmi flautu nanovo ~tudu]e v spolupráci s komunls·
tlck9m avant~ardn~m člnohern9m režisérom VIktorom
<;ulc'om aj v roku 1938. Pozorno!lť. ktorít venuje Motar
tovi v dr<tmttlllrglJ umoriJuje vo v~rtkýr h prfpa!lo~: h
vlastn9m zústolom Zd dlt·tgent'<kvm pul1um. Roh! tuk
s tvrdohiO\'Ostou koncepčneJ umrler kf'l o<,ui.Jnosti. b<'l
obladv na z&uJem publlkd.. Len tak ~i možno vywetltť
k o~l1o

zu bol a skvostom hodným velkého Jav isk a. Zastavenls
3 roprfzy podla recen zlf
p ri týchto troch menách sam oue1me neznam ena, l e
nlkajuceho naštudovav bratfsJavskych moza!'tovsk~Ch nastudovam ut;lJ po::.led·
nia Cosl ran tutte. Ani
ného !;tvrtstoročla nebol! ďalsie pozoruhod né v~kon y,
v nasledUJÚCich desatro·
Sto v~ak alebo o výmmoc;n11 su·Nnutte Int erpreta s týmčtt!CII neprichlidza k ob·
to autorom, ulebo u krcúctu, ktot·et vo voklílnt:J srere
J'liiU. V styrldstutvch 1'0·
pt ed sa len cosl clllibiiiO. Lesk mladistvého tenoru mu l
ko!'h sú to tri. v paťde
stHtyt;h tiež tri, v še-;t
1\ucharského Ouavto d ldmtno, komedlaln y šarm dvoJICa Papngeno PapagenH v poslednom naštudov!jn(
rlestutvrh dve (dominoCa rovne j tlHuty i j. Wlr::dcrmann, A. Murtvoc'lovlt], pu·
val románsky romantlc·
ký repet·toilr, v ktorom
trebnu sonórnost Maluc;hovského Sarrtstro. Nezabudnu·
telná zostáva i.u·a, nezná, panenskú a zasu!vaná Pumi·
súbor dosahoval nelokál·
na A. Kajabovej-PeňaškoveJ z jej p r vej profesiOnálnej
ne interpretačné úspechy) a v sedemdesiat ych
sezóny. V poslednej fnscenl.lclt Figarovej svadby vtac nrJ<:
čestne obstála vedra Zuzunky A. Svobodovej, subtllnC!I·
opäť tt•l inscenácie. Tri·
šta, ale !IJ slbulskejsla Zuzanka ). Smyčkovej . V rok u
krilt s11 do dramaturgie·
1971 nastudoval Zdenek Kosier s obsadenfm, ktorenll
kých plánov dostal Don
ženské trlo tvorili celkom čerstvé absolventky VSMU,
GIOvann i, dvakrllt Ftga·
Mozartove Cosl fun tutte. V tomto predstaveol po prvÝ,
t•ova svadba, ro z únos zo
Serailu, Ca rovná flauta ·a
raz na pr ofestonaJnom javtsku upozornila na svoje mo•
zartovské d1spozic1e sopranistka M. Hajóssyová (Flo~
Cost fan tutle, v Košle·
dJhgl l, neskôr pod Ko~lerom aJ vy ra zná Donna Elvira
rovom a jornokovom naštuclovanl po prv~ roz
u v posJedn~ch sezónach platn!i členka mozartovského
cnsemblu berlfnl>kej StAtnej opery. Pozo1·uhodntt llul.l
'piev11nó po slovensky v
roku 19711 i\nl t•eprizo·
aJ Desplna S. llaljakoveJ, väčsmi než jeJ nasledutuca
vo<;(
týchto tnsceniu if
Zerlinku, zreJme UJ pre rozdielny priestor oboch úloh.
Stýlový vokálny pt·eJIIV charakteriwval tlm~ Ferranda
nebola vcrkli n vi•ber sc1
opätovne pohyboval
v
F. Llvoru, ktorý potom nu tuto postavu úspeione nadvta·
rozmedzl ptatlch najpu
Z<il Don OllAVIOlll.
Mozart Je klu~.;om k zvllldnutlu vokcilnyt:h pttrlov L.e·
pullirn eji.ich titulov, tak·
lej nemeckej n talianskej opernoJ klasiky. AJ keď spe~e na p rc uueru lclomcnca a na jmll brtltlntného 'lltrt
vácke poz1ad1tvky Mozurtovych buf, Vet'dlho tragickych
čHkáme dodnes. Z nnstudovani dávn!-' jšcj mtnulostl spo·
opier a Wagnerových hudobnych dr.1m sú nezruvnavu·
mfna !>a Fmglov Figaro, Leporello a Sat'ctstru, Blithov
telné, tuto udhi,nosť vo sfére vok(llno-technlckej lez!
Belmonte, Don Oltavlo. Ferrando a Turnlno, vystL\pcnln
tba v oblnstl nuansif. Speclflčnust predpokladov spocí·
prveJ slovenskeJ koloratúrneJ soprantsti\) Nelly Bako·
vu skôr v chltrllkture hlasu, tyzick9ch dispozfct! a Vd·
sovej na p relome dvadsiatych a tncblilt)•ch rolwv (Krá·
r1atnyth muinostl farby a výt·azu. Vo vzacnych prfpil·
rovná no!' l, Constunza], mOZIIrtov ~i\é kreúcln Heleny
doch Jllet neprekonatefných bariér. ľak bol SchocK
BartosoveJ, hoct chm·akter JeJ soprán u s usul.Jit} m vtbt'll·
pru[tlov~m Tamt110m 11 Stolzlngom, Schwarzkopfová no ]·
tom, lnnk pOsob t v~ napriklad v dtclac;h oporného ve·
vtič~ou r10rdtltgl a Eviť:kou, Nlls~onovA prvotrted nou
rlzmu, bol mozarl ovskému Ideálu do~t vzdialený.
Donnou Annou 1 Brunnhlldou a l zoldou ,.atómového
Moza t·tove vrcholné opel'lló dtcla sll talianske a z t o·
veku", London naJvcičslm Glovannim l Wotanom päť·
Ban skej vokálnej tradfcie vychádzaJú aj v prlpadoclt,
desiatych rokov Cescmy10vá laureátskou Leonorou
keď ll tu l nesie Iné zlí nrovó označenie (sing~pii 1. Pred·
z Fldelta a verdiovským soprltnom nelokálnych parametznačujú v~ak zá1·ovP. 11 čo~t z toho, čo pri niP.sla neskOr
rov. Pro tieto pravdy ~mo mozurtovskeJ interpretácll
r oma ntická nemecká a slovanská operil a preto v sft·t-e
v op!'re SND venovalt pomerne vera priestoru. llocl
svoj tch vokálnych požiadaviek zostávaJú dodnes skúšobneme<.há klastcká opera po Mozartovi sa v obdobf po
ným kamet)om speváckej techni ky 11 profesionality. Ab·
osloboden!, niljm<l vsak do konca pl:lťdeslatych rokov,
solusticko(t p ozladavkou Je dokonalé legato, kantiléna,
otJJaVU Je n11 t•ep~rtociri SND Iba zriedk~:~vo (prvý povOJ·
n epreru~P.ná, k l en u t{t o uzavrettt f1·1lzo. Tlilo kvalito
nov9 \\iugnet· uz v roku 1957, prv~ Strauss o rok ne·
plat! potom pre re l u operu XIX. storočia - Verdiho, ve
skôr], nuchádzame aJ v t9chto nostudovantnch dostatok
rlstov, Smetanu l Cajkovského, ba 11] Wagnera v tom
kreilcil, t-u ktur}m sa hodno aspoii v zm1enke vrátil:
zmysle, ktor~ dnes opätovne ozíva pod pojmom wagnek nPpt·t~honotelnoJ Lt:onore M. CesúnyiovCJ, dominujucej
rovskéhu belkanln. Nt et kloslcke)šfch ta lton!.kych il rif
lnsemblom, odusevnele prosiacej o vzývajC1cej v p rve j
ako su obe árie grófky Roslny alebo Dona Ott11vla. Ani
~ast1 velkeJ árlo a nemen eJ pre svedči vej v behoch a mpre najschopnej!;ieho speváka nie sú lo však árie tnk
tervalových skokoch jej dlllhej časti, hlasovo lriumfujli·
pohodlné a dôsledne rešpek tujúce fytlologické možnosti
cej v rozjasanom duete s mide)n9m a oslobodeným
ltlal>U, aho i ch neskOr plsn l Bellmi nlebo Donlzettl.
Florestanom, k belkantovlímu jukubkovmu Lyoncllovt
Mozart Zt1 v dobe do absurd na dovodenej belkantovej
z Flotowovel Marty, k niektorým výkonom v mscen.í·
trchniky a zároveň plsa l instrumentálnu hudbu. Z oboch
ciách ,roma ntického " Wagnera, nojmll viook k Cesánylo·
fa k tov vyplýva, že chápal možnosti ludského hlasu ako
vej Sente, naznačujúce] a1 v na"tch pomeroc:h moznosť
mo.mostl hudobného nástrojo. Preto tlo nezvykla vefké
intervalové skoky, preto Ue neobyčajné nároky na rozsah hlasu (vrátane h l bokej polohy, ktorl\ napriklad
vo verizme celkom stratila SVOJ obsahov ý zmysel ), pre·
to tie n!'t-onečne dlhé pasáže na jeden dych ( kai:dé
ich prr.ru~P.nle je fuckou Obsahu a profesionálnou šml·
rou]. preto t á neobyča jne nx ponovanli koloruttll'<l. K to·
mu pnstupu je potrebn mllkkej mezza voce kultúrv, bez
ktoreJ nemu/oo vysplovuť nnprlklad ~late g ró tky a Pa·
wlny {n;Himr-rné dynamlzova111e je klastcistlckl\mu partu
cudzie), potreba elnstlčnostl a pohyi.Jhvosti rnatl'rláiuholko juanov d nes v šampanskej molto ullt'.t~ru aril Ibn
parlandujr l N11 ciry, subtflny orchPstralny spnrvod via·
>r sa poztadavka absolútnej mullkitlnol tstoty a dudr·
~lavanin notové ho zá pisu (tu nemozno pred exponovan ým tónom vynecha l p11ť -sest l<!ktov oko pred druh9m
tt·ojCtarkOV} m C v Monrlcovej stret te). Dôleiítý je u Mo·
z11c·ta cit pre ml ent volumenu v oboch smeroch. Donnu
Annu nnmo?.no .,odv111tť" štylom Turandot alebo Brunnhtld)•, Královnú noel nemo7.no odtrtlkovHt bielym bez·
v,ihov~m ~ týlom kolo rat úr Meyerbeerovr.j DinorRh. Sty·
luvosť tntr.rpretácu• jr. podmtonená aj voTbou materiálov
smei'Om k Ich htt'ebnostl. Hovori sa o mozal'lovskych
suhretách. V skutočnosti lbll Dospina a Popagena zod·
puvedaju pOJlllll v ]Pho neskoršom, t•omanttckom zmysIP.. Preto je nujdukonalr. f;ou Zct·linou posledn) ch rokov
li.1irell11 Ft·Pnt, ktorlt Jll spieva litkrnPr ~úbr.znr· s Al(lou
(to 1sté clokťt zalu Aurtosová vu svo peli mqJPpsít:h roJ,urh l). V mozartuvskych re!'ltatívoc·h je napokon po·
:rebná a1 >.chopnost df'klam(lc;tu - lllljtnä V9t'!lznej arttkulacie, menej u~ ton<~ cte (podriudu)tl su zákomtosli<~m
tvot·cnta tónu] - veď uprostred po merne mú lo obsahovo
dtlr!rencovftn}'<.h <~1 '11 u onsf!mlllov zostava rec ttntiv tasto
JCrlmrm uznnmovctcim t>t·o~l rlodkum toku dcjn. Okrem
Bttrto~ovuj dokftzall sa vďaka technicke! vyzbrojí, tlskunuj u prot. E!Wlll.t, vyruvnnt ~ tymtto nemdl}mt nal'flhlllt il] !!ubte jC•hu :f. tal':ky. Mnrgtl!l c~súnytUVú zač!·
nal11 kaní·ru vonknnwm llf'~ubrelnuu Z!'rllnkou, aby
v ur:lom veku nu vr-;okej Pl'Uie~tonultll'l úrovni lnterptr.tovttla náro čny part Donny Anny. )ej dom6ntt vsak
IC~tlld V Inej oblasti opert\C'j ltlUI'atúry. Blti:~ I C k Mozat•·
Zasl . um el ec rlr. Gust áv .l'app ako Tn nnhäuser v lnscená ·
tov1 mala Zlla Ft·ešuvä lludcuvfl s lnhsfm a p~;~steiov e)·
cil rovno menn e j Wag nerove j op ery (SND 1983] .
~Im materfalom. jr>.J výVOJ sa uhP.ral cPstou od Zerllnky
Snlmka: j. V.tvro
k l:'ilmfnP. a od I:'IHilllty ku grófke.
V)

Ak sme spominllll v uvodc, že je z minulosti na čo
n.tv!lzovat, tvrdillle, 1e sme v n edávnej minulosll mali
tri mozartov!> ké soprdn)• a to aj pn tých nem n oh9cb prf·
h'!.ltostiach v podmienkach repertoarovl!ho divadla menšieho kalibru, v ktorom niet priestoru pro úzko vyhrcl·
nené speclldl zácie - Annu llru~ov::.kll, Mllrlu Klšonovú·
Hubovú a A libelu Svohodovú. Po pr!chode do SND v roku 1945 lllllla už zrelá kolo!'lttltrnn sopranistka Anna
Hrušovská tak mer všetk~Ch "p11ť P" rnozartovskej spevácky. Nielen spoiahllvú techniku dychu a masky a vyIJrúsnuCt kolorntúr u, ale aj i n terpreločnó finesy, ktor~m
s11 naučila poča s pósobenin v nemeckych a r11kúskych
tlivadlách (ústi, Graz, viedenská Volksoper] . Jej rozhlusové nahrJvky to dokumentujú viac, než spomienka
11a K t•áfovnú noci R Constu nzu, nn Zuzanku a Ze1·lwku,
kloré vytvárala na javisku bratislavskej opery v poslednych rokoch svojej umeleckej drahy. Charakter sop·
ranu Márie Hubovej, v prvom ructe sezón tiež brllantne
pohyblivý ( Blonda], bul svojou mlfkkou ly riekou fa t•bou
t Iného rodu. Svietil jusom v Zuzunke l Donne Elvlre,
očartíval spomfnan\•m medovym rnezzn vocr~ v Pamlne.
:;koda, Zt-~ predča s ne musela odfst z jl!viska Alžbeta
~vobodova. PrvA dllma lúálovnnj nort, Zerllnko a Beelltovenova Marl'cllna, nárolonl mo7tlll0v~k~m pot·tom
hlt~ka (napokon tieZ proftlovl\ uloha Hubovej a llrusov~kej v Znnovom pOI'PSt nom n,tslurlovnnll. boli este len
pt'fsruhom. Až Zuzot nk<~ v tn,n•nftrit z roku Hl71 - pa·
l'll!loxne lfldnu z po•.l1 tllly, 11 SvuiJrHIIl\'lll llluiJ - uclt-rv lu
skvelé technh.. kc u strlov(! fll'l'clpukllt(f\ tohtO sop1a·
nu p re opery W. A. Moutrta. )CJ :tna 'l. posled neho obra·

existencie ,.wagne1·ovského belkanro". R1enz1, t::rik z Bhí·
diacr.ho Hola n ďana, Tan nlllluser a v mnohom este a 1 Lo·
hengrm pal1·1a k nojv!ltSfm umeleck9m ltspechom
dr. Gustáva Pappa. V Lipsku, kdf• roky hosťovlt l vo wa~
nerovskom odbore. prtdal k t~mto Oloham ešt~ aj \\'1tlt·
hera Stolzlnga z Majstrov spevákov. Vefk(t odoluos t
hlasu, jeho v~1·azové schopnosti, pevnosť stredov a vvs·
šicb stredov, volumen, schopný preniknf1ť cez huc;to tn·
st rumentovan9 orchester, barytonlllne hlbk~· 11 \ nepos·
Jednom rade aJ hrdinský zjav, oiivrmý arzcn,Jiom ~tv·
llzovaného opet·ného herectva naznačili, te s l ov~!n"ku
opernf! kultúra mohla mať aj reprozentauvneho Tns·
tana, Slegmunda, Parsifal!t. Pr vP. vel kt! opet·y (u Wag·
nera len Jeden pól gtgantlckébo dielu, u Straussa oP.·
pocl1ybne ten naJlepšf) a vce lku vlažný zl:iujem obecen to sú na bratislavskeJ scéno spoločné osucJ:t
stva ohoch velkých Richardov v obdobf po roku 1945. Ak
,.romantick~" Wagner dá sa v pod state Interpretovi! t
arzenálom n ie uepodobnym ostatnému eut•ópskemu ro·
mantlzmu, raflnovan~ Strauss kladie nárol;y omnono
špeciflckelilte, najma čo do dynamlkv a pestrosti farl~b
1 oktllneho prejavu. Preto najstýlove]Sfo vykony v hrali·
sl1tvsk~ch noštudo\·anladl pripisuJeme M. Cesanyiover
i ArladliH l. 0. Hanákovej {Octavlán) 8 A. Mlll'tVOiiOvr']
l Sophie l K nim pri radujeme .,prekvapenie z marci!
1966'' - suverénne zvládnutie ekvll!brlstlckcl kolol'ahlr·
IH'I pilfn,istmtnutovej árfP Zerbincttv vted\' Pstl' rPzná·
m ou upuvsi\Ou soprlt ntstknu J. Sn l\•čkovou
JAROSJ, AV Ht,AHO
(Ookonceofu v budúcom č!sle. J

