
re novou 
u'meleckou 'etapou 
Slovensk9 hudobn9 život je 

·preplnený jubi.leami. Nepochyb· 
ne sCivisia s plynutfm času a 
jeho zastaveniami, s dozrievantm 
za·kladate lskej gene.rácie s kl a· 
dateiov ·a lnterpreoov, !ktorá 
vstupuje do veku, kedy treba 
bUanco.vať, ale i so skutočnos· 
tou , že si potJrebujeme nájsť člll· 
ry, za .ktor9mi dávame do sú· 
vlsl.ostl 'so svetom aj veci a 
takty overa mladš ie. Tak je to 
l v prtpade 35-roiSného Sloven · 

·ského filharmonického zboru. 
Za pomerne krátku dobu !}Te· 
š lo t oto zborové teleso cestu, 
ktorú možno me.rat storočtm. 
Málokedy s l to uveoom!me v 

·,kóncer.tnej pr'evádzke, ke'dy cel · 
kom samozrejme prijímame .ná· 
ročné vokálno-symfonické die· 
la v podan! nášho prvého or· 
chestra a zboru filharmonikov 
- oboch !}Dmeme mlad9ch te
lies. To, čo vo svete zrelo dlho 
a pomaly, u nás lkVB5ilo búrl1· 
vo, a mbiciózne, doháňajúc nie · 
kolkonáso·bne r9Chlo v9voj vo 
svete. Súviselo to s ce lk·ov9m 
prudk9m rozvojom socialistic· 
kej spoločnosti .. s jej veľkory· 
sou !}Odpo.rou ·kultúry a hudby 
v jej rámci. Dnes patr! Slovan· 
ský fllharmooický zbor medzi 
n ajznámejšie telesá svojho dru
hu a p.ozývajú ho n a popre.dné 
festivaly a udalosti prvoradé· 
ho významu. Nie je to malič'
ikost, ak sl uvedomíme 1 čisto 
materiálnu stránku ve•cl - ved 
SF.Z má dnes 90 členo·v a ta 
kéto te leso je finančne nároč
né. Ak n·apriek tomu sa jeho 
zahraničné cesty v uplynul9cli 
desatr.očlach rozbehli na všet
ky strany Európy, je to svedec
tvo o kvalite .každého jednotllv
ca J celého kol.etktfvu, o jeho 
'-'Ynikajlícej reprezentác!! našej 
socialistickej kultúry. 

SFZ prešiel v dote;rajšom V9· 
vojl n~sk•olkýml etapami. Od za
.ložent.a 8-člennej ·vokálnej sku
piny v Ces·koslovens kom roz
hlase r . 1946, iniciátorom kto
·rej bol mladý Ladislav Slo'lá·k, 
cez postupné na-ras ta.nie počtu 

členov, náročnosti úloh pre po
treby rozhlasovej pre:vádZiky, až 
k nár.očn9m projektom umelec
kej práce, kde na začiatku bol 
v9znamný p!'Vý verejný .kon· 
cert už Miešaného zbOTu Cs. 
rÓzhlasu r. 1947 (na konce-r,te 
SOCR zaznelo Verdiho Re·k· 
viem). Krá tko nat·o ' - v máji 
1948 - s p·tevu.J zbor n a Praž· 
skej ja ri s Ceskou filharmóniou 
Zatm zeme podkarpatskej od E. 
Suchoňa, začala sa spolupráca 
so Slovens kou f.ilharmóniou a 
neustala tvrdá práca na skva· 
liti"íov.anl, zvyšovan! úrovne , n u 
r.ozširov.ant r epertoáru pod ve
dením L. Slováka, ktorý viedo.l 
zbor d'O r. 1955. jeho zásluhou 
sa •položili pevné základy, na 
ktorých ďalej budov.al (v r. 1955 
až 1977] .dlhor.očn9 hlavný zbor
majster j. M. Dobrodinský. Pr
vé veľké umeleoké úlohy ešte 
pred výmeno u umeleckých ve
dúcich poznačili nadšené ohla· 

. sy obecens tva i dirigentov, kto
r! s telesom spo lupr.aco•vali. Tak 
národný ume lec Václav Ta l!ch 
nap[sal: "S •veľlko·u vzácnosť·ou 
spomlnam na hodiny spoločné
ho umelec•kého úsilia o zdola
nie obrovského Beethovenovho 
diela, splevajúceho o viere v člo
vek a. Pokračujte vo svojnm n ad
šení a staňte sa vzorom všet
kým, ktort chcú slúžiť umeniu 
na krásnom SIO<Vensku". Nie ná· 
liodou Beethovenov-a IX. symfó· 
nia s Odou na rados'f znela 
so zvláštnym oduše·vnen!m po
čas nedávnych Br·atlsiavských 
hudobných slá·vnostl 1981. Pr
vé roky, poznačené .nesmiernou 
energiou L. Slovák a a prvých 
členov zboru našli s voju ďal
šiu Hniu v už sp()mínanej osob
nosti J. M. Dob:r.odinského a 
zvlášť v skutočnost!, že pred 
25 m kmi [1. januára 1957] pre
š!o · t·eleso do zvlizku Slovenskej 
filharmónie. Tým sa začala no
vá etapa práce, roz•voja , pod
mienok a reprezentácie. Preni
kavý umelecký vzostup, úspe
chy v zahraničí, spolupráca so 
:rJnámymi menami dirigentov n a 

domácom i zahraničnom pódiu, 
ohlasy kritík, aplauz obecen
stva, ceny za gramonahrávky 
slávnych oratoriálnych diel, 
velké veče·ry pri dielach ba·ro· 
kovej, •klasickej a romantickej 
literatúry v Koncertnej sieni 
Slov.enskej filharmónie, obrov
ská, .ničlm nezaplat!telná služ
ba slovens·kej pôvodnej hudob
nej literatúre, existenciu ktore j 
zbor často vyprovokoval svojou 
vysOikou .kvalitou a možnosťa· 
mi interpretácie, r. 1969 Státna 
cena Klementa Gottwalda ... a 
hodiny práce so zbormajstrami 
1 korepetftormi. Medzi nimi čl· 
tame mená nielen L. Slováka 
a j. M. Dobrodins·kého ako pr · 
v9ch a snáď najv9znamnejš!ch 
zbormajstrov, pret ože každý 
mal osobit9 a dlhol'rv.ajúci vplyv 
na v9voj telel'a, a le a j d·al· 
š!ch: extemistu P. Hradila 
(1972- 1976], v. !ljinu (1976-
1979]. L. Má tla ( 1978- 1981 l a 
P. Baxu (od r. 1979). Rovnako 
treba pripomenúť tých , ktor! 
odvádza}ú dlhodobú, no obe· 
censtvu skrytú prácu a vplyv 
na s merovanie zvukovej i tech· 
n ickej kvality jednotliv9Ch par · 
tov - korepe.tftorov L. Holás
!<la (1957 - 1971), P. Hradila 
( 1971) a E. Sa.lay.ovú (od r. 
1971). Za obd.obie včlenenia do 
ústavu Slovenskej fllharm6nie 
sa SFZ nielen st abiliZO'val ·kád· 
rovo, vyjasnili sa otázky l.nter· 
ného kmeňového č lenstva. po
dnes platného QI-Jsuden iH. čile 
postupne do jeho kole•kt!vu pri· 
chádzall ·absolventi konzervató· 
rl! a dnes i VšMU, ktorí roz
víjali bohaté t rad ície a skúse· 
nosti počiatočn9ch !'okov , ba sú 
zárukou i budúceho rastu. Sie · 
dujúc tváre členo~ jubilujúce· 
ho zboru, nevdojak sl poslu
cháč a divák premieta mnoho· 
raké osudy jed.notltvcov l ply· 
núclch rokov, kt01ré pre ltfteli 
nad hlavami členov a ich ume· 
leck9Ch vedúcich. Sú to osudy 
a životy prepletené službou 
umeniu, boh1até n a zážitky z 
neho a !udí okolo. Práve tito 
skromní zboroví speváci sa nie 
ra~ zaslúž ili o čestnú rep•rezen· 
táciu sloven skej hudby v za· ~ 
hranič!, QDi s-i vyslúžili od zná· 
mych dirigentských mien napr!· 
klad t akéto s lová : "Pochodil 
som už v.el'lk9 kus svetu, ale s 
tak9m vynika júcim zboľQm som 
sa eš te nestretol". (Kar l Ric h
ter). Alebo: "PrijmHe mo ju v re
l(• vďaku za nádherné predve· 
denie mojich zbo•rových 
poém". (D. Sostak•ovi č). Cl: 
"Môj obdiv a lás·ka patr! vyni· 
ka júcemu zboru, kt-orý Odu na 
radosť zaspieval tak, že to bo· 
la skutočná udalosti Eš te ani 
s jedn9m zb.oľQm sa mi nepo
da,rllo dosiahnuť také jasné, čis
té a duchu sklad.by zodpo'Veda· 
júce predvedenie ako v B1·atl · 
stave". (Hans Swarows ki) . 

V súčasno sti je SFZ pred no· 
vou etap:ou. Caká na svojho no
vébo šéfa, ktorý rozvinie a pod· 
píše svojs,kým .rukopisom Nmbr 
a perfekc iu zboru. je to úloha 
o to zodpo.ved!nejš!a. že SFZ je 
ensemblom vzácnej úr.ovne a 
ziskov. Okrem práce na sebe 
a ďalšom kvalitat!VIIlom raste 
však čaká ,aj n a dalšie veľké 
vokálne dielo sC1časného auto· 
ra. Pri všetkých zis koch v tom· 
to reperooárí, ven.ovanom služ
be sloven ske j hudbe, malo by 
sa opäť zaskvJeť nové č!slo v 
d'ľamaturgických plá·noch, ako 
svedectV'O symbiózy tvorivého 'll 
reprodukčného ·Činu, vydávajú· 
ceho svedectvo o dnešnej do· 
be, je j ziskoch, stratách, cLto
vých pohnutiach a morálnych 
závlizkoch. Zdá sa, že jubileá, 
v•!a cnásobne kumulujúce práve 
v tejto koncertnej sezóne, za
väzujú SFZ k veľkým úlohám. 
A to je svedectvo živého, Jlľa
cujúceho a výlkonného O·rgan!z
mu. TERf:ZIA URSINYOVA 
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Hovoríme s riaditerom Odboru umenia 
MK SSR zaslúžilým umelcom jozefom Kotom 

Pred ziazdmi. 
umeleckých zväzov 
Tradičný nuvoročný rozhov,or redakcie Hudobného iivuta 

s rloditerom Odboru umenia MK SSR zaslúžilým ume·loom Jo
zefom Kolom je zameraný na blížiace sa zjazdy umeleckých 
zväzov. Nazdá·vame sa, žp jeho obsah významne prispieva k ob
jasneniu úloh, pred ktorými v súčasnosti stoja umelecké zväzy. 

Ktoré hlavné úlohy sleduje MK SSR v predzjazdovej kampani 
umeleckých zväzov? 

Nadchádza júce zjazdy by mu li byť predovšetkým k·onkrét· 
nym rozpracovaním záve rov XVI. z jazdu KSC a zjazdu KSS na 
podmienky umeleck9ch z·väz.ov. V súlade s celospoločensk9m 
trendom i zvazové rokovania budú vychiídzaf z bllancie dos iah· 
nutých výsledkov, z kritického poznania súča sného stavu, z od
krývania rezerv a v konečn9ch dôsledkoch z hf·lld.nnia ešte 
efekt!vne jšich fo r iem pri práci s č len skou základ•1ou. Výsled
ky , k toré sa v uplynu l9ch •·okoch dos iahli v jednot livých ume
lee>k9ch oblastiach s ú nema lé . Siroká tvorivá akt ivita v oblasti 
li t e<ľárnej, hudobne j, dra maticke j a výtvarne j tvorby je sve
dectvom aktívneho · vzťahu našich umelcov k politike KSC i pre· 
javom priaznivej spoločenske j atmosfér y. Očakáv.ume , že' zjazdy 
nastoli.u pre tvorivý front program ďal š ieho s kvalit11ovania 
tvorby l jej spo i oč.enskej re.alizác ie. V súčasno s ti os<Obitnú po· 
zomosť si vyžaduje otázk<l politicko-výchovnej práce umelec
kých zvHz·ov, bezprosti·edný vzťah zvtlzove j aktivity k tvorbe 
i k umeleckým výkonom. Z tohto hľadiska sa vo .všetk9Ch 
umeleckých zväzoch vyná r a ul<o násto jč ivý p.roblé rn otázka o r
ganickeho včlenen ia ml adeJ ume1ecl!. eJ gene•·acie clo Kultw:no
tvoriv9ch pr.ocesov. Zjazdy sa budú zapodieva ť a j otázkou s pp · 
ločenskej funkcie umeleckej kr.itiky, prooblému, kde ešte vždy 
pretrváva jú v n·icktor 9ch umeleckých obla st iuch značné podH!
nostl. Práve umelecká kr itika by sa m11la s ta ť účinnou kuHúr
no-politlck.ou .sllou, kto r á bude usmerfíovať ďal ši rozvo j tvorby 
a nastoro.v af pre tv·ot·cov nové, Hšte náročne jšie c iele. 

Co očakáva naše ministerstvo od zjazdov umeleckých zviiir;ov 
o aké hlavné estetické otázky by sa mali riešiť? 

Ak hovot·hne o potrebe zv9šene j k:vality našej tvorby, súv·isí 
to neodde!iterne s problémom estetick9ch kritéri!. Doterajšie 
v9s led!ky nám jednoznačne .napovedajú, že hlavn9.m prúdom 
nášho umenia je socialis ticko·•·ea listické umenie. Tvorivá me
tóda s<Ocialistického realizmu sa ukazuje ako veľm i plodná: 
zjednocu je tvor·iv9 rmnt, pričoom plne reš-pektuje osobitosť ta· 
lentu. Vo všetk9·ch umeleck9Ch oblastiach pociťujeme ako je· 
den z cent·rálnych problémov nedostatočné zobrazenie nášh•o 
súčasn!ka, vyzdvihnutie práve t9ch momentov našej s účasnosti, 
ktoré sú dôsledkami neb9valého vzostupu náš ho spo ločenské
ho a hospodá rs keh·o ži·vota. Potreba prehlbeného obr.azu s ú· 
časnosti pritom nie je iba t>tázka témy; mala by vypl9vať už 
zo straníck eho prístupu k stvárňovanej problematike. Ak zdô
ľaZiiu jeme potrebu š irš ieho uplat1iovania umenia v spoločnosti , 

. a•k c hápeme umenie v jeho mnohostrann9ch medz.ispolt>čen· 
sk9ch vzťahoch ako pros trieôok, kto rý prebúdza v č loveku tvo· 
r lvosf a formuj e jeho osobnosť , tým vä čšmi mus!me a j od 
tvorcu vyžadnvať , aby znár·Očňovan!m ideovo -es\e.Uck9ch kri
térll t"v,orby rozš iroval jej spoločen ské pôsobenie. Zjazdy ume
leck9ch zvazov si však nemôžu nevšimnúť tie este ticl\é ten
dencie, ktoré s ú pozostatkom netvorivého epigóns keho pre 
be rania l'OZličných mócl, usp:oko jovani.a sa s priemerom, alebo 
s povrchným pr!stup.om k realite. Pravdaže , nestačí , ak bude· 
me na ne upozorňovať !ba verbálne ; najúč innejš! spôsob, ako 
sa s t9mito tendenciami vyrovnať, je ich dôkladná analýza 
z pozíc H mar xistictko-len tnskej estet iky, a na l9z.a na konk~ét
no.m umeleckom materiál i. 

V súčasnej d"Obe dochádza k velkému ideovému náporu ka
pitalistických kultúr. Ako by podra V>ášho názoru sa mala vy
vijať kultúrna integrácia socialistického spo·ločenstva? 

Vaša otázka súvis! s tým, Č·O !>Om spomenul v spojitosti s nie· 
ktor9mi odstr edivými estetii:: k9mi tendenciami. Ne pochybne, 
ideov9 zápas sa sús tavne prenáša aj d'O 'O blast·! este tiky a vil
bec estetického mys len la . Skúsenosti z kr!zov9ch rokov nás 
však v dostatočne j miere upozor iíujú na to, že buržoázne 
Ideologické centrá sa usilova li Tozdrobovať tvor iv9 front práve 
prostredníctvom rozli čn9ch módnych estetiDkých modelov, pri
čom v nadväznosti na ich p.reberanie d ochádzalo k ús tupkom 
ideologick9m o v konečnom dôsledku i pol!tick9m. v súčasnej 
et,ape pociťujeme zostrenie J.deologického z6pasu o pre·to .v po
predi stoji opiit>ovne v plne j ·násto jčiv.osti potreba sús tavného 
zjednocovania tv.orivého frontu nn základe je ho vzťahu k celo
spoločensk9m úlohá m. Dnes toto zjednocovanie chápeme a j 
v novej kva lite zjednocova nia tvorivých úslll umeloov celého 
socialistického spoločenstva. Už v minulosti sa .neraz osvedčil 
spoločn9 prls.tup k r iešeniu teoretick9cll i pr aktických tv()rl
v9ch problémov i spoločná prezentácia výdobytkov so cialis tic · 
kého umenia: Dnes už nie s ú ojedinelé spoločné knižné edi· 
cie, lkoncerty, •výst avy ·i te~>.!·e tic k é semináre, ktoré p.rlspievajú 
k t9mto integračn9m tendenciám. 

Bude ipotreb:né, ·aby sme s i v súč asnom čase - keď sa roz
hoduje o budúcnos ti ruds tva a keď n ajna liehavejšou povinnos
rau každého obyvate ľa našej planéty je a k<t!vny boj za mier -
znova uvedomili nevyhnutnosť vedomia , spoločn9ch ideovo
estetických s úradníc socialisticke j kultúry, nevyhnutnosť ak
centu práve na je j Inter nacionálny cha•rakter. 
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sieni Cs. rozhlasu v Btatisl:avé.· Na . · .:progd.:ame :z~ C!-1e) · so.x·i~s~ýol), , ma
koncerte, p;ripravenorn ·mestsk9m1 • ,tlarsk:ý(fh, ~v.Ý,G)lp.a\)n~·mec,~ý9;t, _na
výbormi Sloven.ského, .zväzú· PJ:·:oti- ·'."ši.ei(':a~ trai-§.! Č'I\ .. z.ahd\i;\)čgl,Y.ch ·skla· 
fašisti~kých ~oJO;vníkov a z,vä~'lif;Q ,;: a~~el~v:':~p'r~zoo}'tnj.i).cJ~h: '· ópf!ret_u 
čs.-sovJetskeh?. PFlatefstva 'VY .. st·l,lPJi.. . !:''ffi'~~käl, .v.ystúP!11.;, 2\'~ 1!1~~Rovsk e
Symfoniciký o,rc hestel." ~.s: . roz-h.la', :· hq_'.'flf.hžobnélfo lJt~d~.a ; Z. Ivano" 
s u v Brattslaoxe • . ktort· ~oa takto.v- . ~~- 1;'. ' 1\:tntl·l'fiQ}'.á,, .• V.' Kri~o-nosov 
kou zas!. um~ ICf! Pavla ·.sagi,na. u; '" ~''á:.-v~'narľilw; z ,praž~ého · karl!n
viedo.J diela ~- Smetanu; .7{;··, D:vo-.· ' · 5'1\:~~~:diyadlq · E.-:<·Cihel1t.!Koýá a O. 
i'áka, M. L 'lH!nku, ~· ·~: C~j_!totV, ; ··~ťáY~~?'B.eiiÚ.riske~o ;d ivadla, Metro-. 
ského, D . . Sostak·oviča, A.· , Opená~a ·. tro'i~ ~. ··:~á$t.enov,(l'' a. ·1, .. K,uhnert, 
a v p.remiéré Hud?u Pt"e ,~M:či,kY, · ; _:f:•:Q.~J:l~f,~l\:ó · · hostt!ersk'~ľi,O . sťiboru 
P. Bagina. · Spoluúčmkov,ah , ~6Hstl ~ :.}!~~·)ľ,bJóh\I)'OV·á, M •. · S-ch:We.lgb"Offero
ope.ry SND Anna Kaj,ab:oyá; $1·änt.t· · J ~(1;. )k ;'M.~:~cii:áC~Qyä," F ~:et:t·e·d1k, E. 
šek Li·vQľa a Ope.rný zhp·r SNI:l~ · ·. \ .M+.•ÍI,hi.;.'iJ:., !~}í.!ši. D,9t'i>l·~~l'B;mu ·kon-

. •· · • ....,r ....._ .-~·· 1 '· .. · ··• let ke. b a let-
- Z HUDOBNf':HO i iVOTA ·BAR-- • . c,t::l't tl'\'~. pr.is.,..e O, .~l:~~~0'ťt1 li • 
" . • .... • . :. ,qé,,~it'uo. · Rl\< B'E.Jhcptryo~q· • a. .a. M~-

DEJOVA. rraa'Kóv ··a ··2en'si{á :'·časť baletného 
, - ĽSU v Ba rdejove, Z!l-Pš pri , •Sl1Ddrlit. Nové-j·;scép.{ orc;:hester No
ĽŠU a ZK ROH _n. p. Ja~ v Ba'ľ<ie- · . veJ:' ~~ény striedavo· di"l'Lg'SJY~li zas\. 
jove uspo.r~adah dňa 22. nove~- · umeJec " 2í, '·Mčl'cháč'e·k\ •· IÍ·l' .' B. Sie· 
bra 1981 slávnostný ~oncert žta- · , zák ':w: Kr.mnbéi'n: . .. & .. · A.bus~limov 
imv 1. a IL stupňa Ľš,U .na · po- ' .. :' M.·· iHtomeí-ka : .· • ,. ·'. :· 
česť 64. výro.čia VOSR a Mesiaca ... u, •. : : r ·, .. o;>:· ' > , -~· : , ~ .. , ' 
CSSP. Na tomto už tradičnom ,pô- ·. · · .• :;;f:lt.J I;>l3A;,~0~9;L'N,1CKY.CH SPE
dujatť pred.sta \11111 sa ži~9_i hudo~~- VQ,Kq}~~ ... H.up~·~l1~' q~~e_'Hm~e . S~o: 
ného, ljterámo-dr.amatiqkého 11, ~-- ve!).S-*~.1;10 . pá:ľ.~~? IJltiZEla,.'~ · Bt;,~ 
neč~éň.q odboru ĽSU '!' g~tský sp'e; tisla~~<r,us!l0;Ja;«:~J.~"V :rpjhcp~ -š.VOJ.
vác'\ty· zb.o·r Radosť prl ·nsu a ZK · h<p, P.~.Y~~~tŕíjllc?." . ..;~.i~I\1 ~·on~erto} 
RO Ii . . n. p. Jas v Ba.rde;ove._-: ; r • v p.I.'i.§sto.r,.~~~)!'S:~~Y , Hu.~-abné na-
~ Hudba a p:oézia , ·kt<,Jrú nl am~·· stco)e : na ·~~e..IJ~~u · .dň~ 2~. no

radi - to bol názov hudobno-U- . vémbt,W'1~8il:.koncert Hud))a r.obot
terárneho . pásma, s !ktorým n}éd,~i ~ · nťc~y~:h. ·· :':s}j1lv'okolov. · Óčin~ov~li 
strecloškols•kú ·mládež zavrtali :O.ň'.a' · . člemo:v;.la ... ~lp;venského 'filbarmomc-
24. novembra 1981 >Význaorn,ná .){i~> '.)<~)lo "zboru . s :dirigent~m ., ,Pa.vl·~l~ 
.v-ITistka, z.asl. umel·kyňa J<láraflav.- . •• B·.!\XOm. ,,Ovo.dné> slovo ~~- Ľuby Ba~ 
lťková ·a zas!. umelkyňa . E~a K.ris- . !ovej, CSc. novým pobracl.om Pľl· 
tfnová, členka SND v .. Bratislav~ . . .. ]jlfžllo zdru~enia robotnlkov v kul
Básett Umenie život.a od M. R . . M'ar- .. túrnych s polkoch, hiaxne SQolkoch 
tá.kovej , sloovenskú 1udo·vú baladu speváckych. Na P_ód!u ožili zbor y 
Išli hY.dci ·_horou, ftpyyok· .. 2! P}'{>zy~R, ·~·:PJA:I Utttm~~a, Sl).}·U~o~ný -po?ho~ 
Jašfk.a · M'esia c na vo,M ·• a·· yý-äer.Jft:<~-1"tii1f;)$·!l1tW;a~ :a y",.I. ~u.en~na, z bo 
Hájnikovej · ženy P. O . . H.vie,zcf~IJ:i•'""· ,ro'V~ ·~;skfiltl·l:iy . A. . ·M9y~esa! a M. 
V>a v umeleckom . pre_df!e~e--;: -~19' _.,.., ·Sc]hii~!<!-rJ~r~~a,Vst~:ého·. , ,: :; · 
K•r<istfnovej priliehavo a ·~ieľ.ml· <e.íť- ·.:" · . : '·šl'ATNY AKAD:ElÝ!I.CKÝ SO· 
li-vo d'oplňóv·ali hudobné· ·'vrtJž,ko/·:. z' ,· BQ~ ~-ĽUJi>O\dc,H· T~~Gb'Y ' ZOK z 
diel J. Kože! u ha, V·. Nôvdl(<ľ ·ti Fi': · • 'MÔlriiavS!kéf- SSR vy'stuP;qv~l "v rám
Su~hoňa 'v poda nf Kl~ g~v-!1k9.: ' . ' cťlJ?inul~rc;>č-ného fyi~~!~C? CSS_P na 
veJ. · • . ' .. <.. , . " ·,:. ·sJ~vénsl<o. ~Zo K bol 9ajväčŠfm . so
:_ Klavirny · recLt1il Petr(,l -,Toi>e.ri · 'víeťskylf\· ' uméleckým. kole}i tívom, 
czer.a sa uskuboč.nil 27. · nov'embra~' ' kto~9 n~:za1<Jade č:s.-sov)ets\{ej kul-
1981 v ZK ROH n. p . . Jas. · V -.feho' t úi·nei' dohody' p~;išie l dQ CSSR abo
podani zazneli diela p. v:. Bee~ho- ,. ' \Út.tl;t> -kuft11i·rti pcogram · !ll.i!lu~oroč
vena (Sonáta E dur, op·. 109), Il. né'híe' · Mesiaca C.SSP. V Bratislave 
Janáč.ka (V hmlách).: C. Deb'u~s.Y: . . s~: sÚbo i:·, p.re.dstavil 1. .. decembr? 
ho (Obrazy I.) čl ' R,, Schumanna 19'81:"V ' B·óme . ROH na j!:áver SVOJ-

( VtedenSJké fašia ngy, . op. 26), ho ·turn~ . pď . Sl!ov~nsl<u, 
: . (S. f.O) . , · . ~"MUSIC~ FESTIV'·~·, ~ lávnost-

• SPOMIENK OV? . VEčE}{ pr_i ·. I} Ý ·k~ncert ,Music á 1est1v<J, Ostred-
priležitost-i 100. výročia nar9:äe!!iu n€j -~u~tiy Min.is~~J\S~W\ vRúti;? SSR 
s.kladateJov ' Bélu Bartóka a . &His,JJ· a., P'<Jstí~.kovef hudby y Bra~tstave 
láša Schneidr-a -Trnavského uspo- sa '!lskutočnil 2. d ecembra J.~81 v 
r i:adala 23. ··nov,embra 1981 :csu,. , ~r~t1s}a\i:sk.ej' Reduťe pri pr!le,žitos-

Koncert poslucháfoy:·. ·· 
·bratislavskej VSMU v Dn\ždanocll. 

Už· vine a ko dvadsaťročn(J t ra díciu d ružob
ných s tykov nčlďa léj ús pešne rozvíjf! brat islav
skó VšMU s Konzervatór iom v Kyjeve a d ráž
ď<mskou Hochschule f Ur Musik. Rčlz do rolku 
sa š tudenti pra videln e· stretáva j(! na družob
n f•c h š kolách, ho'spitu}ú v triedach jednotlivých 
odboľov, zúčastňujú sa odborných prednášok, 
či už z pr oblematiky interpr etácie alebo vyučo
vacích metód. Vyvrcholenim t ak9chto pod u jatf 
je kon c-e.rt hostí, na ktorom su môže okrem 
st udentov š koly zúčastniť i verejno sť. 

V rámci ta ke jto a kcie sa kona l 4. novembra 
1981 a j k·oncer t poslucháčov br at.is!avske.j VŠMU 
v koncertnej sieni, drážďanske·j Hoc hschule fUl' 
Mus ik. Prebiehal v neoby~ajne priatefske j at· 
mosfére pred z ralkom nadšeného drážďanské
ho obecenstva. Mladi slovenskí umelci zožali 
veJký úspech, ktorý sa stal zárove1'í potvrdením 
l\vality výuky na brčl tislu vskej VŠMU. 

Mnohé výk<my zn iesli prlsne kritériá ho dn.o
teni a. V podčln i Ewalda Dan'eia zaznela Sonoá
ta -Balada č. 3 pre husle sólo E. Ysaya čl Largo 
pre husle a klavír F. M. Veraciniho (klavír -
P. Kaščák) . Precízna hra, vystihnutie dramatič
nosti a dynamičnosti procesu, a le hlavne m u
zikantské spontánnosť s(t h lavnými atribút mi 
je ho· j}rejavu. 

Roman Pálka sa predsta vll s klad-bou L. v. 
Beethuvena Sedem variácii Es dur pre vio
lončelo a klavír ( P. Kaščák), ktorú inte rpr·eto
val peJkným kultivova ným tónom nástroja. 

Z dychových nást rojov bol zastúpený hoboj. 
Michal Šintál, ktorý s i vybral Brittenovo dielo 
S ix metamorphoses after Ov id ( Pan· Phaeten
Nlobe-Bacchus-N arcissuy-Arethusa). vynikajú
c im s pôsobom vystihol prog ramový cha rakter 
týchto sk J.adieb. Disponuje výbornou technikou 
hry a širokou p:äletou dynamických odt!enkov. 

Pekný výkon podali aj kl aviristi T-áňa Medzi-

hradská v Chopinovej Barcarole Fis dur, O>P· ll 
a Peter J{aščák v Schumannovej Toccata op. 7. 

K vrcho lným zážitkom tohto večera patrill ·a j 
výkony spevákov - so.pranlstky Ľubice 'Rybár· 
skej, v interpretácii ktora1 s.111.e si vypočuli Dv.o· 
rá/kove piesne V tak mnohém srdci mrtvo jesť 
a Dejte klec jesti'ábu a áriu Marga réty z opery 
Mefis tofeles A. Boita. Zvuková šir k a, farba 
hlasu, prirodzenosť prejavu zanechali v posfu· 
cháčovi hlboký emociálny zážitok. 

Irena Mišlko.vá-Lukáčová zaspievala p!.esne 
F. Lisz-ta (Freud voli und leldvoll , Vergiftet sind 
mein e Lieder J. Debussyho ( Fantoches ) a ál'1u 
Arm idy z Dvoi'ákovej opery Armida. Mlado
dramatický až lyrický soprán te jto lntepretky 
dáva tušiť velké perspektívy. 

úspech mladého tenoristu Ivana OlvAta je 
tiež potvrdením dobré.\lo mena našej speváckeJ 
školy. Dobré zvládnutie ná-ročných piesnt M. 
Schn'eidra-Trnavského (Prsteň, Vesper dominl
cae l , ale najm !i ária indickéh.O hos.ťa z opery · 
Sadko N. Rimského-Kmsalkova svedč ia o inter· 
pretových kvalitách. 

Dobrý dojem z koncertu a celkové p.rfjemné 
ovzdušie ešte znásob111 nemeckí priatelia sv.o
jou milou pohostinnosťou a starostUvostou. Po
čns päťd1'íového pobytu n ašich študentov pri· 
pravili posedenie oo študentmi a prorektorom 
tamojšej školy, ~abezpeč1li návštevu Beethove
novej opery Fidelio, zorganizovali prehlia d·kU 
pamätihoďnostf mesta i svet(}známej obrazárne. 

Všetci si "Odnáša ll so seb:ou kr ásne , a mllé 
sp.omienky n.a pr ia tel s-ké stretnutie v Drážďa
noch. Aj takéto podu jat.ia prispie·v.a jú k rozvoju 
vyučovacích metód Jl čl bratisLavskej VSMU; pre
tože výmena skl1senostť je vždy výbor.ným zdro
jom poznania čl poorovnáva nia. 

Z. MARTINAKOVA 

Diplomový klavírny reciUll 
Klaudie Jurkovičovej 

Vysoká §kola múzických umeni v Bratislave 
uspor iadala 16. novembra 1981 v Divadelnom 
štúdiu VSMU klavírny r ecitál poslucháčky ško ly 
Klaudie Ju rkovičovej, pri pr!ležitosti ukonče
nia jej vysokoškolských š tl1d if. V posledn9ch 
ročníkoch Jurkovičová pracova la pod vedením 

.známeho slovenského klaviristu a koncertného 
umelca mladšej genepácie Petra Toperczera , 
ktorý sa venuje i pedagogicke j činnosti na 
VŠMU, kde pracuje a ko odborný asistent. 

Diplomová práca, · kbor l1 Klaudia Junkovičová 
prezentovala na absolventskom koncerte, po
zostávala z diel rôznych štýl•ových obdobi. Na 
úvod zazneli 4 klavirne sonáty .talianskeho 
čP.mbalistu a skladateľa Domenica Sca-rlattiho. 
Tieto jednočasťové ,,wnátové miniat úry", v k to
rých s a už objavujú zárodky neskoršej t ro j
d ielnej sonátove j fo r my, prezrádzajú v mno
hom vplyvy tanečnej hud by. Ju·rkovičov·ej pred
nes s a vyznač-ova l dôkladnou prípra vou, pre
svedčivo dokázala pretlmočiť náladu jednotli
vých sonát , dobre• zvládla br !lantné pasáže, 
rýchle r epetície na jednom tóne, ako i klavi
risticky ·nie veľmi výhodné kr!ženie rú k v Soná
te d mol, v ine vhodne j pr e in't erpre táciu na 
clo!Jovom nástr.o jL Variácie C dur KZ 21i5 W. A. 
Mozarta sú prfkladom geniá lnos ti auto r a, k to
r ý jednoduchú, terne!' banálnu tému rodovej 
piesne dolkázal rozvin úf do hravého až roko ko-

vého rojčenia, ospevujúceho radost zo života. 
Jurkovičová vynikajl1co štýlovo .interpr~tQyala 

túto Mozartovu skladbu, zjavne nadraďovala 
jej spevnú melodičnosť, pričom ;nechala vynik
núť i svoju obdivuhodnú techniku so zreterom 
na či~totu intonácie a pregnantnosť rytmického 
cttenia. Maurice Ravel je s kl adátelom, v kto
.ro m sa spájajl1 d·ve blfzke kult úrne sféry -
š panielska a · francúzski\. Tento ·aspekt sa pre
javil i v skladbách interpretovanýc!J,- Jurkóvioo
vou. Pavlma pour une inlanfe défunte je sklad
bou smútku a r ezignácie. Poslucháčom je zná
ma skôr z orchestrá lneho znenia, hoci pôvod
ne vznikla pre lklavír. Jurkovičová s nadhla
do m vyst ihla atmosfé·r u skrytého filqzof ického 
podtextu. Cyklus Valses nobles et senum·enta· 
les, pôvodne napísaný p re klavior (autorom ne
s kôr tiež s vynikajúcim majstrovstvom zinštru
mentova-ný J. je d ielom pevného tvaru a rytmic· 
kej výraznosti. V Interpretácii klaviristky do
minovali jemnosť podan ia a zmysel pre impre
sionistickl1 farebnosť. Záverom odzneli Davida· 
biindlertänze op. 6 Roberta Schuman•na. Toto 
vrcholné klaviristioké dielo zahrala Jurkovi
čová s mimor iadnou zan ietenosť-ou a subjektív
nym vkladom. 

Diplomový rec itá l Kla udie ]urkqv ičovej do
kumentoval je j vysokú odborn·l1 pripravenost 
a u:kázčl l nám k lávi r is tku značného technické
ho rozletu a er udície. 

B. DLHAIIIOVA 

. Kováčska 48 .. v K•oš!ciach spolu .so · .. t~' ·~~-í y~to·č.ia · V'oSR , a M~siaca 
ZRPS. V. poda n! ž!akóv ško.ly od· , ť:!SSP" , K'bncert, z,o&tavE!ný .. predo
zneli t·u piesne a sk l~dby• B .. Bar- .. ·, · v.šetlk~n\ .:. z : élié.l rusk$~h. soviet
tóka zo zbierolk Pre , deti a ~i.kro- . 'l , si.<Y;~h.-~· l)·~~iéluk~qd9teľov, d.irigo· 
kozmos, od M. Schneid•rčl-Tr'nav .• . .., v·a h ·:stl;iedavr:r mw .. Michal Galo
ského skladby zo <:bleŕky Pestrý ... ,:.v-et: ··.injt: {o~ef Be ták·,. ·kPt. Duš an 
rad skladieb· a Slovenská · sdna-tf• , ·• Mareček'; ·Ilpoi·: A .. ··Cupe>k a por. 
na. V rámci mhoročných drufub· . • Vlad(m'í.t' Kadlečík. K úspechu kon
ných stykov uvftala škola pr1spe- ' certu :.Pr)Speli vý·znb.mn9m po.die
v.o·k žiakov ĽšU v Bratislave, ul. · lom ttež , d.etský ·zbor Slniečko pri 
Obranoo:v mieru 6, a to dve .plel!- ' úDľMKG. ·v. B'ratis!aye· a sólisti S. 

Koncert Symfonického orc)J.estra 
·bratislavského konzervatória 

ne ód B. Bartóka a M. Schnei-dra- • 'Kopčá'k, E .. HoličkoŇá,• M. Verne
Trnavského. . (T. S.) · rovif,.·J . ."Vido\iá, G: Qt\10V1i, M. ·Svá-

• RE CIT AL EDUARDA GRACA ' ba , 1'·; _Havra~: P1:e? }9n~~room, ~a 
v ZILINE. Dňa 27. novembra 1981 , .ktorom sa 4UČast-nlll;I1).101 ster vnut-
uskuto·čnil ··sa v. žillrtskom Dome Pa :S~R Stefran ~az,qr., a p~edsed~a 
umenia Fat.Ta··r ecitál :vynikajúcelio z.s_s·. rtár .. umele.~ E~en Such.on, 
sovietskeho' h:uslistú, zas!. umelca W~lí~vor_t~ o vý~nam!) _'VO~R plk. 
RSFSR Edua11da Gŕača,.. ktorý ' ša ~~:· ,Jlá.ne~Ikt Va(~č~a. .. 
po sv.ojlch vystúpe.ni-!l~h ·v ·.Bré!-ti~Hl\ , ~~'21VC'!TNf':~~ Jl:!BILEU ZASL. 
ve, Trnave a •· Košiciach predst~11il , , ~&!4C~ · Ki,l.ROLA ·ELBERTA ( 70 ) 
i žllinskériru publilku .s'po lu s·ó ·syp- ~ . ~~~Fič\dalt ·Cs. rozhlas. v. Bratisla· 
j<Ju stálou umeleckou partnflr"~'ou:, ~ - x~·: !ľ'·S\117. votr_r-a. Npve·j scény v Bru· 
klavi.ristk•ou Al!.ou Ma.Joletkovou. • tľ~la,"1e , 6i decem)Jra 1981 ·v kon· 
Program koncertu bol · rost-ave.ný , ~~rt~ef sieni 'Cs.,1.rdzhlasu v Bratí
zo známych die~ sveto-'.~ ej' h.\JSľQ,vej .. · ~\.ll~.f(" sláY_nóstJ1Ý, .j{o)'icel't· ' z jeho 
Hteootúry, interpretáciou ·•ktorýc,h , · QJ!é~etnej tvorby~ l;{a .. tkópcerte od
E. Gr.ať op!lť potvrdil svoje nepo- · • zneto šesť .ul<;á~k '.:l:. operety .,Z pr!-
pieratefné kV'al1ty. úvodom <>dzne- stai\l[l ·' do pt;ístav-u". a . sedem uká-
Ja Súnáta E dur, č. 3 J. S. Bacha, žo]{ ~ operety "po vjden'ia , láska". 
ďalej Sonáta D dur, ~- 3 s. Prok<>- Účil\f<ovalľ· sólisti ,Spevohry Novej 
fieva, Sonáta A dur C~ F.l"ancka . scény:. ~asÍ:; _' um~~e.c Ka-ro~ V!ach, 
a na záver I-ntrodukcia a Rondo Božena Pulbnyiová, M'áriQ, Schweig
capriciosso c. Saint-Saeps<J. o vy- .. · ~o~feroirá; ~u:r.éta :~v.~rt:et.o"vá, -E:liška 
tvorenie výbornej atmo~féry kon-. Macháčkov.á; Ladislav Miš)iovič, Jo-
ce.rtu sa v nemalej miere zasll1ž·i· zef Be·ned}k, ~a~oJ Cá.Hk. Orches-
ro · i vďačgé a p.ozorné · publ~um teľ . ·Novej · .scény , dirigóval zasL 
v prep.lnene.J sále, k toré' dok~Z!l· imieléc . Zden!!k. . Macháček.· Pred 
lo, 'že ž1llna sa stala SkutočnýiJl koncťrtom jubilanta · J?Ozdr.avil šéf 
centrom umenia severného Slo- Hudobného" -vysielania Cs. rozhla-
venska a že problémy ~- ná-vštl!Y· su v :Bra~islave Igor Dibák. 

.•' 

V nedeľu 22. novembra 1981 uskutočnil sa v 
Koncertnej sieni Slovenske j filhar mónie kon 
cer t Symfonického orchestru a sólistov Kon- · 
zervatória v Bratisl ave. Koncert pripravili pr-o
fes·ori n žiaci školy v rámci Mesiaca českoslo
vens ko-sovietskeho priateľstvu a k Me dzinár-od
n ému dľíu študentstva . Na programe koncertu 
boli Pred·ohra Franza Schuberta, Koncert pre 
klavír a orchester a mol Roberta Schumanna 
a Koncert pre violončelo a orchester Es dur 
Dmitrija šostakoviča. Symfonický koncert, kto
rý obecenstvo prijalo s n adšením, dirigoval 
profesor Konzervatória v Bratislave Vladimir 
Dane k. 

Pôsobivá Schuber tova o rc hestrá lna skladba 
RQsamunda bola pre mladých interpretov taž
k·ou interpretačnou úlohou , a le aj tak sa im 
podarilo podčiarknuť krásu r omantickej kan
t ilény na dobrej žiackej úrovn i. Skladba si však 
vyžaduje viac technicke j is toty a umelec.ke j 
zrelosti. V Schuma nnovom Klavírnom koncerte 
a mol hrala p.o prvý r az s orchestro.m žiačka 
IV. ročnfka Daniela Satur}'Gvá. Na interpretáciu 
bo!l:1 dôkladne pripravená proiesorom Jurajom 
Maš indom. P-rejavila sa a ko ta:Jenbovahá žiač
ku, jej pre·jav sa vyznačova l muzikantským elá
nom, kantabilnosť•ou a expresívnosťou. Súčasne 
vš ak mala urč ité rytmické nepresnosti, preto 
celková výstavba skla dby stratila výraz,né kon
túry. Problémy sólis tky pr iamo súviseli s hrou 
orchestra. Register sláčikových nástrojov to·hto 
symfon ického orchestra bol jeho n a jslabším 
článkom. Najmä huslistom chýbala Jednotnosf, 

presný rytmický pulz a technická presnost in
te rpretácie. Táto skuťočnosť je o to prekvapujú
ce jšia, že sláčiková skupina ško!Sikého orches
tra tradične patr.ila k najdokonale jším. 

Só!lstu šostakovičovho violončelového kon
cm·tu Eug.ena Procháca, žiaka V. ročnfka, u~ 
dobre poznáme z koncertnéh-o pódia. Aj te.nto
l'az dokázal , že dôkladne rozví ja pod vede.ntm 
p rofesora Jura ja Fazekaša svoj ta lent. Zahra l 
violončelový part s obdivuhodnou istotou a 
čistotou, pričom vystihol výraz a zmysel kon
certného diela. Osobitný význa m pre cellrové 
vyznenie diela mala pe rfektne pripravená, sku
pina dych.ových n ástrojov. Peter Jankech, žiak 
IV. ročnllka z tr.ie.dy p·rofesora Ivana Chladné
ho, veľmi pôsobivo a intonačne čisto rozoznel 
sóla lesného rohu a viedol s violonče~om zmys
luplnS· dialóg. Výborne zahrali aj klarinetisti 
Zoltán Grunza1 žiak VI. ročníka a Iva-n Viskup, 
žiak IV. ročnfka, obidvaja z triedy profesora 
Edmunda Bombaru. Flaut-ista Daniel . Janfkovič, 
žiak IV. ročnika z triedy profesora Viktora 
Vavru, presvedčil o svojej technickej vyspelosti 
a dravej muzikalite. 

Koncert Symfonického orchestra Konzervató
ria v Bratislave nadcho l všetkých prftomných · 
k dlhotrvajúcim !)otleskom. Do·kumimtova,l kva
litné výsledky náročnej práce s mladý!lll in
terpretmi a potvrdil Sikubočnosť, že !)ravldelná 
a dôkladná práca interného dirigenta Vladi
mfra Dan!!ka vytvol."lila zo š kolského orchestra 
perspektfvne symfonické telesu. 

-DS· 



7. bratislavské 
džezové dni 

Na svete s ú rôzne hudobné festiv·aly. J,edny sa snažia 
byt na jmä spoločenskou udalosťou, iné si zaklada jú na 
svojom umeleckom a kultúrnom prfnose. Aj u nás máme 
množstvo hudobných podujat!, ktoré manifestujú skôr 
nové trendy v •obliekanf, alebo nové možnosti spájania 
zábavného priemyslu s občianskou náukou. Máme však 
aj skutočné festivaly, ktoré sa snažta ľudom .s.prostredik·O· 
va ť pred<J v·šetkým hudbu. 

Džezový spevák Peter Lipa na 7. PDD opätovne doku
mentoval, že patrí k ·na.jvýznamnejiim osobnostiam na· 
iej súčasnej dillezove·j sl:ény. 

O Bratislavských džezo'Vých dňoch sa nezvykn.e ho· 
variť toľko ako o iných podujat iach toht o d ruhu, ne
.predchá dza jú im ani tzv. "tlačové pora dy" [svo jrázne 
p omenovanie pre s.pol•o čnú konzumáciu kávy a pár kov 
s hol'č,icou l a už vo nkoncom sa kvôLi nim necho dí do 
.Tuzexu po rôzne fia lové a · ružové kombinézy. Napriek 
:~amu sa vš.ak na ne každoročne teš! množstvo ľud!. Od 
na dšenc•ov, ktoľl sú na ich organizácii zaint.eresovan f 
až po veľké zást upy mladých ľud! , ponáhľajúc ich sa 
v prvý decembrú vý v!kend do PKO, aby chyti li .aspoii 
t r0ch~l slušné miesto. štvrtý d·ec.ember 1981 sa v mno
•hom podobal piatemu decembru 1980: h usté sn eženie, 
spôsobujúce . ones;korené prfchody účinkujúcich, sála 
plná napätia a netrpezlivého oč akávanj.a, htstka z.vu
kových technik•o v odstrai\ujúc.a posledné zá·vady. Neob
vyklá bola snáď len prítomnosť Ceskosl ov~nsk ej telev1· 
vie , ktorá podobne .a ko nak l·adateľstv-o Opus (živým dvoj
albumom ) prejavila o B.ratislavs ké džez;ové dn i konel!ne 
ma rkant nejšf záuje m. 

Mierny šok čaka l d.ivákov už v podobe prvého účin
ku júceho. Na pódiu sa tatiž objavil Peter Lipa s č!msi, 

čo by sa dalo snáď na jpril ieha v.ejš ie nazvať a rmádnym 
ume•lec•kým súborom. "S polu s kilaviristom Petrom Brei
nerom, to ho času na zálkladnej vojens kej s lužbe, s a na 
pódiu obj'avilo ešt e n iekoľk•o ďalš!·ch uniforiem. Hudba 
ktorú však tít•o chlapci predviedli, nemala s uniformita~ 
nič spoločné. A to aj n apriek tomu, že v n ej dominova la 
s kôr tradÍcia, než novátors ké pokus y. Pozornosť publika 
upútal a .na jmä Breinemva hra, pripomína júca Makovi
czovo koketQvanie s Tatumom, ho ci s i zvolll pr.edsa len 
tr.ochu romantlckejš! výra z. Okrem známeho Ja·plinovho 
Enter ta iner a zahr·a l s polu s P.etrom Lipom rockovú sk la d
bu "Got to get to int o my Hfe " otl Beatles, ktorú pred
ne dá vnom t ak preslávi!.a •a mer.tcká Slkupi·n a Earth Wind 
a nd F ire. V Lipovom podani vyznieva li Beatles s kôr ka 
baretne, n ež rockovo. Na demonštráciu jeho perfektnéh o 
džezového s pevu to však úplne stačilo . Kva !Hy toht o 
s peváka, ktorý už dá vno dosahuje eu-róps ke pa rametre, 
z r.oka na rok rastú - v intoná cii i v šfrke fa:r ebného 
r egist ra. Pozor uhodné n.a Lipov,i je a j to, že spieva 
s plným nasadenfm rovna ko v pivárni ako vo v eľke j 

festiva lovej s ále. Nej d-e mu totiž o formu vlastného pre
ja vu, a le o obs.a h, o úzky ko ntakt s publiikom. Obdivu
hodná je aj jeho schopnos ť vc!tiť sa rovnako d•o černoš
s kého s oulu, ak•o do šlitrov.sky laden ých šansónov [pri
pomfnala ich Breiner ova -)atnovicova skladba "Ka mará tka 
samota"l-

Pod pojmom džez sa vo sv.ete už dávn o nerozumie Jen 
používa nie is tých .rytmov, harmónii a fráz,ovai:J..ia (t•akto 
"využíval" dže Z<Jvé prvky dnes už k histórii pat riaci 
Gerschwin), ale skôr akýBi globálny pr!stup k tvorbe, 
vyznačujúc! sa n ajmä p.rincfpom slobod y a neviazan osti. 
Práve t a kto ponímanou džezovou hudbou sa dnes in
špiru jú mnoh i skla date!.ia vá žnej hudby. Najmä v USA, 
kde medzi t·vorbou ·súčasný.ch sklad.ateľov [ Reicha, Ena 
a lebo Cagea l a tvorbou džez,menov t alkmer niet •r•ozdi.elu. 
Zdá sa však, že a j samot nú neviazanosť možno vnfmať 
len na pozadí určitej , aspoň minimálnej dávky "viaz,a
nosti". Aj uprostred tohO' naj väčšieh•o chaosu by mal a 
byť prftomná aspoň št ipka zákonitosti a logiky. Inak 
potom ta káto hudba nudi. V horšom .P·rípad•e znervózňu· 
je. Príklad•om je vystúpen ie d ua Hanes - Zer be z NDR, 
kto.ré fakti~ky n·eprekročil<o •rámec zvukových orgif. Nie 
každý zvuk je zároveň aj h udbou. Túto skutočnosť zrej
me vel mi dobre pozná vynikajúci západonemecký t•rom
bónlsta Alber t Mangelsdorf, ·ktorý ·s polu s !klaviristom 
Wolfgangom Da unerom predrviedol v Bratis lav.e nielen 
vl•as tnú povestnú v.!,rtuozitu [hra na trombóne v dvoj
hlasoch, n ezriedka dokonca kontrapunkticky. vedených), 
ale aJ schopnosť oka mžite n a, mieste tmpro:vl2lovat za: 

ujfmavé harmonické a melodické spojenia a vzbudzo~a ť 

tak v poslucháčoch prfje mný pocit napätia. . 
Úalšfm západonemeckým ,.tr hákom" bol súbor Mom· 

basa. Trhákom v uvodz,ovkách preto , že hoci v ňom 
dominovali čiern i hudo bníci [novinka n a BDD), l1i:! kto· 
t•ých sa vždy č aká len to n a jlepš ie, ,neprin iesol Momba sa 
v podst·a te nič, čo qy sme už u nás nepoznali,- alebo 
sámi nerobili. Aj keď určitý afr.ický lkolor.it je v našom 
prostredí vždy spestrením, neznamená to, že len exoti
ka je zárukou kv.ality. Napríkla d [ďalši účinkujúci na 
7. BOD) Kvinteto Ladislava Ge•rhardta: už po dlhé roky 
hrá vlastne tú istú hudbu [ id e o mode rný džez ti ahnuc i 
k minst.rea mu l, kt.orá pôsobí t akmer dojmom konzerva
tivizmu, no vždy sa dobre p·očúva . Niel en vďaka vedúcej 
osobnos ti - Ladisla vov i Gerh.ardtOIVi, a le aj nášmu je
dinému džezovému gitaris tovi v pravom zmysle tohto 
sl,ova Karolovi Ondrejičko.vi ( ktorý po dlhé roky udrž.i a
va pozoruhodnú imunitu voči všetkému, čo sa zvy.km) 
nazýva ť populárno u hudbou, a n apriek svojim ne.spoT .. 
ným tkvalitám zostáva preto nepovšimnutý l a t.ak is1o 
vď,ak.a veľkému mágovi saxofónu (tenorovému i soprá
novému] Ľubošovi Tamaškovičovi, ktorý sv.ojím bluesa- · 
vým cftenlm a nezvyč.ajne mohutným tónom dokáže ako 
jeden z mála u nás zahra ť skutočný r ythm and blues. 
Keď už sme za č a li hovoriť o úrovn.i ,.atraktívnych" 

z;ahraničných sku·pín , tak treha dod.a ť , že nebyť Petra 
Lipu a jeho svoj•v.o ľného zapoJenia sa do vys túpenia 
francúzsk eho big-bandu Roge·ra Guerina, boli by diváci 
zrejme sv,edka mi neprí jemného zážit ku. Orchester Roge · 
ra Guerina hral zmes krásnych E!Ungtonových a Basie<ho 
skladieb, a le tak a kosi chladne, .a ka demicky. Nevyužil 
totiž ani jednu z dvoch možnost! - buď tieto staré 
evergreeny in terpreto•v ať v str i;ktne uutenticke j podobe 
a navodiť t ak čarovnú atmosfér u swingovej éry 30. r•o
kov, alebo použiť modernejš ie .ar anžmán .a "obľúbené 
s kladby majl)t rov'' oboh·atiť o nový výraz. Navyše tam, 
kde to bolo na jmenej žiadúce, namiesto saxnfóno vej sek
cie bol•o počuť trúbky a t rombóny, hr.a júce v podstate 
druhora dé medzihrávky. Takéto zvukové nedos ta tky s ub
t ílnej Ellingtonovej hudbe vôbec na kráse nepr.icla jú. 

Okrem skupin y )any Koubko•vej, v ktore.j okre m impuJ .. 
zívnej a hla sovo veľm i dobre vy bavenej speváčky domi
nuje gitarí'st a Michal Pavliče.k a duti Gabriel Jonáš -
Luboš Andršt [mierne handicapovanélw zlým č<Jso v ý m 
zara dením sv•o jho vystúpenia] si zvläš tn u pozomos ť za 
slúži dvojica Laco Déczi - Zdenék Dvoľák. Dva j<t kole
govira z JOčRu i z pclšte pn Hj s ku piny jazz Celula, ktorí 
už majú n a svojom konte prvCt p la lillt v edícii. Mini-jazz 
kl ub, sú jed ným z na j v Hčš íc h prís ľ u bov mt še j clžezuve j 
hudby. Laco Déczi je ve fm i dobre znän1y nielen svojím 
majstrovským •oVIi:Í cl an ím trúbky, a le .a j svo jimi ne kom
promisnými názo rmi. A známy je nielen u ncí s, ale .a j 
za oceáno m. Po čas jeho n edáv neho p:obytu v New Y•o rk u· 
o iíom v časop i se The New Haven Register n.apísal.i: 
"Eš te pred druhou s ve t>OVO U vo jnou sa vseobec ne pre·d· 
poklada l·o, že d že~ový h udobník, kto~· ý za n iečo s to jí, 
sa musel narodiť na amer ic kej pôde. A ternz má Gon.nec
ticut príležito sť zozn ám iť sa s vynikajúcim trúbkárom 
z Ceskos lovens ka -- Lacom Déczim. je to hráč približu
júci sa št ýlovo tr adícii veľkého Cliffo r da Brow!l!a". Déczi, 
lktor ý b ra l v popr.edných newymských kluboch s El·v.isom 
Jonesom , Melom Lewisom, Davidom Ear! Johnsonom. 
našiel v Zdeňkovi Dvoi'átkovi rovn·ocenného partnera, · 
schopného nie len sprevádza ť, ale a j sk.u.točne kom u
n ikovať. Dvoi'ák str ieda kesse lovskíl akorclick ú hru 
s rýchlymi stup·nicovými behmi a zv láštnym, flamenco 

•pt'ipomín,a júcim 
tremolom [modál : 
ne však pripomína 
.ar abs kú provenien
>C iu). Obč as s i k 
svojim sól am do
ko nca aj zascatuje . 
Exper iment uje s 

r.ozľaďo·v an fm 
strún (v jednej 
sklad be na pr í.klarl 
•rozší.ril ro zsah 
svo jho nást roja 
Gibsona SG tak, že 
podia dil dolné E o 
celú oktávu) a cha
r·a!kterist ický je 
na jma tým, že ne
používa ani jedno 
z rozší rený·ch gita · 
rových klišé - na-
pr íklad bezhlavé 
na pín.anie strún . 
a ké poču jeme po: 
maly v každom ta .. 
nečnom orches tri. 

Pols ký l'lockový klavirista )6zef Tot•O všetko sú 
Skrzek bol jednou z najpríťažlivej· však veci , ktoré 
~Ich umeleckých osobnosti 7. BDD nejeden návštevn ík 

7. brat islavs kých 
džezových dp.í už vopred predpokladal. No to, že so
botný . veče r sa stan e na necelú ho dinu skutočným sviat
kom hud by, nečakal •Veru nik Týmt o bleskom z jasného 
neba, ktorý všet kých pr ítomných t ak náh le zasi.ahol 
a na niekoľlkb minút d·oslova omámil , bolo vystúpenie 
poľského dua Jozef Skrze·k - Tomasz Szuka lski. Roc ka· 
vý k~av irist a a džezový saxofonist a, obaja vo svoj ej kra
Jine t _ď.a.leko. za jej hra niC·ami známe a uznávané po jmy, 
za hrah br.at.ls lavs kému ·publiku h udbu, ktorá sa síce 
n edá žánro·vo zaradiť, ale o to silne jší zážit·ok krásy 
vyvoláva. Ja zef Skrzek, pôvodne basg.itarist a u c zes lawa 
Niemen.a , potom vedúc i legendárneho tria SBB, vychá· 
dz.a v,o svojich kompozíciách rovnako z t radícií európ
s:keho romantizmu, ako a merického blues a s lovanskej 
ľudove j piesne. Pritom nemus í tle.to tt·i z lo žky vôbec z,o
súlaďovať , pre tože už dakde hlboko •VO svoj-om vnútri 
ich má pospletané a preta vené jednu do druhej. Skrze
kova hra n.a polyfónny synte tizátor využívajúca .n ajmä 
zvu~ - ~mel ého sl áčik ov ého o:rchest r a, n ešoku je len v he
domsttckom zmysle [geniálne har mónické spojen ia vy
úsťujúce do klam livých zá:vemv .a pot<om znovu pokra 
čujúce v nikdy nekončiac lch sa oblúk:och), a le očarúv·a 
aj s vojim výsos tne námdným p.oňatím. Keď sa ho na to 
pred niekoľkými rokmi pýta li, o dpovedal: "Viete , ja po
chádzam Zlo Sliezska, z baníclkeho kr·aja. Takae t á hudba 
vychádza asi z tých ban !, z te j zeme. Nebudujem svoj 
prejav žia dnymi r afinova nými prostriedkami. Spievam 
si to, čo cítim". Kiež by ta kto chápali zmyse l hudobnej 

, tvo·rby aj osta tní t v-orcov La a vk ladali do sv·ojich diel 
nielen rozum, a le. a j s rdce. Džez a rock; t ak ako ho dnes 
mnohé s kupin y vo svete pestujú, takéto možnosti posky
tu je. Tr·eba len dúfa ť, že Bratisl-avské džez•ové dni s.a' 
v budúcnost! stanú tribúno u práve t•akejto hudby. Ich 
posledný, 7. ročník, je v tomto s mere výrazn ým prísľu
bom. ~ VLADO BROžiK 

JÄN CIKKER: Paleta pre 
symfonický orchester 

Sú diela, ktorých vznil1 diktuje sám život, 
ktoré musia prísť, pretože vyrastajú jednak z 
toho, ču už bolo vypoveda né a zároveň siaha
jú po večne nedopovedaných otázkach umenia. 
Zdii sa, že z rodu takýchto diel jé i C.ikkerova 
Paleta pre symfonický o rchestet·. je písa ná ru· 
kou zre lého majstra, ale rozohriata ·opo jným 
dycho m mlad•osti, sviežim výberom farie.b r: 
vlastnej palety, mt ktore j sú uložené odtiene 
všettkých tvor ivých záchvevov a myšlienok, na
kopaných neúprosne plynúcim č asom. Cikkero· 
va Pa le ta je teda akýmsi tv.orivým odraz<Jm tej 
druhej palety, k·torú skladateľ - na rozdiel od 
maliar a ·- nenanáša na drevenú doštičku, ale 
n a nehma tateľnú predstavu, ukrytú kdesi ~ 
útrobách . pamäti a spomienok. 

Paleta a Spomienky - to sú an alógie, kto
rým sa nemôžem ubrániť, pre•tože i tu sa .,ho· 
var í" o tom. čo bolo, čq uplynulo. C Ľ!gí e t·ove 
Spomie nky s ú za túlané kdesi do mlados ti, clo 
opojnej krásy zo sveta a prírody; · tie druhé 
1 Paleta) vziš li po mnohých rokoch z hlbokého 
poznania života a práce, túžob, sklamaní .i ná
deje. Je to osobitá Cilkkerova paleta - sú to 
jeho reminiscenc;ie, jeho zážitková sféra. Dô
verne známe far by a sny. A na tejto palete , 
alebo lepšie povedané z tejto palety ·vystupujú. 
Ch·araktery javiskové, a možno i tie zo život a 
pos tavy defilujúce kdesi v diaľke, na hranici 
fantázie a s.kutočnosti. Ich tváre nie sú roz
poznaterné, a le charaktery áno. Akoby tých de· 
sať hudo bných myšlienok, ktoré .autor t a k ná· 
stojčivo exponuje , s ymbolizovalo desať rozma
n itých pro fi lov, kto ré potom v retrosp ektívnom 
z rka dlení vystupu jú v nových súvisl•ostiach au
t orovej ref·lexie. I to zrkadlenie, ku ktorému 
dochádza v ďalšom procese kompozičnej práce 
je len !ko mentárom - do povedaním myšlien
kových charakterov. Pravda , pulzácia celého 
d iela je veľmi st rmá ; ka leidoskop n <~ j rozmanl
te jších premien sa odohráva veľm i prudko. 
Ka žd ý záchvev, ka ždý nový impulz je len p~:
chavou vid inou, kt<Jr á sa stráca v pre pad lisku 
a t ieni n ového nápadu. I ·inštrumentácia, ktorá 
r eprezentu je pr esvetlen ie a kolor•ovanie nástoj
čivý ch senzuálnych a psychologických elemen
tov má nes porne velmi širokú - diferenco
van(! klav ia túru a r egistrác iu. Len medita trvne 
ú seky sú zastavením - poobhliadn utfm sa za 
súvislým tokom udalostí. A t u je azda tpritomný 
i mome nt, Vl ktor om sa vybičované kontrasty 
zmierujú - upokojuj ú. V d uchu te jto zmier
livej expresiv.tty akoby pre hov:or il pOikojn ý ko
mentujúci hlas , k tor ý ozr·ejmuje polaritu kon 
trastov a n asto lených súvis l·ost!. V Palete s a 
ob javujú viackrát tiet o vfzie pokoja, Heto kreh
ké meditá cie .a zát išia, lebo z n ich sa ·potom od 
víja vznetlivý dr.amatizmus diela. Pa leta má 
však ve ľa tvárí, veľa 'O dtieií·OV - od hrozi•vého 
podtónu suneaHstických vízii počnúc až po 
prvky rozosmiateho sar kazmu. Sú tu i impres ie 
pr.ostej a bezstarostne.j hry , ne žného citového 
vlnenia, záplava prežiar enej nehy a na strane 
clruh e.j i svet orgiasticke·j a dyna mickej vypätej 
obludnosti: je t o jednoducho pale ta vo všet· 
k},ch s voj ich dimenziách. Táto š iro.ká š kála "vi
denia" pri pom!na t eda svet, ktorý sa odohráva 
n a scéne tej druhej Cikkerovej hudobno-dra ma
t ic·kej pa le ty. Ko nšta tu jem to zámem e, a by som 
podčiarko l s piltosť .a naznačil súvisl•osti, ktoré 
som si uvedo mil so všetkou naliehavosťou a 
ap elití vnos ťou . Pretože Cik lser vedie vo svo jej 
Pa lete svojs ký dialóg so s voj-imi javisk.ovými 
postavami a ich myš lienkovým'i symbolmi. Na 
scéne ži jú tieto char.a ktery svoj ím životom 11 

mus ia dohrať sv.o ju úioh u. V P·a lete s a však 
všetky P'os tavy premietajú pred autorom v úp!· 
ne novom svet le. Je t o pr ia me a vzájo mné po
zeranie sa do očí - pOikojná kon frontácia. A tu 
sme pri jadre Cikkerovej myš lienkovej výpo
vede - je n·rin jeho vlas tný komentár-hudba, 
ktorá "nesúdi", ktorá raz s úsmevom, inotkeqy 
s ľúto sťou či s úzkostlivými obavami hľadí, 
c hápe a pozoru je. V Palete niet hnevu a n ie t 
ani súdu, lebo vše tko malo a má svo je miesto 
v hre , na ko nci ktorej sviet i l úč hrejivého ľud· 
s kého c itu. Pravda, t áto vnútorná vyrovn.anos t 
má v tomto diele in ú pova hu, ako na pr. v hu
dobno-dramaticke j tvorbe, kd e dej diktu je a u
torov.! expresívne polohy a kde · katarzia pri· 
chádza PQ wyr iešen! kon ľlik tov. I Paleta má 
s vo j pútayý pr!beh: v plyn ut! príkrych J?roti
k ladov sa st retáva jú vyhrot en é reflexie, kto ré , 
obrazne povedané, podávajú si ruky, pretože 
tu už vystúpili z deja a stali sa typom v rámci 
šir o>kej š kály postáv. 
Toľko t eda možno poveda ť o Palete, k t<O:rá 

čiastoč.ne vznikl a po napísa ní Hry o láske a 
s mrt i v roku 1969. Potom nas,Jedova li opery 
Coriolanus a Rozs udok. A vlastne až po do
končenf klavírneho výťahu .pr ipravQvan ej o pery 
Obliehanie Bystri ce sa Cikker vrátil k tomuto 
diel u, aby ho dopísal. Pr.avda, k t omu, čo spá ja 
Paletu s novou, zatia ľ nepredvedenou •operou, 
s a ešt e nemožno vyjadriť. Možno je t u prítomný 
ten dôverne zn'ámy Mikszátov svet z Oblieh ania 
Bystrice , v ktorom si to "komické" ntkdy ne
uvedomuje seba . Možno t en jemný sarka zmus 
je výpoved .ou o ľudských s labost iach , pretože 
v Pa lete sa rozhodn e spr !tom!'iuje celá šlkála 
pocitov. Cikkerov možný a pr avdepodobný do· 
tyk s týmito polohami nevylučuje emoc i-o nál
nosť, ani spmopašné pohrá vanie sa s kontrast · 
mi v záujm·e vyváženósti a h ar mónie. Dotýka m 
sa t ýchto, zati aľ la tent ných s úvislos t! v pre-

. svedčenf, že na dv'1l.znost1 tu sú a r.az ich bude 
možné s určitosťou odhaliť. Snáď to bude len 
ozrejmenie nových ch arakter:ov, ktoré tentoraz 
z Pa let y vyst6.pia priamo n a scén u, a by zahrali 
s voj príbeh, Takto sa mi ted a javí Palet a, a ko 
r ek apitulácia a oživenie určitých S'POmienok , 
ako sve t, ktorý vo la l po tviOľivom pl,'_e 1;lmočení, 
aby moh•ol 'ž i ť svojím vlastným živ.ottrm• 

IGO~ · BERGER 

,;;:~.,··. 

.. 



SLOVENSKÁ FILHARMONIA 
19. a 20. Xl. 1981 

René Klopfenstein, riaditel medziná
rodného festivalu v Montreux-Vevey vo 
Svajčiarsku, dostal v rámci dvojice fii
harmonických abonentných podujati pri
Ježitosť predstavlt sa a ko dirigent bra
tislavskému obecenstvu. 

Ak by sme na jeho vyst(Ipeni hJadall 
niečo pozitlvne, dospeli by sme ku kon
štatovaniu, že to bola jedine neošúchaná 
dra maturgia a presvedčivl sólisti. .Klop
fensteinov dir igentský výkon vyvolával 
totiž značné rozpaky a pri jeh·o hodno
teni niet sa o čo oprieť , z čoho vychá
dzať. V jeho ge~tách, ktorými viedol or
chester, by sme !ažk·o našli vypestovanej 
illu dirigentskú techniku a vo výraze in
dividuálnejšie vyhra nený prejav. Bol bliž
šie k amatérsko·k apelnlckemu, ako k 
profesionálne ume leckému výkonu. Aj 
keď Klopfenste!n do Istej miery rešpek
toval p(}ž!adavky partitúry, a a j tempo 
do kázal udržať, z koncepcie jednotllvých 
diel sotva by sme dokáza ll vyabstraho· 
va! c!elavedomejšl repr.adukčno-tvorivý 
zámer. Tieto pripomienky sa vzťahuj(! 
predovšetkým na úvodnú predohru k 1\(o· 
zartovej opere Carovná flauta (KZ 620) 
i záverečnú skladbu, s istým elánom ako· 
tak stvárnenú Schumannovu l. symfóniu 
·B dur, op. 38 .,Jarnd". 

Nášmu Pllbllku už známy popredný 
sovietsky huslista Eduard Grai!, zaslúži
lý umelec RSFSR, predstavil sa v nezná
mom Dvojkoncerte 'pre husle, ·klavir a 
sláčikový orchester F dur J. Haydna 
(Hob. XVIII/&) , kde mu klavt.rnou par t· 
n e rkou bola jeho krajanka Alla Malolet
ková. Výsledný dojem z tohto diela bol 
oproti Iným s!kladbám večera trochu 
pr!aznivejšl, pretože k<>ncepciu diela ur
čovali sólisti. Grač sa rpred-stavil ·publi
k u aj a k<> pohotový vlol!sta, kt.orý v Bar
tókovom Koncerte pre violu a orchester, 
op. posth. demonštroval nielen zdatné 
technické zázemie, ale aj scho.p.nosť vhl
biť sa do sveta živého optimizmu 1 fi
lozofickej meditácie veJkého maď-arského 
skladateJa. 

26. Xl. 1981 

Hosťovanie japonského s ymfonického 
orchestra }omlurl (Yomiuri Nippon Sym
phony Orchestra ), ktorého koncertným 
majstrom bol v r. 1978-79 tiež náš Aladár 
Móži, stalo sa význa mnou ku!t(trno-spo
ločeilsltóU 'Udalosťou. Toto vyn\kajťtce te
leso zaujme na prvé poč utie vysokou 
uinelecko-technlc:IOOu úrovň-ou, prlkladne 
preciznou súhrou , osob !t~m timbrom ná
strojových ·skupin , kto rá je výsled-kom 
n ielen kv-allty použlvaných Inštrumentov, 
ale aj d(}bré.ho vyškolenia jednotlivých 
hráčov. 

Orchester, ktorý v súčasnosti nemá an
gažovaného stáleho šéfdir igen ta, pred
stavil sa v Bratislave na dvoch veče
roch s hosťujúcim! dirigentmi. V prvý 
večer to bol najfrekventovane.jšl hosfu
·júcl dir ig-ent telesa, nemecký Spanie:! Ra
fael FrUbeck de Burgcs. Dvojaká prove
nlencla jeho pôvodu do istej miery pred
určila nielen jeho dirigentský r ukopis, 
ale a j samotnú dramaturgiu programu. 

úvodná III. symfónia F dur, op. 90 
Johannesa Brahmsa zauja la preclznosťou 
a koncen tr-ovanQ1iťou výsta vby a prli!.m 
vedomou tendenciou po vyrovnanosti vý
;razu. Reprezent-ova la ukážkov·o klasický 
pól a meditatlvne filozofické zázemie 
brahmsovSikej hudobnej reči. To, čo sme 
na jej interpretác11 n a jviac obdivovali, 
bol<J krásne vy pracovanie partit-úry, isto
ta a jednotnosť nástupov, pl-astické ve
denie hlasov, na minimum zredukovaná 
.,sýtosť" zvuku motivických nástupov 1 
celkovej harmónie . Zásluhou preclznet 
artikulácie mo hol sa a j priemerný -poslu
cháč pomerne J.ahko orientovať vo vý
slednom zvuku, v ce•lkovej lfnii a nech-ať 
sa tak unášať tvorivou iniciatívou i dis
ciplinova nosť•ou japonských host!. De 
Burgosovo podanie za ujalo preferovanlm 
vyrovnanosti, pohody, ktorá sa v dyna
mickýr;:h vrcholoch nedostávala do vy
hrotenejšlch, a le s kôr patetic-kých po
lôh, čo najmä vo finá lnej časti môže byf 
diskutabilné. . 

Brilantná vi-r tuozita orchestra, odváž· 
n ejšie dávkovaný výraz, spontánnúsť , 
rytmická pregnantnos! s početnými náh
lymi zvratmi a typ!Clký španielsky fareb
n ý kolorit charakterizovali strhujťí.ce po
'danie záverečnej suity zo známeho bale
tu Trojrohý klobdk od Manuela de Fa~l!!
Prfval hudby a fasc inujúca zvukov<J-twch• 
n ická úr<>vei\ vše.tkých hástrojových sku
pin vyvolali u prltomných divákov opráv· 
nenú búrku nadšenia. 

V Španielskej symfónii d mol, op. 21 
Eduarda Lalu predstavila sa -ako sóllstka 
vyni-kajúca huslistka Majumi Fudlikava, 
Laureátka viacerých medzinárodných sú· 
fažf. Sťavnato svietivý a prjer.azný tón, 
·ktorý p:odmieňova l a aj vynikajúca !kvali
ta nástroja, suverénna istota a zreteY
nost pasáži, v neposlednej miere aj tvo
rivý t emperament boli devlzam1, na kto
rých st avala japonská umel•kyňa svoj vy
nikajúci výkon. v tomto prlpa de sme 
sa p.o prvý raz zamýšJali nad faktom, 
ako prfznačná japonská disciplína sa do-

stáva do rozporu s • bezprostrednosťou 
a spontánnos.fou ' španielskeh<> koloritu. 
Ťažko povedať, do akej miery sa o túto 
dispmporciu zaslúžil nie práve najpoho· 
tovejšie sprevádzajúci dirigent. V kaž
dom prlpade vyznelo podanie Spanlel
s kej symfónie a ko demonštrácia p rvo
triednej husllstlckej virtuozity , ktorá sa 
vša!k nezapojila dostatočne intenzlvne do 
služieb výrazu utajeného v štý le skla d
by. 

27. Xl. 1981 

Mimo·ri•adny ohlas pr vého koncertu , 
vys,oké interpretačné parametre japon
ského telesa, ale aj velká popularita mi· 
láčika bratislavského publika - dirigen
ta Ken-Ičira Kobajaiiho, pritiahli n a dru
hý deň do Reduty celé davy hudbymilov
ného obecenstva. Iskrivý temperament, 
sugestivna tvorivá · muzlkallta a osobný 
šarm Kobajašiho sa spolupodielal! na in· 
tenzlvnom umeleckom zážitku. 
Súčasné tendencie avantgardnej, eu

rópskym hudobným myslenlm výra zne 
ovplyvnenej japonskej skladatel'-ske j š ko· 
ly reprezentovala skl-adba Kŕdef vtákov 
zlieta sa na päťuholnlkovú záhradu (A 
Flock descends into a pentagonal Gar
den) päťdesiatnika Tora Takemicu. Pes
tra, ba inštrumentačne až rafinova ne vy
naliezavá skl-adba vychad~a z piatich 
pentat-onických modov odvodenýc h z ja
ponske-j hudby. $,pÔSOb evol učného ľOZ · 
vljanla motlvov l väčšieh úsekov výdat
ne ťaži zo zvukovofárebnej premenlivos
t!, ktorú Takem!covl poskytuje paleta 
nástrojov symf-onického orchestra. Toto 
miešanie, prellnan!e a k-ombinovanie f i!· 
rle)J v impresion isticky zahmlených lí
niách vytvára osobitú atmosféru , ktorá 
zásluhou tvorivého fa hu K10ba jašiho do
stala l napriek širše j ploche (!činné a 
pristupn é vyznen ie. 

.Klaviristka Micuko Ušida v Beethove
no-vom 3 . klavirnom koncerte c mol , 
op. 37 názorne demonštrova la tak typic
k(I črtu svojho národa akou je húževna 
tosť. Cltime ju v prium gigantickom pra
covno -tvorivom zázemí. Vyžaruje z na
prostej zrete ľnosti a fa scinu júcej čistoty 
klaviristickej techniky, ktoJ'á je pre 
umelkyňu ta kou naprostou ~mnozre jmos
ťou ako pevné držanie t'Y tmu. V rámc i 
'európskeho školenia zfsk ttla Ušicl11 dnes 
už pomerne zriedkavs; dr uh fix • • ' ne j 
techniky vybudovanej na princ lp·ocli IJ<~ P
peho metódy. Zvýšená fixácia lrrac jeho 
apará tu , n ajmä. zápästi-a, umožl'tJli.~ do
siahnuť vel!k~samostatnosJ ~ silu v. oys,
toc h, ktorá sa prejavuje v zreternos ti 
a j tých n ajjemnejšlch pasáž{. Diferenco
vanlm, zapájanlm alebo využivanlm váhy 
ramena dokáže Ušida dosiahnut obdivu
hodné dynamické nuansy vždy kvalitné
ho, lesklého, a le predsa troehu pritvr
dého tónu. Upozornen!m na technické 
základy hry japonskej umelkyu_e je vy· 
svetlená vša k Iba jedna stránka jej ume
nia. Klaviristka hudbu dokáže aj inten
zlv~. cltif, ale je·j emócie plne usmer· 
iíuje umelecká r-oz·vaha a dokonalý nad
hľad nad stavbou, diela. Uvedomel~ for· 
movaná citovosť doslova zažlanla v 
str-ednom Largu, -ktoré · dostalo prilieha· 
vý, až do jfmajúcl f!!ozofick,o-méditatfvny 
podtext a na jmä presvedčlvú hlbk u. Ak 
úvodné Allegro con brio stvárnila s 
istou dávJkou zdržan livosti , v záverečnom 
Ronde dokázala plne využit svoju nezly
hávajúcu techniku a lntenzlvny tvor ivý 
temperament. Spo.lupráca sólistky s diri
gentom bola doslova Ideálna, vzájomne 

. Inšpirujúca a na zá-klade týchto para
metrov bol aj zážitok u poslucháča sku
točne jedinečný. 

Vrcholom nielen toht.a podujatia, al~ 
obidvoch programov japonského telesa 
bolo uvedenie Musorgského Obrázkov z 
výstavy v populárnej Ravelovej inštru
mentác ii. Pr.i lnterpt·etácll tohto diela 
došlo k ideálnej zhode medzi všetkými 
zúčastnenými - znamenitým dirigent-om, 
vynikajúcim orchestrom, lnšpirujúc,ou 
atmosférou dycht-ivého obecenstva, čo 
všetko napokon vyús tilo do celko·vo mo
hutného účinku. Kobajaši má ten dar 
sugestívnej tvorivej sily, že dokáže tak
mer každému tatktu vt·l ačif punc neopa
kovatelnej hudobnosti. Každý jednotlivý 
obraz z Kartinlek vystihol s maximál
nou presvedčiv-osťou a ak sme mohli n.ad 
niečím uvažovať č l by nemohlo byť eš te 
lepšie, tak azda l-ba Tanec nevyliahnu
tých kurtatok moho l maf vzdušnejšie 
tieňovanle a e legantnejšl spád. Volba 
temp - pre celkové -vyznenie te j-ktorej 
časti tak rozhodu júca - bola proporčne, 
zväčša ozaj vzo-rovo dávkovaná, kon-tras
ty v rámc-i časti výrazné a n!kq_y :nie pri
kre. Zdatné tvorivé zázemie hráčov, krás
ne formované só~a. zretelné pasáže, vý
razné napätie oblú-ko v a dirigentov o hni
vý, nie však p'rehnaný temperament spo
lupodiela l! sa na neopakovate rnej atmo· 
sfé:re oddaného tlmočenia myšl!e·nok ver
lkého ruského génia. 

Musorgského Kartlnky s·ta11 sa ťak 
skvelou bodkou za jedinečným výkono m 
japonského telesa a budú v nás dlhšt 
čas doznievať. A to je tá n ajlepšia vlzit· 
ka pre japonských umelcov. 

VLADIMIR CI2IK 

Národný umelec 

ALEXANDER MOVZES 
s peváckeho zboru a lebo 
Ot'C hest t·u, p.retože všetci 
tfto zak ladajúci členovia 
n ášho dnes vyn-ikajúc-eho 
ume leC!kého kolektlvu bo
ll staros ll ivo vybra U 
priamo z rudu a zo všet
kých oblas ti Slovenska. 
Predpokladali sme, že 
nuštudovanlm tolttoo pr
vého pr<Jgramu zlskajú. 
také základy pre ume
lecký prednes ludovet 
piesne 1 t-ancov, na kto· 
rých bude možno buďo· 
vat súbo-r s najnáročnej
šott kv,Í:l litou. Cení-m si 
túto prácu. hlavne preto, 
že dnes náš SĽUK t akým 
s úborom aj j.e. 

o svojom vztahu k ľudovej hudobnej kultúre 
Umelecký odkaz nášhD 

rudu je velmi pestt·ý a 
bohatý. Ct v hovorenom 
s love č i v piesn! a v tan
coch, či vo výt.varnom 
umeni a lebo v a rchitek
t úre. To však neznamentt 
že s nfm nuožn,o pl ytva ť. 

]e sa mozrejmé, že nu1 
z neho najvia-c up úta lo 
vzácne hudobno-tvorivé·· 
myslenie nášh·o ľudu. Na 
mnohé otázky v te jto 
problematike nen achá
dzam pr-e seba nspolkoji· 
vú odpo-veď. Avšak s kú· 
mať ju nie je úlohou tvo
r ivého ume lca. 

OveJa viac som sa pre· 
to zaobera l s tvorivým 
prfstupo.m k našim Judo· 
vým piesi\am a tancom. 
A to už od svojej útle j 
mladosti. V tejto tvDt·ivej 
č.innost! som s i čoraz jas
ne jšie uvedomoval , že 
byt spolutvorcom s ne
známym au toro m te j-kto · 
re j piesne vy2aduje veľm i 
c itlivú zodpovedn-o sť a 
ve ľm i náročnú umeleckú 
O roveľí . Tak ú, akú vyža
du je prác H na pa rt ltOre 
každej symfon ickr. j 

meleckú krás u kužde j ru
dovej piesne musfrri v-rá
tiť svojmu Judu v ta:kej 
hodnote, v akej som ju 
prijal na svoj prat:ovný 
stôl. 

Pravda, táto moja dô· 
verntl znalosť h-odnôt 
nášho Judového hudob
n ého um~nia stala sa pre 
mň.a Inšpiračným z-dro
jom pre ·všetku moju do
terajšiu tvorbu. Nie v 
tom, že som z n ich čer
pa l motlvy či témy pre 
moje symfónie, komorné 
skladby, umelé plesne .a 
iné moje d~ela, ale aby 
nápady a hudobné myš· 
lienky charakteristické 
pre dote•ra jšlu moju tvor
bu boli poznačené tou 
krásou a tou neopa ko·va· 
teľnou zv láštnosťo u, akou 
sú poznamenané naše ľu
dové piesne. 

sklttc!by . 
Pre to podn es dosť ťilt: · 

lw znáša m pre t ~~ n to 
dru h umeleckej tvorhy 
veľm i nevýsližný ní1zov, 
a kým je na pl'i k!a d "úpra 
V i.! fucl OVej piesne" . kto· 
rý , žia r, zauja l svoi(! 
miest<J a j v hudoiJn ~\1:!· 
decke j terminológii. A 
azc!.a a j pre to ~om vy 
znú v-ttčom zásady, žn u 

Tak som p-ristupov.al k 
prac i s ľudovou piesr'\ou 
v orchest rálnom a or
chest rálno-voká lnom :?.ne
n l. Dovŕšená je spieva
nou su itou. ,.Znejú piesne 
na chotár i" pre sóla . 
miešaný zhor a ve!l{ý or 
ctlester . V te jto voká lno
symfonickej sk ladbe som 
využil krásy me!ód if ľu
dovýctJ piesní a r ezký 
r ytmus ! ud•ových t·a ncov 
z oblas ti vý.chodného 
Slovens ka, na jmä zo Sa
riša . 

Teš! ma , .že azda prá'· 
ve preto sa str etl-a moja 
tv9 rba, tktorá odznela na 
ko ncer toch pri pr íleži· 
tosti môjho nedávneho 
životného jubile.a, s ta
lt ým nevšedne vrelým 
ohl asom. A pritom išlo 
o die la , menovite o mo
ju L symfóniu O dur. 
spľed vyše päťdesi atich 
rokov. 

Osobitný pristup som 
hľudnl 11 tvo1·be pre pr
vý progra m nií šho SĽUKu. 
Nnmohol som tu I.J r a ( do 
úva hy techn ickú v ys pr~
l osť sl<úsených spevákov , 

( Z rozhlasového vy
slú i?.en!a v relácii 
"Dia lógy s hudbou"! 

Hovorime s hlavnvm dirigentom štátnei filharmónie 
Košice Stanislavom Macurom 

Na post hlavného dirigenta Štátnej filhar
mónie Košice nastúpil v tejto sezóne po od · 
ch.ode jej dotera jš ieho šéfdirigenta Bystríka Re
žnchu Stan islav Macura , absolvent brnenskej 
JAMU z roku 1971. Zdravá ambiciózno"Sť mi a-

~ .. dé ho dirigenta je ul v súčasností vyjad,rená 
niekolkými úspeine absohmvanymi dirigent
skými sdťahmi ( laureát Medzinárodnej diri
gentskej sdťaže v Besan10one ro-ku 1973, 3. ce
na na Medzinárodnej dirigen tske j súťaži Her 
berta Vťln Karajana v Západnom Berlíne roku 
1975 ). Stanislav Macura nastúpil do Košic po 
ročnom účinkovaní vu funkcii šéfdirigenta roz
hlasového orchestra v Ľubľane. V súčasnosti 
spolupracuje i s pražským Symfonickým or 
chestrom Cs. rozhlasu. 

Snimka: S. Písecký 

NOVÝ DIRIGENT -
STARONOVÉ ÚLOHY 

Prišli ste do Kolifc k o-rchestru, ktorý 
vstúpil do sv.oje j 13. sezóny . . . 

- Pr išie l som spo!upmcova ť s orches
t rom, ktorý je na pr iek, či práve ešte 
len svo jim 13. rokom, stá le mladý. je 
mladý fyzicky, ved judr o orchestra tvo
r ia vekom veľmi mlad! ľudia , no súčasne 
je mla dý i vo vytvárqne j interpret ačnej 

t radic !i. Mnoh! mladf hráči zlskavajú 
prax až tu, v tomto or chest r-i , čo klad ie, 
samozre jme, zvýšené požiadavky i náro
:ky na prácu. Tento nedostatok praxe zas 
na d-ruhej strnne vyžadu je nadšenie or
chestrálnych hráčov, ktoré sa iďeálne 
snúbi s amblclami dosiahnuť oo najlep
ších umeleckých výsledkov, oo zasa úzko 
s(Ivisl i s l'QZš irova n!m ·repertoáru or
chestra .. Napokon to, že ide o umelecky 
zodpo vedné teleso dok umentu je tých 13 
rokov, počas kt·orých bol jeho umelecký 
rast sledovaný i usmer i\-ovaný ve!mi zod
povedne a hovor! o !'lom i rad vyst úpe
n! ktoré absolvoval orchester nielen n a 
pÔde Ko~ic a Východos lovensk ~ho kraja, 

.a le 1 koncertné vystúpenia priaznivo pri
jat é bratlslavsk?m t pr ažským publikom. 
Pozitlvny bol i oh las nn zahraničné kon
certn é zá jazdy, predovšetkým do ZSSR, 
no l do Maďarska , NDR, Juhoslávie, Bul
ha rska, PoJska, Portugalska, Spanielska, 
Svajčla rska , Ta lianska .. Pr i všetkej zdra
vej ctižiadosti a dobrej pracovnej poho
de, ktorá vládne v o r chestt·i je, žiar or
chester, najm.1! v · sktJ.P-ine sláčlk<Jvých 
nástrojov nedobudovaný. Tento zdlhavý 
problém sa nepodarilo vy.riešlf ani po vy
pfsanl konkurzu. 

Letmo ste sa dotkli rozUrovania re
pertoáru orchestra. V súčasnosti sa ul, 
mysllm si, dá hovoriť o Istej dr.amatur· 
gickej i lrke i bohatosti v repertoárovej 
dramaturgii. AU sú ďal!iie plány v tom-
to smere? ·· 

- V oblasti dramaturgie by sme chce
li nadviazať n a dote rajš( repe-rtoár or
chestr a Státnej filharmónie a preh!biť 
ho vert ikálne l horizontálne. r naďalej 
budeme venovať ve ra pozornosti štúdiu 
hudby viedenských !klasikov. V popredí 
dramaturgického záujmu bude stáť, ako 
1 doposlaJ, t vorba slovens kých sklada te
Jov. Do dramat urgie by sa mali. podsta t-

nejšie premietnuť hlavné pr údy svetovej 
hudby. Upriamime pozornos ť na vrcholné 
die la svetQvej l českej hu dby, na dielo 
Bohuslava Martln ti , v Košiciach t emer 
nehrané, ale i s kl adaterov p arfžskej šest
ky, Bartóka, Stravins kého, Musorgs kého, 
šostakov iča, Mias.kovského, Prokofieva, 
nášho O. Ostrč.Ua. Aspoií jednou repre
zenta tívnou skladbou by sme chceli pri
pomenúť i tvorbu l'eprezentantov 2.._-vie-

. denskej š koly, SzymanowSkého, Luto
slawského, i niektorých žijúc ich sveto
vých skladaterov. 

V súčasnosti sa zmenila štruktúra do· 
terajillch abonentných cyklov Státnej fit
harmónie. V čom je ich zásadná zme
na? 

- V súčasnosti sme prešli na delenie 
do štyroch cyklov s prihliadnutim na zá
u jmy obecenstva i sociá lnu štruktúru. 
Hlavný cyklus (.,A" ) prináša vrcholné 
diela všetkých štýlových obdobi. V tom
to cykle nechávame' l dostat•očný pries
tor pre diela súčasných českých a sl•o· 
venských skladateľov. Cyklus .,B" chce 
vychádzať v (Istrety poslucháčo-vi, ktorý 
rád pride do koncertnej siene za dliela
mi jemu známymi a oblt\benými. Ve-rl
me , že v tomto cykle ná jdeme vďačns;ch 
a postupne l s tálych návštevnllkov kon
certov košickej filha rmónie .. Cyklus "C", 
tak ako l v minulosti, je určený pre Hu
d.obn(t mládež. V tohtoročnom cykle sa 
s nažlme propagovať medzi mladými lud
mi menej obvyklé hudobné nást-roje ako 
sólové. Predstavia sa v ňom i čerství 
absolven t i a la ureáti súťaži z Konzer
vatór-ia v Košiciach a VŠMU v Bratislave. 
Stvrtý cyklus .,D" je vyhradený pre or
ganové k-oncerty. Vystriedajú sa n a nich 
popredni našl l zah-raničn! umelci. 

A čo k problé mu návltevnos-ti ... 
- Ver!m, že sa nám podari zaktlvl

wvať a vychovať poslucháčov 1 z radov 
mládeže, ktorej je v súčasnost! v Koši· 
ciach sice dosť, no konce-rtná sieň to za
tiaľ neodzrkadľuje. D:osť sl sľubujeme l 
od llspešn ej sp:olupráce s Kruhom pria
teľov hudby pr.! získavaní stáleho pos lu
cháča a návštev.nílta kon certov. 

Pripravilo : DITA MARENCINOVA 



STRETNUTIE 
PO ROKOCH 

vkladu účinkujúcich sólistov odovzdul 
prfjemne pôsobiacu inscenáciu. jnsne 
v nej zvýrazniac komediálno-zábuvn(l 
polohu a radostne optimistický duch 
diela. Z rytmicko·tempového a gra
dačného hladiska pozoruhodne vysta · 
va né predstavenie [výborná I. časf) 
stráca v ll . čast i v dôsledku trocha 
ocha bu júCP-j invencie režiséra u cho · 
reografa niečo nu predchádz uj(lce j ely · 
namiCikost i u dramatic ko m ťahu, čo 

však nijako ne bráni konšt11 tov-uť, že 
divák sa tu aj po wkoch stretne so 
stále sviežo pôsobiacim dielom majú· 
cim stále vysoký koefic ient zábav-

KED JE V RIME NEDEĽA. Muzikál 
v dvoch častiach. Au,tori: G. Kramer 
(hudba), P.. Garinei a S. Giovanni 
(libreto a texty piesni). Preklad: M. 
Procház'ka. úprava: J. Mekarius. Ré
lia: M. Weimann a. h . Dirigent: dr. B. 
Slezák. Choreograf: J. Sab!M!lk. Scé
na: o. Schindler a. h. Kostýmy: N. 
Simúnová. Zbormajster: N. Raková. 
účinkujú sólisti, zbor, balet a orches
ter spe.vohry Novej scény v Bratisla· 
ve. Premiéra 31. X. a l . }!:1. 1981. 

Po 22 rokoch vrátil sa n a javisko 
bratislavskej Novej scény už takmer 
legendami opradený taliansky muzí· 
Ml Ked je v R!me nedela, ktorý kon
com 50. rokov výrazne zasiahol do 
organizmu nášho vtedajšieho spevo
herného divadla. Bol to totiž práve 
tento taliansky muziká l, prostredn!c· 
tvom ktorého sme sa zoznám!ll s no
vou formou spevoherného žánru - z 
Ameriky sa lav!novlte š!ríaclm muzi· 
kálam, p,octnetne a obrodzujúco pôso
biacim na všetlku európsku spevoher· 
nú tvorbu. Zapôsobil Ihneď sviežo, 
moderne a podnetne tým, že pocho
pil čo chce táto nová hudobno-dra
matlck'ä forma: dr.amaticky účinné 
llbreto s kvalitným textom zamera· 
ným na súčasnosť, predovše tkým však 
na domáce lokálne problémy, v hu
dobnej zložke opretie sa o súčasný 
vývoj v oblasti zábavno-pop.ulámej 
hudby. Keď sme tento muzikál u nás 
v .roku 1959 prvý raz uv iedli, prisil· 
nou a nevhodnou sa nám v 1'\om zda
·Ja prokla mácia myš lienok o pästnej 
morálke a politike š irokých lakťov. 
.nebezpečným sa javila propagácia 
rock and rollu, hroziaceho údajne 
strhnúť do davovej psychózy značníi 
č.as ť našej mládeže. Týmit.o vlastnos
ťami s.a muzikál Keď ja v R!me ne
d ela dosť podstatne od·klál''lal od 11a· 
šlch vtedajš!ch predstáv a nárokov. 
k lad ených na spevoherné divadlo a 
jeho funkciu v našej spoločnosti -
preto te"i vtedajšf admlnlstratlvny zá
sa h a okamžité stiahnutie muzikálu 
z repertoáru. 

Pravda, dnes už muzikál Ked je v 
Rlme ne.deia nepôs,ob! tak šokujúco 
ako pr! jeho prvom uveden!. Pr!či· 
nou je jednak tých vyše · 20' uplynu
lých l'Okov, počas kturých sme sa sta· 
ll bohatšl o mnohé životné l diva· 
delné skúsenosti, jednak zmenená 
optika pohfadu na dielo. Ak pri jeqo 
prvých Inscenáciách U nás sa V !'\Om 
akcentovalo zac!eleníe na krit ické 
zobrazenie istého výseku talianskych 
spoločensko-sociálnych pomerov (mo- . 
rálny profil poslancov, skomerciona· 
lizovaná a sprofanovaná kinematogra
fia stavafúca na kulte hviezd). dnes 
s.a tento kritický pohfnd zmierňuje a 

. otu pu le v prospech väčšieho záujm\• 
o hla vného hrdinu a jeho život-né 
problémy. Tento posun v nazeranf na 

·d ie lo zohladňuje at brat islavská in
scenácia. Stredobodom le i nowrnostl 
ie malÝ. hezvýzn'lmnv. čndácky zalo· 
~ený profesor Renat q Tuzzl. ktorý 
strat!l vi eru v seba a pôdu pod no· 

ham! s•kôr vlastnou vinou než vinou 
existujúcich spoločenských pomerov, 
svojou neproktickosťou, ne1·ozhodnos· 
tou· a neurotickou neprispôsoblvosfou, 
vďaka čomu sa dostane až rua pokraj 
priepasti. Hosťujúc i pražský režisér 
M. Welmann posunul jeho prfbeh do 
všeobecnejšej fudskej rovi-ny a zame· 
r·al sa, ta·kmer ak·o dneš ný moderný 
psychote•rapeut. na pomoc s la•bému 
nep.r1ak tlcls,ému človeku, ktorého tre· 
ba postav iť na nohy o naučlf ho o·b· 
stáť v žl·vote ·- ne·prlj!mot paslvne 
kopance a rany, vedieť so vzoprieť 
a vydobyť si v živote kúsok prosté
ho rudského šfasua, zlskaf pre seba 
obdivovanú, f!lkoby nedostižnú Giovan
nu. Zdá sa všail, že u takto promo
vaného hlavného hrdinu je napriek 
úprimnej pomoci celého okolia vr·· 
cholným úspechom iba dosiahnutie 
ruky mi!lovanej G!ovanny, no nijako 
t-o nevyzerá, a už vonkoncom tu ne
hrozi nebezpečie, že by tento znovu· 
V·Zkr!esený profesorfk po obdržaných 
inštrukciách ,.ako v živote dosiahnuť 
úspech" m.al ešte ašpirácie bojovať aj 
o vplyvnejš iu spoločenskú pozfclu či 
výnosnejšie koryto. Režisér pr i reali· 
zácii svojej koncepcie stavajúce) na 
lás kavom a ohápajúcom pohfade na 
smollarskeho profesoro nehfadal vý· 
nimočné režijné prostriedky, ani oso
bité inscenačné postupy. Plne sa spo· 
fu hol na hodnoty d iela [inscenoval 
ho tiež v Prahe 1 i •na známe interpre· 
tačné kvality bratislavského súboru 
a z-re jme súc presvedčený, že na tom· 
to výborne urobenom diele ne možno 
vlastne nič pokaziť, s rutinov anou 
!starou u spofahlivosťou pri pravil 
štandardne soih:tnu, no ni j-ako nie mi· 
morl.adnu Inscenáciu. Za výdatného 
prispenia dynamickej a e·fektno-far
bistej choreografie, spofahllvého hu
dobného naštudovania a osobného 

nosti. · 
Z účinkujúcich sólistov bravúrne 

výkony ch arakterizujú oboch pred· 
staviteiov Hanibal.a { ). Kuchár a j. 
Rozslva l l dovedúc ich postavu s tvár· 
ňovanú v predchádzajúcej inscenácii 
k ešt~ presvedčivejšej kreácii, typo· 
vo i predveden-ými výkonmi pr!tažllvé 
sú O•be interpretlky Giovunny [ G. S ver
ce lov á a B. Polónyiová). len obom 
predstavi telom profesora Tuzziho ( L. 
Miškovič a l. Heller ) chýba momen· 
tá lne k jeho dokonalému zo.brazeniu 
ešte ne }aký ten malý krôčik. 

Dnešné uveden ie tohto muzikálu je 
motivov,ané Ideou po návratoch k naj
úspešnejš!m muzikál·ovým hodnotám, 
ktoré toto dielo nesp,orne reprezen
tuje. Táto myšlienka sa v s(lčasnostl 
v našich spe·voherných divadlách sil· 
ne udomácňuje. A po tomto diele (u
vedenom znovu tiež v Prahe a Brne) 
majú nas ledovať návraty (na českýc h 
scénach sa už tak deje ) aj k Iným, ul! 
klas ickým muzikálovým dielam . V bu· 
dúcich ro-koch by v~ak malo Isť ·o 
správnu mieru uvádzania tejto tWJľ· 
by. Ide tot iž o to, aby s me v dôsled
ku ďalšieh návra tov k muzikálovým 
evergreenom ·nezaspali vývoj, idúci 
neustále dopredu u pl·inášajúc i v ob
lasti zahraničného muzikálu každo
ročne nové a nové hodnoty. Ich neu
stále vyhfadávanie a prezentovanie 
by malo byť permanentnou a mbfciou 
súboru, ktorý donedávna obj avnou a 
pro)l res!vnou dramaturgiou i insce
načnýml výsledkami na poll muziké lu 
sa tak výrazne zaplsal do povedomia 
naše j divadelnej verejnosti. 

ALFRf:D GABAUER 

ZAber z inscenAcie muzik·álu Keď je v Rlme nedela. Snímka : I. Telucll 

Hostia v opere SND Velký záujem vzbudili t iež dve predstaveniu Cajk.ov · 
ského Eugena Onegina. V prvom s pievali š tyria prota · 
gonistl šty,rmi rôznymi jazykmi. V slovenčine spleva!J 
len Z. Zerhauová z C. Budl:!jovlc, ktorá prekvaplla pri· 
jemn ým, no pre ú lohu Olgy trocha málo altovým zaflll'· 
benfm. Ostľ.avský tenorista J. Abel je už dlhši čas v ly· 
rlc,kých úlohách suver énom, ktorý všetko spo fuhlivo vy· 
spieva, . no osobitne nenadch.ne ani farbou hlasu, an i 
spôsobom Interpretácie. V úlohe Taťjany v nemčin e spie· 
vajúca M. Hajóssyová už tradične nepozná technické 
problémy, očar( jasnými výška mi a pr iam nás t•rojovým 
vedenfm hlas u, no jej kreácia pôsob( výrazovo a v Stl'ed· 
nej polohe i fa rebne t rocha poddimenzovane. Ako stro· 
hého e legána a vokálne drama tickejš ie než je zvykom, 
stvá·rnil titulnú posta vu pl'ofes!onálne vyzretý D. Pitt· 
mann-Jennings z NSR. V druhom predstaven! bo l s kla· 

Kým vlaňajšia sezóna v <lp~e SND bola na hosťujú· 
olch s pevákov značne chudobná, p.rvé mesiace sezóny 
1981·82 naznačujú pozitfvny -obrat. Po nlekolkých hos
ť•och v sept embr i ,a prve j dekáde o któbra začala sa d-al 
šla séria zaujfmavých · vystúpen! operných spevákov 
v SND de1'\ pred otvorenfm BHS, kedy v Donizettiho 
Lucii vystúpili čierna Američanka B. Jacksonová a Ra· 
lkúšan G. Zichy. Rakúsky barytonista , tnak laureát MTMl 
na BHS v ['()ku 1977, len či.astočne potvrdil svo ju dobrú 
povest v úlo:he, Enrica. Pa trf sfce k tej časb! ba rytonlsrov 
nemeckej hudobnej oblasti, ktOTej je talianska ope.ra po
merne bl!zka ( Metternich, Waechter, Weikl 1, predsa 
však jeho ,nosný barotón neznel vo všetkých polohách 
rovnako vyvážene. V ce·nt.re p-ozornosti publik a stá lu 
yšak kreácia Lucie americkej ,speváčky . Jej k-oncepcia 
.postavy vyvola la u časti publika nadšené ovácie, a to 
tým, že ju nepochopila koncertantne, ale naopak, rýdzo 
divadelne, s dôrazom oo herec:ký a h lasový výraz. V kla· 
slckej belcantovej opere však existujú na pretlmočenie 
duševných stavov interp.retovanej postavy úplne Iné pro
striedky než a ké použila ona - J<!rásny, p lynulý spev 
presiaknutý citom, ušlachtilé no presné vedenie ,vokálnej 
lfnie. To nám v jej interpr-etácii najv-iac chýbalo .. Vý· 
k,r iky, vzlyky, par l.ílndov-anie, realistická herecká kresbu 
to všetko sa ,.znesie " u Pucciniho, no nie. ú D-on1LZett1ho: 

V nasledujúcich di1och sa vystriedalo na javisku opery 
SND n!eko·lko madarskýc h tenor!s tov. Viac než na I. Ró
ku, lktor ý už viackrát vystúpil u nás v Donizettiho Lucii, 
sme boli zvedavf na P. Kelena. Tento talentovaný spe· 
vák totiž úspešne debutov.al v úlohe Fentona .v minu
Jaročnej Strehlerovej dnscenácli Fals taffa v milánske J 
La Scale. Ke lenov hla s pOsobf v n!.žš!ch stredoch trocha 
málo farebne, čo býva pravidlom u tenortstov na po· 
medzi odbor u ly-rického a -odboru Jeggiero. Kel en však 
upútal štýlovým zvládnutlm partu Rudolfa v Pucciniho 
Bohéme, najm!! vzorový-m frázovan!m .a kultivovanos · 
tou tónu, čo už celkom neplátf o jeho kra janovi C. Rj!
'tim, ktorý o niekofko dnf neskôr stvárnil v SND Edgara 
v Donlzettlhú Lucii. 

. manfm výkon bulharského t enoristu V. Papova, kým so· 
viets ky barytonista V. Malčenko na dobrej úrovn í kreo· 
val titulnú postavu ·v duchu Interpretačnej trad!cie sl.o · 
vanských s pevákov. 

Prvý hosťujúci- spevák sa objavil aj v ,.čers tvej" insee· 
nácil Verdiho Dona Carlosa. Menej známa sovietska 
mezzosopralllistlta L. Naumová sa blysla v. úvodnej piesn i 
o maurs;kom závoji, v ktorej svoj s kôr sopránovo sfa r
bený a vo vyššfch str-edoch neob'yčajne zvučný h las pod
porila a j solfdnou techniko u. Menej sa jej darilo vo vel· 

'kej árii Eboli ( sp.ievanej v taliančine ). kde ex tiľémne 
výš ky zneli prlllš r ovne a forsfrovane. 

Sesťtýždňová jesenná sér ia pohostinských vystúpen! 
v opere SND skončila predstavenfm · Pucciniho Tosky. 
Výkon G. Cipulo:ve.j bol mierným s klamanfm pre tých, 
ktor! v Bratislave už dvakrát počuli jej perfektnú, a j 
medzinárodne ocenenú Butterfly. Oproti minulosti je j 
tón v Tos ke pôsobil akosi na jednotne, od zas tretých 
(trochu ,.callasovských", no mene j hutných 1 nižši ch 
stredov, cez sviež!, no užšf, lyrícke jš l t ón ·v st re_poch 
po farebné, kovové vyššie stredy a výšky. V Inter pre
tácii nechýbala rutina a znalosť ·i nterpretačnej t rad ic ie, 
no podtážaných p.rsných tónov bolo ·v n e j až privera. 
Tenorista A. Dedik zauj.a l predovšetkým prírodnými kva
litami s vojho dramatického fondu, technicky a Inte rpre
tačne nie je však ešte vyzretou osobnosťou. 

S. ALTAN 

GRAMORECENZI 
SLOVENSKý ĽUDOVí UMELECKý KOLEKTIV 
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Vydava t eľstvo OPUS sa podu ja lo v roku 1980 
nH dosť ťažk (l úlohu -- zachytiť n a dvojpl at-
11-ovom komplete profil 30-ročné.ho vývinu náš· 
ho profes ionál neho ro l,klórneho súboru , Sloven· 
ského ľudového umelecké ho kolek tlvu. Ťažkú 
preto, nukofkú za tento iste nie krátky čas pre
šiel súbor v!ucerými velmi odlišnými štádiami 
prlstupu k fo lklóru a na jeho formova ni sa 
podiefull osobnos ti s často rozdielnymi názor· 
mi na prezentáciu fo lklóru, no a, samozrej
me, i kva li tu zboru a orchest1·a zaznamenala 
zunčné výkyvy. Dramaturgii sa však podarilo 
na štyroch st ranách zClch ytlť štyri hlavné štý· 
lové tendenc ie s me rov ania súboru a vybrala 
p1·e ne vcel1ku veľmi t ypic ké a markantné pr f
klacly. 

Prvá strana obsahuje ,.symfonlzujúce" ten
dencie z prvého obdobia SĽUKu, kedy mu vtlá· 
čali pečať také osobnosti ako A. Moyzes, j . Cik· 
ker a E. Sucho1'í, a vlastne na dlh é roky určill 
súbor u ďalš iu cestu. Ich dnes už ,.kl usické'' 
sk ladby ako Veselica ·na De tve ( Moyzes). 
Hviezdnatá noc (Cikker l a Terchovské spevy 
[ Sucho1'\) zotrv<Jli na repertoári súboru dlhé 
r·oky a patria dodnes k zlutému progra mové
mu fondu súboru. · 

Druhá stranu prvej platne prezentuje cragiu 
rozsia)lll! oblast, vyznačujúcu su jednoduchšou 
štylizáciou folklóru, zv!!čša slúžiacou ako pod
klad pre tanečnú zložku. Túto .,úžit kovú" oblas( 
reprezentu jú tiež ve lmi frekventované sklad· 
by B. Ur bunca (Prostá ]. T. Andrašovana (S a
ríšski ša r kani). P. Tonkov iča (Myjavská ná la· 
cl a ). ). Pá tku [V Liptove na pr laclkach) a J. 
Ste lzera ( Zap!skuj, zaspievaj) . Chý ba tu azdt! 
ešte ukážku z tvorby ]. Móžlho, ktorý tiež za
sit~ ho l do formovania práve tohto š,tý lu SĽUKu. 

Celkom odlišn(l a tmosféru navodzuje tret ia 
s t ranu, vybruná z programu .,Piesei\ :Uvota". Tu 
sa dostávaJú k s lovu skl adatelia stred nej gene· 
rácie svoj imi vysoko štylizovaný mi prácami, 
čas ia využfva júcimi aj netradičné postupy. Tu 
sú napr. zaznamenan é ča1·ovne znejúce Hry a 
riekanky l. Zelje nku v mimor iad ne lkultivova· 
n ej re proilukcii zboru SĽUKu (di r igent P. Pro · 

• cházka). komorne ladená Par!kova Balada z 
Gemera (v s peváckom podan! E. Magu!ovej 
a I. Mackovej , ako aj cimbalist u ). Helzmu· 
novského) l s mimoriadnou zvukovou fantáziou 
komponované .Krštiniarske z Liptova od T. Sal· 
vu, opäť v bri lantnom podan! zboru SĽUKu. 

štvrtá s trana druhej platne nie je už tak 
š týlovo čisto vyhra nená: S. St.rač lna v.o svo· 
jich s kladbác h Družbovský tanec z Letanovlec 
u Zbojn!cky-Kovársky nadväzuje SlkÔ I' n a lfniu 
andrašovo novsko·tonkovič·o vskú, kým T. Salva 
(Gora lský tunec. Lúčne spevy, Bačovský t a
nec) prim kýna sa k svo jej ,.modernístlckej" l(. 

nii, v ktore j však miestami zachádza až do 
prílišného rozmeli'lovania fo lklór neho zák.ladu. 

Reprodukčná úroveň jednot livých na hrávok' 
je dosť rozdie lna - exceluje zbor, orchest~r je 
vce lku na dobrej, štandardne j úrovni ( dir.í 
gujú T. And rašovan, ]. Stelzer, J. Matús a P. 
Procházktl 1, Slkl amunim je nejednotná , nečistá 

· hra ľ udovej kapely pod vedenfm J. Berkyho· 
Mrenicu v Tonkovičovej Myjavskej nálade. 
o zvukovo dohrú úrov.eň sa postarali Ing. I. Bo
hácek, Vl. Valovič a Ing. J. Bradáč. Obrazové 
reprodukcie v bulletine, žiaf, nedosahujú repre· 
zentatrvnu úrovei'\, čo je pri platniach , o ktoré 
môže mat záu jem i zahraničie, iste š ko da. 

Vcelku je plati\ový komple.t SĽUKu verným 
zrkadlom jeho vývinu a zachytáva ho, možno 
povedať , v jeho kulminačných bodoch. 

SLAVNE HUSĽOVf: MINIATÚRY 
AJ,ADAR MOZI - husle , DANICA MOZIOVA 

. klavfr 
© OPUS Stereo 91111024 

Pod názvo m Slávne husfové minia túry vy· 
šla v OPUSe pl atňa nášho popredného huslis· 
tu-sólist u, ko morného hráča a koncertného maj
s tra Aladá ra Móžiho. ]ej dramaturgia si nekla· 
die nijaké vyso,ké nároky - zodpovedá asi to 
mu, čo kedysi vydával Ivan Kawaciuk · pod ti· 
tulom Slávne pr!davky. Obsahuje teda rad po· 
pulá rn ych melódi!, zväčša od chýrnych 
skla da tefov akými sú 'Gluck ( Me-lódia ), Debus· 
sy (v loďke ) , Moza rt [Menuet z Divertimenta 
D dur). Bac h-Gounod (Ava Maria ). Rimskij 
Kôrsakov ( Pi ese i\ indického hosťa zo Sad ka) , 
Sa int-Saens (La buť). Grieg ( Solvejgina pieseň). 
Dvoi'ák (Ind iánsky plač ). Kreisler (S chOn Ros
marin). Chopin [Nocturno els mol ). a le nájde· 
me tu i Montlho Ca rdáš i vlastnú sklad bu Ala · 
dára Móžiho - Rumunský tanec. Je zjavné, že 
plutňa je určená pre najš ir šie vrstvy posluchá· 
čov a svojou ná pil'íou môže sl zfskat primeranú 
odozvu. Pre mujstra , akým je Aladár Móžl, nie 
je interpretácia jednotlivých s kladieb zaiste ní· 
ja•kým problémom a skutočne poskytol týmto 
dielka m všetko, čo si vyžadujú: krásu tónu, 
perfektnú intonáciu, tec hnickú suverenitu i 
oduševnený prednoo: Pri niektorých s kladbách 
sn Móži podpisa! aj a ko auto r transkripcie 
(Bach-Gounod: Ave Maria, Saint-Saens: Labuť , 
Grieg: Solve)gina piese1'\, Dvoták: Indiánsky 
plač, Chopin: Nocturno cis mol) . Móžiho trans
kripcie sú napospol velmi vkusné a ideálne ná· 
s trojovo posadené. Za zvlášť vydarený možno 
považovať jeho prepis Chopina. Autori ostat
ných úprav (lebo na ·platni Ide prevažne o 
úpravy ) :nie sú uvedenL Pri klavfrl má A. Móž"t 
v s vojej manželke Daniel s pofahlivú a prispôso· 
bivú pa rtnerku. Snímka má vefml dobrú tech
n ick ú ú ro velí (L. Komárek, .o. No pp). i v1kusný 
design (A. Ja kabová ). P!ati'\a A. Móžiho nespor 
ne spln! zam9šľané poslanie a mOže pekne pri· 
spieť aj k popula rizácii náročnejšej umeleckej 
hudby. ROMAN SKltEPEK 



V Tbilisi progresívne 
úspechy sovietskeho systému hudob

nej výchovy a vzdelávania sú všeobecne 
známe a uznávané, V posledných rokoch 
v ZSSR vzrástol počet všetkých typov 
a stupňov hudobných škôl. Okrem tradič
ných základných hudobných škOl, uči
llšf a konzervatór!l, sl1 to najmä rOzne 
experimentálne školy, lnštlt11ty umenia 
a školy s rozšírenou hudobnou výcho
vou. Vďaka cielavedomej pozornosti a 
podpore straníckych a vládnych orgánov 
sa podarilo vytvoriť jednotnú a kontl
nuitnl1 organizačntí formu, cielom k-torej 
je prehlbenie a zefe·ktlvnenle odborno
metodickej práce pedagógov, systematic
ký" rozvoj vedeckého výskumu pr,ocesov 
hudobnej tvorby a činnosti na báze kom
plexného a interd!sclpllnáľneho pr!stu
·pu. Zaujímavým a podnetným l pre našu 
činnost je Mlkt, že vedecko-výskumné 
pracovlSiká, laboratóriá .a met<Jdicko-od
borné centrá vznikajú na vysokých hu- · 
dobných školách - konzervatóriách. 

V rámci študijného pobytu som mal 
možnost navštlvif tbiliské Národné kon
zerva.tórium V. Saradžlšvlliho v Gruzín
skej SSR. Nielenže sa v ňom odrážajú 
všetky progresívne trendy sovietskeho 
hudobno-výchovného systému, ale má l · 
svoje špecifické odlišnosti v organizácii 
výchovy a pr!pl'avy umelcov, taktiež i v 
rozvoji teoretického u aplikovaného vý
skumu. Zaujímali mu otázky využitiu 
estetiky, teórie umeniu, sociológie, psy
chológie, fyziológie a iných vedných dis
ciplln vo výskume procesov á genézy 
umeleckej tvorby, teoretické u metodo
logiclké východiská, formy u obsah rie· 
šenia, skúsenosti a hlavne konkrétne vý
sledky, nakolko komplexný a in tnrd is
ciplinárny výskum má v Tb!llsi svoju 
dlhodobtí tradlclu. 

Ná!'Odné konzervatórium V~ SaradžÍšvi
liho, pomenované podla lyrického teno
ristu ("Slávik Gruz!e"). bolo · založené v 
r. i917 na báze hudobného učilišťa , kto
ré tu jes tvovalo už od roku 1886. Bu
dova je priestranná, účelne sú tu adjus· 
tované početné posluchárne, triedy .pre 
cvičenie, pracovne pre lkated ry, psycho· 
fyzl•ologlcké laboratót·lum i kabinet ex
perimentálnych .metodik. Konzervatóriu~ 
má dve koncertné sály pre 630 a 130 po· 
slucháčov . Vo väčšej je umiestnený or · 
gan u prucuje v nej i operné štúdio. Nu 
konzervatóriu študuje .asi 800 posluchá
čov rôzne hudobné odbory. 

Katedra estetiky a umenovedy bola 
miestom, kde som strávil najviac času. 
Vedúcim katedry je prof. Igor Apollo
novlč Urúšadze, známy gruzínsky teore
tik umenia a este tik. Na pôde katedry, 
ktorá má 40 pedagógov, samostatných 
vedecko-výskumných p1·acovnlkov a ašpi 
rantov, začali • V roku 1950 diskusie o 
komplexnom a 'lnterdlsclplinát:nom vý
skume tvorivej umeleckej činnosti s Cle
lom - rozpracovať dlhodobý vedecký 
program· a špecifikovať úlohy pedago
gického procesu. V rolku 1962 ti!. vzniklo 
psychofyzlologické laboratórium, v kto· 
rom je sústredená moderná prlstrojová 
technika. Okrem bežných psychologlc- · 
k ých a fyziologickýc h metód -sa tu vy
užlva elektroencefalogram na snlmanle 
akčných mozgových pote.nclá>lo·v, rOzne 
labora tórne zariadenia s programovacimi 
Jednotkam i a funkcia mi , tf!Ožnosfami au· 
tomatlzovaného ·vyhodnocovania výsled
kov, ďalej reaktometrla, telemetria , za· 
riadenie na registráciu mlkro·poh,ybov oči 

(fixácia pal'tittir.y, dynamika· sledovania 
notového zápisu atď.}, emocionálnych 
zmien a nlek,toré aparat1iry na dlagnqstl
ku morfologlcko·funkčnýcb, resp. se.nzo
r!clko·motorických funkcif. Zaujlmavé je, 
že pracovnlci laboratória spolupracujti s 
qrnohými. inštitúciami (psychiatria, fy
ziológia, biochémia, biomec_han!ka} v 
Tbll!sl. Ak sa napriklad ukéfe potre.ba 
využit rtlntge.nové zábery mozgu a' mor
fologlc.ko·fun.kč.ntch zmien chrbtice, 
klbov a prstov, obfacajO sa na lekárske 
inšt!ttlcle a nemocnice. Výcho.dJskovou 
teoretickou blizou experimentov v oblasti 
p!)ychológie je "ustanovka~, ktorej zakl4-
datelom bol O. Uznadze. V súčasnosti 
má - nleten v, Gruz!ns.ku - ml)ohých 
pokračova,tefov. jedným z najznámejšlch 
je prof. R. ·a .. Natadze.· Odborná publiká
cia pod názvom· "Voobraženle kak fa~tor 
povedenlja",· v.ydaná v Tbilisi v r- 1972. 
je .známa al v .CSSR . . Psychologická usta
nov.ka znamena v podstate ,.vnútorntí ot·
ganlzáclti 1ndtvldua •·• stav, pripravenost, 
dlspozlclu celej osobnosti ;reagovať ur
čitým spôsobom v určitej konkrétne 1 si
tuácii. Zameranosť, resp. postoj je vlast
ne programom, ant!'clpl\clou budúcej · čln
nosti, modelu konania. Produktlvnost hu
dobnej aktivity zá~.>lsl od schopnosti ,.zor
ganizovať sa" nie 'll momente činnosti., 
ale skOr ( vnrrnanle - predstava - čln
nos(). Práve procesy vn!mania a najmä 
jasného predstavenia sl budúcej činnosti 
stí významným faktOI'Om regulácie vedo
mej práce, člnn1>sti. Inými slovami, člo· 
vek, ktor~ si premyslf svoju prlícu, pod- · 
statne sa odlišuje od . t·oh·o, ktorý sl ju · 
nepreinyslf. Pedagóg hudby, opiera júci 
sa o tento pr!nclp, mOže u žiaka formo
vuf nevy>hnut.né pocity a predstavy, mľ
prlklad poctty lahkostl v tele, rukách a 
pod., podriadené logike premyslených pe
dagogtclkých a konkrétnych výkonných 
činnost!, žľadťícich reakci! a postupov. 
V schopnost! vypracova ( s i ustano·vku 
na zá·klade predstaviv.os li l imaginácie l 
stí medzi luďml velké . intra!ndividuálne 
rozdiely. Vo vedeckom experimente ob
jektlvnym dôkazom existencie ustanovkv 
stí registrácie vegeta tlvnych p-rejavov, 
zmeny v· kožnoga'lvaní.ckej reakcii , mikro· 
pohyboch , zvýšenie čl pokles srdečného 
tepu, dých!lnle, blednutie, sče rvenanie, 
zmena napätia v svaloch, mimike , v9ra
ze a pod. Veimi aktuálnou su · tu ·uka
zuje problematika výskumu i neuved'O
me ných procesov, iktoré sú v umeleckej 
tvor~e pr!toi.Tiné a naz9vané intuícia, ln 
šptráC!a·, tn)agln'áctá: V roku 1979 · sa v 
Tbilisi konalo medzinárodné sympózium, 
na ktorom sa stretli zástupco·vla nie
ktorých smerov neopsychoarralýzy a tak
tie! rôznych teoretických lroncepcll, vrá
tane marxjsUcko-lenlnlOkej metodológie .. 

Na katedre este,tlky a umenovedy pra; 
eu jú dvaja psychológovia (ďalši na ka
tedre hudobnej 'pedagogiky), jeden fy
ztoU>g a .neurofyz!ológ, viacer! soc'toló
govla hudby; historici umenia, estetlcl 
u teoretici z oblasti hudby, filmu, dl·vad
la. Tlm vedeckých pracovnilwv pt•acu- . 
je na lllohi\Ch, ktoré rieši Komisia kom
plexného v.ýskllmu umeleckej tvorby pod 
vedenlm len!ngractSikého teoretika prof. 
B. S. M~jlacha. Organizačná forma je 
nesmierne. zaujlmavá, výskum sa v pod· 
state vykonáva na celom tlzemi ZSSR. 
POvodne zameraný výskum na oblast ll
teratllry sa v sl1časnostl rozšlrl'l takmer 
na všetky druhy umenia. Dôkazom čino
rodej teO'retlckej a aplikovanej výskum-

nej práce je zbornlk: "Psichologija pro
cessov chudožestve.nnogo tvorčetsva", 
Nauka, Leningrad 1980. Prof. l. A. Uru
šadze je predsedom vedecko-výskumne j 
sekcie Gruzínskej SSR od roku 1976. Po
zoruhodná je, že na jeho katedre sa, ok
rem týchto všeobeéne vytýčených llloh 
Interdisciplinárneho a komplexného vý
skumu, riešia i celkom špeciálne vý
skumné 11lohy. Akčný rádius je .široký. 
Spomeniem len niektoré zaujlmavejšle 
témy: ,.Asymetria mozgu a hudo·bné fu.nk· 
cle", "Vyu~ltle hudby v pracovnom pro
cese", "Niek-toré zvláštnosti vjzuálneho 
vnlmania a operatlvnej pa mäti klaviristu 
v procese hry z listuw, "Podstata dýcha
nia u spevákaw, "Muzj.kotera·p!a a výtvar
ný prejav u schiz:ofrenlkov v porovnani 
s normálnymi osobnosfa mt '' , "Typologic
ké otázky zabúdania u hudobnlkov", 
"Diagnostika hudobných · schopnost! u, 

"Biochemické koreláty vo výkone a vn!
man!. hudby", "Vplyv hudby na ma rova
nie" atď. Spoločnou snahou t!mu je vy
typovánte základných zákonitosti v pNi
cese umeleckej (hudobnej l tvorby, defi
novanie všeobecných a š pecifických pod· 
mienok pre formovanie návykov, s.chop
no.stl a. vlastnost!, možnosti ďalšieho roz
voja talentovaných potencionallt. Zvláš ť 
sa rozpracúvajú teoretické a praktické 
možnosti psychológie a soc iQiógie hud
by. Na katedr·e vychováva jú teoret ikov, 
ktor! ovládajú metodiku komplexného a 
interdisciplinárneho výskumu a sú schop
nf robiť syntézu čias tkových výsled,kov. 
Cha!rakterlstlcké Pl'e veaecko-výskumnú 
prácu na konzervatór iu je, že sa tu pr ia· 
mo. systemizujú miesta pre prucovníkov 
jednotlivýc h vednýc h disciplln , č ím sa 
zlepš uje vzájo mná kooperácia na r ieše· 
ní spoločných úloh ( otázky met<~jazyka, 
koordinácla postupov, metód, o pera tív
nejšie možnosti syntetizova ť výsled ky v 
rovine' estetiky a umenovedy l. PI·av!cl el
ne preblehnjú diskusie z·a tJ kr úhlym slo
Jom, je vypracovaný program publik OV él· 

· nia výsledkov, na pôde konzervatória sa 
konali 'viaceré vedecké konferencie, vý · 
sled·ky sa pravidelne publikujú. CieFo m 
snaženi je rozpracovan ie nových metód 
a metodik vyučovania det! a zárove1'1. mo· 
delovanle pedagogicko-výchovných po-
st~po'v , vyvljanie uč ebných pro gramov 
c~stóu výskumnej a experimentálnej prá·· 
ce. je to sťlčasne teoretický a pra ktický 
terén pre prlpravu b4!)úc lch pedagógov 

. hudby - pOslucháčov konze r.vatória. Tu 
, an"alyzujlí najčastejšie nedostatky: v hu
dobnej činnosti , v technike hry, čltanl 

z listu, v osvojovaní s l hudobnej gra
m!l·tlky a pod. Cielom l~ optimálny roz
voj sluchu, poznanie zákonitostí dynaml
lW rozvoja hudobného . ta lentu l veko-

, yých zvláštnosti, zost11vovanle čo nnj~ · 
opt!mál-nejš!ch učebných programov a re· 
žimu dňa , vypracovanie ob.)ektlvnych me
tód výberu talentovanej mládeže a pod. 
Poznatky psychológie, fyziológ ie a so
ciológie figurujú v učebn9ch plánoch a 
osnovách na celom konzervatór iu. 

, Musíme poznamenať, ~e poslucháči 

konzervatória majl1 výborný vzťah ,k 
vš·etkým predmetom p. povinnostiam. Nie
len oni, ~le aj pedagógovtu, vedecki pra· 
CQVn!ci a ostatn!. zamestnanci kan2:erva· 
tória sl uvedomujú, že, kvalita leb čln 

nosti je určujl1clm a de terminuj(Iclm • 
faktorom perspektlvneho rozvoja hudob· 
nej kultllry v .socialls tlcke·j spoločnosti. 

Motivačný model je jednoduchý: chc ú. 
vedia a majú . n(\ to podmienky. 

PETER KRBA'I'A 

~ZAHRANIČIA 
Hudobné vydavatelstvo v Moskve pri

pravuje súborné vydanie hudobného die· 
la významného so,vietske·ho skladatefa 

<Arama C~čaturiana. Edlcia bude mať 
spolu 24 zväzkov. Prvé dva Z>Väzky sú ul 
pripravené d.o tlače. Edlciu pripravila re
dakčná rada ·vedená sklada.tefom Tlcho
nom Chrennikovom. V edfcii uwere.jnia 
aj doteraz neznáme a eiJe verejne ne
uvedené diela Arama Chačaturiana. 

Televlzny film podfa Pucciniho opery 
Tosca natočil sovietsky relisilr ~oman 
Tichomirov, ktorý ul sfilmoval diela Caj
kavského, Musorgskébo a Pucciniho ope
ru Madame Butterfly. Titulnú postavu 
vytvára známa operná spaváčka Márla 
Bielová. 

V Leningradsk·om akademickom divad· 
le opery a baletu S. M. Kirova uviedli 
nový balet A. Cajkovského "Re:vl1or", 
skompanovaný podla známej Gogolovet 
komédie. 

Známa švéds.ka sopranistka Birgit Nil
ssonové v Interview pre isté flnske no
viny vyhlásila, že nechce mať v bu
dúcnosti nič do činenia s nemeckou "diJ
kladnosťou" v opernej práci. Podla jej 
vyhlásenia najmä v Mnlcbove sa· stalo 
bežným pravidlom, le sa operné pN!d- • 
stavenia uskutočňovali bez jedinej skúi
ky. Zo sťažnosti Nilssonove•j vysvitá, le 
publikum platilo velké obn·osy peňazl iba 
za mená. 

Najvýznamnejiil izraelský oTchester, • 
Tel Avive sidliaci "The Israel Phllhar· 
monte Orchestra", uskutočni v máji t.r. 
velké umelecké turné po USA, Kanade 
a Mexiku. Spolu 20 koncertov budú strie
dav•o dirigovať Zubin Me·hta a Leonard 
Bernstein. Ako sólista sa predstavi lsaac 
Stern. 

VIII. medzinárodná husrová súťa! Hen
ryka Wieniawského sa uskutočnila t 

dňoch 10.-25. ·októbra minulého roku 
v Poznani. Skončila sa nečakaný-m trlum· 
fom mladých Japoncov, ktorf z prvých 
šiestich cien ziska li päť (okrem tretej). 
Zvlťazlla K. Urushibara pred svt~jou kra
jankou Elisou Kawagutiovou. Tretiu ce
nu ziska! Poliak Aureli Blaszczok. Na slí· 
ťaži sa zúčastnilo 33 kandidáto·v z 13 kra
jin. Predsedom poroty bnl Henryk Sze
ryng. 

Pri pr!le!itosti tohtoročného Haydn,ov· 
ho roku ( 250 rokov od narodenia) pri
pravia nové úplné vydanie Haydnovýcb 
symfónii v 12 zväzkoch partitúr vrec· 
kového formátu. Prvý náklad tohto vy· 
dania, ktorý sa objavil na knižnom trhu 
ul v priebehu 60. rokov je ul niekoJ
ko rokov rozobratý. Terajiie no·vé vy
danie má zohladnlť nové pramenn~ Yf
skumy a korigovať predchádzajúce eby· 
by. 

. Vo veku 61 rukov zomrel nedávno v 
Moskve vynikajúci sovietsky operný spe· 
vák, národný umelec ZSSR Alexander 
Pavlovič Ognivcev. Od roku 1949 bol s6· 
listom Vefkáho divadla v Moskve, kde 
za vyše 30 rukov piJsobenia vyt'Vorll rad 
zá·va~nýcb basoyýcb postáv, predodet
kým '!/" monumentálnych inscenáci.ách 
ruskej opernej klasiky ( Chovančina, Bo
ris Gt~dun.ov, Pskuviťanka, Sadko, Knie
ža Igor, Eugen Onegin a iné). Bol nilsi
telom mnohých vysokých itátn.vch vy
znamenanl. í . 

Muzikál o iivote Johna Lennona, za. 
vrddenáho čl.ena Beatles, mal v o·kt6bri 
premiéru v anglickom Liverpoole, rodi.-' 
ku Lennona. 

Spevácky zbor mesta Bratislavy v Taliansku 
Na sklonku uplynulého roku podnikol popredný repre

zentant s lovenského zborového vokálneho umenia ·
Spevácky zbor mesta Bratislavy - konce.-tný zájazd do 
Talianska. Umelecké turné nášho amatérskeho zborovéhQ 
telesa sa uskutočnilo na základe kultťlrnej spolupráce 
Ceskoslovenskej spoločnosti pre medzinárodné styky 
s par tnerskou orga nizác iou v TaHansku. V prls behu je
denás tich dni ( 12. - 23. noveml>ra ) realizoval Spevácky 
zbor mesta Bratis lavy za spoluúčlnkovania pražsk~ch 
inštr umentalistov a sólistov Slovenského !llharmontcké
ho zbOru a ope ry SND v Bra tls la·ve c elkom šesť celo• 
večerných !koncertov a jeden výc hovný koncert určen9 
pre ško lskťí mládež v šiestich mestách severného a stred-· 
.ného Talianska. Akcia význa mného spoločenského a k-ul
tťírneho dosahu sa uskutočnila za sP<>Iupráce firmy 
,.Ceskos lovenské hudebnl nástroje" v Hradct Králová, 
·ktorá na tento koncertný zájazd poskytla štyri exp&rt
né koncertné krldla zn. Petrof. 

Dramaturgia koncertov československ9'ch umelcov 
v Ta l!ansku poZ<Jstávala jednalk z Interpretácie vokAitnej 
tvorby a cappella renesančných majstrov v podani Spe· 
váckeho zboru mesta Bratislavy, jednak z l·nterpretácie 
inš trumentálne] tvorby B. Smetanu a stvárnenia vokál
no-Inštrumentálne j kompoz!cie Svadba l. Strav~nského. 

V presvedč!vom s tvárnenf Spevác ke ho zboru me!;ta 
Bratis lavy pod vedenlm dirigenta L. Ho·láska sa akustic
ky kvalitné a pôvabné divad elné sály rozozvučali pre
krá snymi die lam! ·reoesančnej polyfón!e skladaterov 
G. da Venosu, O. dl :.assa, C. Montev-erdlho, H. L; Ha ss
lera, O. G!bbonsa a C. le Jeuna. Hudbymilovné ta l!apske 
obecenstvo sympaticky · t'eagova lo nielen na kvalitné 
umelecké výkony náš ho vokálneho telesa,. ale aj ~a pred· 

vedenie Inštrumentálnej tvorby B. Smetanu. V podan! 
kvarteta klaviristov (Z. jlle"k, J. Pf!kryl , V. Gregor a 
J. Vedra l zaznievalo na koncertoch Smetano vo Rónďo 
fpt.e · 4 klavlry) a za spoiutíčinkov,anla ďalšieh štyroch 
klaviristov Finále z TriumfálneJ s~mfón!e (v úpra ve pre 
16 rllk) . taž!sko koncertov však spočlvalo v !nterpre
tác11 vokáloo-!nštrumentálnej kompoz!cle Svadba od ve
llk4na svetovej modernej hudby l. Stravinského. V sklad
be.· cha·rakteristlckej svo.jlm pest·rým zvukovým !!a tom 
s.kladatel prsferuje zvuk biclch nástrojov - okrem vy· 
wi!Ua možnosti 4 iklav:lrov uplat•nll v diele až 14 btclch 
náttro)ov. Rytmicky i melodicky náročné ·party Svadby 
presvedčivO a s prehf.adom naštudovali a Interpr etoval! 
likllsená sólistky SFZ - 9opran!stka E. Hanzelová a al
tistka D. Peclrov4 a sólisti opery SND v Bratis lave -
te.nor lsta P; Oswald a basista J. Spaček. Interpreta~ný 
aparát kantáty doplňal Spevácky zbor mesta Bratis lavy. 
Sv·adbu l. Stravinského .naštudoval a dirigova l zbor maj
ster opery SND L. Holásek. Zodpovedné naštudovanie 
kóncertnébo progTamu a jeho kvalitná Interpretácia sa 
u talianskeho obecenstva stretla s lls pechom a s ympa
tlck9'm ohlasom. Vyše 4000 km dlhtl trasu a značné pre-

. suny absolvoval kolekUv čeSkoslovenských· umelcov me
dzi koncettaml v Glusane, C:hletl, Terame, Monte Urano. 
K zá~itkom zájazdu patril pobyt a vystl1penle v dr užob
DBm meste Peruggi!, kde sa koncert uskut.očnll v pre
krásnej divadelnej sále. 

S velkým lispechom sa vystO.penia ko lektlvu stretU vo 
Ve rbanl1, p'Ovatmom letoYisku leŽiacom na brehu jazera 
Lago dl Magglo.re. V tomto meste sa čs. umelci predsta
Vili aj na koncerte p.re škols kl1 mláde~. Práve vo Verba-

. nt! sa so značným záujmom u poslucháčov stretli tiež 

Talianske Chieti bolo jedným z miest, kde vystupoval 
Spev6cky &bor mesta Bratislavy . 

skla dby slovenských skladate rov E. Suchoňa (Boda j by 
vás l a J. Ciklkera (Vylet el sokiQI l v podani Speváckeho 
zbo:ru mesta Bratislawy, kto ré odzneli ·na záver konc ertu. 
Kladný ohlas a odozva na koncertné vys tl1•penla vok~l
nych sólistov, inštrumentalistov a zboru pod vedením 
L. Ho láska ·v Taliansku, boH presvedčivým dôkazom vy
spelosti československáho interpretačného umen ia. 

ELEONORA KYSELOVA 
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'~~ ; : Nlekolko dni po skončeni brnenského 
1ir.~-· . Medziná rodného hudobného festivalu 
~i_ :' otvorila svoju koncertnú sezónu Státna 
.,.i " filharmónia Brno. Toto otvorenie bolo 
:;, koncipované ako monumentálne mahle-
itl . rovské eritrée: spojeným! sllaml o.rchas-
ft\ ' tra, Brnenského filharmonického zboru, 
í ~t · Brnenského detského zboru, prinanélio 
•fi, Pralského filharmonického zboru a do-

, ,~ 1, mácich i cezpolných sólistov (k najmar-
. o(., kantnejiim osobnostiam tu iste patrili 
: ~, B. Sulco'Vá, V. Pl'ibyl a R. Nov6k) zaznela 
•It '. -pod taktovkou F. filka Mahlerova 8. sym-
~-'· f6nia Es dur, nazvaná "Symfónia tisicov". 
' · Na javisku s! ce muz!clrovalo " iba" as! 

•'. · '100 spevákov a inštrumentalistov, avšak 
tlsfce záujemcov zaplnilo p.o dva večery 
( 15. a 16. 10. l hladisko Janáčlrovho di
vadla, jediného dôstojného a čo do ka
pacity adekvátneho -kultúrneho stánku 

.. 

. ~ . 

. < 

. 'i . 

v Brne. 
Publ!:kum prijalo t-ento neobvyklý ná-. 

stup do sezóny 1 dalš! krok k t-rochu 
oneskoren ej mahlerovskej renesancii v 
Brne a ž s nekrlt!ckou vda•k•ou, ktorú mu 
Iste nemôžeme zazlievať. V inom tóne 
však vyzneli brnenské kritiky. Správne 
sl povšlmll istú dvojpólovosť výkonu, v 
prvej čast! skOr matného, nesúst·redené· 
ho a má lo prec!znehlo, v záverečne-j scé
ne z Goetheho Fausta skutočne presved
čivého a "j!Jkovsky" konc-epčného. Iste 
tu pôsobil rad Olkolnostl, ktoré ti'e·ba 
brať do úvahy. F-aktúra prvého dielu je 
v istom .o hľade nárotne jšla a riskantnej
šia než v "opernejšle" poňatom dru
hom diele, u tak rozmerného (liela je, 
samozrejme, potrebné počftat l s psycho
logickou stratégiou Interpretačného vý-
ko.nu [až p.o . určitom čase, ·kedy sa in
terpreti. ad·aptujú v -Konk rétnom pries
tore. vo vzájomnej Interakcii 1 v danej 
"atmosfére" koncertu, môže pr !st k za
poje_nlu , zharmonizovaniu i .k "napnut!u" 
všetkých sH l. V pr!pade otváracieho 
mahlerovského koncertu mal! v.šak vš·et
ky sub jekt!vne .l objekt!vne falktory.' jed-
néh<> spoločného menovateľa, kvôli kto
rému · tiež p!šeme túto úvahu. 

Uvedenie obrovského, svojlm spôso
bOtiil atypického diela t otiž vyhrotilo a 
Istým spôsobom J. . zvere•jni!.o probl.ém,. do· 

.{~rél.?: .. skôr .. .tušenv , .či diskutovaný , len 
Kuloárovo, . .Ide o .qtázku yhodnosti. čl 
nevhodnostl a n ajm!! perspekt!vnostl 
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ČSSR A M[R 
Nie je žiadnym ta jomstvom, ale ani 

zvellčovan!m ak povieme, že činnosť Zv!!
zu slovenských skladate rov je boha tá a 
zauj!mavá. Reprezentu jú ju podujatia In
terné, ale l ta·ké, ktoré sp-lňa j ú náročné 
ce l~ospo ločenské požiadavky. Pravda, ťa
žisko spoč!va v prvom rade v podne
covan l, rozv!jan! a u platľ\ovan! tvorby, 
In terpret ácie a muzLkológie !predovšet
kým doma. Nemenej a ktivity však vyvíja 
zväz a j voči zahraničiu. .v súčasnosti, 
prostredn!ctvom pôsobnost! Zväzu čes
kos lovenských skladat erov sa výrazne 
rozvlja j(J vztahy so skladatefskými zväz
mi socialistických, a le aj ďalšieh kra
jin. Výsledkom sú konkrétne ukazovate
le a mierou l1spechu výsledky podujat!. 
K takým, kto ré môž·eme považovať za 
úspešné, bolo l Stretnutie mladých skla
daterov CSSR a MĽR, lttoré sa uskutoč
nilo v 'dňoch 9. - 11. no-vembra 1981 v 
Dolnej Krupej. Z poveren!.a ZCSS bo.J je
ho garan~om a us p'Ol'ladáteľom Zv!!z s lo
venských sk laclate ľ·ov. 

Domov s lovenských skl &date ľov v Dol
ne j Krupej je ideálnym mies tom na rOll
ne a kcie, ktorých sp.o ločenský i pracov
ný dosah závlsf aj od vhodného prostre
dia. A v tomto ,.brunswic·kovskom" kaš
tieli takéto prostredie na stretnut! mla
d9ch skladatelov panova lo. Nie je pr
vým svojho druhu. Uskutočnili sa už 
stretnutia našich mladých tvorcov s ko
legami zo ZSSR, Rumunska a NDR, avšak 
st-retnutie so začlnajúc!mi madar~kými 
skladateľmi možno · považovať doposial 
za najúspešnejšie . V prvom r ade re·pre
zentat!vnym zastúpen!m našich a do 
značnej mie ry i madarských skladateľov , 
ktorých prišli pozdl'aviť a vypočuť sl 
ich tv.orbu najvyšš! predstavitelia .našej 
hudobnej kultúry - predseda ZCSS ná
rodný umelec Andrej Očenái, predseda 
ZSS národný ume-lec Eugen Suchoň, ta· 
jomnfci ZCSS zaslúžili umelci Zdenko Mi· 
kula a Josef Boháč, vedúci tajomnlk ZSS 
zaslúl llý umelec dr. Stefan Klimo. Prišii 

, .. , :~~~~?1:~:-·~~ ;:i~'·~.· ( ·~ ~ :. 
umeleckej práce brnenskej štátnej · ni.:;,· · 'K'. · ··• 
harmónie v akustických podmt-en:kaci(: :- om . 
oboch brnenských divadiel, t. j. · Janáč~ .. ~ . · . ··~ - lloncerty M·DKO v Bratislave 
kovho l Mahenovho ·divadla. Staré, dnes; •' :· ~·: . -i· ~·· . 
Mahenovo divadlo (slQžlace činohre}· _ mái ; . . Umen'fá-··so'vt"etsk&"l orrrant"stky baU romanticky roztQžené chvenie, nos-
vyniJI.tajtlcu, nemilosrdne -ostrú a obJek•. .• . U O talglcký podtón, esprit, ktorý je pre Caj-
tlvnu akustiku, prajt1cu opernému ·or-·· · kovského tak pr!značný. Opäť · domlno-
chestrú, stavia yšak najm" ""' sv"'iej . · Dňa 2· novembra vysttlp!l~ v kO'ncert- vala určitá prefors!rovanost výrazu pohá· 

. a -"" ..,, . · nej sien! SF· v rá-mel · c.yk·lw komorný.ch -.. · . 
nedávnej adaptáci! takpovediac nepreRo·" koncertov brat!slavskéh ·MDKO ·soviet- ·. · ňaná neustálym vnCitorným· nepokojom. 
nateJ.né prekážky koncertnému uvá~il::..: .. • ska 9rgan!stka Jevgenij~ Llsicina-; ktorá Velkolepý bol ·však záver komorného 
n!u symfonickej i kantátovej produk~U; . ;- ·svojím . recitálom presvedčivo demorištro· ):<oncertu, v ktQrom sovietske umelkyne · 
na javisku. JI:Jnáč·kovo dt!adl,o ma· -~š~~- : _: '·. vala . vyspelQ Cirovei'l sQčasneJ· sovietskej priam neopakovatelným spôsobom pred-
ky Výhody l necnosti Su-dobých ""l' vted!! šostakovičova, Sláč!:ko.vé kvarteto · · · ar,..,~ ;.;~ ; • ;,l;lt8a!io-vej Interpretácie. Umeľkyň.a · pat-

- tektllr. Po dlhoročnom hla4anl v~clío,d!k,: 
1

• , rl vo svojej vlasti k šPičkovým . interpre- Fďdur. · Ani .na · okamih nebolo možné po-
ka z nedôstojného živorenia sym!o.n~- , .. ·, .. tom a vy·volala aj u našich priaznivcov chybOvať ·o tom, že hudba. 20. storočia 
kých koncertov na št-adióne boH ·v .ml• . 1 · órganovej hudby úprimný záujem.' . je Ich qomé.nou. Sostako"l!č však vyžadu-
nuloročnej sezóne abonentné koi_)~erty · . . ; · Už bvodná skladba Triová sonáta .d mol je od Interpretov nesmierne vera. Od tva-
štátneJ filharmónie 1 , brnenSikého. ': fe.s, :., , ... _J • . S. Bacha ·- Sa vyznačovala !stoto"u rova.nla. hr~vých, vtipných, až groteskne 
t!valu p-reložené d.o obidvoch divadiel.. a - pritom lahkostou . prejavu, ktorý pre- formulovaných myšllen<>k po sugestlvne 
Odhliadnuc od problémov, ktoré tým· svledčal, že za org'anom sed! ' skúsená meditácie a hlboko zažité polarity kon-
vznikl! d!vadelnfU preyádzke,- d·ošlo ·tak : umelkyňa. Jej prednes znel . :polk9 jným t•rastov. Interp-r-etácia bola nasýtená' bo-
Iste . k renesancii koncertného života.. tokom bach9'\'Skej pulzá'éle so zmyslóm hats.tvom myšlienkových, farebných a 
Náv~tevnícky záujem zretelne vzr_~stol;· · pre p1"frodzem1 farebnú dtfereric!áciu. Na- i;>oet!c·k9ch tvarov. Stretnutie s Prolrofie· 
hudba je pr!j!maná na vyššej .úrovn~ _spo- . · pŕlek . .tomu, . že táto skladba je pre š!ro- vovým kvarteto m malo teda kvalltat!vne 
ločens.kej 1 umeleckej prezentácie: .,Kva- · .ké . publikum trocha· menej pút!lvá, ·vy- ro.zd!elne ,.po lčasy", tie však nie sú vý-
11tat!vne nové fažkost! s akustikou .Všflk .. ... znela v'elmL Interesantne· a presvedčivo sledkam mome.ntálnych dls.poz!c!l, ale· 
p.ostav!l! brnenské symfonické teleso : 'a nastolila priaznivú a.tmosféru pre dal- muzikálnych a mentálnych sklonov. 
pred rad problémov, ktorých -vejár · sa š! priébeh večéra. ,Amb!clóznosf a neoby- IGOR BERGER 
roztvára takmer do nekonečna ( póstth~ ' čajnú· tifuzlka'lltu' · J. Lls!ciny · dokázala 
nutý mOže byt rovnako Mozart B!ko l sil" a·j druhá skladba recitálu - 4. Sonáta 
dobá, zvukovo úsporná skladba, ·kantá• B dbr Felixa Me·ndelsso.hna-Bartholdyho, 
ta ako i sóllst!c·ký koncert ). Pr evádzko- perfektne formovo vystavaná, podpore-
vo nemožno všetky f!lharmon!cké kon- ná suverénnou prstovou a ped_álo-vou 
certy v divadlách opB)kovaf, záuJem pub·_ technikou. K celko-vému presveač!vému 
ILka však ·rastie: ponuka do .~udflcnosU vyznen!u obsah!l diela prispela výrazna 
nebude môcf uspokoj!t dop_yt J radostný štýlová a pritom farebná re8tstrácla. 
signál v budúcnost! neradost~9,ch prob•_ Osob!tnóu d}sponovanosfou sa organlst-
lémov}. Poslucháč mOže po pryý' raz v . ka prejavila v záverečnom diele kon-
brnenskej histórii klásť na zvuk.ovfr lkva- certu ~ v Sonáte c mol romantického 
l!tu prezentovaných výkonov a diel • lp~·~ sklaci:ate_ľa JtUhisa Reubkelín. Táto so-
x!málne nároky, ale akustické podmlen- . náta svojou čas,ovou 'ľOzlahlosťou .a in· 
ky tu vystup.uj\1 ako llm!t. U Mahle~ • terpretačnou náročnosťou už vyžaduje 
uni-ka lo ·mnoho zvuku ve-rtikálnym sme., -~ zr'elého a Sikl1senéhó Interpreta. Na dru-
dom do povra z!ska. V budúcnosti by ·; . ·: ..,~~j ~ strane mu si1časne poskytuje velké 
az-da mohol pomOcť umelý strop, zatial '' líite rpretačné mQžnostl. A Lls!cina !ch' a j 
prichádza na pomoc amplifikác ia. Tá bohato využila. Predovšetkým tvorivo 
vša·k napomáha (u Mahlera značne exp:o- ·uplatnila schopnosť stavebriého nadhfa-
novanýml plechom, zatla~ čo 1 napln? dti. Výraznou mierou· sa o to pričinil 
hra Júce s láčiky sa zdaju bezfarebne. aj }e j zmysel pre výraz a energické po-
Efekt_ný štart tohto.ročnej filharmonlckej ňatte hŕy. 
sezóny skrátlka urob!! bodku l za bi-· Vyst\lpenle te jto o·rganlstky splnilo v.y· 
lancovan!m skúsenosti ?= jednoročnej soké požiadavky, ktťlré poslucháči kla· 
symbiózy -koncertnej pl'evádzky a ·div_ad- d(l na hostujl1clch umelcov. svoje kva-
la. Ukázalo sa, v čom a ako by bolo llty Llslclna presvedčivo potvrdila aj v 
treba výkony a Ich podmienky ztapšov-ať, recenzovan.om bratislavskom recitáli. Je-
súčasne však máme jasno 1 v limitoch ho flspe'ch dokumentova li aj dva prťdav-
tohto sna·ženla. Súčasné riešenie, ako- ky od J. s. Bacha. 1!. DEMETER 
kolvek významné a s!ubné, je proste· ien · 
dalš!m, h.oc! luxusnejšlm provizóriom; p k f" k · 
!ste nie krátkodob9m. o ·to ·Vlac SÚ dňes . . ro 0: IIVOVO varteto 
v Brkne kpoétrebné globtUne t1vélhy • ~ hlav- . ; . . Každá· lnterpr·etácta je vlastne osob
ne 1 on· r tna práca, ted-a úsllle ·~t-o ré· 
by mohlo vyústiť do projektu sk~točnej ' · nostným P'ohfadom na umelecké dielo, 
velll<:_okapacltnej koncertnej siene a hlav- je zrkadl enlm duchovného bohatstva a 
ne do jej realizácie. Brno so svojou úrov- . sklonov. Plne som sl to uvedomil počas 
11ou.• konoe.rtnej hudby· ··~ · -sn r_ýoh'l'<'l" 1'astfi'·"" , ffil-l~l~lr,ov.anl•fl , .ľ.fPkof~~,'fP'JI,JlP .. ~Viar.teta zo 
c!m.>kyalltq~~ .. \<~mc.~r.tn:ý,m., "publ~~O:m:, ~lvn . qovi~t~I<;eho zväzu." v .... Zrkadl9 vej , si~ni 
to We 7:AS1Mt . ľ·rltnali:l4lneho, : pal~tca. dZ:Le:D.-k.Yil ; kvArteta 

l rl ".,. 'f<'('f, ' .. , .. . ! ' ~jíiH" WuK~if'" (L. Glrbermanová', N. -Bezr.odnaja, N. -u.ar-

medzi mladých nielen ako zv!!zoví funk
cionári, ale najm!! ako staršf, skúsen! 
kolegovia, -ochotnl podel!ť sa o svoje po-
znatky a názory. · 

Prvá časf stretnutia patrila prebrévke· 
tvorby madarských skladaterov. Najmi 
komor~~cou tvorbo.u sa prezentovali L. Ti-· 
hany i, M. Holl6s, L. ·Huszár, l. Márta a 
M. Rezso Sugár. Kaldý si uvádzal svóje 
diela sám. Ceskoslovenskú tv.o-rbu repre- .' 
rentovali za ZSS V. Kubička , V. Godá·r 
P. Breiner, ·· M. Burlas, P. Krika, P. C6~ 
a I . Szeghyová, za Zväz českýc~ skl_ada
terov a koncertných umelc{)v K. Clin, · · 
P. Jefábek, P. Kopecký, V. Tichf, V. Sa~-
dek, V. Kubička a V. MoJiii . Výraznou 
črtou stretnutia bolt dynamické diskusie 
na rôzne témy, ?: ktorých na jviac; dlsku
to.vané boli otázky súčasných výdobytkov 
kompozičnej práce a Ich uplatňovania v 
praxi, ale a j !ch pr!j!manla .p:osluch'áčom. 

Nemá lo názorov smerovalo •k problema
tike postavenia mladého ume lca v spo- · · 
lačnosti, možnostiam jeho sebareallzácle,
Okruh problematiky doplnili· aj výmeny 
názorov na štúdium kompozlcie v n a-· 
š lch krajinách. Mlad i maďarsk! Slkladate· 

skaja, .T. Prokoflevovál a bsolvovali Mos
. kovské štátne konzervatórium :u sveto-

známych pedagógov; ·pravd·a, vynikajú
ca lnšt.rument&lna priprava je le.n jed
ným z predpokladov, ktoré vy~aduje ko
mo rná h~a. Po.tvrdilo t<> i vystúpenie 
sovl~tSikych umelkýň, :kto1é sa !;Iňa 10. 
novembra 1981 predstavili braťislavským 
poslucháčom Haydnq~ým SláčikQ<vým 
kvartetom G. dur, op. 54, č. 1; Cajkov$kli
ho Sláčikovým kvartet{)m D dul', op. 11, 
i!. l a Sostakovičovým SláČikovým kvar
tetom F dur, op. 73, č. 3. 

VyniJ<ajúée Inštrumentálne majstrov
stv~ mladých sovietskych urrt!llkýi1 ne· 
sporne v 'každom dleJ.e dominovalo· bolo 
podložené spontán.nym m,uz!cfro~an!in, 
tvorivou záan.ga.žovanost·ou ' - a predsa 
Interpretáciu f!aydna č! Ca']kovského ne
možno ·hodnotiť jednoznačne kladne, Naj-

. JU!! Ha_ydn . bol tvarovaný bez oživenia 
Jemných a ušlachtllých Interpretačných 
aspektťlv. V hre bolo ·vera expresivity, 
vel a zvUikovostl na úkor nuansovania de-

; ťailov, fahkostt a samozrejmosti. v in
terpretácii som postráda! 1 širšiu dyna
mickú paletu, hrejivú haydnovskú ko mor
nú. a tmosféru, ktorá je t ak pr!značná 
pre jeho kvartetov\1 literátúru. 

Pôsoblvejšla bola Interpretác ia Cajkov
ského Sláč tkového kvarteta D dur, i ke d 
an! t u nemožno hodnotiť výkon Proko: 
fievovho kvartet a bez výhrad. Sympatic
kou črtou . poi'latla bol dramatický nepo
koj. M!mo.rladne pôsobivé bolo Andante · 
cantablle so svo jou melancholicky roza-

. splev.anou medltatlvnou víziou. Nie -cel, 
k·Om presvedčivé bo lo prepracovanie de
t ailov - dynamické a farebné tieň•ovanie 

' malých p.JOch vo vzájomnéj kunfrontá
cll štyroch' sláČikových nástrojov, čo ne-. 
raz· vzbudzovalo dojem: veľmi· nej ednotu~ 
a nevy-vážený. v Interpretácii mi Chý· 

Vokálny koncert 
bratislavských umelcov 

Na tomto koncerte ( 17. Xl. l sa pred· 
stav!ll dvaja mladi umele! - Elena Ho-

. ličková a Peter Mikuléil, ktorých vý
kon odhalil Ic h spevácke kvality v tom 
najlepšom sv.etle. Ich dlspoz!cie, svieži 
hlasový materiál, osobitosť prístupu, se
r iózna technická pripravenosť i celi:<ová 
kultú-ra prejavu - to sú atribúty, .k.toré 
naznačujú, že do rado v sllných spevác
kych osobnosti rastú nové po~lly. 

Sopranistka Elena Holičko.vá je typom 
umelkyne, kto rá sa ·snaž! neustále roz
širovať svoj re-pertoár, pre to svoju tvo
rivú zanietenosť o brátila. tak na oblast 
operného dl:vadla , a:ko aj ku ko ncert_!lé· 
mu spevu. Standardný plesňový reper toár 
obohacuje o no vé naštudovania pôvodnej 
slovenskej tvorby, ako a j o diela skla
datefov 20. storoč ia . Uvedeníe Siedmich 
raných plesni sklad atela ll. viede nskej 
školy Albana Berga je v každom ohfade 
prťnosom. Odllšnosf hudobnej reči jed
notli-vých piesn! určuje rozpätie t·roch 
rokov ( 1905-1908), kedy tieto drobné 
vokálne kompoz!cle vzni-kali. Nájdeme v 
nich stopy Impresionizmu i klasicko-ro
mantlckej syntézy. Hol!čková výstižne 
pochopila myš lienkovo-sémantický pod· 
text ·Berg ov hp .opusu a !nt!mno-lyrický 
svet lkre•Ílkých hud!obných obráT;kov 
prec;ln!esla s veľkou dávkou far ebnosti, 
,R)G:\t\1; ~P!I\h·, bil. ~t ..i,mp~,~.slpp,i~tiCkfl i SUb
t!lnosti. Ak úV.QQI;l~ ~ria .. tt~nny ... z Hayd· 
n~yho orat6rla Ročné obdobia s množ-
"~Wo.rrl' j;!ntMrWNskyťh 'BZ'd'ôl)·''zdäia ' ' ~'a ·' byt 

jej naturelu cudzia, o to viac sa pre
sadila v širo ko rozospievaných partiách, 
kde sa je j hlas rorozvučal do najrozma
nitejšfch odtienkov. Sug.estf.vne a pre
svedčivo vyzneli ukážky z Mot:arta (re
citatlv a ária grófky z Figarovej svad
by l i Verdiho (ária Leonóry z opery 
Sila osudu ), Jlajhlbš! ponor však mala 
ária Armldy z rovnomennej Dvorékovej 
opery, ktorá' ž!a r!la slovansko u mäkkos
ťou a vrticnosfou. 
· Rovnako aj basista Peter Mikulái za· 
ujal prec!znym a, perfektným n aštudo
van!m svojho programu. V jeho Inter
pretácii sa prel!nal prvok 'osobnostného 
p'r !stupu k skladbe s hlbokou pokorou 
a oddanosť·oli k odkazu velkých tvorcov. 
Jeho mohutný hlasový fond ho predur 

. čujé k dráhe ' operného speváika, na dr u
hej strane však ohybnosť, velká tvár 
nos ť materiálu i · d!sciplfna prejavu sú 
výbornými predpokladmi pre koncertný 
spev. Je'ho všestranné 'spevácke danosti, 
t. j. zmysel pre operný, oratoriálny, kon

, cer tnf l plesňovy · prejav mu zároveň. 
umožľ\ujú presne rozllšit hranice jednot
livých interpretačných odborov. Prednes 
ári! z <>Pier Mozarta ( Leporello z Dona 
Giovanniho), Verdiho ( Fiesoo zo Simona 
Boccanegru, F!l!p z Dona Car losa l ~ 
Händlovho orat61.'ia Judál Makabejský sa 
vyznačoval majestátnosťou, dramatickos
ťou l st rhujúcou silo u výrazu. Musorg
llkého cyklus Plesne a tance smrti Inter
pretoval Peter Mikuláš ak.o mo hutný a 
veľkolepý spev 10 št yroch podobách smr
ti; drsnosť a hroz!vosť skladateľove j hud
by posunul do ·roviny subtnnejšleho vy
jadrenia vďaka citlivému kre-ovaniu n~e 
ktorých det-a ilov. Oboch mladých umel
cov na klav!ri sprevádzal l!udovit Mar
cinger, známy ako výbor.n9 ·komorný 
partner. J. SU.HAJDOVA 

· l!a uznal! výbo-rnú kompozične-technickú 
prfp.ravu svojich česk,oslo.venských kolei 
gov, našl za!)a vyjadrovaH ·uznanie ma- . 
darským kolegom za širš ie spektrum vy. 
jadrovacťch prostried-kov, ku kto rúndo: 
clládzaľil už počas štl)d:la. Prlbl!Žen!m 
oboch týchto tendenc!! a pr!jat!tn .!ch. po·
zitlv.nych čtt by Sil dosiahli výraznejšie· 
úspechy. 

úspech stretnutia vyjadruje skutočnosť, 
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že naše . zväzy venujú velk\1 poz.ornosf 
s_tarostl!vost! o rast mla dých . tvorcó_v-. 
Ono je zároveň 1 vizitkou práce celého 
úseku tvorby a teór ie ZSS,' najmä však 
Kruhu mladých skladaterov. ktoréhÓ . ·t~:~ ·: ' 
jmnník H. Domanský viedol pr~hrávky .. 'i 
diskusie. Je t-o l výs ledok dobrei spoli.i- · · 
práce so Slovenským hudobným fondo!Jl , 
ktorý na toto, ť rad ďalšieh IM?d~jatf, 
poskytuje svojich odborných pracovni
kov, n ah,rávky l reprod ukčnú techrilku. 

· · '(sti) 

·. ' . .. 
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Helena Jurasovová 

Spomienky 
na národnú umelkyňu 

Helena Bartošová ako T.aťjana s Arnoldom Fli.iglom, 
pr~dstavitefom Gremina v Čajkovského opere Eugen 
Onegin (sn ímka z roku 1945 ). 

na nalej scéne, na ktorej srne od samých zai!iatkov sla· 
dovall vývoj umelkyne nadanej lahodným &01Pr6nom, 
!ivou hudobn·osťou, jemným vkusom i nedocenitelnou 
prulnosťou a vytrvalosťou. Jej vý.kony zlskali sympatie 
práve zmyslom pre tackt a ha•rm6niu, s ktorý·mi sp,jala 
jednotlivé umelecké zlolky a praaté, nie vyumelkO'fuA 
citovosť, jemný humor, ktorými ich vedela preliarlť. 
Helena Bartolová vidy nalla IJ'bzvlélť presvedi!ivé, d.ojl· 
mavé tóny pre postavy dievi!ensky prosté. A tu by som 
na prvom mieste rne•n01va1 jej Anelku zo skvostnej 'hu
dobnej veselohry Otakara Ostri!ila Poupä. Výkon, na 
ktorý nemolno zabud·n4ť. Alebo z posledného i!asu urne· 
lecky azda elte zreli( výkon v titulnej 6lohe Lllky Bys
troulky od Leol a Janái!ka. Ale tak by srne mohli prejsť 
vletky jej postavy z repertoáru domáceho i zabranll!· 
ného a vidy by srne mohli konltatovat, le boli st!rost· 
liv.o muzikálne vypracované, mali vkusné výraaové .po
danie, ne·n4tenosť a niiiVtieravosť hry. A i tam, kde bola 
exponovaná v úlohách nie celkom ulitých na mieru jej 
umeleckého naturelu, ako oola napriklad Lilienova Beat· 
rys, podala Helena Bartolová vyrovnané ·a ullacbtilé 
umelecké výkony. Zai!a•la, pravda, ako jedna z leených 
lieno·k v Rusalke, ale čosko·ro sa jej repertoár obohaco
val o väčlie a väčlie mladodr·a·rnatické t'llohy srnetanov· 
s ké ( Mai'enka, Barča l , d:voi'áko.vské ( Terinka l, o Mlcae
lu v Carmen, o Annu vo Veselfch lanách wlndsor
ských . . . Po M. SponarDvej prev:rala úlohu Schwanblldy 
v Kov·áčovi Wielandovi, vytvorila Elenu Vil Figulotorn 
Detvanovi a z postäv inoslovanskébD repertoáru najmä 
Xéniu v Borisovi Godunovo·vi. fialef ro:rlirovala ok·ruh 
svojho r,epertoáru o úlohy koloratúrn11 ako sú Rosina 

· v Lazebnikavi sevHiskorn, Eudara v zid.ovke, Leonora · 
v Troubadourovi a Gilda v Rígolettovl, alebo ·o exponov11· 
nejšie postavy rnladodramatické, ako napriklad Mimi 
v Bnhéme, alebo Madame Butterfly. Nezabudnime spo
menúť a vyzdvihnút' jej poetickú Markétku a detinsky 
pritulnú Mig non, jej vrúcnu Rusalku a na druhej strane 
jej skvostné subretné postavy nwzartovské - Blondu 
v únose zo serailu, Zuza nku vo FigaroJVej svadbe, DBIIIPi· 
nu v Cosi fan t utte - okrem nich spievala Helena Bar
tošová i Pamínu (Kúzelná flauta) a Donnu Annu (Don 
Juan ), z 'postáv wagner.ovských Elsu v Lohengrínovi, 
z janáčkovských ešte v Jej pastorkyni po Janovi i J&nllfu· 
ako v Smeta nových Dvoc·h vdovách postúpila z epizodic· 
kej flgú,rky Lidky na hlavnú postavu Karo.Jiny, kreslenú 
s delikátnym humorom. 

Pestrá, živá je mozaika obrazu prvých desiatich ro
kov umeleckej činnosti Heleny Bartoiovej. Pri vlohách, 
válnosti .a svedomitosti umelkyne niet pochýb, le daliíi 
jej vývoj nielen kvantitativne, ale i kvalitativne obohati 
obraz, ktorého Jen hlaY.né črty srne tu mohli zachytiť." 

V rokoch 1936-38 som ve lmi rada a pomerne dlho 
hrala úlohu malej Butte-r fly, a to pre to , lebo som bola 

HElENU BAR OSOVO-SCHOTZOVO 
Nec,)ly rok po oclchmle Helen y Ba rtosovej-SchOtzove j 

je pre mna, ako na jbltžs ieho rodinné ho prtslušníka , 
ťažké s i satl nM u začať písa ť spomienky. Keď tuk I'O· 
bnn. tu!{ 'L. úcty il obdivu k jej pl'<i ci u hohatému životu, 
ktorý tá to vzítcna bytosť žila <J o llet·ovala pr i zakladani 
<1 For movaní našej prvej s l•ovens kHj ·opernej scény. 11. ja· 
nuára l. r. by sa bola doži la 77 rokov . 

Moje s pomienky a nóvraty do m inulosti sú v prv.om 
rade ovplyvnené rodinný m prostredím, koždodenn9m 
pulw m bežného životn, ole 1 htistorickými ud alosťami, 
kto ré nús obklopovali a boli pre ce19 život určujúc imi. 
Život v tak ná r očnom prostredí, kd e Si.l žilo hudbou. 
spevom, probléma mi opernBj scény a s peváckou inter
p retác iou, prináša l pre nezasvä tených rad zaují mavých 
momentov, a lfJ i ne má lo s ta rostí. 

V roku 1924 He lenu Bar tošová , vtedy 1 9- ročná útla. 
ta lentovaná speváčka - žiačku prof. j. Egemu, zapusti
In nnlrvalo, nn plrný ch 40 rokov svoje korene v opeľe. 
Spol u s mo jím otcom ck . jankom Blah·om boli vskutku 
pioniei'ITI'i-priekupníkmi slove.nskej národnej opery. Na . 
prve j str nne dennítka Slovák z ro ku 1927 (5. ma rca) sa 
dočftnme o tom, že "Bartošová už roky okúzluje svojim 
h lasom a hereckou pohotovosť-ou bratislavské .obecen
stvo" n je Jednou z tých , ktorí chcú, aby vznik la slov en · 
ská operu. ( Pozn. auto rky: do roku 1927 sa len dva r azy 
ozva la s lovenská reč v o pernom p·reds t.avení SND. ) Ne· 
ho lo prekladov, an i pôvodných s lovenských opier. No 
vedenie opery no čele s Oskn rom Ned ba lom malo veľk ú 
snahu o vybudovnnie dôstojného stánk u - reprezen-
1anta kult úrne vyspelého národa. 

Azda preto bol v mnohom súkromn9 život týchto pr
výc h protagonis tov t rochu na vedľajšej koľa ji , lebo· išlo 
o snahu presad iť a udrža ť dobrú národnú myšlienku, 
lk tO I'ľ! j real izá torom boln i moja matka . V mnoh9ch chvť· 
. rac h s me my, de li , mali pre to pocit akéhosi ochudobne
n ia , pretože .opern, umenie n divnd lo i s jeh o zákulis!m 
ta krečeno pohltilo t9Ch, ktorých sme my doma čaka li 
a potrebovali . Pre to sme často za nim i chodili do divad
la, mo ta li sa za scénou. v ša tniach , chodbách diva dld, 
n iel(edy a) nn scéne o nasával i s polu s vo iíav9m púdr.om. 
p rac hom i pachom kostýmov a kul!s oj to dobré, č o v 
ná s potom nat rv.a lo zostalo. Zos tn l nám predovšetk9m 
trvalý vzťah , obd iv o úcta k hodnotám, ktoré nám za
n ec hnli predoš lé generácie, pre kt.oré museli vela obe: 
tovof, tv rdo nn sebe neustá le pracova ť , ktor9mi žil i 
a dýc hali do posledn€] chvile, neváhn júc, ak by bolo 
treba, začať op1iť znova a uplatniť nada nie, um u cit 
prB nás všetkých. 

Moje prvé s tre tnutie so sve tlami rámp spadá do se
zóny 1936·37, kedy som p rv9 raz účinkovaln vo v eris· 
itickej opere Madame Butte rfly, v ktore j moja matika 
v tomto čase spiev.ala h luv.nú úl~hu už viac než 40 ľáz. 
Pr vý raz v tejto ope·re vyst úpila už 20. mája 1924 v úlo
he Kate. Hlavnú (t lohu - Madame Butterfly s pievala 
prvý raz 19. decembra 1925. Presn é dáta môžeme v yč!to ť 
z podrobného zápisnlka, ktor9 s i m atka staros tlivo vied
l a o d svojho anga~ovania cl o SND (9. novembra 1924) 
·až po rok 1948. Obsnhuje záznamy o premiérach, hos
ťujúc ic h umelcoch , p.oznámky k rôznym výročiam , dáta 
illahrávok v r.ozhl ase (vtedy do " rád ia" na živo ) ako 
-1 miesta hosťovan ia v zahran ič! a pod . ú loha Mudame 
Butterfly patrila v jej začintkoch k t omu naj lepš iemu 
'Co vytvorila na scéne SND. 

V roku 1934 pri príl ežitosti 10. výročia umeleckej 
.činnosti Heleny Bartošove j kr itik Ivnn Ba llo v Sloven
skom denníku ( 22. novembra ) napísa l: " Dnešné predsta
venie Madame Butterf ly nám p•ripomina, že obľúbená s6· 
listka opery SND do,vršuje desia,ty rok svojej činnosti 

• 

nižš ieho vuast u. p,am!ltám sa velmi presne na dôležitý 
moment napä tia v druhom de jstve, kedy nadšená, pyš
ná i l šťu stná Butterfly-matka nesie na scénu ukázať svo · 
je dieťu konzu lovi 1:1 celému sve tu zu s prievodu jasavého 
u buráca júceho orches tra vysoko na pleciach, a by ne
skôr sklamaná zistil a, že zostáva . s,o svoj.! m,.usudom a bo
rom suma ·až po tragický koniec, kedy je j chcú zobra ť 
to jediné, čo má. Keď som už bola vn!mave jš ia , ť ažko sa 
mi nevšímavo h ra lo ma lé die ta, nakofko matka tak 
pr ec!tene, presvedč i vo a velmi citlivo - nepľeháiíajúc 
ani v najmenšom - hra la svo ju úlohu p.o dramaticko
spevnej strá nke, že som bola ve ľm i l"<tda , keď napätie 
v o pe re skončilo n po vydarenom vyp t·edunom predsta · 
vení sme sa neskoro večer vracali domov. Mojim vyst(t
peniam po boku svojej ma tky a o tca nezabrá nlli ani 
prípadné fahšie OC horeniu, pre tože pl'Vo()radé bolo obe
censtVO, kto ré čaka l o svo ju Butterfl y. 

Z tohto obdobia s ú is té zuuj!mavé riadky v denn!ku 
Slovák z w k u 1936 ( 22. j.anuára), kde krit ik j. H. 'piše 
o ' scénickej symfónl'i "Zlomené srdce" J. F·olprechta 
a opernej jed noaktovke "Samum" E. Blochn. Na ma rgo 
druhej časti večera konštatuje : "Bola to jedinečná prlle
litosť pre našu mnohost rannú umelkyňu Helenu Barto· 
šovú, ktorá nielen ako s.pevá!!ka, a le i ako r utinova ná 
tanečnica dokázala nevlednú umeleckú úroveň. Zo spe
V·áčky Heleny Bartoiio·vej vyrast·á u.rnelkyňa vefké ho for
mátu, ktorá s jednakou pohotovosťou zdolá i tie naj · 
ťažlie úlohy, a v každom svojom vystúpeni prekva·puje 
obecenstvo nečakanou dok·onalosťou svojej mimiky a 
spevu." . 

V tom istom ro k u oslavoval šéf opery a dirigen t Karel 
Nedbal 25 rokov svojej umelecke j č innost! slávnostn9m 
predstaven ím opery je j pastorkyt'\a. V ·odložep,om 'bulle · 
tine, na ktorom je podp!saný vtedojš f význ.amn9 ·operný 
krit ik Svetozár Štúr, sa str etávame s tak9mi menami . 
ako boli r ežisér Bohuš Vil ím, speváci Már ia Peršlová, 
Stefan Hoza, František Hájek, Milada Marková, Helenn 
Bnrtošová, Arnold Flôgl, Zdenko Ruth-Mar:kov, Zita Fre
šová. Všetky t ieto mená mi vera ho v.orla, ich noslterov 
som osobne dobre poznala, pretože boll čast9ml hosť am i 
v našej domácnost i. Na veľke j fot,ografil K. Nedba la 
je napísané venovan ie: "Helence Bartolavé, opravdové 
umälkyni a dobrému človi!ku". 

T,oto obdobie b:olo nabité umeleck9mi udalosťami, o 
ktor9ch mi moja ma tku neskôr neraz zaujimavo rozprá
vala: na jesel1 roku 1937 hosťovanie v pražskom Ná·rod
nom clivadle, v Bratis lave premiéry o.pier Veselé panie 
z Windsoru a Gavalier s ružou, opať jenítfa v Jej pastor· 
kyni - tentoraz však pohost ins ky vo viedenskej Volks· 
oper, predvedenie Suchoľíovho piesňového cyk lu N ox et 
solitudo v Prahe, a le i zá jazdy o pery SND do Košíc , Spiš
skej Novej Vsi, Popradu, Ziliny, Piešťan, Banskej Bystri
ce, Br na a inde. Vera ráz išlo o náročné predstavenia 
popo ludní i večer. A tak sa .neraz stávalo, že pop:oludn! 
s pievnlél napriklad Antóniu v Hoffmannov9ch rozp ráv
kach <t večer titulnú úlohu v Rusalke. Zaujft'navé pre 
mlia boli jej spomienky n a baletného majstra Achilla 
Viscus lho il jej pos trehy o potrebe tanečných schopností 
v opere Carmen, kde sa matka zmenila na temperam , ~ l t· 
nú, s ka skanetami t ančiacu titulnú hrdinku. 

Popri je j úspech·och a vrcholn9ch zážitkoch poskyto · 
van9ch mnohým ná vštevníkom ,opery a koncertných sie· 
nf , chcela by som pripom enúť a j niektoré tie momenty , 
ktor é dOikreslu}ú jej pova hovo-charakterov9 Judsk9 pro· 
fi!. Helena Bartošová nema la nikdy rada silné slová, 
nerada o sebe vera hovor ila, ma la averziu k honosným 
prehláseniam k verejnosti, k hodnoteniu vlastnej práce, 
bola nesmierne sk·romná, c it livá a zväčša nebola so se
bou spokojná. Chcela, ak·o sama hovorila, dosiahnuť s tá· 

le viac a viac. I z to·hto vnútorného pocitu st vý90I. 
napre.dovanle a umelecký rast nevedela dobre . prtdst&o~ 
vit Vo svo jich výpoved•i·ach sa vyznala z lásky k l-udo• 
vej pies ni •. k dramatickému umentu, ,'k čtnoherným um•t• 
com, hudobným skladateloijl, ale ~ všetkým tým, ktort 
majti svoju prácu úprimne radi a ·vďačne jej plody ~ 
vzdáva jú druhým. Na otárzku, či by sl - ak by sa ma~ 
opäf rozhodnúť pre svoju životnú. dráhu - zvol1la operu·, 
odpoveda la: , .. Be~r rozmýllania, 6nol" V jej zápi·skoC~ 
nachádzam niekedy len 6.tdkov1té vety: .. Bola aoa *Sl 
A·pl'irnne odďanA sYojmu dind.lu", "VIdy so• cu.ut 
sl61it svojmu umeniu pre jeho a Ilie pre nój JIIWPIIO.Il~. 
- "s tebou sa budiiiD falko 16čiť, SND!", - .. !mat .... 
tfcb ltyrldsať rokoY bol yefrni bohatý a .-16wa ml -~ 
hD>, mnoho preltr6snych spomienok." 

Po druhý r.az som hra1a v SND roku 1939 a to v Ko-c 
v.al'ovicovej opere Psohlavcl. Bolo to už smutnejšie · o~· 
dobie - schylovalo sa k druhej svetovej voJne. Jedn9nl 
z jeho .zaujímavejších momentov bolo to, že oper-a uvlecl~ 
la 13. mája 1939 v n{Jvom. naštudovaní Cajkovského. ope• 
ru Eugen onegin, kde v úlohe Taťjany rno-}a matka 
pohotovo zaskakovala za slečnu Forrnanovú a spievala 
tu spolu s novoangažovanýrn Emilo m Schiltzom v hlav
nej úlohe. Onegin sa potom hra l až po oslo.bod·ení 22. mil'• 
j.a 1945, kedy som po neprajn9ch vojnov9ch rokoc6 
opäť žila životom dieťaťa či dievčiny , ktoré sledovalo 
n epriamo v9voj opery SND. Bolo treba mať zno·vu po
chopenie pre neustále odchody matky na sk6.Mcy, pre· 
hrávky, ge.nerálky, premiéry, pre prijímanie v9znarn~ 
n9ch host! a rélzne v9znamné udalosti. Tak9mi ud,alos· · 
ťarnl boli napríkl.ad s lávnostné predstavenia Predanej ne· 
vesty l. mája 1945 a 5. júla 1945 n a Devine, kedy úlohu 
Maráenky s pievala po 106. raz. Do konca sezóny hrali 
sa ešte opery Rusalka, Hubička , uskutočnili sa kon· 
certy pre Sovietsku armádu. Z prve j povo jnovej sezóny 
1945-46 mt .natrvalo zosta la v pamät! jej výborná inter- · 
pretácta To.sky, z cr.a lš!ch sezón jej postavy .v operách' . 
Dve vdovy, Madame Butterfly, Sedliacka česť, Da libor, 
Trubadúr atď. Neskôr som obdivova la je j skvelé herecké 
kreácie v operách Beg Bajazid jána Cikkera a Odsúde· 
n ie Lukula Paula Dessa.ua a najmä herecky perfektne 
stvárnenú Madame Klt·a jev<Jvú v Cikkerovom Vzkriesení. 
Natrvalo mi však zostane v spomienkach ako jenQfa 
a Kostolníčka v janáčkovej jej pastorkyni. Kedže mala 
možnosť prejsť v tejto opere až tromi postava mi, niet 
poch9b o tom, že mamička túto o peru dokonale pozna
la a mala ju nesmierne rada. Pri , započúvaní sa do due
ta jenOfy a l<osto lnfčky, v ktorom sa hovor! o vzť·ahu 
matky k d ieťa ťu, a v ktorom je toľ1ko c itu a hre~ivej 
nefalšovanej r adosti, ml príde nevdojak na um prajnos t, 
s ako u moja matka už v zre lom veku , po odchode z dl· 
vadia, nešetrila chvál.ou a uznk!n!m nad mojou prácou 
s deťmi , č l enmi Detského t 11nečného folklórneh.o s úboru 
"Vienok" pri !:ŠU na Exnárove j ul.ici a ZK ROH Slovnaft . 
Snma žila z.o s pomienok, ktor é ju hriali, a le úpnlmne 
sa tešila a há dam a j pobavila , ked kus dramatlčna 

Helena Bartoiová ako Madarne Butterfly 10 no.jou dcé
rou Helenou, auturkou publikovaných spomienok v rov· 
nomennej Pucciniho opere (snimka z roku 1931.). 

Snímky: arch!v autorky 

a komediálnosti v t•om dobrom zmysle slova objaviLa po 
rokoch aj vo mne. Tieto j~j radosti, humorné rozprá· 
vania okolo mojej každodenne j pr áce s deťmi-taneč
níkmi, patrili iku koncu jej živ<lta k t9m svetlým bodom, 
ktoré jej i mne vynahradzoval·! predošlé roky, Ich ča·. 
sovú tieseľí s bojom o každ9 deti, kedy bolo treba Pl'l· 
pra vovat sa n a novú opemú premiéru, cvtčit árie, due
tá, pohybové herecké akc ie, premýšrat n ad dosiahnut9mi 
cieľmi, žiť spo ločensky, nestrácat kon takty atd. 

Preto sme v roku 1978 s veJko u rados ťo u pr lv ťtall 
vzácne ocenenie - jedno z pos led•n9ch, kedy jej, spolu 
s d alš lmi vyznamenan9mi slovensk9mi umelcami, minis
ter kultúry CSR Milan Klusák udelil Janáčkovu medailu. 
A keď n!ekol;ko rokov predt9m - v ľoku 1970 poreberala 
Helena Bartošová-Schi!tzová z rúk min istra kultúry SSR 
Miroslava Válka a predsedu ·vlády SSR Petra Colotku 
vyzna menanie najvyššie, titu l národn ej umelkyne, s pre
vádzala som mamičku ·ešte pri plnom zdrav!. I to je 
jeden z krásnych okamihov v bohntej palete sp.omieno k. 

s kritikami, o ktoré som sa v mojich spomienkac h 
opiera la, sa plne stot,.ožll.ujem, lebo v mnohom vysU
hujú nielen bohat9 umele.cký život, a le i typické a prí
značné pova hové a cha rakterové vlastnosti i životné po· 
stoje mojej matky. Je j sútkromn9 osobn9 život sa pre
mietal do l'ôznorod9ch a nár.očn9c h ú lo h, ktoré jej za 
štyridsať rokov činnosti v o pere SND boli zverované. 
Mélženi povedať, že všetky bo li perfektne zvládnuté. Tak 
sa celkov9 obra z dodatočne clop!ľía o drobné, pestré, 
vzácn e kamienky a tvor! tak živú uc elenú mozniku krás· 
neho obrazu, ktorý IIlezan ikne, a le os tane natrvalo v nás. 

·Som rada, že po znovuobja venl a do plnen! vzácnych 
rozhlasov9ch nahrávok akou j_e opera Sedliacka čes~, 

zachovajú sa tieto materiály i pr e budúce generácie. 
Verlm, že n ajmä umelecké školy budú S ei vracať 1k pr
vým slovenským zaklad ateJom .opery SND, pr v9m a bsol· 
ventom Hudobnej u dramatickej akadémie n a Slovensku, 
že sa budú hlásiť s hrdosťou k o dkazu a vzoru prvých 
slovenskýc h národn9ch umelcov, voká lnych umelcov ve l· 
!kého formátu a kým bola a zostane Helena Bartošová· 
SchUlzová . 


