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, , . na prahu novej sezóny. 

Celková koncepcia a priebeh 

Náplň sopotského festivalu je dobre 
známa a J.en v krátkosti ju zht•ňme: 
l. koncert - Medzi'närodný deň. · Jed
notliví speváci uvedú skladbu od au
tora z reprezentovanej krajiny. Tohto 
roku sa súťaže zúčastnilo 26 s-pevákov 
z 25 krajín (dvaja z Pol'ska). Porota 
udel'u;je prvé tri ceny za skladbu. 
2. koncert - Pol'ský deň. Každý !;;pe
vák z predchádzajúceho dňa interpre 
tuje vo svojom jazyku skladbu poľských 
autorov. PQrota udeľuje tri ceny za i:n
tenp retáciu. 3. koncert - Deň gramofó
nových firiem. účastníci uvedú d ve 
skladby, ktoré do súťaže prihlási !Jra
mofónová firma. Porota urči najúspeš
nejšiu firmu. Tohto roku sa zúčastnilo 
23 firi.em. 4. koncert - Koncert laureá
tov súťaží a mimosúťažná exhibícia. Ok
rem víťazov tu vystúpili i dve zaujímavé 
poľské skupiny, ktoré sú i českoslov.en
skému obecenstvu dobre známe, a to 
vokálno-inštrumentálne trio Cze•rwone 
gitary. vokálne kvarteto Novi a naj 
väčšia hviezda festivalu - svetoznáma 
americká speváčka Nancy Wilsonová. 

*** 
Systém medzinár-odných súťaží má 

svoje výrazné pozitíva, ale ostáva v nich 
l dosť nedomysleného. Výhodou je sku
točne medzinárodný dosah - Sopot hos
tí nepomerne viac zahraničných úč.in
kujúcich a v tej súvislosti i príslušní
kov rôznych iných profesií, ako Brati
slava. Do Sopotu neprichádzajú účastní
ci z celého sveta - len 1pozorovať fes
tival, ale jednotlivé krajiny sú do prie
behu prJamo zainteres•ované. Na d·ruhej 
s1Jrane už samotný koncert určuje, že 
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Slovo pred festivalom . 
Za niekoľko dní sa začne v Bratisla

ve V!ÍZ~amné podujatie: Bratislavské 
hudolmé slávr1osti. Festival, k torý sú 
časne utvorí koncertnú sezónu v hlav
nom meste Slovenska. Mimoriadrte bo
hatý program týchto slávností doorej 
hudby, dobrých interpretov bude nápo
rom po dlhotúždenných prestápkacl'l! let
ného vákua, kedy sa nielen v Bratisla
ve, ale aJ takmer v.~ade na vidieku "od
počívalo od hudby" . Bude to súčasne 
overenie schopností publika. vysvedče 
nie je/w záujmu o lcvalitné zážitky -
mimo abonentných koncertov, riedených 
týždennými ·prestávkami. Po pn'ý raz S!Í. 

Brati~lavské hudobné· slávnosti na je
seň - a nie na záver koncertnej sezó
ny, ako tomu bolo v minulosti. Po prvý 
raz sa v ich rámci spája niekoľko ak
cií: prehliadka novej slnvenskej orches
trálnej tvorby, lnterpódiwn '71 a sa
motný festival, ako reprezentatívna zo
stava vy nikajúcich sólistov i telies. Či 
je toto spojenie do grandiózneho celku 
správne a per.~pektírme i v budúcich ro
koch, ukáže praa:, tohtoročné výsledky 
·~ávštev•1.íclreho záujmu. Netreba .-ezig-

novať vopred, ' skôr óv<;ri,f . si výs,ledkami 
burlúce postupy na vylepšenie organizač
né i umelecké. Isté je, že celý štáb. oko
lo príprau festivalu vyvinul ' maximálne 
ú11ilie na čo najlepšie naplnen.ie · ,zmyslu 
a významu festivalu, ktorý spočíva v 
spoločensko -politickom zmysle (diela 
venované 50 .. výrociu KSČ; medzinárod
ná spolupráca na poli umenia - či už 
v rámci Interpódia '71, alebo samot
ných fe.~tivalovýcl! vystúpení zahranič
ných umelcov a telies, vytváranie vý 
znamnej hudolmej tradície v meste bo
hatom na hudobnú históriu a pod.) a 
kultúrnom poslaní, zameranom nielen. na 
rozvoj medzinárodných hudobných sty
kov, ale .~pätne - i n.a konfrontáciu 
domáceJ tvorby a interpretačného ume·
nia s umelcami hosťujúcimi. 

K hodnoteniu festivalu sa vrátime po. 
drobne v budúcich číslach časopisu. 

Dnes by sme chceli tomuto podujatiu 
zaželať predovšetkýrit vnímavého diváka 
- znásobeného stovkami star.šíc!t i no
vých tvári, hladký priebeh všetlc!Ích kon
certov a rtezabudnuteľné chvíle cenných 
hudobných zážitkov. -uy-

IGOR WASSERBERGER: 

Snímka: J. Dezort 

neprídu známejší interpre ti , ale vo vel'
kej väčšine mladé talenty dru be:i .a tre
tej garnitúry. Niekedy sa stane, že me
dzi nimi sa nájd u osobnosti šp ičkovej 
výkonnosti (skutočne vynik~júei výkon -' 
podali dve víťazky - Samantha Joneso
vá z Anglicka - prvá cena na Medzi
národnom dni a Bulharka Paša Christo
vá víťazka Pol'ského · dňa); ·~Jé v pod
state id·e o dosť nudný trojdňový sú
ťažný maratón, kd·e koncert trvá približ
ne štyri hodiny. O.'lobne sa mi zdá šťast
nejši.a koncepcia Lýry, kde za jeden ve
č.er odznie len dvanásť súťažných pies
ní (úp lná maličkosť v porovnaní so 46 
pesničkami, ktoré sopotský poslucháč 
absolvuje na koncerte gramafónových 

Pau! Connor zastupoval portugalský 
Polydor na Dni gramafónových fi- ' 
riem. 

op -a my 
V diíoch 26.-29. augusta bol v Sopote už jedenásty ročník Medzinárodného 

festivalu populárnej piesne. Je to festival pre nás nanajvýš zaujímavý: jeho 
priebeh jednak zvádza k porovnáva ni u s Bratislavou lýrou ·a súčasne je to po
d u ,ia tie, 1\tor·é poskytuje dobrú platformu pre prípaďné preniknutie slovenskej 
popu!át·ne;j hudby za hranice. Pozrime sa preto na tohoročný festival predo
všetkým z nášho aspektu. 

fir iem)' a v ďalšej časti je pr-iestor na 
exhibičné uvádzanie zahrarničných 
hviezd. Samozrejme, bratislavský spô
sob má zmysel len vtedy, ak sa opre
h!iadková časť naplní skutočne repre
zentatívne. 

Otáznikom sopotského festivalu je t 
súťažný štatút medzinárodného dňa. Ne
stretol som sa so žiadnym obmedzením; 
okrem toho, ž·e spevák má uviesť sklad
bu zo sv{>jej krajiny - čiže napríkla d 
Američan do autorskej súťaže môže pri
hlásiť povedzme Goerga Gershwina. že 
nejde o umelú konštrukciu, dokazujú 
i anály sopotských f.estiv.alov: v r. 1965 
napríklad americká speváčka Jean Tur
nerová rprihlásila do ' súťaž·e skladbu 
A. Herz.oga a B. Holiday-ovej: God Bless 
the Child. Je to skladba, ktorá v podaní 
j ej s poluautorky Billie Holidayov;ej pat
rí od za čiatku štyridsiatych rokov do 
zla t(~ho fondu jazzovej i nopulárne,i hud
by a nedávno, vďaka nahrávke Davis.a 
Claytona - Thomasa (BS & T), sa opäť 
doqt;lla do popredia záujmu. Táto sklad
ba sa na spomínanom féstivale umiest
nila nn ~ . miP~te. 

Problémy s porotami 

Pn•clchád za,i úcou extr~mnou udalos
ťou sme sa dostali ku problému Sop-ot
ských porôt. Pri koncerte gramafóno
vých firiem je t·o jasné: každá zúčast
nená firma de leguje svojho zástupcu 
( n11priek tejto iednoznačnej zásrade bola 
tu · l jedna nedôslednosť - Pol'sko ·malo 
v porote okrem zástupcu Polskich na
grat1l l zástupcu Pagartu - t, j. kon
cert·nej agentúry). Pre rozhodovanie tej
to !?'Oroty ie typické že každoročne ko
lujú rôzne historky o zúk)JHsných man!~ • 
puláciách. Skutočne nemôžem posúdif 

Bulharka Pa.~a Christova - víťazka 
Poľského dňa 

ich skutlj:ovú podstatu, ale stačí, ak 
konštatujeme, že tohoročné · víťazstvo 
zástupcu portugalského Polydoru 
Paula Connora, nebolo pr.esrvedčivé a 
vyvolalo v odborných kruhoch opozíciu. 
čo sa týka por·oty prvých dvoch dni -
voči jej rozhodnutiam nebolo vážnej
ších námietok, a t•o najmä vďaka tomu, 
že c:Ive prvé speváčky boli · zároveň l 
zjavne najlepšie Nedôveru vzbud.zuje 
skôr spôsob, akým sa porota zostavuje: 
opäť platí zásada - ,teden porotc.a na 
každého speváka ·z príslušnej krajiny, 
len Poľsko má na dvoch spevákov se
dem IPOrotcov, POiľotcovia zo západných 
krajín sú vä,čšinou manažéri súťažiacich , 
spevákov; keďže ~ú to často mladi a · 

(Pokračovanie , na' 5. · str.)' 



DISKUSIA - POLEMIKA II. · · 

Budúcnost a konzument hudby 
Ak chceme i v predhi:ávaní urobiť 

krok dopredu j e bezpodmienečne po
trebné vytvoriť komisie, ktoré by boli 
centrálne riadené. Mohli by to byť : 

l. Komisia pre v ý ber s kl•a
d i e b s faktografickými údajmi o živo
t e a d iele skladateľov pre jednotlivé 
ročníky. Pri výbere piesní a s kladieb 
rešpektovať vek deti a jeho logický, re
ťazový kontakt s hudbou, k torý by 
umožnil rozvíjanie ich vzťahu k hudbe 
a poslucháčskych zručností. Mali by to 
byť skladby kratšie, vnút orne členité, 
kont rastné, nie monotónne, ale svo,jlm 
námetom blízke de tskému svetu. Mali 
by to byť skladby živé, temperamentné · 
a veselé. Fakt ografické údaje by mali 
byt spracované zauj ímavo a pútavo. Z 
nich by si mal žiak osvojiť toľko, aby 
ľahko pochopil, ·precítil, prežil a nako
niec aj realizoval v živote to, čo mu 
umelecké . dielo ponúka. Takto by s a fo r 
moval jeho svetonázor a životný ciel 
v našej soc ialist ickej spoločnosti. Pri 
väčšej možnosti výberu hudobných skla
dieb by si mohol učiteľ voliť také, kto
ré sa mu páčia, o k torých niečo vie, 
má k nim určitý vzťah, lásku, k torej 
plamienok by potom zaiste vedel pre
niesť aj na žiakov. 

estetické zážitky? Poslanie umenia v 
socialistickej spoločnosti. Ideový obsah 
a funkcia umeleckého diela, atď. Spra
covanie prednášok by malo byť čo naj
j ednoduchš ie, podložené množstvom prí
kladov, vecne a vedecky správne, aby 
ich pochopil aj läik. Prednášky by boli 
určené pre všetkých uči teľov a hlavne 
pre učitel'ov estet ickej výchovy postgra 
duálneho štúdia, k tor é by sa malo ukon
čiť skúškou. Prednášky by m ohli byť ná
plňou cyklického školenia a seminár ov 
pre uč iteľov Hv. 

s tavby (napr. gotické). Účinok infor
mácie by bol o to pôs obivejší, keby ma
teriál bol s pracovaný do diafilmu, ale
bo íilmu s prlliehavým ,s.p.r ievodným slo-

, vom a hudbou. 
4. K o m i s i a p r e š k o l s k é h u

<1 ob né f ilm y : Film ako moderná au
!liovizuálna pomôck a s rôznym tématic
kým ob.Sahóm ·a metrážou (krátke až 
celovečerné ), spracované správ.ne z pe
dagogického, metodického a · di daktic
kého aspektu. Len filmom je m ožné 
ukäzať žiakom, ako hudba vplývala na 
vývoj tanca, a·ko sa pohyb u jednotli
vých národov vykryštalizoval v char ak
ter istické tance a nakoniec v zobrazenie 
hudby v umeleckom pohybovom prejave 
ako balet, alebo symfonické d ielo. J edine 
film je s chopný priblížiť hry na rôz
nych starých hudobných nástr ojoch, 
ukázať výrobu hudobných nástrojov. Tu 
by s a mohol zhromaždiť m ateriál našich 
i cudzích žijúcich interpret ov-sólis tov, 
s l<u?iny (duo, trlo) atd'. Nemali by tu 
chýbať ani rôzne folklorlstické inšt·ru
mentálne a tanečné skupiny. Mohol by 
sa použiť materiál aj zo starš ích fil
mov, k toré zobrazujú sllivne osobnosti 
( Šalj apin, Toscanini, V. Tallch, M. 
Schneider-Trnavský a i.). Bolo by po
trebné spracovať ešte žijúcich sklada
teľov a interpretov v našej vlas ti. Bo-

3., K om i s l a p re z h r o m a ž ď o
v an l e a s pr a<: o v a n ie o b r a z o 
v é h o m a t e t· i á lu, by sa zamerala 
na vhodné, umelecky hodnot né výtvar
né diela určené pre žiakov nižších roč
níkov. Pre žiakov vyšších ročníkov vy
brať také umelecké výtvar né diela, kto
ré by posilnili estetické cítenie a na
vzájom sa doplňali (M. Aleš: Husitské 
obdobie, V. Hložník: Grafická tvorba zo 
SNP a i. ). Pre každé hudobné obdobie 
vybrať výtvarné die la z obdobia baro
ka, klasicizmu, romant izmu, novoroman
tizmu, moderny, expresionizmu, realiz
mu, z II. svetovej vojny a zo Sloven
ského národného povstania. 

2. K om i s i a p re vy pr a co v a
n i e p re d n á š o k by mala vypracovať 
základné témy z marxisticke j estet iky 
napr.: Ako a čím pô!Wbí hudobné dielo 
na poslucháča? Akými prostried.kaml 
vyvoláva hudobné dielo v poslucháčovi 

Fotograf ický materiál by s a nemal 
zamerať len na rodiská a miesta pô
sobenia sklad ateľov, Ich diel, rukopis ov, 
ooerných scén a ich hlavných predsta 
viteľov, ale nemali by tam chýbať fa
r ebné, umelecky hodnotné záber y prí
rodných scenérií, s lávne architektonické 

. la by to záslužná práca, slúžiaca nielen 
pre nás, ale i pre naše budúce gene
r ácie. D. STRME~ 

e V Rumunsku pracuje rad 
skl adate ľov, ktorí sa zaobera 
jú modernými kompozičnými 
metódami. K všestranne j čin
nosti na tomto poli chýba ru
munským skladateľom experi
mentálne š túdio, aké je u nás 
napr. v Br.atislave alebo v 
Plzni. Mladý rumuns ký sklada
te ľ Livin Da.ndar a z Bukur eš
ti pre to s t•adosťou prij al po
n uku českých kolegov a pr a
coval niekoľko týMňov v pl
zenskom rozhlasovom eX!pel'i
mentálnom š túd iu, kde vytvo
r il e lektronickú sk ladbu Zasta
vený ča s. Využil v nej zvuky 
svetoznámych loretáns·kych 
zvonkov. Na spiatočnej ceste 
do vlasti sa zastavil v Brat i
s lave a navštívil Experime·n
tá lne štúdio čs. rozhlasu v 
Bra t is lave, kde mu lj)odal od
borný výklad skladateľ Peter 
Ko lman. Tu s i rumun ský hosť 
vypoču l aj n i·ekoľko ·die l na
šich skladateľov. e Dňa l . septembr a nastú
pila do funkc ie riaditeľky 
Státnej filharmónie v Košicia ch 
prom. h ist. Anna Kováfová. 
Doterajší riad iteľ tohto telesa 
- prom. his t. Ľubomír Čížek 
sa s tal od l. septembra t. r . 
šéfredaktorom časopisu ZSS 
Slovenská hudba. 
. e Tento mesiac bude v Be

nátkach známa súťaž televíz
nych filmov z celého s veta 
PRIX ITALIA. Slovensko bude 
v medzinárodnej' porote zastu
povať dramaturg hudobného 
vysielania brat islavskej t eleví
zi<". skladateľ Tadeáš Salva. e Dňa 17. augusta vystú
pil v Zr kadlovej sieni Starej 
r adnice Akademický zbor var -

šavskej univerzity. Jeho vystú
penie bolo reciprocitou za hos
ťovanie zboru Lúčnice v aprili 
t. r . v PĽR. Tradlcia zboro
vého !>pevu na va ršavskej uni 
verzite siaha do dvads iatych 
roko v t ohto storočia (v apríli 
t . r. oslavoval zbor 50 rokov 
založenia). Dirigovali ho vtedy 
Piotr Maszynski a Tomasz Kie
sewetter. Už v r . 1922 bol ví
ťazom celoštátnej zborovej sú
ťaže. Od roku 1939 až do roku 
1956 bola prestávka v účinko 
vaní t elesa. Prvé ve ľ·k é . úspe
chy dosahuje t eleso od roku 
1960. Odchádza na zájazdy do 
NDR a Juhoslávie a víťazí na 
domácich súťažiach, • kde má 
trva lé miesto medzi najlepš i
mi telesami. V roku 1967 kon
cer tuje v ZSSR, Flnsku a na 
Fes t ivale poľskej súčasnej hud 
by. Od r. 1969 diriguje zbor 
Macie j Jaškiewicz a pod jeho 
vedením z!skal Akademický 
zbor varšavske j univerzity 
I. cenu za interpr-etáciu s tare j' 
poľskej hudobnej l!teratúry na 
súťaži Legnica Cantat 3. Po 
koncertoch v ČSSR odiš iel pol'
ský zbor na záj azd do š va j 
čiarska, Ft·ancúzska a na sú
ťaž do ta lianskeho Are?.za. e Slovkoncert pripravuje na 
·septem ber koncert StéÍtne,; fil 
hat·mónie z Košíc v Pre.5ove 
(23. 9. ) so západonemeckou 
vio lončellstkou A. Hauerovou. 
V Banskej Bystrici bude v 
dňoch 27. 9. - 7. 10. cyklus 
k·oncertov v rámci Dni komor 
nej hudby. Vystúp! tu Sloven
ské t r io (27. 9.), Richard Van
dra - čelo, S. Zámborský -
klav!r, A. Kratochvllová 
s oprán, A. Kalábová k lavit· 

( 30. 9.) . J. Špitková - husle, 
M. La.pšanský - klavír (4. 10.) 
a Dimovo kvar teto z Bulha rska 
( 7. 10.). e Slovenská filharmónia 
otvorila koncertom v Met ro
pol-Theater v Berlíne Dni kul
túry SSR v NDR. Okrem toho 
usku točnila d Ý.a kO•llC·er ty v 
Kari-Marx -Stadte a v Zlt t au. 

O Zoznámiť s a s akordeóna~ 
vou tvorbou slovenských skla
dateľov prejavil záujem s. E. V. 
Avcl e jenk·o z Baškirske j so
vietskej soc ialistickej republi 
ky. HIS mu posla lo skladbu 

' J. Posplšila: Recit.a tiv a á r ia, 
J . Hatríka : Introdukcia, fúga a 
finá le, Variačný monológ a dva 
zošity s lovenských ľudových 
piesní v úprave Jú lius a Let 
ňana. 

• V roku 1976 vyjde nové 
vydanie jedného z najvýznam
nejšíeh svetových hudobných 
lexikónov Grove's Dic tioenary 
of Music and Mus icians. Séfre
daktor N. Sadie sa obr átil na 
pražské Hudobné informačné 
stredisko s prosbou o spro
stredkovanie adr ies českých a 
slovenských muziko lógov, kto 
rí by vypracovali hes!~ z ob
lasti našich hudobných ku lt úr 
v jednotlivých epochách 
stredovek, 17. a 18. storoč ie, 
10. storočie a 20, storočie . 

8 Huber t Kicken z Maas
trichtu v Holandsku chce uve
rejniť v holandskom hudob
nom časopise portréty s klada
teľov, kto rí plšu pre akor deón. 
Nezabudol ani na slovel\s:kých 
autor ov, z k torých zatia ľ !PO
zná J. Hatrlka. O ňom - a j o 
ostatných - poskytol HIS ma
teriály a fotografie. 

e Na Univer.zi:te v 'liatties
burgu v štát e Missislp! (USA) 
pôsob! ako prof-esor hry na 
trúbku Norbert Carnovale. 
P ripravuje dizertačnú prácu 
pod názvom Podrobný prehľad 
publikovaných d iel pre t r úbku 
od skladateľov 20. storočia. Po
ž iadal o úda je skladieb od čes
kých a slovenských autorov. e Dychové kvin tet o Meklen
bur gského štátneho orchestra 
v úvode publikácie - k svoj
mu desaťroč iu - uvádza me:. 
110 a po rtrét Antonína Rosett i ~ 
ho, niekdajšieho kapel níka 
Meklenbu qjskej dvomej kape
ly, au tora pr vého dychového 
kvinteta v dejinách hudby vô
bec. V obsiahlom repertoári sú
boru, ktorý za hri\u je hudbu 
mnohých európskych i mimo
európskych skladateľov, je An
t onin Rejcha zast úpený sied- :. 
mimi skladbami'. zo sl1časnej 
če skos lovensk e j hud by sa uvá- ' 
dza 21 sk ladieb: Meštiak 
šľachticom F. Bartoša, Past_o
rálne dychové kvinteto V. Do
biáša. Dychové kvinteto J . B. 
Foerstera. Esercizie I. Hur.ní
ka, Dychové kvinte to A. Moy
zesa, ~tyrl madrigaly B. Mar
tinú, Mladosť od L. Janáčka, 
Dychové kvinteto C. Rajtera, 
Serenáda E. Suchoňa, Dychové 
kvinteto Václava Tra jana atd'. 
Súbor, nadväzu júci na 'štyrid
saťt;očnú .tradíciu hudobných 
súborov mesta. Schwerinu, vy
stupuje predovšetkým tu, ale 
.t iež v rozhlase, te levlzii a na 
koncertnom turné doma l v 
zahranič! - v Havane, Ham
burgu, Bratislave, Karlových 
Varoch a Ind·e. 

Na krátku prázdninovú prestávku 
sa ·vdtil do Bratislavy organista a 
dirigent Ján Valach, ktorý t~ôsobí v 
belgických Antverplicb, ako . dirigent 
a zbormajster Flámskej opery. 

J&n Valach o svojej práci v Belgicku 

Mohli ' by ste Informovať čitaterov o 
svojej prlici v minulej l nastävajúcej 
sezóne? 

- Osobne si naJVIac cením ohlasy 
publika l odbornej kritiky na moje uve
denie Matúšových tl)ašll v Gente. ·Už 
dv ad sať rokov sa uvá dza toto monu
mentálne Bachovo dielo so svetovými 
sólistam i, za spol uúčinkovania Nationaal 
Orkest van Belgi~ a zboru Gentse Ora
t orio-ve re!niging. Pripadlo ml uviesť 
jubilejné predvedenie Paši!, k toeé bolo 
v apríli t . r. Už predtým malo dobrý 
ohlas mo;je scénické naštudovanie Jáno
vých pašií. Gentského koncertu sa zú
častnili predstavitelia verej ného i kul
túr neho života Belgicka í konzulárneho 
zboru čSSR . Vš etky kritiky vyzdvihova li 
osobité podanie, ba dokonca sa ozvali 
h lasy o ,.rešt.aurovant Pašií" . ,.o na jvý
r azne,jšom a najexpreslvne,lšom podani 
s krásnymi a živými nuansami". Okr em 
toho som na zači atku sezóny 1970 na
š tudoval a predviedol vo Flámskej ope
r e (scénlcky ) Carminu buranu a Múdru 
ženu od Car la Orffa. 

- Nastávajúca sezóna bude veľmi bo
hatá. V se,ptembr i uvediem Turandot , 
v decembri tzv Večer moder ných bale
t ov. opäť sa uvedie Carmen. kto rá mala 
v októbri minulého roku premiéru a po 
dvojročnom odstupe od naštudovani-a 

S.pomienkové intermezzo 
f) reber lem ()d kolegu-dirigenta Trav.iatu. 
Okrem toho budem mať v s-ept embri v 
Holandsku tri organové koncerty, ďal
š ie účinkov.an.i·a ma čakajú v Rlme, kde 
vystúpim s R. V•erbr uggenom, v decem
bri budem diri govať v Antverpách ko n
cer t, na ktorom má odznieť a j jedno 
dielo slove nského súčasného autora. 
v spolupráci s československým ve rvy
s-la.nectvom, konkrétne s ,jeho kultúrnym 
at ašé Vladimírom Dudášom a za .aktív
ne j podpory riad.iteľa Flámske j opery 
v Antver.pách R. Verbruggena plánuje 
m-e v budúcej sezóne pr!pravdt n a oper 
nej scént> Antverp malý festival českej 
a slovensk·e.i o.per ne,j tvorby. Doposia ľ 
tu bol! naštudov.ané t ieto dieLa: Preda
ná neves ta, Krťltňava a Grécke pašie. 

Pre näšho operného diváka bude iste 
zaujímavé podať lnformlicle o belgickom 
opernom systéme . .• 

- V podstate t u p!atf zásada : čím 
via·c premiér, tým menej r epríz. Prie
merne ma,N diela napr. Pucciniho, Ver
d iho väčši poč et repr lz. ako nov1nky 
mod e rných autorov, ktor! s a dočkajú 
priemerne 3- 4 repr íz. Prit om počet stá
lych abonentov zaplňa všetky predsta
venia, takže návštevnlcka kr iza sa ne -

Pripom'íname • ... ' 
Dňa 153 septerhbra t . r . oslávil sedem .. 

desiate narodeniny národný umelec 
dr. Janko Blaho. 0/cnlhle jubileum zno.o 
vu ŕozvírilo azda až príliš pokojnú. hla<~ 

dinu okolo tohto umelca. Celá naša kul .., 
túra si považovala nielen za povinnost , 
ale i za česť pripomenúť takmer poz.., 
storočnú jubilantovu umeleckú prácu, 
Nie sme za násilné glorif ikovattie, sta.., 
vanie modlí, ale... Nechoďme ďalektJ 

za prík ladmi - do Ciech, do Maďarska, 
' k Sovietom - a zistímé, že ceste umel<~ 
ca takého formát u, s takým mnoho·• 
.~trrmným a bohatým životom, ako md: 
náš jubilant, pripravuj tí. slávnostnejší, 
dôst oj nej ší rámec - nielen pri jubi .. 
leách, zastaveniach. Nie ta/c dávno sa 
národný umelec dr. Janko Blaho lúčil 

s ak tívnou umeleckou činnosťou, odchá -1 
dzal z j aviska, k toré bolo vyše štyri de -1 
saťročia svedkom veľkých divadelných 
večerov, umelcových majstrovských 
k reácií. Rozlúčka bola pr iskromná, pri -• 
t ichá, akoby v každodennom živote, v 
každodennej prevádzke nastala "iba" 
zmena v obsadení . . . Tažk o t u hovoriť 

o neúcte, veď dr . J, Blaho patril a patr í 
medzi našich najznámejších a rtajobľtí..., 

benejších umelcov, ktorl majtí. veľké po .. 
slucháčske zázemie, veľké a l'ôznorodé:, 
nielen milovníka oper y , ale i návštev _, 
níka koncer tov a množst vo tých, k t or ým 
je n ajbližšia l'udová pieseň . . . Skô,. 
možno hovor if azda o tom, že sme si 
priveľmi r ýchlo zvykli považoval' za sa 
mozrej m ú súčasť ná~ho života existeri .., 
eiu takých ojedi nelých osobností, akou 
j e aj náš j ubilant. , 

Protagonista pr vej slovenskej opernej 
scény, ktorý nielen mimoriadnymi hla .. 
sovými dispozíciami, zvlášt nou, neopa-• 

. kovateľnou farbou, širokou výrazovou 
škálou, ale aj veľkým charakterizačným 
umením, ktoré r okmi čoraz väčšmi doo~ 

zrievalo, bol po desaťročia jej · piliera-< 
vou postavou. Spieval a hr al v takme,. 
vo všet kých významných inscenáciách 
toht o divadl a, zásobník j eho post áv -
veľkých tenorových parti í i podnes ne-• 
zabudnuteľr1ých epi zód - je veľmi bo~ 

Ttat ý na t ypy, §t ýly, o/Jdobía, minulost' 
i súčasnost. 

Majster na k oncer tnom pódiu, na.jmii 
vo' v.~etkých . '![ator i{Ilnych dielach, . laze 
zvlášť najvťlč.~ í a neprekonanf) /interpret 
mimoriadne ·nár.očnélto veľkého t e1toro-< 

. uého sóla v Suchoiiovoni .žalme z~me 
podkarpatskej. Tent o výkO(t by sám ose
be· zapísai dr. Blahu .'na prvé ·stráltl~ll 

' československého in terpretačné/io ume
nia. Milovník slovenskej ľudo !lej pies11e 
- jej zanietený Inter pret, jeden z naj
známejších zberateľov. 

Fanatik umeleckej (l isci pl iny - vo 
všetkom, čo robil a robí, s vlastnos'ťotc 
priam nepochopiteľnej umeleckej pqko-· 
ry. 

Pripomíname sí všetko odznova - a 
jubileum je z1i ovu, čt 110vá pr íležitost 
poďak_ovar národnému umelcovi dr. Jan• 
kovi Blahovi za všet ko to .. čo sme ako 
konzumenti jeho umenia spolu s ním 
pr ežili. - m -< 

pozná. Každé 2- 3 týždne sa uvádza 
:premiér a nového naštudovania. Orches 
t er, zbor a balet s ú "domáci", pri ver
ikých dielach je .a j tzv. výpomocný zbor, 
zo sólistov je .asi jedna tretina stále 
a ngažovaná a dve tretiny tvoria hostia. 

Áké postavenie má Fllimska opera v 
Ant verpách v systéme belgického hu
dobného života? 

- Zhruba by sme mohli povedaf, že 
funkciu t zv. prv•ej scény t vor! bruselské 
Theat r.e de la Monn.aie, ktoré má polo
privát neho managera a celé divad lo pra
cuje na komerčnom hľadisku. Je tu len 
malý prevádzkový zbor (asi 35 rudi), na 
každú inscenáciu sa p-ozývajú celé ko
~ektívy, hl.avne z·o z.ah L·aničla . Bežné je, 
ze do talianskej Oij)ery pozvú celý só~ 
listický ensembei z Talianska a pod. 
Pritom sa n~berie ohľad na pietu k ná ~ 
rodnej tvorbe, čiže v ~ladnom prípade 
nemôžeme stotožňovať túto scénu s na
šim~ opernými scénami, ako je napr. 
prazské ND, alebo bratislavské SND. Ta~ 
káto scéna - v našom s !oQv.a zmysle -
je Kráľovská f lámska oper a v Antver
pách. V Belgicku j e chá.páná ako naj..: 
významnejšia národná scén.a. Okrem to~ 
ho v Luttychu je frank o-flámska opera, 
ktorá uvádza die la buď v origináli. a le· 
bo po fra ncúzsky. J e tu oveľa menši sú
bor ako v oboch vyššie spomlnaných 
divadlách. Opera v Gente je tiež men
šia a hrá sa t u vš-etko v origináli. Ok
rem toho sú v Bel!)!cku viaceré menej 
významné hudobné scény, o k torých sa 
tu nebudem bližšie zmieňovať. -uy• 



Na otázky HZ 

-odpovedá E.. Janákova, 

vedúca Hudobného 

oddelHnia MK SSR 

l'olidukelský ukrajiMký ľudový súbor, 
Mladé srdcia a zábavné hudobné d ivad 
lo Revue Bratislava. V inštitucioná lne.i 
sfére sú to základné články hudQbného 
umenia, je to Zväz slovenských sklada 
teľov a Slovenský hudobný fond. V tom
t o roku nám pribudlo Slovenské hu
dobné vydavateľstvo OPUS Celosloven
ské a medzlnärodné hudobné ~odu ja tia 
z nášho poverenia zabezpecuje Slovkon
cert. Sú to Bratislavské hudobné sláv
nost i, Interpódlum, Bratis lavská lýra, 

tovými zariadeni.ami - ako jedinými 
ornanizátormi hudobného života na Slo
vensku, chceme oživil: a zaktivizovať 
prácu Kruhov priH tcľov hudby Z ich 
existencie v prvých piatich rokoch má
me veľmi dobré skúsenosti. Pre budú
ce roky právP tú to úlohu (popularizo
vať a šír i ť hudobné umenie sprístupňo
vaním najširšiemu okruhu poslucháoov) 
považujeme za prvoradú aj v súlade so 
závermi XIV. zj azdu KSČ o celospolo
čenskom význame umenia. Radi by sme 

•••• privítame iniciatívu! 
Mohli by ste charakterizovať· prácu 

Hudobného oddelenia MK SSR od za
čiatkov jeho činnosti? 

- Hudobné oddelenie neprešlo pod
statnými organizačnými zmenami - do 
r. 1968 existovalo v rámci dovtedajš ích 
národných Qrgánov a až v sú<:asnom ob
dob!, po uzákonení čs. federácie možno 
hovoriť o Hudobnom oddeleni Minister
stva kultúry SSR. V minulosti hudobné 
oddelenie mohlo iba čiastočne ovplyv
ňovať vývoj slovenskej hudobnej kul 
túry - z jednoduchých dôvodov: ne
vlastni.lo rjadiace a iné nástroje. Teraj
šia náplň hudobného oddelenia a jeho 
obsahové zameranie v r ámci ná~·odného 
ministerstva ku ltúry má - a môže byť 
rozhodujúcim článkom ďalš-ieho kv.alita
t!vneho a kv.antitativneho rozv-oja hu
dobného života na Slov·ensku. Práca hu
dobného oddelenia je preto veľmi ná
ročná, rozsiahla a zodpovedná. 

Ste vedúcou hudobného oddelenia od 
1. septembra 1970. Ako sa vám javí 
práca tohto základného .riadiaceho člán
ku hudobného umenia na Slovensl•u s 
odstupom mesiacov, odkedy svoju funk
ciu vykonávate? Myslínt tu na osobné 
postrehy, na klady i nedostatky v spo
luprácu s inštitúciami a umeleckými or 
ganizáciami, telesami, na vlastnú prácu 
oddelenia a jeho vybavenie kádrovými 
sllami, prípadne na plány budúcej prá-
ce . .• 

- Vedúcou hudobného oddelenia som 
naozaj iba krátke obdobie, aj keď na 
hudobnom oddeleni pracujem s iedmy 
rok. Spolupracu jem s novými - mladý
mi kolegami. To, ž~ som ved(icou, si 
uvedomujem iba vtedy, keď cltim zod
l)ovedoosť za to, čo sme! mohli, ale ne
u~obili v prospech s lovenskej hudobnej 
kultúry, pr.etože čas na prácu j e vyme
dzený - musi z neho zostať aj na re 
generovanie nových s!l, . na oddych, zá
ľuby, a le ak dovo!Ite, aj na vzácne po
vin-nosti k mojej dcé·re. Zámerne ne
budem hovoriť o necl·ostlltkoch a prob
lémoch, lebo ich touto formou aj tak 
nevyriešime. A namiesto postrehov by 
som - skôr zo skúsenosti a z rpozna
nia - uviedla, že hudobné oddelenie 
(i ja osobne) má podporu a porozumenie 
práve medzi najpovolanejšlmí pr·edsta
vlteľml s love ns ke j hudby. Stretávame sa 
u nich s úprimným záuj mom a Inicia
tívou r iešiť niele n odborné, ale a j ku l
túrno-spoločenské problémy. Máme za
iste aj nepra,jnlkov, či nept·iate ľov -
tieťo ľudské neduhy sa us ilujeme nev ni
mat. pretože nilm viac záleží na celo
spoločenskom výsledku. 

Mohli by s te v krátkosti vymenovať 
Inštitúcie, telesá, ktor é patria priamo 
pod vašu kompetenciu 'l Iste sem treba 
zahrnúť aj akcie celoslovenského a ce
loštátneho charal,teru. 

- Vcelku Jďe o vymenovanie základ 
nej siete činnosti v hudobnej oblasti na 
SJ.ove11sku : Slovenská filharmónia, Slo
venský fHharmonický zbor, Sloveneký 
komorný orchester. Slovenské kvarteto; 
dalej Štátna filharmónia v Košiciach; 
súbory p iesni a tancov SĽU!<, Lúčnica, 

Hudobné leto v Trenčianskych Tepli
ciach, Piešťanský fest ival, Spevácka sú
ťaž M. Schneidra-Trnavského v Tmave 
a i. . 

Hudobné oddelenie sa zaslúžilo v po
sledných rokoch o normalizovanie a 
uzavretie nových vzťahov so socialistic
kými štátmi. Spolu s ostatnými oddele
niami MK SSR sa podieľate na "naplne 
ní" a realizovani kultúrnych dohôd. Kto
ré momenty z tejto kultúrnej spolu
práce so zahraničim - v rámci hudob
nej oblasti - považujete za najdôleži
tejšie? 

- Normalizo:vanie vzťahov so socia
listickými štátmi považujem za priro
dzenú súčasť našej práce, 1pretože v nej 
vychádzame z principov socialistickej 
kultúrnej politiky. Rada by som však 
v te jto súvislosti vyzdvihla, že už od 
r. 1969 v hudobnej oblasti ide skôr o 
vzá;j·omné akt.ívizovanle vzťahov a vý
menu hodnôt so socialistickými kraji
nami. Skutočnosť, že slov&nská hudobná 
tvorba a slovenské hudobné interpre
tačné umenie má aj v medzinárodných 
reláciách dobrú úroveň, t ieto vzťahy 
prehlbuje a nachádza uplatnenie v roz
siahlych možnostiach stykov 5Q zahra
ni čím. Konkrétnejšie to znamená účasť 
našich po.predných telies a sólistov na 
významných medzinárodných poduja
t iach, kde prezentujú aj našu tvorbu; 
mladých . interpretov vysielame na me-

privítali viac in iciatívy v tomto smere 
na námd·ných v,ýboroch. 

čo vy osobne považujete za najdô
ležitejší problém pre nastávajúce dni 
hudobného oddelenia, resp. na čom mo
mentálne najsústredenejšie pracujete vy 
i vaši kolegovia? 

- Práve dokončievame materiál o 
dramaturg ických plánoch a ~,> lánoch či n
nosti v hudobnej oblasti na s ezónu · 
1971/72 a rok 1972. Avšak najsústrede
nejšie pracujeme na priprave mat erJálu 
o ď.a!šom vývoji slovenskej zábavnej 
hudby. Nielen my, ale aj na pôde Zväzu 
slovenských skladateľov a v iných or
ganizáciách sa budeme s týmito otáz
kam! hlbšie zaoberať. Z doterajšieh ana
lýz vyplýva - podčiarkujem, že nie z 
náhodných konštatovaní - že zábavná 
hudba a zábavné umenie by mali mať 
pevnejšiu základňu a nemali by sa vy
víjať živel-ne. Mrzí ma v tejto súvislostí, 
že veľa ľud! hovori Iba krftícky o tejtQ 
sfére čin nosti , avšak málo ľud! pristu
puje k nej s konštruktívnymi návrhmi 
na riešenie, akCE!iptujúc pritom, ž.e na
ozaj ide o jednu z najmasovejších zlo
žiek kultúry. Ďalej sa zaoberáme nápl
ňou činnosti Slovkoncer tu, jeho vnútor
nou organizáciou a prlpravou š tatútu. 
Počas celého roka prebiehajú rokovania 
o delimitácii bývalého závodu Supraphon 
v súvislost i s vytvorenim Slov~:mského 
hudobného vydavateľstva OPUS. Roko-

S'tretnerne sa s nimi na Bratislavských 

hudobných slávnostiach (zľava): poľský 

dirig~nt Kazimierz Kord, Komorný or

chester Státnej filharmónie Lttev:skej 

SSR a reprezentant mladej slovenske j 

d!rigenskej generácie Gabriel Patócs . . 

dzinárodné súťaže, z ktorých prinášaj(i 
aj ocenenia. Vytvárame priestor hosťu
júcim telesám .a sólistom. Ďalšie styky 
so zahraničím mi~nime naplňať ešte dô
slednejšie, koordinovanejšie a s väčším 
časovým predstihom. 

Okrem riešenia popre'dných kultúrno
politických úloh je Iste práca členov hu
dobného oddelenia naplnená riešením 
parciálnych a takrečeno denných prob
léll10V nášho profesionälneho umenia. 
Mohli by ste spomenúť, ktoré z nich sú 
naj častej šie, na,ldôležfte;lšie '! 

- Neslúži nám ku cti, ak sa prizná
me. že problémov, ktoré prináša deň, je 
enormne veľa. Sme si plne vedomi, že 
ich priame osobné a. telefonické rieše
nie nemôže byť vždy najoptimálnejšie. 
Preto sa usilujeme vytvoriť lepší sys
tém práce a predchádzať problémom 
dňa. Budem rada, ak nám v tomto po
môžu aj našl partneri. Mys!Im tým aj 
t ých, ktorf často z neznámych pr!čin 
svoju kompetenciu na riešenie problé
mov dostatočne nevyužívajú. 

Hudobné oddelenie MK SSR má na 
stm·osti nielen hudobný život v cen
tr ách slovenského l<ultúrneho života, ale 
i .. prevádzku" hudobn,ých produkcii na 
s lovenskom vldiel<u. Ako v tomto smere 
môže, má ~ pôsobi jeho riadiaca prá
ca? 

Som rada, že ste nezabudli na slo
venský vidiek. Domnievam sa, že je 
dosť zdezorientovaný v prij!maní hod
nôt a - aj o ne ochudobnený. Okre m 
pr.ehlben.ía spolupráce 1 kultúrno-osve-

va.nia by sa mail v týchtQ dňoch ukon
čiť a vyústiť v podJP!sanie delimitácie. 
A nakoniec - koncertná sezóna je pre
do dvermi a s ňou i Brat islavské hudob
né slávnosti a Interpódium. Hudob-né od
delerne má nemalý podiel i na priprave 
Dní kultúry SSR v NDR, kde nás budú 
reprezentovať: Slovenská filharmónia, 
opera SND a SĽUK 

Už takmer tri roky vyd~va MK SSR 
časopis Hudobný život, ktoreho hlavným 
garantom je práve vaše oddelenie. Iste 
by bolo pre pt·acovníkov reclalrcie - l 
p1·e čitateľov zauJímavé stanovis ko MK 
k tomuto časopisu, prípad ne pripomien
ky k zlepšeniu jeho úrovne a či tate l'
skej základne. 

- S radosťou vyjadrím osobný názor 
a ten spočlva v tom, že by sl zaslúžil 
viac čitateľov-odbP.rateľov, pretože má 
dobrú nápl ň l publíclstfckt1 úroveň. 

Viem, že časopis pripravu jete v sln·om
ných podmienkach a aj napriek tomu 
je bohatý svojim obsahom. Možno sl to 
málo uvedomujeme teraz, ale ~enerácie 
po nás. listovanlm v časopise zaiste viac 
ocenia jeho význam, pretože nájdu v 
ňom kon krétne svedectvá o veľkom roz
machu slovenskP.j' hurlobne;j kultúry v 
socialistickom spol·očenskom zriaden!. 
Namiesto pripomienok - pretože sl ich 
hovorime pri pracovných stretnutiach 
radšej by som vysloviLa želanie, a by sa 
ničím nenarušil! dobre začatý Hudobný 
život, a aby smf) si k rozhovoru o ňQm 
aj keď zaiste pri Inej prfležftostl, mohli 
zasadnúť aj o de&ať rokov. -r-

TVORBA 
Z diel, ktoré odznejú na BHS 

JAN ZIMMER: 

8. symfónia 
Azda najplodnejši slovenský skladateľ 

Ján Zimmer si pomerne s.koro vyhranil 
osobitosť svojho prejavu. Od mladíckeho 
Concerta grossa cez početné ·skladby sa 
tiahne Zimmerov zápas o formovú vybrú
senosť, technickú dokonalosť a zvukovú 
pregnantnosť. Najvlastnejším prostried
kom vyjadrujúcim skladateľov názor na 
dosiahnutie s pomenutých kvalít je ryt• 
mická oblast a polyfónna faktúra. Zimme
rova kompozičná metóda spočíva temer 
výlučne na racionálnej a intelektuálne j 
báze. Takýto prístup a tectmická vyba
venosť dovoľuje komponovať rýchlo, bez: 
zložitej ších vnútorných umeleckých zá
pasov. 

V naJnovšom skladateJ'.ovom diele domi• 
nujú všetky z ložky Zimmerovho kom.po• 
zičného prejavu použité i v predchádza
j(icich symfonických a konceľlbných 
skladbách - doml•nantným sa stáva z 
nich stvárnenie rytmiokej zložky. V 
8. symfóni.i je motorizmus a rpregnantnosť 
v rytmickom členenf hlavným určovate
ľom dynamičnosti symfonického toku, 
menovite v okr.ajových častiach. Mene j 
dôležitU. no výrazn(! 11lohu pri utvánmí 
formovej výstavby hrá motlv a jeho tech
nické spraco~an!e s hojným využitfm 
ímita~ného J<ontrap.u kt~.J. V 8, fiY.mfópi,l s~. 
však Zimmer vy býba . zvukoveJ monotón
nosti, ku ktorej by sklad ateľova koncep• 
cia .zvádzala. Docieľuje to zásahmi v 'in
štrumentácii vpádmi tempove odlgných 
úsekov. 

*** 
Prvá čast Allegro con bdo - je 

zahájená pomalou introdukciou - kon
t rastné ;postavenie tempove odlišných in 
štrumentačne, motivicky i technicky voči 
ma teriálu vlastnej vety osobit~ stvárne ... 
ných úsekov je spoločné pri všetkych 
troC'h /Sastiach .symfónie. Introdukcia pr
vej časti v akonllckej skratkf> anticipuje 
intervalový materiá l v pt'vej časti 
kvartové a kvinto vé kt·oky. Hlavný motív 
časti kh obsahu j1:1 . s!ce menej, no tým 
viac sú využité prl bnhatom motivickom 
obmeiíovan! v rámci polyfónne j fakt úry. 
Dvojnás{)bné striedanie r,ýchlych - s v ý 
razným rytmickým stvárnením, so zapo
jením klavíra - a pomalšlch úsekov· s 
oprostenou faktúrou prináša štyri mo 
t ivické tva ry, rytmicky diferencované: 
všetky· predstavujii doäekafónfckú sériu. 
SpracúvaJú sa len V{)ľným využitím dva
násťtónovej techniky Až na pos ledný 
z nich. výrazným konštrukčným elemP.n
tom v motivoch je interval kvarty. Určitá 
výrazová kontrastnosť prvej čas ti sa do
cieľuje striedaním týchto úsekov - zá
ver časti je pomalý, v pianissime. 

*** 
Už rytmické stvárnenie (Jvodu druhej 

časti určuje jej výzor - 1práca s melo
dicko-rytmicky diferencovanými fraq
mentmi tv-orí kontrast voči prv.e.i časti. 
Vzrušený d-odekaťonlcký motlv sa spra
cúva využitlm lmitačnej techniky, pričom 
sa vysúva do popredia l relatívna sa .,. 
.mostatnosť rytmických fragmentov. 

*** 
Tretia, záverečná časť, sa vracia rytmic• 

kou pre~nantnosťou do okruhu výrazu pr 
vej časti. Zaujímavé je, že aj ústred
ný motlv je t u miernou obmenou mo
tívu užitého v prvt:lj časti. Aj ďalšie me
lodické s ledy pre~rádzajú reminiscenciP. 
na prvú časť . Najvýraznejším zdrQjom 
kon trastu v poslednej časti j e však in
štrumentačnl.l redukcia jednotlivých úse
kov - v úv·ode zaznievajú štyri violonče
lá. stvárňujúce ·odlišný ma ter.iáL Te nto 
úsek sa navracia v priebehu plynutia 
allegra v rozš!renom tvare ešte raz; do 
jeho návratu je fal•túra jednoduchšia, po
stupne sa však Inštrumentačne zahusťuje, 
proces sa kompliku je ;polyfónnym' priebe
hom. Na podklade motoricky vitálneho 
r.vtmickéh0 priPbe'ln ~túpa aj dynamická 
hladina - ku lminácioll sa symfónia ukon
čuje. ĽUBOMIR CHALUPKA 



štart i rozbeh 
s pripomienkami 

I. Or ganizácia 

Za prekrásnej letnej pohody sa zišli v dňoch 

12.-20. augusta t . r . do Trenčianskych Teplíc 

absolventi, poslucháči a ich pedagógovia zo 

slovenských hudobných učilíšť na V. prehliad

ke mladých interpretov. Nemám možnosť po

rovnávať úroveň s minulými ročníkmi - pre-

• Poriadateľom akcie, jej organizač 
ným i umeleckým garantom je sekcia 
ko ncertných umelcov Zväzu s lovenských 
skladateľov. Tá určuje n(lpl ň akc ie a vy
berá účinkujúcich Okn•m bratis lavské
ho Konzervatóna. VŠMU a žilinského 
konzen·atória Je na Slovensku ešte jed
no významné cent rum hudobného škol
stva - Košice. 'J'Qhto roku vša)< na 
prehliadke svojho zástupcu nema lo. A 
tak konf·ront ácia slovenských mladých Maria Klausová. 
umelcov - a 4)r·iznajme : i pedagogickej 
práce s nimi - nebola celkom úplná. 

• P·rehliadka je perfektne p r ipravená po stránke 
starostlivosti o host! i účinkujúcich, rámcuje ju po
kojné a pekné pr.ostredie, k disp•ozícii je koncertná s á
la, klu bová miestnosť na diskusie, kúpeľné mestečko 
je vyzdobené plagát mi - no napriek všetkým týmto 
k ladom sa natíska otázka, či v Trenčianskych Tepli
ciach nie je až privefa pokoja, hlavne zo strany záujmu 
pacientov a t unajších obyvateľov. Takmer polovicu nie 
najpočetnejšieho publika tvorili hostia z Bratislavy, sa
motní účinkujúci , ktor! sledovali výkony svojich kole
go v s maximálnym zaujatím, pedagógovia a zo,pár za
hran ičných hostí prehl iadky - i kúpeľov. 

Snimka: J. Ha jduch 

čl už cez plagáty, ktoré .,holou" informatívnosťou, 
čiastočn~ i ma lým formátom, ale hlavne: bez s nahy 
pripútať l fotografickým pribl!ženlm tvárí účinkuj)l
cich, sú n ie v·eľmi dobrým lákad l-om v ospalom prostre
dí, aké nap!ňa horúce dni tamojších pacientov. Dobré 
by bolo umiestniť fotogr.afi.e mladých tvárí i d-o výkla
dov hlavnej ulice, pripraviť skutočne slávnostnú a ne 
obyčajnú atmosféru. ktorá by priam lákala k večerné• 
mu zážitku. 

. l 

to aspoň zopár postrehov z ro~níka tohto. 

l 

Propagácia 

• S rešpektom - pred prácou organizá torov - tre
ba o riznať. že do budúcich ročníkov tre ba premyslieť 
ešte účinnejšie formy propagácie. avizovania koncertov 

Masové médiá 

• V Trenčianskych Tepliciach mi chýbali p racovnlci 
r<lzh lasu l t elevízie. Obe inštitúcie mohli vhodne spro
pagovať preh liadku Cf'Z zábery z koncertov, rozhovory 
s interpretmi i pedagógmi, umeleckými i organizačný
m i pracov.nfkmi prehliadky. A snáď to nemuseli byť a ni 
hudobné r edakcie oboch inštit úcii (i keď t ie by tu mali 
byť predovšetkým) - niekedy viac spro.pagu,je mladým 
poslucháčom ich vrstovníkov napr. vysielanie Modrej 
vlny, v televízii podobná m ládežnícka relácia aP. 

Atraktívnosť podujatí 

• Atraktívnosť koncertov mu sí byť predo všetkým 
vecou kvality. A pr edsa - kvalita sa dá ešte podčiar 
knuť nehudobnými pros t r iedkami. Vybitie poistiek na 
jednom z koncer tov bolo iste nepríjemným handicapom 
pre účinkujúcich, ale na druhe j strane vnuklo myš
lienku, či by jeden z koncertov nemohol byť pri svieč 
kach, v lnt!mnej atmosfére, kdE' sa možno do hudby 
pohrúž iť snáď .eš te viac, ako v plnom lesku svetla. 
A bo lo by také odvážne >Preniesť aspoň jedrm konrer t 
na miestne kúpalis ko. ktoré má k d ispozícii terasu, 
pr iam ideál11u na ,.balkónovité" sedenie, tr~vnik . na 
k torom pred dávnejšími rokmi bolo pri jednej p r íl ú i
tosti malé pód ium na atraktívne vystúpenie hudapť'Š
tianskych baletných umelcov'! V da nom prípade by ani 
t o pódium nechýba lo - napríklad pri koncerte dych~i1 · 
rov, alebo sólistov bez sprievodu k lavíra. 

Nový pohľad na Krútňavu 
šostakovič 
šesfdesialpät
ročný Zdalo by sa. že i nscenačná podoba Su 

choňovej Kr(l lňavy, ktorá ús pešne pre
šla m~rohými naši mi i zahran i č ným i scé
nami, je u/. raz navždy rixovaná a nie 
je možné hľada ť iný pohľad na inter 
l>retaciu tohW rl ;,es už klasického d i f!l~ 
našej o.perne j litera t úry. 

A predsn - v Juhoče skom d lva cll e v 
Českých Budejoviciach sa zamysle l nad 
š truktúrou diela i nad doterajšou insce
načnou tradíciou režisér Jaros lav Ry
šavý a prišiel s koncepciou, ktoQrá slce 
neporušuje dotera jší výklad d iela, a le v 
mnohom nachá dza iný uhol pohľadu. 

Vychádza p redovšetkým z ľudovej ba 
lad ično sti Suchoňove j Krútňavy. Folklór 
tu však nie je ozdobným pr!davkom k 
d ramaticky vyhr·otenému príbehu žia r
livosti. Juhočeská inscenácia sa vyzna
čuje nevšednou š týlovou jednotou, ktorá 
umožňuje h1·ať Krútňavu ako hudobno
dramatické dielo, kde každý obraz má 
svoju vyhr anenú .atmosféru, je súčasťou 
ko mpak tnej s tavby. Preto i úvodný a 
záverečný zbor tu dostal skutočne pr i
m~rnu úlohu - stáva · sa akýms i mot
tom, uvádzajúcim drám u a v závere 
prinášajúcim opt imistickú katarz iu, 
pod čiarkujúcu etickú zložku, k torá sa 
stala cen t ro m budi>jovicke.i inscenácie. 
Pozeráme sa na drámu troch ľudí ale 
v popredi tu stojí predovše tkým On
d rej. Nie ako záporná ,postava, ale ako 
človek. k torý ťažko nesie s páchanú vinu, 
k torá vytrysk la z vel'Rej lás ky, vinu , 
ktorá sa stala životnou tragédiou. Ná
vrat k prvej verzi i, kde d ieťa je s ku
točne Ondrejove, umožňuje l dejove 
podčiarknuť katarziu previn ilého člove 

ka, k torý u.ž vyboj<Jvaf v sebe vnútorný 
zápas a ktorý si ide sám odpykať svoj 
trest. Zdôraznenie etických hodnôt Su
choňove.i l<rútňavy sa v českobudiíjo

vicke j lnscenfléli premietlo do .Jej celého 
herecko-reži jného plánu, kde u rči tá po
chmúrnosť podčiarkuje baladický roz
mer diela, kd·e s a počíta s názna·kom 
v scénických akciách i výtvarnom r ie -

šení a kde bolo zažehnané nebezpečie 
naturalizmu. ktoré ohrozuje inscenáciu 
v obraze "žandár ske j stanice" a m ies
tami i v obraze š tvrtom. Hežisér je nie
kedy azda prlli š opojený symbolickým 
umocňovanlm dramatic kých situácií , 
ktoré VE' dú ľudovú balacličnos ť miesta
mi až do myst icke j 'roviny, nemožno 
však, uprieť, že j eho režijná koncepcia 
,.otvorené ho h robu", ktor~ mu dáva roz
deliť druhý obraz n.a scénické inter
mezzo, kde sa Ka t rena stretáva so šte
lino~ nad Ja novým hrobom, a na vlast
nú . žandársku stanicu. , je dramaticky 
účinná, takisto fo lklórne scény v tre
ť-om a pos lednom obraze dostávajú je
dinečnú atmosféru , úzko S•úvisiacu s 
dramatickou stavbou di·ela . 

Režisérova koncepcia sa tak stáva 
mocnou organizu júcou silou, k torá pre
niká herecké akcie zboru i sólistov, také 
výrazné, ale pritom neefektné a ranž
mán, l .pochmúr nu scénu Oldricha Smut
ného, kde sa vý tvamý náznak spája 
skôr s ist.ým farebným ladenim, pone
ch áv.a.iúc tak š!t.•.š! priestor pre drama
tické vysvetlen ie diela, než by mohla 
priniesť .iednoznačná lokalizácia určitých 
miest. Nehrá sa obraz zo života, ale 
básnicky umocnená realita. Niekde je 
azda určitá surovosť d rama tických s i
t uácií až prfl iš zotretá - nemôžem sa 
nap·r . zmieriť so skutočnosťou že .Ta
nova mttvo la ,.nehrá" opt icky. Je ako
by umiestnená v rohu portálu, alebo 
niekde za scénou. Takisto niekedy i 
hercov·e gesto j e pre danú s ituáciu prí
liš strohé . Ako celok má štý lovo ied
notné českobudejovické preds tavenie 
vnútorný poriadok, ktorý Suchoňovu 

Krútňavu ozvláštňuje v novom napätí 
inscenačných zložiek. Možno ted a zhr
núť: i keď sa režijne j koncepci! niečo 

obetovalo, o to viac vynikla podstata 
Suchoňovho die la - .i eho vzácna ume 
lecká jed·nota a nesmierna ľud i>kA hlbka. 

*** 

Hudobné naštudovanie Karla Noska 
bolo stiec;nené možnosťami kolek livnych 
telies - na jmä mužskej časti zboru a 
skupiny sláčikov, k toré zostávajú vo 
zvukove j plnosti d ielu ešte v·e l'a dl žné, 
ale aj tak dirigent od viedol prácu pre 
myslenú, s lohove cltenú, dr amaticky su
rJ estívnu a dynamicky prepracovanú. 

Zo sól istov treba ocPniť vieryhodnosť 

výkonu šteli nu v predvedeni Stanislava 
Stolbenka a Katre nu Evy Valentovej, 
ktorá dáva podstate ľud skú h!bku l 
spevácky nevtieravé, ale oduševn elé po
da nie . Ako Ondre j sa uviedol Otakar 
Dubský sice sugestlvnym výkonom, he 
r·ecky v mnohom podnetným, a le určité 

manko ešte zostáva v speváckom pr·e
jave - najmä stredná poloha by potre
bovala spev·nenie a zhutnenie. Z ostat
ných postáv nám utkvelí v pamäti plas
tické charakterizačné kresby Marie 
Poš tovej (!lkoln ica ) a Dagm ar Linhar
tovej (Zalč!čka). Ďalej to boli mladis
tvo pohyblivé priat·eľky Kartre ny - Mar- . 
ta š t epánky Hraníčkovej a Zuza Jany 
Smítkovej, ako i výrazne kresl·ené po
stavy epizódné, ako Ich podali Karel 
Fuk (Krúpa ), Josef Prudek (Hrlň ) .a 
čestmír Kráčmar (Oleň). 

Už to, že predstavenie bolo naštudo
vané v s lovenskom origináli, pris pelo k 
vytvor eniu dokonalej atmosféry. Juho
české divadlo tak znovu potvrdilo, že 
inscenačný výklad Suchoňovej Krútňa~ 

vy ako čisto ,,realistickej'' oper y nechá
val v pozadí niektoré pods tatné zložky, 
že je t reba zachovať dielo ako pravdivé 
zachyten ie s lovenského života a p r ipus
tiť k slovu nielen dramatickú expresi
vitu, ale predovšetkým poetickú štyli
záciu, povyšujúcu surovosť látky na no
vú umeleckú skutočnosť, k torá j e ob
s iahnutá v Suchoiíovom hudobno-drama
tickom s tvá rnení témy. 

RUDOLF ROUCEK 

( "25. IX. 1906) 
Zaradiť tak mnohotvárneho au

tora, akým je Dmitrij Dmitrij e vič 
šostakovič do ne ja kého prúdu, 
ohraničiť ho zátvorkami' - odtiaľ, 
!POtiaľ - j e nemožné. Nielen po 
stránke ume leckej - i ľudskej. 
Málo umelcov prešlo takým oh
ňom kritiky, ako 1)ráve š ostako
vič - v najlepšom rozlete tvori
vých schopností. A predsa - ni
koho nikdy neobviňoval, vždy hľa
dal chybu v sebe, snažil sa ná .isť 
nové c.esty, pristupné širokým po
s iucháčskym V•rstvám a súčasne 
nezľavujúce z os obných umelec
kých ideálov. Má veľa tvári: od 
žartu .a s miechu. cez trag iku, váž
nosť, iróniu, cez klasickú vyvá
ženosť až k uvoľ-nenosti na hra
niciach prostoty, tanečného po
pevku, od jazzových · prvkov k 
hudbe vážnej, od operety k tra
gicke j opere. malé žánre sa mu 
st riedajú s or.atót·iami závažného 
ideového posolstva. Zasiaho l tak
mer d·o všetkých oblasti hudobnej 
tvorby. Napísal rad filmových hu
dieb, opery Nos, Katarínu 
Izmaj lovú (pôvod ne zamýšľanú 
ako prvú z trilógie o osudoch 
rus·kých žien v rôznych obdo
biach). o.päť a opäť sa vracia k 
baletom, hoci práve ony neboli 
chápané a 1prij ímané s najväčším 
pochopením (Zlatý vek, Jas ný po
t ok .. . ). symfó nie, kvitované s 
rozličnými kritériami i e móciami, 
priber.ajúce najmä v pos le>d ných 
opusoch čoraz častejšie ľud ský 
hlas a s lovo básni-ka na .podčiar
knutie hlbokej ľudskej výpovede, 
poému Poprava Stenku Razi na. v 
komorne j hud be sa jeho výpoveď 
s ústredila h lavne na intimitu s ll'i
čikových kvaret. 21 ·o re lúdií a fúg 
( .. ... v mo .i o m ž i v ot e z a u
j ím a Ba c h význc1 m né 
mi e st o. Hr á m ho d enne. 
K a ž do d e nn ý st v k s 8 a
c h ovo u h udb ou · má pre 
m ň a ve ľ k ý v ý z n a m ... "), v 
k torých dokázal, že staré for my 



P.! dny 

• Veľmi dobrou akdou sú odborné diskusie po pre
h liad.kový.ch koncertoch. Ned iskut uj.e sa V·e ľa , niekedy 
j e t ro chu cLtiť prílišný reš~t preď pr ítomnými peda
g ógmi, ale vcelku s ú zaujlimavým a bez.p rostred ným 
d ialógom medzi na9tup ujúcou generáciou interpretov a 
tými, čo ich prácu sledujú. 

• Tohto roku po prvý raz navštívili Trenčianske 
Teplice aJ zahraničn! Jnterpr·eti. Do budúc.nos ti bude 
dobré nieJ.en rozšíriť ich poČet', ale . prizvať i zástupcov 
PragokGncertu. samozrejme Slovkonce'r tu (ako tomu 
bolo i tohto roku) a zahniničný<:h. ageritúr zo socialis-
tických štáll'v. · 

• Podľa predbe.žr.ého náv't·,hu sa má. vyhraniť pre
hliadka aj obsa;hovo. Každý .r·ok - striedavo - by mala 

· byť v repertoári za.stúpená: národná tvorba (povjrme 
aspoň jedna skladba), v roku 1973 by zahraničn! inter
ipreti hrali tvorbu našu. domáci u melci zaradia sklad
bu hosťujúc ich k rajín, ďalšie ročn!.ky by mali a ko pod
mienku naštudova nie sOčaspej "mlade j" tvorby (tie'ž 
jedna povinná skladba), svet·ov.ej ale'bo domácej kla
siky (najbohatšie zastúpené v dotera jších ročníkoch) 
a jedna prebliadka by. mala byť repertoárovo čisto slo
venská. Počíta sa aj s .orchestrálnym koncertom, ktorý 
by spoluúčinkoval s mladými sólistami. Doterajši ráz 
prehliadky je k{)m orný, pret o by najmä !POSledná zme
na oola vítaným oživením pre obecenstv·o i ov·erením 
práce interpretov s orchestrálnym telesom. 

Hodnotenie 

• Akokoľvek úspešná bola tohtoročná prehliadka 
(sústredím sa na hodnotenie prvých štyroch dni), pred 
sa nemožno prehliadnuť vo väčšine výkonov istý škol
ský nádych. Prečo by aj nie? Väčšina účinkujúcich sú 
!POslucháčmi š kôl. teda "nehotovými" umeJc.ami, šta r 
t ujúcou generáciou. Každý ročník prehliadky však uká
že niekoľko nových tvári, ktoré majú ambície dokázať 
viac, než školské vedomosti, v ktorých je iskra živého 
muzikantstva, zbavenie sa trémy, zdravé sebavedomie, 
v ktorých sa tuši, že .,to. zdá sa, dotia:hnu ďalej, vyš
.!He". Neznižujme snažen ie ostatných, je znäme, že 
osobnosť sa vyhraňuje trochu neskôr, než technické 
m ajstr-ovstvo, ta·kže každý jeden z účinkujúci ch je no
s itel'om vlastných budúcich úspechov. 

Z prvej polov-ice prehliadky zvlášť zapôsobil klari
netista Jozef Luptáčil<, h ra júci nle1en s o bdivuhodnou 
technikou, ale hlavne - s chuťou. radosť·ou z hry. Má 
mimoriadne fyzické dispozície pre svoj nástroj, nerobí 
mu ťažkosti vybudovať , skl-adbu formovo, dynamicky, 
vie ju ·v dobrom slova zmysle ,.predať" (Stravinskij : 
Tri kusy pre klarinet sólo), vie každej vybranej skladbe 
dať š tý lovú atmosféru - a napokon, aj r.epertoár si 
vyberá priliehavý jeho mladému temperamentu a ci
tovému ambitu (Webet, Stravinskij, Debussy) . Dychár.i 
boli tohto roku vôbec najsilnej&ou skupinou nástro já
rov na prehliadke Či to už bol decentný, technicky 
v,ýborne pripravený a hlboko prec-iťujú c.j f.agotista Fran
t išek Machats, alebo žiak Miloša Jur.koviča - flau tista 
Vojtech Samec, k torý prezentoval na pódiu IPr'edovšet
k ým vyni·ka jOcu prípravu v ovláda<lll nástroja, štýlové 
cítenie a viac racionálny prístup, než žive!no1>ť, nespú
tanosť. 

Ten istý pedagóg je ga rantom Bratislavského dycho
vého l<vin teta (V. Sam ec - .flauta, Vl. Mallý - hoboj, 
Jozef Luptáčik - klarinet. F r . Machat s - fagot, J . Illéš 
- lesný roh). Ich vystúpenie charakterizuje predovšet 
kým prP.cizita, intonačná preprac·ova·nosť, zohranosť, 
okrem koncertného. pódia by sa nesporne uplatnili aj 

na televfzmej obrazovoke, ktorá .podčiarkuje ~ntdmitu hu 
dobného zážitku. Snáď by ich repertoáru nezaškodilo a j 
číslo efeKtné, oživujúce nál adu poslucháča, unaveného 
v náročnom r eci;tá<J.i t rochu jednostrannou fat'1bou zo
skupenia týchto dychových nástrojov. 

• Speváci bývaj ú vždy oživením koncertnej p ro
dukcie. Škoda, že veľké možnosti konfrontácie ne boH -
muži napr. nevystúpili vôbec, zahraničný hosť chýbal 
v tomto obsadení tiež. Mária Klausová z triedy proď. 
M .. Smutnej-Vlkovej má Jemný lyri·r;ký· l!OPráon, t·ecchnlc
ky je pripravená veľmi dobre. jej výkon bol však po
značený trémou, čo sa p rejavilo v trochu chLadnom 
podaní repertoáru. Má predpoklady pre komorné vy
stúpenie, jeJ výrazný zjav .ie milým osviežením v dám 
skom "zé'tzemí" ml.ad·e j slo v·enske j speváokej generác-ie. 
Myslím s i, ž·e by si täto speváčka mala vybrať takú 
zostavu programu, ktorý by bol rovnako ná-ročný, ako 
atraktívny, kde by sa mohla roz.ospievať s väčším dy-

. namickým ,.odpichom". Že to dokáže, do·kumentovala 
napr. v Lisztovej LoreleJ. 

• KlaviTistka Marta Filová-Singerová zo Ž'iliny bola 
sympatická odvahou, s ktorou siahla po m imorjadne 
náročnýC'h d ielach Schumanna (Symfonické etudy, 
op. 13) a J. Brahmsa (Sonáta f mol, op. 5). l keď vý
stavba takýchto veľkých číse l priniesla niek·edy mo
menty únavy, kedy interpret ka "strácala" koncepčne 
dych a neudržala napätie .a gradovanie, t reba sa po
kloniť pred jej výkonom, nepostrád.ajúcom sympatické 
momenty vrúcnost i (Andante z Brahmsa!), ktorých sa 
mnohí iní intenpreti 2lrieka1i z akejsi strnulosti a cito
ve j hudobnej cudnosti. 

• Všetky znaky profesionality si z prehliadky odná
šal·i po hodnotení manželia Anna a Quido Holblingovcl. 
Treba s·i ceniť akúsi zd ravú nekompvomisnosť mladých 
huslistov vo výber e re pertoáru, jedinečnosť ich ume
lec-kého partnerstva, detailnosť pt•áce, pre~rásny tón, 
dosrtáva júci v piane priam sn ivý charakte r a fa rbu. 

• Zlatica Majerská, k laviristka z t r iedy prof. A. Ka
fendovej je> známa ako výborná doprevádzačka, čo po
tvrdila aj tohto roku. Navyše mala možnosť vystúp.iť aj 
sólovo. Má veľké technické predpoklady, isté úskalia 
však mala vo vybudovaní re.pe·r·toáru, v ktor-om nároč
nosťou domi,novala Sonáta E dur, ·o,p. 109 od L. van 
Beet hovena. Výstavba toht{) diela napokon vyústila v 1 

diskusiu a osobné vyzna nie klaviristky. kto:rá podčiar
kovala .právo na overeme si kv.alít aj na tzv. "ne dotknu
teľných" opusoch majstra. Osobne zastávam názo-r, že 
na isté v·eci treba ľudsky dozrieť, vyčkať čas, uskromniť 
sa s tým, čo je primerané našim mo.žnostiam. A ž.e 
možnost·i a perspektívy s ú, to dokazuje napokon Ma
jerskej plné pochopenie Piesne o padajúcom líst í Ivana 
P.aríka, alebo výber z Debussyho Prelúdil, v ktorých 
skutočne .,iskril" Ohňostroj. · 

• Matiné sláčikárov predstavilo žiak·ov p rof. B. Urba
na zo žilinského Konzervatória, ktorý v .,mimocentrál
nom" ústraní r{)b! mimoriadne kvalitnú pedagogickú 
prácu. Jeho dvaja žiac: - Ľubomír Kudja a Jindrich 
Pazdera sú huslistaMi s výbornou technickou p r Lp ra 
V·Ou, pričom u prvého prevláda raci·onálna zložk·a a od
stup od skladby, kým Pazdera j e skôr mladistvo dravý, 
citový, impulzívny. Obaja sú však vi.ac než nádejami. 
ViolQnčelista Jozef Podhoranský z Bratioslavy má talent, 
je technicky spoľahlivý, perfektný roky mu iste pri
dajú v reprodukcii" viar osobnostného zázemia - a ne'
zaškodilo by ani väčšie zaangažovanie sa ci tové. Vôbec 
sa zdá; ze u máloktorého z účinkujúciC'h bolo to' dravé.' 
tl'ochu citovo neviazané, čo je napo·kon sympatické 
práve u mladých interpretov ľn'Č" ?. . . . •. 

. . TERíl;Z.IA .URSIN.YO~A· ! 
(Do'končenie.·v· bii'd>~oďin- ótatl!i·>)'ú 

nie sú mŕtve, ak ich použije sku
točný umelec . . . Vokálny cyklus 
Zo židovskej poézie je akousi 
ouver túrou k jeho 13. symfónii, 
dôkaz·om human.izmu .autora, kto 
rý sa. približuje k zdanlivo vzdia
lenej problematike s jedtným cie
J'.om: tPOChopit trag-iku, myslenie, 
cítenie vz.dLale.ných a uzavretých 
ľudských osudov. (Dokončenie z l . str.) cenzi.e o jednotlivý·ch festivalov.ých kon 

certoch uverejňujú všetky denníky na 
titu lných stranách, poľská televízia pre
berá celý festival priamym 1pr.enosom. 
časť festivalu sa zo záznamu vysiela v 
takmer každ·om európskom štáte a kon
certy prebiehajú v amfiteátri pred asi 
dvadsaťtisíc návštevníkmi. Vo svetle 
týchto okolností je skutočne potrebné 
k tomuto podujatiu seriózne pristupo
vať. Pod l'a dohody medzi Pragokonoer
tom a Slovkoncertom má sa každoročne 
striedať česká a slovenská účasť, čiže 
na budúci rok príde rad na Slovensko. 
Tohto r·oku nás zastupoval na prvých 
dvoch koncertoch Milan Dr obný - vc.el
ku s priemerným výsledikom; nedo ká 
zal na seba upútať dostatočný záu jem 
poroty a obecenstva. Iná je situácia na 
koncerte gramafónových firiem: tu by 
sme mohli mať každot'očne troch spe
vákov a tý m i v porote tr{)ch porotcov. 
Žia!'. tohto roku danú možnosť využil 
len Supraphon; Panton svojho reprezen
tanta prihlás il až po uzávie·rke a OP US 
sa úda ine zatiaľ nezaujíma l o účasť. 

Inak ani r eprezentantovi Supraphonu -
Václavovi Neckárovi sa nedarilo naj
lepšie. i keď mal u obecenstva o niečo 

väčší ohlas ako Mtlan Drobný. NeC'kái' 
jednak n ie je typom festivalového s pe
váka (le.pšie mu vy hovuje prostredie di
vad la. aiebo menšej koncertnej sály, kde 
dokáže 1111dv iazať kontakt s obecen
stvom) a navyše mu uškodil s labý výkon 
fest ivalového orchestra (dirigent Hen
ryk Dehich určil na skladbu Doktor Dam 
Di Dam pomalšie tempo, a.ko táto sklad 
ba vyzaduje). 

Napriek všetkej vonkajšej i za
širrovanej tragike, zosobňujúcej 
osudy jednotlivca či národa, je 
hudba DmitL·ija šostakov·iča op ti
mistická ( ,. . .. s o m sovi. ·e tsk y 
s k ladateľ. Našu e p och u 
p rijí mam ako ep o ch u 
h e r o i c k ú, b o ct r ú, n eo b y 
čajn e opt i mistickú.") 
Sostakov.ič hľadá, snaží sa preko
nať omyly. citlivo reaguje na p rí
padné v,ýhrady - a neberie ich 
na ľahkú váhu, ani vtedy nie . .ak 
bo li poznačené dooovým mys.le
ním. Zvažuje pre i proti - ale 
n ikdy ne jde do polôh absurdných 
ústupkov. J eho d.isciplina nie je 
slepá. · Chce hudbou vyjadriť klad
né hodnoty spoločnosti, ktorá ho 
formovala a dala možnosti rastu. 
Je so vietskym skladateľom a ob
čanom - a je na to pr imerane 
hrdý. Snaž! sa vyjadrovať nielen 
hudbou, ale i písaným slovom, ve
r.ajným vystúpením, nestráni sa 
polemík, diskusií a vyst úpení. Za
s·t u puje svoju vl asť v zahranič í, 
je tým na jv itanejš!m a najzro
zumiteľne;jším delegátom v kra
jinách toho či onoho sveta. A sám 
bojuje za otvorenú atmosféru v 
umeleckej oblasti, čoho dôkazom 
sú i tieto jeho slová: "č o br á n i 
š i r o k é m u r o z v o j u d i s
kusie? N a jčastejš ie pri
m i t í v n y v ý k l a d ž i v ot
n ý ch ot á z o k, sn ah a na
r ý c h l o p r f s ť k z á v e r o m. 
Pr .e diskusiu je zvlášť 
z h u b n é, a k i s t ý .i a v j e v 
rých l os t i označovaný 
!Pr ív l a stk am i "ne d ·i sk u-
to v a t eľný", ale·bo "n•e-
p odli ehaj ú c i d d.s ku s H". 
Postavil si naj vyšši cieľ .a postu 
puje k nemu so skro=osťou 
priam neuveriteľnou: ,. . . . k e b y 
s o m p o ve d a l, kt or é d ie
ľo z m ojej tiV ot •by je 
n a j lep H e, b a k e b y s orn 
to tajne cí t il ako i s té 
u sp okoj ení~ bola by to 
m o joa srn ll' t! a ik o s ik hd .ate-
I a . ~ •"• -r-

málo známi interpreti, t o ist é platí i o 
ich m anažéroch (tak sa stalo, že okra
sou tohoročnej pol'oty boli tri mladé 
dámy v šortkách). Zo socialistických 
krajín delegu je porotcu príslušná ag·en
túra, a to väčšinou z radov svojich za
mes tnancov (čo t iež nie je najštastnej
š ie riešenie ). Napriek tomu zasad lo v 
porote i niekol'ko známych odborníkov 
(ZSSH - Andrej Petrov, NDR - Gerd 
Natschinski, Rak úsko - Robert Opt·<J t 
ko ). ale títo boli v zjavnej menši·ne. 
Celkove sopotské poroty predstavujú 
opačnO krajnosť ako bratislavská po
rota, kde ako Je známe, zasadali síce 
pr·omtnen ti profesionáLne spät! s hud
bou, no väčšinou z iných (vážnejších) 
odvetví, než je oblasť, o ktorej rozho
dovali. 

Samant ha Jonesová ( Anglicko ) získa" 
la l . cenu na Medziná,.odnom dni. 

Československá . účasť 

Keďž·e dot eraz sme zväčša pertrakto· 
v.ali niek·toré ;ne jasnosti a negat1va so
potského festivalu, chcem ešte raz zdô
razniť význam tohto fes t ivalu v poľskom 
i v m edzi.narodnom kontexte. Týmto fes
tivalom ~ije celé Poľsko a pripisujú mu 
tu väčši vý~nam a!ko u n ás Lý1·e. Re-

Z hľadiska budúcnost.i slovens kej 
účasti prekvapuje malý záujem prfsluš
ných inštit úcií o podujatie; toh to roku 
československá delegácia patrila k naj
početnejš!m (.asi 25 l'ud!). z toho len 
traja sme boli ·zo Slovenska. O to viac 
chceme apelovať na tých. kto r ! majú 
rozhodovaf o tom, k to pôjde o rok do 
Sopot. aby nebrali tento fest ival na 
ľahkú váhu. 

' GRAMORECENZIE 

Návrat 
l< Talichovmu umeniu 
DIRIGUJE V ÄCLAV TALICH 

Antonín Dvorák.: Vodník 
Antonin Dvoi'ák: Holoubek 
Antonin Dvoräk: Polednice 
Bedrich Smetana: P·ražský karneval 
Richard Wagner: Trist an a Izolda, predohra a 
záverečná hudba. 
českú f ilharmóniu (1, 2, 3 ) a Symfonický or 
chester pražského rozhlasu ( 4, 5 ) diriguje 
Václav Talich 
© PANTON, Praha, 1971 

čoraz iVäčšmi vystll!Puje do popredia hod·nota 
dok umentárnych snhnok, ktoré zachytávajú a 
spr-ostredkuváva,iú umenie veľ-kých postáv -na
šej alebo svetoveJ umeleckej interpretác ie. 
Nedávno vyd.álo vydavateľstvo Panton d ve LP 
:>latne pod názvOm Diriguje Václav Talich, na 
ktorých sú zachytené posled-né verej.né i roz
h lasové dirigentské ;výkony · majstra Ta ticha. 
Je to čin, ktorý si zasluhuje ocene11ie, pretože 
'lbsencia Talicho~ý·ch. platni na našom gramo
ľónovom t rh u ni;jakým' spôsobom nesvedčil.a 
o úcte k tomuto nášmu najväčšiemu maj strovi 
taktovky. Talich, ktorý výramým spôsobom 
formoval nielen české, ale aj slovenské inter
·Jretačné umenie, by nemal chýbať v diskoté
kach škôl, inštit úcii l diskofilov. Prostrednlc
tvom platn( sa tak z nova môžeme wacať k 
jeho umeniu , bližšie ho študovať i porovmiivať 

. ·s ·dnešný,mi-.. svetovýmt -dit'igmrtskýntf"šj>ičkami. 
A pr áve pr! tomto poro'V'návanf zisťuJeme že 
ani čas neuberá na Talichove.i veľkosti. Znovu 
konštatuj eme, že bol o bdarený magickou si
lou intei'IPreta - tv•orcu, k torý v interpretácii 
hl'adal viac alko oživovanie m f tvych nôt a 1lech
ni<:kú reaJ.j.záoiu zápisu. P:resvedčujeme sa, ako 
obdivuhodne dokázal Ta'lich spojiť s lov.ansk\1 
melodičnosť s romant ickou vzletnosťou a pá
tosom, a.ko IP!'emyslene buduje skladbu. j ei 
dynamické a d ramatické wcholy, ako prlsne 
dbá na plastičnosť tém, myšlienok, pr-esvedči 
vosť obsahu , budovanie fo rmy a pod. 

Rec.e!lliované p lartne zachytávajú snímky z 
po·sledných Talichových rokov; z koncer t u 
českej fdlharmó.n.ie 17. mája 1954 v Smetano
vej sieni v rámci P ražskej jaä Na tomto 
koncerte odzneli Dvorákove symfonické bás
ne. Vodnlk, Holoubek a PolednJc.e. Snímky sú 
vzácnym dokumentom vrcholného Talichovho 
repro du·koného umenia. Talich interpretuje 
Dvo i'ákove sldadby s hlbokým vnútorným za
ujatím , vykll:esľuJe v nich predovšetkým m e
lodickú a harmonickú krásu a s nevšednou 
hudobnou poetičnosťou Uči náladu a atmo
sfér u Er.benov ých básní. česká f.ilharmónla 
rovnako inter;p.retuJe Dvofákove diela s 4Jiným 
7,aujatím na vysokej umelecl«!j ú roVIni. 

Na druhej platni nachádzame Sme>ta11ov 
Pražský karne.va l, kto rý mál Tallch na progra 
me ko ncer tu Symfo nického o rchestra čs. roz-" 
hlasu v Prahe 24. apríla 1953. Táto snlmka 
podľa údajov na obale je zverejnená po p rvý 
raz a je o to vzácnejšia, že dokresľuje Ta
liehov pristup k Smetanovmu dielu. Popri 
Dvoi'ákových skladbách však najväčšiu cenu . 
má nahráiVka predohry a Izold ina smrť z WaQ
nerovej opery Trístan a Izolda. Túbo nahráv
ku realizoval Talich v dňoch 9.- 11. júna 1953 
v pražskom rozhlase s tamojším symfonickým, 
orchestrom. Tu spoznávame Talicha ako veľ
kého dediča a pokrať:X>vateľa romantického in - · 
ter.pretačného umenia. Je to nahrávka, ktorá : 
svo jou koncepciou i realizáciou patrí k sve
tovým špičkám a je škoda, že nebola už skôr · 
ou blikovaná. 

Obe plat ne dokazujú, že náš dlh k Tali 
chovi je ešte stále veľký. Talichove nahr ávky· 
by mali byt trvalou súčasťou katalógu a hlav
ne natorv·alo by mail byť na pultoch pr.eda:i l1i 
s kva]itnľrni obalmi a v kvalitnej zvukovej 
rekonstrukcii. Ro vnako s toji tiež za úvahu 
nová komplet ná reedlcia Talichových dirigent 
ských kreácií, včítane nahorávok, ktoré urobfl 
v Bratis!.ave. Vydavatel'stvu Panton nech slúži 
k u c ti, že sa podujalo pripomenúť nám .a naj
mä mladš!m generáciám T.alichOiVO vel'ké re 
:.modukčné UffiP.nie. že vôbec ooohatilo g ramo- . 
ľónový trh o domáce hod.noty nevšednej ceny. 
Urobilo ·r.á'i lužný, dramaturgický i kultúrno- · 
poldtický čin. MA,RIAN . JURIK • 
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Zo zahranične; 

tlače 
SOVIETSKAJA MUZYKA č. 8. 

L . Danilevič publikuje článok 
Lenin v srdci nár oda. Casopis 
ďalej prináša ďalšie materiály 
z plenárnych zasadnutí a zjaz
du skladateľov. O novej insce
nactt Prokofjevovej opery 
Semjon KotTco vo Veľkom di
vadle v Moskve píše G. Ordžo
nikidze, o Ljatošinského opere 
Zlatá obruč S. Pavlišin. J. Kel
dyš píše o Rachmaninovom 
opernom debute. O kultúrnej 
revolúcii v čínskej hudbe píše 
V. Valtckij. Dalej sú v čísle 
recenzie, kritiky, informácie a 
správy o sotJietskom hudobnom 
živote, zdravica Casalsovi, ju- · 
bilejný článok o Orffovi a i. 

MUZYKAĽNAJA ZIZŇ č. 14 
(ZSSR) 

A. Ešpaj_ píše o tvorbe mla· 
dých skladateľov a o našej sú· 
časnosti. Do Njuan je autorom 
informatívneho článku o ná
rodnej hudbe Vietnamu. D. Ra
binovič publikuje< článok k 100. 
výročiu narodenia Oskara Frie
da. Na žiadosť čitateľov L. La· 
zareva píše. o Viktorovi . Kalin
nikovi, významnom predstavi
teľovi ruského zborového ume · 
nia z konca 19. a začiatku 20. 
storočia. l. Líchačeva hodnotí 
novú televíznu operu Vl. Aga
fonnikova Anna Snegtna. 

RUCH MUZYCZNY č. 16. 
(Poľslm) 

Danuta Markiewicz píš~ o 
reformách poľského vyššieho 
hudobného školstva. Janusz 
Zathey pripomína hru "a vis 
ta" ako zabudnutý vyučovací 

' predmet. Józef Kaňskí hodnotí 
Xl. dni komornej hudby na 
zámku v f..aňcucie. O novej 
opere M. Weinberga Pasažierka 
píše G. Skudina. O Holland 
Festivale '71 r eferuj ú Zd. Sier
píňski a J. Ekiert. 

MUSIK und GESELLSCHAFT 
č. 8. 
(NDR) 

Ooodný článoT( t vo,.ía Myš
lienky Te Vlll. zjazdu strany. 
Ako ústr edný článok čísla ča
sopis uvádza. tívahu o . zodpo 
t~ednosti hudobnej výcl~ovy za 
budäcnosť nem~cTcej hudobnej 
kultúry. Hans-Peter Muller re
feruJe o festivale v Potsdame 
a HansjUrgen Schaeffer o fes
tivale PraÚká jar. Casopis pri
náša stručné informácie o po· 
éetn!}ch nových dielach .~kla
dateľov NDR, recenzie grame
platní, článok ln memoriam 
E' r·anz Km~witschny, správy a 

infarmácie. 

MELOS č. 7-8. 
(NSR) 

Nad Weben;~ovýrni posledný
mi myšlienkami sa zamýšľa 

Hans .Moldenlumer a nad prob
lematikou Schonbergovej t vor· 
by Josef Rufer. Leonardo Pin· 
zauti interviewuje Sylvanrt 
Bussottiho. [,uca Lombardi pí
~e o kolektívnej skladbe. Hein
rich Steínltardt pripomína Va 
r esa ako nepochopenéTto pro
roka kozmiokéllo soeta hudby. 
V dvojčísle je veľký prehľad 

o operných a koncertných pre
miérach,, infor mácie, ·recenzie 
platní, kníh a i. 

LISTY O OPERE 
BDRLÍN 

Opemý l&iv-ot hiavného mes
ta NDR v uplynule j sezóne vý
r.azme poznačili dve inscenácie: 
Nemecká štátna ope.ra uvied
la v skve}ej interpretácii zdeď
ka hťávanú o•peru Richarda 
Straussa žena bez tieňa, a v 
Komickej ope·re inscenoval ria
diteľ ope.ry v Lipsku Joachim 
Herz Verdiho Silu osudu v 
svojskom, ale veľmi pTesved
čivom ponímaní. 

Žena bez tieňa - vznikla v 
čase I . svetovej vojny n:i text 
Huga von Hoffmannstahl~ 

predstavuje v symbol_lliou zo
vretom deji ľudskosť, ktorá sa 
osvedčuj.e v skúškach. Na 
ozvučenie pr-e spevákov i or
chester mimoriadne nároč,ne;i 

partitúry sa môžu podujať iba 
veľké, vyspelé opemé súbory. 
V NDR lPred rokmi · získal•a in
scenácia dieLa v lipskej opere 
(-ré:bia J. H'ere) nečakaný di-

Meno španiels kej speváčky z 
Barcelony - Montserr.at Ca
b a l l é - sa stalo·· svetozná
mym po jej prvom vystúpení 
v New Yorku. Bol·o to v apríli 
roku 1965, keď spoločnosť Ame
rican Opera Society vystúpila 
koncertne v Ca't'negi·e Hall s 
Donizettiho operou Lucrezia 
Borgia. v ktorej Caballé spie
vala titulnú postavu. Od tohto 
triumfálneho v'ečera prudko 
stúpala dráha jej kariéry, čo
skoro sa stala prvou hviezdou 
svetových operných scén a po 
odchode Callasov.ej ju považu
jú za jej nás,tupkyňu. 

V budapeštianskom Erkelo
vom divadl·e vytvo,rďla Caballé 
dve postavy - Verdiho Leonó-

BIJKUREŠŤ 

vácky úspech; v Berline sa za 
operu po vojne za·s,adil Fran z 
Konwitschny s vtedajším en
semblom Štátnej opery. Tf!raz 
zverj]j réžiu mladému, veľmi 
nadanému Harrymu Kupferovi 
z weimarského divadla: pod
čiarkol umeleckú naivnosť roz
právky, jasne ohraničiac v hr.e 
svet duchov a ľudí. Ústredný
mi postavami s1ú mu mali-ar 
Ba~·ak (Antonín švorc)' a jeho 
žena (Ľudmila Dvoi'áková). 
Muž svojou dobrotou, sHou, že
na vášnivým úsilím byt čímsi 
viac, než iba kúpenou manžel
kou, opatrov.ateľ·kou deti · -
vydrž.ia záťaž skúšok. pretože 
vo chvíli . najväčšieho nebez'Pe
čenstv.a si obi;lja uv·edomia 
vzájomn\1 zodpov·ednosť za s e
ba. Cisá,rovná . (Enriquet Tarre
sová), ktorá chce s pomocou 
dojky (llrpská altistka Sigrid 
Kehlová) odvábiť maliarovej 
žene tieň, aby zachránila cisá
ra (Martin ~itzmann) préd 

ru v o.pere Trubadúr ä M1mi v 
Pucciniho ·Bohéme. Mal som 
možnosť počuť prvú z nich. 

Montserrat Caballé tná nád 
herný hlas, spieva ideálne do
konalou technikou s perlivou 
drobnokr esbou, ktorú mohla 
výborne uplatniť s drobnými 
trilkami a ozdôbkam! tak bo
hato pretkanom parte Leonóry. 
Po spevácko- technickej strán
ke vie teda všetko čo tréba, 
a predsa som mal pocit ne 
uspokojenia. Jej prednes -
z ktorého akoby chýb.ala ľud
ská osobnosť a hlasové doino
delovanie charakteru postavy 
- je mramorovo studený a ne 
strhne. Na javisku stála spe
,váčka so st·ereotypnými g.esta-

Štátna opera z Bukurešti stave·ním Rossiniho Barbiera 
uvi,edla v auguste v p.rímor- :~:o Sevilly ( režisér George 
s·kom amfiteátri na Maniai šty- •. Tcodorescu). Constantin Pet-, 
ri operné a štyri bale.tné in- rovici viedol orchester ku kul~ 
scenäcie. Prvá rumunská 01Per- tivovanej a štýlovo čistej hre. 
ná scéna nie je na Sl-ov.ensku V titulnej ú!.ohe sa zablyso l 
známa. No mená jej sólistov skvelý, dnes už sv·etoznámy 
- S.piess, Buz·ea, Herlea, Cer- barytonista Nicolae Herlea. 
ne.iová, Cortezová, Pallyová, Strhol krásou svojho materiá -
Zeaniová, Kiriloviciová - sa lu, širokými, pevným! výškami 
pravid•elne objavujú na plagá- a eleganciou prednesu. Valen-
toch najväčších sv·etových tin Teodorian je "klas.ickým" 
operných javísk. rumunským Almavivom; má 

Svoje umelecké tuvné otvo- príjemný, ľahký lyrický tenor, 
l'ila bukur·ešťská opel'a pred- vo vyššlch polohách sl. však 

VERONA 1971 
Základná informácia 

Estate teatrale veronese (19. 
jún - i3. september) - to 
sú okrem opier (stagi·one li- · 
ri ca ..i' toho roku už 49!) aj 
koncerty, činohry, seminár 
mládeže, filmový cyklus a ba
letné predstavenia. Za štyri c1ni 
pobytu vo Verone videl som 
všetky tri operné inscenácie, 
ktoré boli na repert-oári 
Aida, Nabucco. Macbeth a 
.jedno vystúpenie súboru West 
USA Ballet. Verdna je krás
na, zaujímavá, poetická - ako 
väčšina starých talianskych 
miest (ďalej pozri turistických 
s,prievodcov a ústne Či písom
né správy našich cestovateľov 
a turistov) . Baletné predstave
nie - začiatok večer o d·evia
te;j ako pri 'operách - bolo v 
mtimnejšom, ale tiež peknom 
a vhodnom prostredí .. malého" 
Teatro romano, kým opery 
hrali v slávnej renovovane.i 
Aréne. 

Do posledného miesta zapl
nené hľadisko (vyše 30 000 ľu
dí!) s tíchne, prestávková tma 
javiska je preťatá prudkým 
svetlom, ktoré ožiari celé ob
rovské javisko vbudované do 
jednej strany amfiteá tru. Za
zvučia fanfáry, z vrchný\:h 
schodov sa s krikom roz beh 
ne smerom dolu asi dvesto 
štatistov a medzi egyptské di
vadelné veľkoreliéfy sa ht'nie 
sprievod egyptských kií.azov, 
víťazných vojakov, otrokov, ľu 
du, tanečníc a tanečníkov v 
pestrých, efektných, ale fat·eb
ne zladen,ých kostýmoch . . Zo
zadu vycvála šesť jazdc-ov na 
krásnych knňoch (poti·esk! ) a 
na veľkých nosidlách prináša 
jú hlavných kňazov a Hada-

mesa (potlesk! ). Carlo Ber
gonzi - oslavovaný klakolt ale 
aj normálnym obec·enstvom -
zostúpi na svoje vysokánske 
koturny a smiešne i nelQgicky 
rozkladajúc rukami - krásne 
spieva Verdiho kantilénu. 

Vel'onský festival 1úe je po
jatý do zväzku , ,v.eľkých" ume
leckých festivalov v Euró~e 
(ako je napr. Bayreuth, Salz
burg, Praha atď.). Mnohí o ňom 
hovoria viac v súv·islosti s di
vadelno-turistickým obcho
dom. Ale pravda bude zasa 
kdesi v strede. Prirodzene, ta 
kéto veľkorysé a ohromujúce 
podujatie (len v Al de je na 
scéne hodne viac ako tisíc ľu
dí, ale v hľadisku tridsaťkrát 
toľko) je požehnaním pre ve
ronských 'Obchodníkov a hote
liérov. Veľkolepý priestor, 
stovky účinkujúcich, sólistické 
hviezdy svetového operného ne
ba, nákladné a efektné k-ostý
my, monumentálne javiskové 
stavby ... to všetko vzruší aj 
zámorského či európskeho 
snoba (Vy ste nevideli Aidu vo 
Verone .. . ? ). Ale tie tis! ce 

• Talianov, ktorí už poobede pri
cestovali do Verony a tešili sa 
na svojho Verdiho a na svo
jich spevákov, ti sú dokl.adom, 
že a.i takto široko chápané a 
koncipované poňati·e operného 
žánru má svoju i\ivotnosť. Nie 
som si istý, či nie - neopa
kovateľnú! 

INTERPHETI 

Dirigenti : F. Molinarl Pra
delli (Aida), O. de Fabritis 
(Nabur.co) i t;·, Previtali (Ma c
be th) s dobre hrajl.l''im or
chestrom mali skôr ,proťlém, 

skámenentm, ób&toji céstne v 
skúške, pretož.e poZ!l1.ačená ľud
ským ut r,p.ením a láskou sa 
:;)rieka svojho plánu. Koná ľud 
SkY a tým si zí&k•ava právo 
zachrániť manžela pr·ed úpl
ným od ľudštením - skamene
ním. 

Popri enormných speváckych 
výkonoch, jasnej režijnej kon
cepci-i dodala premié·re zvlášt
ny lesk hra Berlínskeho štát
neho orchestra pod taktovkou 
šéfdirigenta Otma.ra Suitnera. 
Suitner dy.namlcky príliš ne
unavoval obr.ovský straussov
ský orchester - po dlhé úse
ky up·rednostňoval čisté, ko
morne priehľadné muzici·rÓva
nie. A práve tu sa najvýraz
nejšie uplatnila zvuková krása 
a intenzita St·raussove,j hudby. 
Wagner-ovský pátos niektorých 
vyhrotených miest zdá sa byť 
dnes už prihlučný, prehnaný : 
Suitner ho interpretačne ak-

Montserrat Caba1lé 

priča~to vypomáha falzť'!t,om. 
Technické medzery' brzdili Ele
nu S.irnione~covú (Rosina) v 
zdo lávaní výšok a koloratúr 
(pritom mala p_art zjednodu
šený), navyše vo výškach za
rážajúco d istonovala. 

Druhý večer patril Sedliac
kej cti Pietra Mascagniho a 
Leoncava llovým I<mnediantom. 
Za dirigent·ským ·pultom stál 
opäť Constantin Petrovici. kto 
rý ma l. v orchestri spoľahlivého 
partnera. Režisér Hero Lupes-

ako zvládnuť kontakt zbor·ov a 
sólistov na takom veľkom 
priestore. A hoci sólisti - s 
výnimkou r·ežisérskej koncep
cie Macbetha ( režisér H. Graf) 
- v Aide i v Nabuccovi (ré

žia S. Bolchl) dospievali celé 
svoje party nie viac a,ko v 
dvoj-trojmetrovej h!bke, bez 
ohľadu na priestor, logiku či 

centov.al iba v najnevyhnut
nejšich prípadoch. 

Vo Felsensteinovej Komickej 
opere má Verdi popri Mozar
tov! zvláštne domovské právo. 
Felsensteinove inscenácie 
Othe.Jla a Traviaty pomáhali 
zal-ožiť slávu realistického hu~ 
d,obného divad la. Al·e aj in
scenácia Trubadúr-a č! Aidy 
(realizované Felsenstelnovým 
žiakom Friedrichom) vyvolali 
živý súhlas či aspoň · p lodnú 
diskusiu o dnešnej, najopti
mál·nejšej ceste inscenovania 
týchto titulov. Teraz sa Jóa• 
chim Herz obrátil k dielu, rov• 
nako ako Trubadúr poznačené
mu nálepkou obsahovej zmä
tenosti - k Sile osudu. I-ler
zova koncepcia je veľm! po
zoruhodná: .,všeovládajúci" 
osud d·ef!nuje a ukazuje na 
spoločenskom pozaQ.í. "Osudo
vú" t'ragédiu nevyvoláva vý
strel z náhodne odistenej piš
tole. ,,Náhoda" iba usmerní vý"' 

mi. a nie vér d i·ovská hrdinka. 
A tak v tento večer som mär· 
ne čakal to komplexné spe
vácko-herecké umenie, ktoré 
tak nádherne v uplynulých me
siacoch demonštrovali Raina 
Kabaiwanska a predovšetkým 
Grace Bumbryová. 

Montserr.at Caballé prišla do 
Budapešti aj so svojim man
žel•om - v našich kt•ajinách 
úplne neznámym tenoris~om 
barcelonskej opery' - Barna~ 
bé Mar tim, ktot·ý zaspieval 
tiež dve slávne .postavy oper
ného sveta. Na javisku Státnej 
opery dona Josého v Bi zeta
vej Carmen a v Erkelovom di
va dle Verdiho Alvara z opery 
Sila ·osudu. 

eu sa sllstredil na vyzdvihnu
tie dramatického na pätia me
dzi Santuzzou, Turiddum a Al
fiom - zbor nechával hered!ý 
pasívny. V úloh·e Santuzzy sa 
predstavila herecky ku ltivová
ná a hlasove výrazná Maria 
Crlsanovä, Constantin Illescu 
(Turiddu) zápasil s belcanto• 
vým frázovaním a s tvorením 
vysokých tónov. Ozaj na úrov
ni bol Alťio t u nás znémeho 
Davida Ohanesiana, ktor~ za
ujal mohutným, drsným dra
matickým barytónom a rovna-

zn1ys~l. nemohol som ·sa zbaviť 
dojmu, ž·e efektné · a na 11aše 
pomery n·e.pre·clsťaviteľne veľké 
priestory Arény 1predsa lep 
uberali hlasom z ich farby a 
čara. Ale spev:ácke výkony, to 
bolo okr·em niektorých bale®v 
(Alda -choreografia Luciana 
Novaro!) a masového zvlád
nut ia priestoru,. to naj cennej-

Scéna oýtnrrr •1ílw Coltellacciho k oero irske j inscenácit 
Verdihu Aidy. 



qoj. udalost í, ktorý-ch p~Taprfči
ny tkvéjťi v histori cko - spolo
čanských s úvislostiach. Reakč
ná s tavov·ská ješitnosť rozbija 
ľ~sku · Leonory a Alvar.a. Indián 

kláštore. Nielen rasová a sta
vovská ješitnosť sa tu ·pred
stavujú, ale aj bieda tých, na 
ktorých bedrách sa to všetko 
odohráv.a. 

Nová úprava zo dpovedá in-' Aiv.a.ro by bol ako z-ať nepo
hodlný, ne.p.rijateľný španiel
skému markízovi. A do,n Car
los, jeho syn, sa nerozváž ne 
cít i byť pomstiteľom rodinnej 
cti, keď otec náhodou. bez Al
v.arovej viny pride o živo t. Je
ho pomsta slepo zasahuje nie
le n Alva·ra, a le i jeho v lastnú 
sestt"u. 

.,Rozkúskova·nú" dramaturgiu 
d ie la , k torú mu .radi vyčítajú 
a ko slabosť, využíva Herz na 
uplatnenie svojho výkladu v 
r ade typických &cén. Použije 
pri tom e leme-nt y brechtovské
ho epického divadla, bez toho, 
že by ohrozil dramatičnosť 
Verdiho hudby. Vyzdvihuje sú
časne a j druhú dejovú r<Wi
n u - masové scény. Zvýznam 
ňuje cestu pros tého čl·oveka 
(zdanlivo. p ravda. proti Ver
d iho zámeru situova nú do Špa
nielska v tridsa rťočnej vojne ), 
španie lskych žoldnierov. k torí 
verbovačom sadnú na lep chce
júc· ochutnať .,slasti" vojny, a 
na k·onci hnan! núdzou a hla
dom musia pri jať almužnu v 

, tenciám talianskeho or iginálu, 
výraznejšie vybočuje iba v nie
ktorých prípadoch. Verdim ne
skôr komponovaná ouvertúra 
odznieva tu .až po · l . obraze -
je to vydar ený dram aturgický 
zásah. J av·iskové obrazy Rein
harta Zimmermanna pre·dsta 
vujú pr ostred:ie poznačené 
s topami vojny, projekcia súve
ký·ch o brezov na pozadí s cény 
dodáva h istorický ak cent. 
S.pievalo a hralo sa veľmi pre
svedčivo: Els Bolkensteinová 
bola lyricky veľmi intenzívna 
Leo nora, Va sile Martinoiu dal 
Ca~:losovl pátos, Giint her Neu
mann spieval s vášnivým vý
razom par t Alvara. Orchester 
Komickej opery dirigoval Ger t 
Bahner. 

Z hľadiska vytvorenia si 
k omj}lexného názor u bolo vý
hodné. že som počul obidve 
tieto postavy, lebo španielsky 
hosť bol vysloveným sklama 
'nfm iba v uniforme dona Jo
sého. Mat·ti má svetlý a štíhly 
t enor s j asnými výškami, ktoľý 
a le v stredných polohách strá
c a lesk a intenzitu ....:. jeho 
h lasový ma teriá l n ie j e ideál
n y pre zvládnut ie hr dinskej 
4'0Stavy dezer tujúceho desiat 
p ika. A tak z celého predsta
venia. ktoré m alo príznaky sil
nej únavy a opotrebovanosti, sa 
vynoril! iba dve postavy, kt·o
ré ale boli ozaj výborné : pre
dovšetkým Erzsébet K om
l 6s syo ·vä ako Carme-n a vy-

k~ aj výrazným hereckým vý
konom. 
· .. Na jl.e.pšou zo spom!naných 
:riscenáclť' . . oo U . l<om é'diant i, 
'skutočný dt'amat!cký koncer t v 
réžii Jeana Rinzescu. Známy 
t enorista Cornel Stavr u sa he
r~cky dokonale zžil s posta
vou nešťastného Cania a spe
vicky prepožičal svojmu hrdi
novi nie J.en šírku, silu a lesk 
d ramatických výšok, ale i ce
lú škálu výr azových akcentov. 
Rovnak•o silný dojem zanechal 
Tonio Octava Enigar escu: v 

šie. .Zrelé spevácke umenie 
C. Bergonziho, M. Arroyovej 
(Alda), L. Marag lianovej (Abi
gail), G. Raimondiho (Mac
duff) bo lo v o.ied inelých prí
padoch stupňované aj spoje 
nim speváka so z javným he 
r eckým talentom, a tak sme 
v ideli aj ume lecké osobnosti -
napr. F. Cosottová (Amneris) 
čl Come! MacNeil (Nabucco) . 
Veľké t alianske spe váčky Bar
hler !ová, Simionatová tak do
s tali viac a ko dôsto~nú nástup
kyňu , v ~rásnom , zvučnom h la.
se i výraznom herectve F. Co
so ttovej . . Podobné atribúty · ·sl 
zasl.úži sJ .1 americký· b!lrytonis ... 
ta Come! Mac Nei l, k torý spo
lu s M. Arr.oyovou reprezento 
val. a.i tu zaslúžene prenika júcu 
generáciu .ámerických bielych i 
čiernych operných spevákov, . . 
tak ako som mal možnosť vi 
die ť v Bayr euthe. či na iných 
e uróóskych festivaloch. Tiež 
m ladšia talíansk.a ~enerácia 
mala svoj ich predstav i te ľov. 
Nie mnohých, a le boli. Napri
k lad mladý, výborne vyzerajúci 
.tenoris ta s pekn,ým lyrickým 
hlasom - G. Casellato-Lam
berti .'Pieva l I sma i la v o,pere . 
Nabucco. ·Nie , · rta;jvhoclnejšle 
o bs adili dobrého herca s .. vy
·• okým" barytónom - M. Zana
lsiho do úloh Amo nast·a a Mac
betha. ktoré si. mysllm, vyža
dujú tmavšl a drilmaticl<c.išl 
hl as. 
. V · režisérskej oblasti treba 
zaznamenat predovšPtkým spo
m!nan(J ús pešnú snahu o 
zvlá dnut ie pt•ipstoru a efektné 

·aranžovanie ve ľkoscén, pocho-
dov, bitiek (Nabu cco - zapá
leniE' mesta a pod. ) . než budo
vanie vzťahov, logiku konania 

Insce nácia Sily osudu v Ko
micke j opere je významný m 
príspevkom do diskusie o in
te·rpretačných problémoch toh
to diela. 

HANSJ ORGEN SCHAEFER 

nika júca ~va A nd o t' o v á ako 
poetická a vrúcne spien júca 
Mieaela. 

O tri dni neskôr v Erkelo
vom d ivadle nielen Barnabé 
Marti, ale a j celé predstave
nie o:pery Sila osudu bolo ne
por·ovna teľne lepšie a málo 
sku točne výbot·nú úroveň. Hla 
sová dispozícia hosťujúceho te 
nori·stu sa neporovnateľne 
zlepšila, spieval pekne. bez 
fo·rsirovanla, čim sa rehabili
toval za prédchádzajúci ne 
úspech. Najmä áriou O t u, che 
In seno agli' f:ngeli pot vrdil, 
že Jeh<> ozajstnou doménou sú 
lyr icke jšie party romantických 
opier. 

JOZEF VARGA 

prológu upútal kultivovane 
vedeným barytônom. čistý111i, 
zvuč·nými výškami, poč_as ope
ry vynJkajúclm . 'čhw:aKt€riza c 
ným m ajstrovstvom. Pohybovo 
a h-erecky znamenitá Nedda 
Teod.or l Lucaclouovej neza
ostala ani h las-ove za svoj imi 
prvotriednym! partnermi. Spo
mlnaných umelcov výborne do
plňal Lucian Marinescu ako 
Silvio a Vasile Moldoveanu v 
úlohe Beppa. 

PAVOL UNGER 

či neboda j citov. Prirodze11e, 
tak,ýto \priestor vylučuje a ne
dovoľuJe akékoľvek psycholo
gické detaily - ale a j tak sa 
domáci režisér J drv ivá väčši 
na spevákov ani nesnažili o 
nič podobné. čo my chceme vi
dieť v súčasnom op ernom di
vad le. Výnimku tv·ori len jed
notiaca, štylizujúca a "moder
nejšia" koncepcia r ežiséra H. 
Grafa (Macbeth) , kto rý donútil 
aj sólistov viac využiť pr.ies
tor, použív-<)! · svet lo n!e len na 
osvetle nie · j~.vlska, a v ' spo lu
práci s choreografkau Navaro
vou a výt,varnlkom G. Wakhe
vitchom ,vy,tvor il· pMo.bivé a 
zaujímavé scény sólistov, zbo
~;u i baletu · (napr. zväčša prob
le matlcké' a smiešne pôsobiace 
scény, bosor iek vyriešili tu v 
s~oll!?ráfi . z~oru a balet~ vy-
m ka,liJCO.), . · 

.Výtvarnici Aidy· (G. Coltel
lacci) a Nabucca (P. Casarlni) 
sa zamerali len na .efek tné, 
monumentálne, . ale naskrze 
tradičné veľkolepé divadlo. 
ktoré zapôsob! svojou veľ~ory
sosťou, ale strosko táva na ne 
dostatku a.kejkoľvek štylizácie 
a jednotnosti. . 

O baletnom tPre.ctstavenf veľ
mi stručne, pretože americký 
'>úbor nijako nepatr! k špič
kovým telesám klasického žán
ru a okrem mladosti a sym
pa ticke.i ambíc ie ( väčšiu časť 
pt·ogramu uvied li v kvalitnej 
choreogra fii G. Balanchina ) má 
zatiaľ len jednu žiar iacu hviez 
du - vyn ika júco disponova né 
ho tanečníka J . D. Amboisa. 

Záver? Treba vl.dleť .a.l Ve.
ronu! 

BRANlSLÁV KHlšKA 

DMITRIJ BORISOVIČ KABALEVSKIJ - pr išiel na Slo
veilsko nie oficiálne, ale odpočinúť si. J eho ces ty k u 
nám budú už pomaly tradičné. Rá d sa vr acia medzi 
priateľov z oblasti hudby, ale - ako sám povedal -
má medzi nam i i celý rad ďalších známych z umelec
kých k ruhov i radov prostých občanov. A hoci nemu
sel ukrajovať zo svojho voľného času, predsa mu "vzal" 
rad hod ín : na oboznámenie sa s poslednou tvorbou slo
venských a utorov. svojich gene·račných vrstovníkov -
i t ých mladších. Je to hlbok-o cítiaci, in teligen tný, sčí
taný a ľudsky múdry človek. Má rád det i, ktorým -
najmä v posledných rokoch - ve nuje najväčšiu časť 
umeleckého snaženia, organizačných schopností (v me 
dzinárodných i sovietskych výboroch pt·e hudobnú a 
estetickú výchovu mládeže) i pedagogického snaženia 
(ako profesor moskovského Konzervatória). Stretol sa 
s novinál'ml, oboznámil ich nielen so súl<romnými ná
zormi (ako vyslovene zdôrazňoval) na našu tvprbu, ale· 
i s problém ami hudobnej výchovy v ZSSR a stručnými 
postrehml o mlad~j sovietskej kompozičnej ge nerácii 
( snáď tá budúca schôdzka s majstrom Kabnlevs l<ým bu
de venovaná iba tejto téme - ako s úsmevom pri roz 
l účke sľúbil .. . ) . Aspoň nlekoľl<o postrehov z jeho 
myšli,enok o esteticke:l a hudobnej výchove všeobecne 
i na š irokom teritóriu ZSSR : 

- V Sovietskom zväze je vyše dvesto 
tisic škôl, ktoré čakajú na t is ícky učite
ľov hudobnej výchovy. A nejde o hoc 
akých pedagógov - možno niekoho po
búrim, ale myslím si, že d-obrý učite ľ 
začína byť vtedy, keď narúša program 
a neriadi. sa ib a osnovami. Pedagógovi 
by ma lo ísť n,ie len o rozvinutie tvorJ
vosti v deťoch - a le v sebe - predo
všetkým. Spomíname me.ná Orffa. Kodá 
lya - no málokto pozná, oo pre vývoj 
(sovietsky a európsky) v tejto oblasti 
spravili Asafj'ev, . ,Javorskij... Aj v 
ZSSR je veľa· učitefov, ktorí - !POdob
ne ako inde - netušia veľkú funkciu 
umenia vo vývoji človeka. Učia starú 
histót•iu, prednášajú o dávno zaniknu
tých spoloče·nstvách - ale to, čo z tej 
doby ostalo živé: umenie, ·to im pri vý
k lade uniká. A pritom nepoznám vý
stiimejší výr·ok o pôsobení umenia na 
mladého člove.ka, ako ~n. ktorý po
vedala N. K Krupská: "Umenie po
m á h a ž i ·a k o m p r e s n e .i š i e m y s
l i e ť hl b šie c ! ti ť." Na celom sve
te .ie narušená rovn-ováha m edzi rozu
mom a citom. V školác.h sa .preferu jú 
predmety racionálnej výučby - pocho
piteľne , vyžaduje to doba. Ale prichá
dza sa na to, že ib a rozum nestačí. 
V ZSSH sme vypracova li dlhodobý IJ)Ián 
(na desae rokov), k torý sa momentálne 
zavádza na všetky školy. Ide o skva
litnenie a Tozš!renie hudobnej a este
ti ckej výchovy, o lepšie vybavenie kád
rové l materiálne. Sám prispievam dlhé 
roky k tomuto oživeniu - naposledy 
som napísal kn ihu : O troch vefrybách 
a inom. J e to symbol - t ri veľryby po
dl'a starých predstáv n iesli na svojich 
chťb toch Zem. A ak-osi tak by mati 
"niesť" do sv.eta hudby mladých i star
ších t ri základné hudobné formy : pie
seň. pochod, tanec. Z&·čal s-om pracovať 
a j na knižke Ako hovoriť deťom o hud
be. Vo svoje j metóde - ak ju tak mož
no nazvať - chcem spojiť .a preHnať 
vnimanie hudby, obt'azu a slova. To pre 
de ti. A pr.e dos·pe lých ? Mám roz:praco
vaný balet Súboj a o ra tórium na poému 
R. Roždestvenského. - uy-

Dmitr i j Kabale vskij pri návšteve ZSS. 
· Snímka: ČSTK 

JUBILANT 
Neodmyslite ľnou osobnosťou ·v zlož,itom m echa

nizme vytvárajúcom pestrú h ladinu bratislavské
ho hudobného života - od rok<>v !PO skončeni pr
ve j svetove j vojny až do najb l"ižšej súčasnosti - ' 
je prof. štefan Németh- Šamorínsky, absolvent 
budapeštianske j Hudobnej akadémie a majstrov

·Ske.j školy vo Yiedni, - Jeho životné jubileum (29. 
septembra sa dožíva 75 narodenín) je súčasne 
aj polstoročím jeho rozsia hlej, pl<>dnej, umelec
kej činnost i. 

Od sep temllra 1921 pôsobil v Bruťis,lave ako 
pedagóg Mestskej hudobne j školy, kde vyučoval 
do r. 1945 - oktem iného klavír a organ. Súčas 
ne - až do r oku 19.33 - bol hlavným organistom 
Ci t•kev ného hudobného spolku pri Dóme sv. Mar
t ina. S,voju r ozsiahlu kariéru umC'lca - interprcta 
začal ako komorný hráč - klav!rny partner zna
meho huslistu Jenô Hubaya. Tento úspešný š tart 
dopomohol mu ku spolupráci s umelcami neraz 
európskeho .form::i t u. Naj mä v rokoch medzi dvo
ma svetovými vojnami vreholí Némethova kon
certná činnosť. Ako organista navštívil š védsko, 
Hakúsko, Maďarsko. Okrem toho je vyhradáva
ným čembalistom i klavírnym sólistom. Bol činný 
aj ako orchest rá lny i zborový dirigent. V r . 1924 
až 1945 .založil a viedol mužský spevokol Toldy 
koru, ktorý od r 1031 niesol meno Bélu Bartóka. 
Ako jeho žtak na klavíri zaslúžil sa Németh i o 
pťopagác iu Bartókovej a Kodá lyovej tvorby na 
Slovensku. 

V näčrte Némethovho umeleckého profilu ne
smieme obísť jeho boha tú [pedagogickú činnosť. 
Vychoval stovky k laviristov, rad organistov. Mno
h! z nich si vybrali hudbu ako životné povolanie 
a koncer tne pôsobia nielen u nás (H. Gáffo rová. 
R. Berger, L. Holá~ek, V. čech, M. Lengyel), ale 
aj za hranicami (M. Vitézová, G. Hegyi, L Haj
mássy, š. Gyulai) . V rokoch po 2. svetovej vojne 
pôsobil na VŠMU ako ped agóg k lavíra, čemba la 
i komornej hry 

V tomto období súčasne sit.nejú aj v Néme
thovej skladate l'ske j tvorbe tendencie zapojiť sa 
do vývinového prúdu s lovensl{ej hudby. V duchu 
Bartókovho odkazu zintenzívňuje s v<>.i pr!k lon 
k s lovenskému fo lklóru a necháva sa inšpirova ť 
súčasnou temat ikou. - ŽK-

BHS v rozhlase 
Hudo b né s p .ravo daj stvo z BHS: 

Každý týždeň v stredu (13. X. posledné) na 
Bratislav·e I. od 19,30 do 20,00 hod. V dň·och 4.-
14. X. (s výnimkou sobot y a nedele) od 13,00-
13,10 hod. bude na BJ:atis !ave I . lO- minútové 
spťavodajstvo o BHS. 

P r enosy konc ·ert o v BHS: 
26. IX. - 19,30 (Bratislava I.) priamy pre -

nos z k-oncertu SF; .. . , . ; 
28. IX. - 13,00 ( Bra t islava I.) - zábery z kon

certu SOCR; 
30. IX. - 13,00 (Bra.tislava I.) - zábery 7 ko n

certu Komorného orchestra Hudobnej mla
deže Bulharska; 

30·. IX. - 19,30 (Tretí program) - priamy pre 
nos ko·nce r tu SF z I<ošíc ; 

l. X. - 13,00 ( Bratislava I.) - koncert SF v 
rámci lhterpód1a ' 71; 

2. X. 1 19,00 (Treti program) - koncert Slo
venského komorného orchestra ; 

3. X. - 19,30 ( B1atislava I.) - priamy 'prenos 
zo zakončema l nterpódia '71; 

9. X. - 19,30 (Tr·etf prcgram) - priamy prenos 
koncertu Komorného orchestra Štátnej fil 
harmónie v Rige ; 

13. X. - 19,30 ( ľrP t f program) - priamy prenos 
koncertu '30ČR; 

14. X. - 19,30 (Tret! program) - priamy p.renos 
koncer tu Veľkého symfonického orchest ra 
Pol'ského rozhlasu a telev!zie z Katovic; 

Štúd io mladých: 

14. IX. - 19,30 (Treti p·rogr.am) - Hovor ia a 
h rajú účastníci minuloročného a tohtoročné
'ho Interpódia - I. časť; 

21. IX. - 19,30 (Treti program) - !Iovori,a a 
hra jú účastníci minu iQročného a tohtoročné 
ho lnterpódla - IT. časť; 

28. IX. - 19,30 · (Tťetl program) - zábery z kon
certu Bra-t.J.slavského dychového kvin teta a 
Wilanowho sláčikového kva rteta; 

4. X. - 20,00 (Br atislava I. ) - zábery z kon 
certu SF Gottwaldov; 

12. X - 19,30 (Treti program) - zábery z kon
certov Interpódia '71; 

18. X. - 20,00 . (Bratis lava L) - zábe~·y z kon-
certov Interpód ia '71. -r-

OPRAVA 

V 16. čísle Hudobného života došlo v tlačiarni nedopatr ením k neprí
jemnej zámene obrázkov v správe o odovz<lávaní Radu práce prof. Já novi 
Cikker ovl ministrom kultúry SSR Miroslavom Válkom a v reportáži z folklór 
neho fes t ivalu z Východne j. Za t út o ohybu sa s . minis tr ovi Vátkovi, p rof. Cik
kerovi i čltatefom ospravedlňujeme. - R-
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BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ· SLAVNOSTI 1971 
26. IX. - 14. X. 1971 

VII. MEDZINÁRODNÍ' HUDOBNÍ' F1ES'J\I:V!AL • ll. ME
DZINÁRODNE': PÓDIUM MLADÍ'CH UMElLCOV - IN
TEHPODIUM '71 • PREHLIADKA SÚČASNEJ · SLOVEN.a 
SKEJ TVORBY, VeNO.V.A~I~J 56. \YÍP:OCiú ZALOŽENIA 
KSč ____ ,;_....--.. --------

·-----· *** 
Hlavný uspor.iadateľ BHS: 

Slovkoncert. čs. u melecká agentúra 
Spoluusporiadatelia : 

Českoslov.enský rozhlas, Br .atis lava; Národný výbor 
hlavného mesta Slovenska - Br·atislavy; OPUS, 
slovenské hudobné vydavatel'stvo; Sl-ovenská filhar
mónia; Slovenská televízia ; Zväz slovenských skla
dateľov. 

"'"'"' 
Festival je rpod záštitou vlády Slovenskej socialistickej 
republiky. 
In terpód ium '71 je pod záštitou Slovenského ústredného 
v ýboru Socia listického z,·äzu mládeže. 

PROGI!AM 

Nedeľa 26. 9. 1971 
ll,OO hod. - Zrkadlová sieň 

Heprezentačné priestory Primaciálnel').o , 
· · . · paláca - · l!ljmo a);l.pfo1omán 
·SLÁ VNOSTNf: ' OTVORENIE BHS ' 1971 
Zv1.1čka · BHS od A . . Moyzesa 
- v 'podaní členov orchest'ra s:ovenskej filharmónie 
Uvítací · prejav 
- predseda f·estiv'alového výboru prof. dr. J. Ha

Juzický . 
Otvárací : 1pres lov . . . , . 
- . minister. kultúry .s lovenskej sociaJ.isti'cke..i repub-

liky M. Válek . . , · 
Odóvzdanie cien Zväzu·. slovenských . skladateľov ·· 
- predseda· ZSS ' prof . dr' O. Fere.nczy 
Konae·rt• Slovenského ·filha·rmonického z,boru, 
zbormajster: J. · M. Dobrodinský ·. . 
Na ·programe.: Cikker*), šostakovič 

16,30 hod. - Zrkarllnvá siéň - "E" 
INTERPÚDÍUM '71 - Komorný koncert 
Br.atislavs.ké dychové kvinteto 
Wilanowské slíičikové kvarteto (Poľsko) 
Na programe: Ibert . Hindemith, Pauer, · Beethoven, 
Lutoslawski 

19,30 hod. - Koncer tná s ieň SF - "C" 
PREHLIADKA S(JČASNEJ SI;.OVENSKEJ TVORBY 
venovaná 50. výročiu založenia KSč · 
Symfonický koncert 
Slovenská fi!harml111ia 
dirigent: Zcl enčk Košler 
Na programe: Cil<k·er, Moyzes*), Zimmer*) . 

Pondelol< 27. 9 . .1971 
16,00 hod. - ZrkHJ lov á sieň 

lP '71 - Interná preht·ávl<a 
Očinku :jú sôlisl1 INTEHPODIA 

19,30 hod. - I<oncer t ná sieň SF - .,G" 
IP. '71 - Syml:oni<;ký koncert 
Symfonický' orchester čs. rozhlasu Bratislava. 
dirigent: Ondrej Lenárd 

Záhrebskí sólisti 

sólisti: K Klugarová. oŕga·n (ČSSR), : I. -Dumľtrescu; · 
klavír (Rumunsko), M Szenthély, husle (Maďarsko) 
Na programe: Brixi, Beethoven, Brahms 

Utorok 28. 9. 1971 
16.00 hod . - Zrkadlová s1en 

lP' 71 - Interná prehrávka 
Účinkujú sólis.ti INTERPÓDIA 

19,30 hod. - Koncertná sieň SF - "G" 
IP '71 - Komorný koncert 
Ko.morný orchester . Hudobnej . mládeže Bulharsk·a, 
dirigei1t: Ivan Angelov (Bulharsko) 
sólisti: Jeny Zacharieva, klavír (Bulh~r·sko), Av.ram 
Popov, husle (Bulharsko) 
Na programe: Corelli, Bach, Benda, Goleminov 

Streda 29. 9. 1971 
16,00 hod. - Zrkadlová s1en 

lP '71 - Interná prehrávka 
účinkujú sólisti INTER PODlA ,,F" i 

19,30 hod: _: Koncertná si•eň SF 
IP '71 - Symfonický koncert 
Slovenská filharmónia 
dirigent· Ladis lav · Holoubek 
sólisti : Gabriela Beňa·čková, soprán ' (ČSSR ), ' Christian 
Funke, husle (NDH), Peter Toper·czer, klavír (ČSSR) 
Na programe: . Beethoven, Sibelius, · Br;ahms 

štvrtok 30 9 1971 
16,00 hod. - KonC<' Iťt n<i s1en Pionierskeho paláca 

lP '71 - lntel.'ná prehrávka . 

Účinkujú sólisti INTERPÓDIA 
19,30 hod. - Koncertná sieň SF 

lP '71 - Symfonický koncert 
Štátna filharmónia, Koši ce 
dir.igent: Bystrík Režucha 

" 

sólisti : Ma9daléna Rez lerová, husle 
ryš, violončel o (ZSSR) 
Na prog_rame: Beethove~. Dvorák 

Piatok l. 10. 1971 
16,00 hod. - Zrkadlová sieň 

lP '71 -- Interná prehrávka 
Účinkujú sólisti INTERP0DIA 

19,30 hod. - Koncertná sieň SF 
lP '71 - Komorný koncert 

G" 

(PĽR), Igor Gav-

Slovenský komorn.i' orches ter, umelecký vedúci Boh
dBn Warchal 
sólisti: Vl Brunne r , ml. f lau t a (ČSSR ) , Ann a a 
Quid~ Holb lingovci, hus le Boris Vybkal, čelo (ČSSR) 
Na programe : Lec la ir. Viva lcl i, Mys liveček, Mozar t 

Sobota 2. 10. 1971 
16,30 hod. - Koncertná sie.ň SF - "F" 

lP '71 - Zborový koncert 
Spevácky zbor súboru Lúčnica 
Dit·i~Jent : dr. SLefan Klimo 
Na programe · Monteverdi , da Veuosa, Dvorák, Fe
renczy, Ha vel Suchon , Bar tók. Šostakovič, Mikula, 
Moyzes , Ebrn, šmíd, Szymanowski, Bázlik, Cikker 

19,30 hod. - Koncer tná <; i eň SF - "G" 
lP '71 - Symfonický koncert 
Štátna fil harmónia Gottwaldov 
dirigent: Zdenek Bílek 
sólisti · E Hah)1ové'i , organ (ČSSR) , T. Frai'iová, kla
vír (ČSSR), V. Spivakov, husle ( ZSS H) 
Na programe : Händel. P rokof iev, Dvoi;ák 

Nedeľa 3. 10. 1971 
10,30 hod . - Koncertná sieň SF - " F" 

lP '71 - Symfonické matiné 
Štátna . fi!harmóni.a, Gottwaldov 
dirig'ent: Pavo l Bagin 
sólisti a program podľa prih lášok agentúr z mimo
európskych kra jín 

19,30 hod. - Konrert ná sieň SF - "G" 
IP '71 :_ Symfonický koncert 
Slávnostné zakončenie INľEHPODIA '71 
Symfonický orchester čs. rozhlasu, Brati&lava 
dirigenti: Gabt:iel Pátocs (ČSSR), Eri Klas (ZSSR) 
Pr0gram : Brahms, ProkoHev 

Pondelok 4. · 10 1971 
19,30 bod - Kon cprtná sieň SF - ,.C" 

S_ymfonický konrert 
Symfonický orchester hl. mest a Prahy, FOK 
clirifJent: dr. Václav Smetáček 
sólista: M. Ponti, k lavír (USA) 
Na proqrame · Kowalsk i*)

1 
Skriabin, Ostrčil 

19,30 hod. - Zrkad lová sif'ň - .,E" 
Komorný koncert 
Záhrebskí sólisti 
utmdeckv verJúri Dragutin Hrdj·ok 
sólisti : Ti nka Muracloriová flauta, Ivica Mimohode
ková, viola 
Na programe: Corelli, Stamic, Rossini, Telemann, 
Mozart 

Utorok 5. 10. 1971 
1·9.30 hod. ~ Kon certná sieň SF - "C" 

Symfonický koncert 
Symfonický orchester, Miskolc (Maďarsk.o')' 
dirigent: Péter M11r.a 
sólista: Sándor Falvai klavír (Maďarsko) 
Na <Programe: Kodály: Liszt, Mendel·ssohn 

19,30 hod. - Zrkadlová sieň - "E" 
Piesiíový recitál 
Peter Schreier, tenor (NDR) , Rudolf Dunckel, lda
ví·r (NDR) 
Program: Schumann, Br.ahms 

Streda 6. 10. 1971 
i9,30 hod. - Koncertná sieň čs. rozhlasu - ,;D" · 

Kom()rný koncert 
Komorný súbor členov Slove nskej filharmónie 
dirigent: dr. ľ-. Rajter 
sólistka: Klára Havlíková, klavír (ČSSR) 
Na programe: E. Suchoň - Kaleidoskop 

štvrtok 7. 10. 1971 
.
1 CJ,30 hod. - Koncertná sieň SF - ,.A" 

Symfonický koncert 
Slovenská f.ilharmónia 
Slov·enský filharmonický zbor, 
zbormaj~ter: J. M. Dobrodinský 
dirigent: L. · Slovák 
sólisti: J. Sedlái'ová, a lt , dr . G. Papp, tenor, J. Spa
ček, bas 
Na prog!·am e H. Berlioz - Romeo a Júlia, drama
tická symfónia 

Piatok 8. 10. 1971 
19,30 hod. - Koncertná sieň SF - "B" 

Symfonický koncert 
Slovenská filharmónia 
dirigent : dr. Ľ. Rajter 
sólistka: W. Wilkomir ska, husle (PĽR) 
Na programe:- Ba.r tók, Prok•ofiev, Brahms 

Sobota 9. 10. 1971 
19,30 hod. - Koncertná sieň čs. r-ozhlasu - "D" 

Komorný koncert 
Komorný orchester štátne j filharmónie 
Lit evskej SSR, Higa 
um. vedúc-i: Tovi j Lifšic 
sólistka: Ilze Graubinová 
Na programe : Pergolesi, Bach, Hindemit h, Iv.anov 

19,30 hod. - Divad lo P. O. Hviezdoslava 
m imo abonomán 

Premiéra opery 
G. Puccini: Mad.ame Butterfly 
účinkuje 5úbor o pery SLovenského národ·ného divad la 
Scéna: .L. Vychodil 
Réžia : B. Kriška 
Dirige•nt: T. Frešo 

Nedeľa 10. 10. 1971 
10,30 hod. - Koncertná sieií SF - "D + E" 

Organové mat iné 
Vladimír Rusó, organ 
Na programe: Bach. Brahms, Men delssohn, Slonim
ski.i 

19 30 hod - Koncertná sieň SF - "C" 
' Symfo~ický koncert 
Viedenskí symfonicl (Rakúsko) 
dirigent : H. Wallberg 
Na programe: Mozart, Bruckner 

Pondelok ll. 10. 1971 
19,30 hod. - Koneertná sieň čs. rozhlasu - "D" 

Komorný koncert 
Slovenský komorný orcheste·r 
ume l·ecký vedúoi : B. War chal 
sólisti : M. Fichtengol'c, husle (ZSSR), B. Warchal, 
husle 
Na programe: Core lli, Vivaldi, Bach . 

Vladislav 'Bru~ner ml. 

Utorok 12. 10. 1971 · 
19,30 hod. - Zrkadlová sieň - "E" 

Komorný koncerť 
Janáčkovo kvarteto, Brno 
Na p rograme: Mozart, Janáček . Dvo fák 

Streda 13. 10 . .1971 
19,30 hod. - Koncert.ná sieň ~F - "C" 

Symfonický koncert 
Slávn ostný koncert pri prileži tostí 45. výroci'<l zalo 
ženia čs. rozhlasu na Slovensk u 
Symfonický orchester čs. rozh lasu. Bratis lava 
dir·igent : Andrzej Markowski ( Pľ-R ) 
Na ,programe: Hrušovský*) , Zel jenka*), Čajkovskij 

štvt·tok 14. 10. 1971 
19,30 hod. - Koncertná sieň SF - "A" 

Symfonický koncert 
Vel1<ý symfonický orc-hester Poi'ského ro zh lasu a t e
lev!zie, Katovice 
dirigent : Kazimierz Kor d 
sólistka: Krystyna Szoste·k-Radkow.a, mezzosoprán 
Na programe: Lutoslawski, Mahl·er, St ravinskij 

Koncerty Prehliadky súčasnej slo venskej t vorby 
k 50. výročiu založenia KSČ v Trnave a v Nitre 

Piatok l. 10. 1971 
TRNAVA 

Symfonický koncert 
Štát na filharmónia, Košice 
dirJ.gent: B. Režucha 
Na programe : Kardoš, Padk, Grešák, Oč&~áš*) 

Sobota 2. 10. 1971 
NITRA 

Symfonický koncert 
štátna fLlharmónia, Košice 
dirJgent: B. Režucha 
sMistka: V. Kellyová 
Na programe: Kardoš Grešák, Parlk, Očenáš*)' 

U mien autorov, označených "') idCJ o premiérové uve
de·nie sk1ad.ieb. Zmena p rogramu a účlnlrujúcich vyhra• 
den á! 

Prehľad 

A+ B . 

c 
D 

E 

abonentných cyklov: 
- októbrové abonentné cykly Slovenskej fil

ha·rmónie v Koncertnej s·ieni SF, 
sym-fonické koncerty v Koncertne j si·eni SF, 
komorné ko.ncerty v Koncert nej sieni čs. 
rozhlasu 
komorné koncerty v 7.rkad love i <~.ie·ni Pd.;. 
maciälneho paláca 
Cl!bo.nentné cykly INTE RPóDIA '71 


