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Spomienky Sergeja Prokofieva 
Festival v Prerove • Malované 

• o tohtoročnej Pražskej jari 
na skle • Náš hosf:. A. Lombard. 

Smerovka kritike 
OV KS ZSSR prijal uznesenie, v ktorom sa konštatuje, že 

stranícke výbory, kultúrne ustanovizne, tvorivé zväzy a orgá 
ny tlače prejavujú úsilie o aktívnu realizáciu smerníc 
XXIV. zjazdu KS ZSSR, v ktorých sa hovorí o nutnom zvý 
šení úrovne v oblasti literárnej a umeleckej kritiky. Uznese
nie vyzýva k publikovania článkov, ktoré by sa svojim obsa
hom snažili o zvýšenze kvality a o rozvíjanie umenia socia 
listického r ealizmu. 

Sovietska umelecká kritika, denníky, časopisy a redakcie 
boli upozornené na niektoré základné nedostatky v publiko
vaných článkoch o umertí. Najmä recenziám sa vyčítal po
vrchný charakter, nedostatočná filozofická a estetická úroveň, 
neschopno.~t zlúčiť javy umenia so skutočným životom. Ne
zriedkavý bol tiež zmierlivý postoj k ideovému i umeleckému 
braku, silný subjektivizmus a neobjektivna predpojatosť. Ve
Ca doteraz publikovaných materiálov podávalo často veľmi 
skreslený obraz o sovietskom a predrevolučnom umení. Dalej 
.1a kritike vyčítala nedostatočná alctioita a nedôslednost' 
v utvrdzovaní revolučných a humanistick!Íclt ideálov umer1.ia 
socialistického realizmu a " boji s r ôznymi nemarxistickými 
názormi na literatúru a umenie, cudzími a re vizionisl"ickými 
estetickými koncepciami. 

Celý rad redakcií denníkov i časopisov bol upozornený na 
skutočnost, že od svojich autorov nepožadujú ideovo-teore
ticlctí pripravenosť, rovnako ako aj určitú výšku odborného 
vzdelania, čo sa L' praxt prejavuje veľmi vypuklo - zníženou 
kvalitou krit"ických statí. Recenzie mávajú podobny vzhľad: 

Oplývajtí neopodstatnenými komplimentmi, uspokojujú sa 
s prer·ozprávaním. či už umelecfcého diela alebo podujatia, ale 
o reálnej cene a význame r·ecenzovaného objektu poväčšine 
mlčia. Dosť častý je tiež prípad, že nová kniha, umelecká 
výstava, d ivadelná hra, film, dôležité hudobné podujatia a 
koncerty zost~vajú nepovšimnuté, pretože sú akqsi mimo zor 
ného uhla krttílcy. 

Pr·íčinu všetkých spomínaných nedostatkov možno hiadat 
aj v nedostatočnom počte odborných, kvalifiko1>aných kádrov. 
A zatiaľ na univerzitách a humanitných vy sokých školách nie 
je v učebnom pláne riadna výučba v tomto smere. aby "kádre 
mali odkía!' príchádzat. Pre studentov umenia a aiipír antov 
umelecke j "kritiky nie sú na vysokých školách tie nevyhnutné 
podmienky, "ktoré by ich k správnej kriti"ke vedeli priviesť. 

· Zodpovedné ministerstvá a tvorivé zväzy si vytýčtli úlohu: 
vypracoval normy, na základe ktorých by bolo možné v blíz
kej budúcnosti dospief k zlepšeniu situácie a k zvýšeniu t"lrov
ne umeleckej k r itiky. Podľa týchto noriem by sa mali riadiť 

všetky inštitúc ie, ktorých sa problém dobrej umeleckej kri 
t iky dotýka. teda denníky, časopisy, oudavateľslcé zväzy. tele 
vízne a rozhlasové redalccie Jednou z hlavnýc!! úloh bw1e 
upeonenie redakčných kolelctívov, ktoré llttdtí musieť do -~ rJO
j ich kruhov prijat skr~točných odborníkov, kvalífiko"a"!é a 
politicky zrelé kádre. Akadémia vied a jej podriade11é i nUi
ttície vypracuj1í osnovy s obsahom problematiky teórie a me
todológie umeleckej krttiky. V uznesení sa ďalej žiada neod
kladná príp1·ava mladých špecialistov, budúcich absolventov 
vysokých i!lcôl, budúcich kritikov, ktorí sa už na škole musia 
rozhodnúť pre tú -ktorú oblas( umenia, ally od poiJiatktL prdlí 
dôkladným a serióznym školením. Príprava mladých kádrov sa 
má uskutočňovať predovšetkým na pôde univerzít. O"krem 
týchto opatrení sa uvažuje o založeni nového . časopisu. ktorý 
by sa sústavne zaoberal problémami kritiky, čím bi/ sa tiež 
zabezpečil j ej kvalitatívny rast. 

Z Muzykaľnoj žizni: (dtk) 

Málokedy sa na našom domá
com koncoctnom .pódiu v po
merne krátkom č-asovom roz
pätí naskytne príležitosť poču·r 
š.pičky sovietskeho husľového 
umenia. Po vlaňajšom hosťova
n! L. K-oQana sa na záve r se
zóny v Re(lute ešte vyst1·iedali 
Igor Oistrach, \iladimí.r Treťja 
kov (ktorému v Sovi·etskom 
zväze predpovedajú karié•ru D. 
Oistracha ) a napokon sovietsky 
hus-lista č. l DAVID OISTRACH. 

V Bratislave predniesol ten 
istý program ako na svoiom 
recitál! na P·rélžskej iari. 

Nie je ľahké písať 8 hodno
tiť výkon Davida Oistracha (ale 
a.i vyššie spomínaných umel
cov). Hovoriť o ieho skvele i 
technike, technickej istote. 
virtuozi te, intonáci i, vypracova
nosti deta ilov, fráz, to by bo
lo v .tomto orípade opakovaniP 

Snimka: J. Deeort 

dáv·no známych a pr.e soviet 
sku husľovú š kolu samo~rej
mých vecí. U Oist racha dnes 
oozorujeme (i pri odli&nosti na
turelu) podobné črty ako u 
ostatných sovietskych promi
nentov interpretačného umenia 
(Rostropovič, Richter, GU.els) 
a to , že v obdobi svojej vr
cholnej umelecke.i zrelosti sa 
sústreďu :ití na klasické fo.rmy 
inštr·umentálne.i literatúry, že 
ich prej.av, je oprostený .od von
kajše.i virtuozity, pr<etože . ona 
sa siala :takým sam-ozrejmým 
výrazovým prostriedkom, kťO'ľý 
si neuvedomujeme, pretože do 
Popredia prichádza umelecká 
výpovecr. 

A práv€ z tohto pohľadu sa 
môže niekomu zdať, že Oist-ra
ehov ·.proQrarl) .nebol . dpsť . ná
ročn.Ý. reprezentačný. To je 
však len zdanlivé. Práve .na ne-

efektných skladpách, ako bo
li Mozartove va.r,iác-ie .na pi eseň 
La ;Bergér e. Célimene, v. Brahm-

.. SOV•OJ11 A lle.gr e .. a :. V .l!Jhor.s;\<ýCh 
tancoch, i v . Dvoi'ál<~:vej , Ma
zurke -ukázal .majster . Oi-strach 
S'Voje umenie v . celej j eho d-o
konalosti, p.rostot e a výr-aro
vej m!TIQhotvá'!'nosti. Minucióz
na práca s . tónom, s jeho kva-

' litou i so všetkým i parametra
ml (dyn.amikou, f·arbou), pre• 
k·rásne mtwikálne modelovanie 

· melodických fcr:áz, tvorili ná-cl
hernú syntézu umeleckého pre
.i·av-u. MyšHÉmkové ťa:bisko ' tv·o
r ill dve závaž,né sonáty sveto
vej hus-ľovej Literatúry: Bartó
kova a Brahmsova, obe č. l a 
v G dur! Oistrachovo umenie 
tu dominovalo vo svojej veľ
kosti, umeleckej Zsre losti a ne
váham povedať geniálnosti. P ri 
počúva·ni som mal dojem dô
v•e.rného a vrúcneho vnútorného 
di-alógu interpreta s tvorcami. 
Bartókova ra.psodi6nosť a 
Brahmsova ari-stokratičnosť tu 
boli akosi trochu elegicky stl 
me.né, z oboch diel vyžarovalo 
huslistovo intenzívne, ne.poľa
v·u.iúce hlboké · citové preživ-a 
nie. V tejto súvislos-ti t-reba 
spomenúť klavir'PY sprievod 
(hádam vý·stižnejšde: umele-cké . 
pa-rtnerst·vo ) Fríd;y Bauerovej, 
ktorá s .ied.inečným zmyslom 
a citom pr-e Oistr.achov · inter
pveta6ný ·zámer ·dotvárala "só- · 
listov· proces umeleckého · tvo
renia. 

Posledný br-atis lavský kon
cert Dav·ida Oistracha bol jed 
ným ,z tých, kto,ré vchádzaju 
do histórie nášho mest a, bol 
to koncert .iedne.i z m ála veľ
kých osobností svetove:j husľo• 
vej extratriedy. 

MARIÁN J UR1K 

Rtaditeľ SND - Ján Kákoš (vpravo ) a 
umelecký riaditeľ Slowackého dioadla• Bro
nislaw Dqbrowski pred uvedením .~pevohry 
Jáno,~ík - čiže Matované na skle. (O po
hostinskom vystúpení Krakovčanov píšeme 
na 3. strane.) Snímka: čSTK 

V dňoch 7 .- 10. Vl. t . r. bol VII. medziná 
rodný festival populárnej piesne Bratislav
ská lýr a '72. Mimo sútaže vystúpil 'Karel 
Gott so svojou skupinou. O fe.~tivale prine
sieme materiály v budúcom čísle. 

Snimka: M. Čálek 

IGOR WASSERBERGER: VII. československý amatérsky jazzovf festival 

Do Pferova 
za nadšením 

Už po siedm.vkrát sa v dňoch 27.- 29. 
apríla t. r. zišli y Prerove če;;koslovenskí 
1 zahraniční hudobníci na Ceskoslo·ven
skom amatérskom ianovom festivale 
Ty.píckým. znakom tohto podujatia jen~-

. falšované nad,še níe. ·.Hudobníci · už - doJ.;re 

vedia, že z jazzu im nevyplynie ani slá
va, ani peniaze, a tak už ostáva .,Jen" 
vzťah k samotnej hudbe. Pre väčšinu vi
dieckych skupín je Prerov jediným mies
tom, kde môžu výsledky svojej práce 
predv.iesť · odborn ému- obecenstv;U,- Stret-

nutia s kolegami- hudobníkmi i kr-itikmi 
pomáhajú im prekonať pOcit osihotenia; 
presvedčujú sa, že existujú ľudia, ktorí 
dokážu oceniť nimi dosiahnutú úroveň. 
Do Prerova však chodia i opačné typy 
hudobníkov: takí, čo sú preťažení hud
bou. Uveďme len jeden výsti~ný príklad: 
v sextete Nový t radlicionál z Bratislavy 
sú štyria členovia TOČR-u. V takýchto 
prípadoch musíme oceniť , že hudobníci 
po rokoch profesionálneho pôsobenia ne
strat ili (na rozdiel od väčšiny svojich 
kolegov ) pôvodný záu jem o jazzové mu
zicírovanie. Uvedený. rozhodne nie oje
dinelý príklad účasti profesionálov (i z 
ľrahy tu bolo viac huclohníkov, ktorí sa 
živia-hudbou) · p.rináša na ·povrch problém 

spojený s väčšinou amatérskych podu
fatí : 

Kde je deliaca čiara medzí 
amatérmi a profesionálmi? 

Táto hra,nica .ie veľmi di,skutabilná a 
súčasná orQanizácia inštitúcií, ktoré ma
jú r-ozde lenú ,p t·ávomoc na oblasti pro
fesionálneho umenia a tHl tzv. l'udovú 
tvorivosť, čo.raz viace j začína byť v t•oz
oore so životom. Pre laika by sa otázka 
mohla javiť ako oseudoproblém. Veď 
existu je iE>dnoduchá zásada : profesionál 
ni hudobníci sú ti. ktorí sa hudbou živia. 
tažko však DI'Pnie~ť tPnto oostulát do 
praxe. V štúdiách rozhlasu a te levízie 

(Pokll:'ačovan ie na 8. str. ) 
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! .. Zápisník l 
V týchto dňoch vydá o.rganiZaC!a Hudobnej mládeže 

CSR informačný časQpis, ktcrý okrem iných mat-eriálov 
'prináša .,vyznanie" zaslúžilého umelca Antonína Kohou
ta, violončeli.stu Smetanovho kvarteta pod titulom "P,roč 
Hu<iební m ládež'?". Podobne ako nasledujúci článok 
hudobného S:kladateľa Petra Ebena, člena výboru Hu
dobnej mlád·eže ČSR, ktorý má názov "Symbiósa h udby 
a mladi", pLne sa stavia za myšlienku v·iac pcropagovať 
dobrú hudbu medzi mladými ľuďmi. V časopise je ďa
lej uverejne-ný súbor článkov m Ladých hudobných umel
cov nastupujú<:ej 'generácie, kde hovoria o Hudobnej 
mlád·eži a o svojom vzťahu n i·ele.n k o.rganizáci i, a le aj 
ku skutx>čnej hudob-nej mládeži z radov poslucháčov. 
Slovo tu má dirigent Jirí BiHohlávek, huslista Václav 
Hudeček, klavJrista Ivan Klánský, organistka Kamila 
Klugarová, skl·a·d ·ate J'.~a Ivana Loudová, huslista Bohu
slav Matoušek, ďalej Eva Krámská, Richard Kratzman, 
Ladislav Kubík, Miro-slav Langer, Jlľí Klika a Evžen 
. .IJattay . 

. Okr~m toho Hudobná mládež ČSR za pomoci čOV 
SSM pozval.a okolo sto~ky m ladých hud·obných nadšen

. cov z'9 všetkých pobočiek H,udobnej m ládeže na území 
ČSR zad-armo na Pražskú jar. Súčasťou návštev kon
certov' Ptažskej jari bola beseda s ml•adými umelc.ami. 

' ~tori na tomto festivale vystupovali. Pochopiteľ•ne, nie 
' je núd.za ani o O·S·tatné akcie .a je dobre, že sa už ko· 
.neone ·prešlo ood slov ku skutočným č.inom! -the-

*** 
:r?~::~o . roku sa. opäť ~išli v :&iline mladí poslucháči dy. 

chového odboru všetkých troch s lovenských konzerva
t15ri!, a:by o tvorili uz lll. celoslovenskú súťaž dychových 
ri4strojcw: Sú:ťaž bola 21.-23. apríla 1972 v Malej sále 
Dorpu .odborov ' v· :Ziline. J.niciátorom a orqanizátorom 
· s·ú:~a~e bOl . dychový· odbor Konzervatória v Žiline s jeho 
1 v'ed.úcim - prof. Pavlom Blenlkom. Súťaž sa uskut-očn ila 

·1 ak9 ' jedna :i akcif, ktorú pripravilo Ž•iHnské k•om:ervató
.. rlu.f . IPl'i . pr!ležitostl osláv 20. výroči a svojho z-aloženia. 
Sútaže sa zúčastnilo 18 žiakov z Brat islavy, 14 žiakov zo 
~iliny a 4 žiaci z koši ckého konzervatória, ktor! súťažili 

, "' .hre na flautu, hoboj, k larinet, fagot a lesný t'IQh. 
.' · ·. p I. kategól'i:i (hr.a na flautu) I. cenu získal a absolút
,:Jiy·m víťazom súťaže sa stal Ján Figura ml. zo Žiliny. 
Pr~dniesol mimoxJ.adne náročný retpertoár na patričnej 

~ •. ú.roV"nl, s bil'ila:umou technikou, muzik.rntský.m zan1e
.,;·'t~n!m a s pekným, ku ltiyovaným tónom. II. cenu získal 

J,ozef Gurvai z Bratislavy a III. cena nebola udelená, 
n,.akoľko súť.ažiaci nezískali určený počet bodov pre 
III. cenu. V hre na hoboj v I. kat egórii súťažili dvaja 
ž.iaci. Porota lld•eHla len jednu III. cenu Anne Marcin
čákovej z Košíc. NajsilneJšou kategór-iou bola I. kategó
l'ia v hre na klarinet, kde z deviatich súť.ažiaoí<:h si 
l, cenu odniesol Viliam Trgo z Bratislavy, II. cenu získal 
~lkuláš Czakó zo ŽiHny a Gabriel Končer z Brat islavy, 
III. ceonu získ•al p·osluoháč žllinsikého konzervató"'ia Pavol 
.Šeliga. V hrre na fagot z dvoch účastnikov bola udelená 
v I. kategóroid jedna III. ce.na Milanovi Hrabinovi z Bra
tjslavy. V I. kategórii v hr·e na lesný r·o:h bola ude lená 
opäť len jedna, t·entol'a:z II. cena Milanovi Ištvánikovl 
z Košíc. 

V II. kategôr.ii, ktor11 tvor ili ži'llci 5. a 6. ročnLka sa 
v h r'e· <na flautu . umiestnila na II. mieste Gabriela Ho
molová z brrati&lavského· ko111zervatóri•a, p1·Jčom I. a III. 
cena ne•boll 'iídélené. V hre na ihobo.i opäť nebola ude-

., ,l.ená , It c~n11 • . ~I. cenu získal Jozet ĎurJ,na z Bratislavy 
.a liT. cenu Magda Hrkefová zo Žil-iny: V II. k·ategórii zo 

· šty.roch zúčast-nených klari'netlsrtov II. cenu získal Ru
dolf Slmandl z Bratislavy a nr. cenu Michal Broska zo 
:Žiliny. Peter Hanzel, posluc'háč bootislavské<ho konzer 
vatória S·i odniesol zo Žiliny I. cenu v hre na fagot. Pri 
neudelenf II. ceny :>:!skal! III. ce·nu rovnakým ~)OČtom bo
dov Ján Mazák a Vladimir Šalaga. obaja zo Žiliny. Prvý 
raz sa tohto roku predstavili na dychovej súťa?;! j hráči 
na lesný roh. z ktorých v II. }<ategórii II. cenu (I. ne
bola udelená ) zí~'>kal Vojtech Fekete 'Z Bratislavy a IH. 
cenu Bohumír Mitošinka zo Žiliny. 

Putovný pohár 'žilinského konzervatória získalo opäť 
'K<mzervatórium v Bratislave väčším počtom ude lených 
cien. V porovnani s minulým ročnlkom bola celková 
úrov·eň v katP.góril pomaturitného cyklu tento roik !PO
merne nižšia, o čom svedt::f i niekoľko neuclelených cien. 
Oproti tomu v I. kateaóri! (hlavne v hre n a klarinet) 
bola ťiroveň veľmi vysoká. Väčšia pozOI'nosť by sa mala 
venovať tiež inte~'P'l"etäcii sprievodných partov, ktoré 
majú vplyv na výlkon sóHstu a d·okresľuiú celkový do
jem z jeho hry. 
Orga'llhačne bola súťaž dobre oripravená a zvlád

nutá. V Zlline sú naozaj všetky oredpo:J<l Adv k tomu, aby 
sa tu uskutočnili aj budúce ročníky. Súť.až bola prlno
som ! pre žiakov, ktor! mali možnosť navzá iom si po
rovnať svoie výkony. Pri oraanizácii súť;lže sa ži linské 
Konze.rV'atórium stretlo s oorozumenlm SKNV v Ban
ske.f. Bystrici a Mš v Bratislave. ktoré .Akriu oor!onrlli 
a dotov.all vec·nvmf cenami. lRF.NA GLOGOVST<Á 

Z plánov ŠF Košice 
ski. I)ale.l p'redvedieme Vl!!. symfóniu h mol F. Schu
berta, Carminu buranu od C. Orťľa , na XV!H. košicke j 
hudobnej jari Hol1e!1Qerovu Symfóniu pre sláčikové ná
stroje a šo.stakoviéovu IX. symfóniu. Budeme pokračo 
vať v postupnom naštudovaní Smeta novho cyklu sym
fonických b{l sní Ma v la~t. naš tudu:ie me ďalších 5 Dvo
ľákových Slovanských tancov, zo slove nskej lvorby Su-· 
choňovu Rapsódiu pre klavír a orchester a Kardošovu 
kantátu Pozdrav veľkej ze mi alď. šesťdesiatepiute na
rodeniny Jozefa Greš3ka pr ipomenie šr, koncertom 
z autorov,ých die l v Košiciach él v Bard e jove. Z českej 
tvo rby sme vybrali dielo J if ího Pauera Canto festivo, 
d ielo inšpirované 50. výročím založenia KSČ a Variácie 
pre orchester od V•iktora Kalabisa. K 50. výro čiu vzni
ku ZSSH a k 55. výročiu VOSH naštudujeme V. symfó
niu S. Prokofieva, V. symfó-n iu D. šostakoviča a Borodi
novu II. symfóniu. K 103. výročiu narode nia Lenina uve
d ieme oratórium H. Ščedrina Lenin v sr dci ľudu . 

Hoci sa ešte neskončila koncertná sezóna, koš ická 
Štátna filharm ónia má už stabilizovaný dramaturgicky 
plán na budúcu sezónu. Prinášame stručný výňatok 
z celkových plánov tohto telesa. 

"XIV. z jazd I<Sč 7Jdôraznil potr·ebu rozšíren.i.a spo
ločenského do.sahu umenia s prihliadnutím na výchovu 
mládeže , a le i na pôsobenie zmeny v sociáln ej · št·ruk
túre vnímateľov umenia s dôrazom na robotníC'ku 
t r ied u. Vychádzajúc z t ýchto zásad sme usmernili výber 
die l, kt<Oré tvo·ria kostru koncertného plánu na sezónu 
1972-73. 

Ide nám o dobudovan iP. kmeňového r epet'toáru -
s prihliadnutim na systematické zvyšovanie umeleckej 
úrovne orchestra a na j ubileá významných svetových 
skladateľov. Tak z diela B1·ahmsa, od narodenia kto
rého uplynie v r. 1973 140 rokov, naštudujeme jeho 
prvú, <lruhú a štvrtú symfóniu. Od narodeni-a R. Wag
nera uplynie 16Q rokov a od smrti 90 rokov. Z jeho die
la zar.aďujeme Predohru a Izoldinu smrť z opery T.ristan 
a Izolda a predohru k o;pere MajstrJ s,pevá-c·i norimber-

Okrem pravidelných abonenlných koncert ov uskutoč
nime celoročný cyklus štyroch koncer tov pre závody 
a cyklus š-tyroch koncertov pre or gan izáciu Hudobná 
mládež. Okrem toho rea lizuje me cyklus s iedmich reci
t<í lnych koncertov - s upl alnl~ním mladých umelcov 
a komorných súbor·ov." :.....r-

e Medz.i tých, ktorí p;r;ispeli k 
dôstojným oslavám 27. výročia 
oslobodenia našej vlasti Soviet
si<You armádou, pat·r í i Ozvena -
Spevácky zbor slovenských učite
liek, nositeľ vyznamenania Za vy
nika júcu prácu. Z ll()1/0nacv·ičené

ho ľepertoáru uv.iedli na premié
rovom .vystúpeni dňa 6. mája t. r. 
v Nove j Dubnici ~klaclby českých, 
slovenských, sov·iet skych, maďar
ských a iných skladateľov. Veľký 
úspech mala aj sólistka - s.peváč
ka ViktÓI'i•a Stracenská. 

e InfO!l'mácie z Br.na: M. No
vá·čková, Z. Hanziovský a J. š.J
mek, členovia bale bného súbon:u ŠD 
v Brne nakrúca li p.re brnenskú t e 
levíziu film List.v dúverné na mo
tívy II. sláčikového kvartet a Leo
ša Ja1náčka. ChoreoQrafiu mal ná
ro<ln,ý umelec M. Kúra. Šéf opery 
SD v Brne F. Jllek sa zúčastni 
ako člen poroty medzi'Tlárodnej 
speváoke .i súťaže, ktorá bude v 
rámci f·estivalu Wiener Festwo
chen. J. Janská, M. Blahušiaková 
a J. Souček sa zúčastňujú t elevíz
nej reaHzácie far·ebnéiho filmu 
čertova stena. Spevohra ŠD v Br
ne prlp.ravuje premiéru aze!l'ba.i
clžanskej hudobnej komédie U. 
Hadžibekova DievČ'atá pod závojmi. 
Na medzinárodnú baletn (J súťaž vo 
Varne (8.-26. júla) odchádza z 
Brna dvojica členov baletu ŠD -
M. Šlezingrová a Z. Hanzlovský. 
BaJetný súbor sa zúčastni 29. V. 
až 4. VI. festivalu E. Griega v nór
skom Bergene. Opera ŠD priPl·a 
vuje do konca sezóny ešte pre-

e = >c.:) 

mié.ry Janáčkovej J e j past orkyn e 
a Smetanove j Predanej nevesty. 
Pre t elevíziu zase r ealizujú Pro
ko[Jevovu oper u Zásnuby v k láš 
tore. 

• český spisovateľ F'l"antišek 
Kožík ·VO sv.ojej knihe Po za.rost 
lém chod•ničku, ktor(! vydalo na
ldadat,eľstvo Ode,on, sa delí s či
tateľom o svojské poznanie a ná 
zory na Leoša Janáčka, ktorý t u 
ožlva a j v autentických výrokoch, 
v l'IQzprávanl pr·iateľov a v be
letris ticky 8Jpracov.aných faktoch 
zo život-a skladateľa. 

e Obsiahla p.ráca Jaroslava 
Smolku - česká kan táta a ora
tórium, ktorú vydal Supraphon, je 
sprJevodcom modeTI10'1.1 českou 
k·antáttovou a oratoriálnou tvo rbou 
od čias B. Smet anu až do začiat
ku šesťdesiatych Tokov nášho s to 
ročia. Tento im<lobný žáner. k torý 
mii korene v pokrokovej t r.adícii 
zborového spevu O·d dôb národné
ho obrodenia, dosiaho l najväčší 
rozvoj a najcennejšie výsledky v 
časoch, kedy bolo treba dodať čes
kému nárociu ideovú vzp.ruhu. 
(Napriklad v predvečer hospodár
skej krízy na konci dvadsiatych 
rokov, pri ohrozen! republ·iky ne
meckým fašizmom a pod.). V kni
he je zaznamenaných takmer 400 
skladieb. Tie najdôleži tejšie sú !'IQ
zobrané PO stránke obsahovej i 
hudobnej. 

e Ostravs·ký máj je názov 
Pľehliadky význ amných interiPre -

tav z celého sveta, ktorú uspori.a
dala Janáčkova [ifha t'mónia v Os
trave. V podtitule tohtoročného 
Iest·ivalu bolo: IN MEMORIAM IGOR 
STRAVINSKIJ. Na prehliadke vy
stúpili juhoslovanský klavir.is ta 
Fred Došek, bulharská klavirist 
ka Oľga ševkenová, egyptská spe
váčk·a Al H·efnyová, klaviristi.cká 
dvojica m a.nže lov Hurnfkovcov, 
hus-lisla Iva n Štt·aus. za d il"iQent
ským pultom sa vystr ieda li d r. O. 
Trhlík, J. Daniel, Bulhat· I<onsta·n
tin Il jev, Humun Mirc.ea Cri s tescu, 
Sheldon Morgenstern z USA a 
Egypťan El Sissi. 

e IV. t rnavská hudobná jar Mi
kuláša Schne·idr.a-Tmavského ma la 
svoje finá le 9. .iúna t . r . - na 
koncer te víťazov celoslovenskej 
vysokoškolske j súťaže v zborovom 
r>peve. Spoluúcinkoval Spevácky 
zbor štát nej univerzity v Helsin
kách. 

Stanovisko redakcie 
V 8. Čísle Hudobného života sme uverejnili v rubrike 

Pt·ecls.tavuje sa malý rozhovor s absolventkou VŠMU Da
nielou Rusó. Vzhľadom na to, že tento .t•ozhovot· nebol 
správne pochopený, redakcia považuje za potrebné uve
rejniť nasledovné redakčné stanovisko: 

•. . odpovedá klavirista Peter Toperczer. 
Pripravujem nahrá vky pre naše i zahraničné 

vydavateľstvá - pre firmtt VOX to budú koncerty 
zo starej českej hudby, COLUMBIA preberie moje 
nahrávky pre SUPRAPHON, pre slovenské · vyda
vateľstvo OPUS som .~i vybral skladby Ravela a 
Szymo.nowského. R.íd by som naUudoval aj ne jaké 
klavírne koncerty s orchestrom od súčasných 
slovenských autorov, predovšetkým som myslel 
na Koncert P' e klavír a orchester od A. Očená 
ša. Caká ma niekol'ko zahrantčntjch zájazdov. 
V NDI? a ZSSR budem mat recitálu. v 'ľaliwt.~ku 
a vo francúzsku hrám so Slovenskou filharmó
niou. Okrem t ýchto povinností a závtizkov ma 
eHe čaká zakončenie ašpirantsk{tch .~ttídií na 
AMU, 

V rubrike Predstavuje sa dala r edakcia mo'lnosť 
pred st a v iť s a verejnosti celému t·adu mladých 
slovenských umelcov. Dotet·ajšie l;'ozhovor.v ukázali, že 
väčšina našich mladých umelcov vstupuje do umelec
ké ho života s veľkými pocitmi zodpovednosti socialis
tického umelca, váži si prit om pt·ácu školy, pedagóna 
l príležitosti. ktoré mu naša SJ>oločnosť poskyt uje pri 
vstupe na profesionálne koncertné pódium. Redakcia 
prehlasuje, že na žiadneho z opýtaných umelcov nebol 
kladený nijak.ý nátlak, aby svoju výpoved' zameral kri
tickým smerom. Každý sa musi zodpovedne vyjadriť 
a ani redakcia okrem prípadných ap1·e tačnvch zásahov 
nikdy nemení zmysel a c harakter výpovede. Preto s i me
novaná musí za prípadnú nepravdivosť svoj ich názo·rov 
a súdov zodpovedať voči škole sama! Tak, ako každý si 
zodpovedáme za svoju prácu, či už doma, v škole, a lebo 
v redakciách. HEDAKCIA 

Konzervatorista 
laureátom Pražskei jari 

Na tohoročnej Medzlnárodne.i husl'ovej 
súťaži Pražská jar 1972, ktorej sa zú
častn ilo 15 huslistov z rôznych kra jin, 
nás prekvapilo laureátstvo - tretie 
miesto mladého hus listu žilinského kon
zervatória, žiaka :prof. Bohumila Urbana. 
sed emnásť a pol ročného J indi'icha Paz
cleru. O novoQm slovenskom husľovom 
ta lente a pr•iebehu spom ínanej súťaže 
nám povedal pár slov člen !POroty pro
fesor Tibor Gašparek. 

úspech a ocenenie jeho talentu na toho
ročnej pražskej súťaži. 

Ako dlho sa Pazdera na t úto súťaž 
pripravoval ? 

Pazde.ra .ie vnimavým, nadaným a in 
teligentným huslistom, hudobné die la 
študuje· pomerne v krátkom čase. Celá 
priprava néročného 1Prof;Jramu t rvala ne 
celých päť mesiacov. Víťazstvo získal 
napriek nekvalitnému hudobnému ná
stro,lu, do ktorého musel I-nvestovať nie
koľkonásobne viac enP.rgie ako všet ci 
os tatní súťažiaci, vlastniaci hodnotné 
sta ré nástroje. 

kou je výbor ná nervová sústava, v roz
hodujúcej chvfl! vie podať špičkový vý
kon. pamäťov·o ani t echnick y nesklame. 

Aká bola atmosféra celej súťaže ? 
Tohoročná súťaž sa vyznačovala n e

obvyklou objektivitou. V porot e, na roz
diel od iných súťaží, sa dosiahla rov
nováha medzi č l enmi z československa, 
socialistických a kapitalistických kra jín. 
Členovia !Porot y t akto zvažovali a hod
notili skutočne nestra nne. Sám som Paz
deru, samoz•r·c ime, nebodoval a muslm 
priz.nať, že ieho vysokým ohodnot en ím 
som bol milo prekvapený. 

Jindfich Pazdera pri preberaní ceny. 
Sn~mka; K. Gregor 

- Už temer tri roky k vám na VŠMU 
dochádza zo Žiliny so svojím žiakom 
J. Pazderom feho pedagó!J Bohumil Ur
ban. Ako oceňujete túto spoluprácu, kto
rej ovode priniesol t~ntokrát úspech 
mladého huslistu v medzinárodnej kon
kurencií? 

Pazdera dostal výborné základy u 
svojho žilinského učiteľa, s ktorým ma 
potom v Bratislave navštiv il. 

Táto skutočnosť .ie ukážkovým pri
kladom, ako prospieva spolupráca dvoch 
pedagógov, spolupráca konzervatór ia a 
vysokej školy. Pripomienky a rady, kto
r é adresu iem m ladému Pazderovi osvo
j uje si i jeho peda~óg - a t ak sa nám 
spolu podar.iio dosiahnuť zaslúžený 

Akými prednosťami disponuje m ladý 
žilinský huslista ·~ 

Predovšetkým mus!m vyzdvihnúť jeho 
per fektnú intonačnú čistotu, ktorou 
predčil dokonca i .pred nim umiestne
ných huslistov. Mat\kantný rozdiel bol 
nie len v povinnom Dv·oi'ákov·om Husľo
vom koncerte, ale a.i v Interpretácii 
ostatných skladieb - Bach, Mozart, Suk. 
Výberovú skladbu Narcis zo Szymanow
ského Mýtov zahral Pazde.r.a natoľko zre
lo, že by tá to interpretácia mohla slú
žiť ako ČPsť nie jednému zrelému umel
covi. Okr em samozrejmých muzikant 
sk,ých dispozícií Pazdcrovou ~i lnou strán-

A vaše ďalšie spoločné plány? 
V súčasnosti konč! P azder.a š tvrtý 

ročník žilinského k-o•nzervatór~a. Po 
ukončení prechádza na VŠMU v Br ati
slave. Je to azda po prvýkrát v h istó
rii, že na našu š kolu prijfmame už lau
reáta medz•inárodnej súťa~e. Na rozdie·l 
od tých absolvent{)v naše j školy, ktorí 
si neved ia vážiť prácu vyna lo~enú na 
formovaní umelca , j e pri Pazderovej 
skromnosti a nadani pre dpoklad dosiah
nuť vysoké umP.lecké ciele. K dokon a
lost i ie cesta cľaleká. preto čaká nás 
spoločná ťažká, iiiP radostná práca. 

VLASTA 1\DAMČIAKOVA 



NA JARI ROKU 1972 
mor.iadnymi uda losťami, roz
hodne však bude patriť medzi 
tie, ktoré rozvíjajú bohatú t·ra 
díciu tohto festivalu v tom naj
lepšom zmysl-e s lova. 
Pro~ramovo tohtoročná Praž

ská jar sústreďovala pozo.rnosť 
na ,prezentáciu romantizmu 19. 
storočia, zastúpeného vedúcimi 
skladateľskými osobnosťami 
všetkých jeho vývojových e táp 
(stal sa na.imä náplňou pies
ňových recitál·ov intenpretač
ných špič iek: Normanová, Fass-
baenderov€1, Schre ier) a na mo
notematické celky vy nikajúc ich 
svetových re prezentantov 
Stravinskij, SchUtz, B-enda. 

O čom možno teda z nece
lého týždňa pobytu na Pražskei 
jari referovať? 

O Komornom koncerte z die
la Igora Stravinského v in ter
pretácii českých umelcov (k 
nedožitým 90. narodeninám 
skladateľa na fest iva le v ce lej 
širke zaznela jeho komorná , 
symfonická, kantá tová a balet 
ná tvorba), ktorý sa s tal v í
tanou - a stále už itočnou -
re trospektlvou skl<Jdateľovho 
umeleckého vývoja. Od Pribau
ti ek a Mač.acích uspávanok z 
tzv. ruského obdobia cez Okte
to pre dychové nástroje z r o
kov. v ktorých Stravinskij po
vznáša ne oklasicistickú techni-

zápasom nad pri <ltn nesplnite ľ
nym! požiadavkami Prokofie 
vovho II. k lavírneho koncertu. 

O uvedení melodrámy J . A. 
Bendu na koncerte k 250. vý 
roc!U narodenia skladateľ a. 
Ariadna na Naxe v r-ealizácii 
Milana Munc!ingera a v int er
p retácii s úboru Ar s rediviva 
,pre sved čila, že je v dejinách 
tohto žánru nielen dielom pri e 
kopníckym, a le a:i pre dnešného 
poslucháča veľm i príťažl ivým. 
Tento do:jem umocnil a j mimo
r iadne citlivý, muziká lny pre 
jav herečky Marie Tomášovej 
v t itulne j postave. 

O koncerte hlavného o r~a
nistu katedrá ly No tre Dame, 
žiaka Marcel-a Duprého - Pier
r a Cochereaua, k to ,rý s a vo 
., franc úzskom" pro~rame (Clé
rambault, Couperin, Fr anck, 
Duruľlé, Mess.iaen ) prezentova l 
ako majster nástroj a - vyni
kajúc i technik, architek t l m <l 
liar. 

Tichon Chrennilcou vyst úpil sG 
Státnym symf onickým orches-< 
t r om ZSSR ako sólista svoj hG 
II. klavírneho koncertu. 

P ier re Coche1·eau. 

"Zostava programu ]e krásna šachová partia so stratou fl
"úr a s novou nádejou na výhru, :ie to dobrodružstvo a súhra 
náhod. Vždy sme .sa hlásili k tomu, ie festival v srdci Európy 
je konfrontáciou hudobné ho umenia Východu a Západu, vy
tvára dialóg pozidvnych prínosov skladatel'ských a interpre
tačných. Je t o str etávanie · sa tvorivých stanovís.k v súlade so 
s ocialistickým pohľadom na hudobné umenie a na j eho váhu 
v kultúrnom život e našej spoločnosti." 

. ku do vyšše i umelecke j roviny, 
cez Concer to pre dva kl avír y 
a El é~ iu pre violu - až po 
Septe to z posledného úseku 
majs trovej t Vorive:i cesty . Ret
r qspektlva. ale a.i prLpomienka 
dlhov.. . ' 

O konce t·te Štátneho symfo
nického orchestra ZSSH s ieho 
~éfdil' iqentom Jevgenijom Svet
lanovom, zdravý m muz ikálnvm 
typom, koncepčn ým d iri qen
tom, ktorý bez samoúče l ne j 
efektnosti. ús porne a v inter 
Pretačnom ,prís•tuoe obiektívne 
.. ·okresa l" h ro tv č i a .stočn ei vý 
razove j nabubrel-osti St raus.sov
ho Zarathustw a spravodlivo -
a o to účinn e.iš ie - určoval 
hierarchiu kulminačných bodov 
Skriabin-ove.i Poémy extázy -
až PO veľkolepé, zvukovo opo j
né vyvr cholenie. O mladom lda
viristovi Jevgeni;iovi Mogilev- . 
skom, ktorý uchvát il b ravúr
nou interpret áciou, vyhr·aným 

A na koni·ec o slovenskej re 
Prezentác ii (Lohto roku pomer
ne bolMto z<Jstúpenej; o s lo
venske i účasLi budeme re fe ro
vať v budúco m čísle HŽ), o 
prvých zás tupcoclJ slovenské
ho interpretačného umenia na 
Pražskej jari - o úspechu Slo
venského filharmonického zbo
ru s d ir iqentom .Jánom Má_r iom 
Dobrodins-kým (sólisti: M. Svej
d a, R. Szii cs, J. Kyzlínk, dr. F. 
Kli nda, M. S;y nková ). Zv·er ili im 
jeden zo. zd~ sa, dramatur~k
ky na jatraktívne jš ích koncer
tov: na poc tu Heinr icha Schii
tza, p r i príl ežitosti 300. výro
č ia s mrti predbachovského ~i .. 
qltnta nemeckej hudby. Vo vý
bere z majstrových motet a 
na jmä v J ánových pašiách pre
zentoval n<lš zbor najjasnej šie 
črty svo ie oi i nterpretačnej pa
lety - i v Prahe už známu 
profesionálnu spo l'ahJivos,f, tó
novú ku lt ú ru a cit pre štýl. 
Tieto pozitíva iba znásobili 
pr iaznivé akust ické podmienky 
baziliky sv. Ji ľího , kde produl< 
cia od znel a~ vyni kla vážnosť, 
hlbka ! mor'iumentálnosť Schu
tzovho diela, ktorých vyz<lvih
nut iu an i v tomto smer-e ne
osta lo naše prvé zbo rové te le
so nič dlžné. 

(Jaro,slav šeda, predseda Pro~ramovej komisie) 

Tohtoročná Pt·ažská iar bola 
už v po.r.adf dvadsiatasie dma. 
Kompletne informovať o ne j, 
hodnotiť jej poduiatia ie pre 
nedomorodca nie možné, ale 
rovnako a si vzdialené vytrva l
covi 1pri.amo pri prameni: vyše 
päťdesiat koncertov, d ivadelné 
produkcie. pro~ramový bullet ·ín 
ponúka na každý z pražských 
jarných dní na jmene j dve al
ternatívy ..• 

Pro jektanti pro~ ramovej z-o
s tavy pripra v!li fes tival zodpo
ve dne a zaujímavo. Zdá sa, že 
str aty f i~úr nebudú citeľné . A 
náde·j na výht·u živíli aj tohto 
roku niel·en prítažlivé umelec
ké mená, pozoruhodný pro~ra
mový ná·bo.i, al·e i záujem, IPO

zornos'ť a citlivosť diváka, an.! 
po vyše štV"rťsto.ťočí . neochabu
júc a. Možno, že sa jar 72 neza
píše na č-elo jarí n abitý-ch mi-

;· ··· / .. , ' ,. 

Poznámky k vystúpeniu krakovského divadla 

Maľované umelcami 
Hosťovanie Štátneho divad.la J . Slo

wackého z Kra kova v Bratislave holo 
sv iatkom nielen vše tkým činohemým 
návštevníkom, ale - v pt·eds tave ní s pe 
vohry JÄNOšlK čiže MAf~OVAN~ NA 
SKLE - i tých, čo majú radi hudobno
zábavné divadlo. Málokedy vi d ieť na scé
ne toľko profes ionalizmu, krásy pre oči 
i sluch, réžijnej inve nele a cho reo!)ra
fickej nápadlítos ti , ako v t e jto spevo
hr e Ernesta Br y ll a a s.Jdadatel'ky Ka
tarzyny G ä r t n e r o v e j . 

Predstave nie JÁNOŠIKA v pod <J ní k ra
kovských umelcov bo lo predovšetkým 
sviatkom profesionali zmu. Poliaci po
tvrdili, že zábava sa dá robiť vkus ne -
a pr itom s myš lienkovou hlbkou, k to rá 
nementoruje, ale ie podáva ná s ,prosto
tou ľudového bá ;oslovia, p retave·ného do 
dramaticke :i účinnost i. Ktorý z au torov 
má väčšiu zásluhu na výs lednom t vare 
die la - ťažko rozhodnúť. Slovo a hudba 
sa doplňujú tak skvele, neoddel·it·el'ne 
(a pr itom l o~icky) , že i skúsený d ivák 
hudobno-zábavných d iel (muziká lových 
či spevoherných), mus í ,práve pri tomto 
preds,tavení P'ovedať: to je ono, as i tak 
to s i predstavujú t eore tici prax s-ú časné
ho žánru v oblasti hudobno-slovne j zá 
bavy •• . A pr itom sa v k·r·akovskom pr ed
stavení neinscenu je iha drám a, ale i poé
zia a vzácne korenie vUpu, s lovn ých 
hračiek, z t rad íc;ie vychádzajúci príbeh 
- t eda to, po čom vo lá naše di vadl>o 
r ovnako, ako javiská mnohý~h, zahranič
ný-ch scén. Leqenda o J ánošíkovi je au 
t orom zámienkou na pozast-avenie sa pri 
troch večných a n aiz(J.v.ažne.iš!ch bodoch 
ľUd ského život a: zrodenia, lásky a smr ti. 
Ale okrem t ýcht o myšlienkových pram e
ňov sú tu vedľa iš i·e 1pr údy - ľudový 
hrdina, v prvých mome ntoch takmer 
neskutočne hrd inský, neskôr s prostými 
ľudskými t(Ižbami i chybami, ie t u poé-· 
z;ia na·ivného d ivadla, oodčia'l·knutá šty
liZJOva nou hereckou akciou, tancom a 
kost ýmami, ale i "1·eálny" svet kom en· 
t átorov, poslucMčov v o;ri~ iná lne i nád
h ere po.ra lských kroj ov. T-o všetko IPOd
ciarku je beatová - áno, beatová - hud
ba, čerpajúca z pod ha lan sk ého folk lóru, 
pravdR, nepreberajúca "d-os lovne" m eló
diu, skôr sa inšpirujúca melodikou, ryt
mom, charakterom sp·eváckeho p re j·avu, 

Snímfca z Jánošíka v podaní krakov-
ských umelcov: Smrť Monik a 
Niemc-zyková, Jánošík Tadeusz 
Huk. 

ktorý vychádza z kri čaného S1pôsobu tó
nu, podnes charakteristick ého Pr·e mno
hé qoralské i oravské re~ióny. Ale táto 
- na prvý pohl'ad čudesná zmes mode.r
ného s tradičným nezavadzia, ·ideálne sa 
doplňuje, spev nadväzuje na reč, beat 
na ori~?inálny zvuk hus li, hudba z re
produktorov zase na prirodzen é vstupy 
živých akt ér-ov. 

Je praydou, že vynaliez,avý prístup a u
torov i realizátor,ov uľahčil (v podsta
te činohercom) prechody z he.recke j do 
speváckej, či pohybove j akcie - a le 
a.i tak je o bdivu.iúca ľahkosť i výdrž 
úč inkujúcich, ktorí rovnako bez)1rost red
ne ij)t'echádz·ajú od tradi čného hereckého 
ooda'!lia k pant omíme, t an cu, s pevu . . . 
Hodnotiť .iednotlivé výkony by bo.lo ne
spravod l·ivé voči celku, kde t akmer niet 
s labýc,h a n·i čnehovoriacich miest. A ho
ci sine p-rávom hrd! na výsledky domá
ce, k-onkrétne tj,e z Nove j scény; predsa 
nám nedá, aby sme na záver nena1ofs,ali 
i to, že u čiť ·s.a dá st ále, tentokrát od 
poľských umelcov, k torí vrchovato na
plnili zmy,sel slova um e n i e. 

. 1'. URSINYOVA 

Wolfgang Schneiderhan sa pub 
liku Pražslcej jari predstavil 
Interpretáciou Dvoi'ákóvho hus-. 

Z. MARCZELLOVÄ. ľotiéfrq . koncertu: ·· - ., J • .". 
• • ~ l .: l ·t \ • • • ·~ • • - · J '' ":: • 

V sobotu - dií.a 27. rhá;ia t. r , - vyvrcholili v Žiline niekol'kodňové oslavy 
20. výročia tamojšieho Konzervatória. Pre dpoludním bolo slávnostné zasadnut ie 
pedauogicke j rady, na k torom odovzdal riadi teľ školy - z aslúžilý uč i te l' V o ;i
te ch J a k ubí k jubilejné me daily a diplomy t ým, kto·rí sa zaslúžili o dobré 
meno tejto najmladšej školy konzervatoriálneho typu na Slovensku. Večer bol 
s lávnostný koncert S y m f o n i c l< é h o o r c h e str a m e st a ž i ll n y, o kto~ 
rom prinesieme podrobnú informáciu v budúcom čísle HŽ. Pri príležitost i sláv• 
nostného jubilea sme požiadali o rozhovor riaditeľa školy s. V. Ja k u b í k a: 

K 20-ročnici 
žilinského Konzervatória 

Najmlad.šie 
na Slovensku 

Súdruh r iaditel', hudobná verejnosť 
vie, že Žilina ako v.ýznamné ku lt úrne 
centrum má bohatú hudobnú tradíciu. 
Veď už v r. 1927 založil t u La dislav· 
Arvay, absolvent pražského Konzerva
tória hudobnú š kolu . Ale predsa len -
na jbohatší rozvoj hudobného škols tva 
sa datuje od r. 1951, kelly Povereníctvo 
školstva zriad ilo pri t unajšej hudobnej 
škole pedagogické oddelenie. A od toho 
roku sa v lastne za čali aj dejiny kon
zervatoriálne] výučby v Žiline. 

- Äno, v stručnosti by sme mohli 
t akto charakterizovať začiatky hudob
ného života v Žiline. Spomínan é peda
go~ ické oddelenie pracovalo až do 
školského roku 1956-57, kedy bolo zru
šené. Al·e už nasledu.iúc·l školský rok 
v Žiline zria d ili Vyššiu hudobn ú Šk'O iu. 
Prvý ročník mal 26 žiakov. Riaditeľom 
bol už spomínaný Lad islav Arvay. Sku
točnou slávnosťou te jto školy boli ,p.r'
vé maturity, po ktor ýc·h pr iial'i na 
VŠ MU tro ch abllolventov. 

Vás vymenovali za r iaditeľ a v škol
skom roku 1958-59. Odvtedy ste na 
čele inštitúcie, ktorá si vyboj ova la ied~ 
no z najčestnej ších miest a dosiahla 
pozoruhodné úspechy. Veď pred 20 rok
mi zač!nalo na š lw le 10 žiakov. Za 20 
rokov ju však absolvovalo 326 žiakov~ 
A aby sme t út o stručnú štatis t iku do
plnili, dnes študuje na vvsokých ško
lách 25 absolventov vášho konzerva
t ória •• : 

- Podarilo sa nám d·OS·!ahnuť · nielen 
materiálne dobudova nie našej ško ly, 
ale získali a vychovali sme výbo.rných 
pedaf.]ó~ov, ktorf odovzdávajú do s lo 
venského hudobného života takých ab
solv-entov, ako s ú napr. mená speváčok 
Gab-r ie ly Beňačkovej, Sidónie Ha lj ako
vej, Antónie Melicher í.kovej, skladate
ľov Tadeáša Salvu, lf.Jora Dibá~a. . , Du
ša-na Dočkala, ale a.i m ladých náde j
ných umelcov, z ktorých v poslednom 
čase zaznamenal mimor·iad ny úspech 
huslista J indr ich Pazd e-ra (pozn. t·ed. 
Píšeme o ňom na 2. strane HŽ). 

P?,m ätám sa ešte na diskusie o účel• 
nost i č i neúčelnosti za loženia Konzer
vatória práve v Žiline a nie v sídle 
krajs.kého mesta. Myslím si však, že 
dnes je táto otázka už vyriešená ·· a d'a ~ 
le j ne !liskutovateľná. Vaša š kola sl zís
kala t aký rešpekt u krajských l mie.st
nych orgánov, takú priazeň ,u žilins~é~ 
ho koncertného publika, ktorému po
mii ha obohacovať hudobný život, že 
priamo výsle dkami práce ovplyvnil~ ve
rejnú mienku jedno.značne vo váš pro• 
spech. 

- Spoj enie školy so život om sa. <le
je j ednak absolventskými ko.noe.r tami 
žiakov, ale -výk,ony našjch poslucháčov 
zaznAmenáva často i rozhlas a t eleví 
zia. Škola nezabÚda na sv-ojich absol-· 
ventov, ud.ržuje s n itn·l styky a snaž[ 
sa im pomáha ť i naďalej v práci. Rov"' 
nakú úctu ako našl absolve,nti si, ·sa 
mozrejme, ešte vo . väčše .i, miere. za· 
s-lúžia profesor i školy. Dnes m á . Ko11~ 
zeťvatórium 64 orofesorml, z t~ho, ie 
ll naš.ich bvvalých žiako·v S.pomeňme 
- práve pr i tomto významnom jubi
leu -: l11C\11Í bývAlých ·Í dneŠ·llÝCh ,pe
rla~ÓQOV, RkO boJ PľVÝ riaditeľ te itO 
~koly Ladis,J.av Arvav, srdečná . vďaka 
f)atrf oroff!sorke T. Arvayove;. F. I<ál• 
lay-ovl air i vzorným učiteľom 13. Ba.
tavovi. M Volľlnauove.i , M, .Seldlovď, 
;per]aqó~om B. Urban-ovi. .J. Fip-ur6vi1 
D. Dubenove ďi . P Bien ikovi, A. Kállayo-

(PokraČovanie na 5. str.) 



Pauei~ov~~j 

skladby v SF 
Mezzosopranistka Ve ra Soukupová bol.a 

s ólistkou premiérovo uvedene.i s k ladby 
Canto t riste (tri p iesne p·re s tt·ed ný hlas 
.a orchester ) Jifího Pauera za spoluúčin

kovania orchestra SlovenskeJ filharmó
nie s. diri~entom Ladislavom Slovákom. 
Skl a d a te ľ českej stred ne i r:~enerácie s ia 
h ol po textoch ľúbostnej renesančnej 

poézie vy,iad rujúcej trar:~iku lásky. Že si 
pol:ína ako lyrik a .ie melod ický, to vy 
viera z textových pred lôh - resp. z ná
lady ,pred lo hy - je okrem toho pre 
P aucrovu tvorbu charakteristickou čr

tou. Pauer spája melódiu s modernou 
harmóni-ou, v prípade Canto tris.te s 12-
túnovou technikou, ktorej prísneho do
držiavania v zmys le hudobného zákona 
sa vyhýb., a pre svoj lyr ický komplex 
si takto zaručil pochopen ie u posluchá
čov; ie to vlastnosť, na k torú je skla
dateľ zameran.ý. "Neúspešná lásk a" P·oé 
zie zahalila d ielo do rúcha smútku a 
beznádeje, ktoré sa neuvoľní poča s t r 
'Van ia - i keď s akou si dHerencovanos
ťou bola táto vlastná viac t extu ako 
hudobnému priebehu. Pre takýto druh 
huu bv bola speváčka Soulm pová ideál
nym typom interpretky. Už je .i hlasové 
za ľ<lrbcnie ie ~arant..om sp·rávnej nálady 
a >ilného úči nku . 

Skladbou Le poeme de ľextase op. 54 
ru~kého impresionistu A. N. Skriabina s i 
d ramaturr:~ ia pripomenula 100. výročie 

narodenia skladateľa. Orches tru sa po
skytla efektná skladba, k torej impozant
nosť však n iP ie úmerná vynaloženei 
práci. Radi sa medzi tie drUhy sklad ieb, 
ktot·~! zvyča,jne označujeme ako "nevďač
né" . Skr-~ va v sebe ce lý rad výrazov-1ch 
momen~o\1, pohybujúcrch sa v o blasti 
filozol''ickej, takmer na h ran ici raf inova
nost i a':t preinte lekt ua lizo.vanosti. Nie len 
orchestrálni hráči, ale aj poslucháč mu
s! absolvovať dlhotrv~júce vlnobitie ci
tov, kým sa dostane k rozu.zl'u'júce i a z 
napätia ho oslobodzu ;úcej .,extáze". Te
da v iac napät ia, než 'jeho sťrieda nie s 
uvoľňovaním. Preto bol dirir:~ entov po
stup: viac kontroly<; ako momeqtáln'lt in
špirácia, najúčelnejš!m posto iom. ~ ·· Od 
htiadnuc od sólových úsekcv, kde -sme 
postrádali jadrnosť, sebavedomie hudob-

ného !Prejavu, bo lo die lo držané. diri r:~en
tom pod kontrolou. 

Slovenský komorný orchester pod 
ume-leckým vedením Bohdana Warc hala 
venoval jeden ce lý svoj koncertný ve
čer skladbám skladateľov z prvej polo
vice XVIII. storočia. Hneď úvodom to 
bolo Concerto gro·sso č. 3 F dur neapol
s kého skladateľa A. Scarlattiho, známeho 
zaved0'11im tempového kontrastu. Komor
ný orchester podc·hytil v pods ta te ne
veľké možnosti, k:toré poskytoval Scar
latti (Alle!jro - Largo v prav ide lnom 
str iedani) .a . vy tvoril reťaz úse'kov od 
seba odli šných, predovše tkým v n álade . 
Koncert pre čembalo a orchester E dur 
J. S. Bacha so s·ilne exponovaným čem 
halovým partom sa n iesol v duchu spo
lupráce so Zuzanou Ružičkovou, s umel
kyňou zvučného mena v tomt o odbore. 
Skladba symbolizovala stretnut ie sa 
dvoch pomerne odlišných faktov, ktoré 
v umeleckom výsledku chceli ná jsť s.po
ločnú cestu. Na jednej strane absolútna 
perfekcia .a rozumovo-sť, nesmierne se
bavedomie a samozrejmosť čembalistky, 

na d ruhej s t rene p-rirodzenosť, !Presnosť, 
inšpirácia z melódie, z notového partu, 
disciplinov.ané podriadenie sa snahe zís
kať zvukovosť !Primeranú dielu - a tým 
ponechať pr iestor .sóli·stke. Sinfonia tn f 
svedči o hudobne n a-danom skladatel'ov i 
K. Kohou tovi, k torého životné dáta sú 
temer neznám e a o jeho životných po
hyboch viem e t iež veľmi má lo; bola na 
najvýš p·rijemným ume leckým záž itkom, 
jej me lodiku je svieža, má pružný s pád, 
.ie dobre vyvážená a dokazuje, že skla 
dateľ mal veľmi dobrý umelecký vkus 
a c it. Tri časti Mannheimske j s:vmfónie 
B dur J . V. Stamica a Concerto grosso 
op. 6 č. l G dur G. F. Hä nd la sa inter
pretačne radi li k sebe ako po tejto 
stránke ucelený útvar. V nich sa na zá 
ver koncertu preiavili do maximálnej 
miery všetky charak teristiká komorného 
o rchestra. Priam ľrapu.ie naivita, s akou 
hráči pristupujú k in teroretácii diel -
menovi te !POmalých čas t! napr. Andante 
u St amica, AdaQio u Händ la, p r irodze
nosť v prvých častiach sk ladi eb. tvrdosť 
a exaktnosť v Presta a lebo v All e qro 
častiach . Súhra a striedanie nást rojo 
vých fa.r ieb (napL'. vo fi'úr:~ach) . nástupy 
sa odohrávajú akoby náhod ilo a nepôso
bi li na jmenšie ťažkosti. Voľba správneho 
tempa, frázovan ie. melodické ozdoby -
t.o má málo s'l)Oiočné s ra finovanosťou 

a rozumovosťou, k torá ;e prvotná vlast
nosť európskeho interpretačného preia
vu, ale ie prejavom až detinske j neza 
ťaženosti. prirodzenosti, radosti zo sa
motnej hry. INGE ŠIŠKOVÁ 

Baletný súbor Státneho divadla rJ Bľlze premiéroval 5. maJa t . r. Dvoi'ákove 
Slovanské tance. Choreografiu predstavenia mala hosťujtlca Líbuša Hynková 

Snimka: R Seclláčel< 

Na začiatku cesty 
Koncertom komornej tvorby (15. má

ja t. r.) sa v Zrkadlove j sien i Primaciál
neho paláca predstavila skupina mladých 
sk l adateľov, technicky vys pelých. stoia
cich na prahu ume leckého roz letu. 

Východ is ko z tradície ie ist•e bezpeč
ným odrazovým mostíkom ďalšieho vý
vinu, I keď nesie v s•ebe i úskalia. Je 
totiž ťažké v oos tupoch toľkokrát použi
tvch a oo ču tých ná isť stopu novo st i, tú 
isknt svetla. ktorá známym zvukovým 
štruktúram dá naraz nový zmysel. Na 
druhei s trane má ~voje úska lia i unáh
lené hľadanie nových zvukových kon
štrukcii, pretože pri ňom môže neskúse-

ný skladateľ stratiť zmyset 1pre discip lf
nu hudobnej reč!. Ak teda táto ~ene
rácia vol! zatiaľ opatrnú cestu. nezna
mená t o, že by si svoju ú lohu ziedno
dušovala; dú fajme. že ďalšie diela nám 
dajú možnosť s ledovať rozvoj ich hu 
dobne j reči v smere stáleho orehlbo va 
nla ich vlastne.1 osobnosti. 

Skladate li a, ktorých d iela sme počuli, 
nie sú zatiaľ zvl ášť diferencovaní vo 
svojom prejave. Neznamená to, že t rpi·a 
u niľormitou : ich spoločn é estetické vv
chodi~ko ich navzáiom dosť zblizu .ie, no 
:>recl sa badať rozdiely, ktoré dáva jú mož 
nosti ďalšieho rozvoj a. 

Záber z košickej i nscenácie Káti Ka 
banovej. Snímka: O. Bereš 

Pozoruhodný 
dramaturgický 
čin 
Opera košicl<ého Štátneho divadla s a 

tejto iari vypla k pozoruhodnému výko
nu : čoskoro oo premiére Traviaty na
študovala iedno z lľl'Cholných diel čes
koslovenskej opernej tvorby Jl)rve.i JPO
lovice tohto storočia - Janáčkovu Káťu 

Kabanovú (8. mája t . r., t . .i. v predve
čer Dňa víťa zstva). Po Jej pastorkyni 
v decembri 1958 (réžia Branislav Kriška, 
výprava Ján Hanák, d iri~ent Josef Vin
courek) sa v Košiciach opäť objavila ia
náčkovsk~ inscenácia, ktorá .ie veľkým 
tvorivým úspechom - na j mä v o blasti 
javiskového s tvárnenia teito r:~eniál ne i 
hudobnej drámy. Zásluhu na tom ma jú 
najmä hosťu iúci českí umelci : režisér 
o lomouckej opery Emil F. Vokálek, 
I n~J. arch. Jii'í P rocházka a nav·rhovatéľ 
kostýmov Adolf Wenig. Z ich vzájomnej 
- doslova vzorovej - spolupráce vzn ik
lo predstavenie, ktoré prerastá lokálny, 
ba a i s lovenský rámec a z.nesie porovna
nie i s pražským predst avenim (na scé -
nP. J'. Svobodu!). · 

Je dnotlivé techn ické zložky ťažko po
sudzovať oddelene - z javne vznik li z 
jednotnej koncepcie, ako výsledku vzá
iomnej Inšpirácie s pomenutých umelcov. 
Obdivuhod ná ie scéna - na malom ja
visku s jednotným pôdorysom (funkčne 

ohmi eňaným niekoľk.ým i výraz:nými do
plnkami } vzniká do ·jem nevšedne j h!bky 
oroiek ciou prútliace i Vo iQy. Ne ide o sa
moúčelný efekt - už v Ostrovského 
Búrke (pred lo he Janá čkove i oper y) h rá 
táto rieka úlohu nálado tvorného elemen
t u a moravský mais ter svo·jou hudbou 
ie i ú lohu ešte umocnil. Kostýmy sú te 
ID(~!' civi lné farP.hne však ve ľmi svieže
ma iú základný znak kvality svojho dru
hu : sú nevtieravou, al e pritom nepostr á
date ľnou súčasťou iaviskového obrazu. 
Na jviac však UIJúta la neobyča iná š írka 
režl~érovei fanl~ Lie. ieho premyslená 
práca v každom momente Káťa Kabano
vá ktorá má - neprávom - povest 
statickej opery, sa Vokál kovou· zásluhou 
uk<ílal a v cele i svoiei kráse: od za
č i atku až do konca pu lzu ie vnút orným 

Mus ica niocosa· ·p re dvo ie huslí a kla
vír preds tavila dobrú technickú vyspe
losť na]staršieho zo skladateľov te j to 
skupiny -- Hanuša Dom ans kého. Dom an
sk,ý sa neuspokojuje s tradičným použi
tím zvo leného nástro.iového tria , a le hľa
dá nové možnosti vzájomných vzťahov 
nástro jov. Jeho hudo.bná reč zatiaľ 
orien tovaná skôr trocha všeobecne neo
k lasicky, je n a výške dobr-ého vkusu 
20.storočia, dávajúoeho s'poľahlivé vý
chodisko osobného t•ozvoja. 

Vla dimír Bokes sa predstavil dvoma 
skladbami: vtipnou neoklasickou Sonat í
nou pre dvoje husH a Dychovým kvinte
tom. V Son.atine vedel azda najie!Qšoie ro 
zúoastnených skladateľov .využiť poly
(onické možnosti homogén nej dvojice 
nástrojov. Prekv·apil tu i mnohými z·a
ujím avým i zvukovými detai la mi, vtipný
mi far movými ,Postupmi, k toré dá!Va jú 
tušiť, že jeho hudobná reč sa už kryš
talizuje. To .p latí j .o Dyc.hovom kvintete, 
hoci tu polyfon ické p letivo hlasov počet
ne.išieho ensemblu mu trrocha v ia·c z·vä
zovalo r·uky. Na d.ruhej stT·ane ná pady 
v oblasti farebných kombinácií predsta
vovali vítané oživenie. 

Peter 'R ar tov ic sa predstavil dvoma 
~kladbam 1 . Variácie na Beethovenovu té-

napät!m. Niet okamžiku, pri ktorom by 
citlivý divák a posluch~č nebol zauja tý. 

Režisérovou doménou je skvelá práca 
s hercami. J eho zásluhou sa nejeden J; 
nich vypäl k jedinečnému výkonu celej 
svojej doterajšej kariéry. Na prvom 
mieste treba uviesť predstaviteľku titul
nej úlohy Evu Šmálikovú. Dnes nepo
chybne najlepšia s-peváčka a herečka ko
šickej opel.'y (ktorú by si časte.'šie za· 
slúžilo poznať i bratislavské obecenstvo) , 
podáva výkon premyslený do najmenších 
detailo v; tento výkon by si zaslúžil i 
zvláštne ocenenie. Jeho amplitúda sa 
p·ohybuje medzi detskou naivitou na za 
čiatku ope·ry, až po trar:~ ickú hibku hlbo
ko milujúcej, ale opus tenej ženy, pre 
ktorú n iet miesta na život - uprostred 
in kvizičného ovzdušia patr iarchá lnej ku
pecke.i ,.vlády tmy". Smáliková prvo 
triedne ťa ži zo svojich prirodzených dis
pozícií - m lad ist vého z.}a vu, k rásneho 
mlad·odramat ického h lasu a dlhoročných 
hereckých skúsenosti. Aj jej alternantka, 
Helena Gmueová podáva pozoruhodný 
výkon - !Príl iš však a kcentuje drama
tické tóny, resp. dramatizuje i miesta 
prevažne lyrické, čím mnohotvárnosť po
st:.avy Káte trocha splošťuje. Ale práve 
svoj<Ju Kátou - po Tosce v m inulej 
sezóne - dokázala, že je stále perspek
tíVInou silo u košického sólist ického en· 
semblu. Postava Marfy Ka-banove.i - Ka
banichy - v s t elesnení hosťuiúcej Mi
lady Markovej -Soc horove j je akoby vy
tesaná zo žuly: deSipotizmus, zlomyseľ
nosť, podozrievavosť, skrýv.aná zmysel
nosť a 7iovňajškové s vätuš•kárstvo tohto 
odpudzujúceho prlkladu kresťan ského 

fat'iz-ejizmu na·šli v nej skúsenú !Pred
stav1t•eľku, k torrá s minimálnym množ
stvom gest a mim iky dosia•h la skvelý 
účinok. Veľmi rázovi té charakterové 
k•reácie vytvorili Ladis lav Pača] (Tichon 
Kaha nov) , Sta nis lav Martíš (Váňa Kudr 
jáš), He lena Likérová (Varvara ) a Pavel 
Maurér y (Kuligln) - každý z nich obo
hatil svoj herecký reQist-er o nové, do 
teraz neznáme tóny. Zvlášť iedinečne 

sa to vydarilo L. Pačajovi, ktorý k rá
ča v stopách svojho staršieho koler:~u
tenoristu J. Kondera : začal ako čino

hemý herec, potom prešiel do operety 
a dnes je už platným operným s;evá·
kom. 

Ak som sa doteraz nezmien il o dob
re:i speváckej úrovni menovaných účin
kujúc.ich, je to pt'eto, že ;u pok ladám 
za .akúsi samozrejmosť od vted y, ako v 
košickej opere znova pôsobí známy s.lo
venský operný prakt ik - d ir.iQent , zas!. 
ume lec Ladis lav Holoubek, šéf opery, 
k torý t9to predstavenie hudobne naštu
dova l. To isté možno povedať a j o vý
konoch J ozefa Kon\lera (Boris GriQOrie- .• 
vič ) a Mikuláša čabiňäka (Saver Dikoj)";J 

lf - k - l. - mys m vsa , ze nedosiahl i s t rop 
stvárňovac!ch možnosti, lebo postavy sú 
ich nature-lu veľmi vzd·iaf.ené : Konder sa 
nedokáže plne stotožniť s mentalitou 
slabošs kého mladika a čabiňákovoi je by
tostne cudz! obmedzený, nafúkaný, opi
losti a vôbec pôžitkárstvu naklonený 
kupec. 

Ani orchestet' tentokrát neexceloval -
na vine :ie zrejme na j mä pdliš krát ky 
srkúš-obný čas . Vydarené boli síce dra 
ma t ické miesta ~ ale v lyr-i ckých bolo 
neraz ve ľa neč-iste .i ·intonácie a Pomalých 
temp ( zvl ášť vý.r azne sa to :pre laviJ.~ v 
záverečnom Kátinom monolór:~u ) . V nie
ktor.ých úsekoch bol zas orchester prí
liš hlučný. Orchestrá lne naštudova nie by 
bolo ešte ,pot rebovalo týždeň-dva ná
ročnej oráce. Ale košické opet·a - po
dobne ako banskobystrická - než i ie v 
ideálnych podmienkach. A preto - i !seď 
nemožno obísť nedostatky v ich prác i -
nemožno tiež neoceniť záslužnú misiu, 
ktorú na našom vidieku konajú. 

IGOR VA,JDA 

m_u pre dychové kvinteto využívajú voľ
nu dv.a násťtónovú techniku, čím s·a do 
stávajú do ovzdušia hudobne.i reči .ato
ná lneho o bdobia pr ve j polovice storoč ia 
s jej kladom neustá l·e na~predu,i úceho 
vzrušeného hudo bného prúdu, i záporom 
pr!liš neobmedz·ených štrukturál nych 
vzťahov. Iba ojed inelé názn.aky dáva jú 
tuš iť, že Bartovic si hľadá svoj vl;istTiý 
systém, a by prilišná voľnosť vzťahov 
nebola n.a prekáž-ku sústredenému a 
Pre~nantnému výr·azu, ktorý sme . na 
mnohých miestach napriek tarebným 
zaujimavost iam a niektorým vtipným de
tailom predsa len zatiaľ dosť IPOStrád31i. 
Oveľa súSttr ede nejšie a osobitejšie mu 
vyznela d ruhá skladba - šesť kusov 
pre kl avír. Napr·iek tradične.iši·emu zvu
kovému východisku v nej zaujala častá 
zvláštnosť štrukt úr a nesporne vyhra
nenejšia výr.azová stránk·a. 

Tvo·r ba Igor a Dibáka bola oprot i pô
vodnému p lánu z tec,hnických oríčin ob
medzená i·ba na Canto spaven t oso pre 
dvoje hus lí. S kl·ad.ateľ tu klad ie mene j 
dôrazu na .polyfónne veQ.en ie nástrojov 
dua, ako ieho kole~]a Bokes v skladbe 
rovnakého obsadenia, i keď a ni tu ne
chýbajú pekné uká žky ieho kon t ra 
punktických schopnos t!. Zameriava sa 
viac na pl·né zvukové využitie :huslí, pri 



V súčasnosti est·etická výchoV\a, kt o
rá už odchov·ala dve ge,nerácie absolv•en
tov z hľ·adiska hudobného, resp. hudob
no-estetického, potre·buje r.eaHzáciu via
cerých IPOŽi·adavi•ek: 

čo chýba 
estetickej výchove ? 

1. Učebnica je najaktuálnejšou po
žiadavkou. Jej potreba sa pociťuje i na
priek existencii doterajšej učebnice, kto
rá však nie je napísaná formou prístup
nou stredo.~kolskému študentovi. Žiaci 
si síce tvoria akúsi "vlastnú učebnicu", 
ale lJ škole je nie ich povinnosťou suplo
vat' prácu iných. Písanie poznámok je 
pekná vec, ale z hľadiska ekonomiky ča
su a náročnosti výchovno -estetickej prá
ce nie je možné premárniť čas ho!fín 
iba na písanie. Nevyváženosť týchto zlo
žiek má vždy nepriaznivrí následok, či 
už lJO vedomo~tiach, ale/Jo v intenzite 
zrižitkov . 

2. Stereogramofón a magnetofón už 
nie ako luxus, ale ako nevyhnutnosť. 

3. Vydanie niekoľko strán vokálnej a 
inštr umentálnej partitúry s ukážkami 
vol<álnej polyfónie, monódie, orchestrál
nej inUrwnentácie, príp. nových nof'ač
ných systémov. 

4. Re.~pektovanie náväznosti na učeb 
nicu Hv pre 9. ročník ZDŠ, aby bolo 
možné vychádzať pri postupe celej trie
dy z ro vnaTcého záTcladu. Nie všetci žia
ci ho mali možnosť dostať lJ nástrojo
varn odbore ĽŠU. 

5. Diafilmy s temat-ikou de jín hudby, 

Novinl<a v Košiciach 
V rámci XII, abonentného cyklu kon

certov boli v Košiciach dva významné 
ko.n certy, ktoré vynikli dramaturq ickou 
náplňou a hosťu,júcimi interpr.etmi. Na 
koncerte ŠFK 12. apríla boli hneď dva Ja 
hosťujúci umelci: vasl. umelkyňa Zuzana 
Rťlžičk'ová - čembalo a Ivan Palovič -
klavír. Pod vedením Bystríka Režuchu 
odzneli tu skladby Igora Stravinského 
(Symfónia pre fúkacie nástro.ie - ve
novaná pamiatke C. Debussyho), J. S. Ba
cha (Koncert pre čembalo' a orchester 
A dur), R Straussa (Burleska •pre kla
vír a orchester d mol) a JO'lefa Grešá
ka (Améby - predohra pre symfonický 
orchester - premiéra). 

Uv,edenie Strav.inského Symfónie pre 
fúkacie nástroje svedčí o IPl'O!=Jresivnom 
dramaturgickom prístupe šéfdirigenta 
Režuchu, ktorý neváhal zaradiť· do IJ):ro 
gr.amu ~klad-bu "neatraktívnu" pre obe
censtvo, ale náročnú pre muzikantov. 
Azda práve pr•eto bolo treba venovať viac 
pozornosti techTlicikému zdo~konaieniu in
terpretácie a p-r.e.niknúť k p-odstate s kla
dateľovho zámeru, nazna·čenom už v sa
motnom V·enovaní - v podtitule sklad
by. Sústred·eni•e sa :na fa.t·.ebnú zvukovú 
rozmanitosť a krásu znejúceho hudobné
ho celku bol-o však nedo-statočné a tak 
sa nemohla prejaviť pa:-.avá pod·stata d·ie
la. 

O veľkom umení sólistky Zuzany Ru
žičkove:l nie je treba zvlášť hovoriť. J e j 
hl•boký muzikantský a súčasne intelek
tuálny prístu·p k uvádz·aným skladbám je 
obdivuhodný, v int•erpretkinom podaní 
vždy znovu objavujeme dokonalo sť a 
k·rásu ,polyfónnej hudby. Dômyselné ve
denie hlas•ov, ·odstupň·ovanie regist·rov, 

čom vystupujú d·o popredia niektoré 
osibité det,aily vo formovom myslení. 

Rad mladých skladateľ<Ov doplnili dva
ja poslucháči kompozičného oddelenia 
VŠMU - Vladimír Kovár a Peter Cón. 
Kovár v svojich Mikroštúdiách nesl 
problémy rytmického pohybu v pomere 
k tradičnej zvukovej št,ruktút'e . Trio p·re 
flautu, klarinet a fagot P·etra Cóna uká
zal·o, že tento skl·ad<ate ľ j e zatiaľ na jsil
nejší v oblasti a dagiove j hudby; v po
male j časti je jeho výraz lyricky vrelý, 
zatiaľ čo okrajové rých le časti v:vmeli 
vo výraze trocha neosobne. 

Interpretačná stránka konce•rtu bola 
na výške zásJuhou starostlivého prístu
tpU všetkých zúča.stnených výkonných 
umelcov k predneseným skladbám. Ko
morné dychové skladby predniesli čle
novia Bratislavského dychového kvinteta 
s veľkým zmys l-om pre tónovú kultúru. 
Husľové duo manželov Holblingovcov je 
ojedinel-ou komornou skupinou, ktorá 
svojou kvaLitou zr.ejme ,podnietila uve
dené skladby; iste bude podnetom i pre 
ďalších. Klavirista J án Sallay im bol 
zvukovo vy·r-ovnaným partnerom. Sólové 
klavírne skladby predniesli Z. Majersk á 
a M. Ivan. Zvlášť Z. Majer ská v Barto
vicovej skladbe rowzmela paletu jej vý
r azu do mimor~adnej h~bky. GRS 

vývinu · hudobných nástrojov, vývinu hu
dobných foriem, ap. 

6. Viazať vyučujúceho požiadavkou sti
mulovať tvorivú umeleckú záujmovú čin
nosť - či už v hud. súbore, v zboro
vom speve, alebo vo výtvarnom k"rúžku. 

7. Zariadenie špecializovanej učebne, 
nakoľko v danom štádiu vývoja rozsah 
dostupných a používateľných ·pomôcok 
stúpol natoľko, že nie je možné iné po
užívanie než v špec. učebni. 

8. VúP v Bratislave by si nemal do
voliť zanedbať výchovu a doškoľovanie 
profesorov est. výchovy. Mal by, samo
zrejme. citlivo kalkulovať s voľným ča
som účastníkov seminárov a školení. Pre 
tých, ktorí potrebujú hlb.~ie štúdium 
iných umeleckých oblastí, ako je hudba, 
usporiadať špecifický seminár (výtvar 
níc t vo, architektúra, film, ap.). 

9. Nedovoliť ako status quo, aby sa 
esteticTcá výchova vyučovala iba v huma
nitnej vetve gymnázií. Je to iba polo
vičatosť a negovanie princípov socialis
tickej pedägogilťy. Jeho možnosť voľby 
v najvyššom ročníku prírodovednej vet
vy gymnázií je nezdvorilým vyhýbaním. 
sa zásadám moder nej pedagogickej psy
cholóqie. 

10. 'Prizvat k spolupráci rozhlas a te
levíziu. Teda nielen odvus ielať hu(iobné 
relácie (rozhlas), ktor(tch nie j e málo. 
ale v sií.lade s požiadavkami predmetu 
pripraviť ich problémovo, s možnosťou 
kvízu, luídanky, korešpondencie s l'edalc
ciou, ap. 

RECENZUJEME' 

MUSICA ANTIQUA 
Medzi pozoruhodné činy nášho ml·a

dého vydavat•eľstva Opus l])atri·a aj In
štt·umenrtálne štvo·rhlasy z obdobia re
nesancie a baroka, k toré 2iOStavil a r.e
d-i!=Joval prof. Ján Albr echt. Možno, že na 
prvý pohľad si viac ľudí ani neuvedomí, 
že je to mimoriadny vydavateľský čin a 
nie mene.i mi:mo.riad.na zásluha editora, 
Albrecht vychádza z pôvod:ných ~kladieb 
J acoba Obrechta, J osquina Des.preza, An
drej a Gabrie!iho, G. P ieduigiho da Pa
lestrinu, Florentina Mascher·a, G. Gabrie
liho, Adriana Banchier iho, G~egoria Al
legriho, volí sadzbu troch huslí, violy a 
vio lončela ad libitum, prič-om ponechá 
va skladby v !Pôvodných tóninách, zacho
váva pôv•odné frázov.anie, rPOlohu nástro
jov, melodické ozdoby a autentické tem
pové označenia. 

11. Usporiadať za spoluúčasti v.'/fetk(;ch 
zložiek, ktDI'é participujú na vf; chove 
socialistického človeka, celoslovenskú se
minár o prolllP.matt!ce estetickei vúchrwu l 
v r!rtnom. iitádiu a o ác!lnrh nPrSrlr.<k tí
vach. Ján SCHULTZ 

V pozadí edície stojí znal,ec, ktorý tú
to hudbu pozná z mnohých zahraničných 
vyd.aní, pozná desiatky štúd-ií k tejto 
e tape a navyše má vlastný ná zor na 
mnohé inte'ľp.r.etačné problémy. Ak si 
uvedomíme, ž,e t akýchto znalcov j e u 
nás len niekoľko a ešte menej tých, 
ktorí túto hudrbu stále praktricky hrajú 
s vlastnými telesami, potom ešte väčšmi 
stúpne hodnota tohto edičného činu. Ce
lý náš hudobný život, najmä však hu
dobné školstvo. dostáva tak do rúk ľah
kou cestou zaujímavý notový materiál. 
V určitom domyslení to znamená, že by 
sa najmä vo vyšších ročníkoch ĽŠU, ale 
i na pr-ofesionálnych ume leckých školách 
mohla viac in te,rpretovať táto hudba. Je 
t u teda edíc·ia priam praktická, po kt-o 
rej by ma l siahnuť každý rozhľadenejší 
nr.da!=JÓ!l s l áčikových nástrojov, ;pričom 
nijako neriskuje že by nenašiel záujem 
u svoiich zverencov. 

frázovanie, tvorba lineárnych plôch a ich 
kontrastov a v neposlednej miere " žel e~-
ný" rvtmus, t·echnícká ľahkosť a doko
nalosť sú podst atn.ými elementami jej 
mnohotvá<t·neho umenia . Rovnocenným 
partnerom v Bachovom Koncerte pre 
čembalo a orchester mal byť orchester. 
Orchesrtrálna vložka však ďaleko zaostá
vala za výkonom sólistky . Nemáme t,ým na 
mysli iba výkony jednotlivých hráčov 
orchestra, ale predovšetkým nekomor
nosť a nejednotno.sť celkového orches
trálneho zvuku. Bolo treba si viacej uve
domiť rovnoc·ennos.ť čembalového a or
ches trálneho partu, d·okonaleišie Dr:ep ra 
c-oväť jednotlivé h lasy a orc.hester ako 
celok nepotláčať do pozadia - takto by 
sa nebola narušila zvuková rovnová ha 
a štýlová jednota skladby. 

Ivan Palovič v Straussovej Burles-ke 
pre klavír a orchester d mol zvládol 
brilantný klaví.rny part s technickou 
zručnosťou a umeleckou disciplínou -
dynamická v,ýbušnosť a uvoľnenosť sa 
stri·edal•i s maximálnou sústredenos,ťou 

na detaily hudobných plôch. P·alovičov 
svojský prístup bol z re imý z .,inštru
mentácie" klavírneho partu, kt•orého vý
s ledkom bolo až imp·resionistické odUe
nenie fa,r·ebných rplôch i tónových sku
pín. 

Na záve;r koncertu odznela premiéra 
symťonickej IJ)redohry Améby od Jozeľ.a 
Gre šáoka. Ak poznáme p.redchádza júce 
Grešákove skl·adby, môžeme s istotou 
povedať, ž·e Améby sú doteraz ·jeho naj 
l·epšou skladbou, v k torej s konečno·u 
p l.atnosťou našiel vlastný hudobný jazyk 
a p.rostrie dky vyjadrenia, Skladba je za
ložená na "pr'l'k-och", krátkych rvtmic-

• 

kých útva :·och, ktoré skladateľ obmieňa 
a prináši.l vž·dy v novom inštrum entač
nom rúrhu Vytvár<l Jedn oliaty tok hudby 
ú sc>č n ci. jndrnej, neobyčaine optimistic
ke.; svojou tanečnost:ou a sviežos-ťou. 
Náh lym zastavením sa orúdu tanečnosti 
na pornH iom hlbokom reqi stri violonče l 

a kontrabasov vytvára clram8tické vyvr 
chole nie skladby, kt·oré na seba nenechá 
zabudnúť <Jnl po návr<Jte k pôvodnei ná
lade. z náso b•~ nei kvílivým pod tónom tra
qiky v plechových a qr:oteskným tónom 
vlast.n€•ho vvrovncmia s·a v skupine slá
č i kových a bicích nás tro ·iov. 

Ve l'ký podiel na ús11echu skl ad6y mat 
orcheste.ŕ" ' a " hľávrľe . iúŕiqenť . Režucha, 
ktorý s oduše vne ním a zápalom pre sú
ča snú tvorbu sloven <>kých sk tadate l'ov aj 
tentoraz :pristupoval k odhaleniu krás 
Grešákovej partitúry s veľkou zodpo
vedno.sťou a zanietením. 

Na štvrtom, posJ,ednom ko nce.rte XII. 
abonéritného· ·.cyklu (26. IV. t. r .) sa ko
šickému obe·cens'tvu :predstavil' ·Slovenský 
komorný or-Chester ·s ·u-meleckým vedú
cim zas!. umelcom Boh'danom Warchalom 
(husle ) a sólistom Jm·a.iom Alexandrom 
(violončelof Na kÓnce.rte od·zneli s kl-ad
by G. F. Händla (Cohcert•o ·!=Jrosso h mol, 
op. 6 č. 12), A. Vivaldiho (Koncerť pre 
hus le, violonče lo a orchest.e.r B dur), 
B. Galuppiho (Concerto á quatro G dur), 
B. Martinu ( St~xteto pre sláčiky) a 
W. A. Mozarta (Divertimento D dur). Vy
soká umelecká úioveň · súbo:ru dnes už 
sv,etového mena zanechala ·vo vš-etkých 
po slucháčoch nezabudnuteľné hudobné 
zážitky a obdiv k umeniu .iednotlivcov 
i celého komorného orchestra . 

L '2'DIA VAL~NSKÁ 

Zvieratká a lúpežníci - det ská operná j ednoaktovka českého skladateľa Ja -
r oslava Kadleca mala premiéru v Šl'átnom divadle Z. Nejedlého o ústí nad 
Labem. Krátlcu informáciu o prkmiére a n sicladrd e!'ovi prinesieme " budúcom 
čísle Hž. Snímka: K. Gottstein 

Táto doba a jej tvor.cov.~a kladú síce 
určité nároky na p.roblémy súhry, na ur
čité zvlá•štne cítenie r ytmických mo
de·lov, a·le prritom všet<kom nie je to 
technicky také náročné, aby to i'lemo
hol inteDpretovať s<Olídne zorientovaný 
sláčikár. Navyše Je to zaujímavá sonda 
do hudobne j histórie našich miest . Veď 
i to sa hráv.alo v ni•ektorých vt·edajších 
met·ropo1ách, takže touto hudbou možno 
ove:nčoiť rôzne výstavy z kultú·rnej hisrtó
rie Srovenska, rôzne 'expozície pamiatko
vých pre.dmetov, priestory starých qalériť 
a pod. 

Albrecht zbyto·čne nez·aťažuje notové 
' vydanie poznámkami. Ponecháva parti 
túru i hlasy bez dynamiky, a to z toho 
prostého dôvodu, ze sa dynamická strán. 
k·a v tedy podr·obne neoznačovala, sp očí • 
vala na určitých nepísaných tradíciách, 
na dynamicko-pl-astických možnostiach 
nástt,ojov, na prispôsobivom cH€ muz:i · 
kantov k priestorom a dokonca ! na dy
nami-ckom vkuse .iednotlivých ná,rodov, 
Š·lwd·a, že vydavateľstvo netrvalo na teo
retickom predhovor.e, kde by editor vy
svetlil koncepciu svojho výberu, ,pmov
nal svoju znejúcu predstavu s even
tuálnymi inými obsadeniami, povedal čo
si o štý·le a d·al i ped.aqoqické návody, 
a ko jednotldvé party doštud-ov•ať a h lav
ne vzájomne sklbiť. 

Edíci.a splní vtedy svoju úl-ohu, ak sa 
o nej d·ozvie čím viac zai·nteresovaných 
ľudí , ak m1edlho :Počujeme niektoré zo 
skladieb na rôZ'!lych súťažiach mladých 
komorných teli-e·s, ak si rôz·ne študent
ské orchestre s-amé prizvú e ditora , aby 
s nimi s.kladby š tudoval, prípadne im 
prinieso.] i ďalšie , ktoré ešt e do te i to 
pozoruhodne:i edície nezaradil. Z. N. 

Nadežda Honzíková (Anna Kare
ninová) . a . Jifí Odelmal v Hlobilo
v,e j . opere Anna Kar eninová, ktorá 
mala premiéru v Juhoče.~.kom di
TJadle v,. českých Budejoviciach. Ré
žiu . mala hosťujúca l nge š vanda : 
vá -Koutecká, ktol'á o diele pove 
dala: "Nie j e to opera v korwenč · 
nom zmysle slova, ale pôso1l'ivé 
javi1i lcové dielo, ktoré musí byl' 
o~edovšetkfím do/Jr,ým divadlom" 

~ajmladšie 

na Slovensl<u 
· (Dokončenie z 3. str.) 

vi, E. Pittner-ovej a mnohým ďalším, 
ktorý-oh tu ani nemôlem vš~tkých vy
menovať. Väčšin a z nich vyvíja boha
tú činnosť a .i mimo šk-oly a sú zná
mymi osobnosťami v hudobnom živo te. 
Samozre jme. že toto všetko vytvára 
dobré meno pre našu školu a Povzbu
dzu je d-o ďalše; oráce . 

.Je známe, že vďal\a vašej škole s a 
rozvíjajú aj ume lecké lw ntal,t;y so za
hranič.n.ými umelcami. 

- Privítali sme ume.lcov z Juhos lá
vie. z Chile, z Libano.nu. z Rumuns ka, 
z Po ľska a NDH. Pori.adatne besedy s 
umelcam i, ktorí hosťu jú v Žiline, Ne
zabudnuteľná ie a j milá beseda s ,po
s lucháčmi i profes.or·mi moskovského 

Gnesinsl{ého inštitútu a pod. Sme s i ve
domí toho. že dnešný stav a výs ledky 
školy, podoor·a. ktorú dostiivame, vyba·
venie učební, celá adaptácia objektu, 
v ktorej sfdli I<onzet·vatórium - to 
vše tko ie možné iba vďal<a oodpore, 
kto1·ú dostávame od kompetentn.vch 
or~ ánov. Naším ve l'kým s nom ie vybu
dovať vlastnú koneertnú sieň a osob
nou túžbou ie - naďa l ei :pomáhať roz
voju tohto na jmladš ieho slovenského 
Konzervatória t ak. aby robilo česť hu
dobnému školstvu a hud obném u životu 
Slovens ka vôbec. -uy-



• . 

LfDt.( MAJLINGOV Á 

Hudobný marec 
v ZSSR 

Koncertná sezóna v m arci vrcholí. Plagáty v Le ningra1l e 
i v Novosiblrsku , nehovoriac už o Mosk ve, ohlasova li veľa prí 
ťažlivých koncert ov. 

Leningrad 

Ustálené umelecké tradicie 
n iekdajšieho h lavného mesta 
určujú vysokú profesionáln u 
úľoveň celého k ultúrneho živo
ta . A b l!zke susedstvo Moskvy 
ovplyvňuje koncer.tnú ,.bilan·
c iu" závažnou položkou hosťu
jucich u melcov z m et rQpoly. 
Pop.r i vy·s.túpeniac.h domácich 
klavi-ristov - Pavla Serebrja
kova a G-rišu Sokolova chcem 
vyzdvihnúť a u tor ský večer Ro
d lóna Ščedrlna s lenlnf)rad
skou ~remiérou Byrokratiády. 

Také dôve~mé a Srrdečné spo
jenie u melca s klavir·om i o be
cens tvom, aké vzniklo pri .nád
.her-nom Serebrjako vovom p.red
l1é se Schube.rtových piesní, je 
zrejme mo žn é ten vo ,.svo;'rom " 
mes t e, so "svoj ím" publrikom. 

_Pr íval mlad íckej sily, s va lna
tá pru~nosť pia•nistického apa
:rát u, jasný, puncovaný zvuk 
klavíru Gr!šu Sokolova ut kvie
vajú v pamäti nezávis le na 

' Stravinského hudbe, k torá sa 
mu da•rí obzvlášť dobre . 

Ščedrin, známy a ko aktívny 
kl·avfrj~Sta. sa teraz predst avil 
v ú lo he d i·rfgenta. Byrokra tiáda 
j e komor ná vokálna qr ote ska, 
obnovujúca tradície sati.rickej 
h udby z dôb Stasova a .,Veľ
i<e.1 ht ·s tky" . Azda žiaden zo 
súčasných sovietskych sklad a
t e rov tak 11esrši v tip0m. Ščed
rin p~eň v ie nájsť aj ad ekvát
ne 11'\&.istrovsk é vy jadrenie. J e
ho !PO!y fonic-ké umenie vzbu
d zuje obdiv. Ak-ademick ý vo
k á lny cy.klus Solfedžie po-sk y 
tol prtl ežitosť znovu sa s t ret
núť s vynikajúcou interpretkou 
modernej hudby, L"eninQradčan
kou Nadeždou jurenevovou. 
Efektné suita Carmen sa už do 
st ala medzi v·eľml čaS>to hráva 
né a obľúbené skladby. Ščedrin 
vstúpil do koncertného života 
~ polovici . päťdesi atych rokov 
," r svo.1hn elánom ' a impozant~ 
riým štýlom neprestáva pútať 

'tivý ZáU.iéin kultúrnej V·érej• 
l'IOSti. 

Moskva 

Intém:1vny hudo bný r uch v 
Moskve (:zmám e koncertné sie
ne: Čajkovského, Domu vedec
k ých .P.L'acQvn!kov, Veľká .sieň 
lhl112:e r vat óriá, Gne's!hského in
ätitútu nikdy n eb ýva.iú prázd
ne či ~oloprázdne) s ved čí o 
veľkom záujme, a le pripom!na 
tiež veľ·kú celoštátnu pozor
nosť, ktorá sa venu :ie umeniu 

: •v Sovietskom zväze. 
P:rogr.am konce·rtu Symfonic

·kého orches tra ZSSR (dirigoval 
J . Svetlanov) 25. má ja t. r. vo 
Vel~kej sieni ko nzervatória mal 

tri tohoročné p remié.ry (celý 
program .,pri viezli" 1111 P.ražs·kú 
j ar) . Spolu so šostakovičovou 
Pätnástou sym fóniou u viedli 
Koncert pre orchester o d Ale
xandry Pachmutovovej a 
Chr ennikovov Druhý klavírny 
konceľt. Sólistom tohoto o,ptl 
mistického a bravúrneho diela 
bol sám skladatel'. Autorské 
prvé predvedenie (D. šostako
vič, B. Tiščenko, R. ščedrin , 
Boris Čajkovskij a !ni) je v So
vietskom zväze tya>lcké. Oby
čaj.ne to dáva výborný impulz 
mladým interpretom. 

O moskovskej klavírnej mlá 
deži, ktorú v t omto obdo bí dob
re reprezentovali I<áťa Novic
k.aja, Vlad imír I<r.ajnev, Alexe j 
Nasedkin a Jevgenij M()gi!ev
ski.i, zatiaľ len v.eľnti stručne . 

Káťa Novickaja, vynikajúca 
prvotriednym! g ramofónovými 
nahrávkami (Prokofievova Pia 
ta sonáta, Prchavé vidiny a 
Sar kaz:my) , hrala 28. marca t . r. 
FNnckove Symfon ické variácie 
(dirigoval D. Oistrach). Kreh
ká, neprekypujúca fyzickou s i
lou, nesúťaží so svojimi roves
n íkmi v hlasitosti, ale napriek 
tomu sa natrvalo vrýva do pa
mät i. Vo všetkom, čo hrá, je 
1poézia. Zmena a intenzita ná 
lad, ušľachtilý vkus, Intelekt a 
citová bezprostrednosť sa snú
bi so zriedkavou dokonalosťou 
interpretác ie. 

Vladimir Krajnev v pr iebehu 
týždňa uviedol tri rôzne pro
Qramy (Beethoven op. 110 a 81, 
Schu bert Fantázia C dur, Pro
kofiev l . koncert, 7. sonáta, 
Debus.~y. Šostakov ič) . s i u pev
n il postavenie víťaza Čajkov
ského súťa7.e. Jeho pianizmus 
s r áznym rytmom a ohromnou 
vir tuozitou , exrpresia, t akmer 
Pľechádzajúca d o extázy, ale 
predsa podriadená vôli. vyni· 
kajúce finálne kulminácie vy
volávaj ú búrlivý aplauz mos
kovského o becenstva, ktoré od
púšťa k laviristov! obča s·ný ne
dostatok zvukového kúzla . 

Schu bertovský progr am Ale
xeja Nasedkina v Sieni Domu 
vedeckých pracovnikov 19. ma r
ca t . ľ. bol, ako vždy. veľkým 
záž itkom. Nasedkin ie dokona lý 
a veľn1i se.r iózny k lavirista. J e·
ho výko n charakter lzuie múd
rosť, presvedčivá iednoduchosť 
a Perfek tný p ianizmus. 
Moskovčani a rpri ni esli d al~ 

Skriabinovej sto ročnici mono
grafickými recitálmi Jevqen l.la 
Moqilevs l;ého, Sta nislava Ne.i
!jauza, Ju r ija Muravl jova (mi
mochodom. všet ci sú žiakmi 
Henricha Neiqauza ). a l~;> ai vel' 
mi zriedka uvádz!Jnv"l Prome 
theom (di r ioent J . Svetlanov. 
sólista S. Richter). 

Novosibirsk 

Silným dojmom zapôsobilo 
vystúpe nie Novos!bírskej fi! . 
h armónie dňa 31. marca t. r. 
Na pronrame bola ft•ancúzska 
hud ba XX. storočia - Honeg 
~cr, Poulenc ( d ir ige, \t Arnold 
Kac, sólista Dina šev ču kova ). 
Napriek svojej mladost i. f il· 
ha·rmónia dosiahla solídny 
štandard. H lavný dirigent A. 
Kac a druhý dir igen t Vasil ij 
Sina jsk i.i sú odchovancami le 
n inqradskej školy. 

Docentka Novosibír skeho 
konzerv·atór ia Dina ševčuková 
patrí k vedúc im koncert u jú
cim klavi!.'iStom m ladšej gene
rácie. Moskovský štart (Gne
sinský inšt it út) a veľké kon
certné možnosti v Sibíri j ej 
.pomohl:i vypracovať s i vlastný 
štýi. V Ravelovom Koncerte 
G dur a Poulencove j Serenáde 
ukáuala svoju tech nickú vyspe 
losť, aj aktívny pód iový tem
perame nt. Dina ševčuková vy
stupovala minulý r ok v Brne 
a opäť ju pozvali do českoslo 
vensko~~. 

Novosibirsk (.k torý za néce
lých 60 rokov vyrástol na mi
liónové veľkomesto ). vďaka 
svo_1e.1 zemepisnej polohe v 
strede Sibíri, s priamym spo
jením s Moskvou, má pred se
bou ·ve ľké pe rspek tivy vedec
kého a kultúrneh J strediska. 
Ako by si vzal do el.'bu Maja
kovského heslo .,Tvor, vymýš~ 
ľa.i, skúšaj !". Tunajšl hudob
ný život je úzko0 spojený s Le
n ingradom a Moskvou. Eš te po
čas vojny evakuovaná Lenin
gradská fi lharmónia začala s 
výchovnými koncertam i, ktoré 
viedol I. I. Solertinskij. Dňa 
9. máj a 1945 bola otvorená ope 
ra ,.sibkske veľké d ivadlo" . 
(Okrem iného prvá· v Soviet
skom zväze uviedla Janáčkovu 
Pastorkyňu. ) Úspešne tu pôso
bil Andrej Kucharský . Rovna
ko ak·o ooeru, ai konzervató 
rium možno ,považov.a ť takmer 
za filiá lku Moskovského a Le
ningradského konzervatória. 
Zväz sk l adateľov sa ešte for
muje, ale už vid i·eť kvalitný 
o rofesi·onalizmus le nlnQradské
ho razenia (!vanov. Jukečev). 
ako ai snahu stvárniť folk lórny 
materiá l. .,šamanské" rytmy 
Bm jats.ka a JAkutska (Dam
ba) . 

.. *** 

Živý záu iem o súča snú slo
venskú i českú hudbu (Su
choň. Cikker , Dvoi'áček,' Mar ti
nu a Janáček ). s ktarým som 
sa ~ tre tia na svojich koncer
toch v Leningrade. Novosibir~ 

sku a Moskve sa p rejavil nie
len v ďa l ších pozvaniach na vy
st:ú·penia " nove i sezóne. ale aj 
v snahe získať notový matEiriäl. 
Prí jemn(' som bola potešenú, 
keď som v obchod och videla 
nové zbor níky s lovenských 
sk lad ate ľov (M Schneider-Tr
nav ský , A. Moyzes, J. Cikker , 
E. Suchoň). Pripravuje sa vy
danie skladieb mladých s loven
ských a českých au torov . 

Ŕred rO'kom sa s nim umelca spomedzi najväč
svet lúčil, a tohto roku š ích nášho storočia, ale 
(17. júna) s i pri,pomina a.i osobnosti , k torá s,i i 
jeho nedožité deväťdes.ia- v ko ntexte h istór ie hud
te narodeniny: IGORA by vyd obyla právo stáť 
STRAVINSK~l:HO, nielen medzi prvými. Možno, že 

súčasník s i ešte ani ne· 
stačil uvedomiť, o koľko 
sme bez tohto ma.istra 
chudobne išl, a väčšina 
poslucháčov hudby ešte i 
dne s netuší, kt <l ' bol je i 
súčasníkom. A tak sa 
ka žd é stretnutie s hud · 
bou tohto ma i~tra stáva 
člmsi viac než akciou .,in 
memoriam IQ or Stra vin 
skl_j": čítan!m v preboha
tej, mnohovrstvovej kni
he jeho die la, v ktorei 
každä stránka prináša 
vždy nanovo prekvapenie, 
;poznan ie i veľký umelec
ký záži tok. 

Dňa 4. júla tohto rok u uoplynulo sto ro 

kov od smrti skladateľa St anislawa Mo

n iuszka. oopri Chop inovi najvýznamnei · 

šej ·a naiväčše i postavy romant izmu v 

Poľsku . Ťaž iskom a na'itrváce išou hod

notou jeho umelec kej činnosti bola tvor

ba operná , z ktorej na imii HALKA (pre

miéra v r 1958) sa sta la dovŕš<>n!m dl

horočného zápa~u o vYtvoren ie ool'skel 

národ nej ooerv. Je i význam ore oo l'skú 

ku lt1íru ie merat<>ľnv významom zákllld 
nýeh kameňov nároťlných o.nerných škôl , 
ktoré svojou tvorbou položili Smetana . 
Glinka či Erkel. 

Sovietsky klauiri~ta Valerij Afarwsier· 

sa ~tal absolútnym víťazo•n a lau reátom 
>nedzinárod11.e1 klrw írnej srlľaže belgic • 
kej kráľovnej Alžbety. Dr1.1hé miesto zo 

107 ričas tníko iJ ol>sadil americký klavi· 

rist a Jeffr ey Swann. 

-.T' v 
1~as zahraničný l1osť 

Francúzsky dirigent 

ALLA IN 
LOMBARD 
nám začal dávať otázky sám. 
Mali sme však dojem, že si chce 
iba ove.riť z Iných p rame1'ío v 
uačerpané informácie. Zauj ímal 
ho hudobný život Bt·a tis.Javy a 
najmä Slovenske] filharmón ie. 
Témy ieho zvedavosti: počet 
úvä zkov šéfdir i!)enta, či by t ú
to fu nkciu moho l zastával~ i cu 
dzinec, mená zahran ičných hos
tí a aký mali úspech u publi
ka, kŕltlky a orchestra. príči
ny ich úspechu či neúspechu. 
úroveií Slove nského f ilharmo
nického zboru . Až potom ( ako 
by za odmen u) zača l o dpove
dar. 

Ako s a vám pracovalo so Slo 
ven s.kou filh armóniu? 

- Vf!l'm i dobre. Vede l som. 
že v českos lovensku sú dobrí 
muzika nti. Slovenská ľilharmó

nia však bo la Pre mňa veľkou 
neznOmou . Pret,o jej mimoriad 
ne ume le cké l<vali t y ma d vo j
náso bnE> prt>kva pil i Má nespor
ne vše tky predpok lady sta ť sa 
svetovo 'pres láveným telesom. 

Koncerty so Slovenskou fil
harmó niou bo li vlas t ne vašim 
československým debutom ? 

- Dalo by sa to tak formu
lovať. Iste však viete, že vla n i 
som dirigova l na salzburskom 
re~~i vale českú filharmón iu. 
Chcel by som však pripomenúť, 
že v Bratislave niP so m <po 
pr vý raz . Asi pred s iedmimi 
rokmi som tu študoval pro
!.J tam pre zá jazd do Per ugq ie 
s rozhlasovým orchestrom. 
Dnešný koncertn.Ý majster Slo
venskej fil harmóni~ (mal na 
mysli Aloiua Nemca) bol vt e
dy k<:mcer t ným 111!1 is trom v 
rozhlase. 

Mohli by ste doplniť váš tla
čený živo topis. ktorý siaha iba 
do roku 1970 ? 

- V tom rok u som znova na 
tri sezóny obnovil svo ie posta-

.venie hudobného ~·iad iteľa Svm~ 
fenického o rches t ra v Miami. 
Od januára 1972 som tiež š éf· 
d i·r igentom St rassburske j f i!· 
harmó nie, za tiaľ t u iba dra
ma tur gicky pJ:i pravu jem nastá 
vajúcu sez611u, d irinovať bude~ 
ú na j e seň . V newyorske j Met
r opol i l nej ope re som v tohto
ročne·i sezóno naštudova l Mas
sene tovho Werthe ra a Gouno• 
dovho Fausta, v bud úcej to bu
de But t erfly a Gounodov Ro
m eo a Júlia. Pohos tinsky so m 
d irlqova l skoro všetky väčšie 
symfonické telesá Spo jených 
š táto v a často som bo l aj v 
Európe. V tohto ročne j sezóne 
som napr. o. i. stá l za pultom 
F ilacl el l'skej a 13erllnske.i fil 
harmónie a London Symphony 
Orchestra. V Paríži s om nahral 
na ,plátne Wa!.) nerovu operu 
Súmrak bohov s Regínou Cres·. 
pinovou a Ber li.ozových Tró ja
nov. Či as.Ločný úvä:wk mám 
t i ~ež v St rassburske j opere, kde 
na jeseň uvediem Straussovu 
Elekt.ru. 

Čo by ste näm pove!l ali ó 
vašom orchestri v Miami "! 

- Je to pomerne mladý sú
bor, exist u je iba sedem rokov, 
z t oho pä ť rokov stojím na 
čele ja. V USA je šéľd i rinent 
súčasne i hudobným r iadite · 
ľom. ;preto som t ie ž zodpovedný 
za všetk y u me lecké záležitosti : 
výber sólistov a hosťuiúc ich d i
rigen tov. zostavovan ie PľO~Ira
rnov. Hlavnfi s ezóna t rvá ·Od ok
tóbra do polovice m á ,i a . v lete 
uvádzame tzv. p romnnádne 
k·oncerty, sú to normálne kon
certy v sále a le bo vonku, ma
iú však populárnejšie IPI'O!.]ra · 
my. Tie nediriguiem Okre m to
ho chodievame a i do inýrh 
mie s t f loridy , a lak tri týždne 
v roku t rá vimP. n a záiazd och 
po os tatných štá toch USA. P re 
školskú mlfld ež usno raclúvame 

·roč ne asi 30 koncer to v. Od ie 
sene sa presíd lime do akust.ic
kv výhorl nE> iše i ~;í ly d ivad la, 
k torá je menšia ako d ot eraj 
šia, iba o re 1800 ná vš t rv nfknv, 
čo je na amer ické oomery · veľ
mi má lo. 

Opera symfonická hudba 
kladú na dir i!)en ta rôzne náro· 
!(y . .. 

- Operné .nr r.clstave nie iP 7. ~ 
lež i tosťmJ vť' ľrr~· niktlv m~ v' e · 
te ako _ dopadne. lebo mnoho 
zá ležf- n·ä .... lilOI'ľ!Pn tál nei d ispo
zicii spevá ko v. Gene rálka kon
certu ie v ood stnte i ul<azova
t el'om hlavného pred vedenia -
p ri d ivadle taký ;pocit nemám. 
Pre operného d iriQenta ie veľ
mi d ôlež ité psyeholo q icky 
spr6vne zvl iiclnuť prácu s·o só
listami. Mus í ich v i esť t al<. aby 
mali dojem. že d iriqe n t ich na
s led u ie. prii'om v sku točnosti 
mus ia oni nasledovať jeho. 
Každý d irinent by s a m a l ve
novať str iedavo obom hudob
nvm Žánrom. tak, ako to vžd y 
robi li a doteraz i ro bia všetci 
ve ľkí majstri taktovk y. Vie m 
však , že k takejto kumu lňcii 

ni<~ je veľa pt'll ežitost1, ale ka ž
dý diriQent by ma l vyvinúť 

všet ko úsil ie, aby sa objavil 
v d ivadle i na pód iu. 

MIH OSLA V ŠULC 

• . . na čele Slovenskej fillw·món.íe sprevádza sólistu Mi -· 
loša Sádlu. Snímka: ČSTK 

'. :~'<·~ · :: .,. ~ ·.·· • ·.! ' ... . . . ' •• ' .... . . 

e V dňoch 19. júla až 6. augusta 1972 usporiadajú 
v Darmstadte už 26. medzinárod•lé semináre pre Novú 
hudbu. Kompozičnf} seminár povedú Mauricio Kaget, 
Gyorgy L i get i, K ar lhemz Stockhausen a po prv1í raz 
aj Christian W olff a l annis Xenalcis . Rovnako tiež po 
prvý raz sa uskutočrtí irlterpretačný seminár organoveJ 
hry . Nová bude tohto roku. o Darmstadte aj forma 
i nštru mentálneho .Húdia, o ktorom budli poprední in
terpreti Novej hudby - Caskel, Globnkar , Holliger, 
Aloys K ontar sky, Palm a Z äller s po7upracouať a spolu 
účinkovaf R účastníkmi .~eminára. Ca r l. Dahllu.ws a Rein 
hold Brinkmann budú prednášať o otázkach krit iky 
kompozicil Novej hudby. 

e Na vzácne jubtleu:n sa pripravujú v najbližšom 
ča.1e 11a VysokP.:l hudobnej skole Franza Liszta vo Wei
mare Diia 24 /tí •to 1872 ~a zaloi.ila orchestrálna šlcola 
Wetmar , ktorá ro/eu. 1930 získala štatút 11ysokej .~koly 
Pri p•·ifežitostt ~ toročntce bude " dňoch 19.- 25 . j úna 
1972 slávnost nú týždeň, ktorý má dar pr edovšetkým 
obsiahle vysvedčenie o kvalite vysokej školy a o jeí 
pr ínose Tr socialisttckej ku!túre Od zl'!nvuot vorenia .~ko· 
ly p r. 1946 z tl)hto mie.~ta <!ýuky na lrtorom v stí 
časno:~tt, vrátane špeciálnej školy Belvedere, Studuje 

ročne 500 budtícteh hudo?ných pedagógov , ~kladateľov, 
člen.ou a vedr.íciclt O• chest•·a alco aj sólistoo, r!y .~lo mno
ho význačných pr~!listaurteľov hudobnej tvorby . N ie lctol'i 

z lt ich sa predstavw na koncertoch " r ámci slávnostné 
ho týždňa Vysoká huilulmá škola ako usporiadateľka 

každoročnúch medzindrodn(Jch hudobnJích seminá ro r! 
privíta aj hostl ;:: pa-tnerslr(/ch inštitúcií v Tbi lisi. " Bu 
dapeUi, o Sofit a K luži. 'Tko aj zo spriutel r:• !!ích li/J.~O · 

k ých skul z Mo.~kvy. z Krakova a z Hclsí11k . - kf .. 



Obt•azonJ o · hutlbe "Operný spev je krásno-ťažký a 
okrem pomlčky akosi neviem ro'l
deliť na dve časti tento prívlastok. 
Námaha a čaro sa v opere spá
jajú ako dve neodideliteľné časti 
jedinej vznešenej myšlienky, kto
rá p.rináša do ľudských sŕdc kus 
chrámového l úplne pro2aického 
šťastia a krásu s tavia na vr chol 
všetkých t užob, l)redstáv, nálad a 
snov." 

Chalabala, Vogel, Vašata, Trttlík. 
Jiráček a Kuchyňka. P.ráve osob• 
nosť Chalabalu, ako i túžba spo
znáv.ať nové prostredie, súbor ! 
publikum, ho v roku 1952 1prlťa~ 
hovala dQ Br-atislavy. Do met\'o
poly Sl·ovens~a nepriši·el ani zďa
leka začínať. V tom Č'<!Se bol už 
zrelým barytonistom, kto.rý obsia
hol celý svoj hlasový odbor vr á
tane s pielbaQ·ytónu a úspešne ste
lesňoval rovnako hrd inské ako ly
r ické postavy. Týmto poetickým vyznanim, kto

t'ého úprimnosť a sila rástla t ri 
desaťročia, začal svoje obhliadnu
tie sólista opery SND Jura] Wie
dermann. Táto o.perná sezóna je v 
jeho umeleck,e.i driilie v tPOrad.l už 
iu'bile.iná - tri~siata a po toľ
kých rokoch má umelec morálne 
právo aspoň v dvoch vetách ospie
vať odbor, ktorému zasvätil celý 

Spomienka na slávnostné chvíle akttt znovuotvorenia 
reštaurovanej budovy opery SND u Bratislave. Vľavo 
- minister kultúry SSR s. M. Válek, vpravo ria 
dite( SND s. Ján Kákoš. 

svoj život. 
Pochádza z rodiny s' boha tou hu

dobnou tradlciou. Jeden z j eho 
strýkov B. A. Wiedermann, pro
ľesot• AMU v Prahe. bol svetozná 
mym virtuózom a oedaQóQom hry 
na OľQane a m edzi jeho žiakov 
.patrili i také významné osobnosti 
hudobného ziv•ota na Slovensku, 
ako n árodní umelci Ján Cikker a 

Juraj Wiedermann v postave 
grófa Lunu vo Verdiho opere 
Trubadúr. Snímka: J . Vavro 

K pos tavám, ktoré stvá:rňoval v 
Ostrave pribud li v Bratis.lave 
kreácie Marcela, Pe tra Voka, Lis 
trata, Petrucia, Lunu, Papagena, 
Onegina, Mojmíra, Lescauta, Ste
pana, Gela, Malates.tu, Valentina, 
Taddea, Rigoletta a Kookbur na. 
Popri opere prezentoval vysoké 
kvality svojej umeleckej osobnosti 
aJ na množstve konceroov. Ohlas 
vyvolali j eho vy~túpenia v rozhla
se v Bukurešti, v Sofii, v Záhrť'
be a v Budapešti. 

Ani nie tak pre vysvedčenie, 
ako skôr zo snahy ,po neust ále j 

Alexande'r Moyzes. 
Už za štúdii na Učiteľskom ústa-

Obhliadnutie • • • 
ve v Brne na seba upozornil mi - ktorá sa s ním zaoberala na JAMU. 
mo.riadny·m speváckym talentom. 
Keďže vyh!Jad:ky na učit€1'-ské Nebol viac ako pol ro,ka bez pe-
miesto neboli za Protektorátu vel'- daQogického dozoru a osvojil s! 
ké, zapísal sa n a naliehanie svoj - preclzny prístup tPr i nácviku kaž-
ho brata a mnohých hudobn ých d~ho partu a každej vetv. 
expertov na br·nenské Konzervató- Po vojne bol hlad po divadlo. 
ri um, a ľ 'ked' neskQrŠi•e v ianuád Jura j Wiedermann odišiel do ope-
1942 d<>stfl l miesto pomocného uči - ry v Ost rave. kde pôsobil sedem 
teľa , ookračovl'll ooorl zamestna- rokov a čoskoro získa l dDbrú po-
nl naďalej v štúdiu. vest a veľa priaz·nivcov . . Teho ne-

sebakontrole a zdokonaľovani sa 
absolvoval známu A•k.ad·emJ.e f tir 
Musik unď darst~llende Kunst vo 
Viedni. 

Národného umelca ZSSR Davida Oistracha prijal pn 
príležitosti jeho recitálu u Bratislave (dňa 22. mája 
t. r.) námestník ministra kultúry SSR Pavol Koyš . 
Spolu so soviet skym huslist om zavítala na MK SSR 
ai klauinstka FI'Ída Bauerová. 

S vď·akou si ešte i dnes spoml.na vyčerpateľná spevácka vita!itfcl mu 
na profesora So'beského, na Lotte dopomohla k tomu, že obsiahol 
Schoeneovú z Moza~takademie v IPO·zoruhodne široký repertoár. 

l 
Salzburgu, na Elisabe'th Radoa z Spieval Tausendmarka, Tomša, Bo-
viedenskej Musikakad.emie a v ne- huša, Kali nu, Fign·ra, J uana, Al-
poslednom rade na prof.esorov: mavlvu, Scarpiu, Escamilia. Silvia 

N.a každom vystúpeni sa ~~ži 
s,piev.ať čosi nové a d'anú úioihu 
nerozví ja ~ba svojim spevácl<y-m 
naturelom, ale i hlbokým zmys.lom 
pre ducha doby, v ktorej sa ope~ 
ra odohráva. Nie je v.eľa oper• 
ných umelcov, ktorí vydržali V. 
permanentnom nasadenť 30 ~:okóv' 
na doská•ch opernej scény, a pr~.to 

o to •väčš,iu úctu a o'bdiv v nás 
vZJbUd'luje osobnosť J'\n:.a ja Wie
dermanna. · Vašeka, God ina, Schimplo·vú, Ko- a Renata, pričom spolupracoval s l "''"" . "'oreoo~u ~·:~:k : ::'m' ,,",.ntml ako lboHCOOCe rt i OO ;~;;o~ 

čs. rozhlas, štúdio Košice vypis uje konkurz na obsadenie vor
ných miest v ľudovom orchestri: 

dirigent. I. husle. II. husle, viola, violončelo, kontrabas, flauta. 
klar ine•t a cimbal. 

Prihlášku, kádr ový dotazník, podrobný životopis zašlite na ad
resu čs. r ozhlas Košice, Moyzesova 7a do l O. juna 1972. Uchá
dzačov, ktorí s l podajú prihlášlw s požadovanými dokladmi, bu
deme pO'lývať písomnP. Vyžaduje sa vysokoškolské vzdelanie, 
alebo absolutórium konzervat ór ia a prax. . .. 

.•. Komorný orchester prt MDKO vystúpil v st redu 
17. mája t. r. na koncerte .~olidarity s bojujúcim ru
dom Vietnamu, ktorý usporiadal ZSS a Zväz sloven
ských divadelných a rozhlasových umelcov. 

Snlmky:! ČSTK 

Pri kookurze sa vyžaduje hra z listu a fubovofná skla dba. Kon
kur z sa us.kutoční dňa 27. júna t. r. o 9,00 hod. v štúdiu čs. roz
hlasu v Košiciach. 

Poz·namenávame, že cestovné sa hr adí len prijatým uchádza čom. 

V dňoch 7. a 8. j úna t. r . zasadala 
v Prahe poro•ta nár odného kola medzi· 
'nár odnej rozhlasovej sútaže m ladých hu
dobníkov Concertino P.raga · 1972, k torá 
n avrhla najlepšie súbory od dua po ikvin· 
t eto na postup do medzinárodného kola, 
ktoré bude v P.rahe v polovici septembr a 
t. r. V d1ňoch 19.- 30. júna t. r . bude 
v Jindi.'ichovom Hradci, Ti.'eboni.. a . na 
Hlubokej IV. Juhočeský fést ival Concer~ 
tino Praga. P redstavia sa t u na·jie.p~í 
hobojisti, klarinetisti, flautisti, hráči · ria 
lesný roh a na trúbku z r oku 1971. Ok"' 
rem toho obohatí festival české noneto 
a P.ražské dychové l<vintéto. 
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XVII. PIESTANSK.Y.' FESTIVAL 197Z 
Piatok 16. júna 
Zelená veža 
LO Slovan 
21,00 hod. 
Sobota 17. juna 
20,00 hod. 
Amfiteáter 
Ned:eľa 18. j úna 
20,00 hod. 
Koncertná sieň 
Slovan 

Utorok 20. júna 
10,00 a 14,00 hod. 
Amfiteáter 
St reda 2L j úna 
20,00 hod. 
Koncertná sieň 
Slova.n 
Piatok 23. JUDa 1 20,00 hod. 
Amfiteáter 
Sobota 24. juna 

20,00 hod. 
Koncertná sieň 
Slovan 

St re da 28, júna 
lO,OO hod. 
Hudobný pavilón 
20,00 hod. 
Koncertná sieň 
Slova-n 

Piatok 30. juna 
20,00 hod. 
Empírové div·adlo 
,.Na zámku" 
Hlohovec 

Sobota l. júla 
20,00 hod. 
Amfiteáter 

Streda 5. j ula 
20,00 hod. 
Ko·ncertná sieň 
Slovan 

SJbota 8. júla 
20,00 hod. 

FANFAROV'S!' KONCERT NA VEŽI 
účinkuje KOMORNA HARMONIA - Pr ah a 
Na programe : Linck, Kt•amái:O, Vranický, Rychlík, Jaroch, 
Mozart 
Slávnos tné otvorenie Piešťanského fest ivalu 1972 
Bedrich Smetana: HUBIČKA 
Divadlo Oldricha Stibora, Olomouc 
Symfonický konc e rt 
SLOVE NSKA FILHARMONIA 
Dirigent: TIBOR FREŠO 
Sólista: IGOR GAVRIŠ, čelo - ZSSH 
Na programe: Suchoň. šostakovič, Dvoi.'ák 
P i e šť an s ký festiva l de ťo m 
Jevgenij švarc: OBYČAJNí' ZAZRAK, rozprávka 
Nová scéna, Bratis lava 
Komorný konc ert 
TATRA! KVAHTET - Maďarsko 
Na programe: Haydn, Kodály, Dvoi·ák 

Alexander Podirievič Borodin: 
KNIEZA IGOR 
Štátne divadlo Koš ice 
Symfonický kon ce rt 
SLOVENSKA F ILHARMONIA 
Dirigent : N. MARINOV - Bulharsko 
Sólistka: EVA MARTVOŇOV A-FISCHEROVÁ, klavír 
Na programe: Beethoven, Debusy, Mozart 

Mlád ·ežnícky k o n c er t 
šTATNA FILHAHMÚNIA KOŠICE 
Dirigent: BYSTRIK REŽUCHA 
Symfonický ko nc ert • . 
š TATNA FILHARMONIA KOSICE 
Dirigent: BYSTRIK REŽUCHA 
Sólistka: WANDA WILKOMII!SKA, husle - Poľsko 
Na programe: Mozart, Brahms, Čajkovskij 
Komorný koncert pri s v i etnikoch 
FISTULATORES ET TUBICINATOnES WARSOVIENSES
Poľsko 
Na programe: d'Amiens, el Sabio, Gotnólka, Jarzebski, 
Praetorius 

Gioacchino Ross ini : 
TALIANKA V ALŽlHI 
Štátne divad,fo Ostrava 

K<Hnorttý koncert pri s vietnik o c h 
SALZBURSKÍ BAROKOVI VIRTUOZI - Rakúsko 
Na progr ame: Scarlatti. Telemann, Fasch, Tartini 

Symfonick ý konc er t 
SLOVENSKA FILHARMONIA 

, .. ..:é t'tní1 sieň 
Slovan 

Utoro){ ll. júla 
20,00 hod. 
Koncertná sieií 
Slovan 
štvt·tok 13. j úla 
20,00 hod. 
Amriteáter 
Sobota 15. júla 
20.00 hod. 
Koncertná sieň 
Slovan 

<; t red'a 19. jula 
20 OO hod. 
Ko ncertná sieň 
Slovan 

Piatok 21. j úla 
20,00 hod. 
Amfiteáter 
Sobota 29. iúla 
20,00 hod. 
Koncertná sieií 
Slovan 

Dirigent: ANTONIO PEDROTTI - Taliansko 
Sólistka : KLARA HAVLlKOVÄ, klavír 
Na programe: Weber, Stravinskij, Brahms 
Komorn ý konc er t 
KOMORNí' ORCHESTER BOHUSLAVA MARTINÚ- Brno 
Sólisti: LEO WITOSZYNSKIJ, gitara - Uakúsk·o. ANNA 
A QUIDO HOLBLINGOVCI, husle 
Giacomo Puccini: 
BOHI!MA 
Divadlo J. G. Tajovského Banská Bystr.ica 
Symfonický koncert 
SLOVENSKA FILHAHMONIA 
Dirigent: EWALD K(jHNER - Švajčiarsko 
Sólista: OLEG KRYSA, husle - ZSSR 
Na programe: Očenáš, Moniuszko, čajkovskij 
Vyhlásenie ,.CENY MESTA PIEŠ'l'AN" za pôvodné hudob
né dielo 
PRAŽSKI KOMORNÍ SóLISTI 
Na programe: Bach, Mendelsohn-Bartholdy, fiezáč a sú
ťa žné dielo 
BALETNY VEČEH 
účinkujú sólisti baletu Štátnej opery v Bukurešti 

Slávnostné zakončenie Piesťanského festivalu 1972 
šTATNY SYMFONICI<'S!' ORCHESTER FP GOTTWALDOV 
Dirigent: ERI KLAS - ZSSR _ 
Sólista: DAG ACHATZ, klavír - Svédsko 
Na programe: Cikker, Grieg, Prokofiev 

Zmena programu a obsadenia vyhr adená ! 
Vstupné: Amfiteáter - jednotné Kčs 10,-, konce.rtná sieň Slova~l 15,-, 10,- . 
a 6,- Kčs, vstupenky na jednotlivé pod u ja tia: KIS, Piešťany, J;'avlovova 46, tel~
ľón 29-32. 
Infor mácie: Sekt·etaríá t Piešťansk·ého festivalu, Piešťany, Poštová ul. l , telefón 
29-45 

HUDOBNÝ ŽIVOT - dvojtýždenník. Vydáva Ministerstvo kult úry SSR vo Vy
davateľstve OBZOR, n. p., v Bratislave. Vedie redakčná r ada: Marián Jurik 
(šé fredaktor ). dr. Zdenko Nováček, CSc. (predseda ), Pavol Bagi~1. prom. h1st. 
l:.ubomir čiže k. Elena Janáková, Miloš Jurkovič, Mária Kišoňová-Hubová, Zden
ko Mikula, dr. Michal PalovčH<, Ján Schultz, Jozef Sixta. dr. Iva·tl Stanislav 
Bohumil Trnečka . Tlačia Nitria•nske tlačia1."ne, n. p .. Nitra. Rg. č. RS 8261/68. 
Adresa redakcie: Hudobný život, Brat is lava, Volgogradská 8, tel. 592-37. Ad
ministrácia: Vydavateľstvo OBZOR, n. p., Bratislava, čs. armády 29/a. I.nzert
né oddelenie: Bratislava Gorkého 17. Rozš:ru.Je PNS. Objednávky prec!Jplatf .. 
teľov pri;Ima PNS - ústredná expedícia tlače, administrácia odbor.nej tlače. 
Gottwaldove nám. 48/ lV., Bratislava. Objednávky odberateľov v zahranič! 
prij!ma SLOVART, úč. SJpol.. Suvorovova 16, Bratis lava. Cena jedného výtlač
ku 2.- Kčs Neobjednané rukopisy sa nevracajG. 



!'S. Prokofiev: 

z "Autobiografie" 
l 

sl vždy sadol za kläv!r, zošit 
s úl~hami si položil pr·ed seba 
a prehrával ich, pričom si ce-

l ruzkou značil chyby a z času 
na čas utrúsil nejakú uštipačnú 

"Autobiografia" S. S. Proko
fieva je napísaná v neobvyklom 
žánri. Nie sú to len spomien
ky, ale :ie to aj publikácia ob
sahujúca pôvodné materiály: 
listy, denníky a recenzie. Tým 
sa stáva jeho životopis do
kumentačne vierohodným. "Au
tobiografia" je úplne samostat
n_ým dielom a nijako nesúvisí 
so známym "Stručným životo
pisom", ktorého úryvky uve
reji'ioval časopis Sovietskaja 
muzyka v rokoch 1941 a 1946 a 
ktorý vyšiel aj kompletne v 
zbornílm o S. S. Prokofievo'Vi 
roku 1956. 

S. S. Prokofiev začal zbierať 
a zhromažďovať materiál pre 
svoju "Autobiografiu" už veľmi 
dávno, roku 1919. Písať ju však 
začal l. júna 1937. Tento dá
tum možno nájsť na začiatku 
prvej časti konceptu rukopisu, 
nazvanej "Detstvo". Obsahuje 
72 strán so zvratmi a vsuvkami 
popísanými ťažko čitateľným 
"prokofievovským rukopisom" 
(skratky, chýbajúce písmená); 

nom štátnom archíve literatú
ry a umenia ZSSR. 

Kompletné vydanie "Autobio
grafie" je už pripravené. Vy
davateľstvo Sovietski] kompo
zitor súhlasilo, aby časopis So
vietskaja muzyka uverejnil v 

l 
uotopis a lceď som sa už cíW 
skladateľom, o ktorého sa za
čínajú zaujímať, rozhodol som 
sa, že raz napíšem suoj živo-
topis. V štyridsiatke som za
uáhal. Oddá sa toľlco hovoriť 
o sebe? Ale čo urobiť s mate
riálom? 

Bachovu fúgu, Beethovenovu 
sonátu a nt·eco z listu. Profe
sor Win.kJe,r pov,edal: "J·e to l 
dobré. Môžem vás pd:iať k se
be. Noty čítate dost dobre. A 
nehráte ani zle, aj keby ste 
,potr.ebovali viac techniky." 

pozmámku. Ja som stál za jeho 
chrbtom so zápisník•om v ruke 
a dy-chtivo som zapisoval kaž
dú chybičku. Doma som po
tom všetky druhy chýb triedil, 
zoskupoval a hodnotil, takže 
som mal z toho celú "učtáreň". 
Spolužiakom sa to veľmi ne
pozdáva l{), zazlievali mi túto 
prácu, lenže ja sorm si to ani 
nevšimol, strhla ma ako by 
šopodová stránka tejto činnosti. 

1905 L i s t o t c o v i ( 23. III.) 

l 
niekoľkých číslach úryvky z 
druhej časti. Aj ·my vyberáme 
niektoré z nich. 

Zvíťazili dua argumenty: 1. 
To, že ma vzal k sebe Win

kler, znamenalo, že som sa do
&tal do vy.ššieho ročníka oblí· 
gátneho kl·avíra. Winkler bol 
človek pdjemný, milý, bol to 

! 
Mal som v živote úspechy, a 

! 
l O sprav e eli ňu j ·ú ci ú v od 

~ ! ... Oddá sa písať vlastnú bio-
·' grafiu? A ešte lc tomu dlhú? j Pravdaže, neoddá. Lenže ak ju 

l
. preto môže môj životopis byť 

pre niekoho užitočný. 2. Spo
znal som ueľa významných ľu

l dí. Rozprávanie o nich by molt
~ lo byt' zaujímavé. 

l 1904 

f 
Nemec, kto·rý sa oženil s Fran
cúzik!ou. On sám bo.! sklada

. teľom, aj keď bez zvláštneho 
l tal·entu. Na začiatok mi dal na-

l
' študovať prvú Beethovenovu 

sonátu. 

1 
"Dnes som mal hodinu u Ľa

dava. Vypracoval som sedem 
úloh. Ľadov pouedal: Choľály 

i ste dnes urobili omnoho lep-' i šie. Zopakoval to aj dvakrát. 

~ Pondelok som bol u Winlcle
' ra na byte. Má veľmi pelcný 
~ byt. Jeho pracoVt'ía (tam má aj 
k Tclavír) pripomína ovocný sad: l je veľmi svetlá (rohová miest.., 
l nosť), je v nej plno paliem. 

nenapí.~em ja, napíšu ju , dru- i Na k~nzet~vatóriu . ~oli dva 
~ pal.'\alelne roc-níky teort•e sklad
~ by. Jeden pod vedením Eadova 
j; a Rimského-Korsakova, d·ru:hý 
i pod ved·ením Solovjova. Ja som 
~ sa do&tal k Eadovovi. 
~ Mat~a snívala o tom, aby som 
~ sa uč.H teóriu aj klavír. Gla
! zunov však vyslovil obavy, že 
~ to bude veľa, a poradil nám na 
! prvý rok len teóriu, popri kto
l rej bol beztak obligátny klavír. 

i
. 1905 List otcovi (9. ,_11.) 

"Dnes som mal harmoniu. 
]l Moje úlohy boli najlepšie. Za-
čal som si zaznamenávať, kto 

, lcoľlco chýb urobí. Skoda, že 
! som to nerobil už prv. No, po 
~ prvé, nepoznal som ani žiakov, 
~ po 'druhé, ani ma to nenapadlo. 

~ Zaoberal sa so mnou hodinu, 
~ ale všetlco nestačil prebrať. Bol 
~ toho názoru, že som sa to "ne
! naučil zle". 

! ·Na skúške z ob!.iqátneho kla-

1 Od budúceho roku si však bu- · 
! dem rozhodne značif hneď od 
l začiatku chyby z kontrapunlc-
~ tu." 
i Túto št·aH·stiku som viedol 
l počas jedenástich hodín. Ľadov 

l Včera som bol v notovej 
B Tmižnici a požičal som sl všet-· 
l Iey partitúry pre najbližší leon -. 
~ cert, takže všetci teoretici >lÍ 

i so mnou veľmi nespokojní." 

Rodičia Sergeja Prokofieva. 

mnohé notové príklady ilustru
júce jeho rozprávanie o hu
dobných dielach pochá~z'ajú zo 
zachovaných detských rukopi
sov. alebo si ich autor oživil 
v pamäti. Na pos lednej strane 
"Detstva" je tiež autorský dá
tum 17. X. 1939. 

Druhá časť s.pomienok je na
zvaná "Konzervatórium". Pri 
písaní tejto časti Prokofievovi 
výdatne pomáhala aj jeho man
želka. Prácu na nej viackrát 
pret·u.šiL Pozostáva z ôsmich 
zošitov. Táto časť má 123 ka
pitol. Autorov 7.ivotopis. ·tu· sia
ha do polovice roku 1~09. 

Originály "Autobiografie" , jej 
koncepty, výpisky a mnohé do
kumenty, kto ré uvádza S. S. 
Prokofiev. sú ulo žené v ústred-

hí, a pravdepodobne v nej na
robia chyby. Zo statočnosti. Ak 
sa možno ' tak vyjadril - zo 
statočnosti narobia kopance; 
nie zo zlomyseľnosti, ale z ne
dostatočnej informovanosti, na 
základe logických · predpolcla

.dov. • 

Napoleon - nech si vymýš
ľajú. Nie je to talcé hrozné, ani 
moja hudba t ým nettfrpí. Len
že pes je zalcopaný inde Mám 
dosť materiálov dennílcov, 
listov, poznámlcových zošitov. 
Nechce sa mi ich dať napospa .~ 

j
. krit ike . .Ta viem čítať aj medzi 

riadkami ... 

Keď som mal 21 rokoP a pre
čítal som si "Kroniku" Rimské

l ho-Korsalcova, Čajkovského ži-

víra som musel hrať stupnice, 
arpeggiá, stup·nice v terciách, 

Petrohradské konzervatórium. 

l (Pokračovanie v bud. čís.) 

IGOR WA.SSERBERGER: VII. československý _amatérsky fazzový festival 

Do Pľero a 
za nadše 

." 

IID 
( Doknnčeni e z l , str.) · 

~ú častými hosťami spieva.júce lekárky., 
alebo povedzme inžinieri-saxofonisti, 
kto r í v hudbP 1predstavujú ~pičkovú úro
vei'í . tažko ti ež považova ť fes tiva ly , aké 
sú napr< v Detve a v Is tebnom za ama
t ér.s.ke, k·eď tu vznikajú rozhl asové a 
nramofónové nah rá vky a ich prie beh 
zaznanl.enáva televízia. 

Počas piat ich rokov členstva v pro
!:lramove:i komisii prer·ovs.kého fest ivalu , 
mal som možnosť · pozorovať a spolu
zúčastniť sa na postupne j premene sú 
ťažnej koncepcie fes-tivalu. V p rvých ro 
koch bola· snaha o d6sledné dodržiavanie 
amaté.rs keho š tatútu a dokonc.a n iektorí 
členovia komisi·e navrho.vali diskva lifi 
kovanie súborov, v k torých h ral čo Je n 
.i·eden profes ionál. Takt:iež sa nepribe
raH do súťaže orchestre, akým je napr. 
Pražský dixie land, k de síce o amaterJz
me (z hf,adisk.a zamestnania ) nebolo po
chýb, no súbor vyvíj al intenzívnu čin
nosť v n.ahráv:acích štúdiách a úč·ind«>
val na mnohých popredných z·ahran.ič 
ných festivaJloch. P·ostu:pne - z roka 
na rok - sa od -zásady čis<tého amate
rizmu u;púšťalo , až sa dospelo ku súčas 
nému stavu, kedy sa beriie do úvahy 
prakticky p·rihláška každej formácie a 
rozhodu je sa podľa kva litatívnych kri
t érií. Prog-ramová komisia nemôže obísť 
fakt , že i ·p.rofesioná lni hudobníci hrajú 
jazz mimo svoj ich ·pracovnýoh povinnos
tí, ako amatérsku z áľubu. 

F estivalové konfrontácie 

Ako je známe , festiva l má súť~žný , 
charr.akter, výsled·kY určuje odborná po-

rota . Tohto roku druhýkrát platil nový 
súťažný poriadok, v rámci ktorého sa 
neurčuje jednoduché poradie s·úťažiacich. 
ale tlto ·s a zadeľujú do štvroch výkon
nos tných skupín. V nich sa už ďalšie 
poradie nešpecifiku ie. (l. skupina: eu
t·ópska ex tratr ieda, 2. skupina: eu róp 
ska t rieda, 3. skupina : národná t r ieda, 
4. skupina: t-alenty budúcnost i). Nový 
systém sa osvedčil: odbreme ni! porotu 
od ,pr íl iš detail ného rozlišovan ia a me
d7.A súťaž iacim i nevznik ali pocity k r·iv
dy, ktoré boli sprie vod ným javom pre d 
chádzajúcich ročníkov. 

V minulosti ( aS<i v pos-ledných štyroch 
ročníkoch) sra na :popre dných miestach 
s-triedali spravid la ti istí osvedčení hu
dobníci: ukazovalo s·a, že pre česko·slo 
ven sk ú scénu je charakteristická ustá
lenosť a abs encia nových výrazných ta 
lentov. Za pozitívny aspekt t entoraz 
možno považovať nar ušenie toht•o stavu. 
Skutočným objavom festivalu bolo kva·r
teto Armádneho umeleckého súboru 
(AUS Pr.aha ), ktoré vedie kl·aviroista Emil 
Viklicky, Tento neznámy súbo[" sa 
umiestn il v p rve.i kategórH, čo skutočne 
stojí .za p·ozornosť. Kvarteto predvie dla 
hru koncepčnej ·i technick ej úrovne, kto 
rá ho priraďuj-e k českoslov•enskej šp·ič 
ke. Veľkým objavom .ie najmä bubeník 
František Uhlíi', ktorý .získal cenu urče
nú najlepšiemu sólis tov! festivalu. Kvar
teto .ie zamerané na súčasnú umiernenú 
avantgard u. Na;prioek tomu, že ide o ml.a 
dých hudobní•kov. obišli módnu polo hu 
s;pá].ania rocku a iazzu. V oblasti mo
dern ého jazzu · sa v P'rve i skupine z čes
koslovens·kých · účastn íkov . umiest n il .ešte 
Jazz Q - · český Tešín. Toto combo pat-

rí k najvernejš ím pravidelným účastní
kom festivalu a získa l·o s.i už dobré me
no i na podobných podujatiach v zah r·a
ničL V prv·ej skupine sa umiestnili . i 
dve zahraničné formácie. Kvinteto Jazz 
Carriers z Pol'ska z.namenalo P·odobné 
pre kvapenie. ako kvarteto z AUS-u. Uka
zuje sa že jazz o·päť láka nové výrazné 
talenty a po období hegemónie rocku. 
sa záujem mladých hudobníkov z·ačína 
symetricke jšie členiť na jednotlivé hu
dobné žán re. Medzi vrcholné ťestivalové 
záž itky patrilo t iež vystúpenie švaj čiar
s ke ho big bandu Mani Planzera, ktorý 
v oblasti veľkoorchestrálneho jaZJzu pat
r í medzi e urópsk u špičku. 

V kategórii tradičného jazzu s a v pr
vej sku pine umiestnili výlučne českoslo
venské súbo ry : J azz Fiddlers, Pražský 
dixieland a Nový tradicionál. J ediným 
výrazným prekvapením tu bol výkon 
bra tisľavske.i skupiny. I keď iš J.o o hu
dobníkov, ktorí účinkujú od začiatku 
šesťdesiatych rokov, v tomto zosk upenf 
boli pre po.rot cov l p·re väčšinu ostat
ných účastn ikov neznámi. V Pi'e.r-ove za
nechali ten na j lepší dojem: odborníci 
ocenili najmä zavádzanie prvkov, ktorý
mi narušili stereotyp platný pre väč-š i
nu trad i čných kapiel. Mám na mysl! ne
obyčajne oitoliV'11 prácu s dynamikou, vy
naliezavý aranžérsky príst up, pre javu jú
ci sa dosiahnutím rô:morodých farieb a 
zá;roveň zachovani·e spontánnosti imprro
vizovaných pasáží. 

Zo SJ.ov•ens!ka priš li na podu jati·e ešte 
dve· ď·a lšie skurpiny. Ali J azz Band zo Se
rede patrí k najveiľnejším účastníkom 

festivalu od jeho zal-oženia. Obec,enstvo 
i porot•a súbor dobre poznajú a tiež ten
toki:'át potvrdili svoju dobrú povesť a 
umiestnili sa v druhe j skupine. Nová
čikmi festivalu boli členovia Kvinteta 
Vikt ora Klemona ·:w Senice. Na !c·h h re 
bolo badať, že jazz·ový p rogram pr·ip,ra 
vili špec:iálne na f·estiva.l a ze na ich 
st álom . p6sobisku sa od nich očakáva 

iný druh hudby. Umiestnili sa v·o štvr
t e j kate !lórii, no ide o .schopných hu
()ohníkov, ktm:í by mohli nájsť príleži-

tostné uplatmenie i v rozhlase a v tele 
vízii. 

· Nový orchester z Prahy a klasik 
jazzu .z New Orleansu 

Vítanou novinkou toh to roku bola mi 
mosúťažná exhi bičná časť, ktorá prinies 
l-a mimori.adne hodnotné zážitky. S,po
zm·ali sme v ne:i nový pražsk.Ý profe 
si·onálny big band - a to .Jazzový or
ches ter činohry Národného divadla, kto 
r,ý dirJguj e Ladislav Simon. Te leso hneď 
vo svoj ich z·ač.i atkoch dosiahlo úroveň, 
ktor á ho priraďuje ako rov noce nného 
partnera k dvom našim najlepším or
chestrom s dlhoročnou trad íc io u (Gus tav 
Brom a JOČR }. V porovnaní s nimi do
konca dis-pon uje i s výraznejšími sólis 
t.ickými osobnosťami, ako sú na,pr . alt 
saxofonista Jifí Stivín a tromoo::i s la 
Svatopluk Košvanec (tento náš na i lep
ší jazzový t rombonista už konečn •> za 
necha! svoje občianske povolanie ma
liar'a izieb a stal sa profes ioná lnym hu
dobn!kom). 

. Vyvrcholením festivalu bolo vystúpe
me slávneho amerického k larinet is t u 
Alber ta Nicholasa, k torého s:Prevá rl za lo 
Tr~ditional Jazz Studio z Prahy. Hudo b
nicl, ~amerani na tradičný jazz sa t ak 
mohli stretnúť pr-iamo s jedným z tvor~ 
cov newor leánsk·eho jazzu. Tát·o mož
nosť bola jedinečná tiež pre teoretikov: 
Ni_cholas hrával S>V·Ojho času o. i. s King 
Ohv,erom, J. R. Mortonom , Louisom 
Armst.rong·om - a p·ri mnoh ých stre t
nutiach s ním ·Ožíva li au t·entické príbehy 
z New Orleansu. Ťažko bolo uve riť , že 
možno sa priamo poroz'Právať s člove
kom, kto,rý si dobre pamätá zvuk z 
trúbky Buddyho Boldena, alebo súboj 
Kinga Olive·ra a Freddyho Kepparda o 
t itul ,.kl'áľa jazzu" . Na koncerte Al bert 
Nicholas hral s mladíckym elá nom a po
dal výkon, ktorý dlho ostane v pamäti. 
Pr-e tých, čo ho nepo čuli v Pl'·erov8 mô
Ž·e byť útechou, že za pobytu v čes
koslovensiku nahral LP ;p latňu pr·e Supra
phon. 


