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Z programu Zväzu slov. dramatických umelcov 

V strede pozornosti -
pracujúci človek 

Dita 24. júna t. r. bol v Brati slave zjazd Zväzu sloven
ských dramat ických umelcov. Nakoľko mnohé body progra
mu ZSDRU majú všeplatnú a dresnosť a dotýkajú sa aj hu
dobného umenia, V:\' beráme niekoľko najaktuálnejších výňat
kov zo spomínaného pt·ogramu, ktorý má o. i. stimulovať čin
nosť aj hudobno-dramatických umelcov. 

socialis tickému rea lizmu ni e
len hlásiť, ale ho t iež tvorivo 
uplatňovať a t-eoreticky ďalej 
rozvíjať. Jedno~n.ačnejšie st a
noviská v tomto smere oča- · 
kávame od našich teoretikov a 
kritikov - na jmä aplikáciu 
te jto metódy v oraktickom po
sudzovaní a hodnoten! našei 
každodenne; tvorby. 

*** 

r , 

.J 
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. . . Ide nám o umenie, ktoré 
d<>k áže zaujať mysle a rozozvu
čať city širokých vrstiev na
šich <Pracujúcich. Nechceme vo 
svojej tvorbe znižovať k-ritériá 
a prispôsobovať sa neskúsené
mu divákovi , a le naopak, roz
širovať vedomo.st·i, pocit tri·ed
ne.i spo l u:Patričnosti a estetic
ké nároky nášho pracujúceho 
človeka. V strede našej pozor
nosti musi byť preto socialis
tická súčasná tvorba a hrdi
nom našich čias pracujúci člo
v.ek. 

* ** 

.. . Bude nevyhnutné zamýš
ľať sa nad dobudovaním náš ho 
umelecl<ého školstva. V tomto 
smere urobila niektoré inicia
tívne o·patrenia Vysoká škola 
muzických umení. Zostávajú 
však nedoriešené viaceré otáz
ky ako napr. výchova bábko
hercov, ktorých máme na Slo
vensku povážlivý nedostatok. 
výchova mlaclé ho baletného clo
r astu založením ta lentovej in
t ernátnej školy na bAze ZDŠ-ky 
a Gymnázia atď. 

O vežových 'lconcertoch v Brati slave · píšeme vo vnútr i čísla. Snlmka : K. Vyskočil 

... V tejto súvislosti sa tre
ba jednoznačne vyslov.iť k 
otáz;ke socialistického realiz
mu. S jeho nástupom v na
šom umení je nes·porne spoje
ny kvalitatívny prede l, počia
tok široko rozvetveného prťídu 
náš ho socialistického umenia. 

*** 
... Zaciat)wm päťdesiatych 

rokov pre·nikH niektoré vul
j:Jarizác ie do výkladu ,sociaJ,i.s
tického realizmu, t o však ne
znač! , že by sme sa ho mail 
:lirieknuť, naopak, treba ho 
teoreticky objasňovať a predo
všetkým tvorivo uplatňovať v 
samotnej tvorbe. Sodalis
tický re-alizmus považujeme za 
tvorivú metódu, kto.rá umož
ňuje umelcovi !Pravdivo zobra
ziť skutočnosť v jej dynamic
kom pohybe. Aj keď v ziisa
de vychádza z realist ických 
tradícii pokrokového umenia. 
neobmedzuje sa n~ jeden štýl 
a neuzatvára sa pr.ed výdobyt 
kami moderného umenia. V y
žadu je však dôsledne rešpekto
vať marx-le ninské požiadavky 
stranlckosti a ľudovosti v ume
nf. Plne sf uvedomujeme, že 
v umenf sa nedá prikilzovať a 
teda nečakäme masové prihla
sovanie sa k tejto tvorivej me 
tód e. Sme však presvedčení. že 
umelci 1: marxistickým rozhľa 
dom a s anQa~ovaným spolo
čenským nosto.iom sa budú k 

* ** 
. .. Akoný rádius zväzu mož

no a bude nevyhnutné rozšíriť. 
Aj ked' v centre jeho · rpozor
nosti zostanú otázky ideovo- · 
umelecké, nemožno obchádzať 
an i praktické otázky. ako ie 
sociálne zabezpečenie čle-nov. 
štúdijné možnosti doma l v 
z<lhra ničí, možnosti rekreačné
ho pobytu atd'. 

*** 
.. . Naša opera sa môže opie

rať o vynika:iúcu tvorbu takých 
renomovaných sklactatel'ov ako 
ie Euqen Suchoň a Ján Cik
ker. V oblasti hudohno-zábav
ného divadla za7.n~meni.ivame 
vacs1e úspechy inscen ačn(! 
ako dramaturqi ci<é, hoci ide o 
jeden najvvhľ~dáva nei~ích 
žánrov. Vefa podfžnostj míÍmP 
v tvorbe ore naimenších d'iv~
kov, t u ie okruh autorov ne
úmerne malý a 1íroveň uvádza
ných diel ča.•+" •1 epo stačuiúca 

*** 
. .. Kľizovv vvv:in v posled

ných rokoch oo7.naril v znač~ 
nom rozsahu oblasť di vadelnei 
teórii! a kritikv, oočet marxis -

ticky orientovaných kr.itikov .ie 
,pomerne malý. V zm.vsle rezo
lúcie XIV. zjazdu KSč význam
nú úlohu pri rozvinutí aktiv i
ty umel·eckého fľ'ontu a tvor =
be nových socialistických diel 
ako aj pri širenf umeleckých 
hodnôt medzi najširšie vrstvy 
obyvateľstva . musí zohrať ume
lecká ~rwtika. Očakávanie ' ocl 
nej, že prispeje: k u ias neniu zá 
kladných kritéri! marxisticke j 
estetikY. k roz;prac·ovaniu. , a 
rozvinutiu metódy socialistic
kého realizrnu , a jej uplatne- , 
nia v súčasných podmienkach 
naše i kultúry a umeriia. ' 

*** 

... Zvýšeriú POZOt'llOS( OUd(' 
náš zväz vénova ť. mladej ume
leckej generácii. ktor'e j vstup 
do živo ta bol v mnohom pozna
menaný negatívnymi · vplyvmi . 
vo vývine našé:i spoločn osti a 
umenia. Treba preto hľad ať 
vhodné formy ideovo-výchov
ného pôsobenia na · mlad.ých • 
umelcov. na odstránenie škod 
livých nánosov a faloš ných 
predstáv o pos laní umenia. prí
ťažlivo a tvorivo teito nenerá
cii priblížiť základy marxistic
kej estetiky. za m P.rať ich ta
len·t · a ambíc iP. na plné upla t
nenie v oblasti spol očen sky 
annažovaného umenia. 

Vyznamenania SND 
•• - - ....... 1 .... ·--·" ••• , -~- ... • 

ústredný výbor KSC, vláda ČS5R a OR ts ROH udelili 
k 50. výročiu vzniku .KSČ kolektívu orchestra Slovenského ná• 
rodného divadla za . pracovnú inicia tívu a dos iahnuté výsledky 

·• • t it~;~ ,J 'Kolcktíy , 5,0. výro,či~ vzniku ~S č. Súčasne za ptliiCôv:!!~ 
iniciatív,u , .. ~ . 'dosi [~,hll}!té výslédky k 50. výl.'očiu vztľiku ·KSČ 
u,c1 1.Hll."diploqt ' dirigentovi ' SN.D \Viktorovi M á l k o v l. pre·dse
dov i ZV RQI-1 Fr:allti~kovi V I a š i č o v i a riaditeľ·ovi SND Jä
ncw i K ä'k o š o v i. , .. 

Po dvadsiattr,ft 
r okoch, sa . . 10. 

, ' júna' t. ~- pred :· 
'· stavil ' v· Brati ~ . 

•sl ave ·so svÓjím · 
najnovším ' pro·· 

· gtam.om• .poJJ,slc'fl 
· ,ľudo.vý ·W?;!e,lec: • 

'lc ý stíbor Ma·. 
•· zowsze Z ft .. 21 
. r okpr> .ex.is(e.n_ : . 
cie 1>1/St"upovql ,. 

' 36 k r a'jil'zácll · 
. l ' ~ 

' ' Typickými · • 
·znakmi · · vy-stti-· 
penia ·•tohto. stí· 
bor u s tí ok Fem 

temperante,nt; 
. nél~n 'vr/stupo·. 
rJa11i a ;' näCLher· 
'né ' · 'lcosiýni11 ' 

MArHA N .T URfK 

MOsko·vské le.t.o Predúabiteľot· 
sú'boru , prijal 
min ister · k-u(tú -

. ry ,SS R Mirosl r.11; 
V <.'ilek , Druhá 
snímh~a' . pred· 
strwuje členo' a 

LENINGRADSKÉ BIELE NOCI 
S1í naozaj biele a, lenlngt:ad

ské. Bohatá, prekrásna archi
tektúra mesta, slávne hud.obné 
tradfcie, čulý turistický ruch . 
rušnv život za teplých a bie 
lych nocí vytvárajú pôsobivú 
atmosféru festivalovému dia
niu. Leningrad ie mesto ume
nia a kultúry. Des iatky diva
diel a koncertných s iení s je~ 
dinečnou akustikou a• monu-. 
mentálnou arch~tektúrou priam · 
lákajú. Dostať sa na . festiva)o
vé podujatie v.šak nie je ľah
ké. Stovky turistov a zahra
ničnych hostí urúdia večerom 
do Akademického divadla ope
ry a baletu S. M. Klrova, do 

· Vefkej alebo Malej sály filhar 
mónie, do Malého akadentické
ho divadla opery a baletu, do 
modernej a obrovskej Vefkej ' · 
sály "Októbrový" i do neďale
kého Petrodvorca. letného síd-
la Petra Veľkého. 

Avšak skôr, ako sa dotknem 
leni-ngradského festivalu, rád by 
s om sa zmienil o dvach mos-
kovských koncertoch. · 

ČAJKOVSKIJ A NOV Á 
GENERÁCIA 

Koncertná sezóna (myslia sa 
tým abonentné a iné pravidel
né koncerty, pretG-že v Moskve 

je aj v lete čulý hudobný život) 
sa chýlila ku koncu. Zhodou · 
okoinosU mal som možnosť 
navštíviť dva k~mcerty lau1·eá- , 
tov inter,p.retačný{;h , súťaží. Nie 
náhodou hrali všetci diela Pet-
ra Iljiča · Čajkovského (jeho 
tvorba je zastúpená v drvivei , 
väčšine koncertných . pr~j:lra 
mov ). Ide o laureátov Medzí
národnej sútaže P. I. Čajkov-: 
ského a každ ý p·redniesol ·s od
stupom, po rolwc~. si1tažnú , 
skladbu. Zaujfm:avé na .konc.er- .. ;' 

· toch bolo to. že boli ót•ip'l"ave ~ ·. 
né pre domáce .publikum - . 
veľmi ]:}Očetné - s v'rcholnou 

' umeleckou zodpoved'llosťou 

. (.akou by sa mohli pý.~ iť naj
honosnejšie svetové festivaly ). 

Najprv to bol koncert vo Veľ
kej ·sále moskovského konzer
vatória s Moskov.skou filhar
móniou. Za diriqovania Ivana 
Špillera hr.aH: Viktoria Jaglin
govä Hokokové variácie, Vladi
mí·r SpivakÔv hus l'ový koncert 
a, Jevgeni] Mogilevskij klavírny 
koncert b mol. Bol to sviatoč -
ný konce.rt novej špičkovej so
viet/ike.; inter-pretačnej qenerá
Cie. . Viktoria Jaglingová o& 
~vo.l!\o vystúpenia na Inter.pó-· 
d iu v Brat islave rapfd ne ume
lecky doz.rieva, jej hra boLa J 
technicky takmer dokonalá, 

s1ÍI1oru '7rl ja . 
visku · d ivadlo 
P O Hoiezd o 
sla va. 

Snfn;tky: .. csn: 

zvukovo kultivovaná. detailne 
or·epťacovaná. l tie na.inároč• 
ne jšie pasáže hrala s brilant
nou fahkos1lou a zvukovou sub
tilnosťou. Myslím, že rokokové 
variácie som s takou samozre.i ~ 
mosť·ou ešte nepočul zahrať. 

Vladimir Spivakov ie hviez• 
dou; eštP. len prišiel na pó
dium, a potleskom ho víta lo 
niele-n publi-kum, a le aj orches
ter !! Jeho hra má ele9anc!u, 
zre lý výraz. má ;edinečné zvu
kové i technické dispozfcJ.e. 
Slovom, ie to huslista v·eľkého 
fo rmátu, ktorý má otvoren6 
dvere d·o celého svet a a né-

(IPokračovanle ne 3. str.)' 



Vybrali sme pre vás 
Zo správy predsedu OR CSROH s. 

Ing. K. Hoffma nna prednesenej na 
VIII. viieodborovom zjazde. 

XVI zjazd Komunistickej strany 
• Ceskosl ovenska zdôraznil po· 

trebu obnoviť významnú spo ločenskú 
a výchovnú funkciu umenia a kultú· 
r y a zásadu rozvíjať naše národné 
kultúry pri reš pek tovarú špecifických 
čŕt a p r i uplatňovan! jednotných le· 
n inských, triednych a internacionál· 
nych pr inc!pov. 

f ebruárové plénum Ov KSC zdO· 
raznilo zodpove dný podiel oddie· 

lov na šírenie soctalist1cl<ej kultúry 
a na u tváranie socialistického spO· 
sobu ~ivota. y kultúrnom pôsoben i odborov sa 

uplatňuje a prejavuje podiel ro· 
botn íckej t r iedy na rozvoji kultú ry 
a umenia. To predpo kladá, aby od· 
borová orgány a organizácie veno· 
vaU kultornej činnosti vllčšl u pozor· 
nosť, chápal! ju a ko nedeHte1'l1ú sú· 
časť všetkého, čo odbor y robia. 

J e treba d.oslahnut to ho, aby sa 
ku ltt1r na činnosť organ izovala v 

kaM eJ zá kladnej odborovej organ!· 
zácll a Očlnnejšle s a využívali zá· 
vodné kluby, domy kultóry a knlž· 
n lcé. Zvlášť v tých miestach , kde 
pOsobls odborové lm ltúrne zarladn .. 
n!a, sa musia uplatňovať závody nie· 
len a ko výrobné, ale 1 sociáln e Jéd· 
notky a musia ovplyvňovat miestne 

Na ňom pracujete? 

.. . odpovedá Ján Mária Dobrodinský, 

hlavný zbormajster Slovenského filhar
monického zboru. 

- Začiatok sezóny 1972- 73 bude pra· 
covne dos t náročn9. lhned po návrate 
z dovolenky budem pripravovať SFZ na 
zá.jazd do Ottobeurenu v NSR, !<de s po· 
lu s orchestrom SF pod taktovkou L. 
Slová iía odznie { 27. VIII. ) Beethovenova 
IX. symfónia. POpritom naštudujem ~tyrl 
l<a nt ätové, poslucháčsky miílo zná ~ 
me skladby Johatt111esa Brahmsa, ktocé 
sa bud11 nahrávaf n o platne OPUS za
čiatkom septembra za dirigovania dr. H. 
Swarowského. A d ale J pô jde sezóna svo· 
jim obvyklým tempom: zá jazd do Košfc 
s Carminou Buranou od C. Orffa, pre d· 
veden ie Očenášovej symfónie O zemi a 
človeku v rámci BHS a konečne - v 
ok tóbr i - opät IX. symfónia ( trikrát) 
p od t aktovkou L. Slováka, a le tentoraz 
v Prahe. Budil to zahajovacte koncer ty 
prvej sezóny L. Slováka ako šéfdlrlgen· 
to FOK a je velmi milé, že st pozval na 
túto pdléžltosť práve SFZ. Popri t ýchto 
koncertoch s orchestrom st mustm ná jsť 
čas znovu naštudovať Sostakovtčov~ch 
X. poém, Ittoré nahrá m pre é!s . rozhlas 
v origináli, t. j . v ruštine. 

M. ME:SAROSO\i' A 

kultúrne pod mienky. Vyžadu je to 
ľozvijanie spolupráce s národnými 
vý bormi a s miestnym! kultú rnymi 
inštitúciami. Účinné pôsobenie mož
no dosiahnuť Iba tesným zomknuUm 
závod ných· klubov a domov kultúr y 
s o závodmi a pracovnými lw lek tíva
mi, zlepšen ím riadiacej p ráce národ
ných výbor ov a r ozšfrenfm spoluzod· 
poved nosti v organizá cii za spoločné 
kultúrne zar iaden ie, A by bolo dosiahnuté zlepšenie čin· 

nosti odborových kultúr nych za
r iadení, musi sa ich spätosť s o zá
vodmi výrazne prejaviť angažovaným 
soclalistickýtn obsahom, rozv!janťm 
tvorivých schopností pracujúcich. 

J edným z dôležitých momen tov 
kultúl'llej činnosti odborov je spo· 

lupr áca s tnllelcam! a tvorivými pra
covnfkml, ktorých tvorba je socia lis
t icky angažovaná. Pre odbory 1 pre 
t ýchto umelcov bude prospešné nad· 
viaz ať pevne jšiu ~;:poluprácu a rOz· 
ttymt fot•m am! organ izovať stretnutia 
praCujúcich s umelcami, podporovať 

zbližovanie profesionálnych umelcov 
so závodnými kolekt!vaml ľudovej 
t vorivosti, organizovať prel1l!adky H 

Výstavy, vyhlasovať ceny, konkurzy, 
t ématlcky zamerané ú lohy na diela 
o robotnfckej triede, hrd inoch práce 
a o živote pracujóctch. Tento c1et 
s leduje a j r ozhodnutie ORO o ude· 
rovanf cten Antonína Zá potockého. 

Z redoklnej polty 
Kabinet ĽSU prt KPO v Banske/ 

Bystrtct usporiadal v d iioch 3.-5. 
ftlla 1972 prázdntnov!1 semináre ško
l ente učiteľov HN a · spevu Ľudov!Jch 
!§k6Z umenta Stredosl ovensk iillo kra· 
Ja. Organizácia t mater talne zabez· 
pel!ente úl!astntkov, zaistenie vysoko· 
hodnotn[jch l ektorsk!)ch kťidrov !.l· 
spokoJtlo at ndročnemch účastnikov 
!§kalenia. Tot o Nkolf1nle pr ini eslo ve· 
l a nov!Jch cenn!}ch poznatk ov z ob· 
lasti r i ešenia tntonal!ných a ryl mic· 
kých probMmov, ktor ti sa . ·tak často 
vyskytujú v praxi. Dalet sme sa do· 
zvedel! ó vel mt progrestvnych novo
vypracovaných sptisoboch rytmlckef 
výcltovy spofenet s pohybom. Vel'mt 
zau{tmavo a výst i žne približil sp6sob 

. vyučovania de;tn hudby [ v súvtslo~tl ·.;, 
s ' pq~tíl{al]tm prt§lfl$.Wíg!Ui.!S.U!J!.~LJ!. ,.i 
sp6sob vyul!ovania zaklaaov 11udol1; , ~ 
n{}cll foriem a nduk:y o hudobnýťJh ' 
ndstrotoch odborng aSistent PT? v Pré· 
!§ove Teodor L 1 pt dk. Potešila sprá· 
va, Ze sa prlpravufe k vydaniu u !Jeb· 
ntC'a liN pre 5.- 7. rol!ntk nStJ, ktoM 
doteraz v ntL!§et pedagoglcket litera
túre chýbala. 
Vďaka za toto dobre zorganizova· 

. nti a po odborne; stránke kvalltftt! 
pripravené školenie patr i natmli M· 
dúcemu Kabi netu pre DSU prt KPG 
v Banske; Bystr ici, prom. ped. Fran· 
t tškovt S up t n o v t a lek torom: Fi· 
lipovt Ru snd k o IJ t a Teodorovi 
L tp tá k o v l - odborným asisten· 
tom Pedagogl ckef fakulty '' Prešove. 

GORDANA DAXNEROVA 

Skolská hudobná výchova: 
Dobra vybudovaná kni~nica je výdat· 

a:fm pomocnfkom učitela v každodennej 
pedagoglokej praxi. Zvyiuje jeho odbor· 
cost i pedagogické majstrovstvo, zefek
Uviiuje jeho prácu, lebo v knihách s6 
uložené bohaté skúsenosti vynika júcich 
teoretikov i praktlkov. 56 tnm riešené 
probltmy. 1 ktorými sa pri svojej práci 
atretliva. 

Preto mnohl dobrf učitelia hudobne j 
vfchovy s i sústavne budujú odbornti 
knilnlcu hnecf po prlohode na i kolu. 

I ked' vera u!!itelov má dobre vybu· 
dovant odiJornú kni:lni cu, článok by 
mat byť akýmsi návrhom pre vyie 60 % 
ullltelov, ktorf učia hudobnú výchovu 
v mnohých okresoch neodborne, bez 
t.atriilnej kvalifikácie! 

Správny metoďtckt postúp te tedntrn 
z prvých a t ákladných predpoklaiow 
nspd nej práce v hudobneJ vtchoYe. 
V te jto oblasti vydäto SPN ' l'rahe 
u~abné texty: Metodika hudebnf výcbO 
vy v 6.- 9. ročnfku ZOS. (Cena 12,
korún. ) Je to zAklad nA prfrul!ka, ktod 
hy neniala chýbať ani v jedoej knU• 
nici. Hovoŕf o nasledujúcich ottzkach
Pedagogické, psychologické a eatetlckt 
predpoklady hudobnej výchovy. DidaJc
lické otázky hudobnej výchovy. Meto· 
dika hudobnej výchovy. Metodika spev· 
ne j reprodukcie (i n6cvlk plesne). Me· 
todika počtivanla hudby s náukeu o lliu
dobných formá ch a nástroj~. Holina 
hudobne j výchovy. Mlmotr~na l a i•· 
moškolská hudobn4 výchova. 

[Zápisník 
Dva júnové dn i (8. VI. a 9. Vl. ) boli 

vyhradené pr e VI I. l'očnfk S(lťn~e ume· 
lec kej tvorivosti vysokoškolákov pod 
eg idou Minis terstva školstva SSR a Slo· 
venského ústredného výbor u SZM. Po 
východoslo venskom Pr ešove sa Trnava 
uz po druhýkt•á t u ja la súťaže a pr e toto 
mesto, kde žil a pôsobil jeden z nesto· 
r ov s lovenskej hudby - M. Schneider· 
Tr navský, s a môže stat tra díciou, alebo 
zakotviť aspoii na určitý čas, kým sa 
súťaže neujme ďalšie mesto. Cen tr om 
d ian ia a hostiterom bola pedagogická 
fakulta UK, kde s a ziš li vyso koš kolsk! 
š tudenti, a by v rá mci zborového spevu 
a komorných orciléstrov prakticky dO· 

Miešaný spevácky zbor Technik pri 
SVS v Brat i slave s dirígeltt om V. Sluj 
kom. Snímka : E. Barč 

lm mentovall svoje umelecké ambťct e . 
Zvláštnosťou tohtoročnej súťaže bolo 
upustenie od určovania poradia !.-III. 
miesta, čo pôvodne zna menalo v is tom 
s lova zmysle navonok efektné odmeľío· 
vanie za výkon. Z<l to s a siahlo po 
o patreni, k toré preds tavovalo Jepš ifi roz· 
vrstvenie uznanf každému účastnikov!· 
ceny m olllt byt udelené jednotlivo, cenu 
mohli získa ť a j v iaceré zbory, jedno tlivý 
zi)Qr mohol zťslta ť 4! viacero cien. kaž
dá cena nemusela byf udelená. Ta kéto 
zásady odme11ova nla boli adekvá tne jšie 
danej rea lite, ak uvážime fa kt, ~e v pori · 
state tde o sú ťa ž a ma térov. Cenu ZA 
ideovo-umelecky vysokohOdnotný pro
gram zfskal Miešáný spe.vácky ~bor 
t echni k pr! SVS v;. Bra t-is lave -1 Akade· · 
mie ký · spevácky zbOr UK v Trnave, ce
nu za cieľavl'ldomú hudobno-pedagoglc· 
kú činnosť v z borovorn speve spevlícky 
zbor Mladosf pri PdF v Banskej Bys trici 
a Oie1'čl!nský koniorný zbor Ponlt••an 
pri PdF v Nit re, cenu za kultCn·no vý
chovnú činnost udelila porota Mlela· 
nému maďarskému spevá r.kemu zboru 
pri PdF v Nitre. V ·r ánicl súťa2e lmmor· 
ných orchestrov porota t•ozhodla l. mies· 
to ne udelif, 2. miesto udelila Komor· 
nému orches t ru Colieglnm musicum PdF 
UK v Trnave pod veclenlm odb. a s. J. 
Albrechta, ktorý zis ka! osobitnú cenu 
za svoju dlhoročnú záslužnú pedagoglc· 
kú č innosť pri rózvfjanf komornej hry, 
Dt· uhé miesto zfs kal a j Komorný orches
ter Technik p r i SVŠT v Bratis lave pod 
umeleckým ' veden!m J. Drmolu a ko· 
nečna 3. miesto Sláčikový komorný or· 
chester PdF Univerzity P. J. Safárika 
v Prešove pod vedením odb. as. F. Slav· 
kovského. 

Patr! k dobrým tradíciám súťaže po· 
zvat (mimo súťaž ) hosťa zo zahraničia. 

Tento r ok to bol Zbor š tudentského 
zväzu pri univerzite v Hels inkách. Sú· 
bor má výborných sólistov, ktor t ( spolu 
s n iektorými ďalším! členmi l sú poslu· 
cháčm! Sibeliovej aka démie. Pod vede· 
nlm svojho dirigenta Erkki Pulinena 
podal s úbor na koncer tnom vystúpeni 
,svedectvo veľmi dobrej kvality. 
. Trnavská súta2 prin iesla so sebou po
znatl{y a tým a j ú lohy pre bud úcnost 
úprimný záu jem o vážnu hudbu zo str a
ny · študentov z pedagogických fakúlt 
(p redpokladá me ho ako podmienku ) a 
u š tuden tov Iných fakúlt je vel mi cenný. 

l 

Knižnica 
uči te l' a 
hudobnej 
výchovy 

V záu jme o zborový spev nadvl:lzujeme 
na nemalú domácu tradíciu, bolo by 
vša k žit1d úce, aby sme sl dobrú tradíciu 
vybudo vali nj v pestova ni orchestrálnej 
h ry. Malo by sa stať samozrejmosťou, 
ba pýchou unlveJ'zity v lastniť nielen 
dobrý vokálny súbor, ale v rovnakej 
miere podporovať [zo s trany vedenia 
l{atecller) existenciu a rast kvalitnéllo 
inšt rumentálneho súboru. Na budúcich 
súťažiach SUTV by sa mohla paleta sú· 
ťažných ){at egórlí rozšfr it napr. o vý· 
t varné umenie ft pod., pretože poclneco· 
vanie umeleckej činnosti vysokoškolá
kov-amatérov je dôležito u súčasťou sú· 
merného rozvoja osobnosti každého 
mladého človeka. 

V budúcnosti by sa preto malo pri~ 
stúpiť aj ku koncentrovanejšej a širšej 
propagácll medzi vysokošlmls kou mlá· 
dezou na jedn e j strane a l< akt!vnemu 
zapojen iu študentov v samot ne.j organ i· 
zácii súťaže na strane druhej. Súťaž 
môže spln iť svo j pravý účel len v tom 
p.rfpacle, a .k sa stane vecou s11motnej 
študu júce j mládeže, ak bude mať spätný 
odraz, a ir bude vedieť zak tivizovať a 
vzbudzovať v mla dých l udoch záujem 
o umenie - a tým o ln!ltúrne d ianie 
naše j Jn•ajiny. 

I. SISKOVÁ .. . 
Od 28. mar ca do 9. júna t. r . stala sa 

Trnava s vedkom IV. trnavskej hudobnej 
jar! Mikuláša Schneid ra-Trnavskálto. 
Málokedy sa pomerne v krátkom časo· 
vom (Jseku nasl<ytne prlležltosť v ypočut 
st špičky domáceho i za hran ičného In
terpretačného umenia. Tak v Trnave 
účinkovali - s poprednými orchestrami 
SF a SF - vynflmjúcf sovie.tskf huslisti 
Igor Ols trach a Pavol Kogan. Pod zá· 
š titou ZSS bol 17. apr!la t. r. autorský 
večet' venovaný tvorbe národného umel· 
ca M. Schneidr a-Trnavského. Okrem Slo· 
vensM ho filhar monického zboru vystú
pili tu a j vfťazl<y I. ce loš tá tne j spevác· 
kej súťaže Trnava 71 - Anna Krato· 
chvílová a Mária Turňová. V ten Is tý 
deň predstavitelia mesta i ZSS otvorili 
pamätnú izbu M. Schne id ra-Trnavského. 
O premiére programu Cameraty Slo· 
vacca diía 24. a prlla t. r . sme už v HZ 
pfsa ll. Umelci z ]uhoslávl!l - Beleh rad• 
ské dycho~é kvinteto precln ir.sll 
skla dby väčši nou menej známych a u· 
torov clľía 15. má ja t. r . Tal{, ako náv· 
števn ici boli na dšení lu!isnyrn umelec-

Komorný orchester CollerJtWrl musi . 
cum pr i PFUK v Trnave. 

Snlmka : E. Barč 

kým pr ejavom srdečnosťou a skromnos· 
tou sopran istky Helenity Olivaresovej 
[29. má ja t. r . ), tétlt bola umelkyiía na d· 
šená záujmom publika (a naj mä trnav• 
skeJ ml.!í deže ) o Jej vys túpenie. Záve· 
še ná záu jmom publlka [ a najmä trnav· 
Júna t. r . pocl záštitou MS SSR, SOV 
SZM a v spolupráci PF UK. Niesol sa 
v znamenl VII. roi!nfka súťaže umelec• 
ke j tvorivosti vysokoškolá kov (o akc!l 
pfšeme v tomto člsle HZ ). 

úspech Trnavske j hudobnej jari zá· 
visí a j od záu jmu publlka, ktoré sa 
rozšfrllo n ielen o hudobnú mládež · z tr• 
navsl{ého Gymnáz ia, ale a j o študentov 
ostatných trna vs kých škôl a pracujúcich 
mnohých trnavských závodov. . 

Pr i t e jto príležitosti patrí podakova• 
nie za organizačnú prácu prípravnému 
Výbor u, čestnému predsedLlictvu MNV, 
MsV KSS v Trnave a Mestsl<ému domu 
osvet y, \{ torého pl'acovn!lmm sa poda· 
rllo vybudovať tradíciu , t'obiacu česť 
kultúrnym dejinám s tarobylej Trnavy. 

A. VALOVA 

Z oblasti dejln hud by nám - okrem 
tnýllh diel - dobre poslúžia : Dejiny 
eurOpske j hudby od Graciána černui6ka. 

O de jinách slovenskej hudby pod rob• 
ne pojednáva : Slovenská lludba .•i:Jd Iva
na Hruiovského. Okrem prehladu dej1n 
hudby na Slovensku dn 19. storočia, hn· 
vod o týchto zlíklndných otázkach sla· 
venske j hudby: Vznik s lovenskej národ• 
ne j hudby. Sta rá slovenská sklada tersk8 
generácia. Hudobný život na Slovenskú 
11 roku 1918-45. Nástup mladše j sk la· 
daterske j generácie. Skladatelia, tvorive 
činnf v oblasti ope rety, spevohry, hud· 
by pre súbory, rozhlasovej a populár• 
nej hudby. Hudobný život na Slnvensku 
od roku 1945 podnes. 

(Dokončenie na 8. str .) 



... z triednych 
a straníckych pozícií 

l' eno1'ané kritike 
MEDZI základné poučenia uplynulého obdobia patri 

poznatok, ::te oblasť kultúrneho života spoločnosti je 
frontom ostrého ideologického boja. Logika tohto zá· 
pasu nepripúšťa kompromisy medzi ideovými základmi 
socialistickej a buržoáznej kultúry a umenia. Teória, 
ktorlí u nás propagovali predstavitelia praficovýoh a 
protisocialistických síl o akomsi jednotnom nadtried· 
nom kulttrnom prúde v súčasnom svetl!, je nielen fa· 
lolná, ale ako ukazujú naše skúsenosti, slúži ilko n6• 
stroj oa deštrukciu ideových principov umeleckého po• 
hybu socialisticke j spoločnosti, ako kepienok na zastre· 
tie skutočných zámerov reakčných sfl. Zápas medzi 
pOkrokovými revolučnými silami súčasného ľudstva -
na čele so svetovou socialistickou sústavou a reakljný
ml silami - na čéle so stlčasným Imperializmom sa 
uskutočňuje vo v!ietkých oblastiach života spoloiínosti 
- aj v kultúre a umenf. To nás zaväzuje k tomu, aby 
sme ku kultdre a umeniu pristupovali vždy dôsledne 
1 triednych a straníckych pozícii a rozhodne čelili 

akýmkolvek pokusom zastierať protiklady medzi po· 
krokovými a reakčnými tendenciami v kultúrnom tJO· 

hybe ludstva. 
[Z vystúpenia vedúceho delegácie OV KSC 
na zjazde ZSDRU - Ľudovíta Pezlál'a ] 

. . . o metóde 
socialistického 
realizmu 

METODA socialistického realizmu nie je výmyslom 
jednotlivca alebo skupiny, ale je logickým vyústením 
umeleckej tvorby v podmienkach socialistickej spoloč· 
nosti. Táto tvorivá metóda nadväzuje na všetko pokro· 
kové a hodnotné, čo vo svetovej kultúre vzniklo. Cez 
renesanciu, klasicizmus, romantizmus, osvieteoecký a 
kritický realizmus; cez všetky úspechy a vrcholky kul· 
tllry prišiel socialistický realizmus, aby si vzal ich hu· 
manlzmus a demokratizmus, aby sa poučil z ich poetik 
a formálnych vynálezov a aby - koncentrujúc výdo
bytky skutočného umenia - dal ho raz navždy rudu .. 

Metóda socialistického realizmu rozvlja mnohožánro
vosf, mnoho!itýlovost' a mnohostrannosť poeUk. Vyplý\18 
z objektlvnych zákonitostí socialistickej revolúcie, z jej 
ziujmov. ktoré sú nad všetký1tJ, Všetku bohatosť ume· 
~eok oj tvorby ronija· na · jednotnom základe. !\lou" .je 

~?clallstlcký · ôbilD iľ äK'tr"Zä'1l1llttfiý'' pred()bklad. ·Nou" je~ '·"· 
r' Jlvtihi6 ·objekUvna pravda v je j dynamickom pohybe, . 

v je j revolučne j pel·spektive·:·rba ten umelec postrehne 
hlbku :tivotnej pravdy a môže ju 8Vojhn talentom silno 

. zobraziť, ČO vn1ma a poznáva svet v jeho triednych 
protikladoch, strauf onomu novému, vlieva do svojho 
umenia nefalšovaný, ueprikrášľovaný živo.tný opli · 
·miz mus. 

Obviňujll nás, 2e v umení chceme pestovať akýsi 
erárny optimizmus. Nii! takého práve vyspelé s uciaJis .. 
tickA spoločnost otvárajítca ľuďom perspektivy , ne· 
potrebuje. Náll optimizmus príšti z hlbokej viery v !Ho
veka. z te j viery, ktorou sil a j na dne t ragiky pred· 
chnuU Sofokles, Shakespeare, Gorkij. 

[Z vystúpenia Pavla Koyša na z jazde ZSDRU ) 

Do Domova slovenských výtvar
ltých umelcov v Moravanoch po:;ý 
val na dni 29. a 30. j 1ína t. r. 
Slovenský h!tdobný f ond. Pozván
ka znela na seminár o hudobnej 
kritike a adresovali ju najmä mla· 
dej, na kritickom, recenzent~kom 

poli prvé kroky podnikajúc:e j ge
nerácii. Venované teda mladým, 
ale súčasne i jedna z prvých, jed
na z ešte stále mála možností ho
vori! bližšie o veciach dnes na
najvýš aktuálnych nielen v hudob
nom ž{vote, ale aj pre všetky ob
last-i života našej kultúry. Cieľom 
t náboj om seminára sa takto sta· 
lo ttlelen podnetné pretraktovanie 
zást1d problemat iky hudobno
kritickej pra;re každodenného ži
vot a, ale v prvom rade domino
vala ústredná téma - marxistic
ko - leninská estetika a jej aplik{J 
cia na súčasné umenie. 

Na tento cie! sa zameral aj 
hlavný referát . k t orý predniesol 
dr. Zdenk o No vá če k , CSc. V 
prelitáde . hlav,nej!iích estetic/,·ých 
orientacií v súčasnosti (existen
cionalizmus, neopozitivíZmlLS, prag . 
mat ickti estetika, klerikálny este
t izmus a l. ) osvetlil základné črty 
týchto smerov a súčasne poukázal 
na ich my.~lienkovú a záberO!!Ú 
ohraničenosr. K<Jmplex týcht o 

estetických smerov k onfrontoval so 
základnými princípmi marxisticko-

Do redakcie 
sme dostali za
ujímavú obra-

zovo . slovntí 
Ročenku národ
ného divadla v 
Prahe. Z úvod
ťlélzo slova ria
diteľa ND zasl. 
um. P. Kočího 
rJyberáme aspoň 
ieden postreh: 
.,Pri v~etkej 

skr omnrnti 
. možno · povedar, 

že sa od· tesene 
r. 1969 začína 
daril' soclalis
ttcká renesan
cia tdei, lctoré 
uložili naši ľtt· 
dia do víerzka 
Národného di
vadla" 
Ročenka zahr
rl!t]e divadelné 
~ez6ny 1969- ,.,.,..,...,._,......_ ............. ~ .... . · 
1971. 

leninskej estetiky, s jej tísilím o 
čo najširší záber, o akcentovanie 
falctu, že umenie je nielen odra 
zom skutočnosti, ale súčasne je aj 
oý1·azom spoločenských ídeá!• v a 
umelcovej sebarealizácie, 1 úsilím 
marxisticko-leninskej estet'iky po
stihnúť a rešpektovať špecifičnost' 
jednotlivých umení. Centrom po
zornosti sa stal, ptirodzene, prob~ 
lém aplikácie zásad a noriem mar
xistic!co-leninskej eS'tetiky 1UI ob
last hudobného umenia. 
Veľkú pozornosť ve1toval hlavný 

referát, ale aj neskôr - v di sku
sii účastníci seminára otázkam 
funkčnosti umenia v spoločnosti, 

požiadavkám spoločnosti na ume-
nie, otázke vkusu, triednelw 
aspektu, hodnotového systému, 
otazkam kultúrnej politikJJ v sú· 
časnosti. V diskusii Te tomuto 
okruhu otázok prehovoril aj za

slúžilý umelec prof. Andrej O č e

n á š, predseda Slovenského ltu'dob ~ 

ného fondu, ktorý spolu s riadite~ 
[om Sl-IF Jánom H e der om re

prezentoval usporiadateľskú inšti

t tlc iu. 

So záujmom tíčastníkov seminá~ 

ra sa stretli aj oba koreferáty: 

dr. Vladimíra C í ž i k a o podmien-· 

kach kritickej práce v tlači - v 

denníkoch i v odbornej tlači, o 
praktických skúsenostiach z viac ... 

MARIAN JURIJ< Moskovské leto 
a 

LENINGRADSKÉ BIELE NOCI 
(Dokončenie z l. str. ) 

zory, že je dnes najta lentova
ne,iš ím hus listom v Sovietskom 
zväze - súdiac pod ľa tohto 
výkonu - budú asi pravdivé. 

hr al štátny symfonický or
chester ZSSR za di,rl!'lov.ania 
Maxima šostakoviča Čajkov
ského IV. symfóniu a opäť kla
vírny koncert b mol s ďalšlm 
laureátom Naumom Starkma
nom. Podra môjho názoru. 
š t ar<kman, hooi dis]X)nuje tak
t iež vyspelou technickou dŕOV• 
ňou. cľaleko zaostáva za mlad
ším Mogilevským. už ce lkovou 
koncepciou hry .a zvukovým 
bohatstvom. Skôr sa upriamu
je na vypracovanie deta.!lov, 
ako na celok. Pt'ijemným pre• 
kvapením bol Maxim Sostako
vi č, ktorý . dostáva Č·Oľ3Z v.!ac 
prlležitostf v náročných ume
ieck,ých úlohách. Má, ako sa 
hovorí, výborné ruky, tempe
rament a muzika litu S vynlka
iúcim orchestr<lm hral ča.11<ov
ského dielo br!la'llt,n.e a zvuko
vo efékt·ne. 

už IPO deviat.v raz. Základnou 
ideovou osnovou festivalu je, 
aby v podaní sovietskych só
listov a interpretov zazneli 
najlepš ie diela sovietskej hud
by a svetove] klasiky. Oprot: 
predchádzajúcim ľO'kom sa v 
tomto roku zväčšil podieľ ba
letných a folklórnych predsta
vení. P.re úplnosť obrazu uvá 
dzam prehľad : balety - Spia
ca krásavica (P. I. Cajkovsk~j), 

premietanie hudobných filmov 
(Lej la a Me<lžnun, Maja Plisec
ká, Labutie jazero .a !. ). 

Ziaľ, nemohol som sa zú
častniť všetkých podujat!, ale 
iba t roch (o ostatných bude v 
budúcom čísle HŽ r·eferovať koO
lega A. Gabauer ). 

Nové uvedenie balet u Labu
tie jazero, v obnovene; reži
sérskej · redakcH K. M. Serge
ieva pot vrdilo v celom svete 

Zaujímavým typom in terpre
t a je Jevgenij Mogllevskij. Al 
on disponuje patri čnými tech
nickými a muziká lnymi danos
ťami. Avšak :Jeho hra nie je 
efektnou, päčivou .~Zreime sl ie 
mladý . klavirista vedomý, že 
hrať Čajkovského b mol kon
cert po skvelých kreáciách Gl
\etsových, Richterových a celei 
ple.iédy iných slávnych rus
kých a sovietskych kl;w iristov. 
n!e ie maličkosť. Ak bv smP: 

• ho chceli presnejšie zaradiť, 
tak · je skôr typom gllelsovské
ho interP'reta. Jeho hra je 
t echnicky dokonalá. má ll)evný 
rytmus. boha tý a dife rencovaný 
zvuk. K Nejqauzove:i. resp. ku 
Gilelsovei škole ho 'laraďu ie 
hlboký ponor do di·ela. úsilie 
o syntézu sólového partu a or
chestra. Nevyžíva sa iba vo vir
tuozite: ale popri nej buduje 
dielo ako celostn\l architektúru. 
A túto stránku Mogllevského 
prlstu~:m . mvsltm, t reb a vvs·oko 
oceniť. 

Na druhý deň zasa v kon
certnej sieni P. I. Čajkovského 

LENINGRADSKf FESTIVAL 

sa podstatne a zá9adne ltšl od 
poňatia našich a ostatných za
hraničných festivalov. Zásadný 
rozdiel S!POčtv.a v tom, h fe-s• 
tival ie v;\1\u~ne táležltosťou 
domácich telies a Inte-rpretov. 
Tohto roku sa Biele noel usku
točnili v dňoch 21.-29. iúla -

Večne živ4 Labutie jazero v podanl leningradských 
umelcov • •. 

Surale (F. J.aruUin), Labutie ja
zer o (P. I. Cajl«lvsklj ), Stvore
nie sveta (A. Pet•rov), Legenda 
o láske (A. Melikov); opery -
Abesalom a Eterl (Z. Pallašvl-
11}. Borls Godunov (M. P. Mu
sorgsklj} . Ďalej tu boli tr! kon
c·e.rtv Lenlnj:'Jr.adskej ťHharmó
n!e, 1eden koncert Stá t neho 
SIVffifoniokého o,rchestra Tatár 
skej ASSR, koncer ·t:v súooru 
Ber.1ozk·a, tanéčoné pro9r.amy 
chor~og,rafdokého uČUišťa .a 

uznávané kvality lenLngradské
ho baletu. Vysoká pohybová 
kultúra, technická suverenita. 
esteti.cká krása ľudského te
la v súlade s pohybom a hud
bou - sú zá'kladné črty repro
dukčného slohu niele n tejto in
scenácie, ale a.i ostatných. Le
niMradskému baľetu sa v m·l
nulostl vyčitalo, že 1e !Priveľmi 
akademický, konzervat!V'!ly. In
scenäcia baletu Hamlet od s11-
časné-ho leningradského skla· 

ročnej recenzentskej činnosti v ob ... 
!asti nášho lwdolmého života,: a 
dr. Ľuby B a ll o v ej o nevyhnut· 
nosti hudobnohistorickej eru.dípi~ 

pre vykonát>anie kriticke j práce. 
Mladá slovenská hudobná kriti 

ka sa na tomto seminári mala 
možnost' stretnú( aj .~o zástupcami 
niektorých hudobných inštitúci í -
s riaditel'om Slovenskej fillta~nl.ô~ 
nie dr. L. Mo k r ý m, CSc., so zá.., 
stupcom vedúceho hudobného vy .. 
sielania čs. r ozhlasu M. V aj di č .. 
k o m, s riaditeľkou Státnej fil .. 
ltarm6nie v K ošiciach A. K o v á .. 
i' o v o u a s redalctorom Sloven-> 
skej televízie P. F U kô m. I-lostict 
informovali o problémoch svojich 
inštitúcií, o úspechoch i zložitos-. 
tiach ich súčasnej pr áce i o naj .. 
bližších plánoch. Analyzovala set 
doterajšia situácia v oblasti vzťa 

hu - hudobná kritika a '1wdolmé 

inštitúcie M Slovensku, htadali sa 

optimálne for-my lJudtícej spolu_, 

práce • 
Moravianský seminár bol teda 

jednou z prvých možností hovorU 

o veciach nielen akttiálnych, ale 

i prepotr ebných. Návrhy účastníM 

kov - usporiadať podobné a,kcie 

častejšie - stí azda najvýrečnej-o 

~ím svedkom vážnosti a užitoč~ 

nosti takýchto podujatí. 

Z. MARCZEL!i.OV Á 

dateľa N. P. Cer vinského nás 
však presvedčila o opaku. Mo
derne spr acované libreto, zhut 
nené do uzlových d ejových mo
me.n-tov v U obr azoch. poskyt
l·o choreog.r.afo'vf K. Serge jevo• 
vl pr!ležltosť ukázať bohatú po .. 
hybovú fantäziu VTcholného k la · 
sického tanca a mode.rného· vv
razového tanečného p;re javu. 
červ.inského hudba sa plne pod
riaďu.ie scénickým a dramatic
kým požiadavkám, je väčšmi 
unive·rzálna než osobitá, avšak 
funkčná. 

Po interpretačné,;- str!inke 
som si z Leningradu odniesol 
na jsilnejšf zážitok z looncertu 
T.enlngradskej filharmónie, kto· 
ré za dirigovania Fuata Man• 
surova (čoraz časte j šie diriQU• 
je najlepš ie sovietske orches"' 
tre a často vystupuie vo Ver .. 
kom divadle)' Priam vzorovvm 
soôsobom naštudovala a ored
viedla autorský večer z diel 
Arama Chačaturjana. Brilant:one, 
s bohatou dávkou temperamen
tu a fmpresi·cm!stlckýoh farie~ 
z.aznell baletné suity Ga fa né a 
Spaorta!Jrus. Jedinečne s n.fmi 
koreš.pondoval teohrt!c·kv · bra · 
v\lrne v okra:lovvch častiach ä 
s no!'ltal~iokou melanchóliou v 
·oomalei častr zahraný skl.ad.a. 
teľov husľov\f koncel.'t skvel~m 
Valerijom Kllmovom. Vysoká 
interorétačná úroveň koncertu 
ootwdlla Z'llámu t ézu. ze s11 ... 
č.aSI11t1 tv()rbu môžu najlel)šie 
spropagovať Iba vynikajúce re
produkčné k·reácie. A sovietske 
telesá a interpreti to dokázali 
už mnohokrát. 



.. 

Košická li11udobná jal~ 
Na :t koncerte VII. KHJ 1". m.,ja Al· 

rigoval ŠTÁTNU FILHAilMONIU KO~ICE 
ZDENEK BlLEK, sólistom večera bol so
vietsky klaviri.sta FARCHAD BADALBEJ· 
LI, laureát Smetanovej stťaže v Prahe 
a IV. medzinárodnej klavírnej dťaže 
Vianna da Motto v Lisabone z r. 1968. 
Na programe bola Beethovenova Leonu· 
ra III. op. 72, Rachmaninovov Koncert 
pre klavír a orchester i!. 2 c mol, op. la 
a Symfónia č. 7 d mol, op. 70 od Anto· 
nína Dvofáka. 

Orchester SF sa pod vedením skbe· 
ného dirigenta BUka vypol k vefmi dob· 
rému až vynikajúcemu výkonu, aj z naj· 
menších hudobných úsekov bolo cltit' 
precízne a detailné vypracovanie. Diri· 
gent si zrejme uvedomoval, že stoji 
pred orchestrom, ktorý 11i vyžaduje 
mravenčiu prácu so vietkými nbtrojo· 
vými skupinami a venoval maximjlnu 
pozornosť predovlletkým technick,mn 
zvládnutiu hudobného materiilu. Jedine 
tak . mohol dosiahnu!' žiadúci výkon, kto· 
rý v.o svojom výsledku pôsobil značne 
stiesnene, keďže orchester sa nedokbal 
dostatočne uvolniť vo výraze, podriadiť 
sa momentálnej inipiricii a rozletu di
rigenta priamo na koncerte. Menej sa 
táto skutočnos( prejavila v Rachmani
novovom Konce.rte pre klavír a orches· 
ter, tu však upútal sólista Farchad Ba· 
dalbejli svojim neobyčajným tempera· 
mentom a impnlz!vnosťou, samozrejmým 
a bezproblémovým zvUídnutím náročné· 
ho klavírneho partu. 

Jediným komorným sííborom, ktorý 
vystúpil na KHJ bolo BARTOKOVO 
KVARTETO z Maďarska (22. mája) . 
V jeho interpretá cii zaznelo od W. A. Mo
zarta Sláčikové kvarteto G dur KV 387, 
IV. sláčikové kvarteto Bélu Bart6ka a 
Sláčikové kvarteto g mol C. Debussylto. 
Akustické . nedostatky koncertnej siene 
košického Domu umenia a · n'enalllnen' 
sála :Jioli zrejme -príčinou, p1:ečo dosta · 
točne nevynikla zvuková krása hlsto .. 
ricky vzácnych hudobný1:h nbtrojov, 
a kými slíbhr disp'onhje ·rr husle - J. B. 
Gua dagnini 1740, ll. husle - G. Nononi 
1708, viola - S. Nemess,nyi 19. storo· · 
čie, violončelo - G. Grancino 1720) . 
Dokonalá súhra , maximálny ponor do 
obsahovej a štýlovej stránky . l!kladieb, 
brilant~á a svieža interpretjcia boli 
na jvýraznejším! prvkami umenia členov 
Bartókovho k varteta. 

V dňoch 28. a 30. mája účinkovala na 
KHJ SLOVENSKA FILHARMONIA, pričom 
som mala možnost zúčastniť sa na dru· 
hom koncer te, kedy SF dirigoval LAOI· 
S J.A V SLOV AK a spoluáčinkovala sólist
ka českej filharmónie VERA · SOUKU· 
POV Á. Spomínaný koncert bol s napä· 
tím ol!akávaný .aj z ~ramaturglckých 
príčin; uvedením Skriabinovej Po4imy 
extázy mal sa vzdať hold 100. výroi!in 
narodenia skladateJa a navyie, chceli 
sme počuť dielo, ktoré svojou niroč
nosťon zatial presahuje interpretačné 
možnosti ko~ickej ~F. Preto bolo o to 
väčšie sklamanie, keď SF pozmenlla 
program uvedenhn Weberovej Euryan
tlly a tak narn~ila dramaturgiu festiva· 
lového programu. Druhým sklaman!m 
bol prístup orche5tra k samotnému vý· 
konn . Veď ani v skladbe Canto triste 
od Jii'ího Pa uera, v Košiciach po pi'Vý 
ra z uvedenej, nehovoriac už 11 Musorg· 
ského Obr á zkoch z v ýs tavy nepodali vý· 
kon, na aký sme n Slovenskej filhar1116· 
nie zvyknntr a aký od ne j po kafdý 
r az očakávame. Škoda, ak orchestr.r 
k svojim mimobratislavskÝm koncertom 

Reprí.za? 
Nie je to tak dávno [2. októbra m. r.]. 

čo sme sa - v rámci lnterpódia · -
str et li v bra tislavskej Redute so zborom 
Lúčnice. V budt1cej sezóne os lá-vf t e leso 
štvrťstoročie umelecke j práce, čo bude 
is te pt·íiežitos t na rekapitul áciu, aj so 
započítaním umeleck9ch prínosov 'zá jaz
dov, kt oré má teleso na jbližšie absol · 
vo v at (Bulhars ko - v júni, angllck9 
Micl delsbrougll - v augus te a Holand · 
slm - na jeseň\ . Možno je odvá žne už 
dopredu očakávať ús pešné vavriny z 
ciest, ktoré lúčničiari ma jú len v pláne, 
a le oprávnenie na to dáva ce19 r ad vy
n ika júcich kr !tfk, ktoré s i mlad f pr!· 
n iesli z medzináro dných súťaží i zahra· 
ničných cies t. 

Po necelom roku od lnt(lrpódlovéh o 
v ystúpenia - 5. júna t. r . - sa ted a 
zbor súboru Lúčnica predst avfl b ra t!s· 
lavs l\ému publiku zno va, te ntokr~t v nie 
veľmi (pries tor ove i akusticky ) vyho· 
v ujúcej Zrkadlovej s ien i Primaciálneho 
palá ca: Koncert uspor iadal Zväz s loven · 
ských skladaterov v rámci akcit Kru hu 
priaterov s lovenskej hudby. Snáď preto 
sa J.-oncert konal práve t u - na stabfl 
nom miéste os ta tnýc h podujati, ktoré sl 
za istý čas zfskall svoj okruh po<>luchá · 
čov, slmtočn9ch pr iaznivcov t oho, čo sa 
v slove nske j hudobne j kultú re r ob!. 

Titulok recenzie naznačuje, že väčš!· 
na sk ladieb, ktoré odzneli na júnovom 
koncerte, bola "reprízou" toho, čo smP. 
počuli už na koncer te Interpód!a. Zre j· 
me ide o us adenie sl repertoáru pre d 
nadchádza júcimi zá jazd ami - l jubf· 
leom. ktor é bude Is tou previerkou kva · 
1ft. Rep rízou však nebola kvalita, ktorh 
w nejednom kritériu " sko!!ila" o stupte· ••k - dva vylílle, To, i!o mňa osobne 

neprlst1lpuJ8 1 plnou zoilpnTednos(ou, 
pretože ani perfektný výkon sólistky, 
ani zjavná pozoruhodnú dir igentovo 
koncepcia nemohli zotrieť nepríjemn5' 
dojem z celého večera. Vera Soukupové 
prekrésnym sfarben!m svojho hlasu , 
uchopením nostalglekého výrazu Paue· 
rovej skladby nielen že získala líspech 
skladaterovi, ale bola nnjsvetlejšou 
stránkou celého koncertn. Druhý diri· 
gent košickej ŠF MARIO KLEMENS dn· 
stal príležitosť dirigovať záverečný kon· 
cert KHJ dňa l. júna, ke dy s orches tr om 
SF uviedol Šeherezádu N. Rimskéhn· 
Kouakova, Symfóniu D dur J. H. Voi'iš
ka a 5 plesni pr e soprin, čembalo a or
chester z cyklu Harmónia coelestis od 
Pála Esterházyho. maďarského sklada
tela zo 17. storočia. Koncert dramatur· 
glcky zaujímavý, sympatický bol aj vý· 
kon orchestra a dirigenta, ktorý možno 
hodnotiť ako velmi dobrý, svedčil o zod
povednom pdstupe, snahe o maximálne 
zvládnutie partittíry. Klemens má zmy· 
sei pre výstavbu, pedantnosťou a mia· 
distvým elánom [najmä vo Voi'íškovi) 
vytvoril ovzdniiie nadšeného muzicíro
vania. Sólistka TER~ZIA CSAJB0KOVA 
neznamenala zvlUtny prínos k pozna· 
niu maďarskej speváckej školy, vadil joj 
nazálny spev a miestami a i priemerný 
výkon. 

Ozajstným sviatkom umenia boli or· 
ganové koncerty v rámci 2. medzinárod· 
ného organového festivalu. Poznali sme 
rô:~:ne iikoly organovej hry, mnoho no· 
vých svetských , skladieb komponova
ných pre tento hudobný nástroj. 

Najmladším účastníkom organového 
festivalu bol JOZEF SERAFIN z Pols ka 
(12. má ja) . V jeho podaní sme ~ra li 
mo1.nosť vypočut sl skladby starš!ch 
polsk5'ch aultll'OV - Jakuba Sowu a 
Jana Rohas?.ewskéhu, "Etudu č. 5 od Se
r•affnovho kl'alwvského profes nra Ta· 

· d ensza Machla. t)aJej odzneli diela J. S. 
Bar:ha a C. f' raocka. Serafin je talentu· 
vaný mladý umelec, ktorý sa dokázal 
vyporiadať s t echniko u nástroja, jedno· 
duchon niekedy a ž jednotvárnou regis
trá ciou sledoval kultivovanosť fare bné
ho zvuku a adekvá tny v5'raz jednoti l· 
vých skladieb. Nemožno mu uprieť bo
hatít fantázin, ter:hnickú vyspelosť a mu
zikalitu. Populárny suvielsky organista 
GARRI GRODBERG (17. mája) predvie· 
dol celovečerný t•ecitál z organnvýeh 
skladieb J. S. Bacha. Svojským uchope-

1 nim interpretačných možnosti Bacho· 
vých 5kladieb, tradične chápanou regis· 
tráciou, technickou z ručnosťou (aj na · 
priek nervozite, prejavujúcej sa nevy· 
rovnaným rytmoni l opä ť odhalil doko
nalosť Bar.hovef "(lOiyfóni e. Do značnej 
miery viak vadU.\ jeho záľuba v orches· 
trálnych plénach, snaha o efektný zvu· 
kový výsledok. Z tohto hľadiska bol 
sympatickejší intr overtn ý p r ístup k in· 
terpretovaný m skladbám n PETRA HOR
FORDA z Verke j Británie (29. má fa). 
ktorý bol zjavn5' práve v Prelúdiu a 
flíge G dur a Triovej sonáte C dur J. S. 
Bacha. Hurford prekvapil vysokou pe· 
dálovou technikou. nápaditou rev,istrá· 
clou, jasným uchopenfm formy a ryt
mickou vyrovnanosťou . Horford hral aj 
zo súčasneJ organoveJ t vorby: J. Ala ina, 
preds tavitefa francú~.ske j orgamrve j 
hudby z prelomu ná ~ho storočia (Va· 
riácie na tému Cllimenta }a nneqni na TA
tanie} a Flora Pectr.r sa, pop redného 
bel~ického organistu a skl adateľa (Mo
dálna suita) . 

L? DIA VALANSKA 

vždy dokáže zau ja ť a prin i esť skutočne 
maximá lny u meleCl\ý dojem, je krásna 
farba, vyrovnanosť, zohratosť a plastič· · ." 
nost: tónu n ženskýc h hlasov. Je si toho 
vedomý aj di r igent d r . Štefan Klimo, 
ktorý ve novo l te jto zložke telesá pod· 
statnú čast programu. Oproti tomu hla-
s y mužov sú mladé, eš te bez pot rebných· 
farieb, hl bky ( poc iťuje sa to; nl! pr . . v 
zbore š o s t a k o v 1 č !l - Popra veným ). 
šfrk y, snáď l l a h kosti (Ra v e l o v a Ni
colette }·. Kus pr áce . s pravil ;o: bo r na zo· 
llr a tosti, "blysol" sa v s lovens kých elle· 
!ach ( vždy aplauz v yvolávajúci Fe r e n· 
c z y ho Verbun k , ale 1 prežito zaspte· 
vaný zbor E. S u c h o i'\ a Pieseií o tvo
jom mene} . Celkove mal koncer t cha· 
r akter vlnovky - po krásnom nástupe 
v prepra covru10m M o n t e v e r d i m a 
A r ca d e l t o v i, s jasne vedenými li
n iami po lyfónne ved en ých hlasov, na
sleclova lf Interpreta čne ešte n ie s to per · 
centne usadené člsla. kto ré d ávajú tu šiť 
dn lš ie možnost! v spôsobe p rednesu 
[ Š o s t ak ovi č, Ra v e l a le i H r u-
š o v s k 9 a náročný M i k n l a ]. Druhá 
časť programu - väčšinou zos tavená 
zo slove nských a českých d iel - bol rr 
ukážkou precízne j práce di r igen ta, kto· 
t'Ý do vied ol už ta kmer piatu generáciu 
mlad9ch k lás ke k zborovému ume niu. 
Dr. Stefa n Klimo r ob í - v. pods ta te s 
amatérmi - umelecklt prá cu na profe· 
s ionálnej Cirovtr i, on sám je nielen citli · 
vým muzikantom, ale i osobnosťou, kto .. 
rá má cit pre výber repertoáru, pristup 
k mladým, je to dirigent mäkkého, ale 
presne rysujúceho gesta , neafektovaný, 
no prežívajúci každý tón so spevákmi. 
Jemu - l jeho zverencom možno Iba 
zaželať - do nastáva júceho jubilea -
d a lšie r adostné stretn utia sa so zboro· 
vou prácou, neochabujúcl elá n pri vý· 
chove nového dorastu Lúčnice. 

l. UJtSlNYOVA 

Na ar k údovom nádvorí bratislavskej 
Starej 1·adnice sa 20. júna t . r. za
čal cyklus l etných komorných kon
cert ov. Ot voril ho Slovenský k omor 
ný orchester , vyznamenaný predne
dávnom Uá t nou cenou K lementa 
Gottwalda. Sn!mka: ČSTK 

Sľubný začiatok 
Tohtoročný cyklus bratis lavských le t

n 9ch komorných koncer tov n a .nádvorl 
Starej r adn ice sa začal niečo s kô r než 
v predchll.dza júcfch r okoch - už 20. 
jú na. Najväčšou novin kou tohtoročného 
cyk lu je vysol'á úroveľ\ pozvaných s tí· 
borov - ok rem tých , o k tor9ch p!šeme 
v tomto článku , majú pr!sť Pu r c e l 
C on s or t z Vel keJ Brit á nie, D yc h o· 
v é k v i n t e t o z Dánska, C o n m o t o 
m a ca n t a bi l e z Poľska a M u s 1 ca 
a n t i q u a z VIedne; z d omá cich e n
semblo v sú pozvané Li n h a S i n !l e r s 
a T a l i c h o v o k v a rt e t o z Prahy. 
Svoj deb ut pred šlršlrn publikom bude 
ur n ť cľa lší , vr. ľnli perspektívny čle n r oz· 
ras ta júce j sa rod iny slovenských ko· 
mo l'n ých zd ružen! - Mu s i c i d a Ca· 
m e r a B r a t i s l a v l e n s 1 s. Ich pr o· 
g r amy zati a ľ n ie sú zná me - dúfame 
však, že sa ich bratislavské obecenstvo 
dozv ie zavčasu pred koncertm~ ..• 

Musica da camera 
bratislaviensis 
V súčasnosti sa formu je a zač!na 

rozvfjat u meleck ú činnosť tak v Bra
tis lave ako v Košiciach n ie kofko ko· 
morn ýcll s ú borov, pr edovšetk ým s po· 
medzi orchestrá ln ych h ráčov. Jedn9m 
z nich je ensemble MUSICA DA CA· 
MERA BRATISLAVIENSIS, ktorý zdr u· 
žuje od r. 1970 členov, pr ever ených 
n iekoľkoročnou praxo u komorného 
muzic!r ovania . VtolončeHsta Juraj 
Alexander sa osvedčil a ko č len Slo· 
vens kého klavfrneho tr ia, v súčas
nos ti je aj členom SKO, huslista Vik
tor Simčisko bol primári om B•·atls
lavského kvarteta, violista Ján Ctt 
je členom SKO, Stanislav Zámhorský 
- zaskakoval pr i kl avír! Miloslava 
Starostu - niekoľko rokov spolupra· 
coval s čelistom H. Vandro m. Flau
tista Vladislav Brunner ml. i hobo· 
jis ta Jozef Hanuliovský sa osvedčil! 
ner az n ielen a ko vynlktt júcl só listi 
v orchestri i na koncer tnom pód iu 
( Hanušnv.ský v uplynule j sezóne so 
SF J. ale často aj a ko znamenit1 
hráči v pľlležftostnýcll komorných 
ensa mhloch. 

Tieto fa kt y vyt vorili jedinečné 
predpo klady pr e založen ie kvalttné .. 
ho komorného súboru, ktorého zá
klad om j e flau tové kvart et o: Br un· 
ne r ,.-. Šimč i s lw , Alexander, Starosta. 
s voje ume lec ké schopnosti overfl1 sl 
doposiaľ vere jným! vystúpeniami na 
vidie lw a vfacer 9m1 nahrávkam! pre 
rozhlas a tefe vlzlu. Prvé verejné cel o· 
večerné vyst Ci penie v Bratis la ve bolo 
3. júla v rámci cykl u letných ko· 
morných koncer tov na nádvorf Sta· 
rej radnice. 

Vynika júc! hráči, citlivý zmysel 
pr e vyváženos ť zvu ku, pre vynášanie 
sól, t echnická a Lntonačná Istota -
a n ie v poslednom ra de aj šťastná 
dr amaturgia boli zárulwu plnohod· 
notnéllo umeleckého zážitku pre po· 
četné pr itomné obecens tvo. Na pro
g rame od zne l! sice d iela s nevei kým 
š t9lovým r ozptylom, no svojim cha· 
!'ak terom a čiastočne l str iedanfm 
o bsadenia vytvára júce dostatočne 
účinný kontrast, k torý u mocr'íovalo 
nadšenie a muzikali ta všetkých hrá
čov. V podanť s úboru odzneli s klad
by G. H. SWlzela, K. Stamica, P. A. 
Loca telliho a J. Cb. Bacha. 

Musica da camer.a bratis lavie.nsls 
je sú bor znamenite j úrovne, s impo· 
n u júcimf výsledkami, s kvalit ným! 
hráčmi. V kontexte d omácich . súbo
rov je svojím obs aden ím pr aktic.ky 
bez lmn k u rencie. Dosiahol už p r i· 
kladn ú úroveli. Ak však chce obs táť 
l v medzinárod nom kontexte, treba 
bo dopovať vitčšiml. možnosťam! 
uplatňovania sa, aby Investovaná ná· 
mah a a počiatočný entuziazmus ne· 
ochabll. Exis tencia súboru by mohla 
tiež po dnlet ft našich muzikológov ku 
!'ealizácil s tarých slovensk ých s kla
dieb p re toto obsadenie. 

VLADIMIR CI!IK 

Na vstupnom koncerte dominovala -
JO pr i vý kone Slovenského lmtmJI'ft41be 
orchestra - osobnosť poľske j husl istk y 
Wandy Wilkomirskej . . je to ·. e minentne 
sólisti cký typ - má krásne zne júci ná· 
s tro j tma vého tlmb n r, IHJ k to rom h rá 
vys lovene m užn ým s pélsol1om. Pokl<Jrlá · 
me ju za s kvel ú lnte r prP. tku na jrn ii I'O· 

man ticke j a modernej hudb y - a le i na 
štýlovej pôde baroka sa pohybu je so 
suverénnou Is totou a vefkou sugestív
nosťou výrazu (hra la Vivaldiho Koncert 
a mol pre h usle a orches ter, Koncert 
E dur pre rovnaké o bsaden ie od J. S. 
Bacha i Koncert d mo l pre dvoje husll 
- spolu s Bobdanom Warchalom - od 
toho Ist éh o autora }. V prve j časti Kon· 
certu E dur J. S. Bacha ( ten bol je j 
vstupným Číslom l bola sice ešte zjavne 
nerozohraná, na už v jeho s tredne j čast! 
očarila h lboko prežitým, vyslovene me· 
ditat!vnym prednesom (l ked ju hlboké 
sústredenie ch v!laml zvádzalo k dosť 

uvoinene j ag ogike. VIvaldiho dielo za· 
hr ala strh ujúco su verénne a v Bacho· 
vom d vo jko nc.erte doslov.a excelovala:' 
Bohdan Wa rchal je j bol r ovno t:e nn,ým 

i. perspektíva 
partnerom - hral však komornejš lm 
spl'lsobom]. 

Druhým sólist om večera bol mladý so· 
vletsky violončelista Igor Gavryš, ne· 
dávny laureát C11 jkovského súťaže . je 
to nesporne veľký t alent - Vivaldiho 
Koncert G dur pre čel o a orches ter mu 
však nedaÍ vera možnosti ukázať svoje 
p t•ednostl. 

Slovenskf komorný orchester znova 
potvrdil, že patr! medzi extr atriedu na· 
š!ch· telies - vo vše tkých spomfnan9ch 
číslach bol sólistom pri na jmenšom rov· 
nocenným par tnerom. Naplno sa mohol 
zaskvieť síce len v jedinom čísle -
Händlovom Concerte g rosse g mo l, op, 
6, č. 6 - , a le ustavičn e v yn ikal mimo· 
r iadne sviežim, prfťažlivým zvu kom, prf· 
tom mäk kým a s lohov9m. Treba zvláš ť 
vyzdvihnúť r adostné muz!cír ovanie Boh
dana Warchala, k toré sa prenáša na 
všet kých členov or chestra - je radost 
Ic h n ielen počúvať, ale a j na n ich po· 
zer a t f .. . 

Na d ruhý koncer t 27. júna pozval 
Mestský d om kultCtry a osvety v Bra· 
t !slave poľský s úbor Fistulatores e t tu• 
bicinatores Varsoviensis ( umele cký ve 
dúci Kazimierz Piwkowski}. Preds tavil 
sa premysleným výberom gotickej hud· 
by z oblasti fl·ancúzske j a špan ielskej, 
poi skej renesancie a bar oka - k9m zá · 
ver tvorili Tance M. Prae toria. Nejed no , 
dielo počul! l profesionáln! m!lovnicl ·,11\l 

h udb y v ich podan! pr vý r az - mys!!· 
me konkrétne na dve ductie a jed nu 
estamptdu Anonyma z 13. storočia , ti'l 
skladby so spevom od · Quillauma 
d'Amien!ll (Pour mon cuer, E da me, jol ie, 
C'est la fin), 8 ca n tigas de Santa Mar ia 
Alfonsa de Sabia (mimoria dne pest rý 
nás trojovo-vokáln y cyklus s bohato di
.ferencovanou r ytmickou zložkou) a 3 
villancicos Juana Encina. Ale l diela 
Mikolaja 2: Krakova (Tance z r . 15411, 
Mikolaja Gomólku (Tr i melódie na pol· 
s ké psa lt ér lurn - z r . 1580 1 a Adama 
Jarzebského boli nemalým prínosom -
g ramofónové, resp . . mag netofónové na 
h rávky zatial nedokážu plne zach vtt t 
zvláš tnu atmo.s féru toh to umenia. (Po l · 
s kf host ia vystu povali v dobových kos· 
t ýmoch - škoda len , že n fe a j v dobo· 
vých účesoch ! l 

Treba vyso ko ocen i ť, ·le vllčš ina účln· 
l~ u júcich je scho pná ovláda ť niekoYk o 
pr es ných imitácH star 9ch nástro jov a 
zároveň aj · spleva ·ť v nAro ~ných sklad· 
bách (l a ca pell a ! l - 11oct je zre jmé, 
že tú to svoju činnosť vykonáva jú popr i 
svojom h lav.nom zamestnaní. Dobrá ter:h· 
nická úroveň a adekvá tn y prístup k jerl
rlotllvým di el am svedčia o Zlln ietenf 
toh to súboru za poklad y starej h udhv. 
Nebolo by od veci, keby vznikol podoh· 
ný súbor i u nás - an i naša hi~ tó J' la 
hud by n ie je taká ch udobná ako <;a 
pred n iP.lw l' kými desaťročiam i mys lelo. 

IGOR VAJDA - PAVOL CERNÄK 

Jednou z posZ~dných prem iér Stát 
neho divad la v Br ne bola Janáč 
kova opera Jej past or kyna. Na 

Snímke M. Blahuf iakovd ako lenufa. 
Laca st várnil lto.,tujtíci J . fi Zltbek . 

Snfmka: R. Sec.láčel< • 
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Formy hudobnej reprodukcie 
N a. hodinách estetickej výchovy sa 

student! formou prehrávania zozná
mia s rozsiahlou lzudobnou literatúrou 
m inulých storoN l sút!asnosti. V preuaž
ne; miere je to reprodukcia star§ích i 
nov§ícl! wukových záznamov. čo pod
necuje o d i elo lllbš! záujem než o bežný 
dokument, ktorý odznie ako súčasľ ut!eb
ne; l átk y?V čom fe náročnosť pedago
gickej interpretácie skladby (resp. jef 
čas!iJ? Hodiny Ev st tu vo vel'ke; miere 
sľubujú úspech od pedagógove; fant ázie. 
Ak mtf totiž umenie plniť svotu r einte
grufiJ.cu funkciu osobnosti človeka, musl 
ten, k tor ý s ním prichádza do styku, iJi 
ho sprostredkuw, eliminovať z neho 
v!iednosť. A práve tu sme niekde pri 
koreni veci. I stá fednotvárnosť - pod
mienená. opakutúciml sa ucelm(!ml fo r 
mami· a 'pôstupm1' · lli•o'zí ." diskredittwiou 
umeleck~ho . vnemu, ak v6bec o ňom 
možno hovoriť. Nasledujúce skutočnosti 
nechcú byt sumou v§etke j múdrosti, ale 
iba zverej nením skúseností, tíspeiíne apli
k ovan!}ch v školskej praxi. Z uvedeMho 
vyplgva, že poru.~enie stereotyp!! Jed· 
notvárnosti vyut!ovacfch hodin mMe po
ziltvne ovplyvniť umelecký vnem a Jeho 
Intenzitu. 

Vyučovacie hodiny sa ako vajce vafcu 
podobajú umiestnením študentov v 

laviciach. V pr•vom r ade P6ide o elimi· 
novanie klasického sp6sobu sedenia pri 
prellrávanl. Polkruhovitým obsadením 
zvukové/zo zdroja možno dosi ahnut hlb
šie vnútorn~ spojenie a zainteresova
nosť poslucháčov.. Dochádza tu k zrov· 
noprávneniu " posledných" lar;ic s "pr
vými". Vlwdne volené slouo vyvolá at
mosféru netrpezlivého napéitia. Ai z po
zlcle pedagóga nenápadne mizne pocit 
nadradenosti, ak secli medzi §tudentml. 
Toto umiestnenie (atypické vzhľadom na 
Iné hodi ny l vyvoláva v študentoch do
jem čohosi nevšedn~ho, sústreďuje Ich 
pozornosť. 

I nokedy dochádza lw vhodnej syntt!ze 
obrazu a zvuku. Je to pri premieta

ní rliafilmov monotematžckél!o charak· 
t eru. Tažisko tento r az tvorl obrazova 
časť. fednotlivé obrazy možno pre plas
tickef~ie rmimanie podfarbiť dobovou 
hucl/Jau . Nafv!ílwdneišie je nahrať uýber 
pr1slu!m .zjcll ukážok na magnetofónotJú 
p{!sku. Podobn.rí ehnrakrer má· 'aj Vf/ber 
vhodných wneleck:!}ch · obrazov · zor ade· · 

ných k monotematickému hudobnému 
dielu. 

s et.ne používan.zirn spôsobom te repro-
dukcia z L P platní.. V danom štddiu . 

V!ívo;a vedepkotechnickej revolúcie je 
pre !ik·olsk:ú sféru typické pokrivkávame 
za vývojovým trendom. Mám na mysli 
nedostatok k valitn,qch reprodukčných 
zariadení, z čoho vyplýva zvukovd d ls-
kreditdcia hudolin"'w diela. Ak pre . 
značné finančné ; ··tculy nie ;e možné 
vybaviť všetky sk'u.y pomôckami tohoto 
druhu, nezaslúžili by si ich asp011 peda
gógovia, ktorí svojimi výsledkami po
tvrdzujfJ. oprdvnenost ich použitia? Kvóli 
ekonomike času a šetreniu povrchov 
platní sa osvedčilo nahr anle čast! skla
dieb {m otívou, tém, zvukov jednotliv.rích , 
hudolmých · .. nástrojorJ" a pod. J na mag· 
netojónovú pásku. Nie je samozreJme 
vylúčend ani reprodukcia zo stereogr a
mofónu. Vhodným osvieženým tohoto 
typu hodín ;e hra. Na laviciach stí 
umiestnen~ obaly diskotéky. Nakoľko . 
na jednej hodine nie je možné prehrať 
všetky obľúbené sklad/Jy, budú mat pred
nost voliť si tí, mená ktorých urči pís
meno abecedy. Po odznení skladby -
bez označenia názvu a autora - vyhla
dávajú §tudentt druhe/ skupiny koreš
pondufúce obaly. 

U, radnosť miestnostt možno sťa čarov
ným prútikom zmeniť intlmnym 

osvetlením. Zatemnením triedy získame 
možnost sedieť prt počúvaní v prllml. 
alebo pri mihotavom plameni sviec. ·stu· 
denti sa samozrejme opät v polkrullu 
okolo reprodukčného prístroja. Tento 
spôsob zmeny prostredia intenzívne 
vplýva na kvalitu umeleckého zážitku. 
Je vhodný najmä pri zoznamovaní sa 
s hudbou starších obdobi, resp. komor
ngch skladieb. 

Tento k rátky vgpotet, ktorý si samo· 
zretme nerobí nároky na úplnosť, mal 
za cieľ ukázať. dôležitosť prostl'edia c1ko 
;edn67zo " z komponentov estetick~ho 
unemu a zážitku. Vytvorenie si vkus· 
ného proslreclia pre hodiny umeleckej 
výchovy a výchovy umeleckého cltenia 
- te nevyhnutnosťou. Preto aj Ev ako 
riadny vyut'ovact predmet na gymnáziu 
;e pot rebnf1 l okalizoval' v .~pecializovane ; 
ut.'etm/, ktorá by poskytla pedaq6(1mJi 
dostal ok molin oslí uplatniť sí fanttlzlu . 

" A ťej 'ne7iúdé' nfki:iý dos(, JAN SCHULTZ 

1
/ MDKO ako vzo·rné: det

s ké vokálne teleso, 'kto· 
ré slúži kultúrno-ume
leckým potrebám š kol· 
stva. Detský zbor MDKO 
_: vďaka výbornej d iri
gentke Elene Kováčovej· 

SarayoYej dokázal, že vie 
byť dobrým interpretom 
velmi ná1·očných skla
dieb. Z celoslovenského 
festivalu sl odniesol 
diplom za najlepšiu in
terpretáciu súčasnej slo
venskej hudobnej tvor by 
a di r igentka - cenu za 
zvl ášť výrazné dirigen t
ské potiatie repertoáru . 

DETSKÝ ZBOR JII. ZDS 
Liptovský Miku láš 
vzn ikol v roku 1964 a má 
ambfcle stať sa pokračo
vatei.om bohatých spe 

váckych h·adícií vo svo
jom meste. Zbor clispo· 
nuje zdravými sviežim! 
hlasmi, mus! však viac 
pozornosti venovať In to .. 
načnej a teclm!ckej 
strll.nke svojho pľejuvu. 

Dirige·nt Jozef Ce.rnák 
dosta l cenu za hudobno
pedagogickú a výchovnú 
činnosť. 

PI.AMEJ\1 - dievcen· 
sk)i speväcky zbor z 
Bratislavy pracuje už 12 
rokov. Jeho drama turgia 

ie pestrá a interpretácia · 
detailne hlasovo a v,ýL'<J · 
zovo podanii. Pníca d i
r inenta Ji>zefa Klochii
ňa si zaslúži obdiv a 
uznanie. Na každe j 
sklad be ukázal dôkladnú 
príp ravu telesa. Je pri
klad om nezištne i tlráce 
človek8 zapil leného prre 
vec, dáva iúceho ce lé 
snaženie do služieb hu
dobnej výchovy det!. Za 
spontá nny, d isciplinovaný 
a bezchybný orejav clo
stal PL.t\:v!EŇ diplom a 
cenu s's'i-i'V·- zä" vý~;;~.~é ' "' 

·~R 

Paul Badura·Skoda 
Jorg Demus 
Díe Klavlersonaten von Lud.wig van 
F. A. Brockhaus Wiesbaden, 1970 
223 strán 

Beethoven 

Beethove novo výročie poskytlo nespočetné pr!ležitost1 
na vydan ie pôct tomuto veľkému ma jstrovi hudby, bolo 
zdrojom pre nové pochopenie, nové 11\boké štúdium 
a ocenenie diela tohto neopakovatP.ľného sl\ladatera. 
Umelci, teoretici l milovnlci BeethovP.novej hudby ma ti 
možnost znov u s i overiť nesmrtelnosť Beethovenových 
tónov; poctivé štúdiom vyprodukova lo nejednu sláv
nostnú chvUu, neraz sme mali možnost pokoriť sa pred 
naozajstn ým velikánom-géniom. . 

Medzi mnohými publikáciami vyšlo t dielo dvoch \11.
terpretov, k laviristov Paul Badura-Skodu a Jorga De· 
musa, dvoch odchovancov viedensl{ej klav!rnej školy, 
l\tori po temer štvrťstoročnom štúdiu Beethovenových 
1\lav!rnych sonát, teda ako zreli umelci, podávajú kom· 
pletný obraz o Beethovenových sonátach. Je to pohlaď 
líšiaci sa od teoretických štúdii, pohiad interpreta, jeho 
pr lstup k umelecMmu dielu. Opisy diel sú vzdialené 
tradičným formovým či harmonickým rozborom, sú 
spracované skôr literárno-estetickým štýlom, ich cie
ľom je podať hlavne blbllograficlw-historické pozadie 
v podstate každeJ sonäty. Temer v každej sonáte, v kaž
dej je] časti nachádzajú autori paralely s celou Bee· 
thovenovou tvorbou, ale l s minulosťou, jeho súčas· 
níkmi, 1Pľi1:om IPOrukazuj-ú aj na alllticLpáciu k Brahmsovi, 
ba dokonca až l< Debussymu. Takéto analógie sú do
kladom všestrannej znalosti n ielen celej klavírnej, al& 
celej hudobnej literatúry vôbec. Zvláštnym prfnosom 
s ú najm!! postrehy na posledné Beetllovenove sonáty, 
ktoré v súvislos ti s neskorým štýlovým obdob!m skla· 
dateiovej tvorby tvoria vrchol Jeho majstrovstva. Zau· 
jímavý text doplňa 235 prectzne vybraných ukážok tvo· 
riacich s · textom kompaktný celok. 

VLASTA ADAMCIAKOVA 

t•ol~ ... f Mládež spieva 
Mládež spieva - •f]od týmto ~náZlJOm prinášame re .. 
cel'!ziu o celoslovenskom festivale detského zboro .. 
vého spevu v Ru žomberku. Na snímke: Detský .~pe" 
vácky zbor ZDS Ružomberok-Rybárpole. 

Snímka: ČS'ľf< 

... a do kalendára hudobných výroN si poznamendme 
nového jubilanta - fanfárový súbor bratislavského Kon · 
zervatória. V prvých mójových podvečeroch Skol ského 
r oku 1972- 1973 vystúpi po schodoch StareJ radnice 
opäť 14 poslucháčov dychového oddelenia, aby spolu so 
svojim vedúcim prof. Jaroslavom Benešom zahájili 
u~ desia,ty rot3nlk cyklu vežových koncer tov . Nuž - (Jas 
plynie a stáva sa spolutvorcom tradtcil ... 

Myšlienka zrodu telesa tohto typu uznikla na Konzer 
vatóriu približne pred desiatimi rokmi. Vtedy u't zaiJal 
v riaditeľskej funkcii pracovať Dr. Zdenko N o vd iJe k. 
CSc. Ako sám hovori: pri svoJich "potulktlch" star ými 
arclllvmi podunajskef oblasti neraz nachádzal nafroz
liiJnefšie zmienky o ži vote a iJinnosti mestsk!ích tru/Ja · 
t!ov, ktort {ako vieme/ znamenali ťažisko hudobného 
života v minulosti Slovenska. V archtvoch bol dostatok 
hudobného matertdlu, klor.íf sa po rekon§trukcit stal zó
kladom repertoáru novéllo súboru dychárov. Neskôr sa 
podarilo r epertoár obohati( o nov~ skladby z archtvorJ 
pražských, krom~l'ížských, a dokonca viedenských a no· 
rimberslcých. 'ľakt·o sa pr e poslucháčov posledných roč 
níkov dyclwvého oddelenia na bratislavskom Konzerva 
tór iu otvorila nová možnost ztskavania muzikantských 
skfJ.senosti - v praxi spoznáva( starú hudbu 16.-18. 
storočia. 

Jarným vystúpeniam na radničnej veži predchádza 
dlM, svedomitá pr•tprava. Hoci študenti dostávafú do 
SIJ.Ojicl! rúk už prip1•aven~. zrekonštruovanf1 skladby, 
občas sa stretnú s technickými ta!ikostami, vyplývairí · 
cimt z momentálneho nedostatku dobov~ho inStrumen· 
t t1ra.-- Pccthl>~roiT .. ·&r:· ~den-ka · "Nováč'ka ·sa · už podarilo 
zaobstarať pre fanfdrovg súbor niekoľko kolekclt sta· 
rých nástr ojoli', ktor~ Studenti celkom zručne a profe 
sionálne ouládajú. Ak sa o pár rokov nahradt celý sú· 
časný tnštrumentar tnštrumenttlrom dobovým, bude sa 
naším starým námestím rozliehať pravá, nefalšovaná 
trubačsktl muzika. 

Za uplynulých deviiť rokov pravidelného "vežového 
koncertovania" sl mladi trubači z,fskali stále a dost po· 
cetné obe.censtvo. Ze tu často postávalo úctyhodn~ 
mno1-stvo · Bratislavčanov - až 2000 - to vám potvrdia 
aj okolité zelené plochy t rávy. ·clzgr o vežových kon· 
certocll fanfárového .súboru, ktor~ seí u nás predsa len. 
raritou, sa čoskoro dostal cťafe;, ; za h r anice Bratislavy. 
Skladby našich starý_ch známych z dejin hudby - Jana 
Dismasa ZP.lenku, Johanna · Hermanna Scheina, lieinri· 
cha Schiltza, Michaela Praetorla, Antona Zimermanna 
!l mnohých ďaWch - st so záujmom vypočulo at obe· 
censtvo v spžšsk!}ch .mestách, v BardeJove , Levoči t lJ 
Skaltct. 

Posledná, na;nov&'ia zpráva, o ktorej asi zatial ne· 
vedia ani samotn! členovia fanfdrového súboru, po· 
chádza z Holandska. V prvých prtlzdnlnových dl'!och do
stalo riaditeľstvo bratislavského Konzervatória pozvdn
ku z Amsterdamu, v ktoref žiadajfJ. náš sfJ.bor o IJ.t!tn
kovante na tradičnom Letnom festivale atypick!}cl! ná· 
stratových zoskupent. Svoje desiate Jubileum budfJ. teda 
mladi trubati oslavovať reprezentáciou na širokom me
dzinárodnom poll. 

.. - r • . •- , ' ' - "' ~ .. ~-
. .. . .. Di\.GMAR- KOVAROVÁ 

l V meste viac alw šest
stopäťdesiatročnej histó
rie - v Ružom be rku bol 
9.-11. jóna t . r. celoslo· 
vens!{ý festival detského 
zborového spevu. Podu· 
jatiu predchádzali okres
né i kra js ké súťaže, kto· 
rýc h cie lom bo lo aktivi
zova ť zllo rovy spev deti, 
zvyšova ť jeho ideovú o 
umeleckú úrove1), ako a j 
podnietiť pedagógov k 
práci so speváckym! 
zbormi. ( Skoda, :le Vý
chodoslovenský luaj pre 
nedôslednosť v zorganl· 
zovan! k rajského koh1 
nemal na celosloven-
skom fes t ivale s vojho 
zást upcu!) Zbory, ktoré 
prišli na festival, boli 
dobre pr:lpravené a j l{eď 
im okrem detailného 
prepracovania prejavu 
chýbalo radostné uvo!· 
nen ie. No ul{ázaii lws 
svedomitej práce, vera
krát závislej na nolovom 
materiáli, ktorý je k d is
pozícii. Dnešnú situác iu 
v zbOJ'OCh vyjadrila Ele· 
na Kováčová-Šarayová 
s lova mi: .,M u s Ime z a· 
č f na ť vždy zn o v a, 
a le 11 j v t o m 1 e 
k u s k r á s y a c i e
l' a vedome .i v ý
c h o v n e i lP r á c e." 

Predsedom poroty bol 
hudobný skladater Al · 
fréd Zemanovský. 

Stručne sa zmlenl.m n 
prác! účinkujúcich zbo· 
rov a ich ocenení: 

BOLERAZSKY DETSKY 
ZBOR - vznikol v roku 
1954 a jeho členm! sú 
deti zo štyroch obcf tr · 
navského okresu. Z fes · 
t ivalu si zbor odniesol 
diplom a cenu za ideo· 

· vo-umelecky angažova nS• 
program. Dirigent La· 
disln Welsser dostal ce

. nu za hudobno-pedago. 
' gickú a výchovnú čln· 
nosť. 

l BRATISLAVSK~ DET· 
SKí' ZBOR - bol zalo· 
žený v roku 1962 pri 

diriQen L s ké ooňatie re · 
pertoá ru. Dir i!)enl dos tal 
cenu za hudnbno-peda-
QO!liCkú a výchovnú čin-
no sť. 

DE ľSI<Y ZBOH ZIJŠ 
Ružom berok- Ry bá rpole 

Porota mu odporučila za
radiť do dramatu r!] ické
ho p lá nu pomalé i 
r.ýchle jšie skladby, aby 
~a ukiizala zdatnosť tele
sa a výra zové schopnosti 
(nezaraďovať do st-redu 
pro!]ramu piesne hym-

Dtevčcm.~k-ý speváclťiJ zbor Plame1í pri ZDS Brati 
slava, Vazovova ulica. laureát Zlatého venca mesta 
Bratislavy 1972. Snímka: ČST!< 

prekvHpil istotou . t·ytmic-
kým a intonačným pre
javom Mal najlepš ie na-

r. tu<lovanú povinnú sklad-
bu A, Zema>11ovského -
Mali kováči a prí:pr<Jv.J I 
tak pr!tomnému autora-
vi zaslúžený úspech. Ale 
aj ostatné piesne boli 
ukážkou práce ambicióz .. 
neho telesa, ktoré p r a -
cuje s d voma diri!]·enta 
mi (Ján ľavčík a Ján 
Pavlík). 

DETSKí' ZBOR ZDŠ 

v Seredi, Komenského 
ul ica - hoci pra-cuje ne
celé štyri r oky, je známy 
v ok·rese Galanta ako 
skromný a usilovný zbor. 

nického ch;:rraktl'l'U ! ). 
Dirigent zboru Viliam 
Karmažín dostal cenu za 
hudobno-pcdarJO!]ickú a 
výchovnú činnosť. 

DETS K'? SPEVÁCKY 
ZBOR V. ZDS Trnava má 
13 rokov. Súst avne vyvf j a 
výchovno-umeleckú čin

nosť a získava uznanie 
za osobitosť a det·sky 
o·resved·čiv(r spev·nosť. 

Diri!)ent Ján Ivan, ktorý 
vedie zbor od jeho 
vzni ku. získa l s teles-om 
diplom a ce-nru z·a naj
lepšie Interpretovanú po. 
vinnú s kladbu .N. Rim
ského-Korzakova -- K~

cúrJk a tiež cenu za hu-

dobno-pPdäQ·OQkkú a vý~ 
ch-ovnú činnosť. 

*** 
V besede na záver. 

festivalu odznelo veľa 

podnetných myš lienok. 
Zástupcovia SSHV vyhlá• 
s ili, že urobia vš etko. 
aby podnieti li skladnte
rov k tvorbe pre ama~ 
térske súbory. Zbory 
dostali povinné sklaqby 
dosť neskot·-o. Bola vicli~ 

teľná značná nedôsled
nosť v práci s parthú~ 
rou. OstatnÝ re pl"r t••ár 
bo l príliš vážn y. Povin
né ~tdaclby treba vyberať 
tal<, aby sa zhor pred· 
s tavil po technickej l 
v,ýrazovej stránke. ne 
tr eba ~ <l vyhÝhať ani 
jednohlas ným skladbám, 
ktor é tl!\:l i u prioravpn·>~~~ 

telesa. Piesne cud ·r.íeh 
autorov by sa mali spie
vať v orinináli. Ľudové 
piesne sa it1terpretovali 
bez patričného výrazu. 
V tomto smere mô7.e byť 
vzorom bratislavský PLA
MEŇ, ktorého prednes 
priam dýchal fudovou 
pies-ňou. 

V závet;c festivalu bol 
sláv.no.stný koncert. na 
ktorom vystúpil. ako hosf 
Zbor huclobne,i mláde7e 
pri trnavskom Gymná
ziu - CANTICA NOVA 
( dir inent Ján Schultz.) 
Teleso môže byť v kaž
dom ohľade vzorom ot•e 
študujúcu mládež. Bu
dúci ročník festivalu by 
mal byt lPOd ľa zásad roz
voja ZUČ, vypracovaný 
MI< SSR na roky 1972--
76 pod u iatím celoš tát- · 
nyrn. 

NAĎA GlLANIOVÁ 



NAS ZAHRAN I ČNÝ HOSŤ 

Taliansky dirigent 
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Ma!ete n6m prezradiť, ako ste sa dostali k dirigent· 
akej taktovke? 

V hudbe som začlnal až v staršom veku. Pôvodne 
som študoval na rlmskej univerzite liter atúru a až 
bohatý koncertný život mesta mi otvor U duchovnú bránu 
do krás hudby. Preto som začal študovať na konzerva
t óriu kompozlclu u pr of. Resplghlho. Neskôr som sa 
zt1častn1l na dirigentských kurzoch Santa cecilia, ktoré 
viedol Bernardo Molinart. Po Ich ukončeni ml tento 
s vetoznámy umelec ponúkol ·miesto druhého dirigenta 
v br chestrt Augusteum, dnešného Santa Cecilia - a ja 
som ho prija l. 

Aká bola 'faiia dirigentské ňinnosť v tomto roku? 
V máJI som dirigoval orchester Santa Cecília v Rime. 

Rudof Fir kušný na ňom predniesol Dvoľákov klav!rny 
koncert, bola to jeho požiadavka, a t ak som sa po prvý 
raz zoznámil aj s týmto neveľmi šťastným dielom vášho 
majstra . V januári som vystupoval v Prahe s orches
t rom FOK, v apr!ll s českou filharmóniu, teraz som 
v Bratislave a na jeseň budem nahrávať pre Supraphon. 
Jnáč iba obyčajná každodenná práca v Bolzane. 

Co by ste nám povedali o hudobnom živote vášho 
stdelného mesta BoJzana i' 

Bolzano je malé mesto, má as! 100 ttslc obyvaterov 
a tomu odpovedá i kult(lme dianie. Pôsobi tu Kon
cer tný spolok, ktorý usporadúva recitály a komorné 
večery, tohto roku napr lldad pozval Gllelsa a Ama· 
deovo kvarteto. Tirolský kultú.rny inšt itút organizuje 
občas symfonické koncerty (a le nič svetové), najčasteJ· 
š le u nás hosťujú Bamberski s ymfonlci a lnsbrucká f{a· 
pela, Komorný orchester Haydn, ktorého som umelec
kým vedúcim, je profesionálne t eleso so 43 členmi. 
Hráme nielen v Bolzane, a le a j v ďalšieh mestách. pro
vincie (v Merane, Brixene, Trevlse ). Každ}' koncert re
prfzujeme v Trente. Obyčajne začlname v októUrl a 
končfme v máji, medzitým však od polovice novembra 
pôsobia našl inštrumentallsti štyri týždne v trevlske j 
opere. Priemerne naštudujeme dva programy mesačne. 
Opierajú sa (ako to už pri našom obsadenf ani Ináč 
nemôže byť l hlavne o klasiku a baroko, teda nielen 
o Hayd.na: ten názov je vlastne iba pozos tatkom doby, 
kedy Bolzano patrilo k r akúsko-uhorskej monarchll. 
Na konci sezóny predvádzame niekedy s posllneným 
orchestrom aj veľké symfonické a voká lne diela, 
uviedli sme napriklad Verdiho Requiem, v ktorom spo
luúčinkoval aj Pražský filllarmonlcký zbor. 

A sičasná hudba? 
Samozrejme, aj tú pestu jeme, nedávno sme pred

viedli Schllnbergovho P!errota Lunaira. Sám však mo
derna tvorbu prenechävam mladš!m kolegom. Mám už 
71 r okov a cttlm sa na ňu príliš star ý, naš tudovanie 
zaberte tiež veľa času. Skladby súčasníkov mám radšAI 
ako poslucháč. 

V ť:eskoslovensku ste velmi obffl.b~ným hosťom. Spo· 
mlnate al na svoje prvé vyst11penie a ako k nemu 
doilo? 

Po prvý raz to bolo s Ceskou filharmóniou v Prahe 
(mysl!m, že v roku 1950 ). Odporúčal ma vtedy ume 
lecký riaditeľ Sant a Cecilia, už zosnulý Mario Cm·ti, 
ktorý zasadal v porote medzinárodnej súťaže pri Pl'až
skej jari. Z tohto československého debutu som mal 
vefk? strach, lebo Ceská filharmónia bola jednak te
tesom eurOpskej povesti a navyše odo .mf'la žiad11 la 
Mozar tovu symfôniu ( tušfm g mol ), ll ja som predtým 
nikdy žiadneho Mozarta nedirigoval. Mozar ta treba to
tiž robiť buď dobre, alebo vôber. nie. Lialej bola na 
programe Fallova Carodejnä láska a Verdiho predoht•a 
k opere Sic!lske nešpory. Všetko dopadlo v môj pro
spech, lebo odvtedy hosťujem u vás takmer každý rok. 
Slovenskú fllharm6n!u som dirigoval po prvýkrát v ro· 
ku 1956. Spom!nam si iba, že spolu účinlmva l angltcl<ý 
klavirista Jultus Katchen, dnes už Uež mŕtvy, a ht•a l 
Rachmaninova. 

MIRO SLA V ŠULC 

V dňoch 3.- 19. jťlna t. ·r . bola v Lipsku IV. medziná· 
rodná s fl.t'až J. S. Bacha a ko súčasť osláv, ktoré OL'

ganizovala IHt počesť svo jho patróna Bachovská spoloč
nosť. Prebiehala v odboroch: organ, klavír, čembalo, 
husle a spev. Ako pozorovateľ mal som príležitosť 
zúčasniť sa v di\och 4.-11. jnna - prakticky na celom 
l. a 2. kole klavírnej sfl.ťaf.e. Do prvého kola sa pri 
hlásilo 47 a dodatočne jeden sovietsky účastn!k, pričom 
nastúpilo 39 súťažiacich. Do druhého kola porota vy
brala 19 mladých klavir istov, jeden z nl.ch však od 
súťaže odstúpi l. Do finále postúpilo 8 súťažia cich. 
S ú ťaž prebiehala v sále Informačného strediska Lei p

zig, návštevnos t bola najmä od druhého kola krás
na a obecenst vo pozorne a spravodlivo ohodnocovalo 
výkony súťažiacich. 

C lenovia poroty boli zväčša známe umelecké osob · 
nosti ako Ta tjana Nikolajevová (ZSSR] , Halina 

Czerny·Stefaňska (Po!sko ). István An tal (Madarsko J, 
Valentín Gheorghiu (Rum unsko ], Dieter Zechlin, Anne
rose Schmidtová, Amadeus Webersinke (NDR], Fr anti
šek Rauch (ČSSR] . Predsedom jur y bol GOnter Kootz 
(NDR) . Za NDR bolo spolu 5 porotcov. Okrem t oho 
tam boli po jednom západonemecký, japonský a ame
r ický porotca. 
N a sútažl sa stretli rozličné klavfrne školy, často so 

zásadne odliiľnými názormi na problematiku štýlu, 
čo sa aj nevyhnutne muselo odräžať pri vyhodnocovaní 
Jednotlivých kandidátov. Vo všeobecnosti možno pove
dať, že polskí, maďarsk! i juhoslovansld účastníci s ú
ťaže velmi nestačili vyniknúť so svojhn problematickým 
prístupom ku štýlu a najmä zásluhou početných tech
nických nedotiahnutostí l pamäťových kazov. Oveľa 
lepšie si počínali zástupcovia Bulharska. Pomerne dobre 
reprezen toval USA najmä v I. kole Thomas Edward 
Schmidt. Fenomenálne nadaný Jean Lous-Steuermao 
z Braznte preul1äzal mimoriadne klaviristické schop
nosti, bravúrnu suverénnu te chniku, dlscipl!nu, zmysel 
pre štýl, 1ntei1zivny vklad osobnosti. Azda jedine jeho 
románsky prístup k Bachovi (vo finále som nemal prl
ležitos t si ho vypočuť) možno v ysvetliť, že v konP.č
nom dôsledku sa stal držit elom druhej ceny. 
po~1erne úspešne _sa presadila sovietska klavírna 

skola. U nemeckych porotcov ich troch u t·omanti· 
zujúct prístup k Bachovi vzbudzoval výhrady ( pr!lišná 
plastika, pomerne časté rubáta, prlliš angažovaný i zvu
kovo nadnesený a patetic ký prejav ). · Celkove však 
u nich prevládala zväčša bohatosť fant ázie a s pontán
nosť nad umeleckou disclpHnou a rozvahou. Všetci šty
r ia sovietski účastníci postúpili do finále a 3. cenu 
získal mimoriadne t alent ovaný Michail Petuchov. 
Slovenskú klavírnu školu reprezentovali dve účast-

níčky_ Mladučká Eva Virs1ková z bratislavského 
Konzer vatór ia preukázala Istotu pamäti a až na Skrta
blna (Etuda dis mol) i vel ké technické možnosti. l keď 
nepostúpila do 2. kola, mala jedinečnú prfležitosť po
rovnať svoje možnosti l medzer y v silnej medz-in árod
nej konkurencii á podla toho sl zamerať svo j ďalš! 
vývo j. 
0 výkone druhej r eprezentantky - Idy Cerneckej, po-

slucháčky bratis lavskej Vš MU treba nám hovoriť 
s najväčšími slovami uznania. Nemala síce práve naj
lepšie vylosovania [v 1. kole hrala ako posledná v prvý 
deň), no svojim Jed inečným a nad všetko očal1ávani fl 
v jednotlivých Interpretačných parametroch vyrovna 
n}'m výkonom prfjemne prekvapila. Očarila jej kryštá 
Iovo čistá a priezJ•ačná hra. štýlovo azda zo vše tl<ých 

l l" 

Viva Donizetti 

Bachova súťaž 
v Lipsku 
súťažiacich najvzornejší Mozart (Sonáta a mol, Kächel 
310), agogicky i dynamicky skvele postavený Bach 
(suita ll mol ). Pr!l<ladne vybrúsený Del.>u~sy i tempove 
odvážny a technicky fantast icky zvládnutý Chopin do
lmmentovali nielen vysokú in teligenciu, umeleckú roz· 
vallu, ale aj vzorný štýlový prh;tup, tvorivú 2aanga
žovanost, zrelý prejav ako i široko a bohato tiei1ovaný 
dynamický register. V druhom kole začínala černecká 
slce t rochu stiallnuto , alB opäť bez pamäťových ·kazov, 
s vynikajúcou technickou perfektnosťou. Výhrady mož
no vznies ť Iba a k voč i pripomalému tempu fúgy D dur 
a voč i pomerne skromnej zvukovej pr iebojnosti. Bne
thovenovej Sonáty Es dur op. 7. Perfol< tná a nanaJvýš 
presvedčivé bola vš11k už Bttchova Partita c mol, ·Výber 
zo šostakovičových Prelúdií a fúg ako l Kochanových 
5 klavlrnych skla<lieb. Výkony v druhom kole sa na· 
h rávali a ČArneckej Beethovena vysielal nemecký roz· 
hlas. 

Podľa môjho názoru si Cernecká ·zaslúžila postup až 
do fi nále, pr etože r ad tých, čo postúpili mali nie

lmľko pamflťových kazov a nemali taký vytr!bený r.it 
pre zvukovú kultivovanosť a ušľachtilosť. černecká 
tým str atila aj príležitost získať niektorú z cien, pt·e· 
tože sl obidva koncerty - Mendelssohnov i Bachov -
už doma obol1rala a hrala ich znamenite. O jej vynl· 
kajúcej úrovni svedči nal{oniec 1 skutočnost, že jury 
ju vybrala pre koncert do Gol!čského zámku, kde 10. 
júna opätovne pot vrdila svoju vynikaj(lcu kondíciu. 

Zr adu nemeckých klaviristov , ktor f sa zúčastnili sú· 
ťaže už od počiatku vynikal fenomem'ilne nadaný 

18-ročný Wlnfried Apel - víťaz snťaže. Tento mladík 
s vynika júcou ifltellgenciou. discipl!nou a muzikalítou 
hrá tak zrelo, a lm máloktorý vyše 30-ročný' umelec. 
Jeho Bach bol pri všetkej disclpline prejavu osobitý, 
nabitý napäthn a emoclonalltou. S ohľadom na svoj 
naturel vyhol sa Mozartov! (v l. kole hral Haydnovu 
Sonátu C dur) a v druhom kole zasa romantickému 
dielu. I samotná koncepCia skladieb u Apela nevyze
rala, že nesie pečať pedagóga (prof. Webersinke], ale 
pôsobila nanajvýš presvedčivo. Najväčší úžas vzbudil 
svojim zrelým a mužným poňat!m Sonäty op. 7 Es dur 
od L. v. Beethove11a. O techn ickej Istote a suverenite 
pamäti azda u tohto umelca je škoda hovoriť. le vraj 
aj výborným šachistom. Pri koncepcii Bachových diel 
dôsledne použ(val princlp terasovitej dynamiky. 
Drži teľka 4. ceny Gabriela Kupfernagelová rNDR l 

v súčasnosti študuje u prof. Nikolnjevovej v Mos
kve. le to typ žensky jemnej, technicky, r ytmicky l pa· 
mäťove spoľah livej mladej umell1yne so značnou dáv· 
lmu umeleckej fantäzie. 

S úťaž sa skon čila, ceny rozdelili. Pre nás znamenala 
vlastne objavenie Idy Cernecl~ej. l1torej sluomná, 

a le prikladne dôsledná mnohoročné: práca nenašla do
teraz primerAné ocenenie. Máme však dosť prlležitostf 
zameškané dohnať, jej talent viac využívať a prípadne 
aj podporovať. (Slovkoncert jej nezabezpečil nni iAcl 'lo 
vystúpenie, takže niektoré d1ela hra la na súťAži no 
pr vÝ raz vt>re ine.) VLADIMIR č:! ŽU( 

• Zbor a orchester milán
skej Scaly sa uzniesli na "hu
d·obne :i manifestácii " ako oro
teste proti znovuoži'veniu fa 
š izmu v Taliansku. RozfHJd li o 
tom na schôdzi umelcov a tech
niky. V komuniké sa vysvet
ľuj e . že manifestácia ie zame
raná na zjednotenie "svetov 
umenia a práce" v boji proti 
výčinom znovu vznika iúceho fa 
šizmu a ,proti nebezpečenstvu 
reak,cie, ktoré ohrozu:iú realízá- 1 

eiu reforiem, nevyhnutných pre 
demokratický vývoj. Koncert sa 
uskutočnil prednedávnom pod 
vedením diriQenta Claudia Ab
bada a s klav,iristom Maut•icfom 
Pollin im ako sólistom. 

• Striedavo s medzinárod
nou súťažou Josepha Haydna sa 
má !PO otvoren{ Haydnovho kra 
jinského konzervatória v Eisen
sta cl te usporadúvať v dvojroč

ný0h t urnusoch medzinárodný 
vysokoškolský -seminár pre só
listov na sláčikových nástro
joch. 

V apríli budúceho roku si celý 
operný svet pripomenie 125. výročie 
úmrt1a nedostlžného majstL·a belkan
ta Gaetana D on i ze t t ih o. Pripo
menie sl ho v situácii, charakterizo
vanej celosvetovou renesanciou odka
zu bergamského maestra, ktorá ne
spočlva iba v s nahe dramaturgi1 oper 
ných divadiel po rozšírení repertoá
rovej palety o menej h rávané, či za
budnuté diela klasického dedičstva, 
ale aj v prehodnotenl názoru na in
venčne bohaté a z hľadiska možností 
školeného ľudského hlasu priam do
konalé partitúry. Znovuobjavenie Do
nizettiho je napokon aj dôsledkom 
nep!.~aného poznania, že poveristická 
opera dospela sice ďa leko v komplex
nosti hudobnodrama tického výrazu, 
ale čora z viac zabúda na hlavný vý
razový prostriedok operného žánru -
schopnosť výpovede prostrednictvom 
umeleckého a profesionálne dokona
lého cspeväckeho tónu. Len všetkým 
t ýmto si možno prljateľne . vysvetliť 
konjunktúru zabudnutých donlzet
tlovských t itu lov na veľkých sveto
vých javiskách v poslednom desať
roč! - úspechy s akými sa u obe
censtva i odborn!l<ov stretávaj(! m<iio 
známe diela Roberto Devereux, Ma
ria di Rohan, Pia D'Tolomei, Anna 
Bolena, Lucrézla Borgia, Mat•ia Stua t·
da, Cathel'ina Coronaro, alebo samot
nú belkantovú operu parodujúca lluf
fa Viva la Mamma, uvedená s obL·ov
ským úspechom na jednom z posled
ných mn!chovských festivalov . A je 
len zákonité, že v pozad í vzkriesenia 
týchto opier stoja veľké spevácke 
zjavy súčasnosti, novodobé primadony 
typu Marie Callasove,j , Joan Suther
landovej, Montserrat Caballéovej, Ele
ny Suliot!sovej a Leyly Gencerovej. 

Gloria Bariouá u titulnej post-ave 
Donizettiho pper.y Lttcia z Lam
mermooru. 

• Známy maďarský hudobný 
vedec Ernô Lendvai staval 
estetickú analýiu Bartó1wvho 
diela do centra svo.ie:l' vedeckej 
činnosti. Kniha ,.Bartók koltäi 
v!lá~a" - ,,Bartókov básnický 
svet" je syntézou jeho doteraj
šieh v_ýskumov. prvým ,pokusom 
sprístupniť širokému . či tateľ
skému zäzemiu lyrický svet Bé
lu Bartóka.. Autor ana lyzuie 
tento svet, určuje ieho zá,klad
né char.akteristiky, rozoberá 
Bartókovu koncepciu foriem, 
dramatickú stavbu 1eho hud
by, súvislosti hudobného ma
teriálu s obsahom, spôsob hu· 
dobného zobrazenia chat·a kteru, 
Bartókovu symboliktl a okr·em 
to l1o pod.robne analyzuje a i nie
ktoré sk ladateľ<>ve diela. 

Výzt1amným pr íspevkom k don ize t
t iovskému výroči u a k renesancii die
la tohoto skladateľa vôbec bude aj 
medzinárodná spevácka sú ťaž, kto rú 
v dňoch 7.- 14. augusta t . r. uspo
riada belgické minister stvo školstva 
a kultúry v meste Blankenberge. Du
šou a koord iná torom veľkolepého po
dujatia, ktoré nesie titul S v e to v á 
tr of e .1 o z l at ý h l a s .ie bel!'lic
ká speväčka Gloria Bariová, patronát 
nad akciou prevzali, okrem iných 
osobnosti, aj belyick'ý a francúzsky 
minis ter ku ltúry. Záverečný gala
koncer t za radila do svo,iho vysiela
nia Eurovízia a laureáti súťaže sú už 
vopred avizovaní do pozornosti veľ

kých gramofónových firiem. O význa-

me súťaže sved čí aj zloženie poroty, 
ktorá sa priam hmýr i veľkými osob
nosťami svetovej opery. Zasadne v 
nej šéfdirigent milánskej Scaly Gia
nandrea Gavazzeni, umelecký vedúci 
fest ivalov vo Verone Missiro!i, šéf
di r igent Covent Garden Ge01:!'l Solti, 
významn! ta lianski dirigenli Antoni
no Votto a Mane Wolf-FetTari, riadi
té!' parížskej opery skladateľ Rolf 
Uebermann, zás tupcovia vedeni opier 
v Hamburgu, Viedni i Metropolitan 
opery. Ak t!vnych spevákov reprezen
t ujú v porote - popri Glorii Bat·iovej 
- fL'ancúzsky tenot·!sta Alain Vanzo, 
jeden z najväč$ích ·barytonistov sú
časnosti Gabrie l Bacquier a vynikajú
ca predstaviteľka Amner is a Dalily 
flámska mezosopranis tka Rita Gorr. 

Spevácka súťaž "o zlatý hlas" je 
popri operných fes tivaloch jednou z 
najväčš!ch udalosti operného diania 
v období tých to prázdnin a jej vý
sledky celkom iste poprehadzujú aj 
konšteláciu vychádzajúcich hviezd sú
časného operného n("ba. Napokon aj 
hlavná pt·ém ia - 100 000 belgických 
fra nkov svedči o tom, že ide o uda 
l os ť nie každodennú . 

JAROSLAV BLAHO 

e 26. svetový konQres Jeu-
. nesse Musicals - Huqobne.i 

mládeže bude od 16. do· 24. au
Qusta t . r . v AuQsbul'QU. Na 
proQrame .ie o. i. koncert me
dzinárodného svetového or
chest·ra Jeuness€S IPOd ved~
nim poľského dirigenta W!tol· 
da RowíckNio, na ktorom od· 
znejú Lu toslawského, Ravelov& 
a Brahms<>ve diela. 



Obrazom .. 
o hudbe 

Pohfad na účastt•íkov seminára mladJíCh kriti kov v 
Moravanoch, o ktorom píšeme na 3. strane. 

Sn imka: M. Ftiko 

Sponúenka na 20-ročné j ubileum žilinského K o_nzer
vatória: riadite( zas/. učiteľ V . Jakubík prebera spo
mienkové dary z rúk riaditeľa bratislavského !'oa
zervatória Z. Nováčka na slávnostnom zasadnutt pe
dagog ickej rady. 

Igor Gajan a Jozef Dubravka na koncerte ĽS~ v 2t
line Igor Gajan, tohtoročný absolvent nSU z:skal ~a 
posledné 2 roky 4 víťazstvá v celoslovenskyc~ su· 
ťažiach . V podaní tohto 15-ročného ~kordeo.m~tt~ . z 
triedy Antona Pittnera. osobitne za!lJalo velm~. na
ročné Capriccio pre akordeón a klavtr od J. Bazanta 
za spoluúčinkovania E. Pit tnerovej. 

Vladimír Slujka preberá striebormí medailu Sloven
skej vysokej šlcoly technickej. 

janáč kovo 
divadlo 
de tom 

Pred níeko!kýnli rok
mi z rušili v Brne mlá
dežnícke divadlo. Každé 
divadlo by sa malo sta
rať aj o deti a mládež 
a preto začalo brnensl<~ 
Štátne divadlo v sezóne 
1959-60 s tzv. škols l<ý
mi cyklami. Po~as sezó
ny sa ponúkajú m ládeži 
od 8-18 rokov diferen
cované cykly [štyri l, kto· 
ré metodicky na seba 
nadväzujú a al< je 
dosť záu jemcov, prebie
hajú počas jectnej sezó
ny niekoľkokrát paralel
ne. Je to jedna z naj
vačš!ch akcH tohto dr u· 
hu v republike. Zapojili 
sa do nej tri umelecl<é 
súbory ŠD [opera, ba· 
l.et a činohra] , a tak 
každé desiate predstave· 

· nie v sezóne je vlastne 
školské. Tohto roku do
siahol počet mlad ých 
predplattterov 15 000. De· 
tf z Brna j e medzi abo
nentami sotva pä tinA, 
vačšin a návštevníkov je 
z Juhomoravského kt·a
ja, teda z vidieku. Hlav
ným zmyslom školských 
cyklov je pomoc škole. 
Stretáva sa s veľkým po
chopením u det1 a mlá· 
deže. Pre vidiecke deti 
je to slávnostný výlet do 
Brna, ·spojený s návšte
vou nového Janáčkovho 
divadla. Väčšina učíte· 
lov dobre spolupracuje s 
organizátormi, no nieke
dy sa stane, že pedagóg, 
ktorý privádza do di· 
vadia aspoľí 20 deU [a 
dostane vstupenku za
darmo), v divadle nezo· 
stáva. 

Prevádzka škôl je taká 
členitá, že môže hrať len 
v stredu popoludnt a 
niekedy v sobotu. (Väč
iina učiteloY Yiak ne· 
chcé · cliíid.l( · do diYädla" 
vo vofné 111botyl) ·re 
zaujtmavé, že za dvanásť 
rokov tejto akcie sl ju 
domáci odborn!cl ne
všimli, hoci ju s nadše
ním kvitovali ume·lcl a 
vychovávatelia zo ZSSR, 
NDR, Polska, Belgicka, 
Kanady a pod. 

Bolo by Ist e zaujíma
vé Zim1eniť sa a.i o ocga
nizá cii akcie. Dramatur
gicky sa pripravuje už 
v januári. Na jar dostá
vajú školy náborové bro
žúry, z ktorých sa mla
dý abonent dozvie zá
kladné Informácie o die· 
le, autorovi a Inscenáto
roch. Pred vstupom do 
hladiska sa rozdävajú 
zdarma letáky s obsa
denhn a obsahom diela 
a pred začatfm predsta
venia sa premietajú aj 
d!apozitivy poučnébo 
charakteru. Každé dteťa 
má stálu legitimáciu na 
svoje miesto v hľadisku. 
U~ltelia dostávajú tiež 
metodické listy s roz
bormi a požičiavame 1 
óbrazové a zvukové ma
tet•iály. Je radostný po
hlad na zaplnených 1400 
miest v novom Janáčko

v(Jm divadle, ktoré kaž· 
dú stredu popoludnt ob
sadla mladí diváci -
sviatočne oblečení, pri
pravení vnfmať umenie 
určené špeciálne pre 
nich. 

PETitA HEEIENOVA 

v 13. čísle časopisu HŽ sme ukottčili výber z Autobiografie skl$datera 
'· Prokofieva. Preto prosíme čitateľov seriálu, aby si upravili v tomto zntYsle 
r.áver výňatkov - teda nie podľa odkazu: .,Pokračov~nie v budti~om čísle". 

Rovnako prosíme ospravedlniť nedopatrenie. ktorytn sa do c. 15 (na 
:. strane) dostala fotografia Evy Fischerovej 1 Miloša Jurkoviča, ako ~čln· 
><ujúcich na oslaväch Konzervatória v Žlllne. Fotografia je totiž starsleho 
dáta a nevzťahuje sa k spomínanému jubileu. ·r· 

KONKURZ 
Riaditeľstvo Ľudovej školy umenia v Nitre vypisuje konkurz na 

miesto učiteľa tanečného odboru ĽŠU s nástupom od l. septembra 
1972. 

Bližšie informácie na riaditeľstve školy. 

Jubilanti · 
Dňa 28. jríla 1972 oslavuje vzacne fu·' 

bileum odborná asistentka Katedry hu
dobnej vedy a výchovy Filozofickej fa· 
kult'ý Univerzity Komenského v Bratisla
ve Marta R a t a j o v á - S c h i mp l o v á, 
známa speváčka a pedagogička sólového 
spevu. 

Prvým pôsobiskom _M. Ra~a~ooej po 
skončení ~túdia bola vys kumna skol~ pr~ 
absolventov Vysokej školy pedagogtckeJ 
v Prahe. Neskôr vyučuje sólový spev na 
Hudobnej škole r.; Prahe -Nusliach. V ro-1 

ku 1935 sa vydala za dirigent~ Pt;of. 
Komela Schimpla a odvt edy posobt u 
Bratislave. V rokoch 1935-40 účinko· 
vala ako stály host v opere SND v Bra• 
tislave a v Koš1ciach (Rigole tto, Rusa~~~· 
Carmen. Don Juan, Talianka v !'._lZtrt, 
Parsifal, Čarovná flauta a i.). Sucasne 
sústavne 14 r okov vystupovala v rozhla
se ako sólistka. Mimo toho vet:a koncer 
tovala 1 v zahraničí (Juhoslávia, Talian 
sko, Maďarsko, Rakúsko, Belgicko, NSR 
atď.). Koncertne vystupuje dodne~. 

Hoci hlavný záujem M. Rata]oveJ: 
Schimplovej sa Sústreďoval na koncertn~ 
a opernít činnost', pretože bol~ o_bdarena 
hereckým talentom a dramatl~kym spe-. 
váckym prejavom (čo vyzdvt!lovalt a] 
vtedajšie odborné kritiky), suéasne sa 
u nej prejavoval záujem o pedagogtcko
metodický výskttm hlasu, hl'!vne o ná~ 
pravu chybných hlasov a o vychov~ spe-. 
vákov, disponujúcich minimálnym& hla· 
sovými predpokladmi. Preto ochotne 
prijíma pozvanie vedúceho Katedry flu . , 
dobnej vedy na Vysokej škole peda
gogickej v Bratislave prof. Eugena Su
clwňa a nastupuje v rolcu 1950 na Tca
tedru ako hlasový pedagóg. V roku 1959 
po splynutí , katedry hudobnej výchooy 
VŠP s katedrou hudobne j vedy FFUK 

· · pokračujrr 'do-dnes- v p'ráčt äko- · odborná 
asistentka na spoločnej katedre. Tým 
sa M. Ratajovd-Schimplová vzdal a 
možnosti výcl~ovy talentov na špeciali
zovaných · odborných školách. Neprijala 
am pozvanie pražskej AMU v r. 1953 
a znovu v roku 1957 na miesto docentky 
sólového spevu, ani t akú i stú_ ponuf'u od 
brnenskej JAMU. Počas SVOJho posobe·· 
nia na k atedre hudobnej výchovy vy•1 
chovala M. Schimplová veľký počet hu
dobných pedag.ógov. z ktorých mnohí sa 
uplatnili aj ako profesionálni speváci, 
iní alco vedúci speváckych súborov so 
solídnou speváckou prípravou a 3 asis
tentky hlasovej výchovy (prom. ped. G. 
Durindová. prom. hist. K. I záková na 
Pedagogickej fakulte v !'Jitre a dr. O. 
šimová na FFUK v BratiSlave). V roku 
1959 vydala skriptá Hlasová výchova, 
ktoré dosiahli 4 edície. 

Už v roku 1934 začína M. Ratajová 
pôsobiť ako súkromný pedagóg spevu 
v Prahe, neskôr pokračuje v t ejto čin· 
nosti v Bratislave. Spolu so svojím man· 
želom, dirigentom profesorom Kornelom 
Schimplom, ktorý je tiež korepetítorom 
jej žiakov, vytvorila M. Schimplová ~o 
svojich žiačok dievčenský komorný su
bor, ktorý v roku 1945 začal pôsobif 
pod menom Spevácky komorný súbor. 
Veľkou výhodou súboru je to, že jeho 
členky majú jednotné hlasové vedenie. 
Pokračovaním tohto súboru je terajší 
Akademický komorný vokálny súbor pri 
Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde 
M. Schtmplová mimo vedenia súboru za
stáva aj funkciu hlasovej vedúcej a jej 
manžel prof. K. Schimpl je umeleckým 
vedúcim. Súbor absolvoval počas svojej 
existencie veľké množstvo koncertných 
vystúpení, rozhlasových nahrávok, tele
víznych vys túpení. Mimo toho niekoľko
krát získal ceny na celoštátnych, celo· 
slovenských a iných súťažiach· spevác
kych súborov. 

V roku 1968 získala M. Ratajová. 
Schlmplová čestný titul Zaslúžilá učiteľ·• 
ka a v roku 1971 obdržala pamätnú pla ... 
ketu Univerzity Komenského v Bratisla~ 
ve za dlhoročnú pedagogickú prácu. 

Zeláme našej jubilantke, aby ešte vertt 

fi'Okov od6vzdávala svoje vzi!cne vedo._ 
mosti nasledujúcim generáciám v takej 
sviežosti a mladist-vom eláne ako do -: 
teraz. O. ŠIMOVA' 

*** 
Poznáme ho ako · vynikajúceho diri-• 

genta, hudobníka a skladateľa. Ziv?t ho 
priviedol pred štvrťstoročím _z kraJa pod 
Poľanou do Bratislavy. Tu studoval na 
Konzervatóriu a neskôr v triede prof. 

· Strelca· a prof. dr. Haluzického na V~l>W. 
Jeho vehemencia a neskrotná činorodost 
ho zakrátko priviedla až do stredu de"" 
jaterov slovenského hudobného ži!Jot~. 
Od začiatkov svojllO pôsobenia v Lučm-1 
ci -Jánošíku, atď., pokračovala táto svo j .. 
ská a dynamická oso~nos!' vo sv_ojej nad-l 
šeft.eck~j a priekopmcke] práct v z_bo~e 
TECHNIK SVS v Bratislave, nosttel a 
vyznamertania .. za, vyni_kajt!c:tt prácu"· 
Jeho zápal pre vec vokaltte] tv~rby, ho 
sprevádza už pätnásty rok na po_áe Slo-1 
venskej vysokej školy techmck ej fi 

Bratislave. .. 
šírku jeho činorodosti vidi,eť _v,t:,d!J, ~k 

sa spomenie i jeho skladatel_s_ka cmno_st', 
hado briO -redakčná práca a ucast' v r?z"' 
nych hudobných komisiách i po~adrtych 
zboroch. 
Ľudskými a pedagogickými vlashtQsťa--: 

mi a schopnosťami vie už vyše pil'fnástu 
sezónu e:r:istencie speyáckeho . ~poru 
TECHNIK viqckrát týždenne priviesť do 
učební 70-80 ľudí-vysokoškolákov, kto · l 

r ých svojím prejavom_ a er:tr:z.i.~~mom 
pritiahol k ušľachtileJ realtzaclt -~ľ!- fi 
hudbe. _ 

o jeho výbornej. práci medz( mlady-> 
mi technikmi svedčí množstvo .hodnot-, 
!tých vystúpení, koncertov a ' v~t'az~~iefl 
zboru v stUaži nielen doma, ale 1 v 
zahraničí, množst vo nahrávok v ~ do~t~."' 
com a zahraničnom rozhlase a televtzn. 

Za tiíto · vervnú a činorodií präw mu 
udelili nespočetné · množstvo dipľomov, 
uznaní a cien. Z posledných uznaní, '{c to ... 
ré dostal v minulých dňoch od samot ... 
ného rektora SVST v Bratislave, prof. 
lng . Antona Blažeja, DrSc., je ·to strie"' 
borná medaila Slovenskej vysokej ško-: 
ly technickej _v B_ratislave. za dl~o'l'bčn~ 
úspešnú umelecku a polittcko-vychovlw 
činnost v speváckom zbore TECHNIK 
SVŠT, 

Dnes sme cltceU najmä k nej · Vladi·: 
mirovi S l tt j k o v i blahoželať. 

KLAUDIUS LEPEŇ 

*** v týchto dňoch slávi známy 'brat-islav .. 
ský hudobník, pedagóg a dirif1~1tt .Ko., 
rnorného orchestra Konzer vatorta prof. 
Ján Pr ag an t šesťdesiatiny. Jeho. ži -1 
vot, venovaný hudbe, stojí v znamenl 
rôznych a nemalých úloh, ktoré mu .. 
sel riesiť ako jeden z priekopníkov slo-1 
veftsk élw. .. interP.retg.éJ1ftlw .. um~~t.i.fJ, ... pzhé 
roky pôsobil na po~te, kpncer:frz.é~o maj,., 
stra Symfonického orchestra Cs •. rozhlao~ 
su, súčasne bol dlhoročným členom Bra .. 
tislavského komorného združenia, s kto ... 
rým absolvoval svojho času_ veľké množ.., 
stvo úspešných koncertov doma i v za-o 
hraničí. V poslednom období sa venoval 

· hudobno-pedagogickej a didaktickej prá_, 
ci - ako profesor hus!'ovej hry, komor-< 
nej lzudby 110 Konzervatóriu v Bratisla-< 
ve, ako pedagóg violovej hry n.a VSMU. 
Za jeho najvýznamnejšiu činnost možno 
pokladat vedenie komornej hudby a ko-' 
morného orchestra na Konzervatóriu a 
na VŠMU. JeTto zásluhou sa dostal re-< 
pertoár Konzervatória kvalitou i dra .. 
maturgicky na rovinu súčasnosti, na úro .. 
ve1.í svetového trendu koncertného ume.., 
nia. Pragant aktualizoval svoje umelec-o 
ko-výchovné zámery do tej miery, ž~ 
poslucháči mali možnost oboznamovať 
sa vlastnou hrou so súdobými hudob..., 
ltými dielami a nadobudnúť umelecko 
interpretačnú pra:x: na výške dobových 
požiadaviek. Veľkú pozornost venoval 
Pragant slovenským i českým autorom 
(výrazne presadzoval t vorbu Bohuslava 
Martinu), pričom uvádzal aj významn§ 
diela st1časnosti rôzneho pôvodu. Veľká 
čast diel odznela buď ako prvé predve., 
denie vôbec, alebo asp01í ako prvé pred., 
vedenie v Bratislave. Zo slovenskej tvor ... 
by napr. uviedol premiérovo ~kladby A. 
Moyzesa, M. Vileca, J. K owi:Jlského, J. 
Pospíšila, A. Albrechta, I . Bázlika a. ďal., 
§ícTt. Z českej t u01·by pr~miéroval v .Bra .. 
tlslave kompozície H. Trnečku, M. Hla-• 
váča, B. Martinú; z rttskej a sovietskej 
tuorby uviedol v bratislaPskej premiére 
Balakireva, Aren.~kého, Sostakovlča a 
Balančivadzeho. Z ostatnej t vorby to bol 
Mendelssohn, Respighi, Ravel, Hinde..., 
mit-Tt, K A. Hartmann, A. Kaufmann, 
Richa,.d Strauss, Villa-Lobos. 

Táto mimoriadne bohatá žatva cha .. 
rakterizuje Pragantov profil ako učíte .. 
ťa komornej Tzry a dirigenta Komorného 
orchestra Konzervatória a svedčí o jeho 
stále sa obnovujúcom vzfahu k novým 
1zodnotám hudby, k t oré priblížil v rov., 
nakej miere obecenstvu i hudobnému po.., 
vedomiu mládeže. 'JÄN ALBRECHT 
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So Zdenkom Mikulom 
Predstava, akou závažuow ,zložkou celej rozhlasovej produk

cie je hudba, zvedavosť, ako s a táto rozhlasová práca na Slo
vensku organizuje, nás priviedli do pracovne šéfa hudobného 
vysielania Československého yozh lasu v Bratislave, skladateľa 
Zdenka M i k u l u. V rozhovore s ním sa nám otvorila š iroká 
oblasť zaujímavej práce, názorov a problémov, 

'Ako sa pozet·áte na posta
venie rozhlasu v hudobnom 
dianí na Slovensku a aké sú -
podl'a vášho názoru - špeci
fické možnosti rozhlasu? 
s Jov·enské profesionálne hu- ' 

dobné umenie je mladé. i 
Postupne sa vybudovali hudob
n é ustanovizne, bez ktorých 
n iet hudo bného života. V tom
to prúde má svoje miesto i 
rozhlas. Napriklad· náš rozhla 
sový orchester založili v roku 
1929, čo pokladám za veľmi 
vážny moment v rozvoji slo
venského profesionálneho hu
dobného umenia. Z neho vznik
la Sl-ovenská filharmónia, Slo
venský filharmonický zbor i 
Slovenské kvarteto. Rozhla s má 
špecifické postavenie v hudob-

a tudová huila Cs. rozhlasu. 
Od septembra vznikne Ľudo
vý <>rchester p.re potreby roz
hlasu v Košiciach. Umelecké 
telesá majú svoje umelecko
administrativne <Vedenie. 

Hovorili ste, že hudobnej 
produkcii s lúži aj Experimen
tálne štúdio. Aká je náplň je
ho činnosti? 

z ameriava sa na !Produkciu 
elektroakust ickej s cénic-

kej hudby pre potreby literár-
no-dramatického vysielania, 
na fPl'·odukciu č i noher.ných 
efektov, zvučiek, stereo-tes tov 
a pod. a jednak na produkc iu 
e lektro-akust icke.i a utonóm
nej hudby pre ,potr·eby hudob
ného vysie lania. 

Každé pracovisko Hudob
ného vysielania by sl zasluho
va lo osobitnú pozornosť a po
skytlo by množstvo zaujfma
vj•ch informácií. Mohli by s te 
nám však povedať o nich as
poň niekol'ko s lov? 
V redakcii symfonickej, oper

nej a komorne j hud bv 
pracujú napr. redaktori pre 
hudbu 20. storo čia, pre oper né . . ... 

nom živote, lebo prichädza z.a 
poslucháčom priamo do domu. 
Nie je .preto jedno, ako je or-
9ani1lovaný a vedený. Náš roz
hlas je členom OIRT (Medzi 
národná or9anizácia rozhlasu a 
televízie so sld lom v Prahe). 
Cestou t ejto or9anizácie sa dá 
urplatniť s love nská tvorba a in
tei1pretačné umenie prakticky v 
k ažde j kTajine. 

Ako je u nás - v republike 
organizované rozhlasové vysie 
lanie a a ko vyzerá z hudobné
ho hl'adlska 'r 
R ozhlas vys.!ela na dvoch ná-

rodných okruhoch českých 
a dvoch národných okruhoch 
slovenských. Jeden je spoloč 
ný - Hviezda. Pot<>m ie to za
hra ničné vysielanie. repionálne 
vysie lanie (kr.a.ie v r epublike), 
vys ielanie národnostné a . -
pochopiteľne - vys ielanie p re 
P rahu a Brat islavu. Vo všet 
kých znie hudba. Vedenie Cs. 
r ozhlasu na Slove nsku ·vynakla
dá veľké sumy a venuje po-. 
zornose tomu, aby mohlo zod
povedne plniť svoje úlohy. Hu
dobné vvslelanJe reprezentuje 
približne 60 % vysielacieho ča
su. 

!\kému poslucháčovi s ú urče
no> iednotlivé druhy vysielaní ? 

J eden z dvoch národných 

aJ .asoveJsom 
fovihudby 

hudba. Obsahová náplň a urče
nie o:;tatných vysielani sú dané 
už s,amot:ným názvom. Ta kéto 
delellie vysielacích okruhov nie 
ie československým špecifikom, 
tento. systém je v·o vyspelých 
rozhlasoch bežný. 

Vo. vysielaniach sa uplatňuj e 
hudba každého druhu. Je toto 
výchpdiskom pre organizáciu . 

l členenia Hudobného vysie lania? 

l V Bi·atislave v rämci Hlavne:i 
redakcie hudobného vysiela

nia 'exístu.ie redakci<l sym fo
! nicke j, opernej a komornei 

· , hudby, redakc.Ja zábavne j a ta-

l nečnej hudby; r.edakcia ľudovej 
hudby a · redakcia zahran i čnej 
hudby. V Košiciach a v Banske.i 
Bystrici sú tiež menšie hudob-
né redakcie. Hudobnej produk
cii slúžia útvary, ak<> sú 
ústredný hudobný archív. 
ústredná kartotéka a di skoté
ka, Experimentá lne štúdio. V 
Bratislave vedľa spomenutých 
redakcii .a útvarov existu je 
Symfonický orchester čs. roz
h lasu - SOČR, Tanečný or
cheste r čs. r oz.hlasu - TOČR 

umenie, pre hudobnoslovné re
lácie a pod. Do sféry činnos- . 
ti redakcie zábavnej a taneč
nej hudby pat r ia muzikály, 
operety, dychová hudba, jazz. 
Prvoradú úlohu t e j to redakcie 
v nedávnej minu losti sme vf
deli v rehabilitáci i s lovenskej 
tanečnej piesne. Mysl!m si, že 
,práca na tomto úseku sa darí. 
iednak vďaka kvalitnému t a 
neônému o rchest ru a · zásluhou 
kolektívu o r.ac·ovníkov redak
cie, k torí vedi·a zai·n teresovať 
schopných sk l adateľov. text á
rov. aranžérov, i·tl terpret ov a 
zabezpečiť kvalitn.ú nahrávaciu 
t echni ku, bez ktore j ie mo
der ná tanečná piese~ nemysl i
te ľná. 

Aké miesto pripisujete ta
nei'ne.i piesni? 

(hce.~.e, aby tanečná pieseň 
sluzlla socialisticke j spo

ločnosti, aby sa an9ažova la za 
súčasný život, aby vytvárala 
Prí jemnú atmosféru pre pra
cujúceho človeka. Za t i aľ sme l sa zamerali predovš etkým na 

l 
o prostriedkoch 
komunikácie hudby 
KLAUS JONGK 

Mus i k :im tec hn~schu\ Zi! it.alte!l.'- Von der Edi• 
son-Walze zur Bildplatte, Berlin 1971 

Špeciálnymi problém11ml funkcie hudby v jednotlivých ma
sovo·komunik.ačných médiách - na platni, v rozhlase, · filme 
.a televízii - a ich vývoj-om sa 2Jaoberali z die l člch aspektov 
už početní au tori. Zatiaľ chýbajúci syn tet izujúci pohľad, a lo 
nielen u nás, vy.pl,nila publi.káci.a Klausa Jungka "Mus·ik im 
Technis chen Zeitalter". P.rác.a - utč~ná širokej verejnosti -
je d.ô~az.om skutočno,s'bi , že Jungk je jedným z mála od bor
níkov, ·ktor í ·sú povolani ve ľmi za.sväte.ne (a pritom p d s lupne ) 
sa vysloviť o pr.ostriedkoch masovej komunikác ie hudby. 
Pr.edurčuje ho k tomu bohaté vedomostné zázemie z hudob
n ej vedy, filozo·fie, akustiky, 9ermanistiky, dis pozície sk la
dateľa a výkonného umelca, ale· a j dfho.ročné praktické skú
senost i z rôznych funkčných zaradeni vo filmovom pr iemys le, 
rozhlase a te levízii. 

Celosvetové r ozšírenie hud by by bolo nemysliteľné bez 
r ýchleho rozvoja technických iPl'OSt't'iedkov. Je tákmer ncuve~ 
ríteľ!l1é , ~e od konca 19. sto·ročia (teda v rozmedzí púhych 
100 rokov), prebehol zloži tý vývoj, vedúci od prvého fonogr a
fu, pla'tne, magnetofónového pásu, cez bezd rôt ový t eleq raf 
<~ rozhlas, cez nemý, zvuk<>vý, v iacdimenzioná lny a farebný 
film :- k e lektrickému záznamu obrazu, čierno-biele j tel evíz:i, 
a~ k obrazovej pla.t ni. Vyčísl ené masovokomun ikaČné médiá 
skúma ,autor •historicky - so zameranlm na hudbu a to zo 
v~e tkých roOzhodu.iúdch aspektov : hudobno-·umeleckého, este 
t ického, ."sos::iologického, technického, politického, a j komerč 
n ého. Jungk poskyt uje čitate ľovi (v jednotlivých temat ický ch 
okru)looh') · log~cky uz·avretú a preds•a mnohost ranne boha to 
pósp~janú · moza iku .vzájomného ovplyvňovan ia , podnecovan ia 
a ko.ex.i·st encie prost·r·iedkov masove j komunikácie hudby t ak 
ako ju mo~no · SfPOZ·nať a hodnotiť z dnešného štádia ro.zvo ja: 

Práca j e'.rqzv.rhnutá do štyroch o~ruhov. úvod je ve nova.ný 
všetkým feno,m'énom,. ktoré predchádzali a dali pÓdnet vznik tt 
mod·e·mý-ch · ·masovokomunlkačnýc.h . IPX:OS t-t:iedkov. Ich ďalší roz
-..o.i, funkčnosť a .zmysel Ich existencie · vo vZťahu · k ·l1UcÍ.be 
sleduje autor v d•ruhe.i, viac hist oricky zameranej ka,pitole. 
Ťažiskom práce je rozsiahla tretia kapitola. Junqk sa v ne i 
zamýšľa nad základným problémom - problémom ,.umelec~ 
kosti" médii masovej komun:ikácie. Kriticky a konštt·u ktívne 
hodnot i v tomto zmysle v podst ate už ujasnenú funkčnosť 
hudby na platnia-ch a v r ozhlase, v mnohom však ešte ne 
d·omysle né a nedoriešené problémy jej využit ia vo filme a 
h_lavne v televízii. Záver publikácie podčiarkuie súčasné prob
lemy hudby a zodpovednosť tvorcov hudobnej civilizácie 
(sprostredkovanej masovokomunikač·nými prostriedkami) voči 
budúcemu vývoju. 

Pri ~o~n:oten! vš.e·tkýc~ vyššie spom!naných médii. masovej 
k~;~um~ac1e z aspek·tu tch vzť.ahu k hudbe vidí Klaus Jung k 
k~~~ovy .problém v ~dekvátnosti a kval·ite ich funkčného vy 
uztt la. Tteto dve kntériá sú rpre auto ra rozhodujúce· zvl ášť 
.s~mpatic;ké je , že Jun9k n:ie .ie ochotný zl'aviť z riich ~a cenu 
zwdnych komp<omisov. Napr iek nepochybne vysokým kval i
tám pub likácie K. Jun9ka M u s i k i m t e··c h n i s ch e n 
Ze i.t a l te r možno azda trocha ľutovať, že kn iha nevyš la 
v povodnom, autorom zamýšl'a nom rozsahu. DARINA MÚDRA 

ta nečnú hudbu. Dôjde však a.l 
na ost atné žánre. Tak každo
ročne vypisujeme súťaž o naj
lepšie spievanú '"l'O'tku ·i val
čik. Redakcia ľudovej hudby 
nemá za úlohu prezentovať len 
slovensl<ý fo lklór . P.r ináša a j 
relácie o fo lk lóre z celého sve
ta. K zveľadeniu r ozhlasové-

ho stvárnenia ľudove j hudb.v 
sa vytvorila pred dvomi rokmi 
medzinár<>d ná rozhlasová sú
ťaž - Pr-ix Bratislava. 

S akými problém ami je spo
jeni umelecká realizácia diel, 
ktor é prichádzajú do vysiela
nia? 

N a realizácii sa pod ieľa iú 
nie len interné hudpbné te

lesá, ale a j Slovenská nfha r
mónla a slov.enské komorné sú
bory i sólisti. Máme k dispo"' 
ziel! Jen jedno stereo-pracovis
ko. Celkove s lúžia hu dob nej 
realtzáci~ dve hudobn~ š túdiá, 
o ktoré sa zvádza dos lova bo .l 
a s·ú v p'revádzke nepretržite 
od 9. hod. do 22.30 hod . Po 
nás však prichádza na r ad za 
se televízia a OPUS. Obľúbená 
televizna HIT-paráda sa nakrú
ca u nás - v noci. 

Práca v rozhlase nedovoli po
ravit v pracovnom rytme. Po• 
slucháčovi treba servírovať pú
tavé a pestré relácie. Ako s a 
to všetko dá zvládnuť? 

M áme· kjlek t iv · ľud! . .. ktorých 
s i vázun, lebo robia svo .iu 

vec s veľkým záujmom. teši 
ich ka ždý úspech, hľadajú vždy 
nové spôsoby p ráce, prich ádza
jú stále s novými nápadmi . 
Stanovili sme si štyr! pracov
né . z lí sady: na najvyššej pro
fesTonálnej -úrovni poskvtnúť 
ooslucháčovi · h l.boké umelecké 
~á ž itky, vzdelávať ho, inform <l
vať a poskytnúť uš l'acht ilú zá-
bavu." · · · · · 

okruhov (český s názvom 
Praha, s lovenský - Bratislava) 
r eprez·e ntu;e vysie lanie pre 
masového noslucháča. ktorý má 
vš ak a j vyššie kultúrne náro
ky. Druhý národný okr uh • . za 
tiaľ známy pod P<>.imom ,.treti 
rpro9ram" . dostane v na jbliž.še i 
dobe názvy . - v čechách 
V l t a v a a na Slove nsku De
v l n. Hlavnou úlohou toh to 
o kruhu bude rozširovanie po
znania a vzdelávanie socialis
tického človeka. poskytovanie 
bohat ých estetických z~ žitkov. 
Súča<;ne bude vykonávať funk
ciu š!rite ľa českosloven ske i 
.vzá jomnosti (napr. mv prebe
ráme Pr ažsk ú jar, v čechách 
za~e Bratislavské hudobné sláv
nost i a pod. )'. Je určenÝ na imä 
poslucháčom s io;tou úrovňou 
v še-ohecn ého i kultúrneho vzde
lania a s vyšš ími kul túrno-po
li t ic- kým i nf1rokmi. SpoločnÝ 
okruh Hviezda vysie la spravo
dajs tvo, aktu61n u publicistiku a 
do nepr'etržit ého vysielania sa 
zapája J)t'evažne r·e~reatívna Symfoniclcý orchester čs. rozhlasu v Bratislave, nositeľ Radu práce. Zhovárala sa: M. MJ!:SÁROŠOV Á 

Knižnica učiteľa: 
hudobnej výchovy: 

(Dokončenie z 2. str. ) 

Nepost rádatelnou príručkou pt•e poi!t." 
vanie opier je: Opera, sprinodca oper
min tvorbou od A. Hostomskej. Je to ·ln
fOI·mačná kniha o operných skladate· 
ruch a ich dielach. 

Pre rozbory skladieb svetových l!kla· 
date l'ov v 9. roll niku vhodné je , dielo 
Mirka Očadlika . Svét orchestru. )e " 
iíom rozobrané a notovými ukážkami 
il us trované veľké množstvo sklad ieb ). 
Haydna, W. A. Mozarta, L. v. BeethoYe· 
oa, F. Schuberta, C. M. Webera, F. Lisz
ta, R. Wagnera, G. Verdiho, F. Chopi~ta, 
M. I. Glinku, M. P. Musorgského, N. -a. 

Korsakova, P. I . Cajkovskébo, E. H. Grie
ga·, C. Debussyho, M. Ravela a i. 
· Podobné mu účelu dobre puslliži i die· 
Io: Poslouchejte s nám!, I. a II. diel. 

Z oblasti ideovo-výchovnej práce Kraj · 
:ský pedagogický ústav v Bratislave vy· 
dal r. 1971 pre vnútornú. potrebu meto· 
dlckú š túdiu vedúceho kabinetu Hv. J. 
Klocháňa : Komunist ická výchova v hu .. 
dobne j výchove. V štúdii rozoberá v 
teot•eticko-praktickej rovine, ako môže 
hudobná výt:hova svojimi špecifickými 
prostriedkami výrazne prispieť k fo r .. 
movan iu komunistického presvedčenia 
mlád.eže, k vý1~hove ku socialistické mu 
vlastcner:tvn a proletárskemn interna· 
r. iona liznw, ako hudobná výr:hova pl' i· 
spieva k [ormovaniu svetonázm·uvéhn 
pohľadu na vývin ľudskej spoločnosli 
vo svetle dejin hudohného umenia . 
· Podobné. zameranie má i práca I. Po· 
ledňáka a J. Budíka: Výchova hudbou, 

Velmi praktická je Malá encyklopédia 
hudby, k torú spracoval kolektív autoroy 
pod vedenim Mariána Jurfka. Vydal Ob· 
zor v Bratislave. Ce na 75,- Kčs. Poi!et 
strán 642. Je koncipovaná ako pdrui!ka 
pre najširlil okruh záujemcoy o hudbu 
a le velmi dobre posliži i učitelom hu~ 
dobnej výchovy, Je v ne j hesloYitý ob
raz o v!etkých oblastiach hudby, 

Podobným úl!elom poslúži y meniíom 
ro zsahu i prh:učka A. Cmfrala: Zäklacl· 
nl pojmy huclebnf. Vydalo SPN ., Prahe. 
Cena 19,- Kčs. 

Pre ujasne nie a utvrdenie hudobných 
furiem je vhodné odbor,ne spraconné 
die lo: For my a druhy h udobného umr. 
11 iii nd I •. Bm·Iasa. 

Pri prP.berani jazzovej . hudby · Y 9. roč· 

nfku mílžerne použiť : Ka pitolky o jazzu 
od I. Poledňáka, alebo Tváf jazzu . Oli 
L. DoríiZku. 

Rozvíjanie dvojhlasu a viachlasu od 
E. Viiňovskej tiel yeJmi dobre poslt:ll 
dennej praxi. 

V knižnici by nemali chýbať ani diela 
ktorfi hudbu popularizujt ako st napr.; 
Obr.ázky zo sveta hudby od M. Zikav
skeJ, Hudobná č!tanka pre mládež od 
N. Beránka, od K. Dubeckého Majstri 
piatich či ar a ABC mladého poslucháča 
hudby, Ja k poslouchat hudbu od M .. Bar- , 
vlka, Hudba pre všetkých od. L. · Stokow- ;· 
ského, Promluvme si · o hudbe od· c. 
Ry~la, Hudobné chv!ľky v zäu jmových 
zartadenlach od T. Sedlického, Slávna 
minulosť českej hud by, Slávna minu l osť 
nemecke j hudby, Ruská národná hud ba, 
životopisy slávnych skla daternv, operné 
libretá, partitíu•y die l, ktoré prehráva
me, ABC pre diskofilov a mnoho iných, 

Anton ZAVODSK?. 


