
. ·,Ing . . Stef11n· Nosíf) . združuje. už 
nlekolk.o· rokov .stabilný , kolek
tív, · · zlo,ž~ný . z · vedeckých, u· 
meleck-ých. a · kultúrno-osveto

··vý,ch pr11<:ovn~kov, . ktorých pro
. teSiorrálna . --odboroosf · [·umoc
. · nená ·· ·v '- dobre · -veáenom. · kon· 
cepčnom · kO.lekUvnom· orgáne l 

. prináša :·už svp ie: výr~znó . kul
•túrne. a .umelecké ·' výsledky. 

· .Prednosťbu tohto ]\lúčového 
progranľov.ockonc;epčného · a. re· 
alizačnéh,o orgánu Východnej 

. ··· je, že jeUo .. člimovia detailne 
poznajú . stav · a · proolémy ro l· 

'. klórneho hnutia ·-na · qlovensku, 
\ · n;a . základe .. čoho .v skladbe 
-•vrcholn,ého n~gdného , fo] .. 

. ~ IÚÓrneho: 'festivalu ve<;liá _posta
····lvtt -· o'pt>Lin~álne ·dfelčie progra

:. ,~ové,:·záinery : XI~. ročn!'k Fol· 
' k-l'Órneho · festivalú. Vychodná 
l<to.~ý ,popr! všetkej •'žánr9vej a 

( dramaturgickej kontinuite bol 
t v -mnobom . netradičný, ·objavn 9 

a 1. tvorivý - to znova v plnom 
rozsahu potvr~il. 

. MJMO PROGRAMU 

Juzej ·Zboroň z ·Oravskej · Polhory ziskal -- dr.uhé - miesto . na 

súťaži.' vo Východnej - :.v k:ategó'rii • hry ntľ ľudové .nástroje. 

Skôr Ilko sa začneme za· 
oberať programovýinl a ume· 
léckýml výs ledkami Východnej 
72, . krátky pohľad do . oblasti 
mimoprogramovej. Obec Vý 
chodná s i napriek nebývalým 
ťažkostiam r kladenie vodovodu Snimka: T. Szabó 

VtCH,QDNA '72 
XIX. Výchóänťá :n: ·;a' f:lo l:pra· íne'dzfuroú;. ' ·, .a'nL' -oddycltovou 

gramovej stránke ' ·r'ealizéyaln môzáikoú., 1 ale' 1 predohrou ! pri-
a budovanie· kanalizácie pozdlz 
hlavnej ulice ) svoj zovňajšok 
upravila a z truhlíc do okien 
a na priedomia domov vyloži · 
la svoj sviatočný šat . ž-ičilo Jej 

ako súčasť pevnej dramatur •pravujúcdu • čgsi ·o neobyčajné a 
gickej !!nie, sledu júcej vrchol · · vrcholné. ·• Pro·gritlltová komisia 
v XX. ročnllw - t eda v roku · Folklórneho festivalu Východ· 
1973. Ne bola však lmnvenčnou né [predseda zaslúžilý mnelP.c (Pok.raiíovanie n.a -str. 4 -5.) 

, . . pozvánka do amfiteátra ulicami V rezlcom rytme na letnom slnku ... 
Srilmky: T. Szabó Východnej. 

Nad slovenskou 

·~op·ernou sezón~u 

'1'9.71'72 

·V s.mere 
pets·pektívy. 

lblocl uplynulá . sezóna v slovenských operných dl
n vadlácll nepriniesla vera nového •a umelecké vý .. 

~led ky, prečnievajúce dlhodobý . sol!dny priemer by sa 
. dali zrátať niJ. prstoch jednej · ruky, nemožno obíst fakt , 
že hladina kvality jednotllv~ch . inscenácii smeruje 
k vyrovnávaniu. Aspoň v tom zmysle, že s výnimko_u 
jediného prfpadu (košická Manon l nedá · sa hc:>Vortf 
o jednoznačných ux.neleckých prehr4ch. A to je yztc
nost, pretože v minulých rokoch sme boli ovela čas 
tejš!e svedk-ami · vyslovených Inscenačných. omylov . & 

premrhaných dramaturgických prUežltosU., . . . 

Dr amaturgie divadiel neexperimentovall, ICh re 
pertoárové rozpätie s a začina Mozartom a konč1 

sa janáčkom a Suchoňom. Aj ked v perspekttve poet 
tujeme toto vyhranenie repertoáru ako neuspokojujúce. 
priúzke - z hladiska požiadaviek. dňa a potrieb sa 
mých divadiel smerujúcich aj k umeleckej konsolidácll , 
musíme ho plne akc.eptovat .. Ved opera , DJGT poprľ dl 
vácky žiadanej Bohfim'e zaradlla na repertoár opäť Su 
choňovu Kr6tňavu, v ~oš!c!ach k výrqčlu OktObra po 
prvý, raz uviedli Borodinov vefký operný ·e!JOS a .ai na· 
š tudovanie K6ti KabanoYovej je dramaturgickým prlno 
som·, rozširujúcim ·' spoznávanie diela/ veYkého morRv 

- ' . · ' ·' (·Polcr'ačovanie" na .. 3. str.) 
l 
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ZA VYSSIU 
IDEOVO-TEORETICKÚ ÚROVE~ 
HUDO·BNEJ ·KRITIKY 

Predsedníctvo V. pléna výboru Zväzu sovietskych skladateľov. 
T. N. Chrennikov pri úvodnom slove. 

Z úvodného slova prvého 
tajomnlka Zväzu sovietskych 
skladatelov TICHONA CHREN
NIKOVA na V. piline ZSS, kto-· 
ré sa ziiilo v Moskve 25. a 26. 
aprila, aby prerokovalo zá
sadné otézky a problematiku 
sovietskej hudobnej kritiky Y 

duchu uznese11ia 24. zjazdu 
KS ZSSR. 

S.ovletska hudobné! verejnost 
fed-nofllasne schvaru;e re

zol·úNu . 24, . ztaz,du KS .. qssR. 
v ktoref sa lwvort d nedostat
koch . sovietske; hudobne( k.ri 
tiky, ktorá nám prlkazu;e sú
stredil pozornosť na neriešen~ 
úlohy. Je Ich nemálo a musia 
byť čím skôr zhodnotené. Pre

rozlit:ným dekadentn!Jm sme· 
rom, proti buržoázne; tzv. 
,.masovej kultúre" . ktorc:í j~J 
zíplne cudzia násmu J•ozvoju po 
stoptích · socialistického realiz
mu, ktorá slúži len k tomu, 

. aby mas.y odvtídzala od . boja . za 
i ch ideály. Veď naša hudba 
znte celým svetom a vydobýja 
si zasltl~en~ úspechy. A na
priek tomu sa akési buržoc1zne 
novhny snažia znižovať význam 
našej tvorby a rozširuj(( kle
betnú t~zu o tom, že sovietski 
skladatelia nematzí právo slo
bodne tvoriť. At proti takýmto 
tvrdeniam musí naša sovietska 
hudobná kritika rázne vystupo
vať! 

to sme sa Zi~li na. t~mto _Pfé.n~;· .. •· . o· . sobitnú . pozornOS( -musí 'nä-
aby sme aspoil na,závazn,eJšze še p[énum venovať . otázk!? 
;avy zhodnotili a usmernili ich doplilania . kritickdch· kadrov. 
sp~áV7J.y . ll.'ÍVPI:. . . . . . N,evy!ml,ltný ;e prpi~ . m~aqgch 

Na tomto pléne určite odznie ľudf, nových absolventov od· 
niekoľko spravodlivých bol'ných škôl. ' Túto nutnos( 

slÓv o skromnom · postave-ní hu· ' lepšie .' pochopíme vtedy, keď 
dobne; publicistiky · na strán- si WJedomíme, že ·vekov!J prie-
kach na~e/ dennej tlace. Všet - mer muzikol6gov a kritikov· pô-
ci dobre vieme, akú úlo.hu vy- sobiacich pri .Zvéize · sovietskyclz 
chovávatel a a šíriteľa . hudob skladateľov . ;e pomerne vy so-
ne; kultúry by mohla u nás ký - 50 rokov! Tento problém 
IJykonať práve denná tlac so IJ§ak nemo~no ohraničiť len ntt 
svo;ím azda namrším okruhom snahu o . znfženie vekové]J.o 
fiitateľov. , priemeru. Tre/Ja · sa · zamyslieť 

D ... alš!m problémom. ktorý ;e a) nad t.tí;n: p~eč~ stm;šl hudob· 
. .. rovnako hodným . lliskuto .. . nl teo~ellC'l, , ktorz . sa vo .. svotef 

·. · . :. mladosti nadšene zaoberali 
llanta, w· obsahovost rwšzch . k. lt 'k . d: . .. t . . d 
kr it! k Mám na mysli ich ideo · r 1 ?u, sa 0 . ·· ne1 ' eraz· o • 
vo-estetický obsah. Veď ;e 1 vr~L'OJÚ a venu!ú s~ l en. akade-

"" .. " l • - b . h~udobnl · · miC1cet tJumost z? ľ.1 a!lda st ra-
na~,m ~e amm, a y ttľ b · , l ' ' · · ť t? 
vedci i hudobn1 kritici svo1ím 1 . 0f~vy e arr a o.~." ros ·. 
cínom prispeli k tomu, aby na· Pravda fe, že potrebujeme ar 
.~a . hudba bola bohatšia, aby ve.dcov. Ale , ér le . t~eba stavat 
. hlb''' b azo al .z·vot cž. rzeprekon.atelnú barztr!_ru medzz 
sa sze z,o r · v . 1 

• , po;mami - rJedec a krttik? 
ly. sny a tllžby so met skych l u- K ttt t .. z· t' · · · ·· .. lú 
dí. v· z au; me toho sa musi .. r c , a zurna .18 1 Sl · vy s · • 
star kritika botovne;šou a pub·· ~zl i .vd aka r.lzarakteru lCIJ Nn-

. licisticky ostreJšou. l( ničomu nosti p~m~~10_vanze .. nespnkot 
d . l· · f kt k né du~e . Cl Je azda pre vPi/ca 

11eve ze z neranze a ov a on lz č - k · d še"?' Už 
~tatovant. Hudobná kritika si pr na ny "f!0 0 J u . 
must IJšímať zložité ;avy sú- naša .hzst6rza, dokazuJe. n.k! 
časného rozvo;a hudobného u- rJymkafúc~ V!j~lPdky splnr./lla 
menia, analyzovat a hodnotil 119_decká z krzt:cká čtnno_st ta-
ich z poz!cie märxisttcko-le- ky~h ~s~bnost_z, a_~o bol1 Cer-
rlinsk~ho svetonázoru. Do ob· ny.~evsktJ, Belz·n~kzf, SeroiJ, Sta-
zoru hodnotenia sa vsak mu sov alello Asafl_eJJ. Veď to sil 
sia dostat vfiet'ky štýlov~ sme prfklady dôsto1ntri nasledova-
ry tz tendencie, nielen jednot· nial 
liv~ skladby l!i skladatella. Ak z väz skladateľov má za se-
chceme dostať našu hudobnú bou 40-ročnú dlhú cestu 
kritiku na profesiondlnu úra- mierom i vojnou. Aj dnes sa 
rJeff, nem6žeme sa uspoko;tt s nachádzame v tvorivom pohy-
obvyklou optsnosťou povrcho- be, a; dnes pred nami ~tota 
IJých favov. Celkom správna ;e nové úlohy. Som presrJedi!Pný, 
pripomienka uznesenia, ktorá 'le stretnutie pléna bzlde plod-
hovort: ..... mnohé state a re· né na množstuo návrhov , f11ka-
,;enzie matti povrch.ný charak lúctch sa riešenia problema· 
ter, vyznačujt1 sa nízkou fi- t iky a ďalšieho rozvoja sOIJiet-
lozoftckou t estetickou úrov ~ke/ hudobne; kritiky a vedy. 
1!ouH. Iste st IJšetci želárne, aby sa 

N emožno povedal, že soviet 
ski hudobnt vedci by v6bec 

11.ev tedlt baf s cudzou, buržo· 
tfznou ideológiou, ktore; ndzo
ry .~ú na~ef kulttlre TJZdialené. 
Treba v~ak zostrtt boj proti 

táto nová etapa ná~lw hudob· 
'l.~ho života vyznačovala sil-
11.ef~1m ztednotenim skladate
ľov o hudolmýcl1 kritikov. aby 
malo toto ztednotenle '1cladnt2 
odozvu na oboch stranách/ 



•' '} 

Spomienka na 8. Martinu 
Bolo to u roku 1926, keď 

som na čas prerušila štúdium 
na Konzervat6riu u Brne a od
išla do Parí!!a, zdokonaliť sa 
vo f rancúzskom jazyku a zís
kať umelec'k~ skúsenosti v no
vom, v t om čase veľmi vychý· 
renom prostredi. Z prr;ého 
vreckov~ho som si po!!lčala ná· 
stro; a pr ihlásila sa na skúš
ku na Ecole norma! de rnusi
que. 

Ako všetky hudobné školy, 
t tento ústav bol súkromnou 
šk olou s vysokým mesačným 
škol n'ým. Len , tzv. Conserva
loire de musique bolo štátnou 
vysokou školou. Na Ecole nar
mal p6sobil v t om t!ase známy 
k[avtr t.sta Alf red Cortot, Laza· 
re L~ul a huslista Jacques Tht
baud. 

Skúšku som zloZila, zadelili 
ma do triedy Lazare L~viho. 
Skutočne vyut!u;úcim pedag6·· 
gom bola asistentka - Mada
me Dumenieová. Raz mesačne 
sme cestovali ( celá trieda) do 
bytu profesora L~viho u Neulli 
- na prehrávanie predpísa
n'ých skladieb, ktor {Jch ;adra 
tvor ili skladby francúzskych 
autorov. Tieto lekcie doplnil 
pr óf. Lévi sl ovn{Jmi t písom
n'ými pr ipomienkami a nako
niec vl astn'ým prednesom k a'í
def j ednotliveJ skladby. Pred· 
písané boli l en prednesov~ 
skladby. Na škole bol semes
t rálny syst~m, dlžka štúdia rie· 
bola stanovená polJtom semes
t rov, ale zvlád·nutím url51t~ho 
repert oáru, povinnou účasťou 
na r6znych súťažiach a pred· 
nesením celovečerného k on· 
cértného programu. Známky 
vy;adrovalí body od 20 ni'íšie 
a boll doplnen~ odbom'ým po
sudkom - s pr ihliadnutim na 
ďaW rozvoJ poslucháčov. 

Skola dýchala medzi ntirod· 
nou atmosf~rou. Stretli sa tu 
talenty všet kých národov, aby 
zdokonalili svote u'í dobr~ In· 

tepretat!n~ schopnosti . Pariž 
tých rokov bol metropolou 
všetkého európskeho umenia .a 
kultúry, Mekkou vynikafúcich 
európskych vi rt u6zov hry na 
klavtr, husle a beli canta. 

Bohuslav Martinú ma učil 
hud obnú teóriu, štvorručna hru 
a hru z listu. Je to u'í veľmi 
dál}nO, preto mo;e spomienky 
strácaftl detailné k ontúr y. Ale 
napriek tomu mnohé z jeho o· 
sobnostl mi utkvelo v pamät i 
Profesor Marti ll'u, vtedy ešte 
celk om m1adg, neznámy člo
vek a skladateľ, W v pome
roch nadmieru sk romn{}cl!, v 
bohémsk om prostredí Mont· 
parnassu. Bol subtilny, často 
chorľav'ý, preto som na in
štruktáž chodievala za ním do 
feho skromn~ho bytu - v pra
vom zmysle slova pod " stre· 
chou Paríža". Spomínam sl na 
mno!!stvo 'knih, nôt, not ového 
papi era - rozloženého nielen 
na stole, ale na v§etkých, hoci 
a; najskromne/§ích kusocll nti
bytku. To bol o vsetko, čo vte
dy tvorilo majstrov ma;etok. 

Martinl2 bol uzavretý, plach{} 
a mti lovravn!} človek. Azda v 
tJíchto črtách bol o kus život
net skúsenost i , ktorá vyústila 
do čiastočne{ nedôverčivosti. 
Len jeho oči žiarili iskrou ver
kých ľudí, ktorgm bola daná 
do vienka výnimočnosť. Prichti
dzali sme k nemu v dvoflci : 
Hel ena Satová, dc~ra známe· 
llo pra!!ského soclzdra r §tudo· 
vala u prof . Thlbauda hru na 
husle) bola mo tou prlaterkou 
a vernou sprievodkyffou. 

Žiadna z nás v tom čase ne
tušila, äký výntmot!ng du~ll 
dri eme v osobe B. Mart i nzi. 
Len ziara /eho slov - pri v!J
k lade hudobne/ t eórie, {ktorQ 
dop1ffal hrou 1w klavtr }, pre· 
zrtidzal ona vgraznú umelec
k t1 k oncepciu, ktorá te daná 
len málo jedincom. 

DRAHOM1R,A VIHANOVA 

• Družba medzi ĽSU v Ziline a MU 
v Pl'Eihe 8 - Libeň sa zaČala dvoma 
vvdare:nými výmennými koncertmi. 
V májJ t. r. predviedli ukážky svojej 
prácH v Prahe žiaci ĽSU Žilina . Koncert 
bol v mt!lej sieni Domu ume.lcov. Praž
sk! žiaci. sa .predstavili žilinskému pub
lilm 18. júna t. r. vo ve'ľkej sále Domu 
odborov s pr ogr amom .,Ceská hudba a 
poézia t roch storoči". 

• ĽŠU v Banskej Bystric! oslávila na 
konci školského roku svoje tr idsiate vý
ročie existencie. V sále Robotnfckeho 
domu boli 23. a 24. jóna t . r. kon
certy bývalých žiakov - tera jšlch po
slucháčov Konzerva tória v Bratislave: 
v Košiciach a v Žiline, žiakov. Ľ~U a 
súbor ov školy. Okrem toho v Thurzo
vom dome bola inštalovaná výstava . prác 
žiakov výtvarného odboru ĽšU. 

• Vyberáme z informačného bulleti
na Hudobnej mládeže CSR: Hudobná 
mládež CSR vypisuje súťaž o na·jlepšiu .... 
reportáž, rozhovor, fejtón, alebo inO. 
publicistickú for mu o činnosti Hudob
nej mládeže CSR uver ejnenú v roku 
1972 v českej tlači, rozhlase a televl
zii. Okrem toho vypisuje Hudobná mlá
dež CSR so.ťaž o najlepší interpretač· 
ný výkon amatérskeho 2-7-členného 
komorného súboru akéhokoľvek zlože
nia na pr edvedenie ľubovolne zvolené
ho komorného diela z oblasti umelec· 
kej 'hudby, ktoré trvá približne 15,-20 
minút. Podrobnejšie infor mácie o obi· 
dvoch sOťažlach možno ziska( na s e
l, retariáte Hudob'nej mládeže CSR, Pr a· 
ha l , Valdštejnské nám. 1. 

O cenu Beethovenovho Hradca 
Od 18.-24. júna t. r. bola vio lof1čelová súťaž a súťa~ 

sllíčlkovýcll kvat·tet o cenu Beethovenovho Hradca. Pre· 
t ožé severnú čas t Cerveného zámku v Hradci, kde bol-a 
koncertná siei\ , poškodil v január i požlnr, súťllž bola 
v Opave - v Dome armády. Aj vďaka tomu, že tohto 
roku sa po prvý raz zúčastnil i súťaže inštr.umentalisti 
z Prahy a Poľska, mala celá akcia nielen vysokO. úro
veií, ale doter az aj najväčšiu účasť. Celkove súťažilo 
26 violončelis tov v troch vekových · kategóriách a pät 
sláčikových kvartet: 

v p r vej k at e g ó r 1 i (do 18 rokov l sa z vl o.I on· 
čelistov umiestnil ·n.a 1. mieste Bfetislav Vyblral. z br· 
nenského Konzervatória, na 2. mieste Jlf( Holek, Kon
zervatórium t;'raha a o 3. miesto sa delili Ľudovft Kan· 
ta, ĽSU Bra tis lava a Zdilnek Prouza, Konzervatór ium 
Praha. Pozor uhodné je, že vekove najmladšf O.častnfk-
15-r.očný Ľudovlt Kanta .sa. un1iestn)l v l]O.ťaži v kateg6· 
rii vekovo staršfch na cennom 3. mieste! 

V ·dr u he 1 k ate g ó ri i (od 18-21 rokov) obsadil 
l . miesto Daniel Veis, · Konzervatórium Praha a Vladimir 
Kubovčák z brat islavského Konzer va tória dostal 2. ce· 
nu. Pre veľkú rozdielnosť vo výko noch 3. miesto neude· 
JilL Por ota, v k torej predsedal doc. A. Večtomov, sa 
uzniesla rozšlriť tút o vekovú kategóriu od 19- 23 ro· 
kov, č!m je daný predpo klad zvýš enia úr ov.ne. 

V tre te J k a te g ó r i i (od 21- 30 rokov l upútala 
na seba pozornosť silná tro jica: Jan Zvolánek, AMU 
Praha, Evžen Ratray, AMU Pr aha a Jozef Podhoranský, 
Konzervatórium Bratislava, ktorým poráta pre nepatr né 
bodové rozdiely udelila 1. miesto. Dr uhé miesto nebolo 
obsadené a o 3. miesto sa podelili Vladimir Manouiiek, 
AMU Praha a Josef Duda, JAMU Brno. 

Z prihlásených 9 sláčikových kvar tet s a ·Ich dostavilo 
na s útaž iba p!lť : kvarteto z poľských Katov!c, dve 
kvarte tá z Brna a dve z Bratislavy. V trojkolovej sú
fa'íi sa na l . mieste umies tnilo sl6čikov4! kvarteto z J!:a· 
tovlc v zloženi: E. Zylka, J. Skr amllk, K. Paluch a W. 
Ma jers kl (Panst wowa w yzsza szkola rnuzyczna, Kata· 
vice ). Dr uhé miesto udelila porota sláčlkov6mu kvarte· 
tu .z VSMU Bratislava v zloženi : D. r.ovlšlw vá, J. Vod· 
nár ová, Z. Jar abáková a V. Brezováková, 3. miesto zis· 
ka lo slál!ikovli kvarteto z Konzervatória Brno: A. Per· 
g ler, V. Mlk, B. Pltiach a A. Gál. Ked uvážime, že pri· 
márluska sláčikového kvarteta z Katov!c - E. Zylka -
z!s ka la v r . 1971 v sO.taži o cenu Beethovenovho Hradca 
3. miesto a pr lmárius sláčikového kvart eta z Brna A. 
Pergler z!skal na tohtoročnej husľovej stíťaži Pražskej 
jari tiež tretie miesto, je umiestnenie sláčikového kvar
teta z VSMU Bratislava pozoruhodným O.spechorn. Na. 
záver predstaviteľ ministerstva š kolstva - d r. Budiš 
da l prlsľub, že v. pr!pade rozš!renla súťaže o hru na 
violu a i'!embalo .by prebralo ministers tvo finančné ná
klady na rozšfrenie súťaže. A tak pravdepodobne bude 
budúci Beethovenov Hradec pestrejšf, prfťažlivejš! .a lta 
doter az. . JAN PRAGA!'IT 

Majstrovské kurzy 
Hudobná fakul ta AMU uspor iada tohto roku už štvrtýkrá t me

d~jnárodné majstroyské kurzy, tohto r oku v odb<>re klav!r (prof. 
F. , . ~,tauch), čembalo (prof. Z. Ružičková) a o r Qan (prof. dr. J. 
Rej.n\)e,i:ge~) .• . Kurzy, sú, v dňo.ch 29. V.II. -11 . . VIII. t. 'i'· a záštitu 
naď .nimi pr.evz.afo· Mlillstérstvo šk<>lstva a Ministerstvo kultúry 
čSR. Najlepšf umelci vystúpia na troch samostatných koncertoch 
v Ústi nad Labem, na Bertramke v Prahe a v chráme sv. Jakuba 
v P·rahe. 

Na čom pracuiete? . .. odpovedli koncertný majster ,Symfonickliho or· 
chestra československého r ozh.Iasu v Brat islave, primá
rius Slovenského kvarteta a profesor Konzervatória 
v•· Bratis lave, zas);. umelec Aladár MóU 

.. .. ; 

Správy HIS 
• William Blackwell, profesor na univerzite v ltáte Louisiana 

(USA} venuje svoju doktorskú prácu sÍičasnej hudobnej tvorbe pre 
dychové nástroje. Okrem iného v nej uvádza aj diela slovenských 
a českých autorov, o ktorých mu informácie podali pracovníci 
HIS. 

' ' So · s'Io~~;w!>9m ilkva rt~tom máme za sebou od začiat
ku tohto t•ol<a •J.~ľkO. zahranil::nO. koncertnú činnosť. 
Boli srne v ZSSR - v mestách Baku, Jer evan, Tblllsi, 
s uc hun)i, Leningrad ·a v NSR - Wimgen, Bonn, Rec k· 
l!nghausen, Nettetal, Lfinen, Saarbr Ucken, Duisburg a 
Kolln . V programoch sme ma li aj diela našich sklada
telo\1 - J. L. Bellll, O. Ferenczyho a E. Suchoňa. Teraz 
študujeme ll. kv~·rteto A. Očenáiia, s kladbu Petra Kol
mana, kvintet o a kvarteto St. Németha-Samorfoskeho, 
k tor é uvedieme v októbri - na koncerte k 75. naro· 
deninám skladateľa. V tom is tom mesiaci cestujeme 
do NSR a od 6. do 17. novembra t. r. budeme koncer
tovať v Anglicku. Osobne ma čaká a j práca sólls tická. 
Z . prfležitostl mojej tridsa ťročnej činnosti v rozhlase 
som doSital možnosť nahrať väčšie dielo. Keďže som na
hral od našich sklada terov takmer všetky koncerty pre 
husle a o rchester , vera diel pr e h usle a kla vfr, vybru~ 
som si komplet husľových sonát L. v. Beethovena. V ja-• O zaslanie partitúry skladby prof. E. Suchoňa FantAzia pre 

husle a orchester požiadal prof. Hudobnej akadémie ·vo Viedni -
Frá nz Sarnohyl. Partitúru tejto skladby (spolu s mg. záznamom) 
zaslali aj do Švédska. Organista Konrád Vopel z Duisburgu u! pred 
rokmi uviedol diela slovenských autorov na koncerte českosloven
skej hudby. 'Te.raz požiadal o zaslanie obidvoch zoiiitov Slovenskej 
organovej tvorby. 

. nuári 1973 ' idem s 'klavir istom Michalom Karlnom . na 
koncertné turné do ZSSR. Budem brat Suchoňovu So· 
natfnn op. 11, Brahmsovu Sooatu op. 1110 a SonAtu A dur 
od C. Francka. Okrem toho pracujem s orchestrom Bra· 
tlslavských komorných sólistov . . V sezOne 1972-73 bu-
deme hrať v ZAR, v ZSSR a v Spanlelsku. 

• Kowalské ho Skizze naiitudujú poslucháči Hudobnej akadémie 
vo Viedni v zimnom semestri budÍiceho iikolského roku. 

školská hudobná výchova: 

výchovných 
koncertoch 
na Slovensku 

V dňoch 16. a 17. j(ana 1972 bul na Táloch celoslo· 
venský aktfv usporiadateľov výchovných koncertov na 
Slovensku. Na aktíve sa zúčastnilo okolo 70 učitelov 
hudobnej výchovy, pracovnikov PKO, MDKO a l. 

V prvý deň a kUvu odznela zaujlmavá a aktuálna 
prednáška dr. Viliama Fedora na tému: Vzťahy budob· 
ného materiá lu k mimohudobným faktorom. 

Po prednáške nasledoval referát námestníka Slovkon· 
certu A. Stušku: Výchovné koncerty a ich ďaliila per
spektive. Z jeho referátu vyberáme podstatné myšlien· 
ky: 

Výchovné koncerty majtí na Slovensku pomerne mla
dú tradíciu. Až v . roku 1956 dostala Hudobná a artis· 
tická ústredňa za úlohu t úto činnost rozvinúť. Pôvodný 
Impulz k tomu dal poznatok, že koncertné siene sú 
stále prázdnejšie a mladých poslucháčov je na koncer· 
toch veľmi málo. 

Pôvodný cieľ - vychovať mladé koncertné obecen
stvo - sa rozš!r tl o zámer - pomOcť hudobnej výcho .. 
ve na školách. Za pomoci učiteľov Hv majO. výchovné 
koncerty doplňať hudobné vzdelanie školskej mládeže. 
Majú nemalý význam l pri rozširovan! citovo-es tetickej 
výchovy žia kov, t u sa žiaci učia l spoločenskému sprá
vaniu sa. 

Ani najlepši teoretický výklad učiteľa o umeleckom 
hudobnom diele nemôže nahradiť praktický styk 10 ume
leckým dielom. Preto sd výchovné koncerty uznávanou 
formou, ako najlepšie dostať dieťa do kontaktu so živou 
hudbou. 

Na začiatku činnosti výchovných koncertov sa vy· 
skytla otázka, či dať do popr edia emocionálnu výchovu 
žiaka, alebo hudobne náukovťl.. Po mnohých experimen· 
tálnych koncertoch a poradách s pedagógmi dospeli 
uspo,riadatelia k názoru, že náuková tendencia musf 
byť \To výchovných koncertoch na prvom mieste. Pr! 
tvorbe programov sa vychádza z učebných osnov v šir
šom slova zmysle. Koncerty sa totiž neorganizu jú pre 
každý ročn!k osobitne, a le berú do úvahy učebnú lát· 
ku dvoch až š tyroch ročnfkov. (Tre ba si uvedomiť, že 
nernajO. za ciel suplovať hudobnl1 výchovu, a le ju do· 
plňovaťl) 

Kým žiak skonč[ stredoškolské š tO.diá, má sa zazná 
mit s čo najväčším počtom hudobných nástrojov, ko· 
mornýml skupinam!, s oper ou a je j vývojom, so živo· 
tom a d ielom niektorých významných hudobných skla· 
daterov, a by získal čo najširšf pohlad na hudobnO kul
túru. 

Spolutvorcom výchovných koncer tov je konferencier. 
Je sprievodcom koncertnou produkciou, prostrednfctvom 
medzi umelcom a mladým obecenstvom. Musf vedieť, 
ako žiakov zaujať, poučit a vzbudit v sále spr ávnu 
atmosféru. SO. to Iste velmi závažné požiadavky, preto 
sa ťažko nachádzajú kádre, ktor é Ich v plne j mieri! 
splňajú. 

Výchovné koncerty okrem dobrej umelecke j úrovne 
vyžadujt:í od umelcov ochotu naučif s a mater iál, ktorý 
je potrebný pre pr lslušnú t ému, umelecký pre jav blfzl~y 
chápaniu dieťaťa a možnost uvornH sa zo svojho za· 
mestnania, 

M. ME:SAROSOVA 

Slovkoncer t chce v záujme skvalitnenia výchovných 
koncertov urobiť v novom školskom roku niektoré o
patrenia - zamerat činnosť do miest a mestečiek, kde 
sú lepšie podmienky pre uvádzanie výchovných kOncer· 
tov a môže sa priamo vplývať na výchovu koncer tného 
posl ucháčstva. . . 

Po referáte nasledovala diskusia, .. ktorej •• boYori· 
lo, aby výchovná koncerty poriadali pre viietky deti -
v mestách i na dedinách. MS SSR vydalo pokyn, podla 
ktor ého sú výchovné koncerty povolené aj vo vyučova· 
co!D čase, lebo sú súčasťou vyučovacieho procesu hu· 
dobn'ej výchovy, keďže nesú vletky atŕlbúty pedagogio• 
kého pôsobenia a riadia sa meto.dlckýml a didaktický~ 
mi postupmi. Plány výchovných koncertov si rnajft na 
ZOS zaradiť na začiatku iikolského roka do celorol!ného 
plánu lkoly. Raz do roka sa navrhuje usporiadanie vf· 
chovných koncertov pre llakoY 1.-5. roi!. (V Nitre n 
takéto koncerty úspelne poriadajú ul dva roky). Navr· 
huje sa tiež zaviesť tieto podujatia i pre ul!ňonkt 
mládež. 

Druhý deň a kt!vu zahájila Anna Kovárová, r iadlteika 
SF v Košiciach podnetným a cenným referátom na té
mu: Koncert ako SÍičasť vyučo-.acleho procesu hudob
nej výchovy. (V diskusi! k referátu odznel - okrem 
Iného - návrh, aby sa výchovné koncerty prernenovall 
na koncerty pre školskú mládež). 

Na konci akt!vu bol prijatý ndvrh, aby sa zvýšila 
dotácia na výchovné koncert y 11 t ým sa umožnilo dal
šie rozšfreni~ tch počtu. Oalej odhlasoval! návrh na 
pochva lné uznanie pr acovnfkorn Slovkoncer tu, ktorf sa 
zaslO.žil! o to. že po 16-tlch rokor.h dosiahla akcia dob· 
rú C! roveň v\ísleclky a popularitu medz! u~ltefml a žiak· 
mL Tfeto prípf•v sa ma jú poslať na Mš SSR, MK SSR 2 

výboru SSHV v Bl'atislave. A. ZAVODSK'ľ 



B -uky. 

U Dr." · PQJ~~~- 'äre~~~.~~atiľerflľ •yo'oJiľ:·~áh1·"" 
činnosť i na ob.lasť umelecke j 

Tm· twrtli' '"'· · v, .. krqt"kom. čase mal_. () . ~ra· 
' dve vystavku ' zo .~voji'ch ' prác, 

ktoré. zachy.távajú čaro chvíle, rJ ktorej 
vzn iká u m 'en ie. Medzi zaujímavé ex
kurzy t ohto fotografistu (alebo -:- aj fo· 
tografist u ) patria · zábery Ttudolmíkov. 
slávnych d irigen.t ov, ale i detaily z o.b· 
!asti hudobnej t vor by. ktoré Pavol Breter 
nasníma! z t elevíznej obrazovky Styri 
fotografie '?O ~pomínaného se,·lálu pre.d
stavujú ru .rc y . Mohli by sme tuto 
mikro-jotoreportá'i nazvať aj RUKY 
A HUDBA . . Avt or: MUDr. PAVOL 
BREIER 

" opernou sezonou 

1971172 . ' ' 

V smere 

~ozhovor s predsedom festivalového výboru BHS 

Festival mladých 
BHS '71: 26. IX. -14. X. 1971 (19 dní) BHS '72: 7. X.- 21. X. 1972 (15 dní) 
BHS '72: VIII. medzinárodný festival, II. medzinárodná tri búda mladých interpre
tov (UNESCO), lll. Interpódlum mladých umelcov socialistických krajín. 

I keď sa BHS budu konať už po ôsmy 
raz (Interpôdium vstupi do tretieho roč
nika a Tdbúna mladých - po prvý raz 
v Bratislave, celkove však poriadaná už 
druhýkrát •.. ) a teda obsah a cieľ toh
to podujatia je špeclfikovaný, predsa 
by sme vás prosili, keby ste v struč-

, nosti vymedz-Ul základné ideové a pro
gramové smerovanie nastávajúceho roč
nika BHS. 

- BL'a•tlslavským hudobným s lávnos
tiam vtlačilo po minulé dva ročn!ky no
vý charakte·t· predovšetkým Interpódium. 
Aj t ohto roku chcú byť BHS predovšet
kým festivalom mladých, snáď ešte vý
t·aznejšie, ako tomu bolo v m inulosti. 
P<>pri lnterpódJu bude totiž v Bratislave 
(v rAme-l festivalu ) IL medzlnärodnä 
tribúna mladých interpretov, nad ktorou 
má záštitu MHR UNESCO. Je to veľká 
pocta !Pre hlavné mesto SSR, hlavného 
usporiadateľa BHS - Slovkoncert, ako 

. aj pre sekretariát festivalu. lnterpódium 
je vi,azané na umelcov z ľudových de
mokrecii ·do 30 rokov, Tribúna, ako :tu 
môÚme ďalej skrátene nazývať, je prí
ležitosťou na predstavenie sa mladých 
vyspelých ume]CQv v celého svet a. Do 
Bratislavy !ch vyšlú rôzne inštdtúcie -
.predovšetkým národné hudobné rady a 
tam, kde tieto · nie sú · - rozhlasové 
spoločnosti, gramofónové firmy. Naproti 
tomu interpretov lP vysiela;lú koncer-tné 
agentúry. Z účasti mladých na oboch 
spominarných akciách možno vyvodzo
vať aj programové snaženie väčšej časti 
restivalu a ideové zamer,anie, kt oré sa 
v ničom nevychyľuje od zása<l naše; 
socialistickej kultúrnej politiky. 

Sú v čase vzniku tohto 'rozhovoru -
~ po~9r!čka .,1\}.la 1- známe hlavnému uspo

riadateľovi mená účastníko-v lP l Tri-
.y, bún'ý'?"" r ~ • ,:;; 

- Do dnešného dňa máme prihláse 
ných na Trlbúnu približne 4.0 umelt:ov 
z 28 štátov (Anglicko, Francúzsko, Ar
gentina, Brazília, Japonsko... a pod.). 
Pravda, mená konkrétnych zástu1pcov 
jednotlivých k.rajín spresníme v tlači až 
PO auguste Toto pod1,1.iatie nepochybne 
podčiarkne a s pevní charak.ter BHS už 
a j .pre to, že na ňom vystú,pl.a nie začia
točnlci , ale laureáti rôz:nych súťaži. Ako 
vieme, l. ročn!k TrJbúny bol v ' r. 1969 
v Cannes. Verime, . že . II. ro(!n!k bude 
taký ús pešný, že z ·ného vypty.nie pre 
nás záväzok usporiadať - vo forme bie
nále' - t oto podu jatie i v budúcnosti. 

Pokiaľ sa m(a hQvoriť o početnom z.a
S>túpeni na IP '72, j e to oproti m inulé
mu roku užší výber. Každá krajina !PO
siela iba jedného účastníka. Celkov€ bu
de mat lP '72 vyhradených št vor o kon 
certov. Na jednom budú hrať vždy traja 
interpre ~i . š tvrtý koncert sa vymedzu;ie 
komornému vystúpeniu poslucháčov 
mosko vského konzervatór ia, okrem toho 
vystú:pi na koncert e aj sovietsky sólist a. 
Mená účastnikov sa u presnia t iež do 
konca a ugusta. Vieme však. že SSR bude 
reprezentovať huslista Pet er Michalica. 
Vráťme sa k prvému pilieru tohtoroč

ných BHS - ako uvidíme neskôr, fes
tival má takýchto pilierov štvor.o -
v·ráťme sa teda podrobnejšie k Tribúne. 
Ako j e toto podujatie štatutárne za
kotvené, pr iblížte nám, prosím, charak
ter súťaže (na rozdiel od prehliadkové
ho zamerania lnterpódia), kto bude za
stúpený v porote a ako sa premietnu 
výsledky bodovania do praxe? 

- Na Tribúne sa ne bude súťažiť iba 
v jednom odbore. Budú tu zastúpení 
klaviristi, huslist i, viol~nČ€listi , 'ko nt ra 
basisti, flautisti,· hot'.nisti a "lj)tih lásénl sú 
aj speváci a~ komoM'é'"sfrbórry: Vý·s·ledky 
sa teda nevyhlásia podľa kate górií; a le 
pod ľa celkového . umeleckého dojmu. Te 
da l. môžP. byť napr. klaviris•ta. 2. s pe
vák, 3. hus lista a pod. Súťaž Tr ibúny 
;ie dvojkolová - v_ýbero vá. Predpokladá
me, že v l . kole vyberie medzi národná 
porot a do finálového kol.a asi polovicu 
účastnikov. Týchto prib ližne 20 
ume lcov bude potom koncertovať jed
nak s našimi o-rchest rami, alebo -

·speváci bu cl O účinkovať v o•pere SND, 
a to v Mozartovej F igaro ve j svadbe a 
Verdiho HIQ olettovi. Pre predpokladaný 
záu jem verejn<>st i o t úto akciu, požia
dali sme UNESCO, a by ai výberové kolo 

prof. dr. J. Haluzickým 
bo-lo prístupné kon c-ertnému publiku. Po 
l. ko-le bude dvojdň·ová prestávka -
nie však k on cer,tná, iba ·V rámci Tribú
ny - po nej budú nasledovať finálové 
koncerty. Na ne •sJ máme právo z po
núknutého vybooť tie diela, ktore maj ú 
naštudované l!laše orche-&ti:e, aby sa zis
kal Js t ý pr.eilstih. Podmie.nky s)Íťaže sú 
pomerne voľné: úča&tmik musí predviest 
vo výber ovom kole 25 minútový program. 
v ktorom musí byť aspoň 5 m~nútová 
S'kla·dba žijúceho súč.asného autora (llle
musí byť lllá•rodný ). Ok rem t otho by mal 
byť pro Qram p:r:ie,rezom štýlovými obdo
biami. A ešťe' niekoľko .s!O'V k porot·e: 
bude med.z1náa:odná, určel!lá výko;nným 
výborom Medzirnárodnej hud-obnej rady, 
na jej čele !bude Yehudi Menuh!rn. člen
mi lrud ú také osobnosti, a-ko na<pr. diri-" 
g~t Pie.rre C01lombo, Elisabeth S~hwarz-· 
ko.pfová atď. 

Kto z mladých bude repreze-ntovať 
ČSSR na T.rlbulte - a aké šance, po
·dra vás, máme pred touto :významnou 
akciou? 

- Prvým stupňom našej účasti n.a 
;I'<r-ibúne bude úspešná účasť na minu
loročnom IP. Toht o rOlku sme "nasadili" 
Petre Topercz.e.ra. Nechceme však n ijako 
znižovať vý:z;nam alebo úroveň IP -
naopak, máme dojem, že zastúpenie 
socialistickýoh krajin n a IP i Td búne 
bude na veľmi vysokej úroV'ni. Dúfame, 
že si odnesieme n iekitorú z cien Tri 
búny .• . 

Ako bude odmenený víťaz tejto sú• 
ťaže? 

- Ne'budú sa udeľovať f inanané ceny, 
a le hodnotné vecné dary. Tak prvý z f i
na listov . dostane klavír, ďalaie dary bu
de v 11á ležitej forme dotovať český a 
Slovenský hudobný fond. Nezanedbateľ
né je ~ to, že n aše QL'llmofónové závody 
!lla.k:rutia, a t ak zachyt~a nielen rvýkony 
víťazov, aloe i ostabných zaujímavých 
filnalistov. 

Ale BHS, to nie je len Tribúna a lP, 
ale i ďalšie festivalové podujatia. Ktoré 
mená sólistov, dirigentov a telies by ste 
rád sp~menuli ako avízo záujemcom? 

- Na tohtoročných BHS bude a kási 
fest ivalová prehlia<lkra vy.nika .iúcich eu 
rópskych komorných telies. Popri SKO 
a Slovenskom kvartete prídu Sofi;iskl 
sólist i, Pro mu·sica z Poľs~a. Komorný 
orchester mo,skovského ~onzerr.vatória , 
Komorný súrbor Všezvä?Jového rozhlasu 
a t-elevlzie z Moskvy, Bach Orcheste r 
z Lirpsk·a, CaiPella Academica z Vied'Ile, 
okrem t oho BudllJI)eštia nskri ma dd!la\isti 
a P ražskl ma<lrigalisti. Po prvýk r át na 
zvláštnom koncerte uvádzame naše naj 
lepšie a matér ske zbo.rové t elesá, k tor é 
na med-zinflrodnýoh súťažiach získali o
tenellie :" Žilipský · m iešaný zbor, spe
vácky z.bor Lúčnice, Akl!<lemlcký s pévác
ky zbol· tl'R a pod. ·z oréhestrov ' P·O.Pd 
Slov~nskej fi lharmónii .a SOčR vystúpi 
Št át na f.ilharmónlia Georrg.e Enescu z Bu
kurešti, Symfonický orchester ma<l'a•r ské
ho rozhla-su .a t elevízie z Buda pešti, pri 
Interpódiu a Toribúne vypomôže Štát na 
filharmónia z Košic a š tátny symfonický 
Qrchester z Gottwaldov-a. Prvý orches
tr álny koncert BHS bude autor ský -
venovaný A·r amov-i Chačaturj anovi, ktorý 
!Jude svo j-e diela a.i sám dirigovať. Veľ
kým zá~itkom bude zre.ime vyst úpenie 
amer ického huslistu s vetového mena 
Yehudy Menu.hima - na záverečnom 

(Pokračovanie na 8. str. ) 

ry. Lebo budovanie kmeňové)lo . repertoáru, kto rý sa 
troma sezónami provlzOria ·z L'ôznych dôvodov vypa•·il 
a zostalo z neho iba torzo, bude. v prv9ch rokoch po 
rekonštl'l~kcil budovy opery jednou · z hlavných úloh 
našej reprezentačne j scény. Bez akýchkoľvek diskusi! 
je najmä zaradenie Mozartovej buffy, ktorej tradicia aa 
SlovenskU je v porovnani s ostatnými skladateľovými 
významnými operami minimálna. Po nedávnom pred
stavení v Košiciach a j bratislavská inscenácia potvr dila, 
že toto komorné dielko je z hudobného hladis ka ma
lým klenotom. A KošlP.rovo naštudovanie splnilo aj pe
dagogický zámer, · ktorý si vytýčilo - pribrús!lo ostrôž· 
ky trom debutujOcim mlaqým speváčkam, ktoré v rám· 
ci dobudovávania súboru vedenie opery angažovalo. 

začiatku šesťdesiatych rokov, , v Banskej Bystrici Roho· 
vá, Vyskočilová, Caban, Kopačka, v Košiciach Smlilikó· 
vá, Ganzová, Konder, Hájek, hosťujúci Neshyba. V oblasti opeme j réžie chceli by sme upozorniť na 

pe·rspektívy 

V o všetkých troch divadlách ·dá sa registrovať stú
pajllca Orovefi orchesträlnej zložky. Nie je to len 

zásluhou zv9šen9ch nárokov a pedagogického pôsobe
nia dirigentov, najmä šéfov súborov, ale a j n eustálym 
doplňovanlm teJ!es o mladých, profesionálne . š kolených 
hráčov, v košickom prostred! aj možnosťami účinkova· 
nia vo filharmonickom orchestri. 

Mladé sily sa v tejto sezóne výraznejšie presadili 
aj v sóllstlckých súboroch. Debutantky Hajóssyová, 

St4rovli,' Naňlikovli v SND, Fresserová, Malátková, Umi
kán a nieko!ko dalšfch v opere DJGT. V Košiciach r oz
š!rili rady protagonistov u:i! sk0senejš1 mladi speváci, 
predovšetkým sopranistka Mrázová a barytonista Mau
réry. O posledných dvoch možno tvrdiť, že pevne za
sadli na svojich postoch, pretože okrem miery talentu 
dostatočne presvedčll! aj o profesionálnych danostiach. 
V prfpade ostatných mladých adeptov núti nás skúse· 
nost k rezervovanosti. V posledných desiatich - p1ltnás
tich rokoch vyšlo totiž na našom opernom nebi dosť 
"hviezdičiek" - ale kolko z nich dospelo do ozajstné· 
ho jasu a kolko z nich zakotvilo v plytčinách prieme
\'u? Na tomto mieste nezostáva nám nič iné, len sa 
opllf prihovoriť, aby sa našim nesporným taientom do· 
priala možnost študovať spev tam, kde trad!cia a šír ka 
výsledkov svedči o nabehnutf na v podstate jedinú 
správnu metódu spevu. Nezáleží tak velmi na tom, čl 
sa rozhodneme pre Taliansko. ZSSR, alebo iné vyspelé 
operné krajiny. 

jeden jav, ktor ý nás s mer om do budúcnosti tro· 
ellu znepokojuje. Myšlienka opery ako hudobného dl · 
vadia našla u nás pred rokmi mimoriadne živnú pôdu. 
Predovšetkým v českých zemiach, kde dodnes ži je 
v práci cele j skupiny režisérov. z ,ktor ých napr. Kailfk, 
Jernek, Stross (a kvalitami l{ nim určite patrí aj brnen· 
ský Vežnlk) sú uznávanými osobnosťami aj v medziná· 
rodnom kontexte. Na Slovensku tento pohfad na operu 
v posledn9ch rokoch vegetuje. Režiséri sa opäť uchy
ľujú k aranžovaniu (hoci neraz za prispenia scénogra
fie na vysokom stupni umeleckosti ), uspokojujú. sa 
s tradičnými, praxou zaflxovan9ml výkladmi, PL'eberajú 
inscenačné klišé predchádzajúcich inscenácii, málo hla
dajú, má lo deta ilne pracujú s hercom, midostatočne 
umocňujú možnosti svojich výrazových prostriedkov 
Ideu predlohy. Málo ris kujú. Je totiž daleko Iahšie a 
pohodlnejšie zvoliť "koncertantné", alebo ,.štylizované" 
predstavenie v pekných kostýmoch, s úsporným, plas
tickým gestom a základnými mizanscénam!, než - hoci 
za cenu rizika a prtpadne aJ omylu - pokúsit sa 
o svieži v9klad diela, o detailné, realistické prepraco·' 
vanie charakterov a vzťahov medzi riimi, o umocnenie 
myšlienok libreta a citovej výpovede skladateia. Dtlfaj
me, že š tart opery SND do novej polstoročntce v tomto 
smere naše konštatovania poopravt. 

(Dokončenie z 1. str. ) 
ského majstra v pros tredi, kde doposial odznela !ba 
jeho výnimočná Jej pastorkyňa. Košičania obnovill po 
niekofkých rokoch Verdiho Traviatu, ktorá Sl V tomto 
mesta spomedzi všétkýcb opier vyslúžila azda najväčšiu 
divácku po~ularitu. Podstatnejšie je, že doslahll v nej 
aj nepochybné !nscP.načné vrtazstvo, v mnohom reha· 
bil1tujúce toto krásne, ale trochu aj tnscenačným kltšé 
poznamenané dielo. Iba Massenetova Manon, · ktorá 
chcela byt (lokračovariím v tendenciách oprašovania 
·zabudnutých diel minulých epOch, Iiepresved!llla o svo
jej životnost!, čiastočne a J prlspentm nevynachádzavej 
1·eallzácie a priemernosťou hudobného naštudovania. 
· V špecifickom postaveni ocitla sa dramaturgia ope-

L'Y · SND. V poslednej sezOne. strávenej v DPOH, 
u·vledla premiérovo dve opery. s ktorými hodlá prejsť 
do zrenovovanej budovy. Pucciniho Madame Butterfly 
1 Mozartove Cost fan tutte patria k dielam kmeňového 
repertoáru väčšiny veľkých divadiel - a z tohoto as· 
paktu sa pre ·ne rozhodlo aj vedenie bratislavskej opa· 

Môžeme konštatovať, že oporami súborov boli aj 
v te jto sezóne prťs!ušnfcl stred.rlej a staršej ge

nerácie - v SND už nMaprosnP. rozšfrenf o početne sil
nú gardu absolventov VSMU z konca päťdesiatych a 

Vysokú mieru profesionality, najmä v zladenf všet· 
kých prvkov inscenácie, nemožno bratlslavsk9m naštu
dovaniam Pucciniho a Mozarta upleraf. V záujme ob· 
jekt!vity treba a j pripomenúť, že sktlšobné podmienky 
v provizóriu boli nedostačujúce. Ale h fadalo sa v tejto 
sezOne v Košiciach, pr!člnen!m Bargárovej Travlaty a 
pohostinskej Vokálkovej Káte Kabanovovej. 

• • • 
S výsledkami uplynulej slovenskej opernej sezóny 

možno vcelku vysloviť spokojnosť. Hlavné výhrady sú 
adresované skôr v smere perspektívy, myslené ako 
preventívne konštatovania, zabraňujúce náhlym dez1lú· 
ziám. Konsolidov~n!e v súboroch (mysHm tým predo
všetkým umelecké l by sa už malo skončlt, aby sa ne· 
stalo pa rmanentným stavom. Nastal čas smerovania 
k vyšš!m umeleckým métam, 

JAROSLAV BLAHO 



· BraťiSJävské ·leto 
r • • • . . 

Skutočne netypic-ké, chladné a vetet·né 
J)oč.asie neod.t·adilo 11.· júla t. r. milov
nlk<>,v . leroých komorných k<>ncertov 
v Bratis lave, ba p.ráve na~pak, vokálny 
súbor PURCELL CONSORT z Veľkej 
Británie prJ!ákal do Zrk·ad lovej siene 
Primaciálneho paláca V€ľ.a na·dŠe.ných po
slucháčov. 

šesťčle-nný . vokálny · súbor ' prekvapil 
B·rat.islavu v kiažd·om smere. J ednak prí
ťažlivým , neobvykle zostaveným poro!:rra 
m<>m , j.ednak hlasovou vy,rovnanosťou 
sóJi.stov .a ·v neposlednom rade šarmom 
• pdrod z·enou schopnosťou nadvi<IZ~arnia 
konta•l<!tu s publikom. Súbor fPl'·ezentoval 
•V rámc i svojho výberu fPies.ne rôznych 
t vorivých i provenienčných oblastí -
t alianske, španielske a fraoncúz.ske !Piesne 
16. s·toročia, madrJgaly z angl.ického 
d vora kt"áľovnej Al'ž:be ty I. a Jakuba I., 
an!llické oa fMncúzske piesne 20. storo
čia. Zo skl-adieb r~nesančných autorov 
vyn ikli v · P<>dani P"urcell Coosort diela 
C. Le Jeunea - s cha;pak terist ietkým 
f rancúzs kym šarmom, Monteverdiho Lá 
piaga, Ea·stove madrigaly a predovšet
kým Oapr.icci•at a e c<~ntcapul11to bestiaJe 

. A. ~ianchieriho. k torý v te}oo · skladbe 
s vtipom hudobne zobrazil · Jtretnu tioe 
mačky a ps a a v interp·ret ácii súborom 
.Purcell Co·nsort s-i získal sympatie pub
.lika. Z piesni skladateľov nášho st-o•ročia 
upútali predovšetkým diela P.oulenco ve 
- majstrovským stvárnením a !perfekt
nou interpretác iou, a harmonicky a zvu
kove odvážne skladby súčasných ang lic
kých s-klad.atel'o v. V in terpret ácii súbo
r u sme mali možnost konštatovať vyspe 
lú hlasovú techniku, výbornú intonáciu 
a h lasovú vyváženos ť a zmyse l IPre š tý
lo vé podaniE'. 

my pražský súbor. LI NH.1\ SINGERs.'· A.i 
na tomto koncerte sme mal i možnosť 
vypočuť si interpretáciu diel st ar.ých 
majstrov, avša k na úplne odlišne ; p lat
forme než u s úboru z pre dchádzajúceho 
týždňa. Linha Singers- s úbor jestvujú 
ci už temer 10 rokov, má za sebou pek
ný kus p,ráce,· čo odz'l·kadľujú gramon.a
hr ávky a početné domáce i zahraničné 
vystúpenia. Práca súboru spo číva v ú
prave a s'vo:iräzne.i, rytmicky pohybuj ú
cej sa na báze Jazzu , interpret ácii in 
štrumentá lnych skLad ieb minulých s to
roči. Súbor je zrejme inšpirovaný po
dobným svetol!námym súborom Swingle 
Singers, avšak okrem nuansí v obsadení. 
jeho taži.s·k,om je inter.pretácia úprav 
českej a s lovenskej tvorby minu lých 
storo či. Súbor tvoria siedmi V<J"k,alisti 
sprevádz,aní inš t-rumentálnou skupin ou 
- klavír, :kontrabas, bicie a priležitos t
ne flauba . Obs adenie sa pochopitei'U1e 
mení podľa jed notlivých úprav. KoQ n
cer t doplňalo s,prievodné s lovo umelec
kého vedúceho Jii'ího Linhu, ktoré pô
sobilo pre bežného návštevníka koncer
tO'V .značne Ja.ic.ky, možno poved ať vý
chovným d'o jm om. Samot ný koncert na
priek tomuto miestam i r ušivém u momen
tu dopadol dobre, so značným ohlasom 
u .publika, Úroveň súboru pozdvihu j ú 
p-redovšetkým príjemný soprán Z. Tichej 
a pozoruhodný zvu čný bas · F. Franeka 
a taktiež spo l'.ahliví inštrumen t álni hráč i. 
Spoluúčinkujúcim večera hol nám d-obre 
známy Qitarista Milan Zelenka. preze n
tu júci S•a skladbami 17. a 18. storoč ia . 
L i nh~ SinQ er s ~o svo ii mi sól istami <'~ 
osobi tým poda ním vytvor ili príjemnú 
letnú večernú pohodu a do značnej 
miery oboznám ili bra t is lavské publikum 
s POzoruhodnou hurlob nO'u produkciou. 

Na Slovensko zavítal v minulých dňoch mladý sovietsky _huslis ta OLEG 
KRYSA, ktorý vystupoval so svojou m anželkou TAŤJANOU CEKINOVOU na 
letných fes tival-och v s lovenských mestách. P-ochádza z Poľska, š tudoval na 
konzervatóriách v Ľvove a v Moskve - v triede Davida Oistracha. Zúčastni l 
sa š tyroch medzinárodných súťaží: na súťaži H. Wieniawskeho zísl<al 2. cenu. 
na Paganiniho súťaži l . cenu, na súťaži v Montreale 2. cenu a je nositeľom 
3. ceny na Čajko·v~kého súťaži v Mos-kve. Taťjana Čeklnová j e absolventkou 
konzervatórií v Ky:ieve a v Mos,kve, v súčasnosti pôsobí na katedre komo-rnej 
hry na kyje·vskom Konzervatóriu. Oleg Krysa .le na tomto konzervatóriu ve
díteim katedry husľovej hry. 
českoslo vensko navštívil niekoľkokrát: na tohtoročnej m edzinárodnej sú

ťaži Pražske j jari zasadal v po rote husľovej súťaže. Pod ľa .ie ho názo-ru, na 
súťaži dominovala českoslovens.ká husl'ová škola. Zaujal ho mladý huslista 
zo Žiliny ·- Jind:i'ich Pazd1era, k torému predpovedá veľkú budúcnosť. 

Oleg Krysa hra l vo všetkých soc ial istic·kých štátoch, v Ta liansku, v Rakús
ku, v Po·rtugalsku, v Nór sku. vo Fínsku, vo Veľkej Británii, v Kanade , 
v E gypte, v USA v J aponsku a na mnQhých miestach ZSSR. Pravdepodob_n., 
v jeseni tohto roku príde do Bratislavy. IGOR DIBAK Do Prí.iemného pros tredia nádvoria 

Starej radnice zavítal 18. jú la 1972 zná- VLASTA ADAMČIAKOVÁ 

Dva úspešné recitály 
r a má velmi dobrtí úroveň. Cudzia je jej 
r; každom pr ípade hrubosť. l v naj silnej
šej dynamicky exponovanej polohe ne 
stráca Cattarinov tón guľatosť a híbk:u. 
Prihliada vždy na z"ukomí r1nosnO$ť a 
má na zreteli prodHico vať hudbu, k tor á 
v jeho prípade l>ude skôr priezračná, 
než by znela h r ubo . či prekypu j r.íco. Do 
t ý ch to plôch s.a nedostal an i pri i nter
pretovil•1í K l a v ie r st ii c lc N o . 11 
K. S toclťhausena. Opat r il sk lad bu uäčšmi 
č r·tami p6r;a/m než túm. čo zvykneme 
definovať ak·> typiclctí interp1·etáciu 
pr O(fr esílmej hudby nášho storočia. V u r 
čitom zmysle slo l!a t riezvy char akter 
zísic't1l i vp. l l 9 J. Bralunsa. R a p s ó d ia 
E .~ d. u r . V tomto pr ípade by azda 
rwoľnenie sa a ur;oľ11ei!ie premietnuté 
na . srrza'abt; 'mohlo tcirtt?fif' slliíe]YU.l " pô'- .. 
.~obivosf. ·urobif po$ledný krok na ce.~te 
k ra1J$Odičtwsti si n.evyžadaje len táto 
.~k:ladba, ale je zároveň v inténciách 
Brahm.~l)p/w hudobného slohu. Tak. ako 

by bolo úči1mé opatr il okr em vážnost i 
a uhľadenosti (oboje bolo obsiahnuté u 
i nterpr e.tácii) Brahmsa i uy~hom, bolo 
t r eba vliať do Bar tólca krv. D v a r U· 
m tt ns ~- é t a n c e o p . 8 odzneli v tro
chtt pri r ýchlom tempe. ale veľmi vkusne, 
presne, poriadlcumilovne, s veľmi hla'l · 
kým hudobným priebehom. 1\ ž pr: ' 
hladkOm na skladateľa, ktor ý si tak za
lcladal, a kto r ému sa talc neporovnateľ· 
ne geniá.lne podar ilo preniknúť do naj 
hlbše j podstaty hudobného fo lklónt. 

Klavírny recitál ALEXANDRA CATTA
RlNA bol súčasne záverečným ašpiran.t 
.~"kÍJm koncertom tohto umelca. Tomu 
zoapovedal štýlovo rozmanitý program 

d za k r onwntizovaniu - m nohého inter 
preta to pri pravilo o jednoznačný úspech 
a r; yr;olalo diskusie - ,.pro a /contra" . 
Cattarinoo Haydn si zachoval svoju pod
·lfatu ostal skladiJOtt zak otvenou 
v klasic i zme Klavirista silne inlclinu je 
lc tom u, o.tJ/j hr.al formouú a harmonickú 
.~trulctr1rtt - m elódia slcladliy je v pora
dí druhor adá, vyznieva a/co l!ýsleclolc. 
Pohy b na pevnej pdde yarantoval lclavt
r is l ooi vlas t nli odstup. Tento char akter 

Haydn, 8 ra h m s, Ra v e 1, 
St o ck hause n., B a rt ó k:, M ar ti n 
če k . 

Cattar ino podal dôkaz svojej výbornej 
t echnickej disporwvanosti, hudobného 
vkusu, talentu, ner vovej sústavy a triez 
vosti prístupu. Posledná z vlastností. 
zdá sa, ho bude sprevádza( celou jeho 
klaviristick ou dráhou - ak sa odváži 

. mal aj G a s p ar d de l a n u it M. 

· vyk"r·očlt na cestu umeleckej" · Ítei.~tOi!f. 
·Sonáta c mol od J. Haytlna 'ťažila ·práve 
z tohto triezveho postoja k ume1eckéniu 
d ielu. Skladba sa hesíe vo óykrištalizo 
v anom ducllu klasicizmu, v nejednom 
úseku koketu je s budúcnostou, čo zvá -

Ra•;ela - nepostrádaj úci ľahkosť, bri
lantnost ·a. bez : náznalht ~amoúčelnosti. 
Bol M ou línii, lta~mtm'ie ,a 're;i:ultttjlíc'ej . , 

· farby. lnšpríračným zdroj om bol v t om
t o prípade zr ejme harrr.onick.ý materiál 
a tech nické požiadavky. Je zatiaľ $VOj
ské pre Catt arina, že jeho t ónová kultú -

' . · (.Pokračovanie z 1. str,) 
a j min~orladne pe kné a us tále. 
né počasie, ktoré do Výc hodnej 
prllál<alo do 40 000 návš tevní
"kov, medzi nimi pQčetných 
h ostf zo zahraničia - zo So · 
viets l<eho zväzu, z Potska, z 
Bulharska, z Maďarska, z 'F'ran· 
éú'zska ·'z ··USA ' z Holands ka a 
á:i'da '~( z ďirlŠícti · kľaj!n. Tla
čové ' s tredis ko ' XIX. Východne; 
72 zar egistrovalo re kord ný zá · 
u jem pracovnikov masových 
oznamovac1ch méctif .v počte 43 
novinár9v . a prispievatefov. 

· Medzi účastníkmi vysoko · do, 
'JÍ~ i\lovnľa ' m ládež; ·U ktorej Zá·. 
·tijem ' o pi·ctg ram ·prevyšoval 
VŠ(iltk,o- .ostatné ." K.ÚJtúrno-poH-' 
ticl<ý význam . pod ujn tia pod· 
čiarkla pr1tomnosť oficiálnej •. 
s,tra1~fcke j a v!ádne j delegá cie 
S,SR, vede ne j podpredsedom 
v,lády SSR Ing. Rer bertom Our
k-ovičont, príto.mnosť ministt·a . 
vnútt·a SSR generála .'Egida Pe
picha, vedúceho ta jomníka ,SÚV 
ZCSSP Karola . šaveh1 a ďal
ších významných funkcioná~ov 
celoslovenských, kra jských a 
okresných orgánov. To všetko 
k ládlo na hostiteľov vysoké ná · 
roky, ktoré v tomto roku 
zvládli · dobre. · Nemožno totiž 
púš ta t zo zr ete ra skutočnos t; 
vys lovemí v d\skusii , tribľm.v 
Východnej · 72 a j poslancom 
SNR, r ežisérom · Mar tinom · T.a
p,kom, že .vo Východnej ·neboli 
11 dodnes nie •s.ú " optimálne 

· "podmienky p re vrcholné FJá·. 
rprhlé podu jatie,, adekv.á t):l.e .. po.
ži<Hl flVKám a potrebám . vyspe- . 
l f} ) . . soc;ial !sti ~kej sp.olo,čl1o.st i · 
A "k sa ono preäsa , li~n , už .. 19, . 
r ok por iada, je to . doklad . s il· . , 
nej vôle, presvedčenie a obe
tavého Cl si\ia organizačných ll 

programových pracovníkov. ro 
blt vec, k torá sa stala nesup-

iovateinou súčasťou ná šho kul 
túrneho dian ta, a j v tažkýcll 
podmien.kac b a každý rok ús 
pešne jšie a le pšie. 

PROGRA!IfOVA SKLADBA 
XIX. VÝCHODNEJ 

zahri\ova la 10 samosttil ných 
produ kci!: výstuvu úĽUV-u 
Hrnčiarstvu na Slovensku, Po· 
zvanie do Východne j v staro 
s rnokovccko U1 älll ľi teátri, pria · 
my r ozh lélsový preno~ z kul 
túrneho domu vo VýchodneJ 
(všetko 7. 7. 1972 ); ďalej sC1· 

, ťaž s ólistov v s peve, tanci a 
v hre na · hudobné nástroje, 
sprievod, s prievod - ako uli · 
cový program, pr lv!tanka vo 
východniunskom amfitPá tri, 
klenotnicový p rog ram z oblas · 
ti Spiša , š ariša él Zemplína 
[ všetko 8. 7. 72 ); konečne pro· 

· gram vfťazných amatérs kych 
folklórnych s úborov SSR, pro
gram poloprofesionálnych fo l
klórnych sóborov SSR a p ro
gram profesionálnych folklór 
nych umeleckých telies SSR 
(všetko 9. 7. 72). Prog ramový 
pro fil mimoriadne boha tý, kaž· 
dá produkcia uvážená a vhod · 
ne zapa da júca do pestrej, a le 
preds a len z jednocujúcej mo
zaiky, ktorá návštevn!kovl po
s kytovala z fol klórnej umelec· 

. !{ej tvorby mnoho bez toho, 
že by mu ·nadblehala a j"eho 
vkus a vn!mavosť otupovala . 
O všetkých programoch XIX. 

. Východnej 72 možno povedať , 

. že viedli diváka k náročne j 
receptlvtte folklóru, poskyto· 

. v all . mu hodnotné umenie a 
pro~o~q~all ho zaujať k nemu 
w oj · aMívn.y post oj. 

Hlavným programovým zá 
merom Východ nej 72 bola kon
front,cia všetkých vrstiev u 

'7 2 
nás uplati"íova néllo scénického 
folk lóru, teda folk lóru Inte r 
pre tovaného pôvodnými nosi · 
tefmi, pop rednými nrnatérsky· 
mi s(lbo rmi , polo profes ionálmf 
i pro resiorHílmi. 

TA AJ TA OD VIHORLATA 

Zr iedkavý východniat•sky d ia· 
lóg sa zač:al klenotnlcon. Ten 
toraz to nebola kl enotnica re · 
gioná fna, ani celoe tnická, ale 
z vcelku homugénne j kultúrnej 
zóny Spiš a, Šariša a Zempli
na. Pri pravila ju aut orská tro· 
jica Ondrejka- Elschek- Hviž
ďák pod názvom Ta aj ta od 
Vihorlata. Klenotntcové fol · 
k!Órne programy sú vždy spre · 
vádzané atmosfér ou netrpezli· 
vého očakávania , zvýšeného 
záujmu byť pri tom, čo "ešte 
ne bolo a sotva sa bude opako
vať, s krátka zriedkavou jedi
nečnosťou. Táto char a kterist ic
ká a tmosféra prevládala v so
potu večer aj vo Východne j. 
A právom. Lebo východoslo· 
venská klenotnica okrem toho, 
že bola prfležitosťou pre opä
tovné poznávanie a uvedomo
van ie s l štýlových hraníc, čis
tety a prostriedkov dynamiz
mu šarišského a zempl!ns keho 
fo lklóru - po prvýkrá t v ta
komto rozsahu predstavila di
vákom fo lklór Spiša, ktorý sa 
stal objavom Východne j 72. 
Svojou ar chaickou polorectta 
tivnou polohou boli objavné 
veľkonočné chorovody z Koj· 
šova, svadobné spevy z Novej 
Ľubovne, ovč( vzdych z Krt· 
vian (š ariš ), hra na gajdtci 
uja Miz eraka 1 duo pfšťall<á
rov z • Brutoviec. Pozoruhodný 
bol aj prÓgram folklórne j sku
piny spoluobčanov nemeckej 
ná_rodnostt. z · Chmelntce .(okres 

KlaTJír ny večer uzavrel Cattarino pr
V!ím predvedením I l l. lc l a ví r n ej 
s on á ty D. Martinčeka. Tejto jedno
časťovej sklad be zaručil bezchybné pred
vedenie. Dáva cí tiť. že je schopný rea 
govať v intenciách s!cladateľových žela
'hí ' ()ez"t6'h'O;' ze'' by "s'cl" v zdával vlast ného 
prejavu. Sonáta je dielom skladateia, 
lctor ý . cít i klaviristiclcy - a v tomto 
ohľade neprekračuje hranice, nestavia 
interpr eta pr ed neriešiteľné úlohy. Pre-

St ará Ľubovl'ia), k torý odrážtil 
súčasný s tupeií asimilačného 
péocesu, l\ecl na pozad! doznie
va júcej kultúry nemeckej d ia 
spory sa už výrazne uplatn ila 
ži.votaschopnejšia kultúra slo
venského okolia. Do tohto kle
notnicového programu prinies li 
jeho autori viac, ako do !<ázali 
dramaturgicky a reži jne u · 
smerni t. (Škoda, že sa ned o· 
kázali vyhnúť niektorým ned o· 
sta tkom, ako nupr!k ltid málo 
informujúcemu sprievodnému 
s lovu, viackrát uplatnenému 
alw postkonf~rans, tvrdým ná
väznostiam programových jed 
notiek - na prfldad po tanci 
Ro mov lyric ké s pe.vy . z Novej 
Cubovne - a poklesu drama
turg ickej gradácie v poslednej 
tre tine programu ). 

ASPEKT SÚTAZIVOSTI 

Vstupom do nedeľného troj 
pr ogr amu so štylizovaným fol
klórom bol prog ram viťazných 
folklórnych súborov zo Sloven· 
ska na .Celoštá tnej súťaži ama
térskych folk lórnych súborov 
CSSR v roku 1971 v Poprade. 
Predstavili sa v ňom súbory 
Brezovan z Br ezovej pod Brad
lom 11 Vršatec z Dubnice na d 
Váhom. Program oboch súbo
rov sa vyznačoval dobrou d ra
maturgickou sta vbou, vyhra
neným príklonom k jedne j re
g ionálnej folklórnej kultúre, 
dobrým naštudovantm a . už ru
t inovan ým (a vzhladom na 
progra m víťazov a j snaživým l 
interpr etovaním. Víťazi a ma
térskych folklórnych súbor<1v 
postavili ,.latku" náročnosti 
hodne vysoko. 

Potom v h l adisku východ .. 
nians keho .amfiteátra zavládla 
,.predklenotnicová" atmosfér a , 
plná ·očakávania, dohadov l ná
de j!. Od poloprofes ionálov 
prá vom každý očakával tvori
vé ume lecké výsledky. Ale zá
ujem · zvyšoval a j aspekt súťa

živosti - kto vyznie na jlepšie? 
Ako prvé z. .dvojice poloprofe· 

slonálnych folld órnych súbo
rov dosta li p r iestor pre svoj 
programový blok Mladé srdcia 
- Ujú szivek z Br atislavy, sú
bor rozví ja júci Iudové umenie 
maďaJ;Ských občanov, žijúcich 
na Slovensku. Pr edviedli pro· 
g ram čo do žá nr ovej skladby 
dosť nesúrodý, v !<tor om popri 
štylizovanom folk lórnom tanci 
a hudbe približujúcej sa sym
Fonickej zvukovosti sa uchá
dzal o pt•iuzei\ publikti aj mie
saný zbor v klusi ckom po iHJtť. 
Z celkovej s ld adby umelecl< ých 
zložiek Mladých sŕdc i v spô
sobe ich spoločného upla tnenia 
doznieva l anachronizmus 50. 
roko.v, v in terpretácii však ne· 
pt•ekraču j frci priemernú arna· 
lérslw tír oveii. Ukázalo sa, :le 
najviac nejasnosti majú ume
leck! p racovníci toh to snaži· 

· vého súbor u v otázlw ch fo!· 
klórnych prameii ov, poloh y a 
čistoty štyl!zácie a v spôsobe 
žánr ovej spatosti. V pohybo· 
vých k reáciách sa často l<nlle
tuje s o peretkárskymi manier
ml, v hud be so s na hou po mo· 
derne, lttorá je nad ter-hnickP. 
možnosti interpretov, v zbore 
- ktorý preu1tázal slušnú ú· 
roveň - s tvorbou v klasicis
ticky národnom slohu. Pra 
Mladé srdcia sa stali aktuál
nymi zák ladné otázky prístupu 
a práce s fol klórom. V podsta
t e z d voch ciest - prvá čer· 
pajúca z čistých folklórnych 
pr amet'íov a folklór umocľiujú
ca v duchu umeleckých záko
nov jemu adekvátnych ; druhá 
považujúca folklór Jen za in· 
špiračný pod net 11 ďa lšiu tvori· 
vCt prá cu r ozvíjajúca podra u
n iverzá.lnych nor iem vysoltého 
umenia - sa treba rozhodnúť 
jednoznačne pre jednu. Al< ide 
o fo lklórne umelecl<é sú bory, 
mala by to byť ces ta prvá. De
monštrovala ju svojím - po 
s tránke dramaturgicke j, tech· 
ni.ckej a výr azove j - vynika jú
cim programom Lúčnica. Vo 
Východne j uviedl& v podstate 
tanečný, program s .tromi s6· 



Nedávno zatvor ené brány škol dali 
bodku za školským r okom, v 'ktorom 
sa po tretí rok vyučoval v gymná
ziách .nový prf:dmet · - est etická vý 
chpva. Sme bohatší o rok sktíseno>tí, 
rozp~é!tejší, s pl·nou náručou ner ie
šených problémov. Našou najväé~ou 
devízou však zostane mladý adol es 
cent, ktdrý .w v seminárnej 'Práci na 
rozlúčku s est etickou výchovou ú- . 
primne vyznáva zo svoj ej "kt1l't1í r nej 
renesancie." . K oncepcia gymnaziálne
ho št údia vyhradila, žiaľ; estetickej 
výchove miest o "rozlúčkového" pred
metu. Naozaj , čo by tak povedali pro
'fesori telocviku, keby t elesná · výcho 
va ustúpila (povedzme v Ili. roční 
k u ) miesto iným dôležitej.~ím pred
met om. Predmety .vých ovného zame
rania sú predmetmi . ďalelcqsiahlej 
k ultúr nej investíci e. Nesprá·vny ná
zor o .,nerentabilnosti" estet ickej vý
chovy vystúpi do popredia až po ča
sovom odstupe, kedy zist íme, že i v 
sebekrajšom k ultú1·nom dome (resp. 
m odernej sále ) je smutno pri nároč 
nom hudobnom poduj at í. ak poslu 
cháč zostal vonku za f--···iérou nezá-
ujmu. 

* * * 
,.Hodinr; estetickej výchovy ma na-

Mlódež atypická 
učili venovať sa hudbe i ak tívne. Cho
dila som do ĽSU, ale po .jej .absolvo
vaní· som si ku klavíru už nesadla. 
Zásluhou estetickej výchovy dnes 
pocti vo cvičím a rada si zahrám l en 
t ak, sama pre seba." 

* * * 
" ... prvé -stretnutia a di alógy, kto-

ré som viedol s Estetik ou, boli iného 
charakteru ako povedzme s k ama
rátmi. Pri nich sa nedal o. odbočit od 
t émy. Nevedomosť sa nedala zakryt 
peknými slovami a frázami, k t oré 
nás občas zachránia pred katastro
fou. čas to po vnútorných rozhovo
roch s E.~ tei'ikou som spoznal, čo vo 

·mne je; že vedomosti, s ktorými by 
som sa opovážil zasiahnuť do spomí
naného dialógu, boli hlboko pod prie 
mer . . . " 

* * * 
" .. . Na pravidelné stretnutia $ u 

mením asi nikto z nás nezabudne, 
pret·ože sú jedinečné a dávajú nám 
t o, čo sme · doposiaľ neprijímali od 
nikoho. Umel eck é diela vplývajú na 
formovanie charakteru nového jedilt
ca v období, k edy je to zvlá!it pot reb · 

né. Ony 84 zúčastňujú M 'formo van! , . 
citu a zmyslu pre 'k r ásu, cibria jeho 
vk us, robia ho nátočil.ým pri vytvá
rani · si svojho spôsobu ži vota." 

"' * * 
,. ... dnes, po duoch. rokoch kon -

číme. Azda sme vyčerpali všetk o? 
ó, nie, umenie je nevyčerpateľné! Sú 
tu však skúpe osnovy, ktoré vyme
dzilt čas e.~tetickej výchovy na. mini 
mum. My zostávame odkázaní sami 
na seba. Je mi túto. Práve teraz, keď 
sme ·začali rozumiet', keď sme nado
budli základné vedomosti , pomocou 
ktorých by sme sa mohli pokúsit' za
svätene hovoriť, polemizovať, vyslo
vovať a obhaj ovaf vlast•té stanoviská, 
práve t eraz je - stop." 

* * * 
,. ... na takú veľktl kapitolu akou j e 

umenie; však nestačia dva k rátke r o
ky. Malo by sa učit aspoň tie štyri 
roky! Tak ako sa učia iné predmety. 
Preto nech žije estetická výchova na 
našich školách, nech kvitne v m la
dých srdciach! Nec1t sa napl nia sály 
divadiel . f i lharmónií! Nech sa počet 
mladých rudí, zjavuj úcich sa pri vy
stúpeni ach beatových skupín a popu
lárnych piesní z javuje t am, kde j e 
t o naj viac t reba! Nie je na hanbu, 
keď umelci v sále hrajú pre pár ru
dí? O tom t reba však trochu viac 
pouvažovať - my mladí sme na to 
pripravení, ukážte nám cestu, po kto
l'ej máme kráča(, budeme vám raz 
za t o vďační!" 

JÁN SCHULTZ 

kročenie hraníc by však malo byf mož- naše operné inštitúcie, priam bytost ne nebolo azda slapeho miest·a: Schuber tove 
né tá vzhladom na sil nej šie zapôsobenie odkázané na stály príliv sviežich a pr i - a Brahmsove piesne predniesla Stracen 
v smere dramatičnosti a h!bky d iela. t om vyspelých hlasov do rezer voára svo- ská rovnako kultivovane a muzikant sky 
Veľkorysosť, sebavedomie a ener gia by jich súborov. Bolo by teda na mieste ·spontánne, ak o romance Dargomyžského 
mohlt dodat k lavírnemu diel u D. Mar- predpokladať, že siahnu po každom vý- :a GJiera, Moyzesov cyklus Ranná rosa, 
tinčeka presvedčivú silu. To neznamená raznej šom speváckom prej ave, k t orý !1 či Prokofievove 3 piesne na texty A. 
ústup od precíznej skladateľskej práce, opúšťa .~kolslcé brány, ale opak je prav- Achmatooovej. Jednoznačné a. vonkon
ani úst_up oU: _ _Y!áklonnosti a vyro(!návania dou.' Dôkazy na ilustráciu tej to tristnej com neoddískutovateľr1é absoltäôr iwn 
sa .. s··-,,pr ík f:admi" ... i:i-·-už- litinulo~'ti:,"'!li:e'bo - •.,-f.:ututno:~tt-· .m .. ··pr:m'lŕlo."U.jtr"tl:ckreťmcr n.a . ,v~ak patri sopranist kinej kreácii piesní 
súčasnosti , ale mohlo • by to znamenať dlani: zo 4 .~pičkových ab.~olrJentiek sop- G. Mahlefa a R. Straussa ; po.~tgraduál 
poktls a azda k rok vpred na cest e ránového odboru VSMU posledného oh- ny študij ný poby t 110 V iedni tu prinie 
k vlast nému slohovému rozletu. Nemu- dobia našla uplatnenie na scény opery sol svoje ooocie - prenik avý ponor do 
selo by t o znamena( rozchod s inklino- SND ibu Magda Haj óssyooá. ost atné ducha hudby neskorých romantik ov a j 
vanim k melódii a citovosti, ktorá .~Tela - adeptky si museli angažmán hľadať inde; bezchybná výslovnost sú presvedčivým ' 
datcľovej hudbe tak často dáva roman- Vystúpe1tie dosiaľ málo z11ámej odcho- dókazom skutočnosti, že Stracenskej in · 
t izujúcí nádych ·- otastnost', k t or á je vankyne doc. A. K orinskej, absolventky ter pretácia nemeckej pozdnoromantickej 
pre Martinčeka charalcterisl'ická - ale viedenskej flochschule fiir Musik und pies1iooej tvorby nemá dnes u nás ob· 
v tej to súvislosti by kr ok smerom ki ri - clars tellende Kunst - V St racenskej - doby. 
zilcu molwl znamenať jednoznačnejší bolo pre návštevníkov koncer tu rJ Zr· Dramatwk1í svprán Viktó1·íe Stracen 
ríspech. INGE ŠIŠI<OV Á lcadlovej siem Prtmaciálneho paláca ne- s kej patrí bezpochyby medzz cenné de · 

očakávaným, no n t o prij emnejiíim pre- vízy. čo v stíi5a.mosti o slovenskej vo· 
* * * k vapením. Už po prvých tak t och úvod - kalist'ike máme. V k ont ext e moment ál-

nej Händlovej ár ie bolo zrejmé, že ·pred nej dramaturgie sotva nájde na našej 
Slo11enská vokálna škola sa iba z času bratislavsk ú koncer tnú verej nos{ pred· prvej opernej scéne uplatnenie, to však 

na čas môže popýšif talentom, ktorý má st úpila vyhranená, t echnicky i muzikálne neznamená, že by j ej vedenie opery 
, perspektívu prerást lokálny rámec do - dokonale pripravená umelecká osobnost. nemalo venovať pozornosť; malo by si 
mácic1t pqme1·ov a bez obáv t>stúpit' na s ' prer:ty.~le.':ou dramaturgiou a svo~~~o.u, ju viiimnrít naj~>zii pŕi perspekt:ívr10m 

. med::inárodné wn.eleck é koll>iiite. Zried- do IW]men:>wh det azlov vyprac:o.vanou m - projekte. "'Uviesť nwé;t i:lrá :i: vrcholných 
.>l ka!Jý výsk yt kvalitných sperJáclcych kád - terpretačnou konce pcwu V programove j . "., . . . • . . 

rov je takme r chronickou clwro/)Ou na- zost ave k oncer tu , ktortí tv01·il drarrutt'Ltr- Wag n.e• o !te. Ir oprer. pre k t ore .~a St ra-
-~ej oolcál nej pedagogiky, k t orej dôsledky yi clcy zau jímav(/ prierez ew·úp.~ kou pies- censká · zdá byť ideálnym umeleck1ím 
k oniec- koncorJ najbolesti!Jejšie pociťujú iío vott t vorbou od 11aroka po stíčasnosť, t ypom . IVAN MARTON 

R·ECENZUJ,EME 
Kodály Zoltán: Utam a ze-néhez, Zenemiik.jadó, 

Budapest 1972. 
Moja cesta k hudbe, je názov knihy, · ktora pô

vod·ne vyšla ~d názvom Mein Weg zu r Musik 
v ~oku 1966 v Zurichu. Druh é vydanie vyšJ.o 
v prek la de Már ie Meresztu·ryove j v Bud·apešli 
v tomto roku. V IPOdstate ide o päť r ozhovorov 
Lutza Bescha so Z. Kodályom na j ar a na jeseň 
v r oku 1964 v Bu dapešti .a v Keckeméte - v Ko-

. dályovom il:'Odisku. Hodnotu publikácie znásobuj.e 
skuto.čno•sť, že s•ám •autor hovorí o svojom ·živo te, 

' práoi, mízo.roch •a hudobnej výchov·e a že prvé vy· 
d·anie vy·š.lo 4 mesi.ace 1Pr ed Kodályov·OU smrťou. 

1
• P·red.S!ov v prv.om vydBJní naiPísali Ernst Anser~ 
met, Benjamin Britten a Yehudi Menuhin. Druhé 
vydaq1ie (·v závere) j e <J'bohat ené Slovami na roz
lúčku od BeTbCe Szabolcsiho, ktorý &a s hlbokou 
úctou lúči s veľkým synom maďarského národa 
- s Č'lovekom, umelcom, vedcom a učiteľom. Me-

il dzi iným po:Dnamenáva, že Kodály s vo jím život
l ným. d~elom s formoval vedom ie !l trnerác ii, dal im 
· v.ieru, žlivotný cieľ , ~Perspektívu a presv·edčenie . 

Prvý ro.zho·vor sa dotýka Kodályov.ho -detstva, 
štúdií v rodi;!lJnom kcruhu j v š kole (Gymnázium 
v Tr nave , Hudobná a'kadérmi·a v . Buct.ape š•ti ) a do
zvedáme s a tu o vplyvoch, k·toré viedli Kodálya 
k vokálnej hu-dbe a na cest u za maď•éir.sk-ou l'u
dovou · piesňou. 

Druhý rozhovor bližšie rozvádza jeho zberateľ
skú prácu s Bé lom Bartókom a systemizáciu po· 
zbiera.ných m.aďarskýoh ľudo·vých p ieSIJ11. 

Tretí rozhovor .ie z·ameraný na skladateľskú 
prácu Zolt ána Kodá ly.a a n a jeho vzťah k peda
gogickej práci. Kodály zdôrazňuje, že peda ~o!li 
ka nie :ie ne.pr~ate ľom skladateľsk-ej Pl'ác.e, veď 
a j J . S. Bac•h musel učiť a preds.a s i našiel čas 
na t(), aby n apísal dvetisíc hudobných die l. O svo 
jej pedagogickej IP.rá<:i hovori, ž·e ju chápal a ko 

· ,.misio:nársku" prácu. 
št v.rtý l:ozhovo.r je venova11ý hudobnej výchove 

.na školách ·v Maďarsku. Sú tu spornenuté mnohé 
zvláštnosti školy, v ktorej sa den ne vyučuje hu
d-obná .výcho·va. Kod ály poznamen a l, že ·v týchto 
školách žiad od š tvrtého-piateho a:-očnlka všetko 
·intonu jú z Ji.s tu . Žiaci sú vychovávaní na hodinách 
hudobnej výchovy nie k t omu, aby s a st ali pr o
fesioná lnymi hudobníkmi, ale preto, a~y '·vedeli 
chápať hud.obné 'umenie, stali s a dokonálejš!mi a 
vzdela•nejšúml l'uďmi. I<odáfy t u odôvodňuje svo ju 
intonačnú metódu. prečo sa opiera o ľudovú pie
seň. pentatoniku ; hovorí o svojich spolu pracovní
koch v oblasti hudobnej ,peda!logiky, o ,prechode 
od jednohlasu k viachlasu a na hUJdob:ný ·nást ro .i 
a o záujme s vetovej vere j nosti o hudnbnú výcho
vu v Maď,ar s,k ej ľuclove:i r·epu blike. 

V pi,at om ro·zhovm·.e sa dozvedáme o názoroch 
Zoltána Kodálya na vývoi hudobného umenia od 
čias Beethove na a Brahmsa po súčasné moderné 
kompozičné smery. Pr ísne sa vys lovujf> o hudob
ných kr it ikoch. tPrltom veľmi zaujímav-o hovorí 
o vým ame a poslaní hudby v súčasnosti a .o h "ll -

' díciách v hudobnej t vorbe. 
Utam a zenéllez :iE: cenným, <lokume.n tom .o ží-

t
' vote,. diele a· názoroch . Z. ; Ko cl álya - ,hudob'l1éh6 

velikána, nášho s t•or-očia-,. ,, k:torého pia te výročie 
· úmrbia sme si pripoml.na li v moarc,i t. r a ·.v d·e
cembri. bu deme oslavovať deväťdesiate výročie ie
ho nedožitých narodenín. A. MELJCHE!'{ 

--------·---------------------~~----------~-----------------.---·-----------------listir. ký mi speváckymi vstupmi, 
ktorý vyz nel vefmi dynamicky ' 
čisto a presvedčivo. Hýril pes· 
trosťou, invenčnosťou, vtipom l 
rn lacli s tvým elánom. jeho umo· 
lecko·t vor.i vý a .interpretačný 
ná boj neprekonalo ani popo· 
ludnle, ktoré patrilo profesia· 
ná lom. 

PROFESIONALJ ROZČAROVALI 

Prvú polovicu programu pro. 
resioná ln yc:h fo lklórnych ume· 
lecl<ých telies SSR vytvori l 
Poddukliansky ukrajinský fu .. 
dový sfibor z Prešova. Na r oz 
diel od ostatných - v jeho 
programe neprevláda! tanec 
PUI\S si lo mohol dovoli ť a j 

· preto, že žánr ovú polohu zti 
kladných zložiek má vcelku vy
r ovna nú. Sympaticky vyznela 
snaha t•éžie scénický pohyb 
malého zboru (14 žien a 14 
mužov ]. čo umožnilo aj v!lčšiu 
vizuá lnu sl<lbenosť programu, 
!10c:i nie všetky pohybové akciP. 

zbor u boli obsahu primer ané. 
vkusné a estetické. A t ak 
na priklad por ovnanie s ama
térskymi ,.vršatčiarmi" nevy
znievv v pr ospech Prešovča· 
nov. Celkove . program PUĽS·u 
na XIX. Východnej 72 bol 
mieL'nym rozčarovaním. Pr1llš 
je poznačený ,.filtrom" nl ve· 
l izácle, ktorá s a pre javu je 
tak v nevhodnom kostýmo· 
vani najmii ženského súboru. 
a ko aj v hudobne j šedivost i 
ÚJH'av k tancom i k väčšine 
spP.váckych čísiel. Napodiv -
a ] v tancoch chýba regionál · 
ny ,.štich", napä tie, vtip a 
pre pracovan ie detailu. 
Veľkú šancu [zaradením 

na záver programov · XIX. 
ročníka Folklórneho fest !valll 
Východná l získal Slovenský 
fudový umelecký kolekttv. 
Ukázalo sa však, že nedoce· 
ni! dramaturgickú náročnosť 
stavby svojho programu, keď 
bllzko seba zaradil dva tan· 
ce s príbuzným choreograf!c
k9m riešením .. (Drevorubači a 

š ar išsk; šar kane ). klesol pod 
sv-oje umelecké niveau, stvár
nením skladieb Cm·~~sničk y , 
Pri dycllovl<e - a lmnP.čne . 

nevyu Zil na jvtlodnejšie ani 
priestor pre koncertantné čis 
lo ruclového orchest ra, z ara · 
denfm s kladby Doliny, doli · 
ny - namiesto omnoho in 
venčnejše:i Nôty skríža. Od 
pr ofesionálov očakáva l divá k 
a j väčšiu koncentrovanosť , 

iskru a oddanosť, možito aj 
disciplinova11osť pred a v pro· 
gr ame tak cl ôležttého vystú· 
penia . A tuk tým sve tlým zo 
stali. z cleviat!ch program o 
v9c11 člsfel len Drevorubači, 
Fašiangový ošiaľ a dnes už 
klasická Podpolians ka mlad. 

OTAZKY NA ZAVER 
l 

Prehliadka polo profesionál, 
nych a profesionálnych fo! · 
klórnych umeleckých telies 
SSR, Jeh vonka jšia (s ama· 
té rm i) a vnútorná konfron tá
cia (medzi sebou l pred os tre· 
la vere jnosti, odborníkom . 1 
umeleckým pracovnťkom ne
málo otázok. V súčasnom 
obdob! 1e jasné, ak'ý profil 
by mal mať folklórny ume· 
lecký súbor. Vzhladom na 
synkretickú povahu folklóru 
sa žiada, aby mal žánrové · 
druhy tanec, hudbu 11 

spev - čo najvyváženejšie a 
aspoií časť interprétov vše· 
s tranných. Ale prečo naše 
folklórne súbory t emer vôbec 
nevyužívajú sólový lniltrn· 
mentálny pre jav? Nejde len 
o píšťaly , fu jary a gajdy, a le 
aj o citary, malé cimbaly a 
domáce varianty sláčikových 
nástrojov. Podstatnejšími sa 
však ukázali otázky tvorivé. 
Prvým predpokladom práce s 
folklórom je poznať Iudové 
umenie, ducha te jto kultúry 
i prostého človeka - tvorcu 
z t e j-ktorej regioná lnej ob
lasti, podoblastl, lokality. To·. 
to poznanie je norlmiP.nAné 
citliv9m pr!stupom k folklór-

nej tradlcil, prfstupom s od· 
r · ... b,orno~·~·!l,a~osťou a bez;·§l pri· 

óri 'uplatfibvaného z.áine t·u 
' : . ll ractať', len niečo, le.H . ~u sť, 

z· čoho 'možno spraviť:' llud.'tJb· 
nú úpravu, 'rozvin ú ť · p·ollybo
vít kreáciu. Pozna ť v kom
plexnos ti <1 zá roveň až do de
tailov jP. požiadavka vel mi 
náročnú, a le ona je pr eclpo· 
kladom ďalšej umeleckej prá· 
ce náročnej folk16rnej šty
lizll.ct.e u amatérov a dvoj~ 
násobne u profesionálov. V 
spliian! tohto základného 
predpokl adu sú úspechy No
sáľa a Stračinu v Ltí čnl c:l, 
l l<eď nielen v tomto ·jedl· 
nom. V Stračinových s klad
bách pre Lúčnicu a SĽUK z 
posledného obdobia nájdeme 
od citácie rudovej hudby po 
nar astajúcu invenčnú moti
vickú s yntézu s vystriedanim 
rôznych Farebných polôh tal<
me.J' všetko •. čo umožňujú zá. 
l<onitosti adekvá tne fo lklór· 
ne j predlohe a čo nttpomáha· 
r ozvljani u scénických pohy
bových kreácií. Stračl na pri 
všetkom umeleckom umor.iio· 
van! zachováva sl<ladbP. re
gioná lny charakter , takžP. af 
la ický poslucháč s i1ou I'e· 
ceptfvne komunikuje. A to je 
pre štyltzované folklóme u
mente veľmi dôležité. 

Scénickému folklórnemu 
umeniu hodno vytvoriť pod
mienky primerané jeho hod· 
notám l našej dobe. XIX. Vý
chodná 72 poskytla priestor 
pre dialóg umelecký. Jeho po
kračovantm bude III. ročník 
Prix music folkloric de Ra
dlo Bratislava. Svojim podi.e
lom chce clo riešenia teore· 
tick9ch otázok Pl'i spieť aj IJT . 
P.tuomuzikologický seminár 
ústavu hudobne j vedy SAV. 
ktor9 bude 9.-12 októbr a 
1972 v Smoleniciacb. Teda 
tvorivý folklórny dia lóg za
čatý vo Výr.hodnej - bude 
pokračovať. 

LADISLAV LENG. 

• 
Leto je ča.wm jol 
lctómych festiva
lov, časom stretá 
ook so. priateľov 

ľudooél1o umenia. 
Tak t omu. bolo aj 
v Detve - na 7. 
roč11íku Podpolian
skych f olklórnych 
~lávností. V pr vých 
dvoch j úl ových 
dňoch sa r oztanco
vali členovia 
SĽUK-u i amatér 
s/(ych .~1í.borov na 
oódiu amfiteátra, 
lctorý j e v k rás
nom detoianskom 
chot ár i . Horúce 
.~lnko ešte väčšmi 

W IÍ·Šilf) temperatú
ru preplnené/to 
hľadiska, k toré 
rovnako nadšene 
tliesk alo konferen 
clérke Ide Rapai
čovej, členom 
H:.UK-u, ako i dob
rej detvianskej 
muzike - Ďatelín
Ice - s primášom 
)ndrom Molotom. 

Snimky: ČSTK 

• 



Finále 
v Budapešti 

Aida lldikó Laczóovej . 

Záverečný · mesiac budapeš
tianskej opernej sezóny 

priam h ýril vystt1peniami za
hraničných hostl. Ako prvá pri
šla slávna Agiball gréckeho 
pôvodu - El e na S u l i ot i· 
s o v á, potom - v našich kra· 
jinách ešte neznáme, ale na 
svetových scénach už dobre 
zapfsané mená: R e n at o B ru
s o n, G 1 a n t r a n c o C e c
c h e l e, H il d e g a r d H H 
l e b r e c h t o v á, R a m o n 
c a 1 z a d i ll a, a napokon pre
s lávny Lohengrin a Walter z 
Bayreuthu- Sándor Kó· 
n y a, ktorého som mal mož
nosť aj počut v Erkelovom 
divadle. 

Kónya, tri desaťročia v Ber
líne ži júci a pravidelne sa 
domov vracajúci maďarský te
norista; . rovnako známy v 
New Yorku ako. v Miláne, má, . 
velmi široký repertoár. Zauji · 
m avostou jeho hrdinsko-Jyrlc· 
kého tenoru je, že popri spo· 
menutých Wagner9vých pasta· 
vách bežne spieva celú šká
lu úloh taliansko-francúzskej 
proveniencie. Aj pre svoje te-
ra jšle hosťovanie sl zvol11 Do· 
na josého z Blzetovej Carmen. 
Edgarda z Belliniho Lucie z 
Lammermooru a Alvara z Ver 
diho opery Sila osudu, ktorého 
s om práve počul. Nie je vďač 
nou úlohou tento part v po
merne malom časovom odstu · 
pe zaspievať po Bergonizim, 
ale Kónya demonštroval svoje 
kvality práve tým, že jeho Al
vare - samozrejme do inej, 
ma rk.a'll~ne .jšej roviny transfor
movaný - bol po speváckej, 
a ko a j po hereckej stránke 
úplne presvedčivý. Kónya je 
prvotriedny a Inteligentný 
s pevák - s nie mimoriadnym, 
a le nekným, výborne školeným, 
do wagnerovskej hrdinskost i 
š tepeným a predsa belkantovo 
znejúcim tenorom. 

Aj domáci, každovečerný o
pern~ život Budapeš ti mal svo· 
j ~ zaujlmavostl. Prvou z nich 
bola omladnutá a oprášená 
AIDA, ktort1 pred ôsmimi rok
ml naštudoval L a m b e r t o 
G a r d e 111. Po terajšom osvie. 

žen! niektor~ k1t1čové postavy 
zverili mladým, .na začiatku 
l<ar !éry stojacim spevákom. V 
predst aven!, ktoré som videl, 
zastupovali ,.nové obsadenie" 
iba dirigent Ferenc Nagy, 
ktorého osobnosť bola na pred · 
stavenf zjavne citeJnä, a pred· 
st&viteľka titulne j postavy, za · 

· tia l čo ostatné úlohy spievali 
dobre znäm! a vo svojich par· 
tiách osvedčeni speváci, a ko 
Szt\ny !ová (Amneris], St· 
mándy (Radames ], BOdy 
(Ramfis ] a Rad na y (Ama· 
nasro). Novou Aida u a 
prekvapenfm je lldll<ó 
úaczóová, dcé·ra ·niekdajšie
ho slávneho hrdinského te
n ora Istvána Laczóa, ktorá 
týmto výkonom dokázala, že 
je verná rodinným trad!clám. 
Recenzované predstavenie bolo 
asi jeJ piatou reprízou v t ejto 
úlohe, a tak po prekonan! už 
všetl{ých premiérových nervo
z!t, vytvorila a zaspievala ozaj 
výbornú, vyrovnanú a strhu jú
cu Aidu, ktorú popri sugest!v
nom hereckom stvárnen! cha
rakterizuje dobre ovládaný. bo
hatý dramatický materiál s 
bezpečným! a jasnými výška
mL 

Druhou zaujímavosťou bola 
akási "polopremiéra" jednoak
tovky SALOME od Richarda 
Straussa, v nezmenenej insce
nácii a režijnej koncepcii z r. 
1958 - modernosťou a jedno· 
duchosťou dodnes sviežej -, 
pričom ale všetci účinkujúci 
sa teraz stretlt po prvýkrlít 
so . svojimi postavami. Inter· 
pretácla tohto diela, ktorého 
drážďanská premiéra pred 
šesťdesiatimlsiedmimi rokmi 
vyvolala také prudké a pro· 
tichodné polemiky, je nesmler· 
ne ťažká a náročná. Terajšie 
predstavenie je bez väčš!ch 
kval!tatlvnych výkyvov, má 
velmi dobrú úroveň a strhne 
poslucháča práve 'svojou vy
rovnanosťou. 

lnteroretlek Salome - for·· 
"' átu Anti Sil ji, Birgit Nllso· 
novej, Margaret TynesoveJ !! 

na jnovš ie Grace Bumbryovej -
sa nájde málo aj vo svetovom 
meradle, a tak bud a neštlanskP. 
obsadenie titulnej úlohy po· 
skytuje zrazu až dve prekva· 
penta: na jednej strane, že j[i ' 
zver ili práve Erzs ébet H & z y · 
o v e J, !! na druhej strane, že 
ju tak perfektne zvládla. Há · 
zyová je výbornou Manon, Ml 
ml, Minn!e Poppeou, THtjnnou , 
teda vrúcne milu júcimi lyrlc 
kými postavami, ktorých cha 
rakterové črty sú na m1!P. 
vzdialené od nádherne! prin 
ceznej z Judey. A tak niet sa 
čomu d!vlť, že na základe te j· 
to povahovej rozdielnosti je 
HázvovHf Salome jednoduch 
šla, dokonca aj jednostranneJ 
šla , menej skazená a krutá , 
ako ju Wilde vybás nll a Strauss 
hudobne vyspieval. Napriek 
tejto menšej diferencovanost i 
je ale presvedčtva práve vo 
svo jej vášnivej lás ke k rocha 
nanovl, v priam extatickom t ú 
bostnom vyznani. 

Preds tavenie diriguje GytJI I• 
Bor b ·é l·y. Aj na jeho kon 
cepciu sa vzťahuje Istá zjedno 
dušujúca tendencia, člm sa 
stalo, · že zo St raussovej fat·bls 
tej partttúry urči té, orientál · 
nou atmosférou dýcha júce brl · 
Iantné a jasné odtiene bol i 
vyflltrované. Celá interpr eta 
cla sa zameriavala s kôr na vy · 
gradovanie veľkých dramatic · 
]{ých plôch, než na detailnú 
zvukovú drobnokresbu s trhu·jú· 
ceho orchestrálneho partu. 

JOZEF VARGA 

~+ IJfj_zyovg a S,, PaZcsó u inscenácii Straussovej Salome. 

Purcell Consort 
z Veľkej Británie 

Dve ženy v litylizovanom ilate renesancie a lityrla muži vo 
frakoch sedia · pozdlž stola v Zrkadlov•j sieni a spievajtl madrl· 
galy. Talianske, francúzske, anglické, renesanciu i 20. storočie 
Spievajú si, akoby pre vlastné poteilenle, z vnútornej potreby .. 
Vedúci stiboru Gray st o u 8 u r g ge s vkladá svoju radost 
:~: muziclrovanla aj do taktovaclch gest, ktoré jeho susedia 
y rade môžu vnfinat iba impulzfvne. Jeho livodný komentá r bol 
rovnako stručne neformálny: niekofkými slovami predstavil svo· 
jich kolegov, poopravi~ . svoje hlasové zarade~ie, kt~ré ~hybne 
uvádzal vytlačený program - nie 2. tenor, aJr- connter tenor, 
mužský alt, falsetový, najvylillf tenor. Potom .. mávlmtim'·"ruk.Y 
<!imlkol, akoby si uvedomil, že neprllili do Bratislavy hovor•ť 
rečou, ale hudbou. Q~'Ji sme ·mu· pre,to: ·.dodatočne · tli lo prlle· 
' t . ' . .. " ' .; •. í . ž1 ost. · , . .. . . 

Do akej miery je Purcell 
Consort profesionálnym tele· 
som? 

Túto otázku by som chcel 
'todpovedaľ tak; že vš etci sme 
<;pevácl z povolania, bud pria· 
mo s lobodnf umelci, alebo uči · 
telia a profesori 11udby . . Občas 
vystupujeme osobitne na rôz· 
nych miestach a j ako sólisti, 
na koncertoch l v bpere · -
11 schádzame sa až tesne pred 
spoločným vystúpenfm. Najviac 
času zaberie výber .a najmä 
zháňanie skladieb po rôznych 
archívoch, čo je mojou úlo
hou. Akonáhle máme notový 
ma teriá l, ide už všetko ľahko. 
Stretneme sa a spievame. 

Podľa akých kritérií zosta- · 
vujete programy? V talianskej 
časti vášho bratislavského kOfi· 
r.ertu nám chýbali napr. uaj
významnejlif predstavitelia re
nesančného madrigalu - Wil .. 
laert, Palestrina, Lasso! 

Máme veľmi rozsiahly re per· 
toár. pretože spievame z lis
tu. Pre zájazd na Slovensko 
s me sl zvolll1 podla našej 

mienky reprezentatívny 'V9ber, 
ktorý by obsahoval všetky dru
hy madrigalu a vystihol jeho 
celú žánr ovú šírku. Nič kon
krétne od nás nežiadali, moh
li sllle však uviesť l vami me
novaných autorov. Všeobecne 
sa snažhne o to, aby sme pro
gram prispôsobili prostrediu, v · 
kto~·om účinkujeme. V Nemec
ku napriklad vychádzame z ne· 
meckeJ tvorby, vo Veľkej Bri
tánii prlpornfname sbakespea· 
r ovskfi dobu. Z Ceskosloven
ska nemám~ nič v repertoári, 
lebo spievame iba originálne 
texty a slovenčina by bola pr e 
nlís nepreRonateruou prekáž
kou. Rad ~kladaterov napísal 
pre PurceU Consort pôvodné 
diela, s amozre jme, uv!tali by 
s.ln 'e · a.i vašu reprezentácJ.u, mu· 
sela by však byť na slovä vo 
svetovom jazyku. 

V ná:tve máte Pnrcellovo 
meno, preto by sme očakávali, 

že v programe sa objavf aspoii 
jedna ukážka jeho tvorby, 

Musím sa vrátiť k nášmu 
vzniku. Pred T'Okml na Brit· 
tenovom festivale v Aldebour
ghu s me boli iba sólistami zbo · 

rového telesa, ktoré malo n~
zov Purcell Singers - dnes 
už, žiaľ, neexistuje. Tu sme sa 
dohodli pestovať vokálny žáner 
aj komorne a p01'echali sme sl 
meno tohto najvl:lčšieho anglic· 
kého skladateľa. Nap!sal sfce 
pár madr!galovýcb ~liel. avšak 
jeho doména tkvie inde. ~y, 
pravda, vystupuje1ne a1 s m· 
štrumentálnym sprievodom -
a tu už venujeme svojmu pat
r ónovi väčšiu pozornosť. 

Je madrigal vo Veľkej Brl· 
tánii dosiar takou obldbenou 
hudobnou formou? 

Môžem odpovedať kladne, 
avšak s pripomienkou, že v cu
dzine Je ešte populárne jší. Pre 
Angličanov už nie je taký za
uj!mavý, lebo má obrovskú tra· 
díciu. Zahraničným .posluchá
čom naopak prináša čosi nové. 
.Ziaf, mlaclá generácia mma· 
clládza cestu k tomut o druhu 
speváckeho umeniu. Ma~ne 
mnoho amatérsl<ycb súborov, 
ktoré sa venu jú Interpretácii 
madrigalu, ale iba málo icl1 
má potrebnú kvalitu. 

Prečo pri speve sedite pozdlf 
stola? 

Jednak z tradičných dôvo· 
dav, lebo v alžbetfnskej dobe 
sa madl'igaly s pievali po veče
ri, teda pri. stole -a jednak 
toto zoskupenie umožňuje vy· 
volať velmi neformálnu atmos· 
féru, s me uvorpene jš! a lep
šie sa navzájom poču jeme. 

Pre zvýilenie atraktivnosti YY· 
stupujete aj v dobových kostf· 
moch? 

Naše programy sú vždy mie
šané, renesančná hudba rôz· 
nych národov, pr!padne i 20 
storočia. Preto by sme museli 
často menH oblečenie, čo by 
bolo finančne veľmi nákladné. 
A navyše - ťahať so se bou 
šesť debien s rekvizitami! 

Predvádzate 
komédie? 

V repertoári máme n!ekof
ko takých diel a, samozrejme, 
interpretujerrte ich v historic· 
k·ýcl1 odevoch. ·v septembri na· 

. t~111árne ·in•e ·7iápadenP.mecký roz· 
hlas Banchier1ho komédhl 
Festlno, z ktorej sme aj v 
Bratislave uviedli firyvok. 

Ako by ste charakterizovali 
rozdiel medzi interpretáciou 
renesančného a sdčasného 
madrigalu? 

Spočfva hlavne v t echnic
kej str ánke prednes u. Moderná 
tvorba je oveľa · n!\ročnejšla, 
neobvyklé intervaly, chromati
ka a ,pod. Dá sa predvádzať 
rôznym . spôsobom. Stará hud
ba je skôr exaktná a horizon· 
tálne stavanll. Obe však vvža
dujú rovné hlasy, inäč nedo
siahnete dokonale čistý akord. 

Co by ste nám povedali na 
dver? 

V československu sme po 
prvýkrát a veľmi sa nám tu 
päčllo. Len sme predpoklllda
li, že budeme spievať pre va
šich občanov, leba sa cfttme 
byt l poslami medzinárodného 
dorozumenia, veď hovorlme 
iediným ~ poločným jazykom na 
svete - hudbou Preto nás DR 
koncerte v Tatrách prekvanila 
drvivá prevaha zahraPTčn9cb 
poslu c'· á čov. Rad .i vš ak prl
deme na Slovens ko znova. 

MIROSLAV SU•C 

Rok činnosti 
Môzete prostrednfctvom fnltltúcif, ktoré zdru

žuje, charakterizovať čs. skupinu AJBM? 

Association I n t erna t ionale des 
Blbliothéques Mosir.ales - AIBM
Med zin ár odné združe ni e hudobnfch 
l< n i ž n lc j11 názov mttdzinárodnej organizácie 
ktorá združuje a koordinuje l!innnsť in iitltdclf hu· 
dobno-d okumentačného r.harakleru na r.elom sve 
te. AIBM rozvfja svoju pôsobnosf pod záititou 
UNESCO a sfdlom jej direktória je Londýn. 

Podiel československých hudobných iniititúcii 
11a činnost! AIBM trvá na individuálnej báze sfce 
u~ takn.ICr 10 rokov, Ceskoslovenská skupina 
A IBM ako oficiá lna ustanovizeň vllak vznikla · až 
22 júna 1971 . Jej predsedom sa sta l p r o f. Vla · 
d i m f r D v o i' á k (Bratislava, Univerzitná kniž· 
flica l generálnym sekretárom p ro tn. b i st. o· 
rik ' oldflch Pulkert (Praha, Univerzitná 
knižnica). 

Pri ()l'iiAžitos tl iednoročného trvania Cs skupí · 
<l Y AJRM ~mlfl pront. bistlll'ika O. Pulkerta požla· 
clail o IH·ft l11y rozhovor: 

- Cs skupina AJBM združuje - a v budúr.
nos ti by mala združova ť - vš etky popredné čes· 
koslovens ké inštltúrle, ktoré vlastnia významný 
pred.vlldzacl, historický a dokumP.ntačný hlldobn~ 
•naterlá l. Sú to knižn ice (vedecké, mes tské, vy so· 
kých ll odborný"ch š l<ôll. archlvy , múzea , ronn1é· 
l<y, diskotéky. hudobné in formačné stredi skÁ a 
pod., čiže všetk y inštitúcie, ktorých fondy ~ú zá · 
važné u vý"znamne sa podletajú a uplatl'ínjlí v na
~el odborn P. j a umeleckej hudobnej praxi. 

Co predchádzalo a dalo hlavný Impulz k vzniku 
a aká sei ciele čs. skupiny AIBMí' 

- To je veľm! dlhá a trocha kompltkovanA 
itistórla. Hlavný Impulz tkvie v akútnej pott·ebe 
organizovanej spolupráce všetkých uvedených 
inštitúci! nielen u nás, ale na celom svete. Uve· 
ctomme sl, kolka stoviek, ba tlsfcov hodin 11ud· 
by sa denne ,.spotrebu je" v rozh lasových a tele
vfznych programoch, vo filmoch, na koncertn ých 
pódiách, v divadllich atď., atd. Tä záplava hudby, 
ktorá je okolo nás, mus! mať ne jaké s pofahllvn 
organizované zázemie. T~m sú okt•em hudohných 

(PokračQvanle na 7. str.) 



jubileum 
Michala Vileca· 
Dňa 27. júla t. r. odovzdal námestník ministra 

kultúry SSR Pavol Ko}š - v prítomno&ti pred
sedu ZSS pro·f. dr. Ota Ferenczyho - vyznamena
nie .,Za zásluhy o výstavbu" skladateťt>vi Micha
lovi V i l e c o v i, · z príležitosti umelcových se-
demdesiatin. · ' · 

Z vlá stne miesto v hudobnom diani , zaujíma 
1lovenský .skladateľ Michal Vilec, ktorého sedem
desiate narodeniny si pripomíname. Zvláštne mies
t o už i preto, že sa nám v jeho osobe javil skla
dateľ, pedagóg, klavirista, dirigent a organizátor. 
v podobe jednoliateho vyr:Jvnaného celku. Nie ná- , 
hadou sa jeho doterajšia životná dráha preto črtá 
uko neustále prelínanie sa a doplňovanie. Jeho 
začiatky boli namterené na dráhu skládateľskú, 
o čom podáva dôkaz štúdium skladby u Kodálya 
v Budapeštt, po ktorom však nasleduje široký zá
ber do dráhy dirigenta v nemeckých divadlách. 
Funkcia učiteľa klavírnej hry na Mestskej hu
dobnej škole v Prešove (po návrate na Slovensko 
v r. 1933, pod dojmom stlnejúceho fašistického 
t laku v nemeckých mestách) je ďalšia životná za-
3táuka podstatného významu. Miesto učiteľa je 
vystriedané miestom riaditeľa v Prešove' Význam
né a závažné úlohy, ale zároveň to všetko nedo
voľuje intenzívnejšie a vôbec nie uprednostňova
né zameriae;anie sa na skladateľskú činnost' -
napriek tom_u, že vznikajú diela, pochopiteľne pod 
vplyvom przsneho a dobr ého učiteľa, ako aj im
presionizmu, popri ktorom sotva kto prešiel ite
dotknuto. 

Jeho práca a angažovanosť po roku 1945 .sa po
dobala intenzívnemu rozletu a je poznačená akti
vitou, uyvierajúcou z úprimného presvedčenia. 
V tvorbe začína prevládať výrazný príklon k ľu
dovým hudobným prvkom, ktoré spojené s moder
ným hudobným výrazom skladateľ doviedol 
k šťastnej syntéze. K t-omuto kroku zrejme pod
necuje aj činnosť v košickom rozhlase - na poste 
referenta pre umeleckú hudbu, neskôr vo funkcii 
vedúr:~ho hudobného odboru, ako aj funkcia diri
ge':ta Košické~w rozhlasového orchestra. Tak po
znavame M. V1leca ako osobnosť citlivo reagujúcu 
na všeobecné potreby, osobnosť, ktorá vedela ak
tívne reagovať. ale zároveň sa aj podriaďoval' da
nostiam, Jeho pôsobenie ako riaditeľa Státneho 
konzervat ória u B;atislave v rokoch 1955-1962 
?atrí . medzi jednu z naj šťastnejších vývojových etáp 
tejto inštitúcie: vedie · ju · organizátor, umelec a 
človek u jednej osobe. Dnes sedemdesiatročný Mi
chal Vilec diva sa na život naplnený prácou, na 
život, ktorého úlohy sptňal čestne, w edomito a 
disciplinoqane - .vždy ·Sa vyznačujúc ro;u'movou , 
IÍ.vaho.H, . ľ.~tdskosť.o.u --•~čt· .. ,iuým, skr-Pin.nos~ .. ~o,. ~.,.. 
l[Jrísttostou vočt sebe. : 

I. ŠIŠI<OVA 

/P.O~o.nčenie zo 6 str:) 

archfvov, knižníc, fonoték, diskoték atd., samo
zrejm!! tiež teoretické, historické, odborné a ve
~ecké · pracoviská a v neposlednom rade spolu· 
práca muz!lwlógov hudobn}ich odborníkov, tea· 
retlkov a pra l{tikov A to je nielen impulz a v sú
časnosti už vefmi akútna potreba, ale aj jeden 
z hlavn9ch cieľov čs. skupiny, ako aj medziná
rodnej asociácie hudobn}ich knižníc. 

Ak~ . je súčasné .~tádium činnosti organizácie? 

- V prvom rade je to vybudovanie pevného or
ganizačného poriadku a zaistenie účinného chodu 
nielen pokiaľ ide o vnútroštátnu inštitucionálnu 
spoluprácu, ale aj voči zahranlčn}im partnerom 
- a hlavne o spoluprácu so skupinami AIBM 
soclalistick}ich krajín. Prl tejto priležitostí mu
sim uviesť, že toto všetko by nebolo možné bez 
účinnej podpory Ministerstiev kultúry CsR a SSR 
U oboch našich nadriaden}ich orgánov riacl:rádza 
me akt!vnu snahu pomôcť pri za isťovaní základ .. 
n}ich pt·at ovných podmtenok, ako aj velké poro· 
zumenie pri riešen! početn}ich problémov, pred 
ktor}imi v súčasnosti Cs. skupina AIBM stoj!. To 
plati predovšetk}im o Ministerstve kultúry SSR, 
ktoré sa stalo našim Jmordlnlitoroin. 

Ako hodnotíte zastúpenie slovenských inštitú· 
cH v kontexte čs. sk~tpiny AIBM? 

- SloVFmské hudobné inštitúcte (rovnako ako 
české, alebo inštitúcie v ktore jkolvek zemi l mu 
sia splnit predovšetk}im najdôležitejšiu úlohu -
vybudovať spoľahlivú a pružnú . organizáciu vlast 
n}ich hudobných "záujmov". Slovensko má svoju 
vlastnO v}iznamnú hudobnú trad!ciu, z ktorej jP 
možné čerpať pre umeleckú prax; diela sloven 
sk}icli autorov tvoria veľký umeleck}i fond -
úpln'e rovnocenný umf>ler:k}im fondom ktorého 
Hol'vek Iného kultúrneho nár'oda; má svoje ume 
lecké te l e~á a vôbec svoj vlastn}i hudobn}i ži 
·vot ktor}i treba neustálA udržiavať na maxi 
Ínlílnej umeleckej a repertoárovej úrovni , neustá 
le obohacova ť, zaisťovať mu pestrost, a to sa 
mozrejmEl nielen v hraniciach vlastnej republiky 
a vl11stn}ich prostriedkov, ale l v aktfv'nej a pruž 
·nej spolupráci s českými a zahranlčn}imi hudob 
n}imt inštitítr.iaml a organizáciami. 

Môžete charakterizovať postavenie Cs. skupiny 
~IBM v medzinárodných reláciách? 

- s tará hudobná trad!cia, umelecké materiály 
v neprebernom množstve, pracovné v}isledky (na
pr!klad R!SM ), bohatá súčasná hudobná prax a 
hudobný život, to všetlm zaistilo Cs. skupine 
AIBM -· napriek tomu, že zatial združuje v po· 
rovnanf s ln}iml kra11nami len mal}i počet lnštl · 
túcll - jedno z významn}ich postaveni v medzi· 
·né.rodn}ich reláciách. 

8ARINA MÚDRA 

Venované defom 
tec toskánsky. Ok·rem dvoch dets'JC1ol\ 
opier. kto,ré m~ uvie.d!.i v ústi nad La
bem, napísal som hudobnú kom~d!-u 
Pesnička ide krajom a spevohru Detský 

· rok. K tvorbe pre deti som našiel pra-

e K~com mája t. r. bolo 
v hlavnom meste NDR Bedíne 

' rokoWtnie čs. um-éleckých a
gentúr Pr·agokoncet't a Slovkon
ce.rt s umeleckou ag~ntú.rou 

· NDR o výmene umelCov v :ro
koch 1975-74 a ·o nálnetoch 
pre výrheJ1U · na r·ok 1975. V 

· rj)ku 1973 opr!jmerrle na Sloven
s k.u z NDR tieto súbory a só
listov: Drážď.am&ká štátna ope
ra (BHS - októbe-r), Berlínske 
ok~eto (·máj), Helmut Koch -
di.rigent (február), AULOS TRIO 
(máj) , Pete,t· Schreier. - tenor 

' (október), Dieter ZeChlin -
klavfr (no\TIBmber), ·Ku~·t San 
derling - diŕigent (december). 
Thoma·s Sander!i.nQ - diriQent 

· (júh}, mladý umelec na luter 
pódiu, dvaja sp.eváci na BL, 
Klaus Lenz so sólistami .a 4 
orchestre. zábavného charakte
rú. 

český sklada teľ Ja r o s 1 a v K ad- men•e v mladosti, kedy sme hrávali báb
le c na1písal dve de<tské j ed•noak tové kové divadielka - s ;r.epertoá:rom od 
op.ery, . ktoré mali nedávno českosloven- novinových s,práv, cez r ôzne ve.selohry, 
skú premiéru v štátnom divadle Zdeňka až po hrôzost rašné t ragédie, pri ktorých 
Neje{ilého v ústí nad Labem. Prvá opera hl'melo kuchynské ná-radie. Tieto ~ed
- Zvieratká a lúpežníci - j e na text staven.ia mali jednu pre{inosť: ich pri
M. Nesvadbu, druhú napísal skladatel' mitív•nosť vyvolávala v n á·s neohranll.č i
poď názvom Májové ráno lPOdľa rozpráv- teľnú fantáziu. Dnes tomu hovorím 
ky F. Hruhí<na. Aj pr,eto, že uvádzanie .,d,oba hl<ad ného romant izmu". Na súčas
detských o.p,ier je nie celkom o.bvyklým ných dets·kých pr eds·t aven ia•ch sa vra
zj.avom v dr·amaturgii .našich operných ciam do týchto rokov a s.poluc!tlm s 
scén (a pritom je to čin veľmi žiad.aný ), mLadým publikom, kt oré prežíva napä• 
iPQprosili sme skladat eJ:a Jaroslava Kad- t ie, sp0111tánnu ;radosť a záujem o tPO
léca, aby nám povedal niečo o svojej znanie. V dvoch S!pomína:ných jednoak
tvor be, ako aj 0 inšpirác.ii, ikto rá ho tovkách však, žiaľ, neúčinkujú detskt 

herci - už a j vzhľadom na početné zá
viedla k napísaniu týchto detských opier: jazdy ústeckého divadla, Ale aj tak sú 

Už dávne jšie som napísal operu pr edstavenia · stále vypre{iané a opery 
Kráf Oidipus a baletnú !Pantominu Pi:š- prechádzaj(! do ďalšej sezóny. · 

SLlt'a~ 
český hud~b~ý fond . sp~lu s11 Slovenským hudobným 

fondom vypi~uje skladatefskú súťaž k 30. výročiu oslo
bodenia čSSR Sovietskou armádou. 

Oslobodenie čSSR Sovietskou ar mádou je významným 
histori<!kým medzníkom v dejinách našich národov. Roz
hodujúci podiel Sovietskej· armády na rozdrvení f.aš iz
mu, nástup, ro·zvoj a doOvfšenie soci>aHzmu v našej vlas-

. ti, naše ner·ozborné spojenectvo· so Sovietskym zväzom 
.!1 .s táborom socl·alizmu, naše ús ilie o ta:valý mie1· vždy 
IPOdne<;ov?li tv<>rbu našich umelcov. k vytváran iu an~a
žovaných a vysoko ume lecky hodnotných diel. Naši 
umeki s i' tieto výz•iamné hist ori cké skutočnosti plne 
uvedomujú .a svojou tvorbou s-a za ne plne stavaj ú. 
Úsilie . Pri budovaní socializmu, nepretržit ý bo .i za od
vrátenie vojnových hrôz a za nast<1le.n ie trvalého mie
ru sú bohatým inšPil'Bčným zdrojom pre široký rozvoj 

. 4meleckej tvorby vo všetkých žánroch. ·Zmyslom tejto 
súťaže je dať podnet k ·vzniku tak ých uineieckých diel, 
ktoré tieto historiCké a iáWtžné skutočnosti Vy j'adru'tú. l . . . 
Súťaž sa vypisuj~ .na: 

· 1. Hudobnod.ramatické diela (oper·a, balet. spevohra a 
pod.), 

Na.ihodnotnejšie d~ela v jed•nort:·!ivýGh. kategóriách sa. 
odmeni-a t ýmito cenami: . 
v kate gór ii l . 

I. cetna Kčs !)0.000.-
II. ce.na Kčs 40.000.-
III. cena Kčs 30.000.-

v k.a,tegódi 2. 
I. cen a Kčs 40.000.:-
II. cena Kčs 30.000.-
III. cen a Kčs . 20.000 . ..:.. 

v k·ategórii 3. 
Kčs . 40.000.- . l. cena 

II. cena Kčs 30.000.-
III. cena Kčs .20.00Q.-

v kategórii 4. 
I. cena Kčs 25.000.-
li. cena Kčs 18.000.-
III. cena Kčs 13.000.-

v kategórii 5. 
I. ' cena Kčs 40.000.-
II. cena Kčs 30.000.-
m. cena Kčs 20.000.-

v ka.tegórj.J e. 
l. cena Kč·S 20.000,-
Il. cena Kčs 15.000.-
III. cena Kčs 10.000.-
7. v kategórii 

2: Symforiické diela (symfónie, suit y, kol1cer t:v s or - I. c8'na Kčs 15.000.-
chestrom, hudobné obrazy, symfonické básne. predo- II. oena Kčs 10.000.-
hry :a '!Pod .). . ·' III. cena Kčs 5000.-

3. Vokálno-symfcmické diela (ora•tóriá, ka,ntáty, cykly Súťaž je neanonymná a môžu s·a jej rz·účastn1ť sklada• 
piesní s or·chestrom a ood. ). . t ella bývajúoi na územi C:SSR. 

4. Diela komorné a sólistické (duetá až nonetá a sólis- * * * 
ticko-inštt'tlmenťálne a piesňové diela a pod.), Sú~ažné die l•a dot&az llezv,ere jnené a n.e.p.redvedené 

5. Hudobno javiskové diela (operety, musicaly hudobné tr·eba poslať do 31. decembra .na adresu: Ceský hudob-
·revue a P·Od. ), ný ťond, P·raha - Malá Stra.na, Bes ední 3. 

6: Orchestrálne diela (hudobné mont áže, suity pr ogra - Sútažné skladby vyhodnotí porot·a menovaná VYJPisowi-
mové a zábavné. c.hara·kterlstické predohry. hudobné teľmi súťaže Výsledky súfaže sa vyhlásďa do 9. mája 
obrazy a pod.), 1975 a zverejnia v dennej tlači. Porota si vyhradzuje 

7. a) Zborové cykly a skladby a capella, právo niekboré z cien neudeliť. 
b) · Diela populárno-piesňovej a zábavno-tanečnej ČESK? HUDOBNÝ' FOND , 

·: .. ;.~.. _ ;t_v~rby. ~~··· ·· '~-~~,,.4.,;,~. w ,.,,~ --~'' ;; . , "'·, ,_, " .... : ....... , ,, ,. .. SLOVE_NSKÝ' HUDOBN? FOND 

~----~·------~------~----------

·sdt'a~ 
Matica slovenská v Martine a S l o v ·e n

s k ý h u d o b n ý fo n d v B r a t i s l a v e v y p i s u
jú pri p r l le ž it o st i 2 5. výr o č i a f E> br u á
rov ých udalost! 

Súťaž na novú tvorbu pre začínajúce a pokročilejšie 
muhké, ženské a miešané spevácke zbory á cl;}ppela 
v dvoch kategóriách: 

A. úpravy slovenských ľudových piesní s robot nícko
revolučnou tematikou, 

B. Zborové skLadby na texty slov·enske·i ooézie s re
volučnou a sociálnou temat ikou. 

Najhodnotnejšie diela v jednotlivých kategóriách bu
dú odmenené tS•mito cenami : 
KategórJa A. 

r. cena 3500.- Kčs 
Il. cena 3000.- Kčs 

IU cena 2000.- Kčs 
Katef)ória B. 

I. cena 5000.- Kč·s 

Sút'a~ 
Rozhlas Nemeckej demokratickej republiky, redakcia 

,.Hlas NDR" obracia s a na autorov text ov a skladateľov 
s výzvou, aby sa zúčastnili medzinárodnej súťažt> o naj
lepšil! piese.ň solidarity. 

Do súťaže možno prihlásiť básne piesne, songy, šan
zóny, zborové a masové piesne, ktoré vyjadrujú duch 
solidarity s národmi ut:äčanými imperializmom, s vlas
te~tcami, ktorých prenasleduiú a väznia vo svete ka
pitálu. 
Súťaže sa môžu zúčastniť autori textov a sklada telia 

zo všetkých krajín. 
Skladby m ožno zadať v plnej inštrumentácii, alebo 

v klavírnom výťahu. 
Súťažné diela treba zaslať do 30. septembra 1972 

(platí poštovi pečiatka). 
Porota, meni>vaitá v}pisovatel'om súťaŽE' vyberie 10 

najlepších zo zaslaných pr!Í.c (text a hudba ) a odmení 
Ich cenami v nasledujúcej výške: 

l. cena 3000 mariek 
2. cena 2500 mariek 
3. cena 2000 mariek 
4. a 5 cena po 1000 mariek 
6. až 10. cena po 750 mariek 

II. cena 40Óo . ...:. Kčs 
III. cena 2500.- Kčs 

Po<lmienky stJ.ťaže : 

., 

l. Súťaž je neanonymná a · môžu sa ie .i zúča-stniť skla
datell.a bývajúci na územi SSR. 

2. Súťažné diela musia byť pôvodné, dosiaľ nezv~re.lne
né. 

3. Súťažné skladby posúdi odborná porota menovaná 
vy,pisovateľmi súťaže. 

4. Výsledky súť·aže budú vyhlásené k 25. vý.ročiu Feb
ruárových udalostí a zverejnené v dennej tlači. 

5. Porota má právo n.iekfor ú z cie.n neudeliť, ale môže 
udeliť odmeny. 

6. Súťažné práce odovzdajú autod, alebo IP<>Šlú poštou 
na jneskôr do 31. decembra 1972 C:lenskému ústred.lu 
Matice slovenskeJ, ul. Osloboditeľov, Mart!ln (tel. 
3779). 

7. Odmenené d iela budú vydané ako rozmnoženjna SHF. 
Au torské p.ráva zostáva;ú z:achované. 

MATICA SLOVENSKÁ V MARTINE 
SLOVENSK? HUDOBNÝ' FOND V BRATISLAVE 

Texty (básne) be:r. hudby môžu zís:kať 10 cien: 
l . cena 1000 mariek 
2. cena 750 mariek 
3. cena 500 mariek 
4. až JO cena po :iOO mariek 

Všetky odmenené diela budú predvedené v rámci 
akcie "Slobodu svetu". ktorú usporiada Rozhlas Nemec
kej demokratickej republiky v decembri roku 1972. 

Rozhlas NDR si vyhradzuje právo rozhodnúť o tom, 
či aranžmán a interpretáciu skladieb zveria umelcoon 
z NDR, alebo č i odznejú v origináli s interpretmi z kra
'liny vzniku skladby. 

Texty (básne) odmenené 1., 2. a 3. cenou budil tak
tiež predvedené. 

Vffazi sútaže, ktorí získali ceny za skladby, ako aj 
autori textov odmenení prvými tromi cenami budú hos
ťami .Rozhlasu NDR. Cestovné ako aj trojdňový pobyt 
im hradí Rt>Zhlas Nemeckej demokratickej republiky. 

Všetky odmen~né práce stanú sa majetkom Rozhlasu 
Nemeckej demokratickej republiky. "Hlas NDR" sl vy
hradzuje ptävo ~aslané práce, k~oré. neztskaH žiadnu 
z cien, 'Zakúpiť za ,hqnoráre platné na územi ~DR. 

Pr íspevky do súťaže treba zaslať na adresu: 
"STlMME DER DDR", 
Súťaž piesne . sólid·arity, 
116 Betlln: Nalepastrasse 18-50 

. čitatel'om Hž 
Upozorňujeme našich 

čitateľov a priaznivcov, 

že najbli~šie čisto Hu

dobného života (č. 16) 

vyjde dňa 4. septembra 

Hl/DOBN'i> ZrvoT dvoMždenn!k Vydáva Ministerstvo kultQry SSR vo "vy -· 
davatel'stve OBZOR, n. p .. v Bratfslave.. Vedie redakčná rada: Marián Juri!< 
(šéfrfldaktor l. dr. ' Zdenko · Nová~et<; C:Sé. ·(pr~dseda ), ľavo! BaQin, prom. hi st 
Cubomlr ClžP.k Elena Janáková, Mlloš •Jurkovt!!. 'Márie Klšoňová-Hubové, ZdP.n 
ko Mikula. dr. Michal .. Pa!ovelk, Ján Schultz, Jozef Si1eta. dl.". rván Stanislav 
Bohumil Trnečka Tlačia Nitrianske tla~larne, n. p., Nitra. Rg. e, RS 8261/68 
Adresa redakcie: . Hudobn~ život. Bratislava, Vots:~oQradsk~ .8 teL' S92-37. Ad 
rninistrácfa• VvdavatefstV9 'OBZOR, n. p,, ·~ratlslava, ~s. amád1 29/a. lnzert· 
né od de:! lente: Bratlsla.va . Gorkého . 17. Rózšll."llje PNS. Objednávky ol."idplatl· 
te rov prlflma PNS - . Qstredná. . expedtcla tl~če. admlnlstdcJa odborneJ tla~. 
Gottwaldov(! n~m. 48/IV.. Bratisl~va: Qbjednävky odbe~aterov v zahr.an!!!l 
orlifma SLOVART, ťll!. s:ool.. Suvorovova 16, Bratislava, Citna fedného ffllač· 
k11 '2 - r<i'<s Nenb1ednané rukopisy sa nevl."aca.fQ. 

t . f. REDAKCIA 



Plagát, ktorý avizoval vystúpenie stíboru Beriozka ..• 

rebne zladene a štylizovanl 
kostýmy, perf ektné náladové 
osvetlenie, majstrovská chor eo 
grafia, vetkolepá r éžia a . vir
tuózni tanečníci - to všetko 
naznačuje aj u t ohto súboru 
súčasný trend za vet kou fol
klórno-tcmečnott show, po kto 
rej dnešný divák obzvlášť túži. 

Mimoriadny záujem najmä 
zahraničných návšt evníkov 
vzbudilo tiež festivalové pred
stavenie Musorgského opery 
BORIS GODUNOV. Oprot i pred
chádzajúcej inscenáci i, uvádza 
júcej Sostakovičovtt úpravu, 
hrá sa teraz Boris v Musorg 
ského pôvodnej redakcii, čím 
originalita skladateľovej hu
dobnej reči VJJ.<hlpuje oveľa 

ktoré sa podta m~jho nc!zoru 
oprávnene stqli stredobodom 
záujmu ·všetkých návštevníkov 
festivalu. Napriek -tomu, že o 
láske Rusov k baletu sa vše
obecne vie, hlbokým dojmom 
zapôsobí nepredstaviteľná sťa
r ostliv osr o r ozvoj baletného 
umenia, akú mu špeciálne Le
ningrad venuje. Táto nevídaná 
starostlivost je markantne zre
tel'ná z dokonalého skutočne 
majstrovského chor eografické
ho st várnenia každého balet
ného .predstavenia, z techni cky 
i vý1·azovo vynikajtícich výko 
nov 'sólis tov · i baletného zboru, 
zo scéni ckého . stvárnenia, z tí
rovne hudobného naštudovania 
ako i z obrovského záujmu o-

smevnej Effelovej predlohy. K 

l 
poetickému ovzdušiu inscená 
cie značným podielom prispela 

1 tiež vzdušná, .,sférická" scéna 
· ' E. G. Stenber ga a citlivé hu~ 

dobné naštudovanie L. M. Tepl -: 
'! jakova, dávajúce plne vyznie( 

ušetkým stránkam Petrovove j 
. emotívne značne účinnej ba-: 
, letne j part"itr1ry. St'astne zvole -> 

l 
ný námet, jeho zrozumiteľnosť, 
hudobné kvality baletu, cho-· 
reograficko-pantomimické· ako i 
scénické možnosti predurčuj1í 

l toto dielo k t omu, aby sa sta
. lo trvalou stíčasťou r epertoáru 

l 
tak domácich ako i zahranič·' 
ných baletných súbor ov. 

Už u minulom čísle HZ Ma
rián Jurík v referáte o fe~tiva
l e LENINGRADSKE. BIELE No
Cl konštatoval prevahu baletu 
a ·tanca vôbec v jeho tohoroč
nom programe. S tanečnúm 

Slávnosti ton ca 
Po . vynikajtí.ce j, podmaňujú

cej inscenácii Stuorenia sveta 
pripadalo mi predstaven ie 
zn'ámeho baletu LEGENDA O 
LASKE od azerbajdžamkého 
skl-adateľa Arifa M e l i k o v a 
v choreografii jedného z naj_, 

~ lepších sovietskych choreogra.-
1 fov J. N. Grigoroviča, akosi 

umením či už v iudavo-folklór 
·neJ, v iitytizovanej, alebo v 
kla~icky-baletnej podobe bola 
si:ľ mozné v Leninl}rade za fes 
t ivalovúclz dní stretnúť ozaj na 
každom kroku. 

Ne'pochybne, jedným z naj
krajJnch , Yestivalových - zážitkov 
bql~ program ·nazvanú RUSKY 
TANEÔN'ľ .FOL'KLó'Ŕ, ' v r álhci .. 
kto(é1!o :.dyst(Cp1li 'ľ1tdoué jol- .. , 
klorne súbory z Archangelskej, .. 
z Novgorodskej, z Brjanskej, z 
Belgorodskej, z Pskovskej, z 
Kurskej a ~ Riazanskej oblasti 
RSFS'R, z Karelskej" oblasti, z 
autonómie Komi a obyvatelia 
~ečq1·y_. :?ahrar~iční i ' domáci 
náv!U"evníci · tohto programu 
mali možnost uycluttnat jedi
necnú krásu starodávnych 
r uských tancov, chorovodov a 
tanečno -ľudo'vých obradových 
scénok v sk'utoč:11ej pôvodnej, 
autentickej podobe. Nádhera 
ľudových krojov, originálna ta
n~čná forma 'kolových tancov 

choro vodo v; neopakovateT:
ný spôsob pred&edenia, taneč 
n é majstrovstvo interp1·etov -
to všetko sa vrývalo prítomné
mu ·divákovi . ·na d!llo do pa
mäti. Ľudoví interpreti tu vo 
vyše trojhodinovom programe 
ná'zorne predstavili skutočný 
vfl'kvet· nár odného umenia, pre
chádzajúceho z pokolenia na 
pokolenie a starostlivo stráže
ného samotným ľudom i 
príslušnými ochrg,né(rs'kymi in-
_štittíc!~mi ,a oc!borní'(cmi. .. 

S tými istými ľudovými ko
ľektívmi bol o možné stretnút 
sa i v nádhernom prostredí 
bývalého cárskeho vidieckeho 
sídla - 'PetrodiJorca, kde tieto 
kolektívy vystúpili ·v rámci 
,.Sviatku družby národov 

·pvch jontán, bohatej zelene, 
kvetov a originálnej architek 
túry. 

Silným magnetom pre ná ~ 
vštevníkov festivalu boli aJ 
koncerty štátneho choreogra
fického súboru .,BER!OZKA'', 
uystupuj úc;eho · v •:Leningrade 
počas celého festivalu v· ob ro ~ 
skej konce-r.tnej sále ,.Olf.l'a- . . J 

br.skij" Tot o reprezentatívne 
soviet ske . profesionálne ta
nečné t eleso, umelecky vedené 
l aureátkou štátnej ceny ZSSR, 
národnou· umelkyňou Nadeždou 
Nadeždinou, tvorí' akýsi spojo
vací most medzi tudovým au 
tentickým folklórom a klas ic
kým baletom tažisko progra
mu súboru leží v majstrovskej 
inscenácii štylizovaného folkló-
ru · so zjavnými prvkami kla
sického bale tu. Okrem takt o 
zameraných čísel obsahuje pro
gram i početné tcmečno-dejo-
vé a výrazové scénky so sil
ným akcentom na pr epracova
nosf vzťahov ztíčastnených osôb 
a ich charakterov. Typickrím 
znakom programu Beriozky, 
postaveného na kaleidoskopic
kej ·forme, je jeho lyrický pod
tón. Nákladné, vynikajúco fa-

Z SSR". Od raných do večer
ných hodín pri úchvat nom 
,.Vetkom vodopáde", pri vodo .. 
páde "Sachová hora", pri fon-· 
táne "Eva" ako i na ďalších 
miestach rozľahlého parku 
predvádzali svoje- bohaté ta
nečné umenie . tisfckam ná
vštevníkov. prispejúc tak vý
datne k jedinečnej atmosfére 
tohto hortíceho júnového dňa, j . 
strávené1to uprostred veľkole• · Z predstavenia Legendy o l ds lce . . . 

väčšmi do popred ia. Zemitosť a 
jadrnosť Mttsor gskélw partitú 
r y zaznievala z precízne h·ra-· 
júceho orchestra vedenélUo · .V~ 
V. K alantjevom veľmi pfesved
čivo. Z predstaviteľov hlaaný:ch 
postáv minulej i nscen'é!cie' . zo - ' 
stal .v teraj'šej vari len národ
ný umelec B. T. StokoloiJ, lctorý~ 
v • titul nej" postave zopa .. :oval 
ten" vynikajúci výkon, · kt-orým• 
ma tak' · presvedčil pred !iies
t imi rokmi Ok rem Stokolova 
zaujal v terajšej inscenácii i 
celý rad ďalších pred•taviteľov, 
z ktorých spomeniem aspol'í V. 
M. Morozvva a S. E. Stre ineva 
v postavách Varlama a Misaí
la - a znamenitého E. A. Boj 
ceva ako Jurodivého. Silnou 
stránkou predstavenia boli zbo
ro vo-komparzové scény, čo je 
v sovietskych inscenáciách o
pier t ohto . typu už tradičr1.Q.m 
znakom. Réžia A. V. Sokolova 
a scéna V . L. Stepanova držali 
sa osvedčených, overených po
stupov, dôsledne smerujúc k 
inscenačnému r ealiznw a prav
divosti. 

Nqpokon sa treba zmieni( o 
ba letn ý c il pr e d st a ve
n i a ch divadla S. M. Kirova. 

Scéna z inscenácie Stvoren ia sveta. 

becens tva o tieto predstavenia 
- v ktorom majú leningradskí · 
a vôbec sovietski baletní u
mel ci záuideniahodné Tconzu
mentské zázemie. Z balet
ných predstavení, zaradených 
na program festivaltt, až na ú
vodnú Čajkovského Spiacu krá
savicu mal som šťastie vidiet 
všetky: Hamleta, Labutie j aze
ro, St vorenie sveta a Legendu 
o láske (o dvoclt z nich pí.~al 
v minulom čísle už Marián Ju 
rík). 

Osobttné miesto by si zaslú
žil balet STVORENIE SVETA 
od leningradského sk·ladateľa 
Andreja P e tr o v a, t!llpisaný 
na motívy rovnomenného cyklu 
pôvabných karikatúr Jeana Ef
jela. Autori libreta . a súčasne 
choreografi inscenácie Natália 
Ka.~atkinová a Vladimír Vasil-

t j ev pochopili Stvorenie sveta 
'. ako odu.~evnelú poému o kráse 

a sile človeka - a v tomto 
dw:htt ho aj- s fascinujúcou 
presved<'iivosťou inscenovali , 
Bol o p6žit1com ~·ledovať doko
nalé predstavenie, tJ ktorom 
obdivuhodná invencia oboch 
choreografov, umocnená sk ve
lými výkonmi sólist ov i celého 
baletného zboru, presvedčivo 
vyst"ihov.ala všetky polohy ú-

chladné, priveľmi akademické. 
Neviem, možno tento doj em 
vyvolala hlásiaca sa ttž únava, 
alebo skutočnosť. že zážitky z 
predchádzajúcich . dní boli ob• 
zvláU silné. 

Na záver e.~te jeclen charak -> 
ter istický moment, dobre do·• 
kresľujúci vet'ktí pozornosť Le-· 
ningradčanov voči baletnému 
wnenilt. V rámci f estivalu u 
skutočnila sa už po druhýkrát 
prehliadka absolventov balet 
ných učilíšť z celého Soviet-· 
skelto zoäzu. Našinec asi ťažko 
uverí, že a/Molventský koncer t 
poslucháčov Le11ingradsk ého 
balet ného učilišta A . J. V aga
novej bol vo Veľkom d ivadle 
operr; a baletu S. M. K irova a 
zaradili ho do oficiálneho 
programu festivalu! Vystúpenie 
mladých baletných umelcov z 
11 baletných učilíšf na tomto 
ošezväzo!lom prehliadkovom 
konkurze stalo sa ozajstným 
sviatkoQ'I klasick-ého i výr azo-· 
vo - charakterouého tanca a ná
zorne demon.~trovalo v čom 

spočioa 'tíčasné svetové prven
st vo sovietskeho baletu. 

ALFRf:D GABAUER 

Rozhovor s predsedom festivalového výboru BHS-prof. dr. f. Haluzickým zov.ať i tohto roku - najmä u veľkých 
závodov a kultúrnych inštitúcií. Rádius 
obece.nstv.a ro.zší-rime aj o b.lízk•e okoJi.e 
Bratis lavy, kde .ie záujem -oo.:jmä z r.šu, 
ktoré podľ.a pred l·ože.ného pro!:jramu s i 
zo rQ.anizu.iú a u to busový zájazd na kon~ 
cert . Kvôli vysokoškolskej mládeži, kto
rú chcem e podchytiť, sme presu.nuli za
čiatok festiV<I Iu až na 7. októbra. Za~ 
u;jím avé - a ,pre nás výhodne.iš·ie - ie. 

Festival mlad V ch 
(Dokončenie z 3. str. ) 

koncert e BHS, ktorý bude dirigovať La
dislav Slovák Qk.rem B€'et•hovenovho hus
ľového koncertu bude Menuh·in hrať 
s n.ajlepštm huslistom Tri-búny Bacoov 
Dvo:ikoncert. Mimochodom. r-adi by sme 
s Menuhinom dohodli a nahrali na gramo
p latňu a si po lhodinovú inštruktál pre 
mladého huslistu. Ale vráful·e s>a k m e
ná m účinkujúcich. S.p ()meňme dirigentov · 
Pierra Colombu, Antonia Pedrottiho, 
Václava Smetáčka, Ga<i.lslav'<i Slová'ka, · 
Miklósa Erdélylŕho a pod .. or9anistu F lo
ra P·e.e'tersa z BeJg,ick,a. poY.skú sop.r.a
nistku Stefaniu Woytowiczovú. , . 

~~vrtým· pilrierO,:m l .BHS bude ~rejme 
účasť ope.ry· SND. • č,o by ste nám mobil 
po~ať tta -·túto tému? 

- ·Súbo.r .. opery ·. pri.~-je . n.a .BHS 
premiét-u Oikker.o"Vho , JuM Jáinošík,a. 
Tým sa . podči.al'kne l výr.!l!am .zapojenia 
slov·ens-ke j .t vorby, do BHS. Spo.Ju so Su.- , 
choňovým Svätoplu:j<om to budú veľké 
udalo-st i t(lhtor<Jčpé,ho festivalu. Ok'l.'em 
toho • sa .wovu tivedú Grécke pašie a 
pr-emiéra batetu. ' Ak<J soin 'už s pomlnal, 
spevá'ci T:rJobúny ,vystúpia v ,R igoletto~i 
a F-i;garov.ej svadbe .. ~ ,rá~ci BHS bude 
hos·ťo;raC súbQr o,pery ,a ·baletu pražské
h<J , N!i> s Janáčkovými, Zápiskami ;z; mťt
v~ho .. domu · a Proko ťi evovýrn . ba le tom 
Rome.o a -Júlia. Rád , by •. som tu nadviazál 

a.i na 1orob!ém uvádzania slovenskej 
tvorby v xám ci BHS. Minulý rok od?1t\.e
li diela viažúce sa k 50. 'výroč•iu KSČ. 
Tohto r·oku nerobíme IPt'ehliad-ku novej 
tvorby, no na.pr.iek tomu bude hudba 
všetkých skl adateľských ~enerácií b<J
hato zastúpená. Spomf.nal som už opery 
Suchoňa a Cikkera, SKO bude premié
r-ovať novinku O. Kardoša, na komornom 
koncerte venovanom dielam s lovenských 
skladateľov · zazne]U skladby staršie 
i na jnovšie od rôznych autorov. Rovnak<J 
bude jeden koncert venovaný hudbe 
českej, spomtnaný zborový kopc-ert sa 
zameria na s l-ovenskú t v·orbu - a napo
kon na BHS nebude koncertu, kde by 
P.opri svetove j tvorbe nebolo za~ade:né · 
i slovenské di elo. 

· Po mmulé roky sm e s l zvykli aj na 
mimokoncertné akcie v rámci BHS. čo 
by 'ste nám ~ovedali na túto tému? 

- . Predovšetkým sa uskutočn! dis
kusné stret nutie soc iali s tických koncert-

. ných aQentúr na tému: Mladý umelec a 
festivaly. Počas BHS bude odovzdaná 
cena Inťervfiie za na jlepšie te levizne 
die)o 'z . odboru hudobného vys ie lania 
Po:d ved enírrľ Yehudi Menuhina - ako 
preďsedu výkonného vvbor·u Medzinárod
ne;: h'udobnP i tady usku toč ní sa 
v ." B'ra.t l.slave . zá~~~ctnutif' tohto on1ám1. 
Galéria hlavného mesta Slove nska Bra-

tislavy pripravu.ie výstavu Hudobný pla
gát. v Bratis lave. Stane sa ,pravidlom, 
aby na BHS nadväzova l·o sympózium. 
ktoré by sa dotýkalo hudohne.i históri'e 
Br.at-isl•avy. Celý konglomerát sympózi! 
sa bude vol ať Hudobné tradície Br-atis la
vy a ich tvorcovia. Tohto r~ku 
v dňoch 22. a 23. X. - bude sympó
zium o J. N. Humme lovi. 

Minulý rok organizátori často s pomí
nali možnosti ďalšieho rozšírenia kon 
certných priestorov. Podarilo sa v tom
to smere niečo z-ariadiť ? 

- Ano. Získali sme novú koncertnú 
sieň pre komorné koncer-ty, a to V· nov,e .i 
výstavne j sá le Galérie h la•.mého mesta 
Slovenska Br.at islavv - na Kl•ariskei 
ulic-i. Bude to iste pôsobivé pros,tredie 
- už a i vzhľadom na s tále Inštalovanú 
výstavu bratisl av<;kei aotiky, 

Ako s te zabezpečili veľmi prozaickú 
záležit ost. bez ktnrei s l nevieme vysvet
liť ús.pel' h festivalu - náborovú a pat
ronátnu prácu ? 

- KecľžP sa nám osvedčil sta ro-nový 
patronátny sy"Stém. chceme ho p:r.akti-

· že všetky koncerty budeme robiť vo 
· vlastnom abonománe. (Vl,a ni boli veľké 
symfonické .koncerty v abonom áne SF). ' 
Osvo jili ' s me si princíp takéhú zadeľova
nia koncertov. aby sa ani jede n nept·e 
krýval. Napr. komorné koncerty začnú 
o 16. hod in·e a budú trvať maxi málne 
pol d ťuhe.i hodiny. Večerný koncert bu
de o 19.30 hodine. Ak bude večer opera. 
na ktorej budú účinkovať mladí umelci 
Tribúny. začne sa symfonický koncert už 
o 16. hodine. Hlavne v nedeľu budú až 
tri podu'.iat~a. čo je beŽné aj na iných 
zahraničných f·estivaloch. 

Minulý rok začalo p·racovať v rámci 
BHS tzv. Presscent>rum. Mi enite obno
viť jebo čtnnosť? 

- Význam Plľesscentra vzras tie už a j 
Pr·eto, že očakáv-ame veľa zahraničn_ých 
no1.<inárov. Na- jeho praco'.'níkoch bude 
záležať. ako ich budú ved ieť zau ja ť, no 
nemalo by sa stať. že zah1'aničie bude 
pohotovejšie než d•omáca tlač . Od naš ich 
noviTJár:J v očakávame veľkú pomoc pr i 
propaQácii v dennej i 0dbor nej tlači. 
Pressoontrum bude opä ť umiestnené 
v Junior clube. A na záv-er· záštitu nad 
fesrtivalom prebrala vládo ')SR a nad 
Interpódiom SÚV Sor ia l i ~ t: ického zväzu 
mládeže. 

Zhovárala sa: T. URSINYOVA 


