
Hudba a spoloinost' 
. V septembri sa každoroč11e začína nie~ 

len školský r ok , ale aj sezóna všest ran 
nej. kul t úrnej činnosti. Po uplynu t í let
ných mesiacov k u ltúra sa stáva zdro
jom záuj mov mnohých našich občanov, 
zvyk lých na návš te,vy konce~;tných ,sie 
ní, .dwadiel, gal ér .i,í, , m,úzeí .,i oeťého , radu 
~qlšígh: k, !fltúrnyc~~-~~r/dufq!t Jétorými ~:~a
sa spoločnosť disponuje. Do r eálnej .sk u 
točnosti sa premieňajú uznesenia XIV. 
zjazdu KSČ, lftoré nabádaj ú všetkých 
umeleckých t vor cov, kultúr ne a umel ec
ké iniit it ríc(e,. ba qj ochotnír:ku umelec
kú činnosť zamer iava( sa na ideovo 
es,tetic~ý a·. _kult.tír!JO -um.el~cký .r ast ce- .. 
lej 1w$.e j spoločnos ti . Naile stranícke i 
štátne o r gány starostlivo sledujú, aby 
sa všestrwm ou umeleckou a kul túrnou 
činnosťou vychádzalo v ds trety požia
da vkám doby, záuj mov všetkých našich 
prctcujúcich , najmä t ých miliónových 
más, k t or é sú h l boko m yšlienkovo i ci
tovo spiité s idecilm i socialistickej prí 
tomnost t i s j ej veľkými per spekt ívami 
ďaUiieho r ozkvetu. V t om to úsilí hudbe 
pripadá tí loha nie malá. 

umel~cká činnost bude jednou zo zá
važných záujmových sjér nášho človeka. 
Bol o by však , nes'pravod livé nemať v tej
to súvislost i na myslí aj ost at né, teda i 
ľahšie hudobno- umelecké žánre. Zij eme 

, _v .dobe veľkého politického, hospodár-
skeho i kultúmeho rozvoja, v dobe, keď 

· každý t vorivý umel ec si nutne musí uve
·ďomiť svoj vzťah k spoločenskému k o
lekt ívu, svoj e spoločenské zaradenie i 
svoju povinnosť vočt nasej spoločnosti. 
Len krátkozrakosť, neschopnost docenit 
veľkosť tejt o epochy môže jednotlivca 
postavi( na iné pozície než pozície po
krQk~t, , oddanos ti soc ia l izmu a j eho bu
dtícnosti, · 11ež na pozície slu~by kult tír- . 
nym potr ebám ľudu tejto zeme. Pozi 
tí vny vzťah v!iak hl boko zaväzuj e a kaž
dého t vorivého umelca r obí 'wpoluzod
povedn!}m zn kul tú.my pokrok, :ta jeho 
výsledky i spoločenský dosah. 

Hudba disponuje abst r aktnými pojma 
mi - a pred.~a dostatočne prezrádza 
ideovo poli t ický profil svojho t vor cu . 
Social ist ické umen ie vyrastci z lutjpr o 
gr esívnejiie j m inulost i , ale naj mä z ob
sahovo bohate j prít omnosti, kto1·á j e 
inšpiru j úcim žr ied lom pre neuídaný vše 
stranný umelecký r ozkvet i hlboko pô
sobivé umelecké zobrazenie súčasnej do
by nciiiho soc ialistického vývinu. Socia
listickému umeniu nie je cudzí ani ume
lecký experiment, avšak experiment ne
môže byt cieľom; môže však byť jed
nlfm z pr ostr iedkov pre pravdivé ume- ' 
lecké vy j adl'el!ie pokrokového, socialis 
t ického ob.~altu . Máme dostatok -~k tíse - . 
ností . že skutočné umenie vždy rtašlo 
a aj nachádza v spoločnosti do br ý ohlas 
Toto k r itérium si treba vždy nanovo 
uvedomovať, lebo malo by but jedným 
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Zcisluhou · masovokomunikačných pr os
triedkov hudba sa st al a neodmrtsliteľnou 
srtčasľort života našej doby. ' z dalo by 
sa, ze dolconca pr evažuje nad iľ!ými ume
leck .Qmi odvet viam i . Svoj ou žánrovou 
mnohotvántosľou kliesni si cestu k po
slucháčom r ôznych skupín i keď 
apercepčmí schopnost podmieňuje od
borná pripravenost a systém hudobnej 
výchovy. Odborníkom i časti našej ume
leckej kritiky t o iste nie je ľahostajné. 
Iste by bolo sympatickej šie, keby sa ná
ročné hudobné umenie uplatňovalo v čo 
naj.~iršom me1·adle. Niektor é socialist ic 
k-é štcity majú v tomto smer e oeľké skú- ' 
smosti. Menovite v Sovietskom zväze sa 
symfonic'ké, komorné i sólisticTcé kon 
certy tešia neuveriteľne} obľube. Dobré 
skúsenosti v tomto smere majú v NDR. 
Poľsku i v Maďarsku. Ale netreba nám 
byť sk r omnými; aj v naš ich podmien 
kach sa náročné huclobné umenie stáva 
postupne výraznou súčasťou celos pol o 
čenského ži vota. T o j e jat• mobilizujú 
ci, k tor ý nabáda, že neuplynie veľa času. 

keď počet symfonických or chestrov na 
Slove1tsku bude t reba rozšíriť a keď ich 

z Plíchodísk pre formovanie nového :~o
cialistického · umen ia. To v.~ak n ie j e zá 
väzné i ba pr e tvorcov umeleckých diel . 
Každé hwl ot•né d ielo . sa do t vára i n ter -· 
pr etáciou a priest o r pr e jeho uplat nen ie 
utvárajú usporiadateľské or gamzacte 
Hľa, aké vel'Tcé· 11ároky k ladie lwdotmé 
umenie aj na iné zložky, k toré sa spo 
luzodpovedné za t o, ak rí r1ýchovnú úlohu 
hrá hudba v našej spoločnosti. 

MICHAL PALOVČfK Aká bude' táto .. sezó~a? T-l tÍdobníci sú priprave1t i .•• 
. · ... 

Snímka: ·, J . DezÓt·t 

Pozornost .. , 

mladým 
Sbalo sa chvályhodnou tra
. d!ciou každoročne us:pora
dúvať - a ko v_ýsle dok spolu
práce a orqanizátorského úsi 
lia Zväzu slove nských sklada
te ľov, Min.istet·stv.a ku lt úry a 
Riaditeľstvu kúpeľov v čase 
J~tnej s ezóny ako náväznú ak
clu po I-I IJdobnom lete v Trenč. 
Tepliciach PREHLIADKU 
M\'.,AD?C!-1 \<ONCERTN'Í'CH 
iMELC'ov:· Orqanii:äťori' ďäká~ 
zali dot er az každoročne vz iať 
si ponaučeni e z nedostatkov i z 
kjad911 predch!§dza iúcich., ,roč
qíkov, .. l;p ·sp ' Pt:eiaviJ .ie v ~tá
l~ní 1obohacovaní ,a osviežova
m.' koncepcie i v dvihanr · cel~ 
kovej UmCIPc:kej úrovne _ied
notJiÝých' \lčastnílw:v . Jedn.oru z 
P19,~< lp1\9stl · sek,c ie. , kof]c er;lfÝch .. 
~mel:cq v, · .ie .. venQ):'a.ť.; ;':Ú.~~av.nú 
P.OZOJ;nosť a pod pol'ovať rast 
ljll~dych . inte rprj'! tov: _ s ta la sa 
mot tom t ej to chvá lyhodne; ak
me. Umelci, ktorí sa v minu
lo9ti v Tren čiansk:v ch ·T'ep!i 
;<;ia ch naj!ep~ie .. ~v~čil i .. ; v:y
nfkli, získ ?li· čosk9~;? .v ·xämci 

.ri)ožnost! 1., ~Yiifu0 •• ,skll)d·aFerpv 
,d'al šié' 

1
p.ríležitos\:'i ' pre· kon~er-

Andrea Sestá.!.:ová na trenčtan · 
skoľ teplickom vys,t ú pení. Na 
klat,ír i. doprevádza Miloš ·Sta -

' rps,ta:. · Snímka : é STK 

tovanie a tým i pr iaznivejšie 
oer spektívy ore svoj umeleckv 

. rast. . . ' 
. A' .i 1 tohtoroč.nä , v· .poradí už 
· · šiepta prehliadka. · venovaná 
·;, 55. yýročiu Veľkoe:i ok_tóbrovei 
'· socialistickej ' r evo lúci-e; us-kú- .·. 

točnená v dňoch - 9.-16 .. au
!ll!Sta, úspešne rozvíjala výd o
byt-ky prudchádzajúe,ich akcií a 
opätovne ·,wznamena la nj účasť 
mladých umelcov zó Sioi·iate
lených social istických kra jín '· 
(ZSSR, Maďarsko, Poľsko). Kri
tér iom pre toho.ročný výber 
účasLníkov bolo pozvanie tých 
nádejn ý-ch umelcov, Morí za, .. 
svo je vynikaj úce •š tudijné vý- · 
sledky na s lovenský,ch š k.olách · 
zís·kali 'kt·.artšie č.i 1dlhš.ie št·ipen
di.iné pobyty na i zahrá.ni,čných 
hudobných učil iš ti.a·ch, alebo sa 
st·ali laureátmi, či' · -viťazfui na 
súťažiach v ČSSR. Takto s me 
sa v tomto roku stretali v 
rá mci diskusii i s doteraz me
nej s a vynär ajúc;ou ,Problema
ti kou štýlového uohopen.ia skla
dieb, ktorá sa dosť ,pods tatne 
menlla ,podľa toho, ·kde ktorý 
tičastník študova L .. 
N a dr.amaturq ic·kej zoSJta ve 

proj:lramu sa ' o,rqanizätor l 
podi•eľali len do te j m iery, aby 

• .• 'l ' 
.. , 

Hlavným .. poslaním SNP, nositetom toh\o . revolul!n{lho 
boja sú m~sy slovenského ľudu . Pr.eto Slovensl,dl !niitod.n ll • 
povstanie tak hlbol<o zakotvilo vo vedom( n.á~olia, - ~~ tvori . 
pevnú súčasť jeho nedávnych spomienok í dnešného" my!(le 
nia. Písať · j!lho l~istóriu .. znamená preto P.fSD( o ,mysl,eJ~I , 
1:ítení a kona nf ilirokých· vrstiev rudu', o ' ,P·r~ci · ilogáh\ych , 
pracovnikov a organizácií kom nnistick'ej st~any, ' o ·· p~áci 
a činoch ostatných antifašistov, o p1·acovnikoch närodnyr:l• 
výqorov, O pa~;lizáno.ch a VojakoC)l, ·u . p_raCovnil,<o~., V: oh' 
ciach , závodoch ' a okresoch, o všetkÝ.ch 'tých' stá~isíi: óch 
ľndí, ktorí sa . priamo alebo ~epriamo·· zfll!astnili ' .n~ro'fl/u1 
oslobodzovacieho boja, podporova li · hu 'a ' umož~ó.V!l li. ·s .em 
patria, pravdaž.e, a j vedúce politické ' a närqd)lé drg'á:{ty' 

' Iba z poznaniq, pocho11enia a vedeckého,. it triedenia . tfc)it (• 
' premnohých' nitiek odbojá. a pov~>ťania može . vzísť" 'skutočn(\ 
história SlovensKéb"o národnélto povstan'ia. . . , . .., ' · 

' l ' 

G u st á v H ·u s· á · k : ·• s-(,edectvo " o l Sluvenskoln' 
národnom povstani 

u vedomovať a r adšej sa za
skvieť v už . ·ob.olwate :išom re
pertoár.i , než zbytočne r .isko
.v.at! 

O .; <J n tz.učnu u nov inkou pre
hliad-ky boli d ve vere.)né 

prehrávky (ll. a 14. a uqusta ) 

celého veeera a nazn ačova li 
sa perspektl vy, mo 7:nósti a . a j 
rez.ervy ďa lšiého raSt)l Jbdsluš
nv·oh mladých umelcov., Pop ri 
domácich expe.rtoch ·' -:- '. prof. 
Sylvia a Hudolf Macudz.inski, 

sa vyhli prípadnej duplicite 
predvádzaných diel v rámci 
jednotlivých podUjat! IPre'hliad
ky. Casto však mladí umélci 
využívali možn.osť verejnei 
orod ukcie na obohéat ie s i ešte ' 
oódiom nepreverim:Vch ' s·kla 
rlieb, čo a i neraz · ochudobň:o 
v.alo intirľz) tiJ d•ojmov z ich 
výkonov. 'Pokiaľ ša pi· ~pravu'.iú 
na súťaž . · mož·no s touto voľbou 
súhlasiť. Prehliadka však · pri 
všetk-ej nesúťa:bne ; at mosfére 

-- slove-ns-kej tvorby, na ktorých 
vystupovali popri starších, skú
seneiších aj umelci mladších 
qene räcií. Súčasne bola inšta 
lovaná výstavka publikácii d-o-

· prof. E. Pappová, dr. G .. P~pp, 
prof. Gašpa.rek - . po·pr i zá
stupcoch koncertných aqentúr 
a krit ikoch zasluhu jú si zvlášt
nu pozornosť milí host ia : p,rof. 
Daqm~tr Balo!Jhová - klav!rny 
peda j:jóg IPl'ažskei AMU a Na• 
tália PEYtrovna Koravčenková. 
vedúca klavírnych katedi·e·r na 
kyjevsk om konzervatóriu, •PľP.
uk·azova li popr i vysokýc•h od
borných zn.alost iaoh a j veľké 
oochopen!e .a t akt p.r e problé
my mladých umelcov. Inšpiru
je nás to k otázke , či by v bu

dúcnoSJti nebolo možné využit 
znalosti tal<vchto umelcov i vo 

: ·mácich hu d-obných sklad i·eh 
i i<ború us poriada lo Hudobné in 
' 1'ormačné stredisko pri SHF. 
o!' N "' t roch diskus iách, ktoré na 

vvsoke i od hornej úrovn i 
viedol .pre dseda sekcie kon
certných umPicov doc. dr 
l". Kli·nda. sa iednak :r.hodno ie určitym sitom· pr e ' výber < 

vhodných koncertných •t y.pov 
ktorým sa potom· vehuje ďal- ·, · 
ši a staro~tlivost\. A. to si; pod l' a i ' 

nášho ná2ť>l'U maJ.i.:·mJ•adi viac.O: ' 
' 

covali ;ed·notlivé výko ny, prí
oa<lne sa a j ana lyzovala voľba 
repertoáru, stavba iednotlivých 

,pt;oqr amov v rámc·i IPOlrecitálu (Pokračovanie na 4. str.)· 



Vybrali sme ... 
Začiatkom augusta prišla do Bret.i

s lavy správa, že sk ladba Ivana Hrušov
ského - Musica nocturna pre vefký slá
čik()vý ()rchester - získala na Medzi
národnej tribúne skladateľov v Parlži, 
k torú organizuje UNESCO, šieste mies
t o. Ús.pech je o to pozoruhodnejš!, že 
toto ocenenie s lovenskému skladateľovi 
a jeho dielu vzišlo z takmer poldruha 
stovky skladieb z Európy, Ameriky, 
Afriky i Ázie. Skladba mala oremiéru 
na vlaňajšlch BHS. 

- Môžete nám o svojom úspechu po
tVedať niekoľko · pod.robnosti? 

Medzi-národná tribúna je súťaž r.ozhla
sov.ých nahrávok, štátne alebo národaó 
rozhlasy prakticky celého sveta si ju te
da obsadzujú podľa vlastného vý beru. 
československo rep.rezentovali tohto ro
ku (súťaž sa organizuje každý wk) šty
ri skladby. Dve poslal pražský rozhlas, 
dve bratislavský: moju a Noneto J. Six
tu, komponistu, ktorý už raz n'a tej to 
súťaži ziska! jedno z prvých miest. Keď 
sa všeťky nahrávky v Pa ríži sústredia, 
začln:a sa veľmi namáhavý týž-deň. Od
počúvanie. Aj ja som ho už raz absol
voval. Je to hotový ma.ratón. Za pä.r dni 
si treba !POzorne vypočuť 100-150 skla
dieb nrajrôznejšich žánrrov. 

- Co konkrétne pre vás znamená 
spomlnané 6. miesto? 

Tribúnu organizujú jed.notlivé rozhla
sy, aby spoz•nal! súčasnú celosvetovú 
t vorbu a patrične ju využili. Všetci zú· 
čas•tnenl preto vysielajú ·vo svojom pro

grame skladby, ktoré sa im páčili a ikom
IPOZicie z prvej desiatky - záväljne. Pre 
mňa konkrébne to bude znamenať IP•rvý 
výrazný krok na medzinárodné fórum. 

- Akú nahrávku ste poslali do sú
ťaže? 

MoJa Musica nooturna bola nahrané 
dvakrát : naživo na kon<:erte BHS (Sym
fonický orchester bratis lav-ského roz;hla
su dirigoval Poliak Andrzej M8Jt'koweki) 
a r.a.z v štúd-iu (ten istý orcheste.r d iri
goval Ondrej Le nárd). Rozhlas s a r-oz
hodol pre živú nahrávktl.. 

(Večerník 8. augusta 1972) 

*** 
Zbo-r Lilčnice dostal už n:iekol1ko po-

zvánok na Tees--side International 
Eistedfod festival v Middle·sbourghu 
(VeľM Británia ). Nemohol s:i však do
voliť v obdobi gene~ačného p.re·rodu !sť 
ešte r.eprezenrtovať, a tak sa to sta•lo až 
konc-om júla a začiatkom auj:lusta t. r. 
Dirigent zboru d~. štefan KHmo dote· 
t'a.z dirigoval na všetkých sútlažiach, kde 
Lúčnica zlskala najmel!lej tlretie .m ieSito. 
Z Anglic'k·a si zbor priniesol zlatú me
dailu za viťazstvo ·v hlavnej sútlaži mie
š aných" zborov a dve strieborné v súťaži 
ženS.kých zborov a zborov ľudových 
piesni. 

- Ako hodnotila porota výkon v ka· 
t egórii, v kt~rej ste získali prvú cenu, 
teda v kategórii malých miešaných zbo
rov? 

Radšej budem c-Itovať: ,.Bolo to per
fel<tné, skut~čne výborné podanie s do
konalým, sviežim a jasným zvukom." To 
sa týka skladby Il bianco e d·olce ciQno 
od J. Arcadelta. Za Monteverdiho Io mi 
·s on Qiovinetta ná.s hodnoti!.i takto: "Vý
kon s absolútne prvotriednou intonač
nou čistotou, presný vyrovnaný a bez 
zal<alísanla vo všetkých polohách. Pre
kvapovala úplná tempovä disciplína be7. 
výkyvov do konca skladby." 

(Smena 9. augusta 1972) 

Puccin"i~ ·Pieto o Butterfly 
V druhe; polovic i máta 1972 ·maďarský emigrant Ladislav 

Tóth, ktorý o sebe tvrdil, že je " synom bo~!m", dlátom a kla
divom veľmi ťažko poškodil Jedno z natnádherne;štch Michelcm· 
gelových diel - Pletu vo Svätopeterskom chráme v Ríme. 
Podla správ ;e poškodenie také, že pôvodntí krtísa te navždy 
preč. Ttíto tragická udalost vyvoltíva spomienku na Sklada,
teta Giacoma Pucciniho, viažucu sa na t otô veldiel o. 

Puccint mal už svetový úspech so svottmt troma operami 
(Manon Lescaut , Bohéma a Tocsa), keď hľadal tému na ďalšie 
dielo. Bol v priateľskom pomere s hudobnými nakladateľmt 
st. a ml. Ricordim, 'ktort mu boli oddanými radcami a s lil:/re• 
listami Illicom a Giacosom. Bol by rtíd zhudobnil Zolo1Jho 
Abbé Moureta, lákala lzo t éma o Márii Antoinette, uvažoval a/ 
o Tkáčoch G. Hauptmanna, dráždila hO Danteho Božská ko
média, z ktore; mienil skomponovať ;ednoaktovky, no Ri

cordiovci mu skôr radili spoluprácu s ďAnnunztom, natmä pre 
teho Cyperské ruže. 

Uva žoval, čoho sa chytiť. Za londýnskeho pobytu pozval! 
ho manželia Tostiovct da divadla Duke of York, kde prélve 
cltlvalt s veľkým úspechom Gejšu od D. Belacsa. Predstavenie 
ho zautalo natoľko, že chcel túto tému za každú cenu hudobne 
spracovať. Opatrn! Ricordiovci ho však velmi dôrazne upozor
ňovali, čo všetko by musel prekonať, aby t ému zvládol. Ne· 
perili, že by sa z faponských melódií dala vytvorit hudba typu 
bel canta. 

Mladší Ricordi po dlhých rokovaniach predsa len ztskal 
Belascov súhlas, a tak sa Pucciniho túžba mala splniť. 

Onedlho Puccini zavítal do Rtma. V ;edno predpoludnie 
vošiel do chrómu Sv. Petra, aby sa zadíval na tedno z na;
slťivnetš!ch di el Michelangela: Pietu. Zadumaný stál pred tý m
to súsoš!m, ke_cl zodvihol zrak a zistil, že v feho blfzkostl 
stott v pollnutt krásna japonská žena. I ch pohľacly sa stretli. 
Puccini po chvflt uvažovania pristrJ.pil k net a pozdravil ;u. 
Obafa. z chrámu po chvtli odišli. Tu sa Puccini konečne ospra
vedlnil za oslovenie a zdôveril sa Japonke, že by mohol potre· 
bovať fet pomoc. Bola to žena japonského vyslanca v Ríme, 
ktorá dokonale hovorila po taliansky. 

Puccini jej vysvetlil, že chce pracovať na diele s taponským 
námetom, k čomu potrebute spoznať tamo;štu ľudovO. hudbu. 

Na pozvanie Pucci,nt potom dochéldzal do je/ domu, k de 
mu - za sprievodu japonskej gitary - predvádzala (so 
všetkou delikéltnosťou) ;aponskti spevy, oblečená do nád.her· 
ných kim6n, doprevádza júc svoj prednes l adn!Jmt pohybmi 
t ela a chôdze, so všetkou domorodou mimikou. Puccint sle
doval so zdujmom všetko videnti a počuté. Vzápätí si sadal 
ku klavtru a pokrJ.šal sa zopakovať ;et prednes - spevom 
i hrou na nélstro;i. Japonka mu obtednala z domova platne 
t noty, ktoré mohli skladateľa zauj!mať, prenajal a si vílu vo 
Vtareggiu, aby bola blízo Puccintmu {v Torra 'del Lagoj 
a mohla mu pomdhať. 
Keď potom Puccini pozval svottch ltbretistov lllicu a Gia

casa do svo;ho ,sídla, s rJ.žasom zistili, !te Giacomo po ;aponsky 
konél t myslí. Pucctni takmer denne dochddzal člnom cez 
jazero do Viareggia, aby z neobyčajne/ známosti čo najviac 
načerpal pre svote dielo. Keď prekvapil svoju lzostlteľku sva
dobným duettom 'z 1. detstva budúcej opery, Madame vyhlá
sila, "že nikdy v živote n{?počula japonskej§iu mel ódiu" . 

Ricordiovci este stál.e nechceli veriť v úspech rodiacet sa 
opery. Namietali, že dvojdetstvov~ dielo "nezaberie" . že ho 
t reba doplni( ďalšími tenorovými ária~t a ant s témol.( sa 
nevedeli éelkom spriateliť.. · Tvrdili, ~e po " de Grieuxoch, 
Rudolfoch, Cavai'Gdossiehi"' f dtela • nenájde. sympatte u .obecen
stva. Pucclnt st da[ povedať v tom, že operu prepracoval a. roz-
vrhol na tri detstvá. . 

Po dlhšej nemoci sa vréltil k u komponovaniu až koncom 
leta. Vo februári 1904 bola premiéra v miltlnskef La Scale: 
Utrpel však porážku. Hoci hlavnú tllohu spievala Rosina Stor· 
chiová, dielo prepadlo. Keď vstrJ.pil do htadtska Scaly ;el!o 
rival Mascagni {v autorskej lóži sedela celá rodina Pucciniho J, 
strhol sa taký krik a volanie na sldvu Mascagntmu, že pred· 
stauente sa skončilo fiaskom. Puccini okamžite stiahol operu 
z repertoáru. Keď po k rátkom čase zaznela Butterfl y v Brescii, 
museli zopakovať napr. intermezzo až 4 krát. Od tých čias 

Butterfly presl ávila autora na celom svet e. A tak náhodilý 
obdiv dvoch ľudí - vtedy ešte nepoškodenej - Piete dal 
podnet na vznik nesmrteľne; Madame Butterf l y. 

Ivan J urkovič 

Mest ský výbor Slovenskéllo zväzu protifašlstlckých bo• 
jovníkov v Bratislave patrí nesporne medzi tie spola· 
čenské organizácie v hlavnom meste SSR, ktorti aj na 
úseku kultrJ.mopolitickom spdfajrJ. svoje významn~ uda· 
!asti s hodnot ným umeleckým programom. Dňa 14. júla 
t. r. na počest' 30. výročia vzn iku l. československého 
samostatného potnt!ho prtlporu v Sovietskom zväze 
uspori-adal MV SZPB v Zrkadlove; sieni Primaciálneho 
paláca slávnostný koncert. V programe vystúpili sól isti 
opery SND Stefélnia Hu l man o v á, Arnold l u d t, pri 
klavíri bola prof. Helena Chladn á, hovorené slovo 
mal Jura; Seb o k . Na koncerte odzneli diela sloven
ských a sovietskych .skladateľov. Pred koncertom k 
zhromaždeným prehovoril predseda MV SZPB Stefan 
Orlík, nositeľ Radu prélce. Slélvnostné prejavy predniesli 
veliteľ Východného okruhu generálporučík Samuel Ko· 
ciat a predst mJiteľ velenia sovietskych vo;sk v Bratislav! 
V. F. fakimov. 

Na snímke: Stefánla Hulmanová a prof. Chladná. . 
Vladimír Rapoš 
Snímka: CSTK 

Na čom pracujete? 
... odpovedá PbDr. IVAN MAčAK, pracovník Hudoli· 

ného oddelenia SNM v Bratislave. 

- So zameraním na svoju špecializáciu sústreďu· 

jem s a na práce, ktoré súvisia predovšetkým s proble• 
ma tikou dokumentácie hudobných nástrojov na Slo~ 

vensku: 
l. pripravujem súpis Iudovýcll hudobných nás tro jov 

nach ádzajúcich sa v slovenských múzeách; 
2. dokončujem a pripr avujem do tl ače typológiu slo· 

vens kých Iudových sláčikových nástr ojov; 
3. sústreďujem doklady pre spracovanie najstarších •lá· 

lezov hudobných nástrojov na našom územi: z ar· 
cheologlckýclt n(l!ezov, Z historiCl{ýCb správ, alebO 
z výtvarných vyobrazent 

Okrem tých to tém spracovávam v súčasnost! bohatý 
ilwnograftcký materi&! o hudobných nástrojoch, ktorý 
som získal počas nedávneho 3-mesačného výskumu v 
Indii. 

tnr"~, 

Spomienkový .večlff 
Diía 17. júna t. r. i Trnavčania oslávili 90. výročia 

narodenia významného činitela bulharského revolučného 
a komunistického hnutia Juraja Dimitrova. Zhodou 
okolnosti hostil po tie dni trnavský Rob o t 11 í ck y 
s p e v á c k y z b o r B r a d l a 11, nositei Radu pí· a ce 
družobný miešaný zbor z Ruse, ]{torý nesie meno Juraja 
Dimitrova. V oficiálnej časti oslll.v zazneli hymny oboch 

Musicae metamorphoses saec .. XX. 

· národov a prejav predseclu trnavského MV KSS. V dru· 
he j časti večera bol koncert obidvoch zborov. Mielant 
zbor Jm·aja Dimitrova predniesol program zostavený väč
šinou zo skladieb súčasných, ale i s tarších bulharských 
a iných autorov (Tod.orova, · Plpkova, Kuteva, Morfova, 
Rajčeva, Popova, Toteva , Taneva, ale i Sucholi a, Caj· 
twvského, Ver diho a pod.). Zbor, ktorý má 90 členov 
a bol založený po oslobodení Bulharska v r. 1946, sa 
popýšil i dobrými s ólistami - Valentínom Grigorovom, 
Petrom Enčevom, Veselulikou Vasilevovou, Petrom Ce· 
perskim . . . Repertoárová s kladba progr amu obsahovala 
vera diel so sprievodom klavíra, na čo sme nie pri 
našich telesách zvyknutl v toľkej miere. [Klavírny 
sprievod - kultivovaný, p1·esný a spofahlivý - obstaral 
Chačik Michranjan ]. ženská zložka zboru je intonačne 
vyrovnanejšia. Celkove znel zbor mäkko a vrúcne v 
stredných dynamických polphách. V exponovanejš1ch 
partoch chýbalo viac zvukovej vyrovnanosti a intonač· 
nej is toty. Dirigentom bulha!'Skýcll h ostí, k tor1 mali na 
Slovensku niekofko celovečerných koncertov, bol zas!. 
umelec Christo N. Djulgerov, nositef vyznamenania Cy· 
rila a Metóda, laureát clvocb speváckych festivalov Bul· 
harska a laureá t VI. festivalu mládeže a š tudentstva 
v Moskve. Robotnícky spevác l<y zbor Br adlan odplat! 
návštevu bulha rských priatelov v auguste t. r . - v Ru· 
se bude mať dva koncer ty. Ivan Luknár 

Pod touto ústrednou t émou bude v dňoch 22. IX. až 
1. X. 1972 v Brne VII. medzinárodný hudobný festival. 
Prež!vame me tamor fózu životného š týlu a výrazné posu
ny v kategóriách hodnôt. Je preto správne, že aj Medzi
národný hudobný festival· v Brne chce prispieť k ob
jr.sneniu otázky, ako sa vyvljala a men!la hudba našej 
doby. V rámci festivalu bude aj hudobno·vedecké ko
lokvium pod názvom "Clovek dneiika vnlma hudbu". 
Súčasne dňa 29. IX. t. r. bude Prix musica! de Radio 
Bŕno 1972 - medzinárodná s11ťaž domácich i zahra
ničných rozhlasových stanic o · najle·pštu magneto·fó· 
novfi nahrávku na tému: Zborová tvorba XX. storol!ia 
• capella. z programu bohatého na mená súborov 

1 osobností, spomeňme aspoií osobnú účasť Oliviera 
Messiaena , s ktorým bude beseda di\a 23. IX. t. r. vo 
foyer Janáčkovbo divadla, dalej Kvarteto Albana Berga 
z Viedne, ba let Soptanae z Pécsu (uvedú Bar tókovho 
Dreveného princa a Zázračného mandar!na ), Ensemble 
Nipponia z japonska so súčasnou japons kou hudbou, 
lodžskú Pro musicu; Due boeml z Prahy a napokon 
Státne divadlo z Brna s Bergovou Lulu s Martiniwvou 
ope·rou ľrojf pi'ání, ako aj vystúpenie brnenskej Mini
op.ery. Zďaleka to vŠal{ nie je úplný program tohto 
tematicky p1·esne vyhraneného a zauj!mavého festivalu. 

Skolská hudobná . výchova:. 

školenia 
Je vš eobecne známe, že vo Vlidieckych 

okresoch na celom Slovensku vyučuje 
doteraz hudobnú výchovu vysoké per
cento nekvalifikovaných učiteľov. Aby S·a 
zlepšil doterajší st av, Minlst~rstvo š kol
stv.a SSR odporúčalo Krajským iPeda~o
Qickým ústavom n a Slovensku r e·allzo
vať v hlavných IPrázdni·nách zäklad·né 
školen:le pre týchto učiteľov. KPÚ v 
BratisLa:ve tot o školenie uskutočnil v 
dňoch 2.-8. júla 1972 v Zlat ých Mo
ravciach. Cieľom školenia bolo skvalit
neni-e vyučovania hudobnej výchovy a 
orientácia v otázkach didaktických, !Pe
dagogických a metodických. 

V prvý deň bola úvodná pr ednáška 
vedúceho kabinetu Hv J . Klocháňa. V 
nasledujúce tri dn.i mala od-borné ))red-

nášky o metodike spevu odborná asis
t entka PF v Tr nave E. Višňovská. Pos
ledné tr>i dni mala pred,nášky na t ému: 
Metodika počúvania hudby inš pektorka 
NV hl. m esta Slovenska Brat islavy -
M. Žikavská. P.red.nášateľ.ky rozoberali 
metodický postup !Pri nácviku piesne -
dychovú, hlas ovú, rytmickú, sluchovú, 
intonačnú, t eor etickú prí))ravu a využi
vanie výchovných c·ieľov piesní, postup 
. pri predhráva n! skla dieb, o výchov-e h1ld
bou, o estetickej výchove a o využ!va;nf 
výchovných ciel'ov sk.Jadieb na !POČúva 
Ilie. 

Po týchto prednáškach rozdelili sa IPO
s luchäči do dvoch skupin na praktické 
semináre s ukáž kami. V prve j sk upine 
bol n ácvik piesn e a v druhe j počúva
nie hudby. Vedenie oboch skupín bolo 
na vysokej odborno-politicke j úrovni, čo 
sa p.re.i-avilo v uvedomelej disciplíne. veľ
kom záujme poslucháčov. Všetci mali so 
sebou učebné osnovy a učebJYice - ako 

-R-

študijný mater iál, podľa ktorého lekt or i 
postupovali, tento vysvetľovali a podľa 
pot:reby určité partie i nacvičovali. 

Ve denie školenia sa postarnlo i o kul
túr ny pro~ram. Po večer~ bolo IJ)Iľemieta
nie diapozitívov i filmov s hudobnou 
tematikou. Ok.rem toho mali poslucháči 
možnosť vy.počuť s i koncert Dievčenské
ho zboru Plameň z Bratislavy, Miešaný 
s pevácky zbor Schola cantorum 7.0 Zla
tých Moraviec a husľový koncert ll
ročnej maď~lľskej huslistky Ägnes ST.é
kelyovej z Budapešti. 

Takéto školenie môže poclst a'bne zlep
šiť zlú situác-Iu vo vyučovaní hudobnej 
výchovy. V budilcich prázdn:inách by bo
lo t r·eba šk·oliť ď.alšíoh nekvalifik·ov.aných 
učiteľov Hv. B-o-lo by však potr-ebné, a by 
sa ško lenia zúčastnilo aspoň 60 učiteľo·v 
v každom k~'<lji, čo sa iste IPOdar i. ak 
OŠ na ONV budú venovať výberu a vy
slaniu u či teľov ná ležit ú po zot·n osť. Bo
lo by azda vhodné' pouvažovať o podob-

nom základnom školen! i pr e učiteľov 
1.- 5. ročníka, aby sa vytvára li predpo· · 
klady úspešnej !Práce v 6.-9. ročníku. 

Hoci z každého okresu Západosloven
ského kra .'fa mohlo sa zúčastniť tohoto. 
potrebného školenia po 5 učiteľov Hv,: 
nevyužil každý Oš ONV túto príležitosť 
a ta-k namiest o 60 nekvalifikovaných uči•. 
teľov zfskalo záklaoy pre odbo.rne.išiu• 
prácu v na-stávajúcom škols'kom r-oku 
iba 48 . 

*** 
I<PÚ v B1~atislave usp•oriad•a:l v tom 

!stom čase v Zl-atých Moravciach i sko• 
lenle zbormajstrov detských s peváckych 
zborov. Toto ško.J enie vstupuje už do 
5. t·očn!ka. Toho roku sa škol-enia zoú•· 
častnilo 68 učiteľov Hv. Medzi nimi boli 
l začiatooo!ci. · 

Popri t eoretických predoášk-a.ch bol• 
práca organizovaná v štyroch sku;pi·nách. 
Skupiny viedli na slovo vzatí odbor• 



So 16fom opery SND - Pavlom Baginom - o nasl6vajúcej sezóne 
-----------------~--~--------------------------------~----------------------------_: ____ _: __________ __ 

RECENZUJEME: 

V očakávaní 
V prejave s. ministra Válka zaujala .vý

zva k slovenským skladatel'om - ne.po
chybne i k vedeniu opery -- aby sa ča
som uviedlo na národnú scénu dieto, kto
ré by zobrazovalo našu minulosť, resp. 
city d·nešného človeka. 

Vydarený 
portrét 
speváčky ~.Oeleckých 

vífazstiev 
V prejave, ktorý povedal na otvorení 

reštaurovanej budovy SND minister kul· 
túry SSR, sa o. i. hovorilo: 

.. som presvedčený, že do nocvej budGvy 
SND vstupuje spolu s operným súborom 
aj nový duch." 
· V čom vy, ako šéf opery našej prvej 

Jtárodlnej scény !Vidíte ,.nocvý duch", ktorý 
by mal zaiVIádnuť v umelecl<ých a fud
ských 'VZťahoch? 

- Zdá sa, ž·e už pominuld ďsté napäté 
~ťahy, ktoré boli podmienené provizó
lliiom a ne naplnením umeleckých túžob 
jednotlivcov. Tým vzni!ká aj nová pracov
ná atlmos!éra. Ukáz.alo sa to už pred zá
verom s ezóny, :J<edy nám odo;yzjlali bu
dovu do uživania súboru. Od 19. mája do 
ikone<~ j·úna t . !ľ. sa začalo skúšať na tri 
fázy a členovia operného súboru sa do
slova prelkonáv.aU v zvládnut i fyzických 
a psychických nároikov. Zaanr~ažovano.sť 
súboru sa pr.e;j.avHa teda hlavtn·e v ambí
cii, · tsť d·o 1no.V'ej sezóny čo najl81PŠi·e Piľi
IJ)ra,vený. Aj .pe.Monálne je súbO!r dobudo
vaný, v budúcnosti dô;ide iba ku nutnému 
!lene.račnému doplneniu a drobným .,koz
metickým" úpravám t váre telesa. 

V minulom roku sa objavilo na scéne 
nlekorko nových tvárí sóiistov, iní - ako 
vieme - sa sl'úbili vrátiť zo zahraničných 
angažmán, r es.p. z neplatenej dovolenky. 
Mohli by ste teda naznačiť pe•rsonálne 
1lltleny v opernom súbore? • 

- Z Ll:nza sa vráti!Ja sóHstk.a Ľuba 
Baricová, kt<>rá už študuje úlohy do šies
tich opier, v ktorých bude spievať počas 
nastáv·ajúcej sezóny. Rokovali sme s An
drejom Kuchaiľským, ktorý je na nepla
tenej dovolenke. Rát-ame s tým, že na
stálo nastúpi do našej opery l. septembr.a 
1974. ZatJ.aľ bude hosťovať v ni·ektorých 
úlohách repertoá·ru. Ako elévov sme an
gažoV'Sli dvoch tenoristov, Hurného a 
Dvorského. poslucháčov posledného roční
ka Konzervatória. Budú študO'Vať úlohy 
v Carmen, Jurovi Jánošíkovi a vo Veci 
Makropuios. Sú to talenty, t.reba im dať 
Dernpektívu rastu a dozretia. Po angažo
vanf A. Michálkov.ei š. Hudeca, M. Ko
f~ič.ll;u !l V. Schrenkela v záver·e sezóny, 
:Jffie. mome·ntälne p!hý St•aV sólistov a · 
!lfie .i'l.ito 'sdzôhu nepočítame s ieho ' ďal- · 
šlm rozš!rením - napriek tomu, že <lo
stávame stále žiadosti, listy a rpod. o pri
jatie. 

V 13. čísle HŽ sme uverejnili článok 
s dramaturgickým plánom opery a bale
tu v nastávajúcej sezóne. Možno neza
škodí zastaviť sa aspoň pri niektorých 
repertoárových tituloch •• . 

- Slávlllostné obdobie otvorenia ume
leckej_ P!ľevádzky bude od 16. septembra 
do 16: decembra t. r. Tu budú premié~ 
:rované Ideové vrcholy dramaturQického 
plánu (S v ä t o p l u k. J u r o J á n o š f k, 
Rusalka, E uge n On e g i n, Labu
tie jaze ro. ) P.rístup k i-nscenáciám je 
io strany vša.tkých zúčastnených ·veľmi 
staroSJtl.ivý. N~ektocé diela sa pripravovali 
už od z.a.čiatku kal•endá:J.'neho r·oka. Prak
ticky hotový - po umeleckej strän:ke -
. ie Suchoňov S v ä to p l u k, Cikkerov J u 
ro Já !ll o š i k sa začal po tieto dni sikú
šať jaV!islkovo. I staršie r epertoárové čís
la budll scénioky nové -- n31Pr. v Sväto
l'lukovi, ktorý bol naposledy uvedený v 
priestoroch bratis lavs kého hradu, ' rob! 
zas!. umelec L. Vychodil scé-nické úpravy. 
Došlo t iež k doobsadeniu rol!. Napr. 
L. Nesltyba došt udoval úlohu Svätopluka 
a súčasne bude spievať prvého žreca. Tiež 
sme alt.ernovali všetky postavy v Jáno
šíkovi l v Svätoplukovi - čo v precl
Ohádziajúcioh inscenáciách nebolo. Na c~ea
lizád~ Ju ra Jánošika Ea podieľa 

n!ci ako .le s. Šarayová-Kováčovä, J. Cy
rus, J. Dostalík z Brna a l. Luknár 
z Osvetového ústavu v Bratislave. 

V· slrupLnách zdokonaľovali účastníci 
svoju taktovaciu a dirigentskú t eclmi
lru, absolvo'V'ali prípravu na dirigovan!•e 
rozborom partitúr a dirir~ovanie prj hre 
korE!!Petftorov. Priprav~né skladby mali 
možnosť pra'lct.icky vyskúšať na Dievčen
skom speváckom zbore Plameň z Bratí
slavy, ktorý bol účastníkom k dis.pozfcii 
ako cvičný zbor • . 

ANTON ZÄ VODSK'S!' 

*** 
, V dňoch 17. až 23. júla t. r. bol v 

f·renč·ianskych Tepliciach II. hudobnopc
dagogický seminár učiteľov hudobne1 
výchovy, ktorý usporiadal K·rajský pe
da!lQgiC'ký ústav v Bratislave v spoJu
práci so Slov·enskou spoloČ'llo.sťou pre 
budob.nú výchovu. Organizätori ho za-

- Oleľom dramaturQie je s-polupraco
vať s novými autormi, či s osvedčenými 
skladateľmi -- na operných novinkách. 
Musí ,nám však v prvom rade Isť o k v a 
l 'it u. Mys !fm si, že v tejto sezóne -
uvedenfm Sväto.pluka a JánošH~a - sme 
dostato,čne splnili .m ilú pov•inno·sť voči pô~ 
vodnej s lov8Jnskej tvorbe. V budúcnos·ti 
by sme chceiiJ. - aj v zmysle slov s. mi
nistra - orientovať pozornosť na novo
vzn~k>nuté diela i so súčasnejšími námet
mi. Pred otvorením umeleckej preváťlzky 
v divadle pripravuje ústav hudobnej vedy 
SA V ma,Jé sympózium na tému ,.S ú č a s
n á tv o r b a v s l o v ·e n s k e .i o p e
r e". Bude to 15. sept. t. r. A a by som 
hovo'ľil aj o s,polupráci so .sl,ov.en.skými 
skla.d·a·teľmi, sme v kontakte s B. Urban-

Spomienka na inscenáciu Svätopluka 
z r. 1960. Mária Hubová - Ľutomí
ra, dr. Gustáv Papp - Záboj.· 

. com, ktorý pracuje na op.erno.m titule, 
s T. Andrašovanom, kOtntpo.nujúcom operu 
na Hv.iezdostavovu H á .i n i k o v u ž en u, 
máme záu jem o novinku J. Grešáka -
Ro z á rk a , sme v styku s O. Ferenczym, 
k to.rý má v klavft·nom výtahu l tre.tinu 
opery na čechovov námet. máme zá'l.ljem 
aj o mená strednej skladateľ·ske.i gene
rác.ie. V najbližšej sezóne prichádzajú do 
úvahy dva tituly národ·ného umek·a Jána 
Cikkera: oper,a - novJ.nka Co ri o l ,a n 
a H r a o l á s k e a smr t i. P·osledJne 
menovanú už aj l)ripravoval zasl. umelec 
L. Slovák, po jeho ochorení - v:Zhľ>adom 
na náročnosť hudobného naštudova'l'lia a 
časovú tieseň vyplývajúcu z neskoršieho 
odovzdania budovy - sa umelecké vede
nie rozhodlo t oto die lo premiérovať ne
skôr, po dôkladnom naštudova•ni. K•eďže 
je d·ielo .rozo.študované, má hotové návľhY 
dekorácie, ba dokonca i plagáty, radi sa 
k nemu v.rátime čo naj.skôr. 

Ema Destinnová vo chvítktt 
uvoľnenia. 

osrved če.ný team: Vychodil - Kriška 
Bezáková s dir·lQentom V. Málkom. Poní
manie tohto diela v porovnani s tr·ad!ciou 
bude trochu odlišné. ·Režisér Kriška s i 
prizval k choreografJckej spolupráci zas!. 
umelcov J. Za:lku a š. Nosál'a, ktorý bude 
robiť i pohybovú spoluprácu s h~rcami . 
V tom je tiež ist é nóvum. Eu !l en a 
One Q i ,na bude r·ežíroV'Sť M. Fischer a 
hudobné naštudovrcmie má G. Auer. V tom
to d·i·ele d·osta'l'lú IPríleži,to·sť viacerí mla
di sóListi - vedľa už skúsených. Popri 
J. Oniščenkovl naštuduje úlohu Onepina 
R. SzUcs a š. Hudec, úlohu Ol'!lY stvámi 
Ľ. Baricová, N. Hazuchová a R. Štúrová, 
Taťjanu - A. Kajabová, E. Klttnarová, 
Lenského - G. Papp a F. Livora, Grem i
na -- O. Malachovský a L. Nesbyba. Cho
reografiu bude mať nár. umelec ASSR 
F. M. Jelaňan. Premiéra bude pri príle
žitosti osláv VOSR. Opa.rný cyiklus uzavr•ie 
Dvorákova Rusalka. Plľipravuje jušéf
dkigoot z. Košler, režisér M. Fischer a 
výtvat·ni.k P. M. Gábor. Druhá časť sezó
ny bude mať v•rchol ' v Janáčkove.l V e c i 
M a kr o p u l o s. V jedinom obsadenf ju 
Pri'Pravi Z. Košler s B. Kriškom a L. Vy
cbodilom. Keďže myslíme i na ši.ro·ké zá
zemie, PL'ipravuje T. Frešo s _M. Fische
rom Bizetovu · Car mé n. Kriška s 'Fre
š.om To s·:c u a Auer ·5: Cyermekom Do ri a 
Pa s .. q u a l a. Ak nám to časovo výjde, veľ
mi by sme chceli naštudovať pre mládež 
dve ied'!1oaktovky J. Pauera. · 

V minulosti bolo dobrou tradíciou uvá
dzanie predstavení pre mládež a deti. 
Mienite nadviazať -- v novej budove 
na túto výchovne dôležitú úloi1U? 

- Zatiaľ máme v rep~toári Predanú 
nevestu a balet Z rozprávky do rozpráv· 
ky. Pre mládež začneme hrať od konca 
októbra - každú nedeľu pred,poludn!m, 
p.ravdepodobn·e i v sobotu, čl v Iný deň, 
podľa záujmu škôl. Radi by sme reper
toár mládežnlckych predstavení rozšlrHI 
hlavne o spom!.naného Pauera, Cikkerov
ho Jura Jánošika, SuC'hoňovu K1-útňavu, 
Dvorákovu Rusalku a balet Čajkovského 
-- Labutie jazero. 

Iste by čitatefov z,aujimala aspoň struč
ná informácia o stave v ·baletnom súbore • 

-- Majster F. M. Jelaňan je an~ažoV'Sný 
na tri sezóny. V prvom rade sa venuje 
pedaQoQicke.i činn<>sti a spolu so zas!. 
umelcom J. Zajkom, ktorý pripravuje v 
tejto sezóne Asafiewvu Ba ch č i s a
r a .i s k ú fo nt á n u bude sa podielať 
na príprave baletných vložiek do oper
ných inscenácii. Ako viPte, balet je mo
men•tálne bez umeleckého šéfa. Vedenie 
SND hľadá do súboru ďalšieh kv.aHtných 
spoluP!ľacovn~kov, ktorí by vytvárali dobrú 
tradíciu tohto umeni<a na Slo'V'ensku. 

meraLi na aktivizáciu vYUčovacieho pro
cesu o.rffovskými prvkami a uplatňova
ni'e tnštrumentálnej zložky s využ!va
ním ľahkoovláda'bel'ných nástro.io·v 
orffov.ského inš'brumentára. Zúčastnilo sa 
ho 61 frekventanl!:ov z celého Slovenska. 
Lektorský zbor tvorili: dr. Ladislav Da
niel, docent Peda~ogickej fakulty v 
Olomouci (výučba hry na zobcovú flau
tu), dr. Petr Jistel, docent Pedagogickej 
fakulty v Ostr nad Labem (improvizá~ 
cia), štefan Kantor a Ľuba Šikulová, 
odbarní pracovnfci Výskumného ústavu 
pedagogického v Bratislav·e (výučba hry 
na zobcovú flautu a m·ax s ľahkoovlá
dateľnými nást·ro.imi v Mš). dr. Ladislav 
Burlas a Juraj Hatrík, hudobn! sklada
oelia (inštrume ntäcia s využívaním ľah
lmovládateľných nástroiov orffovského 
inštrumentára')'. 

Po vstupnei prednáške Jozefa Klochá
ňa, vedúceho kabinetu hudobnei výcho
vy Krajského l')edagogického ústavu v 

Kto všetko bude hosťovať zo zahranič· 
ných spevákov v Bratislave a naopak -
kde povedú cesty našich spevákov? 

- Už ste spomínali v HZ, že !POčas 
BHS bude našim milým hosťom praž·ské 
ND s J.anáčkovými Záp i s ka mJ z 
M ŕ tv eh o do mu a P:rO!k·ofievovým ba
letom Rom e o a J ú ll a. Dúfame , že v 
rámci sezóny sa nám pod,ar! z·a:istiť vy
stúp·enle Boľšovo teatra z Moskvy, ktorý 
bud·e hosťovať na Pražskej jad. Z jed
notHvcov spom~Jliem só1istov pra žského 
ND -- Marcelu Machotkovú, Iva Židka, 
Eduarda Hakena. Z Bulha'l'ska Anna To
mová, v októbri v rámci T.ribúny 
UNESCO - vystúpia na scéne finalisti 
tej to súťaže. v novembri príde z MĽR 
II<Jikó Laczóová, Gyorgy Radnay, Katalin 

. Kasza, Läszlo Solyom, ďalej Rumunka Ze
nalda Pallyová, Sovietka Mária Biešuová 
a pod. Zamaľ je v rokovaní hosťov.a:nie vý
t varníka z PĽR do Toscy. Podobne naši 
majú namierené do zah!ľaničia - na po
hostinské vystúpen.ia - spomeniem Li
voru, Malachovského, Onlščenku, Pappa, 
Hrubanta, Smyčkovú, Kittnarovú, Kajabo
vú • • • Okrem toho vel'a našich sólistov 
bude účinkovať s čF, SF, FOK. Po tieto 
dni· sme rokovali na MK o možnosti nad
viazať na dobré tradície slovenského di· 
v.adelntctva a usporiadať v závere sezó
ny zájazd ope·ry SND, ktorý by začal 
v Koš-iciach a sikončil - po rade sloven
ských miest - na hudobných letách v 
P iešta·ooch a v Trenčianskych Te,plioiach. 
Podobne by sme .radi uvítali na našej scé
ne vystúpenie košioke.i a banskobystric
kej opery. 

Nie je aktuálnou otázka vytvorenia ma
lého súboru opery, ktorý by sa zaoberal 
uvadzanim experimentálnych. čl komor
ných diel? 

- Ako viete, C)Od záštitou SND pracu
je Camerata slovacca, ktorú umelecky 
vedie di·rlgent V. Málek. Táto má IPer
spekUV'lle v pláne uvád.zať i d1ela cha
rakte1·u, ktorý spomínate. Ohceme ich 
úsilie podporiť v tom zmysle, aby mohli 
na profesionálnej báze pr.acovať s tzv. ex~ 
perimentá1nym! titulmi. ktoré sa z rôz-· 
nych prevádzkových dôvodov nemôžu d·o
sbať na veľ•ké ja'V'isko. 

Zhovárala sa: TER1i:ZIA URSINYOV Á 

Václa.v Holzknecht/Bohum],l Tt·ita: 
EMA DESTINNOVÁ 
PANTON, cena 48,- Kčs 

.,Destinnová je pre mňa vt'Cho• 
lom speváckej dokonalosti. Oo 
úžasu privádza vyrovnanosť jej 
hlasu, ktorý je jediným prúdom 
tečúceho zvukového zlata. Prúdi 
šir.oko a voľne z jej hrdla, nie j e 
sopránovo krkolomný, ale skôr 
prifa.rbený temne, hýri všetkými 
farbami ľudského citu, o·pretý -
poklaf je to možné - dol)redu, 
nadobúda jas a gracióznu ľah
k()sť • . . jej hlasová rezonancia je 
umiestnená a rozložená tak vyso
ko, že sa mi často zdá, ako by 
sa jej hlasocvé tóny vznášali a 
zvonili niekde nad hlavou. Ate 
najzáz.račnejšou na jej umení ]e 
pre mňa dycho'Vá technika. Pre
javuJe sa hlavne podopretim tô· 
nu, kt<~·rý sa s nedostižnou doko
nalosťou pružne a mäkko kolíše 
na dychovej vlne a je ňou mäkko 
a bezpečne vynášaný do závrat
ných výšok, kde sa dokáže bez~ 
sta·rostne rozospievať v jasavé, 
Iskrivé forte, alebo zase inokedy: 
utíši sa do priesvitne pavučlnko.o :· 
yeho, pŕltom však ~vukovo bbllá.o·: 
tého pianissima, vznáša sa éte.:· 
ricky, ako•by po špičkách po naj• 
vyšších stupňoch l'uclského hla-
su .•• " 

Dobov·é sve dectvo ~ritičky Ná 
rodnej politiky (z roku 1916) ie 
nielen realistickým opisom dojmov 
z v.ýko.nu slávnej opernej hviez
dy českého pôvodu (i cíte.nia ). ale 
IP~·e čitatel'a je to súčasne zaují
mavý dokument o majs trovst ve 
pera IP·isat:eľky, ktorá nám a i po 

(Pokračovanie na 7. str.) 

• •• snímka zo zrelších rokov· 
umelkyne. 

BratisLave (O UiPlatňO'Vaní komunistic
kej výchovy v hudo'bn·e:i výchove) a d~s
kusil na túto tému, pokračovalo škole
nie odbornou časťou. Frekventanti S·a 
cozdellll do štymch !)racovnýoh sku
pin. P!l'vé tt•i boli základného typu. 
V nich boli zaradeni účastnfcj podľa 
škôl, na ktorých pôsobia: Mš, ZDŠ, ĽšU, 
ŠtV'rtú tvorili pokiľočilí, ktorl už absol
vovali základný orffovský sem!nát' v mi
nulom ro'lru. Prvé tri skupiny prešli zä
kladnými p,redlnášlrom'i a praktickými 
semunármi, zame.ranými na zásady 
Orffovho systému .a možnost! jeho 
.uplatru:.>!JJ!a v naš·e.i hudobnej pedaQOJ:Ji 
ke na rôxnyC!h typoch škôl (MŠ, ZDŠ, 
CšU) i v mimoškolskej oblasti (ŠD, DD) . 
Nadstavbové školenie pokt'oči!ých bolo 
zamerané najmä na inštrumentáciu -
tvorbu pa.rtltl1r pre ľahkoovládateľné ná
stroje. V ob.idvoch typoch účastnfc! ab
solvovali základy výučby hry na zobec
vej flaute. 

VySO'ká úrO'Veň bola zaistená kvallfi
koV"anými odbornfl«ni - lekto!l.'m!. A1 
záujem frekventa,nt~)V bol m imoriadny, a 
tak seminár s:pln.il svoj cieľ. 

*** 
Slovenská spoločnosť pre hudobnú vý• 

c-hovu vydala k tomuto semináru ll):rÍ-" 
ručky: Olga Pavlovská - Igor Dibák: 
Metodické rady pre nácvik 
hry na ľahkoovlád at eľný c h 
nástrojoch, Igor Dibák- Oľga 
Pavlovská - Kliment Ondrejka: Hr á
me doma i v školei'I (8 detskýcn 
hier a piesnf so spdevodom ľahk<Oovlá
datel'ných hudobných gástro.ioov). Zá
ujemci - aj mimo f,rekventantov škole
nia - si môžu tieto publikáoie objednať 
na adrese: Slovenská Sl)oločnosť pre hu
dobnú výchovu, Sládlco.vičova 11. Brati
slava. DANA JAKUBCOVÁ 



Dobrá dramaturgia 
a Nejgauz· 

Posledný koncert bratislavsk~eh 1etných komorných 
koncertov v júl! ( 25 7.] sa vyznačoval pozoruhodnou 
drll!naturgíou: s výnimkou úvodného čisla (Kvinteto 
B dur johanna Chl'istiana Bacha) a pridavku (fragment 
z diela Antonína Rejchu ] zaznel! v podant dychového 
kvinteta z Dánska výlučne diela skladateľov 20. storo
čia. Prevaha moderny s "korenfm'.' klas!c!zmu doká
zala, že aj .,oddychové" koncerty možno robiť zau·jl
mavo. 

Nesporne najle·pšfm dielom celého večera bola sutta 
Ditria Mllhauda Le chemínée de Rol René - skvelá 
hudba, plná južného provensalského jasu, nádhel'llÍ'Ch 
farie b a ol{úzlujúcich melódif. Hudobná reč - z javne 
nadväzujúca na impresionizmus 1 starš ie š týlové obdo
bia - vrátane názvukov na stredove•kú hudbu - má 
neopakovate!né čaro. 

Pozoruhodné bolo i Prehídíum pre dyehoYii kYi•teto, 
op. 53 od Iba Nčirdholma. Jeho tri čast! malt sfce velk~ 
štýlový rozptyl - od b!tonality (vzniklef dOsledntm 
využltfm ost!nátneho sprievodu ), cez neoklasickd ~truk
t úru - op!i ť k smelým výrazovým prostriedkom. Išlo 
vsak o zrejmý zámer. Toto dielo kládlo najväčšie t&eb· 
n lcké 1 v9razové požiadavky. 

Zato neprí jemným sklamantm bola skladba Carla Niel· 
sena Kvinteto, op. 43 - typický eklektický výtvor na 
Mze tradl~ného cítenia, v ktorom občas-né pokusy o sú
časnejší prejav pôsobili cudzo a vyslovene neprí jemne. 
Skladba má pomerne velké časové proporcie, čim sa . 
únavnosť jej pol!úvania ešt-e zväčšuje. Jediným kladom 
tohto pokus u je dobré využitie možnosti jednotlivých 
nfístr ojov - a le ináC je to náz;orný prll{lad akadem!z
mu , 

Pravda, toto jediné čfslo nemohlo zotrieť dobrý dojem 
z nie každodenného vel:era. Samotné teleso s1ce nie je · 
CP.lkom vyrovnané - najlepši je fagot!sta Peter Butian 
a hornista Bjiirn FosdaJ; · ostatn! .sa však vyznačujíl 
mnohostrannosťou: flautista Vet•ner Nicolet h rá na 
flaute, pikole l a ltovej fl aute, hobojista Sren Blrke-lund 
alternu je svoj nástroj s anglickým r ohom a klar inetista 
Bjiirn C. Nielson s basklarinetom. 

* * * 
Diía 7. augusta t. r. sme v Zrkadlovej slenl Prima

ciá lneho paláca prívftali zaslúžilého umelca RSFSR Sta
nislava Nejgauza (syna slávneho pedagóga HenriChi! 
Nejgauza) na recitáli, zostavenom výlučne z diel F. 
Chopina [ku ktorému ~pridal ako prt davok jednu s kr ia· 
binovskú miniatúru ). Skoda, že u melec musel hrať na 
nove!mt vyhovujúcom nás troji [nový Stenwey v Kon
cennej s ieni čs. rozh lasu by u rči te bol vhodnejši -
nehovot•iac u ž o tom, že sa n11.c háctza v akusticky lep· 
šom prostred!], ale i tak jeho vystúpenľe zanechalo 
n ozabuclnuteln9 zážitok. 

Stanislav Nejgauz je typom kultlvovanélto, citlivého 
Interpreta. Je to š fachtic ducha, hra júc i lJez vonka!· 
š!ch efektov. Svo jím naturelom je romantikom - v tom 
Jlflj t•ýdzejšom a najlepšom zmysle: jeho hra pôsob! velmi 
sugestívne, pretože sa Inšpiruje cletailmnl a vie ob
zvláštni ť nejedno miesto originálnym s pôsobom - · bez 
toho, že by šlo o svojvôlu. Pravda, jeho na turelu je 
dosť cudzie zameranie sa na budovanie celostnej for
move j architek túry; nie že by mu vždy "nevycbádza la" 
- ale skôr sa nám zdá byf výsledkom bezprostr ednej 
muzikan tske j fn tu!c!e, než pr~dchádzajúce·j koncepcie 
(preto je a j najs ilnejš l v jednočastových skla dbách -
tie sú napokon aj doménou Cbop!novho odkazu] . 

Už v úvodných dvoch nokturnách Chopina (Fis dur 
a Des dur] sa Nejgauz prejavil a ko majster mode lo
vania tónu - zvl ilšť krésneho odllšenia kan ti lény o d 
sp'rievodu. Zo Sonáty h mol najpozot•uhodnejšie ·zah ral 
posledntl čas ť. V tretej časti však chýbalo väčšie voíJ
tomé nu piltiP.. Ako celok pôsobila sonáta viac kale!· 
doslmpicky. Za to celá druhá polovica programu mala 
vy·sokú - a pritom stále stúpajúcu - úrovet~. Už Bar
karola Fis dur zapôsob ila zdanlivo prostou, prHom vša k 
veľm i. duc hAplnou Interpretáciou - zauj!mavosťou boln 
olnvláš t ocl i i š né poľí atie záverečného dielu. · )ednodu .. 
chosť, ktorá je výsledkom velkej umelecke j zrP.lost! , 
dominovala najmä v troch mazúrkach - je š koda, žP. 
tJeto Chopinove klenoty sa hrávajú tak málo! Scherzo 
cis mol sa v krajných dieloch vyznačovalo nádh ernou 
razantnosťou zvuku, mimoriadne r ýchlym tempom -
kým stredný diel vyznel v adekvá tne kontrastnej po
lohe. Posledným č!sl om Nejgauzovho programu - a je 
h o vrcholom - bola Balada f mol: také ľan taz! jn é pred· 
vedenie skladby sme ešt-e nepočuli! V Nejgauzovom 
poťia tl sa premen!la na opalizujúcu r.lavu. raz pru dko, 
i>lDkP.cl y mierne jšie tečúcu, s ustavičným ba lad!ckým 
podtextom. Záverečný diel ·znel priam fenomenálne cl ra
ma llcky. 

Nejgauzov recitál bol ďalším dôkazom, i e i z diel 
tak obobrávaného skladatera, akým je Ck•pln, možno 
zostav iť veľmi príťažlivý pr ogr am. A ňte dve vlast
nosti tt·eba u Nejgauza vyzdYihnlíť: skromnosť vystupo
vania a skvelú fyzickú kondíciu - hr&l okrem hlnnej 
prestávky prakticky attacca. 

IGOR VAJDA - PAVOL CER NÁK 

Ha·sselts'a capella lcoor. z I;lasseltu v Belgicku 

V Jete zavítal do našej vlas
t i (na pozva·nie Speváckeho 
zboru slovenský-ch učit-eľov) 
miešaný zbo·r z mesta Hasselt 
v Bel~icku - Hasselts'a capel
la koor (HACK), s ktorým 
SZSU n adviazal družbu a ume
leckú spoluprácu v r. 1970 pri 
prílež·itosti sv-o jho koncer tného 
tlllrmé v Holandsku. 

Hasselts'a c.ape l!a koor za
ložil l'. 1945 .ieho terra jší d iri 
Qent Jan Rouwet. Spočiatku 
zbor lnterpr.etov.al f lámske l 
cudzie ľudové p,ie.sne. postup
ne študoval ·a prednášal poly
fonické diela majst rov 16. stor., 
skladby z obd·obia romantizmu 
až IJlO súča·sných domácich a 
svetových skladateľov. Predvá
dzal t iež veľké diela a capella 
alebo so sprievodom veľkých 
orchestrálnych ensemblov. Od 
r. 1950 usporiad al b~l $:1 iOký 
rozhlas celý rad koncert ov 
tohto z.bo.ru, k toré vysielalo 
tiež rádio Hilvers um a Luxem
bur$:1. HACK koncer tov.al tak
mer vo všetkých mestách Bei
!-Jicka a často i v za11ranič i: v 
Holan dsku, v Luxembursku, v 
Nem ecku, vo Fr.a,ncúzsku a v 
Rakúsku. Získa l cenné trofe
je na domácich i zahraničných 
fest ivaloeth. 

Za svoje úspechy vcľ.ačí di
ri!=J entovi J anovi Rouwetovi. 
ktorý ie aj významným skla
dateľom. Ako diri !1ent ie tiež 
všestranne činný: dir iguje 
Scholu cantorum, katedrálnv 

zbor v Hasselt e, a capella zbor 
v , Beringene a HACK, ktorý 
založil a úspešne vedie už 27 
rokov. 

V českoslov-enSiku vystúpil 
HACK po prvý r az 24. júl-a t.r. 
v Luhačov.ic1ach a 25. júla v 
Trenčianskych Te.pliciach. Pro
~ram koncer.tov bol r·o.zčlenený 
na tri čast-i. V prv•ei •spieval 
zbo,r polyfonioké skl,adby bel
~ických, holandských a nemec
kých majstrov. Na úvod z·a
spiev•al Zdravicu národného 
umelca EuQena Suchoňa, kto•rú 
venoval SZSU - bolo to milé 
prekvapenie pre publikum i 
pre zástu:J)cov SZSU, ktori zá
jazd belgi-ckého zboru organi
zovali. V druhej časti pro!=Jra 
mu odzneli skladby Gluokove, 
Mende lssohnove. BrahmSIOve a 
v tretej ča~ti odzneli ľudové 
piesne rô:z>nych národov, · dva 
černošské spirituály v spraco
vaní diriQenta zbor u J . Rouwe
ta. Zo slovenskej zborovej 
tvorby predniesli Baladu J. Va
lašfuna-Dolinského a pieseň 
Keď sa milý na vojnu bral. Zá
ver koncertu tvorili populárne 
flámske ľudové a tanečné pies
ne . 

Progr.am konoertov spestrila 
a svojím vystúpen!m obohatlla 
sólistka zboru Hil da Gielenová 
(mezzosoprán ), nositeľka zla
tej medaily Kráľovského k0111-
zervatóri a v Líéqe; z-a klavir
neho spr ievodu D. Geensovej 
spievala z diela Händ!ovho, 

Sťastné t váre členov Lúčnice a ich dirigenta po návrate z Anglic
ka - fotografia, ktorá preletela tal,mer všetkými slovenskými den
níkmi (o úspechu ltíčničiaroo píšeme na 2. strane). 

Snlmka: CSTI< 

Beet hovenovho, Straussovho a 
flámskych skladateľov. Pred
nesom árii i piesni, ktoré za
s pievala .s istotou a Pľecítenlm, 
predstavila sa IPUbHku ako vy~ 
spelá ikonce.r1má ~pe-váčka a zo
ža la zaslúžený úspech. 

Na obidvoch konc-ertoch sa 
Hasselts 'a cape.Jla koor pred· 
st avil alko d=i-s.cip!inava:né spe
vácke teleso, kto·ré má pekne 
zladené jednot.livé hlasy, spi e>v.a 
s radosťou a :nadšB"ním, ktoré 
vie prenášať na publ.ikum. 
Zvláš ť v poly(ónnych skla-db~ch 
ukázal zbor čistotu intonácie, 
ryt mickú ľahkosť a bohatstvo 
dynamick ého výrazu. Roman
t idké skladby spieval s precí
renlm. V prednese využil bo
hat ú škálu dynamic-ke j pestros• 
ti. J emná ly:rika, bohatá citli
vosť, smútok a než-nosť kon~ 
trastovali s mohutnos.ťoll a dô
razom. Diri~ent Rouwet vie 
svoje umelecké zanietenie pre
nášať na spevákov, ktor vch 
bezpečne vedie sv·oiím výraz
ným, jas.ne čle neným !=Jest om. 
.Jeho qesto je účel né, má svo
·ju l ahodnosť, napätie i dyna
mičn<:~sť. 

OkrP.m Luh<~čovlc a Tr<>nč. 
Teplíc navštívili hostia z Bel· 
qicka Tren čín, Bojnice a Prie · 
vidzu, Bratislavu, Pieš ťB ny, 
Beckov. Zilin u, Vrátnu dolinu, 
Vysoké a Nízke Tatry, Banskú 
Bystricu, kde si prezreli pa
mätník SNP a Nitru. 

MICHAL KOSTELNf 

· · · e Ob!a!itiiý klub baníkov spo-•. 
lu so Speváckym združením 
severočeských učiteľov v Mo~
te vypísal pri príležitos-t i 40. 
výroči<i Veľke i mostecke 1 stav
ky a 50. výročia PSSU sklada
teľskú sút až vo dvoch kateqó
t'i:,ích: pre mužské zbory - A 
a na úpravu ľudových .Piesní 
pre mužský zbor - B. Do sú
ťaže v kategórii A bolo zasla-

. ných :'19 skladi eb. Pm·ota v zlo
žení prof. .Jan Seidl - pred
seda , dr. JHn Ledeč, Zd enek 
Se'st:ík a Alois Škarka sa roz
hod la prvú cenu neude l iť a 
udeliť dve druhé ceny . po 
2000,- Kčs skladbám: Václav 
Fel!x: Cestička k domovu a 
Gustav Vränek : únorová noc. a 
dve t retie ceny po 1000,- Kčs 
skladbám: Frant. Kyselák: 
V Moskve (J. Hora), Josef 
Plavec: Černá zeme (V. Zá· 
vada ). 

V kategórii B bolo 57 ,pies
ni. Porota sa rozhodla udeliť 
l . cenu vo výške 1000,- Kčs 
sklad be Eleny Petrovej: PiH 
slo-venských písní, 2. ce-nu vo 
výške 800,- Kčs skladbe Fran
tiška Chodura: Ešče sa len zo
ri, 3. cenu vo .vý,<;ke 600,- I<čs 
skla.dMm E'rantišl'a Šauera: Zi
ma ·je a ~lo d evčátko nB stlliní. 
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Pozornosť 

adým 
(Pokračovanie z l. str.) 

forme vere.iných prehrávok na 
spôsob interpretačných semi
nä.rov, kde by sa na konkrét
nych det-ail-och riešila proble
mat!l~a určitého diela . Touto 
po~námkou chceme inšpirov a ť. 
Ot'Qani.zátorov k úvahám o ďal
šie. oboha tenie prehliadky v 
budúcn osti. 

K'tAVIRISTI . 

Ostinálom pri hodnoteni vý
konov klaviristov boli sťažnos
ti na nevyhovujúcu zvukovú 

kva litu a nizku schopnosť f-a
r-ebnej diferenciácie tónu kríd
la v koncert nej miestnos ti Kú
peľnej dvorany. Fakt. že ll. 
auQ-usta v rámci koncertu slo
venskej t vorby vystúpilo kla 
vírne du-o Macudzinski, ktoré 
pot-re bovalo k vystúpeniu ešte 
jeden nástro:!, mal ~a nás le 
dok, že väčšina hráčov dávala 
orednosť sfce vybit ejšiemu a 
rozlade-nejšiemu kratšiemu ná
stroj u pred pomerne novým, no 
zv11 kovo l v chode klávesov 
dosť nevyrovnaným dlhým kon
ce.rt!l_ým krídlom. Napriek to-

mu však ul{ázala sa v ,plnej 
miere JP ravdivä replika prof. 
Koravčenkovej: "dobrý klavi
r ista - i nástroj je dobrý". 
Toto t vrdenie sa v ,plnej mie
re vzťahovalo na jej žiaka. 26-
ročného V!adimn·a Bystrial<" 
va, jedného z víťazov vlaňajšej 
Smetanovej súťaže, ktorý sa 
ukáza l vo všetkých interpre 
tačných p~rametro,ch ako naj
zrelší klavirista prehliadky. 
Vzácna a dôkla dnú vybrúsenos ť 
de tailu, krásne vypestova ný 
tón, suverénne technické 
zvliidnu tíe a bohatstvo fan tá 
zie s núbilo sa u neho s pd 
kladným a vysoko ú činným 
stavebn_ým na dhľadom i s in
tenzívnym pre~itím každej hu .. 
dobnej f.nízy. On iecliný dokáza l 
vylúdiť na pomerne tupom ná 
streii na iširšiu palet u fa rieb a 
bravúrne vyu žiť živosť svojho 
plnokrvného nnni lmntského 
temoeramcnt u. 
18-ročný Cyril Dlanovský z 

B!'atislavy, spoluvíťaz Smetano
vej súfa,že, vrúcnym -pdstupom, 
dôkladnosťou a premyslenos
ťou svojho tvorivého zanietenia 
skvele rep rezentoval slovens ké 
klavírne umenie. Až na men
šiu nedisciplinovanosť vooka.i
š ieho pr-ejavu partt·H nesporne 
k n-a jsilnejšlm umeleckým 
osobnostiam prehliadky. Má 
všetky predpokl-ady vwásť raz 
v pýchu sloven!lkého klavirne
ho umenia. Roky s me t úž-ili po 
talente takéhoto form~ tu ... 

23-roč.ný posl-ucháč AMU 
Stanislav Bogunia :ie tiež už 
vyhranenou. no pomet'ne jed
nostranne do seba pono·r-enou 
umeleckou osobno-sťou. Je ho 
.prejav ie hlboko medita-tívny. 
ale pome.rne málo iskrivý a 
zvukovo pri·skromný. Osv-edčil 

. sa t iP. ž ako skvelý komornÝ 
hráč. 
Košičanka Eva Čipkayová, 

t. č. poslucháčka budapeštia-n
skej akadémie Provok uje k 

diskus iám o &vojom poňatí Ba
cha (Pa·rtita c mol) i Sebu
manna (Kar,neval). Je to ne
sporne klaviristicky mimor iad-
ne disponovaná umelkyňa 
(krásna prstová technit-a. 
vzhľadom na rozpätie r uky im
panujúce zvládnutie veľkej 

techniky). živého, ale ovláda
ného temperamentu. 

V súča-snosti poslucháčka v 
triede S. Nej~auza na Čajkov
ského konzervat óriu v Moskve 
- Vilma Lichne rová demon
štrovala znamenité školenie, 
veľké teehnické možnosti a 
miestami i bohato odtieňovan ú 
rlynamicko-farebnú pal€'tll 
( Rachman.inov: Etuda- obraz J. 
Otázna bola však , aQO!=Jická 
stránka jej vý·konu t.ak v Bee
thov~novi (Sonáta d mol oP. 31. 
č. 2) ako i v Chopinovi (Po
lonéza es mol) . 
Kľúčovým p-roblémom hr y 

Evy Lenkove], posluch<í čky 
VŠMU bola neschopnosť vyma-



~ . 

Ako· pripravit· úspešný· ~oční k? 
Každý · začiatok bý;a· . .taŽTcg .. Trj,:.roky,' tok ;nv,estícií 'na ~držbu sa odrazi v ne

praxe. v Estetickej výcho'l.!e,. ·kde: sme za- . Tcvalitnej rf!produkcii. Na gramofóne, . 
óína~i temer z. ničoho,_ už uplyáu,li.,.S.od- . ktorý "IJ()l <oez _škol.ský roTe často v· per- · 
stu_vo:n času. možno sa retr~sp~ktí_vne mane ne ii, t reba vymeniť · safírovú pre-
vmtit cle;> teJto cloby pre cenne skuse- nosku v hlavici. Opotrebovanie· 'hrotu sa 
n,'osti metddicko-didaktick~ho char'aTc'te: nah-välo zapisuje ,na povrch platne.' Pri 
r 'U. Zároveň· možno' Tcori~tätova( ' že .· v' nedbal om '· slčladovanf (bez igelitového 

.~s!etickej : výchove sa nemôže. á nemá obal1l, 1·esp. bé z obalu vôbec) sa usadzu-
zacat'· prvým septembrom. To b.y sme je v drážkach nános nečistoty. Pri re-
už mnohé nestihli. Z hľadiska rešpekto- produkcii potom vzniká mnoho "kon-
vania učebných osnov treba prvoradú krétnych" zvukov. Aj na fonotéku sa 
pozornosť venovať živému styku s hud- nájde cez prázdni ny čas. Správne vy-
bou. V 'h od n ý v ýber u Te á ž o k ži - ba vená magnetofónová nahrávka sa ne-
vej hudby nerobí iste veľké ťažkosti zaobíde bez o:;;načenia metráže, stopy 
muzikantsky etudovaným profesorom (s a rýchlosti záznamu. Klavír si tiež za-
výnimkou časového minima) . Vyučujúci, slúži z minimálnych zásahov aspoň la-
ktorého silnou zbraňou nie je znalosť dičovu pozornosť. 
početných ukážolc hudby rôznych slo- • , • , • 
hových období, tu najlepšie osvedčí svoj Ob_razky . s~lad~tel ov, !tudobnych. ;za-
vzťah k · predmetu. Bývame totiž často ~troJ OV a me na _z ~ r ne ~a te r_ z a lY 
svedkami lamentovania rôznej intenzity. J\dob~e :nať tzez ~k~mpl~.\1;?vane. ~a-
Pedagóg Makarenko prichádza na po- UJ! r;ave J~ zosku~eme vac szeho po<;ltt 
moc heslom, vvtríčeným pre svojich cho- o~razk?v skladatelov,. alebo hudob_nych 
vancov: "Neffl-ukať!" St·ačí obrátiť sa o n~.~tCOJ;>V na polys~yren~v,?~n pan:lz pre 
pomoc v ZDS. Tu sú vyučujúci Hudob- sz:taznu _hru "Pozn~ te. nas . !:fena, re:~P· 
nej výchovy na väčšine škôl vybavení n~zvy ~u prel:pene b~elou pask~u. "Dw-
výber om posluchových skladieb. Ich re- fzlr;ty ;e dobr~ rozstnhať a _na~amc~ko -
pertoár pre najvyššie ročníky môže val. Terr~;atzcke ce}kY s_ oz~acemm rwzvu 
vhodne doplniť nedostatok ukážok . od poukladame do zasobmka. 
renesancie až po súčasnosť. Prehranie Z o zn am o d po rú č a nej l i te -
spomínaných skladieb na pásktt je už r a t· ú r y pomôže pri nedostatku vhod-
pot om, otázkou jedného popoludnia. nej učebnicovej literatúry. Získame ho 
T e c h n i c Te á s t r á n Te a zvukového od študentov na začiatku školského ro-
zariadenia je opotrebovateľná. Nedosta- ku. Zrozumiteľnou formou ich zoznámi-

Hello, Dolly v Prešove 
Už v čase , keď sa Div.adl·o Jonáša No ani radostná pýcha výtvarníka št e-

Záborského v Prešove rozhod·lo insee- fana Buntu z "r-ozhýbaného javis,kJa", 
novať vencami slávy oveš.a:ný amea:ický ktorý sa inak dobr e vyrovnal s ús ka-
musi.cal Hello, Dolly, bolo v istej výhode liami ins cenácie, nebola otrasená tech -
- i v nevýhode, pretože Nová scéna v nickou nedokonalosťou, s akou "funqo-
BratisJ.ave slávila n ím svoje rprvé váž,- vali" obe separé, ale najmä schody v 
ne úspechy na festivale hudobno-zábav- reštaurácii Ha~·mónia . 
ného divadla v Karlových Varoch v ro- V tých to dobre pripravených f-ormách 
ku 1967 - a ai v kinách dlho hrali ame- sa odohrával vlastný de :i vydajachtivej 
ricky film v hlavnej úlohe ' s famóznou vdovy, dohadzovačky Dolly, kto·rá svo:jím 
Barbrou Str·eisandovou. Teda i novinár- nevšedným obcho-dným a diplomatickým 
sky dostatoč·ne prežuté číslo. ducho-m. v.tipom a os·obným -šarmom do-

V Prešove s i boli zrejme vedomí siahne svoj cieľ: dostať do manželské-
svojho rizika .a zabezpeči·li sa hneď dvo- ho jarma bohatého v·eľkoobchodníka 
ma hosťu,;úcimi umelcami : cho·reo~raf<lm Vander~eldera. Dušou celého príbehu a 
Jozefom Staro-stom ,a kostýmovou vý- jeho stredobodom je ted,a Dolly, neza-
tv~~Xpičkou Ol' go u Filipi, . ktor-e j fa·t~rtá--·-menitel~ná osohnosť, zaujímavý, farbistý 
falf\tázia a zmy.sel pre výs·tivné cha.Dak- a divadelne pôsobivý charakter - na
terizovoanie osôb, .atmosféry doby i diela· 9za'.i lákavá úloha 'p're herečky, ktoré sa 
boli vopred zárukou úspechu tejto zlož- 'dokážu zaskvieť v niekoľkých dimen-
ky produkcie. ziách svojho k'Cmplexného mu-sical<ové-

S ohľadom na to, že jedným zo zá- ho he·rectva, SVOJJml rovnocennym1 
kladných predpokladov dobre .i musica.- schopn~sť~mi . sp.eváckymi, _7aneč-nými "a 
levej produkcie :ie perfektne zvládnu~á h;·reckym1. N!e .1e pre:to ~a)omstv~m. ze 
pohybová ~lož_!<a (balet ), t're~a už v ~vo -: 

1 
t~~o fas.c;mu_JU_ca ro·la •Je ~~1casne ~a] nad

de potv•rd1ť z-e v porovnam · s presov- mieru narocna a vy.rovnat sa s nou bez 
s kým p-riem'et·om sa J . Starostovi ne zvy- ·zvyšku dokona le, bolo dan é nao,za.i len 
čaine pôsobivo vydarili pred·ovšetkým :najväčším hviezdam tohto žfmru. 
zborové tanečné čís•l.a a evolúcie: sporie - Prešovskú inte•rpretku t ejto ro ly ne-
vtid na 14. ulici napriklad budil dojem m ienime, prirodzene, mera ť týmto ab-
veľkej hlbky javiska, scéna straty a nä- solútnym metrom totálnej hviezdy, iba 
lezu peňaž.enky bl)la loq·icky rozobratá sme čakali viac v·edomého využiva•nia 
v rámci r.eštauračnej harra- V1ary a vtip- her-ec~ých prostriedkov, viac disci.plino-
ná bola l hodina tanca v Ml)l!yov,e:i ob- váného ovládania týchto prostriedkov -
chod·e (i ked' choreo~:r.afkký !pôd-orys · i žens·~'e j · prefíkanost.i a príťa~llvo s•tL 
nebol najori~iná1ne.iší ). Práve p,reto bo- AkokoľV"é'k suverénne sa pohybov.ala Jú-
lo nepríj emným prekv,apením, že cho- lia Korpášová vo svojic.h luxusných kos -
reo~r.af nedokázal obetovať ,.do·brý" rt·á- týmoch .. ·nH3ím nemohla nahradiť nedo.s-
pad - naprlek t omu, ze ho neved~i'li tatky svojho výkonu citeľne ochudob -
realizovať na úrovni. prijateľnej v pro- · nené ho o najzákLadnejši-e rpoži·a-davky, 
fesi-onálnom divadle. (Mám na mysH tla- spome'dz.i kto.rých spomeňme aspo.ň tú 
nec čašník-ov s Dolly, pri kto:rom táto najdôleži,bej šiu: zreteľnú aJrtikuláciu. 
vystúpi na pre dimenzovanú labilnú tác- ·He'r.eč:ke totiž nebolo vôbec ro·zumieť -
ňu v rukách tanečníkov a - mal,a by o1N·,em o jed+n:elých s.lov. kto,ré však n e-
stepovať. Len že dokáže to iha dHeta.nt- sprost.t··e!dkovali zmy-sel vetných a myš-
sky pr.edstie·rať a :z..rejme pr.eto kdesi lienkových celkov. (Aká škoda, že s•i 
za jej chrbtom sa iný tamečník túto umel·eckí p·rHcovnici tohto d·ivadla ne-
trápnosť snaží "zaJtušov.ať" svojím. len- všímajú fundovanýc.h článk·o·v J. Sabola, 
'že tak i-sto nevydareným stepovaním na uv·erejňovaných na p.o:kr.a·čov~nie v p;ro-
schodiku. ) qramových bulleti,noch toht,o divadla.)' 

mr .ti4i&J!&?!i4&iftX<liMDA§t!&L& 
_·' .'! ·· ··, ··· 

.m~ • tJ&$tz1trmt ! (lr~tlm~tu, Hor# je pri 
ich pr.íohoéle do · novej školy veľkou ne~ 
známou~ . Láskavýrri' slpvom im por.nóžeme 
preklenúť bariéru str<JČ'hu a napäťia. 
Keď už mali . mo~nosť. vidieť na hodinách 
dostat-o~ vhodných publikácií vyzveme 
ich, aby ·sa do'm:á zaujímali, či ich kniž
n ica neo~sah11je diela s príbuznou te 
matikou. Ak áno, napíšu ich zoznam 
(nemusí byť rozsiahly!), ktorý s uvede
ním mena odovzdajú. Po prehliadnutí 
vyučujúci môže • vhódné, a veku prístup
né dielo odpof1.íqat' prečítal'. Vrátený zo
znam . možno vyžiadať od štude/1ta na 
poltoku a · 1'!a ko'nci škol ského ro lcu. Kni
hu, ktorú čítal , · vyzn'iiči. Aj tenťo údaj 
skonkretizuje prediltavu ·. vyučujúceho o 
študentovom záujme 'o predmet. v žiad

' nom prípade však spomínané čítanie ne
slobodno zamieňa~ 'S · tzv.. povinným čí
taním. 

Aby sme vedeli zladiť SIJOje požindav 
lcy s možnosťami kolektívu, Tcto1·ý bu
deme viesť, získame predstavu o l'íom 
pomocou malého p r ie s Te um u v pr
uých hodinách. Otázlcami zi~tíme indi
viduálne umelec7cé sklony a záujmy. In
teresujeme sa o to, ktorí študenti nav
števovali inštrumentálnu odbor ĽSU. 
ktorí absolvovali výtvarný odbor ĽSU. 
Zaznamenávame záujem o recitáciu a 
dramatickú činnosť, o prácu v škol
ských krúžkoch záujmovej umel eckej 
činnosti . Bez zdújímavosti nebudú ani 
údaje o možnostiach príjmu hudby pro
sttedníctvom masovej Tcomtmilcácie v ro
dine, orientačné otázky z uč iva hudob
nej výchovy IX. •ročníka ZDS a pod. 

Náročná p1·áca . v .. čdsovorn pred.~ti1LU 
môže v Estetickej výchove poskytnúť 
viac vnútorného uspokojenia a pekných 
výsledkov, ktoré na štarte j ej ~tvrtej 
etapy treba jej horlívcom srdečne za
želať. JÁN SCHULTZ 

Keďže herečka s.ama neprikladal.a vel'
ký význam myšJ'ie,ti'Í<am hry a obsahu 
svoj ich slov, diváci .naskrze nepoc.hopHi 
o č·o ide a tlieskali len pastv·e pre oči. 
Posta·va Do·lly zos:taJa visieť vo vzdu
choprázdne, d e j stt'ácal rytmus, vztahy 
osôb lo~iku a umeleckú presvedčivos-ť. 

Cieľom každej : divadelnej in scemície 
.ie P'remiérový úspech. Bolo by teda pri 
r-od zené, že v závjme takého úspechu 
divadlo uro bí všetko čo ie v jeho silách, 
takže aj ú loh.v ol:i'šáclí hercami ,pre ten
ktorý charakte r ·na·j s,pôsobile.išfmi. Kto
vie rprečo sa ta.k ·.nesta lo v nároč·n e.i in- : 
scenácii Hello, Dolly; kde by v Benkovi 
boli mali rprimeran'éjš.ieho Korne lia a 
jednako ho hral · Emil Prieložný, ktorý 
urobil všetko - vlasťhe nedokázal uro
biť nič, aby iehn" 32-ročný obchodný 
pomocnik bol vtipný. roztomilý, roma.h
ticky zaľúben.Ý · a oc'<!•r;uj.úci ä..i · .al<9 · 
muž ... ,Ta·kže a~i napr.iek ve l:kej ' d i
váckej naivite ..• a.. di~'fuíp l íne ·nebolo maž-. 
né vážn·e uv'e·ri:ťi ~e\is<'a doňho - na pr
vý pohl\ad - zaľt1bi~.~ rpani Mollyová . .. 
- alebo re.ž:isémvi. ti,El:záJ.ežai<J na loqike 
dtovych . vzťahov? .v :_:,n,ašich divadlác:h by 
si mnohí mali. :U'Ve~'Oimiť. že i.av·isko v 
divadle .ie hádam . .fed.iné miesto na sve
te, kde sa vôbec •. a),e. najmä v týchto 
veciach nedá fixlo~a1ť a divák nikdy ne
bude ochot-ný priJa~ ihterné prľč.iny. (A 
pr.ečo by· to mal ,a,i tol•e'l·ov.ať?) 

. -T·edi.ným výkonom, kto·rý presvedčil . 
bo·l Piussiho -VanderQ"e:t.der, pretože uňho 
bol·a zreteľná. snaha vytvorďť postavu v 
duchu predlo:h.v . . Okre in toho tr·eba oso
bitne zdôrazniť bézchybné hudobné na
štuqova.nie· · dkige'nt.a'. V. Dane ka, jeho 
p·evné v'edeni,e o,rchestra, tempe:rament
ný il'Ytmus .a čist>V . z·vilk (Ale prečo herci 
neustáLe kričia - ·ako v mlyne - i vte
dy, keď orchesth...-nehrá? ) 

S;pomínan'é neP,ost:atky, ktoré z-atažo
vali údy t·e jto i•!fscenácJe .ako okovy, sú 
z•bytočným i chy~ami , bez nkh by táto 
produkcia bol'a splh,Ha'. orprávne-né náde
j.e, ž·e sa stane v:t·cholom sezóny. No i 
tak si zasluhuje vďaku a úctu usilov
nosť a nezmenšený entuziazmus. s akým 
pre.šovská spevohl."a ide za .sv<J.iou· ume-. 
ledkou métou. GIZELA MAČUGOVÁ 

= UM m 

v Brne 
Dramaturgický plán ope:ry štátneho 

div,adla v Brne na srezónu 1972-73 usilu• 
.ie o najväčšiu pestrosť vo výbere kla
s iky všetkých národných o·bla·stí a všet• 
kých etií!p existencie opery ako formY 
- o d baro~a až po 20. sto-ročie. P·re
fe,ru.ie diela. ktorých obsah a námetové 
zázemi-e čerpalo z pro~resívnych sn~h 
históri'e . ľudstva, pr.ednostne sa orientu
je na slov.ansk.v a-epe·rtoá•r a snaží sa 
ud·ržať kontakt so svetovou tvorbou sú
časnosti. To je ťažisko zdôvodnenia na
vrhoo.r.arných t itulov' p·re novú divadelnú 
sezónu, v ktorej rekonštrukoi·a budovy 
Mah~novho d·ivadla a P'renesenie časti 
umeleckej činnosti do Ja.náčkovho di· 
v•a.dla tiež ohraničili počet premiér. 

V opere uv·edú päť nových inscenácii, 
z ktorých Zlatého kohútika od N. Rim· 
ského-Korsakova našt.udujú v Brne ;po 
pný raz, práve tak ako ope,ru I. Hur
níka Dáma a lupič.L šostakovičovu ope~ 
ru Nos podľ.a roV!nomennej poviedky 
N. V. Go~oľa uv.edú ,v č-esko·slovenskej 
rpr.emiér·e . Na bt'nenskú scénu sa d·os.UJne 
už v septembri reprezentatívne dido 
českej ope,ry - Dvoi'ákov Dimitrij, Na 
námet Sha1~espearovej komédie Veselé 
panie w~nd.sorské napisal G. Verdi ko~ 
mi.ckú operu Falstaff a s jej pr·emié rou 
počítajú v Brne v ma['d 1973. 

Miniope•r·a Štátneho divadla v Bme -
ktorá už tri sezÔilly ús:pešne rozvíja la 
sv;o.iu či.nnosť - uvedie v rámci jesen
n ého medziná'rod,ného hudobného festi ... 
valu v Br-ne t ri mi·núto•vé qpe:ry D. Mil
bauda Opustená A·r·iadna, Oslobode•n:1 
Tézeus a únos El\M:ópy .a A[':i•adnu B. Ma,r• 
ti.nti. 

Repertoár baletu štátneho ťivadl.a v 
Brne vychádza v súčasnej dobe zo zá
kLadných diel rusk·ej i svetovej klasiky 
(Cajkovski:i. Adam, Délibe.s) a tvorby 
majstrov 20. storočia (Janáček, Proko
fiev, Nedbal). K tomu pr isrtupujú diela 
súč.asných skloadateľov (Kara-Karajev, 
Petrov). Repert oáOC' t ejto sezóny oboha
tí spievaný balet B. Martinu Špalíček, 
ktorý umožn! využiť všetkých č·lenov ba
letu a bude tiež vhodným p.redstavenítn 
pre deti a mládež. Baletná dr.amatUrr.qia 
q'alej nav•rhla jed.node:jstvový balet 
Sach-mat od pop:redného an~lického 
skl adateľa Artura Blissa a wotivojnovv 
balet svetovej úrovrne Zelený stôl od 
s1íčasného nemeckého sk ladate ľa Fritza 
Coh~na. Obidve diela uvedú v Brne po 
prvý_ ra7 a . rozší.ria pred·ovšetkým mo-

'- · d·erný. r epertoá•r súbog:-u, , 
' ·spevoherný súbor. k to1·ý sa sú sta.vne 

zame:riava na šig:-okú obla.sť od malých 
hudobných komédii, hier so spevmi až 
po v·eľké operety, muzikály a revue, bu
d'e aj v t'e j.to sezóne po;k1·ačo·vať v pl
není vytýčenýc·h úloh z m inulého obdo-· 
bia. To znamená, že posLaním s,úbo·ru zo
stáva vytvár·ať ľudové 11menj.e, určené 
najširším vrstvám divá·koov. Ako ·prv v 
uve·die v,eľký muz.ikál na námet rovno
menného romárnu Edny F'errberovej Loď 
komediantov, krto.rý poskytuje skvelú he
reckú i SIPevácku p~Heži1io•sť pre celý 
s()bor. Kl.asrický svoetový r.epertoár je z·a
s túpený v,ečerom Offenbachových akto ... 
viek Dvaja slepci - Párn a pani De-' 
nisovci - Salón P-itzberqe~. Veľkú . po• 
zo·rnosť iste vzbudí voeľká revuálna o:pe
reta od R. Frimla Gi:anni:na mia - je 
to nový názov pr,e sk],adateľovu operet• 
nú pr·VIOtinu Svetluška. Z oblasti sú-' 
časnej sovi•etskej tvorby pripraví spev-o
hra hudobnú koméd:iu od A. Vampita 
V·ečierok na ro~lúčku. Staršia qe.nerácia 
Iste rada uvíta op,eretu z trid,~iatyC'h. 
rokov od R. Ben:a-tzského U Bie!.eho M· 
ničk·a. F~~ancúzsky spisovate ľ Marc Ca· 
molettl je l'lnámy ak·o a'Uitot· úspešného 
Modrého z neba. V tejt-o sezóne sa po
čita s jeho hudobnou komédiou Anna 
poklad rodiny. PETRA HEERENOVÁ 

niť sa zo sti.ahnutosti a tvo
rive:iši·e sa l'Ja·arnq.a žovať ;pre vý
kon. 

Najpresvedčivejšie si technic
ky i umelecky (kvalita tónu i 
výraz ) počínal v strednej časti 
Moza~tovho konce1·tu. Vytvoriť 
si pri-aznivejší ohraz o nespo,r
ne m~mo•viadnych kvaLitách fa
qotistu Jozefa Kollára znemož
ňoval prihlas ný partne'r za kla
vír()l11 (Peter čerman ) a čias 
točne i voľba konce,rtného re
pertoáru. 

Sonatína). Mária Bálintová 
hosť z Maďarska - vynikla ži
vým, iskrivým temperamentom, 
rado-sťou z muzicu·o·v;arn.ia a 
os lňu :iúcou, nie však bezchyb
nou technikou. ~·r.evahu Wie
niawského a Paqanriniho v je j 
repei·toári možno -ospravedlniť 
prípravou na poznaňskú súťaž. 
Poslucháč VŠMU Jack Martin 
Händrler ukáz-al sa v priazn-i 
vejšom sve·tle v ús.ekoch k.an
t ab.ilnýd1, ly-rických. V pos le d
nej č·asti Chačatu1·ianovho kon
certu nedokázal - i zá,sluhou 
J>omenne nervózneho klavit~ne 
ho sprievodu (Viera Kuncová ) 
- udržať peV'né t empo a stup
ňovať vý·raz k pres•vedčivei š ie 
mu záv·e·ru. 

nu, kultivovanou v.rúcnosťou a 
d·isciplínou pr.ejavu. 

poznačila menšia skúsenosť v 
kon,cel"'motp. zám!. Plriaznive .i&f 
dojem z . jej vystúpenia ma
ril-a ná.lad·ovo p-omerne .ied:no• 
sti."Bnrne zameraná dr'arriat urpia, 
ako by zámerné vyhýbanie sa 
živším i d:r.amatiokejším pie,s
ňam. Každopádne však podari
lo · sa Jej presv·ed\.'iť. že ie per~ 

Priaznivejší dojem z inter
pretácie Daniely Kardošo·vej 
(t. č. pos tqraduálne študuje u 
prof. Stef,aflského v K·rakove) 
znemožňov·ala neobohratosť a 
pre je j psy·chofyzické možnosti 
ne'fhodnosť zvoleného proql·a
mu (Beethovenova Appasiona
t~. Gershwinove 3 prelúdiá ). 

D:YCHOVE: NÁSTROJE 

Z dyohárov si ,primát opráv
nene vyslúžil 1.7 -•ro.čný výbor
ný f laut ista J án Figura zo Ži
liny, u ktorého je v skvele i 
syntéze zmysel pre detail (vy
pracované ozdoby) s príklad
nou di sciplínou p,re javu, so 
vzácnou kvalitou tónu, s čisto 
tou intonácie i so zreteľnou .a 
vl'ťm i t)ohvhlivou t echnikou pa
Sáží. Výkon co-rnistu Jozefa 
llléša utrpe l intona čne - ne
znesiteľnou horúčavou v sieni. 

&LAčiKÁRI 

Spomedzi nich si palmu ví
ťazstva odnte.sla zaslúž:ene An
drea šestáková, ktorá práve 
ukončila IL ročník v triede 
Leonida Koqana na moskov
skom konze·rvatóriu. Získal.a 
tam istotu. priebojnosť, br i
la•ntnú techniku, •Pinozvučnosť. 
a vrúcnosť k-R.ntilény. O je j vý 
razových kv-alitá ch svedčí na
pokon aj skutočnosť, že ,plne 
dokázala upútať obecenst vo i v 
skladbách ,p.re sólové husle 
(Bachova Par-t-ita, Bur.].as·ova 

Hosť z Poľsk.a - čelistka 
Cec~lia Berczykovä upútavala 
väčšmi v tých skladbácrh a úse
koch, kde sa nemu sela ·Priveľ
mi súst:reďovať na zdolávanie 
t echnických úskalí. Vynlk J.a su
~estív.nou farbou s:pevného tó-

SPEVÁCI 

Zo speváckych produkcii 
najv·iac presvedč11 vy·soko mu
zikálny i technicky s'kvel•e dis
ponovaný .poslucháč AMU, člen 
libereckej opery Ja.n Bajer. 
Hlboký emocionálny ponor snú
b1 sa uňho so schopnosťou pri
liehavého vyst ihnu·tia ši'ľoke j 
-oalety nálad, · k čomu mu vý
datne napomáha .aj výrazný he
recký tJaJ.ent. So•or.a.nistka Eva 
Blahová svojím prehliad:kovým 
výkonom p-otw:dila neustálu 
vzostupnú líniu. Jej kultivova 
ný p.rej,av, vrúcna muzikalita. 
zmysel rpre štýl dosť ča-sto vy-
važovali ešte určité ne doti·ah
nutosti v technike a rpomerne 
úzk u dynamickú paletu. 

Výkon Boženy Fres serovej. 
~ólistky banskohystricke i orpe
ry, nositeľ1ky III. ceny zo 
Schneidrovej vlaňa iš·e.i súťaže 

. spektiwym t~pom, ktorému 
bude treba v budťicn•ost.i POd á
vať POmocnú ruku. 
N a~ záv·e1.· ná~ho .referá~u mô-

z;eme kornstatovať, z·e voč! 
oredchádza.iúcim ročníkom v 
podstate ani jeden výkorn pre• 
hlia·dky v Tre.nči.anskych Tep. 
liciach ne'klesol zpod šta.ndard. 
kt-Cl!ľého hl·adi·n.a z roka na rok 
stúpa. Súčasne' sme obj.avili 
nieko-ľko v:ií•nimooný·ch talentov, 
o exis·tendi ktorrýc·h - pr etože 
rJe~tudu:iú. alebo ne·vyst upuj\1 
v Brati·slave - sme vedeli veľ
mi málo. 

VLADIMIR čltJK 



NAš ZAHRANIČNÝ H ·OSŤ 

Wanda Wilkomirska 
P.oľská huslistka Wanda Wilkomirs ka patrí medzi umelcov, 

ktorí si získajú obecenstvo okamžite. Na našich koncertných 
pódiách je veľmi častým hosťom. Na"J)osledy sme ju mali mož
nosť počuť ako sólistku Brahmsovho husľového koncert u na 
XVII. piešťanskom festivale. 

Wilkomlrska má sugestívny, temperamentný prednes. ktorý 
utkvie poslucháčom dlho v pamäti. Je to huslistka obdarená 
darom bezprostvednosti a úprimnosti - či už vo svojom 
umení, alebo v osobnom s tyku. Študovala najprv u svojho 
otca, známeho poľského huslistu a pedagóga. Potom v Buda
pešti u Záthureckého a v Paríži u Henryka Szerynga. Je lau
reátkou husľových súťaží v Ženeve, v Budapešti, v Poznani 
a Bachovej súťaže v Lipsku. Veľa cestuje a koncertuje po 
c elom svete. Má až 100 koncertov ročne. Pri :Jej návšte ve 
v štúdiu C:s. rozhlasu v Bratislave sme jej položili ni ekoľko 
otázok. 

Vrátili ste sa z dlhého a 
'fispešného turné v Amel'ike, 
aké sú vaše d'alšle plány? 

Musim S>a ve.n-o\'18.ť svojej 
!Práci aj doma, v Poľsku. Pre 
an<~glickú g.r.amofónovú spoloč
nosť EMI budem nahlrávať Pe:n
der•eckého husľový ko,ncert. V 
let ne j se zóne koncertujem na 
hudobný·ch festivalocih v Če·s
koslovensku, v Bulhar sku a v 
Edinburgu. 

Váš r epertoár je veľmi roz• 
manitý a sú v ňom obsiahnuté 
všetky hudobné žánre a obdo
bia. Ktorí skladateUa sú vám 
najbližší? 

Ba·rtók, Prokofiev a Ravel. 
S mimoriadnou radosťou si 
11rždy z.ah rám Ra'V'elovho Tz!
gana. S ·bratom čelistom a ses
t r ou klav&ri'stkou hráme trio. 
Veľmi ra·da hrám komOt"nú 
hudbu. Je p.re mňa vel~ým pô
žitkom zahreť si husľové so
n áty s výbor ným klavlr·i-stom 
,,piľima vista". 

Mám r ada a j beatovl1 hud
bu. Počúv.am so svojimi lie1ími 
dobré nahrávky. Mys lím, že 
lás~a mladých k te jto hudbe 
môže znamenať akýsi most, 
ktocý i ch prive die aj k hudbe 
symfonic.kej, opern ej, .prípad
ne k omorn ej. J e to tioež určitá 
cesta k vníimaniu. k toré_IPomá
ha od·straňo.vať absolútny ne-
záuj em. 

Ako je organizovaná v Poľ
s ku hudobná výchova mladých? 

Veľmi d·obr 'e, pokiaľ ide o 
koncerty. Ptriamo vo vyuč·ovaní 

hudohne.i výchovy na školách 
s ú však ne d·osta tky pe-r·sonálne 
i obs,ahové. Špeciálne kon ce·r 
ty mám e už pre deti od 5 ro
kov. Učitelia majú na začiatku 

roka vypracovaný proQram 
návštev hudobný.ch podujat í na 
celý r ·ok. Koncerty a st r e.t nu
t ia s umelcami s a uskutočňu
jú rpriamo na školách. Deti s ú 
ve ľmi vď·aoní poslucháči a dá
va j ú vecné a ,jnt·eligent né otáz
ky. Vycít ia, či ie lmnc·ert do b-

· Olympiiská cesta hier 

Orientačný plán olympi j sk ej " cesty h ier" v Mních ove. 

V r á mci Olympij ských hier 
1972 v Mníchove bol v bezpro
stre dne j blfzk.aosti š portového 
a-reálu vy tvor ený osobitý pr ies• 
tor pre u melecké aktivity naj
rozličnejšieho druhu pod 
n ázvom ,.Spielstrasse" . Hlavný 
podnet k ,vzniku t ohto monu
m ent álne,ho ,.f,estl'V'll!lu" pre 
n ávšt evn tkov OH dal essenský 
architekt Werner Ruhnau; na 
je.ho detailnom doriešent pra
cujú zhru.ba dv·a roky niekoľ
ké technické a umelecké ko-

l·ektívy. Ce.!kové invest íci·e sa 
pohybu jú okolo 6 miJ.iónov ma 
ri·ek - n i·e d.iv, že o lympijská 
Spielstra sse sa stala P·redme
tom ne jedne j d iskus ie. 

Samot ný pries.tor Spielst r as
se je rozčl·enený do niekoľ
kých cent ier v okolí olymp ii
ského jazera. Najbližšie k 
špartovému pr iestoru je vybu
dovan é exteriérové multi per 
spekt ívn'Ei diva dlo - The.atron 
(určené ako pr ot ipól olympij 
skvch štadiónOIV ) ,pre menš í oo-

Wanda Willcomirs'ka 

rý a ,prednes zainteresovaný 
alebo formálny. Okrem toho 
býva jú výchovné koncerty a 
o perné pďedstav e:nia len pr e 
mládež. Tie to podujatia v 
p.riesto'ľoch divadiel .a v kon
cer tných sieňach majú sláv
nostne j ší cha;rakt er. Primera 
ným proQr.amom možno vel'mi 
skocr.·o po-dchytiť hudobné cít e
nie a záu jem. U ná·s v p,oľsku 
exi.s tu j ú tiež hudobné k luby 
mladých, k to1··é sú 'l'Ôzne za
mer,ané. Napr íklad k luby rpre 
symfoll!ickú hudbu, bea tové, 
ope'!'né a k luby lromorn e j hud
by. Súťažia medzi s ebou, or
!'J<rnizuj ú s i s voj e podujat ia sa
mostatn e a majú v·eľmi peknú 
návštevnosť. Veľmi ra da hrám 
pre m lád ež, pr.et ože s-i myslím. 
ž,e IPl'acovať pr e budúcnosť :ie 
dvojnáso bne dôleži·t é. Nielen 
t echnik!a, a le i estetik a s ú dô
ležité v na.šom stol·očí. A hud
ba 51pája ľudí rôznych .i·azykov 
a národností spol·očnou t'ečou, 
ku ktor.ej netreba slov. 

ALŽBETA PLASKUROVÁ 

čet divákov. Ruhnau tu ne
mal v úmys le vytvoriť pr ies tor 
pre m asovú udalosť, ale p r·e
dovš etkým komo.me ladené 
predsta venia. Na pódiu Thea t 
ronu sa vyst r ieda nkkoľko di
vadelných ensemblov. k to rých 

· j e.clfo~~:brv~ó!n<.., ie :~'par\h 
dia . ' frľomeritov z de.jín olym
oii~kveh - hier. Tak napr: o lym
pij ský rok ·1:896 ie' t émou lJ8-
rížskeho Show J et·orrte Sav~ry
ho ' ." Gr and. Magic Circus" . 
s.tq c;>kh o.t:!Uské. " .. Mar.ionet tea- · 
ter ít" realizu je · pos ledné OH 
pod záš t itou cisárov :a kráľov 
(1912). "Gt·uppo · Sperlment a
zione /featrale" .Maria Ricciho 
z · Ríma. par od).l ie berlíns·ke OH 
:r okU· 19;36. ·li're OH roku 2002 
napísal ~> c~már futuro lóQ Ro
bert i tt-ug'k ....,.. interpretom bu
cle berlínske .Mixed -Med ia~ Stu
dio. TémO·U celei ~oiehtrasse sú 
OH a športová idea. a ie daný 
priesto·r pre·dovšet kvm o r·e. pa 
ród iu. Nie div, že sa ozva li 
hlasy ' p rciťi niekt or.vm pro j ek
c lám, napr. k~onkrétne proti pa
r ódii naciomi listickv·ch ·OH ro
ku 1936. 

Vedl'a divadelného ce nt ra j e 
daná príležito sť k ho jdaniu a 
s ká1<a n io , v " KJ· .. ;;ne vl duš ných 
podušiek", ktorú pre zábavy
chtivých návštevníkov pr !prá
vi la skupina Hans a Ruckera -
na hladine iaz·era. Pohybo·vé 
možnosti rôzneho dr uhu a pr í
lež i tosť k podnetnej aktivite 
publika· umožňu ie v lastná ces
ta h ie·r - 280 met.r·ov dlhá 
cesta na br ehu o lympi jského 
jazera, nad k t or ou sa vznáša jú 
svetelné o bj ekt y Heinza Mac
ka. Od tan(i!Čných show a fo lk
lórnydi 'ter ás po au diovizuá lne 
centr um sa vinie korzo náv
števníkov, kráča iúcich po trá 
ve, štrku, kove, d rev·e a po
duškách z umelei hmoty. Sa
motné kráčanie pôsobí na kon
takty a voľne spúšťa reprooduk 
tory, ktoré sú "farebne obleče
né" a k ombi-novan é s pro iek
trn·mi, zamr. ra nými b.uď na iné 

l 

VARNA metropola .hudby, . 
tanca a spevu 

K ultúrnym organizátorom vo Varne sa podari l o, že sa o ich 
l et nom festi vale vie v celej Euró pe. Získal si dobrú po· 

vesi' a pôsobi predov~etkým svojou mnohotvárnosťou. Až do
stavajú obrovský palác k ultúry, rozvinie sa táto akcia ešte ~ 
ďaleJ. . Zatiaľ každý rok počítajú s ne jakou men!iou "senzá· , 
cíou ' . Tohto rok u t o bolí predstavenia talia nskej opery z Bo- ' 
logne [ktoré som, žiaľ, nevidel, ale ktoré podľa lzl asu niiest~i l 
rwch odborník ov a ohlasu u obecenstva, dobre reprezentováx:i'. 
kraji nu skvelých spevák ov J. ":\~ 
D ominantou festival u bol však tradičný bal etný ·konkuri,;, 

na ktorý sa zišli odborníci z celélw sveta. Populari~a ~' 
konkurzov vo Varne stúpa a počet prih l ásených z rok a na .· 
rok rastie - čo robí organÚ.át orom nemal é starosti. Už' 
v prvom kole sa síce ukazovali mnohí z favoritov, al e porota 
i ste nie raz zaváhala, k to sa má dostať ďalej a komu priniesť 
sklamanie. Podrobné hodnoteni e zástupcov jednotl ivých štátov 
i úrovne viťazov prenechám povolanejši m ......, baletný m 'Odbor · .· 
ni k om, rád by som však poukázal na niekoľko obecných. znq·',, 
kou súčasného bal etného umeni a, kt oré k onkurz tak már-:.' 
kantne ukázal . Po druhom kol..e, najmä však v závere súťi'l~e,,' 
sa mt prezentovali zástupcoviá t roch vytvár.ajúcich sa prúd.ov; 
u súčasnom svetovom balet nom umení. Prvý prúd r l}prezen(u}e." 
u,r;pracovan~, klasi cky čisté, tradíci ou vybrúsen~ i ustálen~; 
sovietske baletné umenie. Je krásne pre oči, umel ecky ntl
ročné, teclmtcky i sté, často bri lantne ef ektM . Druhý pr/J.d.~ 
predstavu je súčasné americké baletn~ umenie, ktor~ sa po~ú$rľ 
o nápadnú sy ntézu klasických prvkov a ni ektorých mode~ntJ.,:h · 
výrazových t endencií. Jeden americký pár, ktorý tancopal. M'~ 
pôvodnú symfonickú báseň, spájal prvky odpozoro~ané · zp: 
sovietskej školy s prvkami hlbokého voľného prežit ia .fed notli- ' 
vých est eticky krásnych pohybov. Bola to k ompozícia, v k to-: 
r e; sa stri edal i elementy tradičnej k lasi ky s voľným spzg~ · 
va ním tiel 1 s až eroticky zaujatým komponovaním pohy bu}, 
skvelá mi mika, maximálne zosúladenie choreografie a hudby. 
Tret i prúd akoby reprezentovala bel gická ~kola. Nachádzal 
som v net veľa klasických prvkov, ale rovnako a j veta gym··· 
nast iC!kej hravosti. Je to zvláštna syntéza, veľmi lahodiaca zra
k u, mlad i stvo pôsobiaca. Fest ival vo Varne priná,~a teda pre
lzU.adku všetkých súi..' asných baletných trendov a k omisia i od· 
bor n i ci, mysltm, správne posudzu;a, v čom je cennosť jednotli· 
vých prúdov a čfm obohacujú súčasné umelecké myslenie •. 

N aj silnejši dojem som mal z fol k lórnych večerov, ktor~ sa 
síce v h l avnom programe oficiálne nespomínajú, al e orga· 

n izátori ani tieto večery ni jako nepodceiíujú. Nazývajú sa 
prosto: S l á v n o s t i p i e s n t a t a n c a ; uskutol5ňujú sá 
v menšom amfiteát r i , situovanom medzi jednu z moderných 
štvr ti mesta Varny . Na prehl iadke, ktorá prebieha prakticky 
šesť t ý ždií ov - vždy u sobotu a v nedeľu - môžeme sledo·· 
vať desiatky súborov z cel ého Bul harska. Festivalu predchá· 
dza obrovský sprievod tanečníkov a masiek: defilujú tu masky 
ktor!! viac ako t isíc rokov nezmenili svoju podobu, ktorých · 
prakorene možno rJystopovať ešte u najstar~fch Sl ooanov; 
Tr~kov a možno i Rímanov. Pôsobivé sú obrovské masky 
zvzerat . vyhotovené predov~etkým z k ože, z peria a z tepa· 
ného k ovu. Na niekoľkých večeroch, ktoré som mohol sl e· 
dovať, obdivoval som po stáročia, neporušený starý folkló r: 
defiloval i preä nami tance starých TrákozJ - a k ed' som si 
po n.ävrat c domov prel istoual · Andre;evovu prácu o stare/ 
lwllzarsket lluäbe, videl som, že k ro je, pohyby i hudobné ruí
stro;e sa presne . kryjtJ. s maľbami zo starých bulharsk ých 
monastzerozJ przblzžne z X.- Xl. storočia. Aktj je to poklad sta
re; lzudobrze;. tanecne j a výtvar iÍej tvori vosti! Do bulharskej 
kult úr~ vl~žíli . mo; vk~lad . i Rir~wnia -;;._ef!§ •• d..q.l'L~~ tancujú sú- ~ 
bor y z fužnýclz oblasti v starycn r !mskyoh -tógach, dokonca 
s ne,zmenený mi výšivkami a ornamentami . Napok on znamerztt(j ,, 
sú af piesne a tance na jstar šlc/J sl ovansk ých kmeŕ!ov . ktor~ '! 
sa t raäujú v mnolzých krajoch. Choreografi toto 1Jšetko ne!ity· i 
/izujú , iba clóklaclne odpozorujú u derlin ski!ho ľudu a tech· 
1zicky vyqnísia. '/'ažko popísať dojem z týchto r;ecerov a ho· 
din, prežil,qch medzi prostým ľudom , ktorý preclstavenia iwv· 
šteuufe. Fest ival vo Vame sa slcončil , no štáb jeho schoprzýcl! 
organizátorov už premýšľa o nasledujtJ.com. 

Zde nko Nováče lt 

rep.rodu.kto ry, na p las·tickú oblo
hu, alebo na vodorovné pro
jek čné plochy. Zvuky spôsobe
né priamo alebo nepriamo .po
hybom náv~tevníkov, sú s,pr.a
covávané filtľami a modu lá~ 
t.al:'mi a spolu s ost at nou hu
do bnou produkci-ou na Spie l
str.asse - cen,trálne r iadené. 
V tomto smere je celková 
produkcia do značnej miery 
podmienená s amotným publi
kom a kl.ad i·e na hudo bné ko 
lektívy podieľajúce sa na tom
to poli akti vity OH značnú po
hotovosť a patričnú reakciu 
vlastnou pr odukciou čo 
ostat11e zodpov.edá Riedi-ove j 
koncepcii. Z hudobných kol·ek
t ívov a skladat-eľov na Spiel
s,t rasse spomeňm e a nQiický 
.,Scr atch Or ches t ra". exper i
mentá lnu pop-s ku!Pi.nu " Bet 
ween", " Ciust er - Gn tpp.e". Ter 
ry Rlleya a J ohna Cagea. Na 
tera sách sa olympijským náv
števníkom predstavia f.olk lôrne 
s.kupiny z Hol andska, z Buenos 
Aires, Niqérie a iRoonský flau
tista Shakuhachi. niekoľké 
skupiny free jazzu, Country a 
pop m usic. beatové skupiny z 
Nemecka. AnQiicka. Poľska i 
M1d',.,.,.1<q ~ I d' . Naookon nemož-

no úespomenúť radu spevákov, 
a.r t istov a k laun.ské vystúpenia. 
Poz dlz S,piels tra.sse st oja ma
lé monitory a ,projekčné plát
na s ak tuálnymi repol"lázami, 
filmovými a ob1·azovým.i pás
mami. Každý večer ie veľké 
show najrozličnej ších experi 
mentá lnych ,produkcií. Na 
Spielstr asse s a SoO svojimi pro. 
dukciami pod ieľajú i niekoľkí · 
.. akční" umelci, rn. i. Allan 
Kaprov {USA ), Wolf Vos tel a 
H. A. Schult ( NSR). Centrom 
vý tva,rného umenia ie pol• 
ostrov, na k to rom ie a.i Pries
tor pre bal.etné scé.ny. Z vysta
vujúcich v.Ý tvar n.vch umelcov 
spomeňme aspoň niekoľkych ; 
Arman, Tetsumi Kudo (Pai·íž ), 
Alíc Cavali er e (Milana ). Rena
te Go bel, Do.rothee J anone, 
R Weigel ( DUsse ld orf) a mno
hí in í. 

Pries to ry O ly m pi js k e i 
c e st y h i e r sú otvorei1é 
denne od 26. auQusta do lO. · 
sep tembra t . r. a s vo jou kom'.. 
plexn ou náplňou ,predstavu jú 
svcirázny typ multidlmensio
nálneho e x:oerimentá !neho ťes• 
tíva lu. 

(Skrátené pocll'.a MELOSou 
4/72 - M. ADAMČIAK) .. 

. ) 

Zo zahraničia 
e Dmitri j Sostakovič sa stal nosít e

t om hudobnej ceny Soltnig v Dánsku za 
rok 1972' e Tadeusz Baird píše na ob
jednávku švédsk eho mesta Norr'käpíng 
Psychodrdmu pre orchester , 'ktorej sve
t ová premiéra má byť k oncom t ohto ro
ku a poľská premiéra odznie z príle
žit osti otvorenia husľovej súťaže lien-

r yka Wi eniaws'kého v Poznani. e Vy 
znamenanie mest a Mníchova za kul tú ru 
za rok 1972 udelil i skladat eľovi Wern,_;;: 
rovi Egkovi e Ton de Leeuw získal 
Cenu mesta Amst erdamu za ~Tdadbu La 
mento pac is pre zbor a 16 nástro i ou, na 
t ex t Erasma Rotterdamslcého, e Na 
E'est i uale Medzi nár odnej spoločnosti pre 
Novú hudbu, k t or ý bude u dň.och 9 -17 
októbra t . r. v Gra zi má r:es'f(;n~lol)enslco 

wstupo vať kompozícia llju Zeljenku 

Musica polymetr ica. Z pestre j sklada· 
teľskej reprezentácie na t omto festiva· 
l e spomeňme aspoň. mená: Boulez. Lr~ 
toslawski , Xenakis. Ber io, Kagel , Deni· 
sov, Tiščenko, Kurtág e Ente dei Po · 
meriggi l) Miláne v spolupráci s talian 
.~kym ro zhlasom a t elepízíou. ( RAJ) vy
písal o medzinárodnú súťaž na symfonic· 
lcé dielo. Súťažné diela do teraz •tezve
rej nené a nep•·ed rJedené t reba zaslať t1 

2 exempl.ároch partitúry - · s označe-

ním názvu a autor ského pseudonymu .. ;.., 
do 16. októbr a t . r . na adresu: Ente Po.~· 
meriggi Musicali, Cor so Matteotti 20, 
1-20121 Milana. Zaslané práce budú po• ' 
~udzovať o. i. skladatelia Maderna, Pet ·· 
rassi a Sanzongo. e Na Salzburs'kýiM 
slávnostných hrách P ~ . 1973 po · pr,vý 
"az vystúpi London Symphony Orchestra. · 
Londýnčania predvedú pät lcottcertov po/t 
taktovkou André Prepína. Karla Bähma, · 
Colina Davisa a Claudia Abbacla. 



Pozdrav 
z Varny 

Dtmttr Resnenskt 

Do kroniky Detského speváckeho xbo
ru Česk·oslovenského ro2lhlasu v Bra>ti
si.<!<Ve pribudol nový záipis: 
Členovia Detského speváckeho zboru 

pri Dome námorného loďstva mesta 
Va:my ....... na pozvanie Detského spevác
keho zboru českoslovens·kého rozhlasu 
v Bratislave - strávili časť P·rázdnin v 
našej vlasti. Pätnásť dní sa bulhars.kí 
!)riatelia zoznamovali s his.torlckými pa
miatkami (Praha, Brno, Bans·ká Bvstrica, 
Bratislava), ako aj s príroihtými krá
sami našej vlasti. Boli to dni zaslúže
ného oddychu P'O celoročnej koncertnej 
čimtosti zboru. 

Dir·igentom vyše 80-člermébo Deotského 
Speváckeho zboru je 48-a·očný Dimitr 
Resnenskl, Iaureát III. re·publikového 
festivalu detských speváckych zborov a 
nositeľ Z•lat·ej medaily, kto.rého sme po
žia•ctali o !nformat!vne odrpov.ede: 

*** 
- Náš zbor sme založil;! l. febr uára 

1968, Člemni sú deti (vo veku 9-16 ro
kov) zamestnancov námornej posádky vo 

Oprava 
Z Matic.e slo·vensk·e.i sme do

stal! list so žiadosťou o opra
vu inzerátu na súrtlaž IPl'e novťl 
zbo.rovú tvorbu. (lnze·rát bol 
uverejnený .v 15. čísle H2.) 
Šiesty bod v podmienkach sú
faže prosíme opraviť takto: 
Súťažné práce autori odo-

. vzdajú ·alebo llOŠlú poštou naj
neskôr do :n. decembra 197;) 
Členskému ústrediu Matice 
slovenskej, ulica Osloboditeľov, 
Martin (telefón 3779). 

Chyba iV.Z.ni.kla nedopatr.en!m 
vyhlasovateľov súťaže. 

*** 
V sútažl, kto~·ú vy.pisu,ie k 

30. výročiu oslobodenia CSSR 
Sovietsk·ou armádou český hu
dobný fond spolu so Sloven
ským hudobným fondom, je 
uzávierka súťaže 31. decembra 
1974. 

P.ros!me, aby si čitatelia v 
tomto 21mysle doplnili správny 
dátum uzávierky sútaže, ktorá 
bola tiež publikov-aná v 15. č!s
le Hž. 

Za poroz.umenie ďakujeme. 
REDAKCIA 

(Dokon&m.ie z 3. str.) 

vyše 50-tich rokoch dokáže IPri 
blfžiť veľké umenie Emy Destin
novej. Tieto, ale hLavne Livotopis
né riadky, p!sané ľahkou rukou 
Bkúseného Václava Holzk.nechta 
(Václav Trita o·r.ipr.avil bohatú ob
razovú časť, prehľad r:Jramofóno
vých n ahräv<Ok speváč'ky sprac·o
val Atnton!n Schubert) sú čftanim, 
ktoré na jedno posedenie prečí
.ta nielen odb01mik. Sťlbežný Pre
k lad do nemčiny a an!lf.!čtiny robí 
z lmihy atraktívnu darčekovú 

oupUkáciu, o ktorú bude iste zá
ujem, pretož·e me.no Destinnovel 
sa doposiaľ dáva do ;edného ra
du s menami E. Ca•ruso, B. Giq
li . •. teda na,jslávne,iš!oh. V k,ni
he sú z;aujímavé pasáže. ktoré ob

•asňujú i odmlčanie sa speváčky 

Jo návrate domov (hocl tak ver
mi túžila - ešte v plnej sile 
vrátiť sa do sveta umenia). je tu 

Vame. Hoci náš zbor je ešte mladý, má 
už za sebou veľa' koncet' tných vystúpe
ní n ielen doma, .ale aj v zahranič!: V ro
ku 1970 sme boli v Sovietskom zväze. 
Spievali sme v K•i-šineve a v .Odese. O rok 
neskô1· sme :;;piev·al:i v Lipsku, v Dráž
<ľanoch a v Berlíne. No - a teraz sme 
u vás. Re1pe~·t·oár nášho zbo.1~u je rôz
norodý. Spievame zborové · skladby sta
rý-ch majstrov (J. S. Bacha .,K hviez
d.am", od F. G. Händla "Oslava i:adost.i", 
ďalej diela skladateľov klasicizmu -
W. A. Mozartovu ,.Skúšku na koncer t", 
Beethovenovu .,Odu na radosť'') a napo. 
kon skladby naškh hudobných sklad•a
teľov. Spomeniem asp>Oň mená - Dl.mitr 
Petkov, Todor PO'POV, Lubomir Pipkov, 
z najmladšej ~enerácie - Geo·r!l'i Tlmev, 
Milko Kolarov, ktorý napísal pre nás 
niekoľko zborový·ch skladieb, Dlmltr 
Terzijev a inl. 

Do nášho repertoáru sme zaradili aj 
zborové skladby vašich hudobných skla
dateľov (Francisciho "Májová", Andrašo
va•nova .. Domovina moja", Smatekov 
,.Pioniersky valč!·k" ). Ďalej spievame 
rpionierske piesne a skladby iných ná
r.odov. 

Každý t'>Ok sa pra-videlne zúčastňujeme 
prehliadky ľudov·ej umeleckej tvO'l:'ivos
ti, kde sme doteraz získali vyznamena
nie - v podobe diplomu - za vysoké 
umelecké stvárnenie piesní. Okrem to
ho &a l<!aždé 3 roky poriada Festival 
detských speváckych zborov, vždy v 
inom me&te (Jambole, Gabrovo, Sumen). 
V roku 1969 sme dostali Zlatú medailu 
na III. rerpublikovom festival•e detských 
speváckych zborov, kt·o:rý sa uskutočnil 
v meste Ruse;"· 

Prof·eso:r Štátneho konze.rvatór.ia Geor
g! Dimitrov, ktorý vyučuje di•riqovanie, 
o našom zbore povedal: ,,V našej vlasti 
sa zrodil ešte jeden detský spevácky 
zbor. ktorý má vynikajúce spevácke 
kvality. Za veľmi k·rátky čas sa mu 
podarilo získať veľké umelecké úspe
chy." V r.aku 1971 hudobný skladateľ 
P·etko Sta:lnov povedal: "Detský spevác
ky zbor pt·! Dome námorného loďstva 
mesta Varny je naša hrdosť. Má vynika
júcich spevákov, výbornú intonačnú čis
totu a dikciu." 

Detské spevácke .zbory majú u nás 
vynikajúcu umeleckú úroveň. Spomen iem 
3 d-etské zbory, ktoré rpriniesli zlaté me
daily z mecl~iná·rodných festivalov: Det
ský spevácky zbo•r Bodra sm:iana zo So
fie, Det . .<~ký spevácky zbor bulharského 
rozhlasu a telev!zi·e zo So<fi,e, Detský 
spevácky zbor z Tolbuohina, kto.rý v ro
ku 1971 (na festivale detského zboro-· 
.vého spevu v meste Aorezze) ziska) 2 
zlat é me daily. MARIÁN MARTINÄK 

Sú tal 
Slovens.k~ tlstredn~ vtbor Socialistického zväzu m.lädeže si)Oiu so 'Sloven

ským ... hud.obným fondom vypisujú skladateľskú súťaž v malých hudobných 
žánroch k X. medzinárodnému festivalu mládeže v r. 197:> v Berlíne. 

S ú ťa ž s a vy pd s uje na po l it ic ké ,piesne v dvoch k ate
gór i ách, a to: 

l. Plesne s tematikou súčasného života mladých ľud! v československu 
s dôrazom na výsleáky budovania socialistickej s:ooločnosti , otázky me
dziľudských vzťahov a post.ója mladej .qenerácie k našej súčasnosti. 

2. Piesne s t·ema:tikou ho,ia ,pr-oti imperializmu, bo:ia utliičanych národov za 
národnú nezávisJ.osť, protiv·o,inové ptesne a piesne v:v:i·ad~·ujúce solid·a,r itu 
a 1Prlateľstvo pokrokovo zmýšľa ·iOcich ľudí celého sveta. 

Súťažné piesne doteraz nezverejnené a nepredvedené tre).>a zaslať du 30. no
vembra 1972 - v klaví.rne1 verzii a texty v piatich exemplároch (napísané 
strojom) - na adresu Slovenský hudobný fond, Fučíkova 29, Bratislava . . 

Odbor.ná komisia m enovaná vypisovateľmi súťaže, vyberie zo všetkých zasla
ných skladieb 12 najle;:~ších a tieto budú predvedené na verejnom koncerte 
v :podani pop.redných slovenských interpretov Tri v!ťazné s kladby v jednotli
vých kategóriách, zhodnotené odbornou komisiou, odmeni Slovenský hudobný 
fond cenami (v oboch kategóriách zhodnými): 

l. cena Kčs 5000.-
2. cena Kčs 3000,-
3. cena Kčs 2000,-

Ceny sa nedeli.a a odborná komisia si vyhradzuje právo niektorú z C·ien 
neudeliť. 

Autorov a inteorpretov víťazných opies.nf vyšle Slovenský ústredný výbor SZM 
na X. svetový festival mládeže, kde budú aj víťa;~.né piesne predvedené. 

e Pred ukončením škols·kého roku 
usporiadalo Konzervatórium v Košiciach 
vý2lnamné podu,iatle: S:pomi-en'kovým ve
čerom si uctHI pamiatku A. N. Skrla
hina pri prllež!tosti 100. výročia jeho 
nar.odenia, na ktorom prof. Ing. Mária 
Potemrová prednl·esla slávnostný orliho
vor o živote a diele skladateľa, absol
venti školy Ľubica Roháčová a Otokar 
Reipr.ich p.redviedl! n•íekto.ré z ieiho kl·a
vfrnych skladieb. e ~at·ed>ra hudobne,; výchovy na Pe
daqoqick·ei fakulte UPJš v Prešove 
usooriadala 7 . . 1úna l. diplomový kon
cert poslucháčov odboru hudobnej vý
chovy, na ktorom sa so svojim djplo
movým IP-ľOQ.ramom P'ľ·e<lstavili Mária 
Bro·sohová, Mária Gine!Hová (.klav!r) a 
Vincent Gurbaľ (husle) . Pod v·eden!m 
odb. a&iS·tento·• Márie Mathef.selo•v·e j a 
Františka Slavkovského pr.iprav!li ná·roč
ný PT·oqram z diel L. v. Beethov.ena, 
F. Chopina, A. Vivald·iho, J. L. Bellu, 
J. Matušku. M. Vileca. D. Kardoša a 

Sfo.venský ústredný výbor SZM 
Slovenský hudobný fond 

Iný·ch. Koncert mal do·brú úroveň .a je 
,prlkladom pľe ostatné školy podobného 
zamerania , keďže potvrdil správnosť po
žiadavky, aby absolventi končili svoje 
štúd·iá ni·elen teoretickými prácam.!, ale 
l vere.iným vystúpením, svedčiaCiim o 
ich p.ra'ktických predpokladoch a ume
fe.ckej úrovn! pr.ed odc'hodOilll do p~·a · 
xe. 

e V dňoch 7. a 8. júna t. r • .7A!sada t.a 
v P.rahe porota národ.ného kola medzi• 
národ:ne.i rozhlasovej súťaže mladých hu
dobnikov CONCERTINO PRAGA 1972. Po
rota rozhodla, že do medzinárodného 
kola post\lipujú tieto komorné súbory: 
d u o: J. Noválková (husle). Zuz.an.<l Sob
rová (klavir) a Petr He,iný (voiolonče· 
lo) s Yv·etou T.ausinr:Jerovou (klavlr), 
t r i o: V. Krpata (poza.un), Z. Šedivý 
(trúbka) aJ. Šedivý (tt-Obk·a), kvar
t ·et o: J. Pálen!ček (violončelo), P. Ze.i 
fart (flauta), J. Tuma (čembalo) .a 
J. Hav!Ik (lesťlý roh). V ka tes;Jórii k vin
tet sa žiadny súbor nezúčastnil. 

tý sen sa stal Zuzane skutor!nosťou. Na AMU bola prl· 
;atá bez absolutória konzervatória. A tak z rtik prot. 
Brunnera, ktorý ju od flautor;ej abecedy doviedol a~ 
k flautov(jmu umeniu, dosttíva sa Zuzana Motulkovd 
k nov(jmu pedagógovi - prof. Čechovi. 

Dnes mä Zuzana Motulkova za sebou prvý rok .~ttídla 
na pražskej AMU. Pol'iatočn~ ta~kostl sa rozplljnuli na 
pevne; vôli a htížeunatostt dle/Jl!aťa, ktor tJ okrem toho, 
že Ilie, že má talent . tlie af to. čo u živote chce. 

"To, že musfm vera pracova r, je mi jasné ... Ak 
sa človek l'utu je, nikdy nič neurobí." 

Možno pol)edať. ·že 7.uzana t<asť suotlch tstót už našla . 
Te; hra robt dofem e.~te IJresvedl'ltJe/.~1 a wul<:ouo tareb· 
ne;.~ t. Tón mel nezastretý, dá sl záležať na ieho r!lstote 
a ;as11ostl. Ponecháva sl p6voclntí Jemnost t6nu, avšak 
prepracováva sa · k väl!šef pevnosti a prieiJojnosti. 

U tvorlvfJilo r!loveka ;e v~dy P''o/)l(jm .~ l'asom. V~dy 
te ho nedostatok. Najlepšie vedia disponovat s (Jasom 
hudobnlcl. A ako te na tom Zuzana? 

Zuzana ~otulková 
"Mrzf ma, že dokážem byf v niektoré ' dni nesústre· 

dená. Niekedy wm plná iniclatfvy a chrabrých činov. 
Keby som si dokázala sústredenejšie vypltl i ť čas a roz· 
vrhnúť deň, mohla by som toto Ul'obiť overa viac -
vlastne toľko, koľko by som mala a potrebovala." . . 

S menom Zuzany Motulkovej sa mohli rozhlasovt 
poslucM.tJi stretn(Jť pred (Jasom v reltíctt St(Jdto mia· 
dýah - pri prenose koncertu, v ktorom (JfJtnkovalt 
§tudenti bratislavského Konzervatória. PotJul som fu 
vtedy hrat a poviem l en tedno - bola to hra presved
tJtvtí. NafvlitJštm IJ.spechom Zuzany Motulkove; bolo l , 
miesto v celoslovenskef st1ťa~t konzerv.atoristov minulý 
rok v Ziltne. Okrem toho, ~e obsadila 1. miesto v hre 
na flautu, porota tak vysoko ocenila fet v!Jkon, že ief 
udelila at cenu absolatneho vUaza st1ťaže. 

Md za sebou prvý rolfntk a prv~ koncertM vys(ú· 
penta u Prahe. Sama je prelcvapend. že už mala mo~nost 
u Prahe hrať. Nemyslela sl, že sa to podart. A tak te 
rada, že u~ at tam zažila pokoncertovg pocit. ktorý te 
podľa net - " ... obrovské prázdno, strach, akási ne· 
dôvera ku §ratulantom a veľké rozmýšľa nie, aké to 
hranie bolo. 

Zuzana Motulkovtí nu1 .so svotou flautou, ktora tet tak 
prirástla k srdcu, veľké ambtcte. Verlme, l!e svo/tm tla· 
danlm a vlastným pričinením Ich raz premenl na ueľktJ 
umeleck(} hodnoty. Držíme tel k tomu palce! Maturitné radosti predt§la v§ak u~ iná r.adosť. R·adost 

z prttatta na pražskú Akadémiu miJ.zickýcll ume11t. Skry· Michal Chuda 

z;au,i!mavý p01rtrét Destinnovej ako 
e)Oti•avaqantného človeka. IPľeMS
tajúceho svoje okolie . spôsobom 
života, obraz ženy, vy,}adruj(lcej 
v Sl!)eve na:iväč,šie city, a pritom 
s·otva v živote šťastnej, bohatý 
spád jej kariéry - bez zbytoč~ 
ných dátumov, faktov (tie s(t na· 
ookon veľmi prehľadne zo.suma
l'izované v záverečnom prehľade 

života), priam spŕš'ka fotor:J•r.afll z 
jej súkromita l javiskovej karié
ry, na ktorých môžeme pazo.rovať 
premeny ženy a umelca, podO'by 
slávnych ope·rných mien, miesta, 
kto,ré spravdt!l slávnou Emu - a 
ona ich: vlastnou prítomnosťou. Je 
to l<!n!ha, k·toll'á hudobníkom mno
hé os\"etll - a tých. ktor ým sa 
svet umeni·a Prihovára iba náhod
ne, nesporne vtiahne do naiVonok 
excentrického, vnútorne však re
hoľného sveta ozajstného umenia. 

TEREZA URSINY OV Á 

e V dňoch 14.-16. iúla t. r. bola 
v Lednických Rovn~ach celoslovenská 
súťaž malých dychových hudieb. Na sO
ťaži boli tieto súbO'ľy: Mostárenka -
DK Brezno, Dychová hudba a speváck.a 
skupin·a OB Cerv·eník. Dychová hudba 
mladých - OB Horná Streda. Dychov~ 
hudba DK ROH Kt·omoaehy, Medňanka 

- OB Medné, Dychová hudba DK ROH ' 
Považská Bystrica a Trnavanka - ZK 
ROH OSP Tl'nava. Por!ada·teľom celoslo
venskej súťaže boli Osvetový ústav Bra• 
tislava, ONV, Okresná odborová r.ad•a, 
OOS Považská Bystri~a. MNV a Závodn1 
klub ROH Spojené sklá•l'ne Lednieké 
Ro·v<ne. 
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ZÁPISNIK Z OPERNÉH.O LETA 
Ruslan 
vo Veľkom divadle 
• c estou z festivalu Leningradsk~ biele noci mal som v Mos/eve 

vzácnu príležitosť zúčastniť sa premi~ry opery R u s l a n 
11. Ľud m i l a. Stretnutie s týmto legendtfrnym dielom, mimo 
Ruska prakticky nehraným a nezntfmym, bolo vzru§ufúcim 
zážitkom, o ktorý by som sa s čitaterom rád podelil. 

)nahou M ichala Ivano~iča G ll n k u, vari prvého ruského 
profesionálne vzdelan~ho hudobn!ka, bol o vymaniť sú

časné ruské hudobné myslenie spod talianskeho vplyvu a vy
tvorit skutočne ruskú národnú hudbu. Svo; zámer poduJal sa 
uskutočniť na;mii prostrecln1ctvom operné/zo žánru. Výslecllcom 
jeho snaženia boli priekopnlcke opery I van Susanin ( 18361 
a Ruslan a nudmtla (1842}, v ktorých formovo vyspelú !ltruk·· 
túru západne/ opery naplnil ruským ndroclným cluchom. Obe 
opery pre svat nový, osobitý hudolmý pre;av vyniesli Glinkovl 
oprávnene prívlastok zakladateľa rusket národne; hudby. 

N a rozdiel od tragického, dramaticky vyhroteného Ivana 
Susanina, predstavu;e Ruslan a Ľudmila epicko-lyrickú 

rozprtlvkovú operu. Podkladom libreta opery fe rovnonzenntl 
Puškinova po~ma, ktorá spracúva námet zo starodávnych rus
ských dôb. Putovanie a heroický zápas Ruslana, ktorý svoju 
nevestu Ľudmilu vyslobodí z moci nadprtrodzených bytostí, 
predstavuje typioký ndmet z oblasti ruských bylín a rozprá
vok. Spojenie epicko-bylinnef matestátnostt a mohi{tnostl 
s po~-ziou čarovne! rozprávky vytvára jednu z charakteristic
kých zvltlštnostt opery, začínajúceJ novú etapu v histórii rus
kého operného umenia. Na adekvdtne hudobn~ vystihnutie 
námetu, v ktorom sa prelínajú §traka epicky koncipovan~, ma
jesttltne obrazy s fantasticko-rozprtlvkovgmi, použil Gltnka 
staré tóniny, melodické prvky zo starších bylln, §tylizovan~ 
ľudov~ nápevy - to všetko spotil s nqvými harmonickými 
i rytmickými nďpadml a zvukovými farbami . Veľkú úlohu 
prisúdil v opere zboru v mohutných d.avových scénach, navo
dzujúcich hrdinskú ndladu bdjnych čias. Hudba predohry, čer
pajúca tematický materiál ponajviac zo záveru III. dejstva, 
svojím jasom , vzletom a optimizmom patrí nesporne k na/
lepším stránkam opery. Základným výrazovým znakom hudby 
Ruslana je štrokodychý ptltos, vzne~enost a majestátnosť na 
;edne; strane a vrúcna lyrika na strane druhef. Oslava vlaste
nectva, hrd instva, vernosti, ale t prost~ho citu a ľudského 
štastia, tvoria hlavnú ideovú osnovu tohto nevšedného diela -
národn~llO hudobného eposu, bez ktor~ho je repertoár Veľkého 
divadla nemysliteľný. 

N ove; inscenác ii Uuslana a Ľudmily venovali vo Veľkom 
divadle mimoriadnu pozornosť. Premtbe predchádzala nte

koľkomesačná sústredená práca, čoho výsledkom te nadprie
mern~ predstavenie, na ktoré sa tak r.Qchlo nezabúda. U't pri 
prvom zdvi hu opony je zre1m~, 'te sa pri príprave inscenácie 
nešetrilo časom a prostriedkami: uclwelti efektnosť scény, 
nácll!era kostýmov, veľkolepé aranžmán úvodnej scény. Pri
r odzene, eplcktl stavba opery, je/ fantasticko-rozprtlvkový cha
rak ter určovali vonkajšiu kompozíciu predstavenia, jeho vi
zwílny výzor. Na pôsobivom vonkaj§om r ámci predstavenia 
si dal t eam tnsceneltorov zvláU zdležať. Tožko opisat v§etku 
poetlčnosť a ntldheru nepredstaviteľne nákladnej, no 1J.Qtvar· 
ne znamenite c!tene/ scény a kostýmov navrhnutých l . G. 
S u m /Ja ta š v i l im. Výtvarník dobre pochopil, čo chce táto 
l'arovná rozprc1vková opera. Preto nešetril scénickými ntlpad
mt, hocako technicky náročnými, ani materiálom. Atmosf~ru 
bájneho sveta Puškinovef poémy sa mu podarilo navodiť veľmi 
presvedčivo. V zhode s výtvarníkom !Jola tiež režijná k on
cepcia fedn~llo z na{lep§ícll soviet skych režisérov B. A. Po k -
ro tJ s ké ll o : smerovala k monumentaltte, k silnému divadel
nému účinku, k maximálnej inscenačneJ presvedčivosti . Pre 
nás až s tažko pochopiteľnou doslednosťou 11enoval sa režisér 
nielen kompozícii celku, ale i prepraco!Janiu to rio- na;men§lello 
detailu. P/Jsobiv~ bolo perfektné aranžmán mol1Utnýcf! davo· 
vých scén, v k torých i najmen§la , najbezvýznamnej!iia pasta· 
vička bola pevne zakomponovaná' do premyslen~ho režiln~ho 
plánu. Velkú pozornos( L?enoval, samozrejme, at hlavný m 
postavám opery, či už skutočným, alebo nadpnrodzeným. Pr~ 

formovani ich clrarakter ov a vzáfonm!}ch vzťahov u platnil 
obdivuhodnú re!! ifnú vynallezavost a hereckú diferencovanosr. 
Pr i v§etke/ snalle o prirodzenosť konania, Ich herecký, ale 
i hlasový prejav sa však vyznačoval · určitým pátosom úmer 
ným veľkosti postavy a celej predlohy. Režisér sl s úspec/zom 
poradil i s insc:enac1ne neľahkým drulzým dejstvom, odohrel
vajúeim sa v rm nadprtrodzených bytostí. V snahe po do
konalej rozprávkove; iluzivnosti oslr1o!Jal ntlpadmi a efektmi 
ponajviac v tetto časti pr edstar;enia. Vďaka Pokrovského 
zasvätenej znalosti d iela sa s úspechom preniesla ponad v!iet 
ky inscenačn~ úskalia predlohy a svotou snahou po kont rast 
nosti a dynamičnosti šťastne sa vyhla priamočiare; staticko· 
epwke; výstavby predstavenia a dala zabudnúť i na niektor~ 
zdlhavé, nedramatické miesta opery. · 

Z veľk~/10 kolek tívu sólistov, akým disponu;e. Veľké di· 
vadlo, nebo lo problémom vybrat Ideálnych predstaviteľo•; 

-pre všetky veľk~ i malé postavy opery. Napriek tomuto ne· 
spornému faktu z účinkujúcich v liZ. premi~rovom predst·avent 
d i'ía 29. Vl. 1972 clwel by som predsa len vyzdvilmúť E. B. 
Ne st e re n k a v h rdinskej postave Ruslana , hlasovými dispo 
zíciami priam preduréeného pre úspešn~ stvámenie tetto 
postavy, ďalej hlasovo i herecky veľmi tvárneho V . V . f a 
ro s l a v c e v a v legenddr net postave k ifevského kniežaťu 

s vetozara a spevácky br ilantnú N. N. Gr l g ori e v o o u 
v altovej postave chazarsk~ho kniežaťa Ratmtra. K vysoke; 
interpretačne/ úrovni predstavenia podstatnou mierou . prispel 
tiež skvelý operný ziJor {pripravený až tromi zbormafstramf! 1 
a baletný súbor, umocl1ujúci poeticky-rozprávkovú atmosf~ru 
predstavenia zelsluhou p6sobtvet choreografie {. N . G r t g o 
ro v i č a. Výrazovo bohaté nuansované hudobné naštudovanl'i' 
J. S. s ž m o no v a bolo úmerné monumentálno oslavnet kon· 
cepcii režis~ra a výtvarníka . Dobre post r ehlo a dalo presved
čivo vyznieť všetkým osobitým črtám Gltnkovej huclby: Jet 
optimizmu, slnečnému jasu, v:znešenérrw pátosu, epiclcej .Hr ke . 

ale ž tntenz!!met ľyrt čnosti. 
1\i ovel 11spe!ind inscenácia l?uslana á r;·udmily vo · Veľkom 

divadl e potvrdi la známu skutol'nost' o veľke; úcte a poci tf' 
zodpovednosti sovletskycll opern!ích divad iel voči klasickému 
n tírodnému opernému dedičsjvu . Ze sa k nol)eí i nscentic ll 
pristupovalo a l! s posvätnou úct ou , svedčí a; okolnosť , že 
partitúra Glinkovho odznela cel á, bez vynechania čo l en jedi · 
ne;. noty/ .. _ •.. .• . Alf1:~.d GaMuer 

Segedínsky Dóm 

predstavení, a t o na otvo~€nie 
.ied:no dielo z Er:kelovej alebo 
Kodályovej tvorby v podaní 
domácich um€lcov, jedno die lo 
zo svetovej tvorby za účink()· 
v.an ia zahraručných só-listov. 

Tohto r oku, v štrnástej se
zóne však uspor iad.ateľstv·o 
postú,pilo o kr·ok ·ď<a lej a po
zvalo kompletný t aJi.ans:ky sú
bor - Teatro Com.unale di Bo
logna, .aby p.redvj ed li úvodom 
spomínané Ve·rd iho d1ielo. Voľ
bu tohto súboru podmienilo 
zrejme viacnásobné úspešné 
účinkovanie Bolončanov v Bu 
dapešti v .minu lých rokoch. 

V tie ni bolonských ú6 pechov 
vš ak ostalo seQedfnske pred
stavenie Otelia (26. VII. t. r.) : 
jeho charakt·er istikou bola aKá
s i nerovnCJI!TierllloS'ť ko.tísajúca v 
podobe sinusovky medzi k•raj
nými polohami. Korene tohto 
úkazu vidím v t om, že e..i Teat
ro Comunale je typickým sta
~ionovým divad lom, v ~torom 
olcvem vedenia je konštan t n(JU 

š!m zážitkom veče;:a. Zau.iíma
vý paradox: v mohutnom 
priestore vyznela najdok ona
lejšie práve najkomornejšia 
scé.na. O Ja~ovi, ktorého spie
val s vetlým a jemným barytó-

. nom Gianluini Colmagro a kto
rý je spi r it us r ector diania, 
ťažko hovoriť v superlat!voch, 
pretože práve táto pos.tava bo
la po s,pevácke.i i hereckej 
stránk·e najmatne:iším kom:po· 
ne.ntom vedúce j t ro jice. 

*** 
Zaujímavým prot ik ladom 

Festivalový 

tejto produkcie - n apriek to
mu, ze a j v tomto prfpade 
účinkujúcich an~·ažovali len na 
toto podujatie, bolo predstave
nie n a Ma·r~itinom ost rove, kde 
qua.si ako 1Prem1era odznela 
Verdiho opera Attila. Dielo, 
ktoré v tomto roku p·r eživa 
svoju renesanciu, lebo po.pri 
budapeštianskom predvedení ho 
hrajú na f~stivale v Edinbur
~hu a v Londýne a súča-sne sa 
pri'Pt'avuje pod taktovkou Lam
bert a Ga.r.deH!ho' jeho prvá ~ra
mofónová · nahrávka, d.ie lp, k to• 
ré s·a zrodilo kdesi na pol ces
t e medzi Nabuccom a Macbe~ 
.thom, ·. bolo .nep~ävóm za.búd·a
né, hoc·i je jedno tnejš ie, in
venčne bohatš-ie a rozhod ne 
z-relšie než populámy Nabucco. Segedín :Ze p redstave111ie ( s_pievané v 
ori~ináJ.i) je ako celok IVt·chol
ným zážit-k(Jm, možno ďakovať 
predovšetkým di•r!gentovl. Lam• 
berto GardeiU m u svojou str-' 
hujúcou oso·bnosťou dal kon-Podl'a pôvodnej pr.edst a·vY 

skladateľovej názov diela mal 
byť Ja ~o. pobom sa z,rodil 
Otello, a to pr edstav·enie, 
ktoré som videl v Se Qedíne, 
mohlo by n ie sť názov - Des
demona. Skôr však ne ž by som 
hodno til to, čo som videl a po
čul, zalistu jme v .análoch Sege
dínskych letných hier. 

Podnet pr·e vyt vorenie t•ohto 
dnes už ~ rand iózneho podu ja
t ia na za č iatku t r idsiatych ro
kov dala vlas tne jed i nečná ar
chitekt úra námestia pred neo
románskym Dómom, n ámestie, 
ktoré ie z ďalšieh t roch st rán 
obkolesené tehlovočervenou bu
dovou lekárske j faku lt y, v k to 
re j profes·or Szen.tQYiiľ qyi, no
siteľ Nobe lo.vei ceny, objavil 
l'udstvu vltam!n C. Tent·o uzav
retý .a aj z akustického hľad is
ka ideá lny 1p·rie s tor ie priam 
oredurčený na usporiadanie 
prírodných di vade lných pre d
stavení - na mohutnom javis
ku, pred sedemaooltisícovým 
obecenstvom. Spočiatku hrali 
iba činohru : prvou hudobnou 
udal·osťou bolo v r<>ku 1935 
predst ave nie ope·ry Se dliac·ka 
česť, kecľ s ta ručký Pietro Mas
caqni sám diri ~ova l s vo ju sláv
nu jednoaktovku. Žia!'. p r avdi
vosť latinského pris!ovia o ml
čaní múz sa potvrdila a j v Se
qe díne : cez vojnu n astala nú
tená veľká prestávka, ktorá tr
vala až do roku 1959. keď na
novo zaznel! s lävno~tné fanfá
ry, ktor é h lása li novú etapu 
l.P-tných hier. 

. ' ' 
, Za uplynu lý,ch tri násť ,,se- . 

zón", ktor é trv.ajú vždy od 20. 
iúla do 20. auqusta, vytvorila 
sa dramatur Qická koncepcia, v 
ktore j popri činohre, klasickej 
o perete ( tohto roku to bol Ci
f:lá f1sky, . barón · pod taktovkou 
Willi ho Boskows kého) a . taneč 
nom žánri, vedú cu úlohu hrá 
oráve o pera. Každoročne sa in 
sce(lujú dve s éri·e ope'ľných 

Záber z Otell t:- "'1 Ch i;Fová 
(Desdemona) a T. d iel Bianco 
(QJello ) 

t~ ,l"• 

.. -~· ~ ..... ~ 

zlož·k{lu iba orche.ste!.' · ci :z<bor, 
zatiaľ čo sólisti a d lri~enti -
ako [premenlivá zložka - sú 
an~ažovan! na jednotlivé úlo
hy z pripadu na prípad: a v 
tomto !Prípade, žiaľ, vedenie 
vyše 200 rokov slávneho di
vadla nemal<> najšťastnejšiu 
ruku. 

Diskut abilná je už 'vol'ba di- · 
ri~enta: Ino Savini (p•oz,náme 
ho z kat alógu Su;praphQinU') 
predstavuje skôr p r iemerný ru
ti novaný " facbmannský" typ, · 
inklinujúc! väčšmi k lyrickému 
z,ameraniu. Samotn/i rutina 
však nestačí, lebo d:iri~ovať 
Otelia, túto dokonalú hudob
nú katedrálu, bez vyhranenej 
tvorivej architektonickej kon
cepcie, dramatického zápa lu a 
su ~estívnej inšpirácl·e - ·ne
moi,no. Škoda, pr.etože · bolon
ský orchester je výborný -
práve t ak .ako mohutný, prJt<im 
zamatovo mäkko a vyrovnane 
znejúci zbor (zbormaj-ster Fog-
Jiadza ). · 

Klad né maximum sin usoviky 
predstavuje pôvabná Maria 
Chlarová v úlohe Desde mony, 
je diná \postav•a predst avenia, u 
ktore j boli hlasové. herecké a 
výraz-ové komponent y vyroV'na
né a ideá lne sk!bené. Takmer 
rovnocenným partnerom v úlo
he Maura je j bol Tito del Bian
co, k t orý disponuje h l&v·ne vo 
výškach objemným, · tmavo 
sfar beným tenorom. Bolo zau 
j!mavé, že práve Desdemona 
strhla Otelia v spol·očných 
scén,ach k vrcholnému výkonu, 
a tak te jto umeleck·e .i dvojdcl 
možrio vďačiť za to, že po.sled
né dejstvo sa s ta lo na j čiSJtej-

Lahtbert o •Gardelli 

cepciu . tva'ľ, lesk, r ytmus a 
vnútorné napätie, čím maj
strovs>ky ukázal ako· treba ln· 
ter,pretov.ať patrt!túru mladé~~ 
Verdiho, a:ko .t•r·eba " vyvoloat 
jehCJ farelmý obr.az - oponu-' 
júc t ým všeobecnému tv·r den!u, 
Že i~štiumentäcia Verdiho ra
ných diel ' je fádn-a a · -jedno
stranne s tereotypná. 

Režisérom pre d-stavenia je 
syn s lávneho tenoristu, . mla dý 
Gian Carlo <lei Monaco. k torý 
v nádhernom prLrod:nom pr os· 
t r·edi vytvo·ril v·eľ'lrolepé slb.ow 
a za.mer.al S·a p·re.dovšetkým na 
mohutné zborové scény. 

JOZEF VARGA 

Trubad(ír autenticky 
li V. m,~trap~le Maďarska s l vytvorili peknú tradíciu, pozývať 

v rámci Budapeštianskych letných hier v Prrrodnom d ivadle na 
Marg it!nom ·Ostrove do inscenácií tallaf\skych opier sólistov z kra
'jiny belcanta. Len vo Verdiho Aide za uptyn,ulé dva roky okrem 
Spiessa, Motnar-Talaj!covej, Tynesovej s a vystriedali talianski 
protagonisti Rita Ol'landl Malaspina, 01:1anna Sant unione, Bruno 
Prevedi, Amadeo Zambon, Luigi Ottolini a Angelo Mori. 

• Tohto roku pozvali opern.ý súbor TEATRO COMUNALE Dl 
BOLOGNA, ktorý sa uviedol jedným koncer tom [ Verdi: Re-kylem) 
a t roma predstave niami Trubadúr a. Všetky večery dir igoval Argeo 
Quadri. Ensemble bolonskej opery má v Taliansku zvláštn e po· 
stavenie na jmä pokiaľ ide· o hranie Rossiniho opier (pr edviedli 
ich vyše dvadsať] a udomácnenie opier Richarda Wagnera v Ta· 
llanskn. 

• Inscenácia T r u b a cl ú r a , k torej režisérom bol E.nril:n 
Frigerio - k ládla zjavne do popredia dôraz na presné hudobn1l 
ll močenie pat•t itúry a na kvalitu sólistických výkonov ( to je 
na pokon hlavný prfnos hosťovania Talianov v Maďarsku). zaostá· 
va la však réžia z hľadiska pPedstáv o mode rnom hudobnom di
va dle. Speváci svoje party zväčša vzorne odspieval!, venova li 
im patričnú dávku vokálnej v.ýrazovej plastičnosti, no herecl<y 
os ta li v pods tate pr! veľkooperných gestách. 

• V sólistlckom obsaden! vynikla lnt e-rp rétka Leonory, pred
stavi teľka mladše j generácie talianskych sopranistiek, Tosca zo 
Sca ly, Sa n tuzza z Verony - Orianna Santunionová. Má ob jenlllý, 
s ilný dramatický sopr án, kto rý v str ednej po loh e nadobri rlA 
zvláš tne tma všie sfarben ie - a výbornťl techniku. Je zre jme 
speváč kou, ktor á tnkltnuje v iac k tmavš!m dramatickým par toni 
a lm k sfce tie~ rll'amatlcke j, no dost pohyblive j Leonore z Tru
ba dúra. 

• Flaviano La bo { Manr ico J ma l svoj vrchol v árii a Stratte. 
Spoč iatku bol hlasova zdržanlive jší, akoby unavený, no v spo
mfnaných čísla ch dokázal, že patr! medzi európsku elitu. 

P. UNGER 


