
ZDENKO NOVÁČEK 

Spoločným 
krokom 

V dňoch :>.-6. septembra 1972 bolo vo Vyso·kých Tatrách .,Sym
J)ózium o vývoii soviet ske:i a česko slovenskej tvorby za posled
nj ch 25 r okov" . Sympózia Sa zúčastnilí zástupcovia ÚV KSS a 
UV KSČ súdr . Masaryk a Hraba. zás.tupcovia MK ČSH a MV SSI? 
~>údr. Kolíska a Luknár, ako aj konzul ZSSR v Br at i·slave J . A. Asa
turov. Sovietska delegácia prišla v zložení : národný umelec N. Ži
ganov, nár odný umelec E. Kapp, niirotlný umelec A. Mačavariani, 
skladatelia K. Molčanov , A. Ešpaj a muzlkológovia, prof. I. v. Da
n ilevič . prof. l. Nesťjev a ;1. Dob.rynina. českú delegáciu 
vie.dol zaslúžilý umelec prof. J Pä leníček a ·boli v nej sklada
tella : prof. ·K Horký, J. Mate j, zas!. umelec J ir í Pauer, · d·r. Vi
lém l'ospíšil dr. V. Kučera, CSc., doc. J. Dvoráček, dr. J. Ba
jer. CSc. a dr. J an Ledeč. Slovenskú delegáciu · tvol'ili proL 
dr. O. Ferenczy, národný umelec pt'Of. E. Suchoil. n iirodnS• ume
lec prof. J . Cikker, .zaslúžilý umelec prof. D. Kardoš, zaslúžilý 
umelec prof". A. Očenáš, zas lú:i:ilý umelec L. Slovák, , pr of: dr. 
J . Kr esánek dl'. Z. Nováček, CSc.,· d r: L. · Mokrý, CSc.; šéfovia 
popredný"ch inš titúcii : Z. Miku la, dr. l, Sta nislav · J. Meier a prom. 
hls t . L. Čiže k viacerí hosti a, ako aj reprezentanti • hudobných . 
fondov. 

Prvý deň sympózia 

' Sym,pózium- priJalo návrh, 
a;by· vedúci každej dele~ äcic 
,pr-ed ložil úvodný materiál, na 
základe ktorého sa r ealizovala 
pr.ehrávk.a mnohých· výZnam
nýc!) skladieb, na k to rých 
m ožno ·· demonštrov ať vývo.i 
hudby za ' posledn_ých 25 -rokov. 
Prof. O. Ferenczy IPredložil pí
somne správu o výv·o.ii' sloven
's ke j hudby a charakterizoval 
tento vývo.i ;:rko mimoriadne 
pozoruho·dný. Na viacerých 
miestach u kazoval spätosť na
~ej hudby so soc-ialist-ickým 
pro~ramom. Menami i skladba
mi dokladal rozmach tvorby 
vo všetkých žánroch, pričom 
zvlášť hodnotil vznik s loven
skej národnej opery. Venoval 
sa i m nohým prejav-om hlboké
ho vla~'tenectva. Okr·em vý
znamných 'a objavných die l 
ch ar akterizoval množstvo <Hel 
bežného výz,namu. Neraz roz
deľoval skla dby nováoor ské a 
t·rádičné, snažil sa vys tihnúť, 
v ,čom je hlavný prínos po
predný·ch skladateľ-ov, ktoré 
die la· si získali závažné posta
venie v celej československe i 
kultúre. Široko sa venoval ~·oz
manitosti námetov a obsahov 
nášej t vorby. Dokumentoval 
skla dbami lásku k vlasti, ná
rodnú hrdosť. sociá lne ·cítenie . 
optimizmus, t y,pickú ľ·udovú 
balad.ičnosť a !l)od: V ieho úvo
de boLo i viac postrehov este· 
t ických a kompozičných. oo .. 
kazova( v ktore; etape a ce-z 
k<Oho sa obohacova l hudobný 
·slovnlk, r-o-zširovala sa štýlovä 
IPal•eta,. zavádzali sa nové kom
pbzi,čné. pbstupy' a 'pod: Osobit
ne s i všimol, ako našu :hudbu 
ovplyvňovali · 11 iek tori klasika
via 20. s torocia. 

Po vstupnom refe.rát·e nasle- ' 
do vala c)rehrávka. fr.aQmentov a 
ukážok -z . našich s'kl.a-di·eb, ·· ku · 
k tore:! . p'redložil 'ved:úci sloven
ske j dele.Qác1e ,i~denäsťstr.ano
vý úvod•ný m ate1·iál. Každú 
h;:a·nú skladbu , alebo fr.aQment 
uvádzáia ' esteticko-icle'ov~ ·. cha
raktet'istika. P rehr ávka vychá
dzala od nárqdný·ch operných 
diel, c-ez F·erencz.vho opet·u Ne
všedná humoréska - k žánru 
ka'llt át a umelých tJies'nl. Oso
bitrlé ·mi-esto mali symfónie. 
-'.vmfonické --bäsne a ·. koncerty . 
V oblasti lromornej hudby od
znelo 6 ukážok. Hoci sa na pr
v~, pohl'a d ' zdá. že ' t akmer 20 
tjkäžok nemôže zachytiť takv 
ebrov·ský ús,ek, predsa výber 
ukáŽ>Ok sa mi v.idel ~.až na ma-

Clen so1.1ietske j delegácie na 
sympóziu - skladateľ K. Mol 
čano l.l. Sn!mka: M. Dúbravka 

lé výnimky) nielen vhodný, ale 
i dostatočne inform a tívny. Nie
kedy stačil t y1pický úsek (napľ. 
z t vorby A. Moyzesa, D. Ka·r 
doša alebo A. Očenáša ) a už 
si IJ)ritomni poslucháči mohli 
ur·obiť obraz o lmmpozičnom 
mysleni skladateľa a o jeho 
m ieste v. národne j kultú re . 

Zo slovenskej prehrávky bol 
nes.po.rne pozitívny dojem. 
Ukázala sa s iJ a našej opery a 
jej rozmanitosť. Po odstu-pe 
r okov pôsobili niektor é t ieto 
mela a ko klasic'ké. Zvykli sme 
si na né - niektoré ic h árie 
a mi·esta sú už dokonale za
žité. ma jú _ trvalé .znaky hod
nôt. Pozhívhe sa pri jal! i mno
hé symfon:cké d ie la, napr. v 
Ka rdošových skladbách sa jas
ne cítil ich Pl·o!)resívny tr·end, 
orchestrálna virtuozi~a. moder
ná mnohotvárnosť a Q,Od. Tiež 
niektaré z ďa lšieh hran ých 
skladieb (Ferenczy a O~enáš ) 
ak<Oby vyhra li konfrontáciu s 
časom. 

_ Druhý d~ň sympózia 

pr.ed ložlla 'účastrnikom . česka .. ' 
deleQäcia 32 ľraQmentov zo sú-
č'asnel českej. t v·orby. Bohatý 
výber vychädza od Dobiášo
vých sklad ieb z povojnovej 
etapy, išiel cez tvorbu Seidla, 
Sommera, Slavického, Havel -
ku, Pauera,. Ebena: Jirku. Ka..: 
labisa. Dvoráčka. Hábu, : Rych
Ul~a. Kučúu až k skla db'äm · z 
na}poslednéiš'ich no\'inkových 
pre)lráV>Ok.. Dr . J. ,. Ledeč pr.~cl - .. 
lozil· 42-str.a.nový " úvodný hod
notiaci mate.l'.fil, k torÝ. · cha
r ak<teritov.al Každého z hra-ných 
a utorov. 

r 
/ 

.J 
2. X. 1972 • Roč. IV. 8 Cena Kčs 2.-

ZAčALA SA SLÁVNOSf OPERY... Dňa 
16. septembra t . r . sa v obnovenej budooe Sla · 
1.1enského nár odného di vadl a, po úvodných sloť 
vách šéfa opery S"t{D Pavla Bagina zdvihla 
opon.a,, aby sa po prv!í raz v novej sezóne a 
po toľkom čase pôstu mohol divák na tejto 
pô,de .stret11tíľ , so . ~ vqjím, národným oper ným 
scíborom. ' Slávnostnosť chvíle umoe1~ovalo dô
st ojné a reprezentatí 1.1.ne predvedenie · opery 
Svätopluk . o,d nár odného . umelca , Eugena· Su
chona - .1.1 ,novom nkhu, v novej pr emiére. 

Snfmka: J . Vavro 

prít omnost slovenskej opery a s jej pritom .. 
nostou. konfrontuje na obrazovke diváka Tm"' 

· dobno-dramat ick ým · dielom ťJta Ferenczyh o. 
Opera j e t émou tlače, častou niťou r ozhovo-• 
rov: Atmosf ér a skutočne sviatočná, . • • Teší 
najmä to, · že ruka dramat urgie slávnosti moh>o 

, !(l _ tr;-k 6~7p~čne , sial~l'!-uť .]JP zásf!br!ffČr,t ,, d;O,IÍ'Úí,..; 
cej t vor by , tak bezo zvysku ·Sa .. s.p.oľ·ahnúť, lta. 
iej ' hodnoty: . .. . · , . . , · · .: 

:Ako · prijal' ponuku adresát .- divák, .poslu· . 
clíáč? ·Isteže, slápno.~triost' chvíle. nebý.va, vždg·, 
tým · najspotahlivej.~ím · bar ometr om . . vzťa'Twv. Slávnosť oper y sa 1.1iiak 11espája výlučne s 

t ýmto dňom, s touto udalosťou. Veď iba ' rtie·
koľko dní nás delí od clal.~ej premi éry - od 
nového naUudovania Jura Já1wšíka národného 
umelca Jána Crkkera, ktoré sľubuje byť jed
nou z udalostí Bratislavských hudobných sláv 
nosti. A v týchto dňoch bolo pozitívnych prí 
spevkov k osla1.1e viac: Státnu cenu SSR za 
oblasť hctdobného umenia preberá členka , oper· 
~~ého súbor u SND Arma Kajabová -Pe1íáško1.1á; 
Ce,~koslovenský r ozhlas 1.1 B1·atislave · p~emié, 
ruje novú nahr ávku Krútňavy. o ktorej in 
terpretačnej i technickej úrouni možno Tto· 
vor,i f v superlat"í1.1och; Slovenská televízia 
predkladá dokument - P?hľad na minulosť i 

. A predsa· len pohľad .na· stav záujmu zo stra
rty adresáta dá 1.1a tušiť 1.1ýrazné· zlepšen ie : že 
nie· iba opojenie z · obnoveného stánku kultú.
ry chvíľkovo r egeneruj-e. vzťah ,opera . - k on" 
zument. · Hlbšia infQrmoval,wsť, pôsobivej ilie 
propagovanie a predovšetkým st1ípajúca kr.il.l,
k:a výkonnosti ensemblu . prvej slo1.1enskej scé"" 
•ty bud tí · tým najbezpečnejším garantom · za ... 
chovania slávnostnosti i v . dňoch ošedných. 
Garantom, že slo1.1á "návšte,vnícka k r íza" , .,ľa"' 
hostajnosť" sa stanú čoraz' nepotrebnejšími v 
slovníku k r onikára ná.~Tw operné,ho , živ.ota. , 

Brat ské zväzy skladateľo-v ZSSR a ČSSR · us poriadali v dňoch 
3.-6. IX. 1972 vo Vysokých Tatrách spoločné sym pózium, veno- · · 
vané problematike vývoja hudobnej tvorby v čSSR a v ZSSR po ' 
r oku 1945. 

Sympói itim prebehlo' v znamení veľkých jubileí oboch . zúčast- ' 
nených krajín - 50. výročia vzniku Sovietskeho š tátu a 25. vý
ročia febr uárového víťazstva v československu. 

Rokovanie sympózia, .kt orého účastníkmi boli. pop·rední . hudob- · 
ní skladatelia, hudobnl vedci a kritici zo ZSSR a ČSSR umož
nilo. cennú výmenu info~·mácií, obohacujúcich vzájon~né poznanie 
hudobných kultúr obidvoch krajín, ich vývojových osobitostí 
i spoločných tvorivých per spektív. 

Výsledky sympózia dokumentuj ú úplnú j edno tu názorov vo 
všet kých základných ot ázkach rozvoja socialisticke j hudobnej 
t vorby a významne prispieva j ú k prehlbeniu priateľstva a spo~ 
lupräce medzi skladateľmi, hudobnými vedcami i kritikmi So
vietskeho ~väzu a českosloven~ka. účastníci sympózia vyslovili 
presvedčenie že · by s a podobné pracovné stretnut ia p.t·edstavi
tefov bratských hudobných .kultúr obiclvoch kra jín mali v bu
dúcnosti konať pravide lne. 

Po v.vpočuti niélk<Oľ•kahodino
vého St!edu nebolo IJ)Ochyl:mos
tl, že i v českej hudbe sú vý
razné umeleck é autority. Ho
vorilo sa o mnohých spolo·č
ných črtách, kooré sme vy
cítili z hraných skladieb. Ná-

. P·&dne do po,pr-edi·a vystupuje 
! expresivnosť. Polohy · optimiz

mu najďalej dovádza Pauer . 
skvelá nová o.rchestrálna vir 
tuozita, :v.vs tupuje .z . diel , Dv'o
ráčka a Matysa. Moder n'é tech
niky v službách silného ob
sahu nachádzame 11 Kučeru a 
iných. Pochopitel'ne, že i tu 

sa vyskytli skladby s labšie -
to napokon celé sympózLum 
ani ne;castier.al·o. 

Tret í deň 

uvádza l prof. Danilevič pre
hrävku zo sovietskej tvorby. V 
rozsiahlom t•eferäte si všlmal 
na jmä hudobný roz voj v nie · 
ktorých zväzových republi
kách,. charakt·erizoval vývojo
vé s koky, ktoré sa t u odohrali 
v porovnani s m inulosťou. Ob
Javne hovoril o narasrtan! pro
fesionalizmu v r epublikách, o 

. .. z. MARCZEI;LOVÁ:, 

vzdelan~ch· húdobníkocl:i, ··ktorť 
nesú .r.o.zvo:jov-ú •štafoétu:,: Spotn í'-· 
na! desi~tky skl.adjeb, pričom 
zvlášť · zdôraotňoval tie, . v kto
rých .ie .. nápad ný .. iďeov.ý zá- . 
mer . . V ·závere konšt ato;val, .,že · 
sovietska hudobná tvor·ba ie 
.,o draz,om cel~.i sovietskej du
chovnost i", d,jf,erenc_uje, .sa po.:. 
dľa národov i jednot livých sil:. 
ných tvorivých osobnosti. Pri 
pohľade na niektoré záipadné 
vplyvy ·vyh lásil, že v ZSSR .. niet 
d iktátu módý". ' 
. Po referáte osob.itne uvádzal 
šostako:v.ičovo 13. sláčŕkové 
k.varteto, Ščedri•novo ocatórium 
Lenin v srdci ľud u, . Petrovovtt 
Symfonickú poému, Ešpajov 
Konc-ert pre orchester. Mača
varianlho znamenitý Koncert 
pre hus le a orchester, Kanče
liho I. symfóniu, T.amlber!)ovo 
Concerto Qrosso, Ziqanovovu 
operu a Zarinsove zbory. V 
P·riebehu IPL'·ehrávky SiPOmínal 
i mé skladby, ktoré W3ak pre 
nedQstatok času ne boli odpo-· 
čuté. Na záver dopmil celko• 
vý dojem odkazmi na sklada
tel'QV z niektorý·ch zväzových 
:epuhlfk, ktorým sa !POdarila 
sy>ntéza domácich folklórnych 
prvkov s vyspe lou komoozič·
nou t-echn ikou. 

V posledný deň sympózia 

sa ro:aprúdila š iroká estetická 
d.iskusia. Nadviaza la na o red
chádza ,iúce vystúpenia l>rof. 

(PokJ.·ačova-n ie na 3. str. ) 



Vybrali sme pre vás 
S Ladislavom Slovákom pri

niesol časopis G '72 (č. 9) za
ujímavý rozhovor, z ktorého 
vyberáme záverečnú otázku: 

Pov•edali by ste ni•eC.o o zá
kladnej kon,cepcii svojho pôso
benia v Symfon.ickom oa:ches
tri FOK? 

Predovšetkým: som si 
veľmi dobre vedomý veľkej 
zodpovednosti, ktorú beriem na 
seba. Pokladám toto teleso za 
jedno z najlepších v česko
slovensku. Nemám teda jedno
duchú a vďačnú úlohu - a 
chcem už dopredu povedať že 
nie som čarodejník a m~ja 
t~ktovka nie je zlatým prú
tikom. Bol by som rád, keby 
si verejnosť uvedomila, že som 
nikdy nechcel byť dirigentom 
- hviezdou, ale že som vždy 
chcel byť - dobrým dirigen
tom. V tomto zmysle budem 
teda pracovať aj so Symfonic
kým orchestrom hl. mesta Pra
hy' FOK, uvedomujúc sl slávnu 
umeleckú tradíciu tohto tele
sa. V nej chcem pokračovať 
a venovať svoje najlepšie sily 

Snlmka : P. Sask~ 

Predstavnie s·a 
Andrea šestálcová 

tomu, aby sme spolu s kolek
tívom orchestra vytvorili jed
notné teleso, ktoré bude schop
né vynika,lúcim spôsobom re-
produkovať hudobné diela 
všetkých Slohových období. 
Moja línia je líniou kontrastu 
- ako je to hudbe a umeniu 
vlastné. Presnejšie poved,ané -
bol by som rád, aby sme hra
li čo najviac Händla i St ravin
ského, Haydna i Sostakoviča. 

Myslím si totiž, že musíme 
prakticky uvádzať do života 
myšlienky prelínania naš ich ná
rodných kultúr, ich vzájomné
ho ovpl:~-vňovania , obohacova
nia a oplodňovania. Chcel by 
som začať napríklad tým, že 
FOK bude hrať v abonmn á v 
Bratislave - a Slovenská fil
harmónia v Prahe. Prvý ta
kýto konkrétny kr-ok bude už 
skoro: 3, a 4. októbra 1972 
otvoríme hlavný abonentný 
cyklus FOK dvojitým predve
dením . Beethovenovej Deviatej 
symfónie - spoločne so zbo
rom Slovenskej filharmónie. 

(G '72) 

čo by ste povedali o vše
obecnej úrovni Čajkovského 
konzervatória? 

- Mnohí sa nazdávajú, že 
na tejto škole sa venuje po
zornosť predovšetkým hlavné
mu predmetu. Nie je tomu t ak. 
Veľ•mi ma prekvapilo, že ved
ľ.ajšie predmety (teória, har
mónia, estetika, filozofia a i.) 
sa preberajú veľm! dôkladne. 
Na!Pr. obliQát ny klavír - u ná s 
často zanedbávaný - tam má 
veľkú úroveň. Všetci inštru
mentalisti chodia v rámci ob
liQátneho klavír a na hru z lis
tu, n•a doprovody a okrem to
ho študujú ľahší koncertný re
pertoár. · 

Pri prechode z nášho kon
zervatória na moskovské st e 
mali nejaké problémy? 

- V prvých chvíľach som 
mala veľmi stiesnený 1POCit -
ved·ela som, že soviet ski štu
denti cvič.ia už od detst va a 
veľmi mnoho - neboLa som si 

Je poslucháčkou Státneh~ istá. či moja príprava bude do-
konzervat ória P. l. Cajkovské- stačujúca. Ale zakrátko som 
ho: v M<iSkv'e: 'Mír za' sebou· 'tiž .. .' .získala IPOt reoné . sebavedomie. 
dv'a úsp eŠné ročníky v husľo- Zbadala som, že získané ve-
v·ej tr i·éde svetoznámeho hus- domosti u prof. V. Koi'ínka mi 
listu Leonida Kogana. Počas dali možnosť rovnocenne sa 
tohoročných prázdnin uvíta la zaradiť medzi úspešných do
príležitosť z.ahrať si na pre- mácich študent ov. Je krásne, 
hl iadke mladých Lntet1pretov v ak vás pochváli a uzná peda-
Ti·enčianskych Tepliciach, kto- rJÓ!ľ - v mojom p.rípa de hus-

list a svetového formát u. Ale rú jej poskytol Zväz sloven-
ských skladatel'ov. Andrea Sla aby som priamo odpovedala na 

vašu otázku. Prvé mes iace predstavila polorecitálom v 
ktorom hrala diela Bacha, Bur - ~om na hodiny nosila st upnice, 
la sa a Chau ssona. Po veľmi' Don t eho a Kreutzerov·e · et udy. 
P·eknom výkone mladej hus- Nebola som sklamaná. lebo z 
listky našla s.a chvíľa a i pre toht o základu vychádza na 
rozhovor: moskovske j škole každý ,poslu

cháč. V čom vidíte ús pech soviet-
skei Interpretačnej školy? Vo vašom indexe - v rub-

- Myslím si, že Sovieti naj- ril<e hlavný pr edmet - sú za-
viac získali dobr·ou organízá- písané dy e je(l notky za I. i II. 
ciou hudobného školstva. Pre Polrok. Co to 11 re vás zname-
štúdium na konzervatóriu ro- ná? 
bia výbe r talentov, ktorých sú- - Okrem dobrého pocitu to 
streďu jú v Centrálnej tnos kov- zaväzu je. Ak :poviem, ž·e v dru-
sk~j škole orl Čajkovského hom ročníku nás študovalo 40 
konzervatóriu. Tam štud u i'í huslistov, možno sa i vyľaká
ood vedením asistentov. te. Pri tomto ooNe budúcich 

Sólistka opery SND, nová 
laureátka 'Státnej ceny SSR 
A nna K ajabov á-P e ňá š 
k o v á obsolvovala začiatky na 
'Státnom konzervatór iu, v Br a
tisl ave u pr ofesork y Magdy 
Mór yovej , ktorá bola rozho
dujúcou osobnosťou nielen . pr i 
iej prvých opernqch krôčikoch, 
ale i v súčasnosti sa s ňou 
veľmi intenzívne . zaoberá a 
ot vára pr ed ňou st álé nové a 
nové tajomstvá a hodnoty 
operného maj !Jtrovst va. Po 
ukončení Státneho k onzerva
t ória zložila ús·pešne prij íma
cie skúšky na ·vSMU ·a dosta
la sa do triedy národného 
umelca prof esora dr. Jaryca 
Blahu, na ktorého t iež . m il o 
a s vďakou spomína. Na j avis
k u SND sa po pr vý raz obja 
vuje už ako 21 : ročná poslu 
cháčka V'SMU, kedy hosťova 
la ako Parasja v Musorgského 
opere Soročíns1cy j armok. Vzá
pätí sa zúčastňuje na r ôznych 
verejných koncertoch, vystu 
puj e v speváckej súťaži Pražská 
jar a cestuje na medzinár odnú 
súťaž Ferenca Erkela do Bu
dapešti, z ktorej si prináša 
diplom a čestné uznanie poro
ty. Po krátkom čase . veľmi 
úspešnej spolupráce s našou 
prvou oper nou scénou , je an
gažovaná ako sóli stka. 

Za svojho vyše desaťročné 
ho - a na j ej m ladý vek po
<oruhodne úspešného - účin· 
kovania na j avisku opery SND 

sólistov sú možnost i ver ejné
ho hrania pomerne m alé. I tu 
je však zaved ený dobrý sys
t ém. Dva až t rikrát do roka 
sa v Čajkovského Malej sieni 
,poriadajú t riedne večery, kde 
pedagóg pr·edstavuje naj lepších 
žiakov ostatným póslucháčom. 
Okrem toho sa konajú fakultné 
večery, na ktorých účinkuje 
j eden poslucháč ;za k aždú ka
t edru. V novembr i minulého 
r oku S·om reprezentovala Ko
r~anovu triedu, ale i inštru
mentálnu katedru ja. Myslím 
si. že t u sa dá vid ieť, čo sú 
t o záväzky jednotká:ra. V pr 
vom ročníku som nahráva la 
pre Moskovskú te levíziu Vival
dih() Husľový koncer t g mol. 
Snímk a sa ro·bila na-ostro bez 

, ,playbacku. V druhom · roku &om 
spoluúčinkovala s Pavlom Ko
qanom ml. na vereJnom kon
certe. Pavol, ktor ého . pravde· 

naštudovala celú plejádu t itul 
ných postáv z domácej a sve~ 
tovej opernej t oorby. Do sŕdc 
divákov sa navždy 'vr y la ako 
nezabudnuteľná a strhujú.ca 
Tatiana. z čajkovského Eugena 
Onegina, Leonóra a Amélia z 
Verdiho Sily osudu a Maškar~ 
ného bálu (na snímke· :r. 'Vav
ru), I f i génia a Eu,rydika z 
Gl uckových opier - l f igénia 
na Taur ide a Or f eus a Eur y-< 
dika; k r ásny m f lautovým t im 
brom nadchla v Mozartovej ča..
r ovnej f laut e a v Donovi Jua.., 
novi v postavách Pamíny a Do-· 
ny Elví r y a zo zahraničných 
kreácií nesmieme, prirodzene, 
obíst ani Pucciniho opery Bo
hému, k de vytvor i la Mimi, Tu -· 
r andot a v súvisl osti s ňou 
Liu - a konečne Madame But 
t erfly, v k torej demonšt rovala 
vrchol svojej .speváckej vi r tuo 
zit y a hereckého majst rovstva 
v postave čo -čo - San, ktorá jej 
pr in iesla zasl tížený t itu l lau~ 
reátky Státnej ceny SSR. S veľ · 
kou svedomitosťou pristupuje 
k štúdiu našich operných diel , 
ku ktor ým navyše i nklinuje 
svojím sl ovanským hlasovým 
naturel om; čo zvyšuje auten • 
tičnosť j ej prej avu . . Obdiv a 
.~ym.patie si získala za r ozkoš· 
nú postavu Marienky v Sme-· 
tmtovej Predanej neveste, vo 
veľkom štýle st vár nila Milenu 
vo Svätoplukovi a všetky 
nuarisy vysokej ncjročno.sti 
zvládUi' iikó .J{a11J' v opere· Mi s-. . .,. " ' :· ·· .-..... ,,... ....., _.,,.~ .. ~.......... .. ... ...... 

_,_ ~··. ·, ' 

;podobne · poznáte iba ako hus..: 
listu, d iriQoval .orchestrálne do
provody. Na programe boli 
kon certy J. S. Bacha a Vival
dliho. O'krem Bachovho Kon
certu E dur hrala som Dvoj
koncert s mladším Koganovým 
asistentom S. I. Kravčenkóm. 

Aké možnosti koncertovania 
majú domáci študent i? 

- Ak sa domáci poslucháč 
chystá na zahra·ničml súťaž, 
tyždeň až . dva pred . ňou má 
príležitosť pracovať s Moskov
skou filharmóniu. 

Ako často sa s tretávat e s 
profesorom Koganom ? 

- Ak nie je v zahranj.č i, raz 
až dvakrát v týždni, , · Okrem 
toho rpracuje m s jeho asisten
tom dvakrát v týždni. Vážim 
si obetavosť ped aQógov, ktorí . 
so študentmi pracu jú - ak je 

ter Scrooge od J. Cik kera, k to .. 
r ú nahr ala aj pre televízny 
f ilm. 

Ostáva sa nám ďalej i ba te ~ 
.~iť na decembrovú premiéru 
Dvof ákovej Rusalky, v ktorej 
vytvor í t itul nú post avu. 

An na K a j.abová - Pe-: 
ň á š k o v á predstavuje prie-1 
kopníčku repr ezentácie nášh() 
operného umenia v zahrai'ličí. 
Rolcu 1962 sa ?:účastnila na 
VIII. M'SFM v Helsinkách, kde 
získala pre . čS'SR zlatú medai
lu v súťaži oper ného S1levu a 
t itul Laureátka Vlll. M'SFM. O 
tri r oky neskorši e reprezento 
vala nášu kraj inu na svetouej 
súťaži v Ri o de Janeiro, od-• 
kiaľ si priniesla stri ebornú me-: 
dailu. Neprezradíme asi nič no _, 
vé, ak spomenieme, že patrí k 
veľkým. milovník om slovenskej 
ľudovej piesne, k torú neraz in -: 
terpret u/ e v pr ogram och roz"' 
hlasu a televízie. 

Umelecky jej veľa dali aj 
študi jné pobyty. v ·. talianskej 
Siene, v Benát k ach a v Rí-1 
me, kde si pod vedením · sve·-, 
toznámej sopranistky Giny 
Cignyovej nielenže. autenticky 
dopracovala svoj taliansky re-' 
pertoár, ale načerpala· aj mno·-· 
hé nové · zau jímavé podnety a 
dovtedy neobjavené · prvky 
techniky a výrazooého maj., 
strovstva, ktoré. neskor šie bo_, 
hato aplik oval a pri svojorti 
osobnom vývine. 

Patrí k umel com , ktor í do:.. 
kážu rozdáoať kr ásu a zážitok 
naozaj plným priehrštím. V 
každej stelesňovanej postam~ 
uTJlatňuje dynami ckú nosnosť tr 
.~ilnú expresívnosť j ej nádher "' 
ného sopránu, k tor ít je charak ~, 
terizovanfi osobitnítm timbŕom., 
zvonir;fími výškami, plastický-, 
mi hlbkami a podmaňujúcou 
živosťou i teplom. Sugestív -' 
nosť j ej ,iaviskovej osobnosti 
v obr azoch láskv, nenavisti, 
Uastia, či utrTJenia sa zvyšuje 
jef maj strovskou schopnosťou 
vžiť sa súčasne do postav!J 
svo.iej hrdinky i do pocitov di ·• 
vaka. 

Lásku k svojmu narodu. k 
mestu dokumentu je svojou 
vernosťou naše.f prvej opernej 
scéne. Z ľudskúch hodnôt i u 
zdobí skromnosť - a prái;e 
táto z nej činí ako v umelec -> 
kom, t ak aj sííkromnom živo .:. 
te pr!kladmí osob:nosť. 

, ~: · :.... . . ···:·;:, l.J.U~~·N' : :RAP~ 
' " ·~~~~· ~·~:·;·,; ;~:· · ::~ 

pot!Í-ehné _. a .i· v · sobot u, ide~ 
bo v nedeľu. · , ' 

*** 
Koganova inte1·pretácia je 

Andrei šestákovej blízka, a 
pr.eto je mimoriadne spokojná 
so šťastím, ktoré ju v Moskve 
stretlo. Tohto roku sa mieni 
prihlásiť na Thibaudovu súť až 
do Padža. Bude študovať. I. 
koncert a II. sonátu D dur 
S. Prókofieva, niektoré ďalšie 
Pa!laniniho Capricia, Francko
vu sonátu a iné. Na hodiná·ch 
s pedar~ór~om hrá všetko na~ 
spamäť. Domov. d·o Bratislavy, 
chodí asi dvakrát do roka. Veľ
m i rada hráva ľudovky. Pri
zna la sa, že tieto prázdniny 
jej splnili až dve t úžby na• 
raz. Ako tandemis tka zúčast
nila sa Slovakia Rally, rpričom 
záver súťa že oslávila ako pri
máška ľudov·e j hudl;>y súhoru 
Rozsutec. P. FtlK(5 

školská hudobná výchova: 
v, • Nová edíc·ia gramoplatní na 

v 1.-5. ročníku 
pocuvan1e 
ZDŠ 

hudby 

Z dotera jších skťlsenosti i výsledkov 
školsk ých inšpekcií je zrejmé, že po
čúvanie hudby v 1.- 5. ročníku ZDŠ nie 
je dostatočne realizované na veľkom 
počte škôl. 

Prlčin bolo niekoľko. Hlavné príči
ny boli hlavne v t om, že ~,>re pomerne 
veľkú čas,ť skladieb na počúvanie ne
boli gramofónové nahráyky. Ak uvá
žime, že · učiteľ · nemal možnosť vyhľa
dať si ·chýba júcU skladbu z rozJi.čných 
zborníko"i a často sa stalo i to, že keby 
ju bol ľ naš.iel. neqol. schc:mný technic
ky ;u· h.1té~pretovat (nap r . "Chyť ma" 
z klavirne)ío .c'yklu čo till deti rozprá
vali .dd 'národného umelca· Jána Cikke
ra ), vidá l ' sá ďálš!ch \pokusov a skladbu 
jednQducho · vynecha.!. · · 

v dr~h~m príp.a,de,. a~ ost~i;né s klad
by mal. nevedel !ch . často metodicky 
správne použiť, .a tak qi-claktický cieľ 
nebo! splnený. 

Uvedené, ale · i ďalšie neme nované ne
dostatky má odstrániť nová pripravo
vaná edícia !l ramoplatní '> nahrávkami 
sklad ieb na :poč(lvanie pre L -5. ročník 
ZDŠ; ku ktorým budú vydané i meto
dické ·list:v. 

Ako som v Hudobnom živote v 8. 
čísle z l. má ja 1972 v rubrlke Učeb~ 
né !POmôcky pre hud-obnú výchovu ( na 
5. strane) písa l, že sa zdá, .akoby vo vý
robe učebných pomôcok pre hudobnú 
výchovu začalo svitať na le.pšie časy, 
stáva S·a predpoveď skutočnosóou, lebo 
v priebehu prvého IJ)olroka tohto škol
ského roka majú U č e b n é p o m ô c
k y v B a n s k e j B y s t r ! c i vydať 
uved·ené platne, ktoré všetky ZDŠ na 
Slovensku dostanú ako ústrednú do
dávku. 
čo bude na r~ramoplatniach nahrat é 'i V prvej časti budú nahraté skladby 

na počúvani·e vyhrané zo schvále
ných učebných osnov a učebníc . V druhej časti bude vzorový pred

nes piesní, ktoré sa budú môcť po
užiť pre ná cvik ,Pi·esnl. 

Ako dodat ok k súboru plat ní na · !PO
čúvanie hudby bude v e ľká pl atňa s na
~ I edujúcimi skladbami: 

a ) Pionierske piesne, 
b) Pionierske · piesne s priatelených. ná

rodov , 
c) Pioni~rske oies ne v podaní det

ských zborov. 

I<.sždá gramoplatňa bude uložená v 
osobitnom obale, na ktorom ok.rem t i
l!'tÍ.Že bude :t.oznam skladieb, k toré sa na 
gramoplatnl n achád2lajú v poradí ako 
budú nahrané. 
Súčasťou súboru bude aj osobit ná 

gramoplatňa s nahrávkami hymien a 
hymnických piesní: Hymna čSSR, ZSSR, 
Internacionála a Pieseň práce. 

Celý súbor ·skla dieb bude obsahovať 
6 veľkých gramo.platní, 1 gramoplatňu 
str·ednej veľkosti a l gramoplatňu ma
iú. 

Výber skladieb zostavený aut orským 
kolektívom je už MŠ SSR schválený. 

úo bude v metod ických listoch? 
Metodický sprievodca bude vyda ný 

osobitne pre každý ročri!k a bude sa 
sklad.ať z týchto ča-sti : 

A. a) úvod a všeobecné pokynyk me
todike IPOČúvanfa hudby, !Pľáca s gr.a
moplatňou a pod. - Táto časť bude 
spoločná pre všetky ročníky a bude 
sa opakovať v každom met odickom lis
te. 

b) Špeciá lne pokyny pre ten-ktor~ 
ročník (osobit ne pre každý ročník) . 

B. Skladby a plesne na počúvanie. 
Táto časť bude s,pracovaná takto: 

- autor a názov sklad by (pi:esne), 
- upravovateľ, 
- int·errpret, 
- vlastný rozbocr - bude obsahovať 

krátke údaje o skladateľov·! (.príl)adne 
inter.pr·et och) prime•rane veku a ohá
IPavosti žiakov. U kratších rpiesní bude 
a j notový záznam melódie a text pies
ne, u in·štrument álhych sk ladieb krátka 
ukáŽ'ka (notový záznam - podľa potre
by aj harmonický), u dlhší-ch skladiep 
notový záznam hlavných hudQbnýqh 
myšlienok slkladby. 

C. Vzorný prednes piesní pre nácvik. 
Táto časť bude s pracovaná obdobne 

ako predchádzajúca, len miesto rozbo-:
ru budú tam met odické pokyny pre 
nácv!ik uvedenej piesne a celý notový 
záznam IP•i.esne ( podľa potreby aj viac
hlasne ) s textom. Pri každej skladbe 
bude uvedené, kde vyšla, rprip,adne v 
akom zboo:níku ju učiteľ môž·e nájsť. 

Pionierske piesne budú spracované 
oodobne ako C časť metodiokého sprie
vodcu, a le na ťormát·e . A4 vo ťorm~ 
zborníka. · 

Po vydani gramoplatni pre 1.-5. roč
ník pristúpia Učebné pomôcky v Ban
s k·e.i Bystrici k príprave nahrávok ore 
6.-9. ročník ZDŠ. 

Takto pomôžu podstatne zlepšiť vy
učovanie hudobnej výchovy v druhe.f 
hlavne.i zložk., hudobnej výchovy mi 
ZDŠ. ANTON ZÁ VODSKÍ' 



ZDENKO NOV AčEK: 
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Tri pohľady na účastníkov Sympózia o vývoji sovietskej a čes
koslovenskej tvorby za posledných 25 rokov: na snímke hore 
15asf českej reprezentácie, v strede predseda ZSS prof. O. Fe
renczy pri diskusii a na snímke dole pohľad na obe delegácie 
pri rokovaní. Snímky: M. Dúbravka 

(Dokončenie z l. str. ) 

Nesteva, ktorý si všímal naj
mä otázky .,trvácnosti" skla
dieb, vztahu obecenstva a 
tvorby, zvl!íšť podnetne hovo
ril o syntéze, ktorá sa dari 
na.ivýznamne.iš!m osobnostiam. 
Problém vzťahu hudobného 
štýlu a obec~mstv.a ďale; roz
víjal prof. Suchoň. ktorv túto 
problematiku ešte spo ·jii s ná
l\l'rhom na nutnú komplexnú 
estetickú v_ýchovu celej mla
dej !:Jeneräc.fe. K teito !Proble
matike sa orldružil ďa l ší prob
lém, ktorý analyzoval dr. Z. No
váček: čo všetko rozumieme 
pod pojmom hudobná reč sú
časnosti, ako tento pojem 
možno vymedziť? Všimol si i 
nesporných hodnôt v IPľehrá
vane.i s lovenskej tvorbe a op
timisticky charakterizoval iei 

.. , 

. ďalšie per~pektívy. Dr. J. Ba
jer tiez ·rozvíjal · otázky synté
zy súčasneJ hudobne{ r€či .a 
Hľadal 'IPríčiny, ktoré vedú k 
tomuto .ia vu. Snažil sa · defino
va~. któré diela prispeli k hu
aobnému vývoju, ktoré. -:- na
opa\<"• - mali ne~at!vny vplyv. 
~v-láš'ť: zdôraznil. co znamená 
pok·r<>k v obsahu. Prof. J. Kre
sánek širšie . hovoril o p.roblé
me .odcudzenia umelc-ov náš
ho storoČia a podčiarkol pozi
tlvnos'ť koncepcie - združovať 
ľudi a vytrhnúť ich z osame
losti, Hovoril tiež o polyštý- · 
lovosti socialistického umenia. 
Pr,of. · E, Suchoň v ďalšom vy
stúpen! hovoril o Qeneračnom 
videni estetických · Problémov .. 
Znova vysvetlil cestu, 'ktorou 
išla jeho ~enerácia a podčiar
kol, že to bola cesta loQicky 
na.i&Právne.išia a pripravovala 
pôdu i ďalšlm Qeneráciám. Od
mietol teóriu niektorých zá
padných teor€tikov, že treba 
začinať od nultého bodu a vy
týčil heslo .,Nie rúcať, .ale 
syntetizovať!" Prof. O. Fe
renczy sa snažil postihnút 
myšlienkový rPohyb, ktorý na
stal v soci•alistických štátoch 
a vysoko hodnotil úroveň dis
kusie. Národný umelec A. Ma· 
čavarlanl sa podelil o svoje 
skúsenosti pri zakladaní ~ru
zlnske.i národnej hudby. Ná
rodnosť charakterizoval ako 
Impulz, n ie ako šablónu! 
Dr. V. Kučera apeloval na väč
šiu lnformatlvnosť socialistic
kých štátov v oblasti kultúry 
a podčiarkol nevyhnutnú ideo
vosť socialistického ymenia. 
Národný umelec N. Ziganov 
upozornil na množstvo nO'vých 
socialistických Jdeí, ktoré si 
žiadajú zhudobn~mie a adre
soval túto .,ponuku" na1ma 
mladým talentom. Okrem tých
to väčšfch pr[9pevkov ob;avili 
sa ešte niektoré menšie. kto
ré skôr rozvádzali už s,pomf
nané námety. 

V rámci s,ympózia uskutoč 
nlll účastnic! vvl·et do histo
rického areálu červený Kláš
tor, navšt!vili viac pamiatok v 
Levoči, v Kežmarku a na men
šfch výletoch si obzreli k~ásy 
našich Vysokých Tat ier. Na zá
ver sympózia sa zhodli, že ak
cia splnila očakávanie. prehrá
vané skladby · dobre reprezen
tu.iťí rozvoj ··národných kultúr 
a diskutované estetické otáz
ky sú 9PQločné pre všetky so
cia listlcké štátv. 

V záuJme opery • • • 
V uplynulýcÍt dňoch sme oslávili návrat opernej scény SND 

pod vlastnú strechu. V súvislosti s touto významnou udalos
t'ott sa viedli rozličné d iskusie o minulých i súčasných prob
lémoch i o budúcich plánoch nášho hudobt1ého divadla. Nebu
de snáď preto aj pre nášho operného priaznivca rtezaujímav~ 
malé pozastavenie sa pri sovietskych opemých scénach, 
o problémoch a pe,·spektívach ktorých diskutoval rozšírený 
Umelecký výbor pre hudobné umenie pri Ministerstve kultúry 
ZSSR. 

Kritické diskusné príspevky sa dosť nápadne stretávali 
v jednom spoločnom bode: v otázke "čo je príčinou upadajú
ceho záujmu obecenstva o operné divadlo?". Hoci odpovedí na 
túto otázku bolo viac, výčitky dopadali predovšetkým na 
hlavu samotných operných scén, 'konkrétnejšie na ich nevy
hovujúcu dramaturgickú koncepciu, konzervatívne kráčajúcu 
po .. vyšliapaný.ch chodníčkoch". V " boji" o návštevníka ·potom 
zákonite vyhnáva konkurenčný podnik - činohra, ktorá ho 
vie prilákať pestrou, sviežou a originálnou zostavou progra
mu. Bežná, pra:c hudobných divadiel - stagnovani e v me
dziach Uandardu a nezáujem o vytvorenie individuálnych, 
charakteristických tendencií - nutne odvádza pozornosť a 
záujem ditJáka od prachom všednosti zapadnutých operných 
predstavení. 

V súvislosti so snahou o oživenie repertoáru operných scén 
sa v diskusii ozvali t hlasy navrhujúce vytvorenie nového 
druhu hudobného divadla - e:cperimentálnej scény, ktorá by 
ťažisko svojej dramaturgie budovala v uvádzaní nových sú
časných sovietskych opier. Takéto ,.laborat6ríum" ' by bolo 
nielen strediskom výchovy poslucháčov k súčasnej hudbe, ale · 
Italo by sa tie'ž dôležitou školou opern(jch spevákov, ktorí 
sa ešte stále radšej pohybujú v kostýmoch .klasickOch opier 
a trpia strachom z novšej hudby. tažko, pravda; očakávať, 
že hiadisko takéhoto divadla by bolo od počiatku naplnené 
obecenstvom. Avšak boj o nové umenie, o novú operu je len 
prirodzeným javom, ktorý túto stále živú formu sprevádza 
už od Monteverdiho čias. 

V priebehu diskusie sa vynoril ďalší problém - problém 
nedostačujúce}, slabej propagácie a reklamy operného ume
nia. Táto skutočnost. žia!, vyvoláva dojem, že hudobné di
vadlá sa reklamy boja. čoho sa však bát'? Ak sú presvedčené 
o dobrej úrovm p1edstavenia, môžu svoju prácu smelo i pro
pagovať. Veď možnosti sa ponúTca dosť: od spolupráce s te
levíziou a rozhlasom až po špeciálne stretnutia s divákmi. 
K tomu je všqk potrebná iniciatíva a zainteresovanosť pre
dovšetkým zo strany divadiel. A n.apokon - diváka by určite 
už vopred zaujímalo na čo sa pôjde pozrieť, čomu venuje 
svoj čas t peniaze. Ak dobrá propagácia a vynaliezavá rekla
ma presvedčí obecenstvo o kvalite predstavenia, znovu budú 
hľadiská divadret plné. 

Nie je to však len jediný spôsob, ako st zabezpečit publi
kum. Nie Je treba zotrváva( iba na stanovisku propagátorov. 
Je tu aj iný spôsob: vychádzať divákom v úst rety. V západ
ných krajinách je síce odlišná situácia,. íná atmosféi-'a,· ale 
stojí za povšimnutie, akým spô~obom sa starajú o svoju náv
števnosť v celom rade tamojších veľkých divadiel. Tieto i n
štitúcie t otiž zamestnávajú špectálnych odborníkov, ktor ých 
hlavnou pracovnou náplňou je stále sledovanie a výskum ná
zorov a záujmov dwáckej obce. O osožnosti takého postupu 
sa napokon 11 niektorých divadlách ZSSR už presvedčili. Prob
lémy so slabou návštevnosťou malo dlho divadlo .,Estonia". 
Dnes však už dokonale poznajú svojho diváka, jeho vkus 
i želania. Problém .,slabá f!ávštevnosť" je tu už vyriešený 
Ako sa to podarilo? Predov.~etkým nadviazartím stykov a spo
lupráce s tamojším Inštitútom sociologických u(jskumotJ, kto
rý sa mimo iného zaob.erá aj otázkami divadla . 
Veľa problémou zostalo ešte nevyriešených, s mnohými 

ťažkosťami sa budú operné divadlá ešte stretávať. Nemožno 
sa však pred nimi skrývat, treba tch r tešit. A aTc sa do cesty 
budú znovu stavat prekážky. snáď pomôže spomienka: spo• 
mienka na tú dobu, v ktorej samotný pojem ,.operné divad· 
lo" vynucoval vážnosť a ohdiv Te spevákom, dirigentom a re· 
žisérom. tJ ktorej tento pojem vyčaril pocit sviatočnosti. Ale 
to nie je sentimentálna spomienka na zašlé časy! To le ~kôr 
impulz. k tomu, al1y sa1aj dnes latka kládla čoraz vyššie! 

Zo Sovietskej muzyky spracovala O. K o v á i' o v á 

Koncertná sez ono 
Tohtoročná koncertná sezóna č e.s

'k ej f i l lz arm 6 nt e sa začala ne
obyčajne slávnostne koncertom, ktorý 
začiatkom septembra dirigoval sveto
známy Leopold Stokowski. Na drama
turgickom pláne česTcej filharmónie je 
ncijsympatickej§ie, že skoro na ka'ždom 
'koncerte sa uvádza skladba nášho ale
bo cudzieho autora 20. storočia, čo je 
oproti nieTctorým minulým ,.okom veTTcý 
TcroTc dopredu. Tohto roTcu filhannónia 
naštudovala napr . Partitu pre sláčiky 

od Dezidera Ka,.do!fa, diela JU·ího Pau
era, Jiŕího Jarocha, Lubomíra Zelez
né,ho a Jana Hanuša, zo zaltraničllých 

autorov sa objavujú mená skladateťotl 

Sostakoviča, ProTcofieva, ChrenniTcova, 
Stravinského, ale i Berga, Dukasa a do
konca i Anton Webern, ktorý ešte stále 
nenašiel svoje uplatnenie " koncertných 
programoch. Program ~ kla.~iTcoo sa 
opiera predovšetkým o Beethovenovu, 
Schubertovu. Brahmsovu a Duoi'ákovu 
tv()rbu . Zo zahraničných umelcov, ktorí 
budú tohto roku vystupovat s ČF, te tu 
celý rad tých, ktorých už dobre pozná
me: Wolfgang Sawalisch, Serge Baudo 
Kurt Masur, ďalej to budú - oynika· 
júci predstaviter !ine.~néh.o -~OtJietskeho 

dirigent~kého umenia Genadij Rozde
stvenskij, Charles Dutoid, pianistka An-

v Cechóch 
nie Fischerová, mladá 1tus!istka Shizu'ka 
l shikawová, Tclavinsta Tichon Chrenni
'kov (predvedie svoj Klavírny koncert 
č. 1) a ďalší. Tohto roku je v drama
turgii skutočne systematická koncep
cia nielen programová ale aj interpre
tačná. Okrem .,tradičného" objavujú sa 
tu i mená skladateľov, ktorí svojou 
tvorbou ešte nept'erazili ~áujem väčšiny 
poslucháčov, rovnako ako mená mla
dých a skutočne talentovaných inter 
pretov. Súčasťou P"Og,.amu bude tiež 
mozartovský cyklus . 

V rámci d1·užby miest Bratislava - Ruse vystúpil v lete v bratislavskom 
Ostredno~ dome pionierov a mládeže Klementa Gottwalda bulhar.~kn det
ský spevácky zbor okružného domu pionierov v Ruse - ,.Dunajské vlny" 
pod vedením dirigenta Antonína Nikolova. Snlmka: ČSTK 

Aj S 11 m f o n ic Te ý o r c h e s t e r 
h l a v n é h o me s t a P r a h 11 FOK 
pripravil program, ktorý faží nielen z 
obľúbeného a vyskúšaného repertoáru . 
Asi najväčš! záujem bude o koncert , na 
ktorom po dlhom ča.~e ~aznie Sommro
va Vokálna symfónia, dielo tJy.~ok(jch 
kvalít - a tiež o krmcert, na ktorom 
dirigent Samuel Jo11es o. i. uuedie Can 
dide od L Bernsteina . Na inom koncer
te dirigent Igor Br~ketof! predvedie u 
nás t iež málo uvádzanú 2. symfóniu S 
Rachmaninova . Za dirigentským pultom 
fOK sa ny.~ trledajr.í: ~a.~lúžilý tlmelec 
Ladislav Slnpáfc, Jean Claude Casades
sus. Nathan Rachlin a ďal.~í ota.~t t za
hraniční dtrigenti. 

'f, HEJZLAR 
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E!igen Suchoi'í: S v ä top l ·u k 
SND 
p ísať triezyo o slávnostnom otv·qre -

ní ct znovustvorení historic -
ke; budovy Sl-ovenského národného di
vadla, a teda hodnotiť i to, čím bola 
otv·orená p.revádzk.a, je ťažká vec: už 
pre atmosféru, ktorá neznáša neQatí
va. le bo ]ej podstata musí byť drahá 
kaž,dému zúč-astnenému, ale i pr-eto, le
bo po prvý raz - darmo ie - každý 
chce ukáz-ať to najkvalitnej šie, najo
sobitejšie .a na.it.alentoyanejšie na ja
visku krásneho stánku operného divad
la. A táto skutočnosť sa ukázala ešte 
mat,ka ntnejšie tým, ôo dva dni pred
tým s le-do vali Qenerálnu skúšku a na
chádzali v ne j - ako na každe .i "pró
be" - i chybičky. Premiérovanie síl 
operného súboru však bolo dôstojnou 
prezentáciou kvalít toho, čo momen
tálne v t e jto oblasti na Slovensku a v 
jeho oe·rrtre máme. Myslím si, ·že množ
stvo domácich i zahraničný-ch · hostí mu
selo zdieľať ten istý. pocit nadšenia 
a lásky, s k torým s a sólisti a ostatní 
zúčastnení podieľali na "znovtlpremiéro
vaní" Suchoiíovej s lávnostnej opery 
S v ä top l u k. A hoci od p1·vého ná 
študovania diela · uplynulo viac. ako lO 
rokov. hoci máme ešte v pamiiti dra
vého a vášnivo s tvárneného · Svätopľu ~ 
ka 1-Iadrabovho. d nes 'Ht nám · oredsta- · 
vuje mäkšími farbatni kres len'ý , soe
vácky perfektnv Sviit-op luk Ond re;ia Ma
lachovského, tá istá Ľutomíra · Márie 
Hubovej, ktorá nič nestratila z ja vis
kovej noblesy, charakterotvorných 
vi<Jstností, ba ich ešte umocnila rokmi 
ľudského dozrie van ia, pre n iknu tím do 
podstaty jednej z mála Suchoiiových 
záporných ženských hrd iniek. Bola istá 
i v t_ých na jvyoäLe jš ich a neľútostnvch 
pa rtiách, ktoré ie1 sk laclateľova .n:lr ti
ttíra vymedzuje . 0;.1iiť sme sa stretli s 
Pappovým iQricom Zábo !om. ľuds,ky roz
pornou, a preto živou pos tavou. ktorej 
spevák dal ni.f~len hlasovú ore p.racova
nosť. ale na i mii pochopenie. orecítenie. 
Ak možno hovoriť o menšej indispozí
cii, snáď sa pre.iavila na výkone Anny 
l(ajabovej-Peňášlwve:i v ú lohe Milenv. 
chybička, či menšie zlyhanie vo vvške 
však iste n ie ie definitívnou, ale mo
mentúlnou záležitosťou - napq-ko.n· os 
tatný zrelý výko n čerstvej lau.reátky o 
tom presvedčil. A kto mňa osobne za
ujal sná<ť najcitovejšie. na ihlbšie (v 
ka ždom ;predstavení sú pos,tavy zvlášť 
blízke nielen autorovi, i divákom .. . ), 
bo la Blagota v podaní Oľgy Ha11ákove j. 
Mäkký, zamatovo znejúci h las bol skve
lým ;predpokladom !'la jei veľké', entré v 
l. de:jstve. Ladislav Neshyba ·tentokrát 
spieval žreca - v d.ruhom obsadení al
ternuje SvätoOpluka. Farbou snáď naj
krajší páns-ky h lboký h las. ktorý nepo
chybne prinesie v budúcich inscená
ciách veľké zážit ky. Prieruzný, kovový 
tenor Arnolda Judta ·v úlohe Sväto.plu
ka m ladš ieho a mäkšími farbami mo
de lovan_ý, technicky precízny barytón 
Juraja Hrubanta v postave Mojmíra bo-
li mladým doplnen ím hudobne výraz
ného naštudovania Suchoňovej opery. 
To, čo podliehalo tak často kritike -
orchester opery, znel pod t akt ovkou 
Gerharda Auera niel-en v kvantitatív
nom, al·e i výrazne kvalitatívnom dopl
není, spresnení, vynesení fari eb Sucho
ňovei par t itúry, rešp ek t u:iúc SiPevácky 
hlas. Zdalo sa, ž·e orchester podľahol 
nie len slávnos tnej chvíl e, ale od is tej . 
doby nabral " druhý dych" smerom k 
s tabilizácii. J·e to snáď na:j;potešitel'h·e.i
š i.a devíza le bo nebola tak očakáva-

~~. t~ko v príf>ed~ S1'év·n:Voh hlasov. Ab
solutórium možno udeliť i zboru- a z 
neho hlavne ženským hlas·om. K rlškova réžia, Vychodilova · scéna a 

' ko~t_ýmy Heleny Bezákovej, vychá
d.7..ali z pátosu, monument-ali.ty, lesku 
kráľov-ského dvora , žiariac v ženských 
kostýmoch "byzantskými" farbami, in
de prech.ádzajúc do tlmene.i él u.ooko
jujúce.i hnedi štylizovan,ých mužských 
kostýmov a účasrtntkov pohanského oli
radu v -2. dejstve. Ak práv·e tu sme po
strádali viac pohybu, or~i.astičnosti (na
prík lad v porovnaní s prvou inscená
ciou, či napr. v uvedení videnej ldbe
reckej i.nsce'nácie ). možno to chápať v 
celkovom názore· r ealizátor-ov, kto·rých 
z·rejme v Bratislave viedla snaha po 
štylizáci.i, náznakovosti, umeleckej de
centnosti. A čo mi'la osobne upútalo 
ako vý.ra.zn ý (a možno d·oposial' nespo
minaný) moment. je jazyk, slovo 
Sväto·pluka, ;písané s hlbokým zmyslom 
pre krásu slovenského. 

* * " 
17. septembra 1972 
Eugen Suchoň: ·Krú tňav a 
čs . rozhlas (Bratislava), 1.9.30 hod. 

p remiéra nove.i rozhlasovej nahrávky 
opery Krútňava v stereo verzii (na

hrávka slúži l ako podklad pre rea li
zovaný fi lm Slovenskej televízie) sa 
stala zážitkom zrejme rPt'e veľmi širo
k.ý , okruh poslucháčov rozhlasu, teda 
nielen pre t~ibh, kto·rí si vypočuli die~ 
lo na prehrávke - v kvalit-nom st·ere,o 
'wedvede ní. A hoci v rozhlasovom týž
denníku ma ist er Suchoň spomína ,.nut
né zlo rušiv)·ch technil"'l{\•ch momen
tov", vzápätí musí konštatovať, že "tu 
bolo znížené na minimum." J e to vy
ni ka.i"tico odvedenil praca - vďaka t ým, 
ktorí myšlienku zr·odi li - i t ým, čo ju 
r ealizovali. Z druhých spomeňme hl·av
ne di riqenta Tibora F rešu, ktorv roz
. pCita l v .se•he i v Svm f.n•,i c!wm orches
tri Cs. rozhlas.n v · Bratis la.ve a mbície 
do:(nz<<f nJ ,·,xirr:,,m , Y ' l · <·~ť vsetku krá
su te_i to jedirwi'ne i opery. ktorá v sú
stredenom poč(tv a n í, bez vizuálnych 
dojmov a v kvalit nom hud·obno -spevác
kom naštndovaní odkrýva celkom ne
tušené l'arby, tóny, svoju véšnivosť ná
metovú i hudobnú - akoby p ísaná ied
nvn:t ~ychom, hoci všetci vierne. že to 
tak u veľkých diel neb.ýva a Je ,práve to 
ie znakom ich dokonalosti . Možnosť mo
delo vania hl-asov ľudskveh i nás:tro io
vých síce odnáša čaro okamžiku, ale 
náhradou za to ie dokonalosť. ideál 

.zvukový i sústredenosť umelecke; oní 
ce na hudobne i "podstate diela . 

Mn()hé postavy Krútňavy boli novo
naštudované a objavné : okrem hudob
ne do dna precíteného šte tinu O. Ma
lachovského, bol tu nový OndJ:.e .i - te 
norista . Milan Kopačka, mo.žno ,m enej 
rOZP9ltený v obraze výčitiek sved-omia, 
ale zato mladistvo d ravý .a spevácky 
perfektný v celom p.red- i pokračo-

, vaní. Katrena Gabriely Beňačkovej ok
rem mladistvosti hlasového mat eriálu 
ukáz-ala h lavne schopnosť modelovať 
charakter pos.tavy, stavať na okrúhlos-

~ ti a mäkkosti hlasu, j ~~ho jedinečnom 
r·ozpä t l a citovosti. Tie to postavy sú 
centrál·ne - ale ani ostatné (a nie je 
ich má lo) nie s ú .spievané s menšou 
zaanqažovanosťou a krásou. Slovenský 
fil harmonický zbor. ktorý sa pripojil k 
t e jto zaujímavP.j s polupráci, vyzdviho l 
party, ktoré sú. stavané na zapojení 
chóru . i ľudového ves elia, vytv·oril d·o~ 
posiaľ nepočuté zvukové faÍ:bv. akým i 
disponuje partit úra skla-dateľa , ale l 
zbor ako taký. 

Dvakrát Suchoň - a dvakrát v s-i.l
ne .i konš te lácii výko·nov, aké zrledk.a 
počuť v tak krátke j časovej hranici. 

TER~ZIA URSINYOVÄ 

Klenotnica 
l'udove; hudby 

Rozhlasová relác ia Klenotnica ľudovej 
hudQ.y .. uz ... 6. rekav. -·pr-edstavuje svojim 
poslucháčom jednotlivcov a vyspelé fol· 
lclórne súbory z celého Slovenska • . Na 
záver tohoto ročníka usporiadal čs. roz
hlas v Bratislave· v spolupráci so Slo
venskou televíziou st1:etnutie ľudových 

umelcov . a kolelctívov z roznych kútov 
Slovenska v Banskej Bystrici. Progr am 
bol stíčasne generálkou pre j eho fareb
né nahrávanie Slovenskou televíziou. 

Vysielanie ľudového folklóru vo far
be j e záslužným činom pracovníkov te
levízie, ktorých k tom1.1to kroku in.~pi· 

rovalo nespočetné množstvo listov '[JO · 

sfucháčov Klenotnice, ktorí nešetria 
slovami chvály, oďaky a uznania. 

V programe účinkovala Folklórna 
skupina zo Sumiaca, ktorej patrilo pr
vé a záverečné č íslo programu: spevy 
koscov a drevorubačov, tráonice a ty
pická horehronská svadba. V ich poda
ní dominovali prekrásne 2-3-hlas~é ľu-

'', 
\ 

Predstavuje 
me hostí toh
to,.očných Bra
tislavských hu
dobných , sláv 
ností, téntoraz 
dva popredné 
komo r né en-
sembly: Praž-
sklfch madt·i-
galistov ' (ume
lecktí vedtí.ch\4 
Venhoda ) a 
Komorn(J stí ·· 
bor v.~ez"ä .. 
zot>ého rozhla
m · a televízie 
(ZSSR ) na čele 
s A. Kornej,e
vom . 

dové piesne. Z Oravskej Polhory vysttl-· 
pila typická gor alská tanečná dvojica 
(ga jdy, husle ) so speváčkou, ktorých 
vystúpenie bolo obohatené tancom Det 
vianske f olklórne et nikum zastupova! 
známy fu jarista a pí~ťalkár J, Rybár. 
Folklórna skupina zo Zvolenskej Slati• 
ny uviedla Slatinské krstiny · - pestt·ú 
paletu zvykov, spevu a tanca , ľudu spod' 
Poľany • • . Skupina-. - t.anefmí"k.ol)_. z Kozár0 .. 
viec zatancovala hopsanú polku , ma ... 
zúr, l1aligátor, čardáš a friškú. Vajno .. 
ranka spolu s dychovou a t'udo~ou in• .. 
štr wnentálnou kapelou vystúpila so 
svadobn)jmi scénl<:ami . Vtipný, t empera
mentný a chorecg raficku prec.ítenú .l1ol 
program folklórnej skupiny zo ' Zamu• 
tova (Zemplín), hudbu . ktorej ,.obsta.., 
rávala" doiJre zahraná sláčiková sku~ 
pina. 

Celý progmrzy_, ktorý výstižne i 1 PÚ p .. 
ne slovom sprevádzal Ondrej Deri'to ·
možno hodnotiť ako prínos a· prísl'ub. že 
podobných hod1~otných podujatí &ude 
čoraz viac. Odporúčame ho , majitei',om 
farebných t elevízorov, kde vizuálne o'zi· 
jtí všetky krásy ľudového folklóru, kťp .. 
rý j e obrazom a dušou života . nášho 
ľudu u minulo.~ ti' i P súčasnosti. 

IGOR ' TVRDO~ 
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Kubánsky balet na scéne SND 
·Ešte pred oficiálnym otvo

r ením s,ezóny sa hľadisko re 
konšt ruovaného SND zaplnilo 
Pr iateľmi taneč-n ého umenia 
Tešili sa na .pohostinské vy 
s túpenie baletného súboru zo 
spriatelene j Kuby, kde - po 
r evolúcii dosi-ahol te n to 
u.m e l.ecký dr uh oozoruhodn v 
rozvo .i. 

Prvor ad ú zás luhu na dobrých 
výsledkoch tanečného školstva 
a na ' r.vchlom ume le ckom . na
predovaní dvoch pro-fesioná l
nych súbo rov - Národnéhfl 
kitbánsl<eho bale tu, ktorý re
prezentu je umenie svo ie i kra 
.iiny doma i v zahrani čí. l no 
vozalo žen ého Baletu de Came
g.uey, ktorý sa zameral na zá
. iazdovú činnosť a na prooaqá ·
ciu tanečného umenia vo s vo-
je j vlasti - mii oresláven8 
p rimabalerín a t\licia AloJlsová 
~ interview s tanečnou teo
reti čkou Marian Horosko vou 
po ved-ala : " Vrátila s om sa po 
úspešnej kariére v popredných 
baletných súboroch <lo rodnei 
Havany, pretože cítim že ku ·· 
hiin ~kv ľud no tr·elwiP lwltúru 
Z ôsmich miliónov Kuh áncov 
sa t. č . ·;ooo záu.iemcov za
oberá sústavným š túdiom tan· 

ca - to je náš veľký úspech. 
Okrem toho mäme veľký po
če t pr iaznivcov, ktor í sú 
schopní odlíšiť ma:lstrovské 
umelecké výkony od menej 
kvalitných - to nás zaväzuj e 
k maximálnemu vypät iu síl na 
každom z predstavení." 

Nevšednými umeleckými vý
konmi si hosťuiúci \lmelci zís 
kali a.i bratislavs ké· oublikum 
- či už v· novšej choreoQr a
ficke.i kreácii Alberta Alon sa 
Con]ugaclon, ktorä je kolážou 
~ iazzovanej k!asickei a afro
kubáns:kei hudby a tanečn.vch 
Pohybov. a~ ebo v ukážkach 'l 

tr-adičného klasického re per
toáru - Pas dp qua tru s hu-

. rl obným s prievodom Cézara 
Pugnlho a d'Auberovho Pas 
d e clas!>ique. 

Sólisti l. Arau,iová, L . 
Barrosa, Mlrta Pla" .[.. Aionso- · 
vá. O. Gonzalesovä. Ch. Alva
rezová, A. Boschová J. Esqui ·· 
vel č l eno\ria bale tného 
zboru · preukáza li vysokú tech
nickú vyspelosť a schopnosf 
prime rane ocl líšif rô~n"" oohv
bovf> š t,íly. 

S mimoriadnym záu im o m 
očakáva li diváci ba letnú verziu 

známe j Bizetove.i o,pery Car
men, v úprave skladateľa Ro
diona Ščedrina. V symbolic ky 
naznačenej de jovej osno ve 
úči nkov-ali iba najdôležit P. jš ie 
pos tavy: Carmen (Aiicia Alon
sová ) , don .José (A. Plisecldj ), 
Es camil lo (O. Salgado ), Zuniqa 
( I-1. Guffan t i) a pe rsonifikácia 
Osudu (M. Ga rcia). Choreoqraf 
Alberto Alonso vvt vo r i l t ento 
ba let pôvodne pre mos kovskú 
primabaJ.erínu Maju P li seckú. 
Kombinoval náročné klas ické a 
moderné impulzívne prvky a 
ladil ich - rPOmocou držania 
tela a rúk - clo štylizovaného, 
Páč ivého španielskeho fo lkló
ru. Interpr~ti mali tentoraz 
mimoriadne · vďa čné úlohy, z . 
ktorých bolo možné veľa vv
ťažiť. 

Súbor Národného kubá nske
ho baletu pokra ču ie vo svo, jom 
ll~eleckom t urné . oo. s priate 
lenvch kra iillách· navš tív i Po ľ-

' ~ko , Bulharsko. C\IDH. Maďar 
>ko a ZSSR qi v<ici v t vch.to 
kra.iinách zre im1·· rovnako 
uznan livo a srcl c>č'rw ~ko u nás 
nr! im ú vysoké ma j<; ll'ovs tvo 
kto ré host ia z Kubv J'PDrE' zen
tujú . ALICA PASTOI;OVA 

Alicia Alonsová v baletnej verzii Carmen. . 



Medzinárodný zjozd muzilcol6gov 
Jedendsty zjazd MEDZINARODNEJ 

MUZIKOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI bol 
od 20. do 27. augusta t. r . u Kodani 
Zj azdy te.jto spoločnosti IJfí vaj ú ka~dý 
platy rok ( predcftádzajúci bol v Ľubla
ne v roku 1967 ). Jasnejšie alco hocikedy 
sa v Kodani konfrontovali dQa svety a 
dve koncepcie muzikologickej práce: 
tradičná - hist oricistická, zameraná u 
prv om rade na výskum údajov, vyčer
pávajúca svoju energiu tak často v 
"bajt s poznámkami" a nová, .do bu
dúcnos"ti zame1·aná náulca, ktorá v mu
zi~ologickej dolcumentácii a prameňoch 
vidí hlavne prostriedok pre širšie 
zhlicul,nutte a poznanie vzťahov: hudba 
- člo~ek - spoločnost. 

Tíeto .dva svety a názory sa prelína
li p/1éa,s ·c-elého zj azdu. Na poslednej zo 
schôdzok, {cde sa zišlo niekoľko promi
nen:_tov . s(lčasnej muzikológie, účastníci 
vyložili svoje názory na muzikológiu 
dneška a. zajtrajška. Pri tejto príleži 
tosti odzneli mnol!é výčitky proti tra
dičnej , muzikológii: exkluzívnosť, ne- · 
.~cl~opn-~sť sl~dooať a interpretova! vý
VOJ sucasneJ hudby, obmedzooanie sa 
na štúdium takzvanej "autonómnej" 
hudby, ktorá podľa slóv j edného z ú
častníkov predstavuje iba 5 percent ú 
hrnnej hudobnej produkcie atď. 

Súčasne sa viiak dnes otvárajú pre 
muzikológiu mimo,·iadne pe1·spektívy, 
Tct·aré bude musieť sledovat, ak sa bude 
chciet dostat zo začarovaného kruhu 
svojej e:r:klttzívn.ostt t terajšej spoločen
skej izolooanosti. Ide predovšetkým o 
r1ové metódy práce: skupinová práca 
stáva sa novou metódou pre všetky 
väčšie proiekty, pri ktorých sily jed
né1to človeka nest-ačia na zdolanie ob
aiahleho vŕivodného materiálu a doku
mentdcie. Ai elektronické spracovanie 
údajov po~kytuje nové a netušené r.nož
nosti nazretia do zákl~dnej dokumen~ 

tácte; stále vo väčšej miere sa núka 
•mtnost automatizovanej, internacionál
•rej difúzie' základných pomôcok. Podľa 
,zav Vladimí1·a Fiodorova aj muzikoló
gia - ako ostatné humanistické náu
ky - bude musier prej s( ši rokou mu
táciou pracovných metód, čo muzikoló
yov privedie k omnoho · precíznejším, 
komplexnej ším a objek t ív nejším výsled
k om. 

Zmení sa niel en metodológia, ale aj 
obsah výskumu. V referátoch sa stále 
znovu vyskytovala myšlienka o nutnos
ti prekonania europocentrizmu v muzi 
kologickej oede. Vyskytol sa návrh, ie 
treba zostaviť globálne svetové dejiny 
hudby, kde by hudobná kultúra každé · 
ho národa· bola sprac;ovarrá u rámc1 
vlastného výoojového prúdenia: teda r1 
r~mci jedného polychrónne periodizova 
neho celku, v ktor om by zvlášt nostr 
podstatných častí neboli ohrozené (Zo
f ia Lissa). I keď je uskutočnenie také
hoto projektu vecou ďalekej budúcnostr , 
je zrejmé. i e minuli časy, ktoré v zápa
doeurópskej hudbe videli meradlo všet
kých ostatných hudobných prejavov. 

Ako stály motív prenikala na zj azde 
" anti _ es~ablishment" komponentu. prí
tomna UJ v tvrdení, že je nevyhnutn{! 
základná reforma vo výchove mlad1Ícil 
muziTcologickúch k ádrov. 

Zaujímavé boli aj výsledky spoza 
"okrúhlych stolov" - o hudobných ~~á 
strojoch ako objelctoch historického an
tropologi ckého výskumu, aj o ·bežných 
metódach štýlovej analýzy. V . pestrej 
mozaike varných referátov sa hovori
lo o jednotlivýc1z problémoch od 
akustických po estetické, : od paleogra
fických po organologické, C1ri:- f?Grtbadtí· 
rov po Verdiho, od gregoriánske'Jzo cho 
rálu po musicae fictae . • . 

Spracoval: A. VRBACK? 

Avízo Košíc 
e Slooenslcý huslista 

Peter MicTwlica · sa v au
guste t. r. zúčastnil na 
M..ajstrovskom kurze, 
ktorý viedol Henryk Sze
ryng a ktorý usporiada
lo Konzervatórium v že
neve. Pre záverečný 
koncert kurzu li)Jbrali aj 
nášho umelca. Zenevská 
kritika hodnotila v jeho 
VIíkone ' r;kus a istotu. 

Skladba dramatut:gického plánu košické.i opery na se
zól1U 1972/73 ;vychádza pr.edovšetkým zo základnej dlho
dobe.i !Programovej línie divadla, JPrihliada na požiadav
ky obecenstva a zohľadňuje l momentálne personálne 
možnosti súboru. Handica-oom pri zostavovani d1·ama
t urgického plánu ie veľmi obmedzooý počet premiér -
Ib.a tri za sezónu (l ), čo nedáva dramaturQii možnosť 
výraznejšiť' vy.p.rofiJ.ov.ať repe~rtoár a uviesť viac ume
lecky pro!:}r·eslvnych t itulov. Na dramaturQ!cký plá n 
dosť neQatívne vplýva aj pretrvávajúci konzervat lvny 
-vkus košického··ohe'Censtva; ktoré - napriek dlboroč
•llým snahám divadla o jeho pretvor!'lnle, vytrvale dáva 
Pľed nosť konvenčným operným t itulom a neveonuje pat
ričnú po:wrnost ani vyn ikajúcim dielam t akých populár
nych autorov, ako sú Ver d i a Puccini, keď náhodou 
nepatria medz! operné "šlágre". Nezáu iem o •Predsta
ven ia opier .ako Turandot. Don Carlos, Samson a Da
lila. Manon, Otello, Tajomstvo, Dievča zo Západu. Lu
cia z Lammermooru a pod. v mi•nu lých sezónach (ani 
nevraviac o nedávnej inscenácii Káti Ka ba novej) -
l keď išlo väčšioou o dobré inscenácie, hovori iasnou 
r·ečou. Lenže .,ťahákov" ako Nabucco. Traviata. Aida. 
Carmen, TOI'>Ca, Madame Butterfly, či Rigoletto ie má
lo, a talk divadlo musi nutne siahať k postupnému ob
novovaniu týchto opier, aby si udt·žalo návšt evnlka (bez 
ktorého by na-pokon ieho činnosť nemala zmysel) .a 
udržiavať tieto diela po viac s ezón na repertoári -
už aj vzhl'adom na pohostinské vystúpenia cudzlch 
sólistov Pochopiterne, v hracom pláne divadla tieto 
PO!JU]á·rne · diela potom prevažujú a tituly dramatur
gicky · závažné (najmä diela súčasnej tvorbv) sa krčia 
kdesi v úzadí a priskoro miznú z repertoáru. Proti to
muto stavu niet o.kamžitého lieku a divadlu zostáva 
nad'alej . úloha. trpezlivo a vytrvale rozširovať divákov 
obzor a nenásilne ho presviedtčať o kvalitách aj ostat
nei opernej tvorby, 

*** 

V Budapešti otvol"ili 
výstavu umeleckého fo
t_ografa László F e j e s a. 
Casť výstavy je venova
ná exkurzom do sveta 
umenia - javiska. f il
mu i hudby. Z materiá 
IDY tejto časti výstavy 
zaujme nekonvenčný 
portrét sovietskeho kla
viristu Sviatoslava Rich
tera nazvaný .. Po skúš
ke ... " . 

................... l 

Klavírny koncert. litografia 1972. 

Na hudobnú tému 
Zväz slovensk,ých vý

tvarných umelcov a Slo
venský fond vvtvarnvch 
umení v spolupráci s Mi
nisterstvom kultúry SSR 
podnietili rad s loven-
ských výtvarníkov z 
rôznych qeneračných 

vr s tiev. aby zaujali vo 
svojej umelecke·i· tvo1·be 
stanovisko k vážnym 
problémom súčasnosti. 

Do ich radu patrí aj slo
venská 9rafička KVETA .. 
FULIEROVÁ ktoŕá k ·' an~ · 
qažovane:i tvorbe pri
spieva cyklom litonrafií 
HUDBA NAŠICH NÁ RO
DOV. 

Kontakty výtvarníčky 

[(vetv Fulierovei s ume
ním tónov sú ·dlhodobé 
a úzke. Po kultúrnom a 
umcniamilovn.om pro
stredí domova na Mo
ravských Kopaniciach, po 
štúdiu hudbv a členstve 

v školskom orchestri i 
v ženskom zbore Dvoi'ák 
- plán zapísať sa na br
nenské konzervatórium 
Pt·ekazila choroba, a tak 
sa Kveta Fulierová roz
hodla pre štúdium qra
[iky ll prof. Bruknera na 
VŠUP. S hudbou sa však 

husle v sláčikovom 

kvartete, založenom ria
diterom školy. qraiikom 
a violončelistom Ztl. Ju
som . hrala aj v brnen
skom mládežníckom ko
mornom orchestri. Po 
skončení štúdii odchádza 
do Havlíčkovho Brodu a 
po kratšei orestávkP 
znovu začína hrať v slá
čikovom kvartete, ale i 

maľovať prvti akvarPiv ,. 
hudobnou tematikou 
hudobné nástroie vkom
oonova né do kvetino
vých iätiší. Až d.o svoi-

ne!·ozhíi'ila: hrala orvé ho prícho<lu dn Rt•atisl ~-

vy (1960') venovala Sil i 
peda9o9ickej činnostlt 
bola učiteľkou husľovej 

hry a lmdobnei výchovy. 
Ako sa ·vo vašej tvor

be odráža súvislosť me
(17.1 hudohným a vÝtvar
nvm ume ním? 

Pre mňa hudba a vý
t varné umenie (v mo;om 
prípa de qrafŕka) nebol! 
nikdy odde lenými svet
mi, ale celkom. Každé 
pocuvanie hudobnei 
skladby vo mne vvvolá 
konkrétnu oredstavu ob
r azu. Nie náhodou som 
postu1me Pre chádzala od 
akvarelu k or·e .iavu čier
no-bielemu. Vyhov-ovala 
mi t echnika kresbv štet
com a voľná q·rafika. 
Dotyky štetcom vytvá"' 
rali čierne body. orioo
mlnai úce notv na bie 
lych stranách. a čiary 

kresbv - linaikv noto
v>ei osnovy. Chcela som, 
a b:v v každe i moie i Drá
ci bola zak li at a nepo('u
teľn á melód ia ktorä bv 
ro rospieva la dušu divá
ke . Už v moiich skor• 
ších dvoch kresbQch -
J ar I. a Jar ll., kd P ie 
v chvenf bodov a čiar 

obs iahnutá me lódi-a . na 
pätie č!erne i a biele i ml 
zastupu·le forte a piano, 
odstuoňovanj.e šeclvch 
tónov dodáva mäkkosť a 
dramatičnosť - sa Pria
mo obiavui\1 siluetv hu
dobných nástroiov Ai v 
obdobf Prechodu od 
kresby ku Qrafikť' na i
mä k litoorafii. hrá hud-' 
ba veľkú úlohu , a n ie• 
ktor é z moiich komoo
zlci! sú oriamo inšpiro
v.ané hudobnými sklad• 
bam i : .. Ca ikovského l<la 
virny koneert" . .,BP<>t ho
venova Osudová" , ,Me• 
sačná ~onáta" 

Ako Sfl zrodila téma 
,Hudba našich náro-
dov?" 

Vonkagf pod•net •· Pri
šiel zo stranv SFVU a 
Ministet'5tva kuiUí rv 
SSH, k tor! s návrho n1 na 
a.nqa.ž·ovan(J tvorbu vv
zvvaH výtvarn!kov IIŽ 

koncom roku 1971 k no
vo orientovane; práci. V 
oodstate som však tému 
nosila v or·edstave už 
d.J.hšf čas. a ta'k som sa 
mohla zapoiiť a Predo
strieť náwh - s.praco-· 
vať temat ický cvklus 
ood názvom Hudba na
šich národov. inšpirova
ný sklaclbam! : Klav!rnvm 
koncertom Petra Ebena. 
Konce rtom pre husle a 
órchest er Arama Chača
turiana a Concertom in D 
Oľ·e orQan od J ána Zim-
1111-'l•a . Inoe ŠIŠKOVÁ 

Nazdávam sa, že v dramatur gickom pláne košickej 
op·etw na novú sezónu by úlohu spr-ostredkovateľa me
dzi divákom a súč·a.snou opernou t vorbou mohla úStPeš
ne zolu·ať opera Ca!ľla Orff,a - Múdra žena, pred•ovšet
kým svojou prl.stupnou a zrozumiteľnou hudobnou re
čou. Múdra žena bude uvedená v kombinácii s rozkoš 
nou .Mozartovou jednoaktovou buffou Divadelný riadi
teľ. šD si ňou roz·ší·ri svoj mozartovský repertoár . k torý 
dotera.2 obsiahol pt:akticky všetky hlavné diela salzbur
ského majstra. 

Umelcr na BHS: Belgický organista l!'lor Peeters rJystúpi v Koncertnej srem SF 11a recttálí zostavenom 
z diel J. S Bacha, C. Francka a vlastných Reprezentantkou Pol'slca na tohtoročnom l nterpódi u bude vio 
Zončelistka Bogumila Reszkeová. 

Ná~špevnfcku op.eru, publikom už dlho dôrazne po
fl!tlovanú, reprezen tu;e v nove; sezóne Pucciniho Bo
héma, zaradená ako prvá oper.ná premiéra sezóny. Do
mácl.r ~tvor-bu, .ktorá ie ·v súčasnosti dosť slabo za
stúpe.nä · (<i'ba P. re danou nevestou , Káťou Kabanovou a 
Hol~ubkovou Tťižbou) bude zastupovať S meta nov Dali
bor. Obrn.edz.enim počtu premiér zišlo z plánovaného 
uv.e-Qenia Gluckovho Orfea, ktorý mal rozširiť slohovú 
paletu·· ' košickej opery o dielo predmozar tovské. do
teraz v SD neuved·ené. 

Balet -so .svojou jedinou premiérou sa vymaňu je 

z · prevahy klasiky v dotera iiíom rep.ertoári už dosta
točn'e zastúpenej a s ia ha po · Ščedrinovej baletnej v·er
zil Carmen (lPodľa Bizeta ) a Po Bartókovom Zázračnom • 
mandarínovi. Tiet o tituly · by· mali baletnému súboru 
pos;kytmúť , fl9s~a tok možnos tr na rozšírenie ta·nečno- · 
vyr.azových · prostri-edkov, uplatniť moderné poňatie 
chbreograf.ie a · ·pos:kvtnúf j , návštc~vníko vi za u i!mavv 
kont1·astný večer. 

ROMAN SKimfEK 



Fi·n·la·ndia .. 
v hudbe 

FJNLANDIA - je nielen nárz:ov štá-· 
tu, ale a j reprezentač-ne .l koncertne:l 
budovy v hlavnom meste Ffnska, v 
Helsinkách, Pri zmienke o Ffn!lku vy
noria_ sa. obra zy l-esov, vôd a jazier, 
ktorych .1e t am vyše 35 000, tradlcia ry
bolovu a poľovn!ctva, tradicla športu, 
meno legE!Illdárneho maratónskeho bežca 
Nurmiho, ktorému na pamiatku posta
~lli ~5'chu pre d obrovským olympijským 
stad10nom a v Mestskom múzeu. F!nska 
aEchitekt úra si dobyla svet, mane.1 sme 
vsak info.rmovanl o hudobnej kultúre 
t ej to kr.ajiny. . · 

Vo Fínsku sa usporadllva každý rok 
niekoľko festivalov. ako napr. operný 
fest ival v Savon!Hne , hudobný fe.stlval 
v Turku, divadelné leto v Tampere fol
kloristický festival v Kausttnene '(cel
kove Ich je deväť) . Najväčšie s(l však 
slávnost11é tyidne v Helsinkách, k toré 
uz.atv~ajú retaz fínskych festivalov, a 
to v case od 25. VIII. do ll. IX. Všetky 
t ieto festivaly majú podľa proQramu 
medzinárodnú účasť a sú veľmi st arost
livo pripravené. 

Do hels inského festiva lu .1e zarade
ných cca· ·50 akcii, Z tohto vel'·kého IPOČ· 
tu s·om mal možnosť !POčuť a vld•leť len 
určitú čast. Zahajovacl koncert Mest
ského symfonického orchestn dirigoval 
Paavo Berglund, ktorý uviedol dve dde· 
la súčasných f!nskych sklad:ateľov (J. 
K-Qkkonen a . M. Rautio) .a IV. symfóniu 
národného skladat e l'a J. Sibelia. KLa
vírny koncert skladateľ.a M. Rautia 
skvele pre dviedol talentovaný mladý ja
ponský kl·avi-rista Izuml Tatena. 

Nedožitým 90-t iném Zoltána Kodá~ 
Jy.a venovali komorný koncert, ktorý 
bol v malej komorne j säle pre 350 po
slucháčov. Na prog.rame bolo prvé a 
druhé sláčikové kV>arteto, Sonáta pre 
violončelo - sólo· a Sonáta pre violon
čelo a klav!r . Diela p.redvle.dlo talen
tované mladé Finlandla-kvarteto, skve
lý violončelista A. Noras a kJ.avlrlsta T. 
Valstat. Súčasne otvm:m aj výstavku 
zo .života a diela maďarského majstra. 
Spevác.ky recitál basbarytonlstu Martti 
Tavalu s·tal sa pdam manifestáciou 
pre obľúbeného fínskeho speváke. účin
ku je väčšinou v cudzine a vo svojej 
vlasti vystupuje J.en sporadicky. P.red
niesol piesňové cykly R. Schum.anna, 
H. Wolia a nai)Xlkon .,šaľaplnovským" 
spôsobom Musorgského !Piesne O t im e! 
a smrt-i. Nadšené obece.nstvo sl vyntl
tilo:~i!>rídavky .a ,,skvelý ' Tavala · zaspie 
val" niekol':kó~' ' fíri.škycli · ).'i:úlov~cb plesni 
(na 'lUáviťi ho sprevádzal I. Gage ). 

S veľkým záujmom som počťlval kon- . 
c·ert mladého 25-ročného brazllske
ho klaviristu Nelso.na Frelra, ktorý s 
n~omylnou a perfektnou technikou a 
š irokou tónovou paletou predviedol die 
la · Moza rtove, Chopinove, Lobosove a 
Schumannove. Pre plnené sála vo F.in
landii silne a•klamovala Brazilčana, kto
rý pridával nie:koľko menších skladdeb. 
Azda pri Chopinovi ma l Fre ir prejavit 
väčšiu citovú hudobnll fantáziu. 

Z ďalšieh · festly.a lových POdujati bol 
zaujímavý operný večer vo vel'kej sále 
Domu kult úry. Ffnska národná opera 
predviedla O!Peru Juha od svo jho skla
d.atera Aara Merkanta. Toto význačné 
dielo sa o;piera o námet z ry.bärskeho 
prostredia v 18. storoči a odohráva sa 
na hranici medzi Svédskom a Fínskom, 
~ obchodnlcke.i dedine Uhata. Drama
tický de j dal skladateľoV'l možnosť na
písať sllhé operné dielo, námetovo pr i· 
pom!najllce trochu Janáčkovu J e j pas
tol'kyňu. Výbornt speváci l v~ni~ajúco 
hrajťíci operný orchester Fínske j ná
r odne.i opery pod vedením dirigenta 
Ulfa Soderbloma zanechaLi hlboký do
jem. 

Mal som i možnosť zúčastniť sa s 
V·el'·kým záujmom očakávaného kon
certu japonského NHK symfonického 
orchestra z Tokia.. Pri dirigentskom 
pulte st ál veľmi t al·entovaný Hiroyuki 
Iwaki, ktorý s vynikajúcou sólistkou -
mladou Japonkou Masuko Ushiodovou 
Rr edviedol SJ.beUov husľový koncert. 
J vodom zazne la symfonická skladba 
moder ného výrazu Bugalku od Toshlro 
Mayzumiho, ktorý preukázal silný skla
dateľský t alent. Na záver tohto koncer· 
tu odznela IV. symfónia P. l, Cejkov
ského, ktorá bola do detailu VY!Praco
va ná a vyvážený zvuk znamenitého or
chestra oslnil obecenstvo vo vypre da• 
nej sáJ.e F'inlandle. 

Okrem t ýchto konc'e.rtov som videl 
niekoľko výs tav ffnskycb mall.arov, so
chárov a g.raf-ikov, výstavu an,gl!ckých 
výtvarntkov a detských kresieb. Vel'ká 
kolekcia sôch boJ.a umiestnené v par
ku a maďarsiká umel·eckA fotogra.t la v 
jednej z mestských galérii. Vietky po
du.iatJ.a d vý·&tavy sa tešili veL'kej .,azor
nosti obece nstva a denne naplnené kon
cer t né sály l divadlá ukazuj(~ vysok\l 
kultúrnu a.roveň národa. Je potrebné 
vyzdvihnllť a j dobra a l)remyslenú or
Qanlzáciu riaditeľa festivalu SeplJa 
Nummiho a jeho zástupkyne Maj · Nuor
tllovej, ktorf s malým se·kretariátom 
p.ripravuj(l a ria·d!.a cela agendu a prle· 
beh festivalu. Na festivale vystupoval 
len jedB~n e nsemble z Ceskoslovenska 
a to súbor Blue Effect z Prahy. 

JÚLIUS KOWALSKI 

S tály b~st Slôvenskej tllharmónle sa 
s nasou symfonickou reprezentá

ciou zišiel tohto roku už po druhý raz, 
tento l'az však v nahrávacom štúdiu. 
Svoj ich päť supraphonských platní roz
šfrl ešte o snlmku OPUS-u, na ktorej 
zaznejú štyri Brahmsove menšie zboro
vé diela s orchestrom. Náš rozhovor sa 
preto dotýkal prevažne gramofónovej 
problematiky. 

Z Brahmsových vokálnych kompozi
clf, ktoré t eraz nahrávate so Sloven
skou filharmóniou a s jej zborom, sú 
napriklad Nénle a Lled der Parzen 
(Pleseň sudičiek ) v poslucháč skej ve• 
rejnostl prakticky neznáme . . • 

Zi•a•ľ, hrávajú sa Ien ~riedkakedy, p.re
tože poriadatelia koncer tov dávajú 
prednost oratórnej hudbe s mnohými 
sólistami. Sú to však nádher né skl·ad
by, plné svl·atočnej vážnosti, ktorä vy
chádza z osudovej t ematiky. Opierajú 
sa tiež o najlepšie t•exty, akými ne
mecky plsaná poézia d·lsponu.;e. Takých 
nedocenených !POkladov by sa vo sve· 
tovej llter·at úre našlo viac, na urikla cl 
u Mende!sS()hna aJ.ebo ll fl' •·1• ·r-l A 
St·IIaussa. S veľkým! ťaž' " · ; . 
to komornejšie diela pre.,aoLu.i ú na 
ko·ncer tné rpódium a:l u nás doma, ale 
POtom slávia vždy vel'ký úspech. 

. ' 
Akým iameŕóm 6y sa ~ára viÍs mali 

pri dnl'inej obrovskej kookurencll ube· 
rať novf gramofónovi firma? 

Orient~aJ by som umelecký prog:ram 
väčšmi na skladateľov, než na interpr e
ta. To znamená, vydávať skladby v ur 
čitom autent ickom zneni padľa muzi
kologlckých a nie individuaUstiokých 
hľadisk - · a tým poslucháča zno'Vu spo
jiť s autorom. Obálku Beethovenovho 

l NAš ZAHRANIČNÝ HOSf j 

Hans Swarowsky 
v OPUS-e 

diela by nemal zdobiť POrtrét diri s:~en~ 
t a, ale Beethovena. A som p.r.esvedče
ný, že práve socialistické · krajiny maj(i 
pre t akúto dramaturgiu najvhodnejšie 
podmienky. I konvenčné stanovisko 
však dáva nove j gramofónovej značke 
isté možnosti, !Preto~ každá ponuka 
vzhľadom na ustavičný technický rpo
krok po určitom čase zos·ta1.·ne. Stereo
fónna verzia tvori už tretiu nahrávku 
kmeňového ·repertoáru - a všetci mu
zikanti IPObéd~J.11l technikov a Inžinierov, 
aby prišli opäť na čosi or igináln-e a 
mohli nahrávať po štvrtý raz. 

Ak by ste · st celkom sám smeli vy
brať niektorú skladbu pre gramofóno
vu nahrávku. ktorú by st e si s prihliad• 
nutfm na súčaan6 ponuku zvolili? 

Je to veľmi tiafká ot ázka. Určite však 
takú, ktorä . je podľa môjho muzikolo-

· !1[ó~h~ prešViedčét1la nahn:äná šťýto\io 
·zle. Naprfkl·ad Händlovým or.atórlá;m 4 
Mozartovým koncer tom chýba na zvu
kových zázn-amoch kedysi požadovaná 
improvizácia. Pre parižsky Club de 
Disque som s GuldQm nahral dva Mo
zartove klavlrne koncerty so všetkými 
improvizačnými voľnosťami a ozdoba
mi, ktoré au tor pri interpretáci i pou
žíval - ako 'potvrdzujú písomné do- ' 
klady. Keď sme potom iedne.i veľke .1 
gramofónove j spoločnosti navrhli ob- . 
dobnú štýlovú reprodukciu. zOdpovedn~ 
pracovn!k nám od!l)ovedal: súhla sim s 
vašou koncepciou, ale nemôžeme ju pr i
jať , p~·etože by sme bla)llovali ost at 
ných sv·et<>známych Int erpretov. Chcel · 
by som v dobovom duchu nahrať nie• 
ktoré Hän dlovQ <>ratórium ale,bo r an·é· 
ho Schonberga, riaprlk lad Piesne z Gur 
re , Pe llea a Melisandu, t enorové piesne. 
Posledné dve možno us:kutočnlm v bu
dúcom a·oku pre Supraphon. Sntvam l ' 
o t om, nahrať t•az Beetbovenove symfó- · 
nie, pričom základným vodid lom by bo· 
li metronómové tempá. Pôvodné úda.1& · 
sa t otiž všeobecne porušujú v prospech 
fa lošnej sentimentality a každý Ich od
mieta bez t oho. že by ich však vyskú• 
ša l. 

Na zäver ešte· negramofónová otáz• 
ka. Všimli sme sl, že vás na pohostin· 
skych zäjaz<loch často sprevádza nie•. 
ktorý z vašich žiakov. Patri to ku va• 
šej pedagogicke j činnosti? 

Týmto spôsobom umožňu.ie'ql mladé· 
mu diťi gentovl, aby v ,praxi !Poznal. na .. 
št~dovanie men,e j hrávaných die l. 'Na- · 
vyše z!skava l pre svoju budúcu ka .. ·. 
riéru nevyhnutné spoločenské kontak• · 
t y. Za to mi v·šak .' musi robiť šofPt·a, , 
pretože I<eď pracuje!ll, zo zásady ne• .. 
r iadim auto. MIROSLAV ŠULC 

Varšavská komorná opera 
sa dramaturgicky or ientujú na málo zná· 
me diela pot ských autorov. 

Z prvých operných premiér , ktoré úspe§• 
ne odzneli v niekol'kých repr ízach, spo• 
meňme aspoň Moniuszkovu Karmantolu, 
Pai slel lovu L a ser vu padronu. Kurpi•Úkého ' 
šar latána, Telemannovho Pimpinona. Draoo~ 
matur gické . pl ány r.cvádzajú opery Kamien
ského, El snera i opery z čia~ Tcráta . Vla,. . 
dislava IV. 

Realizovaním Var§avskej komornej ope· : 
ry vznikťr. vo Varšave vedľa Scén11 Emila · 
Mlynarského pri Veľkom divadle druhá ko
morná scéna. Avšak zámer y t ých t o dvoch 
scén sa nekryjú. Scénu E. Mlynar ského 
možno prirovnať k Apol!osaal pri Staats· 
oper v Berlíne, kým V aršavsk á k omorná 

Za svojej desaťročnej existencie účinko 
val stibor· dnešnej Varšavsk ej komornej ope
ry pod niekoľkými názvamt. A% v r. 1971 
zásluhou Ministerstva kultúr~ PĽR nastala 
reor ganizácia súboru.. Vzni~la Varšavská 
k omorná opera .~ pôsobnosťou nielen vo 
Var šave, ale i na celom území Poľska. Jed 
ném u . umeleckému vedeniu podliehajú dva 
cel ky: stála scéna so sídlom vo Var šave a 
scéna zájazdová, ktorá s rovnakým progra
mom ako má stála scéna, podniká zájaz
dy. I keď u vokalistov a inšt rumentalistov 
prevládajú mladí hudobníci , úroveň oboch 
scén prevyšuje bežný štandard. Pri. výbere 
obsadenia VarJavskef komornej opery sa 
pr ihliadalo na t o, aby orchestr e oboch .~cén 
nepoj ali hrá~ov popredných varšavsk ých or· 
chestrov;- aby· ·sa '%ac1tovala ~'nezávislost: ·hu
dobníkov od tnýeh teUes llt inštit úcií. Pr eto 
do orchestr ov i ·ao zborov pri j ímali pre
dovšet kfím hudobníkov, ktorí iba predne
dávMm ukon/!ili !túdid, resp. aj študujú-· 
cich hudobnlkov. 

·• opera · mieri &kór. .fo-oMvedeniam fel~en,'i'tei- \;"! 
novským. , . ., 

Andrzej Hiolski v i nscenácii 
Moniuszkovej Kar manioly. 

l keď sa Var!avsk4 komorná opera za
meriava predov!etkgm na predvádzanie 
opier, povinnosťou každfho člena . orehest r a 
je účinkovaf af s6UsHcky, resp. v ooneer
t ách grosstlah - v r'dmct podpísanej zmlu 
vy. K oncerty b"UvafO. rm~ mesačne, pri/!om 

Stokowski po rokoch 
Jedného z najslávnejších dirigentov 

tohto storočia, Leopolda STOKOWSK!t
HO opriad.a čaro úcty a obdivu k ne
všednej umeleckej vitalite, pevne vzdo
rujúcej fyzickému veku - deväťdesia• 
tlm rokom. Z Ameriky, ktorá je jeho 
mnohoročným domovom, pricestoval do 
Prahy dirigovať českú filharmóniu na 
dvoch úvodných l(oncer• och nove i sezó
ny. ":Zivú", ster eofónnu nahrávku 
oboch lconcertov uskutočnila anglická 
gramofónová fi rma DECCA v spolupráci 
so Supraphonom. Nechýbal ani televíz
·ny prenos koncertu. 

V niekoľkých voľných minútach pri 
generálke sme požiadall majstra o roz
hovor. 

V Ceskoslove ns.k:u som vlastne už po 
treti raz. Na !Prvú návštevu sa už dob· 
re nepamätám. Ako malý chlapec som 
bol s rodi čmi v Marilínskych Lázňach. 
Ov·eľa väčšmi mi utkvelo v pamät i 
stretnut-ie s Ceskou filharmóniou pred 
ll rolkmi. k>edy sme prvýk·rát s.palu mu
zlcfrovall na koncer toch Pražskej jari. 
Vtedy i dnes sa uskutočnil môj sen -
dirigovať orchester zlože•ný z hráčov 
rovnakej národnosti, čo v Amerike n!e 
ie možné. Rád sa vraciam k muzlka·n
tom, ktorým nechýba s rdce, hlava ani 
technlcká vyspelosť . .. 

• . . Pr iamo som sl vyžiadal naštudo
van ie t ro.ilce zauj!mavých s·kladleb. Svo
ie transkripcie Bachových diel uvádzam 
často a rád. Chce m poukázať na mo
hut n1l skrytú kompozi čnú s!lu, dávam 
im možnosť vyniknúť v interpretácii or 
chestrálneho kolosu. Som presvedčený, 
že ani sám Bach by neodolal zv·odom 
mode rnej orchestrlície - ak by sa jei 
dožil. A !POtom: hra l som Bachove 
skladby od detstva, najskôr na čemba
le, neskôr na ornane. Nie ie škoda, ak 
všetky hlasy vznlka;o v .. chladnej" 
mechanik·e nästro.tov ? O čo boh atšie 
oôsobí or ches trálne <Predvedenie, kde 

každý hráč prispieva svojím podielom 
citu a umenia do spoločného súzvuku? 
Okrem Bachových t.t'.aMkr~!'Cit (Pt"eiú· 
dium a fúg.a Es dur, Pa.ssacaglla c mol, 
Chorálová l)redohra ,,Wachet auf • . • ". 
Toklíta a fúga d mol) vybral som do 
programu i ďalšie svoje obľúbené 
skladby: Elgarove ·variácie Enigma a 
Sk.ria-blnove monumentälne dielo · Poéme 
ľextase. Mal som záu jem · na tom, aby 
gramofónová platňa, ktorá v=ikne z 
nahr ávok koncertov mala o jedinelý re
oertoär. 

Boli ste je~ým z prvých dir igentov, 
ktori sa pr i zrode nahr4vaeej techniky 
nebáli postaviť za .mixážny pult a rea
govať SlJO)očne s orchestrom na · nové 
zákonitosti zvukov6ho d znamu. 

Ano, zažil som zrod nahrávacej tech
niky priamo v .,kabfne". Skl.lšál som 
postaviť viac mikrofónov, l'ozmiestniť 
rôznymi novými spôsobm! hráčov. Dr
žal som palce všetkým éram nahrávok 
- dnes sa už l st ereofónia sta la bež
nou, Azda ked' som sa dočkal kvadl'O
fónle a zrodu v1deof6rue - môžem byť 
spoko jný. Mám záruku, že hodnoty, kto
ré som vytvoril, budťl v kvalit ných zá
:mamoch zachova·né. 

S k toeymf skladbami našich autorov 
ste sa dôverne zoznimili? 

Na.1väčiml obdlvu.1em a tiež na.1cas
tejšle som dlrls;oval skladby Dvoi'áko
ve. A z nevyčewateľne.1 klenotnice sve
tovej t vorby ? Cttm sl oredovšetkým 
skladby J. S. Ba·oha, v Amer ike rád 
uvádzam d iela Čajkovskfho l Skr!abina. 
Všetky hodnotné diela S'ťi mi blizkoe. 
Sťlhlasfm s novými exper imentmi v 
hudbe, sledujem Ich vývoj - l keď som 
v poslednom čase nič podobného ne · 
uvádzal. 

Varšavskti komorná opera má dnes za 
sebou niekoľko zahraničných úspechov. 
napr. v Juhoslávii i 11 Taliansku. Na svo·' 
j ich ďalších počíta ok rem predvádzania 
operných inscenácií v t akmer r ovnake j mie
re s k oncer t nou činnosťou. aby t ak mohl a 
dôslednej §te prezentovať diela poľskej hu .. 
dobnej kult úry. 

Ruch muzyczny 13/1972 
spracovala V. Adamčiaková 

Snlmka: B. Benfček 

Ako hodnotíte kvalitu európskych or• · 
chestri lnych telies v pomere k ame• 
rlckýmt 

Vo všetkých krajinách sveta nastal 
rapfdny vzrast techn!cke.i ťirovne, ale 
orchestrálna hudba má ešte iednu roz
h?dujllcu stránku - hlbku výrazu a 
Cit u pre hudbu. A precítenie je ove!'a 
dôle žit ejšou cen.nosťou ore hráča di
rigenta - a naJmä pL·e · · m~ročné obe .. 
censtvo. Myslím, že v budúcnosti to 
f.tu de rozhodu .iúce umelecké kritérium. 

A vaše krédo? 

Všetci by sme sa mali usilovať s·pO· 
!očnými priateľsk:l'ml a mierovými s ila
mi citu a rozumu tvoriť na našei ma
lej planéte nesmrteľn~ hodnoty. 

M. B. SVOBODOV Á 



Obrazom 
o hudbe 

Zo slávnostného otvorenia novej sezóny 
v opere SND: šéf opery Pavol Bagin pri 
otváracom pr!hovore pred uvedením ope
ry Svätopluk T.itulm1- postav-u. -v -novej , . 
Inscenácii opery Eugena Suchoňa vytvo
ril Ondrej Malachovsk'ý. 

Snímky: J. Vavro 

IJ pozornenie 
Práce do .,Silťaže na novll tvorbu 

•H'e zač! na filce a po·kroč!leišie muž
ské, ženské a miešané zborv á ca
•el!a" vyp!sané Maticou slovenskou 

1 Slovenským hudobným fondom v 
Bt·atislava v dvoch kateQórlách 
(A. úpravy stovens)cých fudových 
..,lesní so sociálnou tematikou, 8. zbo
~ové skladby na texty slovenske] 
lloézie s revolučnou a soblätnou te· 
matil<ou l odovzda 10 autori rta fneskôr 
-io 31. decembra 1972 Členskému 
ústrediu Matice slovenskei v· Marti· 
Ile ul rh.l·•hn<lll<>tnv. 

e Vo veľkej sále prais~ej · Lucer
ny sa v dňoch Zll. -21. októbra t . ŕ. 

uskutoční deviaty . ročník MEDZINA· 
RODN~fiO J·AZZOV~HO FESTIVA·LU . 
Na Hyroch festtvalo vých koncer
toch oystúpia okrem :;nám!IC1! súbo• 
rov a skupin (orchester G. Broma, 
orchester L. Simona, pofskt .r;okál· 
ne kvarteto NOV l a ďalši l aj §pič· 

kové di:xieland" •Jé súbory zo sacia· 
listických krajín. ktoré sa po uve• 
dení ~amostatn.Qch programov .~poja 
k záve~ečn~mu {(l)lektívnemtt jam 
session priamo na pódiu; orchester 
sólist ?u, vedený K . Ružičkom, pri· 
pravil program z pôvndných domá
cich skladieb, ktoré predvedú §pič 

kou! československí sólisti, a na zá
ver vystúpi INTERJ AZZ. festivalový 
orche.~ter pod ve.dením Václava Za· 

e Dňa 25. septemiira t. r. bol v z:rkädlovej Sieni Prl 
maclálneho paláca v Bratislave jubilejný koncert z tvo.r:. 
by 21asl, umelca MichaLa Vileca. Peri príležitosti 70. na
rodení-n skladateľa odzneli Šty.ri skladby ore hoboj a 
klaví~, op. 42, Balada pre dva klavíry a Divertimento 
pre štyri flauty op. 44. V druhej polovici t:~roQramu 
zaznelo Divertimento pre sláčikový orchester a klavír , 
na 4 ruky, 01>. 25. úvodne slovo mel ~as!. umelec šte· 
fan Hoza. 
e Štátne divadlo v Brne uviedlo 21. se,pt·embra t. r. 

v Janáčkovom divadle operu A. Dvoi'áka Dimitrij. e V dňoch 11.-14. septembra t. r. zasadala v ·Prahe 
medz'lnárodná porota rozhlasovej súťa~e mladých hu· 
dobníkov CONCERTINO PRAGA l972, ktorej predsedal 
prof. dr. Václav Holzknecht, Porota posadila 32 ko
mor~ých sllborov z Argenttny, MCR, NDR, NSR. PCR, 
Rakuska, RCR, ZSSR a CSSR. Za pozomosť stoji aj 
čestné uznanie slovensMmu duu zo ŽH!ny - z. 'Kop:. 
čá.kovej a E. Mtnt!ilovej, Súťažilo sa v kategóriách: duo, 
tno, kvarteto. kvinteto. Nositelia prvých a druhých 
cien vystúpia na laureátskom koncerte v Prahe - v Do
me umelcov - 18. novembra t . r. e Redakcia symfonickej hudby Cs. rozhlasu v Bra 
tislave - konkrétne redaktorky: Z, Bernátová, M. Zva• 
rová a O. OdzQanová - pr!pravu.1ú od 5. októbra relé· 
eiu "Päť otázok pre vás". Bude to hudobný kvíz z rôz
n:ych obla.Sitf vážne1 hudby. Relácia 9a bude vysielať 
vzdy vo sv·rtok na stanici Devin o 16,25 hod. Trikrát 
za sebou budil v r-elácii otázky o skladateľoch, Inter· 
Pr.etoch l hudobných centrách Slovenska, Čiech a Euró
PY z oblasti s.vmfonickej hudby, vo štvrtom týždni me
siaca Prídu na rad otázkv z ooerného umenia. 

Medzinárodná hudobná jesen 
Už oo tretíkrát US!POL'Iada MDO v Trnave jesenný 

cyklus konc.ert·ov za ťíčasti IPO:Pr·edných zahraničných 
a našich sólistov l umeleckých telies. Medzinárodná hu
~obná · .Jeseň Trnava '72 nadväzuje proQramovo na Bra
tislavské hudobné slávnosti, ktorých poriadatelia sa 
snažia rozšlrlť sPoločenský dosah festivalu i mimo Bra
tislavy. Trnavská akcia bude v dňoch 6.-21. októbra 
t._ r . Dňa 6. októbr~ t. r. sa predstaví Bulharský s pe
vack:v zbor pri Mlntsterstve spojov a informácií zo So
fie, ktoxý hosťuje u nás na oozvanle Speváckeho zboru 
slovenských učiteľov. Dňa 14. októbra v rámci koncer
tov H_udobne,i mládeže v.vstúpl' BACH Orchester z Lip· 
ska. Státny symfonický orchester z Gottwaldova pod 
vedenlm Zdeňka Bllka bude mat koncert 19. októbra 
t. r. l s tromi sólistami tohtoročného lnterpódia ). Na zá
ver Medz!národne.1 hudobnej jesene uskutoční sa 
(v spolupráci s Osvetovým ústavom) Celoslovenský fes
tival zborového spevu (21. októbra). v ktorom sa pred· 
stavia 4 popredné spevácke zbory zo Slovenska, a to: 
Bratislavský komorný zbor 100d veden!m prof. A. Kál· 
la!a· , Žensk~ zbor ústredného spevokolu maďarských 
ucitelov, Kosický spevácky zbor učiteľov s dlriQentom 
V. Adamcom a Ľudový spevokol učiteľov Slovenska . 
s dlr!Qentom O. Lenárdom. 

Cena mesta Piešfan 
Rada Mestského národného výboru v Piešťanoch vy

pisuje z príležitosti . 25. výročia. Vlťazstva čs. pracujú-
... ceho.-ľudu súťaž·. na pôvodné hudoóŕut.dlelo ,pre komÓ.C· . 

ný sQbor od dueta oočnllc až po noneto - pre kom: 
binované nástrojové zloženie. s možnosťou sólového ná· 
stroja. 

SútAZ je neanonymná a môžu sa jej zúčastniť ob· 
čanta ČSSR. Dielo do súťaže treba zaslať na Sekreta
riät Pleštanskí\ho festivalu. Poštová č. l , Piešťany, a to 
do 15. aprlta 1973. 
Viťazné · dielo ohdržf Cenu mesta Piešťan, ktorá po

.zostáva z diplomu a peňažnej odmeny vo vvške Kčs 
15000.- . 

Vyplsovater sataže Sil vyhradzuje oodmienku, že vl· 
ťazné dielo to s(lťaže sa premiérovo uvedi•e v rämcl 
Piešťanského festivalu 1975. 

Diela zaslané de> súťaže, nesmll byť vere.ine predve
dené ani nahraté v rozhlase, televízll, na Qramofóno
vef P.latnl an' Iným ~,pôsobom zver.e;nené. Mestský nä· 
rodný vvbor v Piešťanoch s i vyhrarlzuie právo. pone
chať rukools diela. kto1·é obdržf Cenu mesta Piešťan. 
Ostatné autorské nräva zo'>távajú účasťou diela v sa
ťaži nP.obmedzené . štatút vyplsa.nia súťaže na hudobné 
dielo o Cenu mesta P!eiťan zašle záujemcom na požia· 
danie SPkretarilit Piešťanského festivalu. Piešťanv. Poš
tová č . L 

l 

Neobyčainé stretnutie 
Stretnutie s bulharským hu

dobným ~kla(laterom AIJ,AMOM 
BERBERIAHOM·D.AlEVOM . 

(nar. 3. XII. 1926 vo 'Varne) 
bolo neobyčajné. Detský s pe
vácky zbor československého 
rozhlasu v Bratislave, ktorý bol 
na letnom sústredení vo Var
ne, nahráva]: plesne a zborové 
skladby slovens.kých hudob
ných skladatel'ov pre Radio 

"Pre mňa je Detsky spevác~ 
Iey zbor československého roz• 
hlasu z Bratislavy prekvape
'lím. Deti spievajú intonačne 
čisto, majú svieže hlasy, kto· 
ré znejú prirodzene, nie sú 
vyumelkované. Aj repertoár je 
zaujímavý. Páčia sa mi úpravy 
slovenských tuclových • piesní 
pre detský zbor. S takýmto za
ujímavým spracovaním l'udo• 
vých piesní som sa ešte ne
stretol." A potom poznamenal: 
"Dirigujem tiež detsky spevác
ky zbor, ktorý navštevuj ú 
chlapci 8-10-roční. Vznikol v 
minulom roku a je jediným 
chlapčenským speváckym zbo· 
rom v Bulharskej tudovej re
publike . V tomto roku sme sa 
zúčastnili s vel'kým úspechom 
na Májovom festivale spevác
kych zborov." 

Využili sme príležitosť po· 
zhovárať sa s Aramom Ber be
rianom-Datevom o jeho orácl 
diriQe-nta-zbormajstra a hu• 
dobného skladatera • 

• ...... Korico detských s peváckych 
zborov ste ako zbormajster 
zatožlti a aké umelecké úspe• 
chy ste s nimi získali? 

- Nielen detských spevác· 
· kych zborov. ate aj umelec

kých úspechov s nimi bolo 
dosť. Najvýraznejší umelecký 
ú~pech som z!skal s Detským 
speváckym zborom mesta 'si
listra, ktorý vznikol v roku 
1964. S týmto speváckym zbo· 
rom som v roku 1969 na III. 
r·epublikovom féSt lvale získal 
Zlatú medailu a laureáta fes
tivalu. Okrem toho som zalo• 
žil aj miešané speváclre zbonl. 
V roku 1960 vznikol mojou zá
sluhou Ärrnéns'ky súoor ľudo
vých oiesnf a t ancov, s ktorým 
or a eu iem doteraz. 

Ako a kedy sa začala vaša 
hudobná cesta? 

OBJEDNAVKA 

Varna. V rozhlasovom preno
sovom aute za režijným ~Jto-
1\llll bol Aram. Berberian-Da
tev. Pozorne s ledoval prácÚ 
detského speváckeho zboru. di-

.. rigenta Ondreja E'rancisciho a 
klaviristky Terézie Horákovej. 
Medz·l jednotlivými piesňami a 
zborovými skladbami s obdi
vom a uzna·n[m sa vyjadroval 
o práci celého kolektivu. 

- V roku 1945 - ako 19-
ročný som po prvý raz účin• 
koval v Radiu Va•rna. Hral som 
na klavtrl. Tak sa začala mo
j.a kariéra klaviristu. V roku 
1948 Pančo VladiQerov a Lu
bom!r Plokov sl vvpočull mo• 
je kompozičné pokusy. Odpo• 
ručili mi štadium na Konzer• 
vatórlu v Sofii, kdQ som roku 
1949 začal študovať: kompozt
clu u profesora Panča Vladl• 
gerova a klavlr u orofesorá 
Chadžieva Paraškeva. Ako štu
dent Konzervatória stal som 
s.a v roku 1951 laurdtom J ar
ného festivalu v Sofii v hre na 
klavíri. Počas šttldla bol Sóm 
pozva·n1 ako t~kladater•konzul· 
t ant na · Katedru dychov~ch ná· 
st rojov, ktorťl viedol orofesor 
Karpanov. Komponoval · som 
hudobné skladby ore dychevé 
nástroje 1 dot~rovodom klavi· 
ra. 

Vde hudobné diela nie 1111 
u nb znäme. Povedzte n6m 
niečo o nich ••• 

- Äk<O študent sofijského 
Konzervatória som naplsal 
Koncert llt'e tt'llbku a orehes• 
ter. Medzitým vzniklo vera 'leta .. 
vfrnych a vokálnych diel: Ken .. 
táta ore zbor a orcliester (pr .. 
vé predvedenie v roku 1959)'; 
Requiem v 13 mfnfatúrach pri!J 
recitätora, sólistov, ä capella 
zbor. ope·reta Pri studni. V 
roku 1961 malo v Sof.i.f pre .. 
mléro slál!!kové lčvarteto ~kl .. 
zl, op. 13 v lnt e.'r!Pretácll Ra.oo 
doslavovho sláčikového kvar .. 
teta. Je to autobfoarafleké die .. 
lo. Koncert pre klarinet a wr .. 
chester som skomponoval v 
roku 1970. Venoval 1om h<t 
näšmu národnému umelcovi 
Sava DJ.mltrovovt. V tom Istom 
roku vznikol II. sláčikový Jcvar• 
tet. ktorý čaká na. svoju we .. 
mféru. Okrem toho kom'I)On~ .. 
jem scéniekťl ·hudbU pŕe dl ... 
vadlá, filmov(! hudbu i zá&lv• 
n11 hudbu. Veľa p!esnf lom ve .. 
novat mô.1hu rOdnému mestu 
Varne. V sl11!asnostf "räcu:iem 
na dvoch ~ýznamných dielach: 
Koncerte pre klavfr a orehes• 
ter ~ na Óipere Pred východom 
slnka na libreto bulharske:l 
drámy Posledný liäl. · 

Vedra mena sl piilete pseu• 
donvm Datev. Prečo? 

- Tento näzov mäla Dev• 
nosť, ktorá 1e známa v ar .. 
ménske1 hlstOrlf z d61i vojny 
orotl Monaolom. Dnes ~1e to 
~namna areheolo"ioka Ób· 
last. Moje srdce - f ked' som 
Sléi na.rodtl vo Varne - patti 
Arménii a t iež z dciy 1č mo
ie.f matt<e sl ptšem teda soo• 
menutý pseudonym. 

MARIÄN MARTINÄK 

hradníka, v 1ctorom sa zídu hudob
níci z Bulharska, CSSR, NDR. Maďar
slca, Rakaska, Vetkej Británie, Svéd
ska a z USA: Slovensko bude na fes
tivalových večeroch reprezentovar 
Kvinteto Ladislava Gerhardta a Tra· 
dittona! club . z Bratislavy. V rámci 
.festival u pripravuje festivalové fJe
dente v spolupráci s Jazzovou sek
ciou Zväzu hudobníkov predpolud
ňajšie 1concert11. na Tctorfíclt .~a pred· 

~tavia popredné československé ama

térske skupi ny. l tohto roku sa po

číta s nočflými jam session.~ za spo

luúčasti zahraničných hostí. Oali1ou z 

festivalových akcif bude vfístava v 

praž~kom Divadle hudbl/ (autorom 

libreta fe dr. 1. Kotek) .. Ako Cesi ob

iavrmali tazz" . 

Objednávame záväzne dodávanie výtlačkov časopisu 
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MEDZINÁRODN? FESTIVAL 
II. MEDZINÁRODNÁ TRI1BÚNA ML~D?CH FNTE'RP·RE- . 
TOV (9.-19. 10. 1972) . 
III. INTERPODIUM (8.-12, l!O. lil72) 

Hlavný usporiadateľ: Slovkoncert, čs. umeleelká a~en• 
túra 
Usporiadatelia Medzinárodnej tribúny mladýc h. inter
pretov: Medzinárodná hudobná rada 
a 
Bratislavské hudobné slávnosti 
v spolupráci s UNESCOm 

Festival sa koná pod záštitou vlády SloventJkej soeia
listickej republiky 

Sobota, 7. 10. 1972 - 16,00 hod. - ,.D" 
Zrkadlová sieň Primaciálneho palác a 

So·fijski sólisti 
Dirigent - V.asll' Kaz.andžiev 
H. Purcell. J. S. Bach. W. A. Mooort, V. Ka-zandžiev, 
S. ProKofiev 

19,00 hod. 
SlovenS'ké národné divadlo 

Ján CiJd(er - Juro Jánošík (1. !Pre:tniéra) 
Sólisti a súbor opery SND 
Dirigent - Viktor Málek 
Réžia - Brani.s•lav Krišk·a 
Vý,prava - Ladislav Vychodil 

Nedeľa, 8. 10. 1972 - 10,30 hod. "F" 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 

Budapeštianski madrigaHsti 
Dirigent - Ferenc Szekeres 
Na programe - . 
vokálne d iela majstrov starej hudby a súčasných 
skladateľov (Josquin des P.rés, Byro,; Arcadelt, Vla
dana, Ban<:hier i, Lassus. DowJ.and, Scandell!, Moya, 
Anonymus, !3artók. Koťlály, Bárdos) 

16,00 hod. - "E 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 

Interpódium '72 
P.ro musica, Lodž 
DjriQent - Zbigni,ev Frieman 
Sóli.sta - Jerzy Artysz. ba•rytón 
A. Corelli, A. Viva·ldi, J, S. Bach, A. Panufnlk, 
G. B.acewiczová 

19,00 hod. 
Slovens ké národJ)lé divadlo 

Slovenská filharmónia 
Dirigent - d r . Václav Smetáček (Praha ) 
Sólisti - čenek Pavlik - husle (Praha) 

- Stella Dimitrova - klavír (Bulharsko) 
- David Ge.rinqas - čelo (ZSSR) 

H. Wieniawski, R. Schumann. D. šostakovič 

štvrtok, 12 . . 10. 1972. - 16,00 hod. - "D" 
Zt·kadlová sieň Primaciálneho paláca 

I n t e r p ó d i u m '72 
Polorecitály sóUstov 
Ilinca Dum!trescu - klavlr (Rumunsko ) 
Jovan Kolundžiia - husle ( Juhoslávia) 
D. Scarlat ti, M. Ravel, P. Constantinescu, G. Tar
t ini, J. Brahms, H. WieniawSiki 

19,30 hod. - .. c" · 
Koncertná sieň Slo-venskej [ilharmónie 

I n t e r p ó d i u m '72 
Komorný orchester Moskovského !fon;!:ervatória 
(ZSSR) 
DiriQent - Michail Terian 
Sólistka - Natália Gvozdeokaja - husle 
W. A. Mo~art, J. S. Bach. Iii:, Grieg, S. Balasan.ian 

Piatok, 13. 10. 1972 - 16,00 hod. - "E" 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 

Komorný súbor Všezväzového rozhlasu a televízie, 
Moskva 
Umelecký vedúci - A. l<ornejev 
L. v. Beet hoven, Doolaš, Gabičvadze 

19,00 hod. 

G. Puccini - Madame Butterfly 
Sólis ti : účastníci MTMI '72 

19,30 hod. - .,B" 
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 

M .e dz í n ár o d n á t r .j b ú n a m l a d v c h 
i n terp ret ov -
Finál-ové kolo 
Slovenská filharmónia 
Dirigent - Bystri·k Režucha (Košice) 

\ 
\ 

Sólisti a !Program budú oznámeni oo v.vbodn,JLenl 
výber·ového kola (13. 10. ) 

Utorok, 17. 10. 1972 - 16,00 hod. - " C" 
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 

Medzinárodná tr ibúna mla d ý c h 
i nterpret ov -
Finálo vé kolo 
Slovenský k~morný orchester 
Umelecký vedúci - Bohdan Warchal 
Sólisti a !Program budú oznámení oo vyhodnoLenl 
výberového kola (13. 10.) 

19,00 hod. 
Slovenské národné divadlo 

MTMI '72 - P i n á l o v é k o l o 
3. operné predst-av·eni·e 
Giuseppe Verdi - Ri!}oletto 
Súbor opery SND 
Sólist i - účastmlci MTMI '72 

19,30 hod. - ,.D" 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 

Pražskí madrigalisti 
Umelecký vedúci - Miroslav Venhoda 
Slovenská hudba z obdobia ranej r enesa ncie , 
Piesne a tance z Vietor.isovho kódexu 
Slovenská hudba z obdobia ba·roka zo zámocl<vch 
zborníkov 
S. Capr icornus, C. Monteverdi 

Streda, 18. 10. 1972 - 16,00 hod. - ,.F" 
Zrkadlová sieň Prim aciálneho paláca 

Medzinár odná tri bún a mlad ýc h 
interpretov -
Finálové kolo 
Polorec itály sólistov 
Program a úči:nku.iúci budú oznámen! po vvhodno~ 
teni výberového kola (13. 10.) 

19,00 hod. 
Slovensk~ národné divad lo 

Antonín Dvoi'ák - Slovans•ké tance 
19,30 hod. - ,.A" .Ján Cikker - Juro Jánošík 

19,30 hod. - .,A" 
Koncertná s ieií Slovenskej filharmónie 

Slovenská filharmónia 
Dirigent - Aram Chačaturja:n (ZSSR) 
Sólista - Mirka Pokor·ná, klav1·r (P.raha) 

l Slovens-ké· národné divadlo 
Leoš Janáček - Z mŕtveho domu 
Súbor opery Národ ného d ivadla, Praha 

Koncert-ná sieň Slovenskej filharmónie 
Me d ·z i nár odná t ri búna mladvch 
interp r eto v -

A. Chačaturjan: 2. symfónia. Klavírny k<mcert D~s 
dur, Tance z baJ.etov 

Pondelok, 9. 10. ·1972 - 16,00 hod. - "D" 
Zrkadlová sieň P·rimaciálneho paláca 

lnterpód ium '72 
Polorecitäly sólistov 
Armin Thalheim, čembalo (NDR) 
Stella Dimitrova, klavír (Bulharsko) 
čenek Pavllk, husle (Praha) 
R. Zechlin, J . S. Bach, D. šostakovič, . R. Sčed·rin, 
c. Debussy, Fr. Benda, E. Chausson, N. PafJanlni 

19,30 hod. - ,.B" 
Koncertná sieň Shwenskej .filharmónie 

I n t e r p ó d i u m '72 
Symfonický orchester és. rozhlasu, Bratislava 
Dirigent - Pierre Colombo (Šva:tčíarsko ) 
Sólisti - Peter Michalica - husle (Bratislava) 

- Bogumila Reszke - čelo (Poľs·ko) 
-Nancy Casanova ·- k1avír (Kuba) 
- László Gyimesi - klavír 

J. Brahms, P. I. Čajkovskij, F, Chopin, F. Liszt 

Utorok, 10. 10. 1972
1- 16,00 hod. - "E" 

Zr·kadlová sieň Primaciálneho paláca 
I n t e r p ó d i u m '72 
Polorecitály sólistov 
László Gy!mesl - klavir (Madarsko) 
Da.vjd Gerin gas - čelo (ZSSR) 
1':atjana š acová - klavír (ZSSR) 
D. Scarla,tti, L. v. Beethoven, F. L!szt; R. Sebu-
mann, S. Prokofiev • 

19,00 hod. 
Slovenské národné divadlo 

P. I. Čajkovskij - Labutie jazero 
V hlavných úlohách baletný pár zo ZSSR 
Súbor ba1etu SND 
ChoreoQ.r.afia a réžl·a - F. M. Jelaň.an 
Dirigent - A. Vykydal 
Výprava - P. M. Gábor 

19,30 hod. - .. c" 
Koncertná sieň Slovenskej filhal'ltlónie 

I n t e r p ó d i u m '72 
štátna filharmónia, Košice 
Dirigent - Mario Klemens 
Sólisti - Armin Thalheim - čembalo (NDR) 

- Jov.an Kolundži ja - husle (Juhoslávia) 
- llinca Dumitrescu - klavit· (Rumunsko) 

J. S. Bach, E. Lalo, L. v. Beethoven 

Streda, ll. 10. 1972 - 16,00 hod. - ,.F" 
Zrkad lová sieň Primaciálneho paláca 

I n t e r p 6 d i u m '72 
Polorecitály sólistov. 
Nancy Casanova - klavir (Kuba) 
Peter Michalica - husle (Brat-islava) 
Bogumila Reszke - č·elo (Poľsko) 
Anna Luro-Kors - klav!r (Poľsko) 
F Mendelssohn. M. Havel F. Cho~in. J. S. Bach. 
C. Franck, P. Locatelli, ' l. Str.avinsk!i 

1.9.00 hod. 
<;1rwcnsk é národné divadlo 

Bo\luslav Martinu .- G~·écke pašie 
Súbor opcrv SND 
Dirij:Jent - Viktor Málek 
Výprava - .• r 'vl . Gábor, réžia M Fischer 

19,30 hod . - ,.A 
Koncertná s ieil Sloven ~l'e i filharmónie 

I nt e r p ~ľd i um '72 

V hlavných ú lohách· Beno Blachut , Ivo Žídek, Ale
na Miková, K'lrel Berman Pľemysl Koči 
DiriQent - Bohumil Greqor 
Réžia -' Ladislav štros 
Výtvarník - Vlad imír Nývlt 

19,30 hod. - .. B" 
Koncertná sieň Slovens kei f ilharmónie 

Bachov orchester, Lipsko 
Umelecký vedúci - Gerhard Bosse 
Sólisti - Gerhard Bosse - husle 

- Heinz Hoertzsch - flaut a 
- Hannes Kaestn•er - čembalo 

Na programe: 
J. S. Bach 

Sobota, 14. 10. 1972 16,00 hod. - .,E" 
Zrkadlová sieň Pr imaciálneho paláca 

Zuzanna Ružičková - č;embalo (Praha) 
Na rProQrame: 
J. S. Bach 

.19,00 hod. 
-Slovenské národné divadlo 

Sergej Prokofiev -:- Homeo a Júlia 
Súbor baletu Národného di vadla (P.raha) 
V hlavných úlohách - Michaela Vítková, Bohumil 
Relsner, VFastimil Har.abes , Pavel Ždichy.nec 
Choreografia - Miroslav Kúra 
Réžia - Petr Weigl 
Dirigent - Bohumil GreQor 
Výprava - Josef Svoboda 

19,30 hod. - .,C" 
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 

Symfonický orchester čs. rozhlasu, Bratislava 
Dirigent - Anto nio Pedrot tl (Taliansko) 
Sólista - Bo·ris Gutn ikov - hu sle (ZSSR)' 
W. A. Mozart. J. Brahms 

Nedel'a, 1.5. 10. 1972 - 10,30 hod. - .. ·D" 
?:rkadlová· sieň Primaciálneho paláca 

Slovenské kvarteto 
Na progľame komomé diela s lovenských 
teľov (Jurovský, Albrech t , Ferenczy)' 

UI,OO hod. 
Slovenské národné divadlo 

MTMI '72 - F i n á l o v é k o l o 
l. operné p redstavenie 
W. A. M02art - Fi!}arova svadba 
Dirigent - Viktor Málek 
Réžia - Július Gyermek 
Výprava - P. M. Gábor 
Sólisti: účastníci Medzinárodnei tribúny 

19,30 hoťl. - ,.,A" 

sklada-

Finálové 'kolo 
Štátny symfonický orchester, Gottwaldov 
Dirigent - Zdenek Bílek 
Sólisti a proQram budú oznámení dodatocne - od 
vyhodnoteni v.vberového kola MTMI '72 (13. 10.) 

štvrt~k. 19. 10 . . 1972 - 16,00 hod. - ,E" 
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 

Capella Academica, Viedeň 
Umelecký vedúci - Edl.lard Melkus 
J. H. Sche'in, G. F. Händel, G. Ph. Te lemann, J . S. 
Bach, J. Pachelbel. J. J. Walter 

19,30 hod. - ,.B" 
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 

Medzinárodná t r jb úna mladých 
tnt erpre t ov -
Finálové koLo 
Symf·onický orchester čs. rozhlasu, • Bratislava 
Dirigent - Ondrej Lenárd (Bratislav·a )' 
Sólisti a IPIOQr.am budú oznámení po ·vyhodnoten i 
výberového kola (13. 10. ) 

f'iat~k, 20. 10. 1972 - 16,00 hod. - "F" . 
Zr-kadlová sieň Primaciálneho paláca 

Komorný koncert 
súčasnej slovenskej a česke] hudby 
Na programe komorné dlela E. · Suchoňa, 
T. Salvu, J. Pauera a J . Kučeru 

J . Sixtu, 

19,00 hod. 
Slovenské národné divadlo 

Eugen Suchoň - Svätopluk 
19,30 hod. - "C" 
<Koncertná sieň Slovenske j f..ilha.rmónie 

Symfonický o-rchester Maďarského rozhlasu 
vízie, Budapešť 
Di·rigent - Miklós IDrdélyi 
Sólista - dr. Fer-d~nand KHnda - orqan 

s!ava ) 
J . Kodá!y, F, Poul·e;nc, L. v. Beethoven 

Sobota, 21. 10. 1972 - 16,00 hod. - "A" 
Koncertná si eň Slovenskei filharmónie 

Organový koncert 

1 
Flor Pe eter s (Belgicko) 

l 
J. S. Bach, C, Fr·anc'k, F. E'·eeters 

19,00 hod. 
Slovenské národné divadlo 

l Giusep;pe Verdi - Maškarný bál 
19,30 hod. - .,B" 
Koncertná sieň Slo-vens kej filharmónie 

Záverečný koncert 
BHS 1972 

a tele• 

(Bra t i• 

Koncertná sieň Slovenskej ľilharmónie 
Štátna tilharmónia G. Enescu, Bukurešť 
Dirigent - Mircea Basarab 

. l Slovenská filharmónia 
'i lovenský filharmo-nický zbor 

Sólistka - Stefania WoytfJWiczová - SO·Prán 
(Poľsko) 

Z. Vancea, M. Ravel. M. !?alla P. r. Čajkovskij 

Pondelok, 16 10 1972 - 16,00 hod . - .. E" 
Zrk~ dlová si eň Primaciá lneho paláca 

Medzinárodná .tr i búna m l adých 
inter pre tov -
Polorecitály sólistov a komorných súborov 
P.roQram a účink'1 iúci budú oznámen! až oo vyhod
notení výberového kola f13 10 1972) 

19,00 hod. 
Slovenské národné divadlo 

1 MTMI '72 - Fi n á l o v é k ·O l o 
j 2. opemé predmavenie laureátov MTMI '72 

Dirigent - Ladislav Sloväk 
<;6!ista - Wo!fgano Schneiderl,a·n 

kúsko) 
- hush, . : na-

A. Očenáš, J. S. Bach L. v. Beethoven 

9.-13. 10. 1972 - denne 
9,00- 12,30 a 14,00-15, ;so hod. 
Divadelné štúdi(! VŠMU 

V,ýbet'ové kolo MTMI '72 
Predpreda·J vstupeniek: 
l n [ormačné s tredisko PKO 

l 
Hviezd oslavovo nám 6 n ":l tislava, 
tele fón: 338-67 

j Zmena programu a ú čink u j úcich v y hra
dená! 


