
Ceny SHF 
VSibor Sloven~kého hudobného fondu. 

na návrh komisi! pre udelenie cien SHF 
udelil cenv Slovenského hudobného ron 
du na rok 1972 za tvorbu a lnterpretač 
né v}•konv takto: 

1. Cenu Jána Levoslava Bellu: 
,J\Iadat~rovl Jflliu~ovl Ktmahkému z,. 
d1elo IV. symtón la ( Revolučná l 

2. Cenu MikuiM o Schneidra-Trnavského 
sklitdaterovi Zdenkovi Mi kulovi Zlt 

"borovú sk ladbu Moja rodná na bá 
sm1 Jána Kostru; cyklus detských ~bo 
rov HaJullenky, haj. na slová M Ré 
zusovej-Martákovej a Zl! cvklus det 
skSich zborov s dychovSim kvintetom 
Na tanci na slová J::udm11v Podjavo 
rinskel 

Snlmkf' STK 

3. Cenu n operetu, musica!. d :Zezov6, 
tanečnfi a §ans6nov6 tvorbu a dycho· 
vfi hudbu: 
skladaterovi Igorovi Bázlikovi za 
skladbu P11dák je tvoj dom, s prl
hltadnutfm na spoločensky angažova
ou a úspP.šnu tvorbu v pos lednSich 
troch rokoch 
Cenu za marx-hminsk6 hudobn6 kri
tiku a za hudobno-vedná dielo: 
dr. Zdenkovi Novéčkovi, CSc. za pub
llk;icJu Hudobné rrzldPnriP na 7~P"rl 
nom Slovens ku . 
Cenu Frica Kafend••· 
koncertnej umelkyni Klá re Havlfkove f 
za vynikaJúce naštudovanie a predve
denie diela národnl\ho umelca E Su 
f'hOl~A" KalP.Idoskop 
Ceny SHF odovzda l 21. XH. 1972 pred

eda vfboru Slovenského hudobného 
rondo. zaslúžiiSi umeloc prof Andrej 
Ol!enU . 

Mimobratislavská sonda: 

Spevácky 
dvojrozhovor 

Na jar mioulého roka doatala Spevohra DJGT v Banskej Bystrici z Ministerstva 
kult6ry SSR litatfit opery. Tým sa s tala tretou opernou scénou na Slovensku, čo 
prinieslo do joj práce nový moment, ktorý sa priaznivo odráža v l!lunosti celého 
umeleckého kolektlvu. Je to nielen prejav dôvery voči práci súboru, ale súčas· 
Be aj velká pracovná zodpovednosť. O niektorých problémoch sme si poho 
•orlll s dvoma sólistkami tejto opery - Dagmar R oh o v o u a Ľudmilou V y· 
a k o č i l o 't' o u , ktoré n ielen stáli pri zrode spevohry v Banskej Bystric i. ale 
do povedomia oubllka sa i výrazne za pfsall. 

• Kde je situova ná vda prvá spo· 
mienka na prácu v opere? 

D. Roh o v á : Po absolutóriu JAMU v 
Brne [r. 1959) bola novozaložená spe 
vohra v BanskeJ Bys trici mo jim prvým 
angažmán. Spomienky na prvé ozajs tné 
vystúpenia v opere sa teda viažu ·na 
Bystricu. Počas št tldla som sice mala po
vinnost účinkovať v Opernom štťldlu 
JAMU, kde sa uvádzali menej hrané ope 
ry komorného rázu, ale l keď to bola 
práca veJmJ zaut!mavá, predsa som Sil 
nevedela dočkať "r epertoárovej" úlohy 
Této túl!ba sa ml v BanskP.t Bystrici c;ku 
točne splnila. 

r:. Vy s k o č l l o v á: Niekedy v ok 
tóbrl 1961 mt prišiel list do Cesket fll 
harmónie, kde som pOsoblla krátky čas 
po absolutóriu na pražskom Konzervató 
riu . Bola to ponuka k spolupráci v ban 
skobystrlckeJ spevohre . Po úspP.~nom 
konkurze som nastúpila teda do Ban 
skeJ Bystrice. Prvá moja premiéra bola 

pre detí - Saiiia v rozprávkoveJ opere 
Slimák - táradlo od J. Pauera . 

• Ako spomfnato na svo jo prvé mne 
lccké zal!latky ? 

D. Roh o v a. Mojou prvou ú lohou il 
tnd!t .. skúšobným kameňom" bola titulná 
uloha vo Foerstrovej opera Eva Po ne1 
hneď prišla VIolette, TatjllnR Gllda, Mil 
•·lenka. Jedna krásna t1loha zu druhou 
Keď spomfnam na tieto 'lvo!P začiatky 
sO. to pocity trochu zmlošdné Podmlen 
ky pre profesionálnu t•obotu boli vtedy 
veTmt zl é - akustlcl<y nouspokojtvá scé 
na. malé prtestoi·y pr 11 orchflster, málo 
l\atnf, obecenstvo nezvyknuté na operu 
nedokonalý orchester aj zbor, nehovo 
rlac o .Jbytovanf. platov9ch podmien 
kach dihých a t11~kých zá lazclor.h . To 
c;ú ted11 tienis té stránky našich začlat 
kov. AlA to krá'>nP. - to bolo nadšeniP 
11 til~btt - vvhndov11t v Runskej Bvstrl 

(Pokračovanie na '7. str. l 
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m 22. l 1973 e Roč. V. e Cena Kčs 'l. -

Optimisticky o zajtrajšku. 
M ám pred sebou nieko!ko dokumentov, z ktorých .sa snozím usudrt. aký 

bude rok 1973 na úseku hudby a celej hudobnej kultríl"y. Sú to predo· 
všef.lkým dramaturgiCké plány našrch profesionálnych telies a operných diva· 
diel. plány umeleckých škôl, komplexný pracovný plán ZSS, r ôzne progra
mové smernice a ppdkladové materiály rozhlasu a televízie i násho minister· 
st va kultúry. Je lo nesmierne veta akcií, imponujúcich už množstvom, ale 
1 zámermi a cieľmi. Na.~a hudobná kultúra má pre budii.ci rok dobre premys· 
lenú koncepctu, chce uspukOJif ' najnárotnejš1eho občana, chce zaviaf .svoje 
ser111enka i do okre:>uv, kde sa pravidelný hudobný život ešte len prebúdza. 
To všetko sa robí v lntel!clách kultúrnej politrky KSC, ktora na r1edávnycll 
1deolog1ckých plénach znova podčiarkla širokú demok ratizáciu kultúry, plné 
vyuzitte vymožeností socialistického kultúrneho života a všestranné pribli
zovanle rtmeleckých hodnôt. z dá sa, že v.~ tupujeme do roku, kedy budeme sledovar vtac znamenitých 

prem1ér , kedy k §tandardným osobnostiam nášho koncertného života 
pr1stúp1 ďalšta vlna mladých koncertných umelcov a kedy mo~no predpo
kladat, že podchytíme pre umeleckú hudbu ďalšieh záujemcov, najmä medzi 
mládezou Pochopiteľrte, ze nič nejde samé od seba, bez dokonalej organizá· 
c1e. Preto v~etky ittštitúcte, riadené ministerstvom kultúry t školstva, r oz. 
mýslajú rtad vhodnými metódam, propagácie dobrej hudby, nad dotvor ením 
uz zabehnutých hudobných akcií i nad novými námetmi, ktorými S<l má 
obohatit náš doteraj§l hudobný život. Nie všetko je už domyslené a do uspo
kojivého štádia dovedené. Stojíme napr. pred oficiálnym vyhlásením Hudob· 
nej mládeže, ktorá by zhrnula doterajšie pozitívne dielčie výsledky, prešla 
na inštitucionálnu platformu, prevzala medzinárodné skúsenosti a stala 110 
účinnou zložkou Medzinárodnej hudobnej mládeže. 
S to jíme l pred problémom, ako domysl1et a doorgamzovat koncerty a celé 

cykly velkých závodných klubov a mládežnickych centier, kde sa v pos
lednom desaťročí až neúmer·ne usadila lacná zábava, alebo kde prázdne miest· 
nosti čakajú na svoJe kultúrne naplnenie. V tom zmysle sa počíta so zá
vainou úlohou ZSS, ktorý st vo svojom pláne vytýčil t boj o nového poslu
chača, kontakty s robot níckou triedou a propagáciu dobrej hudby v naj
str sích vr st vách. So sympatiami možno pr ijat posledt~ú aktivitu Slovkoncertu. 
kto,.ý čulo podprsute nové koncertné dohody, zmluvy a chce zadováfit pre 
ndš hudobný .:ic;ot dalšicl! zahraniénr(cl& umelcov o v tom zm!lsle driaf nie. 
ten krok 3 ostatnými vy.~pelýmt štátmi. ale dokonca ich predctt. Celú sttua
CIU iste pozitívne ovplyvnf viac kultllrnych do1r6d so sociall.~t1ckýmt a inýmr 
štátmi, podľa ktorých k nám prídu mno/ti r~ajvýznamnejší umelci. 
S Iniciatívou však pnchádzaJú 1 mnohé ďaline 11tUitúc1e. Viac múzer, ar chí-

vov a knižníc sa hlási s r6mym1 tematickými a jubilejnýmr výstavami 
~1ektoré me.~tá chcú oživlt lokálne hudobné tradicie. V štádiu re11ovácie je 
histor ický kaštlet v Dolnej Krupej, ktorý má v budúcností ďaleko účelrtejšie 
,l!ížlt našej hudobnej kultúre Uvazuje sa vyňat .,schubertovský~ kaiítte/ 
v Zeliezovciach z okresnej správy a venovat mu plnú pozornos!, akú sl zaslll
futje . V rámci cyklu Hudobné tradície Bratislavy pripraví sa v nasledujrícom 
roku muzikologický seminár "Franz Liszt a jeho bratislavskf priatelia" , na 
ktor ý sa už dnes hlási viac významných llsztovských bádate!ov a k t orý bude 
tvorU jednu z dominant Brat(slavskýclt hudobných slávnosti. Prdve BHS md 
tento r ok využit minulé skúsenosti a znova potvrdif to, čo písala domáca 
• zahraničná tlač; že je to najväčšia ucelená jesenná hudobná akcia v Eur6· 
pe. Do l111dobného života zasiahnu hudobnl vedel a kritict, u ktor(Jch Sloven
sk(/ hudobn(J fond objednáva väč§í počet štúdtí, ďalej chcú pripravit viar 
konferencií a seminárov, počítajúc s určitou aktivizáciou a lepšou fwtdova
nost'au kritiky v na!ej dennej tlači. 

A k toto všetko človek prezerá a zam(Jšta sa nad tým, potom musí mat opti 
mistický poci t . Totko cieCov a uUachttlýcll plánov stači samo osebe 

k tomu. aby bol spokojný každý, kto na tomto úseku pracuje a chce pom6ct 
rozvoju na§ej hudobrtej kultúry. ZDENKO NOVACEJ< 

Opera SND tw1edla tto záver lcalend.ár
nelln roku premiéru Dvoŕákovej operu 
Rusalka. Dielo, o kto,.om prinesieme re
cenzitt v najbližšom čísle , hudobne na
študoval Zdenék Košler. réžiu mal Mi
roslav Fischer a zbormajstrom bol La· 
dislav HoláseT; V hlavrtýclt úlollách vy· 
stúpili s6ltstt opery SND: Arma Periáš
ková (Rusalka) a M1lan Kopačka (Princ ). 

V 1Jrat1slavsko111 PKO bola v sobotu 
l() decembra m. r prehliadka detských 
tanečn(tcl1 súborov Zr1~a~tnilt sa 11a nej 
tanečné súbory zo ZOS. CSU. osvetových 
zartadenf a ZK ROH v Bratislave. Naj· 
lep§ie kolektlvy postúpia no IV. detský 
folklórny festival dn Pre!ova a tta ce
lo§tátnu prehliadku detských tanečných 
.,ríborov o Liptovskom Mikuláši. Na ob· 
rázku - deti zo sli l,oru DPMKG v Bra· 
ttslave. Srtlmky: ť!STK 



Ján Hedera 
zaslúžilým 
pracovníkom 
kultúry 

Slovenskf hudobný fond l• 
Jednou z hudobntch lni titúcll, 
ktorej poalanlm je - v odbo· 
re hudby - clefavedome pod· 
porovat hudobnú tvorbu, bu· 
dobnú vedu, kritiku a lnterpre· 
tačné umenie vysokeJ umele.:· 
kej a Ideovej 6rovne a apolo· 
čenského vtznamu. Jeho riadi· 

tefom le flo lf e A e r 1 , ~tcw4. 
mu minister kultúry SSR Ml· 
roalav V61ek udelil koncom de· 
cembra m. r. čeatnf titul ,.Za· 
alUilý pracovnlk kult6ry" -
sa dlhoročnCí úspelnú člnnnat 
v slovenskej kultúre. 

Súdruh ján Hedera počas 
svojej dlhoročnej pr6ce v alo· 
venskej kultúre prejavoval mi· 
morladny zmysel pre praktlc· 
ké potreby socialistickej kultú· 
ry, na jmli pre podporu hudob· 
nébo ume nia - p r i realizovani 
akcii, ktorti niesli v sebe pečat 
socialistického ! Ivota. Nevled· 
nt m pochopenlm sa pričinili o 
hlbl l a vtraznejlll zmysel pre· 
nikanla slovenskej hudobnej 
tvorby medzi ilroké vrstvy na· 
lieh pracuj6clch. V súčasnosti 
sa Já n Hedera svojou činnos· 
ťou podlera na vytdranl pod· 
mienok pre vznik spoločensky 
anga2ovanej hudobnej tvorb~ 
naJml k vfanamným atranlc· 
kym a lt6tnym jubileám. 

Udelenie čestného titulu ,.Za· 
slúfllt pracovnlk kult6ry" ria· 
dltefovl Slovenského hudobn6· 
ho fondu Jánovi He der o v l, 
je uznanlm jeho mnohoatran· 
nej pr6ce v aoclallatlckej kul· 
túre, k čomu srdečne hlahole· 
16me. 

-LA-

Naša glosa 
Atu sa nezdd, že t oht o roku uplynie 100 r okov odvtedy, čo 

vy§la na Slovensku pr vd met odika spevu. V roku 1813 ju 
vydal v Prahe vlastným ndkladom J tJ n K a d a v ý, k t orý p6· 
sobil ako .,učbór" na gymnázitl v Mar tine, kde učil o. i. aj 
spev. Ako vyzerala tát o metodika, čim sa r iadili jej pokyny~ 
Br ožúra vy§la pod nózvom " Malý spevák , čili stručný ndvod 
k u spevu pre slovenské nár odn le §koly* . 

Kadavý v úvode pUe: .. . . . K riadnemu vyučovaniu vo spe· 
ve nedostávajú sa nóm potrebné prostriedky . l zaum ieni l 
som sl nedostatk u tom uto aspotf z čiastky odpomôcf vydanlm 
stručného ndvodu ku spevu so zósobou primeraných plesni. 
Vysielam tedy pre ot en(J spevotubé obecenst vo pr vú časf tohto 
návodu, obsahujúcu rahké j edno a dvojhlasné plesne v blli! lclí 
t óninách, za ktorou bulU ttasledovat časf druhá, ktorá podtl 
spevy dvoj a troj hlasné • .• " 

Hudobná Nitra 
,.jeseň 1972" bol ottcl61ny n6&0Y cyklu piatich umeleckých 

podujati, ktoré uaporladal Kruh prlatelov umenia pri PKO 
v Nitre v obdobi s iedmich ttldňov. O. l. tu vystupovali v krá t
ke j dobe trt orchestr61na telea6 medzln6rodnej umelecke j 
úrovne, Komorn9 orchester Vlezvlzov6ho rozhlasu a televlzle 
zo ZSSR, komorn9 orchester z Welmaru a St6tny symronlck9 
orches ter z Gottwaldova. Vtznam te jto skutočnosti sl uve
dom!me, ak porovnáme kolko koncertov sl Nitrania vypo
čuli v prv9ch dvadsiatich rokoch republiky: podla mojich 
st1kromn9ch z6znamov bolo v rokoch 1918-1938 ce lkove 35 
koncer tov, z toho len jede n or chestr61ny - a to koncert 
CeskeJ lllharmónte dňa 4. má ja 1924. Všetky tieto koncer ty 
boli pred rokmi hospodárske j krlzy, teda pred rokom 1933. 
Od toh to dátumu sa v Nitre neporlada ll prakticky žiad ne 
koncerty. Bra tis lavské opera SND hrala v Nitre Iba dve pred· 
stavenia - dnes je Ich tol ko, e k n ie via c, kežd9 rok. Na 
väetky tieto koncerty a operné preds tavenia sa pamätám vel· 
mt dobre. VIem, kolko námahy bolo treba vyvlnt1 t k Ich uspo· 
r ladan lu. Je ml známe l vtedaJšie konce rtné publikum a v9š
ka vstupného, ktoré v tom čase bolo jedln9m zdrojom krytia 
rél!le. Je pravdou, že v tom čase mala Nitra približne 20 000 
obyva telov a dnes Ich má ta kmer tro jnásobne. Volakedy cho· 
dlll na koncerty vlčšlnou s tarš! ludla zo z6mofne jšlch ob· 
chodn!ckych rodin, ú radn!cl, dOstojn!cl a ltudentl stredn9ch 
škOl, ktorl s táU s kromnfl vedra sedadiel a na balkóne dvorany 
Zupného domu. Dnes je sltu6cla opačná - konc'erty navšte· 
vu jO vllčšl nou mladi Judla vletkých spoločensk9ch vrstiev. 

Spomlnan9 koncert CF v Nitre dňa 4. mája 1924 bol umo! · 
nen9 len tak, že !litrlanska mests ká rada výnimočne toto po· 
du )atle s ubvencova la . Po osloboden! hral ten lst9 orches ter 
v Nitre dva krá t - 17. jOna 1954 a 28. aprlla 1971 na XII. nlt· 
r lans koJ hudobnej j11rl, venovanej 50. v9ročlu zalo!enla KSC. 
Kolkokr6t koncertova la v Nitre znamenitá SF, už ani nespo
m!nam. Priemerné vs tupné na 5 podujati s e pohybu je dnes 
o kolo 20.- Kčs, na koncert CF v r. 1924 (jedln91) to 
bolo od 10,- do 80,- Kčs. Is te sa netreba viacej rozpisovať 
o hudobnom vyžlU s a najllrllch vrstiev publlka v minulos ti 
a v sOčasnoJ Nitre. Ale chcem sa tu zmlenlt al te o Jednej 
veci: 

Vyvrcholenlm ko ncertov tohtoročnej jesene 1972 bol ve
čer so St6 tnym symfonickým orchestrom z Gottwaldova. Dnes 
patrt te leso k popredn9m v republike. Málokto vlak vie, že 
orchester zalo! lll v r . 1946 1 btvaleJ závodnej dychovky. Za 
štvrťstoročia se doká zal vypracovať na takO Oroveň, že mu 
tlies ka li poslucháč i v Rumunsku, Taliansku, Maďarsku a Inde. 
Medzi Gottwaldovom a Nitrou nie JO ve lk9 rozdiel v počtA 
obyva telov. Dúfajme pr11to, že l na!e mes to bude mat v bu· 
dúcnostl dobré orchestrálne teleso - 1 ked nie proresloná l· 
ne .. . Ved tuna jšia ĽSU má vyile 1000 !lakov e dobr9 peda· 
goglck9 zbor. O koncertné publikum l jeho v9chovu so osved· 
čen9m s pOsobom stará dobre pracu)ťíc l Kruh prlatelov ume
n ia. Bolo by vlla k dobre, keby sme na koncertoch videli l 
.,s taršie ročn!ky". Hovorieva sa, !e s tari majO byť prí kladom 
mlad9m - v Nitre Je to zatial opačne. F. STUPKA 

Na Com 
pracujete? 

. .. odpovedá skladatef Vladi
mir Bokes, p ro fesor Konzerva· 
tória : 

V minulom mesiaci ml v raz· 
hlase nahrali dve s kladby. Jed· 
nu staršiu - Sonatlnu pre dvoja 
husi!, ktorO Interpre tova li man· 
želie Htllbllngovct a druhO vlll· 
nl dokončeno - Predohru pre 
orches ter, ktorO dirigoval On· 
dre J Lenárd. Na Jar budOceho 
roku bude v Státnej (l)harmO· 
nll v Koš iciach premiéra mo· 
jej novej sklad by: Variácie na 
slovenskO l udovtí pleseň. Ľu· 

dová plesoľ\ ma v poslednom 
čase ve fml zaujala a sna!lm 
so ju spracova ť novšlml pro· 
s triedkami. Takto sO zameran6 
aj nie ktoré Opravy ludov9ch 
plesnt pi'O mlešan9 a ženskt 
zbor. Pre Lt1čnlcu som noplsa l 
3 tance, ktoré pravdepodobne 
uved ie tento súbor k 25. v9ro· 
čiu svojho vzn iku. Okrem to· 
ho má m rozpracova n9 cykl us 
lnš truktlvnych s kladieb pre 
rozličné nástroje. 

M. M&SAROSOVÁ V prvej hodine pl§e Kadavý, ako majú ! laci pri speve držat 
t elo, ot vóraf ústa a primerane d(Jchat. V druhej časti hovori 
o rôznych hudobných termínoch a podáva zóklady hudobnej 
t eór ie - pravda, vetmt strtlčným spôsobom. Jednohlasné ples · 
ne, doplneni vysvetlivkami k nácviku, t voria záver tejto čast i. 
Druhá polovica met odiky obsahuj e poky ny k nócvlku spevu 
dvojhlasných plesni a citu j e niektoré z nich. Kadavý kládol 
ve(ký d6raz na výchovnú stránku skladbičtek a Ich melodickú 
rahkost . Piesne sú zamerané obsahom na mra vmi výchovu, 
vzbudzuje sa nimi lóska k prírode a k próci. Vličflnou ich 
zhudobnil sdm - na t ezty K . ICuzmdnyho, A. H. Skultétulto, 
J. Kolldra a na vlast né podklady. " Malg spevdk" sa pouf lval 
na Slovensku af do prvej svetovej voj 11y. Jeho pldnovantl drtl · 
M časf nevy§la. Za pedagogick o-výchovnú prdcu Jána Ka· 
davého v oblas t i spevóck ej výchovy na základných §kolách 
m u patr i t át o maló spomienka. H. JANUS 

e Redakcia VDM Slovenskej 
televlzle v Koš iciach vyzvala 
v!le tk9ch pionierov na Slovan• 
s ku k sOta!l o najstaršiu pro· 
tatárs ku pleseň. Sťítaže sa mO
žu zllčast nlt všetky pion iers ke 
s kupiny na Slovensku, ktor6 
vyhladajO najstar!llu prolet6r· 
s ku pleseň v jazyku sloven
skom, a lebo v jazykoefl ftt!'od
nostn9ch menlln - ukra jin
skom a maďarskom. Miesto pO· 
vodu plesne, premeň a o))do
b le vzniku by mali doložiť hod
nover n9m materiálom. Necvičia 
a zlnte rpretu jtí pleseň v luba
varnej Oprave - ako sOlo so 
spr ievodom hudobného nástro· 
Je. alebo Inš trumentálnej sku· 
p lny. pr tp. eko malý, alebo vllč
!11 de tsk9 zbor bez sprievodu. 
SO(af sa vyhodnoti začiatkom 
rebruára 1973. Prth16§ky treb& 
zes lat na adresu: Slovens k/l te
levlzle - redakcia Lastovičk y, 
Ra mpova ul. 5, Košice. 

Zneli melódie priateiStva 

Z ••edakčnej pošty 

Slovensk9 ústredn9 v9bor Zväzu českoslovonsko-sovie t !>keho 
prlatelstva (v spolupráci s Osvetovsrm us tavóm v Bratislave) 
uspor iadal celoslovens kú súťaž Melódie prlotefstva (v dt1och 
2.-3. XII 1972 ) .:>ut už nadvllzova la na okresné a kra Jské 
kolá a je J posla nfm bolo, prostrednlctvom plesno a hudby 
pestovať dobr9 vzCah a lásku k r usk9m a soviets kym ples· 
ňom a k So viets kemu zväzu. SOťaž Me lódie prla te lstvo bola 
dOstojnou oslavou 50 v9ročla za loženia Sovie ts keho zvllzu. 

SO Caž prebiehala v lnš trutnentálneJ a voká lnej kategOrll, 
z ktor9ch každá mala 4 vekové s kupiny. Súťažilo sa zása d
ne v sólovej bro a v sólovom s peve. Pre oblast lnš trumen· 
tálnu bola predsedom poroty prof. Elena Chladné. Pre oblas ( 
voká lnu: Joaef Z6k, odborn9 asis tent PF UK Trnava. 

Obe poroty b odnollll sCJCo! lacich velmi dOsiedne a zhodne 
skonštatovali Ich svcdomllll prtpravu, technickO zda tnos{ m· 
lltrumentalls tov l š t91ové pochopenie s klad ieb. U spevá kov 
zasa v9be r repertoár u, taientovenos t, opre tú o dobré hlasové 
fondy. 

K nl ba dr. tuby BallonJ ,.Beethoven a Slovensko", ktoré 
vyi la vo vydavatefatve Osveta v r. 1972, nbudila vefkt a6-
ujem medal českými beethovenonkýml b6datelml. Stalo aa 
tak aj preto, le je to jedld dokoočeo6 časf dávnejlle pro
jektovaného Generálneho katalógu beethovenovaktch pamiatok 
v CSSR. Má nielen hodnoty priamej odborneJ Informácie. Ne· 
priamo poukazuje, aké by bolo alltočné, keby sa zhodnotil 
poaoruhodnt materiAl 1lovenskej proveniencie a naill sa 
a6vlsloatl • oatatntml beethovenovaktml pamiatkami na nalom 
územf. To by vlak vyladovalo odviesť aj v Iných reslónoch 
tak6 prácu, ak6 apravlla dr. I:. Ballov6. Sa4d' jeJ publlk6cla 
bude ponbudenlm k lntena1vnejlel pr6cl ostatných beetbove· 
nológov. 

MIROSLAV MALURA, OPAVA 

e V decembr i minul ého ro· 
ku vylllo 4. čis t o Spravodaja 
SSHV, ktoré sa zaoberá - v 
príspevku predsedu SSHV VI
lia ma Fedora činnosťou SSHV 
pred ll. va ln9m zhromafdentm 
SSHV. U. letn9m hudobno-pe 
dagoglck9m sAmlnárom SSHV, 
ktor9 bol m. r v Trenčllln· 
s kych Tepliciach a Iné. 

Zájazd do ZSSR zlskall Oča s tnlct III. a IV. ve koveJ skupl· 
ny v oboch kategór iách· J6n Kaňuk - klavlr, Milol Vacula
husle, spevá ci Eva Uhrfkuv6 a T!udmlla Stefunková. Súfažlacl, 
ktorl sa umiestnili na 1. mieste I. a l l. vekoveJ s kupiny (do 
15 rokov) , ziska ll preukazy do medziná rodného tá bora ruš tl· 
ny. Ostatn!, ktor! sa umiestn ili na 2. a 3. mies te, dos tali vec· 
né ceny. 

Slávnostn9 koncert v!ťazov bol v d ivadelnom š tOdtu VSMU. 
Zúčastnil sa ho aj v9znamn9 host zo soviets ke ho konzulá· 
tu - P. J. Gorolkla, ta jomn!k SOV ZCSSP Gustáv Cech, ve
dCicl sekretariátu SOV ZCSSP Rudolf Pecn!k a dalill poll tlckl 
e kultOrnl pracovn!cl. IVAN LUKNAa 

HUDBA 
DEŤOM 

Kto v dňoch 4.-8. decembra 1972 pri· 
šiel do Bratislavy, mel možnost nav! tl
vlt výs tavu odborového podniku Ceskoslo
venské hudebn! nástroje z Hradca Krá 
Iové. Bola Inštalovaná v Dome pionierov 
e mláde! e Kl. Gottwalda. JeJ sOčastou 
boli vystOpenta deti pred!lkolského veku 
a deti zo ZOS, ktoré demon!ltrovall prek· 
tlcky pouWie vystaventch n6strojov, 
na jmä však v9chovn9 a vyučovacf vý· 
s ledok a dosiahnuté ciele v estetickej 
a v hudobnej výchove. 

Výstava upriamila pozor nos f na prácu 
v9robcov hudobn9ch nástrojov, Ich ná 
zory a ciele a na druhe J s trane - n& 
semotnO hudobnO v9chovu na ilkol4ch 

POHI:AD PRV?: V? ST A V A 
Na v9st11ve HUDBA DEfOM sme vide li 

dychové nás tro je (v9robcom je závod 
Amall Kraslice), s trunové nás tro je (z 
n . p. Cremona ), plan lná zn. Petro r, l ah-

Skolské hudobná výchova: 
koovládatelné n4stroje (Orf!ov lnl tru· 
mentár) a elektrofonická l elektronické 
nástroje (gitary zn. Jolana a elektroto· 
n lcké organy - nlekofko modelov, 1 
nich jeden a prenosom zvuku Jen do 
siQchadlol) . Podnik vyrába eš te organy 
zn. Rleger-Kioss v Krnove a akordeóny 
zn. Dellcla. Vlletky československé hu· 
dobná nástroJe maJO vysoký zvuk aj v 
zahranič!. 

Odborovt podnik Ceskoslovenaké hu· 
debnl nhtroje - zdru!enle výrobcov 
hudobn9ch nás tro jov v Ceskoslovenaku 
- so sldlom v Hradci Králov6 - ne
vyrába nástroje len ako pr.dmet lpo
trebltefsk9, res p. ako tovar, ale hudob· 
ný nástroJ je l umeleckým predmetom. 
V9robcovla 1a zaujlmajo aj o teoretlc· 
ké poznatky z na!llch bádatelllktch pra
covisk a katedier hudobnej vtchovy pe 
dagoglcktch a tllozoflcktch fakt1lt. ln
tonzlvne spolupracujQ najma ao Slovan 
skou spoločnosťou pre hudobn\1 vtcho
vu, ktorej sO kolektlvnym členom. V9-
sledkom leb lntenzlvnej spolupráce bola 
a j táto v9s teva. Spolupráca SSHV s o. p 
Ceskoslovenské hudebnf nbtroje sa 
uskutočňuje nejmll na Qseku v9voja, vt· 
roby a predaja d idaktických a l kolsktch 
hudobn9cb n ll stro jov, tvorby nástro jove) 
llte ratOr y a pr truelek, odborn9ch ex per 
Uz prototypov a prvých sérlt, projektov 

nás trojového normat!vu, propagácie 11 
publicity. Obaja partneri s O s v9sledke· 
ml doteraJšej spolupráce spokojn! a vl· 
dia jej poztt!vny výhlad a j do budOc· 
nosti. Na!le hudobné učllllltla sa zásobo
né v dostatočnej miere najmä Očebnýtn 
lnltrumentárom a výrobcovia sa schopn! 
pokryť ďalši dopyt aj po školsk9cb hu 
dobných nás tro joch. 

Pri podniku Ceskoslovenské hudebnl 
nástroje te odborné učilište pre bud(t· 
CICh V9robCOV hudobných nástrojov, alA 
aJ priemyslovke pre výchovu majstrov 
nástrojárov. Hor!lle je s v9chovou v ob· 
les ti opravárov hudobných nástrojov 
najm!! pre Slovensko. Učilište je v Ce 
chách a na Slovensku sa o ftom tskmer 
nič nevie. Pokusy o zavedenie oprava 
renského podniku v Košlclach, v Pro· 
!love čl v Banskej Bystrici stroskotali 08 
nedu jme národntch výborov 8 na nP 
dostatku priestorov. 

POHI:AD DRUHt: HUDOBNÁ V?CHOVA 
NA ŠKOLACH 

M6me dostatok §kolsktch hudobn9ch 
n6strojov, odborná lkoly rOznyeh stup 
ftov, !:SU pre vtučbu hry na hu_dobnt 
nbtroj, máme dosť odbornej llter.Ittíry 
a starostllvd podporu zo strany l tátnych 
ln!itlttíelt 8 predsa nie sme s hudot nou 
výchovou na!iej mládefe spokojnl. SpA· 
vavosf m16dcf e klesá , s lnterpretl.clou 

ua nlcktor9ch hudobn9cll násll·ojoch sa 
na Slovensku za os táva, záujem mlá deže 
sa sllstreduje na populárnu hudbu ap. 
To je oblas t otázok, ktoré zauj!tnoJt1 a 
Cažla všetk9ch, ktor9m komplexná (a te
da a j estetická) v9chova mládBže lot! na 
srdci v sCivls lostl s dlhodob9m prog ra· 
mam rozvoja soclo llstlcke j spoločnosti. 

Práve Slove ns ká spoločnost pro llu· 
dobnO v9chovu, ma)Cic v programo od· 
s tránenle t9cbto nedosta tko v, zle pšenie, 
zvtšenle a p reb lbenle este tickej v9cho· 
vy a v rámci ne j e j hudobne j výchovy 
na š kolách, vypracovalo e laborát o sO· 
časn9ch problémoch hudobneJ výchovy 
ne Slovensku. Je nielen rozborom s \1· 
časného s tavu, ale obsahuje návr hy na 
skvalitnen ie e zlepšenie stavu pre všet· 
ky tn§tltCicle, k toré sa určlt9m spOso· 
bom, a lebo zameranlm podlefajťí no or· 
ganlzovan! a v9chovo l v9učbe hudobne j 
v9chovy. V9stava hudobn9ch nás tro jov 
HUDBA DEŤOM a najmll vystt\penle det{ 
z matersktch škOl, zoS 11 r:Su podopreli 
poznatky, zlska né s kúsenos ti l návrh y 
obsiahnuté v e laboráte, ukázali, ako a 
čo všetko sa mO! e dosiahnu t l s ma lý· 
ml detml, ak9 Jo to vklad pre v9učbu 
l v9chovu v ďa lšieh rokoch dospieva· 
n la, &k sa vzbud! záu(Pm Ak se prá c11 
robi prltažllvou formou 

C. HORNOVESKÁ 



O výchove 
tanečníkov 

h ovorime so Zlatou VINCENTOVOU, profesorkou tanečného od· 
born Konzervatória v Bratis lave. Po aktfvnom pôsobeni v aCtbo· 
roch NoveJ scény a SND prllla prof. Vinr.entová pred 11 rokmi 
do .funkcie konzervatorlálneho pedagóga, dnes vyučuJe hlavný 
predmet - klasický tanec. Prof. Vincentová patrf k tým ba· 
letným pedagógom u nb, ktorf k vful!ba tohto predmetu pri• 
aplnafd podnetne, premýlfa fd o mol nosllach l!o najleplieho 
zdokonalenia. Preto sme sa na ňu obrátili aJ s otázkami o t6· 
ma, o ktoref sa u nás, !Iar, pomerne málo hovorf. 

eo by s te odporCtl!ali nU mu tane!!· 
Dámu lkolstvu pre najbliU iu budlicnosť? 

Predovšetkým možnost začlnaf škollf 
profesionálnych tanečnlkov v takom prt· 
hodnom veku, aby sa bez rizika, že 
škodlivo zasiahneme do vývoja mladé· 
ho organizmu, dali dosiahnut maximálne 
pedagogické výsledky. Teda prljlmat 9-
10-ročné deti a vychovávať Ich po dobu 
7-9 rokov. 

Oaiej dostatočné materiálne vybave· 
nie pre. realizáciu tohto zámeru, zabez· 
pečente kultOrnostl a estetlčnostl pro· 
stredla, v ktorom sa žiaci vychovávaj(! k 
profesionálnemu majstrovstvu, odborné 
lekárske sledovanie zdravotného stavu 
l celkového pracovného a životného re
žimu poslucháčov, ktorých organizmus 
je denne vystoven9 nlekolkohodlnovej 
mimoriadne náročneJ fyzickej námahe. 
O možnostiach vedeckého výskumu a 
riešenia týchto otázok - aké maJO 
športov( lekári a tréneri - zatial, žlaJ, 
Iba snrvame. 

Pedagogické výsledky nemožno doslah· l:'uoto Bortoluzzi. 
nut bez teamu pedagógov -špecialistov 
pre rOzne tanečné dlsclpllny, ktorých 
metodiku neustále rozvlja v súlade s vý· 
vo rov9ml tendenciami vo svete. 

Zeleni by bolo vera. To, čo som spo· 
menula, sO. Iba nevyhnutné základy, bez 
ktorých nemožno napredovať, ale ani sa 
len vyrovnať a udržať krok s tanečným 
š kolstvom soclallstlckých štátov. 

Ako posudzuJete moderné tanel!nli vý· 
vojov6 smery, napriklad "Balet XX. sto· 
rol!ia", aký fa vál názor na sCtčasný 
pohybový slovnfk, na volbu výrazových 
proatrledkov? 

Pok(J~Im sa formulovať svoj n!zor na 
moderné tanečné smery, ktoré maJO ši· 
roký dosah a vplyv na sťíčasných cho· 
r eografov. Z dostupných materiálov a 
z nlekolkých vzácnych možnosti vidief 
rad choreografii baletn9ch telies, ktoré 
predstavujú svetovO špičku, sl dovolu· 
jem vyvodiť, že choreograrovla čoraz 
v!lčšml ponlmajťí svoje tanečné tavlsko
vé diela ako totálne d ivadlo, v ktorom 
pohyb, hudba, výtvarné umenie ( clekorá· 
cla, kostýmy, výtvarné objekty, llčenle 1. 
svetlo (v programoch sa popri sklada· 
teiovl, choreograrovt a v~tvarnlkovt uvá
dzalO aj mená osvetlovačov, ktor! sa 
chodia na konci predstavenia 1 ďako· 
vat spolu s ostatnými umelcami na scé· 
nu ), dramaturgické zákonitosti javisko· 
v~ch umenr, avantgardný film a jeho 
technické vymoženosti vytváralO kom· 
ple:a:ný Cil!lnok na vnlmatera diela, pričom 
každá zložka sama osebe te matstrovsky 
dokonalá. 

VznlkajO. tak kompoz!cle, ktoré moz
no postaviť na úroveň najlepš!ch diel 
llteratllry, hudby, výtvarného umenia 8 
filmu, balety hlboko obsahové a emo
ciálne pôsobivé s velkým filozofickým 
8 Intelektuálnym nábojom, ktoré sl vy· 
~aduJO spolutlčasf diváka. Pohyb v spo· 
jenr s ostatnými rovnocennými zložkami 
tu tlmoči pocity a hnutia Judského vnOt
ra, ktoré sa dajO. slovami ťažko vyJaclrlt. 
Tieto kompozfcle nemajO zvllčša deJ -
literárne libreto - a nte st1 to choreo· 
grafla na hudbu, ale hudbe rovnocenn6 
diela, ktoré majO svoju vlastnO formu. 
Je to akýsi dialóg medzi choreografom 
a skladaterom. 

Poktal Ide o tane!!nťl techniku, výcho· 
diskom Je vllčšlnou klaalckt tanec, kto
rého pevnt systém nau!!l dtsclpllne a 
dokonale prepracuje najmll dolné kon
čatiny, obohatent americkým modern 
dance Marty OrahamoveJ, ktorý prepra· 
cO.va hlavne trup, ja11ovým tancom, ln· 
dovt• tancom, akrobatlkou, gymnasti· 

Suzanne Farrellov4. 

kou - všetkými dostupn9m1 tanečnými 
a pohybov9ml technikami, ktortch naj· 
rozllčnejšlml kombináciami a syntézou 
sa choreografovla usllujO vytvorit sOčas· 
ný tanečný prejav. 

Tento názor hlésatO a presadzujú cho· 
reografle Maurlcea Béjarta, ktorý po· 
važuje techniku klasického tanca za 
hlavnO a najdôležitejšiu pri priprava ta· 
nečnfkov "Baletu XX. storočia" . Hovori: 
"Nall tanečnici muala byť predovletkým 
dobrými klasickými tanečnfkml, schop· 
nými tancovať vletky klasické diela -
a a:Z potom môlu prikročiť k môJmu 
lltýlu". Jeho sObor však trénuje ešte ur· 
čltý počet hodin v týždni modern dan· 
ce, mnoh( so venujú jóge, nerobte tm 
ťažkosti akrobatické prvky a pod. 

Vy ste sa ul vlao razy prlpr&Yovall 
na vyučovanie moderného tanca a pri· 
niesli ste ul v tefto oblasti l určité 
prvé kroky. Ako by podla v61 malo 
Konzerva tórium l!l Ministerstvo lkolatva 
zabezpel!lf tento predmet a poakytn6f 
ltudentom v tomto smere Clmerné vzde· 
la nie? 

Hovorllt sme už o vývojov9ch tenden
ciách modern9ch smerov na Zépacle a 
o tažkostiach nášho tanečného školstva. 
Máme čo doháňať, aby sme sa vyrovnali 

Maurice Béjart a Paolo Bortoluzzt. 

vyspelému školstvu socialistických štá· 
tov, najm!! ZSSR - a aby sme všestran· 
nou prlpravou našich žiakov otvorili ces· 
tu pre experimentovanie a zmodernlzo· 
vanie nášho scénického tanečného ume
nia, ktoré by malo byt význačnef!llm 
vkladom do našeJ l svetovej kultťíry. 

Chybné by bolo slepé preberanie a 
snaha po m6dnostl - bez kritického 
prehodnocovania a poučenia sa z v~
sleclkov svetového vývoja. 

Úlohou školy je predovšetkým tech· 
n lcky vybavlt budtlclch umelcov, pomOcť 

• tm orientovať Sil v r ôznorodosti snáh 
množstva baletných skuofn a skupiniek 
a vytvorit st zdravý názor. 
Vyučovanie na našich školách je pri· 

llš jednostranne zamerané a ešte 1 v 
tejto teclnostrannostt nemôžeme z vl~· 

cerých prfčln dosiahnut maximálne pe· 
dagoglcké v~sledky. 

Preto navrhu tem: a l predi:Zif llkolenle 
v k lasickom tanci a nám dostupnom ro
dovom a charakterovom tanci; b l rozll· 
riť vyučovanie o techniku modern dan· 
ce, alebo aspoň Jazzového tanca, prtpad· 
ne európskeho výrazového tanca l ktor9 
však dnes už ustupuje do pozadia); c) 
prhrvaf k 1poluprácl pedagógov z Pra· 
hy alebo z Brna, kde sa moderný tanec 
vyučuje, pripadne prlstíiplf k forme viac
denných seminárov v menej exponova· 
ných obdobiach lkolského roku; d) pri· 
faf pedagóga na tento predmet, ktorý 
absolvoval lkolenie tohto typu u nás. 
mladého - l keď meneJ sklíseného, a 
umolnlť mu d'allle vzdelávanie sa naJ· 
mii na zahranil!nýcb ikolách a kurzoch. 

Záverom chcem povedať, že tanečná 

škola mOže prlnlest svoj vklad do mo· 
dernlzácle tanečného umenia predovšet
kým v9chovou všestranne pripravených 
kádrov a rozhodujOcl krok musi urobiť 

choreograf - osobJ1osf schopná absor· 
bovaf tendencie sO.časného umenia vcel· 
ku a schopná vystlhnOf špec!flcké črty 

a cltenie našej spoločnosti, predovšet· 
kým mladých ludl, ako sa to der( napr. 
Bé]artovl, pre ktorého je prlznačné, že 
ho obkolesuje najmll mládež. Jeho pred· 
stavenia navštevujťl ttslcky divákov a 
dávajO. sa strhntlf k polhodinovým ová· 
clám. Z. NOVACEK 

Spom ienka 
na \'.líurza 

Ceskl a slovensk! umelci a peda· 
gógovia sl pripomenuli 23. decembra 
1972 100. výročie narodenia Vll6ma 
Kurza. Kurzov! odchovanci v klav!r· 
nej hre pOsoblll - a pôsobia - na 
Slovens ku l v českých krajoch do· 
dnes, RudoU Firkul ný žiJe v USA 
a reprezentuje jeho školu vo svete. 
V Bratislave je známa vynikajúca 
dvojica umelcov-pedagógov Rudolfa 
Macudzlnského a jeho manželky Sil· 
vie, rodenej Halmošovej. V rokoch 
1925-1940 pôsobila na Hudobnej a 
dramatickej akadémii v Bratislave 
Libu!& Svobodová-Adamcová, absol· 
ventka Kurzovej majstrovskeJ školy. 
Jeho :liekom bol tiež národn9 ume· 
lee Eugen Suchoň. Kurzove ped~tgo. 
glcké umenie zasiahlo naše centrá: 
Prahu (Ilona Kurzová-St~pánová, Fr. 
Maxián, Zdeňka Bôhmová Arnoštka 
GrUnfeldová, Ilja Hurnlk, 'Pavel Ste· 
pán atd.), Bratislavu l Brno (Fran· 
tlšek Schl!fer, )an Erml, Jaroslav Po· 
sadovský, tiež pedagóg Alois Sarauer 
atď.). 

Ešte l dnes vldlme pred sebou 
stutnťí, pohyblivťí postavu profesora 
Kurzu. jeho Iskrivé oči. mierny 
úsmev, ascčný spOsob reči; v cho· 
vani a správani mal čosi uhladené 
a spôsobné. jeho vynlkefťícu pedago
gickO činnost, ktorá azda dodnes ne· · 
má u nás v klavrrnolll odbore po· 
rovnanie, možno dellt na tri obclo· 
bla. V starom Lvove bol Kurz od 
r. 1898 profesorom vyššeJ klavlrne j 
hry, Inšpektorom klavlrneho oddele· 
nla, v~konným umelcom. Tu tte:l pred· 
náše! a zOčastňoval sa všetkého bu· 
dobného l vereJného diania. To bol 
Kurz mlacl9ch rokov. 

V Brne v rokoch 1919-1928 sa za· 
ča! venovať výlučne výučbe a výcho· 
ve umeleckého klavlrneho dorastu -
vo funkcii profesora majstrovskeJ kla· 
vlrnej školy v Prahe, odbočky v Br· 
ne. Ziska! ho L. Janáček a vytvoril 
tu prvo skutočne moderna klavlrlstlc· 
kú kultťíru a popri Janáčkovi a Neu· 
mannovl patril k popredným budo· 
vaterom umeleckého Brna po prveJ 
svetovej vojne. Záslužnú pedagoglckil 
činnost dovŕšil v Prahe na Konzer· 
vatórlu, ktoré ho zvolllo dvakrát rek· 
torom na prahu hanebnej okupácie. 

Umelecko-pedagogické základy zis· 
kal Kurz (podobne ako jeho manžel· 
ka a spolupracovnfčka Ru :lena) u Ja· 
kuba Holfelda, žiaka Prokschu v Pra· 
he. Vystupoval najprv ako koncertnf 
umelec, ktorý mal už vo svojich l& 
r okoch prvý verejný koncert v Pra• 
he a dosiahol najmll v podanr Ba· 
cha a Beethovena vynikajúce tíspc• 
chy l v l3erllne r. 1895. Vltézslav 
Novák mu venoval svoJu klavlrnu 
baladu Manfréd. 

Ako pedagóg prihliadal Kurz ku 
všotk9m stránkam planlstlckeJ výuč· 
by, k žlakoveJ Individualite, pestujOc 
prstovo zbehlosť pri uvolnenej ru· 
ke, Ohoz, hudobnO pamllt, sOstrede· 
nie mysle, správne užitie silových 
a pohybových znamienok, frázovania, 
tleňovanle, pedallzáclu a ostatné 
stránky skutočného umeleckého vý· 
konu. Spomlnam st, ako som u neho 
poznal pravú umeleckli prácu a otvo
ril sa ml svet skutočného umenia. 
Samozretme, začlnalo sa jeho Tech• 
niekým! základmi klavrrnet hry, kto· 
ré prlpomfnajtl vplyvy polského pe• 
dagóga Lešetlckého. Pri štOdlu sklad· 
by (hral som Bacha, Beethovenových 
32 .variácii c mol, Chopina, Suka a 
študoval bratovu Burlesku) po po· 
hlade na tel formu musel som 1u 
rozdeliť na jednotlivé liseky podla 
člslel, vypracovať prstoklad a pedall· 
záclu a hrať jednotlivé Osaky poma· 
ly, presne, podla všetkých znamle• 
nok. Naučil som sa noslf od teJ doby 
stále tužku a gumu. 

Je dobre, že Kurz svoje bohaté 
skOsenosti uložil v nlekolkých hut· 
ných prácach, napriklad: O klavfr
nych metódach, Postup pri vyučovani 
hry na klavfr l s R. Kurzovou), v ne· 
postrádatelných Technických zákla• 
doch klavlrnej hry a v početných 
Opravách technických t prednesových 
skladieb l tiaž Janáček), ktoré vvšll 
v ntekolkých vydaniach. Neustále 
prehlbuje svoJe vzdelanie a ovláda· 
Jťic pllf Jazykov, zdokonaloval svoju 
pllfclP.slatro~n" pedagogickO činnost, 
ktorá sa dá stručne zhrnOt do dvor.h 
zásad: poriadok a poctiVO$.f. 

BOHUMIR ~T!DROR 

z prace 
Slovkoncertu 
* V dtloch 15.-17. decem 

bra m. r. usporiadal Slovkon
cert prehrávky programov kon· 
certných a zábavntch súborov 
pre zahraničné a domáce 
agentOry. Ztlčastnllo sa Ich vy
še 30 hudobných sO.borov Slo· 
venska, za prltomnosti 17 hosti 
zo zahraničia a 25 zástupcov 
eoriadatefských organizácii v 
Ceskoslovensku. Uzáverom tej· 

to prehrávky sO mnohé pozva
nia našich sOborov na zahra· 
nlčné vystO.penla. 

* Zahraničn( ume lci 
u n á s: Maďarský komorný or· 
chester vystOpll 4. a 5. l. t. r . 
v rámci abonentného cyklu SF 
v Bratislave. Delrlna Ambro· 
zlaková, polská sopranistka, 
Očlnkovala 1.-5. l. t. r . v Bra· 
tislave, v Košiciach a v Pra· 
he (Rigoletto, Traviata, Figa· 
rova svadba), Oskar Danon, ju
hoslovanský dirigent bude v 
di\ och 25. a 26. l. dirlgova t 
Slovenskú filharmóniu (Sebu· 

mann, Rachmanlnov). Na tých 
Istých koncertoch vystO.pt po· 
hostlnsky maďarská klavlrlst· 
ka Anlkó Szegedlová ako só
listka Schumannovho Koncertu 
a mol. Edward Auer bude só· 
listom v Choplnovom 2. kon· 
certe pre klavlr a orcHester. 
Tohto amerického klaviristu 
bude sprevádzať SF Košice dňa 
31. l. t. r . V SND boli priaz
nivci opery svedkami ďalšieh 

zahraničných spev4ckych kreá· 
eU. Dňa 3. I. t. r. llčlnkovala 
v Butterfly talla11ska sopr:anlst· 
ka Canla Vlr&ilova. Dňa 15. I. 

t. r . vystOpll v Rlgolettovl Un 
sky barytonista Karl Nurme 
la. Západonemecký tenorista 
H. Erb spieva v Oneglnovl dňa 
20. I. t. r. Detlev OrewesmUhel, 
západonemecký huslista ťíčin· 
koval 18. a 19. I. so SF v Bra
tislave. 

* N a š t v z a h r a n l č 1: 
Nina Hazuchová odišla dňa 
13. l. t. r . na ume lecké turné 
clo Berlina. Anna Kajabová-Pe 
ňUková bude v dňoch 8.-22. 
fanuára hostovaf v Odese a v 
Taškente V Januári budú óčln· 
kovať v PĽR huslisti Anna a 

Quido Holbllngovcl. Bystrlk Re
žucha odchádza na trojmesa!!· 
né turné do USA - o. 1. bude 
dlrtgovaf Michiganský symto· 
nlcký orchester a Komorný or· 
chester tamojšeJ univerzity. Ala· 
dár Móžl a Michal Karin bud11 
v druhej polovici januára vy. 
stupovat v ZSSR. Ladislav Nes· 
hybe odchádza v Januári do 
BI::R, kde bude llčlnkovat v 
Barbierovi zo Sevilly. Ján Sen 
bude posledné januárové c:tnl 
dlrlgovat orchestre v Suhle, v 
Schleuslngene a v Schmalkal· 
bene (NDR). 



Mladí v SF 
Z radu no\embroq:rh llbonAntnyr.h 

koncertov S lo•ens kej fll harmonle pntnl 
nl!) mil vecer, n11 ktorom uč111 kov111t tr11 
ja umelci, vyznačufíu.:l Sil ~>VOtráwo5tou 
mneleckáho prejavu. SvoJe umenie nám 
po dlhšej prestávke znovu predviedol 
f lautista Mllol Ju rko•ll! v Koncerte pre 
flautu a orchester O dur od J. Mysllveč· 
ka. Interpret ostal celkove vPrný svojmu 
prejavu - to znamená. mBkkému. ku l 
t1vovanému, dobre we juremu tónu. 
lechnlckeJ presnosti ( sk lndotPf v tomto 
smere nešetril lnterprPtov ). Tieto mo 
mentv Ju rkovtč prJrorru1e k vlastnosti 
zamýšTnt sa nad ka~dou sklndbou, kto 
rú právp !.tuduje, nad tej dromatur1:1ou. 
hodnotou e všeobecným prlstupom k nPj 
P rejavuje sa to c ltPlne pri !Pho Inter· 
p retácll - a spáJaniP akelsl dlc;rtpll· 
n y tecbnfky s umele r.kou vornosťou hu 
dobno-melodtrkého prndu priamo poča~ 
Interpretovania no konr.Prtnom pódiu, je 
azda jednou z nntrhllraktPrtc;tlrkejslrh 
č1' 1 umelr a. Ok i'Pm toho stnhol Ju rko 
vič po prostriAdku, ktorý dnes ul In 
tArpretf zriedkavo vvu?lvajO: po vytvá 
ranf vlastnýrh kodPnclf. Je to .. dobr9 
zvykM z minulos ti kf'dv často bol só 
lls t11 z6roveň l skll• .1telom, alebo pri· 
na jmenšom dobrým Im provizátorom Pre 
tlčP.I .,ukázať sa" ponP.chávall skladate 
lia pries tor v rámci kedP.nrto prrd zá 
varom koncertu, sólista ho vvu;JII podra 
vlastného uváženia. Po tomto .. dobrom 
zvyku" siahol l Jurkovič. I ked ll'ho ka 
d Mete boli trochu hranatO v rll mrl 
plynlícet melodtčnostt skladntera XVIII 
storočie, predsa len dokazovali sóllsto 
vu hudobmí všestrannosť. Klnvlrl sta St a· 
11ialn Z'mborskt vystupoval v rémrl 
abooentnfch koncertov a s orr hPstrom 
SlovenskP1 fllhllľmóntP po prvý raz. Ak 
!la o ňom v pro,stramovom bulletine pfšP 
ako o na jmladšeJ nlldell slovensi<P1 kle 
vfrnP.t !lkolv, mo1no uvPdPOr tPxt braf 
doslovne. Ak by sme vš11k z predvPde· 
ného posCídlll a chceli vyvodzovať d a· 
lekoslahle prognózy, mohlo bv nás to 
doviesť k omylom. Jednak slovenská kul· 
tllra nie je v sCíčasnostl taká chudob· 
n6 1 má sa v odbore kl11vlra čfm uká· 
ut. Okrem toho vol11 Zlimborskf nfe 
fahkf, no predsa "málovravný" typ 
skllldby. Noel v španiAisk ych záhradách 
od M. d e Fallu só Ideálnym sťízvukom 
orchestrálneho teles11 a klavtra f de Fa!· 
la Ich !l f naz~va svmronlck~ml lmpre· 
sl11ml pre klnvfr e orchester). umornP· 
né lddlom tan r11 z Andal1izle, spotenll 
~ výdobytkami rrancCízskPho lmprPSio 
n fzmu. K dobre! tnterorPtll rtl trorh c;vm· 
fonfckfcb tmpreslt tr11ba vlastntr tech · 
n iekt! zntčnosf, cit pre sťihru 1 cit pre 
mlflru. čll'e odh11d. do akej miery a po· 
klaf s11 možno exponovať ako c;6llc;tn 
Zámborskf toto znchovnl. čfm dielo do 
st11l do svojJch rtík, má zmysel pre sub · 
t11nosf a pre .,hru s tP.chnlkou•. Nechal· 
me sa prekvapiť budťlcnostou, bude 
mOc( byť prftemná. S611stov sprevádzal 
fuhoslovanskf bos( Oju ra falcilč, vo svo· 
tel vlasti mnohoc;tranná 11 exponovaná 
oo;obnost. dirigent BPlf'hr11dskej f11hnrm6· 
nie. Vedel sa pos tnra( o s ttlpajdcu lf. 
nlu ump,JP.r.kého n11PIIf111 v priebehu VA· 

~era. VyvTcholenfm bola nesporn~ 
V <~vmf6n!a d mol op. 107 .. Rerorm11čn6 
od F. Msndels'IOhOII ·Bartholdyho. čfm 
nám drAmaturgia zárove!\ pripomenulA 
125. vtrol!te skladatefovho d mrt!n. Jak· 
il č. ktort mal • ter11z konečne mo!nosf 
preukázať sa ako sólista, sa v tejto po· 
ztctt cft11 mlmorlsdns dobre: bol to on. 
ktorf vyvolal, resp. vedel vyvolaf atmo
Sffru nadlahl!flnostl, pt'lehladoostt. zro· 
sumtteTnostf a prentesf tu ne celé sym· 
fonlck~ teleso, ba af na poslucháčstvo 
~e vy§tel z ob§fmeho 4-časfového die-
la vlf11zne. to dosiahol tednoduchtm spO· 
sobom: správne volené tempá Jednotl!· 
vteli l!astt mu zaručili vvznente men· 
4elssolinonke) melodiky a podporili 
l)rlebladnosf formovet stnby. 

INGE II!JICOVA 

N po"es 
Ne sklonku minulého roku bola v Zrkad 

love! sieni Primaciálneho paláca v Bratisla 
ve milé udalost. l keď poznAčené nostalgiou 
odchodu na zas!Ožllf odpočinok. preds,. 
niesla v sebe optlmfs ttckt pohfad na dob 
re vykonentl pr6cu. Ale budme konkrétni 
dňa 12. decembra 1972 bol koncert pri pri 
le:!ttostt ukonl!enla pedagoglckel činnosti 
ZS'IhUilel učltAfkv prof Dariny Zurnle•o 
n j Prorflsorlctt se pod11kovall netadekvllt 
Mf~nu rormou - umeleckfml v9konml " " 
v~borna1 tlrovnt - tel ! laci: Nin a Rallll 
ch oY6, Guslh Pa(lp, Lad lsln Neshyb1 
Fra ntllek Caba n a Stef11n Hud ec. l ked re 
prezent111!nt vfbAr ! lakov prezentoval pe 
d11gogtr.l<é Osper.hv O Zur avlevovet, l ta l< 
ve r11 osobnosti 11 mten zostáva skrvt9ch Zl' 
dlhoročnou prárou telto umelkyne 11 uči 
tefky Od r 1934 te profesorkou Státneho 
konzerv11t6rte v Bratls leve, z teJ triedy vy 
111 také mená, ako napr. Papp, Jakdbek, He 
zuchovt Klttnárová, Smállkov6. Cernecká 
C11b11n lludec všetky menil spomenot nP 
možno SObetne s dlhoročnou pedagogtckot• 
pr6cou sa všalc rozvfJalo 1 pOsobftnfe ume 
leck6 - O. 2uravlevov6 patrila k ttm umel· 
kfnt•m, lctor6 matl1 dslubu na uveden! 

Crešák 
ubil ej ne 
St~itoa rtlharm6oia Kolice pri prllezl 

tostl tl•otnébo fubllea hudobnéh o skla 
datefa JOZEFA GRESAKA, k tort 111 

30. decembra dožil 65. narode niu, uspo 
rladala 19. decembra slhnostoý koncert 
1 autorovef tvorby - v jeho rodisku -
' Bardejove a na drubý deň l " Ko· 
lclacb. Profesorka kollckéh o Konzerva· 

t6rla tlr. M. POTEMROVA v krátkom po· 
zd ra•nom prlboYore stručne charak ter !· 
zuva la jubila nta , yyzd vlhla fabo •fzoam. 

Tr oto rrzlckr l du§avne mladlatYO l!u· 
ly, neustá le sa vyvljaJ6c! a noj skla· 
daterský l tf l obohacu j6cl budobnlk svo
jou nflko nvenčnou 1nvenciou, originálnou 
umeleckou Iskrou , svojráznou lnltrumen· 
tl\ciou a celoživotným osllnétom nadvli· 
;~:ovania na východoslovenský rotkl6r -
a to v prvom rod e na rytmické 1 me· 
lutllcklí prvky východniarskeho tanca -
karlčlek - vydobyl sl pevné a osobité 
miesto " kontexte sloYeoskej h udobnej 
tvorby. Nepriaznivé životné osudy mu 
nedoffčl ll s6stavo6 tradičné kompozičné 
vzdelanie. Hudobná tvorba sa mu " ak 
s tala nevyhnutnou potrebou sebareallzá· 
cle a muf no, l e prhe preva he autod i· 
daktlckého sa zmocňovania a prekool'i · 
vanie kompozičných problémo• mllfe 
jubilant ďakovaf za to, fe feho ume· 
lecké Yýpoveď mil punc originality, bez· 
prostred nosti a inlonzl•nej presvedl!lvos· 
ll. 

Prlznal!n6 pre podceiiovanle. s akym 
sa jeho dielo stre távalo, bola skulo!!· 
nost , fe až oa Jubllantskom autorskom 
koncerte sa dol!kali komple tnej pôdlo· 
vej prl!miéry dve Gre!lákove rozslahlejllie 
cyklické diela - CONCERTINO PRE 
HUST,E A ORCHESTER a SYMFONIA 
( Východoslovenská). Okrem toho tiYo· 
dom zaznela predohra AME:BY, ktorá sa 
svojim netrad ll!oým nndviizonnlm na 
ryt mické zvláltnostl východoslovenskéh o 
folk16ru dof lla zasl62ených 6spech o• 
nielen na d omácom, ale aj oa p ralskom 
a bratislavskom pódiu (vznikla 011 ob· 
lednhkn SF). Nie náhodou s polol!nfm 
menova teJom vletkýcb tfcbto t roch skla· 
dleb le vvu žfvanle a rozvlfanle charak· 
te r fstlck<'ch znakov karll!ky (v Concer· 
line a " Symf6nll lei melndicko-rytmickt 
oôdorys a strhuf6cl splld bol podkla· 
rtom p re •vhndovanir efektného fln6le ) . 
Pochopltelne, med zi premiérovaným! 

S Jura·om Oni~fenknm 
o Alma-Ate 

Stredná Azla. Juh. Predstava slnka a 
topia. Kazašská SSR. JeJ hlavné mes to -
Alma-Ata, str62en6 velikánmi s biely· 
ml čiapočkami, stahaJOclml po blankyt 
neba. November. Teplota - ll stupňov 
Celzia. Predstava pomaly ustupuje sku· 
točnosU. Treba sa akllmattzovaf - a 
to dôkladne, aby reprezentant sloven· 
ského operného umenia - Jura! Ontš· 
l!enko - potvrdfl l tu svote kvality. ... 

- Na scéne StátnAho akademického 
divadla opery a baletu. vyznamenaného 
Lentnov9m radom, s om hosťoval v ťllo· 
he Eugena Onegina a Rigoletta. Publl· 
kum ma prlvltalo hned pri prvom v9stu· 
pe Onegtn11 aplauzom. Bol o;om takouto 
srdečno,;fou dprtmne dojatt. 

- I ked Je v Alma-Ate d rsné podne· 
ble, Yudla sd cttllvfml, vnfmavýml, vďač· 
n9ml za umelecký zážitok. Museli sa 
ortspO'lobl( vysokohorskému rázu mes· 
ta , kde chceli !It B9va tt1 v modrrn9cb, 
prtestranných bytoch, pP.kných sfdlls· 
ktlch s kobercami svle~e1 zpJpne. O kul· 
ttlrne vy!ttfe nie je n t\dza . 

- Velmi sllnt doJem vo mne zane· 
chalo samotné divadlo, v ktorom som 
m11l vystt\pente. l Alma-Ata má osem dl· 
vadeln9ch scén. l Prekrásna budova. 
dvakrá t vllč!Ua ako SND. Vyntkatťlce 
akus tika. kvalitná technika, v~bornt or· 
cbester. MO~e sl hosťutt1cl spevák že
lat viac? A Atmosféra? Keď sa c;trrtntl 
prlatella, vládne porozumenie, ťlcta 
c;rdečnost. Tak tomu bolo l medzi nami 
Moll kolegovia mt ochotne pomáhatt 
drobntml radami. Svote symp11tte nepre· 
Javovall Jen v d ivadle, ats l mimo nrhn 

e agóga 

VIdel som vera Vlárnych hls torlck9c b 
pamiatok v Alma-Ale t okolf, obdlvo· 
val som stredto;ko zlmn9cb športov Me· 
deo, ktoré sa nachádza v čarovnom vv· 
sokohorskom ódoU. 

- Mnohé mOže slťltlt za vzor - ne
vynfmat6c ma tstrovstvo vokálneho ume 
nla sovlet~kvch opern9ch sólistov Sol 
som hosfom. Predstavenia mali slávnost 
ný r~z. Pred začiatkom prišli za mnou 
b9volf vojnovf ve tPrá nl. ktorf oc;lobodzo 
vall našu krallntt Boli sme sl blfzkl 
Celé o prrné orPd'ltiiVPnfa sa niF!slo v 

skladbaal, k to" poc:btdu jt 1 50. rnl<n 
(Concertino Grelák dokonl!ll r . 1954, 
Symfóniu " r . 1957) a reprlzova nf ml 
Améba mi je " s posobe nadYbonnia na 
prvky fudoYej hudby zásadný rozdiel. 
Grelék vo svojom noochobn júcom sna· 
i e nl i!erpaf z rudového zd roja pre pod· 
i!larkonnle týcbto tende ncii hre dá aj 
prillehavé lniltrumentačné rúcho, ktorS'm 
by p rostred nlctvom klasických nblroio• 
lmltonl nuk fu doveJ kapely s cimba
lom. Obd l•nhodná Je tiet Greilákova me• 
lodická Invencia, ktorá silou avojef • ý· 
povede d okáže neraz oabradi t aj prlpad· 
n6 11bseo clu Iných druho• kompozli!oéh~t 
spraco•anla. Je pozoruhod n é, ako GreUk 
dokáte vždy nájsť niektorý kompozii!nt 
para meter a tomu v celkoYe j hierarch ii 
url!f prvoradý vý7:nam, urobi z neho 
oositefa •ýrazu l formy. V Amébach fa 
to uriablloost' neustále pulzujúceho 
met ra v kombinácii s efektn ou ioitrn· 
meotáciou , " Largbeto Concertina kan· 
labilita melódie, v l . !!asti Symtllnle mo· 
tlvická p ráca v sélad e s dynamickým 
prlncfpom, •o fi nále Coacertina l Sym• 
fônle strhujúci ryt mlclcý s péd a mein• 
dický pôdorys východoslovenskej karli!· 
ky. 

S61ovf part Concertina naltudoval a 
na vynikajúcej technickej úrovni. s hl· 
bokým emocionálnrm ponorom lnterpra• 
toni PETER MICHAtlCA. Pop ri dlrigen• 
toYI Relucho•l p a t ri Michallco•l Jnl po· 
diel na sympatickom vyznani a p rijatf 
tohto d iela n obecenstva. 

Vfkon orchestra Yedenébo 16fdirigelt• 
tom BYSTR1XOM REZDCHOM bol ďalllnt 
ohni• kom čoraz 91ičlimi mocnejt:lcef re· 
rue unteleckfcb a tecb nlckfch trofej( 
kollckéb o te lesa. ln tooal!ná pohoto•os(, 
sk• ele nUidanté a naltudonné party 
jed ootllvfch nbtrojo•~ch skupin. !llrokli 
lkAla dynamlckfcb odtienkov. plasticita 
a dych hudobných f rh b oli cfallfm 11á d· 
nym dokladom pod opleraf6clm tiet o leon· 
l ta ton nla. VLAOTMTR CTZIK 

duchu slávnostnfcb tradlcU CaJkovského 
Onegina. ZaslO.ž114 umelkyne Kazašskej 
SSR N. Radčeokod bola vfbornou pred· 
stavltefkou TaťJany: zadumaná. herecky 
l s pevácky dokonalá - priam vzorovt 
p rotipól OJgy v podenf L. Aslanovonj. 
Sv&,t! rozšatntí OJgu stelesnlla podfa 
očakávania a Jef krásny alt vynikal v 
sýtych, zvučnfch blbkach. Lenský bol 
zvláštny, nie taký, na akého sme zvyk· 
nu U. Bol to dramatický tenor ostrejšie· 
ho razenia, tasavých v9šok. Spieval h o 
V. Jako• enko, zaslťi:lllý ume!Pc Kaza~· 
'!kel SSR. Gremln v stvárnonl M. Oetneka 
bol pOsoblvý nielen pre divákov v bl11· 
disku Pre m.ňa bol !eho v9stup zážlt· 
kom. Mohutný ,.ruský bas a kulttvova· 
nf pretav - to te nezabudnutelné. ... 

Juraf Onill!enko 1pleval dve kontrast· 
né o pern é postavy. Charaktero•o odlll• 
né: lyl'lckéb o One~loa spienl po sloven· 
sky a dramatického RIJ!oletta " tallan 
i!ine. 

- Celý ensemble sa a:l nPuverltPfne 
prP.oriP.ntovlll na t111tansku operu N11· 
ma lO zásluhu na tom mal neoorhvhna 
mladý dlri1:Pnt. absolvent Moskovského 
konzervatória Vl. Knr~lamsklj. PrAdste· 
VPnle vlPdol v porhmOrnom b AIAdlrknm 
durhu. prvé dva nbrazv v pomal~om 
tPmt>P ako u nás KniP'a z Mnntovv, 
V. Orle nln, ZASIO~tlý umelf'r K87'11~~kP f 
SSR fttf':l sólista VPfltého divAdlA • 
Moc; k ve l v16dol suverénne tavlsktt ln~a· 
vým tenorovým čarom - bez akPfknf· 
vek nám11hv hf'rerkrl l hlasovet Spte· 
val srdcom. Co povedať o Gllde? 
t:. ~tallkou tA ml11dá abc;olventka Mos· 
kovského konzervatória, ťltla . č11rovná a 
o;pev~ckv perfektná. Postavou l vekom 
je skutočne tdrálnou dcérou dvorného 
~A!lA R11do~f. c;mťltok. ''ar. ltlsk11 k otro· 
vf - to všP.tko nefalšovatelnA pr9lltllo 
z tel muztkentského cftenta . Zárukou 
kvalft te u~ to. 'r bola 'lačkoH o;lllvnef 
pedagogičky lnv l'lnrlllllknvnvoJ. 

ANF.TA OUT.OVICOVA 

mnohtcb diel slovenských t českých sklada 
terov na kon rertných pódtárh. No natroz· 
'ltahletšf vklAd tel osobnosti do c;lovPn'lkého 
hudobného života te hudobno·pcdagogtck~ 
ro napokon dokumentovali 11! výkonv Jed 
ného z natzasltlžlleJ!Ifch slovAnsk9rh teno 
r lstov - dr G. Pappa, vyhr11nenet oc;obnos 
ti Niny Hazoc ho•ej, ktorá natprArfznPfšle 
rlokumentov11la. čo te to zmvo;AI prA komor 
nt !ltýl spevu. alebo t . Neshvbu, ., rarAb 
ne prebohatým. 111e l kultlvovAn~m hlac;nm 
Ako at dvoch odllšn~rh bervtont c;tov - no· 
váho obtevu opP.rv <;ND - Sterana Hudeca 
" mllkš lm §tfh iP.fšfm mlltf'rlálom lvrlrke1· 
~teho zat11rbttnl11 e Franlllka Cahana 1 bAn 
c;kobystrtcket operv DJGT. ktorCShn vOkonv 
odznlevató akosi v n .. t ranf ná~ho oprrnllho 
dia nia, mimo Bra tl"'lavy, N11 koncertA v~11'k 
dokáz11l. !11 teho terhnlckv dobre podchv 
tenf mužný hlas má VŠF!Ikv orP.dpoklndv 
~a!larl( - aspo!! pohostinne - l na prvl"l 
opernet scl!ne Slovenske. Teda - umelec 
ká žatva prot. 2uravlevovet bola vdačn9m 
zamyslenfm sa nad skromnou pr4cou tfch 
ktorf stoJa za potleskom koncertntch 11 

opernfch llaa f. r. DJSI NYOVA 

Lehdrova Zem ú~meo"" t 'céna z l clejst va l u p•edredenl bansko
bystrlc1,:(1ch umelcou Hlavni lii'Jitfl novej ln•cen"cle naUudnr•fl'" 
Dagmar Rohov6 ( oftl o r trede na snlmke) f1 F'rant /Jek Urctkdn. 

Snfmka: r< Mlktll~f 



Z galérie SN 
V 1polu práci s dro m.l lurg•uu opery SND ~aelname 

'f tomto ročofku HZ uverejňoval krá tke lnformotivno 
bllancuj6ce profily poprudnýc h umelcov tspovákov, re
t lsérov, dir igentov. výtvornfkov l oa§ej prveJ opornej 
scény. Ich cielom je zamyshet so a oboznámiť so 
iirokou pa letou Ich tvtJrlvých člnov a tým podtla rknut 
rast a význam naše j upornej kult6ry za posledné de 
satročla . SCičasoe moju tieto ma lé pro(IJy pri bll1it vy
znamné O!>Obnosti aj mimobra tislavské mu čltoterovl, kto
rý nemá pravidelná možnost , sledoval oporný !Ivot v 
hlavnom meste Slovansko. Sa mozre jme, že porspektivne 
pol!ftame l s preds tovova nim umelcov z Ko§ic a Ban
Kke j Rystrlce. - r-

Maria H u b o v á 

V povedomt star~eJ , s tredneJ. ba sčasti aj najmlad
lej generácie návltevnlkov s plýva toto mono s posta
vou Aantivef porflskcf grlzetky Muse tty z Pucciniho 
operv Bohé ma. V lieni tejto Musett y bledh významné 

Národ11á umelky1la Mcirla Kt~oňová - 1/ubová oko Ľu
tomira v Suchoňovom Sviitoplukovl. 

:~obranll!n6 predstavltefky Mimi. Na malom priestore 
koro e pizódnej postavy zlilll sa • neu'ferltelaeJ syn

téze d kladné zlolky Javiskovej operne j Interpretácie -
spevácka brllantnost , herecké dlapozfcle ilrokého ro:s 
pä tla, neobvyklý osobný iarm. V skutoi!nnstl, pravdu, 
reprezentuje Mária Kliioňová-Hubová v kontexte slo
venskeJ opernej kultúry nemeratefno vličlle hodnoty: jo 
jedným z je j základných pilierov. Legendárna Musetta 
preds tavuje na paletu postá'f umelkyne skôr kuriozitu. 

Skôr, net sa definltfvne rozhodla pre spev a di
vadlo, poistila sa učltefským diplomom a zaťalkáva 
júcou sktílikou pedagogickeJ praxe. Stičasne ~tudovala 
spev u j. Egema, A. Knrfnskej a 'f roku rozpadnutia 
buri oh ne j CSR ukončila l ttídlá na viedenskom kon
zervatóriu. V má ji roku 1938 debutovala oa doskách. 
ktoré sa je j stali druhým domovom - ako hlavné hr
dinka Duslkovej operety Keď rozkvitne má j. Slovenské 
ná rodné divadlo využilo spevácky a herecký potenciá l 
ta le ntovaneJ umelkyne hneď od prvých sezón. Popri 
l!astých prllai ltos tiach v operete, kdo mohla uplatn iť 
svoj noblesný z jav, zaradila sa ~oskoro aJ medzi pro
minentných sólistov ope ry - zásluhou svoje j vynika
j6ce f Noriny ll Dona Pasquala, Mário z Dcéry pluku. 
Phllliny z Mignon, Gildy a Vloletty. 

V s peváckom vývoji Má r ie Hubovej mot nn •ybadaf 
zékonlt6 lfnlu. Kdesi na začiatku člnoostl stoja postavy 
koloratúrno a subtllne lyrické, nosk6r k nim prlbti· 
doj6 aj mlododromatick6 a dramatické hrdinky, takže 
spe vácke rozplltle HuboveJ 61oh začlna " bilancii Rosl
nou z Rossin iho Barbiera a istým spris obom vrcholf 
Puccin iho Toscou. A medzitým - pestré paleta pozo
ruhodných postáv najr ílzneJiej oárodoaj, charakteroveJ 
l !llýlovoj proveniencie. Nez11budnutefn 6 zostávajú Je j 
postavy slovanského repe rtoáru. kdo r uka 'f ruke s In
som zvonivého soprá nu kréčala mäkkod, núcnost a 
ullrachtllosl výrazu. Za mnohé to do kumentuje Hubo
veJ Rusalka e Tatia na z Eugena Onegina. Neme ne j po
zoruhodné síi mozartovskú kreácii! - kryltallcky č isté . 
techn icky vybrťisené, klasicis ticky kultivované, lltýlovc 
- Blonda z Ooosu zo Se railu, Zuzanka l gr6fka z FI
garoveJ s vadby, dona Elvfra z juanovskeJ legendy, Pa· 
minu. M6r ia Hubové stoji v popredi pri zrode pOvodnej 
s lovens ke j tvorby Po hlavných ženských 61ohách v Ju· 
rovi jánol fkovl (Zuza) a Begovi Bajazldovi (Katka), 
e xceluje " roku 1960 ako klasická , vzorové Lutomfra zo 
Suchoňovho Svä topluka. Svoje mojstrovst•o dáva do slu
žieb premiérovým lnscen6ciám opier L. Holoubka (Ro
dina) a A. Moyzesa (Zeoa v Udatnom králo'fl) . Rad 
významných postáv možno rozllrlf o Mlcaelu z Carmen, 
Margarlitu z Fausta a Margaréty, Alilbetu ll Tannhllu•e
ra . . • Velké výrazové a hercck6 dlapozfcie - plod ta
lentu a profesionality, umožnili Márii Hubovej •ytvéraf 
v poslednfcb rokoch aj pozoruhodné postavy charakte
r ové, nafm.il v di elach opery XX. storoi!la. Treba k nfm 
zahrnú( o l aJ Méllsandu ll prelomoY6ho diela Claude 
Debussyho, Zlatohlávka z }anái!ko'fej Lflky Bystroulky, 
primadonu z Hlndemlthovbo Cardlllaca, lady Blllowsov6 
z Brlttenovho Alberta Herringa . 

V roku 1968 dostáva MAria Hubová titul drodnel 
umelkyne. Za trid1aťročn6 pioniersku prácu, za plejádu 
postáv, ktoré • opere SND vytvorila. Ako prejn naJ
vyilieho ocenenia (ef umeleckého formátu. 

J. BLAHO 

Virtuosi per musi a • l 
• 1on f rf 

V dňoch 10.-12. novembra bo 
la v ústí nad Labe m pre mládež 
do 15 rokov - v troch vekových 
katogOrldch klavfrna súťaž, 
ktorá pod vyšSie uvedeným né 
zvom dospela už k piatemu roč 
niku ll mohla oslávi( svojn prv(! 
jubileum 

Zo skromných zat latkov polo lo 
J..élnef povahy sa rozrástla táto 
11 kcta na obfúbenl! kalctorocné 
stretnutie a ušfachtllé súperonln 
mladých klaviristov s meclzlná 
rodnou účasťou. Suťažné podmlen 
ky prihliadajú tba k ve ku o ne
robia rozdiely medzi školami, z 
ktorych sa žiaci prlhlasujú. 

Slltažl sa vo dvoch verejných 
kolách so skladbami v trvanf naj 
viac 6-8 minút. V prvom kole 
sa hrajú s kladby z obdobia ba
roka a klasicizmu, v druhom ko
le prlchádza flí k slovu autori 19. 
8 20 storočia. V dosatčl en nel po
rote predsedal, podobne ako v 
prcdošlýr b ročnikorh . známv kla
virista a docent AMU v Prahe, 
Pnel Stéplín. Clenml poroty boJI, 
okrem profesorov českosloven
ských konzervatOrlf (zo Slovenska 
- E Pappová a M. Strausz l kl a
vlrlc;tl a vysokoškolski pedagógo
viA z NDR. MI:R a zná mv český 
sklada tef Klement Slavlcký. 

uspecb dvanásťročn9 Marián Piv
ka z Lučenca, ktorému porota 
udelila zo dobré zvládnutie a s lo
hové podanie hraných s kladieb 
druhO cenu. Cestné uznnn1e dosta 
ll Betka Becherová , žiačka CSU 
Lučenec a Eva !'t1intélové z prvé 
ho ročntka Konzervatória v Zlll 
ne Treba sa však pozastavlf nad 
ma lým počtom učastnlkov sufažn 
~o Slovenska. Bolo leb Iba 7 zo 
Zlllny, Lučenca o Pleštanl Bro 
tlslava a KoMce. no ktor9ch nov 
stevuje na CSU klavirnu hru ve r 
k9 počot ~lakov, ne boli vObec zo 
sWI>Cné. To svedči o nedostato!! 
nom zá u jme o slabej pr lpravnnos 
ti s love nsk9rh CSU na tú to v9 

Polltad •ta porot u súfaze. 

znamnO sOťaž, najmä ak uvUime, 
že pred dvoma rokmi boli na naj 
vyšs!ch s tu pienkoch vftazov slo 
venskl klaviristi naJmladše j gene 
rácle - Cyril Dlanovský a Eve 
Vlrsiková . 

ústeckli klovlrna sú ťaž nie fG 
len konfron táciou nadaných dell 
v širokom mPdzlnárodnom merad 
le, ale of výbornou školou prE' 
učitelov t skladatefov mllide:l!nír 
kej klavfrnej tvorby. O tom svcd 
čf lntcnzfvny záujem a prltomnosl 
Kle menta Slovlckého l značného 
;>oč tu sprevádza júcich a pozoru Jú 
clch učilefov aJ zo susedných so 
clallstlckých kra jin. 

MIKULAS STRAOSZ 

GRAMORECE 
Andrej Očenáš: Poéma o srdci pre husle sólG 

Trlo op. 36 

OPUS, Stereo 9111 0155 

Husle: Peter Mlchallca 

Slovenské trio 

POf:MA O SRDCI 
pre husle sólo 

TRIO op .3 6 \.... 

Pla h)a, ktorá sa nám dostala do rOk v čase Brati
slavských hudobných slávnosti, predstsvuje zároveň trl 
pro!lly z galérie sOčasnej slovenskej hudobnej kultúry~ 
sklada tela Andreja Očea6Ja, hus listu Petra Mlchallc11 
a Slovenské trlo v obsadenl Pete.r Mlcballca husle, Ml· 
lol Starosta klav!r a Jul'aj Alezander violončelo. Na
hrávka bude určite odmenená zvýšenou pozornosťou 
dtskoflla z vlacer9ch prfčln: v dokonalej inter pre táctl 
tu predstavujd spomlnanl Očlnkujdcl pozoruhodné ko
morné skladby z temer sOčasného (1967) skladatels ké· 
ho obdobia Andreja Očenáša A no dOvdok - rýdzo 
technická stránka snfmky te viac než uspoko Jivá. 

Prvá strana platne prináša Trlo pre klulr, bnsle a 
violončelo op. 38. Jeho štyri času (Andante, Allegro vl
vo, Largo a Allegro v ivo) svojim dynamickým, te mpo
vým l tematlck9m kontrastom tvor ia v konečnej fáz& 
kompaktný celok. U:!! v počlstočnom Andante vystupuje 
do popredia a utorova s ilná Invencia, aplikovaná v zmys-

. le pestrého radenia nových a nových nápadov, jedlln 
z d ruhého priamo vyresta jdctch a pospolu .tvorlac\ch 
široko rozvinutý dynamlckt obtOk. Z podobných prln
clpov vyrastá. 1 tretia east (Largo), kým druhi! a ·nvt hf 
časť (Allegro vlvo) svojim temperamentom oitvuJO ca1f 
cyklus. Posledná časť (Allegro vl vo) tvorf finále, kto
rého gradáciu v!lak autor v záve re tlmf pokoJneJ ou 
kodou, zároveň vytvárajúcou ucelen1 fo rmový r6mcr 
dlola. Skladoterov zémer plne reš pektuje a umocňu j& 

bazchybné Inte rpre tácia Slovenského tria . O technic
kých dlspozlclár.h jednotlivých hráčov toh to telesa dnes 
ul nemožno pochybova(, ved každ9 z nich W! stOJ( na 
i; pl čko mladej slovenske j Interpretačnej generdcle. Pr i 
Ich vek u však prlfe mno prekvapuje spOsob, ako sa vy
o;porlodall s výstavbou o eenášovef skladby. s jef gra
dáciami a dynamlck9ml nuansami, pričom nestréca jú zo 
zre tera v prvom rade tvorbu krás ne ho, komorného tO
nu. V prfpade Slovenského tria možno smelo hovorU 
o umeleckeJ vyzretosti. 

Nie Je tomu Ináč oni v prfpade huslis tu Pe tra Mlcha
llcu. ktoré mu bolo zverené Inter pretovanie Poémy o 
u del. Tá to skladba nesie všetky zna ky toho, čo zvyk
ne me označovať za " tvrdý orle!lok". Os kallm by sa moh
la pre huslistu stať predovšetkým Jej dlžka: mé pli( 
cnstr s obraznými názvami: .,Vzdych, Odpoveď, Mrnnio
rová báseň, Slza v s lnku, Kve t v Osmeve" Pre menej 
zručného b uslrs tu by v tomto cykle Fahko mohla hrozi( 
strata o rientácie a upadn utie pod hladinu poslucháčo

veJ pozornosti. tým skOr, že Ide o s kladby viac-menej 
l mprov1začného ch11rakte ru. Michalica so tu vllak uk6-
zol vo svetlP tdAálnoho. tvori vého typu Inte r preta. 

Azda Jediné l'o by smo mohli tej to pla tni vyčfta f , Je 
nedoslaču J úca In formácia o 11člnkuJO clch na titulne j 
strom• obálky Dosf všeobot:n9 názov Slovenské trlo to
Ut nemusi práve každl!mu prezrádzať, že Ide o obsado
nre ktoré sme vy !lia spomlna la. 

DAGMAR KOVA!tOVA 

Na sllťa:ZI hralo 77 de ti, z kto
rých 18 prišli zo SoviPtske ho zvä
zu, Maďarska a NDR. 'llafvlac cien 
(po 7) zfskall deti z CSSR 11 MCR. 
Pozoruhodné boli však aj výkony 
slovenských a nemeckých žiakov. 
Absoh1tnym vlťazom slífaže sa s tal 
pll tnásťročný Rein Meta z Ta llinu 
(ZSSR), ktor? nadchol prltomných 
dokonalou Interpretáciou Beetho
venovej PatetickeJ sonáty, Chopt
novej Etudy a Partlty estóns keho 
skladatela Paerta. Vyntkajlíce vý- • 
kony v kategórii 12-13-ročných 
podali István Kassa i z Budap~tl 
(Kodály; Meditácia a Ltszt: kon
certná etuda .,Sosptro" l a Martin 
Hrlel z Prahy fBeethovt>n: Soná 

l p h , , o na ravan1 .•. 
llny, · ktor9 ju uviedol no oslavách Ju
bilea te jto školy. V podani profesionál
neho telesa v!lak skladba pOsobf ucele 
ne fl'lle a Interpretačne bohatš ie. 

la! itosU ml lllo hlavne o vyul ltht viet
kých néstrojo'fýcb skupin " zmysle tor
my, ktoré dala aj názov skladbe - te
da "etudy". 

111 op. 2, r mol a Schubert: Im 
promptu As dur) . ObaJa boli od
menenl prvou cenou. 

V kategórii najmladšlr.h so ob 
Javili ako mimoriadno tolontv · 
Leol Sv6ronký z Prnhv ( Boetho 
von: Sonatfna op. 49, g mol, Pro 
koflev· Rozpr6vkv stnret ma mv a 
Tarantela l a Orsolva Slirosl z Ru 
do pP~ ti ( Havdn, HllndPI. Mnndel 
sc;nhn. Pa pp l Ziska ll prv tí a dru 
hl\ ('POll. 

Zo slovenských !!Oťožloclch do 
!liahol najlepši v'fslodok a pokn~ 

V decembra m. r. nahrával dirigent 
Ondrej Lenárd so Symfonickým orches 
trom Ceskoslovenského rozhlasu v Bra 
tlslavo Etudu pre orchester od Tadeáša 
Sa lvu. Pri tejto prlležltos tl smo sa s pý 
toll s kladatefa na dielo t ďolšlo tvorlvf' 
plány: 

Ako s te spokojný s prho realizova 
nou nahrávkou Etudy? 

- Orchester l dir igent pr·ls tupovah ~ 
In te r pretácii vefml seriózne a zodpoved 
ne. V9sledkom je vefml dobrá nahrévko 
Etudu som pOvodnP nepfsnl pri prlležl 
tostl 20. výročia zalo,Pnla žilins kého 
Konze rvatória u prP Orr.hn'lt>~r mesta 7.o 

AU kompozii!o6 postupy ste pri pl
~•nl tohto diela volili ? 

- MoJim cle fom bolo, dosiahnut v da 
neJ fo rme !llrokú v9razovl1 a zvukovl1 
Skélu. Skladba - a ko celok - vychédzA 
o vracia sa do tonálneho centra D dur 
ktoré udáva of záklAdnO melod ickú ll 
ntu. Metricky rOzne rytmy, k toré pre 
blehaJO sdčasno vo viacerých vrstvác h 
vy tvára jú svojou rôznorodosťou - čo do 
r harekteru - odll!mé Oseky, vznlka júcP 
,1osunom ťažkých dOb V kulminačnom 
boda som zúžitkoval tOnový materiál 'l 

dotera jšieho priAbehu s kladby - zéver 
smeru je postupne do tonálneho centra 
Okrem rlellenla týchto .techalcktch" d -

Na i!om pracujete, resp. aké skladby 
s te 'f poslednej dobe dokonl!lll ? 

- Na text V. MaJakovského som 011 
plsal poému Vojna a svet - pre žen 
ský zbor, sOlo barytón, kontrabas a or 
chester. Drelo má odznieť na tohtoroč 
ných BHS. Pre l:'etra Toperczer& a ko 
SlckO Státnu fil harmóniu som napfsa l 
Klavlroy koncert - mal by zaznieť pn 
prvý raz na KošickeJ hudobnej jari 
Skončil som prácu na madrigaloch prP 
Llíčnlcu, napfsal som SvadobnO baladu 
pre mle!laný zbor. soprán, a lt a 4 ná 
s troje a pracujem na Vokálnej symro 
nl! pre zbor, recitá tora a jazzové kver 
leto. ALZBETA PLASKUROVA 



NáA zahraničný host 

Maďarské kult6ra sl pripomenula a oslávila nedužlté deväťdesiate narodenie 
apoluzakladatera maďarskej národnej hudby, tvorcu a vychovbatefa, skladatela, 
pedRJZÓ/Ia. vedca, humanistu a vfraznet postavy hudby náliho storočia ZOLTÄNA 
KODÄLYA. 

K mnolstvu sviatočnfch podujatr sa pripojila at budapelit lanska Státne opera 
obnovenou premllirou majstrovej javiskoveJ kompozfcle Slkulsk6 prladkll. Na 
snfmke scéna s Inscenácie. 

Flámsky festival 

K edysl ate • tudovall kompozfclu a 
dlrl&ovanlt . Prei!o ste sa nakoniec 
rozhodli pre klnlrlstickd kariéru? 

Mal som pr!llš mnoho rellpektu pred 
komponovanlm a zlým skladateJom som 
sa stat nflchcel. rozhodne väčšmi som 
dôveroval klavlru. Navyše ma lákala l 
skutočnost, že klavlrna literatúra je 
taká rozsiahla. te ju nemožuo nikdy 
zvládnu(. Dôkladnú kompozičnú v9učbu 
však pova~ujem pre Interpreta za vefml 
dôležitý aspekt, lebo mu odhalujfl dielo 
zo strany tvorivého procesu. Sám sa 
tiež pokú§am hrať tak, ako keby som tfi 
čl onťi skladbu sám zložil. Obdobné pla· 
ti aj o dlrigovanl. Pre svoju klavtristlc
kú dr§hu som zlskal od velkých dirl· 
gentov azda viac, než od klavfrnych pe
dagógov. Dirigentským vzdelanlm ziska· 
vate celkom Iný pomer k nástroju a 
u!letr!te sl aj rôzne sólistické manléry. 
Nikdy sa však nehodlám k taktovke vrá
tU, lebo pred sebou vidlm tak obrovskú 
prácu Iba na klavfrl. 

Stidlao podra repertoáru, 'féi vztah k 
sdi!asnej tvorbe nie je prlvelml aktlv· 
DY •• • 

Napriek ekonomickým ťa2kostlam pre· 
biehal Flámsky festival l v r. 1972 tak, 
ako po 15 predchádzaj(lclch rokov: na 
vysokej medzinárodnej arovnl. Na za 
klade štatistik bola v roku 1972 dopo
star najvyššia Masť obecenstva na tom
to vrcholnom hudobnom podujat( Belgic
ka. 

orchester 1 zbor) a Bachova Om!la h mol. 
Pofský skladateJ Pendereckl bol osobne 
prltomný na triumfálnom uveden! svo
Jich Utrenll v podani Krakovčanov. V 
oblasti komornej hudby bola čast fest!· 
valu venovaná pamiatke Heinricha 
SchUtza. Bllrllvý ťlspech - najmä zá
verečným koncertom v Mecbelen - zis
kal anglický súbor Akademia of St. Mar
tin-In-the - Fields. Bohato navšt!vený 
bol l úspešn9 otvdracf koncert v Me· 
chelen, na ktorom Ján Valach uviedol 
organové diela Bacha, Liszta, Očenáša 
a Ebena. Dlhotrvatficlm potleskom :ta 
m\IZikantské a technicky perfektné 
zvládnutie bol Interpret odmenený naj
mil po Flámskej raps6dll mechelenské
ho skladatera a organistu Flora Peeter· 
fia. 

MOJ repertoár sa končf Schonbergom, 
čo, pravda, neznamené, že by sóm sO
časnou hudbou dajako pohŕdal, Iba že 
ml na ňu neostáva čas. Interpretácia 
moderných skladieb vyžaduje celkom lnt 
prfstup a oveJa viac koncentrovaného 
úsilia. Kéby som Im ten čas venoval, bo· 
lo by to na llkor staršfch diel. Preto 
som musel vollť a zvolil som sl minu
lost. Z rovnakéhó dôvodu napriklad Iba 
sporadicky hrám Chopina. Mám ho ver
ml rád, ale aby som zvládol jeho štfl, 
musel by som sa prlllš odpQtat od svo
jej doterajšej 11nle. Takmer všetci veJ
kf Interpreti Chopina boU a sil špecla-

Rakúsky klavirista 

Festival mal podujatia - takmer sil
časne - v mestách Bruggy, Brusel, Gent, 
Lovaň a Mecbelen. Prevažná účast or
chestrov a súborov bola z Nemecka, An
glicka a Japonska. Okrem toho tu vy
stupovala Státne filharmónia z Budapeš· 
ti (dirigenti: A. Erede a J. Ferencslk), 
Sofljskl sólisti a Krakovská rtlharmónla. 

. llstl na jého tvorbu. A ta sa nechcem 
na nič špeclallzovat. 

Podla aktch krltérlf sostaYujete tvoje 
recltálové pr o&ramy? 

Alfred 
Brendel 

Festival v Bruggách sa orientoval toh
to roku výlučne na polyfónnu hudbu 
(mimoriadnym zá~itkom bolo predvede
nie Nešpor od Monteverdi ho l a na uká~
ky hry na zobcovej flaute V Bruseli 
a v starobylom Gente, strediskách res· 
tlvalu, zo~ala velké fispechy Deutsche 
Oper an Rheln, ktoré zopakovala z ml· 
nulého roku vynikajllcu operu - orató· 
rlum Cavallerlho: Rappresentazlone dl 
anlma e dl corpo. Anglické opera z 
Glvndebournu uviedla Cavalllho operu 
La callsto. Z ďalšieh operných predsta
von! zaujal Don Giovanni v podan! Oeot
scbe Oper an Rbeln a Prokofievov Ohni
vý anjel, vyntkajťico stvárnený Frank
furhlkou operou. Program vysokej Orov
ne z tradičnej l modernej hudby pred
viedli Japonci. 

Ako každoročne uviedli na festivale 
aj novinku, komponovanú k tejto pr!le
!ltostl. Tohto roku to bola detská opera 
Král Xon v zemi slnka, ktorá však ne
splnlla očakávanie. 

Hrám zásadne tie diela, ktoré sa mt 
zdaJú byt prlnosom bez toho, že by som 
prihliadal na želanie usporiadoterov a 
poslucháčstva, čo by odomňa chceli po· 
čut. Naopak, chcem publikum presved
člt, že exlstujp skladby, ktoré stoja za 
počúvanie, at keď nie sO také populárne 
ako povedzme Mondscheln sonéta. K 
málo známym dielam patria napriklad 
Schubertova sonáty, čo po vojne spo· 
zoroval rad významných klaviristov a 
pokúšajú sa k nim prenlknťit. Práve Dll
hrávam da platne Schúbertôvo klav!rna 
dielo z rokov 182~-1828, teda z onoho 
vefkého obdobia Inštrumentálnej tvorby 

Ich trochu dolntonovat a zmiernU tch 
zvukovú ostrosf. Dosiahne sa to vermt 
Jnhko tým, že lnlonačnou Ihlou prepl· 
chutete prlslullný kladivkový filc. V Bra
tislave som bol neprljemne prekvapený, 
keď ani profesionálny ladič nemohol zo
hnať potrebnO Ihlu, hoci aj to pekné 
krfdlo Stelnway v koncertneJ sieni Slo· 
venskej filharmónie by potrebovalO 
miernu Opravu. 

Pripravujete sa dajakfm nläiltnym 
s pôsobom aa avofe 'fyst6penla? 

Môžete sa ellte venovať aj nebudob· 
ným záfubám? 

Zo symfonických koncertov sl zesltHI 
pozornosť uvedenie Mendelssohnovho 
oratória Ellál, Verdiho Requiem (dl rl· 
gent Lorin Maazel a New Philharmonie 

Festival otvorili po prvý raz neoby
čajným spôsotlom. V rozsiahlom kláštore 
sv. Petra predvádzali J'ôzne skupiny pro
gram tazzovej a populárhel hudby - a 
diela Bachova. Ľudia prer.hádzall zo sá· 
ly do sály, mali mo~nost sn občerstviť 
v záhrade kláštora - a znovu sa vrátiť 
k počúvaniu vážnej. čl rahšet hudby, 
ktorá znela v t9chto priestoroch od po· 
poludnia až do polnoci. Tento spOsob 
otvorenia Flámskeho festivalu prilákal 
záutemcov najm!! z radov mládeže - a 
keďže sa osvedčfl - zostanP. znrhovan~ 
l pre budOce rokv 

}. A. V. de TROETSEL, Antwerpy 

Zvykol som sl Dlljmll pocvtčlt st tro· 
chu na nástroji, ktorý budem mat ve· 
čer k dlspozfcll. muslm tie~ trochu pra · 
covat s ladičom, preto~e niektoré tóny 
sa na klavlrl stávajll hlasttejllie a treba 

Teraz už podstatne menej, lebo kon· 
certy a nahrávanie ml zaberá vera času. 
l tak však vera č!tom, zaujlmam ss o 
film, o divadlo a o výtvarné umenie, 
hoci sám ul! nemalujem. Pre mňa je 
proste duševnou potrebou byť lnformo· 
vaný o tom, čo sa okolo mňa rob!, čer· 

. pat nové podnety z Iných strán a rea· 
govat na ne. 

MIROSLAV SULC 

Marin 
Goleminov 

v dňoch 4.-9. decembra 1972 
bol hosťom ZSS bulharský skla· 
dateJ, národnt umelec Marin 
Golemlnov. Pri tejto prHežttos· 
ti uskutočnil ZSS so skladate
lom krátku besedu, na ktorej 
odzn P.Io nlekolko teho skla· 
dleb. Návštevu sme vyu~lll a 
dali sme Marlnovl Golemtno· 
vovl nlekoJko otázok. 

Právo doznela 'J&la poslednli 
opera - Umelec Zachar!!. Míl
lete nám povedať o net niei!o 
bliUle? 

- Celý sujet opery te zasa
den9 do polovice 19. storočia, 
pojednáva o .,hriešne! láske" 
m111tara Ikon. Libreto Pavla 
Spasova som sl zvolil kvôli za 
ujlmnvému, mhe bl!zkemu ná · 
metu. ktorý je prepletený množ 
stvoro hlbok9ch psychologlr. 
kých momentov. Tieto zložité 
Judské city majO hudobný pro
ti pól v lyrlckých il religióz
nych nápevoch. 

Hudba tejto opery nevyut fva 
bulharské folk16rne prvky. Ako 
te to v ostatných dielach ? 

- Vo svojej hudbe využi· 
varn ludové prvky minimálne, 
v súčasnosti som od nich cel · 
kom upustil 

Akým smorom sa uberá vala 
tvorba, resp. máte nejaké bu· 
dobné vzory? 

- Použil som už rôzné kom
pozičné prlnc!py. Zásadne sl 
vyberám však len to, čO mt 
vyhovuje. Na dôvažok - som 
už dosť start na to, aby som 
sa orientoval len podla hlasu 
svojho srdca. 

A mladé bulharská geoer•· 
cla? 

- Mladi chcQ Ist vl!dy a 
všade s dobou. 

V oalom Hudobnom lnfor
mai!nom stredisku ste mali 
možnost poi!uť niektoré diela 
slovenskfch akladatefov. Akf 
le vál názor na s6i!asn6 slo
venská hudbu? 

- Dávno poznám dlela slo
venských národných umelrov. 
ktoré sl vysoko vážim. K vašéj 
novšej tvorbe by som azda mal 
niektoré pripomienky .. . 

Do akej miery Je v Bulhar
sku znéma slovenská hudobná 
tvorba ? 

ZlaJ. minimálne. Práve 
preto by som chcel na tomto 
mieste zdôrazniť, ~e by obom 
kra Jlnám prospelo viac osob
n9ch 1 spoločenských výmien, 
11by bllzkost našich slovanskfch 
kultúr sa preniesla at do pri 
tomnostl. 

VLASTA ADAMCJAKOV A 

Paríž tlieska Monike Rostove.i 
Monika Rostov6, vítazka toh

toročnej medzinárodnej gltaro· 
veJ stltde, hola v l'arlžl ver
kým obJavom. Vyntkajfice só
listka. doteraz neznáma za hra· 
nlcnml NDR, sa .,cez nocK staltl 
pojmom. Na VysokeJ l kole 
Franaa Llnta vo Weimare što· 
duje gitaru u profesorky Unu· 
ly Petero'fej - a ako druhý 
hlilvn9 pre,dmet kompoz!cfu v 
triede 'profesora Wernera 
HUbschmanna. 

P rih láslla som sa na sllta~ 
lebo každý hudobnfk sl po· 

trebuJe overff svoju Qroveň, čo 
sa dá tba porovnanfm s kole· 
gaml z Iných kra jin. Prtjem· 
ným prekvapenfm bola pre mna 
dobrá (!roveň finalistov. Okrem 
toho súťaž pomáha zdvlhnťif 
arovell nástrota - a to te dob
rá vec. 

Nástroj som študovala u vy
nlkaJOceho pedagóga 

Ursuly Peterovej. te to človek 
prfsny - k sebe 1 ku žiakovi. 
Ziada vera a priprava te po 
technickeJ aj muzlkélnet strán· 
ke vélmt dôkladná. Poktar tt1e 
o Interpretáciu. Jef zásadou Je 
- zachovať štýl, zostať vernf 
autorovi a čo najlepšie ho po· 
st1hnt1t Sú to vlastnostt. kto
rt! sl véf.lm o to vtac. že v gi
tarovom svete nie sQ ešte. žlaJ, 
také bežné, 11ko u tnýeh nA
strojov. 

Ako druht hlavný predmet 
som st zvolila kompoz!clu. 

MysUm, ~e dobrá znalost tejto 
dlsclpUny te pre Interpreta ne
vyhnutná. Umo~ňu]e mu, uve
domiť sl stavbu skladby a Jep
IJie do net vnlknOt ... 
Pre učlteJa - mám teraz 

niekoJko !lakov - je to 
tlel! užitočná vec. Ked vldfm, 
~e sa !lak trápi s nejakým 
technickým problémom, skom
ponujem mu cvičenie, v kto· 
rom sa tento problém sastav
ne vyskytuje. Zlak sa tak mO
~e naň sťistredlt a vyriešiť ho 

Pedagogická činnost ma bav!, 
ked mám žiakov aspoň 

priemerne nadaných. Ideálne 
by bolo, deliť llas, ktorý mám 
k dispozicii, medzi koncertnú 
a pedagOgickO činnost. Chcela 
by som mat dost ~asu na cvl· 
čenie a popri tom ntekolko 
~lakov. Pridať k tomu ešte at 
kompo:tlctu, to nie te mo~né. 
Predbéžne som ju "zasunula" 

do ťizadla. Občas robfm ťlpra· 
vy, alebo sl skladám - ale tba 
pre seba. 

Gottfrled von Einem (Stúdia 1 
a André jollvet (Comme un 

prólude l boli na súťa~! obil· 
gátne skladby; tri etudy War
nera HUbschmanna som sl vy
brala preto, lebo sa ml páči 
to, čo pfše a rada ho hrám. 
VIlla Lobos je vyslovene gtta .. 
rový autor. Výborne sa hrá a, 
pravdu povodiac, nevedela som 
mu odolať. 

Tešfm sa prvej cene, lebo to 
nie je Iba čestný diplom, 

ale vyplýva z nej viacero kon· 
krétnych anga~mán. A Iste dob• 
re viete, akt! ťažké je pre mia~ 
dého sólistu z!skat koncertnli 
prlle~ltosti . . Mám pred se
bou nahrávanie vo francúz• 
skom rozhlase a televlzli, re· 
cltál v rámci Festivalu v 
Amiens, koncertné turné po 
Francúzsku. Verfm, l!e v blfz. 
kej budllcnosti budem maf 
mo~nost nahrať platiiu. Mienim 
sa tiež paralelne venova! hre 
na lutnu, aby som st mohla 
vybudovať renesančný a baro· 
kový repertoár. 

Z "velkých" sa mt páči julien 
Bream. Andrés Segovia 1• 

vélký gitarista, ale je sám. To, 
čo robf JB výborné, ale In! 1 
toho nemôžu nl~ poul!lt ]u· 
lien Bream prináša určitý štýl 
gitaroveJ hry, ktorý sa ml pá
čl, novú orientáciu, ktorou sa 
mo.lno Inspirovať. 

SABINA SKARBOVA, Pari! 



JUBILANTI metu. Ale nielen v torn te T>rf· 
nos doc. V. Fedora t napfsal rad 
učebnfc, vysokoškolských učeb 
ných textov, časopiseckých štO· 
d!f li knfh, venovaných otllz 
kam hudobnej psychológie, hu 
dobnej metodiky, lntonllcle a 
sluchovej analyzy, sem patria 
aj učebnice pre všeobecnovzde· 
lll.vacle školy a 10 rozsiahlych 
vedeckých štGdlf ... 

Jeho vitálnej, no sllčasne hl
bavaj povahe vyhovuje vyučo· 
vanie bez násilnej rétoriky a 
romantického pátosu, vecné, 
konkrétne, Idúce na sám ko· 
reň problematiky. OrganizačnO 
stránku hudobno-pedagogické· 
ho l!ivota na Slovensku má na 

dr. Viliam Fedor CSc. 

kritiky, r6vl'lllko zbytočne bu· 
demo pátrať po rozruchu, kto
rý by urobila kal!dá nová \)re· 
mléro. V jeho dirigentskom 
umeni sa stretáva rad vzác· 
nych sl1ladných čtt, v nédávnej 
minulosti málo pr!značnych pre 
stav slovenského divadelného 
umenia: priam zanietený ponor 
do divadelnej práce, sOstrede· 
nos( na kvalltu Interpretácie 
operného diela (nielen pri pre· 
mlére ), bez najmenšej snahy o 
popularlzovonle svojho mena, 
svojej nevšednej erud!cte a 
prlkladnej pracovitosti. Aj je· 
ho organizačné schopnosti ball 
sl1co utvoriť svedomitou prácou 
nové kultl1rne prostredie, nové 
publikum a atmosféru Slovan· 
ského národného divadla. Nič 
sl v svojeJ divadelnej činnos
ti nezjednodu§oval na 11kor 
presnosti. 

docent a vedl1cl Katedry hu· 
dôbhéj výchovy PF v Nitre, hu· 
dobný teoretik a pedagóg, au· 
tot: mnohých vedeckych prác, 
zaoberajdcich sa hUdobno-pe· 
dllgogickýml, psychologickými 
1 estetickými problémami sa 
dol!lva 60 rokov. Toto krátke 
zal;)lyslenle nemOl!e byt vyčer· 
pávajťíCtm pohľadom na raz· 
slahlu a vzácnu prácu jubllan· 
ta (čo Iste spravia špecializo
vané časopisy, venované otáz· 
kam hudobnej výchovy), ale je 
skOr Judským zamyslenlm sa 
nad osobnosťou, ktorá dlhé de· 
satročla odovzdávala nezištne 
svoje vedomosti z postu vyso· 
koškolského pedagóga. Dr. Vl· 
liam Fedbr. CSc. sa narodil di\o 
3. janut'ira 1913 v Smolnfku. Na 
prešovskom učltefskom ťístave 
vyrastal vo vzdelanca, ktorý 
neskOr pOsobll na viacerých 
všeobecnovzdelávacfch školách 
a na uňltelskej akadémii v Ml· 
chalovctach. NeskOr ho "zvá· 
bil" zápod Slovenska: t(lžbou 
po hlbšom hudobnom vzdelani 
na bratislavskom Konzervató· 
r iu, ako aj na Pedagogickej 
fakulte Slovenskej univerzity. 
Pôsobil na viacerých význam 
n ych učilištiach: čl to bola bý· 
valá Vysoké peda,:w~lcká ško· 
la. alebo Katedra hudobnej ve
dy a výchovy UK v Bratislave. 
alebo jeho terajšie pOsoblsko 
- Katedra hudobnej výchovy 
PF v Nitre, kde je vedCtclm. 
Zdá sa, že táto runkcla najlep· 
ll~ zodpovedá jeho hudobno· 
pedagogickej erudfcll, entu· 
zlszmu a záujmu o formovo· 
n lé budOctch učlterov. 

Studoval hru na klavfrl, 
kompozlchl, dirigovanie, viedol 
nlekolko rokov Spevokol bra 
tlslavskych učiteliek. V jeho 
práci sa spája proklamácia 
spojenia teórie a praxe. Svotu 
prorestu volil s priam Ideál 
nym predurčenfm, trpezlivo do· 
sahoval výborné výsledky s vy· 
nlkajOclml, ale l priemernými 
flakml, akobv na svojej peda 
goglckej praxi s fudskym ma 
terlálom chcel dokumentovar 
známu skúsenost, že vizitkou 
prvotrlednostl pedagóga nie fP 
urobiť ,.niečo" zo špičkového 
talentu, ale práve z tých ~la 

kov. ktor! sti slabšf, no maj(J 
v sebe záujem a lásku k pred 

starosti ako predseda Sloven· 
skej spoločnosti pre hudobnti 
výchovu. Počtom akclf v SSHV 
a vlastným tvorivým vkladom 
vdýchol do nášho učltelstva 

potrebnú ambfclu - zdokona· 
rovaf sa a odborne rást Ta· 
kého som poznal jubilanta pred 
20 rokmi na spoločnom pruco· 
vlsku - Vysokej škole peda· 
gogickej, takým sa ml vldf l 
teraz: pokojný, trpezllvý, ne· 
únavný, nevyzyvavy. Nech teda 
ešte vera rokov zasieva do 
mladých dušf krásu, nech je 
jeho žatvou nadšenie mladých 
učitefov, Ich vďačnosť a vyso• 
ká odborná Oroveň. 

Viktor · ~i 
Málek 

Dirigent operného súboru 
~ND Viktor Málek sa dol!ll na 
sklonku minulého roku p!lfde· 
statky. Toto zaokrtihlené jubl· 
leum je prvou celostnou hltan 
r.lou s vážnymi otázkami: čo 

1e cielom a ovocfm umelecké 
ho Ctsllla generáclf? úspech -
neúspech? Možno sa prehtnat 
kopou novinových a časoplsec 
kých referátov so skeptickým 
zámerom: a predsa budeme 
márne hfadat jediný článok ne 
gatfvnej, alebo prlpomlnaj(Jce1 

Na univerzite študoval muz!· 
kolOglu, na bratislavskom a 
pražskom Konzervatóriu sa 
usiloval zviádm.lf viac umelec· 
kých dlscipl!n (hru na husle, 
s\)ev, hru ha klavfrl, dlrlgova
hle), ale napokon. keď ho 
Z. Chalobala postavil pred ži· 
votné rozhodnutie, Málek sl 
zvolil taktovku. Ul! v Ostf nad 
Labem - v stiťafl Dlvodeh'lej 
žatvy - obstál jedinečne a to. 
čo pod jeho rukami zaznelo v 
SND, te pestrá mozaika rozma· 
nltých !!tylov. PosOďme na vý· 
barovej vzorke: TraYiata, Tru· 
badlir, Madame ButterUy, Brit· 
tenoY Al bert Herlng, Or6cke 
palle od B. Martlnll, Menottl· 
ho Kon1ul, Jan61!ek, Andralo· 
YanoYa Biela nemoc, Benelo•e 
Cisárove nov6 laty, Zlmmerov 
Krár Oidipus (v televfzll), Cik· 
kerov Juro Jánolfk atď. Bol mu 
vždy vzorom Z. Chalabala, 
umelec zvrOcňujCtcl každO lf· 
nlu skladobného pletiva, precl
fujúcl dirigované dielo pri 
každej reprfze. Málek je sfce 
typ vecnejšf, vyrovnanejšf, ne
pateticky a priezračný, nič 

vša k neponecháva náhode, ne
pristupuje pred dirigentský pult 
bez zrelosti, pri pravenost11 

Iskry a spádu, bez dlsclplfny, 
bez vztahu mAdzi estetickým 
zámerom a formou, bez logic
kých a citových doplnkov, t ak 
cha~akterlstlckych pre naozaj 
\[,?;Q.,I'I')állo .. álfQCQ,_Vnfka. Nepod· 
cei~uje precfznost súhry a čis

totu Intonácie - ale vždy v 
zamyslenl nad pletou voči die· 
lu l nad aktuálnou hodnotou 
každeJ novej Inscenácie. 

J. TVRDOŇ 

Konkurz . 
Státne divadlo Zdeňka 

Nejedlého Y 01U n . L. vy· 
plsute konkurz na miesto 
barytón-sólo. Ponuky zuie· 
Jalte oa rladltefstYO divad · 
la. 

Mimobratislavská sonda: jazdy som sa tešila. pretožA bolo dobré, 
vnJmavé obÁcenstvo To, samozreJme, In · 
šplrollalo k vllč~fm výkonom 

Spevát;ky 
dvojrozhovor 

(Pokračovanie z 1. str.) 

O. Roh o v á : Je pravda, 2e nároky, 
kladené na umelca v zájazdovom dlvad 
le. sťi overa vyššie, ako nárokj' na umel 
ra v tzv ,,kamennom divadle . Zálazdo· 
vý charakter našej opery vy2aduje od 
nás silnO vOJu, "tréning" v otnl!llostl a 
odrlektml sa . Dnes je však zájazdov pod
statne menej. UrčitO, nevelkO časť zA 
1azdov dnes nahrádzajO zvozy divákov 
k nám. do Bystrice. 

Janáček ·súborne 
Dňa 4. decembra m. r . zim 

sa u Brne na pracovnej pora
de osobnosti české/to hudob
•tého života - muzikol6goula, 
skladatelia, zástupcovia inUi
t!tcif, aby sa vyslovili k prob· 
lematlke pri pravovaného kr l · 
ti c k é ho s úbor né ho vy
dávanta Janáčkovho 
die l a. Porade predsedal dr. J. 
Vysloužil. Cietom porady bolo 
v súvislosti s bllžiaéim sa 
uuotnením nakladatel'skýcll 
práv skladateta (v r. 1978) 
prejednat' teoretickú a praktic
kú stránku heuristiky a edí
cie Janáčkovho tvorivého od
kazu. 

Ovodom odzneli pripravené 
referáty: dr. J. Racek načrtol 
dejiny a významný zástoj br
nertskej muzikologickej §koly 
pri stístreďovanl archívneho 
materiálu a v rozvoji janáč
'kovského bádania. Je zástan
com kriticko-vedeckej edície, 
ktorá by mala slúiíf aj inter
pretom. Dotýkal sa aj paleo
grafických a diplomatických 
problémov, ktor é treba pri vy
dávaní nevyhnutne rozrle§if. V 
súvi slosti s pripravovaným te
matickým katalógom navrhuje 
ako východisko známe práce 
Hobokena (Haydn) a Kinského 
( Beethovett). pre vydávanie li
terárnych prác spôsob kritic
kého vydania Beethovenových 
konverzačmích zoiitov. 

Dr. B. Stédroň žiadal v kri
tickej edícii medzi iným vydaf 
aj skoršie verzie Janáčkových 
prác (napr. Marrtčka Magdo
nová, orchestrálne l klavlrne 
%tlenie Fantázie z Jej vastor
kyne, Návod na VJtučovanie 
spevu), ktoré doteraz vôbec 
nevJišll. Je zástancom editor
ských zásad. ktoré vvslovil 
O. Sourek v srlvislosti s kritic
kOm vydávaním tvorivého od
kazu A. DvoFáka V poradí dô
ležitosti pripisuje veťk(J vý
zrtam t ematického katal6qu . 
Považuie za nevyhnrttné zosta
venie dlltodn'•éhf) nlártu editor
~kel činnosti. 

V .~úvWosti s tým a v zá 
•tfone zaruče"'ia kontinuity 
orác pouktízal dr Vyslouiil na 
rtutrtosr df)hrei spolupráce za-

interesovanýéh in!tittícil a na.
vrhol menóvat' do •komisie Ili 
muzikológov mlad§ích. Riadi
teľka Jandčkovho arcMvu, kto
rý je súčasťou hudobno-histo
rického oddelenia Moravsk ého 
múzea, dr. Th. Strakovc2, info r
movala o stave, spôsoboch 
spracovávania Janáčkovej po
zostalosti t o problémoch. 1 
ktorými sa stretávajú pri sú~ 
streďovaní dokumentov. Dr. A. 
Nemcová predniesla čast' l!voJ• 
ho starostlivo pripraveného 
kompletného prehradu je/lnot• 
livých vydaní Janáčkových 
skladieb. 

V rozsiahlej diskusii póuk/i .. 
zalt vtacerf účastníci ná ne .. 
vyhnutnost' spolupráce s čes.
kým hudobným fondom, ktotO 
spracuje fond Leoša a Zdenkfl 
Janáčkovcov, i so Suprapho• 
nocn. Diskusia sa snažila riešit 
aj problém, ktorý by nastal v 
prípade predlienia vydavater ~ 
ských práv o ďalších dvadsat 
rokov (Dr. Berkovec a clnlff). 
Dr. J. Smolka, redaktor gra .. 
mofónovej . edície Supraphonu, 
analyzoval problematiku zvu .. 
kových nahrávok, ktorých rea ... 
lizácia je v porovnaní s tla .. 
čenými edíciami podstatne 
rýchlejšie uskutočnltefná. Na .. 
vrhol vydávaf edíciu obje'ktfv" 
nych interpretácií a popri neJ 
priebežne vyc1tádzajúcu edfciu 
1tistorických ( Bakala, Talich, 
Voget a i.) i súčasných inter .. 
pretdcií. Prof. A. Závodský, vy .. 
chádzajúcl z dialektickej jed.
noty Janáčkovho literárneho 11 
hudobného diela, navrhol me .. 
novar do edičnej komisie a! 
literárnych vedcov a teatroló .. 
gov. J. Burghauser (aj J. Pro .. 
cházka) okrem návrhu meno .. 
vat' špecializované komisie, 
ktoré by podliehali vrcholnej 
edičnej rade, vyslovil tiež ne .. 
dôveru - brat' ako jediné vý• 
chodisko pri kritickej edlcit 
notových te:rtov iba autorizo., 
van6 odpisy Janáčkových diel. 
S otázkou moinej spolupráce 
s Uttiversal Edition sa zaobe .. 
ral dr. Pečman, problematikou 
VJidáva"'ia Janáčkovho llterdr· 
ttello diela J. Procházka. 

VLADIMIR CIZIK 

• Di'la 31. decembra 1972 vo veku 46 rokov zomrela Inka Sla
vfková, popredná sólistka spevohry Státneho divadla v Brne a 
externá profesorka Janáčkovej akadémie mOzlckych umenf. Roz
ICič ka s umelkyňou bola 11. januára t. r. 

e Baletný súbor So v Brne pripravuje na 26. 1. t. r. premiéru 
baletu B. Martinu Spalfček v choreografii nár. umP.lca M. Kuru, 
v rél!ll zao;l. umelca O. Llnharta a v hudobnom naštudovan( 
M. Hoňku. 

e Cena V. Kašllkovl: Spanlelsky časopis El notlclero universal 
ka1doročne udefu jE' (na základe rozhodnutia hudobných kr ltl
kov) štyri CP.ny Zl! na jlepši vykon opernému spevákovi, speváčke, 
dirigentovi a režisérovi. Po uzavretf sezóny 1971-1972 cenu za 
t't'll!lu udelili režisérovi pražsltého Národného divadla Václavovi 
Kašlfkovl za lnscentlciu Gréckych pašU Bohus lava Marttnu, ktoré 
ND t. r. uviedlo v barcelonskom Grand Teatro del Ltceo v jeho 
t25. JubilejneJ sezóne. 

e Jelena Obrazcovová, sólistka Velkého divadla v Moskve hos
ťova la 27. decembra m. r v brnP.nskom Janáčkovom divadle. ako 
Amneris vo Verdiho opP.rP Alda. 

sa 1u snažila znova objavovať a dotv4· 
rat. Z posledných tnscenácU ml k srdcu 
PL'Irástla Laura v Glocconde. 

• Co pre vás znamené práca v oper
nom a čo v opcrctnom 1ťibore? 

cl také operné divadlo, ktoré by sa svo 
jou Orovľíou vyrovnalo svojim v!lčšlm 11 

skOsenejšfm partnerom. Z bývalých ne 
dostatkov, ktoré som spomenula,. sa po· 
darilo mnohé vyriešiť, len otázka ne 
kompletného orchestra a zlej akustiky 
zostala u! asi našou chronickou choro 
bou. Boli sfce snahy akustiku pomocou 
oblofenla vylepšlt, ale tu ul! nepomOl!u 
fl11dne Opravy a opravy, len stavba no 
vého divadla. 

• Svofou umeleckou l!lnnoatou ste IB 
do vedomia poaluchél!ov do1tall obe ako 
muzikantsky i charakteroYO yyhranené 
typy. Na ktoré svoje postaYy najradlet 
"'pomfnate ? 

D Rohová v titultWJ úlohe Travtatl!. 

O R oh o v á : Za sezónu robfme z pla
Uch premiér jednu operetu, resp. mu• 
sica!. V operete ncstačl mať hlas a ve· 
dlet splevat, tu je treba vedlet aj ho
vorlt prózu, tancovat, mat šarm. Je zná
me, l!e mnoh! mladi absolventi Konzer
vatória považujO prácu na operete za 
menejcennú. Myslfm, že nimi opovrho
vaná opereta - vychádzam t a z vlast
ných skúsenosti - mOže byt v každom 
prlpade v9bornou školou. 

• Z6j81dovt charakter práce • ban
akobntrlckei opere, resp. 1pevohre :sna· 
menal a eiite dnes 1name n6 - hoci v 
menlef miere - vefk6 pracovn6 z6ťa7 
Jre umelca. Ako ste sa vyrovnali s tým 
to problémom? 

r:. Vy s k o č ll o v á: Spočiatku zájaz 
dy nebolt al! také neprllemné. No ked 
prišli velké Olohy, bolo to u~ horšie 
Neraz predstavenia, ako napr. Trubadtir, 
Stará panna a zlodej, Jel pastorkynH 
Don Carlos, boli .,odvedené" (po Onav 
neJ ceste, ktorá trvala nlekolko hodfn ' 
priam s nadludským premáhanfm, ab~ 
obecenstvo neprišlo o umelecký zážl 
tok z hudobného diela. Na niektoré zá 

O. R o ho v á: Dnes, keď som pri tej· 
10 prflel!ltostl urobili! menšiu .,lnvenHi 
ru", narátala som 40 hlavných postáv 
r>revažne operných . Sti to postavy, eko 
c;a povie, rôznych druhov, rarleb a od· 
tieňov - lyrlcké al dramatické, kolo
•·atl1rne aj subretné, vál!ne. veselé l tra
~lkomlcké. Všetky boli a sil krásne. Prá
ve pre tOto Ich rôznorodost le tých, kto
ré mám rada, viac. Najkrajšie spomien
ky ma však viažu na Glldu z Rigoletta, 
'll!argarétu z Fausta, Rusalku 1 Elisa· 
'lethu z Don Carlosa. G!Occondu z rov· 
"'amennej opery a Donu Annu z Mozar· 
tnvho Dona Juana. 

t. Vyskočllová: Pri kel!dom no 
vom opernom titule som sa chcela čo 
najviac duševne priblfžlť svojej operne! 
postave. Nech spomfnam na Ctlbhy ko 
mlcké !Stará panna a zlodej), čl dra
matické (Eboli - Don Carlos, Azucena 

Snimky: V. Sulo 

- Trubadl1r), alebo postavy z dtel nii
!Hch s klad oterov ( JeZibaba v Rusalke. 
Kostoinfčka v Jej pastorkyni, Anna v 
Clkkerovom Beg Bajazldovl ), každ (i som 
mala rada 11 od reprlzy k rAprfze som 

t. V y s k o č ll o v á : Spev som Išla 
študovať pre svoju velk11 lásku k opa· 
re. No poctivo sa priznám, že práve 

(Dokončenie na 8. str.) 
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~ii ek 
d'vno objevené, DO dnes ul • 
celom !.vete slávne posledn' 
ótoflštc Inkov Machu 
Plechu. je velká skoda, že dnes 
tieto pamiatky vždy viac a viac 
obkolesuje civilizácia, ktorá sf
ce pomaly, ale, žtar, vždy 
viac a viac stiera z týchto 
miest per historickej l:lstoty. 
Overa menej sa darr clvlllzácll 
pronlknuť na druhú stranu 
Ánd, do punensky kr ásnej, no 
divokej a nebezpeenej tropic
kej prlrody, do pralesov, kto
ré tam začlnuju a potom sa 
tch velkf' priestory liahnu po
vodfm r wky Amazonky. Zlar. a j 
Čf!skoslovonskl horolezci sa 
stult obe ťou zákerných nobez
I>Cfl andských velhOr v bllz
ko!.tl jazeru Llanganuco pod 
horou lluar.carun (6780 m). O 
hrOze peruánskych pralesov 
sme sa pred časom dozvedeli 
v súvislosti s haváriou lletad· 
la a s hrdinstvom 15-rofného 
dleveaca, ktoré sa takmer týž· 
deň plazilo zranené samo pra
lesom, aby sl zachránilo hol t 
llvot. A to vsetko sa odohralo 
necelých 500 km od Limy, • 
bllzkostl mestečku Pucalpa. 

PERU 
Ili. 
Nebolo ml rahko, keď som 

sa lutll so Santiagom. Bol som 
tu Iba necelých šes( dnl, ale 
p režfval som lntenzlvne súfas· 
né starosti čflskych prlatelov 
a bol som sl vedomf toho, že 
Ich č11kajú nel ohké týždne o 
mesiace. Polltt ck9 baj vrcholil 
a ekonomické problémy naras
tali. No moja cesta viedlo cla
lej do Limy - hlavného mestH 
Peru. Tu mola moJa misia po
kračova ť 11 jej vfsledok nebol 
vonkoncom vopred jasný. Lll 
tel som opili lietadlom Boe
Ing 707, no tentor az s Air Fran
ce. Po trlapolhodlnovom lete 
pristálo lletodlo na letisku Cai
tao v Llmé. 'ľak ako v Santia
gu, l v Lime sa ma ujali pro· 
covnfcl nášho vefvyslanectvo a 
poskytovali mt plnú pomoc pri 
peruánskych rokovaniach. Mo 
jfm par tnerom bol nojprv ria
ditel agentúry Clnémutographl 
ca " Ameuto" - )uao Barrlos, 
ku ktor ému sa neskoršte pri 
poj!\ predseda spr ávnej rady 
tejto spoločnosti - Luis Bola
rios. Rokovania boli zloWej~lo 
ak o v Santiagu de Chile, lebo 
k aspektom kul tOmo politickým 
sa pr ldruž1Jt aspekty komer f· 
né. Tieto dobody, k toré sme po· 
važovall po prvom kolo za do 
Nnlttvue prerokovani', nasl 
Jlai:'tnérl v druhom kulo opUC 
spochybnili - a tak sme tri 
nzy mqsell začfnať vždy -
takmer od začiatku . . jedno 
v ak bolo už v prvý de1'\ jasné 
- záujem o na~e návrhy mali, 
no usilovali sa, pri r odzene, do· 
siahnuť čo možno najlepšie 
podmienky. Bolo však nutné 
preukázať partnerom čo naj· 
vllč§lu trpezlivosť, lebo Peru 
te chudobná kra jina, ktorá má 
v4fno problémy s dcvfzovýml 
r ezervami - s výmenou národ
JIOj meny za menu vofne zrne· 
nltefnú. Nakoniec sme r okova
nie tíspešne uzavreli pri spo· 
!očneJ veeer l v malebnej čfn
skeJ reštaurácii Kuang-Fung. 
Sťíbor Lilčnlca pricestuje auto· 
k arom - zo severných provln
clf Chtle do jufných pr ovln
e ll Peru. vystúpi postupne v 

mestách Tacna, Areqlllpa, l ea 
a na záver bude mat tri vystu 
penia v hlavnom meste Lima, 
pri prlležltostl štátneho svlat 
ku republiky Peru 

Záujem preJavili nasl portne· 
rl aj o Sl ovenský komorný or 
chester, prlpadnP o sólistov a 
dirigentov. No Ich rmančné 
možnosti s(t velmi obmedzeni'. 
OkrPm toho nebolo v tOto chvf 
ru !!ste celkom jasné, ktoré 
volné tormfny nášho najlepšie 
ho komorného suboru mOžemo 
ponúknuť. DOležité totiž je ko· 
ordinovať turné do Kanady a 
USA, turné do krajin LatinskeJ 
Ameriky a oplltovné požiadav
ky kubánskej strany na zájazd 
Slovenského komorného or
chestra v rihne! kultúrnej do
hody. V stlidlu r okovani boli 
aj v1aceré možnosti pre toto te· 
leso v Európe a v Äztl. 1 keď 
všetky tieto plány sú Iba pred
bežné, jo nevyhnutné vvpraco
va( presn9 koordinovaný plán, 
zosúladi( ho s možnosťami S lo· 
vcnského komorného orchestra 
a vypracova( návrhy deflnltlv· 
nych zmlúv pro no!ilch partne· 
r ov na najbližšie dva až tr i 
roky. Preto aj moje rokovani a 
v Peru sú zattar Iba predbežné. 
~o dnes už mOžeme dertnltlv
nr konštatovať, že z hladiska 
ag!mtát.nej práce Slovkoncer tu 
jo Slovenský komorný or ches· 
ter najfludnnejšfm slovenským 
telesom. V rek lame nlim ne· 
sporne pomohli, okrem celého 
radu úspešných európskych 
turné, kvnlltnych nahrávok na
šich propagačných mater iálov 
aj propagafné materi ály agen· 
túr y Hur r ok, ktorá pr ija la Slo
venský komorný or chester do 
svojho exk luzfvneho zastOpenla 
pre USA a Kanadu. To bol dO· 
lefltý moment pri mojich r o· 
kovaniach v Latinskej Amerike. 
Tento moment bol natolko roz
hodujócl, že okrem agentury 
Clnématographlca .,Amauto" 
máme v zál ohe prfprovné ro 
kovania aj s ďalšou peruán 
skou agontOrou David Liana, 
k torá pracuje aj v Iných kra· 
f(nárh LatinskeJ Ameriky. 

Mimobratislavská sonda 

Spe~ácky 
dvojrozhovor 

(Dokončema zo 7. str.) 

opere ta ml pomohl o pri mojich prvých 
.krOflkoch ne doskách lekedy bol a 
postava v oper ete dos( tvrd9m orieš· 
kom (napriklad pont Lállková v Andr a· 
§ovanovom Vel kom bále) Ale l tak -
oper a zostáva pre m11a stálvm zdrojom 
tvorivej ln!iplrácto. 

• VIacero opier, k torfch 11e hlav
nými Jlredstavltefkaml, dalo možnost Pil· 
sobit Y Banakej Bystrici vlacerfm hu· 
d oboým retlslírom. S ktorým vám ho la 
prAca 11ympallcká ? 

Tndlállske dlel'l'alko. 

Rokovania v Limo boli v pr
vom kole úspešné. Ale Iba dru 
hé a tretie kolo, teda podpi 
san te zmlúv a realizácia zll 
jazdov mOžu potvrdiť úspeš 
nost týchto rokovani s doftnl 
tlvnou platnosťou. Pr e každé 
ho, kto chce Ctspe!lne spolupra 
covaC na sir ej báze a so šlr· 
šfm rozhladom, je dOležité po 
znat bližšie krajinu, Jej histó
riu 1 živCi sOfa'lnost, mentalitu 
národa a pod. Niektoré z tých
to podmienok sú súčasťou so· 
r ióznej p•·fpravy agentážneJ 
cesty; Iné možno dOvernejšlP. 
poznoť Iba priamo v tej-kto 
.rej krajine. 

Republika Peru jo jednou z 
.,Andských republik" o lež! Iba 
nlekolko stupňov pod r ovnf· 
kom. Pre nás, Stredoeurópanov 
znie samotné jeJ meno ako čo· 
sl velmi vzdialené. A hlstor· 
kám, zál'ltkom tých, ktorf moll 
možnost Peru krfžom krážom 
precestovaC, tým Isto n:mnohl z 
nás ani neoveria. Nemal som, 
žiar, velkú mo;l:nosC rnstovaniH, 
no aj to málo a volmi živo 
vylfl'ené zál'llky niektorých 
pracovnfkov násho vefvyslanec
tva, ktorf t u zastupuJ(• záujmy 
no!!ej republiky už nlekolko 
rokov, ml umo~nlll spoznať 
krásy a tiene zeme. ktorá sa 
v poslednom čase usiluje o po 
lltlcké a hospodárske oslobo· 
denle spod vlády amPrlck9rh 
monopolov. 

Mohu tné pohorie Andskýrh 
velikánov rozdf'luje republiku 

Snlmky: nrcl11v autora 

Peru na dve časti . Prvá sa 
tlnhno pozdlž Tichého oceánu 
a Je celým svojim charak te
rom odiHmá od časti tlruhej, 
ktor á je vo vnlltrozemf n11 dru 
hej strane And . Za tr etiu, strad 
nú časť Peru mofno považovať 
'iamotné Andy, kdo žijú svo 
jim vlastným t.tvotom horské 
Indiánske kmene. Prlmorská 
časť je pov!!čslne má lo C1rodn9 
pás zome. ktora Je sice mier· 
np zvlnená, sm!!rom do vnútro 
zomla ohranii'Pná pásom mA
lebných rozoklnných kopcov. 
ale jej plesoenatý povrrh 
ochladzuje našo romantické 
predstavy. Ak trochu prižmúri 
tp off, mlite miestami dojem, 
že kráčate chladnou, l keď sln 
kom pretepiPnou, mPsočnou 
k r ajinou 

Na prlmorskýr.h oil7och vzni 
kol! osady a mestá Inkov a oa 
tých Istých oáznrh c;tota dnes 
mcstefká a mP'ltll republiky 
Peru l jej hlavné mo.,to Lima 
Ak sa teda chrPtP. oboznamo 
vaC so starými Indiánskymi pa 
mlatkami, potom ze týmt nnj
bllžšfml OZ'lj n!!muc;ftp Ist efe 
IP.ko. SO pr iamo v hlavnom 
meste. nncfnloko od hotP.la, v 
ktor om ste ubvtovanl Mesto 
vl';ak ru!ll pocltv l'lovoka. ktor~ 
chce nielen racioná lne pozna ť 
ele l emotlvne pr ol'fvpf pam!!t 
nfkv dávnP.j a slllvnrt ku l tCirv 
Inkov Preto kal'M uteká z T.l 
mv Prn<'! - do tllľénu star ých 
Indiánskych sldltc;k. a ek je to 
motnl" - 11t do hl\r na nln 

Tak, ako pr1roda, kto1·á má 
nH jedneJ strano vclký nP.dos
tutok, na druheJ strane zas& 
nadbytok ruuny u flóry, podob· 
ne l sociálna Struktúru obyva
torstva JO chllrakterlzovan' 
velkymt sociálnymi rozdielmi. 
je to sh·oká škála sociálnych 
vr!>tlev - od otriasajúcej bie
dy, dl po pozoruhodný nadby
tok 21votných potrieb. VIdel 
som velké pr epychové vily vo 
stvrt•ach bohBtých, btectn chetr
et, l r Odiny s dolmi, prfl kto
rýrh so !>talo Ztvnou p<ldou 
priestranstvo, na ktoré vyvá
žajú odpadky z hlavného mes
ta. Tu, priamo na odpodkoch, 
ktor é šlr la do dlalky pach hni
loby, sl vystavali neuvertterne 
malé o prlmltlvne budy, ktoré 
su Ich domovom. Vystúpil som 
z auta, dlho som mlfky paze· 
rol na tOto Judskú tt·agédlu v 
druhej polovici dvadsiateho 
storočia . . , v ease mlllat·do
vých rozpoftov pro výrobu 
zbrani na ničivé vojny, v easa 
mlllor dových lnvestfclf na vf
skum 'vesmlru. Tu som myslel 
na SVOJO deti, ktoré ďaleko od
tla l žiJú radostné, bezstarostné 
detstvo, Kolko sme my, ludla, 
obyvateila tejto našej planéty 
zostali este dlžnl nášmu sve
tu, našej ~emil Aké priepastné 
!lOCiálne rozdiely sO ešte v na
~om triedne rozdelenom svete! 
Kol ko nevinných ludf musf 
zomierať vo veku, ked my za
člnome Iba dozr lovaCI Kolko 
dell zomiera skOr, ako mohli 
vObec začať ž!CI Zlal, toto JB 
jeden Z char okterlstlckfCh ftt 
cel ej Latinskej Amer iky. Preto 
pozorne a s pochopenrm sle
dujeme Ctsllle vlacnrých krojfn 
te jto east! našej planéty, preto 
je aj našou vecou - vec Ku
by, Chile. Peru a mnohých ďal
šfch latlnsko-amPrlckých kra· 
jln, ktoré sa boria o oslobode
nie a povtnesenle 'lvojeJ vlasti 
o blaho svojho rudu. Práve pre
to majú aj naše dohody o vy
'ltúpenlach súboru L(ičnlca a v 
budúcnosti aJ ďalšieh telies, 
súborov a sólistov v t9chto 
krajinách významnč kultOrno
polttlcké poslanie. 

luprácu so zas!. umt>lcom Karlom )urne 
kom z NO Prah!!, klor9 11 nás režlr ovot 
Dona )uunu. jo trebcJ po zásluhe o~;e 
ntt al dObl'll 11 poctlvu IJI'ácu nMho .,do 
máreho" rf'llséra - Kolomona Cllllka 

• V lete vám, pani Vyskol!llové, 
tlieskalo publikum 11 ru munskej Con 
ston ci. Povrdzl e nám, oko vás prijali ? 

duvoluje javisko - to 1e mafba na veT· 
ké plátno, plese!\ - Jemný pastel Som 
flenkou koncertnej sekcie ZSS 1'1:11 mo· 
Jich koncertných vvstllpenlach sa venu
jem plesl'\ovoj tvorbe soeasn9ch sloven
ských outorov ( llru~ovský. Korda~. lia· 
loul>ok) o plnsi'lam z obdobiA romRnllz· 
mu. ktoré ~~~ ml vl'lml blfzke. 

1:. V y s k o e l l u v á Bola som prljcm 
ne prekvapená. ki!Cf som bola v rámci 
ku !turne l dohody o v9menH umelcov vv 
braná - cestou Slovkoncrrtu - na hos 
Covunle v rumunskPJ Constnncl . Vyslaný 
bol t1ež umelecký sf>r opery A Buranov 
ský, ktorý tam dirigoval 16. jola m. r . 
Carmen a 19. júla m. r. TrubadOra, v 
ktorom som hosCovnla v úlohe Azuceny 
Prethtavenle sa konalo v prl11m tro 
plrkej hor(lfave - v sále Teatro lyrlco. 
V (tlohe grófa Lunu hosCovnl barytonista 
René Tuček. Obecenstvo bolo medzlná 
rodné a odme•,ovalo nás hojnými aplau 
zaml. Ze sa predstavenie páčilo, doku 
mentovall záujemci o autogramy a ne· 
spofP.tné ~rRtulárlo od na'llrh kratanov 

• A vala koncertné posobenie? K čo 
mu viac Inklinu Jete: k oper e, f i k ples 
nl ? 

r:. V y s k o č l l o v á: Celé roky pOso
blm aj koncflrtne Zflfastilovala som sa 
po dvu roky Medzinárodných koncertov 
družby, ktoré poriada Koncertná agentú
ra v ť:eských Budl!jovlclach. O mno~stvo 
výchovných koncertov pre deti nemám 
už za tie roky ani prehled 

• Vale najbllllle umelecké pl6ny? 

D. Roh o v á: Účinkujem v opere so
vietskeho skladatela S. Prokorteva Pri
beh opravdivého človeka, kdo vytváram 
postavu Olgy. Oalej máme v pláno ope
retu Fr. Lehára Zem llsmevov, d'Aiberto· 
vu Nl!!lnu a operu s mollér ovským ná
metom - Skola žien - od Lleberman
na. Pr ipravujem plesňový koncert 1 spo
lu s prot. Zitou Strnadovou-Parákovou ), 
ktort chcem uskutočni( ne jar budOrPho 
roku. 

I: Vy s k o č ll o v á: Nikdy nezabud 
nem na nádhernu tvorlvtl prácu s v9 
born~m re~l!.é rom j!lná~koveJ opery v 
BrnA - Václltvom Vé~nlkom Práve on 
nR mna verml sllnP znpOsobll v dtvudnl 
ných zaf'lntkor h. pri prveJ msrenácll Rl 
~oletta , ďa leJ pr i Carmen, Flga •·oveJ 
sv11dbe a pri prekrásnej Inscenácii Dvo
rákovej Rusal ky. NeskOr som pr11coval11 
so zn'lhHIIým umel com lljom Hylasom 
z nstrnvv oo lnscenlirll )eJ pnstorkvne 
Al táto prára vo mno zunrchala trvalO 
spomlanku. 

Ľ. Vyskočtloon ako Laura o La Giocondc 

I:. Vy s k of ll o v á: Mlnuloročn9 dra
maturgický plán našeJ opery v mojom 
odbore stagnoval. No tC1to sezónu som 
odškodnená - Nfžlnou, čo je nielen sil
né dramatick~ dielo, krásna hudba, ala 
pre mňa osobne l možnost nového tvo
rivého sebarealtzovanla. V koncertnej 
finnostl ml zatial ostal vefký dlh. 

D. R o h o v á: Z hos(ujCiclch r ežl!.érov 

velmi radn spomfnnm na spoluprácu " 
V. Véžnlkom zo SD v Brne. SvoJim rlt1 
nom vedel ZBJ>áiiC c1•lý stihor a vypru 
vakovať k maximálnym výkonom. Z pos 
1Pdn9ch tnscenéclf st vrrmt cenfm spi' 

O. Roh o v á: Koncertná flnnosC jr 
pre mňa neoddelltelnou stleasCou mojeJ 
lltni'IPCkrj flnnostl. Veď naštudovať a 
l>rr.dvlr!~( plese•, jn čosi celkom Iné, ako 
zesplevat áriu Jr tu možnost drobno· 
krnsby a volmi temných nuansl a to l v 
tnkej miere, akCi práca na tavlsku ne Pripravila: E. l'tti CHALOVA 


