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C/enovla Slovensk~lto /1111 mnrm!ek~ho zboru, na ktor!} al v druha/ polovici 
'l!• "".... .'cl~ 

Viceprimátor Augustín Michalička u skladateľov 
Tento reprezentant vedenia našeJ Bratislavy 

1>rišlel dfla 19. januára na zasadnutie Ostred· 
1ého výboru Zv!lzu s lovenských skladaterov. 
llmočll želanie vedOclch funkcionárov mesta, 
dby skladatelia, Interpret! l muzl koiOgovlo po 
mohli ďal~temu kulturnomu rozvoju hlavného 
rnosta Slovenska. l'ri tAJ prlležltostl rekapltuln· 
val vsetky významné ku ltúrne akcie, ktoré t u 
v poslednom case prebehli. Podla ]Cho slov, 
mu~tmc mat záujem na tom, ,.aby sa Brat l111ovo 
pýilla nielen obrovskou hudobnou minulosťou. 
ale i vefkou kultúrnou prftomnosťou. Chceme 
vsclkýml hudobnými formami sulfachťovať ru 
dl. Bratil;lava jo mlad6 mesto, veď vekový 
priemer je tu 32 rokov. Vera lud( sa sem pri· 
afabovalo z vidieka, hfadafú kult6rou orienté· 
clu a rozhodne sa chcú zapojiť do rozvinuteJ 
kultúry. A~ sa el le " tomto roku otvorf reno· 
•ounf klariský kostol, kde bude stála gal6rla, 
vzniknú tu nov6 moi:nnsll pre koncertný zivot. 
Bude to ďalAie stredisko bratisla vskeJ ku ltúry 
- l hudby. Mesto chce vyzvaf d etkých hu· 
dobnýcb umelco• k spolupráci, chce, aby leb 

In plronla naia prftomoost. Je dost molnoatf, 
ako dolky nalo city a vyznania k nilmu bin· 
nému mestu vyjadriť hudbou. Mesto milf a do· 
konca tito lnlclaUvu ovplyvnil v podobe zá· 
väzkov, objednávok alebo vypfsaoim patrli!ntch 
súta!l". Vo svojom prfspovku hovoril s. Micha· 
lička aj o 1n5·ch úo;f'lmcb nášho 21vota. ,.Rod( 
sa ve fký kolckllvny záväzok vletkýcb pracujú· 
clch k rozvoju uáiiho mesta. Cel6 ftseky sa ul 
prihlásili k tomuto zhllzku, ktorý mé byt za· 
cielený no na e vefké l tátoe joblleli. Vedli.cl 
funkcioná ri nálho mesta nepocbybuji o ton1, 
že af čl enovia Zväzu slovenskfch skladatefo• 
sa svojimi prostriedkami a estetickými z6mer· 
ml prihlásia k tomuto velkómu kolektfvnemu 
závllzkn ... Ostrorlný výbor ZSS prijal po tomto 
výkladu u.tn,.seule. 2e vhodnými for mami upo· 
zornf svn jich členov na bratlslavsk6 lallplrač· 
oó zdrojo, vytvori podmiPnky pre tvorbu lnšpl· 
rovanu Bratislavou a joJ J.lvotom a stlčasne vy· 
pracuje plén, Ilko lep~te uplatniť v bratislav· 
skcj koncertnej sieni dotorajs1e hudobné hod· 
noty. 

Cest v 
sovietskej 
hudobnej 
metodiky 

Na pozvanie VysokeJ školy 
mdzlclcych umeot prišiel do 
Bratislavy doktor vied Ln Nl· 
ktllajeYH! R a a b e n z I n!ltltO tu 
hudby, divadlo a klnematogra· 
Ile v Leningrade. Koncom roka 
predniesol pre profesorov a 
posluchAl!ov VSMU ako a J pre 
profesorov konzervatória cyk· 
lus prednášok o sOčasnom vý· 
wojl Inštrumentálnych metodik 
Jeho m1všteva sa uskutočntla v 
lfacl clru!by, ktorCl uzavrela 

VSMU so spomenutým lnstltu 
tom a v rťlmc·l ktorej pwll11• 
ha vzéjomna výmf!na pedt~gO 
gov. 

Vo svojich p•·odu<ISkach !>IJ 

prot. dr. Raubcn dotkol i.p•H 1 
r•ckej problematiky lo!>lrumHn 
tálnych metodik a colý lt,ho 
cyklus možno trmatlcky rot 
tnedtt do nasledujúcich !>ku 
pln: l . fyziologické zákla dy hu 
dobných melodik, 2. metodif:kn 
problémy vo svotle vývojo sC1 
casneJ psycbol6gle, 3. ume lec 
k6 a technická str6nka hudob 
ného pnfavu s hfadiJka moto· 
dickeJ pr6ce, 4. tec hnicke ~ 
klady husfoveJ hry, 5. osobíl · 
né kapitoly z hudobnej moto 
dlky - priprava vorojn6ho ~ v 
slupovaula, otázka trémy atd 
Problematika sa uberala v du 
chu s1lčasn9ch v9skumov, kto 
ré v do net oblasti prebieha Ju 
v ZSSR. 

Pozoruhodn9 bol prlstup pror 
Raabena k metodlck9m problé 
mom lniltrumentélneJ hrv ~ 
hladiska sOčasného vývojo so 
vletskeJ fyziológie. Ako jA zná 
me, velk9 ruskt rvztoiO,g l l' 
Pavlov, ktor9 a ko prv9 ved!lr 
ky, vysvetlU vy~lu nervovO čln· 

nost, sline ovplyvnil svoJim 
ut~eu11n takme•· vi'ietky vedné 
oblasti. Ztar. otázka upl!kác!C 
l'avlovovbo učenia no oblast 
hudobn9cb metodik )o u nás 
P. lf! málo rozpracovaná, hoci 
muslme s u!>pokojenlm konbta 
luvat, 2e Je zahrnulll do učob· 
nyeh osnov na VSMU l na Kon· 
wrv;ttOrlu. Pror Raaben uvie· 
dol problematiku tejto apllká· 
f'!u v takom rozsnhu, ktorý u 
•wo; zďaleka e~to nlo je znilmy 
A neobmedzil sa ten na Pavlo· 
va, ole zašiel podstatne ďalej 
o previedol aplikáciu popavlo· 
vovsklího vývoja sovietskej fy· 
ztolOgle, zasttlpeného hlavne 
Bernštejnom. I~lo tu predovšet· 
kym o činnost podkOroveJ a 
kOroveJ oblasti vefkého mozgu 
človeka a o vedecké vysvetle· 
nie tejto činnosti. Apllk4cla 
noznatkov Bernštejnovej tyzto· 
IO,s::le no oblast Inštrumentál· 
nvch metodfk viedla v Sovtet· 
-;kom zvnze k tomu, !e pec!agó
•:ovta museh r evidovof mnohé 
metodické názory a pod vply· 
vom nových vedeckých obja 
vov vypracovať celkom osoblttl 
•·f'stv mf'todlcke l práce na vsel· 
kých technických stupňoch roz· 
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Skúsenosti najbližšie ... 
Malo ~u 111~t· a huvun u tom. 

z cuhu by ~me sa mohl! puučtt 
a nu~tc/1 brutuv v Cccllách. 
l.tslo liU tu tla um znova pred 
melw. kymt ty~cliiUIIU, kedy som 
viielrvo v Pruho obdivot:ul. Stu· 
c1 su po::rwt clo prazskych ~:ý· 
kladov ::.uprapltona: pnlwvura 
~a varn vkus,w aprava, pohoto
vá mformac:ra. proste cost, čo 
núpadrw slrut človeku t naiicj 
kaltúrnej politike. Všetko je 
vyva!ene, dominantu tv ona 
najvýznamnej!1e nahravky vet
kých umeleckých diel. Okolo
Idúci sl mfi!e skutočne vybrat, 
cosi ho upúta, cosi ho zdravo 
provokuje. Je to 1:stc odraz vy· 
speléllo kultúrneho aranžčr
.,,va, ale mo::no 1 vyvittutý es· 
tetický ctt samotných vedú
cu:lt predajni a predavačov. Po
L'ťU.ujú sa totiž nielen za pre
davačov. ale aj za kultúrnych 
~tratégov, kton majú cost 
avlest do ~wota, čomusi po
môcf, proMe podieľat sa rta 
dobr ej kultrlrnej politike. Mys
tim, že bfl sme pre t úto situá
citt tazko IICadalt paralelu u 
ná/l. 

Z mnoilycll novinových rub
rtk, ale 1 z plagátikov sa do
::Pedáte o najrozmanitej!ícll 
drobtlých, ale záslužných ak
ciác/l. Významn! tudia sporní-

,,, J hí .., ~l(\I"J1 , r~ ... 

nycl& interpretov a skladatetov. 
V galérlácl& a v knižniciach sa 
orgattizujú §týlové koncerty či 
autorské večery. Skladatelia a 
mterpretl podpisujú na stret
nutlacl& Supraphonu svoje na
hrávky. Proste pulzuje tu veta 
drob11ých, ale mimoriadne zá
slu::nýcl& akcií, svoj im obsa~ 
horn twlckÍJclt a účinných. 

Alebo sa pozrime na nápad
ná plagáty, ktoré oznamujú 
cyklus koncertov novozalo~e
ných komornýcl& zdndení. Stl
boru, ktoré e!te "včera" pôso
bili svojou novostou a nena
chádzali sme icl& v nomenkla· 
túre známych českých komor· 
nríc1& telies, sa u~ presadili do 
povedomia obecenstva - a už 
nastupuje celá plejáda ďal
šieh. Dne., u::l len o Pra1te pra
cuje 3-5 telies pre interpre
táciu renesančnej hudby. Vzni-

hJJU ensemblu. ktoré nesú mc ... 
no vy::namných ceských skla· 
datelov 18. storocta a ktorií 
chcú vy1tiesf zo ::abttdrwtia l 
tvorbu týc/lto tvorcov. Je to 
m1ponujúci polllad - a i:lovek 
.~1 dava otázku, prečo u tiiÍS 
tak ta!ko vznikne 11ove komor
né teleso? Nebude to tba v t::v. 
organizačnom zmysle Cecl&ov! 
Zrejme tam mladi hráči nema" 
JÚ tofko prilei1tostí na r6211e 
zas koky a ved(aj:rie ,.zárobky". 
Radi sa prihlasujú do zaklada
ných súborov, kde sa m6í:11 
umeleC'ky vyilf a uplatnif, kde 
im spoloé11ost dáva perspektí-
vy . .• 

To, o čo sa usilujeme - do
stat hudbu do rômyclt starých 
palácov, letol1rádkov, kaHleCov 
a letných zákutí, to je o Prahe
u~ plne realizované. l v ::ime 
sa uskutočňujú pravidelne 
.\tretnutia v pra~ských re::i~ 
denciách, kde pokračuje neje .. 
den tematickQ l&udobt~ý cyklus. 
Je to dobrý prfklad pre nás, 
~lat, fazko to v Bratislave rea ... 
llzujcme. Zrejme cit e istý čas 
potrvá, kým sa to podarí. 

Elte jedna vec ma vyslove .. 
ne fascir:tooala: spôsob a 11fb .. 
ka door'gani::ovania návftell 
nosti :: vidieka. Na opem l 
predstavenie o ND takmer po
lo."zl't··• ro1,.r,,..,, ílrn.. 11rt·~,.7ll 
zo t''Zdlalenejktch dedín. Chocfta 
vr aj pravidelne a touto for .. 
mou sa už značno sktdtivovalo 
ich umelecké cítenie. Náv§tev .. 
nicka siet je tu presne oybu ... 
douaná. Určite i my sme v 
tomto už veta uroblll. Av§a~ 
v dôslednosti, v fírke siete a 
11 pravidelných kontaktoch so 
.Hro1:ým poslucháčskym ::áze-< 
mim .~me sa ešte na taký vy .. 
vinutý stupeň nedostali. Zasd 
sa V1/116ra otázka, v čom to va .. 
zí? Máme azda menej Jinanč .. 
ttýc1& prostriedkov, alebo slab .. 
~ie kádre? 

Spomínam to vletko nie 11 

úmyslom kohosi vyzdvthooot a 
koholl podceňovat. Opr imne mi 
to priflo na wn vtecfy, keď som 
bol prednedávnom tlie kol ko dní 
v Prahe. 

ZDENKO NOVÁCEK 

Vy~oktJ !;kola mú~•r ~ !JCfl u melil 11 1.11111 \loVl'll\kých ~1..-fadlllllfut• 't\po
rtadall v stu·du 17 tanudra t. r. 11 Zrkarllovet s/ent v BratlslauP kon
cert !lakov a absobentov pri p•lle:Woslf 60 narodenln zasl. umelca 
prof. T G~parlca Na sntmkP orof. Ga~parek ttretl sprava l a ndr. 
umelt>c B Suchot) (tretl zlava/ l' kruhu umelcov, ktort na koncerte 
uysttípllt lzlavat: Quido a ArtnfJ-H.ä~lumovct. flndi'lch Pazdera. Ľll· 
bomtr Kudfa s odb aststentom l:. Mar~r'lgrom. O Jubilantovi ()l~eme 
v "tsle. Snlmka: CSTK 

vo}a Ich !tokov. Metodtc >rá zvoj sov1etske1 psyclloiOgle 
ca sa tým vl.'lml ldokon11 a & -.8 opiera o vedecké výskumy 
vedie k pozoruhodným vý f"' obJavy v oblasti tyztolOg•e. 
kom svetového významu Mn reto nas neprekvapuje, l!e no· 
hó konvenčné a v praxi zau!l vé bpOsoby aplikácie tyziologlc· 
vané metodické postupv muse kých poznatkov na oblas( ná· 
ll ustt1plf nov9m objavom VP t.trotovct hry viedli k zllvat· 
dOcl m ku c;krátenlu o skvnllt ným záverom v huctnbnr.t psy· 
nenlu pedagogického procesu. (PokraCovaoie ua 3. 1tr. ) 



Noví zaslúžili umelci 
Dlia 28. Janub a t. r. pren all 1 r6k ministra kult6ry SSR Ml

rosina Válka plati alovenakl umelci čestný titul Zaslúžilý ume
lec, ktorý Im udelila vláda CSSR. Diplom o udelen! čestn6ho ti
tulu 1a hudobn6 oblaať prenall: hudobný sklada ter KAROL 
ELBERT - za celol lvotn6 tvorbu v oblasti zábavnej hudby; hu· 
dobnf aklada tel JOZEF GRESAK - za ce lollvotn6 hudobn6 tvor
bu a kull6rnopolltlck6 činnosť a sólista opery Státneho divadla 
v Kollclach MIROSLAV HA)EK - za dlhoročn6 umeleckú a poll
tlcko·výchovnú prácu v kollckom St6tnom divadle. 

Na slávnostnom akte bol prltomný vedúci oddelenia OV KSS 
Miroslav Hrul kovlc a cfa lll významn( hostia. 

Predstavuje sa: 

PhDr. Darina Mtídra, 
odb. pracovnfčka hudobného od· 
delenia SNM 't' Bratislave - na 
iseku histórie. Absolvovala brali
a lavsk6 Konzervatórium - klavlr 
(1961) a budobni vedu na FFUK 
fl966 ). V SNM pracuje od r. 1966. 
V týchto dňoch bll.ancovala 5 ro· 
kov adplsovf cb prác, ktoré 't'edla 
pri vytvárani Slovenského kataló
gu hudobno-historických prameňov 
(ďaleJ SKHP ). 

Co Je cielom SKHP? 
- Aby sme mohli l!o najob jek

t!vne)šle zhodnotiť hudobno-htsto· 
r lcké javy 1 prenikanie hudobného 
umenia na naše Ozemte l od nás 
d o zahraničia, jo nevyhnutná dO· 
slodná evidencia a podrobné spra
covanie zachoval9ch pamiatok. TO· 
to úlohu má v čo na jkratšom ča
se splnlt centrálny SKHP. 

Odkedy aa zal!all prlpravn6 prti· 
ce na Jeho r ealizácii ? 

- K pionierom súptsov9ch prác 
patrlll u nás ústav hudobnej ve· 
dy SAV (najma pracovntct na Ose
ku histOria - dr. J. M. Terrayová, 
dr. R. Rybartč, CSc., dr. P. Po· 
l ák, CSc.), Matica slovenská (E. 
Muntág, predt9m aj B. Ormlsová
Záhumenská ). Evidenciu vlastn9ch 
fondov robila aj bratislavská Uni
verzitné knt~nlca (pror. V. Ovo· 
i' á k a A. TISrtsková ). Vytvorenrm 
SKHP bolo vtnosom Poverenfctva 
~kolstva a kulttlry zo dňa 19. de· 
cembra 1966 poverené Hudobné 
oddelenie bratislavského SNM. Sa· 
motné práco sa rozbehli v máJI 
1967. Predchádzalo tm obdobie prf
prav - organizačného a finančné· 
ho zabezpečenia. V tomto počte· 
tučnom ~tádtu my~llenku SOplsu 
fnlctatrvne prebojovávala vtedaj
š ia vedťíca hudobného oddelenia 
SNM dr. Ľ. Ballová. Ziada sa ml 
vyzdvlhntlt tle~ plnO podporu ve
denia (naJmll r iad. dr. J. Vlacho
vl ča, CSc.), kolegov dr. Mačáka zo 
SNM, dr. Poláka z ú stavu hudob
neJ vedy SAV, ako l kolegov pra~
ského Soubornfho hudebnfho kata
logu - dr. O. Pulkerta a dr. J. Bro
žovskej. 

Ako sa podiele SKHP na me· 
dzlnbodnom ka talógu hudobafch 
,rameňov RISM ? 

- SOčasn9 projekt RISM reall· 
zute prácu na 3 velk9ch sérl4ch: 
na katft!Ogu hudobných tlačlv do 
roku 1800, z ktorého doteraz vy
III u! dva zvllzky. SO v dom za· 

hrnuté a j prfs pevky zo Slovan· 
ska od SNM, Matice slovenskej a 
z ú stavu hudobnej vedy SAV. V 
uplynulom roku zača l sa v rámci 
tej to série s úpis budobn9ch ru
kopisov, ktorý sa má dokonč iť až 
v r. 1985. Zúčastňuje sa na ňom 
MS (z vlastných fondov} a SNM 
z ostatn9ch slovensk9ch hudob
n9ch fondov. V druhej sérii sú 
špecializované katalógy. V sérii 
tretej - na generá lnom súpise 
miest v9skytu a ulo~enf evidova
ných prameňov spolupracuje SNM 
a Univerzitná knl~ntca v Bratis la· 
ve. 

AU Je doteraji la bilancia prác 
aa budovani SKHP? 

- Okrem základnéh o prieskumu 
a zmapovania Slovenska (zfskanla 
prehladu o výs kyte hudobn9ch 
fondov) s pracovali sme pre SKHP 
v rozmedzf S-ročnej činnosti 20 
hudobn9ch zbierok. V štádiu roz· 
pracovanla sú dva dalšie rondy. 
V katalogLzačn9cb záznamoch 
SKHP je doter az stlstredentch 
14 065 s kladieb a 25 422 notových 
lnclpltov. 

Kto vyu! lva doterajlle vý-sledky 
SKHP? 

- Poskytli sme servis u:l! po
l!etn9m zah ranlčn9m a z domá
cich najml! česk9m báda tefom. K 
vtsledkom práce na SKHP mO:I!e
me počftat aJ velmi úspe!lntl vý· 
stavu .,Poklady hudobne j minulos
ti", ktorá bola Inštalovaná v rám
cl Pra:l!skej jari v r . 1968. )e j slo· 
venskťí čast pripravila ko legyi'la 
dr. Ba!lová. DOle~ltá jo tte:l! spo
lupráca SKHP s čs. s kupinou 
AIBM, vedenou prot. V. Dvorákom 
z Univerzitnej knl~nlce o čs. ko
misiou RISM, ktorej vedenfm po
verili mňa . Podlefamo sa tle:l! pri 
novom vydávanf tematických kata
lOgov tvorby Mozartovej, Schuber· 
tovej a spolupracujeme pri kom· 
pletlzácll Odajov o vts kyte diel 
skladatefov, ako stl Caldara, Rich
ter a ďal~f autori na našom ťízo
mf. 

Popri vedeni prác na SKHP rl e
l lte aJ ďallle bádatelsk6 dlohy, 
ktorých ukonl!onle predstavu je va
l a pubtlknl!ná činnost. 

- V návllznostl na SKHP s pra· 
covala som v monografii .,Dio Mu
slk In Spišská Kapitula In dor 
Zeit der Klasslk" Inventár hudob· 
nfn z r . 1795. Existencia SKHP ml 
umo~nlla porovnať s pomfnaný prft
meň s ďal šfml, doposlaf známymi 
hudobno-hlstorlck9ml prameňm i 
tohto obdobia zo strrdného <;ot~a 
a t9m dopomohla pri vytvár11nf 
plastickejš ieho obrazu hudobného 
diania tejto oblasti v obdobl kla
sicizmu. Pripravujem raedfclu tot
to publikácie pre ročenku maďar· 
skeJ akadémie vied .,Studia musl
cologlca". Zaoberám sa problema
tikou !ltýlového prorllu niektor ých 
domácich skladatelov z obdobia 
klasicizmu. V tlači teJ IsteJ ed!cie 
je moja monografia o živote a die
le košického hudobného sklada
tela 18. storočia Františka Xavera 
Zomba. Stlčastou te jto mono~rafle 
je a j gramoplatňa, ktorá vyšla v 
edfcll Gramofónového klubu 1971. 
V rukopise sa nachádza dale j ~tO· 
dia a stípls "Ausburger Musik· 
drucke des 18. Jahrhunderts In 
der Slowakei". V. CIZIK 

A V dňoch 19. a 20. tanu&ra 
t. r bola na brati slavskom Kon
zer vatór iu súfa:l! akordeonlstov 
slovenských konzervatOrl!. Po ná· 
ročných v9berov9ch prehrávkach 
na tednotllv9ch š kolách sa celo· 
s lovenske J s ufa t e zúčastn ili liaci 
všetkých slovensk9ch hudobných 
u č llfšf tohto typu. Sllfal bola dvoJ· 
kolová a poro ta, zlotaná zo zá
stupcov všetk9ch troch škOl, roz· 
hodia o nasloduttlcom umiestnen(: 

Ka tegór ia do 18 rokov: 
l. J, Mello - Konzervatórium 

Zlltna a Ľ. Ruslnko - Konzerva
tórium Košice, 

2. K. Karhút - Konzervatórium 
Košice. 

3. M. Sold! - Konzer vatórium 
Zl ll na. 

Cestné uznanie dostala J, Volo
chová z Konzervatória v Zl!tne. 

Kategória nad 18 r okov: 
1. T. Rácz - Konzervatórium 

Bratislava. 
2. j. Nemčlková - KonzervatO· 

rlum Košice. 
3. M. Kaprállková - Konzerva

tór ium Zlllna a J. Kučerková -
Konzervatór ium Bra tislava. 

Na čom 

ovanie v Lime boli v pr
cote ús peš né. Ale Iba dr u 
tre tie kolo, teda podpi 
zmlúv a realizácia zá 

r mO:I!u potvrdtt uspeš-
t9ch to rokovanf s doflnl· 
t pl atnosťou. Pre katdé 
o chce úspeSne spolupra 
na slršej báze 8 so šlr-

ozhlodom, te dOležité po 
bližšie kraJinu, jeJ htstO· 
žtvtl súčasnost , mentalitu 

.ll _a no&:~;~Jgr'\~~ifit a Gr6· 
ta H r d 6, profesorka Kon· 
zervat6rla v Bra tislave. 

. .. Jen pred rokom som 
sa vrá tila z angažmán v Bej
rOte v Libanone, kde som 
pOsoblla ako profesorka 
husfovej hr y na Konzerva
tOrlu a stll!asne ako kon
ce&· tn9 ma jster komor ného 
orchestra. Po prfchode do
mov ma, pri r odzene, vefml 
zaujali povinnosti na š kole, 
kde som pOsoblla pred od
rhodom do za hraničia. V 
rámci svo jeJ pedagogickej 
č innosti - okrem práce v 
nl:l!š!ch ročnfkoch - pripra
vujem dvoch posluchéčov k 
matu rite a Jedného k abso· 
lutOr lu. Nechcem však za
btldat a ni na koncertnO ob
last. Okrem naštudovania 
s kladieb s lovensk9ch auto· 
rov, ktoré som uviedla pre 
š kolskO mládež na v9chov
ných koncertoch, pripravu
jem pre svoj budOcl reclttll 
dve sonáty pre husle a kla
vfr. Jednu od sovietskeho 
autora a druhtl od súčasné· 
ho libanonského. Domnie
vam sa, ~e pre na~lch postu· 
cháčov mO~e byt zaujfmavé 
vypoču t sl uká~ku zo sOčas
nej libanonskej hudby, kto
rá je pre vll~šlnu z nás Isto 
neznáma. 

M. M~SZAROSOVA 

Estetická výchova: 

Lacná popu/arizácia 

o organoch 
a o obecenstve 

Snfmka: K. Vyskočll 

Dlie 21. decembra 1972 sa vrátil dr. Ferdlaaad Kllade 
1 dvojtýl dean6ho koncertného turaé po Sovietskom zvM· 
ze. Ul l tvrtýkrit prezentoval slovensk6 koncertn6 ume• 
ale 't' te jto krajine, ltvrtýkrát mal mol nolf zallť obdl· 
vuhodný vzťah aovletskych poslucháčov k organo't'81 
hudbe. 

Vala ceata viedla l tyrml velkfml mestami - Mos· 
k't'ou, Rigou, Talloom a Minskom. S akými pocitmi ate 
odchádzali 1 Jednotlivých koncertov? 

O organové koncerty v ZSSR je enor mn9 záu jem, 
vt;etky moje koncer ty boli do posledného miesta vy· 
predané. Publikum je maxLmá lne vdal!né, konkré tne 
žiadané prldavky posielané na Hstočkoch, svedčia o vy· 
sokeJ úrovni a vzdelan( poslucháčov Koncerty navlte· 
vu JO Tudla v!le tk9ch vekovtcb kategOrU - s prevahou 
mládete. Tá to skut('lčnost hovor( azda dostatočne o mo· 
Uch dojmoch. 

V s6vlslostl so 1áujmom sovietskych posluch6čo• mG• 
l ete azda po1oamenať niečo na margo o6vltevnostl or· 
aaaovfch koncertov u nb . •• 

Na Slovensku Je návštevnost zatlaf slabšia, ale som 
presvedčen9, že vec je na dobrej ceste. Jo to vt vojov4 
záležitost, ktorá nás nemO~e obfsf; celý svet tot!~ ~I Je 
v renesancii koncertného organového umenia. 

Vldfte niekde kon kr6tnu mol nosf zlepleala? 

Predov!le tk9m treba ud ržiava ť vysoktl tlroveň naš ich 
organov9ch koncertov. Je potrebné pracova ť s clefom 
a umPieckou perspektfvou, aby s a dostavilo ~ladené 
ovocie. 

Mohli by sme sa azda oprlet o nefakf vzor? 

Is te, a Je to konkrétne Sovietsky zvllz, kde hovoria 
priamo fakty. Neobvyklý počet koncertov v tetto kraJI· 
ne mtl pomaly už svoju trad!clu . Napriklad v Rige us ku· 
točňujQ celý rok oa jmPneJ tri koncerty do tý~dňa -
organ sólo plus rOzne nástrojové kombinácie, cez Jetntl 
sezOnu sa organové koncerty uskutočňuJQ at p8fkrát 
t9~denne. Podobne to tomu aj v ostatných mestách. 
V Sovietskom zva.:e sa sta l organ neodmysllternou 
súčasťou hudobného ~Ivota, dnes nie t fa kticky koncert· 
ne j stene, kde by nestál organ a plénute sa postavenie 
ďa!§fch desiatok koncertn9ch nástrojov. 

Ako je to ao zfskava nlm prieatorov pre s tavbu aovýcb 
organov? 

Vo využfvanf t9chto pries torov postupuJú naprosto ne· 
konvančne. Napriklad v Rige je vyutltá a rchitektonická 
pamia tka - Rllsk9 dOm, vo Vllne z u~ nepou~rvaného 
kostola urobili galériu, v ktoreJ postavili organ. Mohol 
by som uviesť celt rad ďal!lfch prfkladov Nad vše tk9ml 
problémami, t9kaj0clch sa organov9ch zálelltostf bdie 
v Moskve pri Min isterstve kultúry poradn9 orgán, tzv. 
organové rada, ktoreJ predsedom je profesor moskov· 
ského konzervatória - Leonid Rolzman, teda kompe· 
tentný človek - umelec. Mystrm, že je to vzor hodný 
nasledovania. V. ADAMC:IAKOVA 

chovy, citujme ešte slová !tudentky II. 
ročnika gymnázia: 

Z k ilometrov odvijajrlcich sa magne· 
tof6nových pcbok nallch rozhlasových 
Jtadil denne zaznieuaj a tislc1rrl taktov 
hudby. Technický progre1 doby ju pre· 
destinoval bez konkurencie na pr vl 
miesto z htadlska rozlfr enosH a popu· 
rari ty. Skutočnost, f e zaznieva vl ade, 
prispela dokonale aj ku j ej pro1an4cii. 
Počut fu uečer o zatvorených predaj
niach, nevadl jej prícltod tažkotonóí ne
ho vlaku na stan icu, necitlivý f ofér ňou 
.,ob!fastni.. cest uj úcich o preplnenom 
outobuse. Výpočet by sa samozrejme ne
končil ani tu. Zmechani zovaná hudba, 
ktorá pr enikla do nafich domócnostl ako 
nedelitetnd súčast ! Ivota, je vlak často 
poznačená &tratou vlastnej etickej hod
noty a stala sa púhym tovar om. Vyer· 
ponouané ryt my hudby, vysielanej v 
najfrekventovanej!lch hodinóch, zasa/tu· 
jú prevažne oblas( fyziologicktí. Jedno
atranne cMpantJ ( zábaunó) funkcia zne
možňuje často str etnutie 1 hodnot ným 
umenlm. Dne!ný uponóhtanO človek ai 
tažko nacMdza čas na sústredenie. Nad
mern~! alla reprodukovanej hudby, vfa
depr itomnosf t ranzistorov vo funkčne 
neodôvodnených situt!ciách, otupili sen· 

zitfvnost k hudbe. Vedú k počúvaniu bez 
vnútor ného aúst redenia sa a u časti mla
dých maja prehluf it vnútornú a cit ovú 
prdzdnot u. 

Najma pomocou masovokomunlkač· 
nýcl1 prostr iedkou sa zlskavafú tudla 
pre novi myflienky , dostávaj ú objektlv
tte informácie, vzdelóvajú a vycllovdva
j ú sa, t r ibia ai názory a vkus. 

V poslednom čase mali posluchctčl 
možnost vypočut si v prest4vke relóci! 
čs. rozhlasu Rondo z Mozartovej Malej 
nočnej hudby - v .,upravenej" podo
be, s akcentovanim rytmickej :lož1rr/. Po· 
dobný osud vlak uí stihol aj také hu
dobné dielo. ktoré je pre hudobníka na 
piedestóle posvtitnom a jedinečnom -
Beethovenovu 6du na r ados( . Jej zryt
mlzovand podoba odznela v relócióch 
Pozor, zákr uta a i nde. 

podobného vylepšenia v záujme prenik
nut ia medzi .,firoké masy" postupne clal 
!ie závažné diela svetovej a domdcej 
hudobnej kultúry~ Bude lludba l na
ďalej zaznievat v niekt orOcll r elációch 
iba ako lacno preddvaný tovar v t ejto 
podobe? Možno predpokladat, žs hudob· 
ný vkus mladéllo posluchdča, !tudenta 
stredttej !koly s neeristuj tlcim estetic
kým vzdelávanlm (a to sa vlet ky stred· 
né odborné §koly !!! ) usmernl k tosi inO 
ako ,.fiesta vefmoc" ~ A nielen ich vkus! 
Možno tr etotrtednemu skladatetovt mi 
nulosti neublížime vytvorenim ,.swinJIO· 
vej" adaptdcie jeho partitúry. P. l. Caj
kovskij nóm vettoval myf lienku, hodna 
uzáver u tejto témy: ,.Ani raz som ne
zradi l sóm seba. Ale akO som, dobrý a čt 
zlý, to nech posúdia ini!H 

- Mala som viackrát možnosť vypo
čuť sl veľké Mozartovu dielo - Malťl 
nočnú hudbu - z rozhlasu l z gramo .. 
platne. Raz však dokonca pr iamo na fas ... 
clnujúcom vystapenr orchestra Bohdana 
Warchala. Nikdy dovtedy som sa ne
stretla tak bezprostredne s dokonalým 
umen!m. Neskôr som se často vracala 
k tomuto koncertu a spomfnala na Ma .. 
IO nočnú hudbu. Zistila som, že je to 
9kladba známe azda všetkým fuďom, hu .. 
dobne vzdelaným l hudobným laikom. 
Nemali voči nej žiadne výhrady, páčil 
sa Im originál, s ktorým v!lak v hudbe, 
podobne ako vo výtvar nfc tve, existu je 
často jeho bezcenná, nepodarená k'Opla. 
To dokázala určitým spôsobom ,.uprave ... 
ná" Malá nočná hudba. Už viackrá t som 
ju pol!úvala v takomto spracovan!. za .. 
radenú medzi hlty. Po prvom poi!Ovant 
som v~alť nevedela, že čl Ide o por uchu. 
Mys l!m to ce lkom vážne. Podfa mňa j e 
pomenovanie hudobný gýč verml vý ... 
s tižné pre túto ťípravu." 

Ako asi vznikli podobné úpravy ? Ne
zaručovali autorovi. alebo vydavatetovi 
senzačný zi sk pri vyuziti firoko popu
lárnej klasickej predlohy'! Dočkaj rl sa 

Z názorov mladých posluchcJčov na 
snominantl tí pravu, ktoré sú zauj ímavé 
rw edomelým pr ls tupom k problemai (Jce 
.~pod :orného uhla for movania sa osob
néllo vl.·usu na hodinóch estetickej vý- JÁN SCHULTZ 



Cesty 
sovietskej 
hudobnej 

a pomerne !ltroko teoreticky 
rozpracované, predsa len jeho 
prednáška o psychológii hry 
zaujala novým prlstupom k da· 
nej problema tike (hlavne vý· 
voJ nových psychologických 
pojmov na základo Bern!ltetno· 
vet fyziologickej teOrie). 

Otázka umeleckeJ a technlc· 
kej stránky me todickeJ praca 
Je nám dobre známa. Ale vztl· 
jomný vzťah oboch zložiek a 
jeho správne r iešenie v pros
pech skvalitnenia Interpretač
nej koncapcle - to je problé m, 
ktorý za mestnáva pedagógov 
na celom svete. je známo. že 
najďalej v tejto oblasti pokro
čila soviets ka hudobná metod!· 
ka, čo vid te( predovše tkým na 
skvelých Interpretačných výko· 
noch sovietskych umelcov. 
Prof. Raaben podrobne rozvte· 
dol hlavnú tézu súčasnej so· 
vletskej metodiky - podla kto· 
re j technická atránkll protavu 
nie te Iba mechanicky podrla· 
den6 stránke umeleckej, ale 
t reba fu ch6paf ako jeJ atU!asf 
a podmienku. 

rio vyu!!ovanla, no dotkol sa l 
zrelých požiadaviek na vyššom 
stupni ovládania nástroja. Te· 
matlckou doménou bol tu vzťah 
pravej a laveJ ruky pri zacha· 
vani správnej činnosti sval!>tva, 
vysvetlený prostredn!ctvom 
BernštejnoveJ teOrie. l tu "pod· 
ll" za obeC mnohé konvenčné 
praktiky, o ktorých je dnes už 
známe, že sO chybné, l ked sO 
bežne v praxi zauž!vanO. 

metodiky 

Vzhladom na to, že prof. 

(Dokonl!enle z l . at r. ) 

chol6gll. Z výkladu tejto prob· 
lematlky v predná!lkach dr. 
Raabena vysvitá, že v Soviet· 
akom zvaze nasttlplla už svoju 
vývojovo cestu nová veda -
JIYCbol6ala bry - ktorá je u 
nas ešte pomerne málo známa. 
l ked vo v!leobecneJ l!astl sa 
prof. Raaben dotkol psycholo· 
glckfch pojmov, ako napriklad 
pamBtl, pozornosti a fantázie, 
ktor6 stl u nás dobre známe 

Raaben je hus lista, naJbližšou 
Je mu metodika busloveJ hry. 
Zaoberal sa najma novými po· 
znatkaml v oblasti počiatočné· 

Zlaf, vymedzený čas nostaW 
na podrobné zvládnutie celeJ 
š!rky metodickej problematiky, 
preto prof. Reabon sa musel 
vzda( nie ktorých závažných ke· 
pltol, ako napriklad metodiky 
domáceho cviče nia, a v záve· 
rečnej prednáške, ktorá bola 
s yn tézou poznatkov o uzáverov 
celťlho cyklu, dotkol sa hlav
ne otázky prlpravv vereJného 
vvstupovanla a otázky trémy, 
ktorá Je v pedago~lckej a kon· 
certnet praxi velmi závažná. 
Vysvetlil vzťah madzi lntenzl· 
tou trémy a t9ml fyzlologlck~
mt procesmi, ktoré prebiehA 10 
v hráčovi pri umeleckom vý· 
kone a uviedol cel9 rod vel· 
ml Očlnných opatreni, ktoré stl 
vedecky zdOvodnené o ktoré 
vedtl k zn!ženlu stavu trémy. 

ROMAN RYCHLO 

Hovori dirigent Komorného združenia Vlastimil Horék 

S vizitkou starej i novej hudby 
Jtomorol sdrulenle, ktoré patrf k Jedným s najslarl!ch s love n· 

akfch komornfch aliborov, vzniklo v roku 1951 - s podnetu dlrl· 
aenta Vlaatlm!l• Hor 6 k a, nd ice bo aii boru. Roperto6r tohto s6· 
boru Ja vefml llroký. Siaha od hudby baroka, cez diela klaslclz· 
mu - al k autorom alíl!asným. Predsa vlak dominantu re pertoáru 
norf budha obdobia klasicizmu. Nahrhky Komoroé ho zdru!enla 
,rlaplevajt vo nfkej miere k obohaten iu rozhlasového hudobn6ho 
archJvu, prll!om najvlll!lla zásluha patrf dirigentovi V. Horákov!. Vo 
vafkeJ miere aa saaiUII naJmä o o llvenla d ial s lovenskeJ hudob· 
naJ mlnul!Mitl. S6 to nahrhky uskutol!nené a citlivým prlstupom k 
•lelam Jednotlivých obdobi a ao snahou o ltýlovd l!latolu a prea· 
IIOif. 

• Start hudba Je nlou ardel!· 
11ou stlel ltoafou. Ktoré objavy a 
•abrbky s posledného obdobia 
96• aroblll aajvll!llu radoaf? 

- Mal som !lfastle spolupOsobtf 
ako dirigent s hudobn!kml, ktorl 
mt r ozumejd, Interpretovať diela 
bodnotn6, dramaturgicky objavné 
a Interpretačne tak náročné, že 
n te je možné Ich "odvies(" len 
a rutinou. Úplné stotožnenie sa s 
dielom, ktoré prevédzam, poval u· 
Jem za Jediný možný predpoklad 
presvedčlvého výsledku. Každé 
odovzdané dielo ml spOsobu (e ra· 
do!lt. Vydávam ho z rtl k s ta (ným 
prlan!m, aby sa u poslucháčov 
stretlo a odozvou a spOsobllo Im 
rovnako radost - ako mne. Ak 
m6m poveda(, ktorá skladba ml 
• poslednom čase urobila r adost, 
tak fa to umelecká realizácia Sln· 
fan te As dur od Florlana Leopolda 
Gaaamaana. Meno tohto skladate· 
fa je sice odborn!kom zn6me. Lai· 
bvt nehovori vera, ale ak sl 
skladbu vypočujete, udlvf vás, kol· 
ko tvorivej geniality a majstrov· 
ek6ho umenia l životnosti Je ukry· 
N v tomto d iele. 

lete uviesť aapoli n lekofko titulov 
slovenskej hudby, ktoré premléro· 
vo odzneli 1 v alim alí borom? 

- V zahranič! to boli 4 zo Siea· 
lieh skladieb prof. E. Suchoňa, kto· 
ré sme sOčasne nahrali pre rakOsky 
rozhlas - sporu so Srachtickýml 
ta ncami zo zbierky A. Szlrmay·Ke· 

• Koncom mlnul6ho roku ste 
tlel hoaťovall vo VIedni. Pri akeJ 
prlle!ltoaU - 1 a akým reperto6· 
rom? 

- Bolo to koncom novembra a 
koncertova li sme v rámci Týždňa 
sl1časnej rak l1skeJ hudby. Premlé· 
rovo sme uviedli diela V. Kordy· 
bo, O. Färbera, K. Schmldcka a 
K. F. Miillera. Vysoko boli ohod· 
noten! aj našl sólisti: jozof Hanu· 
iovaký a Vlad lmfr Rusó. Na zá· 
klade tohto vystúpenia nás pozvali 
na Wiener Festwochen 1973. 

• Ktor( popredn! domáci l za· 
hranlčn( umelci a vami apolupra· 
covall? 

- Obmedz!m sa Jen na v9· 
počet zahraničných, lebo z domá· 
clch to boli takmer všetci sólisti 
staršej 1 nastuputOce( generácie 

• Pri mkannf matarl61ov apo• 
hpracaJete 1 aallml l sahranll!nf· 
•l arcllfvml, odklef zfskante nnf· 
al •tata so slovenskeJ hudobneJ 
alaaloatl, maf6ce pre nb n lUt· 
ltf yfnam. eo poval ufete sa nlálf 
ceanf objaY " minulosti, pripad· 
•• - l!o prlpruujete? 

- Je toho viac, ale predsa -
z moJich najcennej!Uch objavov v 
oblast! slovenskej hudobnej minu· 
lostl považujem melodrámu An· 
•romeda a Perseus od skladatera 
a kapelnfka kniežaťa Batthánylho, 
bratislavského dOmskeho organls· 
tu Antona Zimmermanna. Materiál 
aa ml podarilo zlskaf z vieden· 
akfcb archtvov, spartovaf a up.ra· 
91f bo l premiérovo uvies( záslu· 
bou Ceakoslovenskébo rozhlasu v 
Brattalave. Inou skladbou tohto au· 
tora bol čembalový koncert, obfa· 
nnf vo viedenskom archtve. Pri 
mojom koncertnom záJazde do 
Vladna vzbudil velktl pozornosť v 
odborntch kruhoch l u viedenskeJ 
buclobneJ krlttky. Mojou posled· 
nou pr6cou Je spartovanle, rev!zla 
1 dprava Vafk6bo koncertu Aa dur 
prt klavlr a orchester od bratl· 
alankébo rod6ka J. N. Hummela. 
Ztskal aom ho z UnlverzltneJ knlž· 
nice v Bratislave. Pripravujem je· 
bo uvedenie so sólistom A. Catta· 
1'1110& Te!ltm aa, že táto nahrávka 
bode po prvf raz uveden6 v kom· 
plltllom n6strojovom obsadenl, na 
tozdlel od netlplnfch prevedeni, 
ktort som doteraz po!!ul. 

Komornd zdrutente s dir igentom Vlastimilom Hordkom. 
Sntmka: J. Bakala 

• Caato Yú l 1 eoaemblom po
hJe•• laraf l "•la atl!un6. Mô-

czeroveJ (v spracovan( prot. J. 
Kresánka), Komornému združeniu 
venoval Franclizaku suitu ) . Zim· 
mer, Fra1meol pre alAI!lky l. Pa· 
rfk, uvied li sme Kowalského Ml· 
nlat6ry pre komornf orches ter -
a cel9 r a d cfalš!cb autorov. Za 
uplynulých 21 rokov činnosti sme 
považovali premiérové uvádznnle 
slovensk9ch skladieb za samozrej· 
mo povinnost. 

• MyaUm, le varmi l!asto da 
prlafvaj6 k naltudovanlu diel l 
rak6sld skladatelia ••• 

Spolupráca 1 rakOskyml 
skladatelml vznikla prt na!lom pr· 
vom zájazde do tejto krajiny v 
roku 1966, kedy sme okrem diel 
na!llch autorov uviedli l skladby 
Raktlšanov: E. Welleaza a R. 
Scholluma. Interpretácia sl na tol· 
ko z!skala odbornlkov, že nám po· 
ntlkll trvaltl spoluprácu so skla· 
datefml Rakt1s kej spoločnosti pre 
sťíčasnd hudbu. Zvlá!lf nás poteši· 
Jo vysttlpente na Wiener Festwo· 
chen. Koncert prevzalo do svojho 
vysielania 60 rozhlasov9cb stanic 
z celého sveta. 

(ktorých sme umelecky uvédzell 
do !Ivota v koncertoch Sttldla 
mladých). Zo zahraničných hosti 
to bol napr. americký huslista 
Stanley Welner, s ktorým sme 
uviedli československa premiéru 
novoobjaveného Koncertu pre hus· 
le a orchester od J. Haydna, da· 
lej rakt1sky klavirista Hormann 
Schwertmann a rakOsky čemba· 
llsta Gunter Radhuber, s ktorým 
sme uviedli československO pre· 
mléru čembalového koncertu od 
B. Martlnil • •• 

• Aké a6 vale najbllllle ume· 
lecké plhy? S6 v nich af zahra· 
nl l! né ponanle ? 

- V prvom rade chceme po· 
kral!ovaC v spolupráci s Ceskoslo· 
vonským rozhlasom, kde po calé 
roky nášho pOsobAnla spočtve la 
prevaha našej činnosti. Dostali smA 
tiež ponuku k spoluprár l s tele· 
vfzlou, v drematur~lck~ch pldnoch 
máme predznačené vystOoenle v 
rámci abonentn9ch koncertov SF 
- a už spom!DAn9 koncert na 
Wiener Festwochf'n. 

ETELA CARSKA 

l 

Jubileum 
Tibora Gašparkci 

fubllant na snfmke s prof. Vdclavom Tallchom a s dr, 
Ľudovftom RaJterom. 

1'a~ko vymenova( zdsluhy, ktor~ st ztskal prof. TIBOR 
GASPARBK v hudobnom !lvote naSeJ vlasti, kecl!e sa na 
ka!dom aseku kultťlrne/ prdce zapdfal do budovania slo· 
venske/ hudobneJ kultťlry: v prdct koncertn~ho maJstra, 
v komorneJ hre, ako prtmdrtus komornOch zdrufenf, ako 
pedagóg na r lJznych stupf!och hudobn~ho Skolstva a pre· 
dovSetkOm ako riadny profesor VSMU. Prof. GaSparek 
sa zapdJal aJ do školskeJ prdce ako riadiaci a vedticl 
funkclondr, p6sobll nlekolko rokov ako dekan Hudobne/ 
Jakulty VSMU. 

Treba predov~etkOm vyzdvthntif okolnost, ~e htlfevna· 
tostou, usllovnosfou dokdzal svof talent rozvlntlf do 
pozoruhodneJ umeleckeJ vOľ;ky v ~ase, keď anl umelec· 
k~ školstvo, predov~etkOm vSak spolo~ensk~ vztahy ne· 
utahčovall mladOm umelcom Sttldlum. HudobnO ftvot 
v stareJ Bratislave po!adoval od kafdt1ho talentovant1ho 
~loveka, aby pomdhal na kafdom aseku hudobneJ ~In· 
nosti, lebo nebolo t olko kvalltnOch ludl, ktort by sa 
boli vedeli Spectallzovane venoval fednt1mu ~~ druht1mu 
aseku. Tak plJsobll prof. GaSparek ako koncertnO mat· 
ster rozhlasovt1ho orchestra, stal sa l zakladaJticlm Ne· 
nom SlovenskeJ filharmónie, bol dlhO ~as ~Zenom Slo· 
venskt1ho komorn~ho zdrufenla a plJsobll zdrovcf! ako 
pedagóg na bOvaleJ Mestskel hudobneJ Skole, na Kon• 
zervatórtu l na VSMU. V r. 1949 prof. GaJparek vybu• 
doval huslova triedu, kde zfskal za svote zdsluhy v roku 
1955 docentskťl hodnost a v r. 1958 profesorskťl hodnos(, 
taktie% za svoJe umeleckl a pedagoglck~ zdsluhy. Peda· 
gogtckťl drdhu za~al prof. GaSparek uf v r. 1934 na 
MestskeJ hudobne/ Skole, okrem toho od roku 1938 plJ· 
sobll na Hudobne/ a dramatickeJ akad~mtt a na Kon· 
zervatórtu, kde vychoval velkO po~et dobre pripravených 
huslistov. 

Na VSMU mal prof. GaSparek prvOkrdt mofnost tlmo· 
~lf na naJvySSe/ rovine umeleck~ poznatky a skťlsenostt, 
~lm v zna~ne/ miere napomdhal rastu umeleckQch kdd· 
rov a člm vlastne zakladal naJvyUie fórum didaktiky 
husloveJ hry na Slovensku. Pre charakterizovanie GaS· 
parkovho prlstupu k umeleckeJ didaktike t reba vedte(, 
!e bol odchovancom fednak fURAfA AKTARDZIBVA, v(}· 
znamn~ho pedagóga, !laka H. Marteaua, ktorO plJsobll 
v Berline a ktorO vo vOznamne/ miere rodtroval obzor 
vtedafSef huslove/ hry. Marteau te autorom mnoh(}ch 
vydani a revlztf klastckOch a modernfích diel, p6sobtl 
dokonca aJ ako skladatel. Aktardftev bol vernOm sttl· 
pencom svoJho u~ttera Marteaua, prl~om vynikol velkou 
preclznosfou a velmi Jasnou metodikou prl vyu~ovanf. 
Zdklady, ktor~ Aktard!tev polo!ll, boli spolahllvOm vO· 
chodtskom pre mladOch adeptov. v ovo/ vsak viedol ďa· 
l e/ a r oz§lroval ďaleJ l obzor husloveJ hry, revidoval 
u mnohom dovteda/~le prlnctpy, predov~etkOm vSak vo 
vedent sld~lka priniesol novt1 aspekty, ktorl hldsala 
francazsko-belgtckd Skola. S tOmt StOlov!}mt prvkami a 
technológiou francťlzsko-belgtckeJ Skoly, ktore/ hlavn!}ml 
reprezentantmi boli medzi ln!}ml Vleuxtemps, Enescu a 
Hubay, oboznamoval sa prof. Ga~parek prt svoJich ~ta· 
dldch u B. ZATHURBCKBHO. Osvotll st niektor~ osved· 
čent1 zdsady tetto moderne/ Skoly, o ktor!}ch bol pre· 
sved~enO, !e budil prospdnl pre ďal§l v!}voJ hry. Tak 
dospel k vzdcnPttndlvldudlneJ synt~ze medzi dvoma Sko· 
l ami, moZno povedal, medzi hlstortck!}mt fdzaml hus• 
love/ techniky, ktor~ akosi spdJal na r ovine svoJe/ ume· 
lecky vytrfbenet osobnosti. V tom zmysle moZno st vy· 
soko centt fakt, !e zmodernizoval huslova techniku 
u nds eSte sklJr, ako sa to uskutočf!ovalo u ln!}ch Stli· 
toch. 

Pohlad na pedagogtcka ~lnnost prof. GaSparka by vSak 
nebol ueelen!} a pravdivO, keby sme vychddzall len z ~Is· 
to metodtck!}ch prtnctpov, l ebo prdve prof . Ga§parek te 
velmi vzdialenO od tednostrann~ho prlstupu a od tech· 
nlc/stlck~ho aspektu prt vyu~ovan1. Prdve teho bohatcf 
umeleckcf ~tnnost mu ddva naJlep~t zdklad k tomu, aby 
uzemnil ťlkony techniky hry u bohatom umeleckom prl · 
stupe k skladbdm a Ich vQrazovostl, na ktora md cela 
didaktiku zamerantl ako zdkladnO strategickO ciel. Pri
tom hladd v!dy adekvdtne metódy podla miery danostl 
svoJich !takou, ktorOch vedte takto lnt1lvldudlnou cestou 
k zvlddnutlu nemalgch umeleckOch (lloh. Charakteristic
kou l!rtou dtdakttckef prdce prof. Tibora GaSparka Je 
bohattf dlferencovanost hry a umeleckt1ho Interpretova· 
nla skladieb. Nikdy sa neuskromffute s url!ttOm splJso· 
bom rtdenta, nikdy nehladtf osved~enl recepty a ne· 
mennt1 metódy. Vtdl umeleck/1 dielo v ťlzke/ vllzbe s (!lo
vekom, vtdt ho ako dynamlckO obJekt, ktorO sa usta· 
ul~ne obohacufe o noul1 l!r ty. Pedagogtckd prdca te pre 
prof. GaSparka nevy~erpaternp probllm, ktorO po vyrte
Sent url!ttgch pofladavlek zdroveff nastol uJe nov~ prob
llmy a nov~ pofladovlcy. ObohacuJe Ju neanavnfím tvo
rivOm l1ladanlm a ~oraz stapa/ťlctml po~lada•Jkamt k sebe 
samt1mu t k svoJim zverencom. 

JAN ALBRECHT 



Koncertná 
kronika 

Návslevnlkov abonentných 
k oncertov Slovenskej f!lharmó· 
n le nadchol mladý f rancúzsky 
h uslista Jean-Jacques Kanto· 
row: Mcndelssohnov husrový 
koncert Interpretoval so všet
kým sebavedomt m hotového 
umelca. Imponovali! odvaha, s 
akou táto nádej f r ancúzskej 
husrovcJ ~koly dokázala v laku 
pevnu jednotu sklbt t vášeň, 
dromallčnost, vrúcnosť s r izi 
kom priam pr ebujnelého tem
pd. Vyprodukoval z Mendel
ssohna jeden z najrozko~nej· 
s!ch a najpOsob!VejšJcb oh1'o· 
strojov, aké sme v poslednom 
čase mail možnost na pódiu SF 
počuť. 

Eleoa Klttn6rod spievala só
l ový part balady p1·e soprán 
a or chester Cak6m ťa - od 
slovenského skladatela zasl. 
umelca Ladislava Holoubka. 
Ľudsky hlboký text S. Krčméry
ho opatril skladater hudobným 
r C1chom, ktoré svedč! o jeho 
zmysle pre jemnu lyriku l o 
jeho dramatickom nerve. Di ri
gent večera zos l. umelec L. Sl o
d k zvolil správnu cestu k vy
hmatnullu subt!lnostl l vá?.nos
tl, ktorú vy'-nduje lnterprf'tácla 
te j to skladby. A kt>by sa azda 
sólistka bola odhodlala viac sa 
prlklontt ku SlovákovcJ kon
ccpctl, mohla vllčšml vvstuplf 
z okruhu svoJeJ rezervov!lnos
tl a dosiahnuť podstatne výraz
nf' IM efokt. 

Vflfkou apoteó;tou boli l,tyr l 
i :<tsll V svmfónle B dur, op. 100 
S. ProkofiOVd - v podnn! or
l'lwstro Slovenskej filharm6nie 
a L. Slováka. Ak sklltdater ho· 
vor! o ,.konccprll symfónii' o 
vcrkostl fud~kého ducha". Slo
vák vPdel tuto koncepciu vy
llma tnut. VPTkolopo odznelo 
Andantf', durhaplne dynamicky 
odtlei1ovan t'\ a vyrovnané vo 
svo1n1 formovej výstavbe. Slo· 
vák sa vvhol vs!'tkým nebez
pečenstvám, ktoré pi'l nujmcn· 
seJ neopatrno~ti spôsoblo usmr 
cujucu sfl•ku a vloklost. Neu
stálou gradáciou prlsOval k se
be bloky, stmel ené ener giou a 
silou. Allegro marcato nechá
pal ako lronlzuj(lcl posmech, 
ale Jen ako C1smP.v, akést In
telektuálne pohrťivonle &1, č!m 

časti zoručll elegontnoc; t n vó:l
nost. Cez tlmené Adagio vied la 
cesta k záverečneJ časti -
skladatelom opatreneJ remini
scenciami na r. a ll. časť. Die· 
lo má sline pOsoblvý, ba až 
u točný r áz, dirigent v§ak Inter
pre táciu dokázal dr·žat v hra
niciach unosnosll a nikde ne
vstúpil do sférv brutollt y. Pred 
poslu c háčom sa premieta l i 
uzavreté, stmelené, ale navzá 
j om korešpondujuce hudobné 
obrazy - presiaknuté farbou, 
vo výrnze pregnan tné, drama
llcké, vcfkol opč. Slová kova ln
terprctAcJa PI'OkoflevoveJ sym
f ónie o verkostl Tudského du
cha radi sa medzi dokonalosti 
tť'JtO koncer·tnej sezóny. 

100. výročie narodenia Jedné
ho z prlekopnikov slovenskej 
národnej hudby lt11ku161a Moy-

. ... ll ........ ftlllal ... t • • 
llftaakf ......__lekf zbor 
(zboraaJater J. M. Dobrodln 
skt ) na čele so zasl. umelcom 
dr. C. RafteroiR pripomenuli In 
terpretAclou skladaterových 
Troch ženských zborov !.O 
spr ievodom orchestra. V tPn vP 
l!er sl Bratislava prlpomenu la 
aJ nedožité 90. narodeniny 
tvorcu ma(fa rskej hudby Zolt6-
aa Koii6Jya - uvedenfm je
ho Koncer tu p1·e orchester. 
Obom .,jubllantskfm" opusom 
sa dostalo čistej, k ultivovane J 
reprodukcie s 11 mbfclou čo naj
dOstojnejšle oslávlt dielo tvor 
co v. 
Hosťom vP.čer11 bol11 maďar 

ská k lavir istka Aunle Flscbaro
d , ktor á už po dlhé roky pat 
r f medzi lnterpret11 čnťl elitu 11 
je sll časne j ednou z mll la In 
terpretlek-žlen. ktorých lnlr 
l ekt Jp, schopnf !lbstrahovanlll 
na spOsob mužského m ysleniA. 
V ta kom duchu podala aj 4. 
koncert pre klav!r n orchestPr 
G dur. op. 58 L. v. Beethoveolt . 
SpOsob Jej poňatia Je opod
statnený, nakoTko r iešenie prob 
lémov je hlboko prem vslené a 
nikde neprekračuje rámpc ec; 
letlckých k ritéri!. Tu pr 11men! 
c;lla F ischer oveJ výrazu - v 
tesnom spo jen! s manipuláciou 
s rytmom, na k tort kladie ver
k ý dOraz. ktort Je jeJ pohon
ným motorom l dramatickým 
prvkom. Ako málokto doposiaf. 
Fischerová ukázala, ža tPnto 
koncert Je prlekopnfckvm dIA· 
lom v rAmrl klasicizmu v~e

obecne a v rámci skllldAtero
veJ tvorby peclflcky. V\'hrnlll· 
l a najpodstatneJšiu - 11 pre 
Interpretov najkompllkovanej· 
ši u ČJ'tu diela, kt01·á spoč!v11 v 
oddt rerencovan! d ramatičnosti a 
lyrlčnosll v správneJ chv!ll 11 
na správnom mieste. Pr ezento
va la vášeu, hladkosť, spevnost, 
dr11matlčnost a fil ozofiu s ges· 
tom najväčšeJ samozrejmosll a 
bezprostrednost l. 

Záverečný koncert roku 1972 
v SF palctl m Ajstrom vieden
ského k laslrlzmu. Pod taktov· 
kou nemockllbo dlrl,!tonta Wil
t rieda Boeltcbera odznela IX. 
svmľónla Ludwi~A vnn Beetbo· 
vena so óllstaml E. Gebauero
You, C. Barlcoyou a mad Ar · 
skýml hosťami J. Jlt6tlm a S. S6-
Jyom-Na8Yom. Okrom Barlcovol 
Interpretácie altového partu. 
najpr l ozntve1M dojem z tejt o 
produkcie z11nechulo 'lpoluurln
kovaniB Slonuakého fllharmo· 
nického zboru - sebavedomfm 
a Istotou. 

Pôži tkom bola In terpretáCII! 
Mozartovho Koncertu pre kill· 
v!r a orchester B dur, K. Z. 
595 Rak\Hanom Alfredom Bren· 
delom : čarovné a melodicky 
páčivé Mozartova dielo sa pod 
jeho rukami pr iam r ozllev111o 
v melodickom prťíd e . Brtlnntnll 
a technicky prec!zne zvládnuté 
technické úseky striedal s me· 
Jodlckýml, k toré sa vyznačovali 

Jemnosťou a hl bkou, eleg11nclou 
tónu. Brendlova dynamická 
~kála j e najmll smerom k pl a· 
nam boha to a Jemno odtleňo 

vaná. Dielo nechépal ako 
,.problém" čl dr ámu, ale ako 
pr osto hra tefn(J hudbu - n11 
zdravom a logickom základo 
fundovanú, k tore j vedel dodllf 
aJ napätie. 

I NGE SISKOVÁ 

Slovenskí 
sólisti 
v rozhlase 

V t ý~dru od 15. do 21. j anud
ra t . r . I!JIS!Ilala slonica Vl ta
oa-Deorn skl adbll eur6psk11ch 
majstroo, k t ori lntupretovali 
slooe11ski, málo zndmt sóll1ti. 
Zvolili 11 diela sklodatet oo, % 

ktorých sa nlektori len zried
kaoo objaou}ti o ro:lllasovom 
vysielani. Pla tí t o nielen o ! o6j 
člars~·om modemistovi H. Stt
termelstrooi, k torillo Capriccio 
pre s6looý ldar lnet. spracooani 
o llooých t echnických postu 
pat·ll. :ap6sobllo zá.~luhou só 
li.~tu L. Luptáčika silným doj
mom, ale aj o ktavrrnych sklad 
bác/l Maxa Regera, ktoré sl Len 
málokedy mô:eme VJipočut. 
Klavrr1sla A. Cattar lato dosia
hol v llaydllot•ej sortdte e mol , 
č. 25. tecluticl.-ri t•ytrlbenosr a 
lrraoosf. T. frá,looti t reba po
clw á/i( za vofbtt klavírnej 
/Uindlot>ej suity, lebo na Hän
rl la sa t•plyvom r odíreného ba
rllov.~kéllo kultu dost čast o za
lnida. V jej hre zaz11elo mnoh~ 
čisto a l.~te . ale najmii pomal l 
ča.~ll by si Vl/Žadovali očičlie
lio Púra:m·élto odt ienenia. J. 
z~npl-.·a predniesol na gitare 
.~klarllm aut or 01•. z ktorých nie
l.-torríc1t neul'ád:a}tí ani naj
not· -~•e slovnikiJ. S vyspelott 
:ruč•t ostou :t'ládol st arý §t ill 
( .1 Dou•la11d) ako aj nový slnh 

f l t arouej aklatfbl/ ( Lobo1 ) . 
PrGicofieuova aonáta pr e ltuale 
D tlur, fillo 2, lllfBM la ., pNe
lti J. Jpitll~ • ltl.aoirittu U . 
Lop§anskl ho oko redoatni po
•hopem• vúrazu Jklodbl/ a 
, ooj rbruho skladoteCovho Mio
hu. Vetml kult ivoua114mtt kkl
oir istooi 1'. Kovdčo trl 16 v Jiel 
l ieh intermezzách U . Reger a 
podar ilo VJI&t ihnúf roma11t ick11 
ozletnti techniku a roalitnl "a .. 
ladJI. VJI I!rthot.rti m tfiMto kaž
dodennQcll konoerleu k lo VIl· 
st upeni• A. • Q. HiHbliNf Ovco u. 
k tor! do progr6mu prisp~li 
zda111ioo jednoduchQmt sklad
bami, t. j. vúberom zo 44. duet 
pre 1tu11le od 8 . Bartóka a :spo
lu 1 klaviri:s tkou E. Uhlíarooott 
Sonatínou pre dooje llulllí 11 
klal!l r od B. Martinu. Bol o p6-
žitkom počúvať, 1 akott pra odi
oosfou VJI:Stillll pri ošetkej 
Bar t ókooej umelostt jello Tu
dooo tanečnl tóny a 1 akým 
Jtúlom sa UJirOollali s r11tmikott 
B. Martinu. V hodnot ných re 
lácldch sa oysk11tlt aj menšie 
nedostatky: klauir znel vo výl
kach hlucho, hlá.~atelky ne
predstaoili ú.oodným slooom 
jed,totlioúch umelcov a o dra 
maturg ii chýbala slOIJt 7t:Skd 
skladba. 

to " r11de podo'bnfch podu!atf. 
V tento večer sa ! učil s br at\· 
sl avsk f m Konzervatóriom pro• 
resor ltorael Schimpl , k lor ý ~ 
ustave pracova l od roku 1945 
a vybudova l orchestrálne tole
liO, trad!clu orchestrá lnych kon
certov a ako proCesor dirigo
vania učil dnes už významn9ch 
slovensktch di r igentov. Na 
tomto koncerte sa predstavili 
j eho dva ja posledn{ žiaci: Sta· 
ulalw ltowalakl a OJlyer DoJ-t. 
aA• Jt. S. Kowalsk l dtr1govsl 
SlávnostnO predohru M lkulé§a 
Moyzesa Na~e Sl ovensko s ver
kým zmyslom pre vyvážPnost 
technickeJ zručnosti a výr azo
vej prepracovanosti . O. Dohná
nyt potvrdil na Dvoráko\ ýcll 
Slovanských tancoch č. 10, 
e mol 11 č. 1, C dur svoje ta
lentové predpokl ady. 

Už od začiatku skolského r o
ku 1972-73 pr acoval s velkýJll 
or chestrom nový dirigent -
pr o fesor Jh Prasaut. Všetkt
ml Interpretovanými skladbllml 
( Cajkovsk iJ: Á r ia Lenského z 
opory Eugen Onegln, M. l. Glln
ka: Predohra k opere Ruslan 
a Cudmlla, R. Sčedrln: Komor
n.li suita pre 20 husH, harf u, 
akordeón a kontrabasy, D. Sos
takovlč: l. koncer t pre klavir , 
trúbku a sláčiky) dokázal. že 
dalej r ozvija umelecké kva lity 
orchestra. Osobitne vvsoko tre
bil ocenlt Inter pr etáciu sklad
bv R. Sčedrlna , ktor4 ďaleko 
prcsahovtJia llkolsk9 rámec. 
Obaja sólisti - spevák Peter 
D•onkf a klav i rista P. Rebr o 
- vtborne zvl l\1111 svoh'l oar rv. 

BOIIUMIR ~T~DRO~ 

Novf dirigent 
V n edel u H . j anuAra 1973 bol 

• koncertnej sieni SF orches
tr'Iny koncert KonzervatóriA v 
Bratislave. M11l osobitné mies- D. KALICIAKOV .\ 

Chorea 
bohemica 

Folldór - u ntls tak často vyslovovang a pf
saný poJem - sa chtlpe velmi rozmamlo. Z toho 
t•ypl(l11a ar bohatý uztah k nemu. l n'i 1e vztah 
k folklóru 11 mPste ako na tndleku. 11 rlcdins/-.:om 
pro~>trctli ef tlf organlrlctt 11~1 Git, prená!;aJzíc•t ~a tra 
llll:n!ím sposnbom qPnt>rttl·miml vntvamr otJyvater 
~rva, me~to Je zlo~/11!/~im prost recltm n preto 1111 
\tcwute folklór bolwt.\tm premeruím. Zdravý tJztall 
k domdceJ folklórneJ tradtcll sl prlndSafll so se 
bou do mesta ludla z vtrl/eka. V zmenenom pro 
,tredi llladaJií novi! formy pre uplatnenie folklóru. 
Motwdcla tohto sna!enla te r6zna a výsledok fe 
t asro velmi zautfmavý. Popri autentickom dedtn · 
skom fol klóre sa tak to vyvffa v rukdch vzdel anycl! 
mestskfích vr stiev u~ niekolko storoč1 Styliz.o11am; 
folkl ór. K.tím uo i>IIOftcll poNalkoch bola polrPba 
.~tyllzovar folklór motluoua11d ndhradou atc/Jo kon 
zervalm{jml ~>rzallaml autentlckél!o decllnskélzo jol 
1..-lóru, dnes poctfujeme 1íprm1y a &tyllzdcle hudob 
nélzo, tanečn~llo a \ lolle.,nf.ho fo lklóru ako ne11y 
lmutmi potrebu jeho mnoltot várnclto uplatne111a 
u živote a ln~pzračntJho zdrota domtlcet umelcl'ke/ 
tvorby. 

Ako §tyllzovat folklór? S touto otdzkou prhtu 
puJe k autenttckému hudobntJmu Jolk/óru tiP/a 
~klndatelov, choreografov, reUstJrou. Ich odpove 
ďou sú nafrozmanllefMe f ormy fíprav - od ml
nlmtllncllo kompozitného zdsahu cez valnú fan
tdzlu skladateľa at po využitie natnovštch k om
pozičných a !;peclf lcky rozhlasovgch nahrdvaclch 
techntk. 

tt poslednom čase pozoruteme at snahy §tyllzo· 
vat - l epsle povedané, re!;taurouat - folklór 
v histor ick om rlíchu. V tejto ntlročnet prdc! sa 
preltna Tudom~ hudba s lltstor lcký ml hudobnQml 
!U!}lml a tnterpretačnfíml technikami umele! hud
by mtnulfích storol!l. V tefto podobe §tyllzdcle sa 
sttlva zdkladný m vJícllodlskom upravova/el a klasl 
fl kdcla folklórneho matertdlu podla predpoklado· 
net doby Jeho vzniku. V!}sledkom te zautl maud 
~>yntéza tudovef a umele{ - nafčasteJ§Ie baro
kovef alebo k /astckef hudby. Prvé líspe§né pokusy 
v t eflo oblasti sme počuli na r ozhlasove! sút až1 
Prtx Bratislava od ileských autorov: MIROSLAVA 
VENHODU a JAROSLAVA KRCKA. 

Krček v spoluprdct s choreoqrafkou ALENOU 
SKAI.OVOU vyliJorll pred trom/ rokmi v Pral!e 
umelec/cú skupinu CllORBA BOllBMlCA - s cLe· 
lom o!tvovat českq hudobn!í . tancCny a slovesný 
folkl ór v teho historickom rúchu. t elkym kladom 
Ich spoluprtlce te vysoko 'odborno~>t prt.~lii/JU 
lc spracovan/U zacltovan~lto folklórneho mnterUJlu 
a sole!ost teho podavanla. Ak st teda predstaolme 
ndmet: Cesk~ legendy a zpCvy vlinočnt , nellradaf
me o programe zbtJiol':nti statlckr, chlad, stm·h· 
nutll rellqióznosf N ndukovtí ptltos. CPsk~ leqpn
c/y pred11ddza Choren boltemiNI -~ orvkamt lurlov~

lzo divadla, p(lntomtm1/, bti/1kovef hry a tanca. ~ti· 

clzodrskovqm mmerililom JC tasto /ext legendy, 
ku klor~mu sa citlivo prlk omponute hudobný ~prle

vod a zhusten(j det preduddza1ú úl!lnku/úct '' ta
nečnel skratke. Vynaliezavtí retlsór V ACI,AV BAR
TA za pd Jal do de to na favtsku n1elen tanetnu ta.~t 

ensemblu, al e at muzikantov. 
Al ene Skdlovef sa dobre pracovalo s ple:.naml 

recltattvneho charakteru. kde na pohyb zostava/o 
na tavlsku vfac Casu. Skdlovef pohybovd prdca 
bola premyslend do nafmen!ilch detai lov, poeticky 
~vle!a poloha Jet pohybove/ prace mkdy nepre
rdstla do naturtflnet w rdostl. 

lludobnfím sprievodom niektorých legtend boli 
obytatn~ farmol:né ptesne v jednoduchom prcdve
dent f spevdk ako rozprdvač defa a gltarov!} čl 

harfou!} sprievod). Du§ou muzikantov te autol' 
hudby predstavenia Jaroslav Krček, ovl ddatúcl nie
kol/co hudobn(jch ndstrotou. Zdk ladom hudobnej 
zlo!.ky ensemblu stí zobcovd flautv, husle, prlpadne 
dva k larinety. Opravy plesnt a prednesov!}ch Nstel 
hudby boli St!llovo čist~. vkusné - so zachovanlm 
dobového ozdobného kolor itu, prl padne viachlas
ne/ faktúry. 

Bezprostredný kontak t s dtvdkmt nadviazal účin· 
kuiúcl v druhet častt večera prl predvddzant f u· 
dových vlanolJných kolied a lzler. Predstavente 
ukd.zalo vyrovnanú fednotu pohybu, vokdlneho a 
tn~trumentdlneho prejavu. Značný podtcl na físpe
chu predstavenia md af ndvrhdrka kostýmov, aka· 
demlckd maliarka OĽGA FE/KOV A 

Prtstup umelecker skupiny Chorea bohemtca 
1-.: tradtl:nému českému f olklóru te v mnohom no
vdlorsk!), nár oCnf} - a v žiadnom prlpade nte po
v rchný. 

ALEXAN DER MÓZI 

Konečne Offenbach! úloh11 sólist om operil SD 'Jo
zefom K a n d e ro"~· 

Tak vznikU. pr odukcia, k torá 
nám sprostredk ovala i l vt1 
ukdžku očarujúcej butosti pô
vodnej operety 1 tr/pie'ky of
f enbacllov~;kými spoločensko· 
kritickými črtami, s i r onickou 
šantivostou, parodistickým 
uličníckym VI/Strli janím. Refl
s~r Vokdlek mim predviedol 
operetu mladú, osviežu j úcu VJi
btti ným temperamentom , str 
hujúcimi r 11tmami, i nteligent-
11ým humorom 6 /trscinujúclm 
javiskooým t var om - pr ost o 
diel o, vzr u! uj úce magickými 
prasllami pravej divadelnosti. 
Genidl ,ty posmeiíkär 0 /fenbach 
sa nezaprel ani v Modrofúzovi, 
l t u ŠÍPI/ j eho k úsauej i rónie 
t r iafaj rí do čierneho, počm1c 
poníženostou ser vílnych dvora
IIOIJ ( tt ie j e 11áhoda. že po pre -
1ikat·om úspecTt tt parí!'.~kej pre
'ltiér ll v roku 1866 najvličším 

i lágrom sa stala pieseň o po .. 
k r i tlfmých chr bdtoch dvoranov ), 
cez násilníckeho Modroftíza of 
po :samot ného k rá l a Bobéclla, 
obmedzeného a neschopneltG 
oládcu i muža. V druhom plá_" 
ne /Ul tu súčasne uvotňuje aj 
zdravá tudová veselost , oktí: ... 
tenie vtipnou a agresitmou 
hudbou a tancom, čo sa napo .. 
kon ment na ozaj st nú " grand 
cam eval iskr ivej offen'bachov-> 
skej buffonér ie", tejt o závrat .. 
11ej rozpustilosti na r ozlt rant 
medzi p6oabnosiou a kroilač
IIOS( ou. 

Ak sme v mnohých prípadoch 
rnolr!J poocdat, že neoieme -
alebo ::e sme sa rtemali kedy 
a kde naui:tf robt( operetu. ten
toraz smteme radostne koll 
~tatovat, ie oieme doko11ca 
ovela viac: oierne robit offell
bachiádrt! A sviatok t ohto dô
kazu ,,me oslaoovall na mieste, 
od ktorého sme to najmenej 
čakali - na javi.~ktt Státneho 
divadla o Kosiciach. 

Vychdd-::a to tak, že sa ko
šické S tát rre d ivadlo v rámci 
svojho hrtdobne-zábavného re
per toáru každý :siedmy rok po
kúšalo o 0/fertbaclta, o drlšok 
zo :rteclla p6oodnrf operety: t' 
roku 1951 uoiedlo Bandltoo, JJ 
roku 1964 Par íž.,ky život a t e
raz SI ESTU ZENU MODROFO-

ZA, ktorý sa stal ozajstným 
triumf om operného súboru t oh
to d luadla. Ak oby obe predo!li 
m~cenácie boli bývali len na
beraním dychu a odva1J11 k t o
muto zriedk akedy l1ran~mu die
lu (v r oku 1964 ho uoiedli c: 
Prešooe). Oneskoreným impul · 
zom pre dramaturg irt So bol 
rtový nemecký preklad ( apro
l'a ) Waltera f elsenstei11a o 
llor sto Seegera z roku 19tH 
ako aj inscenácia KomickeJ 
opery o Ber líne vo Fel senstei · 
IIOVt j réžii , ktord je ut po de
••ilr rokov v nezmenšene) miere 
fednou : najnaviteoooanej.~irl! 
produkcii tej to významnej eu 
•6pskej lwlttír nej ustanon:•rl' 

Na nečakanom tísperhu 01 -
f enbacltooflo Modroft1za má : d -

sluhu opt imdlne spojenie troch 
rozhod~tjúcic11 záklc.dných fak -1 

t orov: zasvéitený odh.ad mo-• 
mentálnych mo=:nost í a schop
ností súboru zo strany dra
mattt r ga oper11 Romana 
S kŕ e p k a, ktorý oolil Felsen
steinootl úpravu (K. Clllík o' 
Prešove preložil a režíro11al 
tí pra vu Radooarra K rátkeho), 
.,_torá je predbežne j edinou čo 
rloká-::ola vytrlmat t oto diel o z 
ltmly zabudnut ia: poho.~tirrská 
•é':ia o európskom meradle oý-. 
:narmrej umeleckej osobnosti 
Emila F. V o k 6 Z k a (KoJiča

't/a mu oďaéia už za mimoriad 
ne vydarertú lnscet!dclu Kátt 
Kabano t•ej o máj i r . 1972 ) -
a napokon obsadenie hlaunej 

Režisérovi Vokálkovt :sa poJ 
darilo doslaTmur naozaj vysolrti 
ríroveň v zájomne sa dopfŕíaju .. 
ceho orchestra, hercov a speJ 
oákov, ktorých bezpeč11e viedol 
ktt kulHvooanej a pôsobit"ej 
tvor be charakterou. fler et .~a 
mu podddvali $ ttc.,k r ýoaným 
pote.~enim z t vor by a so zr ied
kav~m entuziazmom pomoTill 



Z galérie SND Na operetn6 javisko priniesla sl 
mladá adeptka šarm, temperament 
a herecké dtspozlcie, predov!let· 
k9m v!lak plastický-, farebný a s 
exponovan9ml polohami hravo sa 
vyrovnávajúci soprán. V operete 
vytvorila Cesánylová vyše troch 
desiatok hlavných postav, okrem 
Iných aj Nedbalovu Helenu Zarem
bovú, Frimlovu Nlnon a Rose Ma
rte, Straussovu Zofku, Millôckero
vu Lauru, Lehárovu Llzu zo Zeme 
úsmevov, Soňu z Cároviča, Hanu 
Glavaryovu, Gludlttu, Kálmánovu 
Sylvu Varescu a g ró[ku Moricu. 
Suverénne spevácke zvtadnutle vy
pätých operotn9ch partov zákoni 
te viedlo k tomu, že Cesányiová 
prerástla t1rovei1 bro lislavsk9ch 
operetných produkcll u v roku 
1941 nasta svoje zodpovedajtíce 
miesto v opernom stíbore SND. 
S opern9m1 post1:1vaml sa, pravda, 
stretáva sporadicky už od samých 
začiatkov umeleckQj činnosti. Pre 
jej spevácky profil nie sú však 
rozhodujúce, skOr kuriózne - ko· 

dramatick6ho wfruu, ktort f• tlo
Abowaat i!iatfml wok61ayml pro· 
striedkami. 

Margita Cesányiová 
jun 1965. Fmále premtérového 

predstaventl:l Halévyho opery 21-
dovka v l:iND. Obecenstvo kričf te
mer kolektívne .,bravo", dupe, do 
nekonečna tlieska. Margita Cesii· 
11yiová v kost9me Rechy s pre ňu 
pr!slovečnou skromnosťou zbiera 
nadšené ovácie, ktor9m sa vyrov· 
ná ohlas obecenstva tba prt vystú· 
pentach najžlarlvejšlch zahranič· 
ných hviezd. Naša národná umel· 
kyila bola a je hviezdou, ktorá 
svoj lesk nezlskala lacn9ml, sen· 
začnýml prostrledkumi, ale poeti· 
vou a v9nlmočnou umeleckou prá· 
co u. 

!oratórna Zerllna z Dona Giovan· 
niho, mezzosopránova lzabella z 
Talianky v Alžlri, Lola z CAV, ba 
aj Musetta z Bohémy. V š tyridsla· 
tych rokoch prlchádzajO už pravl· 
delné a veľké prlležitosu, ktoré 
sa začlnaj(t M!caelou a Rusalkou, 
Massenetovou Manon, Gounodovou 
Margarétou, Pucciniho Mimi a We· 
barovou Agátou. C!m všetkým 
uptítavajú postavy Margity Cesá
nyiovej? - V našich pomeroch 
dosť ojedinelým stupňom spevác
keho majstrovstva. V jeho pozadl 
stoji vvnlkajúca dychová technl· 
ka, technika, ktorá dobre poznA 
funkciu masky a rezonátorov [z 
toho tá dlhá hlasová svtežosf) a 
vytvára hlasu špičku tok, žo po
pri strhujtíclch vysok9ch tónoch 
dokáže aj v strednej polohe do
minovať nad rozmernými e nsem
blaml. Cesánylovej soprán má pod· 
manivtí teplú farbu, temné voká
ly sú plné skrytého dramatlčna, 
spevácky prejov je expresrvny, 
atakujúc!, prlpom!najúcl dravosť 
prejavu velk9ch svetov9ch, nlljmtl 
talianskych prlmadon. DOsledkom 
týchto faktorov je noviedná blbka 

V roku 1949 vytvára umelkyňa 
Katrenu v historickej premiére 
Suchoňovej Krúti\avy ( tak Isto je 
prvou Zuzou z Cikkerovho Jura 
Jánošika), o dva roky neskOr po 
prvý raz Leonóru v Zunovom na
š tudovani Beethovenovho Fidélia. 
ku ktorej sa potom s odstupom 
rokov vracia este v ďalšieh na
študovaniach. Za obe kreácie do
stáva v roku 1952 !ltátnu cenu. 
V tom Istom roku sugestlvne a v 
celom výrazovom rozplltí stvárľtu· 
je Tatjanu v Dombrovského Jnsce
nác!l Eugena Onegina. Cesányiová 
má v repertoári aj vera hlavných 
ženskfch partU českej klasiky 
(Smetana, Dvorák, Janáček) . Z 
n ich nemožno nespomenúť dva 
vzorové Interpretačné výkony -
Rusalku a Miladu z Dalibora. Z 
okruhu tvorby nemeckých maj· 
strov vyniká jej Santa z Blúdiace
ho Holanďana, Mozartova dona 
Anna a titulná hrdinka Straussa
vej Ariadny na Naxe. Jedno z naj· 
významnejšlch obdobi umeleckej 
činnosti Margity Cesánylovej spa
dA do prvej poloVIce !lesťdes!atych 
rokov. Siroký romantický reper
toár pije plnými dúškami z mimo
riadnych umeleckých schopnost( 
speváčky. Najväčšmi sa to preja· 
vuje na jej verdlovských posta
vách, v ktorých sa Cesánylovej 
prejav prlblfžll na mlltmetre au
tentičnosti a št91ovostl. Táto Des
damona, Leonóra z Trubnddra, 
Al~beta z Dona Carlosa, Abigan 
l Lady Macbethová z roku 1968, 
ale predovšetkým jedinečná Alda 
a dramaticky s trhu júca Amélia z 
Maškarného bálu by na!lla mies
to na ktore jkolvek vefkef svetovej 
scéne. 

Za~larlla hned pri svojom vstu
pe na divadelné dosky - napodiv 
nie ako operná primadona, ale 
ako operotná diva. Do operety 
SND ju angažovali v roku 1933, 
bezprostredne po ukončeni štúdii 
na Hudobnej a dramatickej aka
dčrn lf v triede prof. Egema. 

Zástoj tohoto pedagóga, ktorý 
vychoval prakticky celú prvú, 
kvalitnú a roky úspešnú generá
ciu s lovensk9ch operných s pevá
kov, zostáva dodnes historicky ne· 
docenený. 

TANEJEVOVCI 
Vlad1m1r OVCAREK, 

Grigorij LUCKlj, Visarton 
SOLOVjEV a joslf LEVI· 
SON - to su mená vyni· 
kajúcich budobnlkov, 
ktor! sa v roku 1946 zo· 
skuplli v komorné zdru
ž.enle, dnes už v celom 
hudobnom sveto známo 
ako Tanojevovo kvarteto. 
Do série koncertov, uspo
rtadan9ch pri prUežitostl 
50. výročia ZSSR sa za
radilo aj brallslavské 
vystúpenie tohto lenin 
gradského teleso . 

llned na začiatku tre
ba povedať, že Tane1e· 
vovc1 hrali doslova skve
lo, uspokoju jtíc l najvyš
SJe nároky a požiadavky 
na interpretáciu. Ich hra 
po všetk9ch stránkach 
pnpomínala u2 "vybrtíse 
nú" bezchybnú nahráv
ku, z ktoreJ sa ma liso
vať platňa. Je skutočne 
vzácnou a šťastnou ná
hodou zos kupenie hudob· 
nlkov, ktorf s l tak v9-
borne muzikantsky rozu
mejú a sťí tak dokonale 
technicky zohra U, že po
čas celého vystúpenia sa 
im neprthodl ani ten na j
zanedbaternejšf priestu
pok Pozoruhodná Je 

plasttcká dynamtka 1:1 vO
bec celkový zvuk telesa: 
eš te aj pianissimo Tane
jcvovcov burácalo svojou 
fan tastickou kom!)akt 
nosťou. Celý program 
(Beethoven, Sostakov lč, 
Salmanov, Cajkovskljl In · 
terprotovall s trhujúco 
Zarážajúci bol však ma
lý počet záujemcov o to
to podujatie. Kde bola 
chyba? Azda nanovo v 
MDKO, ktor9 koncert 
usporiadal bez účinnejšej 
propagácie. Bolo nám l 
ľúto, že Tanejevovcl ne· 
hrali cez jesenné BHS, 
kedy b9vula zrkndlová 
sie11 prep lnená ... 

DAGMAR KOVAitOVA 

MARIA 
BIEŠUOVA 

Do rámca osláv 50. vý
ročia ZSSR sa zaradilo 
aj vystúpenie mladej so· 
vietskej sopranistky, ná · 
rodnej umelkvne Moldav
skej SSR Márie Blelluo· 
vej - v Státnom divad
le v Koš iciach, na pred· 
stavení Pucciniho Toscy. 
Hosťovanie umelkyne 
pripravllo košlcklimu 
obecenstvu skutočn9 
sviatok umenia. jeJ In· 

Lebo národná umelkyila Margl· 
ta C6sányiová nezostáva Iba prvou 
dámou v histórii slovenského oper· 
ného divadla, prvou jeho naslovo
vzatou hero!nou - ale aj spevt!č 
kou, ktorá v najlepsfch svojich 
kreáciách dotýkala sa absolútnych 
parametrov. Ona a nebohý Imrich 
Jakubek dvihli vysoko latku kri
téri! pre na sledu ftíce genoráCH'!. 
Obaja totiž prekročil! loktilny ré · 
mec nielen mierou svojhn talen
tu, ale predovšetk9m mll'!t'OH znA
los ti remesla. JAROSLAV BLAHO 

terpretácla tejto nároQ.ne1 
a krásnej titulnej posla· 
vy nesie všetky znaky 
tallnnskej speváckej ško
ly 1 trad!cle: rozsiahly, 
objemn9, mäkk9, emoclo· 
nálne zneJúCI tón, pev
nosť, Istotu a tíčelnosť vo 
vedeni dychu, s po~ta· 
davkaml hudby a spevác
kej kontllény zladenú vo
kalizáciu (spievala ta
liansky originííl], hlaso
vý nástroj schopný fl:l· 
rebn9ch premien a mo
dulacl! tónu, ktorý je tu 
v s lužbách mysUenky, 
scénickej pravdy a krá
sy. Spevácke remeslo 
ovláda táto mladá Moi
davanka na takej úrov
ni, že dnes jej Toscu po
znA a obdivuje obecen
stvo mnoh9ch krajln. 

V Sovietskom zväze 
venuju otázkam spevu 
mtmortadnu starostlivos(. 
ktoreJ súčasťou slí aj tn· 
tenzlvne kontakty s ta
lianskou skolou. AJ Má· 
ria Biešuová sa okrem 
domáceho !ltúdia - na 
konzervatóriu v Kišine
va - v umen( s pevu zdo
konalovala v krajine bel 
canta. V roku 1967 zví
ťazila na medzinároclneJ 
súťa~! v tnterpret4clt po-

stavy Madame Butterfly v 
Tokiu; dnes je jednou z 
radu vynikaJúcich so
vietskych sopranistiek 
svetovej úrovne. 

Bleš uová mola v Koši· 
ciach presvedčlv9 uspech 
- u obecenstva, ktoré 
dokázalo, žr. vte ocenlt 
umenie spevu. jej part 
nerom v ulohe Cavara 
dosstho bol Jozef Kooder. 
Na scéne kosickef opery 
je to jedna z je ho úspeš 
ných kreáclt: horuý roz
sah zvládne bezpečne, s 
vibrčlclou a s kovom v 
hlase, s tredná poloha by 
však vyžadovala mene! 
energie, vtac plynulej 
mäkkej kantilény a pri
farbenie prsnou rezonan
ciou. Hosťovanie umel
cov svetovej úrovne pri
náša nielen zážitky, air 
môže byt i odrazovým zr
kadlom - a nie vždy 
priaznivým. Kondorov Ca
varadossi v žiari vyni
kajúcej sovietskej spe
váčky obstál čestne. 

STANISLAV MJARTAN 

Peter Toperczer - klav1r 

M. Ravel: Gaipar noel, K. Szymanowski: Masky 

OPUS stereo 91110188 

Klavil'ista Peter Toporc'Zer, ktorého už netreba oso
bitne predstavovať, patri v sťlčasnosti lc vedlíclm zja· 
vom mladej generá.CIIe 1nte'!1Protov. Jeho "oj)lllsová" plat
i'la je dramaturgicky objavná a svojou umeleckou kvali
tou patlrf med!Zl J18Ijvy<la,renejšle tlhlly z celej produkcia 
nášho vy.ctavateistv.a. 

Ravelov cyklus Gašpar nocJ, tri básne pre klavfr na 
verše Aloysia Bertranda, prlradll V. Holzlm.echt k 
,.temným skvostom hudby". Je to súčasne aj do posled· 
nej noty vyciZelované, nástrojovo vtbOrne posadené a 
technicky nesmierne nát'OCné dielo, ktoré (zvlášť v tre
tej časti, Scarbovi ] posunulo vo svojej dobe možnosti 
,.bratelnostt" o hodne dopredu. Toperczer v Gašparovi 
podrJaďuje dyl[lamlku dOsledne skladatelovmu zápisu, 
celkový výraz však (<V porovnani s W. Gleseklngom, Co
lumbia 33 CX 1351alebo S. Costom, Supraphon 111 0850) 
zjasňuje - bez toho, žeby n8l"Ušll náladu jednotliv9ciJ 
tastf. Súvisi to s Toperczerovým pevným úderom a s 
prlebojn9m, lskrJv9m tónom, so :mnyslom pre efelrtne 
uplatnenie postupného d}'illamiokého narastania, so 
striedmou pedallttáclou a čistou, perUvou odl!šenosfou 
tónov aj v tých na~ťailšlch pasážaoh. V Ondlne uchva
cu je presne uhádnutým RaJVelovým espressivom v me· 
lódll, označenej "<Velmi mli.k'ko a velmi výl·a'lne", pri· 
čom hra vodných kvapiek, ls~111vý dvaatrldsatLncwý po
hyb je zvládnutý úplne hr&vo a samozrejme. Topel'czer 
sa neboji ani vačšich dynam1i)kých výkyvov: ta.k je jeho 
Rusalka clivá 1 roolhrená a brilantnosťou a leskom pred
čr obidve spomfnané sfnmky. V Šibanie! je eš te zrejme-j· 
ste, ~e Toperczer je vyhraneným typom: neprljlma za
u~lvanlí lntel1Pretác1u, ktorá vyzdvihUJe desivú mono
tónnosť akoNilck9ch postupov pod ostlnátnym "b". a le 
nažf sa vystava( tento dynamický lrus zvukovo plnšie. 

Kým napr. u Costu sa aj v piane vynlma opakovaný tOn 
.,b" (naviac odtteňovaný dytnamloky na spôsob úder DIV 

zvona) nad plazlacimi akor<lami, Toper<:zer spája Ilie-to 
dve pásma do plnšieho a celistvého zvuku. Soarbo s je
ho nepokojným pulzom, obfažnou repetlčnou techn!·kou, 
náhlymi gradáciami a zlomami, grotesknými úšklabka
ml, ktoré sú spojené do zovretého l'Va·ru - vyhovuje 
Toperczerovt z celého cyklu najviac. Dominuje tu jeho 
hutn9 úder, premyslená výstavba celku, fantast ická 
teohnickä istota, s chopnost tlmočiť viacvrstvovú t.a!lrtťi· 
I'U a vyniesť ce-lé pradivo hlasov. 

Oproti Gleseklngovl a hlavne Costovl nemá Topere<z:e-r 
takO širokú úderovťl škálu, nepohráva sa natolko so 
zvukom a farebným nuansovanim - ale dodéva to jeho 
Interpretácii vnlítornťl jed.notlu a osobitosť. Niekde ako
by mu chýbalo dostatočné zauja~le a citový ponor; je 
to dôsledok jelto p r istupu k interpretácii, preferujúce
ho vyvá~enosť ra Cionálneho a citového. 

Na druhej strene Toperczerovej platne sú nahrané 
Szymanows kého Masky. DOve.xmý zna lec jeho diela -
Zbigniew Dl'Zedleckt - zd.Orazntl, že .,pre prlllehavfi In
terpretáciu Szymanowského je dOie~lté vyzdvihnutie 
podstatných zvukových vrstiev, odsunutie ornamentál· 
nych prvkov na druhý plán, zmllkčovanle prfllšnej dl· 
sonantne-j ostrosti a odkrytie jednotlivýCh prvkov kom· 
pllkovanej faktúry". V Mas kach, v troch paródiách pre 
klavfr je to všetko naozaj dOletlté; sú technicky a zvu
kovo pretažané. Toperczer oslnivo zvládol všetky tech
nické finesy a preplletaonie motivlck9ch prvkov po celeJ 
fa ktúre. Menej sa mu u~ podaiľilo skladbu odlahč tt, 
ale prl zachovani vernosti zápisu to asl nie je moilné. 

Kvalita vyllsovanej _platne je štandardné, obálka rte
liená vefml pôsobivo. Skoda, že ch9bajt1 údaje o hudob
nej ré~!! a o autorovi obálky, čo by sa pr! platni ta· 
kejto Orovne nemalo stat. IGOR PODRACK? 

roz::umt ovzdusie javiska -
:rpätlte i 11tadiska. 

Z účinkujúcich suverénne 
dominoval Konderov ryHer 
Modrofúz, :rveták a gentleman, 
podmaňujúci mu:! a chlap prá
ve tak ako aj surovtí despota. 
ktorý neváha brutál11e presa
dzouar svoju v6Cu ak(Jmiko!vek 
prostriedkam' násilia i vraždy. 
Akdsi zábavná paródia príamo
litareho. primitívneho dona Jua 
na. nenásytného er otomana a 
militarttné1Lo násilníka, ktorého 
nadutá pýcha a samčia samo
Cúbost zraztl spľasne a celý ho
ror sa premeni na frašku. Zá
! lulw má na tom Boulottka. 
prostoreká, zdra uá žena z iu 
du. ktorá sí Modroftíza podro
bi a sputná manželským jar
mom. Kedykoľvek pripochodu· 
je Konder na javisko ~vojím 
pevným vojenským krokom, 
ako p(lšn~ kohút medzt spla-

sene ženské sliepky, akoby sa 
po každý raz privalila nová vl
•uz vzrušujúcej atmosféry hu
moru t jemnej komiky, vibru
je ,íou každý nerv jeho posta
vy, k torej do poslednej chvíle 
nezostáva 11ič dlžen. Jeho do
kor~alý spevácky výkon sa 
.~pája s precízrtym hereckým 
.~telesnením charakteru, ktorý 
dokázal suverénne zhmotnit. 

dzeným temperamentom chyti-. 
la dych búrlivého rytmu in--. 
scenácle a svojou živelnou 
energiou bola Modrofúzovi vy
hovujúcou partnerkou. No cl1ý .. 
bal jej presnejšl herecký vý
raz, ruzjméi v záverečnej scéne 
odhalenia a pomsty. Skoda, ie 
režisér už nemal kedy vyhra
nenejšie modelovat túto dra
mafurglcky -základne dôležitú 
postavu, ktorá je vlastne mo
torom deja. 

Jozef Konder v titulnej postave. Na sntmke .~ Pavlom Maur~rym 
u úlohe Popolanlho. Snlmka: J. Bereš 

A-koby bol režiser odkryl no
ue schopnosti účinkujúcich: vo 
sviežich farbách sa zaskvel Pa 
vol M a u r é r y ako Popolant, 
výborným protihráčom mu bol 
aj Karol M a r e č e k ako gróf 
Oskár . Vynímaj úc Han á k o
vej Flóry najméi u predstavi
teliek kráľovnej bolo pomenej 
badar obrodzujúc/ vplyv hos
fujúce1Lo režisé•a. jednak cel
kove dobre zapadali do insce 
načného plánu. M e re § § o
ve j Boulottka svojím prlro-

Vakálkovou btscer~áciou Of· 
f enbachovej operety .,Siesta že. 
•ta Modrofúza" sa Košice ra
:om vyhupli na čelo snáh o 
modernú, umelecky hodnotr!ú 
tvorbu hudobno-zábavného 
programu našich spevoherných 
.~úborov. Cas ukáze, či sa latka 
náročnosti - vďaka štastr~ej 
.~úhre náhod - neposunula pri
nysoko aj pre samotné Košice. 

GIZELA MACUGOV.,{ 



Nál zahraničný host 

Delfina 
Ambroziaková 

Ked sa lnf ludla náhlili zo sllvestrov· 
skej zábavy do teplých domovov, pofs ká 
sopranistka nastupovala do vlaku, kto· 
rý Ju viezol do našej slovenskej metro· 
poly na prvá vystllpente československá· 
bo turni! (vystOplla v SND v lllobe Gil· 
dy vo Verdiho Rtgolettovt ). Ale ta kl! to 
r adosti už patria k neoddellternej vtba· 
ve každeJ InterpretačneJ dráhy. 

Vrtazst.o v slhnej mnfcbonkeJ stfall 
p red desiatimi rokmi Iste ovplyvnilo 1 
dl ďa tl f umelecký l l vot •.• 

Mnlchov bol vlas tne mOJ začiatok, pre
tože som práve dokončila vysokoškolská 
lltOdtum. Hned som sa v§ak stala člen· 
kou lodbkeJ opery, kde pOsoblm podnes. 
Okrem toho už dva roky pOsoblm aJ v 
drá!danskej opere a sOstavne spolupra· 
cujem s Komornou operou vo Varia· 
ve. Azda by som mohla alte dodaf, že 
pred 8 rokmi som !esf mesiacov !tudo
vala v Benátkach u profesora Bononlho 
plesňovQ Interpretáciu a problematiku 
komornej hudby. Iná!! som navštlvlla 
prakticky všetky európske krajiny, vllč· 

Zo zahraničia 
Hudobni m16del Raktska vydala kom

pietna programovO knihu svojich podu· 
jaU na rok 1973. Všetky koncerty sd tu 
podrobne vyp!sané, vrátane ťičlnkujll· 
ctch. Na koncertoch pre mládež budt1 
vystupovať mnoh! najvýznamnejši sólls· 
ti a odznie široký repertoár. Nápadne 
sa tu prelllo od kvantity ku kvalite. Zdá 
sa, že myšlienky plne rozv!jat hudob· 
nO mládež tu nachádzalO š irokO podpo· 
ru a dom9šlaJQ sa zo všetk9ch s trán. 

V KyJeve otvorili múzeum fudových 
hudobných nástro jov. Zhromaždil i tu 
cimbaly, husle, harfy a Iné sl áčikové, 
dychové a biele ná:;tro je. Na týchto hu· 
étobných nástrojoch hrali na Ukraune 
v XV. až XVIII. storoči. Vystavené hu· 
dobné nástroje sa vyuflvalú na Inter· 
pretáctu stareJ hudby. Pri KyjevskeJ rtl· 
harmónii sa uf vytvoril osobitný orches· 
ter, ktorý bude hra f na týchto budob· 
ných nástrojoch. 

Fortnerova opera All beta Tudorod 
mala premiéru v západnom Berllne. Kri· 
tiky o charaktere diela sa dosť roz· 
chádzajQ. Kuriozitou Je skutol!nosf, že 
autor libreta sptsovater Matttas Braun 
sa pred premiérou dištancoval od oper-

ilinou ako koncertná speváčka, i ked 
som hosťovala v celom r ade význam
ných divadiel, napriklad v Bukurešti, v 
Hamburgu, v Mnlchove. Považujem tO· 
tlž oratórnu hudbu za svoju hlavnO do· 
mánu. Venujem sa l moderným dielam, 
najmll tvorbe Pendereckého. Minulý rok 
v lete som naprik lad nahrala na platne 
s Varšavskou fil harmóniou jeho Utrenta. 
Teraz cestujem do Mexika, kde ma čaká 
nlekofko plesňových recitálov a tiež spo· 
luúčast na predvedenl Orrrovej skladby 
Carmina burana v Mexiko City. 

Prel!o milže spevák nájsť zafúbenle v 
modernej hudbe, ktorej chýba belkanto· 
v6 kaatll6na? 

Mysllm, že každ9 spevák, ak nechce 
vo svojom vývoji ustrnťiť, musi sa aktlv
ne venovať l reprodukcii modernej tvor
by. Predkladá mu nielen nové tnterpre· 
tačná problémy, a le sOčasne odkrýva at 
celkom nový rozhlad po hudobnej sfére. 
A to Je tiež to, čo fu robi pre Interpre
t a prltafllvou: Istý športový zápal, vnO· 
torné uspokojenie z toho, že sa mOže 
vyrovnať s člmsl neobvyklým. Ja spte
varn sOčasné skladby sOstavne od roku 
1967, kedy som sa podtefala na svetovej 
premiére Pendereckého Dies Irae. 

Ak by ste mali prlívo rozhodovať, vy
užili by s te ho na Opravu prevádzkového 
systému opernfch sc6o ? 

Ta!ká otázka a pre mňa 1 nová, tak:l!e 
sa na ňu neclttm dostatočne priprave
ná. Teda aspoň stručne. Repertoár. Obe· 
censtvo obfubuje predovšetkým talian
sku operu, preto by musela tvorlf zá· 
klad. Venova la by som sa však l pred· 
vádzanlu modernej opery. Rozhodne by 
som dbala o to, aby sa operné ťilohy 
obsadzovall tba podla hlasových krlté· 
rtl. Našla by som, alebo by som sa po· 
kOsila nájsť vyn ikajúcich operných ro:l!l· 
sérov a scénograrov. VIem, že Fe lson
stelnovla sa nerodia každý deň, ale tlo 
amb!cte by mal mat každý. Asi by som 
sa usilovala zavtest tlo! systém ongaf· 
mán stále hosťujt1clch sóli s tov pre určité 
l1lohy, tak ako Ja spievam v Drážďanoch 
Travlatu, Liu a grófku. Pre divadlo je 
to s ice nákladnejšie, ale pre di vákov 
oveJa atrakt!vnejšle, lebo vidia stále no· 
vé tváre. 

Na záver eite anketná otázka: máte 
ako umelkyňa dáko ~elanie pre rok 
1973? 

V tejto chvili tba Jediné, o ktorom by 
som chcela hovoriť : aby som sa páčila 
v Ceskoslovensku. Hosťujem u vás na 
opernom javisku vlas tne po prvt raz. 

MIROSLAV SULC 

Hans GUnter Nôcker a Helga Demescho· 
uá uo Fortnerouej opere. 

neJ verzie svojeJ drámy. Skladatel tu 
použlva 1 techniku ko16žl, tiež jazzový 
orchester, pričom vraj rozpatte vokál· 
nych partii Ide od ,.lyrlzmu až po hys· 
terlckO dramatičnosť. 

WIENER FESTWOCHEN 1973, sláunos
ti umenia u rakúskej metropole, sldu
nostnt t ýždne, ktoré st ui uybudovali 
uýznamnú tradíciu a tella sa ueCkému 
záujmu zahraničných náulteunikou 
budú v drioch 19. mdja ai 11. jrírta. Pro· 
gramouý bulletin sláunostl aulzuje hos
fouanie milánskej Scaly s inscenáciou 
Rossiniho opery La Cenerentola - s di· 
rigentom Claudiom Abbadom a so sólis
tami Berganzouott, Aluom, Capecchtm, 
Mo11tarsolom; Teatro Colon z Buenos 
Aires uuedie Mozart ouu Záhradnlčku :: 
lásky, Státna opera :: Berlfna sa pred
s tou! Rossirl iho Barbierom zo Seuilly (rč
íia Ruth Berghausoud. dirigent Otmar 
Sultner ) , Londýnčania sa predstauia 
Brookouou l11scendciou Shakespearouho 
Sna noci suätojánskej. Na festluale uy
st úpt aj Ballet Folkloríco de Merico. 
Viedenská štátna opera premičruje 
ScMrtbergouho Mojíila a Árona u réiit 
Gotza Friedricha (NDR) a u hudobnom 
na§tudouanl Christopha uon Dohn6nyiho. 
V koncert nej časti sa očakáua uystú
penie BBC Orchestra z Londýna na čele 
s Pierre Boulezom; Friedrich Guida pri
prauuje klauímy uečer z diela Joharllla 
Seba.,tiana Bacha. Arturo Benedettí-Mi
chelangeli sl dal na program skl adby 
Beethouenoue. Mozartoue a Bachoue. 
Viedenski filharmonici budú prezentouaf 
suoje umenie pod taktoukou Karla 
Bohma, Claudia Abbada a Horsta Stei
na. Na re::itáloch sa predstauia speuók 
Martti Taluela a huslista Natha11 Mil
stein. 

Bayreutb 1973. Organizátori t9chto 
tradi čných slávnosti vydali už rozsiahly 
bulletin, v ktorom oznamujú tohtoroč· 
né javiskové diela. HrajQ sa takmer všet· 
ky š tandardné Wagnerovo operné drá· 
my, pričom dOraz je na Prstent Niebo· 
lungov. 

EUR6PSKY KNIZN1 TRH obohatilo 
nemecké uydanie práce slduneho čemba
listu Ralpha K irkpatricka o jednej z 
najuýznamnejšich postáu hudby 18. sto
ročia, o Domenicoui Scarlattún. Je to 
pohtad na iluot a dielo t ohto majstra, 
obohatený o zasulitenú a uvčerpduajúcr' 
analýzu jeho sonát. 

Nemecké hudobn6 nakladaterst•o v 
Lips ku vydalo knihu Garda SchOnreldera 
Hudba pekinskej opery. Takmer 300 strán 
venuje autor velkej historickeJ rekon· 
štrukcll člnskeho operného umenia opte
rajuc sa o bohatý a doteraz mál~ zná· 
my pramenný materiál. V knihe sQčasne 
vys vetruje terminológiu l!lnskej opery, 
symbolický význam hudby 1 mimiky a 
spomlna umelcov, ktor! sa podielali na 
tomto r ozvoji. 

Z GRAMOF6NOV1CH STODII: Nouý 
Schubertouský album 1uetoznámeho ba· 
rytonlstu Dietrlcha Fischera-Dicskaua 
priná§a umelcouu §turtú nahráuku pies
rlouého cyklu Zimná cesta, nouú reali
záciu Krásnej mlynárky a Labutej pies
ne (klaulrny spr ieuod - G. Moore). Me
dzi plánmi Flschera-Dieskaua figuruje 
sllbornd nahrávka Brahmsouých, Schu
manrlouých a Wolfouých plesni u spolu
práci s W. Sawalll.~chom, J. Demusom a 
D. Barcnboimom. e Daniel Barenbolm u 
štúdiu E. M. /. nahral ui vy§e polouice 
kompletu Mozartouých klauirnych kort· 
certov - lflterpretuje sóloug part a sú
časne diriguje Anglický komorný or
chester. Súbor né uydanie gramofónouých 
nahráuok Mozartouých koncer tou plártu 
jú dokončif na jar roku 1974. e Her
bert uon Karajan sa prezentuje na gra
mo/óllouých platniach nouými nahráuka
ml Wagnerouho Trlstana a l zoldy Ba
chouých Matúšouýclt pa!il, Verdih~ Re
quiem a Viualdiho Styrmi ročrtými ob
dobiami. V t omto roku uskutočn! na
hráuky Jtyroch Schumannouých a pia· 
ticlt Me11delssohnouých symfónii. 

• Festival Medzinárodnej spolol!nostl 
pre sOčasnQ hudbu v roku 1973 bude 
v Reykjavtku od 18. do 24. !Ona. Cez 
osem resttvalovýcb dni uvedtl kal!dý deň 
dve alebo trt premiéry nových komor
ných diel. 

• Di'la 30. novembra m. r . zomrel 
r akusky skladater Hans Erich Apostel, 
Jeden z málo skladatefov, ktor! sQstav
ne udržovali tvorivé spojenie s druhou 
VIedenskou š kolou a nafmll. so Schon· 
bergom o Bergom. V dvadsiatych rokocb 
bol Ich žiakom. jeho tvorbu tvoria hlav· 
ne komorné diela, ale aj početné kla· 
v!rne a orchestrálne skladby a n tekol• 
ko orchestrálnych diel. 

• Vedenie VIedenského Burgtheatru 
uzavre to trojročnO zmluvu s Walterom 
Felsenstetnom z KomickeJ opery v Be~ 
lfne. V čase trvania zmluvy bude Wal· 
ter Folsensteln Inscenovať jedno pred• 
stavenie za sezónu. 

• Inte ndant KomickeJ opery v Beri!· 
ne, prof. Walter Folsonsteln otvoril v 
Berline hudobno-divadelný seminár, na 
ktorom sa zOčastnllo 160 režisérov, dra
maturgov, dirigentov a spevákov skoro 
zo všetkých divadiel NDR. V referáte 
o rozvoji divadelnej práco sa okrem Iné· 
ho poukázalo na nevyhnutnost uvádzať 
viac diel z tvorby ostatných soclallstlc· 
kých kraJin . 

V BRUSELT sa u dňoch 15.-22. jac 
nudra uskutočnil festiual súčasnej hud .. 
by. Na zozname autor ou preduedenýc1t .; 
diel (Milltaud. Boulez, Webem a ďal!l) 
sa uýrazne podie(ajú reprezen tanti sú~ 
ča:mej potskej hudby, o. t. Lutoslawski, 
K ilar, Pendereckl. Rour1ako silno obosla• 
li po(skl skladatelia aj Dr1i nouej ko .. 
mornej hudby u nemeckom Wittene. od .. 
zneli tu diela Goreck ého, Lutoslawikého. 
Pendereckého, Schäflera, Serock~ho. so .. 
uietsku hudbtl zastupoual Ediso11 Deni .. 
sou, Ceskoslouensko Marek Kopelertt. 

Modzloárodof lol tlt6t pre poro•nba· 
clu hudobnO. vedu a dokument6clu, za
lo:l!ený v r. 1963, obohatil medzlnárodnf 
knižný a notový trh viacerými edlcta· 
mt a platňami z oblasti mimoeurópskeJ 
hudby. Vy!Ha už antológia orientálneJ a 
africkeJ hudby, viac Informačného mate• 
rlálu o jednotlivých hudobných kultú· 
rach Azte l bohaté kolekcie gramotó· 
nových platni. 

.& V prltomnostl vicekonzula 
ZSSR v Bratislave J. L. Asaturova 
nav~tlvlla v januári SND trojčien· 
ná delegácia z moskovského Vel· 
kého divadla, ktorá dohodla s ve· 
denlm našej prvej operneJ scény 
hosťovanie tohto iVetoznámeho iO· 
boru na javisku SND. Delegáciu 
viedol vedúci umelecko-technickej 
prevádzky Vefkého divadla a Kre· 
mefského zjazdového paláca -
C. A. Jakovlevlč. Rokovania, kto
r ých sa zúčastnili zástupcovia MK 
SSR a Slovkoncertu, prlnlesll do· 
hodu, v rámci ktorej vystúpi BoJ· 
soJ teatr v Bratislave 6.-a. !Ona 
t. r. Umelci tohto dtvadht uvedO 
dvakrát operu N. Rtmské ho·Korsa· 
kova Cárska nevesta a dvakrát vy· 
stúpla v rámci gala koncertu, kde 
sa predstavia všetky zložky sObo· 
ru. Ich vystllpenlu v Bratislave 
bude predchádzať hosťovanie na 
Pražske j Jari a v Brne. 

.A V medzinárodneJ sOfafl Ple
se!l solida rity, ktoro vyplsala ber
llnska rozhlasová stanica Hlas 
NDR, zv!fazlla s lovenská ptese1' 
skladatefa Tomáb Seldmanna a 
textára Alexandra Karlaya KfM 
VSETCI ĽUDIA NEODLOZIA ZBRA· 
NE. Cenu slovenským tvorcom odo 
vzdal predstavttef Ministerstva za. 
hrantčn9ch veci CSSR, nakofko 
sa autori nezOčastntll slávnostné· 
ho koncertu. Podfa Ich s lov, je tá· 
to cena prljemným prekvapenlm 
a zadosťučln enlm dlhoročneJ spo· 
lupráce v oblasti populárne j bud· 
by. O. l. - v uverejnenom rozbo· 
vore pre dennfk Smono - sa 
hovori: " . . . m6me nlekofko spo
lol!nfch cien. napriklad za pesnll! 
ku Prh dnlny s Hankou. a l11bo Pet· 
ronella. ktoré nll m priniesie strie· 
bnrn6 tro feJ v pnel relllcll tele· 
vlzneJ s6(a fe Vyberte s l pesnll!· 
ku. V decembri m. r. sme dostali 
• Ceskoslovenskom rnzhl111e dru· 
h6 cenu za pochod J'tf61ov6 ... " 

Koncertná sieň v jaskyni 
kou ndu§teunlkov, ktorl sa tu zastauujú pri cestdclt 
za lpantelskymi stauebrtýmt a rtmeleckými pamiatkami, 
čl za rekreóciou na pobreu, kde uz11ikli ro:sia1tle leto. 
uiská. Kuapfoud jaskyria sa uyui íua aj pre repreze,tta
tlune hudobnl a balet né f est waly, ktorým dodáua ma
lebnd prieauttnosf kuapCouýclt %delon a zduesov neu!ed
nr1 dekoratfunu kuli&u, zuuJujtlcu súčas11e akustický do• 
jem palluchtlčou. Niektoré jaskynné :dkutia akoby do
k onca 111/tl!drali plastický pohlad na koncertný organ 
I O l tOrakými pllfalami - tak roz:Jhrala tuoriud ruka 
prlrody hmotu uápenca, narastajticeho uekmi. 

Symfonické koncerty o chrámoch, festlualy komornej 
hudby pri suiečkach u galéridch uýtuarného umenia, 1111-
stúpeníe uetkých hudobných telies na náduoriach sta
rých !&radou a zdmkou, koncertouanie na schodt!tlach 
architektonicky zaujlmauých budou t nol!né predstauenle 
"Zuuk a suetl o" pod antickými ruinami aténskej Akro
poly, či pri nefalšouaných pyramídach u Egypte - to 
uletko je známe. ĽudskeJ oynaliezauosf pracuje u!ak 
ďalej a htadá noué spojenie umeleckých oblasti, aby 
umocnila poslucltáčou zdfitok e§te silnej§lml, nougmt 
dojmami. 

Opú!fame !panlelsku Malagu, monumentalitu jej ka
tedrdly a r omantické maliarske d iela u múzeu krdsneho 
umenia l bizarné keramickl nádoby ponúkané na za
stávkach u prostých staniciach pri ce.,te: pred nami 
sa otuára, cestou do Granady na úbol!l horskej stráne, 
vstup do nezuyklej koncertnej siene, ukrytej u kuap
touom podzemí: CUEVA DE NERJA. 

Belo.! tný pomník od Carlosa Morlteuerdillo tteďaleko 
vchodu z116zorňuje !tyroch mladých mužou. zdoláuajú-

crch skalr14 útes11 a pripomenie ndulteurlfkom ndmahu 
spojenll 11 objauenlm jaskyne. Td nee je iba turilttck11 
zaujlmauou atrakciou a mrestom archeologicky pozoru
hodných nálezou, medzi ktorl patria i kost ry čloiJfka, 
ktorý pred tislcročianlt lltadal u tejto jaskyr1i ochranu 
a suoj lmt st opami naznačil cestu, ktorou 1em prichddza 
člouek na§ej doby, aby obdiuoual krdsu prirody a uet
kosf umenra Prekuapuje , oztahlosf stenf, uyt uorených 
bez :ásoltu tudskej ruku - samotnou prlrodou a uy
zdobenlich kuaptouýmr skulptúrami, ktorl splýuajrl u 
tuarouo nezuyklýclt uar tantoch od urchu a! nadol. 
Ľudská ruka prtk•á~llla dielo prlrody farebnou pes· 

trostou suetelných kuželou. majstrout ky ukrytých me
dze kuapCanu a preilnajúcich rc1r ztluoje tlmertou 1tar
móniou pa~telouJích odtieňou. K lwrm6nti farieb sa prt . 
pája harm6ma tón,u. Vyuiera ako tajomnfi prameň kde 
si medze stnlaomitmi a Ul/t vtlra oiedil1elr1 esteticka at 
mosféru 
Kla~lcko lwdl1a. •eprodukouaná stercofónnym ::aria

denim 1!1· fr, ruc je určená len pre efek t nli spneuod kro-

V zozname inlttt úcii, ktoré tu uy&tt1pili. •racMdzame 
predouletkým parffsku Operu Vystupouala tu 11iekot. 
kokrdt a jej balet (pred desiatimi rokmi) v prehistoric· 
kej koncertnej sieni ulattne začal epochu 1tonccrtot• a 
dramatických Inscenácii. medzi 'ctorýml bol uuederl/} aj 
Krdt Oidipus. V CUEVA DE NERJA IIIJSluprtjrl aj ďaUte 
zahranlllnl 111hory, častej.~le ulal; tu l!lfužlvajrl prlle:l
tosf : reutlllkg balet. sum!o11ický orche.~ter z Mala(1y 
O §pl l!koué saboru §pa•tiel'lrllclr prtari.ttnu Do tejt o ne
zuyčajnej jask11ne &o ,,toukaml 1tudobnlkou pricMdzajtl 
nadte11cc hudbu pretlt•ar wintku 16nou. Ak md lpaniel 
llky seuer Altamlru ' ja.,kynn(fmt ma(haml prehistoric
kých fudi. Jprmielsku iuh - v dttc1w knr1trn, tou suojej 
zeme - fa~kyrlu, 11 l.·t ' lrej od:rrieuajrl rllelo ''1'~dern(lc1& 
umelcou. JOSl:.F VOPA!m. 



Priatelia z Bulharska 
V okt6bru m. r. zavrtel do našej vlas

tJ (na pozvanie Speváckeho zboru slo
"nalctch učltelov) Spev6cky zbor Ml
...... tva laform6cl( l lpOjOY BĽR IO 
Sofia, a ktortm SZSU nadviazal drufbu 
1 umelaoktl &poluprácu v jdi! m. r . a 
• septembru U91rutočnll koncertné turoé 
po Bulharsku. 

Spevácky zbor Mlnlsterst'Va lnform6cll 
a spojov BI!R zo Sofie bol zalooent v 
roku 1933. Už na začiatku svojej čln
nosti sa stal v9znamn9m vokálnym te
leaom bulhal'Ské ho hudobného života. 
J<oncertoval po celom Bulharsku, vlac
k1'4t v Juhoslávl.i, v Sovietskom z.vaze, v 
Porsku, v NDR a v Maďarsku, kde v 
roku 1948 ztskal Vetkťí cenu na Medi!· 
116rodnom festivale v Budapešti. Je lau
re6tom 1., ll. a 111. celoštátneho festi
valu BI:R a nostterom Radu Cyrila a Me
toda I. stupňa. V CSSR koncertoval po 

p1·v9krát v rámci druf by so Speváckym 
zborom slovensk9ch učl terov v T.rnave, 
v Bratislave a v Trenčianskych Topli
ciach. Pre Cs. rozhlas v BNttlslave pri
pravil nahrávku bulharsk9ch národn9ch 
p lesnf a umel9ch skladieb bulharsk9ch 
skladat&lov. 

Spevácky zbor Mlnlsterstva lntormác1f 
a spojov BI:R zo Sotte sa nám na svo
jich vysttlpenlach predstavil ako vyspe
lé, jednoliate umelecké teleso, s vyrov
nan9ml a pekne zladen9ml hlasmi, hod
né povesti, ktorá ho predchádzala. Pro· 
gram vynikal pestrostou, mal svoje do
minanty a prfťa!llvé skladby pre naše 
publlkum. 

Prvd čast porad ia programu (A. Raj
čev, H. Purcell, A. Scarlattl, O. Lasso, 
B. Brittan, I:. Plpkov, E. Cešmedžlev, K. 
ll lev, Zd. Fibich, G. Verdi J dirigoval 
h lavn9 dirigent Eugen Celmedl lev. Uvte-

dol 11 l vlastnou skladbou - Jar je vo 
mne -, k torá zaujala modernou kompo
z!clou 1 harmonickou sadzbou. Ako d l· 
rlgent pracuje 1 vefkt m zmyslom pre ~1-
rokd dynarnAckťí škálu, s umeleck9m pr&
cttenfm každej s kladby, čo sa markantne 
pre)av11o vo v9stl~ne) Interpretácii. 

Druhd časť poradia programu viedol 
dirigent Prodan Prodanov. Pod jeho ve
denfm presvedčivo vyzneli umelé sklad
by, r uská Iudová pleseň Na ldkach (so 
sólom V. Velkovej), lotyšská námornfc
ka pleseň a bulharské Iudové p lesne -
strhujdcim rytmom, melodikou, vtipnou 
dpravou a skve19m prednesom sl zfska-
11 srdcia poslucháčov. 

Programy koncertov spestrlll sól1slky 
zboru: Maria Estovov6, Cvetana Georgia
vod, CYBtana ChrlstOYov6 a Mllkana Vo
zavov6. Prfjenme prekvapili svojou hla
sovou kultúrou a prectten9ffi prednesom. 
Zbory a sóla na klavfrl sprevádzala V. 
Zacharlevov6. 

MICHAL KOSTELN? 

Pred Zlatým palcátom 1973 

BLAHOZBLAMB dlrlgentout spe
uoherMho stíboru Nouet scény Bo
hu~oul SLBZAKOVI , ktorý u de
cembri minulého roku osldull pllf· 
destatlny. Jubileum Iste uftané pre 
stručntí rekapttuldclu činnosti u· 
melea, ktorý vykonal kus ztlsluf net 
prdce na poll slovenského hudob
no·zdbauného divadla. Ohranl{)ufe 
}u Bratislava, kde sa narodil u ro
dine člena orchestra SND, §tudo
ual na Hudobne/ a dramatlckef a
kadémll a zal!lnal suo}u profeslo
ndlnu l!lnnost u orchestri opery -
a kam sa po nlekolkorol!nom p~
sobent u mtmobratlsiauských dtuad
l tlch urdtll 11 roku 1951 ako diri 
gent Nouef scény. V t omto divadle 
sa uviedol na§tudovantm Duna}eu
ského operety Voln!J vietor. Strka 
Slezdkouho repertotlru Je po viac 
ako dvadsiatich sezónach neobyčat
ne pestrd, l!o, pravda, Iste stíulsf 
at so ftlnrovou mnohorakostou 
bratislavského divadla "lahket mtí
zy". V plildeslatych rokoch sa Sle
ztlkou umelecký ztlstot pohybute 
medzi velkOml titulmi klaslcket o
perety, sovietskymi operetngml no
vlnkami a premiérami p6uodných 
hudobno-zdbauných diel ( Dustk: 

MeatJkf Yfbor SIOVDDiklibo nilu pro
t lfallltiCkfch bojoYnlkOY v Bratl1lava v 
apolapr6cl 1 Me1takou kallalcou, 1 Ma
ticou alov•lkou, 10 Zwbom alovenlktch 
aplloVIItefoy a IO SIOYDDikOU filharm6· 
aloa a•porladall dila 2L decembra m. r. 
albaoatat nbr aa poi!a1f 50. vfročla 
ulolaala ZSSR a 55. vfrol!la VOSR. Kon
carta6 1lel SF A naplnila do p011edn6-
llo mleata, hostia • najml ml6del dlho
tnajtclm pot1e1kom odmeliiJI'fall yynlka
jtca vfkoay amelcow. Sl6wno1tnt vel!ar 
etYUrtl dr. J. Jur61, l!lea Predsedafctva 
MV SZPB. Hlavnt prejav predniesol pred
lida MV SZPB, l!len Predaedalctva Fe
.. r61aebo vfboru ZPB !l. Orllk. Na kon
certe 11 z61!11talll pol!etnf polltlckl a 
..,.jaf l!laltella. 

Orcbeater Slowen1kej fllharm6nle. Slo
ftDikf fllharmonlokt zbor a Olevl!eulkf 
apadcky zbor Plamall pod taktovkou dr. 
1:. llajtara uwledll kanUitu o. Sostakovll!a 
Nad aalou vlasťou 1lako llarl. Ako pre
•16ra odanela melodr6ma T. Salvu a 
J. lyb6rlka 150 000 000 - na 1lov6 Gl)r· 
klibo a Majakonk6ho: recltonl J. Ryb6-
rlk, Slovenskfch ma drlgallstov dirigoval 
L. Holbak (na 1nhaka ). Najlela) . Na 
dwar waeara orchester SF Dl l!ele 1 dr. 
llajtarom aprev6d11l mladého lloven•ké
llo ki1Yirl1tu P. Kodl!a v Koncerte _pre 
klam 1 orche1ter b mol od P. l. Caj
kcmk6ho. 

• • • 
M•tJkt dom kult6ry a onety a Meat

akt kallalca Y Bratlalave u1porladall dlia 
11. decembra m. r . Dl pol!es( 175. vf· 
rol!la narodenia vefkébo nemeck6bo 
llhalka Heinricha Heineho llterárno-hu
••ll•t vaear. o llwota a diala umelca 
pnhovorll bbnlk J. Lenko. V programe 
Yflt6plll: A. Kajabod-Peii61kov6, E. M. 
CUiapovt, O. SaliJOd, J. Wledermaaa, 
J, llflltrlk, J. Salay 1 J. Veaeal. 

V. RAPOS 

CONCERTINO 
PRAGA 

'tracftcla rozhlasovej hudobnej allfaže 
CONCERTINO PRAGA n ie je routabla. 
Ze aedem ročn!kov sa z nej vlak vy
tvorilo fórum, ktoré je vysoko oceňova
D6 po celom svete. Svedči o tom t6 aku
toenoat, le do 7. ročnfka 11 prfhl6-
lllo alo chlapcov a dievčat z dvan61tl ch 
kNjfn 1vata. To ja, pochopltelne, tla
pech. ktort t kvie predovletk9m v dob-
1'0111 n6pade prdakej hudobnej redakcie 
pN deti a mládež. Concertino Praga 
1171 bolo určené komorným združeniam. 

Medzln6rodnej porote, ktor6 hodnotlla 
111lan6 maanetot0nov6 nahr6vky jed· 
aotllytch sdborov a podla týchto zvuko
vtch záznamov určila vltaza, predsedal 
prezident Pražskej jari a šéf opery ND 
prof. dr. V6clav Holzkaecht. V jury za
sadal aj prof. Andre( Semjonovll! Meinl
kov zo ZSSR, prof. Paul Stalcu (Rumun
eko), prof. Wolfgang Ebert (Rakťísko), 
prof. Fraatllek Hanl6k a prof. V6clav 
Soltll (CSSR J. 

Prv6 miesto v kategórii d u a zlskall 
Patr Haj at (violončelo J a Yvatta Tau•ln
Jai'O'f6 (kiiiV!r), druhé miesto Jitka No
y6kov6 (husle) a Zuzana Sobrod (kla
vlr). V ďalšej kategórii bolo na prvom 
mieste sOYietske t r 1 o, dve dru hé mies
ta sl vybojovalo sovietske a naše trlo 
v obsadenl: Zdeol k a Jlf( Sedivl (trOb
kyJ a V6cJay Krpata (pozaun) . K v ar
t et á m sa p rvé miesto neudelllo 11 o 
d ruhé sa spolu s v9chodonemeck9m a n 
1amblom delilo naše kvarteto v obsada
nf: Patr Za(tart (tlauta J, Jlfl Havllk (les· 
nt roh t. Jan Plíleall!ek ( violončelo) a 
Jaroslav Tdma (čembalo ). Prvé l druhé 
mluto v kategó rii k v l n te t ziska lo Ra
kúsko. Cel kom nekonvenčné a skutoč
ne ob)avno bolo vytv6rante komorn9c h 
zd ruženi v obsadeniach, ktorO medzi 

Armádny umelecký súbor V ita Nejed
llho u Prahe, Vojenský umelecký súbor 
u Bratislave a Ostred11ý dom armódy 
v Prahe uyplsali u minulom roku už 
druhý ročnlk stífaíe autorov vojenských 
pesničiek o Zlatý palcót. Flnólouý kon
cert festivalu bude 23. februára t. r . u 
Dome kultúry ROH u <!eských Budéjo
viclach. Usporiadatelia sl zuolilt za mies 
t o k onania t út o juhočeskll metropolu 
nielert preto, že je prirodzeným stredis 
kom husitskej tradlcle, ale aj preto, že 
o akciu prejaull mi moriadny zóujem aj 
OV KSC. k torý zahrnul Zlattí palcót me
dzi kCúčové podujatia oslóu Vif aznéllo 
februóra. 

Výberouó porota venovala T!launý do
raz pri výbere flnólouých piesni tomu, 
aby sa pesničky z Palcótu stali majet
kom čo llOj§ir šieho okruhu poslucllóčou. 
Uprednostnili teda predovšetkým melo
dické a spevné skladby - a t o u obi
dvoch súfaíných kategórldch. 

V prvej kategórii, ktorá je uyhradenó 
pre vojenské poclrody. odMie len sedem 
plesni namiesto plór1ouaných nsmich. v 
tomto žánri badaf totiž stále ttrčllti 
stag'!óciu, väčšina autorov sl pojem .. po 
chod uysuetCuje v priue(ml ohraniče 
nom slova zmysle. Plati to 11 ro vnakej 
miere o skladateľoch l textároch. 

Slovensktl t vorbu bttde vo finále re
prezentouat. žtaC, le11 j edind pe,•lička -
Sadaj slniečko od autorov zas! umelca 

profesionálnymi združen iami n ie sú prá
ve uajtastejšle. 

Siedmy ročn l k sil tažo Concertino Pra· 
ga vyvrcholil koncertom laureátov, kto
r9 bol 18. novembra v praž~kom Dome 
umelcov. ( Vš&tk y llstky bo li dávno pred 
koncertom vypredané!). Potešujtica jo 
skutočnost, fe vekov9 priemer posluchá
čov bol vermt nlzky. 

Pät mln lat6r pre dn tr6bky a pozaun 
od českého skladatera )lflho Owofál!ka 
- v podan! nášho dychového tria -
uviedlo ce19 koncert. Je to vtipne skom
ponovan9 cyklus kra t§lch sk l~td leb . zvllč
ša fanfárovltého cha1·akteru . V Telemnn
novom Concerte F dur sa predstavilo 
naile kvarteto, v ktorom vvnlkol a oUpú
tal záujem svojim temperamentom a mu
z ikantsky kvall tn9m v~konom predovšr.t
k9m flautista Peter Za (fart 119571. Ton· 
to chlapec by raz mohol vytvorit o ko
lo seba obdobn9 ensembel ako Milan 
Munclinger - vďaka svojeJ hudobll ej 
erudlcll, pri rodzenej schopnosti vlasf ko
morné združenie l z ce lkového zauJatie 
pre komomtl hru. Zajfartova zanietenosr 
je skutočne velmi s lubnou náde jou do 
budúcnosti . 

V Tele mannoveJ tvo1·be sa predstavil i 
Uef účastnlcl z NDR, ktor! v kategórii 
kvartet zfskall tiež 2 cenu. Tu, naopak. 
je potrebné vyzdvlhnllt kompaktnost v9· 
konu ce lého združenia, jeho technick(! 
11roveil a predovšetk9m velm i svedomite 
zdôraznenú melodickú klenbu d iela. V9-
kony flautistiek boli preclzne. vypraco
vané dfl nlljpodrobno)šlch nuancl. Vetk9 
obdiv sl zlskale tr lnásfročné huslistka 
Jitka Nodkov6 za klavlrncho sprievo
du Zuzany Sobrove( v Hä ndlove( Soná te 
O dur, ktorá sa vyznačuJe mllkkosrou 
svojej hry. 

Pr lpomfnat Ospechy sovietskych trll v 
klasickom obsadenf: hus le, violončelo a 
klavfr by bolo pre zástupcu kra jiny, kto 
rá v tomto obsadenl má 1 medzi profe
sionálmi patričné meno. zbytočné. Obe 
sovietske triá boli velmi dobré. Inter
pretačne náročná sk J11dha Petarl•a Pla
kldlsa slOl!lla k poznaniu komr>o7.lčného 
št91u tohto, u nás celkom nAznámeho, 
skl11datera. 

Trt 1tar6 tance od Johanna Hermanna 
Schelna p re zobcové ll11nty a !las' č11stf 
z Purcellove( suity The Fatry Queen boli 
p rlležltostou k tomu, aby sa poslucháči 
zoznámili s t9mto. u nás skoro nezná
mym nástrojov9m obsadenlm. Predvede 
nie raktiskyml detml bolo štý lovo čisté 
a vcelku volmi suge~llvne Na zt1vor su 
predstavila v Baethovennwfch Varlticláoh 
Ea dur pre vlolonr.elo 11 klavlr našli vl· 
fazná dvoJica Petr Hojnt l 16 ročný l a 
Yvetta Tauslngrowé (15-rocnáJ . Detailne 
vypracovaná lnterprotác1a bola svedec 
tvom zasiMeného ilsperhu tohto duli. 

TOMAS lll!:JZLI\R 

Milana Nováka a t extóra Stefana Ladi
žinského. Zastúpenie slovenských auto
r ov bolo uo výberovom kole naozaj mi
nimólne a preto sa vlastne niet čomu 
čudouat. 

Včičllna z celkového počtu 135 prí
spevkov patrila do kat eg6rie voj enskej 
tanečnej piesne. Medzi autormi boli za
sttlpenf mnohf renomouanf česk! a slo
vensk! skladatelia a t extór l. Medzi vy
branými desiatimi pesničkami je ulak 
opät len jedna slouenskó - Výzva -
od autor ov, ktorí nós zastupujú aj u 
l . kategórii. Je to viac-menej pochopl
teCrté, pretože ra obaja venujú t vor be 
vojenských plesní už rad r okou a z ich 
dielne pochódza aj uäčfla čast repert oó
ru Vojenského umeleckého súboru. 

V prácach ostatných slovenS'kýcla au
t orov. ktorí zaslali svoje príspevky do 
stlfaie, sa odzrkadlila určitó rtelnformo
vanost o požladavkdch, ktoré sa na sú
časnú uojensktí pieseň kladtí, predovšet
kým u textovej časti. Len v malej mie
re sa objavili plesne, k toré chópu posla
nie vojaka a armddy u socialistickom 
štáte. Texty mali najčastejšie pacifistic
ký charakter, a hoci by ako t aké určite 
dobre obstáli napr íklad u súfaži miero
vých piesni. nespfňall predstavy uypl
souate(ou stífaie. 

Prlprave finálového koncertu venujú 
usporiadatelia mimoriadnu pozornos(. 
Ako nás na tlačovej konferencii lnfor-

Zlatd rybka a Hrnl!iarsky bdl, No
vtlk: Dovidenia, Ulska, Slezdk: Bltlz
niuó nedeľa). Začiatkom nového de
safrol!la obohacute sa toto rozpil
t ie o nastuputtíce muzlktllové na· 
§tudouanla. V tomto smere patrt 
Sleztlkov/ 11 hlstórtt slovenského 
divadla nesporný prtmťlt - ako 
dirigent sa podplsute pod hudobné 
na§tudouante prvého výkvetu mu
zlktlloueJ produkciP. u repertoťlrl 
NoveJ scény - Kramerouu komé· 
dlu Keď te u Rtme nedela, nesk6r 
sa s 1eho menom stretduame pri 
lnscendctdch takých kmeTlouých 
muzlktllou!}ch titulov ako te Por 
t eroua shakespearouskd transkrlp· 
eta PobozkaJ ma, Katartna, Herma· 
nova Hello, Dolly a Kerneroua Loď 
komediantov. 

moual r iadite( festivalu s. pplk. Jani!, 
firtóloué piesne odznejú u podani popred
ných československých interpretov 
( J. flelekal, R. Cortéz. J. flromódka. 
E. Biharyouó, V . Csino). spoluúčlnkouaf 
b11de zbor L Pórtka, Ta11ečný a džezový 
orchester AUS-u bude dlrigouat Vladi 
slav Vdlek. Ako hostia uy.~túpia Helena 
Vondróčkouó a ulaňaj!l uífaz - l uo 
Heller. P. BRHLOVIC 

Celolt6tna 1pevécka sOťal Mlku161a Schneidra-Trnavského 1973 
TrniYa 28.-28. m6ja 

Ministerstvo kult6ry SSR 
Zväz slovenských 1kladatefov 
Slovenský hudobný fond 
Mestský dom osvety v Trnne 

vypl1u(6 
celollátnu 1pew6cku t6fal Mlku161a Schneldra-Trnavsk6ho 1973, ktor6 11 
uskutol!nl v dňoch 28.-28. m6(a t. r . v budove Sttilej 1cény v Trnave. 
Cielom 86fale je: 
- propagácia piesňovej tvorby , 
- bfadaaie mladých talaatoy v oblasti vokálneho umenh. , 
- výber úllastnlkov na medalnlírndné spevácke s6fa2e. 

SúCa i e 111 mô!e zúl!utalť kaldf obl!an CSSR do 30 rokow. Prlhléiky (a po 
lrebné zaslať do 31. marca 1973 na adresu: Mestskf dom 01vety Trnava Va· 
jaMkého ut. 25. telefón 215-38. smerové l!fslo pnlty 918-58. Klavfray 1 prievod 
si zabezpečujú s6ťažlacl (na planmn6 t.ladost klavfrny sprievod zabezpel!f 
uspuriada tef). BIIU ia lnform6cle o s6tažl podáva Mesllký dom osvety y Tr· 
nove. 
Podmienky súťa t e : 
l . k o 1 o : 
l . s lovenská fudov6 pieseň 1 klawlrnym sprievodom, vydaná tlačou, 
2. dve umelé pleane n6rodnéhn umelca Mlku161a Schneldra·Trnavakého zo 

zbierky •. zo srdca". 
:t. d ve piesne slovanských autorow. 
l l . k o l o : 
l . dve pinna svetov6ho repertoéru, 1 nich jedna 1 obdobia klasicizmu, a Jed· 

na 7. obdobia rnmantlzmu, 
2. dve plesne slonllllkýcb alebo l!eských skladaterov prvej polowlce 20. sto· 

rol!la s povinnosťou umeleJ plesne Mlkulála Scbneldra·Trnankého zo zble· 
rok .. Drobné kvety" alebo .,Slzy a ťíamevy•. 

3. pleseň z najnovlej slowenakef alebo l!eskej tvorby. 
Ili. kolo : 
piesňový cyklus alebo výber ple1nf jedného autora, resp. výber p iesni fed
ntiho ttýlového obdobia. 
Upozornenie s pevékom, ktorf 16ťa!ill v roku 19711 
Súfa!lacl v roku 1973 mu1la pre Yletky tri kolé nal tudovat nový súťalný 
program. 
Ceny . 

l. cena Kl!s 4000.-
11 cena Kl!s 3000.-

111. cena Kl!s 2000,-
Cena Slovenského hudobného fondu Kl!s 3000.-: 
za oajlapllu lnterpret6ciu plesňového cyklu t61!uného alovenského autora. 
Cena Okresného národného výboro v Trnave 'KI!s 2000,-: 
za najlepl lu interpretáciu pleane Mlkullíla Schneldra·Trnankého. 
Predsedu a l! lanov poroty menuje Mlnlateutvn kult6ry SSR. 

HU UOBNV ZIVOT - dvolt9ždannfk Vyddv11 Slovkoncert vo VydHVIIterstvt' 
JH ZOR n p v Bratlo;lavn Vedte rAd akčná rAda dr. Zdenko NováčPk CSc 
•lltHt·edaktor l Pavol Bagin. Ľubom Ir Cl?.f.k, prom hlst . Al olz Luk nár Milo~ 
Jurkovič, MAria Kt~onova Hubo\·á Zdanko Mlkul11 clr Michal Palovčlk Ján 
<;r.hultz I07P.ť Slxtlt , Bohumil Tr1w~ka llllčllt NitrtHnskA tlAčiarne, n p . 
Nitra, Rg č. RS 8261/68. Adresa redakcie: Hudobn~ život, Bra tis lava, Volga 
l! rllctska 8 č t 592 37. Aamlntstrár.la Vvdavatefstvo OBZOR, n p .. Bratislava 
Cs armádv 29/a . Inzertné oddAIAn la· Br1111s1ava . Gorkého 17. Rozštru!A PN<; 
llbjertnllvkv pradpl~tltPfov prl jlma PNS - Oc;tredné nxpPdlclll tl Ače, adm1 
ntstrá•' llt odhornA J tlače. Oottwa ldovo nám 48/ IV Oblednávky odbereterov 
v zahr11nlčf prl(fmt~ SLOVART. nč !!pol . Lenln~radská ul č. ll/l .. Bratlc;JnvH 
r.Pnll terlnllhn v~tlllr.ku 2,- Kč'! NPnhtt>rtn11 né rukooi!IV Sil navrnrAjO. 
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Mexiko 

F ormall.ty pri vstupe na pO· 
du Mextka boli o čosi zlo· 
žl tejšte ako v predchádza

j úcich pr!padoch, no pomohol 
ml Ich vyr leslt ta jomník nášho 
vervyslanectva Ing. jOIIus Fáb· 
r y. Venoval sa ml po cel ých 
o~em dni mOjho poby tu v Me· 
xlku a vďaka jeho obetlivostl 
sa ml podarilo nadv tazat tie 
Od 1111pšta kontak ty. 

Za najd01e2ttejsle povazujem 
nadviazan ie spolupráce s In· 
slltuto Nacional de Hellas Ar· 
tes ( JNBA - Stá tny Institut 
k r ásnych umeni). j e to naJIDOC· 
nejina ~tátna mexická l nSll tú· 
cla pr e celu obl osť umenia, 
akési u r adujOce minister stvo 
ku l túr y. Rokovali srne s prvým 
numestnlkom gencrii l neho r ia· 
dltera p. Gt~hndom a s vedO· 
cun oddelen ia provlncH p. Ing. 
Vásquezom Uzav•·ell sme do· 
hodu o dvojtyzdennom účinko· 
vani Lúčnice v Mexiku v Jete 
1973 - v nóv!lznosll na turné 
v Chi le a v Peru . V prvom au
gustovom týždni bude Lučni ca 
vystu pova ť v nédher nom dlvad· 
l e Bellas Ar tP.s pr1 umo v Me 
x1ko City a v druhom týždni 
bude ubsol vovot šes t vystúpeni 
v provinciách Mexika. Záväzne 
sme dohovor ili vystúpenia Pet
ra Toperczera so Státnym 
symfonickým orchestrom v 
h lavnom mestP Mexika, hosťo 
vanie dir·lgentu v tomto telese 
11 obe strany pr ejavili záujem 
o ďalšiu c;polup1·ácu v roku 1974 
l v r o lwrh nasledujuc lch. 

Vcraka 1'\BA podarllo sa nám 
nadviazať p1·vé kontakty oj k 
Cervan tesovolll festivalu v Gua 
najuato. Tu majl1 v bud úcnos· 

eta 
ll perspektívu naše k omorné 
subory, bábkové divad la, tele 
vlzne filmy a pod. Pri tej to 
prlležltostt som pozval An to 
nla Lopeza Manselra, vynlkaju 
ceho mexického scénogra ra, 
pracovnlka !N BA, aby pri svo 
jej ceste do Prahy prisiel a j 
na Slovensko. j e L<>te zoulfmll 
vé, že už v decembri m. r . 
navštlvll A. Manselra Bt•allsla· 
vu, Banskú Bystricu a Koslce 
a obdivoval scénogrart cké prá 
ce prot. L . Vychodila, P. M. Gá 
bora a J. Hanáka. Pri rokovani 
a spresnenl dohodnutých a keli 
sa nám podarilo rozšlrlt ob jem 
slovenskfch položiek do Mexi
ka predbežne na 12 s!lborov. 
!>óllstov a telies na r ok 1973, 
1974 11 čiastočne až do roku 
1975. Zaujlmavá bude I<,I P ll ť' cb f 
Slovenska na festiva le slovan· 
ských opier. Dirigent, režisér. 
scénograf a nlekofko sóll<; tov 
uvedie v l ete 1974 v Ml'xlko 
City nlektorť• zo slovP.nskýc·h 
národných opier. 

Zdá sa, že spolupr aca s !N BA 
bude pevným zázeml m pre bo· 
hatú vtmenu kultúrnych hod
nOt. Svoj pobyt v hhwnom me~ 
te Mexika som však využil a j 
na sondovanie motno<;tl pri· 
pudnej spo luprárp s jednou z 
najvllč~lch latinsko 11mor1r.kýrh 
Hl!entúr ConciertoM naniels. 
k torej kanceláriu tu vedlfl 
p. Quesanda. l tu prejav1ll zá
u jem o spoluprácu. prlrodzr no 
- na prlsne komerčne! báze 
Z mexických umelcov prlvfta
me na Slovensku dlrl!lentl! Aer· 
rera de la Fnentes a huslistu 

ovella, k torý je žiakom sláv· 
neho H. Szerynga. Jeh hosťo· 

'~ < 

Vykopduky star~ho mesta Aztékou 
slac:a. 

pohlad z pyraml dy Me· 
Snfmky: at·chfv autora 

van ie prispeje k obohateniu 
nášho koncertného života. 

Mexiko je azda najzaujlma
ve)sla latinsko-americká kraJI· 
na. Obdivovať možno jej sučlls
ny rozmach, pozonthodný roz
voj hlavného mestu, čl výstav
bu provi ncii No obdiv každého 
návstevnfka patri v prvom rade 
hohatoj histórii tejto zeme, jej 
star llj kull (•re 11 pozoruhodné· 
mu úsiliu nadväzovať v súčas
nom obdob! na kultú my odkaz 
.,lávnych pr f'd kov mexického 
rudu. Paml!tnlky kultťiry sláv· 
nych Matov sú od hlavného 
mr 'ltll pomen1r dosť vzdialené; 
no priamo v Mexiko City, nn 
námestf Troch kullúr a potom 
pri pyt·omfdach neď11leko mes· 
tečka Chlconquac som mal prl
l e7Jtost oboznámiť sa s kultl1-
r ou nemenej slávnych Aztékov. 
Vvst Ciptl som na pyramfdu Me
<;laca l na najvyš!;lu mexlckt1 
pvramldu Slnk11 a pozoroval 
som z jej vrcholku mexlck\1 
krajinu s typlcktm porastom, 

medzi ktorým nechýbali ani 
mohutné kontúry tých najran· 
tastlckej!lích tvarov. Na obzore 
malebné pohona a dolu, prla· 
mo podo mnou pozostatky ke· 
dysl vefkého, slávneho mesta 
Teotlhuacan. V bllzkom okolf 
je nlekoTko Indiánskych dedi
niek. Tu, v tomto kraji žije 
najr5'dzejšl kmeň Indiánov, po· 
tomkov pôvodných obyvatelov. 
Tu má svoJ chrám najslávneJ
ilf z bohov - boh Operený 
!lad, ktorému prinášali tle naj
krutejšie obete - živé !udské 
srdcia . 

Byť v hlavnom meste Mexika 
11 nenavšUvlt v neskorých ve· 
černých hodinách Piazza Gari· 
baldi, to by ochudobnilo naše 
poznanie nielen o Gludad de 
Mexlko - ale l o mentalite 
týchto ludf. Piazza Garibaldi 
vonkoncom nepatrf medzi ver
ké a krásne námestia mesta, 
no s\1 tu mariacblstJ. Tu sa 
každý dei'l večer stretávajl1 
stovky hudobnfkov v typických 
kostýmoch rOznych rarleb, so 

K vystúpeniam zahraničných spevákov v opere SND 

Sopranhtka Car la V/rgllloud spievala 
titulnú postavu u Pucctnthn Madama 
Butterflq. 

Lesk a kon,ft•otatácitr 
metroch druhú ai tretiu kategóriu. To
t o konštatovanie ntč nement na fakte, 
že nás poväciline nadchli. Spomenme si 
na v NDR pôsobiacu bulharsku sopra
nistku Tom o v ú, moskovského te/loris
ll' Vladislava P i a v k u, dvoch popred
ných rumtmskýcll sólistov (legendárnu 
Pa ll yo v ri a mladšieho :: bar11tónovej 
dvojtce bratou K ó ''yo v co v) , objav 
posledných budapeštian.~lcyclt sezón, 
mladú sopranistku lldikó L a c :: o o v ri. 
Na scéne opery SND sa velmi čast o ob
javuju sólisti :: neďalekej Budapešlt. z 
mesta so slávnou opernott - a špecrál
ne speváckou tradíciou. 

ilroktml sombr6raml na hla· 
vách. Medzi nich prlchádZaJil 
tf, ktor( chcú pocut pravú me
li:ICkl1 hudbu. A tak cel9m nt 
mestlm znejl1 krásne dvojhlas
né plesne, vyhrävaju gitar y, 
husle, trubky i bongá. Celll ná
mestie žiJe strhu j(lcou hudbou, 
fudla sú šfastnf, Onava z celo· 
dennej horúčavy sa stráca. v 
žilách sa rozprúdi k r v, ozve <;B 

skr ývan9 temperament a ce lé 
námestie hrá, spieva a tancu
je. Každý den. Keď prldete do 
Mexiko City, nezabudnite na 
Piazza Gariba ldi - a odlial 
po tom choďte v noel priamo 
na námestie Troch kultúr. Za· 
žijete v rozpl!ll n lekorkých mt· 
nút taký kontrast atmosfér y, 
ok9 azda nemozno zažlt nikde 
Inde na svete. Tam plným prle
hrštrm vychutnávan5' život -
tu dOsto jné, priam p létne 
ticho. 

Bol som v Mexiku Iba osem 
dnf. Zlilll sme z v9šky 2300 m, 
kde lež! hlavné mesto, do ,.nl
žfn". Oaztepecu - ,,iba vo výš .. 
ke 1600 m. NavšUvlll sme me· 
xlcké Benátky - Xochlmllco, 
kde na umelo vybudovaných 
kanáloch - starých stáročia 
- premávajú svoj r ázne "gin
doly". na ktorých vyhrávajú 
mariachfstl, jedia, pijú, spte• 
vajú a zabávajú sa ludla. Prl 
hudbe a tanci, prl ;\azde na 
koni sú ako malé hravé deti, 
plné neviazanej radosti a šťas· 
tia. 

Nadtslel poslednt večer mOJ
ho mexického pobvtu. Išiel som 
do divadla Mellas Artes na 
predstavenie pražského bábko
vého divadla Slunfčko. V pres· 
távke som sa však ospravedl
nil a vyšiel som sl ešte na
posledy do bUzkoho parku. 
Chcel som by t ešte aspoň ho
dinu sám. Prechádzal som par• 
kom plntm ludl. Ctovek tu vn(· 
ma všetk9ml zmyslami strieda
nia farieb, zvukov hudby, pri
tlmeného spevu Judových ples
nf a rozmanité vOne. Na lAvtč· 
kách, na trávnikoch pod stro
mllml sl bez zábran a predsud· 
kov preukazufl1 svoju náklon· 
nost mlodf ludl a. Všetci naoko
l o, malf l vefkt sú uvolnenf, 
bAzprostrednf - ako dell prí
rody. deti boha Slnka a bob11 
MAslaca. Prlchédza chlapec s 
hracou skrinkou a lebo mladš1 
druh vyberá od ludf - sedta
ctch na lavičkách - peniaze. 
Som tu medzi nimi sám, cudzt 
- a predsa sa cfttm dobre. 
Azda tm aJ trochu závldfm teli 
prirodzenú lásku k životu a 
ľlldost z malých vecf. V strede 
stemnelého, tba diskrétne 
osvetleného parku sa v duchu 
lúčim s touto krásnou kraJI
nou, lebo zajtra ráno ma čaklt 
posledná etapa mojej dlheJ ce~
ty. Odletfm do lll'vany. hlav
ného mPsta Kubv. 

• Očmkovanie hostuj ucich spevákov 
bolo. je a bude vždy príj emným osvie
ze11!m opernej prevádzky . Nedodáva ve
čerom iba spoločenský lesk a nádych 
exkluzwity. ale predovšetkým obohacuje 
poslucháčov o rtov~ farby na pal ete ume
lecl..·iJilo ::dzitku :: predstavenia. A ::áro
llCti je aj príležitosťou k wneler kej lcort
f r on tart r. S rí primnou uďalcou treba oce
mt .~11ahu wneleckého vedema operv Slo
ue•r .~~·ého rrárodrtého d ivadla, že hneď od 
tt.~ tapu do t•urtotJenej budovy nabehla na 
t u t o prtfa::limí zložktt opernej praxe a 
temer lcaf:d.ý t1íždcrl nám predstat•l hos
t u jrícelro ::allrarlléného speváka. Vysoko 
t r eba tiež hodnotU výber umelcov -
'J..•t •altt atíune zloženie lto:st l. Vo t•iié§ine 
pnpadov .Ho doposiaľ o o.~obnosti. ktor~ 
aj keď r1epat ria k h viezdam prvej vet 
k os/z - scí prC'dsa len doma (a niek tor! 
0 1 :a hranicami) znám11mt pojmami. 

umelcov najrozllénej§ích národno.~ti. 
Skola ,.uel k ého" spevu me je už prísne 
st r ái:eným tajomstvom jedr1otli ucov. 
Spev, kt orý bol u::dy umemm krásnym. 
110 komcdiarttskym, stal sa aj ~poločen
ským honorom a výnosným obch odom. 
Konkure11čný boj tmpresáriou a ttt ten 
da•1tov objavttje roél'le •uekolko nový ch 
.. star" . lclt pttblteitu znti sobuj ti nebývalé 
komrmikačrre mo: rtosl l Plejáda sveto
vej .~peváckeJ ~PiN·y sa •lertstále rodi
ruje Do nej sa čoraz r·iic'šmt a nást oj
Či l·ejillc predrerutti sl}el'áCr donedávna 
,.neopernýclt" krajin , rwpr íklad umelci 
balkánskych socralist tckých štátov. VeC
ké meno soutetskej opemej kulttíre ro
bí uo svete dnešná stredná a mladá spe
t'ácka generácra. Európske javiská ::apla
vrt j tí Američania a Angličania, triumfu
ju na n ich aml'rické čemon11. u obsadc
•rl uý::namrlcích wag11erouskýcf& produk
cií čítame hrbu mien škandiná u.~~·t>j pro
veniencie. t•erm ocou sa stávajtí Spame
li. Mimorladrle na tomto poli tešla tíspe
Chlt bratských opernfich kultúr . A.~porl 
niekolko púhych mten tých. ktorl c•cl
kom určite patria k prvej garnitúre .n•c 
t ouej speváckej šTJičky: Schreier, Adam 
(NDR), Ochma11, Zullis-Garaová, Krtbia
k ová. Lady s:: ( PoCsko ). llosfalvy. K(mya, 
Kommlóssyová, Gesztyová ( Maďarsko). 
Christoff, Cjartrov, Gjuzelev. Petkov 
( Bulharsko), Piso, Splesse, Herlea, Krilo
vtci. Corté:: (Rumunsko), zo Sovietskeho 
ZtJäzr' cel6 vedrí ca garnittíra jednotlivých 
ltlu.~ouých odborov. a::da .~ vtín imkou ba
rl/tónového. 

• To, čím viičšina hostí vymkala, ne
bola miera talentu, či objem uolumenou 
- ale MIERA VOKALNEJ PROFESIO
NALITY, miera vokálnej techniky, mu
:: ikalnej vytríbenosti, v(Jr azového bohat
stua hlasu. Neprezentovali sa farebne a 
uýra:ove v prírodnfích hraniciach obme
dumým materiálom, ale v dobrom zmys
le rafillovanfím, umelfí.m, vypracovanos
f ou rezonlitorov mixoiJaným a rna.~kou 
f il trovanfím tónom, ktor(J pri všetkej 
.,človečenskosti" zodpovedal aj kritériám 
hudobného nástroja ( Lac::oová v ll. a 
111. dejstve Madame Butterfly). Takým, 
ktor-V napríkUul umozriuje dynamiku bez 
ujmy na kvalite t6nu a najrozličrU!jš/1! 
farebn~ modulácie ( Pallyová), ktorý 
umožňuje strhujuci hudobno-dramatický 
výraz čiste vokálnymi prostriedkami 
(Plavko). Tak6 L 111 cz o o v ci určite ne
upútala vetkostou materi6lu, ale v::ďcne 
čistou belkantavou ttclmilcou, timbrom, 
k torý v tmavých vok6loch vetmi .~ilr1e 
pripomínal Callasotnl ( až skoro indife
rentné a a o), mezu voce kultúrou, 
umením frázovania a autentickým, §tý
lol'ým podanlm úlohv Co-čo-san. Ale bil 
Pinkerton Vladislava Pi a v k u dosaho
val st1oj e rtadllerné velk~ tóny typického 
.,tenore dl forza" iba čisfúm fyzickflm 

l?lnsky barytonl~ta Kar1 Nurmela sa 
predstavil v Brattslaue uymka/licou 
kredctou Rigoletta. 

• Rád by .~om pripomenul. že med::t
narodruí speváck u §piéku charakterizuje 
,, ~·iča.~nost i nezu!lčajrtá §ir ka. Neobsa
lw}a ai iba pár desiat ok mien ako v 
casoch Carusa a Slezaka, úhrnannovej 
# '1erítzovej, ale uari nlekotko atovák 

• Tento stručný exkur:: chcel nazna
čit, i e na zloženie ho!tí v opere SND 
- pri všetkej rícte k icl1 umeleckým 
k ualit6m - musíme ltt adier triezvo a 
najmll v konfrorlttícri my a svet - uve
domif sl. že sme a :: na j edrm-dt•e vý
nimky mali možnoM .~po::nar zj avv. 
predstavujúce v medzi národ11ých para-

11asadenlm, bol by pravdepvctobne u:: 1111 
umeleckom ::ostttpe. Lenže Pia r.•ko, sk a
lený v Taliansku, dokái:e r1a vysok·om 
stupni sy11tetizovat praue ,.dartostt :: k o
l ís'ky" 1 umením ,.potzovatsj a" ma.~kou 
a dychom. Zinaida Pa ll yo v 6 ( U/rtctl 
u Ma§karnom bále) zasa dok·a::al o : t> 
technikou možno konzeruovat ~ l'w~os f 
rnater i6lu na dlhé a d l/te roky o •c 
tam, k de je tvorenie zvučné/to t ó' IU ' a
mo::rejmostou, otu6ra sa vol né pole pre 
rUJjjemnej'§ie v(Jrazové nuansy inter pre · 
tačni (myslím, že t uto k ualitlt braltslav 
sk~ obecenstvo nedokázal o do.~tot ni: llfr 
oc•nit ) . 
Hosťovanie zahraničných umekov na 

sc#Jne opery Slovenského nár odného di
vadla patrl k najväčšlm umeleck ým po· 
zltlvam v polčase bratislavskej divadel
ftej sezóny. 

\JAROSLAV BLAHO 


