
Premiéra Janaéf..:ovej opery Vec Makropulo! v opere SND sa stala rtajpresvedélvej
lim mscenačným či11om tejto sezóny na na!ej prvej scéne. Titul11tí rílohu stvárnila 
v zwotnej forme spievajtíca l hrajúca Elena K itnarová Snimky: J . Vavro 

DobJ•á 
bila•tcia 
Polročná bllancta Zväzu slovellských 

skladatelov - od posledného zjaz
du - má vwc uspe!mých čŕt. Po viace
rých organizacno-ideových opatreniach, 
ktorými sa spreiJ•Jila kompetencia rôz
nych zväzových orgánov, schválilo 
predsedmct vo zlože me veder1ia tvori
vých komisií a prediskutovalo nápltí 
kruhov mladtích skladaterov, koncert
tJých umelcov a muzikol6gov, ktoré 
mali už vtac tematických zasadnutí. 
Na tch 'čele stoja skúsení členovia Zvä
ztt. Zväzové· orgány venovali vefkú po
zornos( možnosti obnovenia časopisu 
Slovenská hudba a v tejto veci navští· 
viii dvakrát ministra kultúry Miresla
va Válka. V rámci nových, hlbších kon
taktov so Zväzmi ostatných socialistic
kých štátov rozvinula sa nielen čulej· 
šia korešpondencia, ale mohlo sa pri· 
stupil k podpisovaniu celoštátne chá· 
paných doMd o spolupráci. 

Zvláštna pozornost sa venovala pra
covrzým plánom tvorivých komisií 

a súbomémll plánu celozväzovej čin· 
nosti. Po viacerých zasadnutiach pri
jal OV ZSS predložené a viackrát do
tvárané koncepcie, ktoré sa stali vý· 
chodiskom celozväzovej práce na ten
to rok. Plány Zväzu sumarizujú všetky 
hlavné zámery a ciele, evidujú najzá
važnejšie sútaže, koncertn~ podujatia 
a muzikologické akcie, ktoré sú časovo 
determinované, takže kontrola ich pl · 
nenia je prehtadnejšia. V súvislosti s 
vypracovaním komplezného plánu sa 
opät formulovala funkcia oboch kraj· 
ských pobočiek, ktorým sa bude veno
var väčšia pozomost. 

Všetky zväzové orgány podčiarkli v 
danej etape význam politického 

!kolenia členov a htadali formu, ako 
ho realizova( na dobrej úrovni. Vede
nie ZSS sa priklonilo k názoru, že vy
u:ije prítomnost soviet skych estetikou 
v Bratislave a požiada ich o prednáš
ky. Súčasne rozhodlo, aby mali funk· 
cionári internátne §kolenie mimo Bra
tislavy. Budu v ňom zahrnut~ otázky 
.~ocialistickej kultúrnej politiky, súčas 
nej estetiky a vztahu ek011omických 
a umeleckých problémov. Culejšl život 
ZSS ovpluvňujtí i návštevy zahranič· 
111ich. hostí, s ktorými sa uskutočnilo 
viac t vorivýc1l diskusií a besied. Pred
sedníctvo sa venovalo rozpracovaniu 
tlznesení nedávnych ideologických p!ét1. 
le potrebné ďalej upresňovat črt{l so-

cialistického umer~ia, analyzovat ttega
tívne vplyvy západ11ých estetík, defi
novaf vzfah subjektu a objektívnych 
danností v umeleckom diele a vhodný
mi testami ·l naďalej ujasňovae kritériá 
socialistického umenia. 

Z cívažllým momentom v živote Zvä:u 
bolo prerokovanie a schváleme ro

kovacieho poriadku ZSS, v ktor om sa 
zakotvili podstatné otázky pov111110str 
a práv člellov, pnjíma11ie ttovýcll čle
nov, nároky na nich a pod. Do popre· 
dia sa dostali i otázky dramaturgické. 
Orgá/ly ZSS rozdiskutovali problém. 
ako účelnejšie dostáva( nové ltod/loty 
tta programy orchestrov. do plátlov dr
vadiel, ale 1 masmédií. V súvislosti s 
tOtlto problematikou sa definovala 
funkcia ústrednej dramaturgickej ko 
misie, k torá má úzko spolupracova! s 
odbornými pracovníkmi ZSS a zohtad
iíovaf všetky pozitíva našej hudobnej 
kultúry. Závažná úloha vyvstala, keď 
českQ a slovenský Zväz dostali za ciel 
pripravit Festival československej hud
by v ZSSR. Bolo treba navr1múf vhod
né skladby a interpretov, posudzova( 
celú vec ako kultúpto-reprezentativntt 
akciu tlašej socialistickej spoločnosti. 
Viac poverených odbomíkov pomáha 
nadšene pri príprave spomínaného fes
tivalu. 

z vazové orgány sa podľa potreby vra-
cali k rôznym návrhom tta ceny, 

informovali sa o stave vypísaných sú· 
ťaií a radili sa s Ministerstvom kul· 
túry SSR o vhodných rozvojovýc/L tren
doch nasej hudobnej kultúry. Venovala 
sa pozorr1ost Slovenskej spoločnosti pre 
hudobnú výchovu a na poslednom za
sadnutí sa posúdila príprava spoloč· 
ného zasadnutia oboch predsedníctiev 
- českého a slovenského, ako aj Ces
koslovenského výboru zväzov sklada
terov. zss pri polročnej bilancii zdôraznil. 

že stúpla aktiv1ta členov, čo sa 
prejavilo najmä v dobrej účasti na za
sadnutiach komisií, na seminári o Ser
gejovi Prokofievovi l na niektor ých 
zväzových koncertoch. Zvlášf dobrá je 
aktivita v pobočkách. SympaHcky pô 
sobí činnost kruhov mladých, z kto 
rých mnohí sa chcú uchádzal o prija 
tie za kalldidátov. Hoct ZSS nemá mo
mentálne svoj zväzový časopis, darí sa 
spolupráca s časopisom Hudobný život, 
ktorý podta svojich možnosti a žur 
Mlistického vyhranenia zameriava svo
ju pozornos( i na tvorbu, koncertné 
akcie a vSetky ostatné podujatia Tw
dobného života Slovenska. . -á-

r , 

L 
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"Komunistická strana vždy vysoko oceňova

la kultúru a umenie a pokladala ich za súcasf' 
revolučnej prestavby našej spoločnosti - pre
stavby materiálnej základne, pri ktorej sa zá · 
roveň utvárajú podmienky pre všestranný roz 
voj ľud( pre výchovu nového, fyzicky i dusev 
ne zdravého, vyspelého socialistického člove

ka. U nás sa kultúra neotvára pre hfstku sno 
bov, ale pre miliónové masy pracujúcich. Po 
kladáme rozvoj kultúry a umenia v najširšom 
zmysle slova za nedeliteľnú súčasť vyspelej so 
cialistickej spoločnosti. 

Pri zvyšovani životnej úrovne, skracovam 
pracovného času a rozširovani voľného času. 

utvárajú sa oveľa lepšie možnosti, aby sa pra· 
cujúci človek dostal k plodom vedeckého po· 
znania, kultúry i umenia a tým obohacoval 
svoj život." 

lZ prejavu generálneho tajomntka OV KSC Gustá 
va Husáka na stretnuti členov Predsedntctva Ov 
KSC s popredn9ml česk~ml a slovensk~~~ umel 
caml na Pražskom hrade - v stredu 25 aprlln 
t. r. ). 

Strct11utia na Praiskom hrade sa o. i. zučastmtu , 
rozSírené predsedníctvo Zväzu ~lovo11skrích skladatc 
lou. Snfmka : čSTK 

Na návrh OV KSČ, vlády CSSR, vlád ČSR a SSR a ministra né
r odnej ob11any udelil prezident republiky k 1. máju t . r . o. i. titu· 
lov a vyzoamenanl popredným predstaviteľom vedy, techniky 
a kultúl'Y š t á t n u c e n u K 1 e m e n t a G o t t w a 1 d a s i:: e s t 
ným titulom lau reá t Státnej ce n y Klementa 
G o t t w a l d a i národnému umelcovi p r o f. E u g e o o v i S u 
c h o ň o v i, hudobn~mu skladateľovi za S y m f o n i c k ú f a n· 
t á z i u n a t é m u B - A - C - H. 

- ~~--------------------------------------------~ 

Hovorí Eva Rysová, členka Novej scény 

TALIA O HUDBE - v 
I.:udla sQ presýtenf zvukmi, strAcajQ 

rozl1šovaclu schopnost, s távajlí sa Jaho· 
stajn~m1 af k hodnote s kladieb ... pred 
rokmi tieto pochybnosti vyslovil ktor9 
sl v~znamný skladateJ. 

Cesta k poznaniu hudby nie Je vždy 
Jahká. Tak, ako som sJ hladala svoJich 
obiúben~ch autorov v llteratťlre, melia 
rov, alebo len Ich jednotlivé obrazy, čl 
farby, ktoré mám rada na sebe, alebo 
vo svoJom byte, tak som sa zbližovala 
l so svetom tónov. Je to ak~st zákonlt9 
proces dorozumievania, alebo - krajš!P 
- vyzrievania vkusu. Je to sOčasť tor 
movanla osobnosti človeka, poznania po 
stoJa k umeniu a životu a k jeho hod 
notám. Nebolo ml fahostafné. keď som 
raz počula od IsteJ mamy, ako s a jel 
dcéra a priori stavte proti líčastl na v~ 
chovných koncertoch. Zo stránky peda-

gógov je to Iste najlepšie mienená for· 
ma hudobného vzdelávania mládeže. Spo· 
menula som sl, že za našich student· 
sk~ch čias sme radi chodieval! na kon
certy, možno aj preto, že nemali tento 
honosn9 v~chovn~ titul, af ked chápem, 
že v živote sa usilujeme hJadat vždy no
vé a nové prfťažllvé rormv. Sťi však vždy 
prttažllvejšle? ... 

Chodili sme na koncert. lebo sme tQ
žlll počuť nlektorlí skladbu. alebo sme 
boli jednoducho zvedavf na umelcov 
svetov~cb mien. 

Iste som nie jediná. ktorá tvrdf, že 
žena je naUepšfm obecenstvom Ona sa 
bez výhrady oddáva 11 vnára do hudob
nP.f skladby. To však neznamená že kaž· 
dá skladba ju doká~H vtlnhnuf tlo ~k la
' llltefovho osobného čl osobnostného 

(Pokračovanie na 3. str. ) 



V kategórii: 

"Bezpodmienečne kúpifl" 
Pred 100 rokmi, 19. marca 1873 sa 

narodil skladatef Mu Reger. Pri prllell· 
tostl tohto jubilea st jeho dielo prtpome 
null aj gramofónové závody - naJnHl 
v Európe - a vydali ntekofko zaujl· 
mav9'ch sn!mok s Regerovou hudbou. Ca
sopis Die Zeit, ktor9 vychádza vo Frank
furte nad Mohanom, uvádza prehľad 5 
platn!, ktoré vysll k tejto pr!lcžilostl . 
Pre nás je zvlášť potešttefné, že z dvoch 
platni, ktoré dostali najvyššie ocenenie. 
patri jedna slovenskému organlstovllva
novl Sokolovi. Casopis odponíčH mllov
u lkom Regerovej hudby, aby sl Ich bez
podmienečne kúpili. Oatšte dve sn!mky 
sú v kategórii ,.zaobstarať podla mož 
nosti~ a posledná sa uvádza ako .,even
tualita~. Pro zaujlmavo!>ť o porovnanie 
uveďme krátky prehl11d t9'chto nahrávok 

*** 
MAX REGER: 21 PIESNI l SPIEVA 

DIETRICH FISCHER-DIESKAU l NA 
KLAVIRI SPREVÁDZA GONTIIER WEIS
SENBORN l DEUTSCHE GRAMOPHON 
GESELLSCHAFT 139 127. 

,.Vyspievať túto farblstlí a jemnú hud
bu patri k tomu najťaUiemu v oblasti 
piesne. Nejde ani ta k o podčiarknutie 
nálady, ako s kôr o realizovanie - čas
t o a j bez vzťahu k textu - zvuku, ar
t ikulácie a o dôkaz hlasového fondu. 
Fischer-Dieskau uplílťa od dramatizácie, 
no ezponuje sa po speváckej stránke 
priam bravúrne a s technickým maj
strovstvom. 

MAX REGER: FANTÁZIA A FÚGA NA 
B-A C-H- l INTRODUKCIA A PASSACAG
LIA d mol l FANTÁZIA A FÚGA d mol 
l BENEDICTUS Z ORGANOVEJ OMSE l 
HRÁ IVAN SOKOL, SUPRAPHON. 

"Slová k Ivan Sokol svojou hrou, po
k lal Ide o farebnosť a zručnosť, odsu
nul na bok ta kmer 'VIetkých, čo sa na 
Západe poklíila jú hrať Regerovu organo
vú hudbu. V jeho prednese je predo
vlletkým Jahkosť, zatial čo u mnohých 
tunatllfch interpretov bada( kfčovitosť, 
pur!Uinsku véžnosť. Okrem toho má So
kolov nástroj neuverltefné zvukovo-fa 
rebné mo! nosti.~ 

MAX REGER: MOZARTOVSKf: VARIÁ
CIE l VARIÁCIE NA HlLLEROVU Tf:
MU / BALETNÁ SUITA, OP. 130 / HRAJÚ 
BAMBERSKJ SYMFONICI, FILHARMONIC
KY STATNY ORCHESTER Z HAMBURGU 
POD VEDENIM JOSEPHA KEILBERTHA l 
TELEFUNKEN TK ll 512011-2. 

,.Skladby, v ktorfch sa Regerova fan
tázia 8 profesionálne remeselné umenie 
pre javu JB azda najviac." 

MAX REGER: KLAVIRNY KONCERT l 
HRÁ AMADEUS WEBERSINKE l DRAZ
!'lANSKú FILHARMONIU DIRIGUJE GON
THER HER BIG l EURODISO 86 475, KK. 

,.Platňa nás zoznamuje s významným 
klaviristom NDR, ktorý mii subtllny kla
vlrny úder, no vehemen1ný výraz." 

MAX REGER: SÚBORNf: VYDANIE l 
DA CAMERA MRK 19 731-37. 

" Cel6 séria sa skladli zo 7 kaziet a 
je vhodná predovletkým pre enoyklope
dis tov, velké diskotéky, vedeckli tnltltd· 
cle a kultúrne zastupltelstvli. Zoznamuje 
nás s meneJ známymi Interpretmi." 

Na čom pracuiete? 
. . . odpovedá d r. Richard Rybarli!, 

CSc., mozlkol6g. 
Ako historik slovenskej hudby zn

oberám sa najmä staršfm obdobfm. 
Pracujem teraz na väčšej monografii 
o bratislavskom pOsobenf Samuela 
Cáprlcorna a v tejto sOvlslostl pripra
vujem aj ed!clu jeho cyklu OPUS MU
SICUM (1655), ktoré považujem za 
vrcholné dielo polyronlcke j hudby na 
Slovensku v 17. storoči. Oalej konci
pujem syntettcklí prácu o deJinách 
vtachlasu na Slovensku - od prvých 
prejavov až do druhej polovice 17. 
c;toročla. Má to byť dvojzväzková prá-

špeciálne 
hudobné 
učebnice 

Slovenské pedagogické nakladatelstvo 
pripravuje vydanie ui!ebn1c Hudobnej 
v9chovy pre 4. až 9. ročntk osobltn9ch 
škOl na Slovensku od autoriek PhDr 
o. P a v l o v s k e 1 a prom. ped. M. Z l
k a v s k ej. 

Ide o pozoruhodnú udalosť, ktorá je 
o to v9znamnojšla, že podstatne prispie 
va k riešeniu problematiky základného 
hudobného vzdelania detf s defektom v 
mentélnej obl11stl. Kým koncepcia a me 
todologlcké stvárnenie obsahu a formy 
HV v ZOS je už dlhý čas predmetom 
systr.mallck9ch výskumov, ktoré vychá 
dzajú z nevyhnutnosti jej modernizácie 

Medzinál'Odnl! pamätné dni odboja 
a solidarity oslobodených polltlck9ch 
v!lz11ov a bojovn!kov proll fa~tzmu -
ako jednu z v9znamných tradičných 
a keli Slovenského zv ll z u protifašistic
kých bojovnfkov - sf pr ipomenuli 
di'la 13. aprlla t. r. Bratisl avčania v 
Zrkadlovej sieni Primaciálneho palá
ca. V tomto roku nadvllzovall na osla
vy 25. v9ročta Februára. Dni odboja 
prlpomfnajll l 28. výročle oslobode
nia politických vllzňov z koncen trač

ného tábora Buchenwald. Mestský vý
bor Slovenského zvllzu prot1fa!llstlc
k9ch bojovn!kov, v spolupráci s Mest
skou knlžntcou, MDKO a Mestským 
v9borom Matice slovenskej v Brett
slava usporiadal na počesť tohto v9-
ročla slávnostn9' koncert. Vystllplll na 
i'lom brallslavskf umelci - laureát· 
ka lítátnej ceny Anna Kajabovó-Peňái

ková, Ružena Stťirová, Jozef Spaček, 
Pavol Gábor, Frantliek Be nkovský, 
Ladislav Vojtko a J6n Salay. V hovo
renom slove sa predstavila Eva Cha- • 
lupová a Ján Rybárik. Umelci uvied-
li diela slovensk9ch, česk9ch a so
vietskych autorov. 

Slávnostný prlhovor predniesol 
predseda MV SZPB Stefan Orllk. Sláv
nosti sa zOčastnlll - okrem odbOJá
rov a početnej mládeže - l poprad
nl politick! a verejní činitelia hlav
ného mesta SSR, konzul ZSSR J. D. 
MichaJlov, tajomn!k ÚV SZPB Ladi
slav Staiko a predseda Mests ke j od
borovej rady Ing. J1íllus Kanas. Na 
večere sa pripomenula povinnost, 
ktorá spoč!va na med zinárodnom ro
botnfckom 11 komunistickom hnutl : 
bojovať proti akejkofve k Imper ialis
tickeJ agresii, pr oti revanšizmu, neo
nacizmu, rasizmu a neokolonlallzmu. 

V. RAPO~ 
Snfmka : M. Eibenov6 

ca, druhý zväzok by bola antológia 
najvýznačnejšfch pamiatok via chlas
nej hudby slovenskej proveniencie. 

. • . odpovedá riaditel Konzervat6ria 
v Koillciach dr. Teodor Hlrner. 

Dokončil som 10 klav!rnych pred
nesov9ch skladieb .,Trnky-broky", kto 
ré súčasne sprevádzajú drobné texty 
Touto skladbou chcem vypln iť me
dzeru v detskej prednesoveJ JlteratO
re. V súčasnosti pracujem nad III 
sliičlkov9m kvartetom a na cykle mie
šaných zborov. Pochopltefne, že vera 
času venujem škole, a tak sa ku 
kompozfcll nedostávam pr!ltš často. 

Predstavuje sa 
KORNEL GABOR - umeleckf yedtci 

Komorného orchestra p ri St6tnej filhar
mónii • Koiiclach. 

Pochádza z Prenčova. Na husliach za
čal sa učlt u otca - rlad ttera nsu v 
Lučenci. V r. 1958-62 studoval u prof. 
Vodičku (husle 1 na košickom Konzerva
tóriu. Do roku 1970 pOsobll ako zástupca 
koncertného majstra v or chestr! Opery 
Divadla ). G. Tajovského v BanskeJ Bys
trici. V r. 1969 zfskal 3-mesačné angaž
mán do operného orchestra v Malnzl 
(NSR]. V r. 1970 nastupU do Státnej fil· 
harmónie v Košiciach. 

Ako dol lo k 'ytvoreniu Komorn6ho 
orchestra ? 

- Vznlkol z lnlctatfvy ll hráčov -
5. januára 1972. Rozhodli sme sa zame
rat svoju pozornosť predovšetkým na 
stara hudbu. Iba vefkému nadšeniu mO
žeme prlpfsať pt•ekonanle značných po
čiatočných prevádzkov9ch a pr iestoro
vých tažkostt V naše j práci nás brzdt 
nedostatok vhodnej sály pre skúšanie. 
Komorný orchester tento problém po
cituje t9m s kOr, lebo pracuje tba vo 
vot nom čase (popri plnom úvllzku v or
chestr!) a vtedy sú pre nás vyhovujtíce 
p r iestory zvlli!ša obsadené pre Iné akcie. 
Doteraz sa nám nepodarilo zfskat pre 
spoluprá cu vhodMho i!emballstu, hoci 
máme k dlspozfcll kvalitný nástroJ. Ver
kou vzpruhou je vš ak podpora a vše
možná star ostlivos t zo strany vedenla 
nášho telesa. 

Aké te dotarajlle blleacle dboru? 

- Naštudovaný repertoár pozos t6va 
predovšetkým z tvorby starých majstrov: 
Vlva ld" Lully, Hllndel, Boccher!nl, ku 
ktor 9m p r istupuje aJ vekove mladšia 
hudba Mozarta, Cajkovského a zo slo
venských autorov Suchoňova Serenáda. 
J. L. Bella a Suita podla zápiskov Pes
trého zbornfka levočského v úprave 
J. Podprockého. 

Aké mol nostl m6 d.bor pre •.rattpe
n ia? 

- Absolvovali s me rad výchovných 
koncer tov v Lučenci, v Košiciach, v Pre-

Z ~edakčnej pošty 
Hoci HZ neuverejňuje básne prl

sptevatefov, v9nlmočne publlku]O 
Impresiu od néšho prlspievatefa
hudobnlka Antona Belana, ináč 
rladltela CSU v Bratislave. 

NESMRTECNA SYMBONIA 

Doznelo orescando klavfra. 
Ozvena v9krlku zosilnela. 

Peérlll 
A praskla struna ... 

orchester zt~sveholll 
vo fortlsslmo ... 

Hoboje spustili kadenciu 
zmenšen9ch kvlnt. 

Pikola tlško kvlllla 
nad nesmrternou 

symfóniou. 
Obidvom zavzdychal 

mužsk9 zbor .. . 
V largu Lesné rohy 

prisvedčili 
kaldému zrodu v umteranf ..• 
Ostalo Iba rozochvenie. 
A zomrela -

- nesmrterná symfónia .. • 

š ove, v Bardejove, v Rožňave (pro so
vietskych vojakov). v Humennom, v Spiš
skej Novej Vs1 l vo Východoslovenských 
železla rllach v rámci Mesiaca CSSP. Pre 
Cs. r ozhlas sme nahrali Vivaldiho Sln
ronlu č. 2, pre Cs. tolevfzfu nlekofko 
scénických hudlob. Hocl vystupujeme 
od jari minulého roku, náš oflclálny 
otvárac! koncert odznel v Košiciach až 
22. novembra 1972. Koncert 13. marcn 
t. r. v Košiciach sme venovali Fondu so· 
lldar lty. 

Co pripravujete v najbllflom obdo· 
bl? 

Chystáme sa uviesť suitu z baletu 
Víťazstvo lásky od J. B. Lullyho, pre 
Cs. telev!zlu máme nahrať Podprockého 
Sui tu. Plánujeme tiež Brittenovu Simple 
symphony, študujeme Htndcm!thovu Smú
točnú hudbu (so sólovou violou). Chcell 
by sme na!ltudovaf nejako skladbu od 
A. Corelllho a A. Vivaldiho. -•l!· 

Správy HIS vyjde • ltyroch jazyko
•fcb mutlicl6ch. 

Suchoňa a Ivana Parlka, 
Koncerty sprevádzal slo
vom bulhars ký skladatel 
Uja Iliev. 

e Ceakoslovensk6 sku· 
pina Medzln6rodnliho 
zdrul enla hudobných 
knll nfc, ktorého predse
dom je Vl. Dvof6k, pra
covnfk UniverzitneJ kofi
ni ce • Bratislave e te· 
jomnfk Oldflcb Pulkert, 
pracovolk Univerzitnej 
knižnice • Prahe, pripra
vuje vydanie podrobného 
Sprievodcu po i!eskfch e 
slovenských hudobnfcb 
iniltlt1ícJ6ch. PubUklicla 

e V Bulharsku (v 
meste Kaloffer • Sliven l 
boli dva koncerty českej 
a slovenskej stičasnej 
hudby pre lkolskú miA
dd - kddé z podujaU 
sl yypoi!ulo vyle 500 žla
koY. Bulharsk( Interpre
ti Ema Bol lnova a 
Ch risto JJIB'f (klavirista 1 
e Tetjene Nedelčeva 
(husle) predniesli diela 
českých autorov liu Kref
člho, Jana Kapra a Lu
bob Fllera a sloven· 
akých skladatelov - E. 

e Hudobné lnformačn6 
stredisko oavliUvil host 
Mlnh;terstva k ultúry SSR 
prof. Michal Defgnée, ria
ditel Národnej diskotékJ 
v Liége v Belgicku. 

e Kubá nsky klavlrls· 
ta Frank Ferna ndez z Ha
vany, ktorý pôsobi aj ako 
dirigent speváckeho zbo· 
ru, požiadal o diela na
l ieh autorov z oboch hu
dobných oblastL 

Nt1 podnet Predst:dn!ctua Ostredn~ho v§boru Zvlizu slovenskgch skladateľov zvolal 
podpredseda Zvlizu slovensk§ch skladatelov dr. z. No vd č ek, CSc., tnterntí schódzu 
bratislcwskýC'h ltudobnOch dokumentačných stredisk, ktord bola d11a lY. aprlla t. r. 
na Komf'rvatóJ•tu v Bratislave, Zo Iludobnd ínformalm~ stredisko sa Jel zúlJastnlla 
M. M tJ s ar o~ o v 11. Hudobn~ oddelenie Slovensk~llo ndrodn~ho múzl!a zastupoval 
dr. V. Cl ! l k a dokumentdctu ZSS Z. G ab u ro vd. 

Hlaungm ctelom tefto prvef sch{}dze bola tnformdcla o prdcl fednotltuOcll !itre
díslc. VyS~tP uvedP.nt pracountct referoualt o podstatných zdmeroch suoJef činnosti, 

vyplJ}vattíclch z charakteru tej-ktoret organlzdcle. Ukdzalo ~a. že napriek naoza/ 
kualltnn/ a mravenl'ef prelet stí v tetto oblasti t zbytolmé duplicity, týkaJtíce sa častl 
dokumentdcto slovensk~ho hudobn~ho ~Ivota z denneJ a odborneJ tlal!e, ktor~ vy
kondvaJQ v!letky trt stredlskd. Bolo navrhnut~ vytvoril Jednoln/1 dokumentadn~ stre
disko, ktor~ by e11tdovalo tídaJe slovenske! hudobneJ súčasnosti - l retrospektlune. 
Výstrlžl.:ovd služba by mala, podla nttzoru prllomnfích, nlttst svoJu trvaltí strechu 
v Hudobnom cddelenl SNM. Je nddeJ, ~e budtíce stretnulla, na ktorých by mali 
byt prltomnl vSetcl reprezentanti dokumentdcle hudobn~ho života Slovenska, dlslcu
tovan~ ::dva%n~ [Jrobl~my vyrte~ta. V. ADAMCIAKOVA 

školská hudobná výchova: 
a celkovej renesancie, stabilizovala sa 
úroveil špeciálnej hudobnej v9chovy v 
OS na Istom štandardnom stupni modifi
kácie HV v ZDS. Nebol vybudovaný c1e
favedom9 systém špeciálnej metodiky 
hudobnej v9chovy, v ktorom by sa s este
tickou stimuláciou deti s poruchami In· 
telek tu kon kretfzovall prlncfpy zmyslo 
vej kompenzácie a plánovitej reeduká
cie. Pritom v mnoh~cb pripadoch vy
učovania HV na OS na Slovensku t reba 
vysoko hodnottt obetavé, často novátor
ské llsllte pedagógov, ktoré vychádzalo 
z nespokojnosti s tradičnými formami 
vyučovania nv a samostatné bfadante 
nových metodlck9ch postupov. Vcelku 
je v!lak stav vyučovania HV na oS ne
priaznivý. Moderné metódy, ktoré čerpa 
lú z vedecky rozpracovHných expertmen· 
tálnych poznatkov muzlkoteraple, mOžu 
postupne uvedené ohraničenie u spomf 
naných det! odsllva t, až rušlf. 

Vo svojej štúdii Muzikoterapla v lie
čebnej pedagogike cituje K. Ko nig sto 
vá starého majstra liečebnej pedagogiky 

Sequtna, ktorý v r. 1846 (v d iele ,.Morál 
ne liečenie, hygiena a výchova deti ldlo
llck9ch a os tatnfch zaostávajficlch de 
U") naptsal: "Eite som newldel zaost6-
vajúce, alebo slabomyseJnli dleta, k toré 
by nemalo pôi ltok pri poi!llvanf hudob
nej skladby. Reagovali bezprostredne 8 
rýchlo na radostný, živý, ako aj poma· 
Iý, smutný rytmus." 

Na nevyhnutnost moderných vývojo
vých tendencii nadvllzuj\1 autorky PhDr. 
o. Pavlovská a prom. ped. M. Zlkavská 
vo svojich učebniciach HV pre 4.-9. roč
nik OS na Slovensku. Autorky vychá dza
llí z prtnct pov a zásad soclallstlcket pe
dagogiky a špeciálneJ pedagogiky, este· 
tiky, vývinovej psychológie - so §peci
fikom odllšnoslf psychiky deU s defe k
tom v mentálneJ oblastl, cfalef z poznat
kov hudobnej psychológie a pedagogiky 
Obsah ui!ebnfc je zameraný na ~1v9 spO
sob konfrontácie s bezprostred nými zá
ujmami detť jednotllv9cb vekových ka -

tegórlt Tieto transponujú do rozdielnych 
rorlem hudobného prejavu - s možnos
ťami uplatnenia velmi pestrých spOso
bov vyjadrovania. Je tu l apllkécta ole· 
ktor9ch prvkov Orrrovho Scbulwerku, 
spojená s prostriedkami vtzuálnet sttmu· 
lácte, mottvačn9m zameranfm hudobno
pohybových spoločenských hier, vese
lých kvfzov, hádaniek, hudobn9ch kr!
žovlek a doplňovačlek. 

Vo všet!cych výrazov9ch zlo~kách hu
dobného prejavu považuJú autorky ry t· 
m u s za čtnltela, ktor9 dominantne 
ovplyvňuje všetky reakcie det! s defek
tom v mentálneJ oblasti. Texty, ktor9mi 
sa uvádzatfi kapitoly z hudobnej hlstó· 
rle, stí realizované pOsoblv~m primera
ným spOsobom. s dOrazom na cstellku 
a citovú sugestlvllu vyjadrovania. 
Učebnice hudobnej výchovy pre 4. at 

t•. ročnfk OS na Slovensku od autoriek 
o. Pavlovskej a M. Ztkavskej reprezen
tu '11 nové moderné prúdy v šoectálnel 
pe,lagoglke. 

ZLATICA MÄTAJOVA 



IDOMENEO, 
PEDRILLO, 
FERRANDO, 
TAMINO ... 

l profilotým IHanom bratialankého 
lp~Pného súboru patrl dnes u! aj teno
rista Frantiiek L i ' o r a, absolvent 
VliMU :r polovice lesťdeslatych rokov, 
•nat opery SND, potom s61iata operných 
dindlel v Magdeburgu (NDR) a Olden
••rau (NSR) a od roku 1989 jeden z naj
nmestnanejlfch, ale aj najvýkonnejlfch 
141llatov nélho prvého operného telesa. 
Poaornhodnf Lensklj z nedátnef lnsce
a6cle Eugena Onegina, alotansky mäk
llt, lyrlzujdcl princ z Kollerovho naltu
•annla Dt oi'ákovej Rusalky. Jednou z 
jtbo premlérotých kreácif posledných 
1116a bol aj Ferrando v Mozartovej Cosl 
fan tntte. Vokálny výkon Frantllka Ll
toru patril k najcennejllm devfzam ln
scen6cle a pre umelca samého znamenal 
Jeho azda najvýraznejif bratislavský 
t apech. Nebola to vlak n6hoda. 

••• 

František Livora ako Tamino. 

šie v histórii školy. Všetci sme naň do
dnes, mysl!m, že oprávnene, hrdl. Flor
dlllg! spievala Vlasta Rojkov á (dnes pe
dagóg na konzervatorlu a manželka nAš
ho kolegu, barytontstu Stefana Hudeca l, 
Dorabellu Yvetta Cz!halová, Desplnu 
Soňa Vlkovä. Jozef Ranlnec exceloval 
svojou jadrnou komikou v lílohe Gugllel
ma, Juraj Hrubant vytváral dona Alfon
sa. 

Pol!aa svojho západonemeckého angel
mán v Oldenburgu mal som možnosť 
spievať Tam!na z Cerovej flauty a titul
ný part Idomenea. Najm!! v teJ druhej 
tílohe som sl prišiel na svoje, pretože 
dovofuje širšie výrazové l hlasové roz
pätie, striedanie plOch lyrlckých l dra
matických. Aj recltat!v má v IdomÉmeo
vi svoju významnlí dramaticklí funkciu 
a približuje sa Gluckovmu chápaniu. Z 
velkých mozartovských prlležltosU ml 
chýba ešte Belmote z únosu a don Otta
vla z Dona Giovanniho. Pochop!tefne, obe 
tllohy by som mal rád v r epertoár!, ale 

túžba po nich ma nespaľuje. Ottavio 
prináša sice dve nádherné bel cantové 
ärie, ale ako postava je velmi pas!vny, 
stojac! na samom okraji tohoto vefdiela 
- Belmonte sa ml vid( dnes už prlvir· 
tuózny, zaplavený koloratúrami a ozdo
bami. Nec!tll by som sa v 1'1om už dob
re, najm!i ked spievam vo velkom spln· 
to úlohy. 

Otázka, či Mozarta spievate rád, zdá 
sa už bytočné.. Preto radiel - čo ! la· 
da Mozart od tenoristu? 

- Poviem to prosto: žiada voľné a 
technické spievanie, mäkkú a pokojnú 
kantilénu. 2tadne dynamické krajnosti, 
žiadne nadmerné prežlvanle v hlasovom 
prejave, žiadne vzlyky a .,vyst1·erovan1e" 
tónov. žiada maximé.lnu dychovq kontro
lu. Akonáhle by sl tenorista dovolil 
.,pé.lkovaf" raz-dva by sa v technicky ná
ročnom parte doslova zadusil. Háčik je 
aj v tom, že priezračný orchester od
kryje každý, aj ten najmenš! technický 
defekt - v Mozartov! sa nedá spolie
hať Iba na volumen a farebnosť materiá
lu. 

Velký rešpekt mé.m stále pred Taml
nom. Je to postava štylizovaná, .,nesku
točná" - to v ldomeneóvl, alebo Fer
randovl sa človek cH! v akc!l na ja
visku vornejš!, menej zviazaný. Opäť sa 
muslm vré.tlf k Idomeneovt. Je to po· 
stava dramatická, dynamická a plastic· 
ká v zástoji na scéne 1 v spevé.ckom 
parte, postava, ktorá spomedzi mozartov
ských tenorových líloh prináša najviac 
kontrastov. Ale pred žiadnou z mozar
tovských líloh nemám strach. Je to Iba 
úcta, bázeľi, pocit povinnosti vyrovnať 
sa s dletom čo najčestnejšie. Mojim - • 
nesplniteľným - želan!m je, naštudovať 
každú sezónu na javisku našej opery 
jednu z prekrásnych tenorových Uloh 
velkého génia. Najmä č!m skôr Taml· 
na l 

Mozartovské interpretácia nemi v hls
t6ril na!lej opery obzvléilť bohat11 tradf-
ciu ..• 

- ... ale každý z nás má svoj vyhra
nený vkus, svoje znalosti zo svetovej tra
diele mozartovskej lnterpreté.cle. V ob
lasti mozartovského repertoé.ru môžem 
sa aj ja oprieť o n!ekolko ojedinelých 
vzorov z nedávnej minulosti a sú1:as
nostl: bol tu nebohý Fritz Wunderllch, 
je tu jeho nástupca Peter Schreler, Pe
rué.nec Lulgi Alva a predovšetkým ne
prekonatefný Idomeneo - Nicola! Ged
da, ktorého považujem za najväčšieho 
zo žijúcich tenorlstov. 

Zaznamenal: B) 

- Operný Mozart je jedným z mojich 
najobfúbenejš!ch autorov. Jednak pre
to, že je to krásna, čistá a primárne 
tok61na hudba, jednak preto, že teho 
tenorové party sú bllzke môjmu momen
tálnemu hlasovému naturelu. Keby to 
v našich prevádzkových podmienkach 
bolo možné, nedbal by som zamerat sa 
Istý čas výlučne na lnterpreté.clu 
jeho diel - aspoň pre najbližšie dva
tri roky. Skoda, že v našej opernej pra
l i neexistujú pevne fixované hlasové od
bory v zmysle štýlového zamerania sa 
- s Mozartom by som sa teda ,.neužl· 
vn". Dalo by sa s!ce uvažovať o hos
ťovan! v Iných divadlách, žlaf, v Ces
koslovensku sa hrA Mozart pomerne m6-
lo, pre naše publikum nie je ,.trhákom", 
prednost má romantický a verlstlcký 
vkus. Mozart je pre .,fajnšmekrov", pre 
kultivované, hudobne vzdelané obecen
stvo, pre Iudf, ktor! matU radost z čl,s
tej hudby, z priezračných, kryštalických · 
vokálnych partov. A s hosfovanim sa 
rodia aj ďalšie problémy. Každé divad
lo hré. diela salzburského maestra v 
Inej úprave, s Inými škrtmi, s Inými re
cltatlvml - s tým sa nedá vyrovnať v 
rámci jednorázovej, nlekolkodennej hos
fovačky. To by som už skôr prijal po
nuku naštudovať Mozarta niekde pekne 
od začiatku, doslova od korepet!clf. 

Nové úlohy Slovkoncertu 

Kolka stretnutf 1 mozartovskýml posta· 
'am! máte už za sebou? 

- Na VSMU som začfnal bufóznym 
Pedrlllom v únose zo Serallu (Belmon
teho spieval môj dnešný kolega Vojtech 
Schrenkell , potom nasledoval Ferrando, 
ku ktorému som sa na scéne SND pred
vlani vrátil po takmer desiatich rokoch. 
Predstavenie Cost fan tutte na VSMU 
považujem vo vokálnej zložke - a nie 
je to iba mOJ názor - za najvydarenej-

Ceskoslovenski umelecká agentúra 
Slovkoncer t oslávi v tomto roku svoje 
15-roi!nií jubileum. Je priamym pokračo
vatelom tradfcie bývalej Koncertnej a 
divadelnej kancelárie, ktorú založili v 
roku 1958 ako prvú plne iltitnu čes
koslovenskú agentúru na Slovensku. 

Znie to možno ako paradox, ale Slov
koncert už vlastne prestal byt agentU
rou v pravom zmysle toho slova. Do
mAee a zahraničné agentážne sprostred
kovanie umeleckej činnost! už nie je ani 
zďaleka jeho jediným poslanfm. Slovkon· 
cert sa stal kuiUi.rno-politlckou iniltitú
ciou, ktorej jednou z hlavných činnostf 
je aj domáca a zahraničné agentážoa 
práca. Zmenil sa tiež názor na zmysel 
samotnej agentážnej a sprostredkova-

Hovorí Eva Rysová, členka Novej scény • 

TALIA O HUDBE- V. 
(Dokončenie z l. str.) 

mysllenkového sveta, že ka2dý vynikajú· 
cl Interpret má takú hudobnú reč, kto· 
ra te bllzka, zrozumltelná a možno sa 
a nou stotožniť. ... 

Ravelovo Bolero patri k dielam, ktoré 
ma hlboko znepokojujú. Nemôžem po
čúvať ten vel:ný bludný kruh. Kruh, kto
r9 sa zužuje a zužuje, až ml chce aká
sl tajomné ruka pritlačiť hrdlo ••• Ak by 
som mala raz na javisku zabrať scénu, 
kde ma bude partner škrt!t, spomeniem 
sl na tUto skladbu a nepochybujem, že 
scéna bude vyzerať ,.ako ozajstnä". ... 

v tejto súvislost! by som ale mala ho
vorlf ktoré hudobné skladby mi spôso· 
bujO' radost? Hlboký zážitok mám zo 
symfonických skladieb a sólového ná· 
stroja, z koncertov. Pozorovať a vnlmať 
zvuky skupin nástrojov, narastanie zvu· 
ku, sledovať, ako sa kráfovským ges· 
tom zapoji do tejto hry nástroj, hoci 
klav1r a potom vn!mat rôznosť reči, tel 
n'dhernej reči tónov, ktorá okolo mňa 
anle, naráža na moje vnUtro. PočUvam, 
ako sa tóny Iba letmo dotkli husU s 
potom klav!r buráca, počujem ho cel
kom zretefne, už viem, je to Cajkovské
bo klsvlrny koncert. ... 

Ak uvažujem o nástroj!, ktorý vládne 
najšlrš!m registrom vý1·azových pros
triedkov, najbohatšou paletou tónov, je 
to organ. Vo franclízskom skladatelovl 
Messiaenovi sa stretávajU hudobné pre
javy mnohých národov. Komponista ob
daruje skladby vefavýznamovostou ryt
mu a dé.va Im vlastný život. jeho sklad· 
by ml prtpom!najú dej na javisku, v kto
rom pulzuje zaujimavý, bohatý život, pl
ný protichodných situáci!. ... 

V tomto rozprávanl o hudbe sa uchy
fujem na malý ostrov Ucha, kde ma nik 
nesmie vyrušlt. Ani L!za z Obchodn!ka 
s daždom, hecl ju velmi rada hré.m, an! 
Gruša z Kriedového kruhu, an! Cecho
vova Ofga. A to te pre herca niečo ml· 
mor!adne. Spomfnam sl v tejto sUvlslostl 
na malU francUzsku filmovú komédiu, 
kde hrdina velmi htadal malý kúsok po· 
kojného .,ostrova Ucha". Leké.r mu ho 
totiž predp!sal ako záchranu pred Upl
ným vyčerpan!m z práce. Vybral sa te 
da hfadat kúsok trávtčky, kde by sl po· 
stavil stan a mohol sa d!vat tba na be 
lesé nebo a spominat a vymýšfa t, ako 
nič nerobiť. Ako staval stan, tu nle1:o 
naraz prasklo, tu sa zlomilo, potom sl 
chcel urobiť čaj, opäť sa vyskytli malé 
poruchy v pr!jlmačl, nakoniec - una
vený - túži usndt hladný pod holým 

telskej činnosti. (Dnes to už nie je Iba 
viac-menej pas!vne realizovanie tohq, čo 
sl umele! sami, alebo pracovn!cl agen
túry dohodli u domácich a zahranič
ných usporladateiov. l V súčasnom obdo
b( je vnútroiltátna agentU determinova
ná záujmami odej kultúrnej politiky, 
je akUvnym usmerňovatelom rozvoja 
koncertného a divadelného života na 
územf SSR. Zahraničná agentUna i!ln· 
nosť zasa dôsledne uplatňuje zásady so· 
cialistickej kultúrnej politiky - pri pl
nom rešpektovani a podpore záujmov 
naile! uhranlčnej politiky v exporte a 
importe hudobných a divadelných umel
cov, súborov a telies do jednotlivých 
terit6rii sveta. V slilade s týmito z6sa-

(Pokračovanle na 8. str.) 

Snlmka: Smotlák 

nebom. V tom ho vyruš! strážca verej
ného poriadku a upozorn!, že stanovať 
je tu zaké.zané. Odvedie ho na miesto 
vyhradené pre stanovanie, kde je človek 
pri človeku, tranzistor na tranzistore .• . 
Ak näm teda niekto umol!nf dostať sa 
na .,ostrov Ucha" a zahlbU sa do seba 
- je to viac ako dar. Clovek sa vtedv 
stáva sé.m sebou, vyzlieka všetky kostý 
my a dokonca nemá Iné prianie, ako sl 
vypočuť ten najprostejš1 Jednohlasný 
mužský chorál. 

RECENZUJEME 

Tri 
sovietske 
publikácie 
v októbrl 1946 bol v Malej sále mos· 

kovského Konzervatória koncert no
vého komorného súboru, ktorý sl (v r. 
1955) dal pomenovanie .,Borodlnovo 
kvarteto". Zahrali dielo Beethovenova 
(op. 951, Sebal!na a Cajkovského -
O dur). Od tých čias uplynulo viac ne! 
štvrťstoročie a agllnl umele! absolvova
ll dva a pol tls!ca koncertov doma l v 
zahranlčl. Jub!leu kvartetlstov venoval 
M. Jakubov 70-stranovll brožúru s nä
ZVOIIj. KVARTET IMENI BORODINA (vyd. 
Sov. kompoz. Moskva 1971). Z knižky 
sa dozvieme rad celkom nezné.mych de· 
tallov o jednotlivých členoch kvarteta 
(R. Dubinskij - 1. husle, J, Alexandrov 
- 2. husle, D. Sebal!n - viola, V. Ber
llnsklj - violončelo l s charakteristikou 
Ich umeleckého profilu. Optimálnu eru· 
d!clu tm dali A. Jampolsklj, D. Olstrach, 
V. Borlsovsklj, S. Kozolupova a M. Te· 
rian. Stvorl!stkom v rozmanitosti Ich na· 
zvala viedenská tlač. S kvartettstaml 
spoluUčlnkovaii významnf sovietski só· 
llstl a mnoh! skladatelia venovali slíbo· 
ru svoje komorné diela. U nás hralo Bo· 
rodlnovo kvarteto v Bratislave, v Nitre, 
v Zlllne, v Banskej Bystrici, v Košiciach, 
v Plzni, v Brne, v Liberci, v Karlových 
Varoch atd. 

••• 

N edávny seminár o tvorbe S . . Prokofie-
va, organizovaný muz!kologtckou 

sekciou Zväzu slovenských skladatefov, 
nemohol vyčerpať šfrku a obsažnosť ume
leckého odkazu sovietskeho majstra. Ak 
sa nám dostáva do rUk 200-stránková 
kn!!ka ROMANCY l PESNI S. S. PROKO· 
FIEVA z pera N. Rogo:lf!na (vyd. Sov. 
kompozltor, Moskva 1971), vltame uká!· 
ku dobrej dizertácie, ktorá pre mnohé 
objavuje pomerne málo známu tvorlvd 
sféru sovietskeho skladatela. Hoci prvý 
vokálny opus S. Prokofieva má dátum 
1910 a pdsledný sa vzťahuje k r. 1950, 
v komarno-vokálnom :l!ánrl Prokofieva 
olet takeJ kontinuity ako u diel lnštru· 
mentálnych. V sUlade s periodizáciou 
skladatetoveJ tvorivej !atvy autor štlldle 
určuje dve vývojové obdobia: prvé sa 
viaže k rokom 1910-1921, druhé k ro
kom 1930-1950. Charakteristickou l!rtou 
prveJ epochy te tá zauj!mavost, že skla· 
dater nazýva svoje plesne ,.stlchotvore· 
ntjam1" - namiesto staršieho, vžitého 
názvu ,,romanca". Ze nie je náhodnou 
skladatelova obfuba básnika K. Balmon· 
ta, doč!tame sa v podrobnejš!ch analý· 
zach. Vo vokálnych dielach, vytvorených 
po skladatetovom návrate do vlasti a v 
obdob( umeleckej zrelosti, prejavuje sa 
záujem o nové poetické obrazy a sym· 
patlcký te citový pr!klon k národu. Pro· 
koflevova plesňová lyrika sa stäva ob· 
jekt!vnejšou, vyhýba sa symbolike a sub· 
t!lnostl. Niet tu jediného opusu, ktorý by 
mal označenie "stlchotvorentje", K Opra
vám Judových piesn! pristupoval ako 
.,rovnf s rovným" - bez snahy o mu
zeálne tlpravy, bez pasivity, vždy s ges• 
tom modernlstu l s pletou k tradtclám 
kučk!stov. Záver: vokálny pedagóg l s 
priemernou znalosťou ruštiny nájde v 
knihe dostatok dobrých Informácii -
predovšetkým pre lekcie, v ktorých chce 
!lakov oboznámiť so sovietskou plesňo

vou llteratdrou. 

••• 

T retiu, 247-stranovU brožtlru uvrta mu-
zikológ 1 klavirny pedagóg. V. Derson 

plše na tému FARTEPIANNOJE TVOR· 
CESTVO D. D. SOSTAKOVICA (vyd. Sov, 
Komp., Moskva 1971). Sostakovtčova kla· 
virna tvorba (podla názorov DefsonaJ sl· 
ce nadväzuje na jedinečné tradfc!e pro• 
koflevovského klavlrneho štýlu, te však 
vo svetovom kontexte klav!rnej tvorby 
osobitá, a to aj pri porovnani ,.Dvadsla· 
tlch štyroch prelUd!l a fUg" (op. 871 s 
Bachovým ,.Temperovaným klav!rom ". 
Autor štúdie priznáva, že sl nestavia špe• 
clflcké, metodologické problémy teore
tickej analýzy hudobného diela. Vyhovu
jtí mu také elementy formálne! analýzy, 
ktoré mu poslUžla .,raskrytlju obreza". 
Poklaf sa bude muzikológ zao)'lerat Sos
takovičovýml preldd!aml a fúgami, od· 
porUčame mu komparastiku s výkladom 
A. Dolžanského .,24 prefudl! 1 fugl" z 
r. 1963, alebo dôkladnú analýzu V. Za· 
derackého ,.Polltonlja v !nstrumentaf· 
nych protzvldenljach D. Sostakov!ča" z 
r. 1969, . JOZEF tVRDOR 



Vec Makropulos 
.... JeeMielt: VIC MAKIOPULOS, prem 16ra y SND 7. a 10. I V. 1973, hudobn~ 
•elt•lll"a•le !DEN.:K KOILIA, r6tla : BRANISLAV KRJSKA, sd na: LAOISI,A 
VYCHODIL, ll•tf•y: HILINA BBZAKOVA. 

?an6čkove opery - aspoň tie uvAdza
•A - netrpia n11 malú nosnost libreto , 
a lebo nudrermost my~lienok i dnellllé· 
m u dlv6kovl. Práve naopak. A tak reoli· 
zAcla javiskovej pr6ce moravského mat· 
111r 11 nemusi ma t v sebe Iba preukázanie 
d žijnej Invencie, ale predovšetkým služ· 
bu autorovi, ktorý velmi dobre javiskovo 
cltll, ba často videl a "počul" pria m rtl· 
movo. Zdá sa, že tOto skutočnost pocho· 
-pili a j Inscenátori bratislavskeJ čapkov· 
ko-janáčkovskej utópie Vee Makropulos, 

k tor! a plne oddali umocneniu sklada· 
tefovho zámer u. 

Je to podivné: od smrti Ja náčka uply·. 
!I le tohto roku 45 rokov, ale jeho hudba 
snle stá le novátorsky, moderne, pritahu· 
juc k ebe kultivovaného poslucháča, 
ktor~ hladil - naprfklod v opernom 
umeni - nielen exhibiciont.zmus JedneJ 
zložky, 11le výpoveď: myšlienkov(l, hu
dobmi, divadelnO. Rozsiah le dielo "večne 
mladého starca" neustále presvedčuje -
a nielen v operných opusoch - o tom, 
te to bol najorigináine tšl duch českej 
hudby, osobnost neoddlskutovatefne do· 
máca a svetová sOčosne. 

vyhnutných rekvlz! t - so symbolikou 
celku (štylizovaný glóbus, v pozad! kto 
rého so premietajú isté výtvarné i my!. 
lien kovo silné metafory). Tento postup 
korešponduje s réžijným zámerom ne· 
dávneJ inscenácie jura ]áno !ka, kde sa 
tiež učinne pájala reálnost s moder· 
nými taviskovými postupmi. Ten Istý po
stup použila l návrhárka kostýmov -
Heleaa Bez,kod. Dobu charokterizujt'J· 
ce, no pre potreby divadelného llčlnku 
predlžené dámske kostýmy, decentné 
farebne (prevládajúce hnedá a zlatá u 
zreleJ Emilie Martyovej, fareime pestrej· 

Pohostinné vystllpenle 
v oblasti scénického tan 
ca 11 (v porovnani s 
operou a l nýmt umelec
kyml telesami) objavujú 
Jpn sporadicky. Koncom 
m11rc t1 snw v Kosiciach 
Cltall n11 plagáte SD me 
ná dvoch popredných sO 
listov Nár odného divadla 
v Prahe: Marta Drottne· 
rod a Vlastimil Hara· 
pea. Vystúpili v koste
kom LabuCom jazere P. l. 
Cajkovského za obrovské 
ho aplauzu publika. Do 
režijne upravenej verzie 
Labutieho jazera, ktoru 
sl choreografka Marllena 
Halbzod bola nútená 
pripravi C z technicko-pre
vádzkových dOvodov, pri· 
niesli svo jim temer brl· 
lantným tanečným par· 
tom nesmierne živu, reál· 
nu podobu Odetty-Od!lle 
a Princa, ktorá doslova 
prebudila celu koslcku 
inscenáciu. Stretnutiu 
dvoch konepcl! hudobno
tanečnej poézie Labutie· 
ho jlllOra vyvolalo nn 
otvor·onej scéne zoujhna· 
vé reakcie. Ak nazveme 
Cajkovského balet bás· 
itou, jo to nepochybne 
báser) l yricko-epická. V 
ko~lcke] inscenácii už 
nenachádzame ten slad· 
ký romuntlrký opar, do 
ktorého lvykne byt zuha 
loná klasická podoba die 
lo. M. Halászová kládla 
volky dOraz na cpicku 
~tránku jednotlivých 
obrtJl.OV. Snollla sd uk 
rentovať ústrl'dttu my~ 
lienku pr!behu, čim !>a 
vyhla sPntrmentá l nostl o 
lacnej páčlvostr. Nechala 
vsRk hluvn}m predstnvl 
torom pomer ne vc>Tk\ 

Vystúpili a. h. 
priestor pre vlastnQ ln· 
terpretáciu a tým dosta 
lo predstavenie až Im· 
presionisticku krehkosť. 
Harmonick9 súlad jed 
notllvých partov svedč! o 
Inklinácii vllč§lny sólis· 
tov k tejto poetike. M. 
Drottoerod a V. Harapes 
naštudovali v novej praž· 
skej redokcli svoJe úlohy 
pod vedenlm nár odných 
umelcov ZSSR K. M. Ser
gejeva a N. M. DudinskeJ 
z Ktrovovho divadla ope· 
ry a baletu v Leningrade. 
v podtexte celej pražskej 
tnscenácte - t vo výko· 
nocb uvedených sólistov 
dominuje snaha zocbytiC 
hlboké fudskó clty - Ich 
verkost l krutosť. Odet· 
ta - dievčensky nežná, 
utápaJuca sa v žiali i v 
láske, plače v túžbe po 
živote - v obave, že jej 
unikne. Myšlienkový ob· 
sah, ktorým tanečnica na· 
phtuje každý pohyb, už 
ani nedovofu je vnfmot JO· 
ho dokonalé predvedenie. 
Pompézny a elegantn~ ná· 
stup sebavedomeJ Odllio 
pôsobi vefmi augestlv· 
nym dojmom a nedopra· 
je divákovi oddychu do 
konca výstupu. t:ah(lčko 
poletuje j aviskom - v 
,Jkomsi radostnom vytrže
n!. Ani tu niet "zbytoč· 
ných slov", každá vorlá· 
eta má svoJe miesto a 
význam. Harapesovho 
Pr inco choraktet•Jzuje 
dravá junáckosť, ktorá 
vytaruje predovšetkým 
rado'>t a optuntzmus. Od 
prvého vstupu na scénu 

je al prekvapujúro reAl· 
ny. Celil jeho kreácm 
<;prevádza hlboké pretl· 
tie hudby, čo ho prlvá· 
dza až k het·eckému vý· 
konu. Nestáva sa vefml 
často, aby umelecký vý· 
kon takého mladého 
umelca bol natofko po
značený fudskou o<;ob· 
nostou. Neopakon tef· 
nos( tanel!n6ho umenia 
Mar ty Drottnerove j spo· 
l!ln (mimo technického 
zvládnutia prvkov a va· 
riácif, ktoré privádza do 
nadsenia aj odborn! kov) 
" apôsobe, akým vie pra• 
niesť noje fu d1ké v last· 
nosti a emotfvne zálltky 
do nojbo pre javu. Moi· 
no povedať, že jej " vy· 
j adrovacle mot nostl" 14 v 
obdobi umelecke j zrelos· 
ti. Vlastimil Harapes n · 
člna budova( na rovnako 
pevnom dklade, hoci 
k vality partnera zalia f 
prevylujú kvality sól o· 
vého tanel!nl ka. Nechá· 
dza v rámci !IgOr vla!>trté 
polohy, ktorymi dokáž9 
zaujlmavo nkcentovaf, ba 
dotvoriť obroz v duete. 
Má mohutné a vysok6 
<;koky, triezve gestá, spre· 
vádzané akýmsi hlbo· 
kym vnútorným zaniete· 
nim, ktoró mu totálne 
splýva s hudbou. Inter· 
pretácta oboch umelcov 
sline Inšpiruje k úvahám 
na tému: balet ako čts· 
té, plnokrvné divudlo V 
tomto zmyslo sa pridali 
k hostujtrcemu páru On· 
drej Hal ász ako Rotburt 
u I mrich Goro v epizóde 
sa sa. O bo Jo (podobného 
tcmpcrunwntu a s vef· 
kým zmyslom pre výru· 
wvy toner l sn pohotovo 
vtesnali do poetiky. J..to· 
ru do insrPnárie prlnrP"ll 
hO'>Iill . 

To, čo by u Iného znelo naivne, opa· 
ku júco !ta (spometune hoci r ad pr l· 
z n a č n ý ch mo t l v o v, nustrujúcich 
po!>tavy i si tuácie; neustilie sa vr11calti · 
ca záluba v "zlatom lesku" 
trublek, v ná l ad e Symf on let ty 
- okokofvek sa to vysvetruje motlvom 
Makropulos, je to .,851" vnútorné spoJe· 
nu1 s touto skladbou v predohra a v zá· 
vere opery Vec Makr opulos, zdAnlivo 
nehudobné a .,urážojuce" no pod ob O· 
v 11 n i e 1 n t o n á c 1 e r u d s k e 1 r e
l:: i , na tom vybudovaná melodika vokál 
nvch partov, a for l st i i:: no st a ne· 
dopovedanost hudobných myšlienok ... 
liter ) - to je u ]aná~ka spečatené jedl· 
nečnosCou, osobltostou, genialitou kom· 
pozičného rukopisu . .,Prelamovaná" par· 
titúr11 , v ktorej stále niečo začlna, nie· 
čo sa nedočká svojho finále, voklllne 
hlasy - vedené nezávisle na zau~lva
nom ensemblovom postupe, meditujt'Jce 
o vecl11ch subjektfvnych, netúžillc po 
spl ynuli v téme slovnej i hudobnej, inde 
zase neuverltefne reálnA c: hfliace tnror
mllcle, ktoré predtým vObec nepatrili do 
slovnfka opern9ch hrdinov - to v!.et· 
k o je vo Veci Makt•opul o~. v diele súpe 
riacom o prvenstvo s operou Z mftveho 
domu . . . Netreba !.nAd v oboril prácach 
- ale aj v operJch predrlrlldzajuclch -
zdôrazi'lovst etický zá<,tol, vieru v ži· 
vot, optimizmus a nádPi v Tudské hod· 
noty, v súlad a v rozumnos( pr!rodných 
z~ kon ov. 

ie oblečenie Kristlnky ), krásne milk kos· 
tou zamatového materiálu, tieto obleky 
sú u mužov posunuté do takmer ab· 
straktnej, charakter po!>táv naznačujúce! 
polohy čiste výtvarného videnia. Vo Vy· 
cbodilove f scéne, v Bedkowej kostý· 
moch, v normálnosti holdu júcej, vkusnej 
réžii Kr li ku boli hlavné pr!nosy javisko· 
vého stvárnenia janáčkovej opery. ZISln 
sa tu l §tastná zostava sólistov - spo· 
vácky to bol predovšetkým istý (prečo 

práve tmavými okuliarmi herecky cho 
rokterizovaný?) Jura j Martvoň, Elena 
Ki ttnarod , ktorá v titulnel postave vv· 
tvorila syntetický spevácko herecký ty)>. 
kde sa spája zrelý pre j1:1v spevácky s in· 
teligenciou hudobnou, skúsenosťou tu· 
viskovou, dramatickým nervom . .. le· 
kedy, pravda, zneli priostro vypäté par· 
ty nefahkliho partu, no to n ič nemenf 
na rakie, že je to jedna z najpozoru· 
hodnej~lch postáv poslednej doby na ja· 
visku S O. Medzi velké postavy patr! 
i advokát Kolenatý v barvlstom podan! 
Joze fa Spatka. Trochu mrzl, že lttlian 
Ko pat ka 1 okrem dobre vystlhnutého cha· 
rakteru svojho živelného, vášňou Sf>B· 
rovaného Alberta Gregora) po kvalitnych 
partiách v strede, .,škrtli výšky~ . . . Zo· 
ujali v!.ak i menšie postavy: nafpozoru· 
hodnejšou bol Frantliek Livora ako 
llauk-Seudorr. Priam brilantne pracovni 
s hlasom v scéne 2. de jstva. kde uká 
za l nielen kvality spevácke 1 prekrá,uc 
piana l). ale l výbornu kresbu nie fah· 
kej postavy - na čo nemá vždy prtle 
žitosf v tradičnom reper toári Alebo Voj
tech Schrenkel doteraz vyu}.!vnný 
hlavne v partiách bu! fo-tenorových, 11le· 
bo v malých úlohách Iných Inscenácii 
dokázol, že je rezervou v odbore cho· 
rakterového spevu. Obe obsadenia Kristl 
ny a ]anka boli herecky pohyblivé, svie· 
že, prirodzené, spevácky bez chýb. Prav 
da, sú to malé ulohy - alo fo je vlast 
ne u ]unáčka zonedbutefnó? /\nt J>Osto· 
va komornej, ani upratovačka, ani strof· 
nik - vr.etcl maJú poslanie, In~ zA · 
mer, .,du~uw a spevácku pravdu. V 
Bratislave nallli dobrých umelcov. 

M Orol/ •1e1 or·u a V. flarapcs v L abu l om ja:ciC. 

Vvsttrpcnil' sólistov Ná 
rmlnl'lto cliV!tdla v Pr11ho 
UkltlttiP lld JIOSII II SCén iC· 
kého tancn z rnvl ny ta· 
nel:nej. ča~to samoúčel· 
nr j a jodno~tranne z11m1t· 
ranej t an ečnej tyrlkv do 
roviny eplck o drama 'i •:· 
kej, čim s11 scóoický ta· 
nPc s lávil pl nohndnot nu tt 
o vcrml :r.uva/.nnn sftilns· 
tnu divadelného komplfl· 
-e u 1\I.I:!I.A 120VA Snlmka: J Svoboda 

Tieto zn11ky )anáCkovet tvorbv sa žia· 
ds! o recenzentovi zdôraznH, možno z dd· 
vodov lhky k tomuto duchu, molno pre· 
to, nby ujasnil mo>.nostl realizačného pr(· 
stupu. 

ZdeňkoYI Koi lerovi znel obohatený or
chester s maximom ter·a j!;lch možnosti, 
s plným pochopenl m št9lu au tora, jadr
nosti jeho hudobnej rei'i. "o~ler te pre· 
dov etkým neúnovný procovnfk. nekom· 
promisn9 umelec - o to vzácnejsio je. 
~e tieto znaky obohacuje v divadle i na 
koncertoch inšpiratlvnou silou výpovede. 
nestrácan!m zmyslu pre mm:lc!rovanie 
tnleligenrlou, ktor•á mu nedovolf pre 
zentova( seba na ukor dicln. A napriek 
tomu - čl práve preto - je tak9 výrAz 
ný, pozoruhodný a povstmnntiahodn~ 

Bat•tlin i " Bohé m e 
V br·atlslavskPJ in'>cenárri neformovala 

výsledoý tvar tb11 tv o ri v á pleta, ale 
hlavne nadSenie pre titul, ktory nie je 
!ahký, spevAcky už vôbec mr .• 11priek 
v~etkému dala Vec Makropulos mnohým 
spevákom - sólistom !;Jroký priestor na 
umelecké prejavenie sa, odškatufkova
n le z typov a zauž!van9r.h kllsé. 

Kri k11 sl prizval k spolupráci team 
umelecky spolucltiacich kolegov - z 
n lcb menujme najmll L. Vychodila a 
H. Bez,kov•. ako výtvarnfkov a r.éfdl· 
rlgeota Z. Kol lera, ktorý dielo hudobne • 
na~tudova l. 

Vo Veci Makropulos a Vychodilovi 
podarilo spoji( realizmus detailov, ne· 

Vec Makropulos sa stala akt uálnym 
divadlom, f estným d plsom v rade úspe· 
choY, ktor6 tvoria históriu naieJ oper · 
ne j scény, adru ou 110 al61e zan jlmavým 
obsahom. T. URSINYOV A 

Ut n/Pknlkn rokov ho:;tufe na f!esk{}ch a ~loven~ktíc•h opernljch fatll\kdch ta 
lw•hk!l tl!llurnta G a e 1 an o 8 ar dl nl Dfla 18 april u 1. r. \ptetlal '' 8tátnum 
d/lladlP 11 1\r •. ~tr~ach Rudolfa v PucctnliiiJ Roll~me. AJ.: porOI·ndme l otu 111/'tupente 
~ teho tJrm:,taL·,ktim ho~tovantm a úl'lrlkOII'll111n ,, /lrnen~kef Cavallem mozno 
Bardtntht> 111íkon v Ko~il'lach hodnotil aku mene1 nydarentj Opdt uk·azol 'VIItP 
prpc/nn:./1 - {ltkne sfarbentí. at ked lntenz/luu niP pnlt\ t>l!ll..·tl 11/I"UVI/ /ona prt 
kladn 1 lr1ntlante 11 nlf'ktontch pastH.al'h. no vyrazm> >O prP/WJtl/ nt 1elw ,/a/1 
!;ll' .\ti'finky - nclrntkt>u nedo\tatotne podlo~ent1 ,p/evaniP vo IJ!fmktfch polo· 
lldc•lr /kdfJ na tíkor techntky uplatnil len ~1111 Iónu). ktor~ tltJIIrcholllo o nevycla 
renom oysnKurtt .,c• 11 závere prv/Jho liP/SIVO. Odhlladntí1 od slatti'noHt poda111a 
úloluf, A:to•a weferovala [edno.\lranne \peVá~"ku ztoU:u a ostro kontra.,tovala 
s .. ro.•lflrnn&~lo/1 t·(fkonov· ostaln{}l'll úttnku/úctch, na,vtac· tJtJdllo Jt'hll \IIOJII0/11/J 
/ra ovanie v nwktortíCh scénac/1. Nds/Pdkom /oho bol i'astý uestílad ' pnr1nerm1 

1 ~ vrcl!t'~trom. Pamätou/J nepresnosti {vynechante nlek/orýclt nd\tupo11. zlyha 
nin fJOmilll u kvartete - treli obraz) sú d6kazom lahkomyselnt111n pr/Siupu spe· 
t•aka k prf' lstar·Pn/u a súf!a~ne potvrdzu/ú, že nemd úlol1u dos/atol:'np vW li. 

VLADIMIR BI,AIIO 

Nížin a 
EUGEN D'ALBERT: Nlilna, premiéra 7. aprlla 1973 
Y opere DJGT - Banská Bystrica, d l r iiJent: AN· 
TON RURANOVSXÝ, rélia: KOLOMAN CILLIK, 11c6· 
aa: PAVOL H ERCHL, kostýmy: AGATA GRESSO· 
VA, aborrRajster: KAROL BI:LA. 

D'Aibertova Nr žlna stratila rokmi právo na ak tull l · 
nu výpoveď, akokolvek sa to snaž! divákovi nazn11čit 
bullettn, ale 1 charakter istiko diela v rOznych kapitol 
kách o autorovi. Keby sa totiž mala morálna skazenosť 
11 sociálna krivda rlesit tak rahko a dravo. Ilko v Nl 
žlne, bez akýchkoTvek zábran. etických nortem, prosto 
ducho a jednoducho - ako to vidl me v závere OJ>ery 
nuž. bolo by to zlé svedectvo o vyvojl myslenia nielen 
súčasnlkA, ale 1 operného hrdinu. Berme však veci také 
ako sa prezentuju v diele: veri zmom poznačen9 dej 
často nelogicky spletený (nočo vla<;tne tde Marta do 
hOr - veď kfudne mohla vyčkať na svojho .,ženlcha '· 
v dedine ... náhle zvr·oty v myslen! a cltenl hrdinky .. 
zadusenie Sebasttnna Pedrom - pred zrakom celej de 
diny, po ktorom Pedro ., .. odc~ádla spolu s Martou do 
svojich čistých a k r·asnych hôr i), hudba - ospravedl 
rmJuca vo v!ičslnn pripadov vkus autora i dobov~ch di 
vakov Napokon - Nl~lna sa uvádza pre spevácke mo~ 
nosti. tie zase lákaju do divadiel ober enstvo: nu1., a to 
bol asi hlavn9 moment pri určovan! titulu. Uspokolm" 
sa !> týmto odOvodnnnfm - ale nčakhajme, že v bu 
dic nosli 1a oper a DJGT prejavi prngrealvnejiie, profl 
lujic svoju tvár vý raznf mi dramalurglckými titulmil 

RéllH K. Cllllka sa pridr:oavala vkusu - nopodčiar 
kovala zbytočne dr asUCnost námetu, drámu usmernila 

do speváckeho pre,ovu. Skoda, žu v9tvarná stránka in 
scenácio (a Pavol Her chl vio roblt i veTml nápaditó, 
osobitne a vkusné nllvrh ylJ bola nh• nufrnvenčncjsio 

červeitou - ubstraktno nuznočuJuc:ou vilserl, blfitacu &a 
katastrofu, i farbu znpndojmeho <,lnktl - pretor·sirc> 
va ná . .. Záujem Sil sustredt l na spHv,tc:ko výkon). do 
minoval im Fra nt i šek Cahan ·- udrhtJtl sl st<tbilntr t"rro 
veri. )eho . ostrý a tvrdý" hrdina St>bnstlnno jo lttkym 
nielen v hrr·prkom prnjuVI!, uhl 1 v spPve, l ked nlflkdo 
mohol dostnt mllkkslo farby - nujmll pri strctnutlttrh 
Marty a Sebastiana Martu spievala fot6 rla Malátkovú. 
Spolu s Fra ntiikom Ut ci ká nom (Pud roJ tvorili protrpOI 
Sebaslianovi. Obaja spevácr si dali mrmor·iadne záleiaC 
na vypracovani postáv, H tak pripravili milé prekvopo· 
nie vedia už skuseného F Cabana. Spomlnanl dvoja 
protagonisti nemajú vefké hlasy, ole noprrek tomu z 
nich vyťažili momentálne nwxlmum - výrazové i tech· 
nické. Ich herecké prepracovanie so nieslo - u Urci 
kána - v rovine rhtivnostl hrdinu, jeho postupného uve 
domovania sl situácie, a2 k otvort•nému člnu, u Mt~lát 
kove) bola najsympati(.kejí.io ženské nehli a m!lkkost · 
napriek postaveni u ktoré MertP dávil autor. Spevllckv 
vsak nujzauj!movejšie zapôsobilo oplzódna postavička 

Gr6ty Svercelovej fNuri ). Jasný, fahký hlások, pri ro 
dzenost hereckého prejavu, bezproblémovosť 11 Istoto 
pri splovanf. Skutočne pekná prár.al Milan Schenka 
sa vypracova l od zborových ll mol9ch lt ioh k vllčšef 
prlležttostl Morlcrlo mlyntlr·<>kehu pomocnlka. Nie je to 
.llý materiál - treba vs11k 1!SIP pr11rovať na jeho v!IN;ef 
lahodnosti a okrúhlostl tónu AndreJ Byst ran nll~tudo 

val part Tomassa na proroslon;tlrtcJ urovni 
Najvllč1!!m prlno..,orfl sn ..,talo hudobnj\ nastudovilnlf' 

Antona Bnranovskéhu ktorý doki\7111 prnclznost a mu 
ziká lnost svoju - 11ln 1 orrhl'~tru A tt) f i náč bohntll 
partitúr a d'Alber tovcl Nlžiny vyzaduJe. ·uy 

f Urcl~"úll a M . . \latcitkovä 11 tittllných po.~tuváclt operu 
Nižma. Snimka: K. Mikló l 
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Z ~ral~rie SND 

tuba BARICOVA 

sena 0Dt1Jina, Koni!akona z Borodlnovho eposu 
Kniela Igor a star á grófk a v Pikove j dlime. Na 
(eseň roku 19tl2 stretáva sa v banskobystrickom 
DJGT po pt·vy raz !> jednou zo svojich reprezcn 
tatrvnych po!>táv, s Blzetovou Carmen, o nlekor 
ko mestacov neskOr na!;tudovávo v brnenskej j a 
nál'kovej oper e postavu Mariny· MniAkovej v pre 
mlére Borisa Oodunova. Bari cova uadvllzuje prve 
zahraničné kontakty. Výsledkom Je sólový recitál 
na hudobnom festivale v anglickom Leeds, na· 
hrávante pre BBC a hosťovanie s postavou Car 
men na vefkych západonemeckých Javiskllch (v Ko 
Hne pod taktovkou lstdna Kertésza, vo Frank
fur te za hudobného vedema mladého Dohnlinyi
bo). 

V silnej ensomblovej zostave operného súboru 
S:-iD polovice sesCdcslatych r okov vynfmala sa -
popri (v na.,ich pomeroch) unlk<Hnej tenorovej 
aloi ke ( jokubek, dr . Papp, Kuchar sk ý, Zahradnfček) 
- aj slinil skupina mezzosopránov. Ľuba Bar lcová 
zaujhuala medzi nimi špeci fické miesto. Už po 
l:as štúdi! na VSMU stretávame sa s i\ou na Ja
visku reprezentačnej scOny v drobných eptzOdach. 
V roku 1958 konč! školu a stáva sa sólistkou ope· 
ry SN D. V l ete nasledujuceho roku debutuje pro
fesionálne v ná ročnej postave meštanostovej man
želky Anny - v Inscenácii EgkoveJ komicke j ope
r y Revfzor a nenecháva ni koho na pochybách, že 
slovenské vokálno·dramatlcké umenie obohacuje 
jeden z najvýraznej§fch talentov. Vlastn! teplo fa
rebný, akílr hlbl f mezzosoprán slovanskeJ prove
alencle, Imponuje muzlkalltou l snahou po vytvli
ruf plastických javiskových po11th, ktorým pre· 
,otí~iava svoj herecký, skôr k real istickej dr ob· 
aokresbe i nklinujúc! potenclli l , ktorý sa nevie 
•tesnat do úzkych hranfc opernej l tylizovanost l. 
Po dobute pr erusuje činnosť v SND a na moskov
skom kon:ler vatOrlu (u prof. Svešlllkovovej) dopl
na sl arzená l profesionality, over UJUC st ho v 
~kolskom predstavenf tohto významného voká lneho 
učtii~Ca (Cubo a v KorsokovovPj Cérskej neveste ). 
Po návrate vytvúra postavu Boženy, mladej dnoš 
nej ženy v lloloubkovej Rodine a ~pevácky vcračn~ 
p~rt guslara Nežatu v 111scenácí l Korsakovovho 
Sadka. No~atom začfna sér ia Bartcovej mimoriod 
ne uspe~nych kr oáclf v oper ách ruskýrh kl a!>i 
kov, ktorej ďalšfml článkami je potom Ofga z Eu-

Paleta Barlcovej uloh sa rozštruje v pt•lcbohu r o 
kov (mezzosoprány Ich majú poskromne: Nic· 
laus z l!offmonnových poviedok, Verdiho Azueena, 
postavil dr. lnge Ruofo•el v Holoubkovom Profe 
sorovl Momlockovl, komi cky exponovaný part do 
hadzovačky Fiokl y v Mar lintiove j Zeobe, Concep
clon v Ravelovc j Spanlelskej hodinke ... v druhe) 
polovici uplynulého desa tročla stretáva sa umel 
k yila s dvoma partiami, ktoré plne exploatuju jeJ 
spevácke schopnosti a navyše ukazuju nové plo 
chy jej lnterpretačn~ch predpokladov - je to 
Gluckov Orfeu1 a Araamenes v pokuse o znovu 
ozlvenie llllndlovho Xer:u. V tomto obdob!, prav 
da, uplfltilujc ul Bor lcová štýlové predpoklady ku 
k lasicistickej a bar okovej hudbe na poll Slovensko) 
fllbormOnle. Zúča1tňuje sa ako sólistka oraturllil
nych repertoárových člsel , zahraničných z6ja:c
dov SF a popri partoch v dielach Händla, Haydna, 
Beethovena, dokazuje oa koncertnom pódiu svoj 
umelecký uCah aj k hudbe Verdiho, Dvofáka, )a
nátka, Honnegera. Na pódiu dostáva sa jej mož
nosť stretnút sa pracovne s takými dlrtgentskýml 
pojmami ako je Wolfgang Sawalli11ch, Lovro von 
Matačlč, čl Paul Sacher. 

Koncom šesťdesiatych r okov je v umeleck~ch 
v 9sledkoch Ľuby Bar lcovej badateln~ kvalltatfvny 
obrat !>mer om k vy šej voklll nej kulttlre, k torú u2 
nespolleha Ibu na pr!rodn(l k r ásu matet•fálu. 
Ostré hrany sa vl! čšml zaoblujO, vyrovnáva sa do 
vzácnej har mOnie znenie jednotlivých polOh. s tli· 
kymtto kvalitami predstavu je sa už obecenstvu 
v rak uskom Ll n:ll, kde v roku 1969 (no t r i so· 
zóny) pt•fjfma angažmán. Hned v prvých masla 
coch uspešne pr ekonáva nárol:ný, v ysoko poloto 
ný kolorat ft rny part Rosslmho Cenerentoly, po 
tom prichádza Maddalena v Rlgolettovl, Annius 
v Mozar t ovom Tllovl, Jel ibaba v Rusa l ke a staré 
w áme stretnutie s Blzetovou Carmen o Cejkov 
ského grófkou. Od jesene minulého roku vfdame 
'iU spolu opll C na scéno Slovenského národného 
divadle. V jeho dnelnoj sólistickeJ zostave pred
stavuje Barlcovli jednu z najtvorlvejlfch osobnos
lf. Jaroslav BLAHO 

Nezabudnutefný 
ve&r 

V rámci t ýklu kumornycll konccľlov, 
1-.toré v Bra l t~la\<e organizuje MDKO, vy
stupil 27. marc11 t. t". v Zrk adlovej sielll 
Primaciá l neho pllláca vynika júci česky 
klavirista, zasl. umelec tep Panenka, lau
reát státne1 ceny. Jo to Interpret, k tor ý 
sl svojt ml vynlkajuclml vykonml a gra
monohrávkaml lll·obll znamenllu r ekla
mu, a preto bol jeho koncert v Brali
slavo pOZIIHčeny utlmortadnym zliujmom. 

jeho výkon JCdnoznačne potvrdil, že 
Panenka nezl avll z nevyhnutnost • l ech 
nlckej perlPktnosll svojho výkonu a je
bo nevSodnO možnosti mu navyše slú
žia dosiahnuC mtmorlodne v~razový úči
nok. Arzenlil dynanuckcj palety klavlrls· 
tu začfna zretofným, sta pavučina jem
ným plunlssunom, vyludzovaným maxl
m11lne nudfahčtmým hraclm aparátom. 
Priam rurtnovune vyulfva Panenka štro
ky register pastelovo (omn~ch odtien
kov. no ntkdy nusklzol k samoúčelnému 
produclrovnnlu svojich uder ových kva
lit. Má vzucny c11 pro narábame s pe
diilom. Casta ho bene radšeJ skromnej
što, eim JChO hra pô~Ob( miestami preg
n!tntne, al. sucho. Akoby zámer ne potla
foval akykolvek noznak zml!kčllosll a 
citovej prebujnelostl. jo tiež majstrom 
~:randiOznvrh plôch, ktoré však nepo· 
stráda)u vybr usonle detailov. Dramatur• 
gickým a1 uullllockym prfnosom bolo 
stvéruonlr takmer nctnámych Sie11tlch 
basatel , up. 126 od Ludwiga van Beetho 
vena, v ktorych smo obdi vovali v9razo
vc bohutl>tvo, sprvnost, plastiku, rovno
váhu tuntátiP l dlsc lplfny a Jedi nečné 
zvukovo od ttene perli vej prstove j tech
niky. 

Vrcholom vccor11 bol Schumannov cyk
lu~ Karneval, op. 9. Zvuková ~~ lost, jedl-
1eul!t vyMthnutlo t har11kter u skladieb, 
kvahtd hrovo zdolávan9ch technick ých 
kr kolumno:.tl, ktorsrm• (lot·tttura priam 
hýn. du~ahove~lt - neváham tv rdi ť -
curOp:.ku ur ovet). Zo !>tvárnenia tohto 
q•klu po!>Iucháč dlll vyváženosť vset
krch ln terpretol:ných parametrov. 

Druhu polovicu nezabudnutef ného ve 
fera tvorili sk lad by z odkazu Franza 
Lluta. Panenku sl v~·bra l Sposalizlo, Va
rllicie ua Schuborlo" valč!k, dve Uhor
sk' rapsódie ( )Cd na :l nich je znémy 
R~ kOI zl ho pochod) . Petrarcov sonet 
t. 126 t1 n.t zavet· volk u Koncertnú elu 
du f mol. V~razová vurlablllla Llsztov 
ho slohu sa ~tllld ~kú~obný m kamet)om 
vtn uo.c:lty. alo l cllovóho a rantazl jnOho 
IJohathi Vtl l pri vAetkeJ úcte k technic 
k~m kvalit ám Panenkovho výkunu musi 
tne P<ld~iarknul fakt, t e boli plne v slut 
bc vyrow, ktorý sa pohyboval v dyna 
mick)Ch vrcholoch na úrovni orchestr61 
nebo tutli - a predsa to bol v.tdy kla 
•lrny tun a nie zhluk lóno11l 

V. C:IZIK 

" 

l e I a S p l t k o v ll, ho· 
cl Iba konči AMU v Pr a
ho ( v triede prof. dr. A. 
Plocka) predstavu je dnAs 
v kontexte slovenských 
huslistov uz významný 
pojem. Svedčf o tom c:!!
l ý rad, domácich a zahre
n lčn~c;h vystupon1, účasť 
na sutažlach, Sirku joJ 
koncer tného r epertoáru u 
vnútorná nespoko jnosť , 
ktorá Ju nutl neustále 
9racovať na zdokonarovo
nr svojho umenia. joj 
dlplomovy recltll l na 
pražskej AMU (4. uprtl a 
t. r . v Dvorl1kovej sien i 
Domu umel cov) preds LU 
voval nakopenlm proble
matiky, ktorú sl Spllkova 
predsavzala vyrlešlt, sku 
točne nie fahk ý orle~ok . 
Spamll tl uviedla tri ver
ké cyklické dielo (Kon· 
ceri č. 2 O dur, K!lcllol 
211 od W. A. Mozurta, 

lmponujúca 
, v 

uroven 
Beethovenovu Sonátu pre husle a klaYir O dur, op. 30 
č . 3 a Suchoňovu Sonaliou op. ll), ktore same osebe b~ 
vyt>lnlll jeden cel ovečerný program To vsak mladeJ 
amblciO•mej huslistka nestačilo a zaradila e~to 4 ďal 
!;te skladby stredného r ozsahu, no vel kých technlckych 
nárokov. Takto zostaveni!, stýlovo r O:lnor odá dramatur 
gta umožnila poda( skutočne uceleny a plasUcký obr al 
o jej možnostiach. Zvládnutie programu dokumentovalo 
joj husllsllckO vzde lanie, vyrovnanie sa s problematikou 
stylového uchopenia diel , mimoriadne techni cké vlohy 
pomerne hr avé zdolanie psychickej l fyzickej zíitait• 
takéhoto pr ogramu, ktorému bude !ažko hfadať prlrov 
nanto medzi slovenskými huslistami. 

V Mo:lartovcj skladbe upútala svlezo~ťou, fahko&fou 
disciplinou a pr l rodzenosCou prejuvu, ako aj kvalitnou 
tn tonáclou. Priez račnosť Mozartovho sl ohu, živá pul <~ll 
ri a a spevnosť jeho fráz, znamenite kore!>pondovah s 
l'harakterom naturel u Spilkovej. Beethoven svoj im ob~u 
bom l výrazom postavil huslistku pred od llšnu probio 
matlk.u: pred po~ladavku sytejsleho zvuku, prlebojnPI 
iiteho výrazu a pre nároenejšle technické pt•edpoklad} 
úroveň podanie a zanieten ie pre dielo tohto autora boh 
skutoene lmponujucc UrčitO r ezer vy (v oblasti l och 
ntckého vypr acovama - lntonéctel) malo slvárnenw 
'!k lad leb Cajkovsklího (V also - scherzo, op. 341 a mtes 
taml aj Introdukcia a Rondo capriccioso od C. Satn t 
Sai!nsa. 

So suverenitou zdola la Splt ková celu dr uhu polovtn• 
SVOJhO náročného programu V Sonatrno op. U Eugen .. 
Suchoi1a domi noval jej zmysel pre účlnnu v9!>tavbu. aiH 
ll) pr ekypujúcl vtip, elegancia. bó rllv~ spád ll strllu)UCII 
dravosť VIrtuózne schopnosti , temperament a mnoho 
t \ drno~t kon tiiOny dl•monstt·ovdla Spltkova v Poéme op 
25 E. Chaus:.ona fi v známej koncertnej rapsódi i Tzigane 
od Maur lCOfl Ravela Orovet' Ich podanld vysoko prA 
krll i"ovolo zv yčajný priemer podobn9ch vy!>l upenf. 

j ej partner pn k lavfrl - doc. )osef HáJa - JO osved 
ét•u9m a vysoko kulllvov11ným komornym hráčom. Ma 
vz.,u:ny l mysol pro vyvážonosf zvuku svoJho klavfr e s1• 
~Oitstom, cttl a tvo..r v hr aniciach stýlu, jo dlsclpllno 
vony, Hlc u j fantnzi JnH bohatý Azda Iba v dvoch k it< 
~lckýeh dloloch sme mohli od neho žiadať v1ar· osobntl 
ho zaanga2ovanla na tvorivom muzlkantskom pt•oce~" 
úctu vzbudzovala Oroveti e presnosť súhr y aj v tých nn J 
rychloJ!.Ir.h vi rtuóznych úsekoch. Ziada sa to v ~ zdvlhnu 
najmll v sk ladbe Suchoňa. -ik· 

TVO RBA 

Zdenko Mikula: 

PORTRÉTY 
cyklus mielaofch zboro• na 
bli1ne F. Lipku (Pr ie • o z n l k 
- Pastier - Hllisnik 
Pllnfcl Vl!el6r 
K o 1 ci). 

Pre noj najnovll cyklus 
f ktorý YBDOYII 25. Yfroi!iu tút 
nice a jeJ dirlsento•i dr- S. Kli
movt) 11 Zdenko Mikula •ybral 
8 bb nf zo zbierky S t • a n l 
c a od mladého slovenského 
hlisnikll Franlllka L l p k u. Sú 
to miniatúry, skladaj6ce sa z 
troch i tvorverl l. Nazval by som 
ich prl behmi, lebo každá je 
drámou v kocke, a[oristlcky na
IIOdzujúcou konflikt. Zároveň sú 
to aj portréty člo•eka v prlici 
a podtextom je vlastne nekon
krellzovanli existencllilna situ
lícia - ~lovek a živel, subjekt 
a okolie. 

Pt c zhudobneme básne 
H l á s 111 l( je určujúc 1m charak
ter lstlcký rytmízova11ý motw 
- názvuk t rubkového sig11álu. 
Skladatel ov1 1de o prilíeha~;é 
vystílt11ut ie t ertu, jeho vý
znamovej vrst vy a motívéek 
fwlguje zárovetl ako jednotia
ci prvok cel ého zbor u. Je zlo
::ellý ::o sek undových k rokov a 
central1:ovar1ý do "a". Nastu
puje v t e11oroch. po r1ich ho 
preberajú soprány (lla t ercu ) 
~ basmi (11a oktáve). V stav
be celku sa skladatet presne 
rtepridr~iava pravidel nej troj 
časťovej formy básne, ale vý 
<:rtamovo vyzdvil&uje j ediný 
verš ( ,.v ysc h ýn aj ú : íly 
j ablo n í") , k t or ý j e zlludob
nený homofónne, v št vrfov(/c f& 
hodnotách. Je to účinné odlí
~enie od kontextu, stavebn(/ a 
l'ýrazov{j kontr ast . Tr úbkovým 
signálom 11astupuje rozšírená 
repríza. Najpr v s dramatickým 
vrcholom (dynamicky a t óno
vo - myslím tým absolútntl 
vý!ktl, čo j e v zborovej t vorbe 
IIC(ml d6lefité, dané m iest o sa 
tým automaticky st áva vr cho
lom ). po ktorom sa opakuje 
pr vá časf. Tu j e zau jímavé po
.~Willtie modelu o polt6n vy§§ie, 
ctm sa z pôvodrtej centralizá
l'lC okolo a-c prechádza do 
A dur. Z t ecTmického ltradis
~·a su t eda pre Hlásnika r oz
ltndujrice: l1ori.:ontálne mysl e
tlie 3 prevahou dlato11ických 
tt(t.~ledných akordov, t ónová 
r Mtrallzária a motivicky za
'ttčená jednoliatosr, návratná 
fnrma s dvoma výrazovo odliJ
'' Iimi vrcholmi. 

V P l t n t k o c A napomaha 
; rozum1tel nosti tertu sylabické 
: hudobne me: rovnomerný ryt-
11111., st vrttek vyvoláva tUist oj
.IVO predst avu váhy, tarchy, 
wace~ Si lný emociálny účinok 
te podlozený prísnou konštruk
I IVIIOu organizáCIOU mater iáltl. 
Uréu] ú ju: zovretá for ma, ' Yt 
ILIIS, v:::tah hlasov a hlavne me
l odické modclovanre. Tah pra
IJidelllcmu ry tmu dodá~;ajú 
jedrtolný tok prerušujúce pau
=11· k t oré dramat icky zosiltlu
irí vyraz. (Tomu ist ému účelu 
~lliž1a aj - akoby rtáhodnc -
O-"ll i ttkové synkopy na :zaéiat 
~- ~~ tret1elto vcr~a) Už wusorto 
hia$ov 11a : aCialku (opakuje Ml 

aj pri 'la vrate ) vyzdvthuje z 
f akttír y melódiu, horrzo•ttálttfl 
prvok . Cltarakterlstlc~·é je 
qrupovattie hlasov do dvoclt 
\ kupin, k t oré ale nestoJa pro 
ti ~cbc. V: dy dva hlasy (v rôz-
111/Cfl komblnáctách ) sptevojú 
melodickú frázu a ostatné dva 
1ch doplňajú. V druhom oerš1 
11 v dr amatickom vrchole tre
fleho sa akordika zahusfu je o 
~eku'ldy. pričom je pre skla
tiatefa t yp1cký postup okamil · 
teho ro:vádza111a d1sona11C1í. T11 
~lúila rta zostlrUJme atmosf ér y 
kt orá 1a potom ( pri sl ovdc/1 
.,v m e s a č n o m s v i t e") 
::jenml do k vlntakordov. Vel
mi dômyselná je práca s 'lte
'ndiou. Vyuzíva desaftó•tollý 
" hromat ický modus. k torí} ,,a 
·l/.-rem ::ák ladného t varu obj a
••uje aj u račom obrate a v 
oosuve o iedrw dobu. V cl r u
ltom ver.~/ j e modus prakticky 
t en l~l lí tk ~~ j edrtotlivé tór1y 
zoradíme chromaticky, má 

vsak iné typ1ck é inter valy « 
hlav11e - pohyb je jednoznač
ne stupa}ttCI. Jednotným výbe
rom mel odickýclt prvkov a 1cll 
model ovým spracovaním je, 11 
súčlnttos t l s ost at11ýml zlozka .. 
mi, dar!á kohercnt nost t varu. 

V zbore V č e l á r hudobne 
domírtu)e (v 3-častovej for me ) 
str edr1y usek. Str iedavé sólo 
sopránov a altov sa dynarmc .. 
ky vzmáha a graduje na pe 
zadi drza11ého chromatickcho 
akordu, zlo:i:ettého zo sie~ ttcfL 
tónov. Melodická linka vyu~r l'a 
1ba tie tony. Celý model sa po
sunie o poltón vyHie a 11iZš1e. 
Očinok z t ejto racionál 11ej ope
rácie je silný, vyvoláva dojem 
statického bloku, ktorý j e me
lodickým pulzom upevrlovaný l 
r1ar ulovanQ. V návr atnej f or 
me tretia čast hie je presným 
opakovanim prvej, ale je ak o-< 
by zr(Jclllená. Sled tónov je za .. 
chovan(}, ale metrické posunu .. 
t ie ( spolu so sadzbou) prispie .. 
va k dramat ickej §iemu vyz11e., 
r1iu oprot i pr vej s.trofe, kde .\a 
melódia }aSile člení dlhým i d r
í attJjml tónmi a o.,tatllé hlasy 
ju stizvučne podfarbujú. Báseii 
Včelár je lyrickejl la, na vy .. 
stlhnutte jej nálady však >skla
date(ovl uesla::i tonál11a melo .. 
dika a akordika, all! sub t i l .
nejšle prostrredky tvaru a UJÍ • 
razu. 

Zbory sú nafvlastnejl ou tvo
rivou oblasťou Zdenka Mlkul u. 
Detai lnej r pohlad na tri z 
Portrétov ( k toré som si vybra l 
- z celého cyklu), môže lllú
t i C oko pars pro toto. ~fik u la 
vedome prlflma obmedzen iu, 
ktoré vypl ýva jú zo spofenla 
slova a hudby. Jeho poňatie In
tegr álne z luču je obldvo roviny, 
pričom vychlid:lla zo slova, jeho 
významov l omociAinef zl ol ky . 
Tezt je u Mlku ln zrozumiterný 
a ut t o určuje vcel ku ukthne
né zhudobnenle, hutné á Ira~ 
dltnli, ale - ozvlli tnené v de
ta iloch. 

Výborne ovHida posadente 
partov, možoo1ll hlasov a Ich 
k ombinlicic. V bohato varlova
nom "Y ll ~ t tl hlasových skuptn, 
v tch prirodzenom veden!, spä
jani, uodviizovanf, so oaj lep!líe 
profavufe skladatcrova zvuková 
prcdstovivost e oépaditosf. 
Rozpty l tachofk 11 rozman il nsť 
faktúry nie sú na úkor cel ku, 
nerozdrobu jú ho. 

Stýl zhudobnenta nulna 
prutlur t:ujo dokonalé ovládan ie 
~:borovej techniky,. ktoré jo u 
l\1ikul u, neváham tvrdil, viac 
I nvenčné, nc2 ru tinovane a 
koncepcia vztahu slova a bud
by nc•yztl vthu je hudobnú zlož
ku ale aut tu nopollá ča -
smeru je k vyválenosti. l\1tkula 
vychádza z tradičnej akordiky, 
nzviU tnenet o chromatické 7a
hu sťovanle (nie vlak na ~iipô
sob podruwého uplatňovania 
disonancii na vypätých mies
tach textu). Napätie konsonao
cla·disononcla vystupuje ako 
!ll ýlová knn!ltonta. V rlimci po-
dobne j oscllácl11 preblohe aj 
melodická llnla, prl l!om bori· 
't ontál no myBianio v Portrétoch 
orovláda Typlck tl stl motivic
ké Jadrá. tvorené rozmenilo, 1 

urevahou modálneho modelove 
ufa. Cherokterisllck li jo tiež 
tektonická vari~b lllla v rámci 
návratnej rnrmy. 

IGOR PODRAl.l\ r 
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Umelci a 

Pod t9mto názvom priniesol 
nedávno francúzsky ekonomlc· 
k9 mesačnlk L'EXPANSION za· 
uj!mavú štúdiu, kde je reč o 
veciach, o ktor9ch .,s11 neho
vor!". Vyberáme z nej nlekof
ko pasU!: 

Kto mysU na peuJue, nemi 
l!as myslie( na ull! lu6. Vô· 

bec ml nezéle!l na tom, l! l nie· 
l!o vlaslnlm - alebo nie. Muž, 
ktor9 to hovori, rozhodne nie 
je z najchudobnojšlch: stille 
bydlisko v Baden-Badene, vila 
v Saint Mlchel·de·Provence, byt 
v New ~rku a v Lond9ne. Ale 
hovori pravdu. V jeho byte 
bllzko Hyde Por ku nie je žiad· 
ny prepych, Iba ~ežné zariade
nie. Pierre Bouln priZnáva, že 
dnes, ako 47·ročn9. nemá ma
teriálne problémy. Radla ho me
dzi najvllčlllch umelcov na!lch 
čias, je rladltelom New York 
Phllharmony a BBC Symphony 
Orchestra. .,V oal om povolani 
je v ak kariéra iiuto nelatá, 
preto mnohf myslla na zadni 

• pentaze 

Pierre Boulc:. 

kolieska. Nubroma~ďujem 
zbierky stuotltooslf - nudia 
ma. Mohol by som bývaf medzi 
i tyrmi holými stenami a ces· 
tont 1 m l!nou talkou." ... 

s vet virtuózov, lmpresárlov 
a organizátorov koncertov 

te neprenlknutefn9 a diskrét
nosť je v ňom neplsan9m zá· 
konom. Ak sa hudbymilovné 
obecenstvo dozvie, že Herbert 
von Karajao, dožlvotn9 šéfdl· 
rlgent BerUnskeJ tllharmónle 
vlastni !od a lietadlo, domy v 
Saint Moritzi, Salzburgu a Saint 
Tropez, zarába 10 miliónov 
frankov ročne a 6000 dolárov 
za koncert, že okrem toho jo 
tllmov9m producentom a rlll· 
dltefom vlastnej (Irmy VIdeO· 
kaziet, jeho sláva t9m Iba sU\p
ne. 

• o ávaf pred mená člsla, je de· 
llkátnou záležitosťou. Ne· 

ortclálne kurzy sO dOverné. Po· 
vedzme, že v najvyššej kategó· 
rl! (3000-5000 dolárov za kon· 

cert) sO po Kara)anovl a Bou· 
lezovl, Leonard Bernstein, Eu
xene Ormandy, Georg Soltl, 
Carlo Maria Giullnl, SeiJI Oza
wa, Georges Pretre. U klavl· 
ristov JU star~ majster Arthur 
Rublnstow este stále na čele. 
Predstihuje tak ArU1ura Bene· 
dettlho Mlchelangellho, Svlato· 
stava Richtera. Rudolfa Sorkl
na, Wilhelma Kemprra, Geor· 
gya Ctlrfru. Na jdrabsfm hus
listom Je Yehudi Menuhin. 
lsaac Stern, Davtd Olstrach, Na· 
than Milstein, Henryk Szervng, 
Zlno Francescattl. 

Podfa toho Je určené miesto 
na rlnančnom re bričku? 

Henryk Steryng je toho názo· 
ru, že .. s umelcom le to tak, 
ako s akciami na burze. Kaž· 
d9 má svoJ kurz. Zákon ponu· 
ky a dopytu tu plati tak, ako 
v~ade Inde." V~davky vSak dr 
žia krok s pr(Jmamt. Ked zo
platrm d11ne a ostatné polož
ky, ak ml ostane š tvrtine z cel· 
koveJ sumy, tak je to e!te dob· 
re, hovori Reaine Cresplnov6. 
Pri koncerte v parlžskom Thé· 
atre des Champs Elysées mOžu 
v9davky doslllhnuť bezmála 
20 000 rrankov na jedln9 kon
cert. Pari! Je pre hudobnlkll 
najnepohostlnnejšlm mestom 
na svete. AJ tf najvllč!! tu pre· 
robia. Alo každt velmi dobre 
vie, že kvOII predstl!l .,hr11f v 
ParU!" Je to nevyhnutné. ... 
Rublnsteln mal koncom ja· 

nuára 64 rokov. Neprichá
dza v úvahu, aby prerušil ka
néru. Sály na Jeho koncertoch 
sú vždy vypredané. Zatial stav· 
ky mlad9ch umelcov čakajú, 
kfm sa pre nich uvolnl prles· 
tor. Z111c1 Julliard School a 
Moskovského konzervatOrla sa 
prekonávajO na st1ta!lach. No 
čestné miesta na sOtažlach sO 
jednou vecou a angažmán dru· 
hou. Situácia sa lb11 pomaly 
vyv!Ja v Ich prospech. 

Spracovala: 
SABINA SKARIOVA 

Zahraničné správy 
e Casopis Musik und Blldung prlnUa vo štvr· 

tom tohtoročnom č!sle rozsiahlu bibliografiu k 
problematike jazzu, blues, spirituálov a černo -
sk9ch pracovn9ch p!esnt. Zast1lpené sll tu t pri· 
Si>evky z CSSR. 

tora. V poslednom čase mal velké Ospechy v ZSSR 
a vo Varšave. Státna opere v Drážďanoch prlprll· 
vuje po tieto týždne premiéru jeho opery Múdnt 
žena. 

e Neobvyklé architektonické riesenia má nová 
opora v Sydney. Pochádza od Dána )llrna Utzona. 
Navrbova tef ju umlestnJI na vyčntevajOct jazyk 
mestského prlstavu. Pro javiskové rormy sú k dts· 
pozlcll štyri scény, ktoré mOžu slú~lf 1 pre v9· 
stavy a kongresy. 

e C11rl Orf[ prevzal na nlektor9ch nahrávkach 
svojich skladieb funkciu rozprávača a komentá· 

Zdenek Košler o Bernsteinovi 

Spontánny 
nevypočitaterný. 

intuitívny: .. 

e V západnom Berline uviedli nové naštudova 
nie Borodlnovej opery Knle~a Igor. Odbornfcl vy 
soko hodnotia hudobné naštudovanie, ale r6fljnej 
koncepcii Paula Vasila vyčltajú nevkusné zapo 
jen le ,.hollywoodských prvkov", prlvefké preplne 
nie javiska o statlčnost scény. e Pau l K letz kl, svetoznámy dirigent pofského 
pOvodu zomrel vo veku 72 rokov v Liverpoole. 
Patril ku generácii populárnych dlrlgentov a pre· 
slávil sa najmll ako Interpret klasických skladieb. 
Jeho dirigents ké kariéra vyvrcholila v rokoch 
1967/70, kedy sa sta l nástupcom Ansermeta v pr 
vom švajčiarskom telese. l 

NAS ZAHRANIČNÝ HOSŤ 
Anglický klavirista 

john Lill 
Bull ate tn. zhrahtl dleta. 

Erlatuje ohod, ako taký Ili
zrak •ydrlf at do arel6bo Ye
ku? 

Mlad ltotvý talunt vyzaduje 
mimoriadnu starostlivost, lebo 
t tvot mu kladie mnohé ncbet· 
pecenstvá, najma dve: te bude 
prllts mnoho !itudovat a silm 
Sil opotrebuje, alebo sa stane 
&ubjektom flnančn9ch príJmov. 
ja som v detstve nevynikal mi
moriadnou usilovnosťou, rodi· 
čle nie sú muzikantmi, a preto 
ma ani niJak zvlá!it nedrezlro· 
vall, čo ml - ako všetkým de· 
Com - vyhovovalo. Vždy som 
cltll potrebu komblnovat hud
bu s normálnym životom, na 
rozdiel od Iných muzikantov, 
ktorl poznajú len a len svoj 
odbor. Takto Izolovaná sféra 
musi nutne straut t svoju pri
rodzenO s vle!osf. 

Poklad6te vft'aaano v CaJk.ov
llk6bo atťall sa aellll:ralk n va
leJ brltn, • I•Ito by ate daei
a6 reaomt dcma bU aj bez toh
to titulu? 

- Moje koncertné prfležltos
tl sa po moskovskom líspechu 
podstatne zvf§lll, hoci hrám 
stále rovnako. Ľudia v!ak chcO 
počuf .,obtttulovan9ch" umel
cov, preto~e aj noviny, ktoré 
sa ~lvla senzáciami, robia to
mu reklamu. VIťazstvo na me· 
dzlntrodnej sllfažl, a najma ta
kej, ako je moskovská., je pre 
tlač atraktlvne. V podstate sú 
sútaže komerčnou z61ežltosťou. 
ale muslm uznať, ~a svo jim 
spOsobom sú nutné, pretote 
existuje tofko mladých dob
r9ch klavlrlstov, že Ich talent 
musia preverlt ďa~te testy. Ce
lý život je vlastne jediná vel· 
ká stlťa! a preJsf s Ospecbom 
st1ťažnt1 atmosféru, znamená l 
dobru prlpravu na konkurenč
n9 boj o koncertné pódium. 

Akf te dl teraJif koncertn9 
plh? 

- Mt okolo sto koncertov 
ročne. Nenahátlam sa v!ak za 
kvantitou, lebo by som nec;hCfll 
t lf Iba v boteloch. AJ v9konn9 
umelec musi meť nejaký domov, 
kde sl občas odd9chne a na· 
čerpá nové sily. Tohto roku 
som mal velké turné po Spo· 
jen9ch štátoch a Skandlnávll, 
vera aom hral v záp11dnom Ne· 

mccku. V budOcej sezóne o. 1. 
navStlvlm po prv9 raz Austrá
liu. 

Vo valom repertoári Je pod· 
statnou mierou zastúpená tlel 
tvorba z nálho storočia, naprí· 
klad Jaoáčkon Concertino. Iste 
vám moderná hudba vybovu· 
je .. • 

- Mám rád kaldt1 dobrO 
hudbu, bez ohfadu na to, kedy 
bola naplsaná. Mysllm sl, ta 
mnoho dnešných skladatelov 
stratllo orientáciu. Pre mila 
musi mat dielo cttovt obsah, 
nesmie byt Iba hudba pre stro
te. Janáčkove Concertino te ver
ml zaujlmavá skladba - v čer· 
stvom št91e, páči sa ml, ale hral 
som ho, ~lai, tba raz, asi pred 
tromi rokmt v Londýne. V pod· 
state ole Je sólovou koncertant
nou sklodbou, alo ensemblo· 
v9m dielom, preto sa ťažko pre
sadzuje do koncertných pro· 
gramov. 

Poved.zte nóm olel!o k d.imo 
poňatiu Brabmsovho l. koncer
tu, ako ste ho dcmonlltrovall 
bratislavsko! vereJnosti. 

- Bolo to poňatie z 22. mar
ca 1973, na budOce by bolo 
Iné. Nikdy nehrAm tO IstO 
skladbu dvakrát - t9m Istým 
spOsobom, ale vždy sa riadim 
momentálnym pocitom. Dlra· 
gent bratislavského koncert u 
ml vycbtldzal mimoriadne v 
ustrety a spolupracovalo sa ml 
s nim ako s máloktorym. Azda 
ml budu l vytýkat. že po kon· 
rerte som neprld4val, Ilie 
Brahms te prllls vrfké a vyčer· 
pliua Jú ce dielo. nez hv po i'lotn 
mohlo P~tc nločo naslodovat. 
1\rltlrl sú mnohokrát nevyspv· 
tatefnl, Jeho pfšu - !lkoda. fa 
noprlddval, Inokedy zasa čflam 
- škoda. Zo pridával, lebo 
atď .. 

MIROSLAV SULC 

g amouejme, zCačastňova l som sa l Bern!>telnov9ch sk ú· 
lok. Autoritu v orchestri sl nikdy nevyoucoval nasilu. 

Ba moZno poveda(, že jeho llkuilky ball vzorom nepo· 
riadku. jeden hovoril cez dl'Uhliho, medzitým sa hralo 
- a ak9msl zázrakom Bernstein dosiahol to, čo chceli 
Pravda, r.harakterlsttka práce s otche:~trom, ako Ju 
uvádzam, plati prt> obdobie, kedy sonr ho mal moinost 
sledovať pri práci My&lfm '>1, ie s pt•lbudojt1clma rokmi 
ubuda spontánneho temperamentu a do!olovuje &a hjba· 
v6 múdrosť l snaha prenlknuť pod povrch i.tudovaný(;h 
elle!. Svedectvom o tom je nopr. prfstup k Straussovmu 
Ružovému govnlle~·ovl, ktorého na!.t udovul vo vieden
skej Státnej opere. 

r· ktor! nemajú motnost toledovat prlalllo Born!>lelno· 

6tdlrlgent opery SND v Bratlaluo, popredný l!eskoslo
venský dirigent Zdeniik Kol ler je v nalom hudobnom 
!ivote velmi výraznou osobnostou. )cho koncerty ' Slo· 
venskeJ fllharm6nll a novonaltudované Inscenácie ope· 
ry SND sú vidy ol!akhan6 s mimoriadnym z6u )mom 
Tentokrát sme vlak zalll ll8 majstrom Kollerom 11 úmys 
lom pripomenúť jeho asistentlirn u Leonarda Bernsteina. 
V r. 1963 ztskal totll, ako je hudobneJ verejnosti zná 
me, l . cenu na Mltropoulosove) dirigentskej sú(all v 
New Yorku. Slii!astoo pne) ceny bola ročná aslstentúra 
v NewyorskeJ fllharm6nll, ktorej 16fom bol v tom l!ase 
Leonard Bernstein. A hoci odvtedy uplynulo viac rokov, 
spomienky 11ú stille IIYé. Ver1me, ile sau)mú a) nat lch 
čltatelov. Aký )o vla11tne Leonard Bernstein? 

L. Bernstei11 a Z KuSler (Carnegie llall - april 
1963). 

vo umenie, môiu :ti~>I-ur )oho gramoiOnovó nahráv· 
ky. l tu sa lfšl prlstu () k a·eallzácll nasun .:vyklo!ollom. 
Je to predovšetkým tym, ža sa nukruca)u diela, ktoré 
sa krátko predt9m hrah 011 koncertnom pódiu. Tak od· 
padáva nielen náročné š tCadlum partltur pre úl!ely gra· 
monahrávky, ale l nebezpnt enstvo, že podoba diela ne· 
bude na snfmke taká zroJA, tlko po nlekofkondsobnom 
koncertnom prevedeni. 

. . . 
Genialita tohto lludobnJka spočlva v prostota a samo· 

zrejmosll a je takmer beznádejné vystlhnllť slova· 
ml jeJ charakteristiku. Celá jeho osobnosť Je zdánllvo 
rozporná. Iba z tohto aspektu možno porozumie( faktu, 
že Bernstein v jeden večer diriguje Mahlerovu symro 
nlu v Llncoln Centre a v ďalši večer hrá ako sólista 
s orchestrom Benny Goodman&. Riadi sa heslom: ,.H u d 
b a 1 o l e n d o b r á, a l e b o z l a - n o p r e d o v š e t 
k ý m · hudba Je rad o st l" U Bernsteina je zátllkom 
už jeho prlchod a vystupovanie. Poslucháč ml! dojem 
že sa pripravuje niečo mimoriadne. Je spontánnym 
priam žive lným muzikantom. Jeho vitalita prlspOsobu jP 
všetky Interpretačné š týly do jediného, ktor9 by smr 
mohli nazvaf ,.bernstelnovský". To sl obyčajne poslu 
chál! uvedom! až doma. V koncertnej sieni jo strhnut9 
lnterprotočn9m podanlm, ba dokonca Jo presvedčen9 : 

t11kto je to najlepšie! Hoci nemá nikdy čas (spoznali 
sme to ča&to aj my), neznamená to, že nema dostatok 

vyhranených názorov. Niekedy sa hovori o Bernstolnovl 
ako o type dirigenta - herca. Myslfm sl, že tento ná· 
zor je v podsta te správny. Lenže l tu sú Isté rozdiel y. 
Exlstujl1 dirigenti, ktor! presne vedia, kedy·aké gestá 
uroblt. Bernstein nepa rrf k t9mto rudom. Videl som jeho 
konce1·ty, ktoré sa opa kovali niekofkokrilt. Nlkdl to ne· 
bola presne nacvlčend ,.choreograflckil reprlza . Je to 
i>relo, 2o &pontilnnost strháva Bernsteina k náhlym In 
tulllvnym gestám, ktoré vychádzajO z okamžitého po· 
pudu. Touto spontánnou nevypočflavosfou je Bernstel· 
novo dirigovanie sympatické. 

U amerického publika je Bernstein vefml obfuben9 
Jeho predchodcovia v Newyorskej !llhorm6AII mail t9~ 
denno tri koncerty - aj to nie dostatočne a avš tevovanó 
V druhej Bernstelnovej sezóne musela f llbaroaOnla roL 
sfriť pa·edplatné estt> o jeden koncert - a 9!1&tky boli 
plné. Svoju obfubu u obecenstva vyut.fval k popularlzil 
(ll moderne! hudby a to l vefml novej, z ktoreJ ma ju 
poslucháči s trach. Zoradil do svojich koncertov ak9sl 
cyklus modernej hudby, kde začia tok bol venovan9 nie 
ktorému zo sl1čosnycb hudobn9ch smerov. Slovný vý 
klad Rerns teloa bol tak~ vt1pn9 a nenáslln9, že l tam 
kdo so Inokedy ozýval nesúhlas, zaznieval tentokrá' 
potlesk. Mot no nie lrenellcký - alo predsa len srdce 
ny. . . . 

O originalite Bernsteinovho predvedema sklddteb sved
či l Jeho prlstup k dielam našich skladaterov. Spo

mfname sl, že ma prekvapilo jedno tempo v tretom 
Slovanskom tanci. Prvt1 tému dirigoval Bernstein tak 
pomaly, že sa tomu čudovali 1 omerlckl muzikanti a s 
udlven9ml pohfodmt pozerali na milo, pýtajúc sa, čl je 
to tak správno. Zrejme chceli počuf mienku českého dl· 
rlgenta. PrJ Inej prfležltostl som sa snažil Bernsteina 
presvedčlf, že ,.krAsny lyrtck9 valčlk " v 3. časti Ovo
rAkoveJ Symiónle d mol, op. 70 vlastne nie je valtr. 
kom a s lyrikou nemá nič spoločné. No vysvetlite Ame
ričanovi, čo je to rurlantl 

V čom vldtw vuuos svojho pobytu v New Yorku? Naj· 
cennej§le poznatky som zfskal z pozorovania toho, 

oko rOznl dirigenti odlišne ,.hrallw no taky skvel9 In· 
strument, ak9m Je orchester Newyorskof lllharmónle. 
Ako niekedy Gplne opačn9ml prostrJrrlktunl dosahova li 
to Isté, alebo opačne - ako sa Im to niekedy nedarilo. 
Newyorská rtlharmOnla te orches ter, ktor9 hrá vždy 
len tak, ako bo dlrlguJil Počas sezOny som vystupoval 
osemkrát na abonentn9ch koncertoch o oc;omkrlit v po· 
pulárnom Borns telnovom tnlevlznom programe, kde bty
rla dlrlganll Mštudovoll .. NezodpovPdHnía otázku" od 
Charlesa Ivesa. Pripravila: A. PLASKUROVA 



V opere Knítríava vystúpili ( 14. aprlla t. r . v SND) ako host ia 
1lovlnskl sólist i :: Juhoslávie. Vilma Bukovcovtí, predstaviteľka 
Katre1111 (v 1trede) so l l ovenskými sólis tkami: Jarmilou Sedltí
,ovou, Martou /llelerovou a o rgou Handkovou. Snlmka: CSTK 

Za Vojtechom 
Adamcom 

VOJTECH ADAMEC - prOfa· 
tor dlrlaovanla na Konzanat6· 
riu v Kollclach - vo veku 47 
rokov, po tatka) chorobe akoo
til no)u ! lvotnd pAC (27. aprl· 
Ja 1973). 

Di tJIOIJIOWý 

koncer·t 
Preploon6 Zrkadlové slan 

brat11lavakého Primaciálneho 
paláca bola d ňa 17. aprlla t. r. 
nedkom pr1Jemn6ho umelecké· 
bo zUitku. Absolvoval tu mla
dý dirlsent z triedy zasl. umel
ca prof. dr. Juraja Halulickóbo 
- Pavol Procházka. Jeho tem
peramentný n6turel, umocoeof 
vytrlbentm vkusom a ohraniče
ným zmyslom pre ltýlovod, 111'
tota ge1ta l sebavedomé vystu· 
povanle boli domloaotofml 
znakmi, spreddza)6clml celt 
koncert. 

V pnej lla1tl 61!iokoval Ko
morný zbor VSMU. Tu mohol 
Pavol Procházka velmi dobre 
atavaf no technickeJ priprave
nosti profe1lonálnycb spevé'kov, 
llo 1a preJavilo na jemne nuan
sotanom zvuku a v citlivom oa
r6banf 1 bohatou dynamickou 
Aká lou. Uplatnilo sa to Jednak 
v skladbách starých majstrov 
fSchtltza, Oes ualda Venosu a 
Montcverdlho l a le l v technlc· 
ky náročných zboroch IÚI!asof· 
kov (Siavickábo, Suchoňa, Zim· 
mera). V druheJ časti 6čloko
val s pevácky zbor Ltil!nlce. Tu 
sa ukhalo, llo znamená zraste
ole dirigenta so zborom. Nie· 
kolkoročné spolupráca, doko
nalá s6hra, nhyky na gest6 
apofabnutlo sa na dotv4rajlicu 
acbopoost jednotlivcov, pulz 
mlado1t1 - to vl etko vytvára 
Istotu a radost pri lnterpreUicll. 
Ol!arujtica bola jasnosť, lesk a 
priezračnosť mladých hlasov v 
skladbe Monteverdlho. V Area· 
deltovom Madrigale zasa vynl· 
kal zmy110l pre emocionálny vý· 
raz slove. Dievčatá predniesli 
1 fahkostou , hruosťou a jem· 

Zlatý veniec 
V posledných rokoch vzrás tol na Slovensku 

záujem o rozvoJ zborového spevu. Popri mnohých 
akciách, ktoré sa zaslutlll o tento rozvoj, patrf 
dôle:tlté miesto devaťročnoJ súťaži o Zlatý veniec 
mc&tn Bratis lavy. Porl&dll ju Mestský dom kullury 
a osvety 11 Nllrodny vybor hlavného mesta Bra
tl~luvy. Táto suťaž zborového spevu bOli! - lak 
ako každ ý rok - pripravená k prlle:tltMtl oslobo· 
denla Braltslavy Sovietskou armádou. 

C10fom prehliadky je podnietiť zl! uJem o s pte· 
vanie medzi mládel ou a dospelými v amatér· 
&kych zborových telesách, podporova ť Ich a oce· 
nlt zuulrtcnu prl!cu l umelecko urovc t) súborov. 
Súť11ž o Zlutý veniec bola 8. aprlla t. r . v predpo
ludMjšfch hodinách a večer bol s lávnostný kon
cert. V prvej polovici koncertu sa prodstavlll 
š kolské &J>avacke zbory. Zoslužená pozornosť pu
bllkd pa trila dievčenskému speváckemu zboru 
Plameň, ktorý dirigoval Jozef Klocb6ň. Ziska! ce
nu zu umeleckú a výchovnú l!lnnos t. Z ďalilfch 
ilkolskych speváckych zborov, ktoré už zfska ll 
ocenenie na prehlladko ,.Bratlslav&ké dotl spie
vajú", !.d obecenstvu preds lovll spevácky zbor 
Prvosienka pri ZOS v Ružovej doline s dirigentkou 
Teréziou Rul l!!kovou. Prfjemne prekvapil 1 Spe· 
deky zbor ZOS na Dunajskej ulici, ktorý viedla 
l\lária Fon6dová. Cenu za angažovanú dramatur
giu zfs ka l pioniersky spevácky zbor Zornička pod 
vedenfm Bohumila Bll!aoa. Zbor predviedol solld· 
ny spevácky výkon a zau jal svojou sviežosťou v 
skladbách Ľubo a ~' lšera. Prvll polovicu programu 
uzavre l Pl01llersJcy spevácky zbor Slolel!ko pri • 
ODPMKG s pohotovým dirigentom Jozefom Svite· 
kom. Za Inte rpretáciu zborovej skladby zo s o· 
clalls tlckých krajin zlskal zbor ocenenie poroty. 
v druheJ polovici sa preds tavil spevácky zbor 
robotn!cke l mládeze pri MDZ s dirigentom 
Ivanom Hrdinom. llocl za účasť v sll ťažt mu 
ude lili d iplom, predsa bol jeho výkon aspoň o 
stupen nižši než u predchádzajllclch telles. Va· 
dlll predov~etkým tvrd!'lle hlasy bez zvonivej r e· 
zonanclo a málo dlforcncovauá dynamická š ká· 
la . S vofkym záujmom so oeakáva lo vystúpenie 
speváckeho sťtboru Technik s dirigentom Vla· 
dlmtrom Slujkom. Tento popredný bratislavsk~ 
mle~any zbor pr i SVST so zlll:as tnll sllfaže o Zla· 
tý veniec už devia ty raz. I tentokrát sa stal Jeho 
držltelom. V akladbAch Mlkulu, Zemanovaklho, 
Zeljenku a Alexaodrova ukázal vyspelA blasovt 

kutt6ru. avlel l vfraz a mladlat\'f elán. Precfzne 
vypracovanie kald6ho detailu preavedl!llo obeceo· 
1tvo l porotu, ktorá mu udelila cenu za lnterpre· 
tAclu ati!aaneJ zborovej tvorby a vyh16slla bo za 
absol6toabo vffua a drlltela hlavnej trofeje. 

Cenu za Interpretáciu sllčasne) zboroveJ tvorby 
udellll l Bratltlank6mu komornému zboru, ktorý 
vedie s ktlsené ruka dirigenta Antona K41aya. Hoct 
tento spevácky komorný zbor pracuje Iba krátku 
dobu, svojou Interpretačnou urovňou sa zarndll 
medzi §plčkové telesá a má pred poklady pre ďal· 
M rast. V zévere prehlladky spieval Mlelaný zbor 
bratlllavskfcb ul!ltefov s dirigentom Petrom Hra
dUom. Repertoá r zboru, zostavený z diel sOčas· 
nýcb s kladatefov (Blažek, Mikula, Domansk9, 
Gre!'lák) sl vyžiada l znal!nll d6vku umeleckeJ se
bakontroly, hlasovú vyváženosť, rytmtcktl pres 
nosť a citlivé vystihnutie atmosféry plesni. Za 
Ideovo najhodnotnejš! program a za progreslvne 
hodnoty, v reperto6rl zameranom na hudbu 20. 
storočia, udelili telesu dve ceny. 

Ušfachtll6 zápolenie najlepštcb speváckych zbo· 
rov Bratislavy o Zlatý veniec sa skončilo. Umož
nilo preveriť kvality a nevšedné nadšenie ama
térskych spevákov a v nie pos lednom rade sl 
z!skalo l radovdho poslucháča, jeho záujem o s pev 
- jeden z najkrajšlch umeleckých prejavov člo· 
veka. N. BUJNICKA 

Dirigent Technika - Vladimfr Slujka prijíma 
hlavnú cenu 1úfaže o ZlatO veniec mesta Bra~ 
t islavy. Snlmka: CSTK 

nou vyv61eoosťou 3 zbory Petra 
Ebena x cyklu O tllltotk6cb 
a dlvkách. S velkou proatotou 
boli Interpretované Sostakov i· 
l!ovo Poémy oa s lová revolul!· 
ofcb báaolkov - z nich najmä 
poéma Popraveným zaujala 
hlbkou a výborne vystavaným 
dynamickým obl6kom. Zhor 
koncertu patril dielam l loven
s kýcb skladaterov. Mikulova 
Moja rodná bola predoálaná s 
velkým zápalom a na plno sa 
v nej uplatniJe presnost súhry 
dirigenta 10 zborom. Na tra 
dične dobreJ lCll!nllllarskeJ tirov
ol od1oell Moyzesove Trávn ice 
Zmyser pre velk6 dynomlckú 
výstavbu preukézol Pavol Pro· 
chlízka v Cikkerovo nt zbore Vy
lete l sokol. Zrozumltelnosl tex· 
tu, bohatá tecbnlcká priprave
nost a strhujtici pohyb aherel!
oého Verbunku od O. Feron· 
czyho boli sku tol!oým vyvrcho· 
lenlm programu. 

S p.o mienka 

Pavol Procházka s o týmto 
koncertom uviedol výborno. Je 
v ňom prodJ>Oklad, že ako diri
gent pripravi ne jeden bodnotn1 
umcleck9 zá!ltok. 

IVAN VALENTA 

Dtla 15. februára t. r. dotlklo v Leviciach srdce jedneJ z 
najstarSfch členiek Zv!lzu slovenských s kladatelov - hudob
nej komponlstky Aosely CzlcakoveJ, ktorá by sa 28. aprUa t.r. 
dottla 85. narodentn. 

Pochádzala z hudobnfcke) rodiny. JoJ otec - Alexander 
Czlczka, odchovanec kantorskej a kapolnfckej !!koly v Regens· 
burgu, pOsobll v Banskej Suavnlci ako regenschorl, dirigent 
tamoj!Heho banfckeho orchestra a čulý organizátor 1 aktívny 
účastnfk štiavnického hudobného ! Ivota. Otec sa postaral o 
Angellne zllkladné hudobné vzdelanie a jeho prostrednfctvom 
vnikla do tajov hudobnej skladby. U! ako 14-ročná zložila 
klavfrnu Mazúrku, o r ok neskOr Etudu Fis dur. Zo Suavntce 
smerovalo jej ! Ivotná pOt do Budape!ltl, kde študovala na 
ustave Nemzettl Zenede pod vedentm L Tomku. 

Po vyštudovanf venovala svoj ! Ivot pedagogickeJ a sklada· 
tolskej činnosti. POsoblla ako učttelka hudby v Temešvári, 
v Egcrl a vo vlacer 9ch slovens kých mestách (dlhšie v Zlllne 
a potom v Leviciach, kde žila ož do s vojeJ smrti. Bola tu s po· 
čla tku rtadllelkou s úkromneJ hudobne j Skoly, ktor ú vydrl ta· 
vala spoločnost Revlczkého. Svoje klavfrne vedomosti sl do· 
pll'lala jednoročným §tOdlom u budape tlanskebo pedagóga 
J. Lauba) . 

Bol rodákom zo Spanel Do· 
llay. Po akonl!enl Ul!ltefskej 
akadlmie a Pedaaogickej ľa· 
kulty UK pílsobll na vlacerfch 
•lntach - ako pedag6a v od· "re hudobnej výchovy. V ro
ku 1154 absolvoval Hudobni 
fakultu VSMU, odbor diriaova
ale a od založenia SI!UK-u bol 
sborma)strom v jeho spev6c
kom zbore, s ktorým sa zútast· 
all početných zájazdov, nabral 
1 nimi vlacer6 aramof6nov6 
platne a zúčastnil sa oakr6ca· 
ala nlekofkých folkl6roycb tli· 
mov. Od roku 1955 bol dlri· 
aenlom a zbormajstrom Cs. roz· 
hlasu v KoiJclach a d irigen
tom J:SOS v Zlllne. Prot. Voj· 
tacb Adamec tkomponoval ca· 
lf rad tkladleb pre rozblaao
vl, televfzna a dlvadelnl po· 
treby. Vd'aka teho umeleckému 
malttrovatvu a organlz4tor
akfm achopnoatlam povznleaol 
•nohl zborOYé s úbory a pri· 
tledol ich ako dirigent k na· 
Iha popredným telesAm, ktorl 
llhtojoe reprezentovali oal e 
voUlne umenie u ob l v za
branll!l a boli mnohokrát vy· 
aoameaaol dom6clml l zahra
all!ofml cenami. Ide hlavne o 
tlnaoat vo výcbodos loveuakýcb 
al!ltefakýcb spevéckych zbo· 
roch. Ako dlhoročof externý, 
.. aktlr riadny profesor Koozer· 
nt6rla v Kol lclach, postavU sa 
do radu tfch, ktort obetavo. 10 
aápalom pomáha li ronl)at hu· 
llobni ku It ú ru a lkolstvo. 

S prof. Adamcom sa ltil!lme 
- a.ko a človekom, umelcom, 
pedaa6som, Jcultiroym pracov
alkom - o to tal le, le trasie· 
kf osud ho vytrhol nečakane 
ao aaoietenej práce 1 mláde· 
lou, ktorej sa venoval s ne
llitoou lbkou a zápalom. 

Za architektom Hr ad s k ý m 
Boha tá , rozs iahla sklada telská tvorba - napfsala vy!le 100 

skladieb - súvis( prevažne s pedagogickou činnosťou {dvoJ· 
die lne Unlaooo s 54 cvillenlamt. Sttdlum okt4v, Rytmické cvl· 
čenla 1 variantami, Technika trUku, St6dlum chromatJky, Prf• 
prava na hru tremola) a okrem toho naptsala rad ln!ltruktfv· 
nych, nofmll ktavlrnych s kladieb {Zbierka 49 klavlrnych aklad· 
bllllek Mladosť, 18 malých preltdU pre klavfr a rozlll!né cha· 
rakterls tlcké diela : pochody, tance, nocturntl, Intermezzá, fan· 
tllzle a pod.). Z komorneJ tvorby spome!lme na prvom mieste 
12 sooAt, Slavlaolku faatblu, Impromptu, Pre16dJum At dur a 
Davit vefkých preltdU pre klavlr, SonatJnu B dur pre flautu 
a klnlr, Sonatfnu G dar pre flautu, huale a klavfr, Sonatfnu 
B dur pre flautu, dvoje hualel, violu, violončelo a klavfr, Kla· 
vLrna kvarteto h mol a Klav(rne kvinteto f11 mol. 

Slovenakel hudobneJ kuiUíre 
101taoe stále llvým norom 
hstalbo, h61evnat6ho a zapi· 
lealbo umelca, pedag6sa. kul· 
ttroebo pracovofka a dobrlbo 
prlatera. 

v Prahe zomrel na Slovensku dobre známy lna . arch. Ludvlk 
Hradský, ktor9 pOsobll nlekolko rokov ako výtvnrnik nosej prvej 
scény. Bol Ďutorom navrhu scány pre proll}lň ru Bellovho Kováča 
Wlelnnda. Po vojne sa stal hlavným výtvnrnfkom trenčlunsko· tO· 
pllckých Letných hudobných slávnosti. Tomuto festiva lu dol zaufl· 
mavťi výtvarnO tvár, jednotnll umeleckll propagáciu a vkusnO re· 
klamu. Poznal vera hudobných umelcov - z mnohých vytvoril 
portréty, kresby, alebo kar lkatOr y. Na nodllvnoj bratis lavs keJ vý· 
s tave mal dve desiatky kresieb známych hudobnfkov. Takto zo· 
meraná výtvarné práca stlvlsela s Jeho ncvsodnýml hudobnými 
znalosťami. Patril k tým .,zvedavým , ktort s tá le s ledovali, čo sa 
deje v našej hudobneJ kultOre. Cest jeho pamtatkel 

C:nť jeho pamiatke. (ly) 

Konkurz 
Riaditefstvo Koozervat6rla v Bratl1lave vypl111je konkura na voJa6 mies· 

ta iJJternfch pedas6gov: 
profeaora hry na husliach 
profe1ora hry na viole 
profe1ora hry na flaute 
profe1ora hry na fagote 
profesora hry na lesnom rohu 
profetora 16lov6ho apevu 
profesora klaalcklho tanca 
profeaora na vedenie orcheatra a vyučovanie dlrlsovaola 
profe1ora povlonlho klavlra a koacertne) korepetície 
korepetftora pre balet 
profesora hudobnej ta6rie a lnton6clo 
profesora hry na biele nbtroJe. 

Uch6d~ačl mu1la preuklbat 6ploé vyaokolkoltkl vzdelanie. !Iados( du 
toi un6 t lvotopl1om, osobnfm dotaznlkom, k6plou diplomu a prebfadom 
o doterajkoJ l!looostl zalllle do 15. méfa 1873 aa rladltefatvo Koozervat6rla, 
Bratltlava, Kooveotn4 2/a, PSC 100 OO. Termin konkurzu záu jemcom vl!as 
ozn6mlme. RIADITEl! 

V oblostt vokálnej zanechala Czlczkov6 42 dets kých zborov, 
pre scénické predvádzanie určila detsk9 ba le t Hllml trpaalf· 
cl, detsktl spevohru Medved', rak a slhlk a ope retu Návrat, 
ktoreJ premiéra bola v r. 1948 v Zlllne. Z oblasu cir kevneJ 
zanechala Mluu lu C pre mtešant zbor a organ. 

Duševna svle!os t a aktivitu sl udrZala skladatelka do vy
sokého veku a t ešlla sa, ked sa niektoré z JeJ diel dostalo 
do programu rozhlasového vysielania. V. CIZlK 
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HOVOIItf JIT5Tithe Uf!OCRA 

Z POZNÁMOK 
DIRIGENTA 

• AJ.o jedul!ho z tro h hos
f ttJurtch dlrtgeutov m11 pozvala 
MH·htgan'lká štátna univerzita 
11 11 l. m e d z In á rod n 9 te s
t l v a l t a m o J š l e h o s y m
Jonlckého orche s tra 
(okrem mila holi hosťami Bul
har Keme11 GolemlnOY a An~ lt 
ťr , John t.;erewe). Viedol som 
tv l dl rlgentsk9 seminár a 
predná~al o slovenskej hudbe 
na rOznych fóruch - untverzt t
ných, Ilie l Jatck9ch. Hoci In
formovanosť o sloven~kej hud
bs bola t~tkmer nulová, záujem 
bol obrovsky a úspech - prt 
v~etkeJ skromnosti - velk9. A 
tak je tu l perspektrvna mož
nosť roz trova( vzájomné kul
túrne tyky. Zálež! už Iba na 
agentážl 8 pr opagácii diel, ~tby 
sit mená ndlch skladatelov u
pla tnili v čo naj lr~om meradle. 
Už v mtnulosll sa v USA hrali 
n iektoré na~e skladby, bil je 
záu jem aj o Interpretov, -zdá 
sa, že v sučasnosti, keď Slov
koncert nadviazal kontakty s 
egenturou HUROK, sú možnosti 
nll uplatnovanle našej kultúry 
v oboch Amerikách. 

UNIVERZITA 
• Mich iganská štá tna untver

Zit8 je jednou z najstaršlch v 
USA. Založili Ju v r . 1855 ako 
pornohospodársku školu. Dnes 
má ~ 2 000 l;tudentov a patri me
dzi na jvll č ie v kra jine. Sú na 
nej za!>tupené všetky odbory: 
technické, humanitné l umelec
ké. Musie Dep.rt••••t je sú
ča<~{ou College ume•l• a litera
ttry. lllavn9m mestom štátu MI
chigan Je L a n s l ng (160 000 
obyvatefov ). Univerzita tvori 
11ké<~l samo tatné predmestie -
E a t L an s l ng (100 000 oby
vatelovl. Hudobná fakulta má 
v etky odbory - tak ako naša 
VŠMU, pravd&, s menšfml roz
dielmi. Nllvy~e vychováva 
učltefov hudobnej výchovy 11 
muzlkológov. Pre nás je z~tujl
mavá l tamoj!;Ja katedra hudob
nej terapie. 

• Fakulta má dvoch dirigen
t ov pre vlastné dychové orches-

' tre a Jedného pre symfonický 
orchester ( túto funkciu som za 
•;tá val Ja), dvoch zborma)!>trov 
pr e r ôzne zoskupenia a jedu~ho 
odborn lka J>re jazz. PočPt ~tu 
dentov na fa kultt:' nie je rovna 
k9 - počas mOjho pOsobenla 
ach bolo vyše 30U 

• Kuriozitou unlvet·zlty Jo, 
že sú tu v duchu americk eJ tra
diele dychové or chestre. Repre
zentačuým telesom tohto typu 
je Marchlng Band - vystupuJe 
cez prestávky zápasov amertc
kého futbalu. je to Isté privi
légium a p9cha univerzity. Nuž, 
Iný kra j, 1n9 mrav... lludob
nlcl to robia s chuťou, IPbo 
19m sa zvysuje l popularita ško 
ly. Dychové orchestre majú vy· 
ntkajucu úrovl't). Bol som na 
skuške tzv. ,.B mul.stva" dy
chovky. llrall napriklad Hlude 
mlthovu symfóniu, Straussovho 
Dona juana l l l - a mOl. Pm po 
veda(, že vynikajúco. Viete sl 
teda predstavi( kvalitu ,.A muž· 
stva". Okrem toho set tu rOznn 
men le zoskupenia - až po ko
morné dychové združenie. 

• Druh hudobných produk
ci! na univerzite sa dá porov
na( s kvalitou poslucháčov 
vSMU. Kvantita Jo, pochoptter
ne, vllčilla . Vy..,tupenla su bez 
vMupného. Hudobná fakulta po
skytu je svoje fOrum l pre kon 
certy ,.amatl\rov", Ináč členov 
univerzity. Tak som napriklad 
počul hu rový recitál Charle<;A 
Sanderl.a - pa tológa ... 

ZÁUJEM O NÁS? 
• Prekvapi l ma Interes vy

nlkajnclch absolventov o angaž
mán v nll<.tch orchest roch. Ne
skOr som pochopil, preto to tak 
je. OrcheMrov je tu relatlvne 
ovefa menej ako u nás - hlav
ne t9ch, v ktorých sa dá užlvlf 
bez vedfajsleho zamestnania. 
Symfontck9 l komorn9 orches
ter, s ktorými som pracoval, 
ma jtl velmi dobrú ií roveu. Po
zoruhodná Je najmll kvalita fú
kaclch nástrojov. Tajomstvo 
spočlva v tom, že takmer každ9 
žtak - od prvej triedy základ 

Bystrrk Re~uclla pri skli!ike s orcltestrom 

neJ skoly - hrá v dychovke. 
Potom je z čoho vybrrut . .. Ale 
urovM naslch slal'lkov Je vy~ 
sla. Na pdde univerzity (nl u 
hudobnej fakulty) koná sa ce· 
loročn9 c\·klus symfonlck9ch a 
komorn5-ch orchPstrov, dlvadeJ 
n9ch, baletných a folklórnyth 
prcdstavenl 1 vystúpeni Jazzo 
v9ch skupin. Kultllrny život uni
verzit Je tak n11 ovela vyssoj 
úrovni ako v mestách, pravda, 
okrem tých najvllčSich. V Lon
slngu, napriklad, ešte nikdy nn· 
účinkoval orchester vynlkajtt 
c lch kvalit. Ale no UlllVerzlte 
v EAst Lanslngu Je to pravld 
lom. 

2tVOT ORCHESTROV 
• Ani jeden omrrltky or 

chester nedostáva st!ltnu sub 
venclu. Heslom je: Ak ho cht tl 
te mat, platte ... A tak zo loži( 
orchester znamena , ., ,~ uxus, 
!.lltžlacl bohotšlm vr.,tviim. Sku 
točne proreslonálnyrh telies Je 
vefml málo. Mo2no povod11f, že 
sú to Iba Ile, ktorO poznáme l 
u nás - 11spon podla mlon 
Všetky ostatné sú poloprofesio
nálne: hudobnicl su platen! od 
koncertu. Každý orchester je 
tak vlastne záležitosťou neja
kého spolku, členom ktorého 
sú prlslušnlcl vyššlcb sociál
nych vrstiev, flnoncujftcl [o 
krem vstupnO ho l jeho činnost. 
Pravda, dOvody sú tu nie vždy 
Iba etické a humánno. Vllčšlnou 
so podporuje spolok preto, aby 

bol titul pr e odplsanle dan!, abv 
s11 zvysovala atraktlvnosť mes
ta 11 pripravila sa pOda pre 
!>poloCenské vyžitie. To v!:etko 
znamená pre mecenášov vlast
no Istý zisk. Priemerné vstupnO 
na komorné koncerty jl! 2-6 
doiJrov, na symfonické poduja 
tla 6-12 dolárov. Značnú časť 
náki11dov sl musi orchester zo
rob)( sám. Výsledkom je vefká 
proreslonallto, jedno obsadenie 
teleso, a 260-280 koncertov do 
roka. Sk(tsle potom z,tča( dls· 
kutovaf s hudobnlkmi tba o 
urnelet•kych otázkach - a nie 
o J>enlazochl Orchestrálni hráči 
mojú relatlvne dobré platy, a 
tak jo záujem o túto profesiu 
vofký. V januári bolo na kon
kurze do kontrabasoveJ skupiny 
120 uchádzačov. 

• V Chicagu som dirigoval 
sku" ku Chicago Ctvlc, to jo 
,.trénlngov9 orchester ", nieto 
ako orchestrálna llahctl. Uro 
vOl) bola velmi dobrá. Objed
nali sl u mila Franckovu Sym
iónlu d mol a Grešákove Amé 
by. Na vi.etko som mal pol ho
dinu. Améby zahrali na záver 
v jednom kuse - a sl ušne. V 
Lansingu je orchester, ktorý je 
fPdn9m z približne 800 amertc
k9ch mestsk9ch telies tohto 
druhu. V tejto sezOne má 6 kon 
ccrtov. Vyše polovicu členov 
tvoria študenti z univerzity, os 
ta tnl su z rOznych profesii. Oro 
veň jo velmi slui.ná. Mal 'lOm 

mo!nosf pol!ut r Ozne koncerty. 
Nebudem Ich hodnotiť - tlie 
som kritikom. Iba spomenleB 
koncert Detroit Symphony l ~ét 
Aldo Ceccato l s Dánom Vlcto· 
r om Borgem - dirigentom, pta
nlstom 11 k launom. Boli to dve 
bodiny vynlko Jťicej hudby, ale 
l zábavy. 

• V USA som si overtl, t t 
šplčkv slovenského hudobnéh• 
umenttt sk ladateTskOho aj In· 
wrprctačn6ho - obstoja v mo· 
dttnGrodnej konkurencii. Zllle· 
ž( tba na prezieraveJ agentliil, 
aby sa postupne uplati\ovall. 
Odchádzal !>Om s hrejlv9m poCI• 
tom ic nlo som určite posled• 
ný, čo na tomto kontinente prt• 
spol - podfa svojich skrom· 
ných možnosti - k slrenlu sto· 
vcnskej hudby. 

Poznámka redakcie : 

HZ dostal k dispozícii kritl• 
ky koneeriOY Bystrlka Rel uehu, 
ktor6 boli uverejnea6 v ooYI· 
nteb THE STATE JOURNAL. 
UYerejllujeme z nich yfiiatky, 
dotf kaj6ce sa priamo vtkoa• 
dirigenta: 

"Bystrlk Re!ucha odchďdza 
so slďvou. Za krďtkeho pobytu 
st ztavne ziska/ ndklonnost obe
censtva t hudobnlkov. Dlh{} rad 
obdtvovatelov čakal, aby mu 
blahoželal po Jeho zďverečnom 
koncerte s untverzltn{jm or
chestr om. Bol to koncert, kde 
sa v§etko darilo. Dobr!J bol pro
gram, dirigent, hudobnlct t hos
futtíct huslista Roll Schulte. Tak 
vyborne sa nehrd pod taktov
kou prlemern~ho dirigenta." 
(THE STATE JOURNAL - 5. 
III. 19731 

"Hra orchestra - prt dtelacll 
GreMka a Reeda - ako at Re· 
!uclzovo dirigovanie bol1 pre· 
ctzne. Dirigent, ktorý md po
vest umelca, presadzuttíceho 
moderných domďclch skladate· 
rov, zanPchal dofem, ~e sa o 
súčasných skladbdch vyzna ver
mt dobre. Franckovu Symf6niu 
d mol interpretoval tak, aby 
dosiahol velký zvuk. Orchester 
teho požiadavke vyhovel a 
skvel{jm vgkonom postavil 
Franckove me16dle do natpriaz
nlvetSiel!o svetla. Zdt! sa, t e 
Re!ucha te dirlqentom, ktorO 
dokdže tlmoett vzruSuttíco veci 
.sftCasn~ l roman uck(}." 
(THE STATE JOURNAL - 12. 
ll. 19731 

Nové úlohy Slovkoncertu 
v9ch odboroch u vokálnych sOIIstov a 
pod. Situácia v možnosti uspokoJenia do
mácich usporladatolov l zahranlčn9ch 
partnerov v oblasti vrcholného koncert
ného umenia teda nie Jo dobrá. V t6to 
chvlfu vid! vedenie Slovkoncertu (edl
n6 mo4oosť v angažovaní niek torých 
ipičkových lnlltrumentálnych a voká l 
nych umelcov do svojej inlítitúcie, vy
tvorit podm ienky pre vznik ďal illeho slá
l!lkovíiho kvarteta, pripadne dycho'Vého 
kvi nteta, pnstupno mol no komorného or
chestra. Jedine costa proresionallzova· 
nla ďal Ich komorných súborov, koncert
ných, voklllnych a In trumentáloych ~6-
llstov vedie k postupne( náprave teraj-

v9sledok bol okouomtcky e(ektivny. Prá· 
ve tu sa v!;dk pro(avuje nadbytok pro
dukcie programov. Preto v tomto obdobi 
preveruje prlslusné oddelenia Slovkon· 
cortu urovet) reprtzovan9ch programov, 
Ich ceny, honoráre, ztntenzivt)u(e vnutro
!>tdtnu činnos( u prur.utl! na skvalltnAnl 
propo~atn9ch matertalov. 

(Dokončenie z 3. str.) 

lleml , ktor' pre tlanost Slovkoaeartu 
YJpiJDUII ~o dYerOY XIV. zjazdu e ll 

ldeoloalckfeb pl6o, stoji dnes pred tou
to inltlljcfou ďaliia Yýznemná iloha -
urobiť prleakum • pripravi ť materiál o 
llrokom aprtstnpnen( kultiírnych hod-
• íl t precujtclm na ce lom hem! SSR. 

Máme enor·mný záuJem o ďalši roz
voJ estetickej výchovy slrok9ch vrsttev 
naslch pracujťicich, osobitne však mláde
te, 'lO zvláštnvm zameran lm na robotnlc
ku mládPž. vera sme už dosiahli, n ~i.e 
úsilie bolo korunované viacerými 
uspech ml. Vyvrcholenlm tohto usllia 1e 
medzlnárodn9 hudobný fastlval Brati
llank' budobn6 slhaosli, ktorý sa v 
pomerne krátkom čase vypracoval. vďa 
ka svojeJ 1nterprPtačneJ, dramaturgickeJ 
& poločenskeJ iírovnl, no natmll vda 
k a obrovskému záuJmu bratislavského l 
mimobratislavského publika na jedno z 
popredných miest medzi európskymi je-
ennýmt resttva lml. Tento úspech by ool 

Iba exkluzivitou, ak by tu nebolo lro
kébo zázemia celého radu hudobnvrh 
f estivalov l Jarných l Jesenných l v mno 
h ých mestách a mestečkách na celom 
uzeml Slovenska. Nalfm clefom je, roz l 
riť •o detkfch krajoch sieť miest, kto
'' budt prnldelnf mi n11porladatotrnl 
j(oncerto6ho i !Yota a umožni( •l men-
11m tnest6m, ktoré pre to ma jú pod
mienky, eby mell možnost Yypol!ut sl 
nde J10predn6 hudobnii súbory, telcsti 
a diYedlt. Strokému sprlstupnenlu hu
dobne! a divadelneJ kultúry však t>što 
ato (a v ce!>te niektoré obJektlvne l sub
Jekt!vne prekáfky. 

Slovkoncert, ktor9 je zodpovedn9 za 
tuto člnno ( v hudobne j a dtvadelnet 
oblasti ne celom uzeml SSR, sa nemOže 
uspokoJI( s týmto stavom. Materiá l o ~l
rokom sprfstupnenl hudobného a diva
delného !Ivota na úzomf SSR, ktorý pri
pravuJe, sleduje jednoznačne clef, kto
r9 bol vytýčPnf v záveroch XIV. zjaz 
du KSC; uroblf vietko pre to, eby sa 
kultira sta la majetkom llrokfeb vrstiev 
n8ilch ,racnjiclch. 

Konstatov11ll sme, fe podstatné rozsl 
r enlf' hudobného a divadelného života 
prPdflOkladá kvllntitatlvny l kvalltatlvny 
rozvor koncf'rtného !Ivota l rozvoj kon
certov pre mládež. Ztar, často sa stáva, 
tfi ntti.f' zámery, dramaturgické plány sa 
dost éva ju do rozporu s možnosťami se
rlóznPt realizácie nielen u usporlad~tte
lov, ale v nmotnom Slovl&oncel'te. A&e.a· 

tur.t musi pri realizovani svoJICh drama
turglck9ch zámerov uzko spolupracovdf 
s lnterpretncnyml umelcami. ktor! sú vo 
vllčslno pripadov zHmestnanl v in9ch 
kultt:trnych ln'>lllúr tuch l Slovenská fll· 
harmónia, SND, Stlltuu filharmónia, Ces
kos lovenský rozhlas a pod.). re prtro
dzené, že zodpovedné plnenie umel?.c
kých a pracovn9ch ttloh v materskej :n
~ tllflrll jo prvorudé. Nároky a kritériá sú 
stál<t priSilfljsll', a tuk pri realizllcli plá
nov domácej a zahraničnej agentáže sa 
dostha často Slovkoncert do nevyhnut
nfch ro~poro• s poprednými slovensl.ý
ml k ulltírnyrnl lnllltúclarni. V súvislosti 
s prfslnsnýml uzneseniami st ranlckych 
a tétnycb org6nov roz fril a neustále 
rodi ruje Slovkoncert v9menu koltúr
nych hodnôt 110 socialistickými krajina
ml a export ná ho socialistického hu
dobného umouia do krajin nesoclalistlc
kých. 7.ttlf, možnosť nast:'l ponuky to s 
ohfadom na rozvo[ t9chto medzinárod
ných stykov v~dy nwn~la a menšia. S vý· 
nlmkou klovh·tstov vo všetkýrh ostat
ných odbororh le šlrko ponuky pre za 
hrantenýc:h ptlrttwrov vonkoncom nevv
hovnjt"u• o~. 1\,t jhorsla (t' situácia u dlrl 
gt'nlov, knmorn91'h snborov, u vlolon 
l'ellstov, huslr o;l ov, v nif'ktorýr.h hltt~u 

oJ sltulicle. Jo prirodzené, že prv9m 
prl'dpokladom fo vysoká umelecká úro
vet1 všetkých angažovaných umelcov. 

Na useku ~ábavy !la podarilo v Slov
koncerte prtpravt! celý rad nových pro
gramov vlastneJ produkcte. Ak sme pred 
rokom stáli pred problémom, že pre pO
dlové koncertné vystupenla nemala na
~~~ a~entúra zo slovtmsk9ch zabavných 
pro,~erumov tukmer čo ponúka(, teraz (e 
sltullcla celkom opilčná. Produkcia Slov
koncer tu (e momentólne väl!illa, ako je 
mozné oa tízeml Slovenska uplatni(. Jo 
Jusné, žo kt~J.d9 zúbavný program, do kto
rl\ho sa lnvl'stovull ľ i nanCné prostrled
kv, musi mn( tol ko rnprlz, aby komerčný 

Sloven&kd hudobná kultúra sl po tieto dni pripomlna 25. výročie umeleckej 
pr4ce sríboru Lúčmca. V budrícom čísle prinesieme materiály o t omto poprednom 
sloven 1..-otn t.Z.Jse. oko •J • jelw jubzlejnsích P.Oclujatiaclt. 

Predmetom ka t.dodnnn~>r po.:ornostl na
ši ch občanov .,ll hudobné produkcie v 
kaviarňach, reštauruclách 11 zariadeni 1Ch 
Interhotelov, kde sa k násmu publ•ku 
pripája eSto mnohtvo zahrunlčn9ch nos
ll a turistov. Táto rozsiah la hudobná ob
last zostáv11 už dlh~· roky va~nvm prob· 
lémom - a to a1 napriek tomu, že urá
vo na Slovensku máme ci'IY rad prvo
triednych suborov. ktorf> zaznamon111l 
mnohé uspechy doma al v zahranltl. 
Práve preto, ~~~ niekorko ~oú burov pOllta· 
vilo z hfadlska drlunaturglckého a In· 
terpretačného pr ial! ku úrovne pomer rul 
vysoko, vyvstal r ozpor ro~diel uv v úrov
ni t fchto súborov a skupin. No na lzá· 
vdnej le sú tu problémy kulttírno-puh
tlcké, SOCIOIOHICké a SOCililne. 

V oblasti koncertneJ l v oblastt Zdbav
ných programov sa rozslrujo v9mtma 
medzi Slovan kom a českymJ krtt.Jln!llllt. 
RozvoJ výmeny kultúrnych hodnot me· 
dzl nallml národmi dostáva ortciii l nu 
platformu uzavretun dobody na koord!· 
načncj poradu Pragokoncertu a Slovkon
certu. Koordinácia v agentázne( prác! 
slovrnskoho a českého hudobného 8 dt· 
vudelného umonia stoff terdz v popredi 
lhlsej pozornosti . Vo vnutrostlltneJ a~Pn· 
t11Znej činnosti Ide v prvom rado o pod· 
stdtny rozvoj vzájomného poznávania 
obidvoch naslch národn9ch kultOr. V 
ztthronlčnel ogentáll zasa o koordi nova
ny rozvoj exportu do nesoclaltstlckýth 
krajin so ~pectlllnym zamerantm na!.e l 
pozornosti na krajlnv tretieho sveta Sme 
sl plne vedomi nesmlernych motnost( 
nxportu no~oj vyspeleJ !>OCl allstlckel kul
tury o (ej jedlnečn9ch schopnosti !ôtr l f 
vo všetkfcb teritóriách svet11, kde c;t' l>re 
to vytvorené podmienky, pokrokov~ IdeA· 
ly socializmu medzinárodnou rečou hud• 
by, ktorá je zrozumltefná všetk9m ná· 

· rodom sveta. V tejto oblasti vidia v ... .-r kv 
agentúry soclallstlck9ch kralfn nov~ vý· 
znamné Internacionálne po!>lanle. K t ým• 
to myllleokam sa manifestačne prlhlli · 
slll ne svo(el posledno( kon fer encii Y 
septembri 1972 v Budape t i. Nalla urnc
l eck6 egenUira Slovkoncert bude zherY 
tejto konferencie v medzinárodno! vf
mene kultúrnych dohlld dôsledne plnlf. 
V tom vldl jednu z hlavn9ch íi loh pre 
odu pr6cu Y najbiiZ ·om obdobf. 

LUBOMIR C:JZEK 


