
Urneleckd kritika 
•d•ady 
~roveft 
po•lanf 

• Ka~dá spoločnost sa snažl určiť 
zásady umeleckeJ kritiky, zabezpečiť Jet 
ob1ekt!vnosť a zvýraznlf toJ runkclu. l u 
nás sa vera rozmýšla o Ctrovn l, funkcii, 
poslanl a zodpovednosti umeleckeJ kri
tiky. Z tých to dOvodov bol po tieto dn i 
l ll. seminár mladých kritikov, ktorý 
okrom Iného mal pripomenúť hlavou ná
-ph) a povinnosti krlticket práce. 

sú, čo možno z nich Yybedaf a vycftlf. 
Bez te tto dešilracte ťažko Ut'čif skutočm) 
spoločenskú funkciu a hodnotu umelec· 
kého die la. 

• Kompozfcla uvedena do spoločen
ských s úvislosti 1& stálou konfrontáciou 
umeleckeJ vtpovede s objektlvnym po
chopenlm posluchača, ktorý mé z ur
čiU!ho umelec)<ého diela tým viac, čfm 
je prlpravene jš( pochopi( a prttaf Jeho 
vnutorné súvlslosU 1 vtslednf ldeovt a 
Juds ký zmysel. 

• V tomto dialektickom vztahu má 
kritik závažnú Olohu: musi hodnoty od
krývať, vere jne o nich hovorlf, upozor· 
nova( na ne poslucb6čov, prfpadne leb 
svolfm uznanlm spropagovať. Kritik ne
holduje "s tatickému 1de6luw. Veri, že 
každá vynaliezavosť čl nov6torsk~ čln 
uvoltlujú cestu pre zrod d alšlcb diel. 
Snaž! sa udom6cnlf nesporné hodnoty 
vo s vojom prostredi a tak poztttvne 
ovplyvňuje stabUitu hudobneJ kultúr y l 
vývo jové trendy. SOčasne uči tvorcov 1 
nutnej, hoci niekedy trpkeJ dialektike. 
Každé nové dielo to tiž prlná§a čosi nové 
do neuzavretébo procesu, dotvára a r• 
vldute názor na staršie diela, zasahuJe 
do momentálneJ hierarchie hodnOt. 
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• Niektoré kritické smery sl myslht, 
že uZ púhy popis čl ana lýza sú súl:asno 
aJ hodnoten!m diela. No my chceme od 
kri tiky viac. NeJde nám len o preniknu
tia do umelecke! štruk\ ury s kladby, do 
jednotlivých čiastkových operácH, čl 
umelecke j technológie . To Je Iba nevy
hnutné východisko k hodnoteniu. Skutoč· 
ná kritika sa snažl dešlfrovat viazanosť 
umelecky rozvinutých hudobných prvkov 
na psychiku č loveka a teho náladovo
cttové rozvrstvenie. Umelecké dielo ne
moino redukovať len na techniku. Bolo 
by to zúženie práce a významu umelca. 
~de nám o nielen subjekt!vne vycltenle 
toho, čo skladba vytadrute, k akému ob
sahu sa prlklát)a, a le l o hfadanle ob
jektlvnych zékoni tostl vo vllzbe usporia
daného h udobného ma terlé lu a obsahu, 
ktoré vyjadru je. Kritik mé teda hovorit 
nielen o únosnosti a hodnote východis
kového stavebného materlélu, o vntHor
ných propot•ctéch, gradáciách a uvor
nenlach, o novostl čl tradičnosti pros
triedkov a technik, nie len klastrlkova ť 
osobitné črty tvorcu a hovoriť o tom, čo 
sl skladater z mnohých a lterna ttv vy
bral, čoho sa zriekol, čo natlep!lio ovlá
da, ale sučasne al der>trrovať Judský ob
sah hudobných riešeni a tým 1 pravú 
spolol:enskiÍ funkciu tednotllvých kom
pozfcll. Kritik sa musf snažiť odhali ť 
to, ako s ú tednolllvé prvky techniky l 
procesy kompoz!cie viazané na obsaho
vé fa ktor y, a ký Ideový nábot v sebe ne-

• Hoci pracu je s viacerými e tickými 
ka tegóriami, Jo pre kr itika zvlášť dOle
žlté, aby vychádza l z Js tOt a perspektlv 
na~oJ súčasnosti, aby s vo ju prácu pred
cho! vierou v pozltlvne obsažné umelec
ké dielo. NeJde nám v žiadnom prlpade 
o ll kýs l oficiálny optimizmus, ktort by 
nedovofoval vidief 1 veci zložité - pri
padne protikladné. Najrozh ladeoe jšl kri
tik pomáha upevnovaf kontakt "menia 
so životom vo vedomi, že zdravé ume
nie sa rodi vtedy, ked má tvorca pred 
sebou svo jho konzumenta. slúži Is tým 
Ideá lom, chce byf adresný a má pred 
sebou jasné umelecko-Ideové ciele. Kri· 
tik sa s naž! pochopiť l tempo sťľčasného 
umelAckého vývota, pomáha vývotovet 
logike, sleduje, ktoré kvali ty dostáva )IÍ 
charakter trvalosti a v zmysle te jto lo
giky J nie násilne) t rtedJ l nové čl ne· 
vyskúliané umelecké prvky. 

ZDENKO NOVACEK 
Krátka umeleck4 porada pred k oncer tom. • . Dietr ich Fischer-Dleskat' a Svia• 
to.flau Richter. Snlmka: B. Ben!čck 

IV. ročník medzinárodnej rozhlasovej súfaie 

PRIX DE MUSIQUE 
FOLKLORIQUE DE RADIO 
BRATISLAVA 1973 

V dňoch 25.-28. septembra 
t. r. bolo v Cs. r ozhlase Bratl· 
slava • fznamné medzlnérodn6 
podujatie. Devätn ať r ozblaso
• fcb stanic l!lenskfch l tétOY 
organizácie OIRT a Juhoalhle 
alíťa!llo s nafpozorubodne jl1nll 
zvukovými sntmkami folkHirneJ 
hudby. Do súťaie se prlhlh lll 
rozhlasové stanice: Banské 
Bystrica , Berlin-Radio DDR, 
J),rlln-Slimme der DDR, Brati· 
slavo, Brno, Bucuresti, Buda· 
pest, Kolice, Krak6w, LjublJa· 
na, Moskva, Novi Sad, Ostrava, 
Plzell, Praha, Sarajevo, SkopJe, 
SoUa, Warszawa. Súťa! hodno
tila medzinárodná porota, k to· 
ret l!lenml sli r ozhlasovt pra
covnlcl z odboru fudove j bud
by, 1!1 hudobného vys ie lania. 
Slíťalllo s a v 3 kateg6ri6ch: 

l . Nah rávky fudovef plesne 
pre s61ový s pn • liprue skla
daterov s lubovornt m sprle.o
dom. 

2. Nahrávky ludove j plesne 
pre sOiovf fudový brnka cf a le
bo udleracf nástroj, v tiprave 
skladatefa a lubovornt m sprle 
•odom. 

3. Nahrhky Judovej plesne 
píiYodnej s pevácke j skupiny 
bez tipruy skladatefov s Ju
bovolnf m s prievodom. 

Slifaž bola vere (n6 a konala 
sa • Zrkadlove j sieni Prima
cialaaho pali ca Y Bratlala•a. 

Porota odpoi!ala ll .afalafclt 
nabr6•ok. Dlia 27. •ptemln'a 
o 19,30 bod. bol • Kf'acertHj 
sieni Cs. roshlan koecert "fi· 
tuo•, aa ktorom riJidltef Ca. 
ros blaaa a a SlOYea1ka doc. dr . 
Pa. ol K o Y a i!, CSc., Nf Ho· 
dobniiho yyslelaala Zdenko M l· 
k u l a a predHda ,oroty dac. 
dr. LadJsl.. 8 u r la a. CSc., 
odon dall ceay: 

V P"• l kater6rll - a61a
výcb apevoY, zlskall ceay tlata 
r ozhlaao•6 ataalca: 
1. cena - Bratl1lna 

zlata medaila - .,..ana 
Darina Lali!lako•a 

ll. cena - Praha 
strleborna m&aalla - ape
di!ka EYa Peckod 

111. cena - BratislaYa 
bronzoya medaila - spa
v6i!ka Helena zabradtúko· 
' ' ·Zhodnfkod. 

V dr uhe j katea6ril - s61o
vých fudovfc:b abtrojoY: 
1 cena - Plleil 

zlata medaila - Jb Ro
kyte, hra na tympaaon 

t' cena - Plni 
atrieboraa medaila - Libu
le vachaiDYa - lin •• 
harfe 

111. ceaa - Praha 
broazOYa •edalla - r ... l 
Jurkoni! - llra u l aiYn. 

(Pokrato .. o1• oa a. ttr.) 

Fischer -
M álokedy sa človeku naskyt· 

11e prilezitosr byt svedkom 
takej vzácnej chvíle - vrchol
ného interpretačného umenta, 
ako tomu bolo 4. okt6bra t . r. 
v pražskom Dome umelcov. Na 
úvod série piesňových k oncer
tov CF vyst úpili dvaj a umel
cl, najpovolanejfl majst r i v 
súčasnej dobe: DIETRICH Fl 
SCHER· DI ESKAU za kl avírne
ho sprievodu SVIATOSLAVA 
RICHTERA. V spojenf v súčas· 
IIC/ podobe ich najzrellieho ln
terpretačnéllo maj strovst va 
otvár a sa pred posluch.áčom 
kniha vzor ového interpretač
ného umenia. Ich celovečemý 
program, zostavený z piesni 
HUGA WOLF A na texty básni 
EDUARDA MORfKEHO, j e vý
slednicou d lhodobej a nesmier
ne náročnej l zodpovednej ces· 
ty k umeleckému prejavu, J.: to
'Ý už vla.ft ne prestáva f rapo
cat svoj ou dok onalosrou. ale 
P'iamo a doslova sl podmariu
je posluchdča onou vzácnou 
imaginat w notl silou tvorwéltn 
procesu, ktorou disponujú tba 
najvčičšl z najväčl1ch. Koneé
ne - komorná hra, najmči do
konall accompagnato, patri 1.: 
najt yptckejl im a •lajsugest lv
nej l ím pr ejavom Richterovej 
l~ry; popier a a vyvracia nim 
tak nepravdivo roz§ir ované 
.. postrehy" o richter ov$kej ne
tflscipllnovanost i , svojvo(nost• 
náladovost l a pod. Sprevádza
j úci Ricllter stáva sa najpokor 
nej l lm a naj dlsciplir1ovanej$im 
sltdobnikom umenia! Pr avda 
ak dtsctpllnovanosr nechápeme 
ako akadlmtck rl 1uchopárnost . 

Dieskau a Richter - . 
Partnerský vzfah Fischera
Diesk aua a Richtera vyznieval 
ako naprosto jednotný, orga
mcky spl ynutý cel ok, ktorý -
hoc zl ožený z odll$nýclt ume
leck{jch naturelov, dokázal sa 
plTI8 podriadi f jednotnemu 
umeleckému zámeru. Co bez
pochyby sp(lja oboch umelcov, 
to stí ich ir1dw1duálne skl on11 
k naprostej oddano.~tl pre mu
zicírovanie, bohat stvo a hlbka 
ich 11udobnčho svet a. ellu. poe
tccke/ f arltázte. Obom je cudzia 
vonkaj§ia p6diová efektlvnosr 
Dokazujú t o 11lelen na svojich 
koncertoch, ale tak ich pozná
me aj z ich najlepiPI spoloč
nej gramof6novej nahrávky 
Brahmsových plesnf K rásna 
\lagelono 

w ol/ovo pcesne na Morikelto 
terty prec:tstavujú skvost 

-omant ickej piesňovej literatú· 
ry. Wolf, poznamenan(l genia· 
Zitou Scltuber tovou. pottčený 

Wagnerovým dramat ickým uče
lllm o j ednote hudby a slova, 
zužit koval cenné podnety svo
fei doby a znásobil icl1 svojou 
iedinečnou schopnosf ou poetic
kej inlptrácie. O Wolf ovi sa 
hovorí, že bol najvtlč~ím psy 
f'hol6gom, akllho nemeck4 hud
ba od čias W. A Mozar ta ma· 
la. Na rozd1el od Schuberta a 
Scltumanna, Wolf nezhudobnil 
háseň. s ktor ou sa 11estotožnll, 
nlebo ktorá mala slabf le ume
IPck é čl b4.fnické hodnotu P~e
to rad!e1 zhudobňoval uäčl1e 

básnické celky jednéllu básni
ka, nei jednot livé básne. Z ta-

kéhoto rodu poch4dza aj súbo,. 
pcesnl pre celovečerný pro~ 
gram, rtapisaný na básne Edu• 
arda Mor ikeho. V jeho ver šoch 
ruzš1el skladatef takmer explo~ 
zívnu illšplráciu a bohatú lw
dobnú mvenciu l romantickú 
obraznosr. Tento cyklus napo
kort patri k skladatetovým naj .. 
lep~ím d1elam, plne vystihuju• 
c1m Wolfov prínos pre svet o
vú piesňovú literatúru. 

z takéhoto aspektu prtstupo-
valt k ir1terpretác1l aj Ft• 

scher-Dieskau a Sviatoslau 
Richter, plne odkrývajuc dopo
~~a( nárn zatajené krásy tejto 
h••dby. Nechajme bokom kon
Uatovanie o vlrt uoztte, tá tu 
nevynikla, bola samozrejmos· 
tou, nepoctrovall sme indivt .. 
ducilne ant 11ádheme zafarbenú 
Dieskauov baryt6n, neoslnil n4s 
ani zo s6lovýcl1 rec1tálou zná .. 
my Richterov dynamizmus: bo .. 
lo to um en le v tom naj .. 
ulastrtej šom slova zmysle zo
vreté do jednot ného s1rlbenf .. 
ho celktl, prebo1tatého na t as .. 
cinujúce registre výrazových 
nuansl, fráz, lta]Subtflnejšej 
dynamiky, agogiky a najmd 
presvedčivého u plne angažo
varléllo obsahového zaruetenia. 

s (ÚtOS(OU TnOZ/10 Iba konfta• 
tovar . te na drul1ý deň po 

pražskom koncerte umelc1 pre
cestovali cez Bratislavu do Bu
dapešti '' ča.~e nafullndl'lelšom, 
v čase BHS 

MARIA N JURlK 



Výbor pre slovenský koncertný život rokoval PREHLIADKA 
ROZHLASOVÝCH NAHRAVOK 

... o rozvoji hudobného života v krajoch V rámci BHS a lnterpódw 1973 uspo· 
riadni Cs. rozhlus - hudobnO vysielanie 
v Brutlslave (z poverenru skupiny hu· 
dobných expertov OIRT, ktorá zasada la 
v llelslnkách v ml1jl t. r .) prchlledku 
rozhlasových nahrávok mladých umel· 
cov do 30 rokov zo socialistických kre· 
jln, resp. č lenských krajin OIRT. Druhý 
ročn l k sa us ku točni! v priestoroch SIIF v 
dnoch 3.-4. X. t. r. Ztttastnlll sa ho 
zástupcovia rozhlasov z Moskvy, z Var· 
šavy, z Prahy, z Budape~ll. z Bukurestl. 
z Berlina, z Belehradu a z Bratislavy. 
Prltomn! pracovnlcl rozhlusov st vypočuli 
nahrávky Nového Budapeiltiltnskeho slí· 
čikového kvarteto, huslistky Márie BA· 
lintovej, klnvtrlstu )eno )andu ~ Dycho· 
vého kvinteta hudobnej mlädeze Maďar· 
ska (reprozontácla Magyur RádiO Bude 
post). Radlo DDR Berlin predstavilo Pet· 
ra Wobkeho, Rcglnu Wernerovú, Kon· 
rada Othera, Renate Bromannov6, Wtn· 
rrleda Apela, Rosemarie Laugovú, Sleg· 
rrleda Lorenza. Cs. rozhlas z Pruhy pred· 
stavil Vladlmlru Bouchalovú, Frantllka 
Malého, Cs. t·ozhlas Brullsluva sn pre· 
zentoval Jurajom Alexandrom, klavlrnym 
duom Salayovcov a dirigentom Stela· 
nom Róblom. Ralilo Moskva predstnvllo: 

V rámci Brat islavských hudobných 
slavností zišli sa dtia 7. X. t. r. čle

novia V ý b o ru pre s l o ve 11 s k ý 
k on cer t 11 ý ž l v ot, ktorý pracuje 
pri Slovkoncerte a združ.uje popredných 
predstavil el ov hudobného života z cen
tra l krajov Slovenska. Na programe ro
koL•ania bola informácia o druhej a tre
tej etape rozvoja koncertného života v 
krajoch, otázky kvaltly 'koncertov v pod
mienkach rozvinutého koncertného živo
ta najvýznamnejších slovenských miest 
a v stivislostl s tým zásady výberu do
mácich i zaltra111čných umelcov. V zá
vere jesenného zasadnutia výboru refe
roval námestník riactitel a Slovkotwert u 
s. \fi.~ko vič o zjednotení ::ámerov v stí 
vislosti s Oillavaml 30. VJjročia Slovetl
skélto národného povstania a o účasti 
hudobného í ivota SSR na akciách Rolw 
čc.~l.:cj lwdby. Ovodné .~lovo k tiUZttače
nemu programu mal riaditel Slovkon
cerltt prom. llist. Ľubonttr Citek. V 
stručnosti zhodnotil činnost krajských 
stredisk Slovkoncertu za krtltke pred
chádzajúce obdobie a v tejto súvislosti 
vyzcl uihol prácu banskobystrického stre
diska, kde sa veľmi úspešne ppdarilo 
(až. 11a 2 okresy v kraji) rozllírit pra
videln/i hudobnlí život vo v§etkýcl& vile
Jich mestách. Toto strecllsko má pred
nost i v per sonálnom dobudouarll, takZ.e 
sa plne môže venova( zvy§ouaniu kva
lity orgarrizátorsko-dramaturgickej prá
ce. ZuláU sa zameral na nedávne kolé-

Na tom 
pracuiete? 
.. • odpovedá klaviristka Taťjana 
Fraňová-Ihrlngová, pro[osorka 
Konzervatória v Bratisl ave. 

Pred nedávnom som sa vrátila 
z koncertného turné u Soaruel
. ~ku, so Slovenskou fillwrm6 uott a 
dirigentom Zdetíkom Bllkom som 
ltt hrala Beetlrovenov 5. klavtmtJ 
koncert. Dňa 13. októbra t . r. 
tom tíčirtkovala u televíznej reló
ctl o Franzovl Lisztoul so sklad
~ott Večemá harmónia. V rámci 
t•ýročta SLOVKONCERTU má b/lf 
nrellrá vk a pre zahraničných age ll· 
tou. Predstavim sa tu Rapsódiou 
•l mol od J. Brahmsa, Preltídiami 
Cl. Debu.\syllo a praudepodobrre aj 
Prelúdram1 A. Skriablna V jatwlí
•i b. r. budem mat 11 Brattslave 
•ecitál s programom: Partita J. S. 
Bacha. Beellwveno!la Sonáta op. 
Ll l a 24 prel1idii A. Skriah111a. Za· 
lia{ presne neviem, čl sa 11 I'IO· 
cembn alebo v decembri usktttoc
'" zájazd do Indie - v •ámcr 
kullt4rnej dohody. l §la btJ som 
rraň spolu s huslistom Petrom Mi
chalicom. V marci budúceho roku 
ma čaká cest a do Maďarska. kde 
r11ám hral koncert F. Mendels~olt
na- Bartholdyho. Na koncertné 
turrrl do ZSSR Idem na jar roku 
1974. (mm) 

Technik 
koncertoval 

gium mi11istra kultúry SSR, ktoré bolo 
v Košiciach a o. i. r iešilo i otázky sir
šteho sprí.~tupllellia kultúmych hodnrit 
čo najuačšiemu okrtthtt pracujúcich toh
to kraja. Kritické pnpomienky z tohto 
kotegta, ale i z tiM r iadílela SlovkO/l· 
certtt vsak zrejme nezostanú lett " po
lohe hodnotenia momentálneho stavu, 
ale pripravuje sa celý komplex opatre 
IIÍ pre t o, aby Ko!ice ako východoslo
venské centrum zdruittjúce clnes 170 000 
obyvateľov sa stalo mele11 spoločenským, 
ale aj kttlttirnum centrom. Nejde v.~ak 
ten o Košice. ale o celý VýČIIOdosloven
ský kraj, ktorý sa l v oblasti hudobného 
:ivota mu.~í dostať - a dostátJa na po
trcbn tí 1.-ual//utivrw úrouetí. VeCmi zlo
zita situácia je t v Zúpadoslouen.~ko•n 
J..·raji. najmä uzhlaclom na kádror·é t>b· 
suclenie a zvýšené twroky na bohatý 
ku1ttirny život prol'e u tejto oblasti Sln
t•enska. Napriek nedávnum fa:kostiam 
sa dosallujti ve(mi dobré výsledky a 
oproti mitwlému roku sa realizovolo 
pribli::lte o 100 pť'rcent akcií utac. Sloii
J..·oncert ako celok usporiada roč11c tri 
a pol tisíc koncertot>, čo je iste 11ie ma
lý poi'et. Nejde v§ak len o lwantila, 
no u budrícnosti treba rozmýUat a rea
lizouať rad opatrení, ktoré by ZVIí~:ll 
1..-ualiltt poriadatelskej činnos ti. V krát
ko.~tl sa Ľ. Cižek :mienil aj o proble
matike organizátorskej práce 11 rámci 
BHS. ked!! sa len 11 Bratislave v dvo}· 
týzdtiovom i11t ervale bolo treba postaral 

o tíčitrktl}ticiclt na 55 podujatiach. ktorí 
po skončem jestwalu pokračujú 110 u:e
mí SlovensJ..·a pod dohladom oblasltrýclt 
stredísk Slovkoncerttt. 

• V týchto dňoch s11 
z Colombler ( Svajčlar
sko l vrátila delegácia 
slovenských akordeonl• 
tav. Zlacl Konzervatóriu 
v Bratislave )ulla'\na Ku
čerková a Tibor R'ácz sa 
zúčastnili medzinárodno! 
akordeónovej sufažo 
.,Trophée moodlal de 
l 'accordeón", vyplsancj 
medzinárodnou organi-
záciou Conrédératlon 
mondlllle do l'accordeón. 
Se!>tnásf krlljfn vyslalo 
26 sufažlaclch do kate
górie koncertných llólls
tov, v ktore! súťažili aj 
slovensk! a kordeonlstl. V 
prvom kole sCtfaže sa 
hrali povinné skladby, v 
druhom varne volený 
progrum. Výkony posu
dzovala porota, zostuve
ná zo zástupcov ll štá
tov. Tibor Rlicz zásluhou 
svo1e1 techni ky l výt•azo· 
vo náročne realizované
ho programu - zosta· 
veného zo sovietskej a 
čuskoslovcnskej tvorby 
- zlska l titul absolCítnu
ho vltaza sú l'aže. To te 
už 5. medzinárodná cena 
tohto mladého nádnJnliho 
akordeonlstu. Prltomnl 
zástupcovia 21 elenských 
štátov zvolili potClrn 
prof. Martu Szokeovú za 
prr.zldent ku tejto m'l:lZI· 
národne! or~llnlzltr:Je. 

• Hudobné oddelenie 
Ministerstva kullít r v <:SR 
- v záujme zárotk V\1!10 · 

kel ú rovne slovP.nskv•:h 
reprezentantov na me
dzinárodných l nterprc· 
l ačných stífa1iach -- me
novalo STÁLU V9BERO
V0 KOMISIU PRE IN
TERPRETACN~ SÚŤA2E. 
Komisia pracuje od júna 
t. r. pri Zvlize sloven
ských skladoterov: kaž· 
dý z kendi dál ov na me
d?. lnár odnú slitaf sa mu
sl pred komisiou prezen-

Zaujtmavá bola i tá pasáz jeho uysttí· 
pe11ia, kde podrob tre r ozoberal par l

rterské agentážne v::.ťahu socialistických 
ko11certných agentúr . Prlpravttjtíca .~a 
porada šéfov spomlnanýcll iltštilt1Cil, 
ktorá bude u bttdúcnosti vo Vame, má 
rletailne r iešif veci okolo plner1ia ::.mltív, 
cl ohovorov, čo má zase dopad na zuý~ 
šctrie domacej organizátorsko-dramatur
gickej činnosti. 

v iii[Ormatíunom príhovore Ľ. Ci!ka za-
ujala i problematika v!imeny kullur

nucll ltodn6t z kapltallstlckýcll štátov. 
l.:de treba nadviazať nielen rad kolttak
t ov, ale i pô.~oblf v realizačnom V!Í • 
sleclku seriózne tra úrovni a s prrmymi 
kl•alitatíu11ymi kritériami. 

K informácti jednotlivých L•educteh 
krajskilclr st redisk Sloukortcertu, kto

rí vy st ú pili 11a zasodtltltí ( stídr. Karasa
vá, Slezák a Grega) ako aj k referátu 
nám es l nika r iaditel a Slovkoncert tt stí dr. 
Mm~odča sa vrátime v niektorom z 
najbllž!ich čísel ich samostatnými prí
spevkami, ktoré objasnia detailtlejille 
problematiku 1 perspeklíl'll rozvoja u 
krajoch a načrtmí plány akcit Sloukotr
certu v rámci osláv 30. výročia SNP a 
Roku českej llttdby. -uy-

tovať prohrhkoo, na 
ktort'i musi mat pripra
vený kompletný program 
sútaže. Ministerstvo kul
tlíry SSR vyllle na medzi
národnú sú t'až len tých 
uchád začov, ktorých vý
berová komisia po pre· 
hrávke odporúča. 

• V ditOCh 23.-25. OO• 

vornbrn 1. r. sa llhlava 
stano opllf mestom zbo· 
rovl'!ho spevu. Na !lty
roch koncertoch XVI. 
festiva lu vokálnej tvorby 
su predstavlo zbory z 
CssR, ktoré okrem Iných 
diel uvedú aj skladby za
slané do sOfHže 1973. 
Slovenské zborové ume
nie bude reprezen tovať 
!'>1ieiianý zhor bratislav
ských učltefov s dirigen
tom Petrom Hradllom a 
sólistami Miloliom Staros
tom ( klavlf'), Janou Bil· 
IOYOD (soprán), Vladhlll· 
rom a Lnbomlrom Ma
chekom (biele nástrojo) . 
jednu slovensku sklada
tefskú novinku naštudo
val KUhnov detský zbor 
pt·l Ceskej filharmónii: 
!Hyrl trojhlasné skladby 
á capella Zázračný 
vozfk - od Alrréda Ze
manovského. Oa!šle dve 
Pévecký sbor Cs. rozhlll
sn v PrHhe: na slová Vl
llnma Turčányho - Za
snežená krajina, Pr i vlne 
od Eleny Petrovej a Vý· 
krik na slová Máš! Ha
ramovoj oil Vladlmfra 
Kovára. 

l mm) 
• Dňa 9. X. t. r. pred

nášal na Zvllze sloven
ských skladatefov člen 
Polskej akadémie vied 
(muzlkologlckého odde
lenia) - pror. Stefan }a
roczlňskl o súčasne! pof
skej hudbe. 

• Komorná opera Ná· 
rodnl\ho divadla v Pra
he otvori svoju prevédz· 

ku v novembri - zlltoz
dom do Svajčlarskn, 
Llchtonštejnska a Raklls· 
ka. V deviatich mestách 
uvedie Mozartove opery 
Onos zo serailu a Cost 
ran tutle v pôvodnom 
juzyku. Na práci Komor
nej opory ND sa podle· 
luju vybran! členovia a 
predov~etkým mladi sO
lisli, ktor! 11racujú pod 
vedenlm re:llsérov Karla 
jet•neka a Premysla Ko· 
člho ako l dirigentov 
Pott'll ]onášo a Pi'emysla 
Chnrvá ta. Výpravu opier, 
ktoré mali pred odcho
dom do zahrllnlčla pred
premiéru v Mestskom di
vadle v Slanom - na
vrhli O. Slmáček a K. 
Bubenlk. -Ir-

Slúčlkov6 kvarteto moskovske j StAtnej 
Cílharmúnie, otáliu Gavrilovovú - kl&· 
v!r, Irinu Medvedevovú - husle, Vladl
mfra Malčenka - spev, Aloxandra Cer· 
kasova - ktavlr, Valerija Adanasle•a
klnvtr. Rádtodlfusluneu Romana Bucu· 
rest! predvtedlo nahrllvky sopranistky 
Eugenio Moldaveanuovej, klarlnetlstu 
Stefana Korodiho, klaviristu Dana Grl· 
gurebo, huslistky !'>1ariany Slrbiuuvej, 
kontrabaststu Wolfganga Gättlera a l ·~· 
llstky Silvie Markovlciovej. Polsklo .<a
ella Warsznwa so predstavilo mezzosop· 
ranlstkou Mariou Olkis:~:ovou, borytonls· 
tom Januszom Wolnym, huslistkou Ber· 
barou Gótzyňskou, klavlrlstkou Terezou 
Cybnlskou a klarlnellstkou Hannou Wol· 
czewskou. Bolgarskoje Radlo Sofia de· 
monštrovalo umenie Alexandra lltsche
va, Atanasa Kurtcva a Penky Dilovovej. 
Celú akciu uskutočnili v dôstojnom rám· 
cl pracovnlcl Redakcie symfonickej, ko· 
mornej a opernej hudby za spolupráce 
zahraničného oddelenia hudobného vy. 
slelanla. Akcia umožnila nadviazať nové 
kontakty a tak sa lnterštl1dlo stal o už 
po druhý raz medzinárodným !Orom pre 
propagáciu mladých talentovan9ch hu· 
dobných umelcov zúčastnených krajin. 
Materiály budť! vyuWé vo vysielaniach 
socialistických rozhlasov. C. V. 

venej Victoria Hall sa Brutmer 
predstavil ll. a lll. časf ou kor~
certu J. M. Leclaira: sprevá~ 

dzal ho Orchester Suisse Ro~ 
mant s dirigentom Armlr~om 

Jordanom - v predclládzajú
cich kolách hral :za sprievodu 
prof. Rudolfa Macudzinskeho. 
Ospech Vladislava Brwmera 
ml. v Zeneve znásobuje vy~okcl 
tírovetí sútaíiacich rwjm/1 : 

jubile jný koncert Speváckeho zboru 
TECHNIK l Komorného orchestra tohto 
~uboru prilákal do koncertnej siene Cs. 
rozh lasu početných odborn!kov l mllov
nfkov zborového spevu. Speváckemu zbo 
ru s dlrlf(entom Vladlmlrom Slujkom 
hola vyhradená prvá polovica koncertu. 
v ktorej sa predstavil ukEižkaml zo svoj· 
ho bohatého reportoaru. VyspelO hlaso 
v(t kultúru a zvukovú jemnosť demon
iltroval ženský zbor v ukážke z tvorby 
tnp;llckého skladatera Thomasa Weelke· 

sa. Sugest!vna kompozfcla Cheruvlmska
Ja skladatera Bortňanského upútala šl
t'oko rozosplevanou melódiou. vrOcnos 
tou prejavu a prlrodzenosfou citove! 
výpovede. Repertoárovým člslom zboru 
lfl kompoz!cla skladatera Vincenta Tho· 
masa l Cl ose or day l : bola l prfležltos· 
tou domonštrovaf ~kálu výrazových maž· 
nosti a farebných nuansov. Taliansku 
zborovú llternturu zastupovala kompozl
cla VIla Leviho, ktorou sa zbor repre 
zentoval pred tromi rokmi na súfa21 v 
Gorlzll. S velkým ohlasom sa stretlo 
1 predvedenie zboru Borisa Alexandrova. 

Lyrlck9 zbor Vyb~hla bi'lza Anto.ntna 
Dvoľáka 11 vrúcna Lásko opravdivá Leo
ia Janáčka patria k stebllným člslam 
repertoáru speváckeho zboru TECHNIK. 
Ťažisko dramaturgie zboru všllk spočlva 
v predvádzanl zborových skladieb 116-
časných slovenských skladatefov. Na zá
veJ' prvf'j polovice koncertu odzneli die
la Zdenka Mlkulu, Illu Zeljenku, Euge
na Suchoňa , Jána Cikkera a vystCipenle 
speváckeho zboru uzuvrel rytmicky ra
zantný Verbunk Ota Ferenczyho. 

V druhej polovici programu sa pr ed
stavil Komorn9 orehester súboru TECH
NIK so svojim dlrtgentom Jtndi'lchom 
Drmolom. Repertoárovo če1·pá z tvorby 
starých majstrov baroka a k lasicizmu 
fVIvaldl, Corelli, Haydn, Benda, Flls 
atď.). 'Ifa (Jvod odznl'lo Concerto grossa 
d mol Antonia Vivaldiho so sólistami 
Jánom Cernekom, Milanom Grendelom a 
Janou Vaculovou. Mladi umelci Interpre
tovali dielo na solfdnej profesionálnej 
úrovni, ukázali zmysel pre zvukovO kon · 
t t·astnosť l snahu o štýlovú čistotu. V 
Koncerte C dur pre habol a orchester 
od Josepha Haydna sa a ko sólista pred· 
stavil Jozef Ourdina, absolvent bratlslav
~kého konzervatória: jeho Interpretácia 
upúta l11 predovšetkým v rýchl ych čas
tiach koncertu. sympatie sl ztskal a l 
sviežosť sólistovho prejavu 

N. BU)NICKA 

CONCOURS INTERNATIONAL 
D' EXtCUTION MUSICALE, Me
dzinárodná interpretačn4 sú
faž, ktorll bola v dňoch. 15.-

29. septembra t. r. v Zeneve, 

prmlesla úspech mladému slo

venskému flautistovi VLADIS
LAVOVI BRUNNEROVI ml. (na 
.mímkc ). Na ženevskej stifaži, 
ktorll soojtt stabilnú zostavu 
- spev a k l aulr - obohatila v 
tomt o roku o flautu, kontrabas 
a po:zaun, ziska! Brunner stne
bornú medailu. Súfa! flautistov 
bola bollato oboslaná: zo 125 
prlltlásených súfatiacich v l . 
kole (anonumnom, vylučova
com ) :oa o body porotu (pred· 
se M. Philippe Cart zo Svaj
čiarska) uchádzalo 89 rrlladých 
umelcov. V . Brunner sa Leciai
roviím koncertom prebojoval 
medzi 19 účastnikou 11. kola. 
medzi ktorými dominoval! naj
ma zástupcovia Franctízska a 
Japonska. Ospech po/hodinove
ho recitálu mu zaistil postup 
medzi piatich f inalist ov, do 111. 
kola sútaže, ktoré roz11odlo o 
poradi: l. miesto Toshiko Koh
nová (Japonsko), ll. miesto 
Lô Angelloz (Francúzsko), 111 
miesto Vladislav Brwmer ml. 
(CSSR); ďalfle miesta patrili 
reprezentantke NSR a súfai!ia· 
cemu z Franctízska. Na flrt4lo 
vom koncerte v bohato nauštl-

Francúzska a Japonska, clalej l 
to, ~e sa mu podarilo prenik• 
11úf med::i reprezentantou lt ý• 
lu vo [!autovej interpretócii, 
ktorý je d11es vo svete určujtl• 
cl. Z krittk na vystúpenia V. 
Brutmera vyberáme: ,.V. Brun
ner sa mt zdal z účastnikov 
sútaže najcitlluej§ím lnterprt• 
tom, najml1 pokia( ide o hu• 
dob11ú sugestívnosť, frázovanie 
a kolorit. Jeho dynamičnost 

dávala vrednesu pútavú ži• 
vos(". (A. J., Journal de Ge• 
neue.) ,.Hindemtthova sonóta o 

Brunnerouom prednese je fi• 

t:á, pl"'á vltalitl/, prednesen4 s 
obrovskou rozmanltostou zvuč• 

nosti, rovnako pck11á v legate 

ako aj u rýchlycll parllclch. 
Jeho Bach je spojetlím noblcs· 
nosti a poetlčnostt a Honegge• 
rov Tanec kozičky je lnterpre· 

tovaný i11tonačnou čistotou." 

Z. M 
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Ifa dnes alte rad súl!asnlkov: odcbovancoY, bfvalých 

kolegov, aktlvnych hudobnlkoY l hercov, ktorí si 
spomlnajú na svojho rladltela, 1!1 pedagóga Frica 

JCafendu z hudobneJ a rlramatlcke l a kadémie, zo Stál
nebo konzervatória, alebo z Vysoke! likoly múzických 
umenl v Bratislave. Bol pre nich stelesnenlm d6klad
JiosU, pedantnosli, nekompromisne! požiadavky stoper
centného zapojenia osobnosti e podriadenia celej t lvo
t osprévy náročnej umelecke j drá he. Bol verným ná ro· 
doYcom, práci pre sloyenský Jud obetoval slubne sa 
rozvl jajO.cu ka riéru dirigenta, či klaviristu, alebo skla· 
datela. Inlitinktfvne vycltil po! iadavku, ktorú nastolila 
doba: stá l pri kollske za nesmierneho ťisilla a :.~a ne· 
smerných obetf aktlvne napomáhal vzniku a r ozvoju 
radu slovenských hudobných lnlitltúcil. Bol popredným 
reprezentantom generácie hudobnlkoY, ktorú nuývame 
ukladateľskou. 

• Kniha Kafendovho života - naplneného lntenzív· 
nou činorodou a organizátorskou prácou - dospela 
pred desiatimi rokmi (zomrel 3. septembra 1963) ku 
svoje! poslednej stránke, no skOr ako dotlklo !oho srd
ce, doprial mu osud dožiť sa plného zadosťučinenia 
plodov prlekopn!ckel práce a dočkať sa naplnenia tú· 
žob 1 reálnych vld!n, ktorých dosiahnutie sledovala 
Kafendova organizačná stratégia. 

• Frico Kalenda sa narodil pred devčlrdesiatimi rok
ml 2. novembra 1883 v Mo~ovciach, u rodine národne 
uvedomelého §afrcmfktl. ~ Ml -~o a $pievalo 
p~ slovensky. Aj po prestahovaní sa do Vrútok, pest o
val a r ozuljal sa tento cit stykom &o Svetozárom Hur· 
banom- Vajanským, so Zigom Paulíny-Tóthom i častými 
kontaktami s bohatým kultúrnym životom neďalekého 
Mar tina. Hudobné vlohy, ktoré prejavil Kafenda v ro
dičovskom dome, dostali v r. 1893-1901 v Ružomberku 
pod vedením regenschorllto Jozefa Chládka určitej!íe 

IV. ročník medzinárodnej rozhlasovej súťafe 

zameranie Na ružomberskom gymna2:1u sa Kafenda u
platrioval ako klavírista a dirigent žiacke/to orchestra, 
pre ktorý napísal rad príležitostných - predovšetkým 
tanečných - skladieb. 

• V rokoch 1901-1905 študoval Karenda v Lipsku 
na konzervatóriu a od r. 1903 aj na univerzite. jeho hu· 
dobný rozhfad sa tu podstatne rozš!rll vďaka hudob· 
nému a kultúrnemu životu l zásluhou dôkladného ne· 
meckého školenia na vtedajšiu dobu šplckov9ch európ
skych pedagógov. Pod veden!m s. Krehla a H. Zällnera 
osvojil sl Kafenda v kompoz!cll štýlové znaky doznie· 
vajúceho nemeckého romantizmu a pod veden!m Telch· 
mUIIerovým vyrástol z neho znamenlt9 klavirista dlspo
nujťlcl vzácnou úderovou kultúrou 1 vyspelou a spo
labl!vou technikou. 

flR IT C O 
K A fENrD>A 

(1883 - 1963) 
• Základy dirigentského umertia, ktor~ získal u sve

toznámeho A. Niklsclla, rozvíjal si Kafenda čoskoro na 
prvých miestach svojho umeleckého pôsobenia. V r. 1906 
až 1913 strieda kapelnícke miesta za pultmi nemeckých 
mestských divadiel (Zwickau, Insterburg, Tilsit, Cothen, 
Bielitz) a súčasrte, l keď nie vo vl:ičšom rozsahu, uplat
rluje sa aj ako skladateľ a klavímy umelec. Medzitým 
pôsobí a !kolí sa jednu sezónu ( 1908-9) pod vedením 
F. Rittera na Opemsclwla des Westens v Berline. Roku 
1913 sa Ka{enda osamostatnil a založil sl u Drážďanoch 
súkromnú korepetičnú školu. 

• Krátko po narukovanl v r. 1915 padol do ruského 
zajatia, kde sa venoval usilovnému štúdiu a čoskoro aj 
komponovaniu. Nie náhodou nechal sa tu vo finále svoj
ho Sláčikového kvartetlna inšpirovať slovenským od
zemkom a skomponoval l ďalšie, v kontexte celej svojej 
tvorb v vn·holné dielo - Husľovú sonátu. 

• E'o skonče11i svetovej vojny prichádza Kafenda na 
SioPcn.~ko a rrastupujc u Bratislave ako pedagóg Hu
dobnej 3~·oly pre Slovensko. Vyučuje tu klavír, teore
tické pred171ety. Intenzita Kafendovej umeleckej osob
nosti, široký a mrwllostrarmý rozllľad, nekompromisnost 
a zakrátko i znamenité pedagogické výsledky sa priči
nili, že Kafendu povolali za lektora lmdobnoteoretických 
predmetov na univerzitu a kuratórium ústavu ho vy
volilo počínajúc školským rokom 1922/23 do funkcie 
riaditeľa ústavu. 

Stretnutie prl príležitosti sedemdesiatich narodenln Fri
ca Ka/endu. Na snímke z(ava Euge11 Suchoň, prof. Anna 
Kafcndová a jubilant. 

PRIX DE MUSIOUE 
FOLKLORIOUE DE RADIO 
BRATISLAVA 1973 

• V tejto ·runkcil, k'torä vyžadovala celého človeka, 
za súčasného obetovania kariéry klaviristu, s dlhodobým 
odmlčanlm sa v oblasti kompozičnej, budoval Kafenda 
základy slovenskej profesionálnej hudobnej kultúry. 
S jeho menom spája sa obdobie prekonávania najväčšlch 
ťažkosti ústavu, ktorý si pri vzniku predsavzal a pod 
Kafcndovým vedenlm aj dosiahol konzervatorlálnu úro
veň. Ka-fenda musel bojovať o holil existenciu školy, 
ktorá bola financovaná výlučne zo školného žiakov a 

zo sporadicky poskytovanej štátnej subvencie. Veľa ener-. 
gie premrhal tiež v boji proti stále bujnejúcemu dlle• 
tantlzmu a pri riešeni organizačných, ek"onomlckých 
l personálnych problémov školy s minimálnym admin!• 
straUvnym aparátom. Zavtšenlm prvej fázy Kafendov
ho riaditeľovania bolo v r. 1927 dosiahnutie práva verej .. 
nosti, t. j. práva vydávať vysvedčenia o odbornej spô ... 
sobilostl absolventov, pričom škola zlskala úradný ná .. 
zov Hudobná a dramatická akad~mla pre Slovensko. 
V tom čase už pracoval na ústave pod veden!m J. Bo_. 
rodäča dramatický odbor a rozbiehal sa odbor kompo-" 
zlčný, ktorý od r. 1928 prevzal po Kafendovl Alexander 
Moyzes. Takto vyšiel z Kafendovej kompozičnej triedy 
Iba jediný, ale zato skladater európskeho formátu -
nár. umelec E. Suchoň. 

• Vedenie ústavu dovo(oualo Kafendovi objavova( sa 
na koncertnom pódiu iba sporadicky. Bol dulou Brati 
slavského tria, ktoré vytvoril spolu s G. Náhlovským a 
R. Rupnlkom (po ňom od r. 1923 s T. Svobodom). Na 
k<mcertnom pódiu objavuje sa tento ensemble do r. 
1930, v rozhlasotJom vysielani až do r . 1939. Kafenda 
sa presadil ako Ideálny komorný hráč výraznej indivi .. 
duality, nenapodobiteľnej kultivovanosti a vypracova .. 
nosti klavírneho tónu. 

• Z viacerých, ktorl začali navštevovat Kafendovu 
klavlrnu triedu zlskalo do r. 1948 absolutórium Iba 25, 
takže diplom s jeho podpisom znamenal záruku úrovne, 
záruku úspešného obstátia aj v tej najtvrdšej konku .. 
rencll. Kafendova klavlrna škola vyznačuje sa osobltos-c 
tou prejavu, poetičnosťou a bohato diferencovaným tie-' 
ňovanlm tónu, prirodzenou uvornenosťou, muzikálnym 
vkladom za súčasného uvedomelého prlstupu k výstavbe 
l štýl(!vej problematlk"e diela. 

• Okrem pedagogickej, organizačnej a umeleckej 
činnosti pôsobil Kafenda u najrozličnej~ích odborných, 
sútaznýclt l skúšobných porotách, v Hudobnej komore 
a kraW čas ako dirigent u amatérskej Slovenskej fU .. , 
harmónii. 

• Od r. 1949 ho mt základe dlhoročných skúsenost! 
povolali na miesto ved11ceho katedry Inštrumentálnej 
reprodukcie na VSMU, kde vypracoval návrh na osnovy 
klavlrnebo odboru a do svojho penzionovania odchoval 
1 nlekofkých absolventov. Opätovne sa venoval kompo· 
z!cll. (Jebo Tri klavlrne skladby predstavujťl praktickú 
aplikáciu možnost( využitia tzv. pr!rodnef stupnice [so 
zvýšenou kvartou, so znlženou sextou, pripadne aj sep
timou).] 

• Pri hodnoteni Kafendovho kompozlčného odkazu 
zisťujeme velkú prevah u men!Uch (oriem najmä voká l· 
nych, ale a j s6lovfch klavfrnych, čl ensemblových. Pred 
prlcbodom na Slovensku skomponoval ešte poi!u IIp· 
akých itúdil :cná mu Suitu v starom s lohu pre klavlr, vy
nlkajt\cu Sonátu pre violončelo a klavlr, 4 pie1ne na 
slová S. H. Vajanského a s pomfnané ul! diela z r okov 
ruského zaja tia. Ani tridsaťročná pauza v kompozičnej 
aktivite neubrala Kafendovi na odvahe rleilit na t\rovnl 
l na jnár oi!nejille problémy výstavby viič§!cb foriem (Kla
vírne variácie, Na prelome). Za viaceré d iela poslednet 
fázy s vojho ! ivota zfskal Karenda rad cien Zvlilu s lo
nnských skladaterov i SHF. Tvorivo nadväzoval na 
mendelssohnovsko-schumannovskú tradlciu a zapojil ju 
do vydareného rle!ienla otázky deklamácie s lovenakej 
reči v umelej plesňovej tvorbe (plesne na slová J. Smre
ka, plesne l zbory na texty A. Plávku, zborové úpravy 
Judových plesni a pod. ). 

VLADIMIR CIZIK 

(Dokončenie z 1. str. l 

V trete! kateg6ril - pôvod· 
llfch voklilnych akupln: 

I. cena - SoHa 

zlatt\ medailu - s pevácka 
&kuplna l ien z Elln·Polin· 
ska 

U. ceua - MoskYa 

striebornú medailu - spe
vácka skupina mu:!ov z Ka· 
bolettl 

UL cena - Sarajevo 

V A sa stala naozaj jedinečnOm 
fórom pre konfrontáciu vý
sledkov nahrávok folklórnej 
hudby, že jej dnes venujú ver
kú pozornos( v§etky súťažiace 
stanice. Treba spomenút, že 
táto súfaž usiluje o uyhtadá
vatlie osobitých postupov pri 
realizácii folklórnych $nímok, 
ktoré rešpektujtl rozhlasovú 
špecifičnost. Boli sme svedka
mt mnoltOch siitažných r oz11la
sovOch podujati v minulosti, 
ktoré boli vždy impulzom pre 
aktivitu rozhlasovOch pracov-

rtikov. Rozhlas venuje nemaltl 
pozornosf aj teraz folklórnym 
festivalom vo Východnej. v 
Strážnici, v Detve a pod. Ale 
tie sú pre rozhlas r1ie také at
raktívne, aspoň nie pre výsled
ky rozhlasovej práce ako táto. 
Možno povedať, že bratislavská 
stanica a pracovníci ]ej httdob
nej redakcie prišli včas s tým
to podujatím, lebo je to za
tiaľ jedirtá stUaž svojho dru
hu, ktorá sa zamerala na hod
notenie a konfrontáciu magne
tofórtových nahrávok fudovej 
hudby. 

Ten, kto mal možrtosr sledo
vat sútaž PRIX BRATISLAVA 
od jej zrodu. mal možnost z 
roka na rok registroval jej 
stítpajúcu tendenciu - čo do 
počttt ztíčastnenOch &tanie, 
množstva sútažiaclch snímok, 
aj kvality nahrávok. V t omto 
ročlrtlku mala aj porota, ktorá 
hodnotila dramaturglckO čln, 
hodnotu interpretácie, úpravy 
i zvukovej podoby snfmok -
nel'ahkú prácu. 

Medzi nahrávkami so sólls· 
tami - spevákmi boli naoza! 
vynlkaf11ce hlasy, výbornr lnter
pľetl jednotlivých národn9ch 
vokálnych kultllr. Z nich sl za. 
sluhujú nielen pozornosf, ale 
aj osobité uznanie najma Jen
ka Rupklna - Sofia. Valentina 
llcaronova a Valld Dagajev -
Mos kva, Katalln Madarás:c a 
Klára Bodza - Budapešt, Jo
chen Vogt - BerUn, Angellca 
Stoican Bukurešť, Vlasta 
GryLové - Brno, Petra Krafla· 
rová a Eva Pecková - Praha, 
Darina Lali!laková a Hele na Zá· 
vodnlkové-Záhradnlková 
Bratislava. Spomedzi sólistov 
Inštrumentalistov na ludovýcb 
drnkac!ch alebo udleracfch ná· 
strojoch zasluhutú uznanie za 
vysokO virtuozitu a majstrov
stvo v hre na jednotlivé nástro
je: Ion Strimbeanu ( kobza l -
Bukurešť, Mafall Saklpov (tam
bura) - Skopje, Roma n Ziem· 
latiskl (lutna) - Varšava, Ro
ma zan Magomedov l bandura) 

Moskva, Libulia Váchová 
(harfa) - Praha, JAn Rakyta 
(tympanon) - Plzeň, Ján Hrls· 
ko (cimbal) - Brno, Ľudovrt 
Daniel (cimbal l - Bratislava. 
Svojský prlstup k 11pravám pre 
špecifické rozhlasové sn!mkv s 
využ!Um stereo, playbacku čl 
experimentálnych zvukových 
efektov, zfskall pozornosť l 
típravy nasledujllclch hudob
ných skladateľov: Edward Pa· 
lasz - Varšava. Tilo Medek -
BerUn Ern6 Király - Novl 
Sad. tlvko Firfov - Skopte. 
Tamás Bárdos a Mlkl6s Gra
b6cz - Budapešt, Jaros lav Kr· 
ček - Praha, Emanuel Koksa 
- Brno, Zdenčk Lukáll - PI 
zel1, Ján Cikker a Tadeáš Salva 
- Bratislava. 

V. B. llcaronova :zastupova-1 
la rozhlasovú stanicu Moskva. 

... 
bronzovú medailu - spe
vácka skupina mul ov zo 
S trojice. 

Slovenský hudobný fond ude· 
111 prémiu národnému umelco· 
vi Jánovi Clkkerovi za najúspel
neJilu úpravu stredosloven· 
akých plesni s názvom Chod· 
afčky po horách. 

Porota navrhla udeliť osobit· 
né odmeny za úpravy skladate
Jom: Tadeáliovi Salvovi z Bra
tislavy za kysucké plesne s 
názvom Ozveny z h6r, Jarosla· 
vovl Krčkovl z Prahy za Dve 
~eské fudové piesne, Edwarda· 
•l Pallaszowi z Warilavy ze 
úp ravu fudove t piesne Lado, Ja
do. ... 

Možno s mimoriadrtym uspo
kojenfm kon9tatovaf. že roz .. 
hla$OUá súta: PRIX BRATISLA-

Sríbor CHOREA BOHEMICA pri vystúpenf na verejnom koncerte. 
Snlmka: B Benlček 

Al v kategórii s nahrávkami 
pôvodných skuplnov9ch preta· 
vov bol celý racl unikátnych na 
hrávok so svojráznymi prejav· 
ml národných kuttor. natm!! vo 
viachlasných pre javoch. 

O cenu GRAND PRlX BRA~ 
TISLAVA, ktorú mala ziskat 
rozhlasova stanica za kolekciu 
snímok vo všetkOch troch ka .. 
tegórlácll (s najvyUím ohod .. 
no te ním bodo u poroty) sa ne .. 
sútažilo, lebo sa nesplnili pod .. 
mienky stanovené štatútom. 
Medu najprogresívnejšie sta .. 
nice patrila Plzeň, Bratislava, 
Pra/ta, Budapešt. Varšava, Mos .. 
kua, Sofia a Berlin. 

Rozhlasov! pracovnlci jed .. 
notliuých súťažných stanic na 
•ozlllasovej tribúne všeobecne 
konštatovali, že sútaž sa stá .. 
oa silným impulzom pre vyna .. 
lrezauú prácu u oblasti ľudovej 
hudby o rozhlase, pobáda k 
~melým dramaturgickOm po• 
'tupom. svojskOm autorským 
~pracouaniam i k výraznému 
využitiu súčasnej modernej 
ZIJu1covej techniky. 

ONDREJ DEMO 
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OTVARACí 
SVMfiONfC«'I KONCERT 

Otv4ractm symfonickým festivalovým 
p odujatlm bolo 29. septembra vystúpenie 
orches tra Slovenske j f ilharmónie, ktoré 
'lflrtg~al zas!. umelec dr. Ľudorit Raj
Mr. 

ú vodná Baetboveno•a predohra Corlo
n n, Op. 62 dosta la v Rajterovom po
dani črty klasickej vyváže nosti bez ln
tenzlvnejšieho vynášania dramatlzmu čt 
:PL"fkrejš leho p rotlpos tavenla kon trastov. 
Technická (trovell Interpretácie bo la zr
k adlom z namenitého štandardu nášho 
1)rvého symfonického telesa . 

Na Qspe!nom vyznent I. koncertu pre 
h usle a orches ter, op. 99 od Dmitrija 
Sostakovlča sa podlefal vyni ka júci so
vietsky huslista Leonid Kogan. Je to In· 
terpret fantastických technických mož
aostl, fascinujúcej zvukove j a výrazo
ve j Intenzity, sugestlvnej muzlka llty, kto
rá ho právom rad! medzi špičku sveto
vých huslis tov. Tieto jeho vlas tnosti, zná
sobené výrazným rytmickým cltenhn, 
pregnantným pre javom znamenite ko· 
rešpondovall s výrazovou prlebojnos tou 
okra jových časU šosta kovJčovho koncer
tu. 

V rámci osláv 65. neroden!n nár. umel
ca Euge na Suchoňa odzne la v podan! 
orchestra SF, Slovenského [ilharmonlc· 
kého zbor u jeho kantáta Zalm zeme pod
karpa ts kej, op. 12. Umeleckou výpove
ďou. ld e.ovou o rie ntáciou a hudobnými 
k valitami re prezenta tfvne dielo Ideálne 
zodpovedalo drama turgii otváracieho 
symfonického koncer tu. Dr. Ra jter uplat
nil nallepšle stránky svojho d irigents ké
ho natu1·elu: zmyse l pre jednotnosť vý
stavby, m uzikantský elán , pevné rytmic
ké c!tenle, eleganciu výr azu, zvukovú 
apartnos f, ale l vyváženosť a kultivova
nosť , mužnú lyriku. jeho prls tup umož
n il aj pri !estlvalovom uveden! priam 
Ideálne vyniknú C kráse s adzby, presved
člvostl výrazu a citove j hlbke zname
nite p ri praveného Slovenské ho lllharmo
nlckého zboru (zbormajs ter J. M. Dobro
Ilinský ). 

So svojou osobnou premiérou pri 
s tvárnení náročného tenorového sóla v 
Ze lma predstavil sa sólis ta brnenske j 
opery Vilém Pr ibyl. jeho skutočne hr
dinský, kovovým tlmbrom vládnúci hlas 
technická Istota výš ok a pr!kladná mu: 
zikallta sú zárukou, ~e bude dôstojným 
pokračovaterom nezabudnute fných, d nes 
už historických výkonov dr. J. Blah u čl 
ar. Pappa, 

ZAVM!~Nf KONC!RT BHS 

Andre Ct, Ile!• ll rú Bar l oka .•• 
Snlmka: V. Hák 

Cestná 1íloha - Očtnkovat na sláv
nos tnom záverečnom koncerte BHS (14. 
o k tóbra v Koncet·tnej s ieni SF) - pri· 
padla orchestru SlovenskeJ .tilharmónie. 
Záruku úspechu poskytovala umelecká 
oso bnos t dirigenta Zdeňka Koillera. Je
h o s pôsob prá ce s orches trom postupuje 
od dôkladného naš tudovania detailov tak 
v oblasti technického ako dynamického 
vypraoovanla partitúry. Košler n ie je len 
dôklad ným, poctivým ume leckým pracov
nfkom, ale zasväteným, orchester pria m 
elektr lzujQclm hudobnlkom, k torý s voju 
tvor lvt1 i nšpiráciu sugestfvne prenáša na 
hráčov • s voju racionálnu, vopred dO
kladne zváženú koncepciu prežaru je na 
koncer tnom 1JÓdlu silou svojho ln tenzlv
neho muzlkants tva. Orchestru sa pod te
ho taktovkou hrá va zrejme znamenite. 
Rešpektu Je dlr lgentove pokyny a vypne 
sa až po hranicu s vojich Iuds kých mož
nosti. 

ú vodná Partite pre velký orchester 
na poctu MaJstra Pa vla z Levoče, op. 67 
nár. ume lca Alexandra Moyzesa - hráč

sky l poslucháčsky nana jvýš vďačné die
lo nie je azda výsledkom skladatefových 
neobaroklzujúclch tendenclf, ale svojou 
zvukovou apartnosťou, technickou br i
lan tnosťou je a ktuá lnou výpoveďou člo
vek"a dneš ka na pôdoryse barokovej su l
tovej formy. Moyzes nezaplera ani v tom
to diele svoje, d nes už desaťročiami pre
vrrené kompoz1ené majstrovs tvo, prfk lad
nú vyvá~enos( je dnotlivých parame trov 

• 
a svo jráznu Invenciu. Nové uvedenie v 
Koš lerovef Interpretácii opätovne potvr
d ilo r eprezenta tlvnu hodnotu tejto s klad
by v kontexte slovenskej symfonicke j 
tvorby. 

Uplynulo už viac ako jedno desaťročie, 
čo naposledy hos ťoval v Bratis lave sve
toznámy belg ický huslis ta maďarského 
pôvodu, zasvätený znalec a interpret ce
lého Ba r tókovho diela - André Gertler. 
Zdá sa, že s prlbúdajuclmt rokmi v teho 
Interpretačnom prejave nadobúda čoraz 
zreternejš iu preva hu snaha o vystihnutie 
Intelektuá lneho zázemia, med lta t!v neho 
náboja pred technickou brlla nclou, či 
virtuóznou dravostou Bartókove 1 hudob
nej reči. Roky sús ta vnej práce nad Ba r
tókovým skladatelským odkazom umož· 
tlujú mu stáť vysoko nad zahustenou 
techn ickou proble matikou a o to väčšmi 
sa vyžtvaf v čo na jade kvátne jšom výr a
zovom s tvll.rnenl, ktoré má zá sluhou dl· 
horočného umeleckého partners tva 1 
prlatelstva s velkým maďarsk~m s kla
da telom punc autentičnosti. Tieto črty 
Gertlerovho naturelu dominovali 1 pri 
podan( Bartókovbo ll. husfového kon
certu, ktor9 napriek nezvyklým a vy
stupňovaným technickým problémom 
svojou preduchovne lou výpoveďou je na 
mfle vzdialený akémukofvek virtuózne
mu exhibicionizmu a pre svoJe ši r oko 
koncipované plochy prináša pred Inter
preta n avyše a j problém presvedčlvého 
zvládnutia v9stavby. Ťažisko výrazu v 
ll. koncerte spočfva na temer vždy hra· 
jťícom sólovom nástroJI. pričom celko
vému jemnejš iemu ladeniu základnej 
atmosfé ry od po veda l citlivá. pomerne 
Jemná Inš trumen tácia. Koš ler s pohoto· 
vosťou a presvedčivosťou do káza l vy
stlhn11t a podčiarknuC v orchestrt\l nom 
s prievode základ ný ci tový nábo j s kla 
da tefovej h udobnej reči. Málokedy sme 
svedkami takej vzácne j umeleckej zho
dy, vysokej techn ic kej úrovne dvoch vý
nimočných, a le na turelom a generačnou 
prlslušnostou naprosto odmných ume
leckých osobnost!, aké sa stretli pri In· 
terpre tácll Bartókovho ll. hus fového kon
cer tu na závereenom koncerte BHS. 

Prekypu jú ca dynamičnosť, citová bez
prostrednos ť a spontánnosť Dvoi'ákovho 
s lo hu znamenite koreš pondu je s Košle
rovým muzlkantskýrn cltenlm. Strhujťíco 
presvedčivo vystihol e nergickú vitál nost. 
dravosť, ale 1 nos talglckú lyrlck(t spev
nosť jeho IX. symfónie e mol Z nové-
ho sveta" , op 95. " 

SLOVENSKÉ KVARTETO 
V tlvodnom Sláčikovom kvart ete č. 7 

Dmltrifa Sostakovlča preukáza li ume lci 
technickú lstctu, prirodzenú eleglln clu , 
kultivovanosť fráz, pl astl čnos f ka ntilény, 
vyrovnan1í sCthru, tvorivé napä tie a oso
bitú atmosréru. v trete j času tohto d ie
Ja dominovala zasa vitalita. dravos ť a 
naliehavosť výrazu. V Dvorá kovom Slá 
čikovom kvartete Es dur. op. 51 sa hrá
č l zamerali na spevnosť a jasavý opti
mizmus skladaterovej hudobnej reet. Ško
da, že v tomto prostom, až prlezrae
nom štýle nedokáza li vyta~lt všetky re
zervy svojho ne malého umenia a af po 
s tránke Intonačne! nepodali výkon na 
výs ke svojich možnos ti. 

So zaujatfm naštudoval tento súbor 
premiéru ll. sláčikového kvarteta (Et u· 
dového l Andreja Očenéla. Sklada tel 
opätovne potvrdil svoj bllzky vzťah ku 
komornému žánru, kde sa vyjadru je 
s pontánne, formovo zomknu tejšle a pre
svedčivo. Stavebným mater ill. lom diela sú 
úryvky z etudových cvičenl (re min iscen
cie na detstvo); pravda, Ich použtue a 
rozvljanle Je vzdia lené akémukolve k bez
duchému motorizmu. Očenáš je tu vý
razným lyrikom, kultivovan ým Impresio
nistom, aj ked sa nevyhýba ani vzru
šene jšlm a vášn ive jšie vypa tým úsekom. 
Dominu je tu okrem Iného aj jeho s line 
vyvinutý zmyse l pro proporcie jednotil· 
vých časti . Aut Jedna n ie Je prld lhá a 
na vrchole d ynamického oblúku obfubu· 
je (pod la p ravidla zlatého rezu) gene
rálnu pauzu a po nej tiché doznievanie, 
akúsi katarziu hudobného prúdu. Druhá 
čast je vtipné pizzicato s ná.h lyml, ne· 
pravidelne usporia danými akce ntami. 
ktoré svo jou neočakávanosťou držia po
slucháča neustále vo vnfmavom napät!. 
Očenáš budu je a j tretiu ča st ako mohut
ný dynamlck9 oblúk, prerušený na vr
chole generá lnou pauzou. Finále nas le
d ujúce attaca priná ša pregna ntnú dravo, 
mo torickú myšlienku. Dielo svojfm ori
ginálnym rlešenrm a s vojráznym výbe
r om s tavebného ma terlll.lu, vyváženosťou 
proporclf, napätým ťahom, záru bou v 
protlpos tavenf náhlych kontrastov pre d
s tavu je vďačné repertoll.rové čls l o a zna
mená. prfnos nielen v kontexte Očená
šovej, ale celej slovenskej tvorby. 

Na záver odznelo 3. sláči kové kvar
teto Bohuslava Martinu, k toré zau jalo 
zvukovou apar tnostou, Invenciou 
uplati\ovanou bez toho, aby skladateJ 
pofavll čo len na chvffku na presved· 
čtvosti muzlkantského Očlnku diela. At-

• 
rak t!vny bol a j prldavok - l Baaatel 
Antona Weberna, v ktorých dominoval 
zmysel suboru pre detail a pre mozaiko
vitosť výs tavby. 

. . . 
TATRAIHO KVARTETO 

Súbor zn~my z početných nahrávok 
k lasickej a moderneJ llteratťiry svojho 
obsadenia (medzi Iným Hayd na a Bartó
ka ) sa nepredstavil práve v na jlepšej 
forme. Akosi sa z je ho prejavu začtna 
vytrá ca ť priebojnosť, vlta11ta, technic ká 
Istota l vyrovnanosť súhry. ZreJme už 
prešiel zenitom s vojich možnosti, a ako 
sa na tla čoveJ besede vyjadril jeho pri
márius pror. Tá tra l, cfalšf vývoj s meru· 
je k udrža ulu úrovne dosiahnuteJ v pred· 
chádzajúcom obdobf. 

Vyšš ie uvedenými črtami poznačili 
hráči Interpretáciu úvod ného Sláčlkod· 
ho kvarteta 8 dur, op. 50 l!. 1 " Pruské· 
bo" od J. Haydna. Na jmä záverečné VI
vace vyžadovalo pregnan tnejšl a vl tá l· 
ne jsl prejav, zrete lnejš lu artikuláciu. 
Sláčikové kvarteto F dur, op. 98 " Ame
rické" od A. Dvoríka zau jalo kultivo
va nou bezprostrednosťou (na jmä v Len
te l a solldnym zvukovým šatom. 

Celú druhú polovicu p rogramu veno
va li maďarsk! umelci s klada tefom násho 
mesta . V histórii slovenskej hudby sa 
ta k azda po prvýkrá.t dosta lo cti komor
né mu d ie lu nás ho skladatera, aby l•O 
na domácom pódiu p remiérova! súbor 
zahraničný! Burlasovo 11. slál!ikov6 kvar
te to je ďa i!Hm dok umentom vysokého 
kom pozl čného š tandardu, ktorý jeho 
tvor ba v posledných rokoch dosia hla. je
ho sk la da tofs ký rukopis je pre myslený, 
vybr usený, s tručný; každá nota v diele 
má svoje presuc vymedzené miesto. Bur
las má zmysel pre proporcie, š irš ie plo
chy rozvl fa logicky, s výda tným oplc· 
ran fm sa o d yuamický parameter, k tort 
použ!va ruka v ruke so zahusťovanlm 
sadzby. ú vodná passacaglla má za u fi· 
mnvú s tavbu ll s taros tlivo vypracované 
vedenie hl asov. Téma passacaglle je na
plsa nií pociFa zá sad vorného použitia dva
nást ich tónov c hromatic ke j stupnice, pri
čom sa upred nos tJ! ufú v nej In terval y 
použlva né v fudover hudbe. V neskoršom 
Pl'icbohu skladby (no jmä v dr uhej čas
li l po užlva sa nie le n lineá rne. al e a r 
vertikálue (sekundové d isonancie) . Au
tot· us ilu je o syntézu· prvkov s lovenské· 
ho hudobl)ého !o lklórl.\ s ta kýmto kom
pozičným prlnctpom. Použi tie n iekto rých 
netradlčn9ch zvukových e fektov v dru
heJ časti d iela je vkusné, výrazovo odô
vodnené a aj presvedčivé. Posledný vl r · 
tuózny úsek diela (quasl finá le) má ži· 
vý temperamentný s pád a je efek tnou 
bodkou za týmto ďa lšlm oboha tenlm s lo
venske( kvartetovef lltera tQ ry. úroven 
Inte rpretácie premlérovanej skladby 
nies la znaky vel kých skúsenost! súboru 
s reprodukciou modernej hudby. Umel:::! 
hrali so zanletenlm, s pochopenlm a 
znamenitým technickým l artikulačným 
vypracovanlm. 

Na záver odznelo Kvinteto, op. 87 od 
bratislavs kého rodáka Johanna Nepomu· 
ka Hummela, v ktorom vystúpil s úbor 
oc hudobnený o violistu a na druhej s tra
ne rozš!rený o kon trabas (Fereoc Far
kas l a k la vfr (Csllla Szabóová). K vin· 
ta to zau Jalo predo vše tkým zás luhou 
Iskrivého, živého temperamen t u zname
n ite ! klaviris tky. ktorá, zdá sa, bola 
tu vedúcou umeleckou osobnosťou a svo
jou pre kypujúcou muzlkall tou a technic
kou suverenitou s trhla k presvedčivému 
a efektnému výkonu aj ostatných kole
gov. 

KOMORN'f ORCHESTER 
B. MARTINU 

Na rozd iel od SKO teho v pods tate 
o polovicu väčšie obsade nie - 16 členov 
- umožňuje doslah,nut výsledn9 zvuko
vý do jem aj bez snahy o forstrovanle 
tónu. Ich sttzvuk je preto m!l kšf, zama
tovetšl, sýte jšf, ale súčasne l menet svie 
tlvý. Pr i In terpretácii Stamlcovej Sym
fónie G dur, op. 3 sme z napätia d yna · 
mlckef tormy v crescendá ch pochoplll. 
prečo kedysi (pri objavenr sa te jto no
voty ) vstávalo obecens tvo zo stoličiek. 

Ich Stamlc bol vypra covaný precízne tak 
Intonačne, a ko tech nicky, čl v súhre. 
alebo a r ti kulácii. Tieto črty - pravda s 
väčšou dll.vkou sponUinnos tl - sme 
mohli pozorovať l p ri fnterpretll.cll Par· 
tlty od lob ... lava Martlall. Na jvlll!štu prf
ležltost p re porovnávanie s SKO dávala 
však záverečná. Suita, OJt. 3 Leola Jaaae
ka, ktorú mafii v reper~rl at slovenské 
s1íbory. Charakteru zvuku bmenského 
s t1boru viac zodpovedal elegantnt. nbla
dent Menuet, no v okralovtch, r9chlef
šfch častiach pokladáme u presvedči· 

vejšlu nr lqbofnejšlu Interpretáciu war
chalovcov. 

• 
S nelrpezllvým očakávanfm prlvltall 

sme na vystúpeni brnenského orchestra 
špi čkového a nglického čemballstu Llo· 
nela Saltera, ktor~ mal na programo dva 
koncerty: d mol od Carla Philippa Em· 
manuela Bacha a ja zzový koncert od jo
zefa Horowitza. Pre neods trantterno po
r uchu na čembale odznel! vša k obe tte· 
to diela na klavfrl. Museli sme obdivo
vať fa ntastickú umelcovu pohotovosť, 
ktorý napr. v Bachovi dokázal - bez 
skťišky - Jednot livým frázam vtlačlt 
dych, plastiku a dynamický vzruch, prav· 
da , v požiadavkách štýlu. Zmenu z čem· 
bala na klav!r sme tým viac pociťovali 
v Horowltzovl. kde sme museli vzda( 
hold Salte rovmu zmyslu pre jazzový cha
rak ter. Salter, pochoplterne, ent na kla· 
vfrl nezaprel svoju š peciá lne budovani! 
čemba lovCt tech n iku. jeho prstové pa· 
sáže boli vyrovnanč, lahké, precrzne, no 
bez perlivos tl a svietivosti, s akou sa 
zvyča jnc pýi; ta klaviristi. Sa ller je vel· 
kou umeleckou osobnosťou. Disponuje 
suverénnou technikou a má jedlnečnf 
zmysel pre ožive nie štý lu, ale vždy fan
tAzlo u spu tnanou tvorivou disciplinou. 
jeho vystupe nle pa tr ilo k najsllnetšlm 
zá21tkom a pr!nosom fes tiva lu. 

ROZHLASOVV ZBOR 

STOKHOLM 
Tridsafjedeni:lcnné teleso má obsade• 

nie zbor u skór stredného, 110 jeho vý· 
razová palet a obsiahne množstvo jem· 
ných, pr iam éter ick y ozdušnýclt l!arm6· 
ni i , cez šir oký regis ter medziodtrenkoo 
až po k rásne kovovo sýte zvučné for 
tissimo. Prej av sper;úkov je vysoko mu• 
zikálny, t echnickú vyspelost obdwuhod· 
na. Me11~ie obsadcnre Zl'ádza však nic
kedy t eleso k prílišného f orsirovama 
a vtedy (najmä rwjvrcfmejšie hlasy) bý· 
vajtí menej kvalitné 

Zostava programu tazila z tvorby XX. 
storočia a t emer výluč:ne z jeho drr1flej 
polovice. Nemožno. pravda, nepodotknur, 
:::e sa prefer ovali diela efektné, poslu
cháčsky erpresívnc. Výkon zbor u 1zeraz 
korcš po1rdooal so zvukovým záznamom 
na magnet ofónovom páse ( Lar.~-Johan 
Werle ). pr ípad11e o kombmácu s fludob· 
nymr 110 :tro1mr 1 Alfred .ian~o11 : Noctur 
ltá - har fa. 2 oiolončelá, skupina bi• 
cích ). Za prejav milej pozornosti voči 

publiku t t eba nám poklada( zarade11ie 
Sucho1iovho zboru Na veselici, i ker!, 
pochopíteCI!e, čo do výslovnosti. ale aj 
celkového vyst rhnu t ia tanečného charak
teru zostali švédski umelci dielu oe(a 
dlinl. S oMadom na programovaných 
aut orov okrem ui spomínaných ( Dal/a
piccola. Koszewsk i, Ligeti ) a znamemtou 
tírov1lou Interpretácie patrilo ich vystú
penie k fest walovým orlnosom nielen 
dramaturgickým, ale OJ umelec~·Q!tl 

VLADIMIR C l Z l K 

NCRV VOCAL ENSEMBLE 
HILVERSUM 

V predposledn9 deň BH'S pontlkal pro
gram komorn~ zborov9 koncer t NCRV 
Vocal Ensemble Hllversum z Holandska. 
V sk u točnosti nič nehovoriaci názov mAl 
zretme za následok 1 pomerne slabú 
účasť publika. Avšak t~ch, ktor( sa ešte 
"obetova li" prrkv11pll stíbor nl!! ka,do· 
denný. perfAktnr prlpraven9. Zárukou 
te h o s ku točn_ostl bull Jeho čiP.novla, kto· 
rl sa v priebehu koni"Artu prezentovali 
ako fedinAčnf sólisti so vzáC'nou schop· 
nos fo u. pr ispôsobil s11 !\l'lnkovanlu v 
kolektfvP. ,,Vlíetci speváci sú p roreslo· 
ná ll. M ns la spfňa t ni nle n hlasové a sl u· 
chové ná 1·oky, a le navylc bez fazkn~ l! 

splevat z listu , pretože s pusob práce 
a produktivita zboru su do značnr. i mie· 
ry prlbllt.nfe pt•oduktl vltr profesionál· 
nych h ráčov " f Citované z proRrltmnvé· 
ho bullet tnu l T~mln svojim 1Pcllnfh'n9m 
predpokladom prlstC!plll hosfuttlrl umel· 
ct k vofbe drumatur~IA PozostllvAia z 
diel renesančnyr.h . romuntlrk\iCh 1:1 t>IP.S· 
nl 20. storočia. Tento výber reorezento· 
val l celkové zamera nie zboru domé· 
nou ktorého te hudba stará a najmä 
d iela p(sané na jmodernotšfml sklndatel· 
ským1 technikami. 

Z renesančne! hudby [okrem dvoeh 
diel ). P. Swee li ncka l odzneli plesne 
tror.b pomernP. neznámych maJstrov 
lf. Belle, S. van der Muelen a L. Epiaco
plus) , pripominaj úce svo Jou povahou ta· 
llanske frottolv a vlllanely VšAtkv boli 
prednesené s natoptl málnelšfm vkusom 
a štýlovo. Romantickú plesP.ň reprezen· 
tovall tri drobnosti F. Mendl'l••••hna Bar· 

( Dokonče111e na 5. str.) 
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lholdyho. Zboru tu nechýbala potrebná 
jemná lyrika a r()manlický vzlet. Dvad
siate storočie uviedli Tri šansóny M. Ra
vela, pôsobiace tak s1lčasne, ako má
loktoré z diel zo začiatku nášho storo
čia. Rytmicky a melodicky (viacnásob
né delenie hlasov) zlo~ltá Ceclllánska 
hymna B. Brittena bola len začiatkom 
dokonalosti toho, čo holandskf umele! 
stupilovall dalej v Styroch sonetoch na 
Shakespeara O. van Hemela a v dvoch 
piesňach H. Distlera. Skladba Tzt 
T. Scherchena, využfvaj1lca náročnú ar
tikuláciu - na slabiky bez kontextu 
( blfzka fónickej poézii), zodpovedala 
tým najnáročnejš!m kritériám Interpre
tácie. Skoda, 2e obecenstvo nepochopi
lo (alebo snáď považovalo za nemiestne 
zasmla( sa?) Nonsene G. Petraulho, 
prekypuj1lce vtipom, iróniou a paródiu. 
spev diablov R. Heppenera uzavrel ten
to zaujfmavý koncert. 

VLASTA ADAMC!JAKOVÁ 

POZNAŇSKÝ ZBOR 

V Koncertnej sieni Cs. rozhlasu sa 
predstavil Chlapčensko-mužský zbor 
Státnej filharmónie z Poznane, ktorý 
patri k najstadfm zborovým telea6m nie
len v Pofsku, ale i v Európe. Je}lo tra
diela siaha až do polovice 15. sforočia. 
Za toto neobvykle dlhé obdobie zbor vy
stupii>Val nepretdite a v siíčasnoati zis
kal aj viac cien a vyznamenani na po
četných súťažiach a prehliadkach zbo
rového spevu. Preto ani neprekvapil po
merne náročný- repertoár siahajlíci od 
tvorby pofských l svetových predstavi
telov neskorej renesancie a:l po skladby 
romantických (Moniuszl(.o) l siíčasných 

autorov. Z hladiska umeleckého výkonu 
bola vllak z každej frázy l výrazového 
prejavu badatelná schopnost umeleckého 
vedlíceho slíboru dirigenta Stefana St u
l i gr o s z a zdisciplinovať rOlldielny 
chlapčenský a mužský prejav, zjednodu
iiiť bo do zvukovo homogénnej hladiny. 
Pričom s obdivom možno kvitovať zanie
tený prejav sotva lO-ročných spev6čikov, 
ktorf zvládli aj poly16nne náročné úseky 
Palestrinovho Laudate Domine. Niekedy 
preforsfrovaná dynamika a menila In· 
tonačné nepresnosti nezaatreli priaznivý 
dojem :r; precizneho, muzikantsky preci
teného, hlasove vyrovnaného vfkonu, 
pričom néročný repertoár s6.bor naitu· 
doval spamäti. ĽUBOMIR CHALUPKA 

" KONCERT JUBILUJOCICH 
SLOVENSKYCH SKLADATHOV 

Diia 14. X. t. r. sa zišla zostava vý
borne hrajúcich a spievaj1lclch Interpre
tov z Košfc a Bratislavy na komornom 
popoludn! z diel slovenských jubilantov 
- skladateľov, ktorých, zhodou okolnos
ti ~!votné osudy, prax 1 silnejšie vnútor
né popudy zaviedli v priebehu rokov do 
Iných oblastf hudobného umenia. V t'lvo
de koncertu zaznela v podan! Igora ~pit· 
ku 2. a 3. časť Sonat1ny pre husle a 
kiavfr od Frica Kafendu {1883- 1963 ), 
s kladatera, ale predovšetkým pedagóga 
a organizátora slovenského hudobného 
~ivota. To s l mus! človek uvedomiť, ak 
má zaujať stanovisko k jeho Invenčne!. 
romantickým vzletom poznačenej a naj
mä v komornom žánri vzácnej hudbe. 
Úalšl jubtlant - Ladislav Holoubek 
{1913) sa preukázal na koncerte cyk
lom piesn! na básne L. Novomeského -
Mladosť. Bohatá tvorba autora v ~4nrl 
opernom l komoMom tu dostala nov1l 
podobu kvality, formovanej dôkladným 
poznan!m mo~nostl Iudskliho hlasu a 
velkej praxe z!skanej operným pôsobe
n!m, ktoré zrejme v minulosti 1 teraz 
Inšpiruje Holoubka práve k tvorbe vo· 
kálnej. lnterpretkou Jeho cyklu bola 
mladá, perspektfvna sopranistka Allbeta 
Mrázová, sóllstka So z Košic. Snáď tba 
zodpovednosť teJ zviazala výrazové mož
nosti a prepracovanosť dynamickú, no 
myslfm sl, že táto speváčka by mala 
častejšie demonštrovať svoje umenie a j 
v prostred! bratislavskom. Jaroslav Meier 
(1923 ) šéf Hudobného vysielania Sloven
ske! tclev!zie sa prezentoval tie~ _ples
ňovým cyklom na krásne texty š. Záry
ho - Nočné piesne. Jeho skladatefská 
Invencia sa prejavila nielen v nápa
ditosti, ale l vo vkusnom prfstupe k bás
ňam, ktoré ho podnietili k cltlive t vý
povedi a k (!spornému narábanlu s hu
dobnou rečou. Dielu dominoval výkon 
sólistky opery SND Ľuby Barlcovej, kto
rá vniesla do svotho prednesu nielen 
absoltltnu uvoľnenosť a pripravenos(, ale 
1 skutočné prežltle a vý.razové odtieňa
vanie. 
Ďalš! jubilant- Jozef Kres6nek (1913) 

popredný slovenský muzikológ a osob
nosť velmi širokého záberu bol zastťi · 
pený na koncerte Klavfrnym t riom, kto
ré v živej a optimálnej podobe predvied
lo Bratislavské trio. Po vypočut! tejto 
sklndby poslucháč rozmýšla. čl je ško
dou. alebo úžitkom pre slovenskú hud· 
bu, že oboJstranný talent prof. Kresánka 
sa predsa len rokmi uberal iným sme· 
rom. V Krcsánkovej hudbe je ukrytá lB· 
ho povaha 1 poznanie, talent, ktor9 mo-

hol rozkvitntit do d alšlch opusov vzác· 
nef sny. Na druheJ strane je tu 1 fakt, 
že Iba človek, ktorý prenikol do pod· 
staty skladatelskej tvorby, mOže do zá· 
kladu formovať svoJe muzikologické vý· 
pavede. TER!ZIA URSINYOVA 

Nositel' 4. miesta Karajanovej sútaže 
a umelecká nádej ZSSR sa musel vy .. 
poriadat u prvých dvoch skladbách pro .. 
gramu s dielami, kde zvládnutie sólo-. 
u(Jch partou vyžadovalo okrem tec1tnic.., 
kej úrovne aj správnu a vyhranený po~ 
stoj k obsahu. V Concerte pre trúbku 
a sláčikový orchester Es dur od málo 
známeho predklasickélto autora F. Quer .. 
forta hral sólovú part MIROSLAV KEl .. 
MAR: všestranne kualitcy sólista získal 
ušak sebadôveru až v priebehu Adagia 
- u s<kvelom. prejav• zaznelo zá'verečné 
Presto. Problematickejší bol príspevok 
isteže nemálo nadaného mladého umelca 
z NDR ANDREASA PISTORIA, ktorý in~ 
terpretoval Koncert pre klavír a orcltes .. 
ter a mol, op. 54, od R. Schui?Ulnna. Ná ... 
ročná úloha už i preto, že dielo patri 
medzi najvýznamnejšie a najhranejšie. 
Prekvapilo však, že práve nemecký 'in .. 
terpret neprenikol k podstate špecific-< 
kých čŕt nemeckého romantizmu: obsa .. 
houo-výrazovú problei?Ultiku Schuman
novej kompozície splo8til na pravidelni 
zrých!ouanie a spomatovanie v rámci 
t akmer každej hudobnej frázy. Viedlo 
to ku rozbitiu cel~tvosti tvaru už v 
Allegro affetuoso 11 v I ntermezze - a 
napokon táto tendencia vrcholila v pre ... 
hnaných pasážach Allegra vivace. Dychy 
v orchestri priam ,.zmierali" v tóne, 
ktorý v dialógoch s klaufrnym partom 
nemohol doznie(, sláéiky - vďaka sil
nej šiemu obsadeniu - sa udržali lepšie. 

Ak v prvých dvoch skladbách pone
chal dirigent sólistom relatívne varnejší 
prístup, upútal svojou osobnostou pri 
iltterpretácii VI. symfónie, op. 53 D. Sos
takoviča. Až tu rozvinul u§etky svoje 
možnosti a dokumentoval, že je dirigen
tom s dokonalou a vyhranenou, uetmi 
jasnou koncepciou. Podra toho, ako di .. 
rigoual Sostakoviča, íordanija je nielen 
energickým umelcom, ale má i výrazný 
zmysel pre melódiu. SYMFONlCK? OR
CHESTER CESKOSLOVENSKtHO ROz.., 
HLASU V BRATISLAVE podal pod jeho 
taktovkou dobrý v(Jkon a je potešitel'né 
nanovo konštatouaf, že za posledné 2-3 
roky st nachádza toto teleso vzostupnt~ 
umeleckťi. cestu. Dir igent mu n.erob~l 
žiadne ústupky, požadoval 'kvalitu, kto 
rú napokon aj získal. Jasne formuloval 
témy Larga, " správnom tempe od
znelo Allegro (možno miestami zvu
kovo preťažené, čo je však predstava 
dirigettta): u základných črtách sa táto 
čast vyznačovala uceleným zvukom jed 
notlivých skupín a zaobleným tó1tom. Zá
verečné Presto vyznelo ako ueikolepý 
spev. Takto realizované umelecké požia
davky vyt vorili zo Sostakoulčouej sym
fónie ttšťachtilo znejtíct monument. 

Tri pripomienky diri
gentského umenia EUGE
NA JOCHUMA, ktorý na 
BHS dirigoval Vieden
ských sym[o11ikou 

Snlmky: V. Hák 

Klára Havlíková 
Ze ťažisko sólového recltalu klaviristky Kláry Havlfkove j spo

čfvalo na dvoch skladbách Eugena Suchoňa, početné obecenstvo 
to v podstate neprekvapovalo. Prvou bola Baladická suita op. 9 -
v podanf klaviristky jedna z Jel najlepšfch lnlcrpretáclf sklada · 
telovho diela. Tajomstvo tejto Interpretácie spočfva v tom, že má 
všetky technické predpoklady splnlt skladatelom požadovan(! ver 
kolepost výrazu l zvuku. Havlfková Ideálne disponuje priam bez
hraničnou mierou schopnost! vystupňovať, ale aj prechádzať (a to 
často prekvapujťico, odrazu) do najcitlivejšeJ senzltfvnostl. Do rámca 
klavlrnel tvorby Sucboňovej zapadá a t premterovaná Toccata, opat 
rená všetkými finesami ta~ko zvládnutelnej, ale rýdzo planistfckel 
skladby. Pre HavUkovťi nepredstavovalo problém, IBI podanie sklad· 
by potvrdzovalo u:Z J)redtým povedané. 

Ak sa klaviris tka pohybuje dlhý čas v oblasti s1lčasnet hudby, 
mOže sa stať, že sa začne odďalovať od znakov, ktoré udávaj(! štý 
lov(! charakteristiku staršlm dielam. Tempová velkorysosf - uvol
ňovanie temp, frázovania. pedallzácla. hra polyfónle. to všetko sa 
v súčasnej hudbe stalo pohyblivým poJmom a hranice dodržiavania 
.,zákonov" sa predsa len uvofnlll. Interpret sa teda v istom bode 
svotho vývota nevyhnutne ocitne zoči-voč! konfrontácii, ktorá ne· 
musi byť najprljemnefšla. najmll. ak nie je chcená. Len preto sa 
stalo. že Sonáty Fis dur a D dur A. Solera odzneli v chvatnom tem 
pe, temer s pojené do tednliho celku, preto Häodlova Suita E dur 
bola raz chudokrvná, inokedy prehustená (vždy protlchodne]. preto 
boll dve RapsOdle op. 79 J. Brahmsa romantickejšie než romantiz
mus: výnimkou bola Rapsódia op. 119. azda pre veľko1·ysejšlu kon 
cepclu a vllčšlu volnost. 

Isteže, ťaZko Je udržať temperament, aký vlastni Klára Havl!ková 
Je emocionálne velmi prirodzená, výbušná a predovšetkým prle 
hojná. A pridlho sa sťistredovala na súčasn(! tvorbu Bude to teda 
vyžadovať až nadludskťi s!lu - znovu sa zdisciplinovať v prstovel 
technike, v polyfónnej hre, l:o najmeneJ využfvat pedál v dielach 
baroka a klasicizmu. !ietrif agogikou - l keď Ide o skladby roman 
tlzmu, šetri( zvukom, tempom. zachovať exaktne každu frázu. To 
znamená. naložiť sl okovy na ruky. ktoré sú prfliš verkorysé. Klára 
Havlfková sl musf byt týchto momentov Iste vedomá, lebo tel pre
tav pôsobil dojmom nepokoja - hlavne v prvej časti programu. 
~odobudla rovnováhu až vtedy ked Interpretovala to. čo IB jef not 
bližšie ll čo zatial vie len ona najlepšie Interpre tovAť - Suchoňa 

INGE SISKOVÁ 

z galérie opery SND 

s Inscenáciami režiséra Miroslava Fischera stretá· 
vame sa v opere Slovenského národného divadla 
pomaly už dvadsať rokov. Fischer bol prvým absol· 
ventom katedry opernet réžie na Vysokej škole mÍI· 
zlckých umeni, kde prešiel teoretickým i praktickým 
školenfm brnenského pedagóga prof. Otu Zftka. Po 
skončeni štúdia nastťipll do angažmán v opere SND 
a v novembri roku 1955 predstavU sa svojou prvou 
samostatnou inscenáciou - Verdiho Traviatou, po· 
značenou ešte do~rvajúclm obdoblm preferovanta po· 
pisnorealist!ckého divadelného zobrazovania. V na· 
sledujúce) sezóne prekvap!l potom komedlálne buja
rým Fra Diavolom a pokusom o moderné stvárnenie 
prvého povojnového Wagnera na bratislavskom ja· 
visku {Blúdiaci Holanďan, 1957). V roku 1958 režf
ruje Fischer najprv Andrašovanovu opernú veselohru 
Figliar Gero a potom vytvára jednu zo svojich prof!· 
Jových inscenáclf slovenskou premiérou Debussyho 
prelomového Péllea a Mélisandy. 

Na umeleckom konte Miroslava Fischera stl dnes 
tri desiatky réži! v opere SND a nlekofko lnscenác!{ 
v slovenských vidieckych divadlách. Roky viedol 
Operné šttld!o VSMU, podptšuc sa pod vari tucet 
sviežich študentských predstavenf. Na materskej scé· 
ne mal možnost popasovať sa s najrozllčnejšlm oper
ným repertoárom v celej jeho historickej l žánrovej 
~ll'ke. Jeho umeleckým krédom Je snaha po realis· 
tickom divadelnom tvare, ktorá v niektorých naštu
dovan!ach väžnych diel klasickej proveniencie viedla 
až k preceňovonlu detailu na úkor Jasnosti a pre
svedčivosti celku. Pri iných tituloch tohoto žánru 
dal sa zasa strhnOt vierou v efekt maximálneJ javis· 
kovef llťizie, neodhadnúc plne mieru ťinosnosti ta
kýchto postupov (Sila osudu, .Piková dáma). V tejto 
repertoárovej oblasti dosiahol nesporne najväčši 
1lspech v Giordanovet opere André Chénier, Insce
náciou strhOf1lclch davov9ch scén, vrchollacich v 
presvedčivom a doj!ma jQcom obraze revolučného 
súdu. 

svoje Inscenácie komických opier naplňa Fischer 
širokým arzenálom osvedčených veseloherných postu
pov a výrazových prostriedkov. Hlbšie do paml.ttl 
sa vrýva Soročinsk:f ' jarmok, Gr6t Ory, Barbier zo 
Sevilly, kde najmenej'"možno hovoriť o prehrešova
nl sa protl žánrovet a štýlovej čistote predlohy. 

Ak teda Fischerove réžie klasického dedičstva s1l 
svojimi kval!taml značne nevyrovnané a popri ne· 
sporných úspechoch prinášali l omyly a prehry -
potom jeho inscenácie moderne! opernej tvorby pat· 
ria k tomu naJlepšiemu, čo sa v poslednom dvadsať
roč! na scéne brat!slavskef opery vytvorilo. Kdesi na 
prahu tejto úspešnej nite naš tudovan! stojf už spo
mfnaný Pélleas z roku 1958, o trt roky neskôr pri
raduje sa k nemu Orffova Mlídra žena, vtipné a mo· 
derné divadlo v rozprávkovom háve, šťastne riešiace 
prelfnanle sa dvoch autonómnych dejových pásiem. 
Al Prokoflevov Prfbeb ozajstného človeka {1961) a 
československá premiéra Brittenovho Sna noci svä· 
tojánskej !1962) sú pokusmi o netradičný operný 
tvar, prvá Inscenácia v smere strohého realizmu, 
sústredeného výlučne do hereckých kreácU, druhá 
v snahe o decentnú realistickú štyliZáciu. Jednou z 
naj1lspešnejšfch Fischerových prác vôbec te réžia 
Menottiho Konzula (1966], plnokrvné divadlo velkeJ 
spoločenskeJ pôsobnosti, v ktorom režisér podčiarkol 
momenty zhubného pô;>obenla byrokratlckel spoločen
sko-politickej mašinérie, momenty odcudzenia a ne· 
komunlkatfvnostt medzi fudml, degradáciu osobnos ti 
a fudskel dôstoJnost! v podmienkach násilia a ne· 
slobody. V Andrašovanovej Biele! nemoci, ktorú mys· 
Benkovo dostatočne akcentoval u~ hutný text libre· 
ta , sOstredll sa Fischer na umocňovanie divadelného 
účinku tým, 2e orchester presunul za Javisko a hrac( 
Pl'lestor rozšlrli o zakryté orchestrište; premyslenou 
stavbou obrazov, ktore! dôsledkom bol temer fll· 
mový spád a rytmus predstavenia l vedenfm hercov 
k civilnému, .,neopernému" prejavu. Doposlaf pos
lednou profllovou Fischerovou inscenáciou sú Grécke 
pallle z jesene 1969. Ziarl z nich pros tý pátos t blbo· 
ký humanizmus, sú naplnené jemnou, preduchovne
Iou atmosférou. Miesto ortodoxne real!stlckých po
stupov prevláda náznak. miesto detailného rozohrá· 
vanla prvého plánu prlbehu - polntovanie klúčo
vých scén, mnohoznačných vo svoJe! symbolike. Ako
by sa režisér Fischer po desiatich rokoch hľadania 
výrazove! sily a (!činnosti javiskovej llítzle vrátli do 
~ezón Péliea. Od popisne! robustnosti k divadlu pol
tónov a básnických obrazov. 

JAROSLAV BLAHO 



NAš ZAHRANIČNÝ HOSŤ Debrio 
Bratl•lanké hudobn6 slávnosti 1973 poskytli prfležltos C obohati ( nalu pravidelná 
rullrlku o atretautle aa s ytrunf ml osoboostaml súčasného Interpretačného umenia. 
V roaboworoch prlbllf ufeme troch umelcov, ktor! sa svofiml produkclaml znal!ne 
JH)dlefall aa tom, !e BHS 73 možno označ lt za fes ti val s umeleckf ml vf braml. Ju· 
boalonnsk6ho d irigenta LOVRA VON MATACJCA, k torý na čele záhrebskfcb fllhar
monlkow ttrezeotowaJ okre m Brucknerove f .,Roma ntickej" symfónie at tvorbo noflch 
krajaan. Cernobká mezzosopranistka OEBRIA BROWNOVA z USA očarila publl · 
kum v opere SND "Vynlkafácoo vokálno·hereckuu kreáciou postavy Ca rmen. Dirige nt 
ANTONI WICHEREK atof1 na čele Kumornet operv Vefkého divadla vo Varlave, s6· 
boru, ktort ,rekvapll ln"Venl!noo dramaturgiou. načlera fú cou z prameňov operneJ 
llteratiry - a v Dápadltf ch choreografiách predstavil tvorcov súčasnet pofskel 
lludby. 

Brownová 
Akým apôaobom ate s a ocitli nat"alo 

• Eor6pe? 

Uf due se:Wny som p6sobi!a u new
yorskej Citv Opere, keď som dostala št l 
petldlwn na ltudljttý pobyt u Zurichu. 
V Európe sa mt zapdčilo a prijala som 
angažmd11 u Cdchach ( Aachen). Tam som 
sl spravila reper todr a u:! som na va
lom kontinente :ostala. Pôvodne som 
to rozhodne nezamríltala, ale tak nejako 
sa to vyvinulo. Zljem teda t u a do Ame
rrky cltodlm hostouat. 

Lov ro 
von Matačič 

Prl detk.fcb celoantovýcb d väzkoch 
atéla aostánte vern.f l Zé hrebu .• • 

Podstatnou mierou som sa podlefal na 
zalo.lenl chorvAtskeho hudobného života, 
preto zall podnes cftlm zodpovednost 
a s nažlm sa vo avete zlskan6 skOsenostl 
prenies( na záhrebskf orchester. Muslm 
poznamenať, že šéfom Záhrebskef Cl!· 
harmOnie som nebol menovan9. ale som 
bol zvolen9 orchestrom, lebo u nás v Ju· 
hosltvll sa do tetto vedOcet funkcie volf. 

Méte elle nejaké nesplnené umeleck6 
le la ole? 

Myslfm, že to najväčšie, čo som v ži
vote dosiahol Je skutočnost, že nemu· 
alm dlrtgova( všetko a môžem sa ve
novať ten tomu, čo mt prináša radost. 
Využlvam to v plnej miere a dávam 
prednost t9m dielam. ktoré ma ntectm 
zauf(matú. A tak radšeJ diriguJem napri
klad menet slávny orchester alebo v mc
neJ siAvnom divadle, ak mt ponOknu dra
maturgicky atraktrvnejšlu prlležltost. 
Vtedy som schopn9 odsunílf alebo l od· 
mletnuf navonok zvučnetšlu ponuku. Nll· 
priklad pred Osmlml rokmi Jednala so 
mnou veroMk4 arlina o naštudovanl Boi
tovho Mefistofela s GJaurovom v titul
net postave a s dalšlmt hviezdami. Sko
ro súčasne ml ponťlkol dubrovntck9 fes
tival uvedenie Monteverdlho opery Ko· 
runovécla Poppey. Dal som prednosť 

Dubrovnlku. Z prestlžnych dôvodov v ak 
muslm absolvova ť at niektoré svetov6 
Javiská a telesá. 

Za svotho ! Ivota ste Iste oddl rlgovall 
eelf kmei'lo'Vf repertoAr aymfonlckef l 
hudobnodramatlckef tvorby ••• 

Nlekofko vefkfch dlel s om sl však ne
Chili na záver. Stále e§te extstulíl také, 
na ktoré som sa doteraz neodvážil. Na· 
priklad Verdlko Falstaff. Tílto operu 
mám velmi rád, ale bez dOkladnet zna
losti taltanl!lny Ju pokladám za prlver
m l fažkO. Nikdy som napriklad nedlrlgo
VIII ani Bachova Matťl!love pašie. K Bee
thovenoveJ DeviateJ som sa dostal až 
pred Osmtml rokmi, vlastne z nutnosti. 
pretože som sa v Mlldne zaviazal, !e 
v šiestich tf!dftocti predvedlem všetky 
Beethovenova symfónie - a musel som 
teda l tO poslednO. Mlad! dirigenti sa 
dnes, !Jal, odvažuJO na velké diela pri· 
IIJ rtchlo. Ak ma žladafíl o radu, hovo
rievam Im - na Beethovenovu Deviatu 
nestačia tba hudobné znalosti, tu te po
trebné mat aJ vera žlvotnfch skílsenos-
U • •• 

VU nel.f vzťah k dl!asnel hudbe de· 
111oni tronl u l bratlalavskf program ..• 

Moderná tvorba ma zaujtma predovšet
k9m technicky. Sám tlel! komponutem 
a a t ked neplšem hudbu zattratška, nie 
te an1 včeraj~la. Na ttlto tému by som 
chcel eš te dodať, že nemám nl!! ani pro
ti aleatorlke, dvanásUOnovet sťlstavc. 
atonallte a dalšlm experimentom, všetko 
možno použi(, ale skladatei sa nesmie 

Máte oejakf konkrétny clef, ktorý by 
s te c hceli • umeleckom t lvote doslah· 
ou(? 

Ano, a14 me u tom be:nom :my~le: 

spicuat naprcldad v určttom dwadle ale
bo doslahtlul uusok(J 1tonordr. Mám ur Cr-
11 predstavy o operných postaudch a 
chcela by som lcll reall:.ouat, naftudo
uat tiez dte vera ulolt, napríklad ' v 
modemýc1t dielach. V praxi sa však, žiaľ, 
odo 1mla Z-iadajú tie ist é. Chcela by som 
si napriklad urobit celý wagrterouský re
per toar. Spievala som sice Erdu u Rýn
.~kom zlate a Vetwšu v Tannltiit,seroui, 
ale hlavne iba taliami'ky odbor. 

Ako ate sa dostali k spevu ? 

Snlmky: V. Hák 

ponoriť Iba do teJto hudby a .,prekllnaf" 
napriklad tonalltu ... Na druheJ strane 
však nemá ani nikto právo tú čl onO 
skladbu odsudlt - Iba čas mO:Ze byť 
sudcom. Skladba su ml nanaJvýš nemusi 
pál!lf, alo to esto neznamená. že je zlá. 

Vyrastala som takpovedtac v hudob
llom prostred&, t keď sa hudba u našej 
rodme pestovala Iba amatérsky. Javis
ko som mala rada už od detstva a chce
la som sa vždy stat hereCkou, ale ro
dičia ml predurérll pedagogickú profe· 

Antoni Wicherek 
Kde vlastno nolkla 

myillenka Inscenovať za· 
padlé opero6 buUo ml· 
nlatúry? 

V našeJ televtzll, ktorá 
Ich začalo sústavne uVll
dzať už pred viac rok
ml. Dôvodom boli malé 
náklady a llož Ich ma19 
časov9 rozsah, pre tele
vfzou obrazovku overa 
vhodneJši než celovečer· 
nó diela. Sám som tu 
niektoré naštudoval. Sta
ll sa populárnym! v na
šeJ verejnosti a dalo by 
sa povedat, že až módne 
populárnym!, takže sme 
sa r ozhodli vyum Ich at 
pre scénlckQ realizáciu. 
Vera star9ch s pevohier 
zapadlo len preto. že pre
sta li exlstovat Javiska, 
na ktortch by su hrali. 
AJ my sme mohli zafať 
až vtedy, keď sa v noveJ 
budove Velkého divadla 
pre tento tíčel zedapto
valo bfvolé sktíl.obné 
štťldto. 

Pri predvédzanl týchto 
starých opier, ktoré de 
racto bývali prestévko
vou •fplňou velkých 
opier, d ržfte sa pôvodné· 
ho l tf lu? 

Podoba te skOr vonkaJ
šia. Už to. že dolu na 
prlzeml so hrá velká 
opere a my hore na pla· 
tom poschodl uvádzame 
tieto Intermédia, tvori 
okusl symbolickú prlbuz 
nos(. Kedysi to boli sa
tiry oa válnu operu a 
my sa uslluteme túto l!r· 
tu udr!at. Vl:etko ostatné 
nechávame rantl!zll reži· 
séra a v9tvarnlka. Na-

priklad v ClmarosoveJ ll 
maestro dl capella mott 
hudobnlcl tiež splevaJíl, 
!!o v partltllre nie Je. Tle
to staré diela predvádza
me akosi z pohladu 
dvadsiateho storočia. 

Noto•f materiál ziska· 
•ate ..• 

Vychádzame z pOvod
ne vytločen9ch klavfr· 
nych vfťahov, niekedy v 
malfch nemeck9ch alebo 
talianskych nakladatef
stvl!ch mo:lno obJavtt l 
prlslušnO rukoplsn(l par
tltOru. Ked sme tu ne
zohnali, zlnšh·umentoval 
som klavlrne znenie 
sám. 

Aký rozsiahly te re
pertoár vel el scény? 

PestuJeme komornú 
operu a vtrazový balet 
moderného razenia . VIa
ceré avantgardné dielo 
sa vo výrazov9ch pros
triedkoch. samozreJme, 
prekrývajO. Muslm vSak 
začať trochu od histórie. 
ExistuJeme tri roky a 
hrávame dvakrát do t9:l
di\a. Pretože sme mladá 
scéna. ani náš repertoár 
nie je prlllš rozsiahly. 
Zo startch opier sú to: 
Pergoleslho Livletta e 
Tracollo, Clmarosov ll 
maestro dl capella a 
lluydnova Jednoaktovka 
ll mondo de la luna. Z 
tvorby dvadsiateho storo
čia uvádzame Stravin
ského Prlbeh votaka, s 
ktor9m sme pOvodne 
chceli prlst at k vám do 
Bratislavy, a od Witolda 
Rudzlňského Odmietnu-

tie gréckych vyslancov, 
čo te velmi pôsobivá mo
derná kreácia z obdobia 
trotsk9ch voten. Na ba
let sme okrem sťlčosn9ch 
diel upravili VIvaldiho 
čelov9 koncert a Bachov 
druh9 Brandenbursk9. 

Casto predvádzala valie 
ume nie l " zahraolčf? 

Priemerne dvakrát za 
rok, ale vždy pri roz· 
s tahleJ!llch zátazdoch. 
Pretože sme súčasťou 
Vefkého divadlo. nemá· 
me ani vlastn9 umelec
k9 ensemble, ta sám tiež 
diriguJem at na hlavneJ 
scéne. je dosť tažké sko-
ordinovať vzáJomnú pre 
vádzku. Predovšetk9m 
usiluJeme o to, eby smf' 
sa stali :r:námyml na tprv 
u nás doma - v Pofsku. 
V teJto sezóne nás čaká 
zátazd do Talianska a So
vietskeho zväzu 11 už po 
tretíkrát navštlvlme Ber 
Un. Na budOcl rok má
me vystupovať v NSR a 
vo Sv6dsku. 

siu - a tak som i~la Jtudouat na wli· 
uer::rl!' ltudobllti výchovu. Na stredllej 
~kole som obča$ spievala prr !kolských 
slciullostiaclt a nesk·ór som začala speo 
l stikromt111 §tt,dovat. Moja učrtelka ml 
odporttčila ue11ouat sa spevu ttatrua/o. 
V Tanglswood<' ax1Huj4 poea.~ latných 
mesiacov tzv. oporné k011::ervalórwm, 
ktoré som absolvovala a tu NOIII trež de
butovala ako Maddalena v Rrgolettoui. 
Potom 11asledoval profe."ondltty debut -
Carmen v spom111anej City Opere 

Ktorej reči dávate pri spete pred· 
nosť, materinskeJ? 

SvoJ• tltohy ~preuam v origi11áll. lebo 
hudba je uzdy úzko piitá s textom, r:y
cltádza z tlej. Carme11 u taliančine ttt • 
brcde nrkdy %/liet tak ako vo francú: 
.~tme. Na druhej strane uiiak chapem 
publikum, !e chce opem pocut uo suo· 
jej reči, aby spievattému dejrr rozumelo. 
V USA je teraz opemou modou anghé• 
tina. Preto treba uyjst publiku v thtrety 
a uzbudit u 11om :aujem o operu. To 
znamená l opern6 dielo publiku pril>li· 
žit, zbauit Tto rÔ:ZII!ICII 11erealistrckýcl& 
nezmyslov. Publikum za tú 11amahu sto• 
jl. Mnohokrat to 1114 je alli tak l ta:. 
ké, ak md rezrsér troc/tu fantá::re a pred• 

. stavivostl. Nre je predsa takým nertc• 
site(ným problémom dat do suladu l lO• 
gikou ró:ne také scény, keď napr. hrdr• 
na i• zastrelený, :zabrtý a potom dte 
odspieva velkú árw. 

Prel!o ate oeprllall ft ladno s tále aa· 
ga:lmán? 

Malo to rtlekotko priem. V odbore 
dramatické/to mezzosoprdnu je síce dost 
lilolt, ale prevazne tted6le::rtých. Prr rlll• 
lom zamestnani by som Ich musela sprc• 
v at, čo by pre rrvla bolo iba stratou ča• 
su. Naprtklad zdpadoberllnska opera md 
osem takých hlasov, takže docltcid:a a; 
ku sporom, kto bude sprevat Carme11 ale
bo Azt~c4ntt. V zásada ttemdm nič pro• 
tt pew1ému anga.tmdn, ala museli by l>yf 
pretl podmienky. NauySe, rada cestuJem 
a u svojej llobode by som neclrcela b11t 
obmed:ouand. 

Aké ume leckf úlohy vb l!akatťi ' tel· 
lo aex6ne? 

Pr4dovletl.·ým vela Carmert, cez vta• 
noce slrla orat6rtl. Vo februárt uspo. 
rradam u Južnej Amerike koncertné tur. 
•1l, u marci 11iekolko koncertov doma 
11 USA. Medzitým, 1amozrejme, llosro. 
vanie v Európe - obuykll alohy Nie 
som taká žiadost/vd uystrlpovania. V mo· 
jom poltľode 11a život, ktorrí vyplýva u! 

: rodmnef výchovy, peniaze netvorta 
ltlauný mome11t. Zdravie pokladám :a 
prednejJie a ja by som chcela sptevat 
ue(ml dl/ro at do smrtr. 

f'o11ROSLAV SULC 

e V NemeckeJ demokratlc· 
keJ republike každoročne ude
lutíl Cenu R. Schumanna. Me
dzi naJnovšfml nosltefmt ceny 
te •l sovietsky klavirista EMIL 
GJl,ELS. 

la premiéra oratória KON· 
STANTINA ILIEVA Poéma o 
mttvych, diela, ktoré autor ve
nutt> všetkfm ~m. ktor! prežl· 
ll poslednd vo tnu. 

a prlspevok k operne! litera· 
tO te. 

e Vo Svatčlarsku zomrel vo 
veku 83 rokov syn Jána Levo
slava Bellu - RUDOLF BELLA. 
V tetto kra!lne žil od roku 
1925 a pracoval tu ako zbor
maJster, dirigent a sčasti 1 
sklada tel. Dominanta teho skla
deiPfskel práce bola v oblasti 
kon·ornet hudby. 

se čoraz vllčšmt orlentute oa 
hudbu 20. storočia: kežd9 me
siac tu odznie aspol1 tedna vel
ká premiéra sOčasnel hudby. 

!>etOnu. Hoci za plU rokov sta• 
rll Inscenáciu Verdiho Trubedll· 
ra takmer 4000 návštevalko• 
zaplatilo zhruba 128 000 delá· 

rov, ocitla su slávno .,Met" vo 
svoJet 89. sezóno v (ažkel ft· 
nanl!net krlze. Podfu tlda!ov S. 
Chaplno. rozdlol medzi prllma· 
ntl a v9dovkaml čln! v ostat· 
nom roku 7 miliónov dohlrov. 
Z lychto prlčln škrtli z reper· 
loárl' et pldnovanO novtl Insee· 
nBclu Mozartovho Dona Glo· 
vol'niho. 

e Berllnska Komická opera 
nt4 novO vedOcu baletu: te i1ou 
sovtetska choreografka orga 
Krylo•o•6, predtfm umelecky 
pO.,oblaca al na Kubo a v Egyp
te. 

e Medzi udalosti bulharské
bo hudobného !Ivota sa zaradi· 

e Sedemdesiatiny skladateYa 
PALA KAOOSU sl maďarská 

l<ultOra pripomenula no vtace· 
rfch koncertn9ch poduJatiach. 
ktortch dramatu rgia čerpala z 
maJ~trovsket tvorby. Prlpoml

natO sa natma Kadnc;ovo sym

Cónle, tn!.trumcntáloe koncerty 
e Dramaturgia rakúskeho 

mbl>ta Graz sa v poslednom !!a-

e Svetové nakladaterstvá sa 
prlpravutO na oslavu sedemda 
slalln talianskeho sklodatera 
LUIGIHO DALLAPICCOLU, kto 
rf sa narodil 3. Cebruára 1904. 

e Pred vypredan9m hfadls 
kom mohla newyorská METRO 
POLITAN OPERA otvoriť kon
com septembra t. r . svotu novíl 



Stretnutie 
mladých muzikológov 

Už po druhý raz sa stretli na seminá r i v Moravanoch 
(usporladatel Zda s lowenskfch akladatefov a Slounakf 
lludobnf fond) v dMch 29.-30. októbra t. r. mlad! 
s love.nskl hudobnt vedel a kritici, ktor! Jednak paučo· 
ne hovorili o sučasných kompozlclách, jednak so po
učili z bohatého .Programu na tému ,.Profil mladého 
budobn6ho kritika • Ku téme Sučasná kultúrna politika 
pr iniesli vo svoJich rererátoch rad podnetn~ch myšlJc. 
nok rladltof odboru umenia MK SSR JOle[ Kot a vcducl 
odde lenia Ov KSS prof. Michal Hrul kovu!; o úlohách 
hudobnej vedy a kritiky pri objasňOvanr hudobnej kul
túry Bratislavy referoval dr. Zdenko Nodi!ek, námety 
k diskusii o socialistickom realizme predniesol dr. La· 
d ialav Mokrý, prednášku o využit( samočlnn~ch počl
tačov v hudbe pripravila dr. Ľ. Ballová. 

V druhoj časil seminára prltomn~ch uputal pohfad 
na operné dielo Jána Cikkera, prednesený šélrežlsérom 
opery SND Bran lsl~tom Krllkom. Potom nasledovali 
erudované a zaujlmavé prlspevky mladých účastnikov 

seminára, ktoré sl vzali zo ulohu hlb~le sa pozrlof na 
diela s taršeJ s kladaterskot generácie, čl na tvorbu svo· 
jich súčesnlkov: Igor Podracký analyzoval Suchoňov Ka. 
leldoskop, dr. O. Sllacka Slxtove Variácie pre 13 né
strojov, Dagmar Kovér ov6 ll. sláčikové kvarteto A. Očo· 
n4ša, Vlas ta Adaml!lakov6 televlznu operu Margita a 
Besn~ od ľ. Salvu, Ľubomlr Chalupka Kardoilov Kla· 
vlr ny koncert a Ivan Marlon VIl i. symfóniu j. Zlmmora. 
Rozbory boli podlo1en0 mg-záznamami a vyzneli v tva· 
rlvťí dlsku&lu. Jej záver - a teda aj myšlienka p t•o bu
dúce strotnutlo - podčiarkol potrebnosf 1 budúcich 
podobn~ch tvorlv~ch stretnut( v konfrontácii s pri
temnými autormi. Uvažuje sa aj o tom, aby sa na se· 
minár prlz~vall l generačn{ vrstovnici - skladatelia 
Interpreti, aby sa platforma v~meny názorov dostala d~ 
!llršlch suvlslostt, aby bola vllčšla možnost trlbenla sl 
estetických postojov k dielu e k Interpretácii. Semi
nár ukázal pote~ltefnú. skutočnost, že natmladšle ge. 
uerécla muzlkológov Je pripravená plnlf náročnó úlohy 
hudobno-kriti ckeJ l publlclsllcket práce v odbornet 
l denneJ tlači. 

Výstavy 
na tému 

hudba 
Vo foyer K011certnej 

siene SlotJem kej /llhar
m6me prtpravtl Sloven
sk·v ltudobnv fond pn 
prileiitostt 25. výroč1a 
februárové/to vlfazst va 
rad panelov, rta ktorých 
sa poktísil vyjadrlr veC
ký ro:moc/1 slovenskej 
hudobnej kulttlry po ro
ku 194.8. Obrazový mate
rtál výstavy .,Sloven~kd 
hudba" t vorl mozaiktl 
rtajvý:nomrtej~lch skla
datel ov, interpretov a 
mu::ikol6gav, sleduje čln· 
nos( ltudobntícll in§ lit ú
eli ZSS. SHF, :azname
nátJa prácu odbomélto 
lwdobnél1o §kolst va. llu
dobrtých telies ( komor· 
11ých 1 or c1testrálnyclt) , 
slovenských lwdobrttícll 
vydavateCsttev, obozna
muje s lwclobnýml lesti· 
valm1 Bratislavy l ostat
llých slouenskýcll miest. 
P rr es l or a rozsah ne
umoir11ll podaf podrobný 
obraz celej ~kály rtMho 
hudobne/lo tivota, ale jej 
obratový materidl sa stal 
rmpul:orn na :amyslenle, 
tít·alty a početnl dlsktl · 
sie. 

••• 
Osob11osf Frica Ka · 

f crtd ll mlm nic je ne
::•táma Viietci sme sl ve· 
dom! je/to nes1111eme zá· 
slllžrtej organl:átorskej 
a pedagogickej prúce. 
ktorej obetoval aj rily 
vynikajtlccho klavirlst u, 
organistu. dirigenta, aj 
sily t vorivého umelca· 
skladateCa. Jedným :z 
krásnych činov voči veC· 
kému človeku je výstava 
.. Zwot a dielo Frica Ka 
fertdr•" v priestoroch 
Bratislavského hradu. 
Jej usporiodatelam je 
Mi•ustcr st vo krtlttíry SSR 
a Slovenské ttarodné mú
:eum. Výstava je pr8-
hliaclkou rta}výzrtamllej
SiciL obrazových, plsom· 
ných a IIOIOVIÍCh doktl· 
mentov. Tvorí plynulý 
.~led života, t vorby, ume
leckej. pedagogickej a 
orgam:átorskej čímtostt 
Kafendu . Z obrazového 
leporela partelov IICadlrta 
nds jeho nepatetickd, 

kazdodemt6, usnttevavá 
t vdr a kazdý 11ávštevmk 
~i musi uvedo1111f jej ce
nu. Autorom výsta"y 
patrl vysoké ocene111e. 
Osobitlte krásne je prt
pravený bulletm k vý
stave, ktorý zaujme ne
t radič nou úpra vor• a na}
mii lttid1ou dr. Vladmura 
C1zika, autora výstavy. 

V:ťah výloorrtého 
umcma a hudby :aujol 
tvorcov dvoch dal!lc/1 
výstav. V Primaciálnom 
paláci predstavila Galé
ria hlavného mesta SSR 
Bratislavy olej om al by 
zobrazttjúce hudobné '1!0-

ttvy. Výstava Hudobného 
oddelenia Uruverzit•tej 
knlžnic8 zaznamenala 
typtcké modí/ikácíC' 
v:fahov výtvarniko!l k 
hudbe, a to zobrazenie 
lwdobnýclt skladatelov. 

-r -

interpretov ( solistov 1 

ensemblov). hudobrtýclt 
rtdstrojov. VystavoiJalt 
ukázky z km:!ných pu/l· 
likácii, v priereze všet
kycll hlstonckýcll obdo
bi. Osobitne zaujlmavý 
bol poh(ad na pomerne 
mladý výtvarný odbor -
na umelecké sl vá me me 
obalov gramof6•tovycll 
platni. 

V Unwerzttnej kniini · 
ci bola 111Stalovaná aj 
ďalšia výstava. ktorá rtá
metom súvisela s mw:i
kotogickou konferenciou 
to1loročnýc1l BHS, a pre· 
to zhrnula najd6ležitej
§le f otografické. notové. 
krti~n6 a diskotečné ma
teriály UK o Frall:Oill 
Lintovl. 

••• 
S 11ovoutvareným kott· 

certným priestor om .,U 
Klarisiek" súvisela 1tisto
ricko-výtvarná výstava 
Pamiatková obnova Kla
r isiek, ktorej usporiada
teCml boli Mest ská sprá
va pamiatkovej st arost· 
llvostl Bratislava a Ga
léria hlavného mesta 
SSR - BratislaiJll. 

V šetky u veden!! vO-
~tavy nlelett Vl/čcrpti:•a
iLico stvámíll svoje t6-
my, ale aj •tanaj11ý! 
kladrte : 11ásobilt kultú r 
ne ovzdu§ie Bratislav
ských hudnhnýclt ~ltiv
IIOSií 

0,\:-oiELA SLli\CK1\ 

Pohľad na tíčastnikov lisztovského seminára. 

Lisztovská konferencia 
• • a sem1nar-

Medzi hudobné podujatia v r4mcl BHS sa zaradila 
l l l. konferencia muzlkolOgov na tému Frana Llut a Ja· 
ho bratlalavakt priate lia. Konferencia prebiehala v rámci 
cyklu ,.Hudobné tradtcle Bratislavy a Ich tvorcovia ... 
Početná účast aj zahranlčn~ch odbornlkov dokazuje 
záutem a rastticu prftažllvosf nášho me~:ota l po totto 
s tránke. Na konferencii rorerovalo 14 účastnikov o v~· 
sledkoch svotet práco v súvis losti so skladatorom -
fundovane, vecno a neJeden prlspevok sn ukáza l byf 
podnetný pro dni~! výskum. 

V úvodnom referáte Franz Llazt a Bratislava podal 
dr. Zde nko Noté~ek CSc. obraz o kullťírnej úrovni Bra
tislavy minulého storočia . Svojo tvrdenia a uvahy pod
ložil dOkazml zlskanýml z archfvnycb materiálov, ktorO 
mu stužili ako (>Odklad pre vhodné dokreslenie histo
rickeJ situácie. Neobmedzil sa teda Ion na osobu skla· 
datero ako toku. ale snažil sa zachytiť aj atmosféru 
tým, žo zaujal s tanovisko aj k estetickeJ promlematlkc. 
V tejto sl1vlslostl neostalo len pri konštatovanf urči
tých kritéri!, alo autor referátu zauJal at stanovisko 
ku zvukovosti niektorých skladotelov~ch skladieb sú
visiacich s Bratis lavou. Pl'fspevok dr. Alexandra Buch
nera z Prahy bol uzko zameran~ na odbor nástrojár· 
stva. VyčerpávaJúco a vecno podal správu o techniko 
stavby a zlepsovanla, resp. o pokusoch o novu konštruk
ciu klavlrnych krldlel v referáte na tému Soatente pla
no. K zložiteJ otázke vztahu medzi klasicizmom a ro
mantizmom sa vyslovil pror. dr. Werner Felix v roCe· 
réto Llszt a klaalka. Po v~eobocnot charakteristike po
stoja romantikov ku klasicizmu nojmll v oblasti este· 
tiky o my~:olenla, dt·. Felix prešiel k apllkl!cll problému 
na Llsztovu osobnost a konkrétno poukézal na tlo 
s kladaterove diela, v ktorých náklonnosť o vztahy napr. 
k Bachovi, Beethovonovl a pod. su podstatne smero
dalné pro ďalši kompozlčn~ a mysllonkový vývot. Spe 
ciCicku a veľmi uzko zamoranO pt•oblematlku rle~ll vo 
svatom rororáto prur. J. Mlfllajn: O niektorých zviU t· 
nuaUach hudobných rukuplaov Fr. Ltazta. Neostalo Ion 
pri vyčlslont určitých zvláštnosti, ale MtrStatn sa z tých
to momentov pokullol odvodU aj určité premeny v mys
leni a psychike skladatera. Pror. Gunnar fohanaeo sa 
v referáte Merlstonké ull!iky zameral na rozbor S· llch 
s kladieb, čo podlo111 praktickými ukážkami. Textová 

časf jeho r eferátu bole zamerená v~eobeonej!Ho, podel 
svoj názor ne !llozoflcké myslenie a ne všeobecný spo
ločensk~ v~voj, a to v súvislosti s názormi Leonarda de 
VInciho. V referáte na tému G. Zichy ako akladater a 
Interpret sa Márii Gáboronl podarilo uputat pozor
nos f nielen exaktnou koncentráciou textu, ale aj sprt
stupnenlm zaujlmav~ch, nov~ch faktov. 
Očastnlcl konferencie podall vo svojich referátoch 

ucelen~ obraz nielen určitého h istorického obdobia a 
skladatelovej osobnosti, ale pouk4zall aj na bohatost 
stykov a kultúrneJ v~meny a na celkové dianie okolo 
osobnosti skledetela. Tak napr. dr. E. K. Honath v re
feráte Eur6paka apoločnoať F. Lla1ta a jej poelanle, In· 
formoval o vzniku a práci spoločnosti s náčrtom Jol 
pracovného plánu cca do roku 1975, prof. dr. G. Kraft: 
(Fr. Llnt • ukadle svojich aklc6rov) poukázal na 
základe citátov ne povahu a osobnostnO vlastnosti skla· 
detel a. Ako novátora s progreslvnym nazeranlm vid( 
tvorcu J. Albrecht v prlspevku Llut - novétor, dr. G. 
Gábry dokumentoval skladatelove vztahy k Bratislave 
na pamiatkach budapeštianskeho Múzea (Liaatove nťa· 
hy k Bratlalue • arkadle madarských pamiatok) a na· 
pokon dr. K. H. Vlertel dokumentoval skladatelovu 
popularitu ešte v nedávnej minulosti - v prlspevku 
Llnton diela Da pianolách. 

Na Bratislavu boli ťízko zamoranO prlspevky dr. z. 
Hrabu ... ya (J. N. Batka, bratis la vský arcbldr 1 kri• 
tik) , A. Tauberonj (F. Kode~ové, vokálna Interpretka 
Ll11tových diel) , dr. Ľ. Ballove j (Po1ná mky k Dotodma 
archl•u Spolku pre clrkevnd hudbu • Bratlalua) 1 V. 
tunel (BraUslank6 s pevácka apolky • d ruhe j polo•lol 
minulého s torcM!Ia) . 

K teoretickeJ času bol prlčlooený seminár, na ktorom 
prof. l s tvén Antel z Hudobnej akadémie Franza Liszta 
z Budapešti zaujal stanovisko k problematike Interpre
tácie matstrov~ch klavlrnych skladieb. Ovodné slovo 
prof. Antala malo všeobecnotšl charakter, pričom zdO· 
roznll dOležltosf pedagoglcket praxe pro sólového hrá· 
ča a širšie vysvetlil svoJe stanovisko k lntorpre tácll 
l.lsztov~ch skladieb, ktoré sa nedá vyčerpaf na krát· 
kom seminári, !be načrtnúť v Istom vymedzenom rám• 
cl. Podrobne demonštroval teden z možných spOsobov 
Interpretácie na Meflstovskom valčlku č. l , kde mu 
ako model vystupovala Bolena StelnerovA z Prahy. Prot. 
Antal upozornil na sťívlslosf tejto skladby s Fantáziou 
Don Giovanni (Lisztova transkripcia) - hlavne oblasti 
obsahovej a vo využlvanl, resp. Inšpirácii melodickým 
materiálom (odhliadnuc od harmonickeJ súvislosti s Wag. 
nerovou operou Tristao a lzolda ). Podrobne sa madar· 
ský Interpret a znalec Ltsztovho diela venoval vyrle!le· 
nlu otázky nástupu hlavnet myšlienky, ktorá je pre 
nlektor~ch klaviristov problémom (sám Antol Jol ná· 
stup akceptuje až po širšom úvode). Zvlášť valkO po· 
zornosf venoval problému prtzvukov v bohoch, v me· 
lodlck~ch frézach a v sekvenciách, l:o dodáva nielen 
potrebnO tasnos f, ale bezpodmlenočno potrebný tzv. ,.mo· 
Clstovský charakter .. , teda zlomyseln~. sarkas tický vý· 
smech, ktorý te základnou obsahovou podstatou diel. 
V uzkom spoJeni s otázkou prlzvukov te problóm ryt. 
mu ako Jedna zo základných uloh, ktora sl musi kla· 
vlrlsto splnlf a ktorá stoJI v tesneJ btrzkostl s pred· 
chádzajúcou otázkou Prot. Antal zauJal postot ef k nie· 
ktorým dynamickým osobitostiam v lntorprotácll Llsz· 
tovho klavlrneho odkazu a zvlášf upozornil na oblúbe· 
nú hlučnosf, často chápanú ako dramatlckó stupňova· 
nlo a zlskavanlo naplltla. Na tomto miesto demonštroval 
Interpret priklad s požiadavkou ako se má zaobché
dzaf s podobn~ml úsekmi: decentne a nehlučne tak, ako 
fo to v Intenciách skladaterovet predstavy ku ktore! 
dáva základ notový predpis. Antal doslovne povedal, 
že .,dráma nemusi byt hlučné" z hladiska zvýraznenia 
obsahu a naplltla. V rámci st~mlnára ešte odznela kon
certná etuda ,.La leglerezza" v podan( TaťJany Le nko.ef 
a Sonáta h mol v Interpretácii Stanlalave Zé mborského. 

I . SISKOVA 

• Pozdravy čllskemu rudu 
tak sa noz~val umelecký večer ve· 
novaný ludu Chile eko pretav so
lidarity s Ich spravodlivým bo
jom. Večer na ktorom vystl1pll 
prlhovorom nérodný umelec Pavol 
llorov, slavenski spisovatelia a hu· 
dobnl umelci, ako at členovia Pac· 
tlcke! scény s pásmom poézie Pob· 
la Nerudu .,Libertad para Chile" 
bol di'la 16 X t. r . v ZrkadloveJ 
sieni Primaciálneho paláca v Bra
tlslavo. Usporiadali ho s lovenské 
umelecké zv/lzy. Réžiu programu 
mola M. Gogáfová a j. Venénl. 

buna pod názvom ,.Výkriky bez 
ozveny" vydalo pražskO naklada
tcfstvo Melantrtch. V knihe te l 
novela .,Za vyšnym mlynom", vy· 
hfadévaná českym čltotelom hlav
ne pre svetu llbretlstlckú a Inšpi
račnú hodnotu k opore národné ho 
umelca Eugena Suchoňa KrOtňn 
va. (RAI 

naných zvllzov - ako protest pro· 
tt prevratu v Chile a pri prllell· 
tos tl úmrtia básnika Pabla Neru· 
du. Po prthovore dr. Jána Juráša, 
člena prodsodnlctva MV SZPB vy· 
stúpili umelci Eva Chalupová, lán 
Rybárik, vokálno Inš trumentálna 
s kupina Vyznanie a spevák Samuel 
!vaška. SOčasfou vočera bolo a t 
prečttanlo protestneJ t'eloltlcle, 
ktorú prltomnr odoslali generálne
mu tajomnlkovl OSN Kurtovi 
WaldholmovL -vr• 

• V dňoch 10.-12. septembra 
t. r . ..:asadola v Prahe medzlná
t·odná porota rozhlasovet súťaže 
mladých hudobnlkov CONCERT! O 
PRAGA 1973 pod vedonlm prof. dr. 
Václava Holzknechta. Pm·ota 
ohodnotila celkove 44 nahrávok v 
odbot·e klavlr. husle a vlolonče· 
lo. V klavlre ziska! l. miesto zá 
podonemock~ pianis ta Hans Chris· 
t lan Wllle, v odboro husle bol prvý 
sovietsky umolec Lev Gelbard. V 
odbore violončelo bol prv~ opllf 
mladý r 13·ročný] soviets ky čeli S· 
ta Alexander Rudin. 

• Ceský preklad noviel Mila Ur-

• Supraphon vydal v~ber z os 
tetlckých Ovah Eduarda Hans llcka. 
Pripomenul tok osobnost. ktorá v 
praxi l v estetlckat teórii presa
dzovala hudbu ). Brahmsa a po
mohla prenlknOf at Antonfnovl 
Dvoi'ákovt. Na pri ek lstým v~hra
dám k llansllc kovým estotlck~m 
východiskám táto publikácia doka
zuje, že v osobnosti spomlnaného 
toorollka to veta pozoruhodných 
my~llonok zauJ(mavých l pre dnel>
ného čitatele. (RA l 

• Mestský v~bor SZPB a Mest
sk~ v~bor SZM ako BI miestno od
bory Matice slovenskej v Bratisla
vo a Mestská knl!nlca prlpravlll 
na 9. X. t. r . s lévnostnO premié
ru hudobno-slovného ~ásma pre 
mlédeZ .,Plamenný meč . Uskutoč
nila sa za Očastl popredných ve
rotných člnltelov mesta a spam!-

• Pri prlieZitostl štátneho svtat· 
ku NDR usporiadalo dňa 8. X. t . r. 
rladtterstvo a ZRPS pri r:Su v Bra
tislava na ulici Obrancov mieru 
večer hudby o poézie. Po prlho
voro predsedu ZRPS, ktorý vyzdvi
hol spoluprácu s hudobnými ško· 
lami v Eisenachu a v Gothe, pred
viedli pedagógovia hudobného a 
dramatického odboru pod vede· 
nlm J. Kowalského program z ob· 
dobla nemeckého baroka, roman· 
tiky a súčasnosti. Z nemecke! poé· 
zlo odznel! verše Heineho a 
Brechta. Večer sa uskuJpčn ll v 
Dome pionierov a mládeže Kl. 
Gottwalda. (I:. S.) 

Rladllalstvo StAlDabo cUfadla Zdalika Nejedlého • Os U nad La bem vypisuje 

Cs. hudobné vydava

telstvo OPUS Bratisla

va, Dunajské 22 prlt· 

me od l. l. 1974 tých
to pracovntkov: 

hudobný re!lsér 
vedúci redakcie 

gramoplatnt 

vedúci Otvoru na

hrávaceJ techniky 
voducl výrobno·vý
tvarnet redakcie 
jazykov9 redaktor 
fslovenčlna + an· 
gllčtlna, resp. nem 
člna l . 

kookur1 

aa mlasto Hla opery. Poauky aulalalla Dl adreau divadla do koaca decembra t. r. 
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L. BDIIENNJKOVOV A 

Mejerchoľd 
-a Sostakovič 

Vyznamné mle!tto v divadel
nom umeni prvej polovice 20. 
storočia zaberá tvorba popred
ného režiséra Vsevoloda Emi
Jinil!8 Mejerchorda. Tento 
svojrázny umelec mal vplyv na 
prácu mnohých umelcov, spiso
vatorov a skladaterov. Prlznač
ný te u•iho velký záujem o 
problémy sučasnet opery, vy
chádzajúci z presvedčenia o 
nutnosti vytvorit na javisku hu
dobné d l v a dl o. V tom bol 
bl!zky k estetike Asarleva a 
Solerttnského. Obaja spomlna
nl malt velkl záujem o experi
menty v Mejercholdovom di
vadle a napokon spoločne naš
ll skladatela, kťor9 by bol 
schopnt uskutočnft obrodu 
opery v Rusku, vy6sťujlicu do 
prlese~ruka hudby a drámy. 
Asaflev zoznámil Mejercbolda s 
ll?lplrantom leningradského 
Konzervatória - vted_y ešte ne
známym Dmitrijom Sostakovl
l!om. So•takovll! - ako študent 
a neskôr posluchá~ Konzerva
tória - ~asto navštevoval po
hostinské vystúpenia Mejer
chofdovho divadla z Moskvy, 
ktoré boli oby~ajne v letných 
mesiacoch. Osobne sa poznal 
• mnohými hercami a zvlá!:t 
bllzko s klaviristom L. Arnšta
mom. Vefký význam pre dal
šie zámery malo hosťovanie dl
vadia v r. 1927. Vtedy uviedli 
Moskovčania Gogorovho Revlzo. 
ra vo vynlkajlicom Mejerchol
dovom réž1jnom výklade. To 
podnietilo mladého skladatela, 
aby obrátil pozornosť na Go
gorovu tvorbu pre prlpadnú 
budlicu opernú podobu. Rozho· 
dol sa pre novelu os. V tom 
Istom roku opustil L. Al'nštam 
prácu v divadle a na SVOJO 
miesto odporučal Mejerchofdo
vl mladého Sostakovlča. Velký 
režisér oslobodil ml adého skla
da tela od divadelných povin
nost(, ubytoval llO vo svojom 
byte a vytvoril mu maximálne 
podmienky pre prácu nad no
vovznlkajlicou operou. Za pO
sobenla v divadle naplsal Sos
takovlč prvé a načrtol druhé 
dejstvo opery. V r . 1928 odišiel 
Sos ta ko vič znovu do Leningra
du, kde operu doplsal. Hotovli 
partitúru poslal Mejerchofdovl 
s nádejou, že uvldl svoje dielo 
v teho novátorskef rélil (pozn. 
redakcie: operu Nos uviedol 
prem16rovo v r . 1930 režisér 
Smolyčl. ... 

Jednotnosť názorov a prlstu
pu pri stvárňovanr Gogol ovet 
tvorby u režiséra l skladote
Ja nie stí náhodné. VychádzaJú 
z rovnakého estet ického zame
rania, sformovaného v atmo
sfére Ideovo-štýlového hladanla 
sovietskeJ kulttlry v dvadsia
tych rokoch nášho storočia. 
Obaja umel ci sl dali za ciel 
vynlest rozsudok nad spoločen· 
sk9m zrladenlm vtedaJšieho 
Ruska a gogofovským smiechom 
:tnemožnlť malomeštiacky sa-

molliby pollcatn9 rel!lm. V za
chovaných autorských výpove
diach n11chádzame vnutornu 
sp!ltost estetických názorov 
dvoch velkých umelcov. Mejer
chofd pli e: 

,.U Goaora •a treba vyhýba( 
lacnej komedl61nuall, detkému 
huft6znemu, nelnl plront 1a 
comedlou dell'arte, ale ukázať 
veci v traalkomicket polohe." 

(K Rudnický: Režisér Meter· 
ch old, str. 352. l 

,.Mu1fme uk6zat na adae 
skutočn' prudu." 

(V. Mejerchofd : State, listy, 
prejavy, str. 141. l 

Sostakovlč o práci na opere 
naplsal v r. 1928 tieto slová: 

.,Napovaloval som sa potreb· 
nfi okrUllt Goaorov sallrlckt 
tezt ironickou alebo parodic
kou hudbou, ale naopak, po
utU som 1eri6zny hudobný 
sprievod. Kontrast komickfiho 
deja a dlnet hudby symfonic
kého charakteru m6 nbudit u 
dldka z6kladný divadelný 
e(ekt. NAmet novely Noa ma 
zaujal (antalllckfm obsahom, 
ktorý 1pi10nter prednUa rea-
1'-tickfm t6nom.' 

Spoločné východisko pri ln
terpretácll Gogofovef tvorby u 
MeJer chofda a Sostakovlča ma· 
lo za následok vznik hlbšich 
slivlslosll, badatelných pri po
rovnávanf opery Nos a predslo· 
venla Revlzor. Zastavme sa pri 
nlekofkých prlnclpoch, zbllžu
Juctch tieto diela: e Rytmická organizácia de· 
fa na scéne. U Sostakovlčn 1 
Mejerchofda to evidentné chá 
panie Gogorovho štýlu a ner v
nosti v rýchleJ, momentálneJ 
zmene rytmu. 
e Prlnclp hudobneJ pnntoml

my. Pantomlma bola neodlučl· 
telným prvkom Meterchofdo
vef Inscenácie Revlzora. Sosta
kovlč postavil na pantomlmo 
celé obrazy. NaJviac to to ba
datelné pri druhom obrnze 
(Nábrežie). kdo 15·hlasný vor
ný kánon v sláčikoch podporu 
te rovnomerné ostlnáto ve!kého 
bubna. Táto hudba sprevádza 
bezhlavý litek Ivana fakovlevl
ča - hrdinu opery. Vsunutie 
pantomfmy do oper y prehl bllo 
tet účinok. ur9chl!lo rozvinutie 
námetu, ekonomicky využilo 
čas a tým vznikla možnost uká
zať množstvo udalost!. zvratov 
a kontrastov data. 
e Organizácia vel kých ma

sových scén a hovoreneJ reči 
Mnohočlennó skupinu liradnl
kov Inscenu je Meferchofd ako 
zbor, ktorý využlva hovorent\ 
reč podla zásad svoJrázneJ po
l yrónle s pravidelnou pul záclou 
textu. Rovnako Sostakovlč vy. 
tvára r ad ensemblových scén 
kde k l adie vllčšl dOraz na cha
rakter prednesu, než na samot 
ný text. 

(Preklad a výber z ča
sopisu Sovietska muzyka 
3/1973) 

Hovori akademická maliarka Lea Mrdzovd 

Výtvarníci 
o hudbe l. 

vybaveným mladodramattckým 
sopránom. Ztal, nie každý spa
vAk sl uchová životnost svojho 
hlasu na dlhšf i:as v takej pre
vád~ke, aká je v KomickeJ ope
re: bolo to badat at na nie
ktorých sólistoch tohto večera. 

Ako delegát Zvllzu sloven
ských dl vadeln9ch umel

cov som sa zúčast nil na tohto
ročných XVII. Barllnar Featwo
cheo. V pr iebehu šiestich dni 
som sl z vefkého počtu podu
jal(, uvádzaných stlčasne na 10 
až 15 pódiách, vybra l pllt oper
ných predstavenl 11 Jeden ples
llov9 recitál. Mal som možnost 
porovnávať prácu vlacer~ch 
popredných súborov v NDR, 
prácu nlekofkých režisérov, di
rigentov a v9tvarnlkov - 11 
velký počet známych l meneJ 
známych operných sólistov. 
Pretože to boli za u jfmavé a po
učné večery, rád by som tu opi
sal svote dojmy - nie ako krt
tik, ale oko pozorutócl oper
nsr spevák. 

Po troch operných predsta
veniach bol plesňov9 recitál 
známeho basbarytonlstu Thea 
Adama, ktorý dnes patr( medzi 
svetovú speváck u elitu, prfJem
nou zmenou. Adam te z mála 
spevákov, ktorf si môžu dovo
liť naplntt hladlsko St6tnef 
opery v Berllne plesňovým re
citálom. Druhým takým te t. č. 
slávny tenorista Peter Schreler. 
Spevácke kvali ty Thea Adama 
sú všeobecne známe. Jeho vy
ntka ftíce operné kreácie som 
mal možnost sledovat jednak T/JEO ADAM 

GUSTAV PAPP 

S6bor IIJKkel opery uvádzal 
Hiindlovu operu Xerzea, v In
scenácii rladttera opery v Lip
sku, režiséra Joacblma Herza. 
Herz znova dokáznl svoje vy
soké kvality a z opery, o kto· 
ref žlvotnostt sa po dlhé roky 
v•edl! diskusie, spravil vefml 
zauj(mavlí, nápadmi hýriacu In
scenáciu, ktorá dok6zala vy
predané hfadlsko naplno za
uja(. Možno súhlasiť s názorom 
kritika: .,All takto 1a m6 dnes 
podáva( Hiindel. Divadlo plno
krvnfi, vit6lne, zabbaj6ce, a 
nie hl1torizu j'ce." 

Berlínsky zápisník 

jedným z natkratšlch večerov 
pre mi lo bold ope1·a súčasného 
východonemeckého skladatera 
Uda Zimmermanna tninl 
Múhle (Levlnov mlyn 1. Pod tak
tovkou Sleafr leda Kurza operu 
predviedol drUd'anský dbor 
spolu so známou Staat1kapelle. 
Vydarené predstavenie drži 
obecenstvo v naplltl od začiat
ku do konca po stránke hu
dobnej aj Inscenačnej. Ciovek 
nevie, čo má v!l čšmi obdivovať: 
krásne hlasy, spevácke a mu
zikálne predvedenie, čl vynlka· 
tu cl orchester. Za u flmnvá, pr!· 
tom Jednoduchá. ;olná výpra
va podporovala napadltú réžiu. 
A nakoniec to natdOiel!ltefšia 
- hudba, o ktoreJ sám autor 
hovor i: ,.Chcel by som pro•· 
trednlctvom hudby dhar po
sl ucháčovi vi dy nové lmpul:cy 
naučil' ho pochopi( hru v pra: 
vom zmysle. pos6dlť ju a mat 
z nej cenný záf.ltok.'' Mysllm. 
že sa to Zlmmermannovl poda 
rllo. lebo poslucháč odchádza 
z tejto moderneJ opery uspo
kojený. Zlmmcrmannova opora 
sl zlskava publikum svojim 
zdravým komedlantstvom. Ver. 
ký podiel na (Jspechu diela má 
at libreto. bohaté na humor a 
Iróniu, ale l lyriku a emocto
náiJlu silu Jednotlivých postáv 

V berllnskej Komlckel opere 
som mal možnost vidiet pred
stavenie opery Leola Jan6tka 
Kála Kabanovov6, zase v réžii 
joachima Herza. Je zaujlmavé, 
že také pekné predstavenie ma
lo tak!l slabú návštevnost (asi 
30-percentnli 1. hoci Janáček -
najmä teho Liška Bystrouška 
(vyše 260 reprlzl - patri me-
dzi na tnav!ltevovanetšlch auto· 
rov v Berline. Predovšetkým by 
som vyzdvihol prácu režiséra 
Herza potom v~kony sólistov 
medzi ktorými dominovala čes
koslovenská speváčka lana 
Snitkov6 (Káťa) svojlm krás
ne sfarbeným, technicky dobre 

pri našom spoločnom 6čtnko
vanl v Drážďanoch vo Wagno
rovSfch Majstroch spevákoch, a 
potom v tej Istej opere, ktorO 
som sledoval na festivale v 
Bayreuthe. Bol som vermt zve 
davý na Adamov plesňový re
citál. Casto sa totiž diskutuje 
o tom, čl operný spevák, not· 
mä wagnerovský, mOže byť at 
dobrým Interpretom plesnf. 
Osobne sl mysllm, že práca nad 
plesilou opernému spevákovi 
vefml pomáha. Theo Adam je 
sám dobrým prlkladom na to, 
že technicky dobre vybaven9 
spevák zvládne oba liAto žán
re. Do svojho celovečerného 
programu sl zvolil plesne stor
slch talianskych autorov. ples
ne J. S. llacba, Fraoza Schu
berta, CajkonUho (ktoré boli 
súčasne kulminačným bodom 
ce lého teho vystúpenia l - a 
na záver predniesol 5 plesni 
Richarda Strauua. Obdivoval 
som technické zvládnutie celé
ho recitálu, ale po výrazove! 
stránke na m•'a Adam až na
tolko nezapOsobll. ako vlani u 
nás v vstu pu Ili cl Peter Schreler 

Prv9k••át som mal mo~no-;ť 
stretnút sa so Soslakovlčovuu 
opernou prvotlnou No1, ktoru 
skladater napfsal na vlastné 
li breto podfa známeJ Gogolo· 
vet poviedky. Bolo to predsta
venie velmi zauf1mavé. hlavne 
čo sa týka Inscenačných pr! 
stupov. ale na tedno poču tie 
nesmierne náročné. Je to typ 
moderneJ opery. ktor!l treba 
počut l vidie t viackrát. ak JU 
chceme pochopiť vo všetk9ch 
tet parametroch. Ako speváka 
ma zau flmall na tmil výkony so
listov. Náročné spevácke par
ty. ktoré skladatef ženie nie
kedy do takmer nesplevater
ných polOh, vyžadufťl sk0se
n9ch spevákov a zdravé, .,že· 
lezné" hlasivky! Slibor StAtnej 
opery v Berline Ich zvládol 
~ obdlvuhod nou Istotou. 

Na predstavenie Blzetovet 
opery Carmen v Inscenácii 
Waltera Felaenstelna som lšlel 
'> mimoriadnym záujmom, pre 
tože som dostaT nemal mo!nost 
vid iet na scéne v9sledky prá
ce tohto známeho režiséra. A 

hned sa muslm prlznat, že ' 
očakávani - vidiet čosi zvlášt
neho - som sa trochu skla· 
mal. Až na to, že uvádzajú pO· 
vodné znenie - at s hovore· 
uým textom, nevidel som nll! 
mimoriadneho, ba možno po· 
vedať, Iba priemerné predsta
venie. V réžii ml dokonca va. 
dllo ož prlllšné rozohrávanle 
každeJ Jed net postavy zboru, na 
niektorých spevákoch som po· 
zoroval až prlllšnú zviazanosť 
akciou na scéne, čo viedlo k 
neprlrodzenému hereckému vý
razu. Hudobné naštudovanie 
bolo velmi akademické. sťlhra 
orchestra so spevákmi na mno· 
hých miestach narušená a roz
kollsaná, zbory málo výrazné 
a málo zvučné Natsvetlejšlm 
bodom predstavenia boli výko· 
ny troch hlavn9ch predstavlte
rov Na prvom mieste stála Ml
choelll Jany Snitkovet - s nat
krotšlm speváckym, ale v pros
lote at nafsymputlckefšlm he
reck9m v9konom josého sple· 
val mnA už známy Gilnther 
Nenman: ohláscn!l lndlspozlclu 
bolo bodat Iba miestom! na 
lnál' velmi pekne zafarbenom, 
technicky dobro pripravenom 
hlase: navyše te to pekne uras· 
ten9 o dobre vyzeratlicl teno· 
rlsta . Carmen spievala umelky· 
ňa orml!n~keho povodu Emma 
Sarkllll&nová spevácky v9kon 
tel sýteho. tmavo zafarbeného 
mezzosopránu a let herecké 
stvárnenie postavy Carmen <;a 
nevvmvkolo z bežného rámca. 

l napriek niektorým výhra
dám boli pre mňa vsetky pred
stavenia vefml poučné a zau tl· 
ma vé. na tmil lle. ktoré som vl
del po prvý raz. Znova som sl 
uvedomil, akťl dOležltó ťllohu 

má dnes pri lnsconovanl popri 
dirigentovi režisér, ktorý stme. 
ll prf'ctstavenle a dá mu punc 
svote l tvoriveJ osobnosti Dob
rým pri kladom boli práve ope· 
rv Zimmermanna a Sostakovl
ča. Na týchto predstaveniach 
bolo vld•et, aké dalšie nové 1 

1íčlnné cesty sl našli lnscená· 
to rf pri práci s modernými ope
rami. 

žil Dolmdttyi . . . ja som bola predsedníč
kou vzdelavacieltu k rúžku, kde sme pes
tovali českú i slovenskú hudbu. l udo vé 
piestte atď. Na vysokej škole v Pra/re 
som spoznala A. Moyzesa. Bolo to v 
časoch jeho prvýc/1 kompozícii . .. 

• Netvrdím, že celá moja vQtvarná 
činnost sa niesla v spojeni s 1tudbou. 
Boli to skôr určité etapy. Tak, ako som 
urobila celri .,repor táž" činoherných her
cov - v kresbách pre Elán, .,preplá
va/a" som so svojim hudobným cítením 
na operntí tému. Bolo to v období vzni
ku našich národ11Qch opier . kedy Suchoti 
urobí/ Krtit tíatJU, Cikker Jánošíka, po
tom priiiiel Svätopluk. • • Prišlo lludob
tté obdobie, ku ktorému som chcela :z 
môj/to stanovtska r~iečo povedo.t. Na
kreslila Bom veta postáv zo Suchoifovho 
Svätopluka (mozno ich podnietil aj bul
letin, ktor (J som prlpratnw k prem ié
re). Hrdinské postavy sa m i žiadalo vy
jadr il aj mottumentálnym spôsobom. le
bo i naše operv boli také. UrobiUJ som 
veta gobelínov. Jeden zobrazoval čepče
nie Suchotl ooej nevesty. Bol to taký 
itl termis, ktorý l!ttba Pavlovičová s nad
.~ením inscenovala. Vyzeral ako Dlirer
rova Kráľovná ružencová. 

cltotlovho Svätopluka. Tak vznikla Pa· 
nótlia, kde mt bola modelom Mária Ki· 
sonová-1/ubouá, potom Svätopluk s Had
rabom a cel(J ser iál z Velkomoravskej 
ríse. V tomtu obdobi $Ont teda ve~~o
vala zvQ§enú pozornosť opere - žila 
som 11 tiou. Mala som rada napr. Cikke· 
rovho Bega Bajazida a najm/i nádher
na picseli matku v podani Heleny Bar· 
to§ovej . . . K Jánošlkovmtt gobeli11u ml 
boli modelom v§etct vliznamní s6hsti 
opery SND (dr. Papp. /fadraba, llu''tla· 
nová, ktorej hlas vtedy očarúval Bra· 
ttslavu) . Neskôr ma mšprrovall aj eu· 
rópske 1tudobn~ Zjavy Veta .~a písalo 
ttapr. o tom, ako vznikla v Dolnej Kru· 
pej Beethovenova Sonáta mesačného sv•· 
tu. Urobila som 11a túto tému art pro· 
tis 11 Beethouenovou 7tlavou, parkom, 
Tcrhiou Brtm.,wrckovou - a s mesač· 
'lým svitom ... 

••• 

• Banská Bystrrca, kde som matu
r ovala, bolo mesto s veťkott hudobnou 
tradrctott. Tradicia bola vetmr stará, le
bo ui môj otec bol priatelom M. Moy
zesa, otca náiilro súčasného národného 
wnelca. Prirodzene, že táto t radícia za
pôsobila aj na dalšie generácie a s lás
kou sme sa mali k hudbe. Náš dom bo
la samá hudba, pieseň, r ecitácia. My sme 
sa s láskou obracali ku všetkým ume
niam a hudba bola čosi také, ako naj
prtrodzenejší prejav v tomto meste. Bo
l a t am aj tradicia výtvarná ( Skutecké
ho), ale zdá sa ml, ie omnoho zako
renenejšla bola hudba. Uí za bývalej 
republiky sme mali návštevy I záka Li
hoveckého, ktor{} prišiel pozriet našu 
str edtlú školu, r ozprával o tradícii tudo
vých pieml, v na§om meste bol sklada
tel V . Figu!-Bystrý, s ktorým sme pri
chádzali do styku. 

Lea Mrtizová: lleletta SchUlzová- Barto
šová v Begovl Bajazidovi ( 1958 ), 

• Na Cikkerovho 'Jánošika som uro
bila Jáno!íkovu družinu - a prešla som 
/.; i lie} technrke. Tvorila som k lasické, 
rlraM gobellny. Bolo to tai ko organizo
val finančne. Nový dr uh umenia, ktor ý 
priSiel potom - art protls - ma pod
llietll k ser iálu dall ích (IObelínov zo Su-

• Hudba, hoct vyplrula velkú čast 
môjho umeleckého íivota, nie je 1elto 
~el(Jm 11aplnenlm l tak ma v§al.· ~tále 
láka. Maj.~ter Suchoň mr pn ka<:deJ prr
le!itosti pripom!11a vý::11am lwdolrtlich 
tradicii Bratislavy, a tak mám ciwf uro
bit aj pobelín o Mozartovi. Prirodzetre, 
i<lovek nikdy nevie, kedlf a ako to rea
'izuje. Ale určite tejto téme '1ezostane111 
re verná .. 

• Skoro v kaídej ulici učili klavír -
n•e nejak6 podradné, učiterky, ale vD-

razn6 osobno!tl. Nie náhodou z r1á!ho 
mesta pochtidza J. Cikker. Jeho matka 
bola vynil.·a}tiCOit klaviristkou, ktorá od
chovala celi generácie. V. mojej ulici 

(Z cyklu rozhlasovych relfJdl. kto
ré pripravuje E. CARSKA) 


