
Ľudový hudobný nástroj, ktorý odd4cma v Bu~loru.,•ktt 1 v Moldave rwzý vaJti .. drrf'II/Ja' 
v Litve "vargas" a v Jakutsku .. cllomus" . Na sniml.·e V1d11ne dievčatko z dedinky Maja (Ja
ktttsko), ktorá !trá rUl chomttse. V dedirre j e celý súbor llráčov na týchto orrginálnycll Cu
dových mštr umentocll. 

Hlbšie korene 
s ledufúr. n6vštevv sovietskych 

hudobn~ch umf' lcov, málo 
kto sl uvedom!. ze táto trad! 
eta má hlbslo korene, ktoré 
;lc~h1iú Hi do dvadsiatych -
resp. trtdslatych rokov Ked so 
10 Slovensku založila Spoloč· 
no-; (' P'"f" l<ul•ttr"P ll 'lr" : ~. r · 
ake styky so ZSSR, vytvorili 
;a podmienky pre všestranneJ 
§lo kontakty medzi našimi kul 
túrami. S touto Sooloenosťol 
sympatizovalo vlac umelcov 
Mimor iadnu lnlclotfvu vyvi nul 
Oskar Nedbal , ktor9 navštfvll 
ako dirigent Baku a pochval ne 
hovoril o kultúre, ktorá le pri 
stupná každému. Na skladater 
skom fronte sa zoznamov~ll 
vlaceri autori s v tedaJšou so· 
vletskou hudobnou estetikou. 
čo sa napokon kladne ukázalo 
l na nlektor~ch skladbách sl o· 
vonsk9ch autorov. 

Záufem o sovietsku hudobnú 
kultúru sa preJavil 111 v 

dalších pozltfvnych člnoch. Dl 
rlgont C. Rajter uviedol na kon 
certe Musolovovu symfonickú 
báseň Zlicvaroii. Pokt•okové 
dennlky priniesli vzlil)lltf pozt 
tfvne rerPnzle. V tom čac;e zor 
l!llnl zovoll progrnsfvne kruhv 
oretnléru ProkoriP.vovej opcrv 
Lbka ku t r om pomurančom. 

okolo ktoreJ sa ziPdnotlla po 

krokové tlae. Odbornlct uro 
tornllt už vtedv na svetov9 vy 
znam autora V časopise Novl'i 
Bratislna su obJavilo viac člán 

kov prosresfvne zameran9.:h 
umclockých teoretikov. 

p odobné tendencie prlcháJZd· 
ll aJ z IneJ strany r.avlco 

vo orientované robotnlcke !>OO 

vokoly zaradJII do . progr dtnU 
>OVIetske plesne a Bagarova 
~ku pl na Dynamo začala uv~ 

dzat pásma sovietskeJ llter atú 
ry a hudby. Sovietska ptese1) sa 
tu spá Jala s politickou kompa· 
ňou a prltahovala na Jm!! mlá 
del. Spoločnost pre kultOrne a 
hospodárske styky sl poz9v11la 

na Slovensko l nlektor9ch so

vietskych umel cov. vystťtpenla 

ktor~ch komentovala pokroko· 
vá tlač Tieto k r uhy pripravili 
l uvedenie Sostakovičovej ope 
t'Y Lady Mackbetb. Ked SND 

dostoio notový materiál spo
m!naného diela, chopili sa na

študovania tr i naJv9znamnelšl fl 
1sobnost1 divadla· Karel Ned 

bal. Vik tor ~u ic a Frantlllnk 

ľrosller. 

N a JesA11 1935 naplsa l I van 
Ballo o slln9ch zážitkoch 

z premt(lry a ~účosne spravil 
bllunclu toho, to vereJnost po 
zná od So, tctkov iCu. Novu silu 

do tejto Iniciatívy priniesol t 

tájazd 1\lr.xnndrovovcov Pob•l 
zusvlltonPišlch rudi sa v tom 
ča!>a už rozslrll DvaJa z nich 
Anton Ncdvčd 11 Frontl!lek 
Furch zučall hrat mimoriadni' 
vy.:namné Oloby Furch. ktor9 
vedel po rusky. kore!.poncloval 
s nlektor~m l sovtetskvml skla 
daterml. Touto cestou dostal do 
Brutlsluvy vlne notov9ch mate 
rUilov. Niektoré z ntcb sám na 
~tudoval Osobitne v tomto 
zmysle pôsobili prednáškv 
prof. Zdeiiko Nejedlého, ktorý 
na Slovensku prednášal viac 
krát o sovietskej kultúro. So 
vletsko pleseň prenikla l do 
nášho rozhlasu. kde jel vtedal 
Sie vedenie umožnilo viac r e· 
ll! eli. 

p o roku 1939 táto lnlclatlva 
och a bu lo. zncmožilovaná 

vtedajšou politickou situáciou 
"'nohf z a ktfvnych tlčastnfkov 

doby sl však uchovali progra 
my, plagáty, prospekty, foto 
~rafla l noty spomťnan9ch po 
lulatf, ktoré dokazuJú l!o čes 

koslovonsko sovietske hudobn~ 

1 rudfcio malú u nás hÍbsle ko 
rene. nel Iba lle známe od r o 
ku 1945. 

ZDENKO NOVACEI< 
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Generálny ta1omnik MHR-dr. Ladislav Mokrý. CSc. , 
111. TRIBUNI 
~ 

IZIJSKEJ HUDBY 
(Alma-Ata: 17.-2.1. X. 1973) 

Pri prflel ltoatl usporiadania Tribúny tizlfskej hudby sme po
tiadoll o podrobnú lnformliclu z tohto vf zoomoého oclosveto· 
vého poduja tia UNESCO genP.réloebo tajomnaka 1\f edziobod
ooj hudobne! rady dr . Ladislava Mokrého, CSc. 

PRVY RAZ - V AZII 

l't HR z poverenia UNESCO or-
ganizu je pravidelne ~tyrl 

ľrtbuny. Najstaršia z nich -
~kladatorská - oslávi v budu· 
com roku 20 vyročle. ľrtbuna 
mladých tnterprutov Jo zas11 
zviazaná s Bratislavou. Jel tr 
vu lé s!dlo bude - podfa roz· 
hodnutla posledného Valného 
thromaždonla MH R 1 ktoré bo· 
lo v dr"'ocb 9.-15 IX t. r. vo 
Svafčlarsku 1 - v Bratislave. 
Dalsie dve Trtbuny sa vullom 
ne strledu1ú. Jeden rok le ve 
novmtl uJrlckt! l hudbu. druh9 
I'Ok Sd zaoburá pr ohlémnntl 
lll.qsknl hudby Ze su pre Ile· 
to dvu kontlnentv zv lli~tne 11k 
cle. to vypl ýva z cel koveJ kul 
IUL'net pol itiky UNF:5CO. or1en 
IOvanef na hlbShl poznuntl' hud 
by lychto dvoch velkých kon 
tlnentov. ľohto L'Oku ~~~ do~td 
la na l)rogram Tribúna ázii 
skef hudby. Prvý r az nebola v 
Európe l predtým v P11rlžl. resn 
V BenátkflCh l. RIA 11!1 ÚZPlTII 
Azle Rozhodnutie. preulost ll K 

clu na ázlfsk(J teritórium, nn 
holo todnoducM, l)retože mno 
hl experti rotmý:;rall o llčn l 
nosti a reálnosti takéhoto kro 
ku. Na druheJ ~ll'flne - tento 
un !)Odporovali ako zlisadnu 
vec predstavttellll soclallstlc
k9ch krajin, ktor! sil vo výkon
nom v9bore MHR Vďaka po 
zvonlu zo struny NárodneJ hu 
dobnel rady ZSSR sa stalo cel 
kom retllne, že sa tretia Trlbú· 
na ázijskej hudby uskutočnilo 
v hlavnom meste Kazuilskol SSR 
- v Alme·Ate. Tento krok v 
pod sta te zmen ll profil l spo 
ločenský dosah poduJatia. Nie· 
len preto. že sovietski organ! 
zátorl vytvorili optlmli l nf' pod 
mienky, aké zatial nemalo 
lladne poduJatie toh to druhu, 
ale 1 z toho hradiska. že sa 
potvrdila zásada: o otázkach 
toho-ktorého kontinentu mlthl 
rozhodovať v podsta te Joho 
predstavi telia. Preto oproti ml 
nulostl, kedy vo v91>orove1 ko 
misii sedeli prevažne európski 
experti, ten toraz absoltitnu väl! 
~ I nu tvorili prcdlltavltella bu· 
dnbnfch kultúr Azie fz jodA 
nástlch - dev! au). Pr edsedom 
v9berovel poroty bol dr. Na· 
rayana Manon, b9\'al9 prez! 
•lr.nt MfiR, t. č. organizátor 
L národného lnštltCt tu umenia 
v Bombay. 

ZMENA KONCEPCIE 

N d tejto Tribúne bolo novf m 
l to, l!e zásluhou hlavne 

<;Ovletskych organizátorov sa 
nodarlla zmeniť najm!! celko 
vá koncepcia TrlbOny. Ak sa 
predt9m posudzovala Jen hud 
ba f o l k l 6 r n a a t r a d l č 
n li (to znamená - umelá bud 
btl v trAdičných huclobn91'11 
~ystémoch ). ten toraz sa roz!ll 
rlla pal eta aj na mod e rn (l 
11 p r a v y t r a d l č o e j, a l e 
!)o r olklórn ol hudby ll 

na s O č a s n Ll r v n r h 11 s k l a 
da t e lov áz iJ ské ho 
k o o t l n e o t u. Toto rozb od 

nutle sa ukázalo ako pritažllvé 
a významné. Tribúna totiž -
vo svoJeJ podstato prezentul:l· 
ca rozhlasové nahr ávky - ta 
na prv9 pohlad zálcžlto!>!ou 
uzko ohraničeného okruhu od
bornlkov, ktor! z nahrávok vv
berú Ile naJlepšie ktoré sa po
tom dostanu cestou rozhla:.u 
do sveta. S ov1t:tskl or.':<lllltátorl - ul! 

tým, Ze presartzovall rozsi
ronle trlbtlnv nu t1 1: to ~!\rl 

kotegOrle a zoradili Ich rto 
rámca Festivalu stredoliz 1· 
'>k~c:h republik - rozšfrlll c<>l ú 
ukclu mimo rámca čisto lntur· 
ného typu 11ko tomu bolo nupr. 
v Bondtkach. Dokázali 1 vPI T l 
š(ustnO vofbu dejiska podu u
tla Alma-Ata lP. dnes kv1tnu· 
clm. v~stavným hluvn9m moo;
tom Kuzarll!>tnnu. bohllt9m 'l 

vybavoným pre potrouv hudon· 
ne1 prHzonté, ~IA dokonal vml 
umeleckými zorludtHII>~m l, nád · 
hern9ml kont'Prtn\·mt 'ot\lamt , 
pre tento Očol zrenovovn•n• n 
vPTkým oporným dl vudlom c;p. 
111 >tkCIII hola záiPitiO<:(OU kiD
rá doslov,, .. hyb,llii" celým mrs
tom o republikou Do Jel orl
pravy boli ullnlllresovanl 11111· 
významnc(SI 'olranlckl a <.tlitnl 
predstavltP.IIa. Celé mesto bolo 
vyzdobené transparentami a 
onbl11rnam1 TrlbOnv ľo vsotko 
vytvorilo Htmosľéru, ktor6 uod
porlla domnienku pt•oztdonta 
MHR Yehudi Monuhlna. formu
lovanu v pozdravnom liste 
tíčastnlkorn Trlbuny, kde PO\o>. 
dal, žo táto llkl'lu sa staor1 nlq
lon medznfkom v po'ituwnl 
áziJskeJ hudby v colosvntuv·.m 
rl'imct O)A priSOP jfl l k tni h f l). 
šlemu poznaniu Potvrdilo .,i, to 
už učA~(ou ved na mlnulr.t Trt. 
búno bolo l l kraJin. v Alma
Ate - 28 Znstúponlo bolo lil · 

ulfmov(l aj PO Stri!•lkO UOIOIOC· 
kel. 

VfBER A n At.I;JP CEST\' 
UKÁ20K 

V 9borova komisia mala ťažkú 
lllohu. Z časového hladiska 

to boli dr.slatkv hndln. no ošte 
tažšlo bolo rozhodovať modzl 
radom kvall tnýr.h nahrávok. 
Napriek tomu komisia splnila 
nie la hkú Olohu znamPnlte. 
Vybrala ukážky, ktoré sl za
sluhujú, eby sa stull známe v 
hudobnom svete. SO k tomu 
vytvorené l lepšie predpokla
dy, ako v minulosti. Napriklad 
kongres vo Viedni - bol v 
septembri t. r . pri prfležltos-
11 50. výročia hudobného vy
sielania v r ozhlase - pri Jal 
osobitné uznesenie. kde sa vt'f· 
ké rozhlasové organizácie za
v!lzulO sústredlt v najbllž!ll)m 
obdobi svoJu pozornosť pr áve 
na prezentllrlu áziJskej budbv. 
Na dvoch koncertoch, ktoré 
budú v Januári budúceho r oku 
v Pari:ZI - pri prfležltosll 25. 
v~ročla MHR - budO naJ]ep
~le ukážky teJto hudby hrané 
•1RŽIVO V r dmr.l Týl'dila MHR, 
... tor9 bude konrom lonnllra 
Htdúwho roku v BLUtlsltJve 

( Pokračovanie na 8. str. ) 



Chv.tla 
na Othella 

Pod titu lkam i: ,.Othe llo 
• ma fs trov!>kom obsadc
o f", ,.E lis 11betha Lach· 
ma nnová a And ret Ku
charsk9 - dokonal9 kla-

re fnlll dortmundské no
vtnv kritiky z pre mll'ry 
Verdiho opery Ot hrllo, 
kde splev11 l tl tul nu (l lohu 
Andret Kuchorsk9. Pre 
zaujlmovos( z nich citu
Jemo aspon krátkP ukáž
Gortmunder Zeitung -
:!. x. 1973 

hou Andreja Kucharské
ho - 1eho mohutného 
tenoru a vésnlveJ hry -
sa stala postava Othella 
kfúčovou osobnosťou ce· 
le i drámy. 
Groll-Dortmund -
l. x. 1973 

Vys ttípenie AndreJa 
s icky pár'' . ..Olhello 
Olľi!ISO) po~)UGháčmi" , 

.,Prfkl11d pe1·fektnct hu
dobneJ drámy" . . . uvo-

Spevácko dramHllcké 
stvárnenie titulneJ po~t :l · 
vy Audl·efo m Kuchu1· 
~ký•n bolo dukona l5'm 
mH jstrovským výkonom. 
Spôso~. dl<ým rculitriVAI 
rOznc fázy vásn lveJ Iás· 
k y h rdl uu - vystu pilO· 

Kucharskéh o bolo s uve
rénne. Mohutný hlas a 
vefká osobnos t, ve lké 
host>Odé rnosf pr i narába
nl hlasom vo všetkých 
tézach t ef to mnoho· 
vrstvovet úlohy l rasci· 
nu fú ca s ila prežlvanl!t 
postavy s trhl a at os tat· 
n9ch spevákov k vefkým 
výkon om. A tak velká 
scéna Jaga s Othe llom 
na konci druhého dejs tve 
~a !>ta lb skvelý m vyvr· 
cho lenlm večera a pri· 
kladom perfektne stvar
nPne f hudobne J drám y. 
je obdivuhodné ako v 
lnscenjl)ll h oMutuceh o 
Lad tslava Strosa všetko 
.. na vl11s" súhllls ll o. 

vun& J do nupr!čolntl J 
žiarlivos ti , sprevádza né 
ht·~eckou rea li tou a hi ll· 
sovou vehemcn~: lou , te 
nenapod obltcfný. 
TageszeltunR 

Pri druheJ premlét•e 
pada li kvety k no hám 
hlavného predstav ltefa a 
dirigent tohto vefkéh o 
večera cel kom oprávnP· 
ne vyob jfmal na Javisku 
.. svojho" tenoristu . Záslu-

Na čom 
pracuiete? 

. . . odpovedá odbo~n9 as is-
t ent Vy~okef ~kotv muzlckych 
umoni, rtnutls la MILOS jURKO· 
VJC: 

V decembri tohto roku hr6m 
" O pole l PER) - a mleatnym 
orchestrom - koncerty ). Mys
ll•ečka a G. 8. Pergolesiho. 
Prlprnu)em celončernf reci· 
tAl , ktorý odsnle • Bratis lave 
dila 12. marca b. r. • Zrkad· 
love t alenl Is klnlrlatkou He· 
lenou Gártorovou ). V progra· 
me budli sonáty F. M. Veraclnl· 
ho, G. F. Telemanne, A. Vlval· 
dlho a • poslednom čaae na· 
undené Son6te G dur od ). N. 
Humme la. Oallou českosloven
akou premiérou na tom to re· 
cltéll budil 1k ladba Pastora le a 
Burleska od mecferak ého aulu· 
re, llaka Z. Kodélya - Ma· 
tyese S11lbere. ktorý druhA po· 
lovlcu svoJho fl•ota prd ll v 
Londýne. S gitaristom ). Zsap· 
kom prlpl·avufem celovečP.rný 
program, v ktorom okrem ba· 
roko•ýcb sk ladie b by mala od· 
s n let aj premiéra sloyenského 
d iela. Okrem toho budeme su 
Slovenským komorným orches· 
trom l na Jar bud líce ho roku) 
nahrávať Koncert pre flautu, 
gitaru a s llil!lkový orchester od 
Vivaldiho pre OPUS. S ). Zsep
kom apolupracuJe m ul dlhllf 
hs - •li~llnou pri komorných 
koncertoch mimo Bratislavy. 
Tieto a kc ie maJii doslova In· 
Umny charakte r a a) podra re· 
akcie obecenstve priJfma aa 
nástroJové konblnácla flauta
gitara so ! Ivý m záuJmom. Napr. 
ned h no ame mali koncert spo
lu so spedčkou V. Stracenakou 
" NoYe) Dubnici. Bol to pný 
koncert dlne) hudby " tomto 
roeate Yilbec. Uaporladatella 1a 
netaJili uri!ltfml obnaml, ako 
obecenstvo ttto hudbu priJme. 
Nad očakbanle nfml dobre, 
i!o molno Iste prlpfaaf a) at· 
nktfvnoatl kombln6cle koncert
aeJ lped~ky, flauty a altary. 

-mm· 

2i~o t priná! a prekvapenia a náhodné objauy, 
kt or e mim raz milo, inokedy neprljenme spestria 
ži uot . Večer, ktorý sme pre: lli 8. novembra t. r . 
u PieUanoc/t 11a .,Večere starých majstrov", bol 
tým milým prek uapenlm u bežnom toku dní. I n
tllnne prlst aue111c sa pri diclaclt star ých majstrov 
b~lo n iele ll spoznávaním hudobnej krásy Scarlat. 
t11to, Marcella, Pergolessilto, Bacha, Händla a 
Glucka, d iela k· t orých lntcrprctouali bratislavskí 
umelCI , ale S1íčas11c 11ám tito autor i dali spo· 
znat ume11re osobnosti. o ktorých sme sk ôr po
čuli, ako mali moino~f .,ohmatat" ich talent . Me
no mladého slove111kélto flauti.~tu Vl. Br u 11 11 c
r a ml. je našej hudobnej verejno.~ tt zttáme. Na
posledy sme o ňom písali aj u liZ u s1í ulslo! ti s 
j eho zene11ským úspechom ( 21. číslo HZ). V diele 
.\ttc ltaila 8laueta a J. S. 8ac11a dokázal, Úl je 
umelcom krásneho muzikálne/l o t 611u a štýloue j 
citliuostl. Klavirista 8 . Gr a 11 é l č, ktorý ho spre
vádzal na klauí r i , je pnmemc ne:námym pre §ir
h u lwdobrui verejnost, no podobne ako pri Brtm 
ller oui, tak i prt ďalšej sólistke večera sa pred
stavil ako cltlluý, pohotový a sprefládzaé., kému 
11meniu r ozumejúc! umelec. Skoda, ::e 110 tomto 
komornom r ecitáli nedostal priležito.~t i na .~6-
list ick é prezent ovanie suojích k valit . Dalšou účin· 
k uj úcott bola Zuza11a An to§ k o u d, na k t orú sa 
uztahu j ti ulast IIC iiuodné slol'á to/tto l.·rátkeho :a
myslenia. DlM roky j~t po;:náme predovšetkým 
ako redaktorku Cs. r ozhlasu , človeka milého. Slt
gest ! unel!o , osobnostného, k t orý sa u plnej mie
re už dlll ít r oky dava do služieb inýclt. ktorých 
propaguje a s reclaktorskou Invenciou unáša do 
ét eru. Tým mllšte je spoznanie jej druhej t váre, 
t t•áre spe11áčky s ue( kým dramatickým fondom 
.\Opránu. kt orý prezerttouala u áriách A. Scar lat
t íllo (O. cesa te, dt p lagaml), 8 . Marcella (Quella 
{wmma ) , Pcr golesilto (Se tu m'ami ) , Händla (Chi 
.~prez:a11do, La scw ch' lo pianga) a Glucka (0, 
del mto dol ce azdor ). Rozllla.~ouí poslucháčr po
ZIIajrí Zuzk u Ant oškoutí z déíunejšlch 11altréíuok 
u obtosti žá11rtt Cudouej piesne, kde uyorala suoj
sk ti brá: d tt a zanechala spomlenkrt na osobitý 
prejav najmii liptouských premi. Tým prekuapu· 
j úcejšie je, že j ej školený hlas sa nám ukázal u 
ríplne lrtej, k u lt iuouanej podobe, ktorú podčiarkla 
jej osobnost. Ospech u publika uyuolal ušak u re
cenzent out aj iii .Hpirácirt u t om zmysle, či by sa 
nemali o : i uit dáunejl ie úspd né nahrávky Z11zky 
Antoškouej - pripadne u spojeni s ludouou poé
ziort a mlerpretáciou oravských piemi u poda•1l 
Dariny La!lčiakouej - v pôsobivom pásme sl o
uertSkéllo sloua a hudby. Bola by to verejná re
prezentócia iných k ua/It Zuzky Artto§kouej, čim 

uobec nechceme zniiouat jej pekný ustup na 
koncertné pódium o oblasti iánr rt predklasického 
"uáinelto". Treba vlak úspech podpor if ďalšou 
pr dcou, ďal!llmi ambiclamt - a teda aj udakou 
za to, ~e predtúm mili Cudla sa nám stéíuajú 
l umelecky cennými. - uy-.., 

z dramaturgických plánov: 
Státne 
divadlo 
v Brne 

Smetano•o Tajomstvo bolo koncom 
septembra prvou premiérou na scéne )n
náčkovho divadla. TOto Inscenáciu hu· 
do Jme pripravil zasiOfl19 umelec Fr. Jl· 
lek, ro21fn e V. Vefnlk a scénicky V. Stol
ra. Pozornosť dlvékov vyvolá 1 druhá 
pre miéra - Borodlon Knieža Ig or. Od 
povofnove f premiéry v Brne uplynulo ul 
skoro dvadsať rokov. Súčasná tnscené· 
c la kladlo dOraz na hlboko emocionálny 
prežitok Jednotltv9ch scén a oa te l sku
toč n fl, vnOtorne zautatO a dynamickú 
Interpretáciu. Sér opery Fr. )flek spolu 
s režisérom V. Véžnlkom chystafll pred· 
stavenie. ktoré upevni tradlclu v uvá· 
dzanl hudobno-dramatického diela Ser· 
geta ProkotJna na brnenskeJ scéne. Z 
teho doteraz troch nepredvedených opier 
na tomto javis ku zaznie v tohtoročne ! 
sezóne llráč na skladaterovo libreto po
dl!! F. M. DostoJevského. Novinkou bude 
uvedenie opery Paula Dessaua Odstíde· 
nie Luculla, klas ická operné tvorba te 
zas tt1peué Pucciniho Madamo Bullertly 
a Pytllakom A. Lortzlnaa - maJstrov · 
sk9m dielom z oblasti slngsplelu. 

Zlvú Informáciu o staršom tvare ope r
ne j tvorby prinesie koncertné predvede
nie opery J. ). Fuza Pulcberla vo foyeri 
fanáčkovho divadla spolu s Telemaono· 
•fm barokov9m Intermezzom Plmplnono, 
ktoré sa stalo satlrlck9m o pern9m lit· 
vadlom svofel doby. K 300. v9ročlu na· 
rodenie dramatika }. B. Moliéra na!ltu· 
dufO feho komédiu Svadba z donoten la 
- Slcflčan s hudbou J. B. Lullybo. liu· 
dobne tOto Inscenáciu pripravi dirigent 
V. Nosek a sólisti opory v spolupráci 
s elnohercaml. 

Baletn9 sObor u vedie balet Gatané od 
A. Chai!aturlana a v Jednom večere ta· 
nečne stvárni predohru A. DYor 6ka Kal'· 
nev111. SukoYu Sláčikovú serenádu a Ja· 
n6i!koYe Lašské tance. 

Spevohra bude mat v novef sezóne se· 
dem premiér. Prvou bude nesmrterné 
opereta Rudolfa Frlmla Svetluš ka, potom 
muziká l v9znamného amerického dra· 
matika B. Baoharacha o skladatora 
N. Simona "Sil by-chyby". Kloslck9 sve
tov9 re pe rtoár te zast0pen9 operetou 
Dcéra tržnice - od druhého natvýznam· 
neJ teho skladatera rrancozsket operetv 
po Offonbllchovl - Ch. Lecocqua. Dielo 
pod pOvodn9m názvom ,.La Fllle de ma· 
dame Angot" bolo v dvadsiatych rokoch 
Inscenované v hudobnom !ltOdlu MCHAT 
l. Nemlrovlčom-Dančenkom a s vefk9m 
Ospechom bolo uvedené t9mto súborom 
l v západne! EurOpe. Brnenské pred· 
veden ie sa poktís l nadviaza( na tOto tn
scenllclu. Diváci Isto vďačne prllmú čes· 
kú operetu O trov milovania. Autorom 
pokrokových kabare tov a revuál nych pá 
stem na sklonku dvadsiatych rokov -
K. Melflko•l a J. Motllo•l sa poda rilo 
s hudbou J. Stellbsk6ho vytvorit ope re tu 
s Jas nou kritickou m yšlienkou. Spevo· 
herná dramaturglll zaradila do plán u 
tiež hudobn ú koméd iu Aloisa )Iránka 
Zenba podla rovnomennej Gogolove t ko· 
méd le a muzlkél mlad9ch amerických 
a utorov T. Joneaa - H. Schmidta Ano 
Anol na námet komédie Jana llartog~ 
,.Postel s baldach9nom". S myš lienkou 
n11dvlazat na úspešné predstavenie 
,.Vzpomeňte s l lldlčky" chce spevoher
ný súbor naštudovať scénlckč pásmo Ka
pitánska dcérka (od A. S. Puškina). Au· 
torom montáže te M. C6atek. 

PETRA HEERENOVA 

Spevohra NS 
Pri konclponnl dramaturalck6ho Jil6· 

nu na aea6ou 1973-74 ame sa IDIIIII do· 
držaf trend pos ledofch roko•: daru na 
pôvodnt horbu a na diela, ktor6 nni· 
ka)t " okruhu aoclallstlckfch kra)fa. 
Hry, 1 ktorfml na nalom jnlsku " taj
to aez6ne r6tame, at teda mylllenkno 
di!a1n6, rezonantn6 - a •erfme, te sa 
1tretnt 1 dobrým dldckym ohluom. 

Ako pnf titul undleme mualca l so· 
YletskaJ autorskeJ trotlee A. Elpa), B. 
KonstantlnoY, V. Racer - S" ad by z 
k l o b 6 k a. Autori sa na podklade mo· 
derneJ rozprávky snalla zamyallef nad 
problémom lhky v modernom, tecbnlc· 
ky YJipelom nete a dok11uj6, la bez 
tohto zák ladného rudského citu nebudt 
míle( existovať ani budlice ciYillz6cle. 
Hra )e Ytlpne nap1Nn6, ll•o rea1u)e oa 
dnelok a 16 detXy predpoklady, ta N 
bude nal lm dl•6kom p6i!lf. Mosical 
Sudby z klob6ka bude mat " Bratlalne 
neto•Ca preml6ru. 

V duchu uzaeaenl )linoY6ho pl6aa KSC, 
ktor6 vyzýn nnonf preclanejllu po· 
zornosf ronoJu cltodho, ahoroY6bo a 
ducho•ného ronoJ• nale) ml6dela, ama 
pos tuponll pri •fbere drub6ho titulu, 
detského mu1lcalu Princ 1 l obr6k. Ida 
o maďarský titul pre deti, naplsanf po· 
dra roYnomennej nonly M. Twalna, kto· 
rý • mylllenko•el polohe akcentuJe atlc· 
k6 bodnoty, akryt6 " kaldom z a61, 
prnda, pro1t.rledkaml adekdtnyml dal· 
ak6mu Ynfmanlu neta. Princ a lobr6k 
te nepfNný 16čaaným Jazykom - 1 • 
dle16goch l • hudbe L. K6rpethybo -
a nrlme, f o rella6r l. Krajli!ek apola 
1 hercami vytyorla tld predatnenle ,re 
nelu ml6del. 

Ako tret! titul ame aaradlll polsltf -
dnea europsky zn6my - titul autoroY 
E. Brylla a K. GlrtneroYef Malona6 •• 
skle. Ide o ak611 pofak6 Ylde11le a6t1Ja 
hrdinu )6nollka, pravda, fO Yfaoatna •o· 
dernom tnre - a beato•ou hudbou. 
Dbala autori neobyi!ajne moderne pracu· 
t6 1 folklórom , nach6dzajt y ftom pra· 
k•apuj6ce apofld a dnelkom a myl
llenko•o aa 11nalla postlhn6f - aalml 
" a6ure hry - lat6, dalo by aa po• 
ndať - Yei!n6 paralely medal myslanlm 
a cfteafm ml6dele " rôsnych hlatorlc• 
kfch podmienkach. 

Poklar Ide o ltntt titul, pracuje aa• 
l a dramaturala na dYoch aupt6cl6cb: 
zul. umelec B. Kramosll napísal libra· 
to k hre Carokrbna pani maJitroY6 od 
l,". G. Lorcu, popreda6ho lpanlelakabo 
b61nlke a dramatika. Hudobnf aldada· 
ter B. Trnei!ka pfle k tejto muslcalo••l 
venll hudbu. 

Po hudobne! komtdll fululum, kda 
ame uviedli po pnfkr6t n61ho aklada· 
tefe J. MaJora, po mu1lcalont adapt6cll 
Rnflora, na ktoret praconl T. S. Mar• 
tlnskf, po a dapt6cll Bréalo•fch Hus6rM, 
kde zasa debutoval ako tavlsknf skla· 
dater l. Bázllk, Je to ' kr6tkom hsa 
platy autor. ktorý bf sa mal objnlf nl 
neilom javisku. l llesty titul, ne ktorom 
p racujeme, bude pôvodný: dokonca " 
librete l " hudobneJ zlo! ke. V týchto 
d ňocb pracujeme na adapt6cll znémat 
hry zo s lo•enaket k181iky - Pal6rlkD· 
•um Oobrodrubhe pri ob!lnkoch. PD 
vefml dobrej s poluprAci na Husároch, 
kde s nami s polupracoval l. Bblik, sma 
sa oplif rozhodli pre tohto akladatelL 
Poklaf Ide o hudbu, m61eme presradlf, 
t e bude terpaf zo slo•ensk6ho rolk16n. 

i< PETERAJ 

---------Skolsk6 hudobn6 výchova 
.., 

Pre učiteľov ZDS 
Ned4vno vydalo SPN pre učltelov zoS prlručky Funk· 

c la hudobne! v9chovy v systéme komunlstlckel v9chovy 
v 1.-5. roenfku zos od tublce StkuloveJ a pre 6.-9. 
ročnlk zoS od Stefana Kantora, pracovnikov VOP v Bra· 
tisla ve. 

Pri sOčasnom nedos tatku llterattíry z oblas ti tdoovo
v9chovnet v estettck9ch predmetoch sa tým nielen za
pint Isté medzera, ale učltelovl sa odkryJe 1 možnosť, 
ako realizova( tílohy a ciele komunls tlcket v9chovy a 
vš etkých tel zložiek v soctallstlckel škole. 

Autorka svolu prácu rozdelila na časf teoretlckO, me· 
todtckú a prakttckt1. NeJde Jet len o to, aby žiaci z is · 
kall hudobné schopnosti zručnosti a návyky potrebné 
pre pochopenie hudby a hudobntí činnos( v rémcl svo· 
flch možnosti, ale 11by z neJ mali af rados t SkOsenostl 
nadobudnuté prdve hudobnou činnosťou sa stano zákla· 
dom nielen hudobnet. ole celkove! kultúrno-spoločen 
sket vyspelosti žiakov. t. Stkulová sa zaoberá aJ týmito 
otázkami a pozornosť venuJe tiež medztpredmetovým 
vzťahom, pričom nezabúda ani na súčasn9 trend vyučo· 
vanla hudobne! v9chovy v tn9ch štátoch. 

Stefan Kantor. známy pedagóg a autor mnohých me· 
todlck9ch prlručlek a učebntc vysvetluJe funkciu hu· 

d obnef v9chovy v systéme komunisticke J v9chovy struč· 
ne a jasne. Vychádza z prlncfpu jednoty estetického 
a etického Ideálu. Zaoberá sa clefom hudobnet výcho· 
vy, ch arakterizuJe hudobné umenie v minulosti t vo 
svetle stíčasného životného štýlu, venute pozornosť es· 
tetlcko-etlcket jednote, revolučne! sile. gnozeologlck9m 
os obitostiam hudby, Jel výchovnému poslaniu, o tázke so
cialistického realizmu 1 mentálnym vlas tnos tiam det! 
so zretelom na komunistickú v9chovu hudbou. Auto r 
tiež obfasi'lule metodické postupy s estetlcko· ldeovfm 
zameranfm hodiny a rozoberá priebeh vyučovacieho pro
cesu. 

SPN daleJ pripravilo 5. vydanie Spevnfka pre 3. po
~tupn9 ročnlk ZOS od Stefana Kantora a Zdenky Iva 
nlč kovef, 5. vydanie Spevnlka pre platy ročnfk ZOS od 
Stefana Kantora a Ofgy Pavlovsket, 5. vydanlo Hudob 
net v9chovy pre 6. ročnlk z o S od VIliama Fedora a ne 
dávno zomrelého Ladislava Lenga, 4. vydanie Hudobne! 
v9chovy pre 7. ročnlk základne! devaťročnet školy od 
Ladislava Lenga a Tibora Sedllckého, 4. vydanie Hudob 
net v9chovy pre 8. roe t.f k z o S od E. Vl!li'lovskef, R. Po 
lón vovet a T. Sedllc ktlho a 3. preprA rovoné vydA nie Hu 
dobnaf v9chovy pre 9. ročnfk zoS od K. Dubeckého a 

J. Pantllka, v ktore! sO spresnené niektoré č11stl. (Pra 
ča:;lé opakovanie témy sa vynechola Moderna tanečn6 
hudba a nové vyd anie učebnice to doplnené ďaiSI'11 
p te~novym ma teriálom. ) 

V budúcom kalendárnom roku dostant1 učitelia do 
rtík tiet odborno-metodickO prfručku pre vyučovania 
t.ucl,Ji>neJ v9chovy v l. ročnfku zoS od t. Stkulovef a 
V. KohútikoveJ a odborno-metodickO prfručku vyučo
van ia hudobnet v9chovv v 6. ročnlku ZDŠ od St. Kan· 
tora, Zd. lvanlčkovej, J, Klochái'le, }. Sveca a R. Rusn4· 
ka. Prvé štOdla dop ňa známu Metod ickú prlručku hu· 
dobnet v9cbovy od St. Kantora (ll. vydanie, Bratislava, 
SPN 1972). Rozdelené Je na časť teoretlcko a praktickú, 
Obsahuje ciele, Olohy hudobne! výchovy, všeobecné ma· 
todlcké pokyny na vyueovanle, podrobné rozpracova· 
nie tednotllvých zásad a tiež opis pohybových hier pre 
zvýraznenie r ytmu. Druhá prlručka sa zaoberá všeobec· 
nou problematikou hudobno-v9chovného procesu v 8. 
ročnfku. objasňuJe ciele, lllohy o obsah hudobne! v9· 
chovy, analyzu Je učebnll létku vzhladom na výchovnt 
možnosti daného vekového stupi'la a zopc1fa modern!· 
začné prvky do vyučovania. Tcoretlck9 rozbor te pod· 
kladom pre praktické ukážky. Podfa časového plánu sil 
t·ozpracované hodiny nácviku plos nf 1 hodiny počOvanla, 
pričom sa autori sna!la zamedzlf schematlzácll a po
skytnoť poznatky a rad y ku s kva litneniu vyučovania a 
k tvorivému pr!~tu pu pedagóg ov. DANA JABUBCOVA 



ALOJZ STUSKA 50-ročný pripomfna 10 s tará trad l cle nášho mesta. Podarilo sa 
nám VVJJBstovnt l nové trodlc le (dokladom mOže byt sú 
ťaž zborov~ch te li es o Zlot9 veniec mesto Brotlslavv 
ktorá preblehH počas osláv oslobodenia s lovenske ( met 
roJJolv Sovietskou armO.dou) . Spolu s režisérom Lemb'l 
v lčom sme zaklada li Divadlo poózle, n azda by som 
s pomeuul !ti za loženie Bratislavsko( htfot·mačne( služh~ 
- so svo Jim prvým sldlom na Stldlllrs kef ulici. 

Ako 88 vám vidf činnosť, moinosll 8 ciele SHF z pu 
zlcle rl8ditera tejto dil letitel uatanovlzne? 

Vedúci Hudobného oddelenia MK SSR Aloj z Lrtknár odovzdáva Aloj
zovi Stu§kovi pozdravný list ministra kult úry M. Válka k životnému 
jrtbilert. Snfmka: A. Smotlák 

Má m šťastie. že som priš iel do podstatne lepšieh, v!lč 
šfch priestorov, než ~tkó mol fond v minulosti. Nozdá 
varn sa, že SHF us pokoJivo pln! svo(u prvoradú povin 
nos f, ktorá s počlva v podpornej činnosti. Preto so JUI 
a( naskyta fú velké možnosti v rozv! jon! ostatných čln 
nosti SHF. v rozv! janf činnosti Hudobného In formačného 
stredis ko, poži čovne a rozmnožovne notového materiálu 
Pre rozmnožovilu pripravujeme nový, modernelšf stro 
jový park. Naša požlčovito má svo(u pOsobnos t od 1. l 
1974 rozšlrlt : dote raz so notové materiály slovenske! 
hudby dostávali do sveta Iba prostredn!ctvom Ceského 
hudobného !ondu, od spomfnaného termfnu budeme pro 
pagovat a vyvážať slovenskú hudbu priamo z našej pCl 
žlčovne. Hudobné Informačné stredisko pripravuje pra
videlné vydávanie Informačného bulletinu v štyroch 
jazykových mutáciách, prortlov slovenských skladatero•J 
a ďalšieh propagačných materlélov. 

·->..:.:: c: = ·-E = ·=en 

Meno Alojza Slušku nie te našej kultúrnej (a zvláš( 
hudobnej) vere jnos tl neznáme. Dlhoročný organizátor 
bralls lavs kého hudobného života, aktfvny zakladatet 
mnohých dOle:lltých kultúrnych Inštitúcii, dnešný riadi
tel Slovens kého hudobného fondu nedávno oslavoval 
významné životné jublleum - p!lfdeslatlny. V živote čl· 
norodého muža je to chvfla bllancovanla minulého a 
aktivizovania tvol'lvých sil k realizácii nového. Pri te jto 
prfležltostl sme požiadali Alojza Stušku, aby ném pre
mietol s voj vlastný, 1ubllejný pohlad dozadu, i do per
spekttvy. 

V oblasti kultúry pracujete už 30 rokov. Ktor6 nath· 
ky na svojef ceste kult6rou povalujetc za uajdlllelltei· 
i ie? 

V r oku 1950 som s tá l pri zrode Zväzu slovenských 
skladatelov vo funkcii prvého organlzačno-admlnJstra· 
trvneho pracovnlka. Od toho času som zostal vern9 
h udobnej kultúre, na poll ktoro j som prešiel rOznyml 
lnstlt11claml 1 funkciami. Pracoval som v llurlohno ar
tistlckel ústredni (predchodca dnešnOho Slovkoucertu l. 
v MDKO som bol - ako námestnlk rladltefa - pove
rený vedenlm umeleckého úseku a pred aprllom 1973, 
kedy som bol menovaný rladllelom SHF, sa moja čin
nost vla,zala k Slovkoncertu, kde som pOsobll ako prvý 
námestník. 

Co vb pri pohfade dozadu naplňa uajYill!ilm uspo· 
kofenfm? 

Mal som v~dy plnO hlavu plánov, - a samozreJme -
radosť, ak sa ml Jeh realizácia vydarila. Eš te pred §tr· 
nástlmt r okmi, v dobe mO(ho pôsobenia v PKO, som po· 
máhal pri založeni Tatrakabaretu. NeskOr, v MDKO, 
som sa - spolu so svojimi kolegami a za účinne( po
moci Národného výboru hlavného mesta Slovenska -
snažil o vybudovanie pevnejšfch základov koncertného 
života Bra tislavy. Organizovali sme cykly komorných 
koncertov, podarilo s a nám presadU myšlienku letných 
koncertov na nádvort StareJ radnice, k oplltovn~mu ~l· 
votu sme priviedli vežové koncerty, ktoré nám dnes 

Aký posto! zauffma fond voči mladej geoer6cll ako 
k Jézemlu bud6cebo slovensk6ho hudobo6bo ll·t'Ota ? 

Prostrednfctvom HIS-u bude fond venova( velkú po· 
zornosf mladým skladaterom, Interpretom a hudobným 
teoretikom. Chcem pripomenúť, že naša pozornosť 53 
bude dotýkaf l populárnej oblasti, v ktorej by bolo 
možné ešte všeličo naprávať o dotvárať. V mies tnosti 
Klubu skladatefov budeme organizovať rozličná besadv. 
prehrávky a diskusie, ktoré budú sprfstupnené všetkým 
záujemcom, z ktorejkolvek oblasti hudby. Podla uzna· 
senla kolégia minis tra budeme na pOde SHF reglstrovnf 
všetkých mladých adeptov hudobného umenia l k vOli 
s kvalitneniu pcopul6rnej oblasti l básnikov a textárov !, 
ktor( s a už dnes aktfvne zúčastňujl1 nášho kultúrneho 
diania. Ich tvorbu a rast budame podporova( l formou 
tvorivých objednávok. 

VU názor na kvalitu a 6roveň nallcb skladatelskfch 
s6t'af. f? 

Súťaže! To je otázka, ktorá ma dos( trápi. Začfnam 
111 nf do jem. že nám Ide o kvantitu sOfažf a nie o kva 
Illu diel do nich prihlasovaných. Skladatelská sOfažn 
by bolo treba koordinovať, vypisovať Ich na dOležité kul 
túrno-polltlcké výročia. Dnes Ich vypisujú kraje, mestá 
- často termlnovo neuvážene. Veď velké hudobno-dril · 
matlcké dielo, čl s ymCOnla vyžadujú dlhO a sústredem' 
prácu svojho tvorcu.. . SHF pova2u je dnes za svoju 
momentálne na jzáva:lne(šlu úlohu uzávierku sútaže, VY · 
pfsanej k os lavám SNP. Vyhlásenie výsledkov ku kon· 
eu tohto roku je Jen prvou fázou. Najkvalltnelšle dJele 
treba ešte oplsať, rozmnožiť a zabezpečit pre ne In· 
terpre tov. aby mohli vo svojej dokonalej podobe zaznlef 
počas osláv 30. výročia SNP. Už teraz začlname nadvä
zovať kontakty s televlzlou, rozh lasom, s dramaturga
ml popredných symfonických telles v celej CSSR 11 pra· 
cujeme na termfnovom kalendérl. Takto by sa však mal•, 
pristupovať ku každe j vyplsanej súfažt. Len vtedy budil 
mat svoj význam a pravé opodstatnenie. 

Zaznamenala: DAGMAR KOVAROVA 

PRI PRILEZITOSTT 56. V1ROCTA VOSR zorganizoval SHF -
1polu so ZSS a ZCSSP - priateťské stretnutie so sovietskym 
t ir igentom a skladatetom Jurijom A. Saulským. V prostredí 
!<:lubu skladatetov sl slovenskí novinár i , skladatelia a textári 
vypočuli prednó§ku .. o rozvoji súčasnej sovie tskej populárnej 
hudby". Ukážkami z produkcie soviet skych tanečných orches
trov a skupín demonU r oval prednášateľ súčasné tendencie 
sovietskej populárnej hudby. 

pín. V súčasnosti je desat stabilných skupín, ktoré perma 
nentne nahr ávajú a sú organizované v Moskoncerte a Ross
koncerte. Popri tradičnom beate a tanečnej hudbe sa zaobera
jú úpravami ľudových piesni. V tomto zmysle zaujala ukážka 
skupiny A r i e l. 
Evidentn~ k vality sovietskej jazzovej t vorby dokumentova· 

la ukážka experimentálnej kompozície Farb a. J . Saulský 
konštatoval, že popri spoločných priesečníkoch vo svete po 
pulámej hudby má každá krajina špecifické znaky. Okrem 
inéh j u;h rt• l' uje aj tempo vývoja, ktor é je - pod( a jeho 
názoru - determinované najmä geografickou polohou krajiny. 

V ZSSR, ako v i(ai dej inej krajrne sa skladatelia stretó· 
vajú s viacerými problémami. Jedným z nich je proporcia· 
nálne zastúpenie určitých generačných poziaclaviek . Veľké po
kroky v poslednýcl' rokoch zaznamenala činnost mlaclýcl' sku· 

Recenzujeme 

Tri 
sovietske 
publikácie 

V moskovskom vydavatetst ve ,.Muzy. 
ka" vyšla v minulom roku 320-stranová 
monografia J. Kremleva JOSEPH 
HAYDN, s podtitulom .,Náčrt života a 
t vorby". Nie j e bez zaujímavosti sledo
vanie mozaiky názorov na význam sláv
neho viedenského klasika očami ruských 
vzdelancov, napr. Radi§čeva, Odojevské· 
ho, Ser ova, Balakireva, Kjuja, Cajkov
ského, Glinku, Laro§a, Tolstého, Stra· 
vinského (po VOSR - n6~ory Aršvan· 
gove, Popovej, Dilaktorskej, Rabinoviča 
atď.) Kremlevova knilltf chronologicky 
opisuje Haydnov život v uváženýcl' pro
porciách stránky biografickej a analy· 
t ickej. Výklad skladieb prezrádza dobrú 
inf ormovanost a rozllfad po najzávaf · 
nejšej svet ovej bibliografii. Ceskému či
tateťovt bude azda vadiť, fe autor 1mi
hy st nevlimol publikáciu M. Poltolku 
,.Josef Haydn a nafe hudba 18. století" 
a nekonfrontoval svoje výskumy a po
znatky & výsledkami českého bildartia, 
dokazujúceho Vaňflalovo, Plchlovo, Ko
želuhovo, Du§kovo autorstvo niektorýc/l 
symfónií, prisudzovaných v mlnulostr 
mylne J. Haydnovi. Slovensklmu čita
teľovi bude v registri chýbat bratislav
ský rodák J. N. Hummel. Na str. 189 je 
krátk·a zmienka o tom, či populárna Det
ská symf6r1 la j e dielom Haydna, čl ide 

o .,kukučkino vajce", ktorého tvorcom 
je .,papá" Leopold Mozart. 

••• 
Knihou ,.SCHUBERT" 1 podtitulom 

.,Niektoré problémy tvorivej biografie" 
( vyd. Moskva 1912) - J. Chochlov ne
predkladá na 412 1trandch obvyklú kom· 
plexnú biografiu plodného tvorcu pies· 
nl a iných z4vafných diel, ale dotýka 
sa - analyticky d~kladne - čiastka· 
vých detailov. Mofno teda Choc1llovovu 
knihu Callko odlllit od nedávno vydanej 
knihy Václava Hol zknechta, alebo od 
monografie H. Goldschmidta. V 1. ka· 
pitole •a autor knihy 1nažl o očistenie 
Schuberta od legiend a idealtz6cte, ve
domý sl, že ani Schubertovt súčasnlct 
v svojich 1pomlenkach a charakterlstl· 
kóch nevedeli vfdy rozoznaf pravdu od 
skreslenl a omylov. Druha kapitolu 
.,Schubert skutočný a Schubert falo§ný" 
Chochlov zacielil na spresnenie ,.grarlic 
t vorčeskogo nasledlja kompozitora". Ide 
tom o diela, ktorých t vorcom je doká· 
zatef ne Scl1ubert, ktorl vfak verejnost 
pripisovala skladatetom iným. Dalej 10 
kapitola zaobera skladatetskou činnos 
t ou Scllubertovho brata Ferdinanda 
Predmetom tretej kapitoly je známa 
Nedokončen4 symfónia b mol, dnes se
bestačná dvoma časfaml, predsa vf ak 
skladatetom načrtnutc2 so zámerom do
korzčenia. Chochlovova analýza oboch 
čast! i rukopisného Scherza naznačuje, 
ze bez finále by tretia čast nezavf§ila 
účinne popul6rne vetdlelo, nepomohlo by 
anl dotvorenie. Pokus o takéto dotvo
renie skladby formou sútaže sa vynoril 
v r . 1928. Nikto nem~fe naplnlt doko
nalosťou to, čo by mohol dokončit Iba 
sám Schubert. V schubertovskej litera
túr e sa plie, že skladate( vytvoril de 
v/it symfónii, ak do tohto počtu zara
dlme aj &tratena symfóniu gast ýnsku 
Chochlov v ďallej kapitole podpor! hy
pothu, :fe .,vetk4" symfónia C dur je 
totofnd 1 nezvestnou &ymf6niou gmUn
den-gastýnskou. Slovenský čltatet rdrf 
si pozrie zmienky o kom~ese Karolíne 

-l mii-

Esterházyovci a o dielach, k toré saul· 
sia so skladatetovfim pobytom v naf lch 
Zeliezovciach. 

••• 
ESTHtTJQUE MARXISTE ET ACTUA 

LITt, 365-stranovc2 publikácia, vydaná v 
Moskve v r. 1972, je vlastne zbomlkom. 
Pripravila ho sekcia eltetiky filozofic 
kého kabinetu soviet skej Akadémie vied. 
Súbor 23 ltúdil viacerých autorov (napr. 
A. Jegor ov, M. Ovslanlkov, K. Dolgov. 
A. Zlu, V. Jermolajev, I . Kulikova, N. 
Gončarenko, A. Oganov, L. No11ikova a 
c!alil ) objasňuje svetovej verejnosti -
vo francúzskom jazyku - úlohu, plat· 
r~osf, dosah a význam estetiky v r ozma
nitých oblastlacll 1poločenského života. 
Majúc na mysli rozvoj umenia r~a§ej 
epochy, autori nacMdzall tnf piratívne 
podnety v uzneseniach 24. zjazdu Komu
nistickej strany Sovletakeho zviizu. U! 
n6zvy jednotlivých kapitol naznačujú 
aktuálnost problematiky (napr. Súčas · 
ná estetika a jej filozoflckl zóklady. 
Umelecká tvorba a lenin&kt2 te6ria od 
razu, Ľudovost socialistického umenia, 
Otázka formy v umeleckom diele, Evo
lučné a revolučná zmeny v umeni, No
vátorský duch socialistického realizmu, 
Estetické momenty vo vedeckej činnos 
ti, Oloha abstrakcie v umeni, Prlnclpy 
estetickej výchovy, Estetlckl emócie a 
náboženské cítenie, Sociálny a osobný 
element v umeleckej tvorbe atď.) . Este
tika XX. storočia je fenom~n. v ktorom 
súvztaínost umenia a ldeol6gie sa mani
festujú v najrozmanitej!lch formdch, za
fa rbených triedne. Z mozaiky téz recen
: ovanej knihy vyplýva, že socialistické 
ttmenie ovplyvňuje kultúru ceUho sveta 
a že socialistický reali:mur zohrdva ne
ustále d6raznejllu úlohu o kultúrnom 
vývoji tudstva. V porovnani s knihou 
. ,Clef pour l'estllétique" (Parlž 1970), 
sovietsky zbom!k je pre čitatera lin· 
guistlcky náročnej!í. S priemernou zna 
losfou francúzštiny nevystačfme. 

JOZEF TVRDO~ 

' 

Snfmka: J . Novf 

Hcnorf akademlokA maliarka Zlatica 

Balalcnfeoh·Kllacod 

Výtvarníci 
o hudbe 

II. 

Chcem hovoriť o hudbe, l<torej sOput"-
nlkmt sG uf po celé stáročia dlvad· 

lo, literatúra a výtvarné umenie. Z his• 
tOrte poznáme géniov, u ktorých všetky 
tieto umelecké druhy sa vzájomne pre· 
llnall. Ci uf Je to Michelangelo - so· 
chár, mallar, básnik, s tavltel, no i ma· 
tematlk, Leonardo da Vlne! - mallar 
a hudobnfk, alebo 1 na!llch umelcov Mar. 
tln Benka, ktorý vlrtuOzne hral na clm· 
bal 11. husle, Janko Alexy zasa pfsal, Ml· 
lo!l Bazovský krásne spieval, Ján Mud· 
roch hral na husle . . . atď. Ja osobne 
som chcela byt herečkou - dobre som 
recitovala. Chcela som byt splsovatel· 
kou - pfsala s om básne 11 poviedky, 1 
ktorých ml mnohé aj vyšli. Dodnes zo· 
stala llteratOr11 mojou velkou lás kou. 
Hudbu mám rada ako poslucháč, ale 
nepoznám Jel zákonitosti . Pri práci 1 
odpočinku sa rada nl!chávam unášať 1e1 
t:nml, v ktor9ch nachádzam silu pre 
ďalšiu prácu. Mocne na mlia pOsobf na!· 
ma opern4 hudba, kde sa s núbi s lovo s 
tónmi, v ktor9ch nachádzame s ilu pre 
tázlu, na prebúdzania predstavivosti -
l keď nie som v divadle a nepozorujem 
priamo pohybovo ekclu. Hoci sa vy· 
Jadrutem farbami, hudba ml dáva pre· 
cltlf zase InO sféru tudského poznania. 
Už stari Gr6cl a Rimania 1u dávali zo 
všetk9ch druhov umenia na prvé mies· 
to. Velf hudba 1e rytmus 11 pohyb je ži· 
votom . . . Možno preto pOsobf hudobn6 
umenie tak blahodarne. Nie 1e málo prt· 
kladov na to, kelf l chor9 človek prl 
lej po~Ovanf sa cltl lepšie, lebo ho vzpru
~r 11 dodá mu odvahu l silu. 

H ovor! sa. fe národ 1e vtedy bohat9. 
ak m4 vera tvorivých umelcov, kto· 

rl sO stimulátormi duchovného !Ivota -
často nielen svojho národa. Ako prl· 
klad by som tu uviedla dielo národného 
umelca Eugena Sucho!la a špeciálne le· 
ho operu KrOt!lava. ... 
ozajstné umenie IB nad~asové. Vellk4· 

nl rOznych stároči sa ln!lplrovalt 
tvorbou svojich predchodcov, resp. ume· 
nim Iných fánrov. Ako prlkl11d uvediem 
uvoUcu ruských maJstrov - maliara Rte
plne a skladatela Musorgského. Boris 
Godunov ma doposlal vfdy znovu uchva
cuje svotfm dramatlck9m pátosom, mo· 
hutnosťou historických obrazov a five t
nou silou zborových partov. Skladatefa 
ln!lplroval k naplsanlu opery Pu!lkln, 
ktor9 drámu cára Borisa napfsal 14 ro· 
kov pred narodenfm Musorgského. Pri 
s pomienke na dielo 11 skladatefa ml v!lak 
offVII pred oeaml l Rleplnov portré t Mu· 
sorgského, ktorý te v Trefakovs kel ga. 
lérll . Obaja velikáni boli prlatefml, kto
rf sa vzájomne tn !lplrovall a domtnan· 
tou Ich tvorby bol spoločný sOclt a rus· 
kým rudom. ln9m a utorom, ktorého má m 
rada, te P. I. Catkovsklf. Tiež čerpa l In· 
!lplráclu z tvorby Puš kina. Ct 1e to u! 
Eugen Onegln, alebo Piková d4ma -
z oboch opier vyfllrute !Ivot vtedaj!lteho 
Ruska, špeciálne Petrohradu. A pretože 
som v minulosti rada recitovala l plsa· 
la básne, natmllllm ml stále zostáva list 
ľattany z Eugena Onegina. 

R ada by som ešte 1pomenula l men4 
teoretikov, vedcov a hudobných s pl

o;ovatelov. z ktorých ma zvlášť zau(lma 
všestranná osobnost Romalna Rollanda, 
v ktorom sa snúbia hodnoty literárne, 
v9tvarné l hudobné. Zanechal nesmrtel · 
né práce o Michelangelov!, Tols tom a 
Beethovenovl . Jeho literárnymi prácami 
sa zasa lnšplru jO mnoh! skladate lia. Z 
tých s lovens kých spomeniem aspo!\ Jána 
Cikkera s operou Hra o lás ke a smrti, 
11 lebo dávnejšie uvedenO operu Mirosla
va Bázlika na n4met Rollandovet novely 
Peter 11 Lucia . J• vera skladieb a autorov, ktortch 

m4m rada, no predsa na tvlll!lfml -
aspoli pre mlia - zostAva Beethoweu, 
Mozart, Bach, Rnel a Chopin. Rozdhall 
krbu, aby obohatJU u41 l lvoL 



Dalibor 
po dvadsiatich 
rokoch 

Po dvadsiatich rokoch - a v predvečer oslh dvad
slatehodevlateho výročia SNP - aa koiickf dbor 

k D a l l b o ro v i opii t vrátil. Bol to nhrat Ylac nd 
dôstofoý a lnsceoácla r ozJirila základnú z01tavu profi
lových naltudovanl kol lckel opery v posledných sezó
nach. V i!cle kladov nového Dalibora stotl neaporne 
dlrll(entská práca fub1Juf6ceho umeleck6ho 16fa telesa, 
zasUizll6ho umelca Ladlslna HoJ o ub k a. Dal dielu 
nielen pevné, d kladn6 - stnebn6 a ltflov6 - koali
r y, ale at - v rámci menllch budobafcb plilch -
preJavuje sa ako a rchitekt, znoYubuduf6cl podla zápisu 
partitúry skladatelovo dielo. Stavebná práca sai!lna n 
frázy a organicky naväzuje na dramatursha oi8Yfatfch 
čfsel, väi!l fch celkov a oblúkoY jednolliYfch obrazov. 
Výsledkom te zovretosť a monolltnf hudobnf tvar. Na
l tudovanlo má lllrokú dynamlclci i farebnt lkáJu: od 
vrllcnet lyriky smetanonkef kantlléuy, al po z6pallat6, 
h rdlnsk6 furioso. V zmysle ezponovanla dramatlck6ho 
prvku stavia premyslené nukov6 kontrasty. Or ch es
t e r SD, kto rý pod Holoubkovým vedenfm v po1ledných 
sezónach vyspel na seriózne, schopné teleso, znie ako 
rovnocenná výrazová zlo!ka hudobnet drlimy hutne a 
plasticky, at so schopnosťami (emne(iet dl(erencláole. 
Dlrlgentove zna losti s metanovského i týlu prlnUa(l OYO· 
cle at v práci uad s61istlckýml partami. Pri dominujúcej 
s pevo011tl badal' tu snahu o dramalické vypracovan ie 
recltatfvov a at uzavreté árie d stanné tak, aby prl
nálall maximálne mol!nú mieru dramatického vfrazu 
(Holoubkovl sa to dari najmä v spolupráci s preds ta
vltelml blavnfclt muf skfch liloh). 

Ré! ia Drahomíry B a r g ar o ve 1 dostatoba exponuje 
Jdeovf nábof te jto optlmlstickel trag6dle, Idey spra
vodlivosti, práva, slobody, odboja, ktoré v konečnom 
dí1sledkn p6sobla sllneji ie nd otras z tragického záni
k u hrdinu. Citlivo leb zvfrazňuje tam, kde má na to 
dostatok priestoru - teda najmii v prvom detstve. jed
nak vfznamovostou mlzascén (Uachta - král - Dali
bor - lnd ), Jednak zvfraznenlm záva l!nfch detailov. Zá· 
r ove!l jef v ak neunlká ani Individuálny osud Dalibora , 
kreslonf (at vd'oka prodstavitelovi) presvedl!lvo a v lo
gike základných psychologických zvratov. Ak dlrigento
va práca podčiarku je realistické črty tejto opery, rél ia 
vnála do výsledného tvaru aj romantizujáce prvky. Pre
dovletkfm dusnojl lu, sklni!utlcejllu atmo1Jéru, ktorá 
vyplýva aj z priestoroveJ obranii!enostl Vy c b o d l l o
" e 1 sc6ny, koncipovanej ole do blbky, ala ostrého ver
t ikálneho členenia a vo volbe d kladn6ho materiálu 
(vel ké bloky hrubého muriva). Atmosféru dotvára aj 
lerosvltnf spOsob s vietenia, Jen ojedinele zjnnenf avet- , 
lefil(ml tónmi. Pohybove statlckf charakter opery osvle· 
tuje rells6rka rozpracovanfm pohybom hercov po bo
ha te l!lenenet scéne. Diskutabilné je to v tfch momen
toch, kde sa obsahové ťaliako diela pr .. ála vyalovana 
do hudobneJ zloiky, teda ttri aúohfch a orsanlcky 
zovretfch Smetanovf ch áriách. 

Medzi protagonistami koilckého Dalibora tesne ndl 
prím mul i. Spev6cky s polahllvf K on der o v Dalibor, 
ktorému 11ú vfrazove bli:Uie polohy hrdlnsk6 nel medl
tatlvne a lntfmne Jyrlcké, Há l k o v son6rny a herecky 
decentne plasllckf Vladislav, pochopenf ole ako despo
ta , a ni nie ako l lltostivf slaboch, ale zlol ltf charak
ter v ampJitúde tf chto dvoch hranli!nfch chápani l 
K o pi! á k o v trochu elite mladfcky ztednodulený, ale 
vo farba a volumene (najmä v strednej a Yyliet polo
he ) pozor uhodný ! alérnlk Benei. Hutn6mu dramatické
mu sopránu E. S má ll k o v ej (Milada) mol no vytknúf 
nadmerné vl brato a cltelná lntonai!ni rozkolfunosť, 
a ko a t Istil dávku predstieranie a manllirovltostl v ho
rockom s tvdrnenf. Aj Jitka M. Ha r n á d k o ve 1 vylla 
matne, s pevácky vlak uspokojila na nafexponovanefllch 
miestach (duet s Miladou, ensemble zbrojnolov v dru
hom obraze ). 

Košická opera vkročila do sezOny 1973'74 t1spešne 
Daliborom nadviazala n a Inscenačné vrcholy uplynulých 
sezón, ktoré boU prfnosom at v celoslovenskfch re· 
l~acb. JAROSLAV BLAHO 

Ce:~•t a Káča 

C})ioadlo budbtJ MateriAl OPUS-u zretme ole fe 
jedlnf, ktorým zásobu jete vale 
predstavenia. Odk1af zfsknata 
ďaliie nahrií vky ? 

O práci brahslavského DIVADLA 
HUDBY, o jeho hlavných úlohách 
i perspektfvach hovorime s lebo 
vedúcou - jindrou Fe ll x o v on. 

Dwadlo hudby v Brat iSlave j e 
v prevádzke uz vyše dvadsat ro
kov. Svoju čirmosf začalo v roku 
1951 v rámc1 vydavat elstt•a 
SUPRAPHON. Tento podnik zalo
Ži l divadlo ako istý exper lme11 t 
práce s gr amof ónovou plat11o1t: 
na§a Inštitúcia vznikla v naväz
nostl na pražské Divadlo hudby. 
My§lienka. k tor á mala v tom čase 
i tlf ormatívne a výchovné zamer a
tlie, sa čoskoro ujala 1 u nás, kde 
.~a rozvmuli podobné for my poz
llavan.a lludobnýcll hodnot. Pn
t omnosf Dwaclla lw dby bola pri
nosná twjm{i z hfadiska mou10sti 
oboznám1t sa so zahramcmýnu IIU

hrávlwml - v t ýcll casoch po
merne 11edost ttp1týnu. Sučasne oa 
t•sak anga::ovalo aj ako pomocmk 
pre št ud1jné ríéely. Dnes má sltí
~~r predovsetkým hudbymil ovnej 
c•erejno.~ti. ktorej sa prispôsobuje 
c svojou dramaturgickou koncep
CIOU: usilujeme sa prinášat pes

l tr ý. po k·aždej stránke vyhovu jrí
'CI, žánrovo rozmanitý program. 
Prirodzene - v prvom rade nám 
1de o propagáciu produkcie éesko
sl ovenskNIO lmdobného vydavatef • 
st va OPUS. U.~kutoérlujeme to jed 
nak Zalti i vanou fo rmou prehrá
vak, ale i premiérami nových gra-

Jánošík 

moplat m OPUSU, spojenými s d is
kusiou medzi obecenst r:om a po
zvaný nu autornu a inter pretmi. 
( lloc1 t ut o formu vyu:wame u: 
od mtnuléllo rok u, tieto večery, 
~ru(, e/;t e nie dostatoč11e vošli do 
vedomia verejnosti a ne post rehli 
.~me výrazne j š itl odozvu an1 v od
bomych kruhoch.) V ostat110m 
i:ase takto ocl:melt napríklad na
ltravky Berllozovej Fant ast1cl;ej 
.~ymfóll ic so Slovenskou f ilhar m6-
niou u s dirigetltom Zdetikom 
Kosier om. Brahmsove vokálno 
symf ottické diela v interpretácii 
Slovensk e/to f i lharmonického :bo
r u, fléindlove Concertl gross/ v 
naltravke Slovenského komoméllo 
orchestra, prezentovala sa prof l· 
lova platňa klavir ist u \ fariána 
Lapsanského. llOliá twltrávku Su
chotíovej Krtitnavy, platne Nového 
Traditionalu. súboru Collegium 
lllli11CUI1l • • • V blízkej budtÍCilOSti 
predstavmte znovu SK O - u in
t erpretácii slávnych serettád pod 
na:wom MtlSICa 11oct tlrt lO. 

Kto navltevnje vai e podu(atla ? 
Predov§etkým mladi Iudia. Ich 

zaujem je pomem e vyvážený -
v oblast i váinej l populárnej hud
by. Priemerná návltevnost' j e se
demdesiat per centná. Na už spo
mínaných večeroch noviniek vlak 
postródame hudolmýcl' r ecell2:en
tov: radi by sme ich privítali a 
ocenili ich pripomienky i kritic
ké hlasy. 

Opreramc sa tie~ o l icem·1u 
OPUS-u, dost<IL'Will: czorky od :a
ltrtmlcllýl'lr f rr1em a ocllot nýrn 
par t11erom je 1 pra:.sl.:ý Supra
plton - prr :apo::ičwvani ziada .. 
nyclt matcrralov. V pO$lednýclr ro
k och sa podar ilo :abez.pei:tf noré 
technické zar iadenie. l.·t oré i na
ďalej dopl11ame o kval! t 11e opora
t ury: garantuje to stcile :uysova .. 
me úro vne odposluchu. 

November - Mesiac priatelslfl 
Iste poznačil a j dramatur11iu 
vál bo divadla. aky je vái prls· 
pevok? 
Pnpravi/1 sme mekol ko večerou 

ve11ovanýclr ruskej a soviet s kej 
tvorbe l $Ui:WIIIým sovietskym 111-

t erpretom: prierez operou Borrs 
Godrmov. So~ takovii:ot'u Lenili · 
prad&k ll sumfónru. Cajkov~l•éiiO 
kotlcert y a symfonické diela; :: 
m terpretov pred~ tav1me S. Rich
tera. E. Gilel.~a. D. 01slraclra. '1. 
Rostropovica a l..ctlll!flracl sl.·rí {ll · 
hamtónm. Osobttný reécr ve•IU · 
jeme ttovwkám sot•iet.~kej hudby: 
odz11le Svirrclor~ot•a Poéma 110 smr t 
Jcsenl11a, CltretmikovoL·a ll ~ym
fonla, najmladšiu soviel .<ktt ~kla • 
datclskú t vorbu bude reprezento
vaf Prigoz1novo Slovo o pluktt 
l gor ovom, Ti§čenkov Violonéelorý 
kortcert a Gavr illttOlie Presne. V 
Divadle hudby sa uskutoční i roz
hlasová premlčra dramatizácie ro-
mánu Jurija Bondareva Horiaci 
sneh. V. ADAMC!AKOVÁ 

v nitrianskej činohre 

vlastne a1 tanca, Marované na sklo Je mustcatovym die
lom, vyžaduJucltn komplexného herca súčasného mo· 
derného hudobno-zábavnl!ho d1vad la. Pretože už napri
klad typlckv beatov9 lltýl speváckeho prednesu nezvléd· 
ne na prores1onálnet úrovni nie činoherec. ale ani ouť
retn ý spevák. už vO bec nespomlnaJuc operného. r P~e 
Informáciu hudba k Inscenácii bola reprodukovaná z 
mg pásu v podanf brnians keho súboru Bukanfri - o 
spoluúčlnkovanla s kladate fky K G!lrtnerovej.l 

Činoherné divadlo v Nitre posilnilo svoj st1bor členmi 
tanečného súboru Ponltran PF a s ólistkou s úboru 

Zobor VSP Ing. Mir. Zafkovou, aby v réžii renomovand 
ho mladého režiséra Karola Splláka a hosfujt1ceho cho
reografa Pavla Smoka s prenikavým us pechom naš tu
dovalf spevohru porského básnika Ernesta Brylla Ma
rované na skle s hudbou [dnes už l svo tou beatovou 
omš ou po svete známeJ l Katenlny Gärtnerovej. 
M afované na skle [v s lovenskom preklade J á n o š 1 k. 

abo na s kle matov a n é ) Je stará jlinošfkovski\ 
legenda. vyrozprávanli v rytme moderného básnického 
Jazyka, čerpaJúceho - práve ta k, ako beatová hudb.J 
Gllrtnerove t - aj z tudovfch zdrojov. Celé dielo, na p! 
sané ror mou "melodickeJ reciU!.cle - a ko vravf autllr 
- IO predchnuté nielen očaruJťlcou rantázlou a llís kou 
k rodovému [gora lskému l folkiOru, ako 1 k samotném..t 
jlinošfkovskému mttu, oo l pravou divadelnosťou. A pra 
ve táto dramatičnosť, ktorá rozpufuje verl>e do nl · 
tenzfvneho chvenia a pohybu, produkuJe dynamiku, čo 
Sa každú cbvlru (ako VlnObitie l s pe nf do mikro kOn· 
rll ktov. B rvllove texty. už vopred plsané ako plestlové. boli 

teda pre skladatefku v9sostne lnsplruJ(lce a na 
Gll rtnerovej melodicky a r ytmicky vyvážen9ch plesňo
vých kompozfcll to aj cftit. V Melovanom na s kle sa 
moder n9 básnik s modernou hudobnlčkou stre tli pri 
žriedlach me sentimentálneJ, krčmove t rudovosti. lež 
na spoločnej strune zdravého cltcnla s rudom a radosti 
z krásy, ktorú sprostredk(lVA aj prfroda v s pojenf s 
človekom - a naopak . .. 
p ráve skutočnost, že v Bryllovom a GUrtnerove j diele 

te "najdOležltejšla prflomnos t hudby v každej chvi
li, ako aj prirodzenosť prechodu do spevuu - a tfm 

R ežlsér Karol Spliák vedel o lnc;cenačných nárokoch 
tetto hry. preto st1bor aj rozšfrll o spomlnan~ch ta

nečnfkov a spevákov. No okrem toho lz nedostatka 
skúsenostf svoJho saboru pril ve s takýmto hudobným 
U nrom l Inscenoval Ma rova né na skle ako rudovú hru 
so spevmi a tancami. Vynikla pr itom, prirodzene. na J
silnejš ia stránka Nltrančanov : dobré herrcké výkonv, 
prežlarené humorom a mlodlstv9m elánom. takmP.r v 
každom prfpode bezchybná dlkcla, vllídnutte rvtmom 
a hudobnosťou verš ov, ba aj Ich spev, orlíve v zm1·sln 
voleného Inscenačného štýlu pOsobll prirodzene a n~>
poškodll celkovO úroveň Inscenácie. 
J o. čo tvorcovia tejto mus lcalovej produkcie vedno 

s her cami !vyzdvihnime rozprávačov Bednarika. Kl
ša, čerta Evy Motejkovet a dievča l. Adelv GoboroveJl 
ponúkli svotmu obecens tvu, bolo prlfate l> dávno nevt
denou vdačnostou . A z premiéry sa sta l večer. na akt 
sa neza bada. 
N itrania mali osobitné š tastie, t.n do!.tall do ru k pre-

klad Emflle Stercovot. ktorý 10 kongrnHllnnn pre· 
tlmočenfm s pomfneného hudobného rvtmu Brvllov~ch 
veršov, poslovenčeným s vetom prostej ructovet spev· 
nos ti a poézie. jeho okťlzlu túceho humoru. V preklade 
Je to teda n il š Jánollfk. obklopený atmosférou sloven· 
s k9ch hOr, vyjadrenou balaďlckou krásou jtino~lkovske j 
literatúry a lexikálnym bohostvom modernej štavnate1 
vitality. f udovf muslcal oboch autorov aj v Porsku pre~lel tak 

čtnohern9ml, ako aJ spevohern9ml divadlami. Poč· 
kalme v§ak al na vtsledok bratis lavske J a prešovskPj 
s pevohry . . . GIZELA MACUGOVA 

V borJskoiJy~trickej i11ocenacil Dvorákovej opery Cert a Káča st vámila t itulmi 
tílohu L. Vyskočilová. Na snímke s F. Caba110m. Snfmka: K. MlkiO!i 

Banskobyatrlcká lnacedcla Dvoľákovej opery Cer t a K 6-
l!a priniesla nlekolko pozltlv. Predodetkfm Je to prfspevok 

k nastávafúcemu Roku i!eskel hudby, repertoáro•6 i!fslo z 
komického operného l án ru ( taktho zrledkadho na nell ch 
scénach ), Inscenácia prfstupná l mládell, čo tlel ole te kaž
dodennfm zJavom, ktorý má vlek velkf Yýchovnf moment 
v budovan( sl v:dahu budúceho publika k opern6mu divadlu 
a - navyile - v porovnani s predchádzajlctml preml6raml 
na banskobystrlcke( scéae sa stala Dvofiko'fa opera l lnsce
načným áspechom - v zmysle reiiJnet lnnncle, pu.taYená 
na slul nfcb spovácko-hereckfch yfkonocb. 

pripomenieme v bud6ceJ oper
neJ sezOne. Nuž, z tohto as pek
tu vychádzame l {lrl hodnoten[ 
premiéry, ktorá bola dňa 20. 
októbra t. r. pod režltným ve· 
denrm Kolomana Clllika v hu· 
dobnom naštudovanf Vojtecha 
Javoru a na scéne Pavla 
Herchla. 

Rozprávkový svet Dvorákove j 
opery zauJme nielen obecen
stvo vlletkfch generáclf, ale 
zrejme rozohral 1 nie vždy vy
darent1 hereckt1 akcieschopnosť 
ensemblu, ktorf tu dos tal mo! 
nos t doslova " rozlhratw žilky 
utaJenf ch výrazovtch schop
nos t[. Od statlčnostt viedla ru
ka skladatera k režl tnet nápa
ditosti, ktorú vfdatne podporil 
1 balet (choreogra.t F. Beraa· 

tik ). Rozprávková, rodovou In· 
venclou podporená scéna Pavla 
Herchla vyhovovala pomerne 
komornému ladeniu diela, ra
rebnosfou zvfraznlla české zá
zemie, v ktorom sa odohráva 
det so zdravfml Iudovfml čes
kými typmi a prellkantm s ve
tom čertov. V t ltulnet postave 
ťl člnkovala I:udmlla Vyskočilo
vá (Káča) sOIIs tka dnes už 12 
rokov pOsoblaca na tejto scé· 
ne. Oddávna Je o te jto spev4č
ke známe, že vládne nielen kul· 
tlvovanfm hlasom, ale má 1 
dlspozfcle k dramatJckel. no 
rovnako l berecko-komlcket ak
cii. jej vernosf k divadlu !A 
zriedkavá, nafm!l pri fluktuácii 
mladšlch sOilstov, ktorf sa tu 
objav1.1j4 a 110 roku-dvoch od-

chddzajú za novfml molnosta· 
ml. Spolu !.. D. Rohovou (v In
scenácii pekne stvárnila Kňat
n(l l tvori Vyskočllová dá ms kv 
oporný pil ier divadla Obe s6· 
llstky sl na§ll t1r. tu u obecen· 
stva, čo by sl mali uvedomi ť 
všetci. k torr s oboma umelkv· 
l)aml prlchádzaju do kontdktu 
a dliva Jt1 Im dalšie možnosti. 
Frantll ok Caban potv rdtl 'iVO· 

ju stále vysokú úrove11 a vel· 
ml dobr~ hlasov9 rond jedoPI 
z t itul ných postáv - v č!'rtovl 
Marbuolovl Charaktortzovlll ho 
ako proflkonOho. úlisného. no 
.. rudskym l~ rrtamt poznnt'enňho 
hrdinu. ktorý chce - a vie -
vy!ažlf zo slluilcle a !uds kP j 
nepredvfdovost l. lií n Zemko v 
úlohe Jur ka nesklomal a jeho 
- Fudovou motiváciou podfar
bené - party boli spievané s 
tem11ntamentom Je zau!lmavé. 
že fán Hadraba, ktor9 sa obja· 
voje na scéne už Iba pomerne 
zr iedka. dokázal v postave Lu
ciCera, !e eš te vládne stála 
krásnym, farebným basom ~a 
margo orchestra len tolko· 1 
keď dirigent Jnora zrejme dal 
maximum práce do nalludofl· 
nie boha tlih" rr~ · ne kontrast· 
nlího, flvfm t emJ!era"· 11 

pulzufticeho die la, prialo ko· 
morne znefúcl orchester nl!slt· 
1!11 na partitúru Dvoi'áka a ••· 
denle opery sa bude muslef 
vážne zaoberal d'a ll fm rastom 
tejto zlofky súboru. Vieme. ft 
aa problllm rlell ul vera ro
kov, no te známe l to, l e do· 
poslal sa ho nepodarilo dosttf 
dn uspokojivej. nehovoriac pro
fesiontilneJ - roviny. 

Opora DJGT sl v danom prf
pado nebra la na svoje plecia 
viac, nc2 momentálne unesie. 
Ot>rela sa - v hlavnfch po
stavách - o v9kony. dlhorol!· 

nfcb popredných sólistov. ktorf 
zostali divadlu vernf v rOznych 
obdobiach kvantltatrvneho 1 
kvalltatrvneho rozvoJa divadla, 
15.J.'OI!n6 Jublleum k torého sl T. DRSINYOVA 



Lotyšskí umelci 

Snlmka: CSTK 

K omorný orchester Státnej filharmónie z L otyšskej 
SSR a Státny akademický zbor Lotyšskej SSR z Ri

gy sa predstavili diia 13. X. t . r . Celkový prejav komor 
ného súboru je zameraný na zvukovú mäkkosf. Veľký 
d6raz sa kladie na jednotnost a technické vypracovanie 
hlasových skupín, vyr ovnanost harmonických sú:vukov, 
na kultivovanosť a uštachtilost. Technická a intonačná 
úrove1í je prekvapujúca Melodické frázy majú plastickú 
ohybnosť, speunost a sú vždy vkusne traktované. Hud
ba, ktorú toto t eleso produkuje má v sebe pulz život 
ného optimizmu, muzikantskej plnokrvnosti , dravosti, 
ale aj lyrickej meditácie a poetickej zasnenosti. 

O vodom odznela v jeho podaní Komorná hudba v 
d voch častiach od R. Kalsona. Je to dielo pomerne 
stručné (čo do počtu i čo do rozsahu čas tí), formovo 
pevne zovreté s účinne vybudovanými kon t rastnými 
úsekmi. 

Pri predvedení Komorného koncertu pre klavír a or
chest er ( Kächel 449) od W. A. Mozarta spolutíčinkovala 
pod taktovkou Tovija Lifčica .~ Komomým orchestrom 
klauiristka llze Grau'biňová. Jej prejav bol azda až prí
liš zvukovo priebojný, tón perlivý. Orchestrálny sprie 
vod mal znamenittí úroveri. bol citlivý, dynamicky dob
re prepracovaný. 

Hudba pre komorný orchester od G. Svlridova vyža
duje okrem obsadenia sláčikov aj hráča na l esný r oh 
a klaviristktt Jej hudobná reč j e svieža, uyiar uje z nej 
r adostný pátos, VlfStupňovart.tí občas až do dramatic
k ých. drsnejších pol6h. 

Státny akademický zbor Lotyšskej SSR Riga, ktorý 
vystúpil u druhej polotrici večera, drngovali dvaja zbor
majstri. Najprv sa predstavil umP.tecký uedtici telesa 
lmants Cepitis. SesfdesiatšesfčleJtné teleso s pomerne 
nízkym vekovým priemerom podalo 11celku kvalitný vý
kon, dynamicky dostatočne prepracovaný. muzikálny, s 
príkladne .\tvániouanými jemrtými registramt. Určité re
zervy zboru sú vo vysokých polohách ( v sopránoch, ale 
aj v tenoroclt). Ináč celková 1íroveň preuád%a zázemie 
dlhoročnej (v tomto roku ui storočnej) tradíde zbo
rového spevu v Lotyšsku. 

Repertoár zboru pozostával prevažne z ukátok zbo
rouej tvorby sovietskych autorov (G. Sviridov, E. Dar
žuí) . Určitým sklamaním bola úroveň podania Madri
galtt od Claudia Monteverdi/to (d ir igent : Cmants Cepi 
tis). ktoré nezohtadňovalo jemnos( a priezračnosf mad
rigalového štýlu. Príjemne prekuapila zbormajst erka 
Ausma Derkevicová, ktorá vystúpila na záver koncer tu 
& dielami od Salmanova, Vintuleho, Zariňa a Tormisa. 

Dvaja 
v Sovietskom· ·zväze 

Michail 
Chomicer 
sa predstav il 14. októbra 
t. r. so sólovým matiné. 
je typom virtuózne dra· 
vého, plnokrvného hu
dobnfka, ktorý Intenzitou 
svojej muzikality a tem· 
peramentu prežiaruje 
každt\ hudobnú frázu. Je 
majstrom v tvorenf hut· 
nélto, d ramaticky silne 
akcentovaného tónu. Ale 
vystihnutie lyriky a e le· 
gancie mu nerobi tiež 
nijaké viičšie ťažkosti. 

Už v úvodnom člsle -
v Sonáte pre violončelo 
a klavfr D dur od Piet
ra Antonia L o c a t e ll i
h o sme cltili, že stojí 
pred nami technicky je
di nečne vybavený hudob
nlk s energiou, ktorá po· 
r~:načovala aj hudobné 
!rázy barokovej sonáty 
da came ra. Ak v Locatel
lim by sme si azda ve
de li predstaviť aj s tried
melili výraz, menil tón, 
tak dravosť, Intenzita 
zvuku ( dosahujúca priam 
kovový timbre l , mužná 
lyrika , maximálne napä· 
tie stavby v ll. sonáte 
pre violončelo a klavlr 
F d ur op. 99 od Johanne
sa Br a h m s a priam 
ideálne korešpondovali 
so itýlom skladatera. 

Chomicerov partner, 
mladý klavirista Alexan· 
der C a j k o v s k il hral 
technicky suverénne. Co 
je však na jdiJležltej!lie -
citlivo sledova l čelistu, 
takže nikdy n edošlo ani 
k najmenlliemu oarulleniu 
sllbry. 

Radosť z muúclrovan ia 
charakterizovala podanie 
obidvoch sovietskych 
umelcov ai v druhej p o
lovici p rogramu. Odznelo 
v nej Pezzo caprlcioso 
op. 62 od P. l . Ca 1 k o v
s k é h o 11 zn áme Variá 
r:ie na Rossin:ho tém u od 
B. M a rt i n ú. Stali SD 

jedinečným prostrlr.ŕl'"'m 

na demon!ltrovanie liiro· 
kýr:h technických i v~ra

zových možnosti čelistu 

vých. Náročná Pampena 
- r apslidia pre violonče 
Io a klavfr od Alberta 
Ginast c ru 
uzavrela 
program. 

tento 
strhujúco 

krásny 

V. CIZlK 

Nedávno sa vrátili zo So~ 
vletskeho zväzu dvaja sloven
sk! umelci: sólistka opery SND 
v Bratislave Cuba Baricová a 
dirigent SOČR Ondrej Lenárd. 

C u b a B a r i c o v á pozná 

Snlmka: M. Roblnsonová 

Viktor 
Male k 
Keď na začiatku diva

delne) sezóny 1962-63 
nnstupll za dirigentský 
pult opery SND VIktor 
Málek, vedeli sme o 110m, 
Zl te absolventom pruž
ského konzervatól'la. že 
svoje prvé profesionálne 
skúsenosti absolvoval v 
ostravskej o pere 1 ako 
asistent Zdeňka Chala
balu 1 a potom vera s e
zón pôsobil v opernom 
súbore v ústt nad La
bem, kde sa podplsal ood 
vy~e polstovky hudob
ných naštudovan1. M po
tom sme sa dozvedeli, že 
je vlastne rodákom z 
Vef kej Polany z najse
verovýchodnejšloho ef
pu republiky, že d etstvo 
prežil uprostred drsne j 
oravskej prlrody, že čast 
svojich gymnaziálnych 
š túdi! r popritom študoval 
at na Hudobnej a drama
ticket akadémii 1 absol· 
voval v Bratislave. V zre
lom umeleckom veku sa 
teda Viktor Málek opäť 
vrátil na Slovensko. 

Hned svojou prvou In
scenáciou v opere SND 
sa predstavil ako poe ti· 

vý, pracovitý, presnt a 
dôsledný muzikant s vý
razným divadelným cite
rJ!m (jednoaktovky Bohu
s lava Martinu Veselohra 
na moste a 2enba ). Na· 
sledujúce naštudovanie 
potvrdilo, že v Málkov1 
dostáva súbor dirigenta, 
ktorý nespolleha na Is· 
kru Improvizácie, a le pri
stupuje k práci s pevnou 
konrepclou, tvorivo za
sahujúcou do vyznenia 
hu:lohnej zložkY diel a 
citlivo reagujúcou nd 
zvolený tnscenačn~ tvar. 
Tieto MtilltOV!i umelecké 
devfzy sa prejavili v prle· 
behu sezón v naštudova
mach klasického odkazu 
J or! práci nad parlltúra 
ml moderných opernych 
aloi. NA počiatku výraz· 
n~ch nrnelcových úspe
chov s tál Tr u badll r z ja
rl roku 1963, naň orga
nicky nadväzoval o rok 
ďal~! lferdiovský titul -
Mask urn S> bill. Obe na
l;tudC'v.mu.1 rharaklerlzo
va la detailná orcheslrll1· 
na vypracovanosť, ktorá 
však nikdy neporušila 
primál'ne spr ievodný cha
rokle•· l preclzna vypra
covanosť spevn~ch par· 
lov, pričom nemožno ne
priznať, že dirigent ma l 
k dispozicii špičku brA· 
tislavskýr h sólistov. zväč· 
ša v umeleckom zenite 
( Cesánylová, Svobodová, 
Martvoňová, Scdlárovä, 
13arlcová, HanákovO. )a
k ubek, Zahradn!čck, Ma 
lachovský, a tel.) . Málek 
v oboch verdlovkách na. 
s icl pravú mieru román
skeJ romantickeJ kantilé· 
ny, dramatlčno oboch 
diel podčiarkol voTbou 
nekonvenčných temp 1 
zásahmi do partltórv 
[napriklad mimoriadne 
C!činn~ orchestrálny 
záver Maškarného bAlu l 
K týmto úspešným v~
s ledkom priraďu je sa l 
André Chénier z roku 
196,7. .,spevár.ke" pred · 
stavenie s výrazným dra
matickým rvtmom 11 s 
dôrAzom na impreslonis· 

tlcké momenty boliatel 
verl::.tlckeJ lnštrumentá
r.lo. 

s · velkým zanletenfm 
venoval sa Málek v dru
het polovici šesťdesl a
lvch r~Kuv uvádzaniu s ú· 
::asny-.11 tll&l domá r ni l 
zahranWnel provcnu~n· 
cle. Drmnatlčno. ale al 
5pevnost. citovosť a tvor· 
oJ a tmosfé ry vyul.it!m 
orchestrálnych prostried
kov su priznačné pre nu
študovanie Monott lho 
Komm ln, vtip, elog nn r.i a 
ll mimoriadna ensemblo
vá súhra pre ús peRnD In· 
s cenúc1u Bnttenovhu Al· 
be rla Herringa. V ope
rt\ch výraznej myšlienko
vej apeiatfvnosll (And ra
sova novo ' Biela nemo r:, 
Benesovc Cisárove no vá 
~a ty , Martlnuove Gr6r.kr! 
pa§ie 1 umožňuj!! Máli' k 
čo najväčšie splynutie 
hTadlskn s javiskom, ru 
ši klasické orchestrlšte u 
hudobnú zložku dotvára 
orches trom, umies tnen ým 
za srénou . Ani to v1;u k 
nebt·áni, aby z náročne J 
parllttíry Bohuslava Mnr 
tlnú nevyjadril Jej éte· 
rlckú preduchovnelo~t. 
merlltatlvnosť, aby napi· 
110 OP.I'OZOZVUČB] lllOhUl• 

nos t zborov, aby nezvý
•·aznll vyplitií, exprosfvnu, 
skoro verlstickú melorh· 
ku partu Katarfny. 

Medzi bratislavs kými 
nalltudovanlaml Viktora 
Málka nachádzame ďal· 
š le ho Verdiho (Tra vialo J, 
Halévyho (Zidovka). Dvo
f{lka ( Cert a Káča l. Mo· 
zarta (Figarova svadba l 
l Cikkera (Juro Jánoštkl . 
Dopostar chýba Smeta
na . .. P1·acovné zaniete
nie prenáša dirigent aj 
mimo pOdy Slovenského 
národného divadla. Pre 
televfzlu naštudova l v 
zahranič! úspe~ného Zim· 
merovho Oid ipa, so sú· 
borom Camerata slovac
ca venuje sa lnterpretá· 
eli diel starých ma Istro v. 

JAROSLAV BLAHO 

Dom priatel'stva a hudbv 
Q 7rc>pagácru sov1etskeho umen1a sa n<.1 

Slouensku naj viac starajú Zvčiz CSSP 
c1 ~om CSSP u Bratt.~lave. Zakiat Zvä-z 
sa ,.Jčšmi zameriaua rta mestá a llličšie 

strediská kultúry l mimo Bratislavy. 
Dam CSSP sa sústreďuje na bratislav
ské publikum. Poča.~ 13 -ročnej činnos

ti si získal priazeň mnohých :áujemcou 
- na najviac mládeze. Okrem umelec-

kých programov organrzuje toto stred1s-. 
ko 11 každom mesiaci pr ibližne 80 podu~ 
fati politického, spoločenského a kul« 
túmeho charakteru. Sú to rôzne v(/&ta ... 
vy , prednášky. umelecké programy. fit-~ 
rny. besedy a populárno-náučné večery. 
Vsetky tieto akcie majú spoločný cieľ: 
Vl'lbllžif nášmu človeku umenie a život 
u ZSSR. -Pri náv§tevách sovietskych 
umelcov organiztt}!Í pracormíc1 Domu be
sedy, stretnutia a koncertné vystúpenia. 
Zvlá!íf treba upozornif na program ,.Náš 
host zo Sovietskeho zväzu" v cykle ,.Ki ... 
piatok", ktorý si získal dobré meno naj
mii vďaka sovietskym umelcom, ktorí tu 
vystupovali a besedovali. Veď progra~ 
my, v ktorých vystupovali umelci z Ale
xandrovovho síiboru, či sólisti VeCkého 
divadla z Moskvy. alebo speváčka lza~ 
bella Saltykovová-Melnikovová, violon
čelista Igor Gavry~. klavir ista Dmitrij 
Alexejev. . . nemohli zostat bez odozvy. 
Hudobné programy priprauujú pracov~ 
•tfci Domu CSSP formou kotteertov, r ecíJ 
tálov, besied, prierezmí tvorbou sklada" 
tel'ov, lcde často vystupujú i naši po .. 
predni umelci a poslucháči konzervató~ 
ria i VSMU. V hudobnej sekcii SOV Zväzu CSSP za-

Dve podol;y t11by BarlcovcJ 1 na jedrrej je so svojím r ižským 
partnerom) : hosťovania &> ZSSR. 

atmosféru koncertných sieni a 
sovietskeho publika veľmi dô
verne, pretože v r. 1960 štu
dovala spev na čajkovského 
konzervatóriu v Moskve. Už 
vtedy mala možnosť navštfvlť 
mnohé umelecké podujatia v 
meste, ktoré je centrom hu
dobného umenia nie len v ZSSR. 
Teraz hosťovala v titulnej po
stave Bizetovej Carmen v hlav
nom meste Bašklrskej auto
nómnej SSR - v Ufe a v Lo
tyšsk'ej SSR - v Rige. Na tle
to hosťovania sl umelkyňa s po
mfna takto: 

- V Ufe má opera stánok vo 
vetmi peknej, l keď staršej btt· 
dove, ktorá je v Interiéri zdo
bená ázijskou ornamentikou. 
No repertoár je európskeho 
charakteru - dokonca t u hra
jú dielo, s ktorým sa ::riedka 
stretávame i vo vyspelých eu
rópskych divadlách - Lovcou 
perál. čo ma najviac - ako 
speváčku - upútalo, boli 11la · 
sy. Nad očakávanie i t u, v mne 
neznámom meste boli na sluš
rtej technickej úrovni, čo je zá 
~·ladným predpokladom dobré
ho operného umenia. Nepre
kvapuje t o. rrakofko " ZSSR je 
k disor ··It skul • '· · p uetké 
množstvo krásnych lltasovQc/1 

materiálov. Ak sl uvedomlme, 
ako ďaleko od európskych cen
tier sa nachádza táto repub· 
lika, m usíme vyslovi! obdiv 
nad tým, čo dokázali jej ob
čania za krátky čas pozitívne 
urobi( v oblasti hospodárskej 
l kultúrnej. Oplne mým mes
tom je Riga. Leží pri r ieTce. 
odkiat je krásny pohtad na 
staré l nové časti mesta. V 
úzkych uličkách je vera ka
tedrál a domov v štýle nemec
kej gotiky, ktoré renovujú a 
prestauujú na múzeá l kon
certné siene. Bola som tu len 
4 dni, preto mi je taiko ho
uorif o hudobnej kultúre mes
ta. Ale podľa plagátov; ktoré 
~om čí tala i videla, mám do 
jem, že hudobný život v Rige 
je vetml bohatý. Je tu š1roka 
~ief diuadiel s bohatým re
oer toárom. V opere hrajú d ie
la od Glucka až po Wagnera 
A moje prijatie? Podta von-
1.-aiších p•Pill"'"' ·> '1ecenstva bo
lo vel'm1 srdečné. 

Kritiky, ktoré sme medzitým 
dostali zo Sovietskeho zväzu 
dokazujú, že Cuba Barlcová 
dôstojne repl'ezentovala slo
venské operné umenie. Okrem 
iného sa v nich plše: 

.. Aká bude slovenská Car
men, čím sa zafixuje dlváko
!li •• . ? Prvé zoznámenie sa s 
~!lasom sólistky v Habartere: 
pomerne nie mohutný, no dob
re postavený, presne znej úci 
od rtlžšíc1t tónov po vysok é, ta
llúčko nesenQ do publika. V 
tcaždom tóne cítit dobr ú školu, 
u každom výstupe scénickú 
skil.senost. Navyše Baricová je 
pohyblívá, ľahko a tempera
mentne tancuje, pričom - ok
rem cigánskych prvkov - ob
.~ahujú jej vstupy aj modernú 
.~ tylizácíu. Jej druhý výstup 
po bitke v továrni - je oby
čajne situovaný tak, že Cigán
ku doslova vyvlečú z továrne. 
Barico11ej Carmen schádza po 

{Dokončenie na 7. str.) 

stávajít dôležit é funkcie poprednl 
slovenskí skladatelia, Interpreti a muzi .. 
kológovia, ktorí dávajú podnety pre čili· 
nost a jej zlepšenie organizáciám ZrJä·• 
w . Spomeňme tu napríklad amatérslcu 
súfai v sólovom speve a v hre na hu·• 
dobný nástroj - Melódie priatetst va, 
ktorá mala celosl ovenské kolo 24. a 25. 
novembra t. r. Jej poslaním je populari .. 
:ácia sovietskej a nasej hudobnej tvor" 
by, ako l získavanie sympatii k tomuto 
žánru medzi mláde~ou a na§imi pracu
júcimi. Tát o akcia je v rámci programou 
k Mesiacu CSSP a k oslavám 56. výra• 
čta VOSR. Dalej sa očakáva vystúpe1ie 
uokálrw- inštrumetltálneho súboru l skate .. 
l1 z Moskvy, súboru piesní a tancov Dar .. 
11ičanka z Kyjeva a recitály na§ich 1 so" 
v1etskych umelcov. V Dome CSSP sú vý · 
~tavy Tvor ivosf sovietslcych študent ov v 
:.~blasti umenia a archi tektúry, výstava 
kníh, gramoplatnf a umeleckých repro· 
rf.u.kcii Medzinárodrtej knihy v Moskve, 
pripravili t u l i terárno-hudobné pásma z 
tvorby sovietskych autorov: Hlas doby 
a Hviezda ľudskej túžby, kortcert z tvor
by P. I. Cajkovského. klavírny recitál 
l.. Majlingouej a pod. 
r o je l en niekoľko ukážok z činnosti 

Domu CSSP v mesiaci novembri. Prá
ca funkcionárov Zvlizu CSSP a pracov
'líkov Domu CSSP je však záslužrtá aj 
'' iné ročné obdobia. Veď lcva!itné ume · 
rtie príjme človek vždy rád. A to so
uletske patrí vo svete k najhnd•'lflt rrej-
ším. ..ea-



PABLO 
CASALS 
( 1876-1973) 

Odrsrel §pcmiclsky víolonče
li .,ta, sklada tel, dingcnt, peda
gog. Zrodilo 110 Katalánsko, 
koncom mmulcho storoi;/a ho 
na Lamoureuxových koncer
toch oiJjat•ll Pariz - a odtla( 
·'"'crovala jc/10 cesta stalo rw
llor. k t•rr ll olom, ktorýrll dobil
trt" je doúčcné iba nemnohým. 

Korene označenia virtuóz na
pol'cdajrí, ~e on patrí k jedin
com, uládmícrm celkom výrti
mučrrlimi .~clwpnosfaml. Casa/s 
bol urrtuózom v tam najklad-
rlejšom zmy~le slova. Dôveme 
powal svoj t•yt>olen(/ rtástroj, 
crlll a vedel, čo sa dá, čo mož
no a čo treba z rtello vyfazlf, 
l\ a poli technickej furtdovanos
tl mu bolo ne(ahké nójst rov
rwr ewté/10 partnera. A predsa 
d o po::dných dni svojho života 
t•rr:nóval: ,.Každý derl sa zrto
v" rwrodim a kat.dý derí mu
srm začmaf odznova". On svo
Je dni začirtal cuičcnim - hrou 
kompoúcil milovaného a pre 
violončelo nim znouuobjavené
ho Johanna Sebastialla Bacha. 
Casalsoua hra premieríala i 
zda11lluo neprekonateľné na čo ... 
st nesmieme prosté a samo ... 
uejmé. Nebazlroual na pôsobi ... 
tJo .~li bravúrJI, arti vtedy nie, 
1;eď do svojho repertoóru za
raďoval výrazne virtuózne kon
crpor•all6 ,.prldavkové" kompa ... 
zícle. Na vQčitku ,.ustupovanie 
obecenstvu" odpovedal vier ou v 
silu spôsobu predvedenia. In
terpret oval nesmierne bohat ým 
a menlivým tónom, nenapodo~ 
bitelne Jirokou dynamickou 
Skálolt, tvorivo disciplinovanou 
rytmikou. Tak, ako mu bola ne ... 
znóma rutina, tak bl!zko mu 
stóla vernost a pokora pred 
S'kladate{om, ktorého skladbu 

rnterpreto!'al . Cu.\alsol'a inter
pretácia - t•errtá, ale pritom 
:i:it•á a p6r•od11á - bola dôsled-
ným naplríarlim pojmu re-
produktro, znovutvorenie: v 
nezi!tnom odovzdávani sa. v 
mrtzicrrovanl pravel•ej síly. Ne
raz zdôrauiot>al, že takmer 
osemdesiat roč mi skúsenost by 
rád bezo zvyiiku odovzdal mla
dým - spô.~ob výpovede, výraz 
však zveruje iba icl& prlstupu. 
Ostdual ver11ý pred dcsuťročra
mi vymedze11ým hraniciam svo
jej dramaturgrr. Od svojich 
íiakov očakóval splnerue po
vlrtnosti prekroči{ Icl& - sme
rom k súčasnosti •.• 

Kto ho počul hrot, tom11 sa 
meno Casals stalo synonymom 
dokonalého mterpretač11él&o 

umenia. Pre l!ích, ktor l lto 
osobne poznali, stal sa tettto 
Orfeus ná§llo storočia IIOSledo
vaniallodným vzorom. V tom, 
ako vedel zit medzi tur! ml a s 
tt/mi, ako sa o mene lá:rky k 
umeniu a 1c !ivotu vždy a váJ
nivo zasadzoual za spravodli
vost a pravdu. 

Z. Ma rcz: e llo vá 

Opera a balet SND v Grécku 

SEMETRIA '73 
V D~OCH 17.-23. OKTOBRA 1973 úl!lnkoval operný a ba

letný alíbor Slovensk6hó n6rodn6ho divadla na Medzinárodnom 
hudobnom a divadelnom festivale SEMETRIA 1973 ., 8rúc
kom meste Selén. Zem, ktort viac poznáme zo starovekých 
dejln ako zo aútasnostl, hostila vo avojom druhom oajviiUom 
hoapod6rskom a kultúrnom centre po prvý raz celé opernlí 
a baletné umelecké teleso zo soclali&tlckej krajiny. O to bola 
vlittia zodpo'lednosC tleoo• 86borov SND pri llmaleckfch vy 
alli paniach, ako aj pri obillansko-spolol!enskej reprezentúcii 
., zahranii~l. S radostou konltatujeme, f.e vl etel prlalul nlcl 
operného a balelného dboru Slovenského n6rodného dlndla 
se zhustili svojej n6roilnej Alohy mimoriadne Clspetoe. 

A FESTIVALE SEMETRIA 1973 61Hnkovall (popri ,.Opora 
tea 8ratlslav111", ,.Orchestra tes operu Brallslavas" o " Balleta 
te s operu Bratislavu " l Mladé o6rodn6 dindlo Parlt 1 In· 
sc11n6ciou hry Lek6rom proll svotel vôli J. B. Moliéra, Byzant
skt zbor mosta Sol6n, orche1ter " Pro arie" z Talianska a 16· 
Hall Rumunllket o6rodnet opery z Bukure ll, ktor! ., spolu
práci so Soldoskou (llbarm6nlou a zborom uvindll ko01:ortne 
operu Giuseppe Verdiho Othollo. Z domácich umelco• ďaleJ 
61!1nkovall Manolls Chacldakls (klavlrl , Spiroa Sa klas l bary
tón) a Kl k ke Morronlov6 t mezoaoprán ). 

CLENOVIA SLOVENSKt HO NAROONEIIO DIVADLA v pl'lobo
hu siedmich dni uskutol:nlll umelecké pod uJatia ' tomto pu· 
radi: 17., 111. a 19. X. predstavenia opery Bedrlcba Smetanu 
Prodanll nevesta, 20. X. symfonický koncert orchestra opery 
SND a 21., 22. a 23. X. predstavenia bahllu P. l. Catkovského 
Splaca krásavica. 

V OPERE B. SMETANU PREOANA NEVESTA l r61la M. FI 
scher, scéna P. ~f . Glibor a choreografia 8 Slovdkl s velkým 
úspechom vyalúplll • óllsll opery A. KaJalJOvá, ~1. Haj6u yov6, 
F. Llvora, J. Hurný, O. !11alachovský, J. Spai!ek, P. Gábor a 
P. Ovonkt - v blavnfch 6loh4ch, ako aj }. Smyl!ková, O. Ha· 
dkotá, t. Sedl6ro'l6, J. Martvoň, ). Onlll!enko, St. Beňatka a 
V. Scbrenkel. Zbor a orchostor pod taktovkou zul61116ho 
umelca T. Frol u a Gerharda Auera podal vefml dobrý, ume
lecky zodpotedný výkon. 

PRIAZ IVA AT tO&fF!RA vo vyoikaJilco akusticky vybavenom 
Maced6nakom národnom divadle HETAIRIAS sprevédzala dol
ky tri predstavenia opel'y Predané nevesta. Na prvom, ,.pre· 
ml6rovom" predstavenl aa zúi!astnlll at nácni hostia : mlnis· 
Jer IJ<olslva a kullllry gréckeJ republiky, pri mátor meala 
Solún Cb. G, Florldls ( stal sa doslova "ranúll kom" oaililch 
predstavenl - zdi!Hitnll sa na vie t kých ), ako al l!ukoslo
.,en• k t vehyslanec v Grécku. 

NESPOR NE UMELECKY NAJVYDARENEJSI~f PODUJATIM bol 
koncert orchestra opery SND. Pod taktovkou zasl. u111elca 

v··· llmtlecki i!lanoat le 
Ylfllll pestri ... 

Podfo poradia dóležl tostl by 
som tu dnes pre seba zoradil 
osi tukto: sOllstlcké vystOpenle, 
podugoglcká práca, komorn6 
hudba a IHktovka. Prakticky no
mám varného i!asu, Iba ak po· 
čltum za vorno cestovanie. Na 
buducl r ok bude poradi e vyze
rar motno Ináč, r·ozhodne sa 
v9u k v na tbllžšel bud \len os ll 
nemienim ničoho vzdať. 

Ná~ zahraničný host 

Nnedell sme, :le Ile! dlrlgu
tetel ... 

Igor 
Bezrodnyi 

čllolli a uspokoluju sa len ohla· 
som publika - čo mOlo byt 
takisto nebezpečné. Iným ll~ka
llm Jo mllkkost povahy, SJ>OIP· 
uli s nadmernou krlllčuost ou k 
sebe a k vereJno~ll. noust611 
obavy čo povie kritikA. ako bu· 
du reagovať posluchdčl a pod. 
Domnlcvom sa, lo ldoalnv 11'1> 
t'81H'Odukčného untel cu lež! 
niekde medzi t9mlto dvoma tt ~
trt\moml: vedieť sám onulno· 
va{. čo IC no roukrll t>llhllh tt 
rotol;né o čo l>rovdlvó. n ()O· 
znot svojo bllné 11 slubé strán
kl'· Ztnden umolot· numOlu hv f 
unlverztllny NomOle sa siet 
iii>Oclulllovaf lun no nloktor6 
dialo, ulubo !llýluvé obdobia 11 
musi hr11t v!lctko - musi v ,,k 
Vt!dtll( čo mu vyhovute Jop le 
11 eo hnr§lo. Stt•učne povodnn6 
- horllco 8rdco o chlodný ro
zum. 

v ldy som v sebe eliU akllsl 
polJ'tlbu vllt•Jeho realizovania 
..votlch hudobných predstáv, 
husto sil svoflml ~tyrml struna
ml v tomto smere predsa len 
obmedzené. 1\echcel som v!i..tk 
k tomu prlstuplť ako ku .,ko
nlčkov l~ . oko oloktor! tol In· 
!Jtrumentllllsll. preto som svo
:e amblcle konzultoval s mno
hými odbornlkml a všetci ml 
hovorili - prečo nie, ek bu
deš dir igovanie študovať. A tok 
som su na tdlo pll (ročnll ces
tu pred siedmimi rokmi vydal. 
MoJimi učltefml boli proresorl 
Glnsburg a Cha Jkln. Debutoval 
som podfn svoJho želania .,de
teko od Moskvy", v I rkutsku. 
Prvý koncert dopadol celkom 
dobre, a tak som postupovul 
stille bllt.!!lo. a:l som v posled
nom roku !lltídl! sté! l pred 
Moskovským rozh lasovým or
chestrom. Vlani s Fllhar mOnlu 
som predviedol dosť náročný 
program. Ako dirigent mám za 
sebou l zahraničný krst vo Fln
sku . Teraz ma čaké vystllpenle 
~o Státnym orchestrom v Mos
kve. Na programe bude DukR
qov Učei• čarodeJ, Brahmsov 
husiový koncert (sólistka l sa· 
kadzeová 1 a Sl ballov a l. sym· 
rOnia. 

no~tl ~tudeJHU. l •rtovam SVO· 
hm žiakom - hruteto dalli'O 
reallzu tete v~etko i!o to v no 
túch ale te stálo nic lP všal· 
ko. Co by ste chceli týmto dio· 
lom povedat I>Osloeháčom? l b11 
vll·tuO.tna terhnlku •wstnel udr 
žať publikum v dvothodlnovel 
púzor nostl. Ak mé ~lak fitudo 
var na priklad Brohmsov kon· 
cort, trvám no tom. aby nut
skOr poznal Bruhmsovu hudbu 
vôbec, teda nielen husrov\l 
tvorbu - ale 1 symt'ónle, Re 
qulem atd. A~ potom su mO 
že ponoriť do svoJho dialo 

Kam by ste zaradili seb•? ' 
Som trochu pesimistom Este 

nikdy som nebol celkum spo· 
kotný sám so sebou, vždv sutU 
cllll určltu medzeru rued.tl svo· 
jimi prodslavoml a !>kutočn91D 
výkonom. Niekedy ma dl trápi, 
žo nie som schupny prunlknu t 
k maximu toho fantastického 
!'.Veta hudby. Hudbu mám vel· 
ml rád, alo matno nie ce lkom 
'll>rllvnc, ako by to bola viac 
luska posl<~ chúča než loterpre· 
ta. 

Co zaujlmn6 prlprnufete ' 
l ohtoro~oet 1ez6ne? 

Chcel by som 511 zmieni( Iba 
o jedinom. Slávim toll! men· 
~le jubileum - dvadsatroen6 
pOsobunlu v hudho. Pri teJto 
prllť'tltu~tl mn eukli v Mo~kvo 
cvklus koncertov. ktor9 bude 
tvori( uk9sl prier ez motel čln· 
nosti. Budem lllll( al nlakofko 
•·oclláluv, na lodnom koncorto 
vvstúplm s triom, v ktorom 
spolu !.O mnou p() obi klavlrts· 
ta Buľiklrov a čelista Chomlcer, 
s orchestrom no Jednom veče
ru prodne!'.lem tri s01ov6 kon
certy (Bach E dur, Sostakovlč, 
Slbcllus ). Budem este dlrlgovat 
už spomln1m9 Stdtny orchester 
a možno t konwrt, nd ktorom 
vn,túpla moll llar.t. laureáti 
mPdztndrodn9rh slltažl. 

Akými zásadami 11 riadite 
pri pedlgo(llckeJ pr6cl ? 

Mám mcdzlná•·odnll triedu -
napriklad l :llokov z NDR, Bul
harska 11 Japonsko . Podfa toho 
tlož postupuJom. Stále múm no 
zreteli, že katdý !ltudent ab· 
solvovol predtým InO. od nll
~oJ odllšn(J !!kolu a má určitý 
sval národný chorokler. Skrát 
ka, s kuždým pracu 1om vefm1 
lndlvlr'"ll'nP, Mladý umelec by 
01111 n" •volho pedagóga dostat 
'~dy Iba také podnety, 11' • 
potrebuJe. j a napr!kled kladiem 
vdký dOraz nn rozvltanle osob-

AJ proru lnenlny umelec sa 
niekedy dostlha v umelecko! 
výkonnosti du krizoval silná· 
cle. t:o býva ne ' 1- :~~te J~ou pri 
!!Inou ? 

ExlstnJO dve hlttvné prlčlllv . 
V pt·vom rado priiiSné seba
uspokoJeote. Um••lo1. -.1 nol)rl 
klad vvdobyl slu!!nO postaVI! 
nie, slušnú povest o potom ou 
raz pride zlll kritika, ktorA 
ne1\ho zapOsobl ako rana - 11 
Je zlo. Niektor! umelci sa to 
mu vyhýbajtl tek, že kritiky o 
svoJom výkono rodšol vôbec no· MIROSLAV SULC 

Tibore Frelu uYiedll nail umelci predohru k opere Ch. W. 
Glucka l[lgén ie ., Aullde, Concertino pre klavlr 1 orchester 
národného umelca Jána Cikkera ao sólistom Ivanom PIIOfl
i!om a Slovanské tance Antonlna D•oráka i!. 1-8, op. 46. Po 
koncerte sa uskutoi!nlla beseda s hudobnf ml kritikmi a too· 
rellkml z Atén a Soldna, na ktorej sa u i61C 'lyzdvihovoll vý
kony sólistu, dlriJlenta l orchestri. Dielo n6rodnflho umelca 
Jlina Cikkera nazvali ,.k lasikou 20. slorol!la". Pre Qi!inkulllclch 
ostane nl!u budnutefnf m búrllvf aplauz preplneneJ !lily. za 
ktorý sa a611 sl a han Palovll! l orcbealer odvd'ai!lll prfdav
kaml. 

PREDSTAVENIE BALETU P. l . CAJKOVSK€HO SPIACA KRA· 
SAVICA ( choreograU1 a réžia zaslútllf umelec Jozef ZaJko, 
scéna P. M. Gábor, dirigent A dol[ Vykydli l annamen1ll ne· 
vtedný divácky ohlu. Vllelky tri predstavenia, na ktorých 
rrspef num stvárnení sa podielali najmli G. Demovlčová, A. Sa
bo•i!lkod, Z. Nally a J. Halama sa uskutočnili pred preplne· 
ným hfadlskom 1 kap1c1ta vyla 1000 miesi). 

KONSTATOVANIA USPORJADATECOV o •ysl6penlacb súbo
rov Sloven&kého nhodn6bo divadla boli mimoriadne llyrnpa
llcké a prlaznl'l6, Festlul. ktorý m6 u! dlhoročnú lradlclu, 
podfa ob oru uaporladltero., elle takt hpech - akfn• bolo 
vyllt6oenle opery 1 baletu SND - nezunamenal. Napokon, 
n dobreJ a bpelnct reprezentácii nedCf at pozvanie nallch 
telies oa niektorý z d'alilch roi!nlkO'I Medzinárodného rr.sll 
valu ' Aténach. 

K PEKNfM SPOMIENKAM nl fli!lnkounle ., Sol6ol patri po
hotovil ,.Yýoi!ha" nlektorfch i!lenoY orcbe1tra na tamoJtom 
konzervat6rlu. S nfkou ochotou lnltruovall mladfcb adeptov 
' dychotých l •lái!lkO'Iýcb triedach 1 uskutoi!nlla sa 11 pred
nUka o alll!unel slonnsket hudobneJ tvorbe. Je pocbopltefnó, 
118 6roveil n11e1 hudobneJ kult6ry bola pre tamotlfcb postu· 
chllčo• oblavom a prltemntm prekvapenlm. 

OCASTNICI ZÁJAZDU V GRtCKU vlaJe mali mo! nosC st rel 
nllt sa al 11 takými skutol!nosCaml, ktoré oi!lvldne a jedno· 
znal!ne dokazuj6 prednosti a hpechy soclallstlcket výstavby 
n nlls. A vari aj v tom je pozltlvum Ai!lnkonnla sGborov SNO 
v Grécku. Obrovské socl61ne rozdiely sedemstotlslcoY6ho mes
Ia bez •laslného operného 1 baletn6ho lfiboru, tedinf ne
kompletný, viac-menej poloprofeslon61ny orcbe1ter, hudobné 
i kolstvo doalon v ,.plienkach", to s6 1prlnodn6 znaky, na 
prvý pohfad charakterlzujllce zem, ktoré kedysi - ako balila 
antickeJ kulttlry - sa zmieta ' soci6Jnycb, kulttrnycb a po 
llllclcvth proolémur h. 

AK MATEMATICKY ZMERIAME NEPRIAMU ÚMERU - 3200 
kllometroY v autobusoch a Yyle sedem liste nhl tevnlkoY na 
llt!pelných podujatiach sdborov opery 1 baletu Slovenského 
nl\rodn6ho divadla v Sol6nl, mllleme azda Yyjadrlf spokol· 
uott s reprezentéclou DlltJ 'lyspelel hudobneJ a hudobno· 
dramatlckel kultdrf. 

PAVOL BAGIN, éf opery SND 

e Budapošlla nska Státne opera uvedie 
bolPt tonlngradskOho skladatcfa Andre)a 
Pntt·ove Stvorenie sveta. e Rak(J!lrinla venuJil v poslednom ča· 
se vefk(J pozornos( odkatu Huga Wol· 
ra. Okrem zor~anlzovanla sOtolc, vono· 
venet plos•,ovet tvorbe akladntera pub
likovali vlnccr(l !ltOdle o Jeho diela Clnv· 
ky z korcspondancta a pomlenkv osob
ných prlatefov 

e Dvesto mlndýrh hudobnlkov 1. 20 
tétuv bolo v Ioto na slhltredenl v ma· 

cJarskom Pécsl. Obozn!lmovall sa tu t 
maďarským lntonačn9m avllómom, Ko
ddlyho metódou a vytvorth vefk9 ~vm· 
ronlcký orchester, s ktorým naštudovali 
r ;rl skladieb. • e Plata Catkovst.ého sOťa2 bude 11 Jll· 
rl i.971 v Moskve. Je vyhraden6 kldVI· 
rt"tnm hushstom, čollstom a spevll!<vm. 
UcakQva sa mimoriadny z4u1Am z ra
tého sveta. 

e V Interpretácii Emila Gllelsa a Je· 
ho dcéry Eleny prlpruvuto gr11morhnova 
spoločnost DGG novtl nahrávku Moz:•r· 
1••\' Vtll klovlrnych koncertov Sprevlld:a· 
JUCh h Vledensk9ch filharmonikov dlrl· 
1-:11 lfl 1\orl Bóhm. 

e V tablonnl pr i Var!Jove bol o trot· 
dnové stretnutie CIAM - Medzntérod· 
ne1 rady autorov 11 tikladatelov. 70 
delegátov debatovalo o autorských prA· 
vach tých skladatorov, u klor9ch , kon
čila doba časového ohraničenia orh, 
ako al o spôsobo zapožičania, r esp l l· 
ronia dlol s0čosn9ch skladaterov Por
sd strano pripravilo o. l. rorerét l.ud
wlka Erhardta o soeasnel pofsket liu· 
dobner tvorbe. Očast nlcl zat~adnu lla boli 
sučasne hosťami resllvalu Var!lavsk4 t• 
s oň. 

e V NDR zn vledll novO medailu -
vyznomenanie. Pomenovali Ju po b9va• 
lom ministrovi kul tOry a básnikovi 1. R. 
Becherov!. Už tohto roku ju udelil i mno. 
hým odborným procovnlkom v oblasti 
hudby. 
e Filmári re!lllzuJl1 farebný doku· 

ment o Antonovi Brucknerovl. Premiéru 
bude mat na bué!Ocl rok, pri prlla2.11o .. 
ll Brucknerových oslév v Li nzi. 

Zo zahraničia 
e Knllta JO.tsera UJľalussyho: Bélu 

Sanók ( Corvlna. Budapeäť 1973, 364 
~>lrén) jo nomeck9m prekladom mono 
grntle o BartOkovl, ktorá vy!lla pred uto 
kofk9ml rokmi v nakladnterstve Corvlnll 
v nnglletlno a ruštine. ·k f· 

pešf 1973, 292 strán l obohatil touto kni
hou pedagogické výsledky zahraničných 
ma tstrov so skOsenosťaml svo le l vl o'! l 
neJ činnosti klovtrneho pedagóga. toho 
dielo Jo novou ui!cbnlcou klavlrnej hrv 
S vefkoLl starostlivosťou je zostavený 

mienky obecenstva. Jeho Olohou te sie· 
11ovat zmeny umeleckého vkusu. nárokv 
l po21adavky hudobného publika. 

e Letné čfslo UNESCO - Kurlera JP 
' nov11né hudbe. jednotlivé člllnkv ,, 
~aoberatO tradlclou hudby, klasickým ob 
doblm, juhoamer ickými lni>trumentoml 
' ltázkaml africkeJ hudby atd. 

e Vefké divadlo vo VarlJava uviedla 
po d!Mef časovet prestávke novoM~Iu· 
dovano operu G. Verdiho Don Carlo~. 
lnscenáclo Je zautlmavá 1 proto. fe sa ns 
oeJ podlefall eoskl umelci Str as. Svobo
da a Skalický. Dlrlgonto1n prod~luvrnll 
bol Poliak M. Mlorzetcwsklt. Kr it ikA uvt· 
t·ejnená v Trybunc Luélu z 26. 9 t. r. 
vvsoko hodnot! scénlckO l vok41ou po
dobu naštudovania. Hlovné lilohv na\tu· 
dovala ml adá Han na Llsowská l Al!bl· 
ta) 11 Roman Wogrzyn ICorlos) Na eu· 
rópskol úrovni spievali 1 K. Szostak· 
Radkown. F. KOS'IOWSkl, A Hlol~kl ll ti~Z 
u nés znllmy 8. Ledy!tl . 

e Autor knihy Ole Technik des KIJ 
v lersplels, )6zset Gát ( Corvlna, Buda-

llustračn9 materl61. Pomocou sérii rll 
mových snfmok sledute a ana lvzute ou 
tor hru popredných klavlrnych vlrtu6 
zav. -kl-
e Vo VIedni založili ústav pra výskum 

e TohtoročnO KossOthovu CPnu udelili 
pedagógovi a skladaterovl Gyôrgyovl 
Kurt6govl. 



Opera Juhoče.~kého dl· 
vadla u eCskýcl l Bud~Jo· 
viciac1l pr emiér ouala Mo
:ar touu Figarovu Suad· 
btt 1 podtitulom Bló:nr· 
vý detl. Je to u~ 15smc 
opcmé dielo .~kladatcra 
na tejto scéne od jej :a· 
!oženia u r . 1959. 

Snfmka: B. Marlková 
Zasl. umelec 8 . Kr amo· 
,u. re:i~rér nového Elpa· 
j ovlto musicaltt Svadby z 
klobríka pri skú!ke 1 
clertmi .Ypcuo1tr y NS. 

Snfmka : A. Smotldlť 
Po rlspdnom 6-dtlovom 
l:ortcertnom zájazde do 
?l DR odcc.~tovalo Colle
gium musicum dtl a 6. 
IIOI'embra t. r . na 28-
d•lor:l l ttmé po Francú::· 
sk u. 

Sv8dby z klobúka 
Slovenakt dlndelnt lUvot zaznamenal v novembri 

dva vfznamn6 premiéry. Pnou bola lnacedcla bry 
Akt uznania od S. A. Dangulou, druhou - avetM6 
preml6ra aovletakeho mus lcalu v s pevohre Novej ad· 
ny Svadby z klob6ka od Andrei Ei paja: Skladatela 
u nb dobre po1n6me: mllovnlcl mualcalu p01nal6 
Jeho Sladme nebo, takisto uvedea6 na NS a ah· 
ltewntcl Slovenake l filha rm6nle u 1 alm atretll do· 
konca at ako ao a61iatom i!eakoalovaaaktl prtllll6rt 
jolto ll. koncertu pre klavlr a orcbeetar. Pr6ve yoy· 
darena lnacenllcla Siedmeho neba vyvola la v autora· 
wl ťôvf!ru ~oi!l sllboru, ktorý poctil t fm, l e mu nerll 
prvé uvedenie ďalie ! mus icalovel oowlaky. S6bor No
vej acény premi6roval dielo dlla :Z4. novembra t. r. 
A keďle al tí to wýanamnll udaloef aaaiUI poaornoaf 
ul pred wyjdenlm prvých krlllk, uverejtlujeme pred· 
preml6rovjí roahovor 1 reliaérom predstaven ia, zaal. 
umelcom B. Kramoallom : 

Co by ste nllm pOYedall o librete, fe ho alovenskom 
zneni, zimeroch a aaujlmavostlach okolo nal tudovanla? 

V principe Ide o divadlo v divadle - presnejšie dl· 
vadlo v cir kuse, l!o samo osebe dllva Impulzy pre uvof· 
nen9, kda·tu Improvizovaný humor, pre rozohratie ko· 
medlálnostl do nev111zaneJ Jhravosu 11 bezpros trednosti. 
Moderné cesty humoru sa tu prelfnaJ ťl. s prvkami r oz· 
právkového sveta, ktor 9 však nie Je cielom, Iba pros· 
trledkom. A tak sme sl a1 libreto pro našo s kutol!nostl 
prlspOsoblll. Hlavnou myšlienkou diela Jo qbhajoba Iás· 
s ky ako po:ltlvneho Javu v !lvoto - od de ts tva po sta· 
robu. Pr eto sa IIJ ce19 musica! koni!! veršlkom zo tla· 
blkár11: SAMO MÁ RÁD EMU - EMA MÁ RADA SA· 
MAJ A to etické v podtexte Jo, !a král s11 mil prls pOsoblf 
fudu a n ie ho znásllňovaf na s voj persOn. CJ! e - mu· 
slc111 o láske a ko o h ybnom motore ! Ivota kedykofvek, 
kdekofvek, v!dy. 

ElpaJ le :r.n6my predovl etkým ako skladater d l nef 
hudby, hoci pr h e ., Bratlalave yyhlbll. l e werf 

A. Elpaj 

v synt6zu Jazzu a viiiDf!J 
hudby t jímlto aton mt: 
.,TIIto syntéza sa viaže 
najlep!lle asi v spojen!: 
Bach a tazz, Haydn a 
tazz, no v nl!akom prlpa· 
do nemOže byf spojenie: 
viedenské opere ta a 
tozz." Ako aa táto Jaho 
lllska v fanovel hudbe 
prejnule ' pripravova· 
nom mualcale ? 

Hudba priam hýri fa· 
rebnosťou a m11 tstrov· 
skou ln!ltrumentáclou -
s obdivuhodnou moder· 
nou melodikou, takže dl· 
váci pri odchode z pred· 
st11venla sl budQ nepo· 

chybne Ešpa(ovo moiOdlo pospevovaC. A čo Je velmi za· 
u jfmaH1, sklada tef &l zapamätal l obsadenie nUho or· 
chestra a podla toho komponoval, resp. r obil lnštrumen· 
tá.:lu. Hudobné motrvy presne odlliluJQ reá lny svet od 
Jyrlck9ch miest a v~rtuózna sa prelfnajú. SQ tu pred· 
staven~ dva antlp61y: Pierot - ladený do biela a optl· 
mlzmu a Mág - ladený do čierna a skepticizmu. Tieto 
dv11 protipóly zápasia o krála a sndla sa a nim manl· 
pulova f. 

Cn ohkbale od pr11ml6ry a akli máte pred iiou po
city? 

Hoci to u mňa nebýva pravidlom, som optimista a 
verlm, ! e sa oredstavenle vydari. Tešlme sa, fo prldu 
autori nielen li breta, ale aJ nllš prlater a dnes u! spo· 
Jupracovnfk - Andret Ešpat. Verime, f o rovnako, ako 
nedávno s. A. Dangulov z predstavenia v Hvlezdosla· 
vovom divadle 1 oni &l budQ odnálaf z NoveJ scény tlo 
naJkra t!lle doJmy. SObor sa u! na skOškach .,vy!lva" 
v r adostneJ priprava, preto!e predloha dáva velké mo!· 
nosti uvofnenla te l komediá lneJ !llky, ktorá zrejme 
drieme v každom he rcovi. A U - 1!1 u! hraJťl. , splevatd 
alebo tancuJú - všetko robia radostne, prlnášajQc vera 
dOvttpu z vlastných umeleckých Condov. M. GROS 

Nitrianska hudobná ieseň 1973 koncertu annu dokbala, l e l• 
technicky znamenite pripravenou 
umelkyňou, ao schopnosťou pono· 
r u do obaabu diela. Koncert pro 
klavfr a orchester maJstrovsky vy· 
tadruJe ps ychicky precrtené dušev
né stavy slovenského sklada tefa, 
ktorý l!erpá svote námety z bo· 
hate! studnice národneJ s pevnos· 
ti. JAdnotllv6 častl odzrkadfuJQ žl· 
votné boJe, trdchllvé l radostné 
spomienky, ako l optlmlstlckO nll
del a vieru vo vrtazstvo dobra 
nad z lom. Orchester pod vedenlm 
dirigenta B. Ro!uchu sa zhostil 
svojeJ ťl.lohy s hlbokým porozumA· 
nim a dokázal, že Interpretácia 
s lovenskeJ hudby je vecou jaho 
srdca. 

Symfonickým koncertom dľta 19. 
októbra 1973 skončila sa dOstoJno 
už tradičná Hudobná josef1, ktorá 
l v tomto roku priniesla neza· 
hudnutefné umelecké záWky hud· 
bymllovnému obecenstvu. V šies
tich koncertoch vypočulo sl nlt· 
rlansko publikum hudobné diela 
r Oznych smerov a žánrov v Inter· 
pretácll domácich l zahraničných 
umelcov. 

Prix musical de radio Brno 1973 

No poslednom koncerte pred· 
viedla Stétna filharm6nla Kol lce 
pod taktovkou 8 . Reluchu Smeta· 
nowu Vltuu a Dvorákovu Novo
svetskú symfóniu. Zvlá~tnu zmien-

ku sl zasluhu1o Koncert pre klavtr 
a orcbeater od zaslO!llého umel· 
ca Bartolomeja Urbaaca, predve· 
den9 nitrianskou klavlrlstkou All· 
cou Soubererovou-Nitrayovou. Die
lo 1 jeho predvedenie boli priJaté 
velmi kladne a stretli sa s nadše
ným ohlasom. úspech bol znáso
bený tým, že autor flje v Nitre, 
11le 1 taktom, !e na pódium sa 
vráti la býva lá vynikaJúca žlol.! ka 
pror. A. Karendovef. Svote kvali ty 
a koncertnd pripravenost preuk4· 
za la opll f u! na koncerte k 75. na
r odeninám Jozefa Roslnského. Po· 
daalm Urbancowho Klnlrneho 

e Dňa 2. X. t. r. mala v part!skom Sportovom paláci pre· 
mléru prvá francCtzska rock·opera pod názvom .,Fr ancQzska 
revolúcia". VystQpllo v not 90 mlad9Ch s pevákov, hercov a 
tanel.!olkov, ktort boU obc;adcnl v tom veku ako predstavltc· 
lia revolQcle z r. 1789: t dn Robesplerra predstavoval 31-r!X'n9 
herec, Saint Justa 22-rol.!ný a Danton11 30-rol!n9 umelec. Llb· 
reto n11písoll: Alain Boubll a Jean Max Riviere, hudbu: Clau· 
de-Michel Schoberg a Reymond Jeannot. Gllles Nlcollnl navr· 
hol 300 farebných kostrmov z doby, v ktore j sa odohráva dej. 

Nitra jo zn4ma s voJim koncert· 
ným ! Ivotom, obecenstvom, ktorli 
má v oblube komornú a symfo· 
nlckú hudbu a oko posledné ro· 
ky dokazujQ, v Nitre sa zišli a l 
umelci, ktor! dOstoJne prlsplevatll 
do hudonneno dlunla na Slovan· 
s ku. Ospech n1trl11nskych hudob· 
n9ch poduJatf Jo v9sledkom ne
dnavnet, priam mravenčeJ práce a 
lnlclotrvy predsedkyne KPO pri 
PKO v Nitro - Marty eerveiian· 
akeJ. Hudobné obecenstvo dúfa, že 
l v dalillch sezónach sa bude Kruh 
prlatelov umenia s tolk9m t1spe· 
choro staraf o ďalši h udobný r oz· 
voj mesta. 

v dlioch 2.-5. okt6bra t . r. poaudzowala medzlnllrodn6 por ota 
15 proaramow rozblaaowjích stanic reallzllcle mono l stereo pro· 

1ramov. Brnianska Prlz sl z!skala uf 11voj(t po71cln v rllmcl po· 
dobných medzinllrodnf cb a6fall roablaaovf cb ataa lc cel6ho neta. 
Prvti cenu za dramaturgiu a celkov6 repreaent6olu dostal !loaky 
rozhlas (Oy Ylelsradlo Ab ) a krajské l t6dlo Cs. rozhlaau v Brae. 
u fln11keho programu ocenila porota prlstup k s pracovaniu Jitky 
l peolflckfml rozhlasovými postupmi. Zvléif bola ohodnotené zro· 
zumltelnosť a zauttmnosf programu l jeh o úl!lnok na poalu· 
chlli!a. Brniansky vfber mal zaae znak starostl ivého s lovného 
1 hudobného sprlewodu. Porota ocenila at estetlcko·vfchovo9 do· 
111b tohto programu na poslucblli!a. 

Dvaja 
v Sovietskom zväze 
(Dokončenie z 5. s t r .) 
schodoch sama, hr do hradiac na 
vojakov. V nasledujtíclch scé· 
nach zostala speudčka takisto 
osobitá - možno jej odporo .. 
vat u ICéttickom uyjadreni , no 
mo!no sot va dískutouat o tom, 
:e jej obrazy sú plrtohodnotn~ 
- vokólne i scérticky. Osobit · 
nú pochvalu sl :aslúfl r lefenle 
J. a 4. dej stua. V zóverečnej 
.m:ne sa Barlcouá uypla k u(J · 
šmám sku točného drcunatizmu, 
r tešlac j tt psychologlclcy emo· 
cionólne a tragicky kontrast ne. 
V tento večer bol kolektíu nd§· 
llo dluadla routtocenným e~· 
semblom za1tranlčttoj speváčky. 
Vľt Kattič, ktorý uystupoval u 
rllohe Josého, pripravil divó
kom akutočnl! prekvapenie. 
Predrtauenie Carmen 10 aóUit· 
kou :: Bratislavy bolo pravým 
3tJiatkom hudby." 

(B. MIRKIN) 

••• 
Ztlll tky mladého dlrtgenta 

Ondreja Lenárda sa takmer ne
l!§la od vyš!lc spomlnaných 
Úprimnosť, hlboký a vrdcny 
vzťah k umeniu, dlsclptrna l 
pracovitosť, boli znakmi umel
cov, s ktorými s polupracoval 
tento s lovens ký dirigent : 

- V ZSSR som bol pruý ra:. 
Ab.~ol voval som koncerty s Ob· 
tu. t r1ou flllwrmónlott v Donec
ku a so Symfonickým orcltes-

trom Kyslouodska. V Donec• 
k tl som uuiedol Dvoŕókou Kar · 
tteual, Prokofieuou I . klauírny 
kOttcer t ( so s6Ustom tamoj!ej 
f ll/wrmónie Michailom Legoc.
kým) a Strauiltského l . symf6· 
rtiu. Vet mi som sa telil na dru .. 
hý kortcert v K yslovodsku. Lá
kala ma spolupróca s tamojiím 
or cltest rom, ktorý predclt4d: a 
výbornó povest a tradlcia. Ved' 
tta čele tohto telesa bol dua 
roky (pred teraj§im !lfom 
Je,;genijom Oganesianom) 
dneittý šéfdirigent Vetkého dl· 
uadla v Moskve - Jur i j Slmo· 
nou. Jeho práca tu zanechala 
ltll.;oké korene. Typick6 pre or
cllester je vetkd chuf do P"á· 
ce a disciplína. Priamo ma 
,)mali" do sktl! ok, skracovali 
prestóulcy, aby bola mofno1t 
pre dl1t! l tt spolupr4cu. Sú t o 
Cudla, ktorOm ide o umenie 
a to chcú r oblt dobre. Uviedol 
som t u GUnkouu predohru k 
opere Ruslan a Ľudmila, Rím .. 
sky karneual od H. Berlioza <1 
Nouosuetskktl symfóniu od A. 
Duoŕóka. Zd4 sa, fe bolf zvi6Jt 
radi naštuclouanlu a predvede· 
niu Dvoi'óka. S tf)mto orche•
trom som okrem koncertu v 
Kyslovodsku, u meste, ktorl sa 
nachódza na úplitl Kauka:u, 
absolvoval ešte j edno vysttlpe· 
nie o k úpetnom me1tečku Pla· 
t igor sk, zn4mom :a hlst'6,.te 
rtajmll tým. fe t u bol tragický 
sríboj Lermontor;a. -ea-

e Pofs ký Zväz skladatefov sa začal v poslednej dobe orlen· 
tova( l!oroz Čllstej r.le na protllové koncerty súl!asných výZnam
njích autorov. Koncom septembra bol vo Varšave autorský 
večer medzlnllrodne znémeho skladatefa Augustyna Blocha. 
Na koncerte odzneli skladatefove Klavlrne var iácie, t ragmen· 
t y z baletu Očakávanie, Salmo gloloso a ukážky z muslcslu 
Pán Zagloba. Vel!er s prevádzaný konferancom bol nav!IUvený 
mJmorladne pol!etným publikom. 

Za skladatarom prof. Jozefom Rosinským 

Nitriansky igric mŕtvy 

V utorok - 13. novembra t . r . 
- ráno rozletela sn Nitrou 
smutná s pr4va, !e náhle zomrel 
známy slovensk9 hudobn9 skla
daleJ a hudobn9 pedagOg proL 
}oaef Ro a l o 1 k f . Vl!er a ešte 
sviežo král!a JOcl dobr9 l!lovek 
l!llel ao svoJimJ vnťíčafaml mas-

tom - a dnes u! nie Je me· 
dzl namL Autor stoviek s kla· 
dleb: od plesnt, po naJvlll!šlo 
formy, autor jedných z prvých 
slovenských opier, nestor Zvä· 
: u slovenských skladatel ov, vd· 
žený a ctený občan Nitry nie 
je u! medzi !lvýmt •• • 

Ked premO!eme prvr skfu· 
l!uJúcl pocit zármutku, pripo
mlname sl: Jozef Rosinský te 
snáď posledným z na§ich umel· 
cov, ktor! Išli akoby osudom 
džorkov: ani rodičia, ani rod· 
ná zem Im v čase Ich mlados· 
tl nemohla umo! nlf s plnenie 
tO! ob a s krošnou fa! kého 
t1de lu malého národa museli 
lsf na .,ul!ňovské roky" do cu· 
dziny. (Mail sme tak9ch v ml· 
nulostl veJe, hlavne vrtvarnf· 
kov, ale aj muzikantov. l Jedni 

EVA KUCEROVA 

s a v cudzine stratU!, nlektort 
odcudzlll - a len ponlaktor! 
vrátlll. Jozef Rosinský sa vr4· 
Ul. 

Usadli sa v Nitre a dlhou vy
trvlllou robotou l nadanlm sa 
s tal doslova Igricom s taroslllv 
net Nitry. NástroJom mu bol 
organ na Hrade a Jeho hlav· 
nrm s lovom - vlastná hudba. 
Desiatky r okov tu pOsobll 11 
učil láske k hudbe s koro dvo 
generácie. 

Nepopleratefnou pravdou te. 
!e h l av nou tll o b ou l! l o 
v o k a Jo byf d o b r 9 m 
l! l o v o k om. A tťl.to ťl.lohu S{> l 
nll Majster plnou mierou. Zll 
ako dobrý l.! lovek - v objali 
svoJich. Umelec, !l júcl medzi 
ludom. Jeho obHibenou s klad 
bou bola parafráza na plesoil 
.,Trenčianske hodiny . . . • DM 'l 
mu znejd na roziQI!ku nltrlan 
s ke hodiny a zvony . . . Hudob 
ný sklada ter Jozef Rosinský zo 
stane zasld!ene v ndet pamllti 
- vá!ený, cten9 a uznávaný. 

B. URBANEC 

V 21. l!lale Ht 
na !1, at rane nl!· 
dopatraahn •Y· 
padol aadp11 
receaale kon· 
certu soeR u. 

VA('HTANG 
ZORDANIJA. 

Autorkou l!l, n· 
ku le L !ilka· 
v6. Proalme 1!1· 
tatelov, aby sl 
v tomto amyale 

HDOOIN1 &IVot - dft»Jtf!deoofk. V•dllve Slovkoncert t o Vvdavll tlllslv· 
Oblor, o. p.. aL C.. aratad, 211/a 883 38 Brattalen. Vedtlcl red11ktor: dr ~dfln 
ko Nova«!ek. C8c. ladakeoa rade: Pevol Ba~tln. Cubomfr Cftfl k orom btst 
Alots Luknar. Mllol JurkOYie w•rla Ktl oftov6 Hubova Zt111nko Mikul a dr Mt 
cbal Peloyllfk lb lcllulta Joaet Siala Bohumil TrnAI!ka Adrii a N1d 11k rt~ 
Volgogradtk6 8. 893 38 Bratlalava telefOn 592 31 Admlnl, trllrJa· Vvd"v" tPI 
1t'Yo Obzor, o. p., ul. Ca. armed, 29/a 893 38 Bretl , ls va fnz11 rtnll o!l1•1Pnt• 
CJork.bo 17, 89S 38 Bratlaleve. naeta Nttr111 ns tce tlal!l arnn n p., Nitre Ro1 
llruJe PNS. Oblednhll' predolatltfl fov orltlma PNS - OstrPdn6 e• 
pettfcte tlal!e. admtntatrac:te odbo",., tl al!e Oottwsldovo ná rnt~•ll • 
4811V 110!110 Bretltlne Obtednhlly odbers tAfOY • u brao tl!t prltlma SLOVA RT 
all. epol_ Leatos rad&U ol. 1!. un_ 898 28 Bre tlsleva. Cflne !odn(!ho v9tlsčkn 
z.- Kl!a Neob!Mnan• rukopllv ea nevracattl. 

doplnili male· lnd1urn6 l!ft lo: f5454 R1ttrlstr111!n- etsto: SOTJ 811G 
rllll. · l · 



Lúčnica v kraiinách Latinskei Ameriky 
stavenia začal prudký leJak a cez deravd 
strechu tiekla spl'ška vody, nedali sa 
vyviesť z konceptu ani diváci - ale ani 
my. Posledné vystOpenle bolo v meste 
Guadalajara. Pekné. zau(lmavé centrum, 
s kontrastml starel a modernej al·chltek
túrv 

Latinská Amerika - kontinent, ktorý 
u zmieta v hlstorick~ch revolui!nfch 
premenách, svetadie l neobyčajných kon
t rastov, zem prilill bohatá l chudobná 
aa s tala na niekofko t~ždňov hMtlter
kou slovenske( Lúčn ice. Styridslatlmiies
tim lúčničiarom S1l dos ta lo cti reprezen
tovať s lovenskú kultúru a celú od u vlasť 
v Chile, v Peru, v Mexiku a na Kube. 
I keď denná tlač prinies la už mnohé re· 
feráty o tomto úspellnom zájaxde ta
nečného súboru, orchestra a sólistov 
Lúčnice, Ht sa vracia k s pomienkam 
jedného z členov súbor u s ist~m odstu· 
pom. Casov~ priestor vznikol i pre mno· 
hé ~né v~znamné hudobné podujatia, 
ktore bolo nutné komentovať na strán· 
kach nollicb novfn. Ale myslfme sl, le 
spomienky sú nielen bibl ie, ale 1 uslá· 
lene(llie - práve po odstupe týldilov, 
v ktor~ch sa vera udialo najmä v Chi· 
le ... A tak predkladáme tento materiál 
ako istú rekapitoliclu a bilanciu kuJtfir. 
no-politického významu eelfbo sátudu. 

Has ta 
l u ego! 

CHILE 

Santiago. Hlavné mesto čllske) r epub
liky. Prlvltalo nás srudeným počasfm 

čllske) zimy, hoci u nás bolo na)horú· 
cejšle leto. Ubytovall sme sa v botelt El 
Conqulstador (dobyvatel) . Na druhý' deľ\ 
nás čakall už dva vystúpenia. Početné 
obecenstvo prijalo program srdečne, 
tiprlmne, nešetr llo potleskom. Ani sme 
sa poriadne v Santiagu .,nezolnlallw a 
už nás čakala nlekolkohodlnová cesta 
na sever Chile - do oblasti, k cle )e 
sústredená ťažba medi a !lad ku, do mes
ta Antofagasta. Boli s me hosťami štu· 
dentskej organizácie z miestnej Untver
zidad del Norte. Prl(emný večer, strá
ven9 so študentami, ktor! prlpravlll 
ukážky čflskych národných ptasnl a tan
cov, skončil sa diskusiou na aktuálne 
témy - do svitania ... Až v druhý dei\ 
bola chvHka na rozhliadnutie sa po ver
ml zaujfmavej krajine, ktorO z jedneJ 
strany obkfučuje Tichý oceán, z druhe! 
strany nebotyčné Andy, neuverltelne vy· 
prahnuté od slnka. Prehliadka mesta 
umožnila lOčnlčlarom vidief otrasné pod
mienky života robotnfkov a priemerného 
Cnana, podmienky, ktoré s lovami ťažko 
popisat Večer nás čakall dve predsta· 
venla. A tu sme videli prvé problémy, 
ktoré boli v9sledkom ťažkej situácie v 
krarlne. SOkromnt a utodopravcovia za
čali tesne pred predstavenfm štrajkovať, 

takže diváci mail problé m, ako sa dos
tat do miestnej športovej haly. No pred
stavenie sme absolvovalt v dobrej po· 
hode a srdečná bola aj odozva vefmt 
;>očetných, zväčša mlad9ch di vákov. Rá
no nás však čakalo nepr{jemné prekva· 

~ 

111. TRIBUNI 

Vysttípenie v Clule - a jeho stístre 
dení diváci. 

Aricco - posledná Yotografia našich 
éilskych priateľov. 

penle. Autobusy, ktoré nás mali odv1es t 
do 500 km vzdialeného mesta lqulque 
nebolt prlstaveoé, a tak sme sa muse li 
uspokojlf s autobusmi štá tnej miestnej 
dopra vy, neupraven9ml na d lhú cestu. 
DYanásťhodlnová cesta cez pušt porlad· 
ne vysilila celý sObor, ktorý hneď po 
prfcbode nastúpll na pódium. No divá
ct napriek velkému meškaniu nás ča· 
kllll a srdečne reagovali oa všetky vý· 
kony. Jba nlekolko hodin spánku po 
predstavent - a pokračovalo sa ďale! 
do prfstavu Arica, ktor9 ležf na hranl· 
ciach s Peru. Koncert na miestnom pla· 
veckom !itadl6ne, javisko priamo nad 
IJazénom. Po koncerte sme sa s poteše
nfrn doslova .,pohádzali" do vody. Pos
ledné predstavenie sa nieslo v zname
nť rozlúčky s čUskyml prlatefml, ktor! 
nás obetavo sprevádzali na dlheJ ces
te, znášall s nami fažké podmienky a 
obdivovali na!u vytrvalosť - a my Ich 
optimizmus. Koncerty v Chile boll usku
točnené za velmi fažkých podmienok, 
ale robili sme Ich s rados tn9 m poci tom 
pomoci prla telom a súdruhom v tejto 
krajine. Udalost!, ktoré sa udiali po na· 
šom návrate domov, človeka zarmucu jú. 
Trpko je zvlášf prl spomienke na sku
točnost, že mnoh! z tých, čo nás spre· 
vádzall, ako aj š tudenti z mesta Anto· 
tagaste, ktor! sa postavllt na odpor vo
jakom junty, n ie sO už medzi žlv9ml . . . 
Je to o to tragickejšie, že to boli mia· 
dl, llvotom prekypujúcl fudla. Našl ro
vosnfcl. 

PERU 

z á)8Zd do tejtO krajiny veru nezačal 
najšťastnejšie. Admlnlstratlvne ťaž

kosti spOsoblll, že súbor prišiel do mes
ta Arequtpa, ktoré lež! vo v~ške 2300 m 
nad morom, s riadnym meškanfm. Lúč· 

nlcu čakala búrlivo naladená ~portová 
hala, naplnená do posledného miesta, 
približne desa tlisfc divákmi. Prvé takty 
ná!>ho program u však premenlll vriaci 
koto l v citlivo vnfmajúce obecenstvo, 
ktoré na konci predstaVfmta zabudlo na 
(!vodné extemporé. Okrem ťažkosti s dý· 
cha nim bolo všetko v por iad ku ... (Tu 
s1 musfm spomenúť na športovcov. kto
rf potrebujú v rovnak9ch podmienkach 
d lhé dni akli matizácie, aby podali ma
xunálny výkon.) Prehliadka mesta, kt!! 
ré nnz9vajú " bie lym", nlim ukázala ty· 
plcku starú španielsku architektúru z 
člas kolonializmu, nlldherný kláštor San
ta Clltollna, katedrálu - všetko Jemo· 
vané majestátnym vulkánom Mtsll. tla!· 
šou zastávkou bola Lima. Celkove sme 
mali osem predstavenl, z toho Jed no 
pre reklamu v televlzll a jedno v miest
nom arntlteátr l. Ináč sme vystupovali v 
divadle S. Uršuly - skôr by som po· 
veda ! v estrádnej hale na majetku bl(z. 
kel cirkevnej š koly. Zloženie publika bo
lo Iné ako v Chtle - už aj preto, že 
v:. tupenky na pt·edstavenla boli velmi 
drahé. Divadlo navyše stoji na mieste, 
kdP sa dl:i dostat v91učne taxlkom, a le· 
bo vlastn9m dopravným prostriedkom. No 
napriek určitej rezervovanosti obecen
stva a neznalosti nášho umenia našU 
jednotlivé čfsla programu pochopenie, 
ktoré vyvrcholilo v záverečn9 srdečn9 
aplauz. Opllf sa potvrdila priorita čfsel , 
ako sú Cepfkový, Sirákový, Cirčlanka a 
Zbojnfk - pr e Ich vtip, technlckó ná· 
ročnost a dynamičnosť. V Lime sme sa 
rozlúčili s vedCiclm záJazdu, prof. dr. 
Ing. M. llruškovlcom, CSc., vedtíclm od
delenia ku ltúry a umenia Ov KSS, kto· 
rém u touto cestou chce cel9 kolektrv 
pocrakovot, za nezlštné pochopenie a po
moc pri tažkostiach, ktoré boli v prv9ch 
dnoch záJazdu. 

MEXIKO 

p re štrajk pilotov kanadskeJ spoloč-
nosti sme sa nemohU dostat v riad

nom termlne do Mexika. Po dlhom vy
(ednávanl sme cestovali s ystémom .,krok 
- sun - krok", a tak s me sl obohatili 
svoje zemepisné zna losti o kraJtny Stred
ne) Ameriky: Panamu a Guatemalu, až 
sme konečne prlstáU na letisku v Me
xiko City. V nádhernom Teatro Bellas 
Aries sme mali pllf predstavent. Tu sme 
mali l možnost konfrontovať program 
Lúčnice s predstavenfm Ballet tolklorlco 
de Mexico, ktorý pravidelne vys tupuJe 
v spomfnanom divadle pre domácich l 
zahraničn9ch hosti. Bola to predovšet· 
kým revuálna záleži tost, v ktorej ru
dov9 materiá l bol využitý Iba ako In· 
špfračn9 zdroJ. Samozrejme, nech9bala 
vysoká profesionalita. V Mexiku sme ma
lf konečne 1 dostatok času na návštevu 
takmer všetkých kultúrno-historických 
pamiatok. Napriklad, spomlnam sl na 
antropologické mOzeum, unlverzltntí 
knižnicu, na námes tie Troch kultOr, Xo
chlmllco, Plramldes da Teotlhuacan atď. 
Posledn9m vys ttípenfm v tomto meste 
bol koncert v tzv. AudttOrtu, kde počas 
olympiády boll sútaže v športoveJ gym
nastike. A ráno sme vycestovall do mes
ta, ktoré nazývajú at .,mexickým Texa
som": S. Miguel Allende. Podstatnfi časf 
publika tvorlll americkf tur isti, ktorf s po
lu s miestnym! návštevnlkml vytvorili 
snáď najsrdečnejšiu atmosféru. Samotné 
divadlo nám prlpomlnalo zábery zo star
šfch amerických filmov. Keď počas pred-

KUBA 

Havana nás pnvltala horucun vlhkým 
ovzdušfm kubánskeho letn. úvodné 

dni sme strávili v hoteli Rlvlera, ktor9 
n6m poskytol prl jemné pohodlie. Prvé 
predstavenie bolo na pláva(Cicom javls· 
ku fv novovybudovanom Parque Lenin), 
ktoré dal postaviť Fidel Castro sveto· 
známe! baletnej umelkyni A. Alonsove J, 
Niečo podobné sme doposlal nevideli -
podla lnformáctl je dvotnlk tohto tavl>· 
ka v Kanade. Tu sme mali ešte jedno 
vystúpenie. po ktorom sme sa presunull 
do pekného Teatro Malle. Kubánski dl· 
11áct prlffmall nase predstavenia velmi 
temperamentne, s výbuchmi radosti, not· 
mU pri počúvanf Ich národnej plesne 
Guantanamera. Na zéver organizátori 
n4m pripravili navštevu svetoznáme( re· 
vue Tropicana. V prljemnom prostred( 
sme zabudli na námahu náročného z4-
Jazdu a po polnoci sme myšlienkami ul 
boli doma, vo vlasti. Smutno 1 veselo 

Chví l a oddychu pred pred~ ta ce um • 
Peru. 

Ltíčnica 11a karnevale v Havane. 
Snfmky: M. Mikuláš 

oo!o členom súboru, ked Ich kolegovia 
to speváckeho zboru zaspievali na pri· 
vrtante Suohoňovu pleseň Aké sl ml krás
na . . . A tak nezoslliva nič Iné, len po 
bilancii umeleckeJ l kultúrno-politl!;kef, 
ktorá bola velmi úspešná a reprezen
tatrvna, povedať sl to, !!o predzname· 
nato af titul tohto článku: Do videnia 
niekedy ... 

HASTA LUEGOI CHILE. PERU, MEXI· 
KO, KUBA . .. 

EMIL BARTKO 

me. (Napriklad z Indie pozná· 
ma h lavne hudbu savernej čas
l l ... J 

ÍZIISKEJ HUDBY 

)fn. Ukáza lo sa, že závislost na 
sta re J koncepcii le prekonaná a 
naš li sa konečne nové možnos· 
ll spolupráce. To bolo pod
čiarknuté 1 na porade, ktorá 
bola zorganizovaná s expe.-ta
ml soclallsllck9ch kra jln. 

AJ ked vedecká s tránka Trl
b(my nebola primárnou, pri· 
niesla vera pozoruhodn9ch vy
sledkov. Zouflmavý je naprí· 
klad fakt, že v ZSSR vznikla 
v pos lednom čase nová situá
cia, poklar Ide o vedeck6 kád· 
re a pracoviská v danej ob· 
!asti. Elite nedávno nebol dos
la lok kvalifikovaných expe rtov, 
ktorl by najvyllie j vedecku( 
s tupn ici traktovali problémy z 
hrad iska stredoázljsk~ch kul· 
túr. V Alma-Ate sme spoznali, 
akú úroveň re prezentujú v 11ú· 
časnosti bádatelia typu taš· 
ke ntského profesora dr. Fafzul
la Karomatova, alebo alma·at· 
ského profesora Kužmjarova. 
To s(l par tneri, k torf svojimi 
ideami dokážu nie len oponovať, 
a le cel~ v~voj dirigovať. 

dlčný odkaz v rOznycb žán
roch. I ked dojem nebol vž:ly 
pozltfvny - mnsrme prlblladnf 
l na mieru talentu (ednotllv~ch 
autorov - celkove sa ukázalo, 
~e názor Alaina Danléloua je 
nereálny a aoachronlck9. 

y o sa prejavilo napokon l v 
konečnom hod noten! TrihO· 

ny, kde v kategórtt u pr a v c-

Okrem týchto dvoch v9n lmoč
n9ch skladieb odporúčala ko· 
misia 4 ukážky z každe j ko
tllgórle (v jedne! kategórii až 
5 - kvOit rovnakému počtu 
bodov), ktoré by sa mali vy
~le la t v rozhlasoch počas naj
bllžsfch dvoch rokov. V prve! 
kategórii - vo folkló rne(. !lo· 
ll vybrané dve ukážky z Gru
zfn<>Jta, jedna z Mongolska a z 
Jakutska. V druhej kateg6ril 
(5 ukážok) dtela z Japonska. 
Iránu, Azerbajdžanu, Pakistanu 
a Indonézie. V tretej kateg6rll 
(moderné ťípravy tradičnej 
hudby) ocenili diela z Kazach
stanu, Uzbekistanu a Klrglzle. 
V i tvrtej kateg6ril sl odniesli 
palmy vffazstva Gruzfnsko, 
Mongolsko a Arménsko. 

(Dokončenie z l. str. l 

od~nle tiež jedna z vHazn9ch 
skladieb Tribúny. 

VEDECKE SYMPOZIUM 

Okrem súťažných pre hrávok 
bolo v Alma-Ate vedecké 

sympózium, ktoré analyzovalo 
cestu a výsledky v9vo1a ázi !· 
ských hudobných kultúr. Sa· 
mozrejme, náročná tematika sa 
nemohla vyčerpať dplne. Ale 
vďaka reprezentaitvnej garnl· 
ttire muzlkológov sa objavili 
nové takty, ktoré - napriklad 
v porovnani s moskovskfm 
kongresom v r . 1971, kedy táto 
problematika bola aspoň sčasti 
traktovaná - posdvajú naše 
poznanie podstatnou mierou 
vpred. V Alma-Ate sa os tro 
s tretli dva vyhranené názory: 
prv9 predstavuje Alain Danii
lou, riaditel Medzinárodného 
C1stavu porovnávacej hudobnej 
vedy o dokumentácie v Západ
nom Berline a v Bená tkach, 
muzikológ, ktorý 1e známy pre 
cloviwtkým prác11ml o IndickeJ 
hudllP Donedá vna figuroval 
ako hlavný expert UNESCO a 

MHR pre oblas t Ázie a Atrl· 
ky. Velká nespokojnosť z je· 
ho tézami prepukla naplno prá
ve na tejto Tribúne, kedy so 
ukáza lo, že Danlélouovo stano. 
vlsko je neudržatefné. Tvrdlto
tlž, že kontinenty s tradičnou 
kn!Uírou, v danom prfpade sa 
jedná o A:riu a Afriku, tre ba 
v hudobnej oblaatl .,konzervo· 
nť". Tento názor s a dos tal do 
ostrého l>rotlkladu s 19m, čo 
dnes v teórii - ale najmll v 
praxi - s leduftl ázijské a af
rické hudobné kultt1ry: rozvi· 
jaC v podmienkach doeii ného 
sveta yJastni kultbu .., kon
rront6ell a Eur6pou, pokúlať sa 
o Isti symbl61u, ktorá sice nie 
je ddy umelecky nespord, no 
nepochybne zoatáva pre spoml· 
nan6 krajiny reálnou ilobou • 
v:rroiujteou Yý:nou. 

proti stanovisku Danléloua -
mimochodom, formulova-

nom dost arogantn9m spôso
bom, aj ked bolo maskované 
údaJn9m bojom proti neokolo
nl allzmu - velmi ostro vys tt1-
plll predstavi telia Indie, Viet
namu, sovietskych s tredoázlt 
ských republik a dalšfch kra 

VEĽKOLEPE KONCERTY 
J rlbúna bola uprostred série 

koncertov a operných pred
stavenl, ktoré sovietski orga
nizátori celkom zémerne kon
cipovali tak, aby prezentovali 
nielen tradičnO hudbu a au
tentický folklór ( ten bol do
konca trochu v pozadf). ale o;O
stredl ll sa skOr na predstave
nie nových pokusov sklada te· 
rov Stredne( Ázie, ktorf rozvi
Jajú novými prostriedkami tra-

v a n é ho f o l k l ó ru bola 
najvyššie ocenená sklarlba 
ERKEGALI RACHMADIEVA 
(predsedu ZvOzu skladaterov 
Kazachstanu l a v kategórii s O· 
č a s ne 1 h u d by sl odniesla 
uznanie BÁJKA od NODARA GA
BUN!) U, gruzfnskeho skladate
Ia. Toto dielo zau(Imavým, 
pr111 m rafinovaným spôsobom 
kombinuje elementy gruzfnske· 
ho fol k lóru s moderným! v9ra
zovýml prostriedkam! (povedal 
by som - typu Str avinského 
na rozhranl ruskej a neokla
s ickej periódy). Výsledn9 do
jem je velmi sugestrvny. 

V - 3LEDKY TRIBONY po zložlt9ch poradách zauja-
la komisia to stanovisko, 

ze treba ocenlf ako v9nlmoč· 
né dve ukážky, ktoré budú v 
Parfžl uvedené naživo. Jedna z 
nich bola tradičná hudba z Juž
ne) Indie pre troch hráčov. 
druhou ukážkou bola nahráv· 
ka z Arménska - dvaja hr61~1 
na dychové nástro te r dvojité 
plštaly). Obe realizácie sú tas. 
r lnu júcou de monštráciou tra
dl čn9rh hudobn9ch oblasti, 
ktoré sú Európanovi málo zn• · 

Slabo bolo zastt\pené Jopon· 
sko a vôbec nie Cinska fudová 
republtka, ktora nie je členom 
MHR a nepracuje ant v OIRT, 
an i v ÁziJskej rozh lasoveJ Oni!. 
čo je predpokladom, abv sa 
mohla Tribúny zúčastniť. Vvvf
falo sa Osllle, aby sa CĽR zú· 
č11stnlla Tribúny aspoň ako po
zorovater, nakofko te to krd· 
rl na nielen obrovská rozlohou, 
ale 1 neznámymi, no velmi bo
ha tými hudobnými tradfclaml. 

o snaženie ne prinieslo pozl
tlvny výsledok. 

Spracova la: -r· 


