
Cena 2,- K~t 

K clanku o ruzlzlas~vej hudob11ej zatve: Vladmtír Slujka, Oiga Odzganová (v strede), Zdenka Bemátová (vpravo) spolu s redaktorkou M1licou Zvarovou a na tretej .~mm!.·e 
}e Irena lloláková. Snlmky J, Sťastný a E. Remf 

Rozhlasová hudobná žatva 
lednotlivt'. redakcie Cs. rol:· 

hluu v Bratislave predkladajú 
- vhlv na začiatku nového ro 
ku - SVOJO nn jlepšie minulo 
roč1:é relácie, aby sa ich tvor 
C:UVIH urht\dzull o niektorú z 
r lcn Rozhlasovej žatvy. te to 
vt•rholná rozhlasová udalosť, 
pr! ktorej sa komlsie vyslovu 
]u k este l i ko r ozhlasovej pré· 
re. k redakčným metódam l k 
rr.li\OI'ým llodnotám. Hlavn6 re
dakcia hudobného vysielania v 
tomto rolw predlo:lila porote ll 
rlll<tcif. ·dôsto 1ne rep.rezentulu 
uch lei prác:u. Po ich vypotu 
u, diskus,Jch l viacnásobnom 
ulasiLovanf sl štatútu a kritér i! 
t.atvv. porota udelila l. cenu 
rrlliCII PASTIERSKE VIANOCE, 
kt.n·ti redukčne pripravil Vladi · 
mir Slujka so skladatefom Svii· 
todl'om Sh·oiHnom a dr. Janou 
M. Terrayovou (transkripCIA, 
v v ber a zostava poézie). je to 
ucelená kompozícia, ktorá vy
chádza z pastierskych a valaš-

Anketa 
k Roku 
českej 

hudby 

ských piesn!, pozbleraných v 
minulom storoč! Andrejom Kme
tom. Staré tradičné hudobné a 
poetické zvyky sklblll autori 
relácie clo znuj!mavého pásma: 
predkladaj(l na novej spoločen
skej Orovnl staré národné zvy
ky, napodiv široko tematicky 
zarncranli, brilantne lnterpreto· 
vané poprednyml slovenskými 
hercami, v cl tli ve 1. rozhlasova 
perfektne zorientovanej rézii 
V. Rusku. Stračlna svojráznym, 
jemu vlastným, neodpo.zorova· 
ným spôsobom urobil na zákla
de Kmetových nápevov dobre 
počúvatelné medzihry, nikde 
nevybočujúc z celkovej nálady, 
vkusu a spádu relácie. 

Kom1sla dala na druhé mies
to reláelu HUDBA TE Súť:AS· 
TOU M0JHO 2IVOTA, ktorO ptl
pravlll t•edal<torky Zdenka Ber
nátová a Olga Odzganová. ROZ· 

hlasov! poslucháči tu rozpráva
jú o tom. čo hudba pre nich 
znamená, ako vnáša estetičnosť 

Dr. Ľudovít Rajter 
Ot v ltudentskfch časoch som sa zoznámil s i!eakou hudbou 

l erm dalej som pokračoval v hudobných it6diách, tým viac 
Ja mi stala hllzkou. Hlavne skladby Antonlna Ovoráka som 
ltudoval velmi dilkladne a rád som hrával - ešte ako mladý 
'ioloncolista - jeho komorné diela, z nich zvlášť známe trlo 
,.Dumky". Zaujala ma krása jednotlivých časU: lyričnosf po
nlalých a priam dramatická výbn!inosť rýchlych. Dirigentská 
skúseuust '! Ovoi'ákova inlitrumentácia je vf.dy zaujfmavá a ra
rebne bohatá , pretože znie jeho orchester tak vynikajlíco. Par
titúry tohto vflfkého ČP.l!kého mais! ra sú pre mlia nevyčerpa
tP.lnv m 1.drojnm a ~koru kn·l.dodenným čftanfm. Moja láska 
k nvn ~Uovej l ~nrhr tr""' tlOiln••s. Velmi rád nvlídznm iehn 
orchestl'61ne knmoozírlp 11iP.Icu doma. ale aj v zahranii!l 1\/iet 
takmer konrertného z il ja •du v programoch klooého by oo 
flaarovalo aapoii• j&dD4 .,_alo Antonlna DYorá.ta. 

Olldi'CJ Demo. 

do Ich života - 11 neraz priam 
odkrývajú zákonitosti počúva · 
nla hudby. Touto reláciou vv 
vrchol11 cyklus kvfzo~ýcb otá 
zok. Hodnotilo sa zvlíišt to, ze 
Ide o prvú ucelenú rozhlasovO 
Inventúru hudobných zážitkov 
a vedomosti širokej obce poslu 
cháčov. Texty čfta r. Jenča a v 
relácii sú uplatnené ozajstn6 
perly hudobnej minulosti l prt
tomnostl. 

Na tretom mieste sa umlest
ntl SPOĽOCNÝ PRIAMY PRENOS 
BRATISLAVSKeHo A ANT
WERPSKtHO ROZHLASU, ktorý 
za našu stranu pripravila Ire
na Holáková. Obe stanice tu 
prezentujú plesne a tance mi
nulých storoč!, pričom každá 
z nich sa orientuje na určité 
historické perličky, usiluje o 
dokonalú modernú reprodukciu 
a náročné technické zvládnutie. 
Prekvapila sviežosť, pohotová 
návl!znost a spád relácie 
sprievodné texty sú uvážené, · 
nevtieravo propagujO umelcov 
l skladby. 

Cestné uznanie dostala relá
cia redaktora Frantiiika Horu 
CAS VAZNYCH ROZHODNUTI, 
výber č!lskef h'udby s nápad
ným akcentom na p lesne revo
lučné a protestné, znamenite 
korešponduj1lcl so všet!cym tým, 
čo vieme o pokrokových čH
skych ludoch. o leb hrdinstve 
a vlastenectve. Hora, ktorý re
láciu aj komentuje, necháva vy
niknúť vzdoru, útočnosti a re· 
volučnému napätiu, ktoré bol! 
typické pre demokratické Chi
le v čase preň fašistickým pre
vratom. 

Komisia s velkým zaujatlm 
a pozltfvnym bodnotenfm pri
lAla at dalšiA rAiácle. Plii'!ll1 
sa rr1tir1Sl Onrl •·rla Demu a 
Svi;rm:\ra Šl'tJldu ZtVOT A PIE
SEili. Autorl J• stev~Jú 1 IM 

or!glnlilnycli zápisoch z teré· 
nu. n a plesnacb a 1udov1ch 
muzikách, ktorých sa nedotkla 
postupuf1lca clvU!zäcia. Ondrej 
Demo, skúsený rozhlasov9 prak· 
tik vie zoradiť sled 1íč!nných 
až ťasclnufúcich sntmok (kto
ré vrcholia hned v prvej časti 
vo vysUíperu Anny Rusňákovej. 

Výborne sa počOva relácia 
Zdenka C6na HEJ, SLNKO VY
CHODI, ktorá vychádza z roz
právačského umenia a schop
nosti sebaportrétovat zas!. 
umelca BaJ·tolomeja Urbanca. 
Urbanec drži ce!(l reláciu v bu· 
moroej polohe. dokáže urobiť 
viac znamenflýr.h a dobre šty
lt.zovaných vy<~:nan! a pozJtrvne 
krmt:ipujo l ,svot vz(at\ ~ maso
vej spoločOflskej plesni. l<torel 
je ozajstným znalcom a pre 
ktoril má be<~:proslredné fudské 
f umelP.cké dlspoztcle. Redak
torka Zuzana Aptoliková sl 
prlzvala speváčku Ľubu BDJ'i
' :ovú, t1by sa ~>potu pokúsili VY· 
tvoriť zaujímavu r·P.Iáclu PO· 
VÁNKA OO OPERY. Bat·fcové 
hovort o svol!ch speváckych 
láskach. a tak vlastne súčasne 
propaguje Ich umenie l prácu 
opery vôbec. jo to oveJa vla r. 
než bežný rozhlasový operný 
koncert. Umelkvňa vie niekto· 
rým partiám vdýchnuť pozoru
hodnú silu, hoci niektoré fo r 
mulár.le textu by sl žiadali azda 
ešte väčšie estetické vybrOse
nle. Redaktorka Etela Cárska 
vytvorila spolu s d l'. T. Ursf· 
nyovou reláciu OD RUSKEJ 
TRADICJE K SOVIETSKEJ Sú
CASNOSTI. je to pokus o živú, 
voJn(L, preva2ne lmprovlzovan(J 
reláciu, kde sa počita s lmpro
vlzačným umenfm prizvaných 
hostt. Relácia poskytuje viac 
málo známych Informáci{. nie
kedy má náznaky netradlčnos
tl. oslabujll fu však pr!llš dlhé 
výstupy n iektorých opýtaných. 
V celkovom vyznent má vl!čšlu 
váhu slovo než hudba. Redak
torka Cárska zadala aj zaujf
mavú reláciu BAROK, AKO HO 
NEPOZNÁ ME. kde spolnpt•oro-

vala s dr. Ľ. Balluvou a J. Al· 
b1'8chtom. DeflluJťi. tu mAlo 
zntme skladby z baroka, Inter
pretované poprednými eur6p. 
skymt združeniami. Zámer _.. 
ukázať baroko bez clrkevne1 
patetlčnostl - sa tu naprosto 

:tuzana Atttoskova. 

dosiahol. Relácia navyše dispo
nuje perfektným! technickými 
nahrávkami. Možno, že menej 
by tu bolo viac; a niekde t spo
jujúc! text- mohol byt o čast 
rozhlasovetšl. Pozornosť 'vyvola
ll nahrávky z L'OZhlasoveJ sta
nice Bll.(lská Bystrica. ktoré prl
pravll ·redaktor Milan Jesenský, 

·zaujímavé netradičné, v mno· 
hom vynaliezavé 'a dobre sa po
čúvajOce nahrávky ruských a 
sovietskych píesnt Naznačujt'i, 
že autor úprav a lnštrumentá
clf má vkus, mOže vala spra
viť v danej oblast! a zrejme sl 
vie s touto problematikou pora
diť. 
Tohtoročná Rozhlasová žatva 

mala vcelku lepšiu Oroveil než 
vlani. Ookázala, že Hlavnlí re
dakcia hudobného vysielania sa 
usiluje o dobré rel6cie. Nieke· 
dy v tomto isilt dosabufe nad
priemernosf. 

ZDENKO NOV ACEK 

Etela Carska so zvukovou teclmiókou Evou Irma11vz;ort. 
- ~~ J . . Kobu 



Obsažné 
rokovanie SHR 

Z kritík Sn!mka: P. Breier 

Dňa 22. januára t. r. stretU aa členovia SLO
VENSKEJ HUDOBNEJ RADY aa auadnutf SHR, 
ktoré viedol jej predseda (llfof. JÁN CIKKER. 
Správu festivalového Yýbo:ru BHS o pdpradch 
a reali zácii Bratislavských hudobných alhnos
tf 1973 prednies ol predseda feativalov6ho Yý
boru BHS prof. dr. JURAJ HALUZICKt. Kladne 
sa hodnolf ang.a2ovule lpli!koYých umelec
kých sil, dramaturgia i podiel alonnakej hud
by na festivale. Sfli!aane 'PHd.aeda t.eatlnlov6ho 
výbor u informoYal o proaramoYýcb akcentoch, 
pracovných podujllltiach a predbdne stanove
nom programe BHS 1974. V diskusii k predne
senému programu aa zdôrazňovala z6uda -
neisť cestou kuntltaUvnebo rolllrovanla, ale 
prehlbovania kvality a ideovej koncepc ie res
tivalu. Dr. LADISLAV MOKRt re[eronl o Val
nom zhromafden( Me4zinbodnel hudobne! ra
dy (Lausanne) , koncipiJYanom ako sfil!asť osláv 
25. výro~!ia MHR. Riaditel Slovkoncertu .ĽUBO

MIR CIZEK predniesol eprhu o prlpravách 
Bratlslaneket lýry 1974. 11 opatreniach pre za
bupei!enle i!o najvyUel kvalltv domácich au
torských prlspnkoY a leb Interpretácie. t>aJej 
odzneli Informácie o prfpraYe Svetového dňa 
hudby (17. aprfl 1975), o prip.rave na stretnu
tie československej a západonemeckej hudob
nej r ady, o Tý! dni MHR. Riaditel Slovenského 
hudobného ! ondu ALOJZ STU~KA referoval o 
výsledkoch autorskej aiťale k 30. vfroi!lu SNP 
- o jej trova! l o sabespe.S.a( predvedenia 
odmenených prác. SHit yYaoko ocenila iniciatt
Vll SHF, ktorf " apoluprlicl a CRF dťd reali
JOYal a pohotovo prlpraYII aotod materiály na 
lireaie 86ťabfcb diel. 

Koncom januára hosťoval v Ceskej fllba rm6nl1 !lé!dtrtgent SF z Košic Bys
trik Režucha. Kritiky, ktoré komentujú jeho výkon by sme mohli uvlost 
vetami z referátu Jaromtra Ki'lža vo Večernej Prahe: "Dirigovať CF je vy
znamenanie. Doposlal sa nestalo, l e by niektorý z týchto konce rtov nepre
ukazoval maximálne tvorivé yypätle zo strany mladliho umelca ... " Zrejme 
láto zodpovednost sprevádzala a 1 Režuchov výkon, ktorý je prJjatý velmi 
kladne. B. Režucha zaradil do koncertu Grellikov6 predohru Améby, Koncert 
pre busio, klavfr a orchester od Stépána Luckliho a Sibellovu 2. symfóniu. 
jaromlr Ki'ťž o tom plše: .,Bystrtk Reilucha aa ako dirigent uviedol velmi sym
paticky. Ovláda partitúry l orchester s Istotou, nechýba mu invencia IJ tem
perament. Ak bolo Interpretačne najhodnotoejlle jeho predvedenie Greilll.ko
ve t predohr y. tak milžeme povedať i to, le k pribJ(Ienlu obsahu Sibellovej 
symfónie spravil takmer vietko, i!o je molo6." 

V Svobodnom slove (z 29. l . t. r .J sa o. 1 pf!le: "Bystrlk Refucha prliiel 
dôkladne pripravený, s tas~Dil koncepciou, preuklizal dostatok muzl: antskel 
fantázie. inteligencie a demonl troval fasn6, citlivo modelujlice gesto . V po
dobnom kladnom tOne sa nesie at kritika uverejnená v Ľudovej demokracii 
(31. I. t. r .). 

na pedagogickych fakultách . K 
tejto úvahe ma podnietil c1eť 
výučby IJuduclcll pedagogov. 
/ludobný nástroj má byť učeb
nou pomôckou pri vyučovaní 
hudobnej výchovy na -základ· 
nlicll deviiťročných školách. To
muto cieľu som prispôsobil me
tódu a výber učiva. V prvom 
rade som siahol po skladbach, 
ktoré stí určené v učebtlicwch 
hudobnej výchovy na počúva .. 
nie. Tieto som upravil a zora .. 
dil metodicky tak, aby - ok .. 
rem poznania repertoáru naj-. 
rô:mej$ích 1ludo1Jnýcl1 žánrov
bol poslucháč fakulty vedený l 
po stránke technického napre• 
dooania. Priviedla ma k t omu 
skutočnost, že k prijímacím 
pohovorom tla pedagogické fa
kulty pricllád-zajtí poslucháči 
rô::.nej úrovne nástrojooej pri 
pravenosti, dokonca často bez 
akejkoľvek prípravy. Preto som 
sa musel o metodike -zamerat 
na najpodstatnejšie časti vý 
učby, aby aj neerudovaný žiak 
nástrojovej hry bol -za sedem 
semestrov §túdla priprave11ý k 
učitel'skénw povolaniu. Nová 
metóda má priviest poslucháča 
fakulty k predmetu ,.improoi-' 
zácía", čo j e cieľom nástrojo4. 
vej hry na pedagogických fa· 
kultáclt. Chceme, aby poslucháč 
samo.~tat11o harmonicky a tTta.
rakterovo ttpravil l'udooú pie .. 
se1'í. vedel transponovať a bol 
schopný na hodinách hudob11ej 
výchovy -zo zvukových zá-zna .. 
mov uoiesf žiakom ukázky zo 
svetovej literattíry vlastnott in .. 
terpretáclou. Skriptá prvej čas4, 
ti mojej práce vyjdtí v r oku 
1974., ostatr1é čas ti metodiky -
v roku 1975. V rámci pia11is .. 
t ic kej čin11osti sa pripravujem 
na aprobačr~ý kor~cert za člena 
sekcie koncertných wnelcov 
Zväzu slovenských skladatetoo, 
Okrem toho študujem reper~ 

t oár na vystúpenia, ktoré uspo .. 
riada Pedagogická fakulta v 
Trnave o rámci druiobnýclt 
stykov s Pedagogickým in§tt .. 
tútom v Saratooe v máji t. r. 

Profily 
mladých 

Valúria Hrdinová-Kellyová te 
predstavilefkou mladšej gene
rAcia slovensk9ch klaviristov. 
Navštevovala r:Su v Bardejove. 
neskOr pokr.a čovala v štťld!u na 
Konzervatóriu v Košiciach [pod 
veden!m M. Mašťkovej-Hemer
kovej) a na JAMU v Brne u 
prof. Sch!ifera a Janderu. Ab
solvovala v r. 1967. 

Aktí dráhu ste sl Yybrali po 
absnlvovan( vyaokel lkoly? 

- V r . 1967 som nastt1plla 
na Konzervatórium v Z!l!ne, kde 
som pôsobila ako pedagóg a 
koncertná korepetťtorkll . Od r. 
1970 pracujem ako korepetftor
ka na pratlslavskom Konzerva
tOrtu. V Z!llne bolo korepeUto
rov mane t. eo v podstate zn!· 

žovalo možnos t Ich špecializá
cie pre u~Jté druhy nástrojov. 
alebo spev. V Bratislave te nás 
viac, takte určité zameranie te 
možné. 

Ak6 moi oostl ste afskall prl
cboclom do Bratislavy? 

- Sporadicky ml poskytuje 
koncertné prfležitosti Zväz s lo
venských sk!adatetov. Premié· 
rovala som v rämc1 BHS v roku 
1971 - s orchestrom košickej 
Státnej tllharmónie pod taktov
kou Bystrfka Režuchu - Kla
vlrny koncert A. Očenáša. Vy
stúpila som s nim na paralel
ných podujatiach v Trnave a v 
Nitre. Ako sólistka, pripadne 
komorná hráčka som sa pred
stavila v rámci zväzových au
torských tubllejných večerov [z 
tvorby M. Vileca, S. )urovské· 
ho a A. Albrechta). Mám tle~ 
prls!ub na nlekolko vystúpeni 
v rámci tohtoročných osláv vý
ročia SNP. Sústavne spolupra
cujem s členom SOCR v Bra
tislave - klarlnetlstom An to
nom Hruškom - na vystúpe
niach a pri rozhlasových na
hrávkach. V našej malej kraji
ne je nás pr!l lš vera, a tak je 
naozaj ta~ké preraz!t na kon
cel'tnom pOdiu. Ciastočne to za
viň u je a j pomerne malý dopyt 
po vážnej hudbe na v1dleku. je 
to tým bolestne jšie. že napr. v 
českých krajoch ma ttl v kaž
dom menšom mestečku nejaké 
koncertné podujatia. U nás s a 
takáto tradtc!a ešte Iba budu· 
te. Musfme s tým predbežne po. 
čftBt - a čakať na zlepšenie 
sltuAcle .. . 

Co sidite o povola11f koncert
ného korepeUtora? 

- Klad vidfm v tom. že člo· 

SKOLA A HUDBA 
# 

vek sa dostáva s ústavne (l ked 
len v rámci komornej hry) na 
koncertné pódium. Tienistou 
stráukou te kvantum nových 
skladieb. ktoré treba študovať. 
Pritom ole 1e vždy dostatok ča
su · pre podrobné zvládnutie 
problematiky, ktoré dielo pri
náša. 

Vystúpili s te v zahranič( ? 
- Áno - v r6mcl školských 

výmenných koncertov: v Kyje
ve som sprevádzala mladých 
huslistov z bratlslayského Kon
zervatória. na stl fažl v Glasgo
we huslistku HabovštlakovO a 
s Orchestrom mesta Zlltny som 
predviedla v· StbenHm ,-{Juhoslá-
vla) Beethoven ov U l. klavlruy 
koncert. 

Úi!lnkovall ste oa niektorej z 
pr ehliadok, ktoré organizuje 
Zväz slovenských skladatefov ? 

- Ako komorná hráčka som 
vystúpila na Prehliadke mla
dých Interpretov v Trenčlan· 
skych Tepllclacb (v r. 1970 a 
1971) a na Prehliadke sloven
skej tvorby v r. 1969 v Trna
ve a v Zll!ne. Ako sólis tka som 
uv iedla na Prehliadke sloven
ského koncertného umenia v r. 
1968 Hatrťkovo Concertino In 
modo classico. Sekcia koncert
ných umelcov prt Zv!ize skla
datefov sa •snažf ulahčlt mia· 
dým umelcom začiatky kon
certnej dváhy. Mo je plány? Pri
pravujem sa na aprobačný ce
lovečerný recitá l pre vstup do 
Sekcie koncertných umelcov. 
Uvediem na ňom l. Beethove
novu sonátu. Schumannovu 
Fantáziu op. 17, zo slovens keJ 
tvorby Klav!rnu suitu A. Al
brechta a niečo zo svetovej mo. 
derny. - vi!- · 

Na čom 
pracujete? 

. . . odpovedá klavirista Du
~an Stankovský, odborný asis
tent katedry hudobnej výchovy 
Pedagogickej fakulty UK v Tr
nave: 

- Uvažujem o novej kolt· 
cepcil vyučovania klavírnej hry (mm) 

Cena • m1eru speváckemu zboru 
Ceskoslovenský mierový výbor udelil - na návrh cfptavoch 

národných mierových rád a ďalšieh organlzácU NF - Ceskoslo· 
venskt cenn mieru desiatim kolektfvom. Medzi nimi je aj Robot· 
n!cky spevácky zbor, nosltel Radu práce vo Zvolene. Diia ll. de· 
cembra m. r. Im túto cenu odovzdal predseda Slovenskej miero
vet rady pro!. MUDr. Viliam Thurzo, DrSc. Robotntcky s pevácky 
zbor vo Zvolene v priebehu jedného desaťročia ztskal dve vysoké 
vyznamenania: v roku 1963 Rad práce a v r. 1973 Ceskoslovensk6 
cenu mieru za dlhoročnú záslužnú polltlcktl a kultúrnu prácu 
doma 1 v zahranič!. 

Robotnfcky spevácky zbor vo Zvolene oslávil minulý rok 90. vý· 
ročie založenia. Vznikol roku 1863 ako súčast Robotnlckeho spol· 
ku pri továrni na plech - Union. jeho činnost bola od samého 
zatia tku uskutočňovaná v rámci C1zkej spolupráce s brats kým 
českým národom, keďže prvým! dirigentmi boll Cest (Vojtech 
Ca da, Bredler , Novotný. Holi as. Vhod a). Ale a 1 prvt hudobnicl 
boli zvllčša Cesl. Robotnfcky spevácky zbor, bol svojho času te· 
diným kultúrnym a osvetovým telesom v meste a širokom okol!. 
Od roku 1911 v 11om pôsobilo 500 spevákov. jeho činnost te boha
tá. Od roku 1945 až dosia! uskutočnil 916 vystC1penf, z toho 282 
koncertov [v tom 44 výchovných koncertov). 503 vystúpenf pri 
slávnostných pr!le:Wos tlach 117 vystúpen! v spolupráci s ' výbo
rom pre občianske zá ležltosll a 16 vystúpen! na súťAžiach a fes· 
tlvaloch Dnes tPnto zbor združuje 60 spevákov. l<tor! nezištne -
s láskou a nadšenfm - šfl·la krásu zborovej tvorby. Dirigentom 
a umeleckým vedúcim zboru od roku 1949 to dr. Ján Halaj, od
borný asistent Pedagoglcket fakulty v Banskej Bystrici. Nezištná 
práca výboru a členov spevokolu, ako at výdatná pomoc nadria
dených orgánov sO. zárukou. že tieto dve vysoké vyznamenania 
sa dostali do správnych rúk. - hl-

Uspešný experin~ent 
Ak sledujeme vývoj nástrojovej 11ry 

na rô-z1tych súťažiach, musíme konštato 
vať, i e dosiahol mimoriadny rast a úro 
veň. Podnecuje to najmtl pedagógov ĽSU 
k zamysleniu - veď žiaci, ktorí sa na 
slitažiach prezentujú, sú rliekedy veko
vo mladí a svoju nástr ojooú hru za/Jí · 
najú už oveta sk6r, než vst upom do hu
dobnej §koly. Potvrd-zuje t o napr. kaž· 
doročná súťai v Osti nad útbem. Po
prední psychológovia sa. zhodli v t om, že 
deti v pred§kolskom veku (4-6-ročn~) 
sú vetmi vnímavé práve pre hudobnú 
t' ýcho ou, pomocou f(torej sa osobnost 
dietafa overa rýchlej!ie ro-zvíja. Samo· 
zrejme, musi sa robiť pr imeraným, hra· 
vým spôsobom - s pedagógom, k t orq sa 
vie prispôsobit detsklmu m11sleniu. Po· 
lemizuje sa aj o tom, ll investovanie 
tejto práce nie je zbytočné, pretfl tunl , 
že staršie deti pokračujú v hudobnom 
štúdiu rýchlejšie. 

ve sa Vl/tvorili podmienk"Y na ht adanie 
mladých talentov. V §kolskom roku 1972 
až 1973 bola poverená učitelka A. Ma
ll§ k o v á z Ľudovej !koly umenia Milo
iia Ruppeldta (Dibrovovo nám. č. 2) v 
Bratislave ktorá má mimoriad1ty 
oztah k deťom vekove mladším - pra
videlným vyučovaním predškolskej Ho 
IUI Materske j škole (Nedbalova ulica). 
Pracovala pravidelrte raz do týžd1la .~ 
deťml 4-6-ročnýml. Rôznymi pohybo· 
oými, rytmickýmt hrami, sprevádzanými 
Orffovým in§trumentárom pestovala u 
detí hlavne sluchové a rytmické cltenie. 
Práca sa jej mimoriadne dobre darí. 
Det i sa počas roku aj verejne pre-zen
tovali. V školskom roku 1973-74 vybrali 
z detl na ĽSU skupinku v počte 12 deti. 
Niektor é sú l tUJďalej ,.škôlkarmi", 
ostattti prváčikml ZDS. Aj v tomto roku 
ich vedie t á istá učitetka. Deti, ktoré 
dte nevedia čítal' a pisaf, vedia krás
TU! intonoval, ba naučili sa aj notové 
písmo a stí pripravené k nástrojovej 
hre t ak, ako žiaci z PflV. Samo-zrejme. 
je to vďaka temperamentnej učiteCke. 
ktorá ~voj systém práce má presne pre
myslený V druhom polroku (od 1. ll. 
1974) sa dell rt"zdelill do ttl.st r ojovej 

hry - k učltetom, ktorl majú vlastný 
:záujem o prácu 1 vekove mladšími det
mi. Tu sa vynára ďalši problém: oy~tčo
vacl postup s deťmi vekove mlad§imi -
o nástrojovej hre. Pre klavír je metóda 
spracovaná na -základe r iekaniek a pes
ltičlek. Učitelú:z ĽSU sa s ňou budú obo
-znamovať v rámci Metodického centra 
(Práca bola navrhnutá aj na pedagogické 
číta1tie. ) Podobne sa pracuje na novom 
postupe l v hre na Ttusle. 

lost, najmtl v§ak na umeleckú a citovú 
výchovu. Každá pie~eň má krátku cha· 
rakteristlckú predohru, ktorou autor sle
duje spojenie receptív11ej -zložky s oo· 
kálnym prejavom. Má za úlohu uoiesf 
deti do príslušnej t óniny, tempa a ná· 
lady. Inštrumentálne úpravy sú nielen 
pre klastcké, ale aj l'ahkoooládate(né 
nástroje a pri väčšine piesní nájdeme 
11enáročné, technicky ľahké klavírne vý· 
ťahy, ktorých harmónia aj štruktúra je 
zladená s úpravami pre ostatné nástro
je. Nakollco nie každá materská škola 
má dostatok hudobných nástrojov, voll 
a~ttor ro-zmatlité úpravy, poskytuje viac 
moinost í oýbertt vhodných sklaclieb Ok· 
rem toho podáva charakteristiku a spó.
~ob hrania tla fahkoooládateľných ná· 
st r ojoch. 

Ro-zpornE stanoviská pof!nietili k za. 
ujímavémll bratlslaoskémtl experimentu. 
V rámci Metodického cent l'fJ v BJta.tlsl4· 

JANA HRDINOVÁ 

Piesne 
pre naj menších 

Pod týmto rtázvom vyšla o SPN me
todická príručka pre učiteľky mater
ských Skôl, T.:tord obsahuje plesne pre 
detský hlas s rozličným nástrojovým 
sprievodom. Autor gtefan K a n t o r 
ltsporiadal plesne podľa národnosti -
so uetel'om na vekové schopnosti detí, 
prizerajúc nielen na ich hravost, vese-

Publikácia St. Ka1ttora, originálna v 
oblasti metud1clcej l kompoozičnej, rozši· 
ruje piesňový r epertoár a obohacuje hu· 
dobnú výchovu nielen pre materské ško
ly, ale možno ju použit aj o nlž$ích 
ročníkoch ZDS ( tiež v prípravných rOČ· 
•tikoch ĽSU ) . Piesne sú vhodné aj na 
o:iivenle školských slllvnosti a rodičov
ských besied. 

DANA JAKUBCOVÁ 



, . 
".o prac• 
a 
plánoch 

l!aata ate balfom JIOprednfcb 
zahranll!nýcb orche1tr61nych te· 
llea. Myslite 11, !e obecen1tvo 
chce p!M!uť Vlldy znova diela 
za6mycb maJ•trov? 

- Ak sl myslite, že zahra
nlčlP. má neobycaln9 záu(em o 
novinky, muslm vás sklamať. 
Hoci dirigenti, af Interpreti za. 
ra!lufú do programov l novšie 
diela, ťažisko zliu(mu zahrente. 
ných agcntllr tkvie v klaste· 
kých Inštrumentálnych koncer· 
toch a v romantických symfó· 
nlách. 

Dlrlaujele adnlck6 •lala t 
aymfoolck6 koncerty. KtoreJ 
pr6ci d6vate prada01ť? 

· - Keby som nemal rád obo
Je, určite by som ani Jednu z 
nich nerobil. No taká Novo
svetská 1 Rusalka stl pre mila 
rovnakými drámami, r iešiacimi 
hudobné 1 l udské zápasy. 

Malá 
bilancia 

M6m to lfutie, ie 118 atrt~t6· 
nm a nml po dvoch preaved· 
tlvfch bpechocb. V SF ate 
ntedll a vefkfm tapechom die· 
la lrnhka, Mozarta a Schu· 
Hrte a v SND tedlnečnt! bu· 
dolla6 ndtudovanle Bart6kov
llo Modrofúza. Z to.hto, ale l 
eel6bo radu mlnulýcb dirige nt· 
akfl:b l!lnov usudzutem, t e Bu· 
tisine mé priaznivý vplyv na 
vdu abtredenú pr6cu. 

bhzky odkaz A. Dvoi'áka, k to· 
rého symfónie som kompletne 
uviedol. A samozreJme - Janá
eek . .. 

Vale dlriJentllté snt6, mal· 
etre, li ndlaleoé páhemu tak· 
tovaolo. Krulfta uYoloeo6 ll· 
nie - plot! ullacbtlloetl a de
cen toet eleaancla. Co dcllte o 
dlrlaeoteket technike? 

- Som presvedčený, že vlast
ná koncepcia dirigenta a tech· 
nika d ir igovania spolu ózko sú
visia. Gestá sú vonkalšlm pre· 
javom toho, čo dirigent clU. Sil 
takmP.r Jedln9m dorozumieva. 
clm kanálom medzi dirigentom 
a lntorpretml. 

Treba priznať, že napriek vel
kolepému štartu do Roku čes· 
kol hudby (predovšetk9m v 
rozhlase a pod.). spOsoblla h o
tové záplava rOznych fublle! a 
výroč! (hned v fanuárl a feb
ruári t. r. l nemálo r ozpakov 
nielen v nalef tlači, ale al po· 
merne málo pripraveneJ pada· 
goglckef oblasti. Iste - neJde 
o mechanický sled v9roer, ale 
o tvorlv9 výber, o prtpomenu· 
Ile takých fubllel, ktoré maJO 
eo povedať dnešku a budOcnOS· 
tt. Nebude azda zbytoené, keď 
urob!me aktlsl ,,malú bilanciu" 
za Januárom a februárom Roku 
eeskef hudby a dodatočne pri· 
pomenleme niektoré vybrané 
osobnosti, alebo premiéry. 

Uprostred tanuira 111 pri si» 
mienke na sedP.mdP.slatku re!l
séra H. Thelna celkom ZR bud· 
lo, !e v ten lst9 deň slá vi !>a· 
demdesfatk u brnenský tenons
ta, presl4ven9 Interpret Ja nt\č
kovho .,Záplsnfku zmlzelóho", 
prof. JAMU Josef VAlka 117. 1.). 
O deň neskOr mali v9rol!lo dva. 
la v9znamnl hudobnlct - dl· 
rlgent Frantllok Stupka by sa 
dožil devlltdeslatpllť rokov 
!t1965) a soeasne uplynulo 40 
rokov od smrti svetoznámeho 
husrového pedagóga O. Sevl!!· 
ka, za ktor9m kedysi chodieva· 
ll do Pisku na(talontovano iš! 
mlad! umelci zo všetkých kon· 
tlnentov. DvadstatehotretloiJO 
fanuéra by sa do!ll sodemde· 
statky brnensk9 skladatel a 
teoretik prof. Th. Schaefer, 
osemdesiatky !lvotoplsec Boh. 
Martlnó Mllol Satránok. V ten 
Istý deň uplynulo pllť rokov od 
smrti Jaro•lna Krll!ku, ktor9 
podlahol ťa!kel autohavárii 
(nar. 1882). Dňa 25. l. prešlo 
štvrťstoročie od smrti morav· 
ského s klada tera Emila Axma· 
na, ktorého zborom a orató· 
rlam so sociálnou tematikou sa 
doteraz nedostalo spravod livého 
docenen ia. 

Na rozhranr tanuára a feb· 
ruára boli dve v9ročf a star9ch 
eeských majstrov (30. l. 1774 
zomrel Frantllek Tlima, naro· 
den9 v r. 1704 a 3. n. 1814 zo
mre l bratanec s lávneho vieden
ského Leopolda Kože luha 

- V Bratislave som spokol· 
ny, Je tu akdsl Intimita prliCOV· 
ného prostredia. VyhovuJe ml 
- rovnako, ako nadšen9 ko· 
lektťv ludl, s ktor9m spolupro· 
Jem. Tým nechcem povedať. '-o 
do Prahy sa vrdclarrl menej rád, 
než prcdtym. 

Tieto me1iace lil • zoameol 
Roku l!eakef hudby. Pre "Yyda· 
n tefsh'o OPUS ste pri te Jto 
prflefltoatl n•brall - 10 SF
tri poaledn6 Dvor6kove aymi6· 
nie. Ak6 méte pl6ny • tomto 
roku výanamnfch Jubllel pre 
nrefn6 vy1túpeola ? HOYorfte - taltmer fedlnf m. 

Hned 1, Januára uplynulo 75 
rokov odvtedy, eo v pra!skom 
Národnom divadle zaznela po 
prv9kr4t Foerateroya opera 
.,EVA", Libreto sl nap!sal sám 

Jan Antonin ). Dňa 3. februára 
uplynulo 20 rokov od smrti vor
ml popul4rneho Václava Val!· 
kára. 9. februára 1889 bola v 
pražskom Národnom divad le 
premiéra Dvoi'ákove( opery Ja
kobln, ktorá sa hrá dodnes pre 
svo(o hudobné kvality l vyda
r onil charakteristiku ludov9ch 
typov. Oevllťdeslatpllf rokov by 
sa dožil 13. februára svetozná· 
my Rudolf Frlml (t1973 v 
USA l. deň nato uplynulo pll t 
rokov od smrti kronikára br· 
ntanskef opory a významného 
klartnettst~t Stnnlslava Krtlčka. 
P•1a 16. februára 1684 sa na· 
rodil Bob. MaleJ Cernnbnrskf 
It 1742 l a v ten Istý deň (v r. 
19391 zomrel zakladater PSMU 
zborme(stor Ferdinand Var.h. 
Nakoniec 11 pripomenieme pllf· 
destatpllfku Jlrfbo Pauera a hu· 
dobného vedca Václava Pletka 
(22. ll .). iesťdeslatku huslistu 
AIUbdra Placka (26. ll. ). O 
ICíffiaiíJf6bóvl - e O. Ostr llci'· 
'fi budeme plsať v Iných elán· 
koch. Táto "malá bilancia" (e 
Iste mnohé mu volmi prospešná 
a nOU k zamysleniu . . • 

- Pre Brollsla\' ll pl'l lll'd'l ll · 
Jem matiné z IWOPBI'Oe( tvor· 
by Bedi'lcha Smetanu. Otl.:nlu 
na ilom Triumfálna symfónia, 
Večerné plesne, Trlo g mol a 
Cesk& plesel'l. Na Pražskej far! 
uvediem juhoeeskll suitu Vlt~z
sla va Nováka a Borkovcove 
Concerto g rossa. 

Tn o~tatni! te preydepodobne 
podstotou diriJ1entsk6bo ume· 
nln. Mobil by 1te to detloovaC 'l 

• skladatel podla drámy G. Prets
soveJ. I keď cenu v sOťažf , do 
ktoreJ dielo zasla l. nedostal. 
stal sa prle kopnlkom éry mo· 
dernel česke! opery reallstlc· 
kého štýlu. Pllt rokov po Eve 
mlila premiéru v Brne Jaoál!ko-
" Jendfa (19041. takisto podla 
Pl'edlohy PrelssoveJ •.• Dňa 10. 
fanuára by sa dožil skladatol 
Rudolf Kubfo z Ostravy šestde· 
statpllf rokov ' (zomrel 11. I. 
1973 ). Nap!sal nielen diela ,,po. 
pulérne", ale aJ dobré opery 
("Naši furtantl . .,Pasekári"J. 
ktoré sa málo hrafú. V9znamn9 
dirigent a zabOdaný skladoter 

Poh1 poaobcniA na Slovan· 
aku 1te uv iedli niekofko s lo· 
veaakfcb diel niektoré l 
preml6rovo. C:o pripravujeto k 
vfrol!lu SNP? 

Počúvate svoJo nahrAvky? 

- Áno, ale nikdy sa ml ne· 
zda fú stopercentné. Zdro( In· 
šplrácle, resp. umelecký z4!1tok 
hractllm v lnýcb skvelých Inter· 
pretáclácb. 

- Asi ťažko, no uvediem prf. 
klad: Václav Talich o sebe tvr
dil, že neopl9va mlmorlodnou 
dirigent kou technikou. Ale sl· 
lou osobnosti a neobyčaln9m In· 
telektom dosiahol neopakova
telné Cluldum. A v tom sil ko· 
rene dobrého dirigenta. 

Méte l nMploen6 pl6oy't 

- V pláno opo1·y n haletu 
S'<D máme porspektlvne balet· 
n6 predstavenie z diel 1. Cik· 
kera a M. Nováka. Molno ml 
k tomu e!.to nleeo pribudne. 

Ako tnk6mu dirigentovi te 
v6m Iste ,.rml blh:ka nn imii 
ll•dbt českých majst ro"Y ... 

- DiriguJem volmi rád kaž· 
dO dobru muziku. Doposlal som 
mal i.f11stle, že som nemusel 
ttudovat to, eo som nechce l. 
Z ~eských diel lc ml zvlášť 

Je rozdiel medzi velou pred· 
stavou o konkr6tnom diela a 
ie ho realldclou? 

Prods tava le tedna kaptto. 
la - a zvuk druhá. Nem&m na 
mysli zmenu celkove! koncep
c•c. no môže sa stat. fe do· 
chádza k urett9m korekciám. 
Nlekedv stl nutné l komproml· 
sy a re tuše, nafmll ak sl to vy· 
!aduJe akustika prostredia. 

- Rád by som sa vyrovnal 
s Borisom Godunovom. C!tlm 
však velkQ zodpovednost k tO· 
muto d ielu, nakolko som ho 
počul v perfektnom nalltudova 
nl Zdetlka Chalabalu. Nie fo to 
tok dávno, fo som stá l pred 
probli!mom, ako sa vyrovnať s 
Brahmsovýml symfóniami. Dnes 
sa c!ttm dl!n!kom k odkazu 
Mahlera a Brucknera, ktorých 
by som chcel lltudovaf soeasne. 
preto!e Ich tvorba Ozko stlvtsf. 

ZhoY6rala u: 
VLASTA ADAMCIAXOVA 

• Jer. Vo1e1, rodák z Plzne l o. l. 
autor opery .,Mistr J!ra" 
predvedeneJ v pra!skom ND) 
by mal 11. Januára osemdesiat 
r okov. Na konci svo(ho života 
sa preslávil svo(ou - v nie· 
kolk9ch tazykoch vydanou 
knihou o Janáčkovi. Dokazufú 
Vogelovu dOvernú znalos t diA· 
la l vysokú llroveň analh. vel
korysosf hodnoten! a syntéz. P. HEERENOVA 

VIERA DONOVALOVA 

50 rokov 
sovietskej hudobnej estetiky 

u. 
V tridsiatych rokoch prlnéša(tl ))odnet· 

né myslienky a( ďalši autori (napr. 
S. Cemodanov v brožúre .,Soctafno-eko· 
nomlfeskle osnovy muzykt", l. Iotfe: 
,.Kultura l §tyl"), Aj nie ktor! pr!s\ušnlcl 
IAPM·u napriek sklonu k dekrétovanlu 
a scbematlzácll - priniesli Isté prlno· 
IV do sovietskej hudobne! estetiky, pre· 
dovsetkým v podetarkovant Ideologické· 
bo a triedneho obsahu hudby a v usmer. 
novan! orientácie na sovietsku budobnll 
tvorbu. 
V 30-tych rokoch s a kryštalizuJe v so· 

vlet$kel umenovede poJem soclallsuc. 
Uho realizmu; sem s padaJú af začlat· 
ky teoretického formulovania realizmu v 
budbe. V ~túdll Grubera .,0 realizme v 
••ayka" (Sovietska ja muzyka 1934) sa 
urobili, ako to konš tatuJe J, Kremlev 
.. 11"6 kroky k mll'lll tick6mu chápaniu 
llad),y tko umenia, odrU attcebo oblek· 
tmia ekutoi!oott YO vedomi 1polol!en· 
tk6bo (triedneho, hl•torlck6ho) l! love· 
u". (J. Kremlev: .,Estetika v sovetskom 
muzykoznanll". Zborn!k: Voprosy teorll l 
11tettky muzykl, Leningrad 1967, 6-7, 
str. 30). V tomto obdob! sa vypracovali 
úklady sovietskej hudobneJ estetiky, kde 
111 hudba cbápala ako spoloeensky anga
!ovan6 umenie; skOmall sa š pecifické 
i!rty hudobných obrazov, kryštalizovalo 
sa ponfmanle Jednoty tradlcle a novátor
atva, rozv!jala sa teória hudobných žán· 
rov. 

Krltlckt! eiánky v Pravde r. 1936 
[.,Chaos miesto hudby", ,.Baletné fa· 

Jol") otvorili ostrejšl bol proti pozostat
kom formalizmu a naturalizmu v hudbe. 
Celková vtedaJšia situácia nedovorovala 
vlak rozvl.nOf šidlu diskusiu. Pr!etnou 
týchto ostr9cb kritik bola v nemalel 
miere skutoenosf, že medzi vtedaJšou hu· 
dobnou tvorbou a lHršlm posluchéestvom 
bola značná priepasť a nepochopenie 
Sonct~ke zrl!idcnle usilovalo o približe· 

nie umeleckých produktov najälr fm Iu
dov9m vrstvám. usilovalo o také umenie, 
ktoré by Iud porozumel a pr iJal za 
svoJe. Tento proces bol d lh9. nelahký a 
ťažko sa bolo vyvarovať urettých ch9b. 
Tieto problémy sa bytostne dot9kall aj 
AtaUeva, ktorý sa venoval Ich ser iózna· 
mu rozpracovaniu. Cesty zbll!enla tvo
rivého lndlvldua s masami videl pros· 
tr'ldnlctvom pretavenla a zJednotenia lu· 
dovef hudby a hudby .,profesionálnej" -
prostredn!ctvom vyu!ltla ludových Into· 
nácl! a žánrov. V druheJ časti svojej pré
ce .,Mualkafoaja forma kak proceu", 
ktorá vylHa v r . 1947 a bola venovaná 
Intonácii , ako prostried ku psychologlc· 
kel. estetickeJ 11 etickeJ pOsoblvostl hud
by, priniesol Asa!lev do sovietske( hu· 
dobnel estetiky velký vklad. o ktorý sa 
muzlkológovla dodnes v9razne oplerafú, 
N a prelome 40-tych a 50-tych rokov vi-

diet zvýlienú aktivitu v hudobno-es· 
tetickel oblasti. Stroko sa rozpractlvajll 
problémy programovostl v hudbe, skúma. 
JO sa zobrazovacie možnosti hudby pre· 
dovlletk9m lntonaené a žánrové. Vysll 
práce, ktoré sa venovali celostnejš!m po
hladom na otázky hudobneJ estetiky 
(napr. práca J. KremleYI: .,VoproiJ 10-
vetlkol muykafnoJ •teUky", 1141 ). Sd· 
stredaná pozornosť 1a venuje kategórii 
hudobného obrazu a skOmanlu možnos· 
ti odrazu skutočnosti v hudbe. Rozpra· 
cúvali sa otázky tednoty obsahu a for· 
my. skúmal aa poJem .,hudobnf tazyk". 
poJmy Iudovostl, národnosti, realizmu, 
prlstupnostl, tradlcle a novátorstva. Z 
JedneJ s trany sa dospelo k určitým klad· 
ným rezultátom, no na druha! strane sa 
preJavlll tendencie sOženého or!stupu l 
prvky schematlzácle. Illo nafml o pau· 
šá lne delenie hudobného umenia na dve 
kategórie, na umenie realls tlckt! a for· 
ma llstlcké. Formalizmus 111 l!uto stoto!· 
ňoval so zvukovou ostrosťou a kako!O.. 
nlou. Estetické kritériá sa formulova li 
dost vseobecne. Napriek tomu prahlbll 

sa v sovietske J estetike marxlsttcko-le· 
nlnský základ, ktorý priniesol v ďalšom 
vývo(l nápadne pozlt!vne pr!nosy. 
sesťdeslate roky znamenali rozšlronle 

pozlclť estetiky v sovietske( hudob· 
ne( vede, ilrš ( l hlbšl záber do r ôznych 
problémov. 
R oku 1962 zaea t v Leningrade vyché· 

dzaf kafdorofne zbornlk .,Voproay 
teorll l eatatllty muaykl", kde v š iroke! 
ikále tém sa prejavila snaha zJednotiť 
estetiku s teóriou, eo bolo principiálnym 
prtnosom. Prejavili sa snahy systematlc· 
ky utriedi( hudobnQ estetiku minulosti 
(S. Markus: .,lstoriJa muzykalnol este· 
tiky I." - 1959), celostne st vlilmat es· 
tetlku sovietsko! hudby (J. Kremlev: 
,.Estetlčeskle problemy sovetskol muzy. 
kl" - 1959). Značná časf prác soviet· 
skych muzlkológov bola venovaná ne· 
bezpečným vplyvom buržoázne! kultOry 
a výstrahám pred lahostafnosCou voet 
nfm, ktorá prekáža viest sústavný 11 ne· 
kompromisný Ideologický boJ. Rozv!(a· 
nlu asaflevovskej teórie tntonáclo sa ve· 
novell okrem sovietskych l poiskf a ees
koslovenskt muzlkológovla. výsledkom 
Ich spolupráce bol r . 1965 v Moskve 
vydanJ zbornfk "latonaclfa l muaykalnll 
obras • Skála záu(mov sovietske! este· 
tiky zasahovala 1 do problémov možnos
ti a hran!c hudby, tel schopnosti zobra· 
ztf procesy skutoenostl, pohybu, vývo
Ja. protlrečent atd.; ob(avlll sa pokusy 
pouk6zaf na genettckt! zvllzky medzi hud . 
bou a Iudskou r~ou. na spo(ltostl so 
zvukovými favml vonkal§leho sveta, po· 
kusy obtasnlf prlnclpy a rezultáty vzá· 
lomných vzťahov hudby s Inými umenia· 
ml 1 modernými vedami atd. 
V posledn9ch dvoch rokoch nastúpilA 

sovietska hudobné estetika - v tes
nom zvllzku 1 hudobnou kriti kou - do 
etapy zvýlllného zapofenta do 1deologtc 
kého boJa. V zmysle XXIV. z(azdu KSSZ. 
ktor9 znova zdOraznil, !e umelecká In 
tellgencla sa nachádza v prvých radách 
sOčasného Ideologického bofa, kde Je tre
ba tvrdo a ne kompromisne obhaJovaf 
marxlsttcko-lentnsk6 ldeovo-e:;tetlcké po. 
zfcle, sovietski muztkol6govla a kritici 
venufO sa vyt9čen9m aktuálnym Olohám 
SvoJe stanoviská d11monltrovall tasne al 
na zasadan! Medzinárodne! hudobneJ ra
dy v Moskve v októbri 1971. 

K omunistická strana Sovietskeho zvll· 
zu sa podrobne zaobera la at umelec

kou kritikou. V uzneseni OV KSSZ ,.0 li· 
terérnof a umeleckeJ kritike" sa klad ie 
požiadavka ektlvnef§lo presodzovat do 
! ivota lenln1k6 prlnclpy atronlckostl a 
Judovoatl, vystupovať 1 vHčlou prlncl· 
plálnolfou a e61!aane s taktom a poro· 
aumentm Yol!l tvorivým ume lcom. V pos · 
Jednom ease bolo vid iet u hudobn9ch 
kritikOV, ale aJ U skladatelov ( prP.dO· 
všetkým prls luš nlkov mladol gonorácte l 
zvýš enie pozornosti na kompoztené tech
niky skladatelov Druhe l vlodenske( Ilko· 
ly. V rozboroch nových sovietskych hu
dobných diel sa hodnotia 1 otázky ror 
move( š truktúry, nové v9razové pros· 
trledky, zau(lmavó sonlcké a tonické prv
ky. 

pred sovietsku hudobnO estetiku a kri-
tiku sa kladtl v soeasnostl závaž· 

né Olohy: nanovo, hlblle a komplexneJ· 
Ile rozpracllvat otázky s ocialistického 
realizmu. Hoci sa t9mto problOmom ve· 
nova lo u l! mnol!stvo prác, fo potrebné 
znovu sa k nim vracať v kontexte s neu
stálym vývojom, z nadhladu a časového 
odstupu hodnotiť doteraJšie výs ledky. 
V zdOrazňovanom bo(l proti buržoáznej 
Ideológii le potrebné nie le n podávať In· 
formáciu o estetlcl.ých prácach zll plld· 
ných Ideológov a nových nárokoch hu· 
dobnet avantgardy, Toto Je podla slov 
B. Jaru1tonk6ho (v rereráte na zasad
nut! plén ll Ov ZSS v má (l m. r. ) dOlet!· 
té. Teraz Je potrebná dOkiAclna ln for mo· 
vana a hlavne boJovA polemika. je tre· 
ba v tlaet polemizovat so západn9mf au
tormi. ktor! v svo (t c h kni hách poclá va -
111 skreslen9 obraz o sovietsko( hudbe, 
treba vystu pova( na medzinárodných kon. 
ferenctách a obha(ovaf estetické pozfcle 
a lllohy sovietskeho umenia vo sve tovom 
umelec kom v9voJovom procese. Je po· 
trebn6 konrronl6cla estetlckfch koncep.. 
eU a Ich výsledko• v tvorive( praxi. 
Ukllzala sa potreba spracovaf z týchto 
hladfsk deflny hudby 20. storoela. Kole k
tlv lentngradsk9ch muztkológov u! za· 
eal praca na tomto velkom vfaczvllzko
vom pro Jekte. 
s ovietska muzlknl6gia ll estetika do· 

elabla vo IYOfom vývofl p!M!as 50· 
roi!oet ezlatencle tovlettkebo lt6tu po· 

( Pokračovanie na 7. str. ) 



MEDZINÁRODN~ 

ocenenie našej kultúr11ej politiky 
V r'mcl Tjifdňa Medzio6rodnel hudob

nej rady, ktorý bol v Bratislave pri pri· 
Jel lto51l 25. výročia vzniku tejto organ!· 
dele, sa uskutočnila v dňoch 24.-27. 
januéra 1. r. porodo o dal§lch ro~nlkoch 
a podmlenkoch účasll no Medzinlírodnej 
trib6ne mla dých Interpretov. Ako vie
m e, po vefkom íispechu 2. ro~nfko Tri
bítny, ktorý bol v Bralislnve, poverili 
UNESCO o MIIR sekretorlá t Bratlslav-
3kýt:h hudobnýc h s lávnoslf stálou pri
pravou ďalsích ročníkov tohto podujatia, 
ktorého cielom jo pomá hot mlodým 
umelcom cehí ho sve to pr i vstupe no kon· 
cer tné pódiá, pred stovit ich zástupcom 
umeleckých a konce rtných agentúr a 
n a dviazal konta kty s rozhlasovými a te
levíznym i p racovnlkmi roznych kt•ajln. 
Bratialava s u ta k sta la '\lá ly m organi -
7.Ó tnr um Tr ibuny, alo i jej stál ym sld lum 
a dejiskom. 

Medziná rodnej porady o MTMI sa zú
l!o~>t nil l zás tupcovia československych a 
mP.d.tina rodn ýc h h udubnýc h organlzär. lí 
- ~1ed z l n árodne j hudobnej rady, Budob
nej mládeže , l\fedziná rodne j spol očnosti 
pre hudobnlí výchovu ( ISME) , Federlicie 
med zinárodných hudobnjicb sú.ťafl, Eu
rllpskej asociácie hudobných featlvalo" 
(AEF'l\1) a rozhlosových organizéclf OIRT 
a EBU. Očastnlci porady diskutovali o 

othkach vfberu jednotlivých mladých 
lnitrumentallstov, čl spevákov, o sptlsu 
be ich uvede n ia - a hlavne: o využiti 
vfsledkov jednotlivých ručnlkuv Tribti 
ny pre splnen ie jej hlavných ciefov. Hra
dal sa spôsob, ako zabezpe~il laureá tom 
primeran!\ pu hllcitu Ich výko nov v Bra
tislave, aby sa tak podnietil tfagl roz
voj ic h koncertne j ka r ié ry. 

Zmenou oprali predchádzajúcim rol!
nlkom MTMI je s posob výberu a de lego
vania kandldlilnv, ktorým budít poverené 
rozhlasové organizácie prlslulinjich kra
jin, v spolu1Jráci s národnými hudob
nými radami a s HJJdohnou mlád ei:ou . 
Oalsie výberové kolu bude v Bratislave 
na základe hodnuten ia roz h lasových na
hrávok kand idátov MTMI. V tejto etap P. 
butlft vybranf ti miatli um elci, klorl s a 
osobne (vo fo r mo vP.re jných koncertov v 
rá mci Bratislavskýt:h h ud obn ých s lá v 
noRII) predstavia fest iva lovému oher.en 
slvu. a r ealizár:i l Cť' t ó ho podu jatia bu 
de mat vefk ý pod iel C:esl<oslovcos ký r o:r. 
hlas a Ceskos lnvenská televizia. ktorí 
sa o palril!nú publicilu mlndých umel · 
cov postarajú p riamymi prcnosmi 11 vý
robou zázn amov. Poskytnú ich rozhlllsO
vým a lelevlznvm Ol'l~ilnidciám os llll 
ných zúčastnených kt'lliln. 

ovým a orl~inálnvm prvknm MTl\11 

je ojedinelý projekt predlituounla mla 
dých operných spevákov. Boha" i tvor · 
ročná skúsenosť z organizoun la Inter 
pódia ukáza la , le nie každý. hoci ,ro
resioná lne prip ravený mladý spuAk d o 
k6že svojo pro[esionalilu prejaviť l na 
opernom javisku. Pre mnohých nie d 
dosta~ujlice obvyklfl dve skiiky na te· 
visku. Uvažuje 11a, fe s pedcl budi prfld 
vystápenfm niokorko dni pracouť • naj
lep fmi domlit:lml opernými rdisérmi , K 

ktorými pr ipravia jednotlid operné scé 
ny. 

l\fctlziuárodn' tri búna mladých Inter· 
pre tov je prlspevkom k plneniu pro1ra · 
mov U ESCO 11 r.tedzinárodnef hndobnf'j 
rady vo vztahu k mladý m umelcom. 
Okolnosť. zn reali .léciou tuhlo projektu 
bol i poverené i':esknslovonské hudobné 
inšt i túci e, je prctlodP.tkým ocenením vt· 
xledkov knltílrnei politikv nailei ~po JM: 
nosti . v ktorej t vori s t11rnstlivost n n>Ja 
dó ume leckú gP.oerlír:in trvali\ a zhoi ní• 
s(tl!asť. Tuuln a kciou nodobíidaiíi hudob 
né in litlír:i e ptí l o>: ito11ť vy11Zit svoje skn 
1mnnsti aj v ~Ir. om medzin,rodoom n111 
t•adlc, a ta k pr i spi eť k výmeno kultiír· 
nych hodnrit 11 k predstaveniu vlastntch 
v$,s lrdkov prr.d iíiro ký m mr.d zinbodnýnt 
fó rum. 

' 
o. KOVA1tOVA 

Al<ademicl<ý sochór Bohumlr Prihel nou zápalu - sme prei:tvalt lwlské t.lra my luťlltlov •w Ja ~tsku 
Dnes už nedoká::em v d n·aclle olntot:rf toto oi:arenie. Sledujem 
prácu hercov, por ovnát:am wil l'!Jkony a preto má•n ~11ac! väč
ší pót itok z dokonalej reprodukcie operne; une v ro::hlase, 
ale ho prostrecl111cl v om (lrwnoplatne 

Výtvarníci o hudbe 
Vl. 

s orhár na pôde výlvamého umenia sa pohybuje v prtestore, 
l.·tor!í mu je blizk·y, 110 net pnde hudby je laikom - ako 

ka=dý uzý člouek Ma vilak mečo, čo pomáha prijtmaf 1w
dobllé dielo - a to citlivoM. Pre mría je hudba niečtm po
dobným, ak·o matematik-a. Vnímam ju ako celok a pôsobí na 
nula emociálne. \·eda sa popedať, ::e by som ju rozdeľoval 
no .. 1 al!kti" a .,t•a.:nu". Pre mri a má vrí:mam iba tá hudba, 
ktorá mi 11icéo hor·ori. Ľtíbim .~!Ol'ťll~ké l ucl oL·é piesne, rád 
Sl 1ch :UI.~prcl'am, no r ovnokv w zapoéúPam do oper nej a 
symjor11ck·ej hudby. Casto viwk ne!'rcm pre.~ne uri:i( meno 
l r•o r cu. skor pozntím interpreta. V cltlapi:enskýclt r okoch mu 
prwtedla k· lllldiJc za/ u ba v i nom odl~ore umeniu - u o výt var
nom. \tal som stwď 13 r okov, keď sa mi dostala clo r uk r e
prodt~kcia Riepitwt'ho portr!Stu Mode.~ta Petroviča \fusorgské
llo. Pritahot•al ma k •1enw .wge.~/wny t•ýraz oi:i. lctor é pre
::ract ::ali lucl.~kli tragediu v celej sr·ojej l!lbke. Aký to bol 
člol'ek. akú hudbu kompono!'al? Táto zcedat•osf ma prrv iedta 
k mojej býl'alej ul:!telke, o ktorej .~om t•edel. ::c má r ada 
lwdb11. U nej som po prrý ra:: počul Obra=k·y z výstavy a 
S!"itanie 11a ncT.-c M osh·e. Dokonca mi darovala gramoplatriu, 
kloní som si potom prchrá t•at rw našom gramofóne - s klu
kou a t•elkou tníbou ktor{! dne.~ po.:11áme uz 1ba zo =:allr o 
t•ých fotografií. V mládeneckom veku som mal pnal e(a, s kto
rým ma spájaliJ velo spoloi:n!ich záujmov. Obaja sme vá§nívo 
radi kreslili, športot'alr a ch dili do d it•odla - najmii do 
opery. Repertoár bralislavsk·ej scény bol pre nás oe( mt prí
ta::Ztqí. 1/rávali v ríom 11ajmä talianske opery. z ktor ých sme 
boli fo.~clllovani s rl ielami Verdt11o. S mladrrkou dtdou - pl -

V časorh stliclli rtu Umelecl.·o-pnemyselncj ~kole ma lákalr 
aj ko11rerty v bratr~lcn•skej Reclutc . ~loje vr ecko srce ne

ocplýt'alo penia::mr. 110 t'::dy som sr t!Oslel taJne c:ltodmi:ky do 
k·oncertnej siene. Z tý~h cw.~ som sr uchoval srltlý zá::rtok 
z prvého brallsla~·ského vyst tipcma Davtda Otstra<:lzn. Ľudr a 
t lieskali aj poi:as hry. Stal som o opo]e1ti a počtival takmer 
bez dychu. 
R az m i dali za úlohu vyl vor it sochársky port r ét Franza 

Schuberta - na pamät jeho pobytu v Zeliezovcwch. t-'e
bola t o Cahká úloha. Začal som ~tud.o vat jeho z•votopis, po
čuvat hudbu t ohto skladateľa a podla toho si vyl von( v pred 
st avách l udský portrét o.~olmosti. Pre zálrlad11é črty som 
použil maltí kresbu nemeckého maitara Schwinda. Schubert 
na nej pôsobil dojmon' malého úradmčka, alebo chudobného 
učitela. Vonkoncom nebol typom rta modelovanie No po d lh

šom čase m i bol stále bli:i:ši 
Z biedneho učrte(a hud bl! sa 
tJ mojich očiach stával majster , 
ktorý bohatst vo crtov premietl o 
na melód ie. K ed som dokon 
čil prácu na Schubertovej brrs · 
te, osadil som j u v i eliezon · 
skom parka. Pod 11es st spomr
nam na t vor ivý zápas, v kto· 
r om som objavoval človeka i 
umelca. 
snáď najviac podn~cujrí moju 

fan táziu hudobné diela in· 
presionistov. Ak o mladého 
umelca ma vzrušovali výt var
nici t ohto obdobia. Ked som 
pochopil podst at u ich umelec
kého názoru, chcel som vedier, 
ako tie is té pr oblémy rie~ili 
skladat el ia. Impresionist ický 
maliar· r ozihrá plochu t 1sícmi 
bodov, vna!a do nej hm fa· 
r ieb .~o .wet lom, čím získava 11a 

Broti':O J'ci bu.~ t a f Sclmberla plastičnosti a dynamike. Ak di -
v želiezovskom parku. l'á1~ odstúpi od obrazu prižnuí-

rr očt - vidi presné ko11túry 
tvar ov. No v lwdbe t o znie ináč. Mám dojem, ze mi uniká -
akoby predomnou tancovali t1 .~1c~·y iskrer. A.k Monet. Matzet, 
Renoir, Degas r tniltralt pevntí plochu bod m i, Ravel a Debpssy 
zas oživili hudobn ií čast stovkami motívov. Jedni 1 dr uhí za
znamenal! náladu okam=ilm a pr emenu l!nútorného vztahu 
človeka k okoliu Ba priznal by som k ompom slom tohto ob
dobia pn·ensl vo v presuedčivostt prejavu - napr iek tomu, ze 
•Ita/iari boli je/zo tdevvýmí nositeľmi 
p rt práci v ateliéri mám taT:mer .~ tále otvorenrí r ozhlasov.O 

prijímač. AJ.:o pri ka::dej t vom:e1 činnosti, i pri výtvar neJ 
- treba rozmýšľa(. No je zvlášt ne, ie hudba ma nevyrušujc. 
'laopak, ak mi ulahodí, pískam sl pospevujem , je mi d.obre. 
Tento pocit je nedefinovate(ný, nedá sa zachyt if a11i udrzar . 
Ak sa vyt r atí, rwedomrtjem si, akoby v pnestore vofačo chý
t,ato Je v rlom prázdno. 

Z domova 
Koncom minulého roka u plynulo 15 

rokov od smrti hudobného publicistu Jo· 
sera Teichman11. Jeho literárny i lýl v no
vinovýr.h článkoch a rôznych publlká 
ciAch (Z českých luhu a báju , Beetho 
v en) sa snaž il o priblfženle ve fkýc h z ja· 
vuv hudby k naj~irilm fndovým vrstvá m. 
Mal ve lký úspech u lliroke( člta tefskef 
verejnosti. 

Slovkoncert v spolupr,cl 11 Domom 
čr.sko~luven~ko-suvletskeho prlatdstvu 
prfp r o\'il výstavu pod názvom "PlagAiy 
umr.lecke j agentúry ZSSR Goskoncert a 
i!eskosloven:cke j umeleckej ageoUiry 
Slovknnccrt", kto r A bo la 'V dňoch 23. l. 
až 17. ll. l. r . Tento žáner úž itknvef gra 
fiky nielen prezentuje sovietskych part 
nerov, ale svojou vysokou ume leckou 
6.rovl1uu m~ podnietiť i domácu tvor 
bu. 

V rlimci Roku českej hudby zaznie na 
sc6ne budčjovickef opery dielo R. Sme
tanu Certova stena. fýa jar opilť uvedú 
S metanovu Predaná nevestu. K odkazu 
i':eskej hudby u bud íi hlásil aj tradi čné 
májnv6 koncerty družby, na kto .. ých sa 
zú.i!ut nla aj zah1·anlčn f sólisti. U~ t ra · 
dil!nji divadelný fe~~tival v C:eskom Krum 
love bude mat tohto roku 19. ročnlk 
Opera z C. Budt:jovic sa ho zlíčaslnl nie 
k ofkým l Insce nác iami , a t o Jl rovcovým 
Ol!ný m lekbom, Chnarosovým Tajným 
manželstvom a Pergo lesibo komickou 
operou Slúžka p11iiou. Oo osláv Roku 
l!eskej hudby aa zapoji aj juhočeský 
sym fo n ický orchester, ktorý je už v d ru 
hej 11ez6ne ume leckej činnost i. Aj v tom 
lo te lese sa dramaturgia koncertov hlás i 
viič!ino u k českým antornm. 

tli to v a imil,t:lf v s love nski nipevnost , 
vyu žlvajiic texty zbojnlckycb balU. 

(J. T. ) 

MDKO • Bratis lave a S lovkoncert obn 
halili výchovné ko ncerty o nhitnu ba 
letného predstavenia SND. MDobf iiecl 
sa po prvý raz dostali d o vynonnéhn 
b fadiska našej p l"Ve j scény. Pre vyic 
5000 žiakov bratislavských zo" pred 
viedli umelci (v 10. predstneniach) vf 
ber zo Slovanskýcb tan cov Antonlna Ovo 
J"áka. S h istóriou nniku tohto d iala 11 

hlavntml molfvml tancov, ale aj a d eji 
nami SND obozn ámila deti kontereo· 
ciérka M. Méslirolod. O hpechu akcii! 
svedči rad listov, v ktorých pedaJ168ovle 
ďakujú poriadatelom za vefmi ,ekni a k 
c:iu. (M. ~. l 

V lc jlu s ezóne os láv i opera Juhoi!eské 
ho divad la v Cesk ých Bud é jovicJach 15 
rokov. Spolu s operou v Bitnskej Bys
trici patri k najmladllm 'V republika. 

Pred 80 rokmi sa narod il český hu 
dobuý skladater Franllilek Picha. Poch~ 
du z Juhol!eského kraja a p re nás Ir 
interesantný tým, že sa priateli! s F. Ka 
fondom a po vojne sa spoznal na pra1 
skom Konzervatóriu s janon1 Fischerom 
Kvetoňom. Upravi l viacero sluvenských 
plesni pre spev a klavlr a v cykle ity· 
roch mufsk jich zborov Z plného pohúr11 
(naplsao6 'V r . 1927) vzrbtol 1 bez cl-

Dňa 11. (ebruba l. r . bola plentroa 
schódza členov a kand ídlitov Tworlvel 
knmisie muzikoló80V ZSS. Na p roaramr 
IJola bilancia u ply nulého roku, priprava 
na Rok českej h ud by, informlicia o kon 
ferencii v rámci BHS, ktor' bude veno 
vaoá ~csko-slovenskjim vztahom v bodbn 
a predná iíka 1. Albrechta - zaoberajic11 
sa otázkami hudobnej estetiky a ,.ycbo 
lóale. , 

l 

Zásluž11ý 
čin 

televízie 
Vile tcl m tlovnlLl hudobn t:ho ume· 

nla a potesenťm h.onstatu1u h\ a ltta · 
tf\.n\ a j kva ntitatívny rast plogrll
mov Stovenltke l trl evlzle v oblast1 
ľátnel hudby. Dobt·é relácir1 sa tvo
ria nielen v redakcii hudobného vy
~1elanla, aiR a j v ~kolskel redakcU 
a v red akcii pre m!Adež. Práve pos· 
Jedné z uvedených pracovisk prlpra· 
vilo v m inu lom roku celot·o~ný cvk· 
!us huclobno-ndelávaclch reiáci( 
Z 110kladnice h udobnýc h krás, lll'(.e
ný mládezf po skonl:cui zflktud iiCi cle 
viHt otncj dochllrlzkv. Idea nt:r.l cnéha 
cyklu pre stredo.likolákov je osobit· 
ným prínusom . le bo mláde~ 1e r 
t u ·uktíire u meleckO-\'fChovnýcb pr u· 
.~t rllmov najvhu: obchádv.atJB. 

!·Ile vn\ rn cielom l'vklu le obo'l.na· 
mova ť VI'!>Vetfol at a prtlJll :uv ot st.l,td. 
IH ve!h\•t.h matstrov wctoVCJ htt<lbv, 
kto rli hral! ml11di ab~olven u a stu
denn kom:ot"VHtór!a. ľáto skn tocuu.., ( 
pOsoblla klacl nA a i oa mladýcb J)()::.lu
l'h~cov. Vcd Lez genCJ'acne pr·ibu l:
n~ ch vr~tovnlk ov prokonAva ll zúbrK
ny, precbudky. čt ne.mnlost. AlebiJ 
malé sku!.enost• v oblasti tohoto urne
m a. Pritom sa up latnila a j ďals l ll ulo· 
ha cyklu - predstaviť mlad ých in 
te t•pretov. V pJ•vom t•očnfku 1 vk l ll 
~poznali mladf rllvAct týc.hto lntrriJrP· 
tov· Andreu Sestákovti , jO?;efa Pod · 
hnráosk11ho. Pavla f,ebenhardta . Oli· 
vera Dohn , nyho. Martu PoiAlm vtí, 
Petra Ovorskfiho. Tibora RícZII . joTe· 
ra Malfka, Petra Mlchalico a Milolla 
jnrko-vih . Väčsinu pro,~:ramov nnstu
dovl! l Komorný orch11ster Konzerva• 
títria v Br at islave pod vedenfm prot, 
)lina Praganta. 

Velmi zaujfmav~ bola (tvodn~ rcl~
cfa cyklu. klot•á predstay1la mlad~m 
ooslucháčom osobllný typ odbornej 
nmf'leckef ilkolv - Konaenatórlum • 
'Bratislave. eobyča jne (tčinné boli 
o~;obné vyznania známych osobnost1 
v9 tvarného. hudobného a športovéh o 
t.lvota. Ako hosti li vystťiplll v rel~cll 
~ú rodencl Skotnickovcl, skladater An
drej Očenái. 11kad. maliarka Sybilla 
Grelnernli , básnik Jillos Lenko, OPPI"• 
né speváčky Ma•da llajóuyod. Mag• 
d a JJlahuliakod, muzlkologlčka dr. 
Ľuba JJallod, profesor! KonzervatOt·l & 
v BJ a tisliJVe : Eva Pappová . Alhtn Vr· 
let. d r . O. Pavlovská, Zlatica Vin cen• 
tod. 
V~razným ohoha tenlm relácie bnl tt 

transpoz1cla skladieb do modet•ného 
tanf'čného pohybu, novátorstvo v ne· 
tradičných pohybových prvkoc b a v 
nekonvenčných zostavách. ChOJ"oogra 
flu, a j nastudovanie tanečnych ČÍSl A! 

rob!111 so žiakmi svoje j tried y oror. 
Z. Vi ncen lová. 

Vbtky relii cie boli s po jené jednot· 
nntt ideovou lfoiuu a spolo~nou itruk• 
lfí. t·ou , zalotenOil na kulltnom vzda· 
lívecom texte a11tora •ceo8ra. d opi· 
nenoUI o osobo' sved ectv' vý:~nam· 

ných osobnosti a o 1kúsen osli vj•ko n• 
ných hndobnlkov. Uvede nia skladie b 
zaznieva li ce lostne. alebo sa na1dôle· 
žite1šte prvky pre hrávali an11ly:.:ovane , 
čl zaznieval! v spojeni s l!mečnvm 

vyjad renlm. V prvom t•očnfku cykl u 
sa diváci obowámlll s d ie lami Johana 
Sebastiaoa Bacha Wol fganga Amadea 
Mozarta, Ludwiaa van Beethovena, 
F'ryderlka Chopina . Antonína Ovor 6· 
ka. Clauda Debussyho. 

Novt typ r e lácie sl vyžl11dal a j no
vé metódy práce režiséra a kamera
mr~nov. V priebehu cyklu bolo mož
né sledova( n a r astanie schopnobtf, 
'lko vt•·azne lšt e sledovať hudobné dia· 
nie te levfzn ym obrazom. Velmi pOso
hlvé sa stalo v vutlUe tech nlh v vet
kých de ta ilov. reakcia n11 lntrrpt•e
tačnt pre jav sólistu 1 orchestra. od
raz p režlv11nia diela lntet•pt•etom v 
mi mike tvá re. pribllženie pt·stnve j 
terhn iky a podobne. 

Po odvyslelanr jednotllvfTh t•elácll 
cy kl u Z JK)kladnlce hudobnfch krh 
bola rea kcii! mla dých divákov vP.fml 
nozlt!vna. Ukáza lo sa. že cyklus m~ 
svo t ok r uh d ivá kov, najmä na vlrhe
ku. Vda ka cyklu vzrAslla Ich hudob· 

" ' ~ultít roos t rodjrfla s 11 popula rl· 
tli mlad t ch lnter preAov. Po prvom J'OČ
'l!k u cyklu konšta tujeme vefk9 vf
m am t akéh oto typu v~ch ovno vzda· 
1á vacleho progra mu. Treba vysoko 
1cenlt p r , cu sce n Arls tu, dramRturgl! 
" Da Dol6ka, režiséra T. ll. Rutha 11 

nrla( s l, a b y Red11kcla pre mláctež 
'>rlspleva l a a t v D8sledui11com ohdnbf 
lllkýro lto výborným! reil\ c laml v ob
la sti vá-':nej h udby do s lruktt'trv vy
sielania Slovenske j televfzle. 

D. SLIACU 
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TYZ N MEDZINÁRODNEJ HUDOBNEJ RADY 
V stvlelostl 1 2!1. vfroofm Medzinllroduaj hudobnej rady odznel • Európe rad 

vfznemllfch koncertov, na ktoré nadvia:&al • Bratlalne Tfldeň Medzin6rodnej 
hudobnej rady 21.-27. jaou6ra t. r . Cielom tohto cyklu bolo - proatrednfctvom 
prllblladky popredných elovenských telies, Zll spolupdce so sólistami-Jaurdtmi 
doteraJifch dvoch Medzin6rodnfch tribún mladých Inter pretov a za s6~asníiho 
dramaturgického zaradenia d iel , ktoré sa popredne umiestnili n11 l\1cdzinárod· 
nfch tribh11ch akladatefov orRanizovanf ch U ESCO· m - poukhať na ddlat:i· 
tt zbtof socialistického hudobného umenia v kontexte celonetovej hudby. Za 
o obnet prltomnosti poprednýcl defatefov 11 runkcionárov MHR prebiehala 
v Bratislave akcia, ktorá m11la jednu ch bu : n111lf d ujem obecenstva. NA'Iit cv· 
IIOSI niektorých podoja ti ( napr. prvého a posledného koncertu ) bola pr1am trép· 
u . Sme pritom presvedčeni, le pr i vyvl nutf trochu i nten:dvnej!;eJ org&o lzeč· 
llllj aktivity - mohlo sa i!fslo prftomných 011 jednotlivých podujatiach l znie· 
kofkonboblr. 

!F l XO!;IC 

Dňa 21. I. t. r. ):lredstavila sa v kon· 
eertnat sumt SF St6tna m harmónl a z 
lo•fc pod taktovkou Byatr1ka Rawchu. 
\'amlrsto pOvodne p1ánovanet predohTY 
Kuda a duman od J. Rachmadleva -
laure6ta 3. Tribúny ázijskej hudby v Al· 
ma Ate (1973) z technlck9ch pr! čin (pre 
neskoré dodanie orchestrálneho mnte
rt61u 1 odznPia predohra k opere Obe· 
ran od C. M. von Webera. 

Posledné vvstupenie SF z Koslc v Bra
tlsiavp (v rámci Bil S l nedopadlo práve 
na]lepMe. Telesu pri vystupent v rámci 
T}Zdl)a MHR Išlo tPda o vera: presved
ČI( o svotom výraznom napredovanf. 
Azda l z t9chto dOvodov najmä prvé 
takty Oberona boli technicky l v9ra· 
zove prlllš stiahnuté, lntonnl'ne neisté. 
Akoby sa ka~dý hráč sndtl podať výkon 
čo nalblitšle k hraniciam svojich mo!· 
nosti. V dalšom priebehu skladby vllak 
elAn dirigenta l nadšenie hráčov bol! 
v znamen! postupného uvoJilovanla, a 
tak rýcblejllle useky skladbv vyznievali 
muzikantsky presvedčlvejsle. 

1\11 v9ška súčasných možnosti telesa ,,.z 1f'l orche~trálny . prlevod ku Koncer· 
tw pre klrnr a orchester d mol (Ko· 
chci 468) od W. A. Mozarta, v ktorom 
n predstavil laureát Medzlnárodnrl tri· 
bunv lntBl'pretov z r. 1972 Peter Tol)Cr· 
e11r. Dokonca 1 náročné synkopy v l . 
ča'll zahral orchester znemAnlte, zvu
kovo ušrachtiiP. precízna. Režucha v 
&polupráci so SF vyrástol vo vyhranonu 
umeleckú osobnosť, ktorll má íiprlmný a 
bJizkv nt ah niPien k modern!' fk dr Sa 
pre~ad1l este pOČIIS SVOjhO p0sobflnl8 V 
Brati~l11ve ). ale aj ku klasikom. Ich hud· 
bu dokáže naplniť výrazn9m tvonvým 
zApalom bez toho. aby prekročil hrant· 
eu vymedzenú !>!Silom. jeho prejav je dls
ctpllnovanf, má zmysel pre vyváZenosť 
stavby ll' aj zvuková stránka jeho· výko· 
nu v-z;buda:u1e sympatie. 

Ptl)emne prekvapil a zasluženti vlnu 
nad~lmla vyvolal u obecenstva výkon or
che~tra pri Interpretácii Suchoňových 
Metamortóz. Akoby dirigent našiel priam 
Ideálny priestor pre demon!:trovan1a svo
JICh nnjlepšfch schopnosti - mohutný 
rozmach ra nt ázie. strhu túcu dravosť, 
pregnantné zdôrazňovanie rytmických 
ósekov. Plostlcká vrúcnost kantllénv Jed
notlivých sól. solldna vyrovnanosť uá
st:-ojových skupin s11 o;níibllt so zaanga· 
!ovantm. tvorivo zapáleným výkonom. 

Peter Toperczer výkonom v Mozarlo· 
Vl potvrdil svo je vynikaJúco maJstrov
stvo a prikladn9 zmysel pre stý! K Mo· 
zartovl pristupovlll ako ku sklad.JtHTovl 
dramallckému, hoCI plne respektoval l 
polllldavky eleganciA. Iskrivej brllant· 
nosti a spevnel poetlčnostl. Toperczerov 

pretav má znakv vysokého st11vebného 
nadhTadu, pokornej tvoriveJ oddanosti. 
osob1tostt prfstupu, širokého spektra nat 
mil lesklejSich odtienkov dynamického 
arzenálu a požiadavkam• ~týlu pevne 
~putnonet, no vždy úča,tnet tvorivej fan
tliz:e. Hoci sme č11k11ll od neho vera. del 
nám viac. nadcholl 

MARIO ROSSf A SF 

Dvojicu progr11mov 24. a l5. tanul!ra 
t. r . dirigoval významný tallnnskv dlrl· 
gent 1\tario Rossi . Patrila - nleiRn v 
kontexte TSížd1la MHR, ale at vsetkých 
januárových podujatf SF - k nlljnavsU 
vetleJ!lfm. Ross1 - napriek veku (m4 bez
mála 72 rokov) je typom hudbu tlvo cl· 
tlaceho a nadšene stvlirimjíiceho dlri~Zen 
ta. Jeho pozornosť sn zameriava na cel· 
kové obrysy d tela. ktoré prr?.larutf' su
gestivitou svojej umelecke! osobnosti jo 
mu vzdialená zvukova rnf!uovanosť. po
hrávanie sl s detailom, ktorl' sa vo sré-
re jeho tvo•·lvého Zllnletcnia dostáva 
akosi na pertrériu Tieto črtv Rossiho 
umeleckého nnturelu, v ktorom su ob
siahnuté 1 prvkv ohnivého tužnŕho IP.m· 
peramentu, najlntenzfvnetšie za'-iar ll pri 
nezalmdnuteJnom stvárnenl závcrPI"nPt 
Symr6nie F du r. op. 90 Johanneso Brahm· 
sa. Rossiho Brahms mal vsetkv znelky 
sklatlatefovho !it~iu: titanský vzdor. i;i 
roké emocionálne a flloz:oľlcko-mctl•ta· 
tlvne zázemie. dramlltlcku sýtusť zvuku. 
mužnu vríicnoo;ť spevnel lyrlkv. prtom 
vzorové vykresfovanle a vvstlhnutle ná· 
ladových pr emien obsiahnutých v sym· 
fónll: kontrast do seba ponorcnet. zdr· 
žanllvej melanchólie. so sklonom k re· 
zignál'll, lntenzlvne nap:ltlr. l obl:n.,né 
poryvy pottnčovanAj vái.ne. ako ot hr!lin· 
stvo pri prekonávani bolestn~l'h rán trp
kého skladatefovho osudu. D1rlgent pri 
svojej koncepcii vvrhádzal a nadvtlzo· 
val na d()vernu znalost tohto čfsln krne
l'lovllho rep~;rto.iru u telesa, tnkze !>A~ 
hol plne suo;tredlt na priam prlkladné 
podčiarkovanie !P.dnotllvých citových zá
chvevov diela. Počuli sme takto jeden 
z nnj)epi>lch a najprcsvedčivejšlch výko· 
nov ná!lho telesa v poslednej dobe. 

Pri prlle:ZIIostl 70. v~ročlo narodenia 
tnlianskP.ho sklada teJa Luig l Oallap lcco
l u, lnélč člena MHR. odznela v Bratisla· 
ve po prv9 raz Úkát.ko z jrho tvorive ! 
vyhne - Varillcie pre orchester [z ro· 
ku 19541. Domnievame sa. že Rossi nP· 
vyzdvihol dostatočne v!ietky rlnesy toh
to, vo využfvanf prlncfpov dodckarónle 
tak pozoruhodného diela. 

Ako sólista sa predstavil v Koncerte 
pre v l oloni!elo a orchester d mol od 
f.:donarda J,aln laureát l. Medzinárodne! 
tribúny mladých Interpretov v Cannes 
(1969). mladý nemecký umelec Ctaus 

KanaJleaaer. Demonštroval v ňom pre
dov~etkým vyn lkajíice technické, l nto
načné a tónové majstrovstvo. Nezapr el, 
pochoplteTne, 1 zmysel pre dlscl pllnu a 
presnosť; nevyhol sa vsak určltet ahsen
cll prirodzenosti. bezprostrednosti a 
uvornenostl tP.mperamentu - natmll v 
usekoch. kde vvstupuju do popredi!\ svoj 
rázne basklcké r ytmy. Domnievame S<~, 
žo cclkovl'mu nmeler.l<límu natur elu vlo· 
lončollstu bv konvenoval viac r eper toár 
st11rsiC'h '>tvlovych obrtobl. 

SOCR S 0\'0RF.JO,.! LF:N.4R80~ 

Koncert 27 1anuára t r bol závere~
ným podutatfm 1\lellz:lnárodnáho t~~dna 
hudobnej radv Dr. I:udo..,ít Ra jter. ktorý 
pr ogram začal póvodne i;tudovat "O 

~OCR v Bratislave. ochorel a tak mu 
sei v posletlnej chvili skíii;kv s telesom 
provtitlf 11 na koncrrtP V\ stúp!( mladý 
cllrtgent Ondrej Lenárd . Kvalitu jeho vý
konu. ktorý bv l za normálnych okol
nosti mu~cl hvf hodnutoný kladne. táto 
okolnosť esu" wásobuje 

O. Lenárd Sil počas svo jel prax o v rm:
b lase stretol bO Slrok(•m okruhom tán· 
rov 1 stýlov. a tok k svojmu prirodzené· 
mu muzlkantskému nadanlu pridal e~te 
tednu vln'itno'if - pohotovosť. Skodn. to 
takéto Jll'flc~ltostt (vokálno-l nstrumenlt\1. 
no diol.l 1 dos tu va Lonclnl iba z<~ mtmn· 
L'ladnyr.h okolnosti. O čo lepi.IP. l.Jv scl 
mu dlr govalo keby mal čas nH priprH· 
vu! 

!'>1usil'n notturna per orchl ocl Ivano 
Hr uiíbvl!k óbo vrrnclla ZH svolfl znr!tdcnH· 
do sérlo brntlslavsl<vrh podujdtl k 2'i. 
vvroelu Merllmárounot hudobneJ rndv 
[R V tomto prfp8d!l l Z:!l pri11111V PI'CIIOS 
v rámci OIRT 1 obsadr.nlu 6. miesta mt 
MP.dzinárodsJej tribune skÍadaterov. or· 
,~:anlzovanet U"JESCO m v Pari tJ v roku 
1912. Sklodaterova bohatá zvuková In· 
venr.la vvchtldzala z pulllerne strokyr.h 
farebuvc.h možnosti sláčikov. ktoré sa 
realizovali lli'OStrednlc.tvom vyrazoet dl· 
rm·r.nclárie a vzájomným prelfnanlm jcd
notlivýrh ntistr ojov9ch skupfo .. K dor.l!~ 
lcnlu novel zvukovo'!ll slú~l 'lkladntPfo 
vi at nm·nsf'nle pravidelnosti a rozličné 
kombinácir metro rvtmlckého parametra. 
V r<lnwl clvnamlckého vlnenia dosahuje 
HUior <;flllli)Ov.tnle 1t uvofl)ovanie nHI>ll · 
tltl úl:111nym postupn9m zahu'!tovanlm. 
resp ljr.dnodu~ovanlm !>adzby K t9mto 
vlastnostiam treba este pridať at auto
rov zmvsr.l pre (!člnok a proporčnost vý 
!ltavbv tr.dnolllvycb C11stt diela. 

z4 •r RonC:Itrtu ol.lz.nelo nozorubod 
né Requiem za Lajosa KaSiáka. op. 15 
od (osobne prltomného 1 mnďarsl<t\ho 
sklarldteJa Sándora Batassu. ktoré nn MH 
dzlnárodnet trlbOne skladotef ov v Pnr!tl 
r. 1971 zlskalo l miesto. Za podklad 
diela sHížlla sk lada tc fovl určlt4 formo 
koláže veršov vynikajúceho mnďarsk(iho 
nvantgurdného básnlko a splsov,Jtorn 
ktoré su tásluhou hudobne! l>redstavl 
vostt 11 stavebného zámeru BAlassu do
stávaJú do nov9ch význnmových sí1VIS· 
lostl. 'llnprif'k určitej avnntgnrdnostl 
zvukových prostriedkov zanechalo dielo 
hlbok~ dojem. BalassA využil víareré z 
tloteratšfr.h výdobytkov hudobných štS'· 
lov (napr. v poslednej časti su názvuky 
na gregoriánsky cho1·1il l v pôsoblvíi syn. 
tézu. Skladatcrov zámer - vzda( hold 
velikáno•l. ktoTf bofoval za lapilo a 

Zurčiaca 
Premrera i\edbalOLe] k laliC· 

kt) operety Po C s k 6. kr v v 
košickom St at no m di v ad· 
le sa dôstojne zaraďuje med::l 
instenacie, ktoré dokume,ltujti 
•erin:nu s11altu t ohto dwaclla 
produkoval aj klasické operety 
tta :at•ideniahodnej profe.fiO· 
na!nej urovni, ak·t} sa opere
tam mdc na SloL•ensku nedos
ta"a. Uz nezvyčaj11ýrn úspe
chom Of/enbacltovej operety 
\lodrofú: doJ.·6.zal sribor tohto 
d1··adla, ze ma este čcrstc~ 
•clloprtost l a moznosti obolla
ll f ~,·oj repertoár aj titulrm, 
ktorymi bude nielen r ozd6.t•at 
radost , lei aj zjen11lovaf vkus 
a rtáročnost ~ ojllo ptlblika. 

orsl'á krv 
Vil "evfedné porozumente pre 
potreby l nároky žánru, a to 
melen po stranke ltereckéllo 
vypracovania pnbehu tohto hu· 
rlobneho diela, ale aj spevac
keho vyjadrenia charakterov. 
Zodpovedajúcott bola choreo
grafia a hudobné na§tudovame 
(.fvedomtt6. práca hosťujúceho 
cl irrgenta Vl. Da ti k a z Prešo
t•a). Na úspechu majú zrete{· 
ný podiel nevtieravé, no boha· 
to a nápadito štylizované kos
týmu llosfujtícej Bedrišky 
U s t o ll a l o v e j a scéna Lad. 
Se s t l n u, ktorý v plnej mie· 
re dal operete to, čo jej pat· 
ri (i ker! poeifujeme ako ne
dostatok komunik6.cie medzi 
rhiotl a vQtvarníkom, že bal
k6tt v interiéri vidieck eho kaš· 
tiP(a - s mekoll.·,;mi, zrt>leltte 
mkam nevedúciml dverami -
je rlešettý spôsobom, ktory vy· 
Po16.va pobavený smiech dlu6.
kov. keď sa do tých dverí ne· 
vpractl odch6.d:ajríci Bolovz 
hostia) . 

vetkou zdrzanlivostou, ktorá 
však pôsobila skôr ako elegOJt · 
cia a gal4ntttost. Helena Za
rembová K . Mere š š o vej 
dominovala ::dravou sedliackou 
energiott, mladým temperamen
tom tejto sympatickej postavy . 
ktorú t spevácky bezpečrte 
zvládla. Pr íjemne prekvapil Za
remba Gejzu S pi § 6. k a. Ok· 
rem vokálnej istoty mu nechý
bal ani humor, ktorý zavše vy~ 
volal smiech a potlesk hradis· 
k a. O ser vtrovanie základného 
korema operety - vtipu - sa 
postaral Ladislav Pa č a j, kto
rý ako Broňo uplatnil svoj 
mužský šarm a jemnú komi
ku. 

Pravda, najdôležttejš•m pred· 
I'Okladom takéhoto zísilia je 
ota:ka ré:te, ktord je u uá.~ 
v pritomno.~ ti boCava. Vedeme 
kosickelto drvadla jtt preto v 
" oslednom období r ieši ltosfa· 
mi, s ktorými má doteraz ne
poroLJnaterm~ lepš1e skúsenostt. 
1.1:: i•té divad/6.. Ak .~tibor ume· 
~ck!l :i.~J.·al •te;;vc1čajne ve(a 
.~pol:tprácou s hostujtícirn re· 
~i•lrom F. V o k á l k· om (v prr
pode ~fodroftlza), v za.~ltížílom 
uml'lcoL"i JátlOt•t Pac l o v l : 

••• 
Odhliadnuc od posledných 

dvoch operetných Inscenácii, 
ďalšfm potesiterným kladom 
trendu košickej opery je, l ni
ciattvne úsflle hľadať a vyzdvl· 
hovať nové, mlad6 talenty -
s ohladom na skvalitnenie pro
dukcie klasickej operety, aby 
sa stala ozajstnou kultúrnou 
zábavou a nie gýčom. Mozno 
to prijat ako vzácny priklad, 
svedčiaci o tom. že jedine kva
lita, umelecky obhaj iteľná úro
ven oprávňuje k lnscen6cll da· 
ktorých. ešte stále iivotaschop
ných operiet. a nic dobre zná
ma prax. ie tento žáner ab ovo 
.. r obi kasuM, bez ohradu na 
umclPckú a f'stetlr.k(l hodnotu 
inscenačného výsledk•J. 

krajliu budíicnosC fudstn , pričom ta21S· 
ko tohto zámeru spoč!v11 na vox iHilll<~· 
na j e zrozumlteTuv 11 nrlehfadne i':le· 
nen~. Balasso,·a hudba tlmotlla iednot· 
ltvé odtiene verne a prostrad nfr.t\'01" 
mno~stvH orlgln6lnvrh l18Padov. 

DlriRent vtla/:11 dielu peta! c ttovo rr'7.· 
v111utct umelecke! osobnosti. So ~lovnml 
nftJVV~SJCiio uznania s.J 11·cbn vv:.iovlt 11.1 
o tPdlnecne l)rlpra l'norn eJ·. nRlnlr k• '"· 
ht1to člnnrnom 11 odt "11knm1 pr .t n IV· 

r111com v~kona Slo,enskllh o hlharm11n·1: · 
kébn zboru (zbor ma I!Jtcr l M Dob"n· 
dmský 1. K stvárneniu po.norne f'XpOno· 
vaných o,OI prlzvllll mildar~kyrh hn 11. 

Upútali nn1mll muzo;kf s61lsl1 - kovn11o 
znejuci hrdinsky tAnor Snndora Palc••oa 
a zamatovetsle zararbf'uy hnrvtón F.nrlrn 
tl tôa. SoprHnové sólo prcdnlr.sl/l KAt Airn 
Sz(lketalvy-Nagyová. 

Sóll~tom koncrrtu bol l'••ský klw l ; 
IA Mlroalu Laogcr, laureát MPdzln!\rod· 
net tribuny mludých interprotnv v Bl'R· 
tlslave v r 1972. Je tvpom k ;tltivovtl· 
nl\ho. dhclpllnuv;mého. technlckv wrti
rwr'nP vyzbro1enlJho lntr.rprpta. l'odlllllf'l 
sOlovP.ho partu Koncert u e. 4 pre klul r 
a nrcbr.~tter G dur, op. 56 orl L. v11n llrr•· 
t hovena nieslo vsrtkv znaky L.,np,err \ o 
Ul11enill. Podobno IlkO IIH ll•!llunr. [ 1)1'1 111· 
torprelácll Saint Salín'ia 1 uplatnil LHn· 
)(P.r zmv!.P.I I'!'P h r l ku a meditťir.w n• r · 
dovsetkým v č11~t1 pomalej. Okrajové, 
r~ CIJJe Čd St! IIU~llétdiill niUŽIII:ljsie. dľtl· 
m ltlrketslr morlelovonlll dvnltmlr.kýr h 
\'rehotov Posh•cháe 111111 dotern. akohv 
Interpr et vedome 111kllnoval k aklldomtr
kr"•mu. l'Ytml!·ky pregnontnému strtrd· 
lllP)~IP.mu 'ltvárneniu. Ll'nórdo• or ches· 
tralny llpriovod bol pohoto, ý. ao uu· 
knm sótoveho nástroja • v..,ázeoý. tenl po
vo pevne v modelovaný 7aslú2ené tlfÁ• 

clo ' yvolal Langcr dokonale vybrf1<~enym 
a mut ikólne cltenym prídavkom od 
Sk r iobina ( Noctu r no pre favli r uku ) . 

V. Cf ZIK 

ROStU~CA !PevÁeEA 
V bratislavskej Inscenácii Mozar tovej 

Flgaravej andby sa v ulohe Cherublna 
prt:dstavila americká speváčka NORMA 
LEREROVÁ, laurdtka l . Medr.lnárodnel 
tribú ny mladých i nterpretu• (UNESCO 1. 
NpveTký hlasový materiál, farebne ver
•nl Pl'ljemn9. ovládalA v čistom štýl8 
mozartovskej Interpretácie. hudobne l 
vokál ne velmi star ostlivo preprar.ovanet. 
UmPikVIIft vychádzala zo svoflch mož· 
nosti keď s11 v scénických akciách nn! 
v dynamike hlasu nesnaZ!la upfltfl f vv· 
bušnosťou a silou efektu. ale práve jem
nosťou výberu farieb znamenite! tal!nn· 
skel vokllllzáclo 11 vzácnou hravosťou •6-
nu. Orientáciou a umelar.kým vkusom tn
klfnufc k talianskej skolo bel canla: na 
tmavom pozad! lej záklatlného spevácke
ho tOnu sa kontrastne a plasticky javi a 
výrazné odtiene hlasu - podla potreb· 
net splov11net myšlfenky. Prlsne vlazanlll 
tónu na tón a plynulll, h ladkú kantilénu 
umocnila l bezchybným spá!anfm voké· 
lov a čistou astm1láctou .. zhudobnen~ch", 
bez prehnaného akcentovania vvslovovll· 
ných konzonantov. Výkon Lererovet bol 
kultivovaný, hudobne. vokálne l scéolc· 
ky vyvážený: k ,.vefk~m" výkonom jel 
profeslonallzmu chýba 11zda Iba vllčsf 
hlasov9 a fyztck9 rond. 

S. MJARTAN 

Dňa 17. februara t . r. 
hosfovala v opere Slo
ver~ského 116 rodného di. 
vudla i:enwšská 'opra
ntstka Ella Leeov6.. Spie
vala Améllu vo Verdiho 
Ma§karrwm b6.le. Hocr 
márne ešte v zi vej pamä-
ti temperamentné vystú· 
penie jej americkej kra· 
janky Debrie BrownoPeJ 
v Blzetovej Carmen po-
čas BHS 1973, Ella Leeo-
vá obdarila verdiowh 
hrdinku illýmt, než drn 
vOml črtami. V ::mysle 
skladateCových poiladn 
v iek vytvor ila javiskor• 
kr6.stw, u!tachtilo spre 
va11ú tllollu, ktorej kva 
lity spočívajú predov§et 
kým vo výborne vede 
nom hlase. Jej hl4s ma 
llenapodoblte{mí zama
tovú farbu , je vynikaftí· 
co postavený na dyc1to· 
vej technike. ktorá do
votuje spev6.čke L'ylváM t 
11ielen ultachtil~ melo
dické oblúky, ale l pev-
nQ, no bolw.~mt alikvo
tamt obdarený tón. Pre 

nom dynamickom stv6.r 
'lenf vok6.lr1eho partu. 

O$trar;y na>iel nemet:ej llod
noltltllo umelca. Paci nem6. no
t•tJtorské snahy, jednako ré~lou 
'Nedbalovej Porskej krvi preja-

V prípade in.~ccnucte PoCskej 
~·rvi bolo zau]íma,·č vidief rep
•izu, pretože v 11ej debuto t"a' 
mlad(/ .~pevak Gabriel S z a
l· 6. l l . kt oní ako grof Barall
~1.·1 podni - herecky r 111a~ot•(' 
- decent ný a na dclmtanta 
11adpnememe ucclenu výkon. 
Od skúsene]šicll ~a lUi tba pri· GIZELA MACUGOVA 

žtHe postavy do najjem 

llej!lch detailov zasa de r 
mon!trovala na prekr6.s 

-----: 



Nie se i~a 
i1terpret 
pi esa i! 

Vd'aka roabJan a ,..M!eálfJa aahrb· 
kam u vale ume.ale ataiG 1B6mym ma· 
dzi mllovalkmi hudby. No o vA. umom 
ndla n fml m61o. Preto •OYolte - haed 
na učlatku - pololiť otbku: ktori s 
oblasti n ie t viestraaoet nmelecket i!ia· 
nosti - pieaoe, OJara, erat6rae a kan· 
t6tov6 diela - le dm oaJblltila ? Na· 
adham u, le 11"6 to piesne, lctor6 vim 
pri niesli talci obronkt slivu ..• 

la Soatý na hxtcll .dtrrac!i, alla v ~a 
Scale nikdy! 

- Prljfmam toto dementi - treba 1tri· 
znať, ! e dosť niOtne a zrledkné; i!as· 
tejile sa totiJ strethame a umelcami, 
ktorf sami boYoria o avoUch vystépe
nlacb " La Scale, alebo v Metr opolitan 
Opere, hoci by to nijako anedell doká· 
zeC .. . A 1 ktor:fml dlndlemi spolu pra· 
cojete naoaaj? 

- Spieval som na mnohých scénach, 
ale priznám sa. že nevetml rád vystupu
jPm na cudzlch scénach - pod nezná· 
mymt dirigentmi. Najradse( by som spie
val tba v dvoch, čt troch ,.svojlchM dl· 
vadlách. Stále s pievam v Mestskej opere 
v západnom Berline a v Bavor ske! opore 
v Mnlchove. 

- Odkedy sa datuje vala umelecká 
spolupráca so SYiatoslavom Richterom? 

- Po prvý raz sme spoločne vystupo
vali v roku 1966 na festivale v Alden
burgu a akosi sme vxájomne našl! v se
be zalúbenle. Potom sme spolu koncer
toval! na testlvaloch v Tours n v Salz· 
burgu, nahrali sme spolu Brahmsove 
plesne. To by som ani nepovedal. Rovnako 

m6m rád operu. najm!l. také úlohy, v kto· 
rých sa mOžem plne herecky ,.vyžltM. 
JA to p1·edovšetkým Mozart: gróf Alma
v.va vo FigaroveJ svadbe, Don Juan. Al· 
fonso v Cost !an tutle (nedávno som 
spieval tfito úlohu v Mntchove pod tak
tovkou Karta Bé:ihmal. Oalej je to Ver
di - Falstaff, Macbeth, ako aj marklz 
Pesa. V tojto tHohe som debutoval na 
operneJ scéne v roku 1948. 

A vU obfúbený piesňový repar
tob ? - Pastujete d te niektoré Iné druhy 

budobn#ibo umenia - o ktorých zatiar 
nevieme? 

- Cast o spievate al Wagnera ••• 

Is teže; v rokoch 1957-62 som sa zú· 
!!nstnll na festivaloch v Bayreuthe, spie
vaJ som Wolframa v Tannhlluserovt. Am
!ortasa v Parslfalovl, Kothnera v Maj
stroch spevákoch norimberský-ch a He
rold. v Lohengrlnovl. Niektoré wagne
rovské árie som naspieval aj na platne: 

Predovšetkým sO to cykly romantic
kých piesn{. ktoré tvoria organick~ ce· 
lok - Schubertova Zimná cesta. Schu
mennova Básnikova lás ka ... Dokonca aj 
ked mám .,miešaný" program, snažhn s11 
ho zostaviť tak. eby boli jednotlivé piOS· 
ne zviazané do určitého cyklu s drama
tickým vývojom. A čo sa týka mojej 
lli~kv k opere, nazdávam sa, že nlektc. 
ré plesne sa svojim charakterom never
m! l!šlll od opery. To ste sl mohli všlm· 
n (\ť napriklad pr! večere Huga Wolfa, 
ked ste počúvali také plesne. ako Ohni· 
vý Jazdec. alebo Rozlúčka ... 

- Napfsal som - okrem Iného - kni
hu nazvanll .,Po stopách Schubertov~ch 
plesni". ktor6 vysla vo vydava telstvo 
Brockhaus. Dávam tam Schubertova ples
ne do sllvlsu s ieho životom. Možno vás 
bude zaujlmat al to. že od Istého času 
sa ,.hr4m" na dirigenta. Po prvý raz som 
vystupll ako dirigent na fcstlvale v Salz
burgu - dirigoval som Haydnove sklad
by s orchestrom Camerata Academica. 
potom som v Sk6tsku dirigoval Scbu
mannove diela a s orchestrom New Phll
harmonla v Londýne som nahral na plat
ne dve Schubertova symfónie, .. zaska
ku(úcM v termtne. rezervovanom pre vte
dy uZ ta:lko chorého Ota KlempPrera. 

Gornewala v Trlstanovl pod taktovkou 
Furtwllnglerovou. Wotl!lla v Zlate Rýna, 
GUnthera v Súmraku bohov a Amforta· 
sa v najnovšeJ nahrávke Parsi!ala. 

- Kutschov a Riemensov populárny 
lexlk6o Unvergllngllche Stlmmen pllle aj 
o vdich Yyat1ípenlach v La Scale ... 

- Neviem, kde vzali také tnformáciP 
te pravda, že som spieval so zborom z 

(J. Kar\skt - preklad z Ruchu mu
zyczneho] 

Bulha·rské portréty 
Umenie nbodnfiho umelca Jurija Bukova uf nlekolko desať· 

rnl:l zdobl koncertn#i p6dl6 oieleo v Bulbaraku ale aj v za-
hraroil:l. ' 

je laureátom mnohých medzlnArodných konkurzov. koncer
toval vo Franctl:zsku, v Ttľtte1tsku. v Al~!rl, v Maroku, v Tunt· 
se, v Egypte, v Belgicku, v Holandsku v- NSR. v Grécku, v An
glicku, v Jtlhoslávll, v Rakúsku, v Spanlelsku. v PoYsku, v ZSSR, 
v USA, v CCR a v Kanade. Právom mu patri p•·fvlastok: sve
toznámy. 

jurij Bukov te odchovancom bulharskej klavlrnej skoly. 
V roku 1949 SEt preJstavfJ prvým saruostatn~m koncertom v 
Par1žl. Vz41Jlltl sa začala jeho koncertná činnos( v zahranič!. 
K VP-lkýro úspechom Interpreta patri na!itudovanle Brahmsov
ho l. klavlrneho koncertu, Obrázkov z výstavy od Musorgské
ho a Ravelových diel. Okrem stálej koncertnf!j čtn:~ostl reall· 
zovdl v posledných rokoch rad nuhrávok na gramoplatne: 
v L?ndýne nahral všetky Prokoflevove sonáty. s firmou .,Phl· 
Jlps Beethovenova sonáty, L1sztovp koncerty, polonézy ud Cho
pina, Cajkovského b mol koncert, menšie diela Chačaturlana, 
pre americkú firmu .,Columbia" nahral Obrázky z výstavy. 

Zlvotné jubileum (50 rokov] zastihlo Juraja Bukova v plnom 
zdravi a rozkvete umeleckých sU 

Národná umelkyňa J61ia WleoerovA Je prvou sopranistkou 
SofiJskej národnej opery. Stala sa pok1·ačovatefkou velkeJ tra
dície bulharských operných speváčok. le absolventkou Stá tne j 
hudobnej akadémie v Sofii l pro!. Oruktn l. Svoju umeleckú 
dráhu začala na koncertn~cb pódiách. V máji t•oku 1953 sa 
stala členkou Sofllskel národnej opery. Debutovala ako Leo· 
n6 ra vo Verdiho opere Trobadllr. Jej lyricko-dramatický SOl>· 
rán zanechal velmi silný dojem. Vetkolept spev a Iahké 

zvládnutie vfsok sO dôkazom vysoke( vokAinej kullury a se
riózno( prlp•·avy Na posluchál!ov sline pOsobt Wlenerovej pr!· 
jemný, okúzlujúcl hlas a hlboké vn iknutie do podstaty stvár· 
novane( postavy. Speváčka postupne rozširovala repertoár o 
tíeto postavy: Jaroslavna z opery Knieža Igor od Borodtna 
l 1955). Liza z Ct~jkovského PI kove l dámy (1956). Tatiana 
z Eugena Onegina ( Cajkovsklf l l'o1arfna z Borisa Godunova 
(Musorgskll), Nataša z Rusalky (DargomiZsklf). VolchovovA 
zo Sad ka ( R. Korsa kov l. Wlenerová Ich naštudovala s vefkou 
láskou k Ódkazu ruských skladatefov a s výbornou Jazykovou 
pn pravou. • - - - - ~ • 

V počiatočných rokoch delnkovanla v opere (1956) splovala 
Aidu. Na jesen roku 1960 uviedla Sofijská národné opera pre
miéru opery Don Carlos. Verdiho hudobný svet &a sta l pre 
speváčku vlastn~m Vytvorila úlohu Alžbety. Hudobný kritik 
V. Krslev o nej nap1sal· .,Jal Alžbeta zaujala prec•znosťou a 
kréson vokálneho podania , technickou dokonalosťou a citovou 
vyvlí i:cnosťou u. Nemôžeme IH!'ipomenOf ani účlnkovame v Puc
cini~o Turandot. Bohatý hlasový fond a zvláštny .,kovový 
lask hlasu pre<lurtujťí speváčku na stvárňovania postáv sil
ných. odvá2nych :lien. 

Istý nemecký dirigent ju počas svojho pobytu v Bulharsku 
počul splovat Scotu z Bludlacpho llolandana. Vzáplltt prlsla 
pozvánka na angažmán do Nemecke! demokratickej republl· 
ky. Od roku 1963 je j. W1enerová členkou BerUnskef ~tátneJ 
opery. Pln~ch desať rokov je prlmadonou jedného z na(lep
!;lch európskych operných divadiel. Spievala tu napr. Améllu 
v Mll!;karnom bále. O Jel krcácll nap!sall: .,Sotva rnožoo vidieť 
odu§evneoej lu, kraj!íiu a presvedčlve tllu Améliu 1 oa naj 
lepA!ch oper ných scénach". 

Wlenerova vystupuje l koncertne po boku slávnych spevá
kov a dirigentov. Je jednou z prvých bulharských speváčok. 
ktoré vystupova li v japonsku. Začiatkom roku 1968 uaštudo· 
vala Toscu, v roku 1971 rozš!rtla verdtovský repertoár o bra 
vúrne stvárnenie Elvlry z Ernani. 

Podla ,.Bulgarskel muziky" spracoval G. RlZOV 

Príkladný 
\. . 
c1n 

Východonemcckr muzlkol6govu:t vudá"' 
vajú kazdý rok prehlad významrJýclt hu.
dobnovednýcll iíttídii, väcštclt clánkov a 
úvah. Odbomý záujemca tak dostane do 
rúk komentovantt bibliOyrafru, v ktorej 
~a môze lalrko orientoval. Umožnuje mu 
to permanentne sledova(, 11a čom sa pra
cuje v oblasti hudobnej vedy. Práca _ia 
trsportadana abecedrre - podla autorov. 
Odborný regrster ulahliuJe orrentacm po
dla jedltotlii'JjCIL tém. ~emeckí muziko· 
lógovia. ako dokazuje spomina11ý pre.J 
hlad, sa venujú rtajmä revolučným ume .. 
leckým tradíciám a súčasno.~tr. V po.~ 
lcdnom obdobi vzniklo vwc šttídii k 
problematike piesní. Celý štáb muzika -< 
l6gov sa zaoberá otázkami hudobnej v(J .. 
chovy. V prelllade stí spominané i di
zertačné proce. Väčšilla z nich sa za-c 
meriava 110 stičasnosf. Niektoré analyut " 
jú priam dielčie otázky z problemat iky 
socialist ického reali::mtt, iné osvet ! ujr"i 
hudobml hrstóriu jedllOtlivých miest. 
Velká pozornost sa venuje prelinaniu 
nemeckej hudobnej kultúry s vývojom 
v zahrartičl. lnteresantnli sú menšie mo .. 
nografie o hudobníkoch lokálrteho vý .. 
znamu. ktoré vysvettujú i históriu urči .. 
tej oblasti. Zaujmrl aj práce z oblasti 
lužicko-sr bskej hudby. Viac !túdil sa 
zaoberá otázkami iwltúrnej politiky. Ob· 
lúbená je téma ,.Hudba ako súčasť roz· 
viltutej socialistickej spoločnosti". Mnohf 
z mladých muzlkol6gov sa venujrl ro .. 
botníckej plesni. Siršie než 11 nás je roz .. 
pracovaná problematika hudby v rozhla .. 
se a v televízii. -i-

Sándor Balassa 
Na Medzinárodnej tribúne skladatelo• 

v Parl:ll v r. 1971 zfskala jeho skladba 
- Requiem za LaJosa Kassáka, op. 15-
prvé miesto. Bratislavčania mali možnost 
oboznámiť sa s dielom na záverečnom 
koncerte v rámci týždňa MHR. (O po· 
dujat( plseme na Inom mieste. l Sklada· 
ter, ktorý bol osobno prltomn9 na kon· 
certe prejavil verku spokojnosť s Inter· 
pretáclou diela. Pri tejto prlle:lltostt sms 
sa informovali o Jeho práci. Pracuje v 
Budapeštianskom rozhlase ako hudobný 
režisér. Samozrejme, to mu vytvára neu· 

.. stály konttJkt s hudobným dlaDflll ulelan 
v Maďa•·sku, ale aj v zahranič!. Spomt· 
nané Requiem naplsal na podnet man
želky ?.Omrelého básnika Lajosa Kassá· 
ka. Hlbolm nai\ho zapOsoblll básne. z 
ktorých zostavil IstO kolá~ a hudobne 
Jol dal formu .,requiem". jeho ambfclou 
nebolo hfadaf nové formové ustrojenie, 
skOr sa sna.lll vyut.lt - na podčiarknu
tie myšlienky - všetky prostriedky, kto
ré má dnos skladatel k dlspozfcll. Pocho
plttllno. ntlležrte lcll vyberal a zoraďo

val. Ako sám zdOt•aznll. nepovažuje za 
prvoradú kompozičnú techniku, ale Ideu 
diela. Z Jeho doterajšeJ tvorby treba spo. 
menu( Kantátu pre soprán a orchester, 
Legendu pre zmieiianlí hlasy, Motettá, 
Xcnia (pre komorný súbor l. lrisz (pre 
orchester l. Tabu Iac (pre komorný s ll· 
bor] a skladbu nazvanú Cupescalia. jeho 
dotorajslu tvorbu poznačilo Inklinovanie 
k vllčšlm orchestrálnym a vokálnym zo· 
skupenlam. A. PLASKUROV A 

Zo zahraničia 
Schubert. jeden z najznámej
šlcb komponistov NDR. Dielo 
uvedd na jar tohto roku. 

ka" (Ziirlch). prvé valná zhro
ma~donle Eu1·6pskej tlnle bu· 
dobných škôl (Partž } a poradu 
rladltelov festivalov súčasneJ 
hudby (Franctizsko}. V medzinárodnom restlvalo

vom kalendári pre tento rok. 
ktorý prtpomfna najvýznamne j· 
Me podujatia svo jho druhu, sú 
uvedené aj BIIS. Casovo su za· 
delené medzi festivaly v Barce
lone a v Grazi. 

K stému výročiu narodenia 
Huga von llotmannsthala, zná
meho 11brettstu Straussových 
op!Pr usporiadali v Rakúsku 
viac podujati. Hovori sa o t\om 
ako o reprezentantovi mešttac
kflho J)actrtzmu a humanizmu. 

\'u Viedni začlna vvchQdza ť 
súborné d1elo Antona Bruckne
ra. Zeuar vyi.la Jeho Symfónia 
r mo) z r. 1863. Redakciu má 
znamy rakúskv hudobn~ vedec 
dr. I.eopold 1\owak. ktorý nllpl
sal l tivod. 

Gramot6nová firma EMI do· 
dala n11 trh plati'l u. kde po pr
vý raz reprezentute svoje dtrl· 
gentské nadanle známy spevák 
Dietrich Fischer Dteskau. Ume 
lee uvádza s New Phllharmo
nta Orchestra V. a v III. sym
fóniu Franza Schuberta. 

Zauj1mavým pr1nosom k živo. 
toplsu Bálu Bartóka je nediv· 

no uve~jnent kniha Wernera 
Fuchsa J ,Béla Bart6k und die 
Schwelz . AutOT, velký znalec 
Bart6kovho diela. bol dlh!;! čas 
§vajčtarskym velvyslancom v 
Budape~tl . V knihe odhalu(e za
uj(mavé biografické podrobnos
ti o Bart6kovom pobyte vo 
Sva jčlarsku, ktoré skledatel 
navštlvll po prvý raz v roku 
1908 a naposledy - v r. 1940. 
Tiež sa tu fidaje o uvedenl Bar
t6kových skladieb vo Svajčlar
sku. 

Predsedom Zv!l.zu skladaterov 
RSFSR sa stal nedávno Rodlon 
Sčedrln. Dnes 40·ročný dspcšný 
skledatel absolvoval moskovské 
Konzervatórium v triede prof 
lurt(a Saportna. Zložil 2 sym· 
ronte. ln~trumentálne koncerty. 
diela pre klavfr, operu Nielen 
láska. belet Anna Kareninová 
a dtvadelnll hudbu. vera mies 
ta venoval vo svojeJ tvorbe vy
užitiu prvkov ruskej ludovel 
hudby. Medzi Jeho naJtispešnel 
šle diela patri oratórium Lenin 
v srde! Judu. V súčasnosti pra 
cuje na opPrA Inšpirovanej Go· 
goiovskou predlohou. 

V Parlil p•·lvltall s nndst•n ,•n 
orchestPr BBC z Londýna pod 
taktovkou Pierra Bouleza. Fran 
cúzsky kritik poznamenéva, že 
Boulez prikladá závažnost [naj 
mä v dielach Mllhlera a Bart6-
ka] velkej rytmickeJ preclznos· 
ti, čim podčiarkuje hudobné 
mvšlllmky 

Pa mio tkn čflskPho preziden· 
ta Salvadoru Allendeho o E'11bla 
Nerudu venoval svoju svmt6nlu 
berllnsky skladater Manfred 

Velkou udalosťou Rzeszowa 
bolo otvorenie novej budovy 
Státnej !llharmOnte Artura Ma
lawského. Na slávnosti, spoje 
nej s galakoncertom, uviedol 
orchester Goralskt triptych od 
Artura Malawského, HusJovy 
koncert d mol od llenryka Wie 
ntawského, Monluszkove Krym 
ské sonety a Toccatu od Bo
leslawa Szabelského. Okrem 
Wandy Wllkomtrskej vystOpll 
na koncerte Kazimierz Puste
lak. Nová budova filharmónie 
m6 2 koncertné sály. Vllčšla je 
pre 750 poslucháčov. 

Na IV. bienále sfičasnel bel
gickej hudby v Brusel! (11. až 
21. I. t. r .) sa zúčastnllo vyše 
40 skladatelov, ktor! reprezen
tujti všetky tendencie dnešnC>I 
belglckel hudby. ZáuJem vzbu 
dlla kolekttvniJ skladba žiakov 
IIPnrl Pouseura, fedného z na( 
známcjšlch belgických sklada 
tefov. Bienále dalo prfleWosf 1 
na jmladštm rPprezentantom 
koml)ozlčného umf'nla 

Medzinárodná hudobná radu 
UNESCO usporiada v marci 
sympózium "Hudba a semlotl-

Slovenský choreograf )ural 
Kubánka dostal umelockl1 cenu 
Uomovtna, ktorú udelujú Lu:llc
kl Srbi v mestE' Budlšln. 

Za nového generálneho In· 
tondanta Národného divadla vo 
Weimare vymenovali dr. Gerta 
Bolnemanna. 

V lipskom vydavatelstvo VEB 
vychádzajú listy G. Ph. Tele
manna. Spomlnaná korešpon· 
dencla Je 1 zaujlmavým doku· 
mentom o dobe, v ktorej s kla· 
datel žtl. 

Na 11. ročntku Hudobných 
dni v Halle uviedli s veľkým 
úspechom operu DeJiny starého 
Adama od Hansa jUrgena Wen
zell!. 

Oxfordská univerzita vydala 
ucelené dejiny japonskej hud
by. Ich autorom Je E. Harlch
Schnelder. 

Alois Forer vydal vo Viedni 
reprezentačn\1 knihu o rakús
kych organoch. je v nej pod· 
chytených 100 organov. dejiny 
nlektor~ch z nich a bohatA fo· 
todokumentácla. 



! Ivot nedprosna letf v n6vllle ka!do· 
dennej práce a človek sl utedka 

uvedom! Jeho kolobeh. A tak le dos lo· 
va zaskočen9. ked sa dozvie, ! e niekto 
z bllzkych spoluprecovnlkov prekračuje 
okruhle Jubileum. O to te fakt prekve
pufúceJ§I, ek Ide o významného repro· 
dukčného hudobného ume lca, ktorého 
pr8covn9 elán 8 v9konnos ( vObec ne ko· 
re~pondufú s fyzlck9m vekom. T8kfmto 
priam klnslck9m prfkladom je BO-tka za
slúžilého umelca Vojtecha Gabriela, kto
rei sa dožil 6. ll. t. r. Kto by nepoznal 
Jeho meno? Ved soJva pre Jde deň, aby 
sa neozvnlo z rozhlosov9ch prl lfmačov. 
To Isté plntf af o telovfznet obrazovke, 
no oalmll o pravldeln9ch symConlck9ch 
koncertoch a opere SND. Tu vš ade pO· 
sobll maJster Gabriel - čl u! eko dl· 
rlgent. sólista, a lebo koncertn9 maJster. 
Krivka umelecke! činnosti za štyri de· 

VJEllA OONOVALOVA 

Jubileum 
koncertného 
majstra 
satrocia sttlpala tak pozoruhodne, !e te 
hodno sa prl nej zastavlf a zrekapltu· 
lovat, čo VoJtech Gabriel na poli hu· 
dobnef kult11ry spravil. ... 
le to už dévno, čo prlšll dvaJa bratia 

Gebrielovcl ( pOvodom z Juhozápad· 
ných Ciech) na Slovensko. Stllr§( VoJtech 
- po prfsnel základneJ hudobne! v1cho
ve, ktoreJ sa mu dostalo už v rodičov· 
skoro dome od otca - organistu a na 
povestne! pražskej voJenske! hudobne! 
škole - sa zaplsal do husrove( triedy 
prof. N. Kub4ta na vtedaf!lef bratislav· 
s kej Hudobne! a dramatickeJ akadémii. 
U! v tom čase hral na flau te, trObke l 
husliach tak, ! e ako 16·ročn9 mohol byf 
profeslonélnym členom orchestra. V sil· 
nej husllstlckel konkurencii sa dopraco· 
Wil k naflep§lm a bsolventom §koly, kto· 
rú absolvoval v r. 1937. Hneď potom 
vsttlpll do profesionálneho slovens kého 
hudobného !Ivota - na(prv ako vynikli· 
jllcl trubkár. Po dvoJročnom pOsobenf v 
koš ickom ND sa stal - spolu s mlad· 
!!Im bratom Ferdinandom. v9bor n1m kon
trabasistom - spoluzakladajOclm členom 
SOCR (1939 ). prvého v9znamného sl o· 
venského symfonického orchestra. Hoci 
bol eš te s t&le vo tun'kcll l . trumpetistu, 
naďale! usilovne rozvflel aJ h usllstlcké 
schopnosti. V mnoh9ch reláciách dčlnko
VI!I eko huslls ta-s6Jista a bol medzi pr
v9ml členmi (1939) nes kor Je ho Slovan· 
ského kvarteta. V r. 1942 zvlfazlla u ne· 
ho s konečnou platnosťou 14skll k hus· 
ll em. ... 
Po osloboden! sa začal budovaf slo· 

vensk9 hudobn9 !Ivot na novtch zá. 
kladoch. Kvalltatfvne l kvantltatfvne po
tledllvky predloflll pred pomerne malf 
počet protestonAinych hudobnfkov nové 
úlohy. Na pOda rozhlasu bolo treba sté· 
le viac hudby. Vytvárali sa men§te hu· 
dobné telesá - a tu dostal V. Gabriel 
prlle!ltosf aj ako dirigent. Cltelnll me· 

50 rokov 

dzeru v oblasti komorne! hudby vyplllalo 
v tom čase Slovenské kvarte to. ktor ého 
prlmárlom bol vy§e 20 rokov opäť -
ná! fubllant. SObor sa zameriaval v pr
vom rade na slovens k9 skl ada tefsk9 od
kaz. (J. L. Bella, M. Moyzea, M. Schnel
der-Trunkt, A. Albrecht, P. Karen· 
da .. . ), ktort oživli pred slovensk9m hu
dobnfm obecenstvom. Existencia kvarte· 
ta vš ak Inšpirovala l vtedaJšiu strednO 
a mlad!llu skladatelskO generáciu. ktor! 
venovali telesu nové diela (A. Moyzes, 
E. Sucboi/ J. Cikker, O. Kerdol, A. Ol!e
u61, S. Juronkf, L. Holoubek, T. Frelo. 
J. Krednek, J. Kowelakl , J. Zimmer at ef. ). 
Od r. 1947 uvádza Slovenské kvarteto 
svetové premiéry spomlnan9ch autorov 
l na Pra!skel Iari - ako na v9zna mnom 
hudobnom f6re. V r . 1949 sa splnili tO!by mllovnfkov 

hudobnef mOzy na Slovensku - zalo
žila sa Slovenská tllharm6nla. V novo· 
založenom orchestri - ako Ináč! - bol 
u prvého pultu prvtch huslf Vojtech 
Gabriel. Po odchode T. Galparka (v r. 
1952) prebral miesto prvého koncertné
ho maJstra - funkciu ktorO Ospdne 
zastáva podnes. So SF čoskoro tlčlnkO· 
val aJ ako koncertufOCI huslista a po
hotovt dirigent. S Jemu vlastnou odda
nosťou a lbkou venoval pozornosf slo
venske! tvorbe, nezastavlac sa pred !lad
nou náročnou Olohou. Pod feho taktov
kou hré SF Dvoi'4kovu NOYonetakt, Ca!· 
kovského f. aymf6ala . . • Mimo nUho 
prvého telesa d lrlgovlll aJ košlckO SF, 
orchestrálne sObory Cs. rozhlasu - l 
na rOznych koncertntch p6dlách. VoJ· 
tech Gllbrlel le vyle 20 rokov dušou a 
koncertn9m maJstrom Bratlalavak6ho ko· 
morn6bo adrul enla, ktoré s l vydobylo 
uznanie a pozornosť et v zehrenlčl [VIe· 
deň). Práve tofko Očlnkoval ll ko kon
certn9 maJster orchestra opery SND. vy- ) 
učove l trObku na bratislavskom Konzer
vatóriu ll stačil llbsolvovllf stovky vt
chovn9ch koncertov pre mládež a po 
závodoch Slovenska. 
(ľelenle vyznllmenanla !a .-ynlkaj6cu 

prtcu a titul ZaaiUIIt umelec, bolo 
oficiálnym ocenenfm Jeho tedlnečnel čln 
nost1. My, ktor! ho dOverne poznáme z 
pOdla, alebo z publika. skléňeme sa 
pred neochabufOcou tvorivou vitalitou. 
vykonantm u meleck9m dielom a z 
tlprlmnostl mu !eláme, eby ho elán ešte 
dlho neoptlšfal - k radosti t9ch, ktor( 
radi počtlvllftl dobrtl hudbu: od staročes
kef polky, a! po symr6ntu... (mk l 

l. 

estetiky muzy.kl, zv. B-7, Leningrad 
1987, 8. 18-44. 

sovietskej hudobnej estetiky 
Jarostowsklj: Utverždaf Jentnsklfe 

prlnctpy pertlfnostl l n8rodnostl. So
vetskaJa muzyka 1972, 1!. 7. s tr. 2-
23. 

T. Cllreoolkow: Aktualn Je za de čl sovet
skogo muzykafnogo tvorčestv8. So
vetskaJa muzvka 1971, č. 2. str. 2-
11. 

( Pokračovanie z 3. s tr. ) 
sorubodo6 ytsledky. Dokbala postup· 
•f• dobfjanfm ldeallatlckfch posfoll po
atawiť 11 pevne na platformu man:latlc· 
ko-leolnak6ho ul!eola. Z tejto bby po· 
•eruo •• sovietske! estetike nktzaf, le 
lludba ole je, ako hovori J. Kremlev v 
apomfoaneJ pr6cl .,vleobecn6 emao6cia 
IIUI&kel dule, ardea, fudakého rosumu", 
ela je umeolm schopným ., lpeclllckfc:b 

obrnocb podať odral retloet akutol!noe· 
ti a aktfwae apolupélaoblt ,aa ldeov6, etlc· 
kt a eatetlckt fozmovaale l!loveka a 
spolol!noatl. M. Skorlk: O progresslvnom l dogmatl· 

českom novatorstve. Sovetskefe mu· 
zyka 1971, č. B. str. 17-29. 

-Kon iec-

••• 
Pou! ltá llterattra: 
J. Kremln: Estetika v sovetskom muzy. 

koznanJl. Zbornlk: Voprosy teorll l 

O. Ordloolkhlle: RoJ tvorčeskof tndtvl
duarnostl v stenovlenll naclon8fno· 
go stllfa. SovetskaJa muzvka 1971, 
č. 9, str. 13-24. 

Koncert 
konzervatória 

Ot)a 24. Januára 1974 bol v ZrkadloveJ sleof Prlmaclál· 
neho P81éca v Bratislave koncert posluchál!ov bratislav
ského Konzervatória , ne k torom s a pod vedenlm Jtna 
Praga nta predstavil Komorot orchester lkoly s o s6· 
listami Mtirlou Fejelovou (III. ročn(k. prof. l Cernec· 
ká ) a Jozefom Malfkom (V. ročnfk, pror. A. Elanov6). 

Dtfllo G. B. Pergolesiho, G. A. Hllodla, A. Scarlattlho, 
W. A. Mozarta a M. Skorlka umožnili naJmä orchestru 
plne uphttnlf v~etky schopnosti: muslkalltu. mladlatvf 
alAn. temperament a nadlaole. 

V Concertine E& du r pre sUII!Iky G. B. Pe t•goleslho 
klurll (nž oa mene! výrazné Affetuos o J bolo s rubn9m 
uvo<tnrn vr.čern. podarilo sa orchest ru naplntt lcdnotlt vl\ 
čosrt prl lfchev9m obsahom. typlck9m pt•e diela vznikli 
hH:t• v obrlobl t•ozkvt>t u talianskeho baroka. 

~"fia Feju,ovli v dvorh érléch G. F. Händla (Xerxes ) 
a " Scarl8ttlho (Sento net core ) ukézela dobre veden9 
hlas i'lsttl 8 !stu ln tooáclu. Myslfm vš ak. !e by zo s tra· 
nv s61 l!>tky nezoškodtlo vlar e t osobného tvorivého vkla· 
du 8 vU č§leho poulltle kontras tu. ktor~m by s a dosiahla 
zrcternetsla formové výstavba á rll. 

IJžitočné •úťot.e 
V RedllkCI! tenečne( a zábav

neJ hudby Cs. rozhlasu v Brll· 
tl slave vyhodnotili dve vtzna~ 
né poduffttla. Prvým le súta! na 
pochodovú plesal' s dychovkou 
pod nhvom .,Plesňou za mterw. 
Redakcie vypisu je tllto stlťa! ul! 
oo druh9 raz. v s nahe obnovtf 
dobrO tradlclu masoytch po· 
chodov9ch plesni a podntetlf 
tvorbu autorov v danom l!6n· 
rl Stlta!e sa mohll ztlčastnlf 
le n členovia, alebo kandidáti 
ZSS. Prt§Jo celkove 15 skladieb. 
Po Ich zhodnoteni sa odborné 
komisie rozhodla udeliť prvO. 
cenu dvoflcl autorov Vterosl8v 
Metuš(k 8 Boris Droppa (vt· 
nok wleme strUif), druhtl ce· n. dostali Karol Elbert s TI· 
borom GrOnne rom (Zem aala 
rozkvltt l ll Zdene k COn s Il u· 
bošom Zemanom (PI111ft drni· 
by) . Tretiu cenu udelili Miro· 
s lavovl Brožovt a Zdeňkovl co. 
novi (N6m l netu mlar) a Ka· 
rolovl Elbertovi s textárom 
AloJzom Cobe Jom (Keby oplf). 
Dňa 21. XII. m. r. zasadala 

porota nad prácami, ktore pri· 
š li do sllfa!e o naflep§tu tlpra-

vu s kladby z oblasti sovietske! 
populárneJ hudby. Medz! 14 stl
fa!n9ml óprevaml sa obtavlla 
takmer polovica známych me· 
16dU, ako na pr. Pachmutovovel 
Pleaall o oeapokotoej mlados· 
tl, ruské Iudov6 pleseň Pollo· 
d trojka, alebo Mokrousovova 
Pl111l tr•todho lof6ra . •. 
Dr uh6 polovica tlprav 1e zauff· 
mavá t9m. !e preds tavuJe sll· 
časnt1 tvorbu sovietskych skla· 
datelov. Prvtl cenu zfs kal Zde· 
n~k Novák z Brne za aranžmán 
s kladby Borisa Mokrousovova 
Plesal froatow6bo lof6ra, o 
druhO. cenu sa pode lili dva fe 
aranžéri: Vleroslav Matu§tlt za 
úpravu skladby AlexeJa Corné
bo 06ha a Karol Ondrelčka za 
tlpravu gruzfnskel fudovet ples. 
ne (melódie zo známeho gru
zfnsko·slovenského fllmu Pre· 
rušená pleseň). ktoro otextoval 
Jozef Pavlovič a dal tel názov 
Tt spomienka d6voe. Tretiu ce· 
nu st odniesol Peter Smékal za 
aranžmán plesne Davida Tucb
manova a Petre Brhlovtča Pria· 
terky. 

A. BREZOVSKf 

· Všestranná 
osobnost 

AkUna osobnost zrejme oest6rne. 
Pracowot rellm o61ho 55·roi!n6ho tu· 
bllaota, ktorf je spojenf povinnos· 
ťamt v Troave a w Bratislave, te -
pri sdanllvet rosptflenosll - vefml 
pevnt. Vo wofnfch predpoludnlach al 
ud6 k ltyllstlckeJ práci, dotvá ra za· 
i!at6 teorellck6 práce a kompletizuje 
notov6 materl61y. V trnavskom unl· 
nrzltoom sbornlku wydal v posled· 
ntch rokoch plody nojlch vracroi!· 
ntcb anllenl. Je to nlekofko estetlc· 
kfch l t6dlf, ktor6 al treba prei!ltať 
v o6vbnostl , aby sme pochopili, o 
ilo J6novl Albre~tovl Ide. Jeho 6va hy 
11 pohybu j6 medzi estetikou a hudob· 
nou paycholó&lou, akcentoj6c vl ct'<y 
podmienky, ktoré owplyvl\uj6 hlbok6 
hudobn6 vnlmanle a ved6 k umelec· 
k6ma sttltku. V aleb wyalovu te svo· 
le oaobn6 obory a oajwlaatneJiie pre· 
nedl!eala. Ako osajatot analec vlo· 
lovej bry a aberater notont litera· 
ttry pre tento nbtroJ, pripravil pre 
tlel! kompletot bibliografiu. prevde· 
podobne Jednu 1 najuceleneJillch v 
stredneJ Eur6pe. Poal611 mu k tomu 
vlaatot ootowt arcblv, t6to zésobá· 
raft mnobfcb slowenskfch umelcov. 
Poklar bo posnáme, vidy ho na Jviac 
!tkala atar6 hudbe - oajmll baroko. 
Mloalt rok dokonl!ll k telto proble· 
matika rozsiahlu lt6dlu, kde chcel 
nov! fm spôsobom formulovať kompu· 
1ll!n6 a estetické prlnclpy budobnóbo 
myslenia baroka. Nie te to Jen po· 
hrad teoretika: v riadkoch čnslo pre· 
hovori praktik, u ktoré ho sa schá· 
dzaj6 komoro6 sdru2enla rôznych zo
akupenl. aby al po doJDácky - no 
dobre - zahrali star6 l novliu hud
bu. Vo nojom dome - v tejto pos· 
ledoej bratislavskej hudobnej rezlden· 
cll - dotdra jubilant svote vf sku· 
my, prltfma umelcov, radi mlad~m. 
ktort sa l(rupuf6 z bratlslank~ch 
umelec. lklll a alte vidy nájde dosť 
1!110 na to, aby dokhal, le !Ivot nie 
le leo pr6ca, ale l uvoroeole a rege· 
oerácle luds kfcb afl. To z neho robi 
vleatranoe vyrovnan6 osobnost. 

- R-

KONKURZ 

Rladltelatvo ĽSU v Novom Meste 
nad V6hom prllme od l . aeptem· 
bra 1874: 

1 ul!ttora hry na husle, 
l ol!ltefa oa tanel! of odbor, 
l ul!ltera pre vftvarnf odbor, 
1 učttera pre wyul!ovanle hudob· 

net vfchovy na pobol!ku v 
Cachtlclach. 

!Iadosti zaslelatte na riaditel· 
stn ĽSU Nov6 Mesto nad V6hom. 

Rladltelstwo Konzervatória v 21· 
line vypis uje a 6 beh oa obsade· 
nie varných miest pre ilkolský rok 
1974·75: 

1 miesto 
pre hru 

1 mle1to 
pre hru 

2 miesta 
pre hru 
clu. 

Interného 
na Uautu. 
Interného 
na puzounu, 

pedag6ga 

pedagóga 

loter n6ho pedag6ga 
na klavfr a korepetl· 

Poladowant vzdelanie: vysoko· 
l kolak6 - umeleckébo smeru, prf· 
padue absolut6rlum Koozenat6· 
ria 1 vlacrol!oou praxou. 

2 tadostt doložené životopisom 
zeslelette Dll adresu: Konzervat6· 
rlum v Zlltne, ulica Mar x· Engelsa 
č. 18. 

MOKO uakutol!oil v janu6rl tn. Ce•ký 
vel!er v Bratislave. V St6dlu NS kno· 
certowalo Dvoi'6kovo trlo v alo!enl: Ja· 
roalav Kvapil (klavfr), Fraotllek Poepf· 
111 (husle) a Jaroslav Chovanec (vlo· 
lool!elo ). V leb podani odznelo Klavlrne 
trlo c mol, op. 2, od Labomfra !elezn6ho 
a Ovoi'6kOYo klnlroe trlo t mol, op. 85. 
Hosťom tohto Cispel ného vel!era, porta· 
dno6ho v spolupráci 1 Pra11okonce rtom a 
Slowkoncertom, bol at znémy herec Jli'l 
Vala. Uviedol 11 Aryvkom z d r6my 
J. Mabena Jáoolfk, pn'slou F. Helasa, 
V. NenaJe • a ukUkaml 1 tvorby F. 
Srámka l A. Pi'fdala. Oalll program tohto 
cyklu bade 18. ll. t. r . Odzne t6 na ftom 
komora6 skladby Ovoi'6ka a Jan61!ka v 
podenl Owoi'6kovbo kvarteta a veria 
K. Tomana, V. Nnwala, ako al A. M. Pf· 
111. (M. Subow6) Klavirista Jozef Malik sl vybral z Mozarta 1Uav1rny 

koncert Es dur Ks. 449. Jeho Interpretácia bola doml· 
nantou podufetla , podanie orevy!lovalo obvvkld llrovei'l 
umelecko( výpovede poslucháča Konzervatória. Oprlm 
ntm vzťahom k predlohe a Jet prlmeran9m techntck9m 
zvl8dnutfm sa mu podarilo (d n1 menšiu neprehladnost 
v trete j časti l udrh( potrebné naplltle. Tento muzlkAin v 
klaviris ta nespor ne patri k tuterpretačnet špičke školy 
a zaslllžl sl. aby mal at naďale! vytvorené natvhod 
netšl!' twct mlenky pre dlll§l umeleck9 rast. 

V nasi Huu(úce( Partite pre al6i!lky od sOčasného so 
v!etskeho -;k ladotora M. Skorlka podal Komorn9 orcbes 
ter vefmt sugestfvnv pretav. pln9 rantézle . Skoda. žA 
Hudobnf lart pre &161!1ky a dva lead roby od W. A. Mo· 
zart8 nevyzne l ta k presvedč ivo, eko by sl bola vyža 
dovala kulmlnlicla ce!l.ho večera. C. DIANOVSK'f 

e Prabkt 1azzov6 dni 

budO 17. 1 18. marca t. r. 

v Radlopaláct. Trt kon

certy tohto podufatla sO 

tema ti c ky rámcované t9 

mlto hesfllmf· Ka kore 

'lom taaJU, Od bo,u lc 

rocku a l••• o~olo ata. 
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RUDOLF MACUDZINSKI 

Zo spomie 

Henry Marteau a mladý Rudolf Macud::iw1kl. 

IV. 

ok 
Cestoval som loďou do Alexandria . S 

manželmi Marteauovcamt 90lll 1111 stretol 
v pries toroch I. trle4y. Na itvrtf deň 
na~e l cesty zrneniU vmy farbu na sveto· 
azurovl1 a v dlaTke S il vynor t1 11 Afrika 
s bielymi domami Alexandrie. Po dvoch 
prlsnych pasových kontrolách sme ko 
nečnc opustili loď. Komplikovaná eoin~ 
rHvlzla bola v našom J)rlpade u lahčen~ 
t9m. že nad na~lm batožinami ma ' 
.,OI'hrannu ruku" diplomatický pas mil l 
stra. Odviezli s ma sa do hote lu MA tes tlr., 
v tedy na Jelegantnolšleho v Alexandrii. 11<11 
pouveternel pt·echád.lkR mestom. ktot·é 
v tetto š tvrt i pOsobllo ce lkom európshy. 
sme vtdoll n11 v~e~k9rh stl por.h p lagét l 
ozn11mu1úce koncert. Verký dote m na 
rnita urobilo moje meno s titulom -
profesor. Pomysle l som sl: .,To sa budu 
pozerať na 18·ročného proCesorlkalu 

tuna tl• l prfrody. Ubytovall sm8 111 • li~t
tell Eden Paleca 11 j a - so sprievod· 
com, tzv. d ragomanom - som s l pr e· 
zre l najdOie!Hejšle miesta tohto stredts. 
ka OTlentu. Prvf koncert v K6hlre bol 
14. H. 1926. V m iliónovom meste nebolo 
vtedy tedlnel koncermet s~ ly. A ta k sme 
hrll ll v m iestnosti kina. l:lruhS•kr~t vo 
ve fkocuk ré rnl Groppl 11 naposledv v ho· 
te li a tlonlll. Ant ná\i.tev/1 nesplnrlo na· 

~ ~ 
S~LL€ KLEBER 

DllUCitt t4 fEVttU 1926 l l O 11. 45 u . 

BETTINO CO NEGqANO 
1\ A l'llom1tur de prk tnto< } 

\ le grand Tiol onlete (J 

Henry MARTEAU 1 
1\K le conco.n d~ \ 

Prof. R. MACUDZINSKI ! . 
.~ ....... ) l' 

ProR;ran~-e 

1. Sonate pout P1111o fi VM>lon tn U. .,.~ op. 47 <••• ... • .... ., ... ,, '· '•• ,.,. ...... 
AU•.,. - M ltJ't'lri , • • u nu •o• l • '•'<46 .~ 

2. Coneonc.no <ti Ml m•neur op M r . . .. ~ol
All .. ,.. . ".." & ... ,. • ,..h4n~t • Ftu ll 

3. Hy,_ t Sie C t rrle l . ,_, 

lntroduct""' 01 Rondb Copn<C>QoO f . ,.,.,.,..., 

.f. D1111Aet : 
D•n'N ' védotMt r. ,. J.N. 

N a začiatku nál.;ho storočia sa trado· 
valo, že nnpnli pre spevákov zname· 

né Bavreuth prestUJ>nú stanicu na <;VO· 

tové pódiá. Niečo podobné sa stalo 1 
m ne: 

pertoár, htor9 by som sl mal prtpravt ť 
pro klavfrny sprtevod. 

Dva dni s me u. Hovne skú~ali. Doposlar 
som nikdy nesprevádzwf Marteaua -
ved s me s a s tretli Iba deit pred odplá 
vanlm parnlka. v Terste. V hudobnom 
obchode Papasten som dostal k d tspozl 
r l 11 dnu ltbu na tvll:enle. S Henri M11 r 
tcauom sme prvy deit preb ra li Kreutze 
r ov u sonátu a Mcndel~sohnov koncert 
POI>Oludnl som prAcoval samosta tne -
poctra poznámok mu tstL·a a večer sme 
pokračovali v zosuladcn! ďalšieh skla 
dlob. Popri cvtčonl m t však zosta lo dosť 
l!itsu na to, aby som sl prezrel llrl!bsku 
čn-.ť mos tu. Tu som uvidel ten prav9 roz· 
dtnl mudz l Európou 11 Orlento.n. Všade 
v ládol farebný a hlučný ~Ivot. čie rno 
oblučené ž.env so zaha lenými tvárami 
:"táll vedra stánkov. Impozantne oblože 
n ých ovodm a zrloninou. po u llcte ch 
chodili mul vo vsctk9eh s tupi,och hne 
det ľarbv. Zrlrdkíl som s tretol Eur ópa 
na. Dna ll. februára ml zoslalo do!oť 
čusu na to. aby som spravil výlet elek 
trlčkou k prieplavu Machmudlé a do bo 
tantrkel zá hrady uzh~ . 'l'ažko opfsaf 
nádhPru, ktorá sa naskvtla očiam. Po 
návrate z vychádzky sme sa t!lll polrle( 
do d v.rdla Alhambr11. kde mal bv( ve 
lllr koncet·t. IPho začia tok ~tanovlll po 
r lllda tPlln na 21.30 hod. - ako b9vll 
zvykom v AlrxanciJ•!t. Vefké hfachsko bo 
lo lilkmt•r p lné. Po obor.h stran ách la 
viska boli harémové lóže, chránen é ~e 
dfm zl\votom. Z hl Adiska nemožno do 
nic h vldteť. no z lavlska 'iOm r iskovll l 
pohTod do tednot z tyrhto lóži a zistil 
som. že namalované krásRvlce z Vých o· 
du by boli och otné Ihneď koketova ť s 
.,plnvým európskym Junákom" . Typický 
le a t s pOsob. Akým llfrl c ké obecenstvo 
pretavuje svoje nadšenie: fud l11 nielen 
tlieska li, ale l dupka li a vykrtkova ll. V 
drlorh 12.-13. februá ra sme s kúš111t pre 
koncert v Káh ire čra totne nový pro· 
gram. Hrali sme celé predpoludole -
aZ éto 17. hodluy. Ked ma ma tster prll
pustll, osvležtl som SR prechád7.kou po 
pobrež.f Stredozemného mora . Na dru· 
h9 deľl sme odl:oll do KáhJry. Cestu rám· 
covall palmové há le. ble\e mešity, prle· 
plnvy Nllu. na nich vera člnov; ťnvv l 
byvol!, ktoré čerpal! z rieky vodu. N~t l· 

vllčšlu čaq( cesty sme však strávili v 
rozhovoroch . komentutl1c vše tky zázr11 k y 

t l&h i M t l lo,.._,.,. 
7apttn.do ,.,....,. l 
o...,. d""" hOttrro.. ,,...,. 

Ako 18 ročn9 klavlrt-.td som v r. 19:.!5 
- vo vofn9 dell Cestlvulu - bol na vý· 
Jete v ncdulekom mPstečku Llchtenberg. 
C\avl;tlvll som tu rhyrnf!ho untP.Ica Henri 
l'larteaua. V emplrovom hudobnom salO 
ne, so štylovým blel~·m Bhllhnet•om sa 
mu.~;tcfrova lo a na poziadanle prttotn· 
n}•ch som znhrul na s~o~omlnilnom krid · 
le tetinu zo svojich s kladieb. Pri od· 
chode mt Martea11 daroval vytlt~ čok svoJ· 
ho dle ln l ndtroduztone e Cuga med .ta· 
ttva op. 23 pre organ - s rukopis n}·m 
venovanfm a výzvou. aby som sa po· 
kúsll vytvorit z to h to diela transkripciu 
vo rormo virtuózneJ klavfrnel s kladby 
ľáto ponuka ma očarll11, nuZ pustil som 
sa :. elánom do práce. V ten Istý rok 
som po<;lal autorovi nové znenie teho 
rozo;lnhleho diela. Zo Stokholmu m l p r i· 
~111 vl11stnoručne naplsaná pohfadnlca od 
mlltstra - s vyslovenlm nädete. že sl 
ro~koro vvp01'ute nové klav!rne znente 
svowt sk l&dby, O pol r oka - 7. 1. 1926 
- dostal n1ót otec doporučen9 list od 
Mllrtt!ltua , v ktorom vvslovll nasledulit· 
eu pottadllvku: nakofko teho klavfrn y 
matster ochorel, požiadal ma. čl by som 
ho nemohol sprevádzať n a umeleckom 
turné po Eg~ pte, Grécku a Turecku. V 
liste m01mu otcovi súčasne načrtol re· 

Pochopllefne, obsah ltstu vyvolal v ce· 
lej rodine rozruch . Ved meno MartP.au 
.ltHJnH:nalo vtP.dy a!;l torko, ako dnes 
David Oi~trar h . lsaac Stern. alebo lien· 
rvk Szt>t·rng. Aky to mu~el byt pre otca 
portt. ~ .. SH slllnum koncertným p11rtnc· 
rom nb-,olvt>ntll Joal.h mal Bol som tba 
tJilt• nwslurov v l. roi'nlku J)rn.r.skel MIIJ· 
'>l rovske l skoly - v triede prof. Vlll'ma 
1\urzn, ktorltho som pu.~;nal ako neupros. 
nf>ho zlhtt~ncu pokojného, 111čím noru~e 
n(iho p!.tnlsllrkl'ho rilst u. \ tem . .lO teho 
odpO\ e1f na prlpadný dotaz bv bola zá
fl!lrnQ 1\o rodtnnli rddll su u.r.niť'sln, Z.o 
podobná prilPiitosf s a vyskvtnn 11!11 ruz 
v žtvoto. Otec lu pr i!RI s t9m. že svotho 
kolegu Kurzu zl~ka dodatočne k súhla· 
su - krd ho postav! pred hotovú vec. 
IJt)/1 9. januára J926 sme teda potvrdili 
ponuku a žiadali sme oblasnlf všetky 
cestovné podrobnosti Dovtedy som ne 
hral s ma Is trom oni ta kt, no často som 
s prevádzaJ otcA l jeho žiakov na veret· 
nyrh konrertoch 11 v domárom kruhu. 
Pt·oto.,or Kurz prnhlAsil. že toto prijl!lle 
konrertného zli Jazdu znamená vyi(Jčenle 
z jeho triedy 1 z dalšiPho !ittldia. o 
mludlstvá tot.ba po zá žitkoch prekonala 
v ntky pochybno<>ll. Prlbllt.ll sa dell od· 
r.hlldu (3. ll. 1926) na trojmesačné tur· 
n l' do r D2'lprávkových krajin mimo eu· 
rópskych s vetad ielov. Zážltkv 'l' neho 
vám predkladám vo rorme dennlkového 
zázna mu. 

' 

Spoločná sútaž Cs. rozhlasu, 
časopisu Rozhlas a Hž 

Tri otázky pre vás 
Sprh nt' odpovede na otázky tre tf'l kvlzovet re· 

léti6, ktoru sme vysielal! 17. ll. 1974: 
1. Ceskí filharmónia , 2. Klnlrlsta Jan Panenka, 
3. Hn811s ta Joze r Suk. Autor lnterpretovanl't soné· 
ty - L. un Beethoven. 

Mená v9hercov 111. kola: Vecnú prémiu ča~opl· 
" ' Rozh las v hod 10te 100,- Kčs zlsklll' Jn11. Vác· 
In Poppe, Hliny 733 B, Ztlina. dlh ohra ture pla t· 
te Zl•kalJ· titrla Kovéfovli , Včelárska 8, Brall!.la 

\"11, Jozef Samo, LSU Vranov n11d Topfou, )ana 
Th11r7.0vá , Obchodná 2, Trencfn, Juraj Z11 rnovi~an , 
lanR~fl'ldová 42, Bratislava. V9hercom venuJeme 
"oncort na zelflll te, v k torom zaznetu Ich obln 
hfltté o,kladby. Okrem toho dos tanú polročné pred 
platné HZ. 

Oté.tky IV. s eí.tafnej relácie, ktorá sa ryrdela 
" O. ll. a 3. 111. t. r . o 15,20 hod.: 

1\ko sa volá roz~tdhla symfonická kompoz!cla 
). !:iukn, do ktorPt skladater vložil svoJu bolesť 
nad stratou A. Dvoráka a ženy Otllky? 

2 B. Smetana \ 'l nova l pamiatke Jedne l z troch 
zornrct9ch dcér Klavírne trlo g mol. Nttpl!;tr 
meno tohto dievčatka. ktoré v utlom veku uCt i 
vovalo neobyčaJným hudobným talentom. 

V čase. ked pracoval L. Janáček na svolel vy· 
niklllítcet opere. zomrela mu dcé ra Ofga. Nl\· 
pf~te nám názov teHo opery. 

Hudobný život 

Kupón 4 

Odpoude posielajte do 
11. marca l. r . na adre· 
1u: Cs. ROZHLAs. zo. 
CHOVA 3, 897 11 Rrat111la 
ta, Redakcia aymtonlc 
keJ. komor .. l 11 operne! 
hudby, Hetlo: ,.Tri otb · 
ky pra da". Priplite nli 
10~ obltbeoel s k ladby a 
nalepta kup6n z HZ. 

,_Prehliadka organistov 
Bratlalavská nrejnos( o n e j tekmer nepoi!ula. Dole· 

ru naj•äl!lie podujatie tohto drubu sa uskutol!nllo ~ 
budove Slezsk6bo mtzea ., Opeve, kde bol do~une 
umiutnený no•f . trojmenui lovt oraan bretialavsktho 
Konzenatoria. 

P"f vei!er patril iiNakom bratlslanktbo Kouenat6· 
rle (trieda pror. l . SkuhroveiJ . Otvorila ho Edita Sal · 
lalo~6. ttle dlevl:atko, ktoré v ak prekvapilo smelostou 
a Istotou, 1 akou pristupovalo k náročnému .,krilo'l· 
11kiímu" nbtroju. V efektneJ BoelmannovaJ Gotickej suite 
l ., KabelíčoveJ FanthiJ ukáza la vera muzikallty, zmys· 
lu pre romantický výraz a schopnosti prispôsobiť sa no· 
vým nnkovf m dano11tiam neznámeho ohtroja a pries· 
toru . Nemenej zaujala Alena Fabiínov6 pri prednese 
fitiaránsky jemného, na farebnií kontrasty a tempov6 
zmeny nbočného Pas torale C. Francka, potom v Ke· 
belál:ovej f'anlázll d mol, ktorú uchopila 1 pozorubod· 
nou muzlkantsknu dravosťou . Iný typ Interpreta .,,. 
rasti ., J6novl Vl. Michalkovi, ktorý k tlmočeniu Bacha 
pristupuje 1 ekademickou rozvahou, snallac sa predo
tletkfm o preclzny a jasot pradnea, bez poknso-. o dra· 
matlzounie detailov, alebo o maximálne tentpí. Trojica 
poalnchíčnv bretislankiho Konzenat6rla ., kddom pri· 
pade tspetne reprezentonla nolu lkoln a lfskala sl 
zasiUeni pozornosť a uxnaule. 

Na druhom koncerte han KozeJ xaon onttdčll svoj 
n teh k inlepretíicii mena! zníim,cb diel organotej li· 
leratiry (brel Buxte hudeho, J. du Prb, Mourta a Atal· 
na) . Dôraz kladie na vycibreule detailo• a na vyullu· 
nie neobyeajnfch reaiatrečných sehopno1tf. Jaho priklad 
dobre snhorňuje nrnosť or3anlato• k nhtroju , ocboht 
, tudonť no té • not6 skladby, l keď motnoatl 6i!htko· 
vanie st celkom o)ed lneli. V druhej i!aatl koncertu sl 
r;.,. K am rl o~ 6 zaumienila vyakiílet schopnosll ao· 
vliho nástroja na C16rembaultouj Suite, zalolenef ne 
t. vukovýcb kont rulocb franchakebo Ol'llana. Jej poku8 
vyzneJ hpeilne. V skladbách Zimmera a Ebena znova 
·tnkhala, že fej ioterpretai!nému naturelu je yefml bila· 
ka modernli tvorba , v ktorej demonllruje noln vyspalii 
techniku 1 impulzlvny, strbulicl preja•. 

Na ďallom koncer te • • predstnlll dve po1lnch6čky 

·tl~lckého konzervatória . Eva lot a 8 do., A hrala Bacha 
~ Mendelssohna. V svojom pomern e kr6t kom p roarame 
ukhala taJanl a nrl6aay prlatu11 k llflou dUarueo-

Copro<c f•p• /1'1 ~ 
l'iut 4t C.IICtlt Jlr(bottlft it It lmH PlP~IU a Ct. 

r RIX DE.S rL~C:E.S 
Lo~t• d .. r<\ t4 P.T. :.tOt l tlaut .. lltpar'->'eP T.30 
J.o••· 4t ,,.. , uo aak oa • 20 

LH blnt to sont ." untt l la S.~Llt! ~~~R 11 
thn: PAPA$1AN &- CA. 

E'ntokop,a dobol'élto plagaltt z egypt
IÁ'Pho t ttmé llel'lrll Mar teaua a R. Ma· 
cud;;irukeh o. 

~e oča kévlln la . Popoludnl som sl pozrel 
egyptskll múzeum . b.de pred krátkvm ča · 

om dopra vil i unik~tne nálezy z ht•obu 
Tuteochámona: sarkofá~t z čtstého zla· 
ta a m (Jm lu fat·aónll, vá.zy z alabflstru 
a vera vzácnych predmetov uesmlertlAI 
ceny. Na l~dovall tri vof11é dni bez kon· 
ce rtov. htoré o m vyoztl na výlctv k 
veikým pyramlda m. 11le 1 k cvičeniu pro. 
gramov n11 koncerty. O mojich spomren· 
kach by sa dalo pfsať do nekonetn11 . 
'o dnes su už pomerne z náme poznatky 

s egyptske J histórie - a tak sl pont · 
c h111me mte to pre spomienky 1111 ume· 
leckt'i činnost Zaznamenám IU v budu
com BZ. 

(Pokračovll nle v budúcom č!slP.l 

nniímo llntohnlu skladieb. Mlla4a Me 1 tk o., 6 do ltk· 
mer hodlaoYtho progremu uradile reprezentaUvny •f
ber (Bach, ~raack. Mendeluohn ). Nn nielen náročným 
• f berom skladieb, ale ej cltiiYfm rlalenfm mnoiltu 
lnterpretal!afcb probl6mo• sa snažil• onod iť atmOtl!i· 
r o Díirofdho, takmer racilíloYiiho •fkonu. Ja prljemn6 
knnitaton(, ze poll ~etleofnt prof. l. Sokola Yyraatí 
•l ' Koiiciaeh akuplni telanto-.anf cb orgenlstoY. 

Erika U a ll a o~ 6 {IRÍ ul za aebon ai zabraolfn6 
hpechy) pristupuje k iaterpretícil 1 filozotiekjnt o atl· 
hladom. 1 oblubou 'fJbladha problémy, •by leb sa· 
mostetne rleilla. Po ukUkach z Lnotakýcb tabulattr 
hrela Concerto ~t . 6metha·~amorlaakeho, roniahta, 
mnoboisako•6 dielo, ktorliho aíroky na kontrasty ďa· 
!eko prnyiuji bd ni anrmy klulekfch koncertn• • stí· 
vajt interpreta pred aefabkf problim. V obfibenej Zim· 
marovej Fantázii 1 toccate ukbale E. H 1 h n o v á zmy
sel pre hra~ost a pre1aantat rytmus, R6bert G ri o 
hre! skladby Wallbera, Linla a Ebena s patričným uý
raznenlm erekloy klasickej budby l dramatickosti ro
mantických • modernfeb skladieb. Ukázal, že Yôbec 1\1'.• 
mieni zaucha( akthnu l!lnnosť koncertného orsanistn. 

Ako dôstojaf dnr prehliadky f'yznel koncert dvoch 
poaluebíl!ok VSMU {triede prof. F. Klindu) . S •tnim
kou jedinej skladby prezentovell vflui!ue t-.orbu 20. slo· 
roi!i a , polltrídajtcu td'ai!nt pôaoblvoaf zdmych baroko· 
•fch a romantlckfeb tliel. Napriek tomu udržali pm•or· 
nos( publika ntl prnJ do posledneJ ch•ile. ZlatiCI! S u
ch á n k o • 6 hre la •• t~od Buxtehudeho, potom Hin
demitho•u ll. aoa6tu, Kerdolon ElenzJoni á Suitu so· 
tlatakeho a11tora G. A. Mulela. S obdiYubodnou 11íístra· 
denoaťou ulolhala aeaalt teebolckt probli!my týchto 
skladieb, ani na chtllu aezab6daltc na t frazoti sirén· 
ku : pane tlrtala ., rukách lmpulzf'lny tok budb1. ehl· 
fuedoae aaríbala 1 tampoYfml zmenami a sradácla· 
ml. Katari na L e l o • ll! o • 6 ~ oii!om aezaostala za no· 
joa •fboraou kola1Jiou. Portr6ty A. Oi!enUa a Sonáte 
d moJ M. Jteaara •yzaall • leJ potlaaf neob,tajne pre· 
nedi!l•o. Bolo pohtiltelai poaorout, ako aa publik11m 
zalatarHtu tlo poi!tnala .,poalucbíi!aky náročných'' 
s klatlleb, akon6ble • yeftl ai•Difiru nlk6ho •fkoan. 

Prehliadka alottHkfcb u111elcn•. uslmtoi!není na hl· 
mf CSR, dokunje - pras•edi!inllle ako Yafkt lllovA -
hrelakt apolapNcu a níjomnt pomoc ~ oblestl kultt· 
ry. A konei!ae: no•t oraen ottorf 1111porne no•t etapu 
vo Yf•oll alaYeoak6.bo orJaa0'16bo Ullltoia. Konzar•atll· 
ri um f~ epolupr,cl 110 Slo•koacertom) lata prispeje k 
lomu, aby sa ••lblillie prehliadky mlad ých talentO'I 
reellzonll ul ., lrallslne. a to 1 plnou publicitou, aby 
IIOIIIít!ili eko •fxnemni atinmly Ich rastu. o•t nbtroj 
c16wa k to.a1 fiatky JfHJOklatly. L. DOSA 


