
V. zjazd Zväzu skladateľov ZSSR 

Moskva minulfch dni 
V dnoch 2.-8. aprUa t. r . bol v Mos· 

ku V. zjazd Zväzu skladatelov ZSSR 
JIOd vfshtným heslom ,.Hudba adich 
•al". vy,namnehu a z6vain6ho ro· 
llonnia sovietskych skladatefov a hu· 
•obnfch teoretikov sa zúčastnilo 700 de· 
Jea6tov, 500 of iciálnych hostf a pozoro· 
ntelov z cel6ho sveta. Ceskoclovensko 
•• zjnde zas tupovali lllenovia C:esko· 
elovenskliho vyboru zvli.t:ov skladatarov, 
airodof umelec pro!. Eugen S u c ho ň 
- pred eda Cs. vyboru zvllzov sklade· 
tefov a predseda Zväzu slove nskfch akla· 
••telov, Lubomlr Ze l e z n ý - predge. 
u Zvlzu českých skladaterov • koncert· 
afch umelcov, dr. Václav K u ll e r 1 -
tajomntk Zväzu l:eskfch skladaterov a 
koncertných umelco'v, Pavol B a g l n -
léf opery SND 1 predseda Výboru Sto· 
tlllkého hudobnliho fondu a dr. 
L. Mo kr ý - riaditel SF a goneralny 
ltjomnlk Medzln6rodne t hudobnej rady. 

V 4jud Zväzu sovietskych skladatefov 
• prebiehal v precovne f e tmosf6re, 

ktoreJ alhnostny rámec umocuonlo 211 
umrleckých podujali, komorných, es· 
lrádnych 1 symfonických koncertov, ba. 
letnfch 1 operných predatave nl, prehrá· 
vok z megnelof6novýcb nehrhok z diel 
10vletskych skladatefov. 

V lirokeJ palete týchto podujali aa 
vlastne uskutollnile prehliadke natze· 

tlfmavejhj tvorby súčasných s ovlet
uych ,kladatr.IQ.V obdobie od IV. 
zjudu (' roku 1969 ). 
R okoflnie zjazdu , hlavný rererlit ge-

nenilneho tajomnfke T. N. Chrennl· 
~DYI, diskusn6 prlspevky popredných 
ekladatelov a muzlkologov a samotná 
prehliadka pozoruhodnej tvorby zo vlet
kfch nizov}'Ch republfk, to detko po
tvrdilo vefký rozmach sovietskej hudob
••t kuiUlry posledného obdobia, roz
.-cll. ktorý budobu6 umenie radi na 

Anketa 

k Roku 

českej hudby 

čelo prOJrBS(YDihO d111n11 V cellf kul· 
t6re Sovietskeho zvllzu. 
H lunf refer6t ja pozoruhodným a na· 

Jytlckým dokumentom o celel s(il!as· 
net hudobnej kulttre Sovietskeho zvlizu, 
materiálom, ktorf bude bohatým lrled· 
lom poullenia l pra lllnnost lleakosloven· 
ských nllzových orgánov. V bohatej dl!i· 
kusU, ktorá sa niesla v duchu otvore· 
nej a s6drubkej výmeny oborov, sa 
zhodne konltatonlo, fa cesta, ktor(i si 
Yylýl!lli skladatelia v ZSSR, je sprh· 
na. Referit l diskusné pnspevky zauja
mali stanovisko jednak k problémom 
utetlckým, orgenizallným, vydavatel· 
ským, k problematike koncertného zivo· 
ta, ako at kritickým pohladom oa aú· 
l:asný stn hudobnej výchovy na základ· 
nýcb 1 Yleobecoo·ndelhacfch skollich . 
Diskuso6 príspevky, ala at samotn6 pre· 
hliadka tvorby ukbala, te stillaaml iO· 
vletskl skladatelia - prolitrednu:tvom 
rôznorodých vyjadroncfch prostriedkov, 
a funkllnfm vyut fvenfm llillnnýcb kom· 
pozlllných technik - rlella vo svoje j 
tvorbe problémy vleobecne platné a ak· 
tulilne, so snahou o akce nt na spolo
llenský doped na poslucháča. 
pocbopltefne. Jednotlivec v . !ladnom 

prfpede nemohol navltfvtf v!letky 
uvádzané koncertné 1 hudobno-d rama· 
tlcké podujatie V. zjazdu Zvllzu s klada
tufov ZSSR, no at zlomok nadhvoných 
umelrckfc h a kcii dba moznos t zude· 
oheciluJIIceho nlizoru ., skutočn., neby· 
valom rozmachu súčunaj sovietske j hu
dobne( kultúry ako celku. S po:~:oruhod· 
ným ohlasom sa stretlo predvedenie 
XV. 1 y mr 6 nie O. Sostakovll!a a naJ mii 
jeho nov6ho cyklu plesni pro me"oaop
rin na texl M. C ve t 11 1 evo v e j, ktoré 
sugestfvna umelecky pretlmočlla s6111ltkn 
LeninJradskliho Klrovovho divadla Irina 
Bo 8 a ll evo Y á . Neobyllajnému záufmu 
a telila preml6ra nov6bo diela A. Cha-

ZASL021Lf UMELEC 

prišla raz diuadeln6 spo· 
loc11o~f. 11a ktorej meno 
.~a u~ ''epamtitám. V rc/l 
111terpretacii som počul 
Predanú ner.:estu. Sledo
t•al $Om ju bez dycllu 
Ako stredoškolák som 
hral v symfonickom or
chestri - podla potre
by na violu, alebo trúb
ku. Mat .~om tr1 ce~r. :!e 
som pr6ue v Banskej 
Bystrrci zažil skúšky, aj 
verejné predvedenie sym 
fonickej básne Josefa Srl· 
ka Legertda o mŕtvých 
vít~;;:ích. Toto dielo st 
vyžiadal od autora môj 
ttezabudnutetný če~kri 
profesor na Učitetskom 
ústave - K arel Stika. 
Geska prseň od Smetanu, 
Khékove zbory, rozkoš
tt~ Dvoŕákovl Dunky l 
Slovansk~ tartce, Kovaŕo
vicova opera Psohlavcl , 
Fibichova Jarní romanca 
pre zbor, orchester tt só
lo, Foersterove zbory -
to všetko bol reperto6r , 
cez ktorý ma skúsenou 
rukou a s velkou láskou 
pre veci 11árodnl viedol 
Karel Stika. 

V IIIOJOrn t:edoml sú 
llllt3ta preziartmé sln
kom a čaro ich obsahu, 
tajup/"a mrídro~r. ktorú 
o sebe tkrýr.:ajú, stí pre 
mna svetlom, 1.-torým sa 
o;ohacujem, ako vllútor
nou krásou. Na tieto 
tpomlenk·y nt$mle :::at:a 
nuf am raajme11s1 tu~1i. 
Ta.~·outo očurujúco11 
clwtfou je moje pr t:é 
atret1111tre s če.~f.mu hud
bou. Bolo to v Ba11~kej 
Bystrrcl v r . 1918. ,\tal 
som sedem rokov a na 
ndrneJtre ma prwtedol za 
ruku otec. Zt•ukoua t·e
lelmost hudby llaplría/a 
p•ttstor medzi ludrm, 
:rarrlu a omamovala nas 
relebnostou lwrmčmie a 
melóclre. Ces1.:o vojen,~kti 
hurl lia 11 celej ir1H rumert· 
tdlnej farbitosti prenika· • 
Ja de> skrytýclr kútikov 
mojej vmmat•ej duJic 
Ol'rern otecka boli t•~et
t i moji tiČttelia r a11ej 
lllldasti Cesi. .,Verné 

ANDREJ OČENÁŠ 
milováttí • •• "' z Precumej 
neveltv bolo prvým 
k rásnym dvojhlasom, 
ktor~ 10m ako 8-ročnrí 
chlapec hrával na kríd· 
lor.:ke s členom bansko
bystrickej vojenskej /md
by - ceskÍJm muzikan
t om Otom Novotným. A 
co vyčarili na dvoc/1 kla
rirtetoch bratia Bártov
ci, pochádzajllcl zo Su
mauy, k-torí ma zasvatili 
do techniky a hry 11a 
spommaný nástroj (ako 
eléva uoj e11skej hudby) , 
natolko rozvl11ilo moju 
predstan 1 o hudbe a o 
jej možnostiach, ~e až 
doposlat r.:erím mladist
vému presvedčeraiu, ~c 
to boli t1 najposobivcj~' 
1.-larmctisti, akých som 
T.·edy počul. l ch dvoJ· 
ltlasllé improvizácie na 
česke piesr&e boli pre mría 
tak ~llnyml dojmami, že 
dopo~iaC ich ;;:araclujem 
.na popredn~ mie~to. 

Do Banskej Bvstr iee 

Kedykolvek budem bl
lallcovaf &VOJU prác11, 
výslednou pra!Jdou bude, 
že to, na čom som po
sta!Jil prué 1tudob11é zá. 
klady, ml dala do vien· 
ka gelllál11a i:eskó hudba 
a j ej uSCaclttilý duc1t. A 
keby som znovu začínal , 

!Jybral by som &l bez roz. 
mýiíCartia ZIIO!Ju cestu 
lásky k tomu národné
mu, čo vyžaruje najge
lliälnej~ie zo Smetano- . 
v~ U ojej vla stt. 

29. IV. 1974 
Roč. Vl. 
Cena 2,- Kčs 
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... po podpísaní dohody o spolupráci medzi Z!Jéi:zom skladatelov ZSSR a teskoslo .. 
ve1tsl.·ým Dýborom zviizo!J .~kladatelov. Snlmka: P. Bagan 

~aturtana: S t y rl r ec l l a t f vy a f ti· 
gy pre k l a v 1 r , Z novet orchestrAl· 
net a orotoriálne j tvor by uviedh diela 
A. E A pa j a (o rató rium Lenin a nami). 
A. P e t r o v a (voká lno-symfonická fres 
ka Peter l.) J .... s k or l k 1 (Koncert pre 
orchester) a najmii O. Ta kt a k l l v l· 
l lh o (Gurljakó pie10e). 
N esporne na jvlilllou umelackou udalos-

tou minulých dul v Moskve Vlll k 
bola premiéra opery S. P r o k o f l e v a 
H rá ll 1 vo Velkom divadle) . Tol o ran 
nll dielo sklodatcra l rU la B. A. Pokrov· 
sk ý, dir igent A. N. Lozorey a výtvarnfk 
V. J, Leventa l) om o vo vynikajftcaj In · 
sr.enáci i, naznal!u j6cet novli ume ler.ké 
vy bOJe 1edne t z no jviil:lllch scén n ela . 
Nhlteve ba le tov S p ar l a k u s A. Cha
~atu r la na, A o n a K a r e o l na R. Sl!ed 
r l oa l opery Co l a s 8 r e u g n o n 
O. Ka btllcvské ho bull velkýml umelecký· 
mi zátltkaml. 
S hrdostou mužeme konlta tovaf, le 

lleskoelove nská hudobná kultúra má 
v Sovietskom zväze dobrých prlatofov 
11 obdlvovotefov. S vefkým úspechom 11 
ne zjazde s tretlo vyatúpenle ndúceho 

lleskoslonnskel d elegácie, ná rodn611o 
umelca prof. Eugena S u ch o h • . ktorý 
zrekapltulovel n á jomn4 ulHtolln6 1poln 
prlicu poalednliho obdobia. Počas zju• 
dovébo rokova nia sme sa znov u a xno
vu mali molno ť presved lli t o úprimnom 
priateľstve soviets kych s6drnbov , pri· 
llom podpfsanle Dohody o s poluprá ci me· 
dzl Zväzom skladotofov ZSSR 1 Ce1ko· 
s lovenským vfborom zvlh:ov skladatefov 
- počas oalej náv tevy - ne roky 1974 
a l 1978 zohfadňujo kvalltatfvne nové, 
progreslvne formy obojs tranne procpd· 
net spolupráce. K niljpozoruhodneflfm 
zimerom v rámci Dohody o apoluprtcl 
patri uskutočnP.nie Stlmlná ra o kritike 
l 1975} a Kon ferencie o 111\časnet •o•let· 
skal a lleskoslovenskef opernej tvorba 
(1978). 

·S končil 56 V. ztpzd Zväzu ~,skladaterov 
ZSSR, zjazd,· ktor9 bude nadlho In· 

iptrujliflm zdrojom nlelon pre · oblasť 
sovietskeJ hudobneJ kulttlry, ale l pra 
hudobn9 život v Ceskoslovensltu. 

PAVOL BAOI~ 

Snímka: J. Kob;:a 

Dňa 22. marca t. r. pripravila Hlavná redakcia vysielania pre deti a mMde! 
Cs. rozhla:.u v Bratislave mlltl alávnosf. Odovzdali na net ceny vltazom sutaže na 
plesne a zborové skladby pre deti pionierskeho veku , ktoré vypl~>al rozhla;; pri prl· 
Jezttostt 25. výročia zalo:lenta PO SZM. Do uzávierky, ktorá bola 31. XII . m. r .. prl!ilo 
17 hudobných diel. Porota, ktoro! predsedal Alfréd Zemanovský sa rozhodla udeli( 
ceny takto: l. cenu dostal zasl. umelec Milu Novák za Tri pionierske p iesne pra 
detský zbor a klavtr na slová Bleny Cepllekovet. Dielo Je venované 25. v9ročlu 
ľO SZM. Druhú cenu udelllt tak Isto Milanovi Novákovi za Tr i detak6 plesne na 
:;lovA Stefana Ladll lnského .,Vcfaka uJo partizán•. Dielo Je venované 30. výročiu 
SNP. Tretiu cenu porota neudellla, no navrhla mimoriadnu odmenu Ia orovl Bh ll· 
kovl zo plesei\ pre deti a školsktl ml4dež ,.Metka Zem" na b4seľ\ Tomáša Janovica. 
Slávnostného vyhlásenia vUazov sdfde sa ztll!astnll l fén l:!erný zo SÚR PO SZM, 
ktorá sa podlelala na vyhláseni akcie. V ťívode predseda poroty Alfréd Zema novskf 
vyhodnotil kvalitu zaslan9ch skladieb. V prvom rade vysoko ocenil tvorbu Milana 
Nováka, ktorá Je nielen Ideovo závažná. ale prihliada vo všetk9ch parametroch na 
~pevácke možno;;ll l v9J'azový svet deti. Mal však pripomienky aj k tn9m skladbám, 
ktoré boli zaslané do sťífaže. Zdá sa, te viackrát bola podcei1ovaná náročnosť l ume
lecký vkus deti. Zastavil !IB 1 nad skutočnosťou, !e stlfa! oboslalo Iba lO autorov 
so 17 prácami. Prflllnu vldf nielen v skladatelskom nezáujme, ale najma v tom, to 
1e málo textov9ch podkladov ktoré by mali 1 na rovnako vysoke( tlrovnll poetlckli 
oj ldeovtl s ilu. SkladateJ vo svoje( tvorbe sa Iba t ažko mOža oprtef o hásnlčky, 
ktoré nema)tl tieto atrlbtlty. ján Cern9 za SúR PO SZM s vďakou kvltovul lnlclatf· 
vu rozhlasu. ktorému c;a podarilo p re klentlt takmer 10- ročnO prestávku v tvorbe 
pOvodných pionierskych plesni Pr.snlčky odmenené v s tlta!l Cs. rozhlus it holi ve· 
rejno predvedené na koncerte dňa 27. IV. t, r . - pri pr lle:lttosll · osláv 25 • výrollta 
PO SZM, - uJ-



Vladimir Gregor uverejnil • brnenskom abornfku - Otázky dl
Yadla a fllmu - zaujfmavú itúdiu "Svetová detská opera na 
nových cutách". Autor v ne j uvažuje o vzťahu obecnej pedago
g iky a psychológie k opernej tvorbe pre dell. Gregorova lltúdia 
má faktogra fický ráz a prlnáb rad cenných materiálov k málo 
spracovanej tematike. (RA l 
Nakladatelstvo ODEON vydalo preklad kn ihy !! lena franclízskej 
Akadémie René Huygha " Rei! obrazov vo svetle psychológie". Pre 
hudobného historika je zaujfmavé pozoroval', ako autor vo svo
jich psychologických rozboroch starého i moderného výtvarn~bo 
umenia dospieva ku konš tatovaniu lízkeho vzťahu medzi maliar
stvom a hudbou. 
Baletný súbor Sliezskeho divadla Zdeňka Nejedlého v Opave 
pripravil ·československú pre miéru baletu národného umelca BĽR 
Mar ina Goleminova - Nestiranka. Balet, ktorý vznikol v r. 1940, 
l:erpá z ro.zprávkového námetu a po hudobnej stränke má impre
sionistický charakter. Realizátori zdôraznili v inscenácii predo
vlletl<ým folklórne a e tnograf ické prvky. 

SlovenskA klavirilltka Klára Havlfkovlí mala dna 5. aprlla l . r. 
recltét v polských. Katowiciacb. Drub6 polovica programu bota 
yenovanlí tvorbe E. Suchoňa. O deň neskôr nakrlícala 20-minúto
"Ý program pre tamojllu televh:iu. Bol zostnený z diel Scar
Jattiho, Händla a Suchoňa. Na jeseň mé znova pozvanie do Ka
towic kde uvedie v rémcl Roku l!esket hudby Bendov Klavlrny 
kono~rt 1 mol. V aprHi t. r . bude nakrúcať pre krakowskt tele
yfzlu hudobný tllm, v kt.Prom uvedie Suchoňovu Rapsodické sui
tu. Po tieto dnl realizovala i vyst6penie vo Varllave, kde hrala 
Sucholioya diela, a to v CeskoslOYent~kom kultú rnom stredisku 
(18. 4. ) . 
Dirigent Antal 06r6tl ja predsedom Dvorékovet spoločnosti v 
Londtna ktor6 aalolill v marci t. r . - s platnosťou pre Velkú 
Brlt6nlu.' "Patr6nml" Spolofnoatl s6 )ole( Suk a britský bádater 
Dvoi'6ka - univ. prof. dr. John Clapham. Spoločnosť bude spolu
pracoYať s materskou orsaniziciou v Prahe a rozilirovať pamiat
ku na osobnosť a dialo Dvoi'6ka v anglosaskom svete. 
Vydavatelstvo Supraphon vydalo v edlcli Comenium musicum 
knihu Vladimlra Gresora a Tibora Sedlického: Dejiny hudobnej 
Yfchovy v českých zemiach a na Slovensku (Praha 1973). Autori 
aa zaoberajú nielen hudobnou 'Výchovou i kolskou, ale aj llrokou 
oblasťou mimoikolsket hudobnej výchovy. Ich dejiny sú nielen 
krltlckfm vfkladom jednotlivých hudobno-výchovných koncepci( 
a výruný'ch osobnoctf, ale tief rozborom spolol!enských tende~
cll ktor6 " jednotlivých obdobiach viedli buď k zvýrazneniu 
hudobno-výchovných snib, alebo k Ich pollal!cniu. Snaha vidieť 
hudobn6 výchovu ako dynamický proces, vedie autorov k radu 
paralel, z ktorých sú zrejmé česko-slovenské a e urópske súvis
losti . (RA l 
Stať Miroslava A. Huskn Slaveoské partizánska pieseň (Ozveny 
Slovenska 74) privom vzbudila pozornosť. Strohý terénny vý· , 
akum totll ukézal, !e partlzénska tradfcia beskydských hôr dala 
dokonca nový zmysel niektorým starihn ludovým piesňam -
najmä tým, ktoré sa zaoberajú zbofnlckou te matikou. (RA l 
S l o v a o s k ( ume l ci v z ab ra n l č 1: Slovenská filharmón ia 
uskutočnila v dňoch 2.-8. IV. koncertné vystúpenia v Bul· 
baraku a v d lioch 17.-30. IV. absolvovala turné po NSR a Svaj
l!iarsku. Slovensk6 kvarteto bolo v dňoclt 27. 111.- 8. IV. v NSR 
a yo Svajl!iaraku. Dlrlsent Mario Klemens v prvef polovici aprlla 
tčinkoval v Rumunsku - podobne banskobystrickl umelci (Voj
tech Javora, Božena Fresserové a Vojtech Koc iá n l vystúpili ~ 
rumunske j Conslanct v rémci výmeny sólistov opier. Peter MI
chalica a Ľudovft Marclnger mail 15. a 18. IV. t. r . recitály v 
Bulharsku. Ferdinand Klinda hral Suchoňovu Symfonické fantá
ziu BACH v DrUďanoch. 

SKOLA A HUDBA 

Malacká hudobná jar 
ha Mestského domu osuety. Dnes sú Malačania 
hrdí na suojtt, tahto roku už 10. malackú hudob ... 
Tltí jar . 

Rozuoj hudobného žiuota na Slouensku doku
mentujú mnohé kultúrne podttjatia. l keď r:e
máme ešte takú siet malých kultumych centier, 
al.·u napr. v Cechach, nemožno p~uedaf, žeby 
sa uykonalo málo. Dokladom toho stt mnohé lm
dcbné jari. jesene a cykly letných koncertov. Jed
ným z miest, kde poriadajtí prauidelné cykly 
kortcertou, Stí aj Malacky. Tohto roku tu u.sk.u
toi:nia už desiaty ročmk "Malackej hudobne] Ja
n". Iniciátormi tohto podttjatia (jediného v ok
rese Bratislaua-uldiek) bola trojica: dr . . Barn~
báš Simoni, Jozefína Bra11talouá (naditel
ka Mestského dor~w osvety) a Augustín Ju r k o
u i č (riaditel' ĽSU ). Mestský národný uýbor _?r i
jal myšlienku por iadania cyklu koncertou vaznej 
hudby a je nápomocný pri jej realizouaní podnes. 
v Malackách nemajú kttltúrrty dom, a preto po
dujatiu pomohlo, keď MsNV dal do použíuan.ia 
ĽSU miestmt sinagógu, ktorú adaptouali na *lon
certntí sieň. Doutedy boli koncerty v miest
nej sokolourzi, alebo u kine. Obecenstuo bolo tre
ba ti~ zí.~kaf, uychoual'. Vetktí tílohu na tomto 
poll sprauila miestna Ľudouá škola umenia, ktorá 
mala vplyu 11a prístup detí a rodičou k hudbe. 
Om sa - spolu s miestnym Kruhom priatetov 
umenia - stali základom rodiaceho sa publika. 
To, že jednotliué koncerty sl zobrali pod pat
ronát národné podmky v okrese, bóla zasa záslu-

Pruý koncert odz11el 30. aprí~a 1965 - na pro .. 
grame bol prierez operou Bedrtcha Smetanu -
"Predaná nevesta", u podaní popredných členoiJ 
SND u Bratislaue ( M. Kišo11ouá-Huboua, dr. Gus 
tá:; Papp, A. Baránek, klauímy sprieuod S. Ma·' 
cudzinská ). Podnes odznela 11a Malackej ltuclob .
nej jari 50-ka koncertou. Nte je to síce uelké tí~ .. 
lo ale v Malackách sa od začiatku usponadatella 
Sl;a::ili skôr o kvalitu, to dokazuje nielen dra
maturgia, ale aj mená umelcov, ktorí sa doteraz 
na nej zúčastlllli. Zo sólistou speuák_ou ~o bo~i 
(okrem už spomínaných) A. Peliáškova-Ka)aboua, 
J. Blaho, N. Hazuchouá, J. Martvoň, J. Smyčková, 
G. Beňačkouá. J. Spaček, klauiristi K. Haulíkouá, 
M. Karin, E. Flscllerová-Martuoňouá, manželia Ma .. 
cudzinski, H. Gáfforouá, l. Paloulč, M. Starosta, 
z huslistov tu uysttipil P. Michalica, J. Spitkouá, 
z komorných stíborou treba spomemil' Slovenský 
komorný orchester, Slouenské kuarteto, Slouensk~ 
dycltoué kuinteto, Camerata slovaca a Slouensky 
filharmonický zbor . K oncer ty si vypočulo asi 7000 
poslucháčou (do toho nerátame koncerty pre mlá ... 
dei). Skalská mládež má u rámci Malackej hu .. 
dobnej jari cyklus osobitnýc/' ko,tcertou, n~ kto ... 
rých často účinkujú poslucháči K onzeruaton a a 
VSMU. Tohtoročnú 10. malacktí hudobnú jar (bu · 
de u mesiacoch apríl - máj) dramaturg ickv 
ovplyvni 30. výročie SNP a Rok českej hudby. 

z rozhlasovej dielne 

Na nové tvorivé plány Ko· 
morného združenia Cs. rozhla· 
su sme sa spýtali jeho um11· 
leckého vedúce ho a d irigenla 
Vlastimila Horáka: 

R ozsah dramaturgického plá-
nu Komorného združenia, v 

ktorom pôsoblm ako dingenl 
1 umelecký vedúci u1 23 ro· 
kov, nebude v tomto roku vid· 
zaný iba no mektoré štS'lov6 
obdobia. Naopak. je velmi Sl
rok9, zameraný od hudby rc· 
nesančnej až po súčasnost. Na
priek tomu, že v našej drama
turgii tvor! dominantu hudba 
obdobia klasicizmu, ktorej na· 
hrávky dosiahli medzinárodné 
uznanie, úzka špecializácia na 

toto obdobie by mohla zname
nať lnterpretatné ustrnutie. je 
potrebné prináša ť vždy nové In
terpretačné poznatky do ume· 
Ieckej tvorby. jednou zo skla· 
dleb, na ktoreJ sme sl overo
val! nové prlstupy, bol! Riccer
carl od Palestrfnu, ktoré sme 
nahrali pre rozhlas zatiatkom 
tohto roku. K Roku českej hudby by som 

povedal tofko: česká hudba 
- zvlášť diela mannheimských 
skladaterov - tvorlli oddávna 
súčasť nášho repertoáru. Pri· 
pravujeme niekofko nahrávok z 
diel starých česk9ch autorov. 
Realizáciu Krumpholzovho Kon
certu pre harfu a orchester, 
ako aj Vai\halovho Koncertu 
pro vi ol u a orchester so só· 
listami M. Vildnerom (harfa l 
a M. Teleckým (viola l sme už 
uskutočnili a čoskoro st ju mO
žu poslucháči vypočut vo vy
sielani. Z premiér súčasný~h sloven-

ských skladatefov sme v 
tomto roku naštudovali a -spo· 
lu so sólistami SND ( N. iláZU· 
chovou e F. Llvorom l Milost
né piesne od Zdenka Mikulu a 
z nových Mlkulov9ch úprav 
plesni M. Schneidra-Trnavské
ho sme nahrali 22 národn9ch 
plesni v spolupráci so sólista
ml SND. y rozsiahlej obnove skladieb 

bratislavského rodáka j. N. 

RAFAEL HRDI~A 

Hummela, ktorý uskutočňuje 
Symfonická redakcia Cs. roz· 
hlasu, som zrekonštruoval a 
zrevidoval Velký koncert As 
dur pre klavlr a orchester a 
Concertino pre klavlr a orches. 
tor G dur. Prvé dielo malo 
rozhlasovú premiéru so sólis
tom A. Catarlnom a Concert!· 
no budeme v najbližšom čase 
nahrávať s prof. R. Macudzin
ským. V pláne máme spolu s 
gitaristom J. Zsapkom reallzá· 
ciu Hummelovho Koncertu pre 
gita ru a orchester. Renesancia 
Hummelovho diela nie je do
star v našom hudobnom živote 
plne využitá. Zatial sa o pro
pagáciu teho skladieb stará 
rozhlas, televlzla 1 OPUS, kde 
vydali dlhohrajúcu plati'iu s 
llummetovýmt skladbami. Bolo 
by dobré, zauj(mať sa širšie o 
skladatelský odkaz bratislav
ského rodáka a uskutočniť rea
lizáciu tých diel, ktoré nevyšli 
v zahraničných gramafónových 
ecllclách. Bol by to záslužný 
čln 'l hladiska hudobnovedné· 
ho, ako aj pri šlrenl dobrého 
mena našich Interpretov. 
y erP.jné vystúpenia: máme 

sfCrben9 koncert z tvorby 
slovenských autorov. Jeho po· 
riadateram má byt SHF. S0-s1l• 
časnou hudbou sa predstavhne 
1 viedenskému obecenstvu na 
dvoch koncertoch - jeden bu. 
de na Wiener Festwochen 1975, 
kde budeme brat už po platy
krát. Naše plány sú bohaté, ve
rim že sa nám Ich podar( 
usk~točnlf. -el!· 

JUBILEUM Mariána Lapšanského (absolventa hus
touej!! triedy ĽSU u Rim. Sobote). 

ĽSU, ale rounako chýbajú aj náročnej
šie tiprauy pre konzeruat6riá - a to 
pre rozličllé hlasoué rozsahy, niele11 pre 
soprán a tenor. Takisto je potrebná re
edícia umelých piesní a vydanie r uko
pisných zbierok. V slouenskom prekla
de chýbajtí vydania klasického piesňo 
vého repertoáru . .. 

M. Ruppeldta) na tému .,Metodický po .. 
stup nástrojouej hry pre PHV a náculk 
lmprouizačllého klauírneho spr ieuodu 
pre ročníky 1.-7.". Spoluautor om je 
mladfí slouenský hudobný skladater Igor 
Dibák. Pedagogického čítania sa okr em 
pedag6gou ĽSU ztíčast11ili aj Stídr. in
! pekt. Zlkauská, 'Bakalár , vedúci pra· 
cou1~ík VOP prof. Ste[a11 Kantor. Vede~ 
ním pedagogick·ého čítania bola poue• 
rená vedúca kabinetu HV Pedagogického 
ústautt mesta Bratlslauy prof. Z. Ivanič
kouá. 

Ľudová §kol a umenia v Rimauskej so .. 
bote osláulla 25. výročie svojho založe~ 
nia. Pri tejto príležitosti uspor iadala 
stretnutie v§etkých absolventov, ktor í sa 
po ukončení ĽSU ďalej hudobne vzdelá· 
vall, ako i slávnostný koncert býualých 
:Eiakov §koly. Počiatky 1tudobnej školy 
v Rimauskej Sobote siahajií do roku 
1930, kedy ju - ako miest11y odbor 21· 
veny - riadil profesor hudobnej výcho
vy na gymnázitl Ladislav Lackner (ne 
skor§í tistredný in§pektor hudob11ých 
šk6l). Skola nepreru§lla svoju činnost 
ani počas vojny. Od roku 1950 sa stala 
mestskOm tístavom pod patronátom 
MNV. Pri hudobnej škole bol činný or
chester l k omomý orchester. Po poštát
tlenl hudobných šk 61 prevzal jej vede
nie (až podnes) Tibor Gabonáš. Rimau
skosobot.~ktl ĽSU euidouala doposia( tak
mer 1850 žiakou, absolventské vysved
čeHie získalo 450 žiakou. Od roku 191.8 
sa ďalej hudobne vzdeláualo 45 absol
ventou. Po reorganizácii v r. 1963 má 
poboi:ky v Safárikoue, HnúšH, Tisovci a 
Jesenskom. Jej žiaci sa zúčastňujú rôz
nych súl'aží a uyvíjajú kultúrno-osveto
vú práct' pri Okresnom dome osvety 
(ženský zbor pri MsDO vedie r iadite( 
školy). ĽSU u Rlmauskej Sobote má t. č. 
13 učitel'ov a 267 :žiakou. Za záslužmí 
prácu odmenil Odbor kultúry MNV čest
nými wmaniami dlhoročných uč/tetou 
školy (Gabonáša, Horváthovú, Ličkovtí, 
K ardoša a Nagya). Na slávnostnom kon
certe 9. 2. 1974 účinkoualt bývalí ab
soluenti Š'koly: klauir ist ka Zuzana Mol
nárovd, akordeonistka Gizela Turčana
vá a huslistka Gabriela Gabonášová, 
ktoré študouall na košickom K onzer
vatóriu, klauir isti Gordana Daxnerová a 
LadislaiJ V aszlly - absolventi žilinského 
Konzervatória. Vyurcholením koncertu 
boli ušak nesporne dua uýkony klauiris
tou: Petra Líčku, absoluenta Hudob
nej akadémie F. Liszta v Budapešti a 

VIERA ZlTI\A 

UZITOC:Ne STRETNUTIE 
Ľudoué §koly umenia sa od suojho za

lozenia stati aj llahríou žiakou, ktorí ma
jú ttadpriememé umelecké nadanie a 
chcú r ozuíjat suoj talent na konzerua
tórtách. Nie je tomt' dáuno, čo ĽSU uo 
suojich začiatkoch nemali dostatok od
borne pripravených pedagógou, teda 
stau, aký uidíme zaviie ešte dnes 11a 
ZDS prl predmete hudobná výchova, kde 
je elite málo odborníko u - a uiac ochot
ných pomáhačou. Teraz sa situácia na 
ĽSU, najmil pokia( Ide o odbor uýcho
uy speutt, začína podstat11e menil'. I pre
to sa ukázala 11euyhnutnosť stretnutiU 
uyučujúcich speu na ĽSU v Západoslo
uenskom kraji s profesormi bratislau
ského Kom:eruatória, od ktorých vyšla 
iniciatíua. Na februároué stretnutie pri
šla uäčšina pozuaných - z Leuíc, z 
Trenčína, z Pezinka, z Kremnice, z Tr
nauy, z Dunajskej Stredy, z Piešta11, 
zo Samorlna, z Nitry, z Deuínskej Nouej 
Vsi, z Komárna, zo Zuolena a z troch 
škôl z Bratislauy. Zla(, niektoré školy 
nepouažovali za potrebM na uýzuu ani 
odpouedat. 

Zídení pedag6gouia sa rozhodli upo
zorni( kompetentných činiteiov na dô
ležitost výchouno-progresívneho proce
m na ĽSU, priamo u odbore spevu. Prav 
da, v pedagogickej činnosti sa vysky· 
ttt}ú aj také prekážky, ktoré uiac-me
nej z nezáujmu 'iných činiteľov brzdia 
rast mládeže: školám chýbajú notoué 
materiály, ktoré sú súce pre ich uýut
bu. Nateraz je situácia taká, že notoué 
materiály zapoíičiauajú žiakom pedagó
govia. Ziadall by sa reedície slouenskOcil 
Cudouých ptesní u Cahších úprauách pre 

Vie .~a. že na ZDS je 1mdobná výcho
va zuiič.~a na niž!om stupni, lebo niet 
do.~tatok odbomých učiteiov hudobnej 
uýchouy, ktorá sa zuilčša supluje neod 
bormkml. Tomuto stauu, ako sa na 
stretnutí kon§tatoualo, možno odpomôcf 
uplatnením sa ultodných absolventou 
konzeruatórií ako kualifikovaných peda
gógou vo ušetkých ročníkoch ZDS. Uka
zuje sa, že poslucháči konzer uatórií, kto
rí sa po maturite chctí zameral' na pe
dagogicktí činnost, potrebovali by mar 
v konzeruatoriálnych učebných plánoch 
zahrnuté aj pouinné náčuuy na ĽSU a 
ZDS a v posledných duoch nadstaubo
uých ročníkoch žiadala by sa i vyučo
uacla prax. Pedagógouia ĽSU, uychádza
jtíc z praxe, žiadajú na dosiahnutie cie
ta zreuidouanie a zmenv spôsobu vy
učouartia speuu - zo skupinocej uýuč
by na uýučbu Individuálnu, preswwtie 
obligátneho klauíra do nižších ročníkou, 
aby sa tento predmet stal potrebnou 
.~ličasfou výchouy speváka. Pokiar ide o 
ko,~frontáciu metodických postupov na 
ĽSU s pedagógmi konzer uatórií, žiadalo 
by sa zabezpečit metodické centrá pri 
konzervatóriách na Slouensku. 

ŠTEFAN HOZA 

PEDAGOGICKe C:lTANIE 
Dňa 14. f ebruára 1974 uskutočnilo sa 

z podnetu Pedagogického ús tavu mesta 
Bratislat•y na Ľwl "'! j škole umenia na 
Exnárovej ulici prué pedagogické číta
nie učiteliek ludoPýC 11 škôl umenia Ja
ny llrdinouej a Aw1y Kutlíkovej (z ĽSU 

Prítomné učlteiky boli autorkami in~ 
formouané o tom, že ide o príručku 
určenú predoušetkým pre učiteCou - za. 
éiatočnrkou, ktorí stí často postauení 
pred problém, ako st nájsl' uhodný me-· 
todický postup pri uyučouaní klauírnej 
hry. Práca má byl' dobrým poradcom 
a pomoc1tlkom a má prispieť k uylepše
nlu spôsobu príprauy uyučoua1lia hry 11a 
klauíri, ako aj klavírnej improvizácie. 
Svoje teoretické zdôuodnenia, uyclládza
jtíce z ich dlhodobej praxe, autorky pod.
ložili hneď praktickými ukážkami na ži .. 
uých modeloc/1 - žiakoch ĽSU rôz• 
nych vekouých kategórii. 

S velkým záujmom si prítomní uypo.
Čilii čast' o klauímej improutzácii, kto~ 
r ej sa začína u súčasnej dobe uenovaf 
čoraz vilčšia pozornosr. I nformouali o 
adekuát11e uolených formách práce a 
príkladoch, ktoré by prispeli k vzbude· 
niu záujmu detí o nástrojoutí hru a im .. 
proulzáclu a hravým, nenúteným sp6so~ 
bom ich naučili har monizouaf a impr o
vizoval' sprieuod k ťudouým a iným ples· 
ňam, naučili ich improvizoual' melódiu 
a viest' k spráunemu harmonickému cí 
teniu. l t tt sa snažil i autorky o to, aby 
suoje teoret ické turdenia podložili prak
tick-ými ukážkam! preduedenýml žiakmi 
ĽSU. 

V dls'lrusil prltomr1l okrem uznania 
autorkám uyslovill želanie. aby príruč
ka bola čo najsk6r publikOIIWlá a sú
hlasil! s tým, aby práca bola postúpená 
do ďal§iel!o kola. O. PAVLOVSKÁ 



GAUDEAMUS 
A 

HOLANDSKÁ 
HUDBA 

Koncertnč a kongrcsovč centrum v Rotterdame. 

Mldaio6rodn6 dtd Gau· 
••auaa, ktorO uz po viac 
rokov pripravujú v spolu· 
pr6ct s holandsk9m mlnls· 
taratvom kultúry, s mestom 
1 s lnymt Inštitúciami, sta· 
la sa zaujlmav9m prlo&to· 
rom pre meranie sil mie· 
dfcb Interpretov. Podla sú· 
fa!n6ho poriadku hrajú sa 
Jen skladby z nésho storo· 
tla, často úplné novinky a 
aezabúda !oa pritom na sú· 
tasn9ch holandsk9ch skla· 
datelov. Súťaž sa tohto roku 
askutocnlla v koncertnom 
1 k•areaonm centre de 
0.1 .. • Rotterdame, v jed· 
nej z najmodernotMch a 
aajučelne)Mch budov, ktorá 
Je architektonickou pýchou 
cel6ho Holandska. Dominan
tu tu tvori obrovská kon· 
certn4 sie•'· k tor á má do 
detailu prepočltané akustlc· Jollan11 va11 den Bogcrt 

Porota po nelahkoJ práci vybrala medzi vrtazov pre· 
valne skladby a v9kony, s ktor9ml sympatizovalo l obe· 
constvo. Najvyš~lo sa ocenil ensemble blc!ch n6strofov, 
barly 1 holandskou speváčkou Anne Haenenovou, ktorf 
uviedli asi 20-mlntltovú skladbu Luciana Berla ,.Circles". 
Táto kompoz!cia daleko zatienila ostatné diela - na(ml1 
prec!znym vypracovan!m, dynamickým odstup11ovan!m a 
tempovým rozvrstvením šlroket skupiny blclch nástro
jov a Ich dokonalou stlhrou so speváčkou. Haenonová 
sa nezbavu je tradičného s pevu, avšak šarmantne ho kom
binuje s rOzno štyllzovan9ml šepotml, ,.vokálne" pred· 
nášaným textom a s takmer dramatlck9m prejavom, ku 
ktorému chýba už len kos t9m, aby sme mali pocit, že 
Ide o (avlskovu postavu. S úspechom odišiel 1 Horbort 
llonck, ktor9 hral spamlltl celú sonátu Charlesa lvesa. 
'foto dielo, kedysi považované za sline revolučné, dnes 
u.G pOsobf triezvo. Udivuje bohato vypr11covaná fak túra 
klov!ra a niektoré skveló nápady, nevylučujúc oni pa 
ródiu na Juzz a salónnu hudbu. llenck, všestranno dls· 
ponovan9 pre túto skladbu nevynechal ani tednu pr!· 
letltost, ukáznC svo(u obrovsktl techniku a naplno vy· 
f'hutna( nll'k toró finesy. Cemballsta Boris Berman hral 
vo (Jnálo tri hut~le !okladby, pričom v (edne( pout!val 
l rOznn .w~llov·t~e u "upravenf' klav!r, vcelku však 
oslnil nu~miPrnou modernou muzlkalltou a dokonalými 
technickými dlspozlriuml l na osobitnom koncerte hra l 
v9bornc l B11cha ). Osobne ma nezautall dvo dalšie od
menené skludby - ani Ich Interpreti. Skupina piatich 
poz11un Interpretovala .,Discours" od Vlnka Globokara. 
Pozouna tu uz nesleduje ani stopu svojho tradičného 
charnktoru. pracu(o s velmi rozmanlt9ml dus!tknml, 
do poprodla vystúpilo gllssando. neurčltá tónová poloha 
11 t>Od Aj duo - čelo a syntetlzér, ktoré dostalo cenu 
pOsobtlo no mna skOr ako neprftemne znojOcl pokus, l!i 
hobby z dlhot chvlle, než oko ozajstn9 umoleck9 čln. 
Na su(all sa nediskutovalo o estellck9ch hodnotách. 
Posudzova telia. ktor ým predseda l van Bogort, zohfad· 
i'lovoll najrozmanlte(šle okolnosti, niekedy Im Išlo skOr 
o ohodnotenie absoiOtne j nekonvcnčnostl. Prevažne však 
- Ilko som uz s pom!nal - znameni te v troch kolách 
vySII mnohé s kladby k1aslkov 20. storočia a druho( vie· 
donskej ~koly. Na čele celeJ tejto akcie to rtadttor In· 
ätltucle Gaudeamus dr. Mass, skvol9 organizátor a ml· 
morladne zapálený mt1n11žér pre propag<lclu hudby 20 
storoči o. 

k6 podmienky, koncerty sa 
riek mOlu uskutoť:t)ovat podla potreby 1 v menslch 
llellach, dokonca l vo foyeri. Okrem t9chto hlavných 
lllestnostl sú tu l viaceré rdzne typizované a pre rôz 
Dl detailné učely vybavené skúi.obné miestnosti. velké 
tcbodl§tla a haly, galérie, reštaurácie a kaviarne. 

Súťa! prebiehala v komorne( sieni a ako dokumr.n 
toval prlloten9 blok. prlh lllstlo sa na itu 30 jednotlivcov, 
alebo komorn9ch súborov z 8 ~tátov, vrátane tednoj 
Očaslnlčky z CssR. Zvllč!.11 Ide o mlad9ch ludl, ktor! su 
takmer systematicky venujú lnter!)retácll hudby nášho 
atoročla, a tak sme často v premvslenom lnterpretač· 
aom pochopeni počuli diela Webe rnove, Boulezo•e, Mea· 
IIIHote, Stockhausenovc, Villa Lobosa, Scbonbergove, 
lmlc:Uho, Beriove, Varbeho, Petrassjho, Brlttenove, 
C.)llaadoYe a cJalMch. Zastttpent'! boli hudobné smet•y. 
ktoré sa objavuju vo sveto v posledných dvadsiatich 
rokoch, ktoré su niekedy vllčsml pokusom o show, noZ 
t6!nej§lm umolcck9m poCinom, Inokedy majú charakter 
akOr nezvyča(n9ch technlck9ch cvlčenf, a lebo ake(sl 
Mabsurdnej" lmprovlzt!cle. Organizátori sa vo svo(lch 
podmienkach nezamerlavatu na výber z tych to tenden· 
ct!, avJak v prlebohu !.8 predsa len ukázalo, te dávali 
prednost - napokon to potvrdila l (ury - skladbám, 
ktoré sú uz overené, a lebo v ktor9ch s tl pr vky a poň 
aujlmavtch rtesen!. So zážitkom sme s ledovali najma 
ntafné vystupenio Japonsk9ch Clauustov, ktorf v te(to 
oblasti dominovali, miestami dosahovali vrcholntl toch· 
alckú dokonalosť a pren6Sajl1 flautu z tradlčn9ch ob· 
lull do nov9ch technlck9ch polOh. 

Hovorr akademický maliar F. Kudláč 
fascinova lo Oslobodená divadlo , 
hudbou Jaros lna }et ka. Neoby· 
čajne ma zauj!mala a( osobnosť 
E. F. Buriana, ktorého divadlo 
som i!asto navl tevoval. Nejdem tu 
s pomfna t na (eho zásluhy sklada· 
telské, kompozičné, herecké, spo· 
vácke, či re!lsé rske. Pripomeniem 
vlak vec, v ktore! bol skutočnfm 
prebornfkom. Boli to zborové re· 
citácie, poznatcné YO výslednom 
tva re pr4ve muzikalltou Buriana. 
V Prahe som maJ prfle:lltos t zO.· 
častnlt sa divadelného diania l 
aktivne. Očinkovall s me telil sp&
lu s kamarátmi v pralskom Ná· 

VttvaPnlcl o hudbe 
VIli, 

lilly 10m mal Id podmienky 
t •lldoali, molno by sa 10 mňa 
1111 badobofk. Pravdepodobne pre· 
ll, It 10m mal oeobyi!afoe klad· 
lf nfah k hudbe, Ten vyplýval 
1 •ulullty mojich rodičov. Ako 
... tat 10m bral v l tudeotakom 
trtlllltrl. Pamlltém aa, le sme 
1. L ueYičlll predohru k Smeta· 
••t Libull, Iná moja spomien· 
ka k badbe 11 vial a na postavu 
lella )ao61!ka, VIdel som bo na 
119. alovickom roku , ktort býval 
' ly)ove. Ale skutočne osobný 
nfU k d l oej hudbe som al vy· 
Jllllftal cez prlateratvo k vyni· 
bjtnma husllstO'fl Gustbovl 
lälnl 1 Xyjo'fl. Ako chlapci sme 
ll ..Cnlll menllu skupinu, 1 
-.. sme absolvovali moob tvo 
'Jidpeaf k riboym prfleliloatlam. 
llntli a 1plevall ame rudové ples· 
• u kntloácb, nadbi ch a po· 
•Mifcb prllel ltoaliacb. Slo'fácke 
Jlllllli!ky ma sprevádzaj6 podnes. 
Y Pnbe, kde som neskôr i tudo· 
tal, 1181 al yYtYorill slo'fácky krlí· 
IU. Mill priater Zellbakt al dob· 
n ,. .. att ne l!aay, kecf sme •• 
MftU v alektoret 1 vlnáraf a 
...... u - spolu s Mudrochom -
lllt6cke a slovenské pe11nlčky. ... 

Alt Pr•h• dala nám mladým a f 
lllh celkom aovt. Oaobae ma 

rodnom dJvadle - retld r ob ob· 
sadil do Tajovského hry Smr( 
Ourka Langsfelda - ako mu:d· 
kentov v tábore hurbanovcov. ... 

Po s koni!enf l t4dlf som odillel 
do Dolného Kubina, stadial do 
Kremnice a potom do Martina. V 
Martine som aa venoval divadlu 
- ako r e!isé r. Tu som prelll vel· 
ml pekné večery u môjho prlate· 
la. a rchitekta Inna Kuhna. Mal 
svoju Izbu - perfektne vybaven4 
reprodukčnou technikou a preh r6-
Yal ml v Intimite s tlmených ave· 
tleJ skladby Beethovena, Suka a 
infch akladaterov. Divadlo, ktoré 
som robil ako rella6r, ma zasa 
fascinovalo mo! noatou oboha tenia 
celkového dofmu s cénickou bud· 
bou. Cesto som al prehrával pla t· 
ne. aby som vybral ten naf•hocl· 
ne jl f sprievod k svo(e f lnscen6· 
eli. Po vofne som - ako režisér 
Nove( scény N6rodného divadla -
prlliel do ufl loho kontaktu 1 vU· 
nou hudbou. V divadle s mo mali 
Yybradenll J6ilu, ktorá n6.m bola 
kedykofvek k dlspollcii, takfe •me 
mGhli chodi( na operné predstll· 
venla - al medzi fednotliv9ml 
dejstvami. Spomfna m al na 1tret· 
nntia ao starfm baťkom Kelom, 
ktorý chodieval na nnte obr6be· 
né lirfp presne 5 minút prrd tr h 
zaznen!m. aby sa potnm zase 
vzdJalil. Obruy 1 týcb l!laa boJI 

(Pokračovanie na 8. str.) 

motivované zá:lltka ml z tfchto bu
dobnfcb dofmov. Neskôr som pre
iieJ k prlici lllmove (. Za zmienku 
by stá l !eden lilm - Ma js ter Pa· 
voJ z Levoče, ktort dostal v Be· 
nétkach prvO cenu. Samozrejme, 
!o pri Illmove( rUli som e te ul· 
I le musel spolupracovať s kompo· 
nlstami. 

Ked' sa tak d!vam do knih o 
vf tvarnom umeni, často nachá
dzam pol'tréty sklada terov a bu· 
dobnfkov. Je mi l6to, fe dnes s a 
upustilo od tohto l poclflckého za· 
cbytévanla podôb umelecket osob· 
nosti. Is te, oa prfčlne le a( rfcb· 
le tempo ! Ivota, ale na drubof 
strane: nedo11tatok kontaktu me· 
dz! výtvarn!kml a hudobníkmi fe 
na l kodu - jedof m al drohfm. 

Z tvorby F. Kudl6ča - inlpirova
nej hudohttýmr motiumi. 

l Hla danie 
národnej 
špecifičnosti 
f.JUZYKAĽNAJA ESTETIKA ROSSI)I XVI.-XVIIT. VE
KOV, vyd . .,f.Iuzyka" Moskva 1973 atr. 245, 4vodná 
l tlídia A. l. Rogov. 

Táto Interesantná kniha. zaoboratOca sa r uskou 
kultúrnou minulosťou, vylHa ako 5. zvl1zok edfcle 
Pamiatky svetového hudobno-estetického myslen ia. 
Obsahuje dokumenty a materiály; ktoré sa nevyhnut· 
né pre hlbšie pochopenie v9voja ruskeJ hudobnet 
kulttlry od na(starš!ch čias. Publikácia sa nepokMa 
ob(asnlt periodizáciu rusk9ch de(fn. Titulom knihy 
naznačent obsah te zložlt9 práve preto, že llpeciCIC• 
ké traktáty o hudbe 17. storočia stl naďalej pomer· 
ne neznáme. A čo sa uchovalo od 17. storočia, len 
s kromne hovor! o estetickom osvoten! flvota a ume· 
nla. Preto sa podobné práce podobalO vDčšml učeb· 
nlciam. Značnou preké:lkou štúdta storet ruskeJ hud· 
by te prlncfp ruskej notácia. Autor predsiovu sl mu• 
sei Iba povzdychntlt. že podrobný výskum ruského 
estetického myslenia dávnetšlch dOb zostáva naďale j 
Olohou pre budOcnost. 

Historici a muzlkoiógovla vedO dávnejšie spory, 
do oke( miery te staroruská hudba spätá s byzant· 
s kou kuitOrou. Na celý problém exlstu(t1 tri rOzne 
názory: jeden nachádza vplyv byzontlzmu aj v dal· 
šom v9vofl r uského umenia. druh9 by rád videl od 
začiatkov Iba tendenciu k svotbytnostl, treU názor 
obhatufe orlglnalllu a svojráz ruskeJ kultOry. Spor 
možno tldatne vyrieši( analýzou bohoslu~obného spa. 
vu, zattar čo o osobitosti rus kého hudobného a s lo· 
vesného folklóru netreba pochybova(. Ako fahko od· 
ll~lme byzantskú Ikonu od ruskeJ, tak rukolapne sa 
nám vid! l dlferenclačn9 moment ruskeJ a byzantskef 
plcsi'lovostl. Nato upozornil už dávnejšie N. D. Uspen· 
skif. Snahy o poznanie na(starllo( doby v ruskeJ hud· 
be možno vystopovať u! u vzdelancov z konca 15. 
a zo začiatku 16. storočia. Po úvodneJ šttldll, ktora 
prináša recenzovaná kniha, sa čltatel, ktor9 má dob· 
ré znalosti hudobno-teoretickeJ terminoiOgle, zamys. 
l! nad prameňmi ruska( hudby z druhe( polovice 
18. storočia. Je to napr. Stopennafa knlga (z r. 1563 ) 
- so zmienkami o chrámovom speve, Otvoty - ká· 
nonlcké nariadenia kyjevského metropolitu Joanna 
ll., traktáty Ivana Safdura, Gramatika mualkJjska(a 
UkraJinca N. P. Dlleckého (z r. 1677), čast venovaná 
hudbe v antológii Knigo o sedmi svobodnych mud· 
rostacb, slovn!k Pambu Beryndu zo 17. storočia, kto· 
r9 obsahuJe hudobné term!ny (gudec, gus ll, kumbal, 
organ, psalom, glmn, s vertr a pod. ). dalej memoáre 
a denn!ky P. A. Tolstého, Andreja Bolotova a napo· 
kon názory o hudbe od známych vzdelancov Lomo· 
nosova, Sumarokova, Derlanlna, Radllčeva, KryloYa, 
Karamzlna ..• Kniha konč! predhovorom k Pr6čove 1 
zbierke rusk9ch fudov9ch plesnf. 

Z pramenn9ch matertélov troch storoč! estetické
ho myslenia rusk9ch vzdelancov čttat:al'ovt vypl9va 
tento záver: ruská kultúra hfadala rle~enfe n6rodnel 
špecifičnosti 1 pre oblast hudobného umenia. 

DVE POĽSK2 PUBLIKACIE 

Ka~d9 romantJckt virtuóz má v sebe kOsoiČ Pa• 
ganlnlho. dokonca sme v stlčasnosti svedkami reha· 
bllltácle skladieb slávneho Taliana a renesancie pa· 
ganlnlovsket Interpretácie, pochopltetne - v l!nll 
lnet estetickej normy než 1e té, ktorá určovala obru. 
bu tok démonlckP( a stlčasne grotesknej pos tavy, ako 
bol Paganini. Každý mllovn!k husrovef hry sl rád 
preč!ta čokolvek o geniálnom rodákovi z Janova, 
napr. dve české publikácie J. Celedu, alebo dve struč· 
né brožOry Z. V9borného. Dve pozoruhodné české dl· 
zertácle. žiar. nevyšli tlačou. Keďže uvedené štúdie 
sú dnes málo prfstupné. siahame so záujmom po 
pofsket knihe Józefa Powroznlaka PAGANINI, vyda
ne( krakovským hudobn9m vydavatefstvom v r. 1972 
a vyžadujúceJ lepšte znalosti pofského jazyka. Ide 
v podstate o nové vydanie knihy (1. vydanie 1958 ) 
- len málo pozmenenej nlektor9ml obrázkami a 
drobn9mt poznémkaml pod čiarou. (Vtedy autor tejto 
recenzie upozorňoval , ~e portrét mladého Paganlnlho 
te vlastne podobizňou Pagonlnlho syna Achilla. Ten· 
toraz te to v knihe opravené. ) Z poznámok na 
str. 146 bude nášho čltatera zaut!mat zmienka o ná !· 
denf Paganlniho 111. husfového koncertu E dur a 
teho predvedenf H. Szeryngom, ďale( zmienka o Kon
certe a mol, rovnako objavenom v Taliansku a l)rvt 
raz predvedenom na Jeseň r. 1959. 

V Powrožnlakovef knihe preva:luJe blogrn!lcká 
stránka nad analytickou: preto by čltater azda uvf· 
tal v záverečnej kapitole čo len stručnt syntettckt 
pohlad na ďalš! v9voj husrovet techniky, pohfad na 
vývoj paganlnlovskeJ Interpretácie - od oslnlvosti 
a magtčnostl výrazu (napr. J. Kubelfkll, V. Pi'lhodu) 
- et po stlčasné gramofónové nahrávky Paganlnlho 
24 caprlcclf. Ceskému čitaterovl v knihe chýba zmien
ke o stretnut( Paganlnlho s }. Slavikom a aspoň 
jeden-dva konkrétneJšie detaily o Paganinlho pobyte 
v Karlových Varoch, pripadne zmienka o zoznáme· 
nr F. Ondi'!čka s Paganlnlho synom. I ked publi
kácia splňa velmi dobre zámer popularlzačn9. u~l· 
točná by bola podrobneJšia blbllograrta, d isko· 
gr a tla. 

••• 
V ed!cll krakovs kého hudobného vydovatelstva 

,.Mola blblioteka operowa" vyšiel rnd dobro tnrormu
tOclch rozborov operných diel Mozarta, Rossin iho, 
Verdiho, Bizeta. Borodtna. Pucciniho, Rtmského-Kor · 
sakova, Szellgowského a Montuszku. Stostranov4 bro· 
žúra malého formátu Halka Stanislawa Monluuku 
z pera Witolda Rudzhíského, vydané v r. 1972, sa 
v mnohom podobá mal9m rozborom, ktoré kedysi 
u nás vydáva l O Pazdfrek. Cast knižky zodpovedá 
metodologicky obvvklému teoretickému rozboru, viac 
poplsnému ako analytickému, podla tednotllv9ch deJ· 
s tlev, čast te v9kladom genctlck9m. V množstve mu· 
zlkologlcky závažnetš!ch pofsk9cb publlkáclf mohla 
by Rudzlňského brolt1ra zostať bez recenzného po
všimnutiA kP.bV nás nepri.,mo neupozorňovala, že 
podobno ulft•la opP.r•19Ch rozborov bv bola aj u nás 
aktu4lna a potr ebna, {OZBF JVKDOR 



Slovenská filharmónia 
14. a 15. 111. 1974 

Slovákovu Interpretáciu Smetanovho cyklu symfonických básn! 
lotá vlast, uvedeného pr! prfležitostl 150. výročia narodenia skla
datefa, sotva možno označ!( za výraznejš! úspech nášho prvého 
telesa. Dirigent svoju koncepciu zameral na celkový účinok, no 
nestihol dôkladne vypracova( detaily. Ukázalo sa to markantne 
na prlezračnejš!rh úsekoch. napr. Vltavy. ale aj Vyäehradu a 
Sárky, kde miestami ani taký základný predpoklad, akym je kva
litná sllht·a nástrojov. nebol vždy dôkladne rešpektovaný. Zá
kladné ladenie Smetanovho cyklu sa opiera o u!Hachtllít zvuko
vosf. pokornt'J uctu. temnú citlivost a vzneše!1lí monumentalitu. 
Slovákov ]Jl'!stup sa však zameriavaJ skOr na uscky dynamicky 
exponovflné, drnmatické, alebo s rýchlym spádom. Casta v nich 
vsak prekručovnl únosnú mieru zvukovosti. Po odznen! Slováka
vej koncepcie odchástzal z koncertu spokojný ten, kto ohfubufe 
sýtosť, RŽ drsnosť orchestrálneho zvuku. Ale posluchác obfubu
jítrl prlrodzenost, úprimnosť, ušff!Chtllosi a bohatsle dlferencova
n!l• nálady l prcc!znejšie vypracovanie detailov, bol nutne skla
maný. V. CfZIK 

21. a 22. 111. 1974 
S Verdiho Requiem touto vefkolepou hudobnou freskou, ktorú 

možno prlpodobn!f snáď iba k Mlchelangelovmu Poslednému sú· 
du. s muzikou neop!satefntj sily. účinku a krlísy sa stretli zho
dou okolnosti bratislavsk! poslucháči na ~tyroch. za sebou ldú
rtch koncertoch v dt)och 19.-22. marc:a t. r. ( Dvn večery s VP.rdl
ho hudbou boli naplánované v rámci cyklu koncertov pre zá
vody, dalš!P. dve predvedenia bol! nami1~sto konCI'J'tu SKO. ktorý 
sa ncuskutol'nil z vái.nycb dôvodov]. Rozstahle dielo. znpliwjúce 
celý večer, nn~tudoval s orchestrom SF it Slovmtsk9tn ľtlharmo
!llrkým zborom (na výkone ktorého m(t levi podiel J. M. Dohro
dinsk ý 1 dlr,gent Tibor Frešn. Jeho voTiwn s11 naplnili predstavy 
o osobnosti ktorá - vychádzajúc zo svojich dliHJJ'Očných skt!· 
senostf v práci s fucl ským hlasom - t•ozv lnulll prnd naplnenou 
koncertnou slei'íou vefkolepý z vu kov ý obraz, črtuný pt·Jam s glo
bálnym naclh1adom, čo pomohlo nerozdrobtť sled slodtntcli. za 
sobou lduclch /'ust! na hudobné č!!ila orche~trlílno vokálnoho cha. 
rokteru. V tom vidfm hlavný prfnos Ft•ešovho prudvedrnla o diri
gentského vkladu. Okrem už spom!nt~néhu Slovenského filhar
monického zboru. splevajuceho V'J vefml dobrej sllht'P. a vyrov
nanosti hlasových skupin. s maximálnym pochopenfm v9razu die
la, s tlei10vanfm 1 tých najjemnej~fch dynamických nunns!. na
študovali sôlové party popredn! speváci: sopt·rmlstkR l\1agda Bla
huAiaková z Brna. altistka Jaroslava Sedlár ová zo SND. tenorista 
) Iri Zahr adnftek z pražského ND a Ondret Malachovský - po
predný basista opery SND. 

Starostlivo pripravené sólistické vstupy boli poznučené strhu
jOcou obsahovou silou Verdiho panych!dy. Ak u mužských só
listov srne s uznan!m prijali najmH }Jrepracované Individuálne 
výstupy ( Zahradniček v lngem!sco. Malachovský v Conľutatls ... ). 
dámske partnerky upútal! vzácnym zmyslom pre komornú súhru 
v sOllstlckom kvartete. Neznamená to však, že by Ich Individuál
no vstupy boh orhudobnené - práve naopak - ťažko zabudnOt 
na Impozantný nástup Jaroslavy Sedlllrovej v Llber scrlptus, al e 
aJ duo BlahuS!akovej a Sedlái'ovof v Recordare (ušrachtllost ma
teriálu sopranistky, krása a vefkost volumenu altistky súhra pri
pom!naj(tca súzvučné vlnenie citu. myšlienky. výrazu). čl vrchol 
pochopenia koncertného štýlu oboch ženských pat·tnerlek ., Ag
nus Del. Ak Blahuštaková prekvapilo Bt·rtllslnvčanov ve.Jk~m. 
ušfucht!lo zneftícim hlasom [skoda, že ju nemMnme počut v JH·a
tlslave častejšie J. jaroslava Sedlárov á pt·edvledln výkon dromatic· 
ky c!Uacej umelkyne, ktorá dozrela nielen na najzávAžnejšie 
operné, ale at ot·atorlálne úlohy. Má vzácny zmysel pro stlmenie 
hlasu v komorných výstupoch. pričom jef hlas ne-;tráca nič z 
predpokladov, ktoré farebne. citovo, obsahovo a tr.rhmrkv tva
ruju jef alt. Vklad ženských sólistiek do celkovej monumentálnej 
výslednice, poctivý prístup ďalšieh dvoch speváckych partnerov 
tvoriacich skilr ostré výrazné kresby, než náladu na f arbu hý· 
r i acej f resky, kompaktnost celkového vyznan iu d iela vedeného 
litou rukGn Tibora Fre§u, usadenosť a proresionalita zborových 
partov - to sti devfzy silného večera s Verdiho Requiem. 

TÍ~ŽDFJŇ 
Nft\TEJ 
TVORBY 

(23.-31. III. 1974) 

Hudobné fe.~tiualy rôzneho 
vyznamu a trvania (väčšinou s 
medzlllárodnou účasťou inter
pretov i publil.-a) nedáuajtí ve
la prile::itosti domácemu pttb
llku, spoznať vlastnú stíčasmi 
domácu tt•orbu. Je preto vítaná 
každá príležitosť, ktorá dáva 
nazrieť na s•íča.~tuí štýlovú 
orientáciu a perspektívy domá 
cej hudobnej tuorl1y. Kým v 
Bratfslat'e sa s novými diela
mi našich skladateCou stretá
vame skôr sporadicky (u rám
ci besied HIS-u, pri občasnom 
zaradení týcht o skladieb do 
prog,·amou bežných koncertov), 
v Prahe ~i organizátori tamoj
šieho hudobného života vytvo
rili tradíciu jarných týždtíou 
novej tvorby, ktoré sú veno
vané výlučne 11ovým dielam 
če.~kých skladateCou. 

Od 23. do 31. marca 1974 bo
la v ľrahe už 18. prehliadka 
súčasnej tvorby, ktorú rok čo 
rok organizuje Suaz českých 
skladatelú a koncertních umél
cú. Na prehliadke odzneli 
skladby 30 českých autorov -
od najmladšej po najstaršiu 
generáciu. Do tohoto počtu 
sme však nezapočítali tých 
skladateCov, ktorých diela boli 
uvádzané v rómci Matiné po
pulárnej hudby a Matrné dy
chovej hudby. Už z poslednej 
poznámky je zrejmé, že 18. 
týždeň novej tvorby bol vskut
ku zasvät enli najrozličnejším 
hudobným žánrom. V bohat om 
programe prehliadky odzneli 
ko1tcer ty komomé, symfonické. 
vokálne i ko11certy populárne
ho charakteru. Jediným neza
sttípeným žánrom bola opera, 

T. URSlNYOVÁ 

čo je na škodu celého pod u
jatia. Je síce pochopitetné, ze 
prevádzkové a Iné problémy 
brzdia (azda existujúcu) snahu 
o zaradenie stíčasného operné
ho diela do prehliadlty, no tt a 
druhej strane si s trochou zá
visti uvedomujeme, ze u Pra
Ile by iste takáto snaha navni
voč nevyšla. Toto me.~to má 
pred.~a velké i11terpretač11é zá
zemie a o 11ič horšta situácia 
nie je am pri výbere t>hOdlléllo 
prn~tredia pre opemé precl~tu
venie, hoci komornejšteho cha
rakteru. 

Oproti minulémtt roku sa ci
tel ne zlep.~t!a náv!teunosf pre
hliadkových podujatí. Pra::sJ..·é 
obecens l vo a hudobní odbomí
ci dokázali zaplniť u primera
nom počte dve koncer tné .~á
ly: v Dome ttmelcou a t>o Vald
štejnskom paláci. Novinkou -
oproti minrtlénw rokr1 - boli 
komorné koncer ty v Rytier 
skej sále Vald~tejnského palá
ca. l keď táto sieti nie ie 
akusticky práve najuyhouujt1-
cejšia, návšt evník koncertov v 
nej nachádza príjemný pocit 
sviatočnosti, -,;torý by mat byf 
súčasfou každého koncert u. 

V minulom r oktl sa organi
zátor om prehliadky podarilo 
zabezpečit gramoplatrre, na 
ktorých sme mohli nájsť väčši
nu uvádzaných skladieb. Zial, 
18. prehliadka novej tvorby 
mala pulty s r~ramoplatňami o 
čosi chudobnejšie ako vlani. 

Celkové vyznenie tohtoročnej 
prehliadky súčasnej t vorby čes
kých skladatetov v Prahe dá
va fttšif, ze terajší trend čes
kej kompozície nachádza svo
je perspekt ívy u syntéze, v lta· 
chádzaní nových hudobných 
obsahov, menej u hľadaní no
vých výrazových prostriedkov. 
Tvorivý príst up k vžit ému hu
dobnému jazyku je vlastný ako 
mladénw, tak l sroršiemu pred
stauiteloul modernej českej 
hudby. Nemožrta kon~tatouaf 
že 18. ročník prellliadkv čes -

Id a C ern e ck 6, od cho· 
vankyila zasl. umelca R. Ma
cudzinského na VSMU, ktor6 
sa nojlm dlplomoYým reclt6· 
lom (12. marca t. r . ) predsta
vila v Divadelnom iiUidiu 
VSMU, svojou prlkladnou a hú
ževnatou prácou zaujala po
predné miesto v radoch mlad
let generácie slovenských kla
viristov. Je umelkyňou vzácne 
vyrovnanou, vysoko disclplino· 
vanou , zriedkavo inteligentnou. 
Jej klavlrny rukopis je tistý, 
priezračný, jednotlivé hlasy 
modeluje s maximálnou pozor
nosťou; v§etky žifti samostat
ným životom, sú ohybné, spev
né, kultivovane modelované. 

Ditllomový 
recitál 

habanliro•f ostin6tny rytmua, 
~o je stanovisko, s ktorým moi· 
no polelfllzovaf. Zato O h ii o· 
s t r o l bol pravým kaleldosko· 
pom hýrivých farieb, pasáž(, 
presvedčivých gradácii a samo· 
zrejmej, strhufticej virtuozity. 
Zherečné 2 S o s t a k o v i č n
v e P r e l t. d i a a l. á g y ma• 
ll sp6d, eleganciu, vkusnti bri· 
Janclu, technickú perfektn osť a 
pevnti stavbu, hodnti umelca 
európskych pódif. I keď azda 
neimponovali mohutnosťou a 
bravtirou, prltomné obecenstvo, 
ktoré sa grupovalo vii čšinou ll 
odbornfkov a kolegov, doklíza
lo kvalitu Ich interpret6cie ná• 
Ježlte a primerane oceniť. 

výstavby. Jedinečná zrelosť pla· 
nlssim a osobitá preduchovne
Já atmosféra mnohých úsekov 
pripomfnali výkony najväčAich 
umelcov, ktorých sme počuli 
hrať toto dielo. Azda v posled
nej !!asti mohli byť tiseky s 
bodkovanými rytmami dyna
micky trochu viac ekonomicky 
rozvrhnuté, aby vrcholy gradá
cif vyzneli e•te pôsoblvejiile. 

Máloktorý umelec dokáže 
hrať v mladom veku (pr! pl 
nom uplatneni tvorivej fantá 
zie) barokových majstrov s ta
kým pevným rytmom, s pre
clznym vypracovanfn1 počet
ných a komplikovaných ozddb, 
ako Cernecká. Jej interpretácia 
Händlovej Klavfrnej suity g 
mol vzbudzovala svo jou zrelos
ťou pr!stupu, vysokou lltýlovos
ťou, znamenitým technickým 
vypracovanl m nefalšovan ý, 
vzácny a ulllachtilý pôžitok. 
Beethovenova posledná S on á
l a c m o l. op. 111 odznela 
tentoraz azda v elite per fekt
nejšom tvare ako vlani na pre
hliadke v Trenčianskych Tepli· 
r;iach. Bola imponujúcou synté· 
zou drobnokresby s vysoko 
účinnou koncepciou celkovej 

Cerneckej naturelu, tel hlbo
ko založeneJ a cttllvet pova
he priam ideálne konvenoval 
hudobný svet C. Franc k a 
(Preltidlum chor~l a 
{ti g a). Obdivovali sme vila k 
nielen krásne vypracovanie 
preplietajticich sa hlasov, ala 
podmaňovala si nAs sugestfvna 
hlbka a pokorná atmosféra 
kontemplatfvneho C h o r á lu. 
Skoda, že ku dvom dynamic
ký m vrcholom - v tematic
kých nástupoch príkladne vy
budovanej r ozsiahlej F tí gy -
nepristupovala klavil'istka s 
väčllou rozvahou (napr. l za
pojenlm vkusného sostenuta ). 
Cerneckej zmysel pre bohaté 
tieňovanie f arebného spektra 
k lavirneho zvuku sa znamenite 
uplatnil pri interpretácii dvoch 
O ebu s s y ho Pre l úd l i . Vo 
V 1 n n e j br á ne zahafova la 
Impresionistická neurčitost aj 

Dosiahnuť výkon takej úrov• 
ne te iste zásluhou mnofstn 
hodfn, pokornej oddanosti 
skladateľovým požiadavkám. se· 
baobetovania, vytrvalej a vr
cholne poctiveJ práce. Veď k ai
dá skladba pod jej rukami zná· 
zorňovala Iný svet, vAetky boli 
blfzke hrani ci perfektnosti a 
mali spoločného menovatera -
osobnú zaangažovanosť, uUach· 
tllosť a hlbku výrazu, čo s6 
sice vlastnosti, aké od absol· 
venta VSMU právom vyzad uje
me, no v takej miere, ako to 
bolo u Cerneckej, sa iba zried
kakedy dotkáme. To je devlza, 
ktorá vera sfubuje, ale l za· 
väznte: ume lkyňu 'i zaintereso
vané in!ltitúcie, aby jej umož· 
nlli uplatnenie a ďal§ie !lkole
nie. V. CIZ!K 

' 

Košický prehfad 
S Jávnostný koncert pri prfležitostl otvorenia Ro-

ku českej hudby uviedol československú pre
miéru diela Ivana ltezáča : ISR - koncertná sklad
ba pre klav!r, dychové a bicie nástroje, predohru 
k opere Predaná nevesta B. Smetanu a Symfóniu 
č. 7 d mol od Anton!na Dvol·áka. Sólistom kon
certu bol Peter Toperczer, orchester Státnej Cll· 
harmónie dirigoval Mário Klemens. Po niekolkých 
premiérach skladieb slovenských skladaterov sme 
boli svedkami prvého uvedenia diela súčasného 
ecs kého skladatefu. TrojčasťoV1i skludba ( Intro
dukcia, Spekulácia Rezignácia l upútava fareb
nosťou a novým poftat!m dychového orchestra. 
Zásluhou orchestra. dirigenta, ale predovsetkým 
vynikajúceho výkonu Petra Toperczera skladba 
zožala zaslúžený úspech. Toperczer znovu doká
zal, že je klaviristom. ktorý plne vnikne do prob
lematiky diela. odkryje jeho silné stránky a pri
prav! pre poslucháča jedlnečn9 hudobný zážitok. 

p opredný sovietsky dirigent Emin Chačaturlan 
na slávnostnom koncerte SF - pri priležl· 

tosti 50. výročia Omrtla V. ! . Lenina - uviedol 
orchestrálnu fantáziu Noc na Lysej hore od l\1u
sorgského a Symfôniu č. 5, c mol "Osudovú" od 
L. v. Beethovena. Chačaturlan zbAvil dielo Mu· 
sorgského romantickej rantastlčnosll, a tak obraz 
vn O tra cloveka, prejav jeho citov ( prechádzajúcl 
búrlivým! premenami) vyznel v jeho podan! v 
celel šfrke. Potvrdil. že le dirigentom s veJkými 
skúsenosťami. k toré v le mladému orchestru a i 
primerane odovzdat Orchester citlivo reagoval na 
jeho gestá, bol prlspOsoblvý a pružný. Najmar
kantnejšie sa to prejavilo v Beethovenovej V. sym
fónii. Pekná bola dynamická vypracovanosť, žia
dalo sa však výraznejšie tempové členenie, hlav
ne v poslednej časti. Skoda, že pr!tomnost také
ho dirigenta sa nevyužije k uvedeniu skladby so
vietskeho autora. Sólistom koncertu bol Stanislav 
Zámborský, ktorý zahral Koncert pre klav!r a or
chester Des dur od Arama Chačaturiana. Stvá-rnil 
ho výrazovo pr ecrzno, technicky dokonale, so 
zdravou mierou výbušnosti a terltperamentu. Vy
nikol prudký a dynamický výraz. rytmická ostrosť 
a far ebná bohatosť. 

... 

Ul. ročn!k cyklu 
"Nedelné hudobné 
predpoludnia" po. 
slucháčov Konzer
valôrla z Kosfc sa 
začal v Humennom 
vo febrljári t. r. V 
priebehu troch ne
defných prcdpo· 
!udn! sa učltefom 

a žiakom ĽSU 

predstavil! bývali 
absolventi skoly 
- sólisti, akorcte
ónový súbor pod 
vedenrm prof. V. 
Cuchrana a zenský 
spevácky zbor pod 
vedenim prof. E. 
Sáraza. Ohlas to t
to akcie medz! 
itakml školy stg· 
llä liz u )e. že sa ro· 
di úspešná trad!-
cla. pl'lnáša júca 
vela pozlt!vneho 
pre prácu kolekt!
vu ĽSU l pre Jef 
spoluprácu s kon· 
zervatóriom. 

N a tretom koncerte abonentného cyklu, sme pri· 
vftall zas!. umel ca Alolsa Klimu, ktorý stál 

kedysi pr! kolfske Košického rozhlasového or
chestra. Na koncerte nielen splnil, ale a 1 pre
výšil očakávanie predovšetRým v Dvor ákovej Svm
fônll č. 8, G dur, kde podal pozoruhodne pt'Clli\'S· 
lený a presne diferencovaný pr!stup. Dal hudbe 
plynú( vofne a spontánne, nechal vyntknCtf pova
bu a muzikantskej jadrnosti skladby. Siroké dy
namické spektrum l bohato diferencované pros
triedky mu slúžili k tomu, aby v ptne1 miere 
uskutočnil všetko to. čo tryská z tohoto diela. 
Sólistkou Koncertu pre klavfr a orchester op. 10 
od zasl. umelca D. Kardola bola mladá slovenská 
klaviristka Daniela Kardoiov6. Bolo zauj!mavé 
sledova(, akým suverénnym spôsobom sa zmoc
IHla všetkých hodnOt, ktoré dielo v sebe skrýva. 
Výrazné akcentovanie dramatlčna. prudkost a 
útočnosť. na druhej strane strohá a vyrovnaná 
medltatfvnost vyzneli zásluhou premysleného a 
precízneho prfstupu mladej umelkyne v plnej 
miere. Kardošová dala všetky svoje technické 
a výrazové dlspoz!cle jednoznačne v prospech 
skladby. ... 
s ymfónia 1!. 5 op. 100 od Sergeja Prokofieva 

(odznela na koncerte pr! prlležitosti 28. vý
ročia v!tazstva československého pracujúceho fu
du) bola velkým pr!nosom nielen abonentného 
cyklu, ale bez nadsadzovanla at celej doterajšej 
sezóny. Dirigent Mario Klemens dal hudobnému 
pre1avu plynúť vygrndovane, pričom plne rešpek
toval muzikantské hodnoty diela. Svoju predsta
vu, tempovú vyváženosť a vypracovanie nielen 
celkov, ale aj detailov dokázal primerane rea\i
zovat Orchester mal svoju silu a nosnosť. bol 
vyrovnaný, znel presvedčivo. Skupina plechových 
dychových nástrojov by sl však žiadala väčšiu 
starostlivost nielen pre výsledný súzvuk ale at 
pre technickú dokonalosť. V poslednom Čase vý
kony tejto skupiny uberajú z celkového dojmu 
pomerne kvalitných výkonov orchestra. Predpo. 
klady tu určite sťí, treba tch Jen dat v pinet 
miere v prospech celku. Sólistom Koncertu pre 
~folončelo a orchester h mol od Antonina Dvo
ráka bol Stanislav Apollo. je to umelec so siroko 
a mäkko znojOclm tónom. Za u jal zvukovými kva. 
lltaml a zdravou muztkalltou. Jeho technická vy
bavenost je vefm! dobrá. S. CURILLA 

kej t vorby oboznámil poslu 
cháčov so všetkým, čo rra tom
to poli vyrástlo úrody je 
nepomerne viac. No i 1.1 krát -

kom časovom rozplití jedného 
týždňa bola príležito.~r prezerr
touať sa pred verejnostou 
mnoistuom skladieb, ktoré mô-

zeme chápa( ako reprezentan
tov jednej skupiny spomedzi 
širokej plejády českej tvor by. 

O. KOV~ROV~ 



Z podujatí VSMU je v pr ostota a v jednoduchostl lebo 
kompozfclf. Sfí prirodzené, plyníi akosi 
samozrejme - l!o má za následok, fe 
kafdá fráza sa musf detailne premyslieť 
a zahrať. Na jmenllle ko!Jzic sú badater
né, každá chybička sa znásobuje." Aj 
keď prednes Haydna nebol dosť zrelý 
f t 9ka sa to hlavne pr vej časti , kde ruš i
vo pOsobllo nedostatočné zlademo rlau 
ty s klnvlrom ). bol v podstate- vyrovn a
n9 Overa krajšiA bola poma lá časť. kde 
anterpretka do bre pochopila fei pasto
l'álnv chara k ter a s ubtllnosf vypovede. 
Z množstva kom pozlcll Paula 1-llnd emltha 
zaujima výLnumllé mies to jeh o Fiau tová 
sonúto z a·. 1936. Níl padllú a pestrá 
skladbu iJOin podaná oveľa suverénnejšie 
a vynulf ld sl pozornoJ ť lld jmll pri luter
prettlcll pomnioj čast i. 

V Dtvadelnom ~túdiu VSMU sa 26. ll. 
l. r. preds ta vila recitálom posluchá čka 
4 ručnlka VSMU Stefana Kovačevová, 
ktura Studu jP pod vedcnlm Ivana Palovt
t~ . Program kon~:ertu umolnil interpret
ke demonštrovať prís tup tukmcr ku kaz
dému štýlov{:rnu obdobiu. Tvoril i ho die
la J. s. Bacha, L. v. Beet hovena , 
J. Brahmsa, P. l. Cajkovského, D. Sosta
kovlča a D. M!trtlnčcka. 

Hned v ;ivodc nat·az11a Kovatevová na 
neprekonaternu preltťi iku, ktorou bol 
nent~ladcny a novylntonovaný klavlr. Tá
to skutočnosť sa neg atlvno prejavila 
hned v uvodnom č isto - Toccate e mol 
od J. S. Bacha, ktorá okrem nevyrovna
nostl a neprohTadnos tl vo vedeni hlasov 
bola prepedallzov!tná. Fúga bola zahra
na netradične pomaly, ale s pôsobivou 
gradáciou a s majes tatnym zakončenfm. 
Patetická sonáta c mol, op. 13 od L. v. 
Beethovena IO pt•e Interpreta vždy tvr
dym Ol'leškom. Vyžaduje si maximálnu 
koncentráciu a presvedčivé uchopenie 

Beethoven ovl , ods trán!la v nasledujúcich 
Dvoch rapsódiách, op. 79 od f- Brahmsa 
a v Dumke, or>. 59 orl P. l. Cajkovského. 
Zdá sa, že sólistke 10 n.t ··:; l romant ic
ký š týl, ktorý .mesie pr ,•vultu emocio
nálnej zlozky nad ra~: i oná lnou. Mimo· 
riad ne presvedčivo zahnJla sólistka naJ
mil záver l:ajkovsk6ho Dumky. Sporné 
vsa k bolo poclanlo Sostakovitovho Pre· 
!údia a fúgy De11 dur, č. 15. Pekne a 
vtipn e tnltranému preludlu n ie príliš 
vhodne kontrastovaJH IWPI'Phľt~dná fúga. 
Druhou sonátou D. Martinl!cka - kom
pozične vefmt zau jlmavým dae lom -za
končila Stefana Kovačevová pomerne 
úspešne svoj ná a•očny a vyčerpáva i ú Cl 
recitál. -dd -

V druheJ polovtcl koncertu sme sl vy
poč uli BHrtókov Husfový koncert z roku 
1907-6. Jeho predvedenie sl zaslúži po
chvalu najm!! z dramaturgického hfadts· 
ka. Je to totiž dielo, ktoré si ešte ne
nas lo pevné mies to v repertoári kon
certných umelcov . je to pochopltefné. 
ak si uvcdomlme, le na verejnos t ša 
dos talo až 50 t•okov po svojom vzni
ku . Die lo s to1f na räzcest! medzi nov
sim a s tarým Bartókovým huclobn9m ja
zykom - podobne ako jeho Bag atel y. 
res p. Sláčikové kvat·teto č. l . Joze( To
porcer spolu so Sylviou Cápavou ( kl a
vlrny sprievod l sa vynikajúco vyrovnali 
s týmto ra nn9m dielom B. Bartóka. To
porcer má vyrovnanú techniku, dobrú 
Intonác iu a pozornosť sl zasluhuje l so
nor lstická paleta jeh o tónu. 

Marcový cyklus koncertov VSMU otvo
r ila dvo jice poslucháčov Iii. ročnlka : 

.lormovej výstavby. Grave postrádalo pri
liehavý obsah - ktorý vyplýva už z 
názvu sonáty, AlLegro molto e con b r io 
nebolo ani velmi r ýchle, an i "s ohňom", 
Adagio cantablle nemalo potrebnú spev
nosť tónu , hlbku a tvorivú faMtázlu pri 
diferenciácii jednotlivých varlácif hlav
nej myš lienky. Ron do allegro bolo z ce
le j sonáty re latrvne najpresvedčlvejs!e. 
Vonkajšiu a vnútornú st i esnenosť, s kto
rou Kovačevová pôsobila v Bachovi a v 

Margita Salvové z triedy M. J urkoviča a 
Joze! Toporcer. llak J. Skladaného. Kon
cer t bol uskutočnený za prltomnos ll nie 
prl llš početného obecens tvu. No pos lu
cháči sl mohli vypočut celkom sluš né 
výkony a dra ma turgicky hodnotný re
pe r toár z diel f- Hayd na. P. Hindemitha 
a B. Bartóka. V p rvej polovaci koncer
tu prednies la Ma rgita Salvová (za kla
virne ho sprievodu l Jeleny Gáfforovej l 
Koncert D dur od J. Hayd na a Hlndemi
thovu Flautovú s oná tu. 
Keď sa v jednom rozhovore spýtali 

maďarského klaviristu A. Folclesa, v čom 
spočlva problematika ln terp retácie 
Haydnových die l, odpovedal: "Problém ONDREJ SUHAJDA 

Jpevoltra 
llovej scény - de(om (?) 

Mark Twain: Princ a ! obrák. Scéna: arch. Ti bor Lui lnskf. 
lostýmy: Milan Corba. Choreogra.fia: Jar~H~Iav Peiek. Dlri
.. t: dr. Bohui Slezák. Zbormajster: Stanislav Ourli. Rélla : 
hu Krajfček. Hrajíi, spievajú, tancujú: Ujovia a tety apevo
U, Nonj scény_ Musica! v 2 častiach. Uprnil : Gyula Kárpá
..,, Hudba: Tamás Dar6ci Bárdos. Tnty: István K6rmiHI. Pre· 
11111: Tomél Janovic. (Úplný text programu.) 

Cinohra Novej scény v Bra- vládol nemala inšpiráciu, 
:lblaue (zcisluhou dramaturga iskm, pôvab, napät ie - sla-
Stanislava Mičinca), už tradič- vom divadelnú atmosf éru a 
ne kazdtí sezórtu zaraďuje do prekryla ju šedivosť, nuda. 
reper toáru rozprávky pre deli Nemožno, pravda, zabudllút , 
- nedávno t o bola Mičincova že herca Krajíčka vychovala 
hra .,Sezam, otvor sa" v Deb- zábavná hudba, tanečné pies-
ncirikovej réži i. Teraz sa spe- ne, pódiá s mikrofónmi a te-
vollemý stíbor rozhodol ttviesf levízne est rády, ktor ým je by-
rozprávku od Marka Twaina , t ostne cudzia intimita javiska. 
Pr i rt c a ž o br á k , ktorá Showma"lskú dynamiku, ktora 
t'!alc hudobnou úpravou, žiat, mladému komikovi • prešla do 
na divadelnej pôsobivosti a krvi, režisér Krajiček mecha-
dramaturgickej zovretosti stra- nicky prenáša do ·d i vadla - čo 
tila ovela viac, než autori dri- do obmedzenej mier y bolo 
falt pndaf . Isteže, proti auto- možno pri jat ak o organicky 
rovt nemo:::11o nič namietaf, vkomponovarté do f rartcúzskej 
am pr olt myšlie11ke d iela - t ci komédie Tulul um, v ktorej sl 
dokonca stála za väčšiu rtáma- Krajíček vlastnou úpravou 
hu, aby dost ala pô.~obivejší a uvoCnil pr iest or pre svoje ga-
umelecky lwdnot nej§í j avisko- gy. Lenže Twainova r ozprávka 
cý výraz. sa energicky bráni t akému §tý-

Divadlo pre malých di vákoo ltL, účinok jej ďalekonosnej a 
je nasou vleklou bolesf otL a výchovne silnej myšlienky sa 
kvapóčky, čo sa objavujú, v len narúša sól ovými variácia-
dostatočnej miere neochládza - mi dir igenta Slezáka, ktorý sa 
jú rozi:eravený kameň akútnej vnucuje divákom ako odcudzo-
potreby výchovy umením. Pre- vací efekt, čas to vychádza spo-
to treba privítať každý nový za kulís a nedáva lert znamenie 
lttul v slovenských profesia - spevákom, lež text om dokortca 
nillnych divadlách, lebo tam stí aj zasahuje do dej a. 
najlepšie predpoklady pre Tažko pochopit aj príčinu, 
umelecky vy.~pelli tvorbu. prečo sa dramatur gia neposla-

Jednako - nech by pol'r ch - rala asporí o normálne vybave-
ný pozorovatet z t ohto -:om é- ný premiérový programový zo-
ho uhla akokolvek klad11e hod- šit, a prečo účinkujťicich 
nolil r1aj11ovší čin spevohry No - uviedla s dojemným gestom 
vej 3cé11y, Krajíčkova réžia voči deťom iba ako .,ujov a 
Twainovej rozprávky vedie k tety .~pevohry Novej scény". 
pozrzaniu, že sa v nej nápadne Naproti tomu autori, režisér, 
:nižila miera umeleckej nároč- dirigent a ďalší už nef igurujtí 
nosti, akoby sa t u nebolo vy- iba ako neznámi, po svet skej 
chádzalo z psychologicky ná - sláve nebažiac i " ujovia" , lež 
ročných , pedagogicky nevy- ako umelci s vlastnými ob-
hrmtnýcll úvah o malom svete čianskymi menami, k t orých si 
velkých t tížob a očak4van1, o deti maj tí zapamätaf, pret ože 
dycht ivosti detskej du~e a jej títo sa zasl úžili o uvedenie roz-
citlivej vnímavost i . Inscenátor i právky. 
ju naopak vehementne otužo- Dôsledky t ej t o nedomysle-
vali ltlučnou irt terpreláciot~ hu- nosti nadobudli f ormu menšej 
dobnej , speváckej l slovesnej verejnej blamáže, keď .. u j ovia 
zložky d iela, guillotinou mik- a tety" hrali veéemému pu/1 -
rofórtov, ku k t or ým sa zbor is- liku, k toré si na podobné /rt-
ti i sóltsti vrhali bez ohtadu fantilné familiárnost i nepotr pí. 
na partnerov a nedokončený Mono tónny hlas síce ozná mi 
výslttp pre sekávali živé prítomnému obecenst vu mená 
vlák11a vzfahov, čo sa nemalr vyše dvoch desiatok tíčinkujú-
k~dy ani rozvintít. Sliapalo sa cich, no nech si ich v t akej 
po moirtých výhonkoch jemnej rýchlosti zapamätá elektrónko-
rozprávkovost i, k t oré by bolt vý mozog. Tráprtosr sit uácie 
umo:nili korttakt s divákom zvyšuje okrem t oho aj okol-
:výrazmli aj autorov ost rý nos( , že úl ohu Princa 11 tejto 
triedny pohtad ( nielen li neár- inscenácii pohosti nsky našt u -
ne - dej om a kos týmami ) a dovala pozoruhodne talentova -
vytvorrli pôsobivú divadel mí ná bývalá sól istka banskoby .t -
atmos{értt. trickej spevohru Gréta S ve r 

"Dynamizoval" javiskovtí 
produkcitt ohlu!u j tícim kri
kom, výsko tom a vytlkaním 
jazzových ryt mov neznačí pro
dukciu sk valit ríovat ! l nscenáclo 
o pod.~ ta te príťazlivého r o z. 
prdvkorélto príbehtL o princovi 
Norý sa zoznámi so svet om 
!epšie por·edané - so fp ina 
t•ým pocl., ·etim na dne londýn 
&kej spolol·rwsti a o ž2!'r~ko 
"._ WorQ chvtľu •Rr~vo 

c e l o v á. 
Tretí exper iment 1 režisérom 

Krajíčkom nevyšiel . A nevyšier 
predovšetkým preto, ú Kraj í 
ček s nostalgiou showmana ibn 
aranžoval, nerešpek tujúc f unk 
r iu základnej zložky divadel 
•1ého predst avenia: aut or oL•r• 
n•f.We11ku a herecklt t vor b11 
~~-nda. že to vedenie d ivadla 
zo~p )t:Cc!lle nepredvídala. 

B-IZ~A MACUGOV ~ 

.. K r uhový tanec" ( v st várnení choreografa Sándora Tó
t ha), ktorý predviedol Pécsky balet počas llosťovartia 
v Košiciach. O úspešnej spolupráci medzi Košicami a 
Péc.~om prinesieme mater iál v budúcom čísle. 

, 
GLOSAR 

Dr . V ladtmír Cí:5tk, vedtic i Hudobného oddelenia SNM v Bra
t islave vydal v rámct zborrukov SNM - Iltstória (13 ) títlu, no 
významnú št údiu, k torá nesie t i tul Dokumentácia k umeleckej 
éimtosti Fr artt i ška Babuška. Práca je venovaná 20. výročiu skla
dateľovej smrt i, ktoré si httdobná verejnO$( pr ipomenie 13. X 
t. r . Zivotné ces ty, umelecké snaženia tohto dingent a, interpreta 
pedagóga a organizcit ora, k t or ý zomrel ako 49-ročný ( nielen 
v symbolick om rozk vete umeleckých síl , ale v čase skutočného 
obj avovania osobitej cesty ) , to všet ko je predložené čitateCovr 
v k rátkej, no výstižnej, nielert konštatujúcej, ale l hodnot iacej 
!lt údii, k t orá predchádza irtventámemu súpisu pozostalost i Fran
tiška Babuška. Zoznam jeho hudobných skladieb, k torých opu
sové číslo presahuj e číslo 30, zoznam dirigentských nahrávok 
F. Babuška vo fonoarchive Cs. r ozhlasu, ako aj na gramoplat 
niach, bibliogr afia publikačných príspevkov umeleckej činnostt 
a li t erat úra o skladateľovi - to je ďalšia časf vetmi seriózneho 
pohtadu jednak na autor a, jednak rta j eho pozostalosr . Iste sa 
nájde - okrem tejt o štúdie - aj iná fo rma, k t orá M dôst ojne 
uctí nedocenenlt a mnohot várnu osobnost sloH· , , ,, . ."," ,frladate 
l a v roku 20. výročia jeho smrt i. ... 

Po dlh§om čase vydal o Slovenské národné dwadlo ročenku 
!972-73. Dôst ojné miest o v rrej zaujíma i opera a balet SND 
Výt vame vkusne r iešený zborník prináša ruelen príhovor ume 
leckého šéfa opery - Pavla Bagirta, k t orý výstižne bilancuj•' 
prácu prvej sezóny opery a balet u v zrekonštruovanej budove 
ale i prehlad premiér, úl ohy sólist ov, podrobný menoslov všet 
kých členov opery a baletu, zauj ímavý prehľad zahrartičnýcli 
ttmelcov na scéne SND a pohost inských vystúpení domácich umel 
cov na scénach zahraničných. Najmi1 pohľad na hosťujúcich za
hraničných spevákov poukazuj e na umeleckú renesmtciu tejto nie 
zanedbateľnej práce vedenia, k t orá sl zaslúži skutočrté uznanie 
od stálych návštevníkov Ročenka je vybavená f otografiami, pre 
vedenými na vetmi dobrom k r iedovom papier i. Vkusná grafick(! 
típrava j e navyše prehľadná. Vydn•1ie ročenky j e člnom, ktor(/ 
i navonok podčiarkuje stáltt snahu wr.'lej pr vej di vadelnej scény 
o z!lkanie div~ka a jeho výchovu ' touto ~ormou. -Jlf-

Ján Zimmer : 
lV. sonáta pre klavír 

Známy slovenský skl!tdatef a 
klavir ista lán Zimmer vd 

mt často a rád ko mponu je k i t~ · 
vlrne d iela róznych ža nrov. 
SVOJOU s tavbou, š tru ktú rou a 
melodikou' ne raz pl'lpom lnalu 
skladby Alexandra Skriubtnn a 
Sergeja Prokof ieva. jadro jeho 
klavlrnel tvorby tvorf šesť kl a 
vlr nych koncertov. š tyri s oná ty 
pre dvojručný k lavlr a š tyri 
soná ty pre dva klavfry. Tu au
tor najviac mOže využfvať svo
IC lmpt·ovlza en é umenie a vir
tuóznu techniku klovfrnel ill' y, 
ktorú majstrovsky ovláda a te
da môže plno. s nevšednou fan· 
táziou a u mom prezen tova ť 
svoj kompo.zlčn9 talent. Pritom 
všetkom s l jeho skladby za· 
chovávajtí slovens ký kolor it. 

lv 
sonáta pre klAvfr, dielo 69 

• (z r . 1971l ., lmprovizácte" 
má dve časti : l . Andante con 
moto-Alleg ro ma non t roppo, 
It Adagio-Allegro ma no n 
troppo e ag lta to - Anda nte 
con maestoso . 

Už sa mo tn ým označonlm ., lm
provlzúcle" au tor prezrá

dza, o čo mu v s onáte Ide. Pre
dovšetkým o vofnú fa ntazi jn u 
fo rmu, v ktorej sa odzrkadfu
je as poa1 čas ť medltatlvneho a 
Interpre tačného umenia. Celé 
dielo s l vyžaduje vysoko tech
nick y vyzbro jeného k lavir is tu, 
ktor ý' vle zvládnuť naročné po· 
žladavky a tvorivé zámery skla . 
datera. Dielo začína lntroduk• 
c icu, ktorá sa s kladá z krátke
h o a kordlckého rec!tatlvu a 
svojréznej Jednohlasnej mela
die motorickéh o charakteru. 
zloženeJ z kvlntol a sextol. Ne
tradičné Je aj to, že skladater 
neudéve nlfaké presné me tric
ké označenie - tak tové čiary 
sú buď naznAčené prerušova
nou čiarou, a lebo chýba jú vô
bec. 

N a priek už vyšle uved eným 
fak tom je prvá časť v jas

nej sonátovej forme. Po dlh· 
še j Introdukcii, ktorá je zakon
čená vofnou Improvizá ciou ad 
llbltum, nas tupuje búrl ivá 
hlavná m yšlienka - Allegro, 
ktore j motlv Je zložený z tO
nov c, des, g, as, d , es. Táto 
hlavná my~llenka Je krátko ex
ponovaná a nasleduje medzive
ta. Tu použlva sklada ter zhlu
ky vtacerých tOnov určitej výš
ky, označených nic notami. ale 
značkami, ktoré su pos tavené 
na notoveJ osnnve tak. tn sa 
dá presne de~lfrovat, o akť! tO
ny vlas tne ide. Tak napr. : d, 
e , l, g , als. h , a lebo c, d , 
e, Cls, g, a ap. 

v ed fa išla mys lienka sa skla-
dá z pravldnlnl\ho snxlolo

vého - flguratrvneho - spr le
' od u a lrlolovej quasl melódte. 
ľak ako hlavná myšlienka. je 
'lf vedfa jšia m yš lienk a velmi 
krátka. Teraz by malo - po
tra všetkých pravid ie l s tavby 
~onatovej expozfcle Allegra na
sledovať rozvedenie, ale na
chádzame tu ni ečo nové - ďa l· 
~lu myšlienku. vytvo renľt z re
~ltat!vu Introdukcie, ktorá má 
1ys lovene Improvi začný cha
rakter. Vzápl!tr nato opäť na
>leduje vedfajš ia myš llenka, va
··iačne značne rozšfrená . Tesne 
>red koncom prve j časti za 
~nle hlavná myšlienka, preru
·ená Odermi u ž spomenutýc h 
Onových zhlukov, opl!ť reclta

'lv, sextolový pohyb 11 krátke, 
rle energ ické Allegro vivace 
\ toré virtuózne. vo for tlsshn P 
uzatvára prvO čast II . čast 
1\dagio - krásna, zas nená me. 
fltác ia - Je náročná najmä po 
wukovo-dynamlckej s tránke 
\u tor rád použfva · velké d yn a 
nlcké kontrasty. Cas t a nechá 
lzame p ou ži tie ravého ped álu 
v kombinácii s pravým. Sklada· 
tel v celom diele clllko nale vy
už!va všetky flnrsv modernej 
<lavfrnej techni ky, v ktoreJ je 
znalcom. 

M.UlOSLAV PEJHOYJKf 



Na počesf 
Kati Popovovej 

Každoro~ne sa v Plevene poriada už 
tradičn~ hudobn~ fes tival pod názvom 
Laureátske dni venované pamiatke Kati 
Popovovej. Festival nes ie meno po zná
m ej bulharske j operne j s peváčke, sólist
ke mnohých opern~ch d ivadiel na sve
te, ktorá tragicky zahynu la. Ztíčastiíujú 
sa ho mladé ta lenty - budClce hviezdy 
hudobnej kultúry. Sú to Interpreti, ktor! 
zlskall laureá tske ti tuly z konkurzov 
Cajkovského, 13P.cthovena, Paganiniho, z 
fflstiva lu Pražská jar a súťaže mladých 
operných spevákov v Sofii. Na 8. medzi
národnom festivale v Plevene sa zúčast
nilo 28 Interpretov z 10 krajln, Zvlášť 
st'dečne p1·ivltalo publikum už známych 
klaviristov: Arkadija Sevldova (ZSSR l, 
Mariána Lapšanského ( CSSR l, }oltna 
O'Connora ( lrsko] a S. Cassarisa (Fran
cúzsko]. Cest bulharského hudobného 
umenia úspešne obhájil! Asja Zlatkova, 
Kristina Angelova. Georgi Natev, Stefan 

Prof. Lili Amanasououá, predsedníčka 
orgamzačného výboru fes t ivaltt Káti 
Popovovej. · 

Sovietsky klavirista Arkadij Sevidov. 

Dimitrov, Ivan Konsulov a Valeria Po
pova. 

vtetskl hostia a to zásluhou vefko
.lepej päťčlennej zostavy: v ktorej boli: 
Arkadi j Sevidov ( klav!r ]. Andrej Korsa
kov (husle]. Jevdokija Kolesniková (sop
rán], Valerij Višnevsklf ( klavtr] a Bu lat 

Podobne, ako na predcháclzajtíclch 
Laut·eátskych dňoch l teraz dosiahli vy
soktí úroveň interpretačného umenia so-

v Barcelone 
a v Neapoli 

Operný- súbor Státneho divadla v Brne absolvoval v 
prvom štvrťroku t. r . dva zauj!mavé zájazdy. Prv9 sme
roval do Barcelony; zúčastn!lt sa ho sólisti, opern~ ba
let a Inscenátori Smetanovej opery Predaná nevesta, 
ktorú uviedli tri krá t v barcelonskom Gran Teatro del 
L ic eo. 

Všetky tri predstavenia boli vypr edané a najmU pos
ledné bolo odmenené bCtrl ivým aplauzom aj na otvore
nej scéne. Režisérovi Václavovi Vežnlkovi udelili strle
born(l plaketu za druhú najlepšiu režijnú prácu sezóny. 
Predanú nevestu vysielal priamym prenosom ba rcelon
SI{ý rozh las. 

Kritiky v novinách, ohlas v divadelných kr uhoch a 
prijatie publikom bolo pochvalné. Hodnotila sn zvlášť 
dobrá spolupráca. disciplinovanosť a pohybov~ výraz 
celého slíboru, sugestlvna a pest rá scéna výtvarnlko 
Vojte cha Stolfu, vynikajClca réžia Václava Včžn!ka, v 
ktoret sa všetci herci dokouale stotožnili so svojou 
úlohou. Pochvalného uznania sa dostalo proľ Fran t i~
k nvi Jllkovl za hudobné naštudovanie dielu, vyzdvihnutá 
bola teho hlboká znalosť partitúry, jJresné gnsUl, sv le
žosf 11 živosť v interpretácii. perfektné oh~!HIP.nle só
lovýr•h úloh a skvPlá kn mPd lll nl'<l< (! ~!'.Sn1 Svoju ~nn 

Bmiansky režisér Václav Vežník so .,španielskym" 
vyznamenaním za inscenáciu Predanej neve.~ty. 

Snímka: R. Sedl1iček' 

kojnost vyjadrili 1 vedócl pracovnfci Gran Teatro del 
Liceo. Intendant A. Pamlas pozval opern~ sóbor Stát
neho divadla na opernti sezónu 1975-76 s ďalšou Insce
náciou českej opery. Titul bude upresnený. ... 

V divadle San Carlo v Neapoli uviedla brnianska ope
ra štyri predstavenia Zlatého koh6t1ka od N. Rimské 
ho-Korsakova. Divadlo San Carlo te jedn9m z troch 
najkrásnejš!ch a najväčš!ch divadiel v Taliansku. Tu 
slávil svoje veľké úspechy a 1 Josef Mysliveček. Monu
mentálna budova z konca 18. storočia bola spoločensky 
obsadená velmi rôznorodým publikom. Rozloha javiska 
zodpovedá približne brnianskemu, a tak mohol s(lbor 
prezentovať predstavenie Zlatého kohútika v originálnej 
podobe. 

Po predstaveniach vyšlo niekoľko kritik v dennej tla 
čl a všetky boli priaznivé. Najviac oceňovali súhru ce 
lého ensemblu a vyrovnanosť predstavenia vo všetkých 
z ložkách. Vyzdvihovali najmä vyn ika júcu hru orchestra 
celé hudobné naštudovanie (dirigent Václav Nose k ]. 
jemu adekvátne režijné (Václav Vežnfk] a scénické 
vyjadrenie (Voftčch Stolfa) . Kritik nov!n "ll Mattlno" 
zo 17. marca 1974 nap!sal: "Vysoké ocenenie za s luhuje 
režijné naš tudovanie. Vynikalo jasnosťou a logič nost'ou 
akcU na javisku, takže i pri neznalosti reči bola opera 
:arozumitelná. Celá inscenácia ukazuje bys trý r ežisérov 

Zo 

talent. "Zlatý koh6tik" bol konclpova·nt velmi citlivo, 
akcie hercov boli dokonale zladené s hudbou. Zaujalo 
choreografické rielienie - od grotesknosti tancov bo
jarov a ž po komické postavy vojakov. Publikum prijalo 
operu velmi srdečne." 

Brniansky operný súbor dostal opäf ponuku na hos
ťovanie do Neapolu. V marci 1976 uvedie šesť predsta
venf Zlatého kohútika v Teatro Reale v Rlme. Brnian
ski umelci vykonali kus dobre! práce pri propagovant 
náš ho operného umenia. PETRA HF.ERF.NOVA 

zahraničia 
v dňoch 3.-19. má ta t. r bude v Bord eaux 25. ročn!k festivalu, kto
rf sa nesie pod názvom Medzinérocln9 hudobn~ máj. S veľmi bohaté
ho program u slávností spomenme niekolko účinkujúcic h a diel: 
Grand-Théatre z Bo rdeaux uved ie Mozartov únos zo Stira tlu a zU
r isská O!Jera bude hostovaf so Straussovým Gavalierom s ružou. Col
logium musit:nm z Kollna pripravu je nu festival Händiovho Mesiáša. 
Zo sólistov s pomei11ne D. Run ktho a Zoltána KOCSISa. Ntcunora Za
ba letu, Henryka Swr nga. 

v decembri minulého t•ok u prtjall v Bulharsku uznesenie o ~ra
videlnom portadanl národného operného a baletného festival u. Po
du1a u o buctr-1 v Stélrei Zogoro. ktorú je známa tým že tu v minulosli 
založili prvé vidiecke divadlo v Bulhm·sku. Začiatky dnes svetozná· 
mri bulhm·si\Cl operne! tradlrle sa datujú od konca minulého sto
ročia 1 pt•ofHsionálnél scéna bola vša lc založené až v októbri 1908). 
Momentálne jfl v Bnl!HH'Sku ok 1·em Sot'ie este 5 štátnych operných 
cllvadiel, Z ktorfch VHčsinu ZrllO:l.lli po OSlobotlcnl. 

V atmos fl\re hlbokého záujmu prebiehal už štv1·t9' Festival .~llčasnej 
hudllv v Barcelone pod názvom .,Semana cle n ueva musica Verej
nosť navstevovala nielen konce1·tv. alo at tlačové konferencie. dis
kusie skladHterov s kril il{mi. Repertoár však nesplnil očakávania 
publika , tú:llacetw po dobret novodobej hudbe Popredn~ ~vajčiarsky 
hudolln9' kritik Franz \Vatier neváhal v titule svojho článku o ťes· 
tivale napísať žP nnprlnle<>ol nič nové Iba samé ľormulv Ako zRuj!
mavosť uvúdzame žo na]vtlčšia rH1vstevnosť bola na obrovskom, 
osem hodin trvajúcom konCP.I' te na ktorom sa hra l .. Bnrh. 

Anré Previn hlavn~ dirigent Londýnskeho komorného orchestra zlo
žil hudbu k rnuslcalu .,Thfl good Companlone" pod!u Pr iestleyovho 
románu z r 1929. Témou musicalu sú dobrodružstvá mladého diev
čaťa. ktoré so rozhodne absolvovať cestn okolo Anglicka s kočov
ným divadlom 

Pierre Bouiez Informoval na tlačovej konferencii v Parlžl že plá 
nuje založiť ústav bádania a a lm~ticko-hudobnel koordlnlicie 
(IR CAM). na če le ktorého bude stáť od ta nuárn 1976. Podnetom k za
lože niu tHkejto inš titúcie bola - ako konštatoval Boulez - potrebn 
zvodeč tenio hudbv. V ú s tave budú pra covHť vedci celého svAta -
spo lu so s ldadateľ mt. 

Dlhotrvajúcimi ováciami odmenilo publikum vystúpenie Artura Ru
blnsteina v novej obrovs kej koncertnej sále par!žskeho kongresové
ho paláca (okolo 4000 miPs t] Sedovlasý klavirista (88 rokov) za
hra l Klav!rny koncert d mol johannesa Brahmsa za sprievodu Or
ches tre Nlllional v Par!žl. V prvej tastl koncertu orchester - pod 
taktovkou Henryká Czyza - zahrni Ill. Beethovenovu symfóniu 
(Erotcu ). Nezvyčajn9 koncert nestora svetovej pianisti kv zaHšlla 
Polonéza As dur od Fryderyka Chopina. 

Cenu Artura Honeggera (ktor(! udel u je každé dva roky Fondation de 
France vo výške 20 000 francúzskych frankov). z!skal po?sk~ skla
da tel Tadeusz Baird ex aequo s francúzskym skladatefom Claudom 
Ballifom. jury posúdila práce 98 kandidátov z 25 krajin. Claude Bal
Jlf (50-ročn~) - neobyčajne aktívny ako sk ladater 1 pedagóg - je 
profesorom par!žskeho konzervatória. Známe sú aj jeho početné teo
retické cliela a práca o Berllozovi. Ako publicista má na svoJom kon· 
te okolo päťdesiat prevažne Inštrumentálnych a vokálnych skladieb. 

V Berl!nskej opere bola 16. februára t. r predpremléra ope\'Y Paula 
Dessaua .,Einstein". Libreto sa opiera o momen ty zo života geniál 
neho vedco. Opera, na ktorú sa prišlo pozrie ť vera zahraničnfch 
hosti. mala velký úspech. Predstavtterom titulnej postavy bol Theo 
Adam. ' 

Na čelo operného orchestra v Monte Carlo menoval! z námeho ju
l)oslovanského dirigenta Lovra von Matal!iča. Lovr o von Matačič 
má za sebou dlhú umeleckú kariéru. Dirigoval takmer vo všetkých 
väčšieh európskych mestách a na festivaloch , niekoľkokrá t bol diri 
gentom opery v Berl!ne a dlhši čas dirigoval v Belehrade. 

RakCisky rozhlas sa prihlilsll viacerfml samostatnými akciami 
k Schonbergovmu roku Vrcholom má byt nové naštudovanie skla
daterovet monodrámy Očakávanie. 

Hudobn! vedel v NDR v s polupráci s ďa lšfml odborn!kml pokračujú 
vo vydávani kompletného diela Richarda Wagnera. Najnovšie zväzky 
Pl' llnla odborná krilikfl s verkvm uznan!m 

Mln!llkiev (bas]. Vo vlrtuOznej interpre. 
tácli náročných k oncer tov Ca jkovského 
sa prejavila tvorivá osobnosť každého 
z m ladých sovietskych hudobn!kov. Fes· 
tivalové publikum diho aplaudovalo IHU· 
reátovi Pražskej jari - Valerijovi Vii· 
nevskému, ktorého vystúpenie bolo 
ukážkou osobitnej cesty v lnterpretač· 
nom smerovani. Jevdokija Kolesnikova a 

, Bulat Minžilkijev, laureáti súfaie mla
dých operných spevákov v Sofll z r. 
1973 predviedli v Plevene majstrovské 
ukážky z tvorby Musorgského, Gounoda 
a Ver diho. Hosťom festivalu bol hlnv
n9 di r igent rostovskej ľllharmónle 
skiadater Leonid Kac. Na margo resli
valu povedal: .,Festival sa stal nielen 
hudobnou, ale i spoločenskou udalosťou, 
ktorá upevňuje družbu medzi mladými 
fuďmi na celom svete. Oroveň koncertov 
bola velmi vysoká . Publikum prijalo jed-
notlivé vystúpenia s velkým záujmom a 
porozumenfm. Zdá sa m i, že v Plevene 
vládne zvláštna atmosféra, nesúca stopy 
nedávnych vzrniujtíclch hudobný-ch zA· 
f ltkov." - gr .....l 

O ceste laureáta 
l' 

V posledných trach rokoch viac. 
krát navSUvili Polsko mladi klaviris· 
ti, ktorí sa zvláliť vyznamenali na 
chopinovskom konkurze a zlskall sl 
trvalé sympatie pofského publika 
(Eugene lndjic, Emanuel Ax, či }eH• 
rey Swann ) . Relativne najdlhiiie mu· 
selo Polsko čakať na opätovntí nh· 
lHevu laureíi ta I. ceny - Garricka 
OhlssonR; iPho posledný pobyt vo Var
šave hol prile žitosťou na krátky roz• 
hovor s 25-ročn9'm, dnes nil sláv· 
nym umelcom. 

Ako úl!a!!tnik VIII. choplnovskei s6ťa
že vo Varl!ave mali ste na konte ceny 
zfskané v Montrcali a na Busonlho kon
ku rze v Bolzane. kl nrý jr iednou ~ nfli
vfznamnejifch stíťažf . Mal varilavský 
úspech pre valu kariéru viii!iif význam ? 

- Nesporne. Choplnovská s(lťaž sA na 
celom svete cen! vysoko. Pretože som 
bol - zhodou okolnosl - twv9m Am·l rt
čanom v dejinách · tejto stíťaže, amel·lr::· 
ká tlač (napr . .,New. York Times"] pri
nňšala pravidelne na titulnej strane In
formácie o konkurze a mojich osurln·:h 
na nej. Nemus!m sniitT hovoriť. akí• oi.J
rovsic9' význmn mii niPČO laké pt•e miA· 
dého u mAl ca . . . ll ned' po návrotn rio 
USA sa ml dostalo cti hrať Chopln;w 
Koncert o mol s Phiiudolphským or r. III IS· 
trom - pod tol{tovkou Eugena Ormun ·IM 
a s Newyorskou flih11rmóniou. Vztiplit! 
som dostal pozvanie na 40 kon r.erwv 
v USA a v K11nadc. V cľal Sej sezóne som 
absolvoval 95 vystupen! ~ od Londýna 
po Tokio. Okrem toho mi pobyt vo Vur· 
šave clai veľmi veľa at z rudského hfa· 
diska . Ved žiť v Choplnovej vlasti ma na 
tvorbu nesporný vp lyv, hoci na prv~ mo
ment ťažko postlhnutofný. VďAkH tu zls
kanet kAzeto gramoplatnf ,.Zo zlate! oo· 
kludnl co pofskej klavit·istiky". začal ~um 
sa vážnejšie zauj!mať o umenie vAl
kých porských klaviristov. Dotyk ~ tvor
bou napi'. takťiho Friedmana je úžas
ne Inšpirujúci. 

Nahrali ste medz ičasom dajaké sklad· 
by ? 

- Pre fi rmu EMI som realizoval so· 
demnásť Chopinov9ch po lonéz čo te dru
há takáto kompletná nahrávka na sve· 
te, dalej platňu s Llsztovými skladbami 
( Bénédictlon, Funéra1lles. Wals Meflsto, 
3 L le bes t rUume] a naposledy štyri Cho
pinove Scherza. 

Co hrávate na koncertoch natra d§ej? 
- Cbopinov koncert e mol, Rachma

nlnov koncert d mol, Beethovena, dačo 
zo španielskej h udby a - veľa Chopi
na .•. 

A vaile ďalilie pläny? 
- Z Va ršavy letfm do Mn!chova, po. 

tom mám koncerty v juhoslávii 11 vo 
Velkej Británii, v USA, v NSR, v Skan
d!náv!l, v Ceskoslovensku a v Rumun
sku. JJalet ma čaká prvá cesta na Nový 
Zéland a do Japonska. Možno ak sa ml 
všetko vydarr, prfdem v buddcej sezóne 
opäť do Varšavy. Už vopred sa na to 
teš!m. 

JOZEF KA~SKI 
Z časopisu: Ruch muzyczny 3/74 



llJBILiiNTI 
prlslu!ttík .,organov611o 
k'anu" kdekoľvek vo 3ve
td o zástupy poslucháč 
't va. Nemenej je ulií:ert/} 
ako pedagóg ttlekotkýclt 
gene rócíl lto§ ich orga1tís
tou a vyhladávaný stále 
ra~tucim počtom zahra
mtných po.~/uchaéov. pre 
ktorých por iada teraz u~ 
pr a~;rdolni letné ma}· 
.~t1 ot•ské kur:y. Ako or
gonológ je •deOL'ym 
li.'OICOm de.~iatok kOII· 
c:ertnýclt ná.Ytrojov a 
lmCiátorom mnohýclt zá
~a<lných ::lep~elll a ro::
uoj., náillto organárst va. 
Popr/ t ejto roz.~laltlej 
čuanostt je jeho sklada
tef#:é dielo nepr ávom u 
ú::ad1 (medzi l11ým: 3 
01 ganové koncerty a 1 
lymf6nia); čas, ako 11i 
",noltokrát, lto ist e ohod
noti sprauodllvej$/e. 

hc. ANNA KORINSKA
IOIINHAUSEROV Á doif
" ao u týchto d1loch 
llfzMmn~llo !:iuot ného 
ltJ6ilea. Predstavuje u 
NP:II slovenskýc/a uo
Nngc:ll pedagógov jednu 
1 najreprezentatfunej
ti osobnosti. Za :svojej 
tnmdla 40-ročnej učl· 
ttlrhj praxe viedla a 
•llouala rad spevákov, 
tforl 10 úspešne u plat· 
rlu/tl na domácich, ale 
tJ M početných zallr a
llibtltll rcénacl!. S voj 
II!MWnitý pedagogický 
ptltrth si udržala do 
-~ho t•ekrt a eite aj 
' Jlič~Unosll pri pravuje 

• VS/JU posledn~ch 
'-11 absolvent ov k dl p· 
IIMouQm prácam. 

lu 1pcuu - ako k po
JIIInlu - dostala 110 
,."..rne 11e.~koro. Ako 
IS-ročná :atala ll udo
llll a Ko!lciach u bO· 
""l záhrebskej spcvác
lr M6rie Pohlovej , po
Wot.'ťlla na Fodorovej 
lhlt 11 Budapelh u prof. 
fr. C. Lds:loa (pedagóg 
.,.11111} \f. "t.'émethovej) 
e A. Cervayovej. Od r. 
Jtlf ra zdokonalovala vo 
Vildnl u Th. Lierltam
lltra a u slávnej K . 
lllltzouoc:ej. Z rodili· 
lftll douodov nemohla 
pijat angazma11 u ope · 
"· a preto sa venovala 
" r. 19J6 dráhe koll
wtnej a pedagogickej. 
Vl predtým t•sak zala 
*ptellfl na koncertoch u 
.... pdtl, vo V1edm 1 na 
llr#IIJ.Iw. Krrt•ct 110d · 
...., referovali o jej 
Wine zafarbenom sop· 
""· S jedlllečne IIOSIIIÍ· 
Ili orjd·amr, vyzdvilrova/1 
lllltl1genc•u prístupu, 
Jllff 'Č/10$(, :1VO~f, SVIe· 
tNI. zrelast a uysokli 
llj!otost prej avu. Po
-.:ot·ali 11a liroký roz
• lllaMu a vzácnu kua
lh ~11•1amických odtien
ha. U: u druhej polo
Mel JO. r okov bola A. 
lorina4'a :a.wlitenou íll· 
ferprtt~·ou sučasnej mo
"'"" ( R. Strauss. Z. 
W/11 8. Bartók). Od r. 
Jtll JIÓIObl u Bratislac:e. 

O kc:alitáclt spet•áckej 
lhl11 prof. Kor111s~·ej sa 
1 u:nu·um l'y.1lovuje vo 
1110/Qm liste Karel Ned 
tli. Por~J.·az11jc 11a fakt, 
Jt 1 r časoclt .H•oj ho po
lticWho prcnosledot•allia 
fll rokoch drultef sveto
Ili rojny) !lo/a lrlaso
.... pedagógom ta.l.·mor 
*tlrrích členov bratt
*'llc~ho dtradia. Alois 
Ma v liste z 25. IX. 
... potvrdzuje, ze prof. 
1 Jorinskcl nielen J o-

káže .~prá v11e r ozpoznal 
spevácke nedostatky, ale 
aj upoz.ortluje spevákov, 
ClkO ICh možu odstrdntf. 
Tteto uznania vyustllt u 
povolcmro prof. A. Ko
rmskoj na Státne kort
:er vator ltllll u Bratlstuve 
a od r. 1955 aj lta Vy.~o
kti skolu muzických 
ume11l, T.·dc posobi do
dnes. Rad jej odchovall
cov môzeme delU nu tri 
skupi11y: 

l. žiaci silkromní, me
dzi ktorých patria tak6 
O~O!liiOStl , ako napr. IIÓ · 
rodnd umelkyňa M. Ce 
sányiová a M. Kišotlavá
Hubová; 

2. oclchova11ci z k oll • 
:or vatória. Medzi nimi srl 
početní sólisti opery 
SND: O. Ha11áková, E. 
K itJ110ro uá, B. Simonou
sk(/, P. Gábor, J. .\1art
voň a n111oltí clalšt; 

J. absolventi VSMU: Ľ. 
Bar lcouá, 'S. Beňačka, J. 
Spaček, V . Stracenská, M. 
1/orók a clam. 

Z jej žiakov pôsobia 
pedagogicky: O. Pavl ov
ská, J. Rani11ec, T. Kre
sák ouá, l!. Makovícká a 
im. R. 1972 ::omrel jej 
11ajudčši objav - .~ólrstu 

ew York City Ce11ter 
Opera R. Petrák. f>al .~i 
bývali žiaci sa uplat1lujú 
a.l.·o sólisti Slooe1ukélto 
[llllarmonickéllo zboru, 
VUS-u, prípadne áaliliclt 
slovenských l ée.~kých 
seen (K. Belanová - Br
tiO). Za tíeto zá.~lulry do
,Jtala u r . 1969 ceMný 
cltplom Zväzu sloven
sktíc:h skladatelov. \fr 
nistcr.~t vo šT.·olst va SSR 
ju pri prllezrto .~tl 20. ~·ti · 
rocia ::alo!enia vS .\IU 
vyznamenalo :latou me
dailou. Prezident repub 
liky jej ttdelil vyzname
nanie Za uynil.:ajúctl pra
Cti pri výchove mladých 
koncertných spevákor•. 

V. CI2 IK 

Keď pri prllezít o.1 ti 60. 
narodení/l :asltízitélro 
umelca prof. dr. Jl~IIIO 
REIN BERCA rekapitu
lujeme jeho doter ajiiíe 
žwot né clrelo a podiel 
cumo.1 tl na clneimej 
urovni 11ášho hudobného 
umenia, vychádza num 
čestné, ale naprosto :a
slúiené hodnotenie, ako 
nosrteľa a pokratouate
la sldv11ych tradícii čos
ke/to organového ume
nia. Do genealógie t•el
kých osobnost! - Cer
noltor sl.:ým počmíc, Ido
ri tvorili históriu t ohto 
:dnru, zaradil sa dr. J. 
Rci11borger seojim ume -
111m a cieCauedomo11, 
mnohostran1tou prácou. 
Cez f. Z. Skulrer.~kélto, 
J . Klíčku, E. Treglera , 
B. A. Wiedermanna vinie 
sa ::akonitý a lteu.~ tály 
r ozvoj k násmu diiC#Iw, 
11a formovani ktorého sa 
u podstatnej nuere za
slrížil právo ná! jubilant. 

Suma jeho t vorivej 
prócc je tmpo::ant11á: je
lto rertomé koncertného 
umelca poznd každO 

VSetko t oto ,,poml1tané 
rís/1/e a hodnoty :: neho 
vzniklé vsak prerastajri 
rómec osobného oýkomt, 
dostdvajú nadraden/} vý
znam práve u íclt špe
cifickom zameran! a do
pado tta naš11 ltudnb111l 
prítomnost: Jiri Rember
ger, človek s munoriacl
llfiTII rozlllaclom. s bohat
st vom mysle a srdcom 
mrtZikanta, vcclel u:dy v 
pravej chvili a pre.H•cd
čene pokr okov/Ím ,,me
rom vn/s1.~f 1111pul:y l 
osobný l'.l.·lad .tvojej pri
klaclne obetavej práce do 
b11dovania t oho, čo je 
Ci iiOS VO lll'ele pojmom, 
do československej or
ganovej kultúry. Ešte za 
§tudentských čias o.~vo
jemí nový poll l aci 110 kl a
,,Ir kč dedíč.~t vo or ga11u a 
IW Cl.'llt r álml uý:nam Ba
chottho cl/cla, uy tisfuje 11 
Relnborgrovom pôsobeni 
umeleckom (celé eu kly 
Bachov/Íclt koncertov a 
(1ramonahrá t>ok), pc<ln · 
gogickom (z. organot•cj 
kla., iky vycltád::ajúca es
lf'tika ltry ) n organolo
glckom ( preko1wnle ro
mantickej :vrtkavosti) 
tak, ie odra:::u posti l'a 
vpred a na rírot•e1I s t•e 
t ovf:ho díamd celé 1ta .~c 
organot·é umeme. Ba 
viac: :dôraz1iouamm 
svetské/to charakteru or 
gwwuélto umertia I'O 

u§otkých jella zlo:kách 
( vystuptTovaním Int er
pretačnej t ecltnt.l.·y, r e
pertoárom, dramatur
giou, podnietením $1ÍČa.~
llej .~kladatel sl.:ej t l'nr
by, .~tavbort koncertných 
nástrojov) ro::hodujríco 
prispel k poturdeni11 
e:ristencle tohto idnrtt v 
T.·omplexe ná§ho hudo/J
ného ziuota a k Z.1.~ka11iu 
povedomia Or(/Oila ako 
koncertn ého nástroja. 

Pozdravujúc sesťdl'-
·' /atnika dr. J. Reinbcr
gera (nar. 24. 4. 1914 v 
Bme ), ktorO svoju $lá
hl mladost a vitalitu de
monštroval nedávno svo: 
jrm bratislavským kon
certom, uujaclrujemc l 
vďaku za j eho pri/rluclnri 
a obetauli r•ztalt k Si o
t•ellsku. ktorémtt 11cdal 
rba priamych a neprra
mych iwkov, ale /;am 
11eprestajne uyzaruje v 
rozmanitých podobdch i 
celá jefro hudob11á a or
ganizačná čtn11osf . 

FERO! AND KtiNDA 

Konkurz K o n k urz 
U..llckt 16f opery Slovensk6ho D6· 

llllfto dlndla vypisuJe konkurz na 
..... 11 týchto mieat v orches tri: 
- llllltaiiCa konc. majstra huslf, 
- 11111 br61!i do skupiny hu.slf, 
- llllltapco nd6ceho a tutli hr61!1 do 

lbplay violonl!el, 
• llllltiiiCO ved6ceho skupiny a tutli 
~ do skupiny kontrabasov, • '* u lepom robo, 

• bil 11 bobot s poviaaostou an· 
l*lltb rohu, 

• llrMt u trtbku, 
• ktel aa bicie nbtroje. 
.... leakoa prijatlo l• absolut6rium 

llalenat6ria, olebo VIMU, vekovt hra· 
1111 B rokov. Pfsomn6 l iadosti 10 llrut· 

IIYDtopiaom a popisom doterajlet 
IllU ualelajte vedeniu opery SND Bra· 
lllln, Gork6bo ul. 1!. 2 aajaeskGr do 
l .ata 1174. 
lllbn llude v druheJ polowlcl m6-

U.Udzal!om termfa konkursu oaa6· 
pllomne. Cestovné sa hradf Iba 

Jlllllt• achédzačom. Ubytovanie ne mii 
... urul!il. 

Rladltefltvo Konxe"at6rla v Kollciaeh 
p rijme do zamestno.nla s n61tupom od 
1. septembra 1974 1tredoikolakých pro· 
fesorov na tieto odbory: 

3 profesorov hry na hu•llach, 
l profesora h ry na klarinet, 
2 profesorov hry na akorde6ne, 
1 profesora hry aa fagot, 

3 profe1orov klavf~aet hry, 
2 proJIIOI'OY korepetfcle, 
l profeaora na vyul!ovaoie hudobno· 

teoretlckfcb predmetov. 

O vletkfch uchtdzai!OY 1a vyl aduto 
vyaokolkolskt ndelanle prlalnln6ho od· 
boru, pripadne absolutórium Konzenat6· 
ria s prl1lul nou pedagogickou, alebo 
umeleckou praxou. Zladostl zasielajte na 
rladitefltvo Konze"atória v Kollclaoh, 
Leninou 93 do l. j6na 1974. K liadoatl 
treba prllollt doklad o udelanl, vypi 
nent dotaznlk, livotopl1 a potvrdenie 
o zdravotnom stne. Uch6dzal!l bud6 pf· 
somne pozvani na poho•or, ktorý sa 
uskutočni v júni 1974 • 

Literárno-hudobné múzeum 

Poltlad na čast výstavy, ktorú in!taloualt u Banskej Bystrici k 10. výročiu smrti 
S. Jurovskeho. 

Kultll rna histOria Pohronia a celého 
stredného Slovenska Je bohatá na 

významné osobnosti z oblasti literárneJ 
l hudobne). Ich bohatá tvorba, vlduca 
sa na strednO Slovensko. Pohronie a 
zvlášť na Banskú Bystricu, podnietila 
myšlienku zrladlt kul!Ornu lnštltOclu, 
ktorá by sustredila vSetky lit e rá rne l 
hudobnO pamiatky .,pod jednu strechu~. 
Preto zriadil Okresný národný výbor v 
BanskeJ Bystrici (1. 3. 1969 ) Lltertrno· 
hudobnú múzeum s pôsobnosťou v rám· 
cl banskobystrickóho okresu. Pre pracu 
múzea vyhradili priestory bývalo) ZOS 
v Lnzovnu) ulici č. 42, ktoré však pO· 
maly nevyhovu )u pre rastOco mnotstvo 
zbierok. 

p rocovnlcl hudobného oddelenia mO· 
zoo su zameriava Jú na zbierku po· 

zostalos lf hudobných skladatefov, kto· 
t•ých život l hudobna činnost sa viaže na 
Bansk(• Bystricu ( J. Eg ry, ). L. Bello, 
V. Flguš· Bystrý, S. jurovský) a na sú
s tredenie d1el a umeleckeJ práce žilO· 
r.lch skladatufov· rodákov (J. Cikkera. 
A. Očenása, T. Andrašovana, Zd. Mlkulu, 
l. Báz IIku a Iných) . Z dosial zis kaných 
mull!riálov s l zvláštnu pozornosť zaslu· 
huJľ• rukojJh.y 1. hudobno) tvorby ). L. 
Bellu o V J:;x ryho, ktoré prucovnlcl mu
zoo zfskull z notového materiálu for· 
skóho kostoln v BanskeJ Bystrici . (Jdo 
o zhorllvu chrúmovll tvorbu uvedených 
s kludntofov - sólové party so sprievo
dom organu). 

Jr.dnou z na)čerstveJš!ch Oloh hudob
nMio oddelnnla mOzea Jo usporladl!· 

mo vy!ftftvy k 30. v9t•očlu SNP pod ná
zvom " SNP v umeni~, ktorá bude m11f 
Uts t hndollnt1 a časf literárnu. Bude ob· 
sahovaf práce slovenských hudobn9ch 
sklud11tofov v obdob! SNP l k jubileám 
SNP. Výstava bude v júni a v JOII t. r. 
Slll'us no s výstavou má vý)sf platna s 

Matiné mlad ých 
Bolo dna 10. marca t. r. u K oncert

nej stenr Cs. rozhlasu u Bratislave. Do
manský, Boke:s, Podprocký a D lbdk -
každý :: nich sa snaií o vlas t ný l!udob-
11/Í slounrk, osobitú palet rt uýraziua i 
hladačstua. Jederi je smetn u experl
mentovani, iný príjíma prvky experl
mclltom over ené, ďalši sa rť!d pohybt~)e 
11a ~lot'e/1.~/r"i pode, niek to má zas zmy
sel pre hudob11u grotesk11. V setkým šty
r om je vsak spoločná jedtta črta: 1lfiOd
"lletajri, ale plnym prlellrftlm cerpajtl 
: o : r iedia tradtcie, pritom svoje myš
lienl.:y t•yjaclruju súčasnejsim jazykom. 

S l á č i k o v é k u ar te t o, op. 5. od 
lla11u~a Domanskéllo sme počuli už po
éas ml11u lorotnych BllS a to u podwll 
Sio11cnskcllo kvarteta, l.:toré d ielo pred
niesl o l na tomto koncerte. Treba podot
kntif, zo nás prominentný komorný sil
bor hral Domanskélto s 1lefal§oualtOu r a
dosfou. Vladmtlr Bokes skompo11oval u 
r. 1971 optimistické, r o::lltra llé Dy c IL o
vé k u tli t e i o, op. 11. Vybudoval lto 
na zdrt anliuýcll úsečných plochdclt, po
slucháč má dojem, fe autor sa ,.::o slu§ . 
nosti" nerozrečnl - i keby lto chcel 
náv§tevník počiiuat ďalej. Jozef Pod
procký spdja svoju lludobnu invenciu 
a tudskrl unimavost so :svedomitosfou a 
precl::nosfou. Z tohto spojenia u:lllo ltá
ladouo a technicky vybr úsené S l d č l
k o u é k u a r t e t o. Počuli sme lto už 
niekoCkokrát u podani členov Sldčlk?ué
llo kvarteta pri SF v K o§iclaclt. Naj
mlad!lm členom prodstauovanej skupiny 
spomfnanOclt autorov je Igor Dibók. Je
lto vyda re nl M o m e n t s m u s t c a u x 

p0vodn9ml slovenskými partizánskymi 
plesňami, ktoré neboli doposia! zve
rejnené. 

Kbl!žlacer se storočnici narodenie Vt· 
!lama Flguša-Bystrého pripravuje Ll· 

terárno-hudobné mtlzeum (v spoluprtlct 
s ostatnými kulttlrnyml lnšllttlclaml mas· 
ta) na bud O cl rok celoslovenské os lavy. 
Ich nápJ nou budo kon ferencia o živote 
a dtrio V. Figu!ln-By.;trého, otvor enie st A• 
Jej expoz!cle zo života a tvorby skla
dotera v jeho dome na Fortnlčke a Y 
opere DJGT bude premiéra opery Detvan. 
Wm sl kultúrna Bystrica ucti rodáka, 
ktorý mul výrazný vplyv na formova• 
nie našeJ národnet hudby. 

Literárno-hudobné mOzeum sa zaobe· 
rá výskumom, zhromaždovan!m ma· 

t e rlálu, čl vykupovan!m všetkých zacho
valých hudobných pamiatok - nielen 
rukopisov, ale l vzácnych osobných 
predmetov. Oloha na pohfad zau)!ma
vá - ale l náročná. Nie vždy sa plán 
zhromaždovanlo pamiatok splnf tak, ako 
sl to predstavujtl pracovnlcl mOzea. Ľa· 
hostajnosf, nedoconenosf významu nie· 
ktorých pamiatok zo strany občanov spO· 
sobu)e mnoho fa žkost! pri skoroplellzo· 
vanf hudobných dlol mnohých skladate
rov (napr. ). Egryho ). 

Pracovnlcl múzea so podiel ali napr(• 
klad no pl'!prove spomlonkovóho vo. 

čera k 95. výročiu narodenia V. Figu· 
ša-Bystrého a J, L. Bellu, v novembri 
minulého roku otvorili v priestoroch Dl· 
vadia JGT spomienkovO výs tavu o SI
monovi Jurovskom, ktorO potom prenies
ll do Brezna. Za velmi hodnotný čln, 
ktorý pracovnlcl mOzea (pod vedenlm 
r iaditel a Dul a na Dob rl ka ) spravili - l 
v malých a nevyhovu)Oclch pries toroch, 
treba považovať zriadenie študovne pre 
záuJemcov o hudbu a llteratOru. 

EVA MJCHALDVA 

pre husle, violončelo a klauir pochádza 
z r . 1969. Erpo11ouanej!f part klavfra -
brilantne tlmočený Mílo!om Staro1tom 
- je nositetom polovdžneho, poloúsmev
ného výrazu, ktor ému sa tak dobre darf 
u neoklasíckom kompozičnom post11pe. 

Najmlad&lm medzi uvádzanými autor ... 
ml vóbec bof Peter C ó n. Jo efte poslrl., 
cltáčom VSMU v triede Dozldera K a r "' 
d o š a. S t y r l m í n i a t ú r y napbat 
P. Có11 pre obsadenie 15 nástrojov s 
,,koronlm" :vo11kohry. To by nebolo na 
škodu, mé jo, ak sa z uátnolto zámeru 
zrodí malá fra§ka na t ému: "Farby a 
:vuk 15 nástrojov". Farby a :uuky kaž., 
délto druhu su dnes odpočtlvané :o ufst ... 
kých strán. Mozno. ze Mlrtíatr1ry boli prs 
Cóna akýmsi experimentom v t ejto ob"' 
lasll. Nemožno sa v!ak ubránit dojnlll, 
že to bol čittc Jtudijný a súkromný po ... 
kus. 

Sympatické je, že poríadatelia vložili 
do 'zvyčajného programu eJte rotaprtn ... 
tova vložku, s podrobnými údajmi o 
ka::dom .~kladateroul a diele. Zdc! sa, že 
te11to pru!ný čln ZSS a SHF je obrazom 
uzfalw in§tltúcil k mladej generácii sto .. 
venskýclt ,,ktadatetou. Je potelttetn6 
sledouat tr1to starostlivost o mladýcl& 
- nielen skladatetou, ale aj interpre~ 
tou a teoretikov - ktord ra prejauujtt 
takmer na každom k roku ponúkanou 
prlležitostou. Nesúhlaslm preto s po~ 

známkou jedného z prítomných mladých 
autorov, v ktorej sl failkal, fe ich n ik 
nepoznd. Oso6ne 8l mysllm, že za krdt ... 
ky ča1 ich budtt poznat slavenski hu"' 
dobné publikum, ak najdôležítejlie in~ 
ftltúcie zostanú naďalej vnímavé uočt 
ich tvorbe. D. KOVÁAOVÁ 
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Miroslav a u lc: 

Prvý zá jazd opery SND do zahraničia 
'(K 100. V~ROCIU NARODENIA OSKARA NEDBALA) 

IV. 

O pražskej ozvene na španielsky zá· 
tazd referoval Kvapil Nedbalovt este v 
Madride. Uspokojoval ho: " Sprlivy o 
1\spechu s pôsobili v Prahe vefké zadosť· 
učinenie - a tam, kde sa takal opak, 
zasa vefké sklamanie .•• Vysvetlil som 
tajomníkovi ministra - Keplov i, prečo 
sme sa predsa len roz hodli p re Madrid , 
že ste to prevzali na v lastn ú päsť; po 
ťispechoch, ktoré tam nU zája zd vyvo
lal, niet prfči ny, prečo by sa i Mad rid 
nemal brať s vďakou a vám k d obcu." 

Bratislava, lepšie povedané - Isté bra
tislavo;ké kruhy, reagovali na celý zá
jULd nevraž1vo. Je pnlVdou, že neprftom· 
nost v!irsmy popredných sólistov osla
bllu opern9 súbor prúve v čase osláv 
100. výrol:li1 SmE'Innovho narodenia, Iba
že umelecké dclvody neboli vzdv hnaclm 
motorom útokov proti Nedbalovl. 

Nedbal ci"cei pol!dvnuť a i prieliefiti 
plltdtiového volna c»ysta l sa aj znovu 
do Br a tislavy. Namies to toho však od· 
pove dal Hankovl: ., ••• Neprfteaat, 
tpornf reumatizmu• ma d ont tll zostať 
tu. Zo 61am to (dko, pretože zo vi~o 
vidlm, ako nemožne to v Bratislave vy· 
zerá . . . V Barcelone máme o rok zase 

solili ítnÍmll "tfboru pre Smet.non 11111• 
YJ. l • S.lltMOY cyklua nvdtam d Dl 
j .. t , .. bolo al ao M.hluom Jritett. 
A t..e• 1 ... to ncoa De mia Dl'llllm1 
t toi!f, llocl teho prellaetia je zbon l 
pretlae4om Yfboru pre Smetanon oala• .. , ..... 

Nedbala sa na stránkach Slovenského 
dennfka ujal aj vládny referent Maula. 
Predovšetkým konštatoval, že široké ma· 
sy publllta nemal! rovnakú mienku ako 
odporcovia zájazdu do Spanlelska, pre· 
tože práve marec 1924 bol nlí.vštevnfcky 
najsllne jšfm marcom celej dovteda jšeJ 
hlstórll SND. ,.Zájazdom sa vykonal •f· 
znamn t kus propagačnej price, ktorA 
ocenf budicnosť. 2c sa z veci urobila 
národnostná otázka, je chyba a nevhod· 
nf bol al spôsob, akým sa niektori čin l• 
telia v tejto \leCI verejne angažovali, 
priamo na lkodu divad la, l ked' dobr• 
vofne nalt na seba úlohu starať aa o 
divadlo!" 

Dila 5. februára l\edbalova sekretárka 
Homolková l>lse do Barcelony: " ... m6· 
me velké !ažkosti s hosťa mi , n ie si 
\lofnl vtedy, kedy by sme si ich želali 
a tak mnslme repet·toár prispôsobovať 
podľa nich." Vládny splnomocnenec pl"fl 
slovenské dlvadelnlctvo dr. Maule o týž
deil nato potvrdzoval neprftomnému ria· 
dltel'ovl, žP. v Bratislave je všetko v po· 
rwdku. Súčasne ho však nabádal: 

Oskar Nedbal so sólistami SND a .~ 110sfumí, ktorf účinkovali lla španielskom 
zúja::de: po pravici O. Nedbala sedia Ji;i lluml a Otakar Mai'úk, druhá zťava je 
Marta Krásou/i. 

Ako súdil • h"'lurnost. dosvedčuje na 
úvod Citovaný slovnfk. Pod vplyvom špa· 
nlelskych úspechov pozvala operu S:-.10 
hosťovať Budapest a záujem prejavili aj 
dalšie krajiny. Znechutený Nedbal v~a k 
všetky ponuky odmietol 11 v tlači sa do. 
konca zaviazal, že podobný ztijazd uf 
nikdy nepodnikne. SvoJ slub dodržal .. , 

Oskar Nedbal prichádzal do Bratislavy 
s velkýml Ideálmi a plánmi, pri ktorých, 
samozrejme, nezabúda! ant na seba, ka· 
pltallsllckf systém ho k tomu vychov~· 
val a viedol. Väčšinu svojich prerlsláf 
však nemohol rerillzovat, pr etože neustá· 
le nará~al na bezduchý lokúlpatriotlz· 
mus, ambiciózne diletantstvo a osobnd 
nevraživosť. Svojimi ďalekosiahlymi 
kontaktmi bol by dokázal pre slovenskll 
vec ove!a viac, než za svojej sedemroč· 
nej éry uskutočnil. Mal prntš mäkkú po· 
vahu a bol až precltllvelý, preto nako· 
nlec podlahol dravosti buržoázneho sve. 

,. •. . je najvyUI čas myslieť na Smela· 
nove oslavy ... Neradno p rivef mi sk la · 
mať očakávanie. Prospelo by to veci, ke· 
by ste oznámili ... kofko mie nite o bet o· 
vať na výpravu Smetanu, aby sa moh lo 
tbneď začať s pripravami ... a najmä 
pustiť d o verejnosti balón, že sa čo~>i 
robi a pripravuje! . . . vedzte. ze naia 
ddy verná opozícia by vám nikdy ne
odpustila , keby sa Smetanove veci v ju· 
bllejnom roku zlátali narýchlo zo viet· 
kých kútov." O !.l'alšf týždeň sa hlave 
divadla snažil alat·mujúclm listom znlle
čat režisér činohry Bohuš Hájek, ašpl· 
rujúc! na ~éfovskú funkciu po Hurtov!: 
,. ... chcem vás priateľsky upozorniť, t.e 
tn tuná proll Vám akosi vrie v kruhu 
abonentov a vytvára sa proti Vám ná· 
lada v tlači . . . Za kaidít cen u prices
tujte k otvoreniu Srnetanových slhnos· 
tf. Keby ste neprišli, zle by ste sl ich 
proti sebe pobúrili." 

Takýchto odporúčanf dostal Nedbal v 
Barcelone viac, preto využil volný týž· 
deň pred Mad1·1dom a vycestoval do Bra· 
tlslavy. D1ia l. marca chcel d1rlgova t 
slávnostné otvorenie osláv - Libušu, 
ktora nn~tudoval ul na jeseň. Terajšie 
predstavt>nia all' p1·ipravll kapelnfk De· 
deček a ten nebol ochotný verejnú slá· 
vu prenechať pánovi rladiteroví. Medzi 
oboma prišlo k ostrej výmene názorov. 
Nedbal ustúpil a večer sa objavil Iba 
v lóži, čo Robotnfcke noviny komento· 
vall: "Nedbal pricestoval do Bratislavy 
Iba preto, aby sa na Libušu lHel pozrieť." 
Druhý dei'\ predpoludnfm predviedol dost 
povrchne Moju vlast a hned sa zasa 
vracal do Madridu. To všetko bol však 
Iba začiatok. 

DiuJ 7. marca Nedbalovi redaktor Han
kn už oznamoval: " Stav d ivadla je velmi 
smutný, nemá reper toár, nemá čo hrať, 
na jmä činohra, ktoré je na najspodnej
llom s tupni úpad ku. Hurt sa vfibe1: o nič 
nes ta rá . .. HUbner tu rozp1•áva tie naj· 
dobrod ruzne jiiie historky o svojom náh
lom odja:r.de z Barcelony ... Tvrdi, že 
ste to tam úplne prehri!li a že vllet ky 
s pi á vy o úspecho1:h s(t 1:elkom vy mysle· 
nti ... Rozvratné živly treba odstrániť 
razom a dal divad lu pevný, určit ý 
smer ... Vaši s tarf nepriatel ia sa spá
jajú s novými ... Nebojte sa udrieť do 
toho, bezohfadtt na pravo a nafavo. Ukáž· 
te raz, 2e dokážete aj l'ázne konať .. . 
Vrálte sa čo najskôr z Madridu do mov, 
inde u~ necest ujte, je tu treba vašej pri· 
tomnosti i celého súboru ako soli!" 

V sobotu 30. marca t . r. vyhl/isili 
v Detve vífazov 8. slovenského 
fe.~tivalu amatérskych spevákov a 
11oviniek populámej hudby "Zlatá 
ru:ía 1974". Zlatú ružtt si vy
spievali sestry K vetoslava a Dra

hoslava Bezákové. · Snimka: CSTK 

Spoločn tt s úfa i Čs. 
časopisu Rozhlas 

rozhlasu, 
a HŽ 

otázky Tri 
, 

v as pre 
Správne odpovede na otázky 7. čas

ti sú ťažného cyklu, ktorá sa vysiela· 
la ll. a 14. apr!la t. r.: 

l Antonfn Dvoi'ák - Vodn!k -
sy~fonlcká básen, 2. Antonfn Dvo
fák: Poludnlca - symfonická báseň, 
3. Antonfn Dvoi'ák: Zlatý kolovrátok 
- symfonická báseň. 

Mená výhercov 7. kola: dUlOhrajú· 
ce platne získali: Alena Ullcká, Duk· 
llanska 1144 A/8, 017 Ol Považská Bys. 
trlca, Ing. Eva Ondrwšová, Bysterecká 
22/45, 026 Ol Dolný Kubťn, Anna Dl· 
Jongová, Ondrejova 9, 829 OO Bra· 
tlslava a 2elmfra Vančová, 985 Ol Ka
linovo 97, okr. Lučenec. Vecnú pré· 
mlu časopisu Rozhlas v hodnote 100 
korlln zfskala Irena Mlklerová, Sfd
llsko Jazero, blok V. č. 1-8, Koši· 
ce. Všetkým výhercom prlpravfme 
koncert na ~elanie, v ktorom zazne· 
jll Ich oblúbené skladby. Termfn vy· 
sielanla koncertu Im oznámime včas. 
Okrem toho dostanll polročné pred· 
platné časopisu Hudobný život. ... 

Otázky 8. sú ťažnej relácie, ktorá 
sa vysiela 25. aprfla o 15,20 hod. na 
Devfne a 28. aprfla o 15,20 hod. na 
stanici Bra tislava. Spoločnou ideou 
súťažných otázok te vyjadrenie ra· 
dostného pocitu v hudbe. 

1. Radostnú náladu vyjadril v jed· 
nej zo svojich symfónii aj Johannes 
Brohms. Hudobná ukážka odznie v 
relácii. Vašou úlohou je napfsat, kol
ko symrón\1 skomponoval tento sláv· 
ny umelec. 

2.' Pocit šťastia a vnútornej vyrov· 
nanost\ vložil do záverečnej čast\ jed. 
nétio zo svojich klavfrnych koncertov 
aj Ft:yderyk Chopin. N11 základe hu· 
dobnej ukUky určite, o ktorý kon
cert Ide a uveďte názov rodiska skla· 
da tela. 

3. Uveďte meno známeho sovietske 
ho sklada1e!a, ktort svoju tvorbu 
obohacuje v9raznýml hudobn9ml ru 
davýml prvkami krajfn Zakavkavska. 
V relácii zaznie ukážka z jeho hus
Iovjjho koncertu . 

Hudobný život 

Kupón 8 

Svoje odpovede posielajte do 6. mája 1974 
na adresu: Cs. ROZHLAS, REDAKCIA SYMFO
NICKEJ, KOMORNEJ A OPERNEJ HUDBY, ZO· 
CHOVA 3. 897 ll BRATISLAVA, heslo "Tri otáz· 
ky pre vás". Nezabudnite prlpfsa t názov svoje! 

oblúbenej skladby a naleplt kupón z HZ. 

hosťo,va t, to by som viiak urobil až po 
bratislavskeJ sezóne; to peklo, ktoré som 
tohto roku prekonal , viackrát už prežiť 
nemienim". 

Najviac ohňa šfrlla na Nedbala Yudác· 
ka lin č. ale nPgn trv ne sa k nemu stava
ll at Robotnfcke noviny, ktoré už pred· 
tým oponovali Ncdbalovmu prfchodu do 
S\TD. Bi·ntlslavsk9 dopisovateT preniesol 
sťažnost až na brnenskú pôdu. Lidové 
noviny 4. III. pod ~ifrou bh: " ... Oskar 

edbal sa tažko spreneveril pamiatke 
Smetanovej a nemôžu to ospravedlniť 
ani skutočnó, či zdanlivé jeho úspechy v 
Spanielsku." Nedbal na všetky útoky od. 
povedal 7. mája v Slovenskom dennfku: 
. ,Oo Španielska som nelliel ukazovat svo· 
fe schopnosti , ale propagoval' českú hud
bu . . . !'rr.d odchodom nallej opery ... 

ta. V dejinách slovenského umenia všali 
zastáva nesporne vyššie miesto, než vset· 
cl t!, ktorf ho postupne hnali do lra~lc· 
kého účtovania. A kúskom týchto de· 
lfn te aj spomtnaný zájazd sólistov o pe • 
ry SND do Spanlelska pred päťdesiati · 
ml rokmi. (Koniec) 

Hrnčiarsky bál v K yjtve 
Zasltí~ilý umelec Gejza Ouslk poskytol redakcii HZ 

kritiky a maleriály, ktoré informujú o mimoriad
ne llspcAnom ndtudovanf jebo operety Hrnčiarsky 
btíl v Kyievskom divadle o perety. Ospellná inscenácia 
dosta la v rámci Festiva lu dramatickej a hudobnej 
tvorby československých autorov v ZSSR laurcá tske 
uznanie. Okrem toho režisér Ján Silan, ktorý nr.!tu· 
doval die lo a. h ., dostal od Ministerstva kultúry 
ZSSR a sovietskeho Zväzu divadelnlkov diplom v 
rámci spomlnaného festivalu, ktorý bol v decembri 
m. r . A teraz zverejňnjeme aspoň krátke výňatky 
z ~lánku Anatolija 01·fenova zas!. umelca RSFSR, 
laureáta llt6tnej ceny ZSSR. ktorý bol zverejnený 
v časop ise Kultura a žitia: 

,.Nedávno Kyjevké di
vadlo operety uviedlo 
premtértt Hrnčiarskeho 
bálu od Pavla Braxato
risa a zas l . umelca Gej • 
zu Dusíka. Táto hudobná 
komédia, ktorá vznikla 
a.~i pred 20 rokmi, mala 
veľk{/ úspech na domá -

GAUDEAMUS 

cieli scénach. K yjevéartia 
si pozvali na prvé na
.študovame diela v ZSSR 
skupinu českoslovelt· 
ských umelcov: režiséra 
Jána Silana z prešovské
ho Divadla Jonáša Zá
borského, s ktorým udr
žuje kolektív kvjevské· 

A HOLANDSKÁ HUDBA 
(Dokončenie z 3. str. ) 

Pr! tejto prfležttostl belo 1 vera možnosti Informova! 
sa o holandskom hudobnom živote. S!roko rozvetvený 
koncertn9 život nápadne uprednostňuje komorné zdru· 
ženie. Holanďania majú už nleko!ko vlastných, plne pro· 
reslonallzovaných komorných telies, ktoré hrajú široký 
repertoár. Vo vlaňajšťch 1 tohtoročn9ch programoch som 
našiel at vlne Dvorákových, Janáčkových diel a skladieb 
B. Martlnú. Obecenstvo je však navylmuté prevažne na 
svetové koncertné hviezdy. Skoda, že najvýznamnejši 
československ! Interpreti zatial bývajú skOr výnimkou, 
ne.l pravidlom v holandskom koncertnom živote (miest
nych organizátorov som upozornil na 10-12 mien na· 
šlch umelcov l telies, ktor! bv tam nesporne obstáli). 
Zaujfmavé poznatky som získal od ústredného školské
ho Inšpektora pána Daniskasa. V Holandsku je 230 hu· 
dobnf ch škOl, ktoré sa staraflí nielen o úzku nástrotovtí 
výchovu, ale aj o výchovu h udobnosti formou hry. Kon
zervatória dostali pred časom úlohu rýchlejšie vycho
vávať pedagógov pre základné hudobné školy. Dar! sa 
Im at výchov11 dirigentov pre stíbory, zbory a dychovky, 
čo sa už odrazilo vo velkom rozk vete amatérskych te
lies, ktoré majú profesi onálnych poradcov. Hudobný 
amaterizmus je tu výborne organizovaný, festivaly zbo· 
rov, koncertných telies a tanečných súborov sú ve!kýml 
národnými slá,vnosťaml. Záujem o hudbu je medz! ho
landskou mládežou velký a liiolandské ftrady túto zdrll· 
vll tendenciu podporujú, nakol ko sl - podla slov In
špektora Danlskasa - uvedomujú, že hudobná výchov11 
má "nesmierny dosa'R pre celý budllcl život človeka". 
Týždeľl v Holandsku ml umožnil viac rozhovorov o 

vzá jomnej výmene notových materiálov, o lepšom vzá· 
jomnom poznávanf školských osnov a vObec o výmene 
Informačných článkov našich odborných hudobnfch ča· 
soplsov. Holanďania obdivujú naiu hudobni kulttru 
a mafi záu jem o nallu kuiUírnu prácu. 

ZDENKO NOVACEK 

.. . 

ho dtt•adla už rad •okoo 
dndbu, baletného mnj· 
stra Jána Guotha, kos• 
tymérku Boltus!a~;u Ci· 
ltakovtí a Stefana Bun· 
tu. Hudba Hrnčwrskeho 
bálu, zostavená z rtaroá• 
ných melódií, je svojráz· 
na. zskrwá, čo iba p'lá· 
čiarkol orche.~ter p?d 
vedením J. Dttščenka .. . 
DeJ sa odohráva v roku 
1848, ktorý je bohotý •1a 
revolučné udalosti .. . 
Pred hercami stáli •1ie 
lahké vokálne zí!ol1y. 
Niektoré party rwpísal 
autor v nízkych nároč
ných polohúch. V tejto 
operete je čo spietJat: 
čín~ je zložitej iií vokálny 
part, tým väčšie stí po• 
:!iadavky na profesionál· 
ne majstrovstvo spevá· 
kov. V poslednom čase 
vyčítajú operetným spe• 
vákom nedostatok vyso• 
kého profesionálneho 
majstrovstva. To vedie k 
častému využívanitt mik· 
rof6nov pri predstave• 
niach. Hrnčiarsky bál sa 
tak stal pre umelcov ky. 
jevskej operety vysokou 
školou prof es10nall:· 
mu . . . Režisér Szlan vy· 
tvoril predsta~;enie štý· 
lovo moderné, no ne• 
upúšfajtice od u plat •1e•11a 
mnohotvárnych dckoraé· 
ných detailov. S rados· 
tou treba k'rmštato~:at. ž~ 

Hmčiarskym bálom ~a 

uskutočnil zástužttý pri · 
nos do oblasti umocne· 
nia druzby a kult1ímel 
s po lu práce medz1 CSSR a 
USSR." 

K tejto chváliacej kri· 
tlke treba dodať, že zá· 
ver predstavenia bol 
skutočne nevšedný Po 
dosplevanf známej pies· 
ne O rodnej zeml prepl· 
nené hľadisko frenetic· 
kým potlesk'om vyvolá
valo tvorcov Inscenácie a 
hercov. Premiéry sa zú
častnil l zástupca ml· 

nlstra kult\1ry USSR -
D. Poliakov a konzul 

CSSR - Pi'emysl Antoš. 

Mi~ 


