
Zaslúžilí umelci 
Vl4da CSSR udelila oa návrh vlády SSR za vynikajiíce ume

lecké diela a výkony l!estoý titul zaslúžilý umelec desiatim 
umelcom. Diplomy o udelen! titulu im dňa 24. má ja t. r . v za
stO.penf federálnej vlády odovzdal minister kultúry SSR Mi
roslav Válek za pritomniMIIi vedúceho oddelenia OV KSS Mi
chala Hrnilkovica a predstavitefov slovenských tvorivých ume
leckých zväzov. ZSS zastupoval podpred seda dr. Z. Nováček. 
Cestný titul zoslúžllý umelec z oblatitl hudobnej dostali : 
KLÁRA HAVLIKOVA, sólistka Slovenskej fllharmúnle - za vy

nik a júcu inter pre táciu a popularizáciu súl!asne j sloven
ske j klavl rne j tvorby; 

DR. OTO FERENCZY, hudobný skladater - za výz namnú skla
dateľskú činnosť; 

ZDE EK KOSLER, ~éfdirigent opery SND - za majstrovsk6 
uvádza nie p ôvodných op erp ých die l; 

7. DENI<O MIK UT.A. hudobný sk l'adater - za skladatelskti l!in 
" ''"1 v llhlasr ; zborovej tvor by. 

\ovi nositelia čestného titulu Zasltížilý umelec (zľava): só
ltslka SF K LARA 1/AVLTKOVA, člen émollrJI Divad la SNP v 
Marime IGOR 1/RABI .'IJSK'l, básnici VLA DIMIR REISEL a JO
(. IUS LENK O. akad. maliar prof. JOZEF CHOVAN, arch. AN· 
TO_'IJ . KRAJcoytC, lwdo!mý sklad.ateC dr. OTO FERE CZY, šéf
dtr;gent opery SND ZDE t.f( )(OS.Lz;;R, 1Htdobný • . ~klada(f!l 
ZDE1 KO MIKULA a re,ž1sér Novej :>ceny v Bratislave' JOZEF 
PÁL KA. 

Smetana a súčasnost ( · 
tltía 20. má ja t. r. uskutočnila sa v pražskom MJizeu Bcdi'lcha 

Smetanu jednodňová vedecká konfer encia na tému BEDitiCH 
SMETANA A sOCASNA HUDOBNA KULTÚRA, ktoru v rámci Ro
k u českej hud by spoločne usporiadal! Zvl!z česk9ch skladate!ov 
ll koncertných umelcov, Múzeum B. Smetanu a Ceská hudobná 
spoločnost. V priebehu tohto krátkeho odborného rokovania od 
z nel rad zaujfmavých prfspevkov, ktoré sl kládli za clef obozná 
mlť našu hudobnO verejnost s novými poznatkami v oblasti sme· 
t&novskébo výskumu a zároveň dôstojným spôsobom sl PL'ipome
núť jubileum zakladatelskej osobnosti modernej českej h udby. 
Po otváracom prejave dr. Hrabu. vedúceho hudobného oddelenia 
MK CSR, ujal sa slova pro[. d r . Václav Holzknecht. Vo svojom 
obsll!J'tlom, esejisticky ladenom referáte sa s fispechom pokúsil 
o zač lenen ie zložtté'ho zjavu Bed i'icha Smetanu do kontextu čes
k~i hudobnej kultúry, pričom zvlástny dôraz kládol na vyzdvlh· 
nut le logiky a etosu skladatefovho umelecl<ého vývoja. Zaujal 
tie~ nový pohľad na tvorbu predstavile!o•J českej emigrácie z pre. 
lon1u 18 a 19. storočia. Dr. Zdenko Novál!ek, jediný slovenský 
Pl'eclnál;ateT konferencie sa vo svojom prtspevku zamera l na 
p roblematiku prenikania Smetanovej hudby na Slovensko ; na 
prťklacle zaujímavej pardlely zivolných csudov Bellu a Smetanu 
poukázal na oc!Hšný vzťah oboch skladateľov k svojmu emigrant. 
&kému obdobiu a v závere konštatoval. ža absencia výraznej do· 
rnáccj kompozičnej osobnosti v pr vých desaťročiach ná šh o sto· 
račia učinila zo Smetanu suplenta funkcie slovenského ná rod · 
ného skladateta. Očnstnlkov rokovania v mene sovietskych mu 
zlkológov pozdravil pro[. Ginzburg, pedagóg Moskovského kon· 
zervatórla. Po ňom sa ná rodný umelec Václav Dobi61 vyz na l 
:r: obdivu k Smetanovej tvorbe, ktorá je pren ideálnym vyrle-
11enfro pr.oblému ludovostl v umení. dr. Vladlmfr Hudec z olo
mouckeJ Univerzity F. Palackého hovoril o vztahu Moravy k SmA 
tanovmu dielu, o ktorom je známe, že sa nevyvftal priamočiaro 
ll n a jm!l v prvých fázach prešiel zloWýml peripetiami. Prof. An
tonin Spel da Informoval o dvoch odborných zbornikoch ( spra
cováva jú plzenské obdobie skladate!a). ktoré Vyššia pedagoglc· 
ká škola v Plzni pripravila k Smetanovmu výrJčlu. Dr. Jlrf Fu
kal! z )Jrnianskej Un iverzity r. E. Purkyne sa VO svojom dlskus 
nom príspevku podu jal na analýzu fenoménu Smetanu v d!alek 
ti ke Individuálneho a spoločenského, v rámci ktorého rlešll o táz 
kU čl bol Smetana náhodn9m elementom alebo logick ým dôsled 
k om pro<;esuálneho v9voja českej hudby. Dr. Milos lav Malý, ria 
d iter Smelanovho múzea hovoril o perspektlvach s metanovského 
výskumu a načr tol úloh y, ktoré sto ja pred československou m u· 
z lkológtou v súvis losti s nerea lizovaným projektom monumen· 
t 61nej smetanovs kej monografie K. Janečka. Na záver prljall 
účastnfcl k on ferencie n ávrh n a u.>tanovenie Smetanovej spol oč· 
n osti a zvoltll sl tiež je j dočasný výbor , ktorého členmi sa stali 
dr. V. Holzknech t. dr. M. Matý, dr . Z. Nováček, dr. V. Huder, 
clr. J. Vysloužll, L. Zelezný a J. Bajer. 

Odbo. n\i progra m rokovania spestrilo s vojím vystťipenfm Nové 
pr ažské trlo, ktoré predniesla Smetanovo Trlo g mol. 

IVAN M.UTON 

to. vi. 1974 
R oč. VL 
Cena 2,- Kčs ,.,. 

Dňa 12. má j a t. r . v aule prazskélto Karolína slávnostne ot vor ili festwal Prai.ská jar V pro
gramovej časti olvore11iu Slovenské kvarteto (na sním/ce) interpretovalo Sláčikové kvarteto č. 2 
Bedficha Smeta11u. Sniml<a: čSTK 

Sl o 
Dňa 24. apr fla t. r. pribudo l do rod il)y s lo vens kých profe 

sionálnych orchest rov ďalll i:len - Stát ny komorný orches
ter Zillna. Nezrodil · sa , prirodzen o, :,ep dňa. na deľi. Jebo vzn i· 

. ku predchá dzalo plný ch 1pälnás( rokov hú ževn atej práce ta 
moji ie ho ametérskcho sy mfonického .telesa. (i' toré d oslov'a zú. 
rodnilo dovtedy takme r neobJ'Obonú pôdu, akou bolo obll· 
censt-vo l iroke t žilinskej oblasti . O podrobn o.~tiach dak za. 
svätene jilie h'ovo~f joÍieo z niÍjaktlv n~j§fc'h l!lenov bývalého 
amatérskeho ' orc hestra , dnes r indite r profes ioná lneho žilin
ského telesa - STEFAN FIG URA. 

e Od vyslovenia my~Uenl<y 
k jej realizácii uplynulo Is te 
vera l!as u . . . . 

- ' Už od počiatku činnosti 
amatérskeho orchestra s me 
mali pred sebou cieľ: dopraco 
vat sa na takú unúllécku Oro 
vetl ktorá by dovolovala smel 
sie pomýš!af na budúce spro 
fesioualizovanle. Tá to myšl\en 
ka vsak predpokladala neustá 
le aktlvne snaženie nielen v 
oblasti technického a umelec 
kého vyzrievania, ale l v budo· 
vani koncertného obecenstva 
pre ktoré by sa stal pravidelný 
koncertn9 život nevyhnutnou 
k ultťirnou ,potrebou . e S akými výsledkami sa 
s tre tli vaše snahy '! 

- V dobrej spolupráci s od· 
tJorom školstva NV Zilina sa 
nám čoskoro podarilo nadvJB· 
tat úzke kon takty so školskou 
mládežou nielen v Zlllne, a le 
i vo vzdialeneisom okolf. Pre 
žJa kov. uči'lov a študentov s mP. 
pravidelne poriadali výchovné 
koncerty. Okrem týchto s me 
vsak ročne vykazovali úctyhod
ný počet koncertných výkonov 
a s radosťou sme konštatovali, 
že záu jem obecenstva o žlvfi 
hudbu neustále stúpa . llocl sme 
často ú porne bojovali s ťafký· 
ml pod mienkami priestorovými. 
rtnančným i a hlavne časov~m i 
f veď väčšina na~lch členov oo 
zostávala z nadšencov. ama t6r 
,kych hudobnikov, ktorf pri· 
rhádza li do orchestra po celo· 
dennej práci v zamestnani). 
oredsa sme dokázali .,obh os110 
dérit" koncertný život v nltšP.I 
•1blasti. No čoraz nnllehavejslr' 
.;a vyná ralo otézka proreslona 
lizá cie. [el riešenie 'lA vykrtš 
tallzovalo dnes - a bolo pocl 
mienené vyr lešenfm mater iál· 

nych. organizačno· technických 
a kádrových predpokladov. e Realizácia projektu s p ro
[esionalizovania amatérskeho 
telesa si viiak vyžaduje svo! 
čas, lo n ie je le n konečná fá · 
za prija tia d ekrétu . .. 

Ku konkrétnym činom 
smeru juclm k dnešnému s pro 
t'esiona llzovaniu sa pr istú pilo 
vAľml zodpovedne 11 aktfvno 
na jmll po XIV. zjazde KSC, kto· 
rý sa podrobne zaoberal prob· 
lémom ďalšieho rozvoja nášho 
umenia a kultítry vôbec. Z pod 
nelu mlni!;tra kultúry SSR Ml 
ro~lavt~ Válka bola v tom čase 
do Zlllny vyslaná komisia hu 
dobnej rudy MK SSR na čele s 
tel Dt'edsedom národným umel 
com Jánom Cikkerom. [ej ufo. 
hou bolo preskúmať dovtedaj 
šlu činnosť amatérskeho tele 
sa l!lllnského a na základe dô 
klndného zhodnotenia vyslovil 
sa k otázke Jeho sprofesiona 
llzovanla. Komisia skonštatovl! 
la, že nose teleso sa naoz:~ 
velkou m1erou zaslúžilo o roz 
vot koncertného života v ži 
linskej oblasti a vyslovila ná 
zor. podla ktorého by bolo že 
latelné, aby sa naďalej účln 
nejs\e a intenzívnejšie udržia 
val styk nášho obecenstva so 
žlv9m u meleckým zážitkom NH 
zá klade vyfad renla l<amisle bo 
lo rozhodnuté ustanovi ť orofP 
slonálny orchester v roku 1974 
Dokrl!t sme pr ijali 24. apr lla e Kofko !!Jenov bude mer 
vái nový orchester a akf hu 
de jeho re pertoár ? 

- Z členov starého orcho<, 
tra lbll štyr ia spl nili vvsoké ná 
t•o kv dvoch konkurzov ktor~ 
boli v ma rci a v má 11 r treba 
vl;ak poznamenať, 2e velk 9 
počet starého orchestra t vor111 

profesori a ~tudenh žlllnské
ho kontervatOrta, ktorr sa kon. 
kurzov nezúčastnili). Spolu s 
novopt•l)atýml hráť:mt má ni1š 
dnešný komorný orchester 24 
clenov. Perspektlvne. asi do ro-

• ku 1980 má Sil počet hrlltov 
zvý!Hf na 60. Pri zostave tohlo 
tulesa sme museli mat na zre· 
teli podmienky, v akých bude 
pôsobiť (menšie sály, pódlll 
atd. l. Obsadeniu musi byť, on
rodzene, prispôsobený l repet·· 
toár. Našou hlavnou nápll)ou 
Imele lnterpretécia komonnV\;h 
diel bo t·oka, klasicizmu a sú
časnej, najm!l slovonskei ko· 
morne1 hudby. Pqktar nám to 
však obsadenie dovoli. nobuuq
,me Sfl vvh~baf ani romantike. e Kto , bu d13 stáť za di r i~en t
s kým . pultom? 

- S.éfplrlgentom Ztllrl'ského 
komorného orches.tra bol me
novapy E~uard Fischer, teho 
zástupcom bude Buhumll Ur· 
ban. ktorý od r ' 1963 priléoval 
s póvudným amatérskym tele
&om. Koncertn~m majstrom sa 
stal mladý absolvent JAMU, 
nfekdajši absolvent žllinskébo 
konzervatória - Marián Reme
nec. e Bude mar orches~er ,svo iu 
vlas tn6 ~oncertnú ' sieň ? · 

- Bude vystupovať na pódiu 
kina Fatra. Budova kina bol11 
pOvodne vystaveni! pre účAl y 
divade lnej prevádzky. Samotrtá 
sleií má dva veYké bnlkOnv a 
celkovO kapacitu 450 mtest V 
bllzkej budúcnosti sa začne 
prestavba Interiéru za tíčelom 
zvl!čšenta pódia . e Aká ie konkrétna kooce~t
cia koncertných pláno• Zilin· 
sk6ho komurného orchestra ? 

- Pre začiatok plánu terne 40 
výkonov za sezOnu. 8 premlé· 
rov9ch koncertov sa uskutočni 
v Zll lue, reprtzovaf Ich bude
me pre žiakov ZOS. uči'lovsk~ch 
a stredných škOl v rámci vt
ch ovných koncertov. Oalet bu
dfllne koncertovat pred obP.cen. 
stvom Hudobne! mláde2e a 
pravidelne chremA prlchádzaf 
l medzi zamAstnllncov miest
nych závodov a us po raMtvat 
koncer ty pre BSP Radi by sme 
zlntPnzfvnlt styky s Inými ko
morn9ml telesami poz9va ť Ich 
častefšle na naše pódium. aby 
s a a t tou to cesiou zabezpečil 
v obll•~tt 7.tllnv or>tvlclelný kon
certný ži vot. 

DAGMAR KOVAIOVA 



Profily mladých 
Viktor Simčisko 

Studoval hru na husliach 011 Kooze r
•atóriu v Bratislave v triede prot Ala· 
d ára Mó2iho. Posobl ako druhý koo
certnt ma(ster v Symfonickom orchestri 
feskoslovenského rozhlasu v Bratisluc. 
Jlfá za sebou ra d 6spelných vysllipenf, 
l!i ul n11 koncertoch Zvllzu sloYenských 
skla daterov, ako sólista a orchestrom, 
alebo ako osvedl!ený komornt br61!. Ok
r em práce v Symfonickom orcb .. tri Cs. 
roz hlasu venuJe sa af a61o-.et hre. Vera 
pracuje pre ZSS, kde ai sfskal povest 
vý borného interpreta nbol!nfcb skla
d ieb. V cykle koncerto• k 30. Yýrol!in 
SNP t l!l n koval Viktor ~imčisko so 

.. skladbami D. Sostakovil!a a K. Szyma· 
n owského. 

Mohli by 1te v áYode zhodnotiť valu 
Qplynul6 sezónu ? 

- Za na tvá2netšle považuJem svoJe 
v ystOpenie na abonentnom koncerte 
SOCR-u. kde som hral Hlndemlthov hus
Jov9 koncert. Priprava na toto vystúpo
nle ml zabrala vera času. VenuJem sa 
at komorneJ hudbe v súbore Music! da 
Camera ( Bratls lavskf komornf sólis ti) a 
hrám tlef v komornom triu. Okrem na
hrávok pre rozhlas som absolvoval rod 
koncertov komorneJ hudby po Sloven
sku. Pekné spomienky mám na vyslOpe· 
nie pre HudobnO m ládež v Trnave, kdo 
nb poče tn! mlad! posluchl.iči milo pro
kvaplll záuJmom a nadšen!m. Je verka 
výhoda, že sa m llldež v takom hoJnom 
počte dostane n a koncert t zv. vllžneJ 
Jol udby. Dotam, že organizácia koncertov 
pre Hudobnú mládež sa r ozšfrl at do 
Iných miest na celom Slovensku . 

vara času nnuJete it6diu no-.ých 
akladieb. Ktori obdobie hudobneJ histó· 
rle te dm nalbllllie? 

- Hudba tohto storočia, ale velmi 
mám rád aJ hudbu predklaslckú, s kto
rou sa stretávam hlavne ako komorn9 
hráč. Ma Jestátnos ť a velebnosť poma· 
Jých časU te pre mňa vždy hlbokým zá· 
žitkom. Učarovali ml at melódie talian· 

skych oplr.r, notmn Verd iho. A keby 
som ne bol hu~lls tom a mal Jepšf hlas. 
bol by som určila spevákom. 
Zam~Uate pracovať al na peda~oglc

kom poli ? 
- Zaua r sa hodlllm venovať sólovnt 

a komornAI hre. Cher.! by som hrot to 
neJvlac, pre to1.a priamy styk s obecen
stvom te pre každého umelca velmi po. 
tr e bný. Mám ~velmi rád al prácu v roz
hlose. Nahrávanie mill človeka k sOs· 
tavnet sebakontrole a kultivovanému 
spOsobu hrania. To v praxi znamená, t11 
človek má na seba s tálo pr!snetšle kri· 
térlá. 

Vale plány do budtcnosti ? 
Chcem naštudovať čo naJviac diel hus

fovet llteratllry. Konkrétne~" v natbllž· 
šom obdob! to bude :sostakovtčov 
ll. koncert, pripadne ešte ďalšie kon
certy s kladatefov XX. storočia. Okrem 
na hrávok so suborom Music! da Camera 
ch cem nuhrat e!ite viac triových sonat 
barokoveJ hudby s huslistkou Alžbqtou 
Plaskurovou. SpolupracuJem tiež s glt.t· 
rlstom Zsapkom. -ao-

Na čom pracujete? 
.. . oclpoyed6 odb. aalsteat Katedry hu

dobne( wfcbo-.y Pedaaoaicket fakulty w 
Banskej Bystrici Tibor S ed ll c k~ : 

Po dokončen! metodického sprievodu 
ku gremoplatnlam pre 4. a 5. ročn!k 
zoS, spracúvam okolo 40 hesiel pre En. 
cyklopedlck9 O stav SAV (do Encyklo
pédie StovenskB) z oblasti hudobneJ pe
d agogiky zborového spe vu. Koncom ml· 
uulého roku vy~Ja v Prahe - v edlcll 
Supraph on - spoločná práca s m oJim 
~kolttefom doc. dr. Vlad . Gregorom, CSc., 
"Z di! lln hudebnl v9chovy v českých ze· 
m!ch e na Slovens ku". Pokus il som sa 
v n e t - zatial len prehfadne - spra
covať dej iny hudob neJ výchovy na Slo· 
vensku, pričom naďaleJ zhromažďu jem 
materiály pre vypracovanie s amostat
n 9ch ~túdlf z delfn hudobného š kols tva 
na Slo ve ns ku, v9vo 1 učebn lc, spevnlkov 
a me todic kých prfručlek, pos tavenie a 
prl pravu u t lte fa hudob neJ v9chovy, ml· 

moškolská hudobná výchova, monogre
fle hudobných pedagógov a Iné témy, 
ku ktor9m dáva s po menutá prli ca l:>e · 
r lózne podklady. So spolupracovn!k ml z 
katedie r hudobnet v9chovy pripravuJe· 
mc do tln čn Ich doteraJ?ilu his tóriu a pre 
potreby ZOS metodického sprievodcu ku 
gramoplatn lam pre 6.-9. ročnlk. Popri 
teJto činnosti sa aklfvne podlefam n a 
cviče niach a vystupe nlach Speváckeho 
zboru s lov. učitc rov, Okresného učttel· 
ské ho spevokolu Hron v BanskeJ Bystri· 
c t a so s voJim s peváckym zborom Mla
dosť p ri PF s a po ús pešnom absolvovan! 
zéJuzdu v NDR p ripravuJeme na ďalš! 
ročn!k u meleckeJ tvorivosti vysokoškolá· 
kov v Nitre. Nezabúdam ani na učlte· 
rov v proxl a okrem pravldoln9ch dlrl
gr.nt ských škole n! takmer každ9 mesiac 
prednll sam v niektorom okrese nášho 
kra Ja na metodlck9ch dňoch učllefov hu
dobneJ výchovy. m. m. 

Z DOMOVA 
• V dt)OCh 8.-11. má

IR t r. uskutočnila !oa v 
Ust! n. Orlici husfod d · 
íd maJstra )aroalau Ko· 
elena. Slávnostné otvo
ren ie XVI. ro•' nlka KHS, 
ktorá sa v tomto roku 
ntosla v znamen! 29. vs;
ročJa oslobodenia CssR 
a Roku českeJ hudby, 
bolo vo velkeJ sá le Ostec. 
kéh o dlvlldlo. V hodnot· 
neJ, umelecky zreleJ ln· 
terpretácll Ceskoslowea· 
ského komorntho or· 
chestra Praha s dirigen
tom dr. Otakarom Stef
skalom a sólistom - vlo
llc,tom tiborom Nodl!· 
kom odzneli s kladby čes
k9ch s kladatefov: aymfó. 
nla C dur J. Vai\hal3, 
koncert pre violu a slá
čikový orchester J. Ba r· 
toša a Sláči ková serená· 
du Es dur Josefa Suka. 

AJ v tomto r oku bola 
ho 1ná účast zahranič· 
n9ch huslistov, zo ZSSR 
NDR. MI:R, BI:R, PI:R, 
Juhoslávie a NS R. Našl 
huslisti s táli teda v faž· 
keJ zahraničneJ konku· 
rencll a le o to radost· 
nej!lle, ~e laure6t1tvo 
KHS opäf zfskala Jolana 
Maaalov6 z Brandýsa nad 
Labem, posl ucháčka prf
pravného t•očnlka praž
ského Konzervatór ia v 
triede prof. dr. O. Stat· 
skala. 

Samotné súťaž sa za
čala 9. má ta za vefkel 
ul:'al>tl obocens rva vo ver
kPt sále divadla, a to 
anonymn9m kolom. v 
ktorom odzneli povinné 
klad by. V druhom kole. 

kroré rozhodovalo o vr
razoch. odzneli vlastn6 
volené skladby. V ted· 
notllvých kategóriách sa 
u miestn ili llčastnfcl na · 
sladovne: 

l . katesória - do 10 
r okov: l. Leol Ceplakf 
( Pardubice ), 2. Nade 
Prodanovll! ( Borč, Juho
slávia) . 3. Zoltb Alm6ai 
l Budape?i t). 

ll. kategória: l. laut 
Mataltyté (VIlnius ), 2. 
)udlt Kodcsov6 (Buda
pnr. t ), 3. Michal Mel elka 
(Pizet! ). 

111. kates6ria - do 14 
rokov: l. Romana Mesa· 
lov6 ( Brand9s n. L.), 2. 
Vllja Tallmaa (VIlnius), 
3. And ris Keller (Buda
pel.ť). 

IV. katea6ria - do 16 
rokov: l . Jola na Masa-

lod ( Brand5•s n . 
Rita Jellaekod 
pe?it ), 3. Atl la 
(Budapest). 

L.). 2. 
(Budil 
FaiYay 

Cenu o oajleplleho za· 
hranitného huslistu zis· 
kal e Rusné Mataltyt6 a 
najleplleho hUIIilltU 
CSSR Jolana Masaln6. 
Nafleplfm !lakom tSV Y 
CsR sa sta l Michal Me
telka. Putovný poh6r ve· 
nonnt Konaenatóriom 
v Zlllne zfskel opllf prof. 
O. Stejaka l a cenu nat· 
leplef tSU, ktore! žlar.l 
zfskall naJvllč§! počet 
b~dov. dos tAla tSU Hra· 
d ea Kdlod. 
Organizačnému v9bo-

ru za predsednlctva Sta. 
mslava Blcana treba vy
slovlf uzneo le a pochva
lu za dobre zvládnuttl 
organizáciu a hladk9 
priebeh KHS 1974. 

JAN PRAGANT 

• Koncertná sezóna 
Kruhu prlaterov umenia 
v Piešťanoch sa ch911 k 
záveru. O Jet úvodnet 
času sme už referoval! 
(liZ 3/74). Teraz sl po
vslmneme koncer ty, kto
ré odzneli v prv9ch lilY· 
r oc h mesiacoch toh to ro
ku. POvodn9 dramatur
gick~ plán bol mierne 
rozšfreo9, čo pre pieš
ťanský- koncertný život 
prinieslo určité kventl
tatfvne obohatenie v po
rovnani s ln9ml rokmi. 

V januári zavltal me· 
dzt svo Jich rodákov kle· 
vlrl!'ta PaYol KodC. Po 
tlvodnom Baabo•l (Ta
liansky koncert F dur l 
zau tal nafmll v Beatbo· 
wenoYat Sonáte pre kll · 
vlr F dur, op. 54, ktorá 
mu po všetk9ch strán· 
kach vyznela velmi pre
svf!d člvo. Do svoJho pro. 
g ramu zaradil al čerstvo 
na~tudovanQ n4ročnll 
Ranlo-.u skladbu Le 
tombeau de Couperln -
l táto patrila k aktlvom 
Kováčovho recitálu. Mia· 
dá španielska k lavlr lst· 
ka Crlstlna Brunov6 kon
certova la v Pleštanoch 
vo februári. Vrcholom 
fet koncertu boli Brahm· 
son Variácie a ftlga na 
Hllndlovu tému. op, 24, 
ktoré Brunovet umožnili 
ukázať technickO zdnt
nost. širokú dyneml cki\ 
paletu a zmysel pre stn· 
vobné sklbenle r ozfahleJ 
komooz!cle. Marcov9 

koncert KPU patrtl M•· 
skemu komor•tmu er
cheatru x Bratlalet'J, 
J..torý vystuptl pod vede. 
nfm El~ny Kn61!net-M· 
ra)ovef s pro~amom 1 
tvorby s kladatelov baro· 
ka a klaslclJ;mu. Snažlvt 
výkon súboru a sólistiek 
lE. Valikn6. N. hHII• 
ví, l . Skolaudod) ea 
stt e t ol s prlaznlv9m 
ohlasom u obecenstva. 
l'•B druhom marcovom 
koncerte - po ročnet 
presthke - oplt Qčl n
kovall poaluah61!i Jarell· 
alankého Konaenat6ria, 
ktor! sú odchovancami 
pleš fanskel ĽSU. V sta· 
rostllvo prlpraven~ch 
vystúpeniach ukázali vf· 
sledky svotet pr,ce za 
uplyoul9 rok. Dňa l. 
aprlla 1974 v cvkle kon
certov Koncertn! umelci 
k 30. vs;ročiu SNP vystú· 
Jhll mladf sólisti opery 
s~o - Maadalt•• He• 
jóuyod a Patar O't'or
• kt za klavlrneho sprle· 
vodu Sylwie Maaadai•· 
akeJ. Na Večere plesni a 
árlf klddll obhafa umel· 
cl - ako kandidáti toh· 
to;·očnet Medzlndrodnet 
si\ťože P. l. CaJkovského 
v Moskve - akcent na 
Cajkovaktho tvorbu. V 
rdmcl Roku česka! bud· 
by prišiel stlbor AIS CA-
1\fERALIS z Prahy s at· 
rakt!vnym programom, 
ktorý sa začfnal ofiveo9-
ml de Jinami hudby (sve· 
to vá a česká gotJka 1 a 
pokračoval cez barok l J, 
S. Bach. J. D. Zelenka l 
až do na!ílcb dol (J. Ry
bái'. L. Matou~ek ). V~et• 
cl členovia atlboru st1 
multllnltrumeotallstl a 
predov!!etkfm dobrf mu
zikanti. V spev6ckom 
P8rjp vystúpila a ltistka 
Maill'e Mrtaow6. Na zt· 
vcrečnom koncerte KPU 
d i1 a 29. mála 1974 vys tú· 
pli vyntkatúcl sovie tsk y 
hus lis ta Pnol Koaan za 
klavlrneho sprievodu 
Ellsabaty Giaalturaawef 
l Grleg, R. Strauss, Pro· 
koflev, Bartók). Na kol\. 
certntl sezónu nadviaže 
XIX. piešťanský festiva l, 
ktor9 v tomto roku bude 
prebiehat od 13. túoa do 
26. Júla. 

KORNEL DUJFD 

• So···1tskl umelci Nore Novlk a Raffi Charadf.aiíja n 
na-.tndo~ " ll s kladbu Dezldera Kardo&a Buľle!tkft, ku kto. 
r et notovt materiá l zasla l v minulom roku IIIS. Skl ud· 
bu začiatkom t. r . predviedli vo vlace r9ch mestá•' h 
ZSSR: v Januári v Rigo a v Gulbene, vo februári vo Vol
ke a Valšlre, okrem toho bola nahrané pre Lltevs k9 
rozhlas a televlzlu a vysielaná z n lekolk9ch rozhlaso · 
vých a televlznych stanrc v ZSSR (Jerevan, Tula, Rla
zai'l ). Umelci pre tevlll záuJem o predvedenie ďalšieh 
slovonsk~ch skladieb. 

a Jozcra Greláka. a to v štyroch Jazykových mutáciách 
(anglicky, nemecky, rusky a s lovensky). 

• Michael GriUth, profesor hobotover hry na Mlchl· 
ga n State Univers ity v East Laslngu predviedol v mdJI 
t. r . - spolu s ďalšlmi umelcami - a merlcktl premiéru 
Tria A dur pre dva hoboJe a anglický roh od Mlloalua 
Koi'fnko. Jeho manželka, trúbkárka, predvedie Vlleco-.o 
Concertino pre trúbku a sláčlkovs; orchester op. 41 (vo 
verzii s klavfrom a sláčikovým kvintetom). 

mene m6Ja, J. Cikker - Nad starým s6kopom, G. Duafk 
- Ro:nlnieme mlero't'6 dstnu, L. t(oloubak - Vadnry 
a n6deje, D. Kardol - SpeYJ o llvQte, M. Nn6k -
Hory a srdce, A. OčenU - Zvony, klnfrna aoa6ta. 
A. Ol!enál - Miloval som t'a, T. Salva - Dobrt dal, 
moji mftvi, T. Salva - !alospe-.y, E. Suchol - Slo
Yenskt pieseli, J. Zimmer - VL kinlrny koacert. 

• IIIS SHF vydal ďalšie p rofily slovenských aklada· 
t elo-.: Ladlslna Holonbka, Karola Elberla, Gejzu Dnsfka 

• K 30. v9ročlu SNP rozmnožil výrobný tlsek SHF 
d a lsie tituly slovenských skladieb: A. Ol!enU - Pla· 

• Kolekciu gramoplatnf s nahrávkami skladieb. kto
ré odzneli na tohoročnom T9ždnl sllčasnet hudby v Pra· 
he, zaslal CHF SHF. Záutemct sl mOžu skladby vypočuf 
v priestoroch HIS-u. 

SKOLA A HUDBA 
Na ĽSU sa prijanajú detl (do t zv. prl · 

prauky) po skončeni 1. ročníka ZDS, t e
da 7 -ročné. Tento systém je u podstate 
správny, overený praxou a zodpovedá 
st uprl u vyspelosti a vnímavosti deti, 
ktoré sú aspon priemerne nadané. Osno• 
vy ĽSU sú prisposobené t omuto veku. 
Sú. vlak aj detí mimoriadne nadané, kto~ 
ré možno začat učit hudbe už skôr. Nie
ktorí pedag6gouia sú proti tomu, no z 
vlastrtej sktíseno~ ti dlhoročnej učitetky 
klaulmej 1Iry viem, ie srí velké ro::
diely vo vyspelosti a u hudobnom ta· 
lente, takže treba pristupova( v prácl 
velml individuálne, prillliadajríc na pri
rodzené nadartie ' podmienky, aké má 
diera doma. Svoje turdeme môzem do
kumentovať na jednom prípade z vla~t
nej praxe. Učila som klavírnej 1Ire už l 
diefa itvorrotné. Spočiatku som 1Io obo
znamovala s notami - pravda, nie po
dľa tradičné/to spôsobu, ale vychádzala 
som z pr irodzenej detskej hravosti a 
zo tJZtalw ku kresleniu. Urobili sme na 
papier 5 čiar a dret'afu som povedala, 
ie stí to lavičky, na ktorých budrí se
drel deti. Pos tupne sme na každtí čiar
ku nakreslil i koliesko • ,.die fa" , ktoré 
som pomenovala t ak, í e začiatočné pb 
menká mien t ýchto ,.deti" som pripí 
sala k rtotárn , ll'!pr . E r~íčka - e, Gu~til• 

g, Hartk•a - 1 •. Da•tko - d, Fer l..·o -
f, Pritom som vumýll ala krátke roz-

prcfvočky o t ýchto det'och. Chlapcovi sa 
to póčllo a celkom prirodzene sa na· 
učil mencf detí, f( t oré ,.sed ia na lauič· 
kácll". Na pomoc som sl pribrala aj r u
ku s piat imi vystretými prstami. Cosko
ro som mu podobným sp6sobom vysuet-

Moje skúsenosti s 
lita aj ostat11é noty. O chvífku teli ve· 
del ukázat rta klávesnici. Spoločne sme 
sa ,.naučili" kreslit' 11ustouý ktú~. To
to u§etko som realizovala hravým spô
sobom - am sme nezbadali, íe cllwp
ček sa naučil základy, ktoré obyčajne 
deti ouládajtí a: u tzv. prlpravke. E§te 
predtým sám uytukával - najprv jed
ným prstom, ne.~k6r prtbral aj tavtl r u
ku - melódie jednoducllúch a z11ómych 
presn!. Spočiatku hral unisono, no po
t om si začal sóm vymýšfat sprievody 
k pcsničkóm. Pravda, n ie vždy boli 
spruvne - ale tu som využila pcdago
giclqí takt u opravila .tom flo. Kecl mal 
5 rokou, uz slu§tre čítal a hral noty. Po 
prebra tt! základne 1 klavíntcj §koly sme 
prlst típil i k tah§ím skladbičkám - prav
da. stíbežne ,f pokračouartlm etudových 
c určertl a hru st up111r. ~f t5j ma ' •í tlak 
VY p~l ::ohci'~ 1 tc(l,, •e (1~'0 i rQČ'II!Í 
hral Mozartov ľurcckiJ pochod, drobné 

skladby Schuberta i Bachtf. Keď mal l 
rokov začal chodi( na sút'aíe a úspe
chy podporo val! jeho ďa!iie ambície. 
Nemal elle ani 9 r okou, keď rta ikol
skom večierku zahral prvl due vety z 
Beethovenovej Sonátv mesačného suitu. 

učit hre na ndstroj a! v tretom. ro!nt .. 
ku lrter nej §koly, j eho záujmv i povi""' 
/lOSt/ sa roz§lrujú takým tempom, ~e 
nestačl už absorboval ldtku §peclólnej 
hudobnej výchovy. Chýba m u nielen 1ú .. 
stredenie, ale aj čas. Momentdlne m4m. 

det'mi predšlcolsl<ého veku 
Hor lte bolo, ú musel veta cvičil - nie
kedy i tri hodiny denne. No tu mu za· 
se pomohol návyk, pestovaný od ma
lička. Zodpovednost a amblcla mu po
mdlurll zadelif si hodiny tak, že zosta
lo dost času UJ na poctivú prípravu do 
::ákladnej lkolv a na detskl hry. 

Podobne som postupovala aj s Inými 
deťmi opierajtic ~a o výdatnú pomoc ro
dičov. Sanw:re}me. s podobnými talen
tami bolo treba postupoval' lndlvlducflrte, 
prebr al viac tilo/L, ne!! predpisovali osno
vy. Viič§lrta týchto ítakou pokračovala 
v Uríd lu hudb!! rw konzervat ór iu, pri
padne aj na VSMU. Je pravdou, že l 
mno/ré det i, ktoré sa začali učlt hru 
na klavlr i nesk6r, rtd je beíne zvykom, 
dokózali uefa. Ale technikou, zručnos
fou i rozhľadom po klavl rnej llteratll re 
predsa len l>oli ďnle l tre. kto rl sa učili 
hudbe 11: od prc·i ··•, /1! ého velm Vy 
cllád.am 1 z toho, ze ak "a d iera zacne 

skupinu §tyroch malých deH, 1 TttorQm.i 
som začala pracoval v predo!kolskom 
veku. Niektor~ z nich sú aj r iadni/mi 
žiakmi r.Su. Mám radost z ich pottupu 
a vQsledkou. Samozrejme, práca o kto• 
rej pliem, má kladné výsledky Ian za 
určitýc/l podmienok: pri 1kutočne M"' 
danQc/1 det'och, prt týcll, ict orl rMjr2 
prirodzenO zdujem o hudbu. DonucooiJ• 
11/e tu nemá miesto. Učitet musf celil 
vec brat s ldskou a trpezliuostou, tre .. 
ba. abt/ sa vfll do my.denia tfletaftl • 
podcfual mu ldtktt na zdklade zrozumt .. 
tetnosti , prft'ažlluo.~tl a prfstupnottl. 
Vet mi d61cíltá je spoluprcfca 1 rodtčm.l. 
ktorl mu1/a tledovat domáce evflferlie, 
kon:mltouat s učttetom a povzbutfzooal 
dieta. No obojstranrrd radost 12 tllpe'"f 
pokrok vo !JtiiAČOvanf takfichto výnlmo~ .. 
ntícll talentn 11. pri11á~a d ojnát~obmí 1'4 • 

dos( . BL \ !<A B '17rtKOVÁ, 
LSU Banskj Bystrica 



Zaslúžilá 
umelkyňa 

Klára 

Z1slúžilý umelec 
prof. dr. Oto 
Ferenczy 

Zaslúžilý umelec 
Zdenek Košler 

S6l!asnf iéfdlrlgent opery 
SND dostal ocenenJe v podobe 
titulu nsiU IIý umelec za .,mt-

Zaslúžilý umelec 
Zdenko Mikula 

Vel!ernlf Lenln1red. 
13. Xl. 1973: 

\led;:, rruto/JJjnu r•ystupema
m, ;:allrarutnýcll hostujúctch 
111tcrpret ov uynrf..·á f..·o•tcert 
ktorý predviedla v Malej stlie 
/llllarmónte slovenská ptamst • 
ka K lára Havllková. Car o jej 
umenw JC v ncvyumelkovanas
lt. Je prirodzená a m•rtás1l•w 
Havltkovtl nelákajú čisto Ulf· 

tuo;:ne úlohy, ltoci vel mi dob
re ovlóda klavlrnu techniku. 
Spôsob jej hry je po strórt 
l;e klávesovej velmi :retelný 
a jasný. V prvej casti progra
mu majstrovsky predviedla 
hudbu D. Scarlattiha, G. f . 
lländla a J. Brahmsa. Dr uhá 
čast progronw bolo venova116 
t vor be vymkajtícelto slovenské
lto súčasného skladatela E. S tt· 
clloria. Jeho Metamorfózy, zna
me u ná., v orc:lle.,trálrtej ver
ZII, nadobudli v klavlrnom po
daní zvlá!tny timbrový kolo
rit. Večer zako11tíla ohnivo
t emperamentná Toccata, dielo 
nedávno napísané a premiéro
vo uvedené našim hostom. 
Klára Havlíková so ukázala ako 
dôstojný reprezentant hudby 
svojej vla/l ti. (M. Bj allk) 

Narodil sa 30. marca 1921 v 
Brezovici nad Torysou na v9· 
chodnom Slovensku. Svo te vy
sokoško lské š túdium filozofie. 
estetiky a hudobneJ vedy na 
Unive rzite Komenského v Bru
t lslave ukončil roku 1945 dl · 
zertačnou pracou Ulltok a 
vnfmanle hudby. 

Oto Ferenczy sa popri hu
dobne J teórii ve noval at kom· 
pozfcll a v roku 1948 zfskol 
za s kladbu Hudbll pn 4 sl61!1· 
kov6 abtrote cenu v med zlná
rodoot stl ta! l Bélu BartOka v 
Budapešti. 

S menom Ota ForRnczybo su
vista začiatky a rozvoj Vyao· 
kej i koly mhlckfcb amenf • 
Brallalave. Dlhý čas zastaval 
na not rOzne akademické Cun k
cie. Roku 1954 sa s teJ docen
tom hudobnot teOrie a estetiky, 
neskOr z!skal v tetto ~peclall· 
zácll prorestlru. V posledných 
r okoch bol z teho ln lclatrvv 
zriadený a profilovaný nový 
študiJný odbor - hudobná teO· 
ri o. 

Odhliadnuc od základov. kto
ré Ferenczy ziskal od svojho 

morladne záslužnQ prácu pri 
naštudovanf p0vodn9ch sloven
s kých a čflských opern9ch diel 
a pre v9raznt posun s lovenské· 
ho operného umenia k vysokeJ 
pro!eslonallte". Pr6ca Zdelika 
Kellera dosiahla v poslednom 
obdobi ume leck6 zreloef, o kto· 
re t (ažko tvrdiť, l e by prlila 
A ma od seba. Prellcb6dulo ta 
i t6dlum na p ra h kat AMU, kde 
a bsolvnva t Jednak dlrl1eatak6 
oddelenie (,pro[. P. Didetek) a 
l tndova l 1 k lavlr (prof. E. 
GrUnfeldod ), kM~ podelo a 
teóriu (nérodnf umelec O. fe
reml61 ). Viacero poatov mia· 
dého hudobnfka malo akllr pre
chodný rb. No ul tu sa pro· 
f llovat teho vzťah k opern6-
mu U nru: v r. 1948 vykoaal 
konkurz na miesto korepetllo· 
ra opery ND • Prahe, kde ae
akôr pllsobll ako dlrtaent (do 
r . 1958 ). Dvojrol!n6 etapa olo
mouckeho pôsobenia bola 
akousi prechodnou i t6cioa lc 
i6fovanlu v oatravsket opere 
(1980-64) . Medzitf m - • roku 
1963 ziskal Koller ocenenie oa 
významne t d lrlge ntsket s6fali 
v New Yorku, kto... ma pri· 

Absolvent kompozicle u nár. 
wne lca Eugena Suchoňa a dl· 
rsgovanla u prof. Kornela 
Schlmpla na St4tnom konzer
vatóriu v Bratislave. Jeho ume· 
lecké sna!enle viedlo spočlat· 
ku na tmil cestou r ealizovania 
sa eko dirigenta. pričom vf· 
znamnú kapitolu tvori teho pO
sobenle vo VUS-e a založenie 
1 umelecké vedenie Vysokoš kol· 
ského umeleckého súboru 
Zdenka Mlkulu pozná &lo ve n
ská hudobná vereJnos t predo· 
vietk9m ako poučen6ho upra
vovatela ludových plesni, s klo
da tela, ktorý s votou tvorbou 
prispel k velmi š lroke t !ánro· 
ve t palete (d iela pre dych o· 
vé orchestre. Qpravy pre SCUK 
a Ll1čnlcu, početné zbory, ac6· 
n tcké hudby a pod. ]. Sn4d na t· 
výrazneJšiu brázdu zanechal v 
oblas ti zborovet tvorby, kde -

The Teheran Journa l. 
10. 111. 1!173: 

lí.lara 1/ui.Jllkut:d /trá na klu
litri s tccltntl;ou mu:a, •to ~o 
SCIIZtlWIIUS(Olt icny 1/rala dtC· 
la barof..·ovt!lw. klu~teké/10 1 su· 
ta~mdtu rcpertaaru. \1uder••Č 
skladbu vy:aduju teclt11ika, 
spOJerw s mu-nou stlou. Vo 
clwUac:ll, ~·cely sa v hudbe ob
javtlt ludoCJé moti CJy, zrazu !)o
lo ctltf " Jej ltre nehu. Skutoč
ne neprekvapuj e, ze Sucltorí pi
le skladby pre riu. HaCJllkovej 
rt.~pec:/t pramerai vtar :u :svedo
nutosll a sk velej tech111ky, ako 
zo samoučelnej vtrt~tozity. 

( J anet Lazarlan) 
Gramoplatne Kláry Hnllkovej 
O. Sostakovil!: 24 prel6dll 
P. Hlndemllb: Sonáta l!. 3 

(Suprapbon 1967. Amerika 
20-th Century Fox, SUA 
10890, SUA ST 50890, SV 
8383 F ) 
(Opus Stereo 9111 0188 ) 

E. Suchoň: Raps odická aulla 
pre klnfr a orchester (Sup
raphon 1967 DV 6268 F) 

G. F. Hllndel : 2 CHACONNE 
con varlazlonl a suita l!. 7 
(Suprapbon 1967 Stereo l 
ll 0450 F) 

prvého učltora Hemorku v Ko
šiciach, vzdelal sa ako sklada· 
tel vlastne sám. Jeho tvorba 
zaberá v slovenskeJ hudobne! 
kultúro zvláš tne miesto. Práve 
pretu, že neš tudoyal u Novál<a 
11 Moyzesa ako os tatnf sklada
tella. ale ako teoretik iit udoval 
no jvhnamnotšle skladatelské 
výtvory XX. storočia ( BartOka, 
Hlndemltha, Stravinského a 1.) , 
vy tvoril sl svo j vlastný š t91. 
ktorý v čase, ked ako sklada
tel vstupoval do života, splň3 l 
avantgardnQ funkciu. 

Pretože sa teho tale nt t·ozvf-
1111 v Iných pod mienkach a s ú· 
vlo;lostlach ako u vllčštnv ostal· 
ných slovenských skladatefov 
teho generácie, nes ie teho hu· 
dobná roč š pecifické zna ky. 
Výraz to odromanttzovoný, lo· 
glka celku a vzátomn9cb vzfa· 
hov medzi zložkami je mu nad. 
rodená. V9slcdnlcou te hud ba 
uStachtl lef, vyváženeJ fo rmy. s 
prognantnýml myšlienkami , 
ktoré s ú v ukážkovej zhode s 
podsta tou 11 možnosťami pout.J. 
tého lnštrumPntára. Vtip a hu
mor. često Ferenczvmu prtpl· 

nies lo l . cenu a zlat6 medailu, 
ako aj ročné at6~ovaole u L. 
Bernsteina v Newyors ket (il· 
harmónii. Tento bpech - ako
kolvek prekvapuJ6cl - bol vý
sledkom n edomltef práce, kto· 
rá napokon chankterl•ufe vJet
ky vykony Koilera - akokol
vek s ú posvllten6 lni plratfvnuu 
slloa a prlrodzeaoa mu1ikall· 
tou. (Napokon - 6specb • 
v New Yorku predchádzalo 
overenie al 1.11 na medzlaárod
net d lrtaeatsket a6ťali vo rran
chskom Beua~oae r . 1958, 
kde Koller 1fskat takisto pnt 
ce ou.) M61oktorimu z Ddicb 
dirigentov u doetane takt oce
nenie ako Koilarovi. kecf bo 
pozvali Y r. 1187 aa post Ge
ne ralmuslkdlrektora do ai6vaet 
Komicket opery v Berlfne. Me
dziobdobie - od obrala 1 
Berllaa do aprfla 1971 - bolo 
vyplnen6 koacertnfml vyattpe
niami • rll• nrcb lt6tocb nela . 
Jeho pOsobenle • bratlalavlket 
opere u datuje od aprfla ro
ku 1971. Ul pná opera, ktora 
hudobne naitudoval - Mozar
tove Coal fao tutle - nazne
l!lla, l e do Bratislavy prlllel 

rdpektutl1c požiadavku anga
!ovanosll, no 1 spevnosti -
naplsal rad vynlkattlclch cvk· 
lov. z ktor9ch spomeňme ne
priklad cyklus zmiešaných zbo
rov Domovina mota. alebo De· 
vlf mlelanfch zborov, čl Plév
kom Inšpirovaný kompozičný 
výtvor Vstaň, panaa odkliala. 
lebo L6l!ne bry zese presl6vUI 
napr. spevácky zbor Lúčnice. 
rovnako ako v povedoml po· 
sluch6ča zostantl Hrabal!ky, Ja· 
ofkova uspávaokr a pod. Miku· 
la vždy stál na strane Ideove! 
angažovanosti, pričom nadvll · 
zova l a tvorivo rozvf tal tradi
cle s lovenske! zborove J tvorby, 
hfa.da ttlc kritériá vysoke( kva
ll ty - ani nie ta k u cudzfch 
vzorov, ako vo vysokých ume
leckých po!ladavk4ch voči se
be. Týmto snaženfm te pozna· 
čený l cyklus Sloveoskf mil 

K. F. MUller : lmpresslo ns ďAn· 
dalouale pour p la no el or· 
chestre de chombre (1966 -
Prelser Records. VIedeň, SPR 
3203 ) 

P. Hindemllh: 4 tomperame nly 
l. Stravins ki j: Capriccio pre 

klavfr a orchester ( Supra
phon 1970 Mono O 10 0965 
Stereo 110 0965 Opus ste reo 
9110 0187 1 

E. Suchoň : Meta morfózy 
Baladlcká suHa (Opus 1971 
Stereo 9111 0017) 

E. Suchoň: Ka leidoskop pre kJa. 
v fr só lo (Opus 1972 Ste reo 
9111 0163) 

E. Suchoň: Kaleidoskop pre k la
vfr a komorný orcheste r 
(Supraphon 1973 s tereo 
1101430 G) 

E. H. Grleg: Sonáta e mol op. 7 

J. Brahms: Rapsódia Es dur 
np. 119. 2 rapsód ie op. 79, 
Scherzo es mo l op. 4 (Opua 
1973 atereo 9111 0223) 

W. A. Mozart: Tureckf pochod 
L. v. Beethove n: Pre Elliku 

(Opus 1973 atereo 9t ll 0263 ) 
E. Suchoň: Kontemplácle pre 

klavfr a recitáciu (vvfde v 
Opuse k 30. vfroi!lu SNP) 

sované. stl skOr tnte lflktuálnet 
povahy a vypl9vatú z dOs lod 
net kontroly Invencie a jet 
s tvári'lovanla. Vďaka koncen· 
trovanosu hudobného myslenia 
dosiahol Fere nczy nafpresved
čl vetšle výs ledky v skladbl! ch 
komorného charakteru (Sero· 
n6da, l . s16i!ikové kvar teto, 
piesňové cykly, Perlila ap.f. 
Af teho komická opera No
dedná humoreska. prvá svoJho 
druhu v s lovenske( oper nej li
teratúre, predstavuJe svotou 
stručno~Cou, vtrpom a úspor· 
nosCou v9razu potvrdenie spo· 
minuných . kvalit Ferenczyho 
kompozlčného naturelu. 

Na Fe renczy bo die lach mul 
no rozpoznať jeho výborné 
kompozli!n o--technlcké vzdela
nie, jeho lnte llgontn9 vkus a 
d fubu v jemných. presne vy
d tených, ale o lo 6i!ln net~lch 
zvukov)•c h i tru ktli rach 1 jeho 
rados t x muzlclrovonlo. Feren
cxyho dialo ma j6 v kontextu 
slovcnakef hudby svoje pevné 
miesto a t r val6 hodnotu. 

VLAOIPIIR CIZIK 

dirigent, ktorý da budlice mu 
smero.vaolu n ielen p rlsnu dla
clpllnu, ale l počof osobnosti , 
pričom bude nadvlizova r oa 
trediclu českých význa mných 
z javov, akými boll ole le o Ned· 
balovcl, ale natmä Václav Ta· 
Jich. Ak Ovoi'ákova Rusalka bo· 
la poznačená najmä zmyslom 
pre i týl a p reukázanim zmvs· 
lu pre JyrlčnosC diela, v ta· 
nái!kovef Veci 1\l a k ropulos sa 
Kol ler prezentoval predovQet
kfm ako d irigent - filozof , 
myslitef a sfil!asn lk. Jeho bez
výhradné odovzdanie sa veci 
alovensket kult liry napokon vr· 
vrcholilo v naltudova nl Clkke
rovet Hry o lb ke a s mrti, klf>
r6 mala celoiltálnu premiéru v 
r6mci BHS 1973. 

Af keď udelen ie titulu zasl6-
l ilý umelec te p redovletkf m 
odôvodnené Kolllerovýml zás lu
hami za naltndovanle operných 
diel, tento umelec dokázaJ v 
rade orchest rál nych vysllipenl 
le notou pôsobnosfou presa
hufe rámec dneloého pôsobls· 
ka a patri k nejvýrazneJAfm s t1-
i!asným dlrlgenlllkým 1javo m v 
Cakoslovensku. ·UV· 

pre sOlo a orches ter. Pieseň o 
radosti na s lova V. Lučenlčo 
ve l. Pleseil o Nélepkovl. Pleseň 
o rodnet r ieke, alebo Pieseh o 
vlasti. Za svoJu hudobn ú tvor 
bu dostal r . 1967 a 1972 Cenu 
Mlku lálla Schneidra -Trnovského 
a v r. 1966 t itu l vv11111menan ~ 
Za vynlkaftlc u prácu. 

ProCII Zdenka Mlkulu by nA 
bol Opln9. keby sme ho nado 
plnlll spoločenskou an~ažova 
nostou na rOznych funkčn~ch 
postoch v ZSS l ako vedúceho 
hudobného vysielanie Cesko 
s lovens kého rozh lao;u v Bra li 
s tave. Jeho peda~oglcké pOso 
bente na Konzervatóriu. FFUK 
l VSMU ho zase predstavu lo zo 
stránky človeka, ktorý réd 
ochotne a poučene odovzdáva 
boha té muzikan tské vedomost i 
mladšeJ generácii. 

A. KOVACOVA 

TVORBA 
ALEXA NDER MOYZES: 

JX. s~mfónia 

Sn!mka: M. Roblnsonova 

Movzesovu symConlckQ tvor· 
bu charakterizuJe predo• 

všetkým klasická tapldárnosC a 
priezračnosť faktOry, spotená l 
vyhraneným zmyslom pr e zvu· 
kovO farbu. Ten to spoločn1 
menovator kompozlčného maJ
strovstva prechádza všetkými 
devlellml sym[Onlamt. U! • 
r oku 1928 sl A. Moyzes prvou 
symfóniou vytvára osobit f 
kompozičný štýl, ktorému le 
dOsledne verný v celom svo
tom symfonickom diele. To ne· 
znamena. že by skladatel us t r• 
nul na akýchsi stabilných vf· 
r azov9ch prostriedkoch; na· 
opak, v rade teho symfónii ba• 
dáme zretefný vývin. každá 1e 
nov9m prehlbenlm štýlového 
myslenia skladatofa . kat da le 
svojim spOsohom modznlkom v 
je ho osobnom v9vlne. To pla tf 
l o 9. symfónii. 

Je t š truktúra prlné§a predo· 
všetk9m mats trovské zlllcl• 

nodu~onle hudobn9ch pr..Js• 
trl edkov. Pevné a zret elné ll· 
neii rno vedenie hlasov bez zvu
kov?ch kompllkárll. ktorá bv 
ho za ~tlo rall. dáva fa ktúre ml· 
morladn u plasllenos t. V tomto 
smero !la Movzes prlbllžute ku 
kl ~slrk~mu Ideálu : nie t notv v 
oa rtltiare. ktoru by nebolo zrot· 
terne poču ť a teda by bolo ne
dlllr>11tó Skladatef volf tasntl 
faktúru so zretelnou me lodlc· 
kou 1 rytmickou kresbou. Far
ba orrhestrálnvch néstrotov mu 
nie le QčPiom sema o sebe. a le 
prostrlPdkom zvukového vv· 
s trotonla tn sných melod lr.kýa·h 
llnll Prllom práve boh11tá zvu
ko va fAntázia napomáha leb 
plas tl c l<ému rozlfšenlu. 

V koncepcii formoval štrukt O
rv skladby móžo me badu t 

vz4cnu mie r u svntézv lndsv l
duallzačn9ch tendencU v ar· 
chltektllro skladobného celku 
S tradiCIOU, ZUlSťU (Íl COU maXI· 
máln u ekono miku vo v9stovbe 
rozsia hle J formy. lnd lvtduall
začué te ndenc ie sa pre ta vu IQ 
htavno v dynumlckom potlatf 
fo rmv . v popredi 1e bohatý pro
ces evo lucie. ktoré mu vSt:H r: v 
os tatné formovacie prlnc! ov 
siOžla . Celá cyklická forma 
symrOnle le t9mto evolučn9tn 
princlr>om pre:.tupen4. vytvára· 
tftc v&Kk pri tom relatlvne 
uzav reté celky tednotl lvých 
času. Každé čast te zretefne 
odllšn9m pohfadom na ústrlld· 
nu problematiku, čo cyklu ze
ts tu te po trebnú kontrastnosf a 
mnohotvárnosť. Pritom Jednota 
dramotlcket Hnlo cyklu vypl9· 
va z tesného te matického vO
vlnu. l kPd skl11d11ter nepou~r
va badutefne 1ednotný tematic
ký materiál, prechadzatúcl 
všetk9m t častaml. Temallck t 
v9vln v cykle ZAisťuje predo
všetk9m zrete fná koherjlncta 
štruktOrv tém; deta ilné Qtvarv. 
navzáJom s l podobné, ktoré po
máha IO pri z ted nocovan! tor
my, stl v menš ine a nie s Q 
oodstatnou črtou. 

S truk tOre te matického m11te-
r1a1u vychédzo zo záklltd· 

ného Impulzu. uvedeného v ln
trodukr.ll prve J čas t i. Hned na 
začiatku sa stretávame s v9-
ruznou m!llodlckou llnlou 1 v 
prlmorh a trlibkach ). pev•te 
rvt~11zovanou 11 melodicky ne
všedno u. Jel dOlelltým š truk· 
tu ráln ym znakom In ná s tupná 
klesntúca septima a v šlršfr h 
súvlsJoetJach lOmy začlrnl'né 
zvllčllovllnle lntPrvalov od mil· 
lej sC'kundy po vefkO terrl u, 
Táto š trukturálna črta hrá v 
celel Introdukcii dOieWO t1lo· 
hu. čl u! v n lekolkokrllt sa 
vrar.otúcot melorllcket Jlnll zá. 
kladne! 11\mv. niP.bo v tvaroch 
z net odvoden9rh Vlas tné l! l· 
leRro prveJ l!a!~tl l Allll.l!r o ma 
non trop po l budu te hlavn Cr té
mu Pl'lamo 11 zretcrne z témy 

( Pokra~ovanle na 7. ltr.J 



ká filharmónia Majster Gabzdyl sa lúči 
25. a 28. IV. 197' 

Počas koncertnej sezóny už druhé vystupenle StátneJ fll· 
harmónie Kollce v Bratislave pod taktovkou šéfd irigenta Bys· 
trfka Refucbu pokladáme za dalšf dokument umeleckého a 
technického napredovania súboru. Režuchova Istota pretavu, 
$Rbavedomle a rozhodnosf odráža sa v tom najlep~om slovH 
zmvsle al na výkone orchestra Markantné to bolo v Haydna· 
nl Symfónii B dur, č. 102. ktoreJ technická úroveľi bol!! 
skutočne pozoruhodná: l. čast mala ZJHtmeni t9 spád. pre,s;: 
nantnú faktúru. výrazné kontrasty, rrázv pevne modelované 
Z Adal-'la priam vv:1.ilt'DVBIII pohoda. las a kfud. ktoré naru 
~tlo tbR men!lle zakolfsante hobojového sóla v kóde. Režuchti 
v9s tlžne, s pt·uvou huvdnovs kou zemitosťou stvárnil Menuet. 
v ktor om oplltovne vyntkll kva litné sóla dychových nástro 
jov. Ľahké a vzdusné PrPsto bolo v dynnmtckých kontrastorh 
príkladne vypracované, malo vzru ch. ale súčasne rovnomerné, 
k lastcké tempo. 

Introdukcia k Haydnovej symfónii od Ivana Parfka te skelr 
kurióznym zvukovým experimentom, ako dielom nároku !úclm 
s1 rtešenle nejakýl'h problémov. Treba však prtznaf, že velmi 
šťastne - s pozoruhodným napllt!m - vyriešil skladater pr! 
pravu nástupu llaydnovef symfónie, ktore! zaznenle pripadá 
poslucháčovi ako vyslobodenie. roZI'Ic~enle Istého, l ked nie 
celkom, jasného problému. 

Vyvrcholenie pt•og t•amu - RP.spl,s;:hlho Rlmske fontány -
bolo previerkou zvukovej hýrivosti, technicke! pripravenosti 
telesa. stavehl!~ch 1 ľantuztjných schopnost! dlrigentových 
Jeh zvuková stránka bola pozoruhodná, l keď nie ešte bez 
rezerv. koncepcia strhujúca. 

Sovietsky umele!' - Edua rd Grač potvrdil vynikaJúcu úro· 
veň sovietskej husfovel skoly V Beethove novom Koncerte pre 
husle a orc hl!ster D du r. op. 61 uputnl znamenitým technlc· 
kým zvládnutlm, ~vojráznym elánom. vyzdvlhovanlm na jm!! 
he roických čŕt a výrazným poctčlarkovávanlm virtuóznych 
úsekov. 

2. a 3. V. 1974 

Celovečerný recitál vynikajúceho reprezentanta americkeJ 
klavlrnej školy Edwarda Auera osviežil nlekolkoročný stere
otyp orc hestrálnvch (svmronlckých čl komorných l abonent· 
ných podujali SF. Auer nehosťuje v Bratislave po prvý raz. 
Podnes j~ nPzubudnutefný jeho vlaftn1SI v9kon v Choplnovom 
Klnvlrnotn koncerte f mol. 

Auer je vzlicn!l kultivovaným, ušrachtllým, výborne prtpra
\'eným umelcom. prA 1<torého niet nijakých neprekonatefných 
technických úskall; priam prekypuje fantáziou a disponuje 
neobyčajne ši rokou paletou najm!! jemnejšlch dynamických 
odtienkov. Je typom, ktorý pečat svojej lyricko-poetickej In· 
dlviduallty vtlál'a prakticky každej Interpretovanej skladbe. 
!':ie sú mu v~ak vzdialené ani mot!vy heroické, patetické, č l 
dt•rtmati cké. 

úvodný Mozart - Sonáta a mol (Kächel 3101 zaujal svo
tou delikálnostou, spevnosťou a priam frapujúcim ttef'lovanfm 
jemnejšlch odtienkov. Na vzoroveJ (!rovn! vyzdvihol lei sub· 
jektlvne črty, ktoré zaharoval až do lmpt·estonistlcky raflno· 
vaného, miestami at zahmleného neurčltého zvukového rámca. 
Ten. kto upredno5ti'luje tvorivé zmocnenie sa detailov. bo· 
hatstvo fantázljného vkladu nad celistvosťou výstavby, kl~· 
sickou vyváženosťou - mohol byt AuArovým stvárnenfm ná· 
ročnej Sonáty plne uspokojený. 

s aktlvnou činnosťou l f unkciou 
~éf-choreograra pražského N'· 
rodného divadla. llurnfkov On· 
dráš spolu s Lowlczskýml tan· 
caml poiského komponistu 
1. A. Maklakiewlcza boli dOs· 
totnou rozlúčkou. 

Ako úvod k druhe!. temattc· 
ky závažnejšej časti večera 
zvoliť choreograf úsmevné Lo· 
wiczské tance. De jo v ú osnovu 
- sllivnostné zá~nuby - PD· 
užil ako demonStrliclu boha· 
tých znalosti poľských tancov 
a súčasne poukázal na mož· 
nosti prchodnocovltnla rudo. 
vých tanečných prvkov pre po· 
treby reprezentačnej scény. 

Zatial čo zbor p redviedol Po· 
lonézu, Kujawiak, Polk u a Obe
rek v takmer pôvodnej pohy· 
bovef polohe, štyri sólové pá · 
ry mierne štylizovanú formu so 
zapojenlm pt·iltehavých prvkov 
klasického baletného slovnlka. 
vedúci sólisti Marta Drottnero
vá a Vlas timil Harapes repre
zentovali kombináciu rotkl6r· 
nej a proresionálne-akademlc· 
kej tanečnej techniky v takej 
dokonalej, oduševnenej Inter · 
pretácll, že zanechall mimo
riadne priazniv~ dojem. 

Ondráii Illu Hurníka vznikol 
v spolupráci skladatela, cho· 
reografa a libretistu velkého 
počtu pôvodných námetov 

jana Reya. V podstate ide o 
ekvivalent nášho Jánošika. 
avšak sllezske folklórne pohy
bové prvky nie sú zďaleka ta
ké bohaté a mnohotvárne ako 
slovenské tanečné umenie. tak· 
že sa choreograf musel zame· 
rat zvllč~a na Jednoduché prv· 
ky zo sliezskej oblasti. Tieto 
by boli z!skall preclznym, zá· 
pallstým predvedenfm, ktor9 
mužskeJ. časti súboru ch9bal. V 
sóllsttckom obsaden! odviedli 
pekné výkony' Eva Posluiiná v 
úlohe matkv 1 Dorotka Aleny 
Kollnarovej, tvá rna Astrida Stú· 
rové v úlohe Hany, al Karel 
Vrtllka, ktorý stvárnil zradné· 
ho )urá ša. V tejto úlohe by bol 
vynikol aj predstaviter Ondrá· 
ša Pavel Zdichynec, ktorý pre 
mllkký pohybový prejav nebol 
Ideálnym typom pre tltulntl po· 
stnvu toh to baletu Pt•e túto by 
sa bol lepšte hodil ďa lši só· 
llsta premiérového obsadenia 
- Daniel Wiesner. A tak nat· 
presvedčivejšie vyznela Dorot· 
ka, Ondl·ášova milá, v preclte
nej Interpretácii Marcely Mar· 
linlkovaj. 

Choreograf tohto predstave· 
nla, zaslUilf umelec Emerich 
Gabzdyl sa zhostil náročnej 
úlo hy s velkou dávkou muz!· 
kality a vkusu. Touto boli po
značené a j titulné úlohy, kto· 

Snlmka: CSTK 

ré vytváral za svotet dlhorol!. 
ne! kariéry sólového tanečnlka 
na scénacn popredných diva· 
diel za mnohé men ujme 
aspoň Legendu o jozefovi Ri
charda Straussa, v ktoret za 
svoJho umeleckého pôsobenia v 
Slovenskom národnom divadle 
stvámll vedúcu tllohu. Vo 
funkcii choreografa sa zameral 
najmä na nelahké hladanie 
nových, neobohratých námetov. 
Za toto úsilie patr! Emerlcho• 
vl Gabzdylovl !!es tné miest~ 
medzi osobnostamt českoslo. 
venského tanečného umenia. 

A. PASTOROV-' 

V prlpade už dávnejšie dobre známe! rozpráv· 
ky Ľuda Zellenku-Detvana Figllart spod Polany, 
zaradenej pod titulom Figliari ako predstavenie 
pre deti, Ide teda o pozoruhodný a záslužný po· 
kus, ku ktorému všetc! zúčastnen! umelci prlstu• 
povall s cltelnou radosťou a porozumenlm pre 
malých divákov v hladlsku. Do detatlov premys
lenou režtlnou a hudobnou koncepciou dosiahla 
Inscenácia po každej stránke nadpriemernú úro
veň, ktorá by obstála v sútaži s ktoroukolvek 

' produkciou .,pre deti". 

Vysoká rn1era muzlkality. subjektívne! lyriky a plasttčnost 

faktúry charakterlzov!!ll Auerov výkon aj v Beethovenovej 
Sonáte As dur. op. 110. Neopakovateľná pnvučlnová temnosť 

vzdušných pasáži, hra svetla s tieňom, ušfachtllo vrúcna spev· 
nost, \nlenzfvna miera subjektfvnej citovosti boli predpoklady, 
na ktorých postavil Auet· účinok tohto stavebne náročného 
diela. Po odznenf diela sme však mu~ell konštatovať, že sklad
ba má určité rezervy v celkovom sklbenf miestami priam ge
málne stvárflovaných detailov - najm!! u záverečnej fúgy. 
:2:tada s a však vyzdvthnút úspešná, strhujúca a prfkladne VY· 
budovaná koncepcia Scherza (Allegro molto 1. 

Scéna z pre.~ovských Figliarov - M. Semeš, S. La. 
barle, J. Staník a V. Lešková. 

Myšlienka túto populárnu Zellenkovu rozpt•tiv· 
ku zhudobniť je cenná a uznanlahodná napriek 
tomu, že pokus mladého skladatera Ivana Paca• 
novského o spevohru nie je bez nedosta tkov. Pa· 
canovského hudba eš te nept·ezrádza vlastný, ne· 
opakovatelný rukopis, te to skOr plachý, d.Osled• 
ne nereallzovaný krok k dets ke 1 rozprávkóvet 
opere, v ktorej sa popr! baletných pasážach vy• 
skytufú a ] nábehy na sólové, arlózne člsla, orga• 
nlcky nedostatočne zakomponované do dramatlc· 
kého prúdu, takže pôsobia skOr len ako ukážka 
a nie hudobný charakterotvorný prvok postavy. 
Väčšie šťastie mal autor s baletnou hudbou a 
najm!! s ústrednou pesničkou Jurka .,Dvafa sme, 
heja hej . . . " , ktorá nás sprevtldza celou 'rozprá v· 
kou, takže sl ju napokon zapaml:ltajtl a·l deti V. 
hľadisku. 

P é J z Preš va 
Ozajstná rozprávka s hudbou 

Auer je velkým chop lnovským In terpretom. Vzácne zvuko
vo·farebné cltenle, vysoká miera vrúcnej spevnosti, elegan
cia, mimoriadny techn ický fon d a najm!! nevyčerpate!ná ml&
ra fantázie vytvárajú k tomu Ideálne predpoklady. Teho prf· 
stup ku svetu choplnovskel lyr iky neprekračuje velmi mieru 
konvencie; tento klavirista necháva sa unášať svojou prekypu· 
júcou tvorivou zaangažovanosťou a fascinujúcou technickou 
pripravenosťou. Nehlodá za každú cenu nejakú osobitosť pr1· 
stupu a deflniUvnu koncepciu diel (l ked ju má v hlavných 
črtách premyslenú 1 na základe tvorivej Inšpirácie v ytvára 
priamo na koncertnom pódiu. jeho Chopin nie ie bez rubát, 
romanti c kej agogiky, bohatstva delikátnych farieb: práve 
v ílom je priam neobmedzená Auerova výrazová paleta. Blfz
ky je mu aj silný dramatický akcent, pôvabná vzdušnosť, ele· 
gantná tanečnosf, jemná kantabllná l bravúrna virtuozita 
(Scherzo els mol op. 39, Nocturno b mol a Es dur op. 9, F d ur 
a c mol]. Auerov arzenál technicky sa zaskvel v záverečnei 
Polonéze As dur op. 53, pričom klavirista nielen omráčil ne· 
zvykle rýchlym spádom temp, ale vyvolal úžas a j su verénnou 
výdržou lavej ruky (ostlnátne ok tá vy) v Triu. 

Spevoherný sú.bor Divadla Jontiia Ztiborakého 
v Prel ove pr!jemne prekvapil produkciou roz
právky Ľuda Zelienku·Detvana Figliari spod P()
lany, k tortl zhudobnil Ivan Pacanovaký, svedomi
to a citlivo režlroval Anton Majerčlk a. b., ·vtipne 
a naoza j rozprévkovlto choreografoval Félix Do· 
mi!ny a scénicky pôsobivo vypravil prof. arch. 
Martin Brezina. 

Za vrelé ohodnotenie svojho výkonu odmenil sa umelec 
Qctyhodným ror:sahom prídavkov (Chopin: Mazúrka els mol. 

Prelúdiu m b mol, Nocturno H dur a Balada g mol, op. 23). 
S. Márton, V. Lešková, J. Staník a J. Kor pášovó 
v pre§ovskej tn~cenácit Cigánskeho primáša. 

V uplynulých týždňoch hostil a6bor 
opery SND sólistov zo zahra nič ia, no sd · 
i!asne sme boli svedkami aj úapei ného 
ntnpn mladých domácich umelcov do 
atarillch inscenácii. 

V. CIZIK 

dzal uspokoten~. Na scéne SND Mll!er 
debutoval už koncom r. 1972, ked vy
stúpil tiež v tejto úlohe. Svojim prvým 
vystúpen(m ,.prlslúbll", že bude dobrým 
Oneglnom, teraz ukázal že nim už aj je. 
Ml\lerov herec ký prejav te plne presved· 
člvý. A to, čo po hereckej stránke vie· 
ruhodne vymodeloval, Ideálne dotvára 
svo jim spevom. Je pôžitkom počúvať je
ho výborne ovládaný barytón, vyrovnane 
znejúci vo všetkých polohách partu, sa· 
mozre!mosťou a lahkostou frazlrované 
melodické oblúky, čistil a zretelnú vý
slovnosť, sugestlvny a atmosféru vytvá· 
rajtlci prejav - pr iam Ideálny stllad 
medzi obsahom textu a spevá ckym pre
javom. J. VARGA 

••• 

Snlmky~ ~. Fecko 

Dôkazom starostlivosti, s akou sa tejto produk· 
cti venovala dramaturgia spevohry, te al priklad• 
né vybavenie premtérového bulletinu, do ktorého 
vložili tlačený notový záznam spomlnanej vesntč· 
ky t s jej textom. 

Dúfajme. že šťastná myšlienka zhudobniť Fig
liarov pomôže rozvinúť tento dôležitý divadeln t 
tl tvar, ktorého je menej ako šafránu. 

Cigánsky primáš 
· Prešovský spevohern~ súbor mal tentoraz viac 
štastla at s uvedenfm operety Imre Kálm,na Ci· 
gtinsky prim61 v réžii Jtina Silana. Nebolo, pri
rodzene, možné odstrániť prázdnotu a banálnosť 
pr!behu, prldat mu na aktu~lnostl, čl zvýšlt 1eho 
prlťaž\lvosť lepšlmi hlasmi - Kálmánova hudba 
tu neoplýva takou bohatosťou melódlf, ktoré samy 
osebe uchvacujú l bez nadprlemerného spevácke· j 
ho výkonu. No ešte pred začiatkom predstavenia 
nápadne na seba upozornila scéna Pavla M. G'
bora, hosťa zo SND v Bratis lave. Vytvoril na ja
visku Interiér prostredia, ktoré najmä v prvo m 
dejstve dávalo tuš!( slnečnl1 prlrodu a hudbu, a 
slubovalo nezvyčajný zá:lltok z predstavenia. 

Sk oda, že úroveň oboch výtvarn1kov (môžeme 
prldat aj kostýmy Ľ. Muchovel a. h.) nedosiahlo 
hudobné naštudovanie operety - no o to lepšt e 
boli herecké výkony, ktoré - vďaka sčasti ne· 
konvenčnému obsadeniu, zaskveli sa novými tón
ml a farbami. Týka sa to predovšetkým mladého 
grófa Gastona v podanf Stefana Senku. k torý už 
takmer zmeravel v zajat! vlastnej šablóny, stokrát 
overených š pllcov, Heleny Horváthovej ako prl
mášovel dcéry Sáry a Labancovho klartnetlstu 
Cuču]a. GIZELA MACUGOVA 

charakterovo vyp!!ttl postavu spieva Ll· 
lová bez tedlného naturálneho tónu. so 
širokou dynamickou paletou a so zmys· 
lom stavať v postave vt·choly l hladiny 
upoko jenia. Tak na Jednom póle jej Azu
ceny stoji vzrušené, dramaticky strhu itl· 
ce rozprávanie z ll. dejstva. dotvore11é 
pôsobivo l herecky [nezaprie, že túto 
postavu vytvárala al vo Felsensteinovoj 
Komickej opere l - na druhom póle éte· 
ricky poetické snlvanle o zemi pokota 
v obraze záverečnom. zaspievané ma lým, 
teplým, vrúcnym a snivým tónom. 

Mllovnfcl opery. k tor! v predvečer 
l . má ja v osobe Roberta Chrlstesena 
chceli počut amerického Onegina. po 
vstupe do budovy boli skiamanl, ked sa 
na ozname dočltali, že titulnú postavu 
Cajkovského diela spieva .,iba" Lajos 
Miller z Budapešti. Sklamanie však z 
obrazu na obraz ustupovalo a súdiac 
podl a Inte nzity potlesku, každý odch'· 

Po januá roveJ Carmen Alexandrlny 
Milčevovej prlvltall·sme 11. mája ďalš! 
z velkých bul harských mezzosopránov 
- Margaritu Ll LOV O, ktorá v týchto 
dňoch konči už svoJu jedenástu sezónu 

vo viedenskeJ Státnet opere. Jef reper
toárová paleta je neobyčatne široká. NáJ
deme na neJ barokové postavy - Otta· 
viu z Monteverdlho Korunovácie Pop pey, 
Amastrls z H!lndlovho Xerxa. Btzetovu 
Carmen, Nerls z Cherubtnlho Médey, 
Frlcku. Weltraute a Erdu z Wagnerovho 
Prstena, verdiovské hrdinky - Eboll, 
Amneris a Azucenu, ktorú už v roku 
1963 spievala pod Karajanom s Corelim 
a nebohým Basttanlnlm. Po Karafano· 
vom odchode z VIedne dostávala Lilavá 
menej umeleckých prfldltostl, zverovali 
jej malé mezzo úlohy, preto sa viac 
orientovala na zahraničné vystúpenia. 
Spievala na velkých nemeckých javts· 
kách , v Covent Garden, Par!ži, San Fran · 
clscu a po jedenástich rokoch od svojho 
prvého bratislavského vystúpenia ( Azu· 
cena, Amneris) vrátila sa o pät do SND. 
Medzitým umelecky dozrela a tel Azuce
na sa v syntéze krásneho materiálu, do· 
konalel techniky a mimoriadnej schop
nosti výrazového nuHnsovilnla stala In
terpretáciou priam vzot·ovou. Verdlovslru 

Lilave j partnerom v úlohe Manrl ca 
bol ukrajinský tenorista Vladislav Tret
Jak. Vlastni velký, farebný, t aliansky 
školený tenor, s ktor ým ·však zaobchá
dza až prfllš Jednotvárne 11 .,nemilo
srdne", zväčša akceptujúc Iba Jediný dy . 
namlcký stupeň - fo r te, čo spolu s n ie 
na jsilnejšou muzlkalitou dávalo teho vý
konu punc Improv izácie. prlbllžnostt a 
akademičnostt. Tretjakovou doménou sú 
kovové vysoké tóny, škoda. že boli ha n
dlCI\pované práve tam, kde sa mohli ; 1)1· 

.. 



korde fin 
TroJnbobnt vlfaz celo~tá t 

1\ych. laure~t medzinárodných 
allfat! v Kllngenthall. Salzbur
gu a v Pavl!, profesor Konzer
vatória v Košiciach. akordeo 
nlst11 Vladimir Cuchran pred 
stavu]e v kontexte východoslo 
ven'lkého hudobného života 
p rlekopnlka, ktorý usllu1e o 
presad~>n ie akordeónu ako rov
nnrenného koncertného nástro· 
ja. 

U Iných hudobných nástro
jov s11 nem02e slo\·enské r e· 
pľodukčné umenie pochváliť 
t ofktml laureátstvaml medzi· 
národných suťall 11ko práve u 
akordeónu. SpomMme pri tel· 
to pr!lelltostl bratislavských 
žiakov prof. Szokeove] - Ká· 
koni ho a Rácza, ktor! sú už poj
mami v medzinárodnom me· 
radle. 

V tejto súvislosti sa žiada 
v yslovlt uznanie vedeniu SF v 
Košiciach, ktoré sa nerozpako
valo do svojho komorného cyk. 
lu zarad iť (dňa 27. marca l al 
celovečerný akordeOnový re· 
cltAI Vla1llmtra Cuchrana. Vf 
dramaturgia poduJatia. zostave
ná výlučne z pôvodnej akor· 
deOnove] tvorby (od sutasných 
11utorov), sledovala zámer: po· 
ukázať na slroké technické l 
vtrazov6 možnosti akordeónu 
Cuchran - okrem uvodnel 
akladby - naštudoval celý pro
gram spamäti, čo JB pri bud
be XX. storočia vlastnost, sved· 
člaca o mimoriadnej muzlkall· 
te a nemenšej usilovnosti. Ana
temlc aaferi od nórskeho skla
date!a Peera Nor8erda pred· 
stavuJe pokus o netradičné vy· 
užitie výrazových prostriedkov 
akordeónu pre hudobné vyjad
renie viacerých činnosti fud· 
lk6bo organizmu. Každá z 9 
fast! nes1e názov niektoreJ z 
n ich - napr. Dýchanie, Nála
da, Pot6canie sa a pod. Cnch· 
r11n k svojim velkým technlc· 
kfm možnostiam musel načrlef 
al k výrazovým prostriedkom 
nehudobným, ako: klopkania po 
registr och, ť11hanie mechov na
trhdno, dok onca l vlastny 

smiech a pod. Ak v Norgardovl 
sa na celkovom vyznani dielo 
spolupodtelall al momenty ne
hudobné. Styri hall pre akor· 
de6o od Jli'fbo Malyaa stavali 
na nápadoch výlučne hudob 
ných. Cielom dvoch pomalšlch 
časti ]e vyulltle a demonštro 
vanie zvukovofarebných mo2· 
nosti. u dvoch rýchlych častí 
- zas vi r tuóznych krkolomnos
ll. Po stránke Invenčne] autor 

Vladimír Ctlcllran 

smeruje skOr k tradlčnej!:el 
ceste, ako k avantgardným zvu
kovým výbojom. Autor, súčasný 
moravský skladoter strednet 
generácie venoval toto dielo 
prof. Cuchronovl. Interpret po 
radte časU na koncerte pozme· 
nl\ tak, aby finále tvol·lla rých
la časť. 

Prvt1 polovicu progrnmu 
uzavrela Partlla pre akordeón 
od mladého sovietskeho skla
datcra Vjačeslau Zololarjon 
Z hladiska dtt>áka bolo to pre 
Interpreta najvdatne)šie čisto 
večera. Autor rád využlva pi· 
nozvučnost harmónii a nad 
vDzuje na tradlcle efekllvnet 
vi rtuozity l spevného lvrlzmu 
romantického razcn111. ktor11 
pretkáva rytmickými nepravl 

Cer so a 

delnosfaml a l!lastočne l zvuko· 
vo-farebntml vymo!enostaml 
nov!ef hudby. TAto skladba bo· 
la pre Cucbrana znamenitou 
prllel! ttosfou k demon!ltrovaoiu 
vyntkajtlctch techni ckých, mu· 
zlkantských l koncepl!ntcb 
mo!nost!. 

S radosťou mOleme konšta 
tovať, že z: kompozlčného hla
diska najvydarenejšou skladbou 
večera boll premiérované a 
Cucbranovl venované Rnerzle 
od mladého slovenského auto· 
r tt Jozefa Podproc:k6bo. Upúta· 
ll krásne vypracovanými. v du· 
chu dodekafonlckel techniky 
modelovanými hlasmi. Výraz 
skl adby ]e vážny, hlboký, bez 
samollčelnostl. jednotlivé časti 
sC1 spájané monotematickým 
prtnctpom, reprezentovaným 
štyrmi tOnml ASCH. ktoré sa 
exponu jú už v f1vode. Podproc
ký sa nenechal zviesť k nlla· 
kým zvukovým efektom. Dielo 
vytvoril ser lOzne, rešpektu JOe 
na ]vyššie kritériá kompozičné, 
for málne l zvukové. Korunou 
diela je rýchla. starostlivo vy
pracovaná fúga. 

Metamorf6zy švédskeho au· 
tora Torbjorna Lundqulata sie· 
dujú väčšinou obJavovanie 
efektných zvukových kombiná
ci! a velkých dynamických 
možnosti akordeónu - od na t· 
jemneji.lcbo pianissima, po ol · 
nozvučué, priam organovo zne
]llce foL·ttsstmo. Zdá sa, l!e lle· 
to ciele sa dostali prntš do PO· 
predla pred stránku formálneJ 
výstavby. Podobnými, ale pri' 
'rozmernost skladby tým vypuk
lejšie sa pretavuJúclml črtam i 
sa vyznačovali al závorečné 
Pohyby od toho Istého skla 
datofa, pri realizácii ktorýrh 
sa - okrem Cuchrana - po 
dlefalo ai Kolleké kvartolo 
l tvoria ho členovia SF Košice l 
a dirigent Bystrl k Ret ucha. Au 
tor v tejto viac lmprovlzačnof. 
ako konclznel skladba trocht• 
prlllš podceml vnlmaclo srhop 
nosti poslucháčov. 

K tllanakému úsiliu, ktorfí 
elle bude muslet prof. C:uch 
ran v bud6cnostl vynalot ll . mn 
zeláme vera vytrvalosti a sil 
Kn krhnemu vfkonu sratnln 
jeme. V. CfZJK 

Akademik 
Igor Hrušovs ký 
prednášal 

V Bratislave sme prlvlta ll mladšieho predstavitela sovletsket klavlr 
Bel školy Alezeja Cerkaaou, odchovalll.a prof 1. Zaka. laureáta sú taže 
komorných telies v Bud11pešt1 a vlťaza sútaže M. Longovel v Parili 
l 1' . 1965. 

Dne 24. mája t. r . 
usporiadal Zviill Hlnven 
skfch sk ladateľov v spo· 
l ofenskýcb pr ies toroch 
brallslavského hotela Ky 
jev prodnáiku na ttímu 
.,Dialektika bytia e kul 
túry". Referát na danO 
tému prednletol ekadu 
mlk IJlOr Hrulovaký. Ru· 
hato navAtlven6 pod nja 
h o bolo dokladom ne· 
obyl:a jného záujmu zvii· 
zovéhu členstva o rtlo 
zorick é ot6zky, dotýka 
júce sa umenia. Pror. 
l , Hrulovskf aa o. l. vy 
alovil k problémom tra 
diele a dčasoost l . k 
otázkam odrno objckt JV· 
nej reality .,. ument, 
ealellckej funkcie tvor
by, alobody tvorcu, dia· 
lektlckfcb rozporov v 
tYorbe, k problematike 
umeleckej estetiky pOl · 
lednfch roko•. ako al lc 
tn. v.entm dielam a lc 
leb lni plratfvaej alle pre 
kaldi aaatupajtcn 11ene 
rictu. V druhej ~ull 
atretantia členov ZSS 
mel rerer6t i!len pred 
111ednfctva ZSS Pavol Be· 
gin, ktort Informoval 
l:lenatvo o V. zjnde Zvä
•• skladatelO't' ZSSR v 
N..ne. 

Cer k asov je typ umelca, ktorý vedome !.led u te polladavkv autori! 
a z6merne pozbavuJe dielo akýchkoľvek lnterprl'ta~ných nénosov a kh 
U Samozrejme, že takýto prlstup prekvapufe. provokuJe k diskusii. Má 
vefké schopnosti gradačn6, disponuje mlikkym. zvučným a kvalitným 
klavlrnvm tOoom. ktorý sl tieto vlastnosti uchováva 1:vllč a 111 v plno
zvučných dynamických vr cho loch. V zhode s týmito vlastnosťami zostd
vll Sl Cer kasov l program dramaturgickv dosť nezvyklý, v ktorom rám 
covalt rusk! romantici Catkovskl t a Rach manlnov, francuzskych Impre
sionistov Ravela a Debussyho. 

Svetoznáme Ročn6 doby op. 37 od P. l . Cajkovsk6ho svotou premen· 
llvou nAladovosfou, znamenitou klavlrnou sadzbou a zvukovo-farebnou 
Invenciou sú vďačným a často. žlaf, nlzkym techmckym 1 výruzovým 
llupllom l!1akov tempove l dynamicky dosf zdoformovaným klavtrnym 
cyklom. Ešte nlkd~ sme Ich ani na koncertnom pOdlu ako kompletný 
cyklus nepočuli. Cerkasov Ich hral s eleganciou, V\SOkou kulturou 
zvuku. no bez akéhokoľvek náznaku vypočltnvej rafinovanosti. sice bez 
nadmerne! sentimental ity, ale 11 bohatým arzenálom nllladových odlle· 
nov. 

Ranlon Sonatlna Fia dur bola ll:!! na menšie pamäťové lapsusy skve
ltm ohňostrojom technicke! bravúry a sympatlckliho využitia bohatého 
arzenálu Cerkasovových dynamických možnosti. V porovnanf so zvuko 
vo vysoko rafinovanou koncepciou Gézu Andu, Cerka ovovo podanie 
Ravelových VaiMs nebies et ... tlmeataln bolo l!lvelneišle, bezpro· 
strednejsle a bravúrneJšie. Debu•ybo Ostr09 radoatl bol pre Cerka
sovll prlležltosfou demonštrovať strhufucl muzikantský temperament, 
fascinu júcu technickO pohotovosť. Racbmanloovo..e Prelidl6 [els mol, 
op 3, g mol. Es dur a b mol, op. 23 ) odhalili Cerkasova v Inom svetle: 
v snahe poclrl ad it umeleckú a prekypuiúcu fantáziu stavebne útlnne 
premyslenému pl4nu. Pri tomto úsm dostal sa zreter na exaktnosť 
hry miestami na perifériu, (!člnok z klavtr lstovef Interpretácie to vša k 
neoslabllo. v dvoch prtd11vkocb sa opätovne zaskvela v plnom svetle 
C•rkllfiOvova bravarn11 techn ika (Cbopln : Etuda b mol, -.. 25, lllda
lllla: Jtuda die mol). ·lk· 

IVAN SOKOL HRA ORGANOVg 
SONATY PAULA HINDEMITHA 
.Sd) OPUS Stereo 9111 0195 

Ivan Sokol nahral svoJu or· 
vu grumoplatilu s dielami Me 
xa Roge1·a vynikajúco. Dlsko ľl· 
l l preto so záujmom očakávali 
jeho dalsiu nuhrávku - Souá
ty pre organ od Paula Hlnde
mtthu. Ich sOborné uvedenie Je 
v porovnani s orgunov~ml die 
lami Iných skladatefov tokmdr 
o]edlnelým zjavom nielen u nás 
[v zahranič! Ich komol~>tne na· 
hrali l( 'IJochren. LIOIHl l Rogs; 
Brian Runncrt a S1mon Pro~ 
ton l; Sokolov č1n tu k nHdobu· 
da o to vllčšlu závnlnost. r led 
notllvé sonéty nahrali: č . l 
Fritz H!!lllllanu. T. W Rlpper 
- tato n11hrávka nehoJa v bA) 
ncl dlstrlbtlCll. t. 2 R El'in ~~Pr 
Francl'l [ackson, u nás Ili'! Ro 
pek - Supraphon DV 5854 c; 
- 11 l' 3 Mlrhael Austm a Pe 
tflr Hurrord.J 

Prwé dve sonáty V<:111kli roku 
1q37. tretin l'"' tómv ~te rýrh 
nemctkych ludových olA~ni zo 
t blP.rhy /\ltcleutsche-; Lleder· 
hurh od F1·unta M11gn11 Bohmc 
ho l r· 194U, Ptl t rl a teda do v•' l 
kel '-kiiJl lnv sunétovýrh kom 
pozlť ll pro rt'lznll nástro iP z 
kont a 30. 11 .t:d~ l illkom 40 ro 
IIOV, V k torých lhndt!OI th CIZfl 
lOVIli '!VOJe zrelé homt>OZlčné 
matstrovstvo. Faktú1·a ]eho or 
gnnovýr h sonát te Jasná a prA· 
hladná, .,vecn!lM v tom nallep 
i.om zmysle slova. Týmto. ako 
dl strohou llneároosťou a ur· 
čttou rytmickou motorlčnosfou 
však zárove11 skrýva nebezpf'· 
čle: roPneJ skúsenému Inter 
oretovl sa Iahko môže stat. že 
nrl konkrétnom stvárnent mu 
táto hudba neožlle. ostallf! 
.,dvo]ro..:mernáM. U Sokola sa 
toho net reba obávat. Hlndl!ml 
thovo vecnosť, ob]ektlvnosf v9 
povedc, jeho priamočiary n 
koncent1·ovaný preJav, bez ak6-
hokoľvek l)átosu a senttmenla· 
lily, pritom výrazovo bohatý
od výbul!ne dramatického !fan 
tazf1ný u~ek l. času l. soná 
ty l po nežne poetický (po mn 
lá tasr 111. o;onátyJ zvlášť dob
re vvhnvut(l Sokolovmu netu 
l'!llu; bn moZno povedať te Ile 
to vlnstno~tl :.ú tárovel) rht1 
raktllrlstlc ké pre neho ako In 
terpreta. Ok1·em toho má Sokol 
nlelan schopnosť výbornf! vv. 
<;llh n Oť náladu lednothv~rh l'ns 
ti a llsekov - umocfl u(o 111 

rovnako dOležltou dal!ou 
schopnosťou: tlmočlf skladate. 
fov prejav poslucháčovi zrozu
mlternou formou. V etky zlož
ky jeb o Interpretácie smeru tll 
k uplatneniu tohto zámeru . S 
ohfadom na dan9 priestor za· 
chováva a j Jednotlivé tempá, 
predplsané skladaterom, pr i· 
čom jeho r egistrácia. rar!lbne 
pestrá a bohata, le vždy adek
vatne zvolenému tempu. Obe 
lložky v siičlnno'ltl tak pod· 
poruiú Jasna a žlv(l hudobnt1 
výpoveď. 

Interpret doverne pozná no· 
vy organ v koSlckom Dómr na 
kl orom Je l!tlhrávkfl reaiL~UII J· 
na mohol ho PI'Ato ťal P b na 
prezentovať v tom nd JprlH.tnt· 
ve]som sv~>tie Nlokolko drob
nosu. ktor6 post rHhii P. len ~.a
~vlltcný poslur hát l nb pr no· 
u2ltle kvmtu tuclch rAglstrnv v 
hlbšlch pol ohl'lc h v prvet b t&ti 
ll sonáty, ua 11nil V'>••k zá ver 
prveJ t ac;tl l. -,ouáty, klor9 bv 
OlA( by( rPI(ISirnČilll VY ľHl~Rn~ 

tak aby stonov!! v\·;,kH al Pl'l 
dyn.J illlckom zó.,J,,benl tJ>. I rild 

zachovaná 112 do konca a' ne· 
bol lak skreslnný ~kutotn O mR· 
Jodlcký po::.tup ), v c·r.lhuvom 
kontexte napO::.obl .tvlá; t ru .. i
vo Okrom m:JIPI l!rllkulatnel 
odthýl k~ od Hutorovho zá o•<.u 
v zlí v Brečnom Ubeku l sonll•v 
l Ruh l ~ bewogl J ktorá v~člk 
pod~ta tne nomen l c harakl•~r 
IP]tu časti prldrl lovR sa Sokol 
uutorových lntonclf konzek· 
ventne, prttom v~ak tvorivo IA
ho zmvsel pre budovanie llnlf 
a dynamických oblilkov s po
trebným naplltlm a a~o~Jt·ké 
nuancovanle spolu s rltom pre 
akustickú .,spoluprácu" pries
toru sa a 1 v te ]lo hud bi' moll ll 
primerane uplatniť; noskvtufO 
Jel potrebnO plastlčnoc;t a za
ručuJú tak výslednému dojmu 
živosť a výrazovost. Zvukový 
obraz ostáva l no dynamicky 
exponovaných miestach dostA · 
točne Jasný a al celkove 111 
nahrávka na veľmi dobre1 
technicke! úrovn! (Ing. Igor 
Boháček J 

Nie je preto frhou kon~ta
tovante. že Sokol splnil všetky 
očakáv11nla, s ktor'9ml priate
lia organoveJ lludhy kldd ú na 
disk svojich prlstrolov Jeho no
vú plat11u. Obálka Toméša PI· 
seckého jednoducho. ale vhod
ne oavodzute atmosféru pre po
čúvanie Hlndr mtthove] hudby. 

ERIKA HAHNOVA 

ne z11skvleť - v stratte. a to obojstran
nou kollzlou spev~ka l sprievodu. Vo
lumenom lo Tretjak predurčan~ k ulo
hám dramatického splnto odboru a k 
zerrute flllm, naturallstlckeJšfm hrdi nom 
(José, Canto, Ot hello). 

Dve vystúpenia slovenského tenoristu 
Andre ja Kucharak6ho, t. č. pôsobiaceho 
na scénach NSR, boli prlznallné tým, že 
konečne nemusel zasahova( do svoJho, 
dnes už okra jového repertoáru (Lensklj, 
Pmkertou ] . sie, že sa predstavil v úlo· 
hAch. ktoré dnes patria k Jeho export
ným l josé, Cavaradossl]. Opät upútal 
svnlfm mohutným dramatickým volume· 
nom, ktorý však stále e~te nestratil 
ml!kkosť a vrúcno!>f Jeho nlekda tštcb l y
rl"kyrh hrdinov. no najmll výborným mu· 
zlk'aotským prepracovenfm (llohy v slu>. 
Mrh dramatického výrazu. Navyše smo 
zare~lstrovali dva velmi pozltlvne spe
v6cke mome.uty, ktor6 dnes hodnotu 1e
._...._.,WI6MMIM'~a6lar••· 

fú pri všetkej mohutnosti koncentrovli· 
ne f~le (nie do štrky, ale do šplčkyl) 
a zotrel sa l kedysi prlvelký rozdiel me
dzi torte a pianami - vletky polohy 
znelú v zmysle farebnosti a nosnosti 
plnohodnotne. ... 
Dňa 18. mála sa v staršej .,talianske!" 

Inscenácii RJgoletta predstavlll po prvý 
raz prlslušnlcl nafmladšel gardy opery 
S D - koloratúrna sopranistka Sld6ola 
Hallak096, dvadsattrlročn~ tenor ista 
Peter O.orakf a v postave Spararuclla 
Anton Kirlua. Sk úsenejšia HalJaková 
( Desplua, Norlna) zvládla part Glldy bez 
problémov a so zodpovedajúcim umelec
kým efektom. V porovnani s dlhoročnou 
bratislavskou Glldou j. Smyčkovou má 
Hnljaková tmavšt. šir ši a sýtefšf tón, 
t>ravda, ch9ba mu zasa vllčšla plastlč· 
nost a muzikantské vynuansovanost -
obe kvali ty by sa mali dostovlf časom a 
počtom reprlz. Spev4cky erekt svo jeJ 
lllohy buduje Sidónia Hal j~:~kov6 na vy
aokfela t6ooca a kacl.enct6cb • 

VOJVOda z Mantovy Petra Dvorského 
1& dokladom mimoriadneho talentu za
člnafúceho tenoristu, ktorý okrem pek 
ného tlmbru s velkým rozsahom [Cis 
v duete druhého dejstval) ma al danosť 
prljemného zjavu. muzikantskeJ Istoty e 
I>Timárneho hudobno-d ramatického cite 
nla úlohy. Vo vysokeJ polohe Je hla~ 
nosný, expresívny, akoby samozre tme 
krytý. V stredoch ešte chýba .. neJaký 
ten gram" ťavy a nosnosti a ťažšie ob 
tukové pasUe [napr. záver ári ll Par 
mi .. ) zvádza jO tenoristu k zbytočné 
mu .. ~irokému" tOnu. Dvorský zvládol 
part votvodu po každeJ stránke prekvn 
puJúco suverénne (l čo sa týka rozlo 
ženia sl sl! ) a presvedčil o svolom ta 
lente, ktorý - ak sa bude spevárk~ 
rozvfjaf správnym smerom - mOle vy 
trieť clo mlmoriBdnych parametrov. No 
vé obsndenle melo oporu v dirigentovi 
zas!. umelcovi T. Frelovl a v Rigoletto
vl Juraja Oalli!enka. 

JAROSLAV BLAHO 

Dva mesiace po woJom koillckom 
Opflľ llf lll debut P. V\ ~ tiiPllll po PI'V9 r az 
llll ] tiV I ~ku OPOI'V S:'IJD Anna StArostova 
- ako Ablgall vo Vnrtllho Nobuccovl, 
v llloho. ktor/l umn,nllo ml iHIPf spnváč· 
ke v prvom rade prejav iť sa po diMel 
odmlke na scéne. prezentovať vokálno
hP.rerké dlspozlcle. dokáza( PPrsprk tlv
nosť. StarostoveJ mladodramnt lc·k9 sop. 
rán Je nosnt. pohyblivý. BdaotAblln{• viB 
vollt v ramcl soevéckcf drttmawrs:1o po
~tavy lldP.kvátne farby (tkliVO~( ariÓZII Y 

zavore opery dravosť fanrarovel 
~trettvl . ZauJala StarostoveJ Jovl~kovll 
!stola a schopnost z minima here• kých 
prostriP.clkov, ktoré táto konrl!rlntl In· 
~cenácla l)rlpllšťa. vytvarovať charakter . 
Večer v SND [19. máJa) umofnll diva
kom ttl nanovo sl uvedomlf vzácnosť 

krásy materiálu e výrazovú silu preja
vu Ondreja Malachovak6ho [Zacharl6! ). ... z. NarcaeiJ09t 



NAS ZAHRANICNf HOSŤ 
kedy te v divadle voln9 deľt Do zahra· 
nltla cestuteme Iba vtedy, ak na nie· 
ktore! z oboch scén hosfute cudz! su
bor, ako právo teraz. Ponajviac samo· 
zretmo v lete. V Ceskoslovensku smf' 
už vystupovali. ale to bolo skutotno 
vefml dávno. 

Symfonické koncerty stí pre hráčo v 
tak troch u činnostou navylle .. . 

• Isti!, alo te to činnost užltol'ná a 
všetkými cenená. ln ~trumentallsta v 
opernom orchestrl~tl te "odrezaný" od 
vern)nostl, kdežto na konrertnom pódiu 
sa povyšute na akéhosi Róllstu. čo vy· 
zdvlhufe l teho umelecké sP.bavPdomle. 
Odrazu má l on dáke sve tleJiHe Pflro;pek· 
!Ivy. Preto Sil at všetci usilujú o účast 
nn koncertoch. Podla obsadenia však 
Iba 90-100 z dvestodP.sat členov oboch 
orchestrov mOže patrlt medzi vyvolA· 
n9ch, takže účast slllži l ako uznani!! 
umeleckých schopnost!, l!o podporute 
zdravú ctižiadosť. Ani by ste nevf!rlll, 
eko tak~ dobrý koncert te poču( ešte 
pri v~konf! v opere ... 

Ako pociťu jete konk u ren ciu os ta tných 
budapelltlaoskych orchestrov? 

Vmelecký riadite( a !~/dirigent Buda
peitiarukeho filharmonlck~ho orchestra 
Andrós K6rody. 

• Tu nemáme ~ladne problémy. Všet
ky tri hlavné orchestre: Rozhlasov9, kto· 
r9 vedie Lehel, Ferencslkova FllhermO· 
nla a my patrime pod spoločnú orga· 
nlzáclu, tzv. Fllharmontcké byro, ktoré 
určuje smer naše! domáceJ koncertnet 
činnosti. Ka~dé teleso sl sr ce zostavu to 
svotu dramntlck(t náplň samostatne, 
avšak podlieha schváleniu spomtnaného 
byra. 

Budapeltiansky 
filharmonický 
orchester Ak á te vala n a jbllU ia p racovná bu· 

dlicnosť? 

patri u n b k mene f zná mym malfar
akým te lesá m. Vyufili s me p reto jeho 
d jazd do Ceako&lovenska, p ri k torom 
vys ttípfl o. i. af v Kolic lacb a na Pral
ake j jari, aby s me a l p rost rednlctvom 

· riadilefa orchestra Károlya B r u n o v
a z k 6 h o r ozlfr lll poznatky ..• 

• Po poslednom koncerte u vás -
v Mladet Boleslavi , Ihneď na druhý dei' 
ráno cestuteme spllt do Budapešti, kde 
máme ešte v ten večer predstavenie 
Dvadsiateho mála Ideme s operou do 
NSR. a vrátime sa odlial 2. tt:ma. Od 
l. túla máme prázdniny, no v polovici 
augusta začnú Filharmonici skúša t na 
festival vo švafčlarskom Slone. Začlat· 
kom septembra vystúpime v Partži na 
slávnosti L'Humanlté, kde uvedieme tri 
velké symronlcko·vokálne diela - Ber
llozovo Requiem, Beethovenovu 9. sym· 
fOnlu a Rossiniho Stabat mater. Pri všet· 
k9ch vystOpenlach bude s nami spolu
účin koval Ukrajtnsk9 štátny zbor a dve 
posledné bude dlrlgovat niektorý zo so· 
vletskych dirigentov. Pr! tef prlležltos
tl tu nahráme s Gyorgyom Czlffrom nie 
ktoré klavlrne koncerty na platne pre 
firmu Pathé Marconi. 

VU orchester je u n b pomerne má· 
Jo známy • •• 

• SpOsobute to naše postavenie. Sme 
stce natstaršlm symfonlck9m orchestrom 
Maďúrska, vznikli sme pred 120 rokmi 
zásluhou Ferenca Erkela, ale našfm 
hla vn9m poslanfm te opera. Sme v9be· 
rovo zložen9 z dvoch orchestrov Stát
nej opery v Budapešti, resp. tel dvoch 
scén. Teda obdoba Vledensk9ch fllhar-

, monlkov čl llpskóho Gewandhausorches
tra. Symfonické koncerty usporadtívame 
mimo s lužby v t9chto divadlách. ]e Jeh 
a si 18-20 ročne, pravidelne v pondelok, l\IIROSLAV SULC 

Bosenská hutlobná jar 
Prednedávnom sa kova (70 rokov). ktoré 

sa stali v9razn9m sve
dectvom velkeJ obluby 
Ich tvorby medzi hudob
nou vereJnosťou. 
Zahraničn! účastnfcl 

demonštroval! mimo-
riadny profesionálny 
vztah k bulharskel hud
be: Filharmón ia z Halle 
(NDR] pod taktovkou O. 
Kohna sl zfskala poslu· 
cháčov precfznym a pres
ným pretavom, vyznaču
túclm sa správnou ume. 
leckou mierou; expre
s!vnost a sklon k dra
matickému zvuku boli 
charakteristické pre 
technicky vyspelý a mo
nolltn9 súbor polských 
lilhor mo nlkov ( dlr. Ka· 
ro l Stry ja ); bohatstvom 
dynamtck9ch amplltúd sa 
reprezentovala Sloven
sk á filharm ónia pod ve
denfm Tibora Freiiu ; vy· 
sokou kvalitou predne~u 

a bezprostrednosťou sl 
ziska! zasH\žené uznanie 
d etský zbor z Japonska; 
Tov!J Ll!čic dirigoval 
Rižský komorný orches· 
ter s ' citom a znalosťou 
bulharských skladieb. 

V Ruse boli at dve 
operné premiéry. Usku
točn lia sa ruse ns ká p re· 
miéra hrdtnsket hlstorlc· 
kel opery Momčil od L. 
Plpkova tedného z 
naflepšfch diel tohto 

Tažko v rámci krá tke! 
Informácie vymenovať 
vSetky podufatla festtva· 
lu. Mimoriadnu pozor
nos( sl v1lak zaslúž! prf
tomnost bulharských 
skladaterov, ktor! nad· 
viazali kontakty s po
slucháčmi nielen v kon· 
r.ertn ých sálach svotou 
hudbou, ale aJ na mno. 
h9ch stretnutiach v zá · 
vodoch, podnikoch a 
školách. 

JEKATERINA 
A JANOVOV A 

Zo zahraničia · 
V Bruseli vystťipll súb or k lasického baletu z Moskvy. Súbor m6 na I"'POIPII'Il l 
nielen klasické diela, ale at celt rad súčasných sklad ieb . 

V krakovskef filharmónii odznela pr! prlle21lostl 120. v9ročla smrti Jozefa Elsn"· 
ra p remiéra teho oratória "Passlo Domlnl Nostrl ]esu Chrlstl". Elsner . zná. my 
hlavne ako Choptnov učltel , venoval 'la rOznym hudobným žánrom od klavfr· 
nych s kladieb cez komorné, symfonické a vokálne s klad by a opery až po re ll· 
doznu hudbu, ktorá zaberá v teho tvorbe významné miesto. 

Sliezska opera naštudová.va nova operu Wlt Stwosz, ktorO nnptsall katowlck1 
autori - skladater J6zef ~wldra a básnik ľadousz Kltonka. TrofdetstvovO operu 
s prológom a epilógom ukončil autor po troJročneJ práci. Je to dramatická oo~tra 
~ titulnou partiou napls anou pre bas. 

"la hudobnom festivale Moskovské hviezdy, tednou z najpopulárnetsfch podufatl 
tohto druhu v ZSSR uviedli natlep!lle predstavenia Vefkého divadla oper y a ba
lAtu V sále P. I. Cajkovskéhn vys tflplll sllivnl huslisti klaviristi a opernf speváci 
a odzneli koncerty naJlepšieh symfonlck 9ch orr.hestrov. 

Sovietskeho huslistu Gldona Kremer11 označufll kritiky v západoeurópskych hu
dobnfch časopisoch za pokraí!ovateYa umenia Otstrachovho a Koganovho. 

V septembri t. r. otvor il vo Vtednl výstavu k stému výročiu narodenia brali· 
slavského rodáka Fra nza Schmidta. Pn celý rok sa v Rakusku vracajú k tehCJ 
skladbám. 

V októbri bude v Linzi Medztn6rod n6 organové sOťaž Antona Brucknera. Očak6-
va sa 1 účast or1en1stov z CSSR. 

Vlacer r rakúski sklad1tell• na pf1all k brucknerovskému jubileu noví skladby na 
témy z Brucknerov9ch diel. Vvaok o 111 h odnoU natmä Brucknerov dialO~ pre or· 
chester op. 39 od Gottfrleda von Einema. 

Václav KašUk Inscenoval v Mnlchove Verdiho operu Sila osudu. 

Stuttgartská fllharmOnla oslávila svote plltdeslate výročie. V itallstik6 ch 11 uv6· 
dza, že má ročne približne 120 vystOpenl. 

Známy reflsér O. F. Schuh oslávil svote sedemdesiatiny. V eurôpskom dlvadel· 
nlctve h o poznalO predovšetk9m ako Inscenátora diel Rich arda Straussa. 

Na tohtoročn9ch Salzbursk9ch hrách bude opäť zau tfmavé stretnutie dvo ch. 
vefk9ch d irigentov - Karatana a Bôhma. Prv9 diriguje Mozarta, druh9 
R. Straussa. 

Národné divadlo vo Weimare te v prestavbe. V prtebahu roka sa m6 uskutočnl f 
jeho (!Plná modernizácii! l dokonalé technické vvbavanlfl. 

Vo Fretburgu uviedli s vefk9m ÔSJ>BCllom ]aná~kovu operu Ll~k11 Bystreu!ka. 
Kritiky hovoria "o mAlo známom diele velkého majstraw. 

V NSR op!lt disk u tuJú o š tudljn9ch plánoch hudobneJ v9chovy na vlíetkých lY· 
pach š kOL V d iskusii sa ob javu fll rôzne podnetné návrhy. 

Vo Svafčlarsku vydali knihu o vztuhoch Bélu 8art0ka k totto krajine. Ukazuje 
sa, že švajčiarsko hralo v9znamn0 úlohu v BartOkovom Zlvote eš te !'rad teh& 
emigráciou. 

V berllnskej opere uviedli s mimoriadnym úspechom Poncbtelllho "Gtocondu~. 

Známy švaj~larsky dirigent Pierre Colombo sa dožil v tfch to drioch šes(des latln. 

Dennfky Coslmy WagneroveJ budO postupne zveretnené. Rozhodli o tom zálla· 
donomeckf práv nici. 

Sedemdeslatp!Uročn9 dirigen t Lovro von Matačlč prevzal vedenie národní ho or
chestra Monte Carlo. 

Woltgang Fortner dokončil Balady na texty Machauta pro fede n alebo d va tene
ry a orchester. 

Svajčlarl začali vydáva( llistorlcko-blogrartck9 hudobn9 lexikón. Na tt1to prá cu 
zainteresoval! viac domácich l zRhranlčnfch spolupracovnlkbv. 

Spontlnlho málo známu ope ru Fernando Cortez uviedli v benátskom d iva dle Ll 
Fenice. V9pravné his tori cké dielo vrat plne potvrd ilo mlmorladng kvality tohto 
skladatora. 

V Rlme vydah kore pondenclu Claudia Monteverdlho. Prin6h noví pohlady nl 
~Ivot a dielo tohto skladatera. 

K v 

pramenom 

skončil v Ruse, v krás
nom meste na Dunel! 
~trnásty medzlnárodn9 
hudobný festival " Ma r · 
co vé hudobné dni" ( 23. 
Ili. - 6. IV.). ]eden z 
nals tarštch a zároveň 
n &tuznávanetštch fest!· 
valov v Bulharsku bol 
tento rok venovaný 30. 
výročiu vrtazstva socla
llstlckel revolúcie v 
Bulharsku. Preto sa at 
koncertné progoomy 
orientovali v91učne na 
diela bulharsk9ch skla
datefov. Táto skutočnost 
neznlžlla medzinárodný 
charakter festivalu: hos· 
ťufú ce zahraničné súbo
ry vzbud ili vefký záuJem 
a presvedčil! festivalové 
publikum interpretáciou 
bulhars keJ hudby. V 
rámci 16 koncertov od
znelo 70 diel od 34 au
torov. Organizátori fes· 
tt val u zostavili program 
z diel skladaterov všet · 
k9r.h tvorlv9ch generáci!. 
Zároveň s P. Sta jnovom, 
V. Stoja novom, P. Vladi · 
gerovom, L. Pip kovo m, F. 
Kutevom a l\f . Golem lno
vom boli zas!Ctpenf O. 
Pe tkov, Al. Rajčev, L. Nl
kolov, T. Popov, O. Tap· 
kov, S. Pironkov, Al. 
Tanev, D. Chrlstov. I. 1\ta
r lnov, Z. Levi a ďalš!, 
ako at natmladšl - G. 
Kostov, I. Filev, G. Min· 
čev a V. Cu~kov. Bohatá 
panoráma ponúkla po
slucháčom možnos(, aby 
zistili umelecké hodnoty 
jednotllv9ch diel rOll· 
nych tvorlv9ch osobnosti 
a súčasne načrtla hlavnO 

. cestu bulharského hu· 
dobného umenia. 

Tažlskom "Marcových 
budobn9ch dn!" boli dva 
tubllejné a utorské kon
cer ty našich popredn9ch 
skladateYov P. Vla dlge
r ota (75 r okov ) a L, Plp-

druhu v Bulharsku. Kon
certné podanie opery 
Prometeus od Lazara Nl· 
kolova je zauffmavou 
t•ea llzáctou Alschylovet 
tragódle, v ktoret pozor
nos( autora sa sOstreďu· 
te predovšetk9m na zá· 
kladn9 kon!llkt medzi 
Prometeom, "ktor9 pri· 
náše svotu vlas tnú obef" 
a "bohom despotom" 
Zeom - konflikt, ktor9 
obsahute všeJudské mo
rálne a sociálne problé
my, 

Stredoveká hud ba h rané n a kópiách atarfch hndob· 
ných nást rojov sl zlskava vo Vefkef Británii nfkt ,o
pularltu. Odrlifa sa to Y záujme o koncert y l aramo
p la tne s na hrávka mi stredoveke j e reneaančaeJ hud lly. 
Na čele tejto nove! o r ie ntácie te skupine EARLY MUSIC 
CONSORT (Konsorcium ran e f hudby) , k tort salo! ll pred 
ilestlmt rokmi David Munr ow. Monrow nedbno dD· 
končil l ttídlum angličtiny na univerzite Y Cembrldae. 
Jeho záu jem o starú hudbu sa ullho po prYý raa obja
vil, ked' ma l ll rokov a s pieval y chlapčenskom abore 
blrmtnghamskej kated rály. Rozhodufflct boJ •lak rok. 
ktorý pred zal!atím univerzitné ho ltúdla atrflvll • Jol
nej Amerike: "Tu som nlilel Yletkr molú *"llr q -

atro jov - • niektorých prfpadoch i d ruhy ·bud lty, k le · 
r t Spauieli prl•lezli, ked' al podrobili 'fui afl A111eriku 
1 ktort aa potom stali dl!asťou lndlflnskej f udo.,.t ltud· 
by, Tieto l lvt tradlcle molno nfl jaf a t ,. laýoh ills
tlech sveta , na Oalekom a St rednom východe, ,. f;uró pe, 
,. krajin6ch ako fa Spanlelsko. Start hudobnt •btroJe 
aa aachovali a stá le aa pout l-.ajt v l udo•ef hudbe. i kel 
sa vývo j v klaaicke j hudbe uberaj ,. t fphto aemlaall 
iným smerom~. Zivý doku ment toho, ~o k edysi tle lo 
hudobné nást roje v Európe znamenali. p rebudil u Mon· 
rowa záujem o a tredovek6 hodbu. Jeho zbierka má dnes 
viac net 100 his toric kých drevených nhl rojo• a Mo•· 
row dokUe na vletkých hral'. NajnoYI Ia nahrhka aka· 
plny Early Mus ic Consort je troja lbu m nazvant ,.Dv o r
a k 6 ume nl e l 6 s k y", ktor6 obaah ufe franchaku 
netakfl hudbu 14. a 15. storočia . PrAca súboru aa • lak 
nezamerlava Iba na hodbu pre zasvlitenco•. Skunlna 
belae aprevlfrdza h udobné rozh lasoví na h r6Yky, fl l!ny 
l te let'flne aerlély, ako napr. Seať ! len Henricha Vlfl. 
Prfatup Conaortu k hudbe te ulmJ d l ny, a le ako ho· 
•erf Dnld Munrow, chcCi predMietkým poaluchflh p• 
bmf: ,.EI:Iat ute i!osi také, ako tendencie zabil' • era 
pNdatanaf te jto raneJ hudby nudnou mOROI6 nnn11fou, 
akelly t t to hudbe pa trila do mhee a nie k llnrmjltne· 
111u lflYotu, Myalfm al dak, fa te to •efkt chyba", Bolo 
lty mylnt, domnle•af aa. l e detka tflto ran6 h udba je 
fetlaOtluchí , a lebo le 11 ponUa oa hudbu ludo•t. Nie· 
ktori let zložky afl skutočne nlmi kom pllko'llnt . Mon
row laoYorf: "Prostredai platlu nalaj drie ame • • · 
nell An•taarda XIV. atoroola, pretol e 1•1 h udbe te 
tekfl ojedl11eJ6 a komplexní, l e alil aa lei akntl)l!Re 
•eJHMiobí - a l do čiaa Stravfaekí ho, i!l dokonca a e· 
akorlfcll OIObDOIU~ • 



lte~tfnla Hulmanová ako Tosca. 

- V ,., 19~9 stala som sa sólistkou opery Stát
neho divadla v Koštciach. Preiila som tam svoje 
začiatky vo veľmt mtlom umeleckom l spolo
~enskom prostredí. Zvlá§t nezabúdam na mojich 
prvýcll partnerov L . Kuclw a l . Godina, ktorl 
spievali so mnou u operách Sedliacka česr, Hu
bička, Halka Vystupovala som často v rozhla
se 1 na koncertoch - s pie.~1iovým repertoárom, 
ktorý pozostával z dtel Schneidra-Trnavského, Ft
guša-Bystrllho, D. Kardo§a, E. Suchoňa, V. Nová 
k a, J. B. foerstra a Mozarta, Schuberta, Cajkou
ského i Gnega. Ptesne som vždy rada spievala 
- boli ako predprípravu ku zvereným mi uet
kým opemým parttám. 

- Viietky tílohy, čo som ktudouala, som mala 
rada. No najmä tie, kt oré som naštudovala v Ko
šiciach ako diuadelná začtatoéníčka: Vcndulk u a 
llalku, 11eskôr Aidu, Júliu v Jakobínoui a iné. Ma
la som Uast le, že som dostávala úlohy bllzke 
m ôjmu hlasovčmtt naturelu a úlohy • mocným 
citovým nábojom. V brat islavskom SND 1om na
študovala krásne úlohy: z nich som al obCtibila 
najmä Katrenu v K rútr'íave, Toscu, Alžbetu v 
Carlosovi, Jitku v Daliborovi, Milku v J11rovl Já
nošíkovi, Jaroslavnu v Kniežaťu Igorovi, Desde
monu v Otltelovl, Katku v Bajazidoui, grófku vo 
Figarovej suadbe, Manenku v Predanej neveste, 
Zuzanu Vojífovú, Leon6ru v Trubadúrovi .. • 

Pohľad spät 
- Rozsiahla je moja mimodivadelná angažo· 

vaná činnost. Vždy som st pokladala za svoju po
Vilmost slaitr suojím umenlm nášmu tud11. Už 
od r. 1952 som začala brigádnicky vystupovat 
v ZCSSP, neskôr v Slovenskom zulize protif ašis 
t ických bojouníkov, kde vystupujem podnes. Som 
členkou kultúntej brigády ZCSSP pri SND. Za 
suoju dlhoročnú činnost' som dostala niekotko 
uznani a ocenenl. 

Pre sólistku opery SND Steránlu Hulmanovú 1e 
tito sezóna jubilejná - pripomina sl v nej 25 
rokov práce na opernom javisku. Jubileum núka 
aJ priležltost, poobhliadnut sa späť na vykonanú 
pr4cu: 

.- Pochádzam z rázovitej slovenskej dedi11ky 
Dolné Dubové z okresu Trnava, známej sloven
ským folklórom a slovenskou piesňou. Od svoj
ho detst va som vetmi rada spievala, aj učitelia 
ma nabádali k tt spevu. Vystupovala som na v§et 
ltých slávnostiach a príležitostiach v našej de
- l,te - a tak postupne sa spev stal mojou llaj
vllčfou láskou. Spev som začala §tudovat na bP
vale} HttdobllO-dramatickej akadémii, neskôr u 
prof. D. turavlevovej, na ktorú si vetml rada po
$pomínam. 

- V r. 1962 som spieuala uo Vietnamskej tu
dovej republike v Hanol, kde som bola delegátkou 
za CSSR o mala som t a č:e~ť. že nás prijal prezi
de,lt Ho Ct Min. Pri tejto priležitostí som dosta
la Rad práve I. stupňa VDR, v tom čase prvé 
vyznamenanie, ktoré VDR udelila zallraničllým 
ltosfom. V r. 1967 som ltavští vila Sovietsky zväz, 
kde sme u Baku mali s Andrejom Kucharským 
vetký úspech. S materskou scénou som vystupo
vala v Taliansku, v Bulhar sku, Nemeckej demo
kratickej ~epublike. 

Zaznamenal: V. RAPOS 

KONCERT PEDAGÚGOV. Dňa 13, mája t. r. 
uskutóčnll sa vo vcfke j sále Domu odborov v Zl· 
line kunnert pedag6a o" t.illnak6ho l(onzervat6rla 
pri prfležltostl 30. výt•očla SNP a Roku českej 
hudby. úvodom predniesol Vladimfr Pi.' iklopil za 
klavlrnPho sprievodu Sva tavy Strelcovel 2. sonátu 
pre husle a klavlr od B. Martinu. VysUllQI nálady 
jednotllv9ch časU, uchvátil pekným Iónom 1 tech· 
nlckou Istotou. K dobrému výkonu prispela 1 pre
cfane súhra [náročná tretia čast). Eva Kudjod 
je v Zlllne známa už z viacerých vyatúpenf. Ru
munskú rapsódiu pre klavfr o!l Dulaaa Martlnčo
q &ahrala so všetkou nebou, tanečnos(ou l dra
lllltlčnostou. Je to typ sugest1vne1 umelkyne. kto
ra IB nad technickými úskaliami skladby a Zll· 
ltjlftB ~vo Jim vášnivým temperamentom. Roku čes
kej hudby bolo venované vystúpenie Marty Sin· 
,,,.,.,, Predniesla SmetanDVe skl~by (Hulán z 

cyklu Ceské tance a Slávnosť českých sedliakov 
z cyklu Sny). V Hulánovl upútala hlavne spev· 
ným úvo!lom. V druhe1 skladbe zasvietila jej tech
nika a klavfr sa rozozvučal k ozajstneJ slávnosti 
českej muziky. Dita Gabajov6 zaspievala za kla· 
vfrneho sprievodu Dariny Svbnej od Antonfna 
Dvoi'6ka .,Když mne stará matka" z cyklu .,Cl· 
kánske ptsnA" a od Ladialava Holoubka .,Spev nad 
keltskou" a .,Dcérenka moja" - v dramatickom 
prejave sugestfvnel sily, v dokonalom tlmočenl 
obsahu skladieb. 

JVORBA 
ALEXANDER MOYZES 

IX. symfónia 
(Dokončenie zo str. 3.) 

Introdukcie; zrýchlené tempo 
zdOrazi\uje rytmickú pregnant
nosl a údernosť pôvodného 
tvaru. V kontrastnoj téme čas
ti !Andante espresslvo e ruba
to! badáme predovšetkým za
tlvneolo Intervalu malej sekun· 
dy Iba s ojedinelým zvllčile· 
nim Intervalového ambitu, no 
u to sa skupiny stlkund dostá· 
vejú do rôznych lnlervalových 
suvlsloslf vo vývine melodickeJ 
lfnlo témy ako celky. Ako fin!· 
tel procesového vývinu tu {igu· 
ruje pre!lovlietk9m postupné 
drobenie pôvodne široko kon
elpovane1 Unie. Posluchová ko. 
herencia medzi témami prvej 
lisli 1e pomerne malá; to za. 
ll(u je maximálnu kontrastnost 
' z~rove11 sa tak prejavu je jed
na z dôležitých čŕ t Pt'l cell~o· 
vej koncepcii formy. Kontrast
nA oblast sa stáva odbočen!m 
Dd základnej evolučne1 lfnle. 
ku ktorej sa prvá čast zretef
ne vracia až v rozvedeni. Ten
to navrat k pôvodnému výra· 
aovému charakteru po rozsiah
lom odbočení je opllť výrazným 
~lnltelpm ~trukturálneho kon· 
trastu a je vHaným osvležen!m 
procesu formy. 

Koncert ukončilo dychové kvinteto Kona;ervat6-
ria. Predniesla Variácie na fudovú pleseň od Si· 
mona )uronk6ho. Účlnkujt\cl profesori (). Figura 
- flauta, M. Hrianková - hoboj, P. Blenlk -
klarinet, I. 'Gonilčäk - lesný roh a zas tupujúci 
žiak V. Onrana) tlmočili skladatel'ov umelecký 
zámer citlivo. Ľ. BREZANYOVA 

t o tematického 1adra sa tým 
pohybuje v rozsahu čistej kvin
ty e-g, čo sa pre ďalši vý
vin stáva dôležitým štrukturál-

. nym prvkom. POvodne dOleWd 
malá sekunda sa objavuJe v 
harmonickej po!lobe ako stret
nutie melodlcket lfnle v basoch 
s držaným a v lesných rohoch: 
:~triedavé traktovanle maxima 
frekvenčného kontrastu vo 
vztahu súčasnosti [malá sekun
da) s minimom (unlslmol vy
tvára osobitnú atmosféru vstu
pu do pomalej časti. V nasle· 
dujúcel evolúcii časti sa k 
vstupnému tvaru autor n~ekof
kokrát varlačne vracia. 

Majstrovským postupom vo 
výstavbe tretej hati 1e za

členenie pomerne rozsiahleJ In· 
trodukcie, vytvdra júcej napätie 
očakávania odsuvanlm nástupu 
fo rmového 1adra l!a:;tl počet
nými odbočkami. Už v nej sa 
postupne formuje tematický 
tvpr, ktorý 1e hlavnou témou 
te1to časti. Pr1 1e1 nlstupe sa 
syn tetizujú doterajšie postupy 
zväčšovania in tervalov s kvln· 
tov9m ambitom jadra témy, 
k toré má priam fllgovú preg
nantnost. V evolúcii témy z 
motivického jadra sa štruktú· 
ra obohacuje o Interval :m~en• 
šenet kvinty. 

uplatňuje Iba v h·adlčných 
vzťahoch čast!, ale 1 v Ich vnú
·tornom usporiadani, kde cyklo
tvornú , f unkciu pre ber a Itl jed· 
notllvé procesové fázy ako for
mové fragmenty. Pri lstet te· 
kavostl procesu formy je tu 
však zretelnA jednota tej vý
vinu a 1e1 celistvost fragmen
tarlzáclou netrpf. 

ufraa;oyé prostriedky Moyae
y· sovej 9. syml6n1e poukaau

jtl tie! na prehlbenle autorov
ho kompozlllného iltf lu. Tema
tický materiál sa pobybuje v 
oblasu osobitnej diatonlky -
ako Individuálneho výboru z 
ebromallck6bo spektra . Cha
rakter hudobne j reči sklada
tera tým zlskava na vyhrane
nosti. Zaujlmavé pri tom je, l e 
ttmy takto melodicky konci
pované sa pohybutú v oblasti 
velmi zfemnenéhp folklórneho 
cftenla. Zo akladby dýcha alo
venak6 ovzduilie bez toho, že 
by bol skladater použil jediný 
autontickt (olklórny postup, či 
už v melodil;kej alebo rytmic
kej oblasti. Harmonické itruk· 
túra sa pohybuje v oblallfi mo· 
dality a (e zvukQvo bohaté. Pri 
nenbmedzanom využfvanf boba
tej zvukovej palety o rchestra 
dochádza skladater vo nojom 
hllrmonlclc~ myslenf k ne· 
vlíedným zvukovf m kombiné· 
olAm, ktoré sú vlak stále iba 
decentným pozadím výrazne j 
melodickej kresby. Calkov6 vt
razovt ovzduiie aa pohybuje v 
rOYine berolčnosti , l!o koral· 
ponlluja s \)odOe· 
tom vzniku diela. 
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Na počesť osláv 30. výročia Slovenského národného 
povstania a Roku českej hudby 
Stvrtok 13 júna - 21,00 hod. 
Zelená veža Slovnn 

Fanfárový koncert na veži 
Účinkuje: FANFAROV? SÚBOR KONZERVAT0RIA V BRA• 
TISLA VE 
Na programe diela skladaterov zo 17. a 18. stor. 

Piatok 14 júna - 20,00 hod. 
Amfiteáter 

Slávnostné otvorenie Piešťanského festivalu 1$74 
Aram Chdčeturlan: GAJAN~ 
SND Bratislava 

Sobota 15. júna - 20,00 bod. 
Koncertná sieň Slovan 

S y mronlck9 koncert 
MORAVSKÁ FJLI-IARMONIA 
Dirigent· JAROMIR NOHEJL 
Na programe: B. Smetana: MA VLAS! 

Utorok 18. júna - 11,00 a 15 OO hod. 
Amfiteáter 

Ple šťa nsk9 f estiv al deťom 
Mark Twain: PRI NC A ZOBRAK 
Nová scéna Bratislava 

Stvrtok 20. jtlna - 20,00 hod. 
Koncertnd sieň Slovan 

Symtonlck9 koncert 
SLOVENSKA FILliARMONIA 
Dirigent: dr. ĽUDOVIT R~JTER, sOllsta: BURKHARDT l'.ltAET~ . 
NER, hobo1 - NDR 
Na programe: Očenáš, Haydn, Dvoi'ák 

Piatok 21. jt\na - 20,00 hod. 
Amtlta4ter 

Eugen Suchoň: KRÚT~AVA 
Divadlo J. G. Tajovského Banská Bystric~ 

St reda 26. júna - 20,00 hod 
Koncertná sieň Slovan 

Komorný koncert 
SLOVENSK~ KOMORNt ORCHESTER 
Na programe: Ovorák, Jan4~ek, Martlnll 

Stvrtok 27. jtlna - 10,30 hod. 
Koncertná sieň Slovan 

Mlá!ležnfcky koncert 
STATNA FILHARMONIA KOSICE 
Dirigent: BYSTRIK REZUCHA 
Na programe: Oatkovsklf, Kowalski 

Stvrtok 27. júna - 20,00 hod. 
Koncertná sieň Slovan 

Symfonický koncert 
Sl'ATNA FILHARMONIA KOSICE 

.. 

Dirigent: BYSTRIK REZUCI-IA, sólista: VALENl'IN FEJGIN. !!•· 
lo - ZSSR 
Na programe: Cajkovsklj, Kowalskl - PARTIZÁNSKA SYM• 
FON! A, p r e ml ér a 

Sobota 29. júna - 20,00 hod. 
Amfiteáter 

Bedi'lch Smotana: DVE VDOVY 
Divadlo Oldi'tcha Sttbora Olomouc 

Stvrtok 4. júla - 20,00 hod. 
Koncertná sleií Slovan 

Symfonic ký koncort 
SLOVENSKA FILHARMONIA 
Dirigent: !lr. VÁCLAV SMETACEK, sólista: CARLO Cl!JARA~• 
PA, husle - Taliansko 
Na programe: Beethoven 

Piatok 5. júla - 20,00 bod. 
Amfiteáter 

Giuseppe Verili: OTHELLO 
Divadlo J. G. Tajovského Banská Bystrica 

Streda 10. júla - 20,00 bod. 
Empfrové divadlo .,Na zämku• Hlohovec 

Komorný koncert prt svletn1ltocb 
SYMPOSIUM MUSICUM - Praha 
Na programe hudba 14.- 17. storočia 

Sobota 13. 1úia - 20,00 b od. 
Koncertná staň Slovan 

Symfonický koncert 
STATNY SYMFONICK~ ORCHESTER FP Gottwaldov 
Dirigent: ROSTISLAV HALISI\A. sólistka: 7;Ll\TA FEt.t EI(, 
klavlr - )uhoslävla 
Na programe: Janáček, Cajkovsk!f, Dvorák 

Stvrtok 18. júna - 20,00 hod. 
Koncertná sieň Slovan 

Klavlrny recitál 
LARS ROOS - Svédsko 
Na programe: Boro!lln, Ljadov, Nielsen, Verle 

Sobota 20. júna - 20,00 hod. 
Koncertná sl011 Slovan 

Komorný koncert 
TÄTRAYHO KOMORNt ORCHESTER ...., Budape§t 
Sólista: MARIAN LAPSANSK?, klavtr - Bratislava 
Na programe: Bach 

Utorok 23. júna - 20,00 hod. 
Koncertná sieň Slovan 

Klavlrny recitál 
HALINA CZERNY·STEFA~SKA - Pols~o 
Na programe: Chopin - Nocturná, Valčfky, 24 Prel(\dl( 

Stvrtok 25. jtlla - 20,00 ho!l. 
Koncertná sle11 Slovan 

Komorný koncert 
PANOCHOVO KVARTETO - Praha 
Na programe: Haydn, Smetana, Dvorák 

Piatok 26. jtína - 20,00 hod. 
Koncertná sieň Slovan 

Slávnostné zakončenie 
Piešťanského festivalu 1974 
Sy mfon ic ký kon~:ert 
STATNY SYMFONICK? ORCHESTER FP Gottwaldov 
Dirigent: ZDEN~K BILEK 
Sólisti: OĽGA PARCHOMENKO, husle - ZSSR, PAVOL KO
VAC, klavfr .... Bratislava 
Né! programe: Schubert, Oajkovsklj, Jurovský 

ZMENA PROGRAMU A OBSADENIA VYHRADENÁ! 

Orphá čast vycháclza z ana
lytického rozloženia lntro. 

~ukčnej témy, z ktore1 Izoluje 
znladný postup rozširovania 
Intervalového ambitu a uvádzll 
llo do nových štrukturálnych 
aOvlslostt. Vzniká tak novo
tvar, zbavený svojho pôvodné
lto zAčlenenia medzi melod1cktl 
kresbu ostatných Intervalov 
vtchodlskove1 témy. V basa· 
vých sláčikoch sa z ne1 formu
je téma nástupom vetket se· 
kundy a jej melodickým rozšl· 
ren!m na vefkú terciu s nasle· 
du11lcou Inverziou týchto po· 
stupov. Rozš!renle vMy vyústi 
e. lOnu 1; celkov~ ambltus toh-

Celý proces cyklu l v teho 
jednotlivých časuach te 

vyhranene evolučný. Z tphto 
hladiska je tažké pri skt\ma
nf tektoniky hovprlt Q bežných 
pOdprysoch. V pn el časti te
matický dualizmus a uplatne· 
nie prlnclpu reprfzy (l ked 
značne redukovane1 l poukaz u. 
je na možnost zaradenia for· 
my k sonátovému pôdorysu, n o 
zr!ltelnej§le aa reprfzu1e ak!lr 
Introdukcia. V poD)ale t časti ll 
reprfzovt J)rincll'l dost nen6· 
padný; vo fin61e 1a uplatňuje 
na jjasne1šle. Dôležlt9m zna kom 
1a ovšem lndlvlduallz6cla tém 
v prvej časti. dosiahnut& ma· 
xtmom leb kontrastnostl [1 s 
kontrastom tempa ). TAto sku
točnost spolu a početnými pre
rušenlamt tednotnliho tempovt
ho toku v celom priebehu skla
dobuého celku poukazu1a na 
ta, ie cyldlcký prlnc{p • • nt· . 

V celku možno pO· 
ndat, fe estetika 
9. symfónie nevy
boi!uje z eatetickej 
Unie celel Moyze
aovej tvorby, ale 
dotv6ra Jej obraz. 
JuraJ KAMENICK9 
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~lojz Lukn6r. Mllol Jurkovt! Mhl 11 Kllloňová ·Hubov6 . Zdenko Mlkul!l. dr. M' 
cbal Palovčfk 14n Sr.hultz. Jozar Sixta , Bohumil Trnel!ke. Adresa radakciP 
Volgogradsk6 8. 893 38 Brntlslava. tele ron 592 37. Admlplstrácla: Vyda vatAI 
'tvo Obzor. n p., ul. C1. al'mddv 29/a. 8!13 36 Bratislava. tnzertnd oddelenie· 
Oorkdbo 17, 893 36 Bratislava. Tlal!la _ Nltrl!lnske tlači arne. o. P..,_ Nitra, Rot 
šl rute PNS. Obtod ndvkv predplatlteJov prllfm~t PNS - u atrednd e x 
pedfcla tlal!e, edmlnlstrdCI!I odbornej tlal!e, Gťlttwaldovo námAstte 
48/IV 805 10 Bratislava. Objedn6vkv odberatelov v zabrantčf pri Urna SLOVART 
tlll. 1pol .. Lenln~radaU ul. ll. 11/1, 896 26 Bratislava. Cena tedn6ho vttlel!kll 
2.- Kča Neobtednané rukoptav 1a nevracatd. 
lndAxné l!fslo: 45454 Reg!stral!nd l!fslo: SÚTI 6/lC 
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11'EFAN ROZA 

Ako .som stvárňoval 
janáčkovské postavy 

LPoš janáček sa stal mojim obfúbe
ným skladateiom nie odrazu, ale s ras
túcimi vedomosťami a vztahom k novo· 
d obej h udbe. Po zrode CSR, keď sme 
prešli z maďarských š kOl do českoslo· 
venských, oboznámili nás česk! profe· 
sori hudby na jprv s die lami a životopis
mt českých klasikov: B. Smetanu a A. 
Dvoráka. Prvý raz som pocul o janáč
k ovi až v roku 1921 - na hodinách 
hudby v s pišskonovoveskom učltefskom 
úst11ve z úst pror. A. Deriáka. Boli to 
kusé a hmlisté zvesti o Janáčkovom ži
vote a o opere Jej pastorkyňa, ktortl 
s om, vari o tri roky neskOr, poču l zo 
s cény košického divadla, kam ch odle· 
val a hosťovať opera SND. )anáčkova ope. 
r11 zanechala vo mne baladlcké spomien
k y. Hudobne som sa však nenadchol, le· 
bo ml chýbali základné kontakty so sú· 
časnou hudbou - á vtedy ma l viac 
oduševňovali .,literárne plody", než hu
dobné. )anáčkova hudba zanechala vo 
m ne dojem čohosi burllvého, rozrušujú· 
ceho. ale vehh l vzdialeného. No v pa
mä ti ml utkve li Intonácie slovenských 
regrútskych plesni. 

V!lčš! záujem o janáčkove dielo vzbu
'd ll u mňa, ešte za študentských čias, 
skladatel Fraňo DostaUk, ktorému sme 
vravell .,najodu~evnenejšl slove nský ta· 
náčkovec z bartókovcovl" Nech sa s nim 
hovorilo o ktoromkofvek sk lactateiovl, 
zvyčajne to končievalo )anáčkom, alebo 
Ba1·tókom. Dostall k chodieval po prvej 
svetovej vojne do Brna k janáčkovi. Nie 
dlho, ale bol jeho stt1pencom. Ked sa z 
Brna vracal, mali s me u neho dlhé ce
lovečerné debaty, spojené s klovlrnyml 
preht·ávkaml )nnáčkových skladieb. Dos
tallk sl z biedneho platu - zavše ne
jedol - kupoval [čl už v Brne, alebo v 
Prahe l notové vydania janáčka. Deba
ty dostali vzru!.ený ráz natmll vtedy, 
keď sa nám dostala do rúk kniha Maxa 
Brod a o janáčkov i. Na jvlac sme prese
dell n ad klavlrnym výťahom Jet pastor
kvne. Kým nevyšla Kata Kabanovová a 
Ll!.ka Bystrouška, bola Dostallkovou nat
obf(Lbene jšou operou práve )enúfa. 

V roku 1932 ma angažovali do SND 
za sólistu opery. Prvou úlohou bol Laco 
ll lej pastorkyne. Operu sme študovali 
pod vedenlm dirigenta K. Nedbala a za 
réžie B. Villma. l keď som už ako-tak 
poznal toto dielo, jednako som pred nim 
z11stal Ilko pred hustou horou. Hfad11l 
som chodnlček. ako do nej vniknúť -
11 nezablúdiL Zapadol som medz! súbor, 
k torému bola opera už l scénlcky zná· 
ma. Nebolo zvykom, 11by dirigent obo
z námil účinku júclch. na tmil ztJčlnn f(LC lch 
so slohom dleln, ktoré sa začalo študo
vať. Nehovorilo sa o kompozičnej strán
ke, ani o speváckom výraze. Dbalo sa 
a k. tak na rytmickú stránku a výslov
nosť !vtedy ~a takmer všetky opery spie
vali po česky). Pre to bolo dobre, ak sl 
spevá k sám prlpravll literatúru o š tudo
vRnom diele. Pomohli ml výstrižky z no
vin, kde s a pfsalo o Janáčkovi a teho 
d iele, skladateiove články, ktoré pfsal 

Stefan Roza u úlohe Steva v inscenácii 
Jej pastorkyne - z r. 1942. 

do brnianskych Lidových novfn 11 scé
nické poznámky, ktoré sme pri aranžo
van! počuli od režiséra Villma. 

Po prfchode K. Nedbala a B. Vll!ma z 
Olomouca do Bratlsl11vy, bolo v SND za 
sezónu až 15 prem lé l'. Spomlnanl totiž 
priviedli so sebou l sóli stický súbor, s 
ktorým už pracovali na repertoár! v ml· 
nulostl. Mali naštudovanú aj Janáčkovu 
)et pastorkyľ\u. Do tohto súboru som 
vkročil .,s malou dušičkou". Nielen na 
divadelných ko repet!clácb, ale 1 doma 
- s manželkou klavtrlstkou - som sa 
zapodieval úlohou Laca . Uvedomoval som 
sl, žo ide o reá lnu. nie idealizovanú, 
alebo štylizovanú postavu. Psychologlz
mom predchnuté myš lienky tu stáli v 
rozpore s dekadentnými Ideami, aké d e
monštrovali vtedajšie svetové operné 
d iela . janáček dáva spevákovi logi ku ži· 
vetného poznania. Jeho prednosťou je, 
že po katarzii ukáže východisko a pos
tava nezostáva v bezradnom duševnom 
zlome. jeho hrdinovia rastú osobným 
ulrpenfm, z pokorenia sa dostávajú k 
vHazstvu. Skladater ma Jstrovsky využi· 
va konflikty k vefavravnému hudobné· 
mu výrazu. ktorý Inter pretov! pomáha 
k spevácko-hererkému výrazu. 

S 11 lohou Steva, ktorú som kreoval 
overa neskôr. som ul nemal tofko prob
lémov. Zdala sa ml overa jednoduchšia. 
l keď vokálny pnrt (sice oveľa k1·atšf] 
bol voká lne viac vypHtý, najmll v l . dej
stve, kde Stevova Ciioha narastá. No v 
ďal~lch de jstvách skOr zaniká - v hus
to nabitom dramatickom deji. 

V opere Káťa Kabanová som stvárnil 
úlohu Borisa Grigorievlča. Chápal som 
ju ako lyr icko-dramatickú. Neopiera! 
som sa Iba o naštudovanie vlastnej úlo
hy. Pomocou manželky, ktorá ml rada 
hrávala klavlrny part, som vnikol l do 
postáv svojich partnerov. V Káti Kaba· 

.., 
Spoločn-' súfaf Cs. rozhlasu, 

a HŽ časopisu Rozhlas 

T o zk • 
l 

Správne odpovede n a otázky desia
tel časti súťažného cyklu, ktorO sme 
vysielali 23. a 26. má ja . t. r. 

l. Franz Sch ubert. 2. Mefistofeles. 
3. jules Massenet. 

Mená výhercov 10. súťažného ko· 
la: dlhohrajúce platne zfs kall: Ml· 
kuláš Forster, Záhradná 3, 902 Ol Pe
zinok, )lnclľi!lka Maďarová, Mokraď 

51, 026 Ol Doln~ Kub!n, D. Slmčlk, 
Októbrová 67, 080 Ol Prešov a Fran
tišek Severin, 675 57 Rouchovany 19, 
okr. Tfebtč. Vecnú prémiu časopisu 

Rozhlas v cene Kčs 100,- zlskala 
Mlirla Mllnsterová, 044 Ol Drlenovec 
3, Košice-vidiek. 

Pre výhercov sme prlpravl11 kon· 
cert na želanie, ktorý vysielame 17. 
Jún a o 20,00 hod. na stanici Bratl
qlava. Okrem toho dostan11 polročné 

Ol'P.dplatné časopisu Hudobn9 !Ivot. 

... 
Otázky ll súťažne! relácie, ktorá 

sa vysielal a 6. 6. a 9. 6.: Spoločnou 

myšlienkou diel, o ktorých budeme 

hovori( te more ako Inšpiračný zdroJ . 

l. Ako sa volá operné dielo Rl· 

charda Wagnera, v ktorom hrá m oro 

dOležlt(t úlohu a jednou z hlavn~ch 

postáv 1e mlluj(ica žena Senta? 

2. Napfšte meno veikého francú:t· 

skeho Impresionistického skladate!a, 

ktorý napfsal skladbu s názvom Mo· 

re. 

3. Uveďte meno ruského skladatiJ 

Ia, autora vlacer9ch skladieb, v k to· 

r9ch zobrazuJe more. 

Hudobný život 

Kupón 11 
,, l " 

Odpovede posielajte do 17. júna t. r . na ad 
resu: CS. ROZHLAS, REDAKCIA SYMFONICKEJ. 
KOMORNEJ A OPERNEJ HUDBY, ZOCHOVA 3, 
897 ll BRATISLAVA, heslo .,Tr! otázky pre 
vás" . Nezabudnite p!'lplsať názov svojej obf ll 
benej skladby a n alepit kupón z HZ. 

n ove1 te to kvOll spletitému detu zvlá l!( 
dOležité. Cez tak(lto metódu sa ml otvá· 
raJ lyrický prame1~ v širokeJ palete (a · 
náčkových JTlelódll. Tlc hon je tiež te· 
norová úloha. podobne ako učtter Vát)a 
Kudrlaš. Ale voči Borisovi je medzi nl
ml vefký Interpretačný rozdiel. Zatia l 
čo spomfnaní sú bezstarostnf, Boris ie 
aj v lyrickej melódii plný utajovaneJ. 
rozháraneJ a bolestnej vyplltos tt. ktorf1 
nesmie naplno preJavtt. llľadal som pro
to nové, priiiehavé výrazové možn osti. 
Nebola to úloha jednotvárna . Ak som 
sl počas korepetlcll uvedomil rOznoro 
dosť janáčkovej vokálneJ reči , počas or 
chestrálnych skúšok ml odpadli dielčie 
vokálne problémy, lebo ml ich poméhol 
riešiť orchestrálny zvuk. Part narastal 
do ?ilrokých dimenzi!, ktoré som stačil 
prijat ako nový, reálne dosažiteľný ob· 
jav. Z každe! novet melódie vyvierala 
dalšia prudká emócia, čl už lyrická. a le 
bo spojená s dramatlzutuctm výrazom 
Boli to reťazovité, na seba v1aza né od· 
vážno zvukové mvš llenky, kto ré som 
prednášal bez toho, aby som sl uvedo
moval, aké melodlcko-rytmické krok y 
ma očakávaJú. Nebol to tradičný spOsob 

ta li anskeho vokál neho pretavu. Po dlli· 
šom študlu mus! Inte rpret vycftH. že 
Ja náček buduje spevácky part na la
kých zák ladoch, aké vie znles f Iuds kf 
hlas. Bola to útočnosť, ktorá vyviorula 
z Inej InšpiračneJ studnice, než napr. 
ver lst lcké operné d1ela. V )anáčkovýc;h 
operách to bolo spievanie slovanského 
charakteru - jednako rozdielne od In· 
tcrpretácle v Smetanových či v Dvul'á• 
kových operách . 

Ak chce v9konn ý u melec dokonala 
vniknút do Janáčkovho operného 1llohu, 
nestačl mu povrch ná tech nická pripra· 
venost. Je nevyhnutné vst rebať do seha 
Janáčkove e tické výTazovó hodnoty. Tla 
sa da jú pochopil hln hlbokým ltCíd iu m. 
Janáček nevyžadu!c ro bus tné hlasy, ne· 
strpf naturalisticky voká lny prejav . a la 
ani vy um elkované koketovanie so spev
n)'m partom. Jeho postavy sa pol!as d ra· 
malického procesu vyvlfa jú (aj t ie ma· 
lé) . uadnhúdajú s voká lnou interpretá· 
ciou aj hllreckú nosn ost. ktorá nemôt.a 
byť oddolite fn á od vo ká lne j. Sú to kom· 
paktoé požiadavky moderného s pevóc
ko-hcrcr:kéh o prejav u. A ten si Janáll· 
kGvp 011cr y bezpodmienečne vyfaduj6. 

Venované tancu 
Rezonancia mena Vlastimil Harapes 

mohutne la v partnerstve so zn ámou es. 
prlm abalerlnou Martou Drottnerovuu a 
dnes má tento 28-ročný s61ista n emalú 
zásluhu na posledných úspechoch sv!•l· 
ho slíboru doma l v zahran ič! . Pri ťič l u
kovaní na domáce j scéne prij(ma pozva
nia na pohostinské vystlípenia nielen Y 
zahranil!f, ale aj na Slovensko. 

Diváci, ktorí videli V. Harapesa na 
scéne doma a lebo v zahranič! , mu plliu 
dlhé listy, Nemôžu zabudnúť na zanie · 
tenú tvár symbolizu júcu mladosť a ll· 
votný optimi zmus činorodého človeka, 
originálne gesto, pohyb ozvláitnený zdu
chovnelým výrazom. ktorý sa pren61a s 
tváre do plastiky celé ho tela. To, ČO 
strh áva hradisko p ri jeho predstave
niach , nie je len krásny mohutný skok, 
nie len u chvátenie bravúrnou tanečnou 
technikou. Každá jeh o kreácia má sil né 
h erecké jadro, hlboké myilienkoYé ll' · 
zemie, bohatú životnú. emplrlu. 

Vďaka vnú.tornej sile, pro[eaioná lnej 
sebad isciplln e dokázal spútať s voj talent 
a povyi l! vo svo jom urnenf funkciu, vf· 
znam mužského s6lového tanečnlka v 
baletnom predstavenl o niekofko stu· 
pien kov. 

Kde sa to v~etko začalo ? 

- Detskou umeleckou produkciou w 
Chomutove. Stále som doma poskako
val a tak ma jedného dňa zaviedli do 
rytmiky k pani Ráhovej . Ztíčastnil som 
sa ST\1 , tancoval gopak a dokonca som 
na jed11ej súťaži .~pleva l dvojhlasne l u
dové ptesne - vtedy ma vôbec viac za
ujímal folkló r . Ked sa čas naplnil, po~ 
radili mojim rodičom, aby som urobil 
skríšky na konzervatórium. V praž.~kom 
konzervatóriu som začínal v triede prof . 
Jarmily Choudovej. ajradšej som mal 
lrtdové a charakterové tance - ku kla
sike som nemal velký vzťah. Chodil som 
ale poctivo lta baletné predstavenia ob
dil!ovaf svoj velký vzor - národnJich 
umelcov Miroslava K tirtt a Ol gu Skálo
vtí. I ch umenie postupne prehlboval o 
môj vztah k tancu. najmä ku klasike. 

Po skončeni štúdia vás teda už zrej
má láska ku klasike viedla pria mou ces
tou ... 

- Pa maturite ma obsadili do filmu 
Markéta Lazarová, kde som hral posta
vu gr ófa K ristióna. Takýchto pr íležitos
tí bolo neskôr viac, herectvo ma priťa
hovalo a vážne som pomýštal na to, že 
bttdem v šttídiu pokračouat na DAMU. 
Začala ml však chýbať hudba, zistil som, 
že mi chýba aj pr avidelný pohyb, t ré
llingy, na ktoré som si zvykol. Z túžby 
stat sa hercom som sa pri filmovaní 
dokonale vyliečil. 

Aký bol teda profesionálny štart ta~ 
nečn!ka? 

- Na základe konkurzu som sa stal 
členom ND . .Začal som doháňat zameš
kané. Požiadal som o polročný pobyt 
v ZSSR a na pozvanie Mariny Samše
vovej ::: Malého divadla opery a baletu 
v Leni11grade som na jeseň o r. 1968 
odišiel do Sovietskeho zväzu. Učil som 
sa u slávneho A. I. Puškina, pedagóga 
Nurejevovho, Godunovouho, Ktirovho. 
Baryšnikououho.. . Naštudoval som t rt 
Labutie jazero, Luskóčika a Giselle, štrí
dium som absolvoval tromi predstave
niami Labutieho jazera s partnerkou 
Ľ. Filill OUOU. 

Po návrate zo ZSSR ste sa už dosta li 
k väčš Im partom . . • 

- Nebolo to hneď. Pokračoval som 
tam, kde som pr estal pred odchodom 
do ZSSR c len postupne som nabe· 
raz dych u malých úložkách. Od nóstu
Ptt terajšieho umeleckého r iaditeta ND 
.~a akosi datujú moje prvé príležitosti: 
Modrý vták v Cajkouského Spiacej krá
savici, ktorého som už tancoval s M 
Drottnerovou. Nasledovala .,Milá sied
mich lúpežníkov". .,Odysseovo bltídenle" 
princ. obor, Sípkouó Ruženka 1974 -
princ, Lowiczské tance - Ondróf, 1974 
- svadobnli pár .~ M Drottnerovou. V 
~riča.moslt .<l~trluJem so sovietskym hos
tom, uynrkajrícim pedagógom Bor isom 
B,..uad;,u& slóv~te I!ÍJI'tl~ kl.asické/c.o 

a konečne Albert u Gtselle, ktorý patr! 
k mojtm najoblúbenej!;ím postavám 

V čom vás dnes mo.cmo vidieť na scé
ne ND, na čom pracujete? 

- Giselle 1969 - Al11ert, Romeo a 
Júlia 1970 - Merkucro, Romeo, Laúutut 
jazero 1972 - Pruw. Spaliček 1972 -
repertoáru. Premiéra bude v novej di• 
vadelnej sezóne. 

Intenzlvny rast, ktorý u vás bolo mož~ 
né pozorovať v posledných troch ro .. 
koch, prezrádza tvrdú disciplínu, pro .. 
fes ionálny záujem, prísny režim ... 

- Práca špičkového sólistu nedovoľu• 
je nejaké mimor iadne záujmy mimo. 
Ráno tréning, sktíšk·a. večer opäť skúš· 
ka, alebo predstauenie. "ľeraz je už viac 
skúšok ako tréningov. Ctovek pri tom 
ani 11ejako zvlášť nel1i:ži po inom za-

V Prokofievovom ' spracovaní shakespea .. 
rouskej tragédie Romeo a Júlia. 

mest nanl. Hudbu, postavy, nosím so se4 
bou aj po odchode z divadla. Stále ct 
nich premýšľam, niekedy mám z toho 
na neuydržanie tažktí hlavu. Keď ale 
vybehnem na javisko, všetko padá na 
postavu - to je vyslobodenie. Potom 
ml už je Cahko, cítim sa vol'ný ako vták. 
Od predstavenia k predstaveniu však 
prichádzajú nové zážitky, nové skúse .. 
nosti a ja ledva čakám na predstavenie, 
aby som sa mohol vyrozpráva( - v tan~ 
ci, na javisku. Udržanie kondície, to je 
Iste veľa odriekania. No dnes mi to už 
ani nepríde. Viem, že na javisku sa mt 
všetko vráti. Dostávam l isty zo všet
kých štátov, kde sa premietal televízny 
film Romeo a Jtília ( Harapes vyl vor il 
postavu Merkucia - pozn. red.) . Casi o 
mt píšu: .,Vám to ide všetko tak ľah
ko: radostne. Keď sa na Vás pozeram, 
mam pocit, že všetko je v ži vote jed· 
noduché a aj mne ide práca ľahšie Vá! 
tanec mi prináša silu a povzbudenie". -
To je mojím zadosťučinením. Dne.~ by 
som už bez toho dril tt nemohol existo
va(. Clovek si postupne zamiluje aj t ie 
najtaž'§ie cvičenia. Pochopitelne, každ.(/ 
si hľadá nejaké odreagovanie. Ród ob
divujem staré veci. Teší ma dávaf iclt 
do poriadku, opravouat, re.Haurovat. 
aby sa zalesklt v novej króse. Aby sa tiCI 

rnría zasmiali - keď .~a mi niečo podarí 
vyčistit, zdá sa mi, že sa tá vec na mňa 
smeje. 

Co by ste zmenili v československom 
tanečnom umeni, keby to bolo vo va~e.l 
m oci? 

- Absolventov konzervatória bu .~om 
~bavil povinnosti konat základmi volcu 
skú službu (tak ako je to v ZSSR 1 Rre
šil by som problém penzie za Vfí~lrtlttt 

rokov. Prinútil by som dramatur grrt """·' 
htadat : v nadstavbe čs baletu tJtdrm 
istú .~tagnáctu, repert oór .~a nám príl•.~ 
opakuje . Mólo je odvahy. aj int•encre. 
Kritika by mala byf hybnou pákou práve 
u tejto obluti, ALENA lZOV ,t 


