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Al::beta Michall.-ová ctl.·o \la.~o a Robe·t SZttcs L' rílohe .\1atelto. Jaroslava Sedlár9vá stvar111la tílohu matky a Arnold Jttdt postavu Bačlltl . Oba zábery .~tt z opery Tr& 
iivoty od O. V . Taktakts tJili/10 , letora mala celo$tatntt premiértt v opere SND dna 23. X l . t . r . Snlmky: J . Vavro 

Hovorime 
s národným 
umelcom 
ZSSR 
O. V. · Taktakišvilim 

Pri prllei itosti cel~ 
itítnej premiéry opery 
Tri životy od Sltuzlnske
Jio skladatefa, národné
h o umelca ZSSR Otara 
Vasilievi~a Taktahillhu 
sme požiadali auton•, 
ktoa·t bol osobne pritom
nf oa p•·emiére. o zod 
povedanie niekoľkých 
\)th ok: 

. V dnoch vašej návš te
VY mala bratislavská kul· 
turna vere1nost orile.:l· 
~ost z 011námlt sa s viH· 
cerýmt u melcama Gruzln
skei !:iSR. Bola to akoby 
ňeol iclálua dekáda l<\ l' U· 

~fnskeho umenia v Ba·a· 
t1slave, ktoru ukončila 
l}<'live ustJesná oremiéra 
v.1ile1 opery. 

-- Tento lakt popula
rity •ruzlnskeho umenia 
ma velmi telil. Vidhn v 
tom u r!:íhí zákonitost : 
detko, čo ie dobré, mu
sl mat' otvorenú cestu do 
s'veta. Výmena kultftr 
1n•c h hodnôt národov ve 
di l'! k Jepiiemu vzáion1 
nemu porozumeniu. Vy
slanci kultt\ry boli vzdv 
prvy m; "lastovičkami'' 
na ccstacb uvoTňovan• a 
f\\Cdt lnérndných vztahuv. 
Veď iazvk rôznych dru 
hov umenia n epotreb u je 
komentár. zblii ule ľudi 
llpUflltílme. V tom osoh· 
ne vid Im vel ký k lad kaž
de l kultúrnej vvmeny. 

Iba nedávno boli v 
N5H Dni ~ruzfnskei kul· 
turv. :-.Ja záver bola ood
nlsa ná družba medl l 
SaarbrUrkenom a Tbtli· 
s l. V akel forme oreble
hlll l soomtnané kultOrnP. 
udalos ti? 

- Nemackf umelci -
spolu a naiimi sólistami 

naitudovali Caikov 
1k6ho operu Pikové dá
ma a hudobno-dramatic
ké dielo n6iho •ruzfn· 
ak6bo klasika Z. Palia 
hillho .,Daisi". Do NSR 
101e prlili 10 svojim na 
ltHoYnlm tetto vt· 

Otar VustileL'll' Taktal.·t 
švili. Snímka: CS!K 

to bol úspech . .. MysUm 
si, že totu slovo nevy
stihuje skutočný uhlas 
nemllckého publika_ Uve
domme sl . ze naša ope 
ra preifva nwme ntálne 
veľký rozkvet, ai vdaka 
vybor ným s pevákom 
Hostitelia prosto neča
kali také mnozstvo sku· 
to~uých majstrov vokál
neho umenia. Pravda. ie 
to výsledok snaženia na
llich kullúrnvch ustano 
viznf, ale histurickci 
spä tnsti s minulostou 
Veci' naša krajina bula u' 
v d li vnei minulns li wá· 
ma spcvavý111 nfirndnm. 
A napokon - bvva i ú oh
dob ' a v dolinách národa . 
kedv c!lrazu rozkvitnú 
talenty_ Zrclme v podob
nom priaznivom vvsckn 
sa nachádza ai l(rnzfn
ska hudobná kultúra. 

Je v tom určite 1 záko· 
nltost. Vetľ nH čBio kul
túrv s to l! člo vek. ktor9 
lo tesno spillý s hudbou. 
S l VO l' iVOU O)'áCoU. Iste 
máte preto mimoriadne 

,\lilllster /culttíry Gru::íns~·ej SSR. •tárodný umelec 
O. V. Taktaklšvili sa stre tol aj s mimstrom k$llttíry 
SSR Miroslat;om Válkom. Snlmka: .CSTK 

znamnei Slruzlnskel ope
ry. A tak ma lo nemecké 
obecens tvo možnost, po
čut premiéru Oaisl jed
nak v gruzfnskel inter
pre tácii a réziinom vf· 
k lade - a vzlípätl - t6 
ist6. operu s u melcami 
uemackými. Pýtate aa, i!l 

citlivý vztah k zrodu no
v9ch umelcov. Talent 
predsa treba ntelen orl· 
ifmaf - ako hotový dar. 
ale starať sa al o Jeho 
dlhoročný rast 

- Dost !!asi" ~o <~&bú
da trhe na tú 1KJCtiv6. 

vlacrocoú prácu peda•b· 
•ov i samutného umelca. 
Myslfm si, že treba dá· 
va( fudom prfle2itost oa 
u verovanie sil a vlietk u 
zdravil vi!as podchytil. 
Talen t nie je vlastnlc· 
tvum jednotlivca , ale ná
•·oda. Nemožno s nim za 
nbchádzať ako s tova
rom. Talentv sa nerod ia 
l:o!lto - · s6 v · tomto 
uhlade 'úrodné! a n'eúrod
né roky. Sum vefmi r ád , 
7.e v umeleckqm t ivute 
našej repnbli kv prežlva 
me v tomto obdubi vefkv 
rozkvet - práve vo vvs 
Aic s'omlnanel stere. a 
pokon, budú sl to moci 
<~Veril ai sluvenskf po 
sludtHI:i, ore tui o v budú
ro m ruku má byt v Bra
tis lav!' de káda soviel:ikei 
hud b" na ktore j sa zú 
i:astnia ai umelci z Gru
z lnska. 

Spomfnali s te soo lu· 
(( t': fn kovanle dvoch ooer
~~~·c h toli es rôznych kra-
1111 na Jedn om Javisku. Je 
to užlto<~ná forma v,~me
nv kultúrnych hodnôt 
Mienite IU realizovať al 
medzi Gruzlnskom a 
SSR? 

- Nie le to . vylličené. 
Máme u , nás v,efmi za
ujlmavé vh ledkv . v oh· , 
lasll baletu. Mohli by 
sme teda uviesť oici:u 
póvodné u vás - a SND 
bv predstavilo operné 
die lo. Podobné večcrv bv 
sa mohli zopiÍkDvat v 
Tbilisi. Podobná spo lu 
p ráca melie byť nialen v 
oblasti d ivadla . ale a j 
urchcs tré tnvch tell11s -
mnžnostl sú nevvferpa
tefné. 

O ooero Tt'! žfvotv sa 
už nau!salo pomerne ve
l H IA bv som sa chcela 
rad!.ol sp9taf na vašu 
na Jnovšiu ooeru - Min
dia. 

- Pri viletkei skrom
nosti si myslfm. že ie tn 
mo ja nalleoilia laviskod 
práca. D!lmnievam sa. ~e 
sa ml v nej podari lo 
n ájsť nové oostuov prA 
ca a nové orvkv v libl'e · 
tiatlckom spracovani. V 
Mindll som chcel uk6"lal 
prelom starého do n o116· 
ho a vvkresliť bohatstvo 
fndovel ku ltúrv. V onerP 
s tí dva KVety - Hri<~tr• 

kracle a Droatého ludu. 

Ich vzAjomné zrézkv vv· 
'llolávajq d ramatické na
pätie_ Libreto som oapi
sal sáru a prebásn il mi 
ho nái gruzinskv básnik 
NIAnianidze. Opera bola 
napJsanä na oblednávku 
Veikého divadla v Mas 
kve a reiiséro·m bllziacel 
sa premiéry bude Boris 
Pokrovskii. 
i. 

ie o vAs znäme. že ok
•rem kon11JOzičnel člnno!i: 
t i , rAd di ~ l,llu jete _ . . 

- Áno '- svoje diela . • 
Mysllm ' sl, že nikto 
správne~ie nopochopf . 
autorovu koncepciu. ako 
skladater. Vofaked v to 
nebolo podivné. skôr sa 
mozre jmé. Sporueilme 
hoci Skriabina. Rachma
ninova. ' Cajkonkého . 
ktorf h,oli vvnikalúclmi 

Docent 
Bohu.slav Valašfan, . ·. 
nositef vyznamenania ·: 
Za vynikaiúcu prácu, 
de~an·· Hf VšMU 
odpovedá 
na otázky. Hž: 

dirigen tami svojich diel. 
ediri~iem cudzie veci, 

ale s11oie diela celkom 
rád. 

Od vašet uosledn e l 
návš te vy v Br~:~tlsldV8 
uplynuli takmer štvrlt·o
kv. S akým! pocltmt od
chádzate? 

- PbchodÍJ som mes
.to a . videl . spm vera 
kréŠnycJÍ a 'užitbl!n'Vch 
:.mien. Aku umelca ma 
nalviac po"tellllo zrenuvo· 
va né divadlo L a Jeho 
nové. níídiÍjné onsiJv · M. 

. Hajóssyová . . P. Ovor,~k ~. 
.S. Hudec. ale al v7Jír.ne 
umelkvne, predsla~ltefkv 
matiek v mdjej opere: J. 
;'O!~lárová a M. ,Meiero
vá. 

Pr l)lrllvlla: 
l . K~CHNAVA 

l • 

,, ti 

éilište 
hudobný talentov 

Vysoká ikola múzických umenf akn najväč&le huduhnf 
a divadelné nčili!ite na Slovensko bola zriadené zákonom 
SNR v r . 1949. Odvtedy uplynulo 25 rokov a mv si pri 
pomfnama za~iatky ikoly, ale i bilancu jeme ú~ll!lChy 
tejto významnej ustanovizne. Ktoré najdólet.i tejille za 
stávky vo vývoji ilkoly - po stránke umeleckej a r iadia 
cej - pova!ujete za potrebné zhotlnotit', prislavlt sa pri 
nich ... 

Vznik Vysokej šoly mllzlc:kvth nm e nf v r 194<l [niiJ· 
prv sfce ' Iba s odbormi hudo bnými a dlvadeluýml, ale 
ut o dva t'Oky neskOr s osuhltným1 fakultami hudohuou 
a divadelnou J, organick v l!auviazal na výtawmM• prácu 
niekdajšeJ lludobneJ a dramlllickej akadémie pre Slo
ven~ko a pozdejšie Stá tnPho konze rvdtórla. ako na dD
vtedy najvyššie hudobné a d•·amatlck~ učlli~tln na !:i lo 
vensku Slovensko tak dostalo školu nRivyššieho stupt)a 
umeleckého vzdelllvanla, ktorej hlavn9m poslanfm sa 
staln ú loha , vyť hnvllvat VIHiúre umnieckll klld•·p pre 
ná!. lludobný a dlvaclcluý život. Zarlatky holi vr>fml 

[Pokratovan w n11 J. str. l 



Z kritík 

Mladá slove nsk6 klaviristka 
Taliana F ra ň o v á poskytla 
nallef redakcii výňatky zo za
hraničných krltfk, ktoré hod
notia tel v~kony na nedhnvch 
koncertných turné. -.. . . . s n ddšenim s me sledo-
val! p oéz iu . k torú posl ucháčom 
sprostredkovala v k la vfrne! h re 
T. Fraňová. Spolu s ňou sme 
cltil! radosť, s akou tvor ila, tn
tlmttu a delikátnosť hudbv, 
ktorú Interpretovala, poéziu a 
na Jvvberanelši lyrizmus Inte r
pretácie ... " 

SANTANDER, 23. VIII.1973, 
.,EL DIARO BONTA~ES", 
Spantelsko -

.. .. . hra T. Fra l'iove! m á pes
trú paletu farieb, presnosť. 
jas... Skvele Interpretova Ili 
Liszta . Iskrivo sprftomnlla vt~
ky Annca pri C. Debussyho. pri
bl!žlla Prelúdium Rachman in o-
va . .. " 

BORDEAUX, 15. V. 1974, 
.,SUD-OUEST". Francúzsko -

..... v sérii koncertov Hu
dobná jar v Provence mala re
citál velká medzinárodná kla
viristka T. Fraňová. Jej virtuo
z ita sa vynikajúco uplatnila v 
dvoch rapsódiách Brahmsa, v 
'POZoruhodne! Interpretácii De
bussyho Pre lúdiť, v diele Skrla· 
blna a v sonátach Rachmanlno· 
va." 

AIX EN PROVENCE, 23. V. 
1974. .,EUROSUD", Frrul· 
cúzsko -

... . . počul! sme km1cert rola· 
Čiel p!anlstky Fraňovet. tednel 
z naflepšich z jej ,generácie. 
Zdá sa. že hudobná budúcnost 
tejto umelkyne Je zaistená." 

.,FRANCE JOURNAL", 27. 
VI. 1974, Luxembourg -

... .. do Interpretácie Rapsó
Íilf od J, Brahmsa vkladá T. 
Fraňová nenútenú ľahkost. 
úprimné rozochvenie a čistotu. 
Debussyho Prelúdlá boli po
značené nielen úprimnosťou e 
ráznosťou, ale 1 plnokrvnostou. 
S veľkými technickými scho p
nosťami rozvinula Fraňová pri 
hre 2. sonáty op. 36 od S. 
Rachmaninova šlroklí paletu 
farebnosti a dokonale ovládla 
nástroj. Je to znamenitá klavi
ristka mlade! európsket gene
rácie." 

.,LE REPUBLICAIN LOR· 
RAIN", 28. VJ. 1974, Luxem
b ourg 

V Prahe bol! p r! prflditos tl 
osláv 30. výročia oslobodenia 
Bulharska dva koncerty bul· 
harskej hudby. V prvom kon
certe. ktorý pripravilo Hudob
né Informačné s tred isko Cos· 
kého hudobného rondu na 25. 
septembra l. t' .. predviedli die
la Dimitarn Christova .,Tt·i 
piesne", .. Koncer tnú etudu" 
Ivana Marlnova autorizovanú 
ure súbor Due Boemi a .. lludbu 
pre dvoch" od Ilju l lijeva [hra
né lle~ súborom Due Boemll. 
Due Boeml - bas klarinetis in 
josef Horák a klaviristka Em
ma Ková rnová zni'imi a 
uspesnl pro pag(ttori a podneco
vatelia súčasn ej hudby, sa pri 
svoJom vlati n jšom záJazde co 
Bulharska s tretli l s bulhur
sk~mi s klada termt a v~sledkom 
tolifo stretnutia bolo zaradenie 
piatich bulharských skladieb 
do Ich reper toáru. V d r uhe! 
času večera uviedlo Ceské dy
ch ové kvinteto Dychové kvin
teto č. 2 od Ma r ina Gole ml
nova a Moravské kvarteto s 
Anton!nom Pasekom Sláčikové 
kvarteto s t ympánmi Liubomi ra 
Plpkova. ktoré prv~ raz zaznn
lo v Prahe pred dvoma ro kmi. 

Druh9 koncert, ktot·ý usporia
dal Zvtiz česk~ch skladatelov a 
konce r tn9ch umelcov diHt 3. 
októbra , prinieso l - v Pt'tld· 
vedeni Symfonického orche::.tra 
hl avného mesta Pra h y FCJK. ve• 
deného Vladlmirom Válkum -
orchf*>l rá lne d ie la bulharsk~ch 
skladaterov: Svmronlettu pre 
sláčikový o rchester Alexandra 
Popova. Koncert!lntné mlnlatu
ry pre velký ot•chester Dimlttt
ro Chr istova a Ili. symfóniu 
Alexa nd ra Ra!čeva. Naiv!lčšf 
ohlas u početného a pozorného 
obecenstva sl zfskala Ra tčevova 
dra ma tick á svmfónta. Pred 
kon ce r tom prehovo r il minister 
kulttíry Cesket socla lisllcknl 
republiky dr . Milan Klusák, 
CSc. a veJvyslanec Bulh arske! 
rudoveJ republiky v CSSR Ata
nas Dimitrov. Vo svojich pre
javoch vyzdvihli dlhoročné tra
diele vzťahov priateJstva a vz6-
jomnel spolupráce medzi so· 
clallstickým Ceskoslovenskom a 
Bulharskom a ich dobré per
speklfvy v súčasne! etape roz
vinutej v~stavbv socializmu a 
soc!allstlcke1 Integrácie. Pri 
priležltosli Dn! bulharskej hud-

z domova 
by bola v Pra11e na n6vstevc 
šesťčlenná delegácia Zväzu 
hulharsk~ch skladate ľov. vede
ná jeho predsedom Dlmitarom 
Petkovom. M. SOBOTKA 

Na počesť 30. výročia Karpat
sko-dukliAnskel ope!'ácte a 
Týždňa botu proti fašizmu a 
vojne sa dlta 23. októbt·a t. r. 
uskutočnil v koncertncl sien! 
Domu československo-sovtet
skeho prlaterstva v Brutlslave 
slávnostn~ lwncert. ktOJ'~ 
usporiadali Miestne orgamzá
cie Slovenského zväzu protlfa
šistlck9ch bo jovnikov Brattsla
va l, Odbočku zCssP pri Spra
vodajskom útvare ČSTK a Mes t
ská knižn ica v Bratislave. Na 
koncerte účinkovali sólisti ope
rv SND: Anna Kaiabová-PeMš
ková, Stefan Hudec a Juraj 
Hurný, za klavlrneho sprlevoilu 
lána Salava. Predviedli ukážky 
z tvor by rusk9cb. českých. slo
vensk~ch skladateľov a zo sve
t oveJ operne! tvorbv. V hovore
no m slove vystúpila E. M. Chu
lu pová. 

Pri prfležltosli 57. v9ročld 
VOSR a otvorenia Mesiaca čes
koslovensko-sovietskeho pria
teľs tva uskutočnil sa dl'la 7. XJ. 
slávnostný koncert. ktor~ usuo· 
rladala CSTK v Bt·auslave v 
Zrkadlovej sieni Domu oionte
rov a mládeže. V ume leckom 
programe vvslltpill A. Kuiabo
vá-Pr.ňlíškovlí. S. Hulmanová. P. 
Gábor. R. Szlics. ). '>zalély. M. 
Dubovsk~ a l. Rvbértk [recitá
cia l. V. RAPOŠ 

Minlstet·stvo kultúry SSR a ZSS 
uskutočnili v rámci BHS pred
nášku poprednej osobnosti so
vietske! hudobnej kultúry 
muzikológa prof. Izraela VIH· 
dlmlt·ov lča Nestleva. DrSc .. kto
r~ bol Jedným z mnohých za
hraničných návštevn!kov BHS. 
Prednáška bola na tému: Nie
ktoré problémv sovietske! hu
dobne! kultúry v súčasne! eta
pe a úlohy krtttkv. Odzneli v 
ie! rámci aj mnohé ukážky nd!· 
novš!ch diel sovietske! hudby. 

Slovensk! madrl,gallsll účinko
vali v októbri v Prahe na kon-

Na čom pracujete? 
• •. odpovedá zaslúžíiá umelkyňa Gusta He

rényiová, vyznamenaná Za vvnlkaíúcu prácu. 
sólistka baletu SND. 

certe k 30. výročiu SNP. Ich 
koncert v Klube ::.kladdtef0V s11· 
uwsol dvoma smem11: ltlUililk 
pt·edstavt~l slovensku hudbu 
18. storočia. jednak sa venovu-
1! moderne! sloveuskel komoľ

net tvorbe. Pod u la tie ZOI'R<Illl
zoval Ceský hudobný ťond. 

Klát·a Havlfková nulla dva kon
certv v BĽR. Dt1a 30. X. vvstu
plla v meste Pernik s naštu
dovanlm Baladlc kel suity 11 

KontemplácU E. Suchofta. Spo
luúčinkovala E. Krlsllnovll. O 
deií neskôr - za veľke! učasti 
publika a ~ velkým úspechom 
- uv iedli obe umelkvne prt!d 
sofltským obecenstvom Sucllo
iíove Kontemplác le a okrem to
ho Klára Havlíková hrala Me
tamorfózy. 

Vác lav VtHnfk zo Státneho dl· 
vadia v Brne študuJe Smetano
vu Predanu nevestu vo Vefkom 
divadle po ľskei Lodie. 

V poslednom čísle tohto ročnf· 
ka HZ prinesieme obsiahly ma
teriál o V. ročnfku meclz iná
roclnet sút11že PRIX DE MUSI• 
QUE FOLKLORIQUE DE RADI O 
BRATISLAVA 1974. na k torej 
zfskal bratislavský t•ozhll:ls v9-
wamné ocenenie v podobH 
Grand Prix. -

Dna 5. novembra uspor la tlal 
ZSS prednášku o zaht•aničn~r.h 
reslivaloch. ktor~ch sa zúčast
nili členovia Zv!lzu. 

V di1och 22.-25. novembra t.r. 
boli v BanskeJ Byslrlcl lubllei
né dn i DJGT. uspOt'llldané pri 
pdležltosll 25 rolwv člnohrv vo 
Zvolene 11 15 rokov ooerv v 
BanskeJ Bystrici. V hudobne! 
časti osláv uviedlo divadlo no
vú lnscenlíciu Mozartovej OtJe
ry Cosr fon tutto [22. Xt.) a 
Hlllnlkovu ženu od T. Andrit~o
vAn!t 124. ' Xl. t. r.l. 

V rámci Cesk~ch večerov v 
Bratislave vystúp ilo 18. Xl. U 
Klarisiek Ceské noneto a E. 
Klr.nová - cienka činobry ND 
v Prahe. Na klavlrl hral R. 
Kratzmann. 

Po dlhšom čase, kedy som sa liečila z váž
neho zranenia tlenku. som op!lť mala moz
nosť vystúpiť na javisku v fedl1om z troch 
baletov Hrdinskej trilógie, ktoré boli venova
né 30. výročiu SNP - v Prelúdlu erolcu od 
Michala Vlleca. Stelesť\ovala som symbol ma
terstva. Na rozdiel od doterajšťch úloh v kla
sick9ch baletoch Ide tu o tanečno-výrazovú 
itlohu. Bola to prfjemná a zaujlmavlí oráca. 
Po renovácii budovy SND sl mus! at balet 
vybudovať kmeľíový repertoár. abv bol sflbor 
slále na patrične! technickej úrovni. Jedným 
z klasických č!sel te Giselle od Ch. A. Adama. 
Súbor dielo uvedie v tejto sezóne. Naštuduje 
ho zaslúžilý umelec Jozef Zajko. Robfm asis
tentku choreografie. K te(to práci sa dostávam 
druhý raz. Predtým som pracovala so soviet
skym pedagógom. národným umelcom Armén
skej SSR M. Jelai\anom na balete Labutie lB
zero, v ktorom som tancovala dvojúlohu Odol
ty - Odille. Premiéra Giselle má byt vo feb
ruári b. r. Oalšlu prlležitosť dostanem v ba
lete Peer Gynt na hudbu E. II. Grlega, ktorý 
pripravi Boris Slovák. Mám stvárniť postavu 
matky, čo je ú loha velm i pekná a bohatá na 
heracko-tanečné možnosti. -mm-

Gusta fleréllyi-Starostová ako Odetta v 
Labuťom jazere. Sn!mka: O. Tom iška 

Profily mladých 
Mladý ambiciózny violončelista tura! 

Alexander le známy hudobnému obecet'l
stvu ako sólista a člen Slovenského ko
morného orchestra. Z viacerých kritik 
Juraja Alexandra vyberáme úryvok z tej. 
ktorá hodnoti jeho vyst úpenie v Spa
nlelsku: ,.Bol to brilantný koncert SKO. 
Okrem vefkého umenia Bohdana War
chala sme obdivovali skvelého čelistu 
juraja Alexandra, ktorý sa vynikajúcim 
s pôsobom prezentoval vo Vivaldiho kno
certe". Ťažiskom práce juraja Alexan
dra le teda činnosť v SKO. No teho skry
tou túžbou . le. rozšfrlt svo! repertoár 
v oblasti sóltstickel hry. Vyslovil sa o 
tom takto: .,Velmi ma láka práca pre 
CeskosJo.venský rozh las. V poslednom 
čase som nahral niekolko sonát pre vio· 
lončelo a čemba lo. Spolupracujem s Hc
lenou Gá(forovou a Mlloiiom Starostom. 
Sn ažim sa študo.vať menej známe die
la, ktoré mi posky tujú možnosť objav
ne j interpre t ér:ie. Mám velmi rád ba ro
kovú hudbu a o bdobie romanti zmu. Za
tial si vyberám skladby väčiinou z tých-

to dvoch iitýlovýcb oblasti. Pracujem tiež 
pre OPUS. Doteraz som nabral Suitu pre 
violončelo a komorný orchester od G. Ph. 
Telemanna, Violončelový koncert b mol 
od Vivaldiho, ako aj Koncert 8 dur pre 
husle a violončelo toho istého autora. 
Pieces en Concert od Francoise Coupc
rina. Priprav u jem ďa liile diela Vivaldiho 
a koncert od Leonarda Lea. S SKO mám 
velké sólistické možnosti a bol by som 
velmi ilťastnf, keby som raz dostal prf
ležitosť zahrať sl so Slovenskou lilha r 
móniou Dvoi'ákov Violončelový koncert 
h mol. Zo s lovenskej hudby som hral 
Hrullovského Suitu plcollu a Vllecove 
drobnejšie skladby. Velmi rád bv som 
ich na hral ai na gramoplatne. To ie na· 
pokon asi tú žbou každého in terpreta. 
~oje n a Jbližš ie plány? Po absolvovanl 
umeleckého turné po ZSSR čakajú ma 
koncerty v Prahe, vystúpenia v rámci 
abonentných koncertov SF s Warcha tov 
ca mi a vo februári zájazd do Anglicka~. 

ALZBETA PLASKUROvA 

Konce r ty v slovenských mes• 
tá~:h: 1. boh11teho koncet•tného 
l•VOta slovenských mtest v me
~taci novembri vyberá me astJo:l 
ulokorko tnľorm6cli. V Trnave 
!Jol v io lončelový recitá l l. Ce l· 
sv il l ho f Hl. Xl.). v Plestunocb o 
det~ neskôr spievala sovietska 
sopranistkd l. Saltykovová-Mel· 
nikovova. v Nových Zámkoc h. 
repl'fzoval v ten ist~ det' svoj 
recttál l. Cetšvtli. V Komá m e 
dfta 13. Xl. moll polorecltáll 
J. Spltková a L Frai10v<1. Ot1a 
ll. Xl. vystúpil v Banske! Bvs· 
trie! sovietsky husltsta A. Mel· 
nl kov. V Prievidzi mal! polore
ci t61v [6 Xl.l R. szacs a A. 
Se.stákovt.' v Ztarl n. !Ir. bol 
12. Xl. komorný koncet' l J. 
Spitkovel, R. Kákonlho a V. 
Stracenskei. 

Porota medziná rodne ! suťaže 
PRIX MUSI CAL DE RADIO 
'BR O [zasadala v dnoch 1.-f. 
X. t. r . 1 posud zovala 13 pro~ra· 
mov rozhl asov~ch štúdii z Cl• 
léh o sveta. Prvli cenu udelila 
pt•ogramu br itského rozhlasu 
- .. Ang l lck č o brodenie". Dru· 
hé cen v zfskalt : madarsk9 roz
hlas a Stú cl lo Brno. Tretie ce
ny udelil a oorota sovietskemu 
rozh lasu za p ro~ram o č tnno5· 
ti a pôsobeni hudobnfc kello 
rodu Had:llbekovcov ako ai 
po lskému programu. ktor9 
pt·ostrodnlctvom muzúrkv de· 
monštruje v9voi polsket hudby. 
Uzna nie zfskala s tanica Sender 
Freios Berlin. 

Dovlitnásta tanva ld:.ká hudobni 
tar 1975 bude celá venovnn' 
slovenskému koncertnému ume• 
ni u. Od 22. Hl. - 9. Vl. budú• 
coho ro ku sa uskutoční 5 kon· 
certov pod spoločným názvom 
.. Slovensko Tanvaldu". Na kon· 
certoch bude útlnkovať Slo
venský filharmonický zbor. 
SKO. Peter Tooerczer. Sloven• 
ské kvarteto a sOfisti SND. Ce· 
Iý cvklus, ktorého realtzác ia ie 
umožnená porozumenťm zo 
stranv veclťiclch čtnlleiov SF. 
bude tým významnejšl. že sa 
uskutočn! v Jubilejnom roku 
t·epubllky, ako významný pr!
spevok k posilneniu závä zf.:u 
oboch bratských nlí t•odov. 

l. Mizera 

Správy HIS 
Západoceský St'mlonick~ or· 
chesler v Mariánskych Láziiach 
uviedol k JO. výroi:lu SNP 
skladby E. Suchoňa, ). Cikke· 
ra. A. Moy!llcsa, A. Očenáia a 
f. Malovca. 

N. Hoetov6 z Belgicka prejnl· 
la záujem o skladby E. Sucbo· 
hu a f. Cikkera - zv lášť u 
tch operné diela. Pracovnici 
HIS expedovali na jej adresu 
notový materiál a gramoplatne 
spomenutých autoruv. 

Oiia 23. októbra bolo v Klube 
s kladate rov prvé z pl6nou
o9ch stretnuti so slovensk~mi 
opernými a k!mcertnfml spe
vákmi. Viedol ho raroslav Bit
ho - pracovolk Divadelného 
ústavu. ktorý uviedol sólistku 
SND Magdu Haj6ssyovú. V Ovo
de odzneli zo zvukových zlí. 
?mamov nahrávky sk ladieb lu
raja Be oelia [Vocalises) a Mi-
roslava Bázlika [ Cantícum 1. 
Magda Ha jóssyová hovorila 
o. i. na témy: d iela s loven
ských autorov. interpretačnf 
prfstup ku nrm. itúdiíné roky, 
prvé vystúpenia na pódiu, Cai· 
kovskéh o súťa2. problémv mla
d ých operných sólistov. Na :~: ii.
ver zaspievala u kážky z opery 
1. Cikkera Hra o láske a smrti 
a z Mozartovej operv Cosf fan 
tutte. 

V novembri boli tieto akcie 
HIS: 6. Xl. - prehrávka sú· 
časnej sovietsk!lj hudby, 13. Xl. 
- skladby zo súťa~e k 30. vý· 
ročiu SNP [J. Zimmer, M. No· 
vák a O. Martinček), 20. XI. -
retrospektívna prehrávka diel 
odmenených cenami SHF. 27. 
Xl. pre hrávka s lovenskej 
tvorby, ktorú viedla dr. Viere 
Oonova lovti pre zamestnanco• 
SHF a Stredisko zahraničných 
Kluzieb. 

Dňa 29. u.któ bra otverlli , Bao· 
skei Bystrici výstavu .. SNP ' 
hudbe". pro ktorQ HIS - ' 
~po lupriíci s Llterárno-hlstortc
!lým múzeom prlprnil 
ukážky z par titúr l zvukod 
kóole diel s)()VenskÝch sklada
tefov. 

Pripravila: -1· 



S~áu~ostným zasadnutím umeleckých rád Vysokej lkoly m ú
zrckych ument vyvrcholili 12. rtouembr a t. r . osla11y štur f st o· 
ročného jubilea skoly za účasti straníckej a vládnej delegá
cte, vedenej čle 11om Predsedníct va OV K SS, predsedom SNR 
Ond;ejom Klokočom (na srrímke vľavo - pri slávno.~ tno-n 
pr~)aue ), u ktorej bol vedúci oddelenia OV KSS Ivan Lit vaj, 
n11mster šk olst va SSR Stefan Chochol a ndmestník ministra 
kult úry SSR Jozef Mravík. Okrem toho na zasadntttl privítal 
rektor VSMU prof . PhDr. Rudolf Mr lian akademickjjcll pred
stav~telov vy~?~Íích §kôl CSSR, ZS~f!· NDR, BĽR a početných 
Tlostr. Dotera]sru prácu V SMU zasluzene ocenil O'V K SS v lis
te, kd~ sa o. i . hovor i: ,.Zeláme Vám a Vašej škole, aby a j 
v buducich t·okoch bola vyhňou mladých socialistických umel
cov. ktor! prebojúvajú pokrokové idey, slúžiace záujmom pra· 
cu~Ocich a potrebám socialistickej spoločnosti, nedajú sa 
zvwsť z cesty tvorby pre ľud, pevne stoja na zásadách pro
letárskeho internacionalizmu a bojujú proti všetkým odtlei'í
kom raf~novaného budoázneho kozmopoli tizmu.. . Nech je 
VŠMU školou novou, pokrokovou, nositeľkou a propagátorkou 
našej socialistickej kultúry. š kolou, ktorá uči umenim bojovat 
za_ rozkvet socialistickej revolúcie, za pokrok a mier". Pv 
sla vn~ntrtom hodnotiacom prej ave rektora VSMU R. Mrllarta., 
a prr llovore Ondreja Klokoča, ktorý zvlášf zdôraznil hr'st o
rický a polit ický mome11t vzniku a pôsobenia §koly, pozdravili 
§t vrťs_toročnú jubi!arttku ďalší člertovia st ra11ickej a vládnej 
dele~.acie a č~stm hostia. Okrem t oho udelil rektor §koly 
pamatné medarly, uydarlé k 25. výročiu založenia VSMU. 

Učilište 
hudobných talentov 

[Dokončenie z l. str .) 
skromné. Základ podillgogtckého zboru tJvorlli v!iak naše 
na}poprednej~le umelecké osobnosti, vlaccrl skúsenf pe
dagógovia konzervatórU [dalej zemel.'llgn sa už len na 
prácu lhudobnej fakulty), ako boli manž'élla Frico a Anna 
Kafendovcl, prof. Ján Strelec ( prv9 rektor VSMU), národ
nf umelci Ján Glkket·, Al&xander Moyzes a vaclav Tallch, 
zas!. umelo! Tibor Gašparek, d t·. Oto Ferenczy a vlacert 
ďalš( extern( pedagógovia, k tor9ch počet pos tupne r ástol. 
Vyučovalo sa na rOznych mie:;tach, lebo VSMU nemala 
este svoju budovu, v k torej by sa sústredila celá jaj 
flnnost. Rektorát bol na Rajske j ulici. učebue ež v od
lah iom Prievoze , ba núdzovo sa učilo aJ v sú
kromných bytoch pedagógov. Po tejto naj ťažšej .etape 
zlepšila sa priestorová situácia prideienlm budovy na 
Stúrovej ulici 7, no pre nedos ta tok učebni sa vyučovalo 
l ďalej [ba až dodnes! ) na vtace rých mies tach v Brtt
tls lave. K čiastočnému zlepsemu došlo znova pt•ed dvo
ma rokmi, odchodom Divadelnej fakulty do rekónštru
ovanej Academie lstropoli tany. Pt•iestorová situácia Hu
dobnej fakulty však nie je podnes uspokojivo vyriešená. 
Napriek týmto ťažkostiam IIF neus tále rás tla , otvá ranhn 
nových odborov, z!s kavantm dalšlch popredn9ch umel· 
cov do svojho pedagogické11o zboru a výchovu velkého 
poč tu absolventov [doteraz HF vyc!wvala vyše 400 ab
solvent.av, z toho 20 š tudovalo popl'i zames tna ni). Dnes 
sú na poprednýc h mies tach našich hudobných lnšUtúclt 
a s leb prácou s a s pája velký rozvoj s lovenského hu
dobného umenia v obdobi oboch uplynulých dekád. 

VSMU Yychováva pro naie poprednc telesa a lkoly 
rad výborných interpretov a podnes odchovala vynikajli
cich sólistov, ktorf čestne reprezentujú kvality sloven
skej hudobnej knlt6ry doma l v zahranič!. Pripomeňme 
ai leb aspoň v stru čnom menovanf a hodnoteni! 

Na naslch poprcdný1.h operných scenach su prevažne 
naili absolventi. Spomeniem Gabrielu Bcitač kov(l v pt•až
s kom ND, v bratislavs ke j opere SND pOsobla Ľuba Barl
cová, Magda Ha jóssyová , Ru~ena Stur.avl!, Sidónia lial· 
jaková, Pavol Gá bor, juraj Hrubant, Ft·antlsek Llvot·a, 
Juraj Oniščenko, Vojtech Schrenkej, Róbert SzUcs a ďal
š !. V janáčkovej opere v Brne je Magda Blahušiakovd. 
Nasim absolven tom lc tnu·óps ky známy A. KuchHrský. 
Mnoh! absolvenl1 pôsobia ako pedagógovia na Iných 
výsokých š kolách a konwt·vatórlách. Začal som spo
vAkmi. /\le aJ inde, vUčšinou na vedúcich miestach na
sich hudobných telies a inštitúci[ máme našich absol
ventov. Sú to dh.1genti : zas!. umelec Ladislav Slovák -
sér SF a FOK, zaslúžilý umelec prof. Ladislav HaJuzlcký 
(SZSU ). Zdenek Bllek - šéfdirigent Státnej filharmónie 
p racujúcich v Gottwaldove, Bystrlk Režucha - šéfdi
rigent Státnej lilharmónfe v Košiciach, Pavol Bagin -
iéf opery SND, j. M. Dobrodlnsk9 - dirigent Slovan
akého UlhaL1montckého zboru, Ondrej Lenárd - dirigent 
SOCR v Bratislave a ďalši. Celú strednú a no ju1ladš iu 
Jener4ciu vychovala vUčšinou Hudobná fakulta VSMU. 
z popredných koncortných umelcov spomeniem aspof1 
zas!. umelkyňu Kláru HavUkovú, laureáta Státnej ceny 
Kl. Gottwalda Ferdinanda Klindu, Miloša jurkoviča, Ivana 
Paloviča, Ľudovlta Marclngera, Miloslava Starostu, Petra 
Michallcu, manželov HOibllngovcov, Tatianu Ft'llľ\ovll, 
Da nielu Kardošovú, Alexandra Cattarina ... V Slovens keJ 
fUharmón11, v SKO, SF Košice a v dalš lch popredných 
orchestroch pOsobia ako koncertn( majstri a vedúci hráč! 
dalš[ odchovanci VSMU. V&rto, je to naozaj radostná 
bilancia a Hudobna fakulta je na ňu právom h rdá. 

Skola - to nie slí len linci , ale aj kolektlv pttdag6-
JOV, v danom prfpade osobnost( slovenskej hudby. Ako 
sa stará VSMU o doplňounie kádra známych odbornfkov 
Da vletkých budobnfch katedrách novfmi menami, resp. 
mladlou generáciou? 

Nemožno povedať, ~e už máme katedry dobudované. 
Odkázant sme tiež na externťí pomoc významných umel
cov z koncer tnej praxe, ktor[ sa v~ak nemOžu celkom 

venovať iba práci na našej fakulte. Dôležitejšie je, že 
nám svojimi bohatými umeleckým\ skúsenostami oo'hotne 
pomáhajú. Odchodom starštch, skúsených pedagógov do 
dOchodku vznikajú ď.a išie problémy - najmU v posled· 
nom časo - keď za nich nemáme adekvátnu náhra du 
L'Osp. ak ešto nedorás tli zástupcovia z · radov bývalých 
absolventov. Ale vychovávame a ztskavame nových Iudl 
a dalštcll pedagógov pos tupne pripravujeme vo výhla 
dovom pláne fakulty. Významnt1 pomoc máme prfslú
beml zo ZSSR, odk<ial pl'ldu dvaja umelecky i pedagogic
ky renomovanf pedagógovia pre odbor klavlr a soev 
(špeciálne p re výchovu mužských hlasov) . Ich t1lohou 
tiež bude vyc1tovat asistentov z oodov našich najlepšieh 
abs olventov, s ktorými perspektlvne poč!tame pre pe· 
dagoglckú prácu. 

Zákon 
Slovenskej národneJ rady 

zo dňa 9. júna 194f 
o zri:ttlení Vysokej škuty múzických umení 

v nratisla\·e. 
(Sblcl'l!a zál<Onov SNR 1949, č. 88i vydaná. 

30. júna l9t9.') 

Slovenská. tlárodná rada usniesla sa na · 
t omto zákone: · 

.'§ 1. 
{') Zriaďuje sa Vysoká škola múzic. 

kych umeni v Bratislave· (ďalej "škola"}. 
(') Skola má štyri odbory: hudobný, 

dramatický. tanečný a filmový. 

§.2. 
Cas ot.vor~nia jednotliyých odborov JU"" 

či povereník školstva: vicd,a .umení. 

§ 3. 
· Orgo.n iiačný š tatút školy vydá po ve• 

t•enik školstva, vied a umení p() dollode 
s povereníkom financií, 

. 
§ 4. 

Tento zákon nadobúda 'Účinnose diícin1 
vrhláscnia; vykoná llo 'J)OVCrenik iikolstva. 
VJcd a umeni 'PO dohode so zúčastnenými 
ilcnmi Sboru povereníkov. 

' 

Iste nie je tajomstvom, že dlhé roky dpaaila VSMU 
s priestorovými podmienkami. Vyrielil sa tento 1tay zl· 
skanfm historickej budovy Academie lltropolltany pre 
Dlwadelnli fakultu, r011p. plánuje sa dobudovanie lkoly 
v tomto smere? 

Uspokojonlm potrieb Divadelnej fakulty sa nám po
mohlo Ion nepatrne. Hudobnici pracujú v starej budove, 
ktorá v žiadnom c hlade. nevyhovu je elementámym po
žiadavkám. je stavaná pre byty, teda nie na účel , k to
rému teraz slúži. Urobili sme - a stále robtme- t1pravy, 
ktoré sú však Iba provizórnym r iešenlm. Naši š tudent1 
nemajú potrebné priestory na cvič&nl e, katedry využ(. 
vajú učebne spoločne, pedagógovia nemejCt vlastné pra
covne - okrem dekana a prodekanov nemá svoju pra· 
covňu nikto. Nerád však hovorlm o tomto s koro neuvo
l'itelnom s tave pri bllancovant úspešnej práce Hudobnej 
fakulty za 25 rokov jej činnosti. Napriek vš etkému by 
som sa rád optimisticky vyjadril o nádejách na zlepše
n ie v dohladnom čase. Ved to je a larmujúci stav, najmll 
ak po účelovej stránke už čoskoro nebude horšie vy
bavená ktorák olvek dedinská ZOS. Hudobná fakul ta na
llohavo potrebuje nie len budovu, stavanú pre jej špe
cHickó pe treby, ale rovnako aj š peciálne vybavent In
ternát. 

'- -

Interpretačná súfaž HF VšMU A SHF 
V dľloch 2.-4. októbra 1974 bola v Bratislave inter

pretačná súťaž HF VSMU a SHF venovaná ·30. výročiu 
SNP. Súťažiac i naštudovali program zo skladieb sloven
ských s kladatelov, ktoré vznikli po r. 1944. Súťaž pre
biehala dvo jkolovým systémo!ll: prvé - nevere jné kolo 
bolo 2. a 3. októbra, finále - pris tupné vere tnosll -
4. októbra v Hudobnom ~tudiu IIF VSMU. Predsedom 
poroty bol prof. T. Gašparek a SIIF zastupoval hudob
ný skladatel Miloš Korlnek. Sútažllo sa v štyrocp. kate
góriách: spev, klávesové nás troje, sláčikové nástroje 
a dychové nástro je. Sútaže sa zúčastnilo celkove 16 
s útažtacich, k tor[ naštudovall 22 slovenských skladieb 
na pozoruhodnej Interpretačnej úrovni. Vzllladom na 
túto skutočnost porota rozh odla, ža udelf v niektorých 
kategóriách viac ako t r i ceny, 

V ý s le dk y s ú t a že - - Spev: l . cena: Kamila 
Vyskoollovi [ Očenáš: Ako hvl~zdy .nad a jú). 2. cena: Mé
ria Andraiovanová [Urba\1ec: Má jová láska). Hana Stol
!ová [ Holoubek: Dcérenka moja). Klávesové nástroje: 
l . cena: Rajmund Kékonl - Tibor Rácz. akordeónové 
duo [Očenáš: Portréty). 2. cena: Zlatica Suchánková -
organ [Kar doš: Elevazionl, Očenáš: Ľudové pastorále) , 
3. cena: Stefana Kovačeva - klavlr (Martinček: In
vencia, II. soná ta), Anna Zlirikovli - organ (Zimmer: 
Sonáta) . Sláčikové nástroje : l , cena: Jana Bodnárová -
husle [Sucho1'1: Fantázia) , 2. cena: Ľubomfr Kudia -
h usle [Burlas: Sonat!na, Martinček: Tanec). 3. cena: 
Tibor Kovács - viola [Martinček: Pastonáto, Albert: 
Suita concer tante IV. časť). Dychové nástroje: l . cena: 
Juraj K la tt - h oboj [ Vliec: 4 s kladby 1. Rad vana Dvo
r ékov4 - flauta (Očenáš: Concertino), 2. cena: Adam 
l(udec - hoboj (Pa rtk: Sonáta. Novák: 3 kusy). 3. ce· 
na: Jozef Gális - klarinet [Novák: SonaUna]. Nositelia 
cien boli odmenen( vecnými prémiami. 

V Pl'iebehu sú ťaže sa opllť ukáza lo, ža hráči na dy
chové nástroje nema jú dostatočný v9ber slovenských 
skladieb [pre fagot. či klarinet existu Jú jedna-dve, čo 

jo nedostatočn9 počet) . Apelulcma pre to na výbor SHr'. 
aby s timuloval tvorbu sólových i komorn9ch skladieb 
pre tl e lo nástroje . M. JURKOVJC 

Ktoré tílohy kladie VSMU na prvé miesto v rade po
liadaviek na mladého socialistického umelca 7 

úsllle celej našej školy, všetkých joj pedagógov s a 
koncen truje na komplexné formovonio našich š tuden
tov - mladej socialistickej hudobnej gonerá CJO, ktorä 
pri vynika júcej odbornej prfpoove bude svoj imi s ve toná
zorovými, politicky pl'Ogrestvnymi, angažovanými člnmi a 
umelecko--mravn9mi vlastnosťami oporou nái.ho soclalis· 
tl ckého umenia. Okrem v9chovy v š kola, bohatá je 1 čin· 
nosť - aktivita mimoškols ká. Studenu oboch fakúlt sú 
v dennom konta kte, majú svoju celoškols kQ organizáciu 
SZM. Pre š tudentov HF sú to napr. konta kty s divadel
nými hercami, režisérmi, dramaturgmi, scénlck9mi vSi· 
tvamlkmi, budúcimi filmovými a televlznymi špecialista. 
ml, sledovanie ich školských divadeln9ch inscenáclt; 
ďalšie kontakty ma jú so š tudentmJ sesterskeJ VysokeJ 
š koly výtvarných ument, so š tudentmi sesterských do
mácich vysokých umeleckých škOl [AMU, JAMU) a so 
zahraničnými dr~obnými vysokými !>kolami (Konze rva
tórium P. l. Cajkovského v Kyjeve o Hochschu le fur 
Musik v Drážďanoch). Kontakty so zallranlčn9m i part
nermi sa viažu na pravidelnú výmenu koncertn9ch sku
pin a na hospitácie v hodinách výuč by. Culé sú kontak ty 
našich študentov so študen tmi ostatných vysokých škOl 
cez tzv. umelecké bL'igády a prázdninovú brigádn ickú 
činnost Okrem toho zúčestt'lujt1 sa naši š tudenti na celej 
pestre j pale te kultúrnych podujaU nielen v našom mes
to, ale aj pt•ostredn(c tvom štúdijných cies t aj na rOz· 
ných festivaloch, sú!ažiach a koncet·toch n ielen doma, 
a le l v zahranič(. Zvláš tnou starostlivos ťou o cielave
domé zameranie a r ozvíjanie mimoškolskej záujmove j 
činnosti š tudentov poverila HF ročntkov9ch a skupino
vých vedúciCih-pedagógov, ktort sa osobitne venujťí tejto 
veci. 

Hudobná fakulta je 1náma poriadanlnÍ radu koncertov, 
na kto.rfch vystupujú absolventi a poslucháči iikoly. 
Prosfm, keby ste sa vyslovili k organizácii a ítrovni 
tfchto podujatf, k ich ohlasu vo verejnos ti a načrtli 
n áplň akcif k jubileu l koiy. 

Okrem bohatej koncertnej činnosti v rámci štt1dijn9ch 
plánov vyvtjajťí poslucháči aj bohatCt mimoškolskú, bri
gádnickťí prácu. Okrem toho s a ús pešno zučastňujO po· 
četn9ch domácich 1 2lllhraničných sú fažt a festivalov. 
Zia f, v našej tlači sa zriedka stre távame nielen s h odno
tiacou odozvou, ale hoci len s krátkou Infor máciou o 
dosiahnutých pozoruhodných výs ledkoch. je to volmi 
star á bolesf. Slubujeme sl, že sa situácia zlepš( výcho
vou hudobných teoretikov a publiclst9v. Chceme, aby 
z nich vyrástli byst rf, srnoU, taktn( a najmä erud~vanr 
kritici, k tod budťl konš trukUvnymi glosátonnl vývoja 
celého nášho hudobného života, jeho podporovatelml 
a rozhfadenými, fundoVIBnýml onalyzátorml. Odbor hudob
nej teórie, ako najmladšf na našej fakulte, sme o tvorU! 
len nedávno a na akttvny vstup absolventov do života 
treba eš te počkillt. K jubilejným akciám našej š koly sa 
pridali - oo s potešentm a vďakou kvitujeme - 1 obe 
naše najvSiznamnejšie hudobné tnštltO.ct e: opera SND s 
predstavením Dvol'ákovej Rusalky, v ktorej boli ťlčinku

lúcimi sólistami. dirigentom, výtvarnfkom a režisérom -
absolventi VSMU. Pred týmto preds taventm pozdoovll 
školu šéf opery SND Pavol Bagin, absolvent VSMU. Zá
verečným podujattm k oslavám 25. výročia založenia 
našej školy bol koncert Slovens keJ filharmónie, ktor ý 
dirigoval Z. BHek - absolvent VSMU. Na záver ml do
volte vyslovif prianie, aby sa pre dal§lu ítspešnťi prácu 
HF v najblf.žštch rokoch vytvol'111 lepšie podmienky, aby 
výsledky boli z roka na rok radostnej!He - v záujme 
obohacovania a rozkvetu nalej socialistickej hudobnej 
kultťíry. 

OtiJky:- R-



Vletel, ktorí boli na tohto· 
ročnom festivale detského zbo. 
r ového spevu v Olomouci, si 
ešte väésmi uvedomili, ak[/ by 
bol det ský zborov{/ spev v na· 
sej republike bez spommaneho 
p odujat ia. Uvedomujú si to aj 
slovenskí účastníci. Usporiada· 
telia nielenže pozvali tohto ro· 
k u dva slovenské zbory, ale 
chcú, aby sa ich počet v bu· 
dúcnosti zvýšil a fest ival sa 
t ak stal ešte vyrovnan~jšou 
.tnbúnou českého a slovenS'ké· 
h o detského zbor ového spevu 
za medzinárodnej úča~ti. Dol e· 
raz pozvané slovensk t zbory 
reprezentovali vtac ako dobre, 
no šírka a umelecká t vár čes· 
kých a moravských zborov má 
veľké dimenzie a u väčšiny do· 
teraz I!JOsfujúcich zahraničných 
zborov išlo o "vývozmi" pro
dukciu. Uk(udňujtícim a po
vzbudzujtlcim faktor om je tu 
však nestítažnost podujat ia, 
ktorá sa všeobecne kladne pri· 
jíma. Hostiteľom ostatných 
zborov boli opäť zložky Olo· 
mouckého detského speváckeho 
zbom. Z českých k r ajov prišlo 
12 zborov, zo Slovenska prices· 
t oval Bolerázsky det.~k:.Q zbor 
s d i rigentom L. Weisserom a 
Detský spevácky zbor Cs. roz
h lasu v Bratislave s dir ige11t• 
mi O. Franciscim a M. Vachom. 
Zahraničie bolo zastúpené d vo· 
m a telesami zo ZSSR a zborom 
z Bulhar ska a Poľska. V šetky 
sa v d ramaturgii orientovali a 
pri.~pôsobovali ideovému rám· 

K omorná hudba v Brattslave 
bojovala d lhé roky o svojho 
posluclláča. Preto je v stíčas· 
nosti potešitel né konštatova· 
nie, že kult úmy ži vot nášho 
mesta vzr astá, nároky publika 
sttípajú, rozhľad vedomosti a 
záujmov sa rozširuje. Už nie
len SF, ale aj MDKO, ba do· 
konca i Galéria HM Bratislavy 
sa stali poriadateľmi cyklov 
komorn{/ch koncertov (ne spo, 
mínajúc školy, k toré často po· 
míkajú zaujímavú zostavu pro· 
gramu a interpretov). Tak aj 
19. novembra t. r. sa časovo 
prekrývalí d ue komorné podu· 
jatia: recitál raktískeho klavi• 
ristu 'Jorga Demusa (v kon
certnej sieni SF) a polorecitály 
p oprednej slovenske j organist· 
ky Evy Kamrlovej a jej mlad· 
šiei!JO kolegu Milana Hrica v 
Malej organovt j sále bratislav· 
ského Konzervatória na Tol· 
stého ulici ( pozn. red. - O 
d ruhom podujatí budeme in· 
ifo,.movaf v nasledujúcich čís
lach HZ). 

Rakúsky klaví rny virtuóz 
'Jorg Demus je bratislavskému 
hudobnému publiku známy nie· 
len z častých koncertných re· 
lácii rakúskeho rozhlasu, ale 
mnohí sa s ním stretli - pred 
niekoľkými rokmi - i na bra· 
tislavsk<Jm koncertnom pódiu. 
Preto veľa hudobníkov a hu· 
dobných nadšencov s napätím 
'očakávalo jeho terajšie vyst ú· 
penie. Na koncertné pódium 
pnšíel muž zrelého veku, vý• 
kon ktorého, žiar, vždy nez•1e· 
sie tieto kri t ériá. Umelecké 
kvality, ktoré nás upútali v je· 
ho nahrávkach Mozartouýcll 
skladieb a ktorými sa kvalitne 
prezentoval i teraz v di elach 
klasickiích autorov, vystačili 
~ba '11a Scllumanna a Brahm sa. 

eu, ktorý tvorilo 30. vfíro~le 
SNP a Rok českej h udby. A 
tak sme si mohli dos ť čas t o 
v,11počuť - popri českých au
toroch - aj skladby sloven· 
ských skladateľov - E. Sucho
ňa, A. Mo.t~zesa, O. Francisci· 
lto a A. Zemanovského. Na pre· 
hliadke odzneli aj m nohé nové 
diela česk{/ch autorov, •ktorých 
ocenili v t<Jhtoročnej Jirkov· 
skej skladateľskej súťaži. 

Po stránke interpretačnej sa 
v Olomouci objavilo opät nie· 
koľko špičkových výkonov, z 
ktorých spomeňme aspoň Det
ské zbor ové šltíd io Brno, Olo· 
moucky detský zbor PK O (sku· 
pina), Bambini dl Praga, zo 
zahraničných: reprezentačnq. 
detský zbor Iskra z bulhar ské· 
ho K azanlaku, Iskru z Lenin· 
gradu, zbor Domu pionierov 
Krasnogt>ardejskej št vrti, d iev
čenskú .~kupimt zboru Ellerhe i11 
z Tallinu a detský zbor z 
K ato víc, 

Pod ttet11é bolo vyst1ípenŕe 
prof. Heina Kaljusteho z Tal· 
tinu ltO semiiJári. kde so .~vo· 
jou vokálnou skupinou demon
.~t roval spôsob práce a výsle•"l · 
ky metódy JOILEJ MY pre roz· 
ví jan ie hudobného muslenŕa a 
speoákov. V ďal.~ej čo.,~ti sem!· 
nóra predná.~al <J slo~tenske i 
zbor ovej t vorbe pre de ti aj 
skladater A. Zemanovsk(r -
pred takmer 200 poslucháčmi, 
najmä zbor majstrami z celej 
republiky. 

M. M~SAROŠOVA 

Jeho program, postavený na 
Fantáziách, predpokladal osoú· 
nosť plnú r ozletu, ~pevnej ly · 
ričnosti, zvukového a v.Qrazo
vého nuansovania, kt o rá dok á· 
že stmeli( bohatstvo drobn.Qch 
fantazijných miniatúr v kom· 
paktný interpretačnú celok. 

V Schumannovej Far1tá:z1i 
C dur, op. 17 i t ech11ická 
stránka mala prili§ tvrdé pw•tá ' 
a drsné forte, častokrát ešte 
zvýraznené zlou pedal izáciou. 
Naproti tomu Mozartova Fa11· 
tázia d mol, K. z. 397 a Bee· 
thovenova Sonata quasi una 
fantázia cis mol, op. 27, č, 2. 
- ,.Mesačný svit" naiili u De· 
musa zmysel pre vemé tlmo
čenie au t orovho rukopisu. Je· 
ho Mozart bol 'krehk{/, spevný, 
svieži, Beethoven elegant-Jý, 
k ulti vovaný, plnokr vný, čo s pô· 
sobila najmä schopnos( t vor i · 
v~ho spojenia racionálneho s 
emocionálnym v jeden cel:Jk. 
Chromatická fantázia a f1íga 
d mol BWV 903 od 1. S. Sa
cha niesla sa v decentnom .~tý
le. Nie príliš forsírované tem
pá, citlivo t varovaná dynamic
ká krivka. perfektne vedertc1 
polyfónia hlasov - to všet ko 
prtblížilo d ielo štýlovému cha
rakteru doby. V danom prípade 
precíznou pedalizáciou a frázo
vaním interpret dokázal, že je· 
ho umenie siaha od k lavíra a í 
leu kráľovskému núst,.oju 
organu. Aplaudujtícim poslu
cháčom sa poďakoval d voma 
prídavkami: Schumannovou No
velettou F · dur, op. 21 a 
Schmidtovou Fantáziou A dur. 
Obe boli uvoľneným romantic· 
kým muzicírovaním, ktoré tak 
veľmi ch1íbalo rakúskemu hos
fo ui v Schumannovej a Brahm· 
sovej skladbe. 

A. CARSKA 

é p 

Slovensk á rllharmónla pripravila pre sezónn 1974-75, a t o 
pre abonen tov cyklu A i B, ako aj pre abonentov Koncertov 
prt' závotly tzv. JlrémhJVP. koncerty, ktoré bude porindať ra?. 
mesačne vo forme nedeľného matiné. SF dáva takto svojim 
abone ntom moznost'. aby raz mesačne bezplatne navštívi li 
(faiAl kon.ce rt. Na recitáloch vystútJia predovlietk ým siíllsti SF 
a komorné súbory, zlože né väčšipnu z č l enov orchest ra SF, 
S lovenský rilharmonický zbor, SKO, Bratis lavské d yt:hové 
kvi n telo, Slovensk! madrigalist i a Bratislavská komorná har

mónia. Sériu prérniových koncertov SF otvoril dňa 17. no
vembra t. r . recitál siílislky SF Kláry Havlikove j, ktorá p red
niesla svoj osvedčený repertoár nahraný l na ~ramoplat niach : 

tri sonáty O. Scarlatti ho. Sonátu O dur od r. Hayd na , Sonátu 
e mol od E. H. Griega a Me tamorfózy národného ume lca 
E. Suchoňa. 

Na l 
Er nest Bryll: Na skle maľo
vané. 
Hudba: Kate rzyna Gärtnero
vá. 
Preklad: E. S tercová 
Réžia : zasl. umelec Ka rol Za
char 
Choreo~rar: St. Nosáf 
Scéna : VJ. Suchánek 
Premiéra : 19. okt. 1974 v 
DPOH 

Bol o sa na čo tesit, keď sa 
rozchýr ilo. že u nás už 

dobr e známu vP.rsovanú variá· 
eiu na j[tnoslkovskú tému. s 

l' o v 
nen!m prtestoru, básntkovou 
fantáziou rozžltého, scitlivené
ho. autorkinou hudbou rozzvu
čaného. 
QPtiť na tom nezáležl. kto 

ako vie žánrovo zat•adlť to· 
to die lo. ktoré aj v Poľsku hru
fú spevohet•né 1 činoherné sú· 
bory. Ide v podstate o to. že 
inscenácia činohry Sl\!D. kto
rá doslova kYJlela talento m. ;e 
novým dôkazom. že scénickoj 
realizácii Brvllovho ľudového 
musical u [aj podľa skúsenosti 
v slovenských dlvadlóch l o~o

:W! vypracované herecké výko· 

Soňa Valento vá, ktorá vyl varila v Bryll-Gärtnerovej musica le 
postavu Smrti. Snlmka: J. Vavro 

modernou bealovou hudbou, 
uvedie činohra SND v réžii za
slúžiléh o umelca Km·ola Za
chara. Konečne opllť materiál 
s farebnou škálou a t·ozpiltlm 
zacharovske j úsmevnosti a hor· 
mónie. konečne opäť hra. v 
ktorej mohol tento svojrázny 
slovenský r ežisér rozoh rať me· 
lodlcké akordy svoJho opllmtz
mu. mladosti, lásky a fudového 
humo r u. A takto nás vita 1 svo
Hm, jednotným tónovaním de
korovaným Javiskom - s vv
sok ou jed1ovou horou nad str
mým úbočlm, po k toro m sa 
šantivá mlaď s výskotom spllš
ťa do doliny s prleslrannou Itl
kou. 
p o nevšednom úspechu tejto 

hry v nitrianskej činohre 
sa dalo čakať. že umelci na· 
šej prveJ scény budú rasc1no· 
va t perfektným, v duchu Bryl
lovel predlohy presným na pi· 

č 

nv. tancom l spevom presved
čivo stelesnené char akter y, kt o· 
ré by nezniesli ani dokonalosť 
operne ~kalených hlasov. ani 
tanečný pohyb v zmysle kl<t
k lasického baletu. 
Divadelnosť a poe tická Isk r i· 

vosť básnikovho textu. 
adekvátne poslovenčeného E. 
Stercovou. beatová hudba s ru
dovou melodikou. o l'el!najúca 

·sa žilami s lovesneJ zložky a ko 
tatranská bvstrina. rozohňuJ(i
ca živelnú chuť po radostneJ 
preká račke. žartoch. oo láske 
a c hlapskom m eran! sil, čo 
priam sála z tohto hudobno
dt·amatického útvaru, našli z 
vefkel časti neodolate fný výraz 
v podan! členov činohry SND. 
O to vilčšml vša k treba futo
vať, že sa táto Inscenácia ne· 
stala dokonalou pre kazv. kto
ré samoí1čelnosťou defor movali 
lln1e základne! autorskeJ 1 re-

l• onou v ýstavou s vojho d r u hu inllta· 
lovanou na S love nsku, k torá svo jimi ex
pnná tmi reprezen t uje hudobné pamiatky 
v r ukopisoch a tlač iach od 11. do 20. 
st oročia. Výstavu usporiada la Matir.a 
s lovens ká pod záštitou Min isterstva knl· 
túrv SSR. Ministerstva ku lt úr y CSR a 
Ceskosl!tve nske j s k upiny A IBM ( Associa
tion In terna tionale d es Bi blio theques 
Mus icales - Medzi ná r odná o •·~anizár.ia 
hudobných k nižnic i pri p r íle ž itosti pt•vlí· 
hu Sympiízla pred s tav itefov hudobno· 
ilokum entai! n(ich inl titúcif 1zo socialisti•:
kých knjfn (7. - 11. 10. 1974 v Mal'tine] , 
ktor#i sa konalo v roku os láv 30. výro
i!ia S lovens ké ho n árodné ho povstania. 

žilneJ koncepcte a neeste ttc· 
kym konkret1zovaním básn!c· 
kych metaťót'. alebo vsuv11nfm 
- viac než len gamtnskv ne
zbedných fa ll o cen trickýc!J 
ttkCit Have rlovho Rotpl'áVtiC.t, 
rozštiepili Pt'oclukCILI na dv!! 
ncz lll čile ľné polohy: n~ .,rec~:s
no-parudick ú mu táciu '' a ua 
,.náročnv tva r. k torv zaruču je 
úspech iba t ým na jle pihn 11 
najhúžev na tejšim" fcítálv 1 
dramutur~ovho článku v bulle• 
ti ne l. 
v o svetle takých sil vestt•ov-

ských žartov spoza kulls 
stoj( v ostrom pro tiklade me· 
len lvriclw komnonovaná Du• 
stava lánošfka fríterne oO·Il· 
va ná do druhého olánu]. oô
sob1aca Priam de.~tP.nP. I'CIVo~d !l . 
vnútorne odmuzsteue. le~. Ha· 
veri ovo uz u r1>á torst vo l.llBil'Jd· 
noc u j(tce a l umelec:kv diSCIP tt
nované výkony oslHtnvch S 
uznaním. akého Sil len múi •J· 
kedy clostáv11 dľétllli~lfc:k(••n 
umelcom tohto žánru. tre iJH na 
prvom mieste vvzdviltnliť iH'O
feslonálnu per ťeklnos( So11! 
Valentovej v úlohe Smrti -
lej tanec s János!kom bol vô· 
bec vrcholom celej Inscencír:. e : 
prec!tený, melodický spev Bo· 
židary :rurzonovovel. ktorej ~ta· 
č íl o t>relsť JavJskom a sta la s11 
jeho stredobodom. vyžaru hw: :n 
čaromoc poclmai1ulúr:e1 atm•1· 
sféry: choreo~rafom domvsle· 
né. poeticky umocnené pohv• 
bové korppozfcie lánošfkovhll 
ľúbostného ošlaru prJ scénacb. 
Jeho pád pred smrťou, keď tlO 

strmom úboči sk lzne z výsky 
ako zostrelené vtáča - n a l mil 
však umelecky po každef 
strán ke nevšedný. herecky, 
spevácky l sólový t11nečný v~· 

kon Jánošfka v podan! Mich ala 
Dočolomanského vystupi\ova ll 
nevšednosťaž katarzného ume· 
leckého zážitku do miery, akú 
sme už dávno neobd ivovall v 
hfadlsku tohto divad la . 

Je to P.ôsobenle skrytých d· 
kon!tost! umeleckeJ tvorby 

- v našon1 prlpade umocnene J 
dynamickou h udbou. spevom 1 

PO.hvbom, že napokon práve t!
to 1nscenačne významnel~l a 

čast ra poloha l p r odukcie. pre· 
kryla neor~anlcké pasá že a 
spôsobila, že zdanl1vá rovnové· 
ha umeleckých prostriedkov 
vvvolala strhu l (icl Ct čln n a dl· 
váka. A tak Je to dobre. 

GIZELA MACUGOVA 

Na i a verejnosť 11a p rostrednlctvom ex
poná tov oboznámi s najvýzn amnejšími 
javmi a tendenc iami vývoja hudby v obi· 
dvoc h n árodných k ultúrach Cechov a 
Slovlikov a pozn á t ie hudobné pamiat
ky, ktoré sa v plsomnom p rejave za
c hovali na naiom lízeml. a ko významn~ 
pamä tnlk hudobnej k ultúry nielen vo 
utahu k naillm národom, ale al k e u
rópskej kultúre vô bec. H udobné mys
le n ie, u obidvoc h nalich národov v prie
be h u u lek ofkýr.h t~táročf pod nbné i pa
ra le lné , sa vo svl)jOm vývoji postupne 
vykryltalizovalo v hud obný prejav. k to-

rý nad ob udol charakter uárodnýcb kul
túr, čo je evide n tné z pamiatok, dokn· 
mentujúcich vznik a vývoi českej a s lo
venskej národnej hudby. 

Sna hou usporiad a tefuv výstav, 1• , 

Výstava je výsled kom spolupráce hu
dobno-dokumentačných p racovisk ústred· 
ných ku ltúrnych inštitúcii v CSSR: Stál
nf k nihovny CSR a Národnlho muzea v 
Prahe, ústavu de j!n Moravského múzea 
v Brne, Slovenského národného mú zea 
v Bratislave a Matice slovenskej v Mar
tine, ktoré poskytli Mati ci slovenskej 
najvzácnejšie hudobné rukupisy a tlače 
zo svojich zbierkových rondov. 

sprlslupn iť mi lovnfkttm h u do bné ho nma· 
nia. lkolskei mládež i l celej nalei Vl• 

rejnosti hudo bné pamiatky min ulosti 1 

diela súčasných českých a s lovenskVch 
skla daterov, ktoré si uchovhan#i ., hu
dobno-dokumentačných initit6clách v 
našej vlasti. 

Výstava je sprlstupuená do 15. de
cembra 1974 vo .. Svetlici" l . bud on M• 
tice s love nskej v t-fa rline. 

E. Ml,JNTAG 



čP.nským zmenám, ktoré umožntll zalol!Jt podobné tele· 
so. Po v!ťazstve pracu1llceho ľudu vo februári 1948 vy
tvorili sa podmtenl<Y. ktoré za1·učíll existenciu súboru 
vyššlt> spomfnaného typu. Základnou Ideou orf vzniku 
SĽUK-u bolo, je a zostane umelecké spracovanie bohat· 
slva slovenského ľudového umenia a zabezpečenie ďal 
Šf!j existencie tt·adicil Tuctového umen1a vo forme zod
povf!d'ljlir.ej dnesku. 

Máj 1949 znamenal začiatok cesty SĽUK-u: určite niP. 
fahl<el. ktoru však pri dnešnej suma1·izácll štvdstoročt11 
telesa môžeme považova! za 'viac než í1spešnú. Jednak 
z hladiska umeleckého. aiP. i spoločenskčho a oolittr
kého. Prvé vystfl pen i P. SĽUK-u 29. augusta 1949 [pri pri 
ležitostt 5. výt•očiH SNP] potožllo pevný zaklad nášmu 
telesu. ktoré sa v doteraz nebývalej miere venovalo 
ob javovaniu krás ľudového umenia. Pri pohľade na 2? 
uplvnulých rokov nezaškodf štatistický výpočet z boha· 
tej histórie SĽUK-u: 

Do 30. júna 1974 uskutočnil SĽUK 5552 predstavení. 
z toho v CSSR 4543, v zahranič! 1009. Počet návštev
nlkov: 7140 990. Celkove navštívil SĽUK 34 štátov. Spo
meli mn napr. ZSSR. MĽR, NDR. Francúzsko, Rakúsko. 
Indiu, Kambodžu, Turecko. Maroko , Mongolskú ludovi1 
republiku. Taliansko, Belgicko, Cejlon, Libanon. Tunis, 
Clnsl<u Fudovú republiku, Kanadu, Svédsko. PĽR. Ho
landsko. NSH, Indonéziu, Sýriu. Egypt, USA, Juhosláviu. 
Nórsko, Oénsko, Spanielsko. BĽR, japonsko, Cyprus ... 

Pri jubileu SĽUK-u sa vynorili reminiscencie aj na 
3larlie úspešné čísla tanečnej zložky. 

Od založenia SĽUK-u prešlo súborom 1137 členov. 
Z toho pôsob! v Iných divadlách a telesách 244 členov. 
Prvým sfdlom bol Sliač, neskoršie Plešfanv a od r. 1951 

Sl venský ľudový umelecký lmlektív 
nDtiter národnej ceny 
laureát it6tnej ceny 
laureát Cs. ceny mieru 
11ositeľ Radu práce 
nHiteľ Radu republiky 

Rusovce pri Bratislave. Dnes te v SĽUK-u celkove 190 
zamestnancov. 
RIADITELIA: E. Rusko, F. Oonoval, A. Slezák, A. Moyzes. 

· S. jurovský, T. Andt·ašovan, V. Húska, opäť T. An
drašovan, F. Grendár. 

UMELECKt Sl!:FOVIA: P. Tonkovič, Z. Bokesová. 1. Ku· 
Mnl<a. Ľudové umenie bolo a ie východiskovým zdrojom. ne

vyčerpatelným Invenčným pt·ameiJOm pre rôzne formv 
lHil&leckého vyjadrenia. Na jadekvátne1šim výrazom záuj
mu o umelecké výtvory každého néroda je p1·iestor pre 
existenciu takej umeleckeJ inštitúcie. · ktorá by sa za
oberala specifickýmJ zákonitosťami ľudového umenia a 
výsledky tej to práce pretavila do scénickej podobv, syn
tetizu júc hudbu - spev - tanec. Aby také niečo bolo 
možn6, muselo dOjs ť k zásadným politickým a spola-

VEDÚCI TANCA: S. Tóth, M. Urbanová-Bohdalovská. M. 
Ťapák, ]. Kubtinka. 

ZBORMAJSTRI: V Adamec. K. Béla. J. Pálka. S. Faiták. 
]. Ilaluzlcký. S. Dunš. P'. Broch. ]. Stelzer. 

DIRIGENTI: M. Novák, B. U1·banec. V. Wieder, ]. Mó.c:i, 
R. Skrepek, S. Gajdoš. G. Kucko. T. Antll'asovan. 
S. Macudzir'lskt, A. Sokol, ]. Chlebnfček, f. Stelzer. 

DR!\MI\TURG: S. Ladizinsl<ý. -b-

Premiérový .program 
V:troi:né premiérv ndich súborov bývajú ddvodom k zamys leniu 

u nad uplynulými rokmi a výsled l< a mi práce. l\1ato by t ak hyt' ai 
1' Jtrípade jubilu júceho SĽUK-u. Posledné roky však naznači li , že 
'l' praktickej práci nie ie všetku v poriadk u, že došlo k určite j 
vmeleckei sta~tnácii. čo malo svoje zá važné príčiny. V prlprave bolo 
sa treba venovať záležitostiam, "ktoré nie sú v priame j súvi slos ti 
s takou slávnostnou prfležitosťuu. ako sfl eslavy štvrťstoročia sú · 
boru. Myslím si. že sa hazardovalo s menom a tradíciou SĽUK-u a 
jeho miestom v . kontexte naše j socia list icke j kultúry. Pohľad 011 

premiérový pro)(ram nedá va moir nosť ana lyzovať prfčiny tohto sta
vu a ani sa nechce nimi zaobe ral'. preto?.e to patri d o kompetencie 
riadiacich orgánov. ktoré sledu jú pr ácu SĽUK-u. 

uspe~nýml - \onečne nové tvá
re ... ]. oredstavule žen v ori Ich 
IJeine i činnosti (na or. pranfl a 
konňí vo veselom. šantivom .. lo· 
natkovom tanci". Na večierkoch 
l hudba ľ. Andr,~,tšovan ]: mvsllm. 
že treba podotknúť práve pr! tom
to tanci skutočnost že te to už 
snáď maximum štvlizácie orvko
vet. menet ot•iestorovel. V niekto
,·ých miestach bola zbvtočná dis
harmónia s hudobným riešenfm 
Vo všPtkých menovanvch tu~1cocl1 . 

bola · cha,·akteristickou orec:fzna 
Pl'ácu navrhovateľkv kostýmov S. 
Kišové j - č1 už v štýlovom rie· 
šenl, alebo vo farebnom zladeni. 

Pri všetkých týchto zál.ežltos
t iach ooslednei ctobv je potrebné 
konstt~Lovať. že sa SĽUK po dlh
šom odmlčanf predstavil náročné· 
mu . bratislavskému publiku - i 
keď nie v dostatočne! miere -
prakticky novým PI'O~ramom. Ur
čite, te odmlčanie malo svale dô
sl~dkv. Od poslednej premiéry -
nie prfllš úspešného monolitu Ob
rázky spod Poranv - prešlo dost' 
času na to. aby sa istým spôso
bom konkretizovali ooznatkv z 
tohto programu a vvtvorila sa ta
ká koncepcia. ktorá bv potvrdila 
umeleckú úrove!\ SĽUK-u. mieru 
!itvlizácie matérie 1 charakteristic
ký rukopis tohto vrcholného oro
!Pstonálneho telesa. Mvslfm sl. žf! 
sa volila ra h š l a cest a. návrat 
k l')rogramu. v ktorom sú zastúpe
né iednotllvé zložky súboru 
celosi1borový program. bez väč
šieh zmien a amb!cH. Biela plť na Váhu - najp6sobluejšie číslo premiérového programu 

sťíboru SĽUK. 
Premiérový program priniesol 

nieko!ko základných poznatkov: 
1tolvrdil dominantné postavenie 
tanečného 86boru a súčasne zn á· 
inu skutočnosť, že sa tretia ko
Ďečne zásadne venovať a riešif 
Jtrobl~my zboru , jeho umeleckého 
Yedenla i koncepcie a personálne
~o zabezpečenia. (Spevácky zbor 
11red'l'iedol na premiére mu:lmálny 
•tkoo, taký, aký ie momentálne 

• v jeho si tách. l Orches ter i pri 
mnoZ.lve a zaťaženl, vzhladom na 
oo.vé programovú člsla, odvi edol 
Jti)Ctiv,ý kua práce. Je iympatické. 
t,e vhodne boli použité i túdiovú 
11ahrhky, ktor' bóJi dôkladne p ri· 
nravené a reprodukované. čim bo
.. zabezpel:ená umelecká konti· 
riuita medzi hudobnou predlohou 
a scénickým spracovaufm. 
1 K pozi tham premiéry patria no
vé Msla tanel: ného sáboru. Mož
no ich rozdeliť do t roch skupin: 

Umeleckým vrcholom večera je 
Biela plť 011 Váhu s hudbou S. 
St r11i:inu a v choreografii zas!. 
úmetca J, Kubánku. Táto tanečná 
ll;lnlázla je prlkladnou symbiózou 
umeleckej Invencie autorov a mie
L'Y štvllzácie Judovel matérie. Te· 
ma t!ckv vvc hádza z pracovného 
prostredia pltnlkov. Autori vyab· 
strahovall charakteristické prvln 
- veľmi jednoduché a efektné 
d ivá kovi jasné a pr!jateJné. Cho· 
1'1 .... 111 IQNCOVPMt mo2.no 

považovať za absolútne - z hJa
diska riešenia priestorovej kres
by, pohybových motlvov. celkovej 
d ynamlky choreo~rafie. uvedome
lého vzťahu k myšlienke kompo
zfcle a vzátomnej súvislosti jed
notlivých akci!. Hudobné sprace· 
vanie S. Stračinu potvrdzuje ši· 
roký talent autora a dôvernú zna
lost matérie. Jeho Inštrumentálne 
l rytmické riešenie podporuje 
choreo~rafické spracovanie, kostý
mové riešenie S. K!šove1 je adek
vátne zámerom kompozlcle. štýlo
vo precfzne vyriešené. v ženskom 
kostýme prekrásne Jemne ladené. 

Druhú skupinu vytvárajú op!lf 
nové choreo~rafle J. Kubánku, pre 
ktoré je charakteristický prlnos 
tematický a regionálny: O kosier
ko [hudba ]. Farkaš]. Táto cho
reografia z nie prlliš populárne
ho trnavského re~ionu [Horné 
Orešany, Križovany] tematicky vy
chádza z hry mládencov .,Kto vvš· 
š le vyskoč!". V choreografickom 
l"lešenl boli monumentallzu júce 
črty a v niektorých miestach mier
na disproporcia s hudobným rie· 
~enlm. Kysucká bystrina [hudba 1. 
Fa rkaš l - pôvabná c:horeograrta. 
tAnec, v ktorom sa predstav!IA 
·1.enská zlo~ka tanečného súboru 
so sólovým párom K. CiRénovA -
M, Cabaj (mimochodom, velmi 

Snímka: CSTK 

Dohviezdny večer partizánov [ hud
ba M. Novák, choreograna ]. Ku
bánka). Tanec tematlckv rite ty
Pický pre SĽUK. Vynika1úca hu
dobná predloha - funkčná. dy
namická, prekrásne využitie !ed
notl!vých charakterizujúcich mot!
vov. Choreografické spracovanie 
takého Idylického momentu. akým 
sú Vianoce - v spojitosti s osu
dov9ml chvílami národa rr. 1944) 
- je Invenčné, fan tAzijné. fudskv 
zrozumlteJné, so silným emocio
nálnym dopadom. Snáď iba jeden 
moment tejto za u f[mavef kom po
z! cle nie le celkom doriešený: sfl 
to kostýmy akademického malta
ra J. · Le billa. I keď vvnlka lú ver
kou fantáziou a podporujú myš
lienkový zámer diela, l pri naf]eo· 
šom divadelnom osvetlenf nedo· 
t~árajú v konečnom efekte cel
kova Jednoliatosť scénického ob
razu. Pri spom!naných čfslach sa 
objavili na scéne nová tváre. čo 
te poteš!teJné. lebo vvrasta nová. 
mladá a ~chopná li(enerácla taneč· 
nlkov tohto žánru. 

Tretiu skupinu na premiére tvo
rill tance z kmeňového repertoá 
ru - so soofahllvým a osvedče

ným obsadenlm f Mafuvanf zboj ol· 
ci, Pastiersky sen a Podpolianska 
mlacf). 

v 

Jl1zdrea Sestákovci 

Franck 
(~ 

Sonáta A dur ,-• 
Wjeniawskl ~~ ... 

Ltgmda 1/ Battók 
Rumunské l tance Ol.S. ... .... .. 

CI:SAR FRANCK: Sonáta pre husle a kll'l'fr A dur 

HENRYK WJENJAWSKI: Legenda, op. 17 

BeLA BARTOK: Rumunské lance 

Hrá: ANDREA ŠESTAKOVA 

© OPUS Stereo 9111 0307 

Približne tri roky ustupuje do povedomia §iršej &rr.r
tislauskej verejnosti mladá slovenská huslistka Andrea 
Sestákcvá. Kruh odborníkov ju však pozná ui dlhšie. 
Veď ešte ako poslucháčka konzervatória bola jedným 
z najsľubnejších talentov mladej huslistickej generácie. 
Vtedy získala i prvú cenu u Beethovenovej sút'aži v 
Hradcr u Opavy. Rad jej uysttí.pení a úspechov vzrástol 
od r. l970, odkedy pokračuje u štúdiách na Cajkovského 
konzervatónu v Moskve u triede prof. Leonida Koga, 
na. Vynikajúci základ však dostala Andrea Sestáková 
už doma - v Bratislave, kde absolvovala konzervat6· 
rittm v tnede prof. V. Korínka, známeho huslistu a pe• 
dagóga. Nebýva zvykom, aby takáto mladá umelkJiňa 
mala už suojtt profilouú gramoplattlu. K tlakejto pocte 
opráu1!uje však umelky1íu nielen jej tí.spech na zájaz• 
doch u Holandsku, Svajčiarsku a v NDR, ale aj uysltí.· 
penia 11a Interfóre v Budapešti ( 1973) a na lnterpó, 
diu '74 v Bratislave. Vydavateľstvo OPUS práve k tej
to príleiitoslr realizovalo prvú LP platňu Andrey Se.<• 
takovej. Vyš.~ie spomínaný repertoár roma11tického rá• 
zu - až na skladbu Bélu Bartóka - dáva huslistke 
priestor pre preze11tovanie cituplnosti, takej príznačncj 
pre mlados(. V podaní Sestákovej sme svedkami. že 
"jej" Franck a Wieniawski sú poznačellí aj illtelektom 
a rozvahou. Snáď najviac prezentuje šírku dynamického 
rvzpätra u Legende, op. 17 od H. Wieniawskeho, kde 
zuuk jej huslí je plrtý. šťavnatý a mimoriadne sústre
denú na kvalitu každého tónu. Bartókoue Rumunské 
tance vyt~~kajú zas skvelým zmyslom pre 'rytmičnost 
a temperamentom mladej interpretky. Rada by som 
zvlášr podčiarkla skutočne obdivuhodný l.:lavírny sprie· 
vod Rudolfa Macudzitískélw, ktorý nesie a drží mladú 
umelky1iu počas celej produkcie zmyslom pre štýl, na
pätím jednotlivých obltí.kou a obdiuuhodttým tempera
mentom na miestach. ktoré si to vynucujú. 

l Plat1ia Andrey Sestákouej upúta uz suojim obalom -
čo nie je ;;anedbateltlé, najmä pri prezentácu nastupu
júcich a menej známych mrel!. Autor obalu - Jw·aj 
Linzbolh - vyčaril na bielom poclklade čierne kontúry, 
črty, obrysy t váre mladučkej huslistky. čo korešpon• 
duje s jemnostou jej osobnosti a metaforicky podčiar
i,;uje t romantický výber diel, realizo va11ýcl! na platni. 

K výstupu Judov9ch h udieb snáď 
Iba tolko: mohli sa predstaviť v 
iných samostatných člsi!lch než v 
skladbe Noty z krlža. Predsa só 
známe kvality hud ie b pod vedH· 
ním Já na Berkyho- Mrenicu a Pav
la Bert6ka. Vo výstupoch zboru 
bolo sympatické. že svoje výstu
PY mal vhodným spOsobom scénic
kv upravené. čo bolo v zásade ožt
venfm jeho prezentácie. Z mno
hých nových ll prav a skladieb spo
meňme zaujímavé Partizánske 
piesne M. Nováka na texty K. On
dretku. Na jarnú ned zelu od T. 
Andrašovana. Sláva nám od J. 
Stelzera. Zabili fanička v Orave 
od J. Pálku. Spomienkou na kme· 
fiové čfsla bolo uvedenie Trávnic 
od národného umelca A. Movzesa 
a Terchovskfch spevov od nár . 
umelca E. Suchoňa. 

l< celkovej dramaturgickej VÝ· 
stavbe podotýkam. že nebola kon
tinuálna a určite s a v budúcnosti 
tento program dobuduJe. Nie za
nedbatefným momentom predsta
venia bolo scénické riešenie ln!i:. 
V. Grusku. Jeho Invenčné nápi!· 
dv. ktoré poznáme a i z Iných po
cluiatl. dokázali, l!e všetko mozno 
t•lešlf a podoorlt vhodnvm návr
hom. vorbou pozadia. o portálu. 
!emnýml závesmi. nádhernými. 
umelecky hodnotnými o rnamenta
mi zo špagá tu atd. aj v dlvadAI· 
ne netyplckom predstavenf. 

EMU! BAJt'I'KO 

-uy-

l 
Státny komor· 
nf orchester ... 
ZiJine, o kto
rom prinesie
me po.drobnei
~iu informáciu 
v 24. čfsle HZ 
[o prvom kon· 
certe Informu
jeme n a 7. stra
ne) ntal ·dňa 
28. l novembra 
t. r . slávnustuf 
koncert v rám
ci Mesiaca čs.• 

sovietlikehu 
priatefstva. Só
listom bol ~o· 
vietskv violon• 
če lista llla rion 
Cejivili, diri· 
~entom bol Bo--
humil Urban. 
Na progratne 
odzn ela I{avd 
nova Symfó11i11 
č. 85 B dur .. LA 
REJNE", C•l· 
kovského ,.Ro
kokové varl'
ci'e", op. 33 pre 
violončelo a or
chester, Mar· 

tini!ekova 
·,,Simple ou
vertura" a D'I'O• 
rákova ,,Ceskfi 
suita" D tlar, ...... _., 
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Umožnilo vám vaJe viťazstvo 
Yo WienJawskebo siťal!I v r o
ku 1957 u meleckú kariéru ? 

V Sovietskom zvllze 1e taká 
prax, že laureáts ky titul z nie
ktoreJ medzinárodne! sútaže 
dáva mlad9m Interpretom aké
sl predMstné právo na sOllstlc
kt\ d ráhu. V r oku 1957 bolo 
ešte málo súCaž!, preto sa o 
moJom v!tazstve vera p!salo v 
tlači a hovorilo v rozhlase a 
telev!zil. Ihneď som mala otvo
rené dvere do moskovsk9ch 
koncertn9ch sien( a k orches
trom. 

Ako sa pOzeráte na d nein6 
lnrléciu med zin lirodntcb stíťa
!1? 

V naše! odborne! tlači s a tá 
to otázka hodne diskutovala a 
dospelo sa k názoru. že na
priek všetk9rn záporom súťaž 
predsa len poskvtu!e mladému 
umelcovi možnost. abv ukázal. 
čo v i\(}m le. Z toho dôvodu 
však nepokladám za správne, 
abv sa mlad9 umelec zúčastnil 
viacerých sú tažl. Stáva sa. sa
mozrejme, že nie každý laureát 
obháll svoje Pl'ávo. bvt sólis
tom. 

Valii laureáti zahraničných 
sútažl Sp ivakov, Kremer, 
Per~amenllčikov - sa zličastní
li neskôr at Catkovského sú ta-
že ••• 

Ca Jkovského sú fa ž má cel
kom zvláštne postavenie v na
!;om hudobnom živote. Vvv!Ja
me všetlw snahu oboslať ju tý
m• naJ1epš!ml z našich mla
dých interpt·etov. K tomu sme
rute všetko - 1 úsilie pedagO- . 
gov a dalšlch odborn!kov. 

Presadzujete pri lnterpreto
nnf huslovteh koncertov vždv 
svoje pnňatle diela ? 

Zodpovednost za kvalitu 
predvedenia diela nielen 
husrového partu. nesie na svo
Uch pleciach sOllsta. Ak ne
dll!de v otázke pollatlo k súln
du medzi n!m a dlrl~entom. 
mil dostat priestor na uolatne
nle svojho názoru. Samozrel
me. sú pr!padv - zvlášt pri 

tých ntl)zuámeJi;lch koncer
toch. že sólista robí odch9tky 
od autorského zámeru bez to
ho, že by sl to uvedomoval. V 
tom prlpado musi akceptovať 
pripomienky dirigenta. Stručne 
povedané: 1e dôležHé, akou hu
dobnou autoritou 1e spolupra
cujOcl dirigent. Ak sa stret
nem s dirigentom, ktor9 ml na
silu vnucu je svoju koncepciu. 
bez toho, že by ma o net pre
svedčil, v tom prlpade budem 
vždy aktlvne presadzovat svo
je chápanie diela. 

Zmienili ste sa už o s nahe, 
p r idflat sa au torskéh o dme
r u. Nie te lo p roblematické n aj
mä u startel skladby ? Veď to
lo d ielo h rajú rôzni u melci s 
väčllm l , či m enl lmi odchýl ka-
ml . •• 

Pochvbu!em. že umelec pri
stupuJe k naštudovanlu so sna
hou: brat Ináč, než kolegov.ol 
Každ9 sa snaž! vvčltat zo 
skladby leJ dušu, teda to. čo 
c hcel vvladrl( skladater. Fak
toul však zostáva. že tntero&e
tácla diela Je poznamenaná 1 
osobnostou hráča a to tvor! 
spomlnnnli rozdielv. Dokonca 
vera rob! al vekové dozrieva
nie. Napriklad David Olstrach 
nahral Ca)kovského koncert 
ve fakl'át. Keby ste však porov
návali jeho prvú nahrávku s 
tou poslednou. ani by ste no
spoznali, že pochádza od lad
ného umelca. 

' 
Co zanlhnavé by ste nám po

vedala o svo Jej ume leckeJ čl n
nosti v tomto ro-k u ? 

Celý rok 1974 bol pre miht 
zau(!mavý. Mala som nlekolko 
recllélov v Moskve - z toho 
Jeden so schubertovským pro
gramom. Na Urale som uvied
la 12 abonentných koncertov v 
cykle lludobnfcl rozprilvaJ(J -
teda s vlasln9m sprievodným 
slovom. Vystf•plla som v Poľ
sku. Teraz sa pripravujem na 
uvedenie všetk9ch Beethoveno
vých sonilt. V Moskve budem 
mat prvý beethovenovský ve
čer 5 .Januára b . r. - a tak 
ml vera času nezostáva ... 

MIROSLAV SULC 

Jetlofm • hos lf tobtoroi!nfc"h BHS bol Robert 
VachtaogoY, vedticl oddelenia hudobného i kul
stva na Ministerstve kultúry Gr u zfnsket SSR. Z 
jeho festivalovfch poznámok, k toré poskytol re
dakcii, vybed me tie partie, ktorli nás ln tormulei 
at o hudobnom l ivo te sp riate lenéh o národa. 

V dlícch, kedy v Bratislave znela hudba fes· 
tivalu, v Tbilisi bola akcia s názvom Melódie 
kaukazských republík Sovietskeho :wlizu. Festiva
ly, prehliadky, koncerty - vše tko formy, ktoré 
umožňujtí vzájomné spoznávanie, obohacovanie 
kulttír, upevňovanie priateľstva, propagdciu ná-

Zo zápisníka 
r odnej tvorby. Velmi ma teší, že Bratislavské hu
dobné slávncsti mali takú vysokú úroveň a ve
novali obrovskú pozornost i1tterpretačným schop· 
nostiam mladých umelcov. Svedči to o vysokej 
Twdobnej ndročnoMt ptlblika, ako aj o úsili ve· 
dtícich orgárwv SSR, icl& starostlivosti o súbory, 
telesá a jedrwtllvcou. 

V Gruzí1tsku, ktoré má starobylú hudobnú tra· 
díciu, venujeme takisto mimoriadnrt pozontost 
výchove mladých umelcov. V súčasnosti máme 
d ue operné scény, due divadlá opery a baletu, di
r•adlo hudobnej komédie, symfonický orchester, 
Stdtne kvarteto, ktoré v r . 1973 obsadilo 2. mies
to 1ta Medzinárodnom konkurze sláčikových kuar
tet v Budapešti a Bratislavčania ho mali moinost 
pozna( počas BHS. V jeho podaní zaznela l pre
miéra novinky rtárodltého umelca Gruzínskej SSR 
SulchaTUl Cincadzeho, ktorý špeciálne pre Bratl· 

Návšteva 
z Belgicka 

Je vždy užitočné, keď beh všedných dni sa na chvllu 
pozastavl, čosl nastav! zrkadlo našeJ práci, prinúti nás, 
zvážit a daC ju zhodnotiť 11iekvm. kto na~u činnosť este 
nepoznal. Na bratislavskom Konzervatóriu mali takú 
prlložltost vyučujúci skladby, ked Ich navšUvll rladiter 
lludobne) akadémie z Belgicka - Jan Decad t. Na svotet 
študlfne) ceste po stredneJ EurOpe sa zastavJJ al v Bra
tislave a zau)!mal sa najm!! o systém v9učbv kompo
zfcle v našom hudobnom školstve. Rozhovor, na kto
rom sa z nai;ej st•·!ltiY ztiCastnili pr:tcovnlcl Konzervató· 
ria - zástupca rladltofa M. Koi'lnek, veduct odboru 
a vyuču)uci kompo:licle, sklada telia J. Pospt!lll. J. Sixta 
a V. Bokes - bol poučn9 a užltočn9 pre obidve stranv. 
MohiJ sme konštatov<~ť, aká podobná íe p•·oblematlka. 
ciele. a 1 snaha Ich dosiahnut. či už Ide o otázk v odbor
net J1ľipravenostl adeptov skladby. Ich vek a rozumovú 
zrelosť, rozdelenie látky do ročnlkov a Iné. 

Náš hosť sl spo~n so zápisnfkom plným poznámok 
odnáša l poznatok, že mnohé z toho, o čo sa hudobnlcl 
usilujú v Jeho krajine 10 u nils už davno samoZI'elmo~
tou. aslch čltolefov môže azda zauHmot. že natčer
stvetsfm výdobytkom našich belgických partnerov ie 
zrladenie státneho hudobného učill!lta stredného tyou. 
ktoré Im v dotera )šom systémo hudobného i;kolstva 
Zttllaf ch9balo 

Konfrontácia nasel hudobne! výchovy s obdobným 
systémom kult(H'no a hospodársky takeJ vyspeleJ kraíi
nv. akou 1e Belgicko, nevvznela ani v Iných bodoch 
v náš neprospech. l:'rl bes~'tle s 1Jelgl ck9m hosťom sme 
mal! prll e:lltosf nlelon s11 obohatiť o nové zau!(mavé 
poznatky, ale tiež sl pripomenút, ako r9chlo na1;e hu
dobné skolstva vyzrelo. P. ZIKA 

e Osemnásty medzlnllrodný festiva l moderneJ hud
by Varšavské jesM bol v dňoch 21.-29. septembra 
t r . Odznelo na nom 92 skladieb. v!lčšlnou v Polsku 
neznilmych. Okrem toho premlérovall na Varsavske1 je
seni 9 polských skladieb, napr. OratOrlum .. El hombre" 
od Zblgnleva BuJarského z K•·akova, .,Krzesanv" od 
Wojclecha Kllpra z Katov!c . .,Connectlons" od Witolda 
Szalonka z Katovfc, operu - balet-pantomlmu •. Spiaca 
kréfovná" od Augusl!na Blocha a .. Hudbu z dlaJkv" od 
Tomasza Slkorského z Var!lavy. Na festivale boli väčši
nou skladby v Polsku neznáme. z rôznych oblasti mo
dernej hudobne) tvorby - od scénickej hudby, až po 
audiovizuálnu a elektronlckťí hudbu. 

slauu napísal suóje osme kvarteto. ( Pozn. r e4. -
O kOncerte spomtnaného telesa. a ko • j o pr&mll· 
rovanej s kladbe sme plsali v 21. člsle HZ.) 

V Tbilisi máme okrem kon::ervaMritJ stretf"ú 
1wdobmí školt' pre zvlášť nadan~ deti, 13 stret!~ 
nýclt hudobných Akôl a v celej republike 130 škdl 
typu l udových škôl ume11ia. Na všetkých týchto 
učilištiach je uiac ako 38 000 posltwháčou. Vy
chovali sme u nich jednu generáciu talentovaných 
interpretov, me11á ktorých sú ::nóme za 1Lranica
mt republiky. Spomeniem tu asp01l niektorých 
umelcov: Ellso Virsaladzeoutí, Mari1w MdivaniO• 
vti, Cialu K vemadziovú, \lar11m Chvatiovtí, :Hana· 
nu Dolt:Zaiivilioulí, ktorá sa prave u IIOI'embri t. r. 
zúčastnila Smetaltovskej stifaie v Hradci Králové, 
alebo Ninu Cikaradzeovtí, ktorá u r. 1967 dostala 
cenu na Concerti11o Praga. Ale ll!elcn klavir i,ti 
preslóvill 11ašt' k r ajinu. Husl'ová ! kola je hr!fó 
1ta menó laureá tov medzinárodnJiCII srlta!l. z kto· 
r ých s pomertiem Marinu Ja§uiliovri, Lia11u lsaka• 
dzeovtí, Nanu Jašviliov!l a Rustldalt Gr~asaliovtl. 
Poslednó z menovaných získala tohto roku 2 c~
nu na Cajkovského stíta!i v Mosh•e a klaviri~tlt(l 
X. triedy T!udob11ej školy - Eterl Andžaparidze
ouá - obdrzala 4. cenu svojej kategórie . 

Medzi laureritmi súta~í je i tenorista Zurlt& 
Sotkiluva, sopra11istka Medeje Amirarta!viliourt (l 
ďal§f. Tit o speváci majtl nielen taléltt, ale aj U!/· 
sokú vokállltl kul túru a mohli by byf ozdobou 
najuäč§lch operných divadiel. Veľktí •er~esaiiCttl 
prežíva aj balet, pod vedením hlam!éTto choreo· 
gra(a Tbiliského divadla opery a baletu Georala 
Aleksidzeho. Priniesol z Leningradu, kde študo· 
val, 11ielen čerst vý vánok, ale obnovil repertoór 
baletu a choreografick y pripravil celý rad nouli~h 
javiskových próc. Bol by som rdd, keby aj brat/• 
slavské publikum malo mot1tost' vypočut si aspoň 
niektorých zo spomenut rjclt i11terpretou a potvrdi
lo moje informóeie o talentoch Grwzi11~kej SSR. 

Spracovala : I. KR CHlilAVÄ' 
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gogtkv pre výchovu učllnlov. m11~istrov 
hudobn9ch škôl l. 11 ll. s tu11ii a . 

Susanne Farre llové. znllma primabaleri
na New York City Ballet. vynikajúca In
terpretka klaslck9ch 1 moderných bale
tov. ktoreJ George Balanchlne zveroval 
početné sO iové partie. chce sa vrátiť -
po št vorročnom pobyte v Bt·usell - do 
New Yorku. V B1·useli tanc!la v balete 
rovna ko slávneho maJstra - choreogrd· 
ľa Maurice Bé1arta. 

SkladateJ talianskeho pOvodu G!an Carlo 
Menottl dostal z Washingtonu ponuku, 
abv nap!sal operu. Okrem toho má skla
dntPf v piline vytvor it koncert ore vto
lonl:elo a prvu svml'ónlu. 

Od 6. septem bra do 5. oktObra t. r. tr
vaJ festival v Como [Ottavo Autunno 
Musrcalel. ktorý - na rozdiel od iných 
festivalov - mal na programe nielen 
hudbu, ale al mm a divadlo. 

Tri svetové premiéry a 19 nových do
mácich diel odznelo na resllvale Jou•·
nées de musique con tBJJOralne v P11r!ZI 
v druheJ polovici októbra. O. 1. tu zne
li skladby Arnolda Schonberga. an&t•r
kých skladateľov streducl generác!e 
l Rodney-Bennelt, Goellr, Bunks. Blrtwfst
le 1. taliansky súbor Ensemble Teatromu
~ICtl vvstúpil s tohanskvm programom. 
Ná•·odná ľilharmOma z Varšavy uvierlla 
diela Lutoslawského. Bairdll. Penderec
kého a Boguslawského, George Soltl di
rigoval diela Xenak lsa a Dutllleuxa, v 
Par!žl vystúpil M. Rostropovič. ale at 
var~avský WarsztRt MuzJ..vc;;.;z::.:.n;..:Y.:..· ----

Amerlcké operné divadlá sa dostali do 
ťažkeJ ťlnančnel kr!.:y. Hovor! s a o zat
vorenl nlektor9ch opier v bUdúceJ sezó
ne. 

V Bulharsku ma Jú mlmot·tadnv dvanásť· 
ročn9 skladatelský a klavlrlstlcký ta• • 
lent. Je to Emll Naumov, ktorý študu
je už štvrtý rok na pa rfžskom Kon~erva
tOrlu u Nadl BouiAngerovet. 

Llpsk9 rozhlasový orchester uskutočnil 
väčšie turné po Latinskej Amerike. Mal 
úspechy predovšetk9m na Kube a v Ar-
8entlne. 

Zvll.z skladatelov v ND R usporiadal letn6 
kurzy k problematike sO.časne1 hudby, 
Kompozlčnf kurz riadil Fritz Gelssler. 

V Parlžl zomrel [vo veku 86 rokov) znä
mv francúzsky muzlkoiO~ Marc Plncher
le. dlhoročn9 predseda FrancOzsket mu
zl ko logickej spoločnosti. Marc PI neber
le sa narodil v Constantlne v Alžlrl, 
študoval v Parlžl u Pirra. Laloa a Rol
landa. Profesor husfovel hry v ecole 
Normale v Parfžl, skvel~ znalec hudby 
17. a 18. storočia pôsobil al ako hudob'
ný kritik l v časopise Nouvelles Littérai
res l. Okrem nlekoľk9ch knih o Corel-
11m a Vlvaldlm a známych hlstorlck~ch 
prác z oblast\ husrovol lmdbv vvdal kni
hu o sláčikovom kvartete. komornom or
chestri a mono~ratlu o tvorbe Alberta 
Roussela. Vo svo11ch zbierkach mal de
siatky listov slávnych hudobnfkov. 

Zo zahran i čia 
club of Philadelphia. po1ladal s lávneho 
argentinskeho skladaleia Alberta Glnas
teryho o zloženie skladby pre zbor a 
orchester. Gmastera le popredným s kla
datefom s vojej kraJiny (Witold Gombro
wicz ho pokladal za na!lopšJeho amo
l'lckého skl adateľa l. autorom or!~Jnál
nych skladieb, ktoré sa spoCiatku ople
rnll o domáci folkiOr (Concerto Argen
tina, balet Panambl, Pampeana l. neskor
ilie komoonovan9ch podfa zásad dode
kafOnle ( Klavlrnv koncert z roku 19611. 
Skladba Turbas, objednaná Mendelssohn 
clubom zaznela prvý raz 29. novembra 
t. r. vo Philadelphii - nápätí v New 
Yorku. Dielo dirigoval Eugene OrmandY. 

ska renesančná hudba (chlapčenský a 
mužský zbor Pozľ\anske1 filharmónie pod 
taktovkou Steľ ana Stullgrosza l a posled
ný bol venovan9 Mozartovmu Requiem 
[ Opolské filharmónia za účasti Zboru 
Pofského rozhlasu a televfzle ). 

Bartókove trúbkové koncerty vvsll vo 
švajčiarskeJ gt-amorOnoveJ spoločnosti. 
Je to prehliadka natJepš!ch diel z tetto 
tvorby. 

Vo Washingtone zomrel na srdcovú po
rážku znilmv amerlck9 huslista madar
ského pôvodu Josc!Jh Roisman. Roisman 
bol vyše 36 rokov prv9m husl1stom Bu
dapeštianskeho sláčikového kvarteta . 
Studoval v Odese a v Berlfne. Ako dvad
safsedemročn~ založil spom!nané kvar
teto a zotrval v ňom až do jeho roz
nustenla [pred nlekolkýml rokmll. 

Prl prfležltostl stého v9ro1.'1a svoJho za- 1 

loženla budobnt spolok Mendelssohn 

Začiatkom októbra boli v Opola Il. ora
tórne dnl - ako doplnok širšie POJ1até
ho festivalu Wratlslawla Cantans. Každý 
z troch koncertov mal iný charakter: 
komorný koncert za účasti Porského ko· 
morného orchestra bol venovaný baro
koveJ a klasickeJ hudbe [ Pergolesl, Vl
va ldi, Mozart) a odznel bez dirl~enta. 
Druhý večer vyplnila polská a talian-

D11a 17. oktObra t. r. uplynulo 125 rokov 
od smrti F. Chopina. Vo Var/lave sl ucll
ll pamiatku vefkého skladatera nlekol
k9ml koncer tami. Firma .,Ph ilips" má 
vydať album Choplnových klavlrnvch 
diel. nahran9ch Adamom Haraslewlczom 
[14 platn!] . 

Na sklad11teľskom konkurze Artura Ma
lawského sa 1urv - pod vedenlm Kazt
mlerza Serockleho - rozhodla neudellt 
v oblasti svmfontcke1 a vokálno-svmfo
ntckeJ hudby prvé dve ceny. Dve tre
tlo cenv z!skall AndrzeJ Marglclok z Ka
tovíc a lwonka Szyml\nska z Varšavy. 

V Bialystoku založili tohto roku poboč

ku Vysoke! školy múzlcket vo Varšave. 
Zatlaf na ne! budú ~tudovať Iba poslu
chilčl Inštrumentálneho oddelenia. v kto
t•om le al sekcia ln~trument6lnel peda-

V Rakúsku venu!ú vefku pozornosť na
hrávkam Leningradskej fllharmOnie s dl· 
t•Jgentom Mravloským. VIac časopisov 
prin ieslo reklamné články a propagu!e 
tieto platne. 

Angllcká odborná tlač podrobne plše ~ 
Tanečnom divadle z Harlemu a vysoko 
hodnoU prfnos tohto kolekUvu do sú
časného tanečného umenia. Veduceho 
Arthura Mltchella chara kterJzu!e ako fe
nomenálneho tanečnlka 11 choreogra fa. 

V Anglicku hosťujú sučasne balety z Pa· 
r!ža , Hamburgu, Holandska. Nórska a 
Belglckll. 

Vdova PO Igorov i Stravlnskom odovzda
la skice a fragmenty diel svoJho mr~n
žeht americkému skladatefovl Cbarleso• 
vJ Wourlnenovl. abv z nich vytvoril no
vé dielo v duchu Stravinského. 



S dirigentom PETROM HRADILOM o Miešanom ztiore OSPECHY ZILINSKI::Hd KON~ 
ZERVAT0RIA: Rok 1974 bol 
zvlášť bohat9 pre žilinské hu~ 
dobné učilište. Z celoslovenskef 
sútaže konzervatórll v hre na 
dychové drevené nástrote tJr l~ 
niesli ceny Hlo žiaci: ). Flgut•a 
ml., (flauta l - I. cenn v ll. 
kategórll a Utu! absolútneho 
v!faza, P. Púchovsk9 [ klarl~ 
net] - I. cena v I. kategórii, 
P. Sellga (klarlnetl - ll. ce
na v II. kategórii. Na Duškovul 
súfažl v Prahe sa velmi pekne 
umiestnili J. Figura ml. - lll. 
cena a P. Púchovsk9 - čest~ 
né uznanie I. stupňa v odi.Jore 
dychových nástrojov. S. Kun~ 
co vá [violončelo l obsadlla ll. 
nuesto v odbore strunových nd~ 
strojov. Cestné uznanie l. stup• 
ňa z! skala P. Stachové f kl a· 
vlr 1. Dychový súbor pod vede
nim L. Konečného ziska! I. 
miesto v okresnom a kratskom 
kole. Na Dvofákovel spevácke! 
sntažt v Karlov9ch Varoch vo 
svotel kategór!l zlskala D. Ha
lierová Cestné uznanie I. stu o· 
1\e, pričom I. a ll. cena neboll 
udelené. Na Ohoplnovej stlfažl 
v Mllrlánskych Lázňach z!skall 
2 tretl'l ceny I. Gajan a M. Su· 
chová. Na slllvnostnom koncer
te v Prahe v októbri t. r .. soo· 
lačno vystúpili žiaci pražského 
a žilinského Konzervatória, čo 
to tiež velké uznanie kv aUt jed• 
nllho z najmlad!llch konzerva· 
tórll v republike. 

Priazn ivci zborového umon ia a p riatelia nadl ených a maté
rov - členov Mielaného zboru bratis lavských učltelov - zl~ 
111 sa dňa 9. novembra t. r. na slhnostne t 1chôdzl súbor u, 
k torý oslavoval X. výročie obnovenia BVoiet činnosti . Vo via
cerých prfhovuroch sa vysoko hodnotila préca zakladatela a 
dllloroilného dl rl.t~e llta telesa pro!. Já na St relca, k tort bol 
osobne prltumný na s láv nosti v ÚDPMKG. Vo nčernýcb ho
d lnéch bol v KoncertneJ sieni SF koncert toh to znémebo vo
ká lneho súboru, ktorý dirl.t~uie Peter Hradil. Vo veľmi dobre! 
Inte rpretáci! zunell diela E. Suchoňa, Z. Mlku lu, Z. Blalka, 
R. Si:edrlna, A. Moyzesa . A. Dvoi'tlka a J, Suka. Druhá po~ 
Jovica koncertu sťístredlla diela C. Orffa. juhoslovanských 
skladatelov a viaceré noviiie s lovenské zborové d ie la. Pri 
p r lležitosti jubilea zboru p rináiame rozhovor s teho dirll(en~ 
t om Petrom Hradilom. 

bratislavských 
učiteľov 

mesta Bratislavy, čakaltl nároč~ 
né úlohy pri kultúrno~poiiUc~ 
kých udalostiach celomestské
ho významu. At tuto strán ku 
pôsobenia musela dramatur.t~la 
zboru zohľadňovať. Za túto 
umeleckú, spoločensky angažo• 
vanú činnost udelili MZBU Zla~ 
tú medailu za rozvoj Bratisla
vy. Určili sme sl za ciel oži
vit at kontakty nášho telesa so 
zbormi Slovenska, Moravy a 
Ciech. Nadviazal! sme družob
né kontakty s Okresným uél
teTským spevokolom .,ll ron" z 
Banskej Bystrice. s Brnenským 
peveckým sdružen!m FOER
STER. Uskutočnili sme celý 
r ad umeleckých vystúpen( v 
rôznych mestách Slovenska a 
na Morave. Rozvinuli sa at na
še zahraničné kontakty so 
zbormi v Bulharsku. Tuhoslá
vll. Prlvrtall sme na našich pó
dlllch nielen zbory z týchto 
krajin ale t ná§ zbor mal mož~ 
nost v t9ch to krallnách a t 
koncertova t, a tak zlskaf ore 
našu vokálnu tvorbu nových 
prlatefov. 

Mieilaný zbor bratislavských 
učitofov pripomfna 1i v tomto 
ro ku svoje ,.malé" jubileum: 
10. V V I'Očie obnovenia povojno
'9e j umeleckej činnosti . Zbor 
ved iete od druhe( polovice ru
.ku 1970. Aké boli valie prvé 
ume lecké dotyky s tf mto telo~ 
s om? 

zakladanl žiackych spevc1ckych 
zborov. Porladan!m v~chovn~cll 
koncertov zbor má prispieva( 
k zvySovaniu hudobnej vých'J
vy no skolách. Preto v teho 
repertoArl su programovo zara~ 
uované skladi.JY všetkých vvvo~ 
rových obdobi hutlby - od po
lyfOníe, až po vokálnu tvorbu 
sličasnú. A to re náročné nie
len pre dramuturglu. ale at pre 
interoretačné umenie. 

S akým umeleckt m proRra
mom s to prichádzali do vedl!
nia telesa ? Peter Hradil. 

Zaradiť sa umeleckv vo ve
den! amatérskeho vokálneho 
telesa do rudu takých umelor
kých osobnost!, aku prof. lán 
Str Ice. Jozef Potočár. Ján Va~ 
Iach. zas!. umelec dr. Stef<'ln 
Klnno. ktor! zbor pos tupne v 
1cho vyše štvridsatt·očnel h !!.~ 
tórll viedli, te už samo osnbe 
pre nového dirigenta náročná 
olohu. Zbor mal už za sebou 
ploúv umelecke! práce, ktoré 
ho radili medzi splčkové amll
térske vokálne telesa Sloven
ska. V čerstvej pamäti boli pr
vé miesta zboru na Zlatom ven
CI mesta Bratis lavy r. 1966 a 
Zlatom vane! Slovenska v tom
že t•oku. nadšené kritika z vv
stuiJen! zboru vo Francúzsku. 
Rakúsku, Maďarsku. Svédsku. 
Tie to úspechy boli' korunované 
druhou cenou na svetove! sú
ťali zborového spevu v angllc~ 
kom Llangollene. Bolo treba 
nadv iazať na túto trad!clu ore
dovse tk9m v kvalite umeleckeJ 
prdr.e. Bola tu navvse Ideovo~ 
umuleckA základňa dramatur~ 

g ie telesa. MZBU oôsoi.J! tollž 
11ko metodické stredisko učite
ľov hudobne! výchovy, teho 
úlohou Je pomáhať učllefom orl 

Pokrufova ( v nas túoenet 
umelecko! cesto znsl. umelcom 
dr. Steranom Klimom. ktorý ml 
teleso po svo 1om odchode zve~ 
rll. Umelecký Ctspocb. ktorý s 
telesom closluhol n11 zájazde vo 
Svédsku. predstavoval teho 
umeleck~ vrchol. MoJou úlohou 
bolo, aby a l novona~tudovaaé 
zborv Pľlbllžlll sa tomuto ume
leckému vrcholu. Hlásili sa &j 
problémy genoručné. vera star
steh členov zo zi.Joru odišlo. 
Zfskali sme č l enov mlad~ch, 
ktor! prcclt9m neprešli žludnym 
krstom zborového spevu. Z 
clvoch trelfn začfnall sme tak~ 
mer od začiatku v hlasovej v~
chove a štúdiu kmeľ\ového re
pertoáru. Vďaka pomocnému 
umeleckému vedeniu - asis
tentovi Jozerovl Svltkovi. hla
sovému pedagógovi Jurajovi 
Wleclernllmnovl. sólistovi opr.~ 
rv SND, mohli sme sl určiť ako 
prvt cter nášho umeleckého 

vys tupr.nia - usporiadať prvý 
orlciálny celovečerný koncert 
zboru v !cho povofnovoul Očln
kovan! pred náročným brall
slavským publikom. Koncert
ako vl!'le - s11 uskutočnil v 
roku 1971 a bol uspeš11y. Ve~ 
novoli sme ho 50. výročiu za
loženia KSC. dokumentu túc tak 
umeleckú angažovanosť zboru. 
ktorá bola v celel teho hlst6-
rll prfznačná. Pravidelná bola 
tutsa úcasť n11 Zlat9ch vencoch 
mesta Bratislavy, kcle sme zts~ 
koll početné ceny za oaštuclo
va nie angažovaných skladieb, 
pokrokových skladieb 20. sto
ročia, d lei skladaterov sociu~ 
llsllckých kraf{n. Zúčastľlova\1 
sme sa pravidelne koncertných 
vystúpen! pri pr!ležltostt revo~ 
tučného odkazu Februára, BHS. 
úspešné bolo naše účinkovanie 
na rcsllvale zborového spevu v 
Jllllavo r. 1973. Zbor , ako za~ 
riadenie Pedagogického ústavu 

DôstoJným záverom umelec
kej práce nášho telesa v tom· 
to roku bola naša účast na 
svetovej súťaži zborového spe
vu v anglickom Middlesbrough, 
kcle sme v kategórii ženských 
zborov obsadili 3. miesto. S 
p t•laznivou ozvenou stretlo sa 
a 1 naše koncertné vystúpenie 
na prehliadke zborov v Luha· 
čovlclach, kde sme koncerto
vali pri pr!ležltostl Roku čes~ 
ket hudby. A záver roka patril 
nášmu Jubilejnému koncertu, 
ktorý venu terne 30. v9ročiu 
SNP, nástupu do roku 30. vý~ 

ročla oslobodenia našej vlasu 
Sovietskou armádou a Uež náš~ 
mu malému jubileu - 10. 
výročiu obnovenia umeleckeJ 
činnosti nášho vokálneho tele~ 
s a, J. DARMO 

M. FILOVÄ.~SINGEROVÄ. 

Opera SND sa akUvne zaoolllll 
do divadelne! prehliadky v 
rámci Festivalu sovletsket dra· 
maticket tvorby v CssR, ktorá 
te v Bratislave v dňoch 5.-
12. XII. t. r. Uvedie dňa 12, 
decembra t. r. operu Trl živo• 
t y O. Taktakl!lvlllho. 

Dňa 2. decembra t. r. bol ko
morný koncert pri p rlle! ltostl 
Mesiaca CSSP, Podujatie uoria• 
dal ZSS a )}om l!s.-sovletskeho 
priatefstva. Účinkoval!: dr. Gus
táv Pa pp, J, Sikora, M. Staros• 
ta , E. Pappová a Klavtrne trlo. 

Večer rumunske1 hudby bol 
dňa 7. decembr a t. r. v Zrkad• 
lovef sieni ODPMKG v Bratisla· 
vo. 

Jubilanti 
Od prvého vystupen la sólistky brnian

skeJ opery Kvéty Belanovet uplynulo 
dv!ldsa f pUt rokov. · Sopranistka výraz
ných kvalít pracovalo od sedemnástich 
rokov u profesorky Státneho konzerva
tória v Bratislave - Anny Korfnskel. 
Pod joj vedenlm zdokonarovala sl ore~ 
dovšetk9m techniku a štutlovala operný 
re pet·toár. Za necelé štyri roky angažo
val Ju dirigent Z. Chalai.Jala do brnia•l
skeho divadla (r. 1949). Jet prvou titul
nou postavou bola Verdiho Alda. Hneď 
potom clostávala úlohy, ktoré tet umož
nili da lšt umelecký rast. Z vcfkého 
množstva postáv, ktoró K. Bolanová vy
tvot·lla počas svojho pôsobenia v brnlan
sket opere. zmienim sa Iba o naJtypic~ 
keišlch. Zo smetanovského repertoAr u 
nllf;tudovala Vendulku v llublčke. Hed
vJ~:u v Certovej stene. Miladu v Dalibo
roV I a Libušu. Z ctvofákovských uloh bo· 
la vynikaJúcou Rusalkou l Jťíllou v ja
koblnovl. Rovnako významná bola účast 
v repP.I'toárl cudzlch skladaterov. Očaril~ 
llfohou Alžbety v Don Carlosovi. Amé
lia v Maškarnom bále, Tatiany v Euge
novi Oneglnovl, Toscy, EJsy v Lohengri
nov i. Senty v Blúdnom llolnncranovl a 
pod. Hlboko do pamäti poslucháčov sa 
vryli al úlohy JanáčkoveJ Jenufy a Káti 
KRbanovej. V súčasn~ch ooerách vvtvo
rlla lllohy Katreny v Suchot1ovej Krútila
vo, Liuby v ProkoCievovom Semionov! 
Kotkovl, Jeleny tkolajevnet v Mettuso
vel Mlade! garde atď. 

K. Belauová spieva rovnako dobre úlo
hy lyrického l dramatického charakte
ru. Predurčuje tu k tomu vyrovnaný hlas 
bohatých dynamických l farebn~ch od
tlt.ňov. Herecké výkony vie naplnlt vnú
tornou oOsobivosfou, napHt!m. citom. 
kludom a Istotou. K. Belanová hosfovaltl 
často l na operných scénach v Brati 
slave, v Prahe, v Liberci, v Plzni. v Ban
skej Bystrici, v Košiciach. Podnikla tiež 
zájazdy do cudzlnv. 

Za nevšednú umeleckú člnnosf zlskaln 
K. Belanová v r. 1964 vyznamenanie Za 
vynikajúcu prácu. NajvUčšlm tel vyzna~ 
menan!m je však obfuba a srdečné pri-

" 

jatle poslucháčov pri každom tel vy~ 
stúpenf. P. HEERENOVA 

V októbri t. r . sa dožil vzácneho život-
ného jubilea - 55 rokov sólista 
SND jurat Wledet·mann. V SND 
znčfna l v r. 1952. V rozpli tr vyse 20 ro
kov vytvoril celý rad oostáv bllrvtóno
vóllo odi.Joru. Pamätnfci sl StJOm lno Ju na 
IP.ho životnú úlohu - Petra Voka z 
opery jlrfho Pouera Zuzana Vojfrové. 
Premiéra v r. 1959 na scéne opot'Y SND 
v Bratislave demonštrovala všetky kva~ 
llty tohto barytonlstu: jeho živé muz!~ 

kantstvo, charakteristickú farbu hlasu l 
Isté stotožnenie sa s postavou. ktorá ste
le&Jhle renesančnú lásku k životu. Dru-. 
hou nez11budnuternou postavou Jurofa 
Wlodermanna te hravý Papageno z Mo
zat·tovej Carovnej flauty. Mozart le vô
bec životnou láskou speváka. V ncskor
S!ch rokoch dostal ). Wledermann nle
koTko pr!ležitoslf naštudovať úlohy z 
opier vtedenského klasika. Ct už to bol 
Don Juan. alebo gróf Almavlva. resp. 
Gugllelmo z Cost ran tutte. T~m však 
nekončt v9počet bohatého registra pos
táv sóltstu opery SND. Vytvoril úlohv 
v operách Vercllho. Catkovského. Rossi
niho, Donizettiho, Pucciniho, Webera. 
Smetanu, Dvoi'áka. Suchoila a ďalšieh. 

-r-
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štátny komorný orchester premiéroval 
Dňa 4. novembri!. t. r. v žilins kom Do

me umenia mal svot prvf koncert lttt
ny komora t orchester - nové profesie~ 
nálna teleso. Elá n a zanietenia mladtch 
hráčov, ktortch ve kovt priemer te 24 
rokov - spolu s preclznosfou a muzika· 
lltou šéfdir igenta Bduenla flnbera zls
kall sl na tomto podujat( slová uznania 
a obdivu od predstavllelov slovenského 
hudobného života, ktor( sa zučastnlll or~ 
vého kroku orchestra do života. Naštu~ 
dované diela potvrdili profesionalitu te
lesa. V 11vode koncertu zaznela Komorná 
IJIH'llta G. Ph. Telemanna, ktorú E. Fl~ 
~cher upravil z ľelemannovet Male! ko~ 
moruet hudby - špeciálne pre tento ve~ 
čer. V jednotlivých častiach sa Qrche:,;
ter uváclza rôznymi sólov9ml nástrotml. 
ľi'Otlp6lom barokovej hudby bola súčas
nl!. Zaznelo Concerto dramatlco ore kon
trabas a komorn9 orchester od Jli'Uto 
Vá l ka (pOvodne naplsané pre kontra
bas a klavfr - dielo upravil skladatel 

K ONKUR Z 

z podnetu SKO). Sólový part predniesla 
členka orchestra Emilia Wlndhaberov~. 
J, Válek hTadá nové cesty hudobného 
vytadrenla v tvorent zvuku, zároveil. 
vllak použlva l zvuk starého hudobného 
n6stro la - čembala. V o!Hčasfovom cyk~ 
Je l . Suchoňa - Nox et sollludo sa 
predstavila absolventka ~lllnského kon
zervatória sóllstka Gabriela Beňačková. 

V druhe! času večera zazneli Sp~ 
mienky od J. Cikkera a Slntonletta La 
Jella od Rohuslava Mar tlnú. Shlpajúr.a 
krivka kvality dosiahla v tomto diele 
svoJ vrchol. Uvornenost a nadšenie mta~ 
dých muzikantov - s rešpektovanfm 
prlsnef hráčskeJ dlsclpllny - dokázali 
PJ'iblfžlf zámer autora, muzikantsky do
tvorlt jednotlivé nálady a reallzovat 
hounotný umelecký zážitok, ktor~ sTu
bule obohatenie hudobného života nic~ 
len Zlllny. 

M. FILOVÄ.~SINGEROVÄ. 

Rladltel1tvo Divadla JonU a Zá borakého v Prclove vypisuje konkurz na 
obsadenie t ýchto mies t v orche1tr1 s pevohry: 

[)auta, 
hoboJ, 
hus le tu tli, 
violončelo. 

Dá tum konkurz u budo ozná mený o10bitne, Cestovné aa ubracU v p r!pade 
prijatia. 

CENA MESTA PIESŤAN 

Rada Maltského n6rodD6ho vtboru v Pielťanoch vyptsu1e pri prllelltos tl 
30. 'Yfročia oslobodenia Ce1k01loven1ka SCJov letskou armádou súťa! na pô
vodné hudobné dielo pre rok 1975 takto: 

a) komorné skladby detkého d ruhu (nie prtllll r ozsiahle), 
b) 16ll1tické diela vletkf ch druhov, 
c ) malé symfonické formy (malé uredohry, malé su ity, krátke pr tležltostné 

symfonické skladby). 
Sliťal je neanonymné a môlu sa (ef zúča1tnlf občania CSSR_ Diela do sú

ťala treba zaslať na Sekretariát Plelťan1kébo festivalu, Pol tovä i!. l, Pielfa~ 
ny - do 30. apd la 1975. 

Vff81né dielo obdrl f ,.CENU MESTA PIESTAN". ktorä uozos tbo z diplomu 
a peňalnej odmeny. 

l . cena vo vjlke Kčs 7000,-
11. cena vo vtlko Kčs 5000,-

111. cena vo výlke Kčs 3000,-
Vypleontef aCifale el vyhradzuje podmienku, že vfťaznó dielo zo súťale 1a 

prtmltrotCJo uvedie v rCimcl Pilllťan1kého fo1tlva1u 1975, alebo 1976. 
Diela Z811an6 do edfal e neemCi byt veretne predvedené a ni nahroUi v roz

bia•. teledlll, na sramnf6novef platni, an i lnfm spôsobom zvereJnené do 
YJhodnotenia sCifa i e. 

Mutakt n6.rodnf vf bor v Pleiťaoocb si vyhradzu je prlívo ponechať r ukopll 
diela, ktoré 'obdrlf " CENU MESTA PIESTAN". Os tatné a utorské prá va zostá
wajt tl!aaťou diela ' atfal l aeobmed1eoé. 

SEKRETARIÁT PIESTANSK€HO FESTIVALU. 
PIESTANY, POSTOVA č. l 



VI. medzinárodná súf tž Roberta Schumanna 
• min 

o so 
V rodisku Roberta Schuman-

na, vo vyše stot!sfcovom ne
Jlleckom meste Zwickau bola v 
dJ10Ch 27. X, - 9. XI. t. r. 
~u tal v dvoch odboroch: klavfr 
a spev. Sutažllo 35 klaviristov 
a 34 spevíikov z 15 kralln. 
Zwickau, maslo priemyslu a 
b!tníkov doslova žilo v zname
n! tohto pod u latta. Podobne. 
ako na bratislavskom InterpO
dlu prevažnú čast obecenstva 
tvorlll mlad! ludia - poslu
cháči tamolšlch stredn~ch a 
vysok~ch škOl. Počas 15 vystú-

' pení pre zAvody a podniky sa 
zoznámilo s umenlm mladfch 
vy~e 2000 pracuJúcich mesta 11 
b llzkeho okolia! Koncerty boH 
ll j v rodnom dome Schumanna. 
k tor~ znovu otvorlll v roku 
1956. Jednou z vydarených mi
mosúťažných akcii bolo stret
nutie t1častn!kov so zástupcami 
továrni na hudobné nástroje v 
l<lln,l(enthal!. Tomuto stretnutiu 
predchádzala exkurzia Po bo
hatých zbierkach mC1zea hu
dobných nástroJov v Markneu
klrchen. V porote, olJsadenei známymi 

menami, zastupoval CSSH v 
odbore - klavír - prof. Fnm
t ísek Rauch a členom suevac
kel po1·oty !Jol dr. Gustáv Paup 
z Bratislavy. Ubu Mttainé ou
bory mul! 1ellnotl1vé kolá v 
rovnaké dni. Prvé v~berove ku
lo bolo v di)Qch 28. X. - 1. Xl. 
Do druhého v~berového kola 
postupllo z 35 ldavlristov -
20. Druhé a tret ie kolo bolo 
v diloch 3.-8. Xl. Osem na,
lepšlch suťa2iacich oredvletllo 
vo finále - s Dlvadelnym ot·
chestrom mesta Zwickau. pod 
taktovkou hudobného rladltela 
Jlansa Slorcka - Schumannov 
Klavlrny koncert a mol, oo. 54. 
V suťažnom repertoári klllvt
r lstov obsiahlo dielo Schumun
na približne 30 percent. Za u lf
mav~m exuerlmentom v dru
hom kole bola uovinná orvá 
časť zo Schumanuovho Ktavu·
neho kvinteta Es dur. op. 44. 
Ved práve v komornej hre sa 
prelavlla Intenzita hudobnosti 
jednotllv~ch kandidátov. Ok
rem toho museH sútažlacl po
v inne naštudovať tedno dielo 
od sličasného nemeckého auto
ra. Tieto skladby zastall poria
datella kand idátom tri mesia
ce ored súťažou. Zau 11mavé te. 
že z 20 Interpretáci! Sonatv Fu
gaty od JUr gena Gollebo na l
výstižnejšie Interpretovala die
lo čes~á klaviristka Kvetosla
va Novotná, ži ačka prof. Rau
cha a doc. Kamenlkovej na 
AMU v Prahe, Novotná sa pre
boJovala až do finále. čo 
oprávnene považujeme za ďal ši 
úspech českej klavlrne1 školv. 
Podla Informácii predviedla 
česká reprezentantka Schuman
nov Klavlrny koncert a mol. 
o p. 54 po prv~ raz s orches
trom až na suťažll Dosiahnut 
za takýchto podmienok 7. mies
t o v konečnom hodnoten{. te 
skuto~ne krásny výsledok. V 
prvom kole hrala dalšia česká 
klaviristka I va Návratová. 
žiačka J. Panenku. Do druhého 
kola postúpil Petr Slavik. '2tak 
prof. Raucha a doc. Kamenl
kovej. Tento vltaz Cboptnovej 
sCiť11že v Mariánskych Lázňach 
zanechal doJem rozvážneho. 
kultivovaného a citlivého kla
vlrlstu so zmyslom pre št~l 11 
ucelenosť stavby, 

c elkod bilancia sútaže zna-
mena la velké vlťazst vo 

mlad~ch umelcov zo soctalls
Uck~ch krajin. Stretlo sa tu 
ntekolko národne špectrtck~ch 
prlstupov k scbumannovske(ln
terpretáctl. Slúži ku cti 1urv. 
te napriek odllšn~m názorom 
na Interpretačné problémy do
k~zala zauja( pomerne spra
vodlivé stanovisko. Kuriozitou 
je, že 1 ked štyria ~lenovta oo
roty boli z NDR. do finále ne
postCipll ani !eden z Osmich 
k11ndldAtov hostttefsket kral!-
nv. 

N •lvllilille lhttechy dosiahla 
sovietska klavfrna škola 

Veď hvrla ťičastn!cl sa prebo
jovali do !lnále 11 z toho traia 
st1 laureátmll KaM t z nich 
predstavoval odll§nfl. no slln tí 
Individualitu. Od za~latku bolo 
jal'né, že favoritom súta2e bu
de Pa'.lel Jeaorov, Lentn&rad-

va 

čan. žiak PI'Oies01·kv moskov
ského konzervatória - Vtcrv 
Gornosta levoveJ. V jeho hre na
chádzame silnú lndlvltlualltu. 
suverénnu techniku. htbok~ r.t
tov~ oonor. vvbu n~ tempera
ment. IJohato dlferencovan~ 
tOn. Istotu. ele)(anclu. hravosť 
1 dravosť preJavu. ale na1m!l 
jedinečný zmvsel ore napllt1e. 
Azda Iba vonka1šl prejav nie 1e 
práve najúhlad ne1šf. Nič však 
nerobf pre efekt. Hudba ovlá
da celú Jeho bytos(. l v zd l ha
vel. a preto málo hranel Krets
lertane Schumanna dokázal do
slova ob lavn~m prlstu pom od
hall( množstvo čarovn~ch 
miest. Jeho podanie Sostakovt
čovho Prelúdla a fú~y e mol 
dosahovalo monumentalitu a 
technickú Istotu rasclnuiúclch 
Richterovvch lntel'Ore táclf. z 
druhej uolovlce Choo lnov~ch 
Prelúdll OP. 28 f Č. l 3-24 1 dO· 
kázal vvtvorlf ot·lgtnálne. per
fektné a nov~m spôsobom vv
brúsené tlrahokamv. l Jeho oo
dante Schumannovho konre1·tu 
bolo na lt>resvPťll' lve islt>. tech
nlrkv llltjVVSIJP!f'j~le. (1-'~0I'OV lA 
nová hvlezcla 11.1 nf'hl ~oviel
skľCh lnlei'IJI'f'lll\ - urč1te bv 

silnou osobnostou. ukázala o. 1 
fl.rl pr ednese prve! časti Schu
mannovho kvinteta. Menili 
sympatickou črtou te snaha 
umel k\•ne po oriRlnál nosti za 
k11ždCi cenu. 

Elza Marcbanduvli z Polska 
dokáže olastlrkv viest if'd

notllvé hlasv v oolvfOnll lei 
natural le živ~. ooP.tlckv. má 
zmvsel Pl'e franrú<!:sku noblrsu. 
no le! tón te miestami tvrd~ . 
Hrá S príliš UVOii if'llÝill BPIII'á
tom. bez clo~latočnel flxOcto a 
tak sa nevvhne l tľ!c'l\nl('kvm 
kazom fnajm(l V 5c~hllllllllli1U

VOm konce1·tel Pri v!l~sr~! um!l
leckej rozvAhe možno všuk tle
to nedostnl kv zmrmšll. Mu t·
r.hanclová ohsndila 6. miesto. 

A k by sme chceli hladaf 1 

teHo sí1 f11že noul'nn ie pre 
nás. tak bv sme mali orl v~
bere prlhlladat na Intenzitu 
umelecke! osobnosti. ktorá bv 
pri dele_govanf mala bvt .. con
dltlo sine qua non". Uki\zalo 
sa totiž. že pre postup do fi
nále nestačf tba technická vv
spel os(. rozvá žna koncepcia 
diela. Istota oam!ltl. zmvsel ore 
štýl. ale nevvhnutnou ood
mlenkou bola al cttová zaan
Ražovanost. osobitosť a h lb ka 
oretavu, ktorú sme naorlklod 
oostrádall v značne! miere u 
nemeck~ch klaviristov. Schu
mannova sťltaž sa skončila dňa 
9. novembra t. r . koncertom 
vltazov. 

VLADIMIR CI ZIK 

N
a pozvanie Spoločnosti Ro
berta SrhullHinna hol som 

členom iu rv VJ mndzl nl\ i'Ocl nn l 
sútaže R. Schum.1una v odbo-

... z exkurzie čle•1ou iury a tičas/llíkov scitate do mtízea hudob
•lých nástrc-jou v Markneuktrchen (v strede dr. G. Papp). 

stálo za to. oo~vat bo at do 
Bratislavy, 

N 
osltefka 2. cen v Dl na Jorre

ová je takisto 2l<JČkou 
pt•of. V. Gornosta levoveJ. le 
umelkyt)ou úphie odlišného na
turelu. leJ blfzkvm svetom 1e 
usrachlllá. vrúcne spev na l vri
ka . vzácna kultivovanosť tOnu. 
vnútorná vyrovnanosť. Tieto čr
tv vvsoke1 kultivovanosti uplat
nila 111 pri Interpretácii Schu
mannov ho koncertu. Vzbudzo
vala dojem. že svet vášne le 
jej skoro cudz!. A ta k v tech
nlckv vypät~ch miestach - v 
;;naha po hutnom v~raze -
mala n lekolko dos( počutel
ných kazov. 

Z Kazane pochédza 20-ro~ná 
Irina Lasartevová, muzikál

na, vrúcna Interpretka. plná ži
vota. Tieto črty tel naturelu sa 
prejavovall v 2. kole. a to v 
agogtcky dos( nevyrovnanet ln
terpretácll Chopinove! Poloné
zy lis mol, op. H a člasto~ne 
aj pri podanf prve[ ~asti Schu
mannovho kvln teta. Lasarlevo
vá má krásne uvornené rukv. 
~o Jej - l pri nevelkom roz
p!lt! - umo2ilule vvoortoda t sa 
s technicky vvpl!l~ml miestami 
Obsadila Osme mlnste v s(l(o;!l 

Drfitel om 3. cenv bol rumuo1-
ský klavirista Petru-Ttberlu 

Grossmann. Jeho nal5llnf'(šou 
stránkou sú lvrické spevnl.l 
miesta. Nezahudnutelne stvár
nil Schumannovu Humoresku 
op. 20. Ku!Hira jeho tónu v 
Brahmsových Troch ln termez
zach, op. 117 a Intenzita pre
žltla v doslova nadpozemskP.I 
atmosfére nemala obdobu 
Umelecké nRd~enle 1e mu prvo
rad é. 11 tak technlckv expono
vané miesta stvártl u1e nlekedv 
s kazmi . 

Ameriok' klaviristka Yvon nn 
F igueroa patrila oo dvoch 

kolách k nalvážnejšlm uchll 
dzačom o 2. m iesto. Je to cll
llvli umelkyňa. technl ckv verm ; 
zdatná, ale so sklonom k ne
opodstatneným ef ektom. Ze te 

Snlmka: archlv V. C!žlka 

re spev. Tejto kateROrle sa zťt
častnllo 34 spevákov z 12 štá
tov sveta. V prvom kole mali 
speváct predpísané 3 olesne od 
Schumanna a jednu ptese11 sú
časného nemeckého sklada teTa. 
Do druhého kola posttípllo 25 
spevákov - v!lčštnou z ludo
vodemokl'atlck~ch štátov raž 
na jednu Japonku. Finku a 
Amet•ičanku ). Bolo zrejmé. 1e 
speváci zo Západu orlchlldzatO 
.. na vlastnú o!ls(" - bez prP.d
bežn~ch domácich vvlučova
cfch prehrávok. Preto vHčšl oa 
z nich neobstála v sllnel me
dzinárodneJ konkurencii. V 2. 
kole st každý spevák mohol 
vollt po jednej plesni od 9 
skladaterov [Schumann, Schu
bert. Mendelssohn. Brahms. 
Wolt. Musorgskij, Cajkovsklj, 
Dvoi'ák, Grleg) a 2. plesne z 
kl'allnY súťažiaceho - v orl
,l(lnáll. z naiich dvoch spevákov r je

den z Prahy a jeden z Br-

Pavol Jegorov (ZSSR} l'ílaz 
l.:lavíme; stítaže Roberta Sclw
rnanna. 

nal POSIÍIPil do 2. kola m!RrlV 
nádeiM barvtonls.ta z Prahv. 
Do tretieho kola oostúollo 6 
žien a 6 mužov. Každ~ odbor 
mal určený cvklus olesnl R. 
Schumnnna. Z finalistov vyšli 
tito nositelia cien: 

1. cena - zlatá medalln: 
Nltsuko Shlratová soprán 
f Japonsko l a POIRár László -
bas [MĽR). 

2. cena - strieborná medai
la : Andrea I hleová - soprán 
f NDR l a Ser~tei Lejferkus 
barvtOn fZSSRl. 

3. cena - bronzová medaila· 
Vfoletta Medtarová alt 
( BĽR l a Mihal Zamflr - tP.nor 
fRĽR l. 

4. cena - čP.stn~ diplom· 
Ca1'ola Nosseková soo1·án 
f "'JOR l a Lev Kuznecov - te-. 
nor fZSSRl. 

s pevácka súťaž RobertR 
'ichumanna je velmi ná

ročná a svojho druhu oiP.dlne
lá. lebo sa sCi tažl len v ored
nese plesni a velkú čast z nich 
tvoria opusy Schumanna. Pri 
hoclnotenf výkonov sa - ok
l'em bežných kritéri! - r kva
lita hlasu. výraz. muzikalita. 
hlltsová technika l dáva dOr az 
nA l mM na št v l ov~ orednes. na 
vntítorné prežit i e, dlsclolinova
nost v prednese [bez oátosu a 
Restlkulácie l. čistotu reči a 
z rozu mltofnos( slova. Pr eto 
speváci krllsnvch. vefk~ch hla
sov sa niekedy neumlcstnla na 
Pl'v9ch miestach - vzhladom 
nn vvšsle uvedené po21adavkv. 
Naikralšle hlasy mali speváci 
zo ZSSR a BĽR. ktorf však prl
llš ooerným prednesom piesn! 
sa orlpravlll o lepšie umiest
nenie v sútažl. Prekvapilo l. 
miesto taoonskel sooranlstkv. 
ktora ledlnečn~m spôsobom 
o red nesu a prežitia olasnl 
Srhu mnnna - napriek menšie
mu a možno oovedat al mene! 
kvalitnému hlasu - hned od 
orvého kola nazna~lla svale 
neobv~a1né v~razové kvalltv a 
nakoniec: v!lčšlnou hlasov oo
rotv zvl(azlla. Celkove na1-
0spešnejš!m súťažiacim bol 
maďarsk~ basista PoiRár. kto
rý zfskal u porotv nalv!l~šl oo
čet bodov. Maďarsk! speváci
oodobne oko na Ca!kovského 
~tífažl - svojou vvsokou SPP.· 

váckou kultlirou ukázali v~
bornt1 školu vokálnych peda
I!"Ó,I(OV. 

y reba ešte spomenú( baz-
chvbnú or_ganlzáclu a ne

oby~olnú starostlivost hostlle
rov, na ktorú budeme ešte dl
ho spomfnat. 

GUSTAV PAPP 

o vd 
sovietske 

Na iestul 1971 ori orile-
zitustl XIV. valn6ho zhrumat
dP. nia Mcdt inárodnei hud ubnP.i 
r·ady U ESCO - bul v Mnsk'" 
medzíntirudnv vedeckt kon
~ros. Genr.rálna téma v~etkvch 
referá tov a diskusii bnl• · hn
duhné lwltúrv národov. tradí
ciu a stíčasnus t. Zá uiemca n 
problematiku mii dnes poruke 
knihu. obsahujúcu vietkv re ~"e
rli tv l diskusné prf~nr.vkv . kt •.
ré odzneli z úst 8. larustnv
skéhn. . Menona. T. de Leeu~ 
wa. Z. Lissel. W Austi-na. H. 
EgRebrechta. V. Zaderackiiho. 
l. Baiera, L. Oaniloviča 1 cfal
llch. Zbornlk vyiiel vo nda
vatefstve Sovietski! komouzi
tor, f.loskva 1973 s nbvnru 
MUZYKAC JE KULTURV ARO
DOV - TRADICJI l SOVRE· 
MENNOSŤ. 

Muzikoi6Jt. divadelnf nme
lec. ale l l tudent mlízickf•:h 
ul!il!§r hill! rád siahne oo k n i
he A. Gozcnpuda RUSSI<tf 
OPERNYI TEATR X l~ VEKA 
fvvdavatcrstvo Mnzvka. Len;n
~tra d 197:i). Autor sa sústreďu~ 
ie na ruské divadelné umenilt 
70. a 80-tych rokov. 1. j . na 
ohdnble kedv mnohf slávni 
rnskl speváci a diriaentt kon-
1!1 11. al ebn začínali liVOin ume
leckú dráhu. a 320 stradr.h 
le vera vzlicnvch inform!í•·ií. 
OP.tallnr tffm dn.,lnknm uvPrt " 
nej knihv ie broHtra L. S, 
Kanrmana S. S. GUI.AK.AR"F.TE
MOVSKII lvvllavatAfstvo Mu7 v
ka, Moskva 1973). le to llln
st ranovt profil operného sn!!· 
vlika, k tort patrí k 1tlávnei "'"· 
!lide takvch umelciJv Ako h .. lf 
O. Petrov. B. Leonov. F. Stra
vi ns k il a l nl. 

MODEST PETROVIC MU· 
SORGSKJJ: LITERATUR '1€ 
PROI~VEOENTA (vydavatehtvn 
Muzyka. Moskva 1973]. Zosta
vila A. A. Orlova. úvodnú lti
diu napfsal M. S. Peke lis. Ak 
vezmeme do úvahv. že mn uhl 
ruskf skladatelia si ,ami Dl~ali 
scentlre 11 llbreté k operám i 
textv k piesňam . treba tento 
vzťah hudbv a slova u jednot
llvvch skladaterov r:baraktll ri
zovať z aspektu o6metovhh 
inllp iricif l z hladiska akustir:
k9ch, metrlckfcb, rytmickvd,, 
ln tonačnfch a dramatura ir:
ktch znakov hudobnej reči. re 
známe. t.e kvalitv Musoruké
ho - ako llbretlstn 1 dum•
htr,l(a - sa nalvä~lmi oreiuilf 
-v opere Boris Godunov. OoP. ~a 
Chovan~i!ina nnikala v intch 
podmienkach. Mohli bv sme oo
dobnc pripomenú ( skladatefnv• 
piesňové cvk lv. Z toho vletké~ 
bo plvn6 ~rtv lltertroeho ltf· 
In MnsorJiského: expreslYitl 1 
sémantlckf vfznem viet . slov. 
pneticktr.h zvratov a Dfld. Nall 
ttmto sa zamfilfa " 'vodneJ 
litlídil soomfna net knlhv M . c;. 
Pekells. Je zan lfmad. l e Mu
sor~tskll celf !Ivot tnkli nonl 
k li terhnet činniNIII a ol e ras 
al lnf skladatelia ho !~iadali, 
aby Im skoncipoval teJ:tv. Vel· 
kf vplyv Musorl!skfího ako 11· 
terá ta 111 preJavil napr, " tto6• 
zil A. A. Goleni ll!eva -Kntnsova. 
Tden cel ého radu textoY mu 
vnukol dm skladatel. Viac o 
t fchto zantlmnostiacb hoYori 
sJ)(Itnfnan6 kniha. 

JOZEF TVRDO~ 

'JievčellskO vokdl· 
1111 súbor z mesta 
Con v Gruzínsker• 
SSR spieval 20. 
novembra v bratl
~lv•J.~kom Konzsr 
vatórm. Teleso 
ríčrn~·ovalo na Slo
vensku u rámcr 
Me.~taca čs.-soviet· 
.~keho priateíst ua 
Sríbor vedie dlr t 
gent S. Mo.~tdze. 

Sn!mka: CSTI< 


