
Prís 
k oslavám 

'li1 dustoJné pripomenutie al 
• tzn1mu 30. vyročla oslobode 
111 Ceskoslovonska Sovletllkou 
um6dou pripravuJe sa v lfch 
lo dlloch 1J oa a hudobn6 kul 
l6r1. Oslave Jubilea sa venuJe 
IBiený priestor v dramaturgii 
lllich koncertných telies l 
ll1ndiel, YO vydavatefských 
edičných planoch, prlprnujú 
11 Dl ňu hudobné redakcie 
rozhl1su, televlzle, • laeero pu 
llulllf pripravuJe at slovenské 
hudobné lkolsivo, 

Výrazny podiel na prfspevku 
k osln6m pltľl at hudobnttl 
ltorbe. S výsledkami česk !UI Io 

Ylnsket aklodatefsket súta1e, 
Y)'pfsanej k 30. výročiu oslo 
hodenia Ccskoslovenska sa n• 
ie kuiUírna •orejnos( obozná 

Ili v mAli l. r. Známe sú vla ~ 
11 Yýsledky verejnPJ tvorivej 
umeleckej súla>e v hudobnom 
•ttt~rnom 1 literárnom odbo 
rt, klor6 dte v roku 1973 vy 
pfsal Dl poČCII 30. výrOi!IB O In 

hollenla Brallslnvy Sovietskou 
erm6dou N6rodnf v~bor hlov 
••ho meSia SSR BrallsJayy 
Hodnotiace komisie. vytvureor 
1 členov prlslu ných umele•· 
kfch näzov a dslu 0cov NVB 
JIIOddlli 1 Yyhodnollll diela za 
sl1n6 do dťaza. V hudobnom 
el"era rozhodli takto: 

- ' kaleg6rli orchestrAl 
DJCh diel aa l . cr,nu ncudefujl' 
ll. cenn !lakal f6n Zimmer za 
lyrlckú kaol6tu pre mie an~ 
zllor a orchester . op. 77 Brali 
allnll6 jer, 111. cenu Bartolo 
met Urbanec u predohru pre 
uFkf orchester Bratislava, nd 
•••Y udelili Tadeélovl Salvo 
ti 11 skladbu Slávooslnli hud 
111, Rudolfovi Macudzinsk6nw 
u skladbu Tri spevy a Mirosla 

toti Brozo•l •• skladbu Oslo 
llolle11ie; 

' kateg6rli zborovfch 
lklallieb sa r. a 111. cena ne 
ell1ruje, o n. cenu aa della On 
llrtt Franr.lsct skladbou Brali 
al1n 1 Alfréd Zemanovsk \ 
akl1dbou Verlie hrdinom; 

- , k1teg6ril komornfch 
~111 z1skal l . cenu Miloslav Ko 
rf11ek u Sonalfou pre vioJon 
ello 1 klavlr. ll. cenu Milan 
Not6k ze Hudbu pre Flautu 
1 al,~lkov6 kvarlelo, 111. ce 
•• fílius Kowalskl u Trio ll 
..,. husle, y(olool!elo a klavlr 
a odmenu ten lstt autor u 
akl1dbu Seal minlah1r; 

- ' kateg6rll piewnovej tvnr 
!ty dsk1ll l. cnnu Bohumil Tr 
IKke 1 lh Turan za piestu• 
lretislank6 Jer, U. cenu Ivan 
Hon6tb 1 \lilol Lánik za ple 
111 M6m rAd RVO(u BralisiiYII 
1 111. cenu K1rol Elbert a AIOJI 
toiHtt za pleNon 1\ffim Brallsln 

n r•d. 

plcl>nl, vr~:~tane 1eho ro.~:stahlet 
práco Tisic slovenl>kých ludo
vých plesu!. ce:t klavlrne sklad
·by 1 Sonúta v dórtcket stupnici. 
op 103, Ll~ky do pamlltnlka -
OIJ. 41, Hudohn6 miniatúry, 
Pestré l!stky, ako 1:11 Polné 
kvwtkv - 100 plesni v rahkol 
up1·nve pre klavlr, cez rozslah 
lu vokálnu tvorbu. ktora obsa
hute cvklv phJslll pro spev a 
klavlr Sny ( 191!11. Mn l! moJa!, 
l'o uollach a iukach. Túžby; 
~Pm IJHtrlu okrom tn9ch al zbo· 
rovó skiHdbv na tcxtv sloven 
o;k9rh MsnJkov Zmráka Sil 
( l J..ru-.ko 1. Tra vit. ka zo Jenu 
ll' o llviezdosidV 1. lloJ. zem 
druhd l M. Rázus l o kantáta 
SIOVIJIISKII piOS()tl •lľl' sólo. zbor 
a orrhesu•r. ktorá n~:~!. lo prluz 
nlv9 ohlas v čast> svojho vzni
ku. Početná te l ,oho komorná 
tvorba. obsahutliCR sláčikov/! 

Viliam Figuš -
28 ll. 1875 - ll. v. 1937 

Sto rokov uplynulo od naro 
dcnla hudobnéhu t!.kladatcra VI
liama Figu a Ry11lrllho. Jeho 
tvorba spadli časove du začiat
kov vývinu natef národneJ bu 
dobnet kultúry v obdobi mo 
dzl dvoma svetovými vo jnami. 

'\iorodll ~a v Banske! Bvstrl· 
ct <1J..o syn remesolnlka. jeho 
matkd ru llovalu hudbu, viedla 
k lomu oj mladOho FJguša. kto 
r~ sil učil hre no kluvlrl. Ro
ku 1893 maturoval no uctter
~kom lhluve v Ban'ikf'l Stlov
•llcl s v~born~m o1·o~prr hom o 
na ... llloll trlntistročnll učtteTo;ktl 
mif v rôtnYch mfnqnrh: P ili~ 
! nedoh•ko Budo1w<tll. Ostrá 
Luka. Zvolenská Slntlnn Pddl

á f ]U hO!> l vtn l. llhV ol zač Ili

kom roku 1907 vrátli do wotet 
rodnel Bensket Bv trlrr Tu pli 
sobll ako u~Jter nn rudovct 
·kole l OC'!kôr nakrlltko ll ll Hu 
lobnet skole vo ZvoleneJ. Or· 
~antzoval !Johdt~ hudobn~ ži
vot. vladol spevokol. hudobné 
krútkv. prednášal o hudbe, alo 
oredovšetkým komponoval. V 
kompotlcll pracov11 F!guš viac 
podl a Invencie. vuul ornet po
ti'Oby a podfa poznania diAl 
uých sklltdaterov, ako podfu 

prísnet kompozlčnnt struktúrv. 
Bol sl vedomt svotet nedostn
točnet prlpravy z lelto oblast i 
11 preto prolavll zllu(eru o vy
konanie skúšky z hudby nu Hu
dobne! akadémii v Budapešti. 
Co sa mu roku 1914 s uspe 
chom podarilo. 

V Bano;kel BystriCI vzniká 
v!lčsla časť lebo t vorbv k tor á 
je nr.smterne bohatá počtom 
122 hudobných kompozičných 
druhov 1. od jednoduchých 
uprav sloveno;kiírh Tudov9rl 

tr16, skladb\ pre hu::.la a kld
vfr 1 Sona ta e mol. Sonáta 
G dur a iné). skltJdbv pre or 
gan, klnvlrne triil , sultv pre 
velk9 orchester (Z mo1e1 mio
dos lf 1 a InO orchesll á lne dielo. 
(BibliografiU celet tvorbv VI
lla mu FtguSo Bystrého ako al 
teho pozostalosť uvildza kntha 
Emanuela Muntáj(.l .. VIliam FI
gu!; Bystry", vvdHl•t Mntlro slo
venská. Mnrt1n 1974 l 

Viliam Fl'lus Bvstr~ poso!JII 
v Banske( Byslrtl.t 34 rokov. 
od roku 1922 na UčiteTskom 
Ul.tuve ako hlavn9 ut~JteT spevu 
a hudby. Okrem hudby vera č11 
su vonoval svojim putu l kém po 
okolf mesta. ule t cestám do 
cele j Európy. Zomrel 11. mu ta 
1937. 

Vo svo tej IvOt 011 vychádzal 
zo slovenske! Tudovel plesne. 
Bola mu zaf;ladnou matériou. 
U~ Zil svoJho posobenla na de
dinách, nalmll vo Zvolenske! 
Slatine [1895-19031 zbllžll sa 
s dusou prostého slovonskOho 
človeka, s leho plesňou, ktora 
mu ul!arilo o ktorO neváhal no
v9slt ol do hudobno-dramatlr 
kého útvaru - opl'ry: ..... lú?. 
by a s.nahr mole od začiatku 
viedli k vokálnym dielam 1 
nafmli k divadlu". jeho lcdlná 
opera Detvan zoul(ruu zvláštno 
mleslo v leho kompozične( prá 
cl. Napfsat operu so sloven
ským námetom na slovensky 
text bolo leho dllvnvm snom 
videl tak potrP.bu a sučasnn 
at možnost IJrlnu•st osobn9 
vklad do hudobnr.l pokladnlcn 
o;lovenskct v te lto \ 9~ostnet po
dob!!. Zo natpodnreN•iSf llterár-
1\\ obrdZ S)OVf'll'ikl'hO fudu 1>0· 

Rodnu dom V. Ftgusu· Bystrt:lro 11 Bcm&keJ By~trtc:t. 

va.loval eplcku skladlm Andre
ta Sládkoviča Detvan. Vytvoriť 
ale dielo potrebných r o2:merov 
obsahových, dram<~t1Ck9ch. hu
dobntch, formov9r b, nebolo ta· 
k6 lednodurlH\ Vyladovalo to 
nesmierne uslllo. kto t•é al Ft 
!(US v rámci svotlt.h možnosti 
uskutočnil l v~ konavanlP skú
šok z hudby v Budupestl. Stt\ 
dlum skllldleb Smot.tnu. 
Brubmsa. Wul(nura. návštevu 
počcU1ých operných predstave
nl ako ut konzultllcle so skla· 
datchnl v Prahe o v Bratislave 
a InO]. no neprokllesnllo to 
vsetko nád\ch prvotlnv. chýba 
luceho vvtrlhenta ll" v stálom 
llvom kontakte so svetov m 
hudobným dlunlm. ddkloduý a 
hlbok9 zábor do komoozlčnnl 
rutiny takého nllroťlného Otva 
ru. ako le operu. Banská Bys
trica v časo Ft~ul.,ovho pOsobe 
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nami Je to 01a tak. My v&etcl 
Ollhotene býume od prlÍdn 
Yel'k6ho aweta, PO lllllfch Yi 
llleckych mestet!k6ch. kde a 
., nowfch smeroch w umeni Hk 
len z nowfn dozvieme. lnal:n 
sme odkban• úplne na samých 
seba. te v takýchto talkych 
pnmeroch akti taikfl te udrta( 
sa n1 powrchu a neutontf w 
zaostalosti, ,to kazdy 1 un1emm 
sa zaobPrajtci člotek Tahko po
rozumie~. 

Powante umeleckého 11 fud• 
ského v~znamu skladatera V '
llama Ftgu!l11 Bystrého vled!o 
kultOrnvch prucovnfkov. umel
cov a hudobných pPdagógov v 
Bonsket Bystr ici k uskutočne
niu spomicnkov9r'h osláv orl 
pr!ležltostl 100. vfročlll nar~> 
denla skladatera v dfloch 24.-
26. oprfla t. r . v rodnom mes
te skladalelovom. 

Na organizovani oslév ~~~ po. 
diera L!ll'rdrno-hudobné mO· 
.~:eum v Bunsket Bystrici, ka· 
tedra hudobno! výchovy na Pe-

!Jmelecký odbor Matrce slovensl.·eJ. Secliacr ;:'u va: V. figus By&• 
trý, M. Ruppeldt. M Moyzes, st ojaci zlava: F. Ste/tmlco. A. Cl· 
ger, K. Plicka a J . Valašfa••·DOllllský. Snímka je z roku 1936. 

nla bola mostom s rozvljajúclm 
<;a hudobným Uvotoru. ktor9 
bol však vefml malým prfn~ 
som do výilkv Ftxu!.ovho hu
dobného poznan111. zručnosti a 
orlontovanosll Vl• vtedatsom 
hudobnom dlani. llmotn~ no 
dostatok. s k tot•ým Ftguš záp.t 
~~~ nielen ako študent na Uči 
teTskom ustave v Bonskot 
Sttavnlcl. ale predovsetkým ako 
učtter a nrskOr hlava počet
nej rodlnv. nodovoloval mu zls
ko f univerzitné vzdelania z 
hudbY. ktorým by sa teho ver 
ké hudobné nedun!E: bolo .. otP.· 
sa lo" do !laclnných kultivova
ných koml)ozlčn~ch pretovov 
Duch dobv a prostredie. v kto
I'Onl p0sobtl. slinl' formovali le
ho uráeu Sám o tom plše v 
člllnku .. Ako pov-;tala prvé slo· 
von s ká opera Detvan?" l Slo· 
Vf'nské pohfadv rok 1926. č. 42. 
o;tr 194-200: .. Bol som sl •e
domv toho. t e som sa pu11til 
do vfznamnel a pr itom pre 
nás, slovensk~ch skladaterov 
•efml ťažkeJ. ba azda nepre 
kona telnet prfice. Prečo to pri 
~YUkutem. le pre nb ,.sloven 
ských" skladatt~fuv ? Po pné 
preto. lebo my sme nemali 
mo~nosf prekonot ten poatup 
vývinu hudobného. ktorého vr 
r:bolenlm te opera ? A potom 
kdn~e t t ch nlekofko sln~en 
xkvch skladatefov býva ? A!d t 
v netak~ch metroJ)olách. kdt• 
stále prúdi hudobnf t lvot kdt• 
milf e umelec do tDf vidy nov~ 
1 nov' popudv. impully, kdP 
vldl. počnfe vtdv oové a nOYI' 
tvorby, ul!f ~a . ndr•láva ~a. pn 
vzbudzuje sa?... Nu! veru s 

dagog!CkCI rakulle. Zvllz SlD• 
venských skladatelov Bratl'll8• 
vo. Osvetov9 ústav Bratl!llnva, 
Kralské osvetové stredisko Ban· 
ská Byst rica. Navrhovdn9 orle
beh oslav to naslodovný· 

24. 4. 1975 - konferencia o 
živote a diele V tllamu Figusa 
Bystrého v aule noveJ Ped·1~o
~lckol fakulty rzačlotok o 
10,00 hod.]; 

25. 4. 1975 - ookračovanle 
konferenCII' v predpoludl)ajšlch 
hodinách tzllver konrerenrta o 
14,00 hod.]; 

o 17,00 hod . otvorenie výstll· 
vy zo ltvotn a diRia VIliama Fl
~uša Bvstrillln v prln lororh 
DJGT: 

o 19,00 hod. umPieck9 vceer 
z tvorby skl.tdatela v Robotnlc
kom dome. Nl! pro~ramr huclu: 
"ionáta ore klavlr v d()rlrkot 
stupnici. plesne klavlrne kvar
teto v podani oonrt •dn~rh hrA
tlslavsk9ch umelcov: 

26. 4. 1975 - o 9,00 hod. 
nrehllad ka zboro~ ého '"'VU 
(vystúpenie spevllrkvrlt 7h'"'
rov. ktorl! uvedol !.kledbv V F. 
Bystrého ]: 

o 13,0 hod. o1(!1ny 11kl nad 
hrobom <~k l adatera: 

o 17,00 hod. oreml6ra opery 
Detvan. 

T9mto posledn9m oocluh1tlm 
~a ZIIVI'~ID OS18VY ktoré budO 
11telen podufatfm spomlenko
v9m. ale chcO ooskvtnOt oln!ll 
oohfad n11 diP.lo o;kladatPfa bez 
ktorého sl v9vln našet sloven
skeJ hudby nemOžcma oredsta· 
vJf. EVA l\UCHALOVA 



Zasadal Výbor pre slovenský koncertný život 
V. M. BONAKOV 

Mladý sOVIetski/ bajanlsta a akladatet Vladtmfr Mi
cllallovič Bonakov vvstúpíl o 1/umennom na cetovečer· 
nom r ec1táh ( 18. ll. t. r.). V rámct svojho koncertnéhG 
turn6 po Slovensku uviedol v Humennom program, po
wstdvajúcr z bajanových prepiaov diel J. S. Bacha, 
B. Marcella, J. Havdna, D. ScarlattUio, F. Chopina a 
S. Raclmzanirtova. V závere večera zaznela Suita pre 
bajan, vlast nd skladba interpreta a Sonáta h mol p•e 
bajan sov•etskeho autora Cermarza Gallrlina. Bonakov 
patri k umelcom, ktorí aa vefkot' mier ou :a&ltäill o 
u vedenie baja11a rra koncertné pódium, a to nielen 1vo· 
jou rozslalltou korrcertnou člnnostou, ale aj kornpono• 
uarllrn skladieb pre tento h udobrlý nástroj. Absolvent 
tall111sk~11o Hudobn~llo ttčiltlfa a Vysokej lkolv peda· 
gogic:kej Gneslnovcov pôsobi t. č. ako profesor hrv 11:2 
bajan a kompozlcle na Hudobnom učililti v E:lektrostali 
pri Mo~kve. Ako prvý bajaniata reprezentoool &ovtetske 
interpretačné umenie :a hranicami avojej vlasti v I ndii 
a v NDR, kde na Medzinár odnej stifa:t socialistických 
krajin v r oku 1!170 :iskal strleborrltí medailu. Výsledkom 
jeho plodrtej skladateCskej prdce je už druhý autor sk g 
zbornlk (obsahujtict skladby pre bajan), ktorý t. é. 
vychdd:a vo vyt%avatelstve .\f u:yka. Bonakov je auto• 
rom početných t óllstickýcll, komorných a koncertných 
diel pr e dal!tle hudob11é nt1st r oje (husle, klavlr ). 

Rodfreo6 pracovo6 aaaadnulle Výboru pre slo 
veoakf koncertný I!Yot (Ide u poradný or~t6 n ria 
dltela Slovkoncertu) uakutoi!nllo sa v Bratislno 
dňa 111. tebru6ra t . r. Na programe zasadania bo 
ll lntorm6clo o Jlter6roo-hudobných ph mach pri 
pravo'flných k 30. výr!M!lu oslobodenia; upresno 
nie plánov hudobných jari (ktoré v tomto roku 
reprezen tufli vylie 115 koncertov) ; zhodnotenie no 
vých momentov vo at6re umeleckých progra mov. 

tu, ktoré oast6va pri organizovani koncertov vU
net hudby. Na zasadani sa tlol konltatovalo, ~e 
v cykloch hudobných (ad le mene! aymloolckých 
telle1 ako v minulosti. Tento In s6vlsf so sku 
toi!nosfou, le ťatlsko koncertnt!ho llvota sa pru 
nAia na okt6bor (BHS a jeaenné cykly v sloven
ských mestách). 

Zástupcovia Slovkoncertu na zasadani Výboru 
pre sl ovenský koncertný život pripomenuli závaž
nost lllohy zabezpečiť dôatojo6 1polol!en1k6 ty 
anenle vyst6penl významných zahraoll!ných te 
Iles, ktoré k níim prlchádzaJII na zák lade kult6r· 
nych dohOd. 

z .. adenla Výboru pre IIDYBDikf koacertný ll 
vot sa zličaat nlll okrwm aodpovednfch preco'fnl 
kov Slovkoncertu, Čl. umeleckej a1ent6ry, riad i· 
telia •fznamnejllch hudobafcb far( a 161tupco 
vla centrá lnych budobnfch lnltiUlclf. Na rokovani Výboru sa zúčastn il at zht opt::o 

ekonomického liseku Slovkoncertu, ktor f vyznl 
usporladatefské organizácie, aby predlotlll lofor
mácJe o svoJich rozpočtoch na useku umeleckfch 
programov. Sl ovkoncert môlo takto zodpovedne 
pos(tdl ť vtliku potrebneJ dotácie no Nnvol kon
certne( l!lnnoetl. -pk· 

Usporiadatelia koncertov v aloveoskýcb me1 
tách upozornili pri teJto ,rtlel ltoall. !e fl naoco 
vanie koncertného l l'fllla tako d'fllf so zabezpe 
čo'fanlm atraktfvnycb zébavnfch koncertov zo 
strany Slovkoncertu. Finančný zisk z týchto zá 
bavných podnfatf môle do lstef miery pukryf at ro-

Predstavuje sa 

Hoci KOSU má už za sebou rod 
vystúpcut pr o ši rokú verejnos(. :e· 
ho hlovn9m poslanlm je orguut· 
zovat v9chovné koncert y pre žltl· 
kov o mládež. Na tomto poll od
viedol orchester ve fký kus pr(Jco. 
Bude v~ak treba zladlf záu tmv liS· 
tettckel výchovy s predpisom o 
nenarusovanl vyučovania V pri· 
pudo KOSU lo to elite dOio:lltol!.tO, 
l ebo nlele.n l>revažné vllfšlna po
sluchéčov, alo al účinkujúci pAt· 
r ia do rezortu Ministerstvo Skol· 
stva SSR. Snahy o presunutie vy
chovn9ch koncertov na sobo tu a 
nodefu sa pri dnešnom životnom 
st~le nestretllva fú s úspechom 

Jadro hráčov orchestra tvorlll 
učitelia fudov9ch škOl umenia. l'<o 
nozotvárajO sa dvere ani pred Lný
ml záutemcaml, poktar dosahuJú 
požadovanú tPchnlckú l\rovol\. V 
sučasnosti má KOSU 14 členov, 
pričom Ideálny stav by bol 18 čle
nov. Je evidentné, že práca v ta
komto telese· znamená prlnos pr e 
dal ~l odborný rest jef č lenov. Hrá
čl zlskuva jú tednak z kontaktu s 
dirigentom, jednak vzájomnou vý
menou skusonostl. To v konečnom 
dOsledku napomáha k zv9§enlu 
urovno vyučovania sltlčlkov9ch ná
stro jov no naslch J..:SU. 

\1ladý $OVLetsky umelec bol ho11tom humenského pttb· 
llka v roku 1971, keď sa :aslrítil o premiérové uvedenie 
bajan" rra humert.~ké koncertrlé pódium. Už vtedy st zis, 
kal sympatie ob censt va IIVOjlm presvedčivým umelec• 
kúm prejar·om a zdroveri sprostredf..·oval poznanie ro: · 
manltýcl• t•Jira:ovúch mofnostl bajanu (v súvt.dostl 
lf nfm aj akordeónu) ako koncertrtéllo nástroja. Tohto, 
ročn~ vystrír»nie opiit potvrdilo vysoké umelecká kva· 
llty interpretačného naturelu mladého sovietskeho ba• 
janlittu a predstavilo rtám kortltrukčne zdokonalený k<m
certný nastroj .to llrokou lkt21ou registračných fareb, 
ných možno:ttl. Technickú lláročno&t sklad ieb programu 
: vlddol Bonakov s obdivulrodrwu Cahkosfou a citlivúm 
:mvalom pre pevné sk!ben~ technickej a výrazovej 
zlotky tnterpretovanýcll diel. ELENA GOMBITOVÁ 

KOMORNÝ ORCHESTER SLOVENSKÝCH UČITEtOY DIEGO BLANCO 
Na Slovensku sG amatérske In

štrumentálne sObory zasttlpené 
dos( skromne. V dvoJnásobnet mie
re to platt o orchestroch, čo l 
len meoštch - komorn9ch. Ked 
čosi BI vznikne, máva obyča)ne 
krátky život. Prvé nadšenie r9ch
lo ochabne, natmti ak sa vyskytnt1 
problémy; potom prichádza reztg
nácla a vzápfttl rozpad. 

~ájdu sa v§ok tiež opaen6 prf· 
pady, kde po odstráneni proká.Zok 
a ťllžkostt sl vedia vydobyf pries
tor pre pevnO existenciu. Jedn9m 
z takýchto omatécskych ln!ltru
montálnych telies u n6s te Ko
morný orchester slovenských ufl· 
t e rov [KOSU), ktorý sa mtlte po
chvéllf už desatročnou a ktlvnou 
~lnnostou. Pri teho zrode v roku 
1964 stál sklodote f, dirigent a hu
d0bn9 Oľi(IU11&61or Kerol Pádlv9. 
Organlzaene patrf KOSU ood sprá
vu Ministerstva školstva SSR 11 te
ho sldlom le Domov Spcv6ckeho 
.:boru slovenských učtte fov. 

Coskoro po vzn iku orchestri! 
preberá §tafetu ~ro!. Ladislav Hr
dina. ktorý bol ne jeho eele &e~f 
rokov - a.Z do svotej n6hlel smr-

ti. Mal naJv8č§Lu zásluhu na pr
vých úspechoch 1 na ďalšom ume
leckom raste tohto teleso. Ako v9-
razn6 osobnost , vade l hned zo zn
fiatku stmeliť kolektfv hráfov. Mnl 
at velmi dobré or!(anlzočné schop
nosti, ktoré dol plno do služieb 
KOSU. Zu jeho éry absolvoval or
chester ročne niekedy až 60 vy
stúpeni. Aktiv ita sa pre(avlla 1 v 
realizovani zah ran!Cných zll rozdov 
- nuJskOr do Madarsko a poto rn 
do Juhoslllvte. 

Po smrti prot. Hrdinu sa pri dl· 
rlgent kom pul te v rýchlom slede 
vv trledall viacer!, Inak v9bornl. 
dlrl~tentl (napr. prof. l Pragan t, 
o. Putócs, zosl. umulec J. Kowlll · 
skl, zas l. umelec B. Urboncc ), kto
rl v!lak mnll vofn tnýr.h vovinnos
U a zdvUzkov, tukle su napokon 
spolupr6ce a KOSU museli vzduf 
V9chodlskom z tetto situácie sa 
ukazute angalovonto prof. Bohu
mlia Urbana zo žilinského Konzor
vdtórln, ktorý nasll\pll do runkrle 
orvého dirigenta od l . I . 1975. 
Druh9m dirigentom a zárover) 
predsedom orchestrll )ll Dusan 
Krtsttntk z plešťansket LSU. 

KúSU vlm;tnl bohot9 archlv no
tového materiálu r okolo 300 čl· 
steJ) a v r epertoári sa snaž! ob· 
siahnu( všetky Stýlové obdobiu. V 
t ohtoročnom dramaturgickom plú
ne r llta[ú s nácvlkom temer trld· 
slatlch sk lodlob. Práco s nov~m 
dirigentom sn sfubn!l r ozvi la a or
r. haster znovu navllzu to no svo1e 
dobré tradlcle. Rozbehla sa l kon
certnll člnno t. llned v prvom 
!.tvrf r oku nbsolvovall už 14 vvstu
penl. V telto tvoriveJ atmosféro 
malú všetci hráči pocit. že vzá,·nv 
vorn9 čas, kto1·9 vonu)u svoJmu 
orchestru nie to premllrnonv. ale 
optlmlllne využit~ . 

KORNEL OUFFEK 

V drloch 12. a 13. febr w2ra t. r . vystúpil v ramcl kon. 
ccrtov Stát neho komomého orchestra v Žiline mladú, 
dvat%satplitrolmfj lpanielsl.:y gitarový virtuóz D iego Bll!rt· 
co. Predniesol sólové skladby F. Sora, F. Tarregu, I . Ah 
beniza, M. de Fallu a ďal§lch autorov. 

Preplnenú sálu Domu umenia Interpret presvedčil, ::e 
patr! k tomu typtt umelcov, ktorí úspe!rte ponesu lta· 
fetu svojho vefkél1o rodáka A. Segoviu a ďalilclt ko•n 
certrtých umelcov·gltaristov, kllemlacich gitare cestu 
na pódiá .,vážnej ltudby". Bravúmu teclmickú Istotu, 
vzdtalen tí samoúčelnosti a lacným efektom plne postavil 
do lluzteb perfektného !týlov~llo zvládnutia suojllo re· 
pertoáru. Velmi zaujlmat:á bola l jelto beseda ' poslu· 
cl!dčmt !ilinského konzervatória, na ktorej hovoril 
o problémoch git arovej ltrv, o svojich začiatkoch, !tú· 
dlu, konccrtnJich cest ách a plánoch do bttdtícrto.~tl. Die· 
go Bianco .ra narodil v Palma dl.' Mallor ca u r . 1950. 
Ako osemročného l lo objaL•il Da11 Grenholm, !védsky 
gttarŕsta zi jttC'I l) Spatliel.~ku. Diego Bianco debutoval -
velm1 tíspdne - ako oscmrlástročrtý v Stokholme. Ot%· 
vtedy k ollcertOL'at v Sparrielsku, v Nór sku, vo Fmsk u, 
v Dánsku. v Tallartskll, v ZSSR a v CSSR. Doteraz ua· 
hral trt dlltollrajrice platrre, chystd sa na ďal§le nahrá· 
vanie a rta k ortcertný zájazd do USA a ZSSR. 

D. LEHOTSK\' 

SKULA A HUDBA 
.. a jednej strane vvtvárame predpoklady pre to, aby sa 

kult ura a umenie stali prlstupnýml celej spoločnosti, na dru· 
hej st r ane 11ezabezpečujeme výchovou, aby sl tieto hodnoty 
mohll osvojtr." (Ofga Pavlovskä) 

Prfspovok .,o potrebe hudby 
pr e mládež", z k torého je vy§.. 
Sie uvedon9 cltat ( Hud. ~Ivot 
1975, č. l) obsahute nlekolko 
mvSllenok, nad ktorými by 1111 
azda moll zamyslieť viacer! 
hudobnl I>OdogOgovta e ktoré 
by numell zapadnúť do zabud· 
nutia. Autorka vldf rleiionle 
pr oblému naznačeného nllzvom 
svojho článku v riešeni otázky: 
čo má dnt hudba mladému člo
veku'! Zdá so však. že táto 
otilzko te len Jednou v kauzál
nol r etozt otllzok a odpovedf. 
k toré možno !ormulovof v znA
mc: čo [robl m). prečo, oko. zo 
ok9ch podmienok. Tieto otáz
kv sl mOle položi( každ9 člo
vek. ktorému tdo viac-mene( o 
odstránenie vágnosti pri rle!ln· 
nf problémov. Pedagóg, tade ol 
hudobn9. by mill mat z hflldls
ka svojho pOsobonla na zrete
ll tieto otázk v doplnenó azda 
111 takto: koho [učlm). čomu 
rl' o 1. pre~ o. a ko. kto r učil . :tli 
ak9c:h podmienok, s ak9m v9· 
sled kom. 

Z posledn9ch otázok mOžeme 
vyčltot takťito odpoveď na 
problém uvedent v motte: so
cialistická spoločnost vytvár a 
ob)ektfvne pod mienky r mete
rlálne n Iné predpoklady], 
avšak pedagoglckr pracovnlrl 
nezabezpefu [ú ICh výchovné vy. 
u~ltle - teda subtektfvne pod
mienky zlyhävaltl. Po takomto 
zllsahu do vlastných radov, 
ktor9 to l en spresnentm cito
vaného motta. nevyhnutne vy
vstllva otázka. prečo te tomu 
tak. Prečo sa estetická výcho-

va zanedbáva, prečo nie je rov
nocenná s ostatnými učebnými 
predmetmi, prečo pri zmenách 
učebných plánov sa v prvom 
rade skracuje estetická, teda 
L hudobná výchova. Uvoden9ml 
konstotovonlomt vzniklo mož
nost rleiilf dva problémy: prob
lém apercepcle hudby mládo· 
~ou a problém potenciálno! l 
skutočneJ pripravenosti a 
scbopn~ll pedagógov rlešif 
tento problém. 

Druhý z uveden9ch problé
mov suvJsl, zdá sa, s kontrol
nou a riadiacou činnosťou na 
v!ietk9ch &tupi)och a s osobnou 
angažovanosťou učllefo v du
chu he la "Prekonal sllm sn
bo" a v duchu podobných, čoo;
to proklomovon9ch zásad. AJ 
keď sn no tomto mieste nebu· 
deme t9mlto otázkami zapodle
vot. pozrime se no tak t. kto
r9 niečo signalizuJe. A net9ka 
sa Ion pedogógov hudobn9ch 
Vola rokov existuJe na Sloven
sku edlcia Kruh prletefov pe
dagoglcke[ literatúry. Av~ak 
bulletin SPN Aktuollty č. 4 z 
roku 1974 so pýta, čl to mož
né to, že .. .. . z vvCe 50 000 ar
mády učlterov a :.kolsk9ch prn
covntkov len niečo vvše 1000 
povol!u(e za potrebné mat vo 
svo)el knižnici zllkl odoé peda
~~:oglckl!. psychologické a od
borné diela?". P9ta se. čl §kol
skt pracovntcr. Inšpektori, rln
dltella škOl polo~lll učlteJom 
otdzku, čo prečftall z na)nov
šet pedagogickej, metodickeJ. 
psychologickej lltorotOry? Ct 
majú čo len tedlnu odbornú 

Hľadajme riešenie problémov! 
knihu vo svoje! knižnici? Ale
bo at adresneJšie: Ct sil členmi 
KPPL? 

Uvedené kritické slová, vše
obecne známo skúsenost. že 
.,ok všeobecnovzdelávacie ško
la nevytvort určité predpoklady 
pre základné oblasti fudského 
poznania. neskOr sa málokedv 
dotvára lO". näs prlvádzalťi k 
názoru. že vvtvllranle subjek
tlvnvch prlaznlvel!lfch podmie
nok pre estetickú v9c:hovu 11 
hudbu zálež( na schopnosti 11 
mot.nostl v9chovn9ch pracovni
kov vnášllt do praxe poznatkv 
z noJnovše t všeobocno-pedogo
~!Ckfll. psyrho loJ~I cket a odbor
net literatúry. 

Sovietsky hudobn9 pedagóg 
Bnrenbolm uvádzo vo svoiAJ 
knlhp .. Put k muzlclrovanl!u' 
!Moskva 1q73 ) ešle dva dalšln 
dlllrllté momenty určutúc" 
tísPI!ch všeobecno! hudobne! v~· 
rhovv: nrv9 z nich tvoria tod
notné štlltne mrtodlcké prln· 
cl ov hudobno! výchovy a dru-
119 - hudobnd v~chova vycho
vtlvatefov, pričom nemá na zre· 
toll nrfpravu hudobntkov. aiP 
hovori o ... .. hudobne! v9cho 
ve matiek a otr.ov. o hudobno 
P'ltetlckel v9r hove t9r.h štllt 
nvch a spolol!ensk9ch funkcio 
nllrov, ktorf rozhodujtl o osu· 
doch fudového vzdclllnla kra
llnv e so na jeho čnie. Ako tu 
11eorlnomenOt zn4mu odpoved 
Zoltána Kodátva na otázku o 
tom. kedy trobo začat hudobnO 
v9chovu dieťati! . Devllf meslll· 
cov pred teho narodenrm? Nt o 
drvl\f mrslacov prrd norodenhn 
matky dieťaťa" (strana 22 cl -

tovanet knihy). 
Súhlasfme s O. Pavlovskou v 

tom. že hudobné umenie 
..... oduševi,u le pre spoločen
skd Idey, umožliu(e vniknut ie 
do myslenia, cttenla a posto
lov fudt v Jednotlivých hlsto
rlck9ch a spoločenských eta
pách. Tam dostáva hudba (pro
strednfctvom estetického pOso
benta l et svo! morlllny sveto
názorov9 dosah a stáva sa jed
n9m z prejavov spoločenského 
vedomia .. .". Ak v ak sOh losf· 
me at s tým, ~o hudobné ume
nie mOže uvedené funkcie pi· 
nlf vďaka tomu, že te komu
nikattvnym prostriedkom. bo
lo by azde ne čase. aby so a) 
v hudobnej V9Chove čfm skOr 
nplntnlll tle PI'Vk 1 rozpracova
nl! teóriou k omunikácie, k toré 
hy zabezpečili výchovné vyu!l
tle funkcie hudby oko komu
nlkatlvneho prostriedku. 

Dosial pou~lvané postupy v 
tetto oblllstl sa sne!la vvch6· 
dzat z vonka! et tavovet strán
kv hudobnllho diela a neekcep. 
tutO stránky lmpllkovanó v te
ho podsta te. Autopsia vUčlll nv 
pedagógov [na(mll na tlseku 
ZOS] sa obmedzute na pocitovO 
sféru. C1tov9 vzfah te ohranl· 
čený ďallou llzkou skOseno • 
ťou, lndlvldu61nou záfubou 
orlent4clou. Poznllvacle s po~ 
znané procesy sO určené okru
hom fahko dostupnet a tradič
ne pou!tvanot literatúry, ktord 
uvádz11 l často už vývinom oo· 
znenia prekonané nllzorv. Pr6-
ve ~e nllzorv - a nie oblekttv
ne exlstutOr.e ľRktv V nalleo
liom prtpada u uvádzatú 1 

fakty, avšak v Izolovane! po
dobe. Al ked už dlh~f čas J8 
módnym poJem "problémovt 
vvučovanlew, použtvaoé učebni
ce hudobne! výchovy sú na jed
nej strane zúfalo problematic
ké, na strane druhe! - bez
problémové. 

Poznatky súčasne! hudobneJ, 
estetickej. llterárnet vedy a 
dal§fch prlbuzn9cb dlsctpltn 
ostávajú majetkom svojich no
sttetov. resp. matotkom ntekor
k9ch čltatefov odborných časo
pisov. alo neodrážajú sa ani v 
štruktúre učebntc, ant v meto
dlck9ch postupoch. Takýto bol, 
t t te napr. osud mv llonok uve
den9ch v prtspevku l. Poled
t1aka .. K novému pojetl budeb· 
ue-výchovné práce na zosw. 
uvereJnenom v Hudobnf v6de 
196614. lllavné my!Hionky uve
deného l'lánku boli publikova
né 1 v HR 1965. č. 10 a na po
kračovanie Ich uvere(ňovala 
Estettckll v9chove v roku 1968-
69 pod n6zvom "Ti'! procente". 
Porovnanie skutočnosti roku 
1975 s náčrtom perspekttvv z 
r . 1965 by pravdepodobne ne
vyznelo n•·e nás U!!pokotlvo. 
Ako negetrvnv prtklad bv sme 
mohl! uvlesf at skutočnost te 
naša hudobná nedn~o~lka r ale 
nielen hudobnlll Sil dosť ma
cošskY zachovala l k PI'Aklndu 
nodnetnol knlhv prof. dr Ing. 
Gerberte MevAra .. Kvbernfltlka 
a vvučovact proces" [SPN Br'l· 
tlslava 1967. náklAd 51501. kto
rá podl a slov autora z11chvtá· 
VIl sttullr.lu do októhro 1964. 

8 VAROIC 
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Pre Hudobný život hovorí Artur Rubinstein 

PRESVEDČIŤ 
PUBLIKUM 

,.Niekedy mt umkno falo!IIQ ton, ale vždy sa snažím llrat 
1l11dbu tak, ako ju v tej clu;llt crtlm. Dôloirté jo uedief pre· 
111cdčif publikum". (A. Rublnstcln) 

VyolkaJiic8 postava s úl!asnl!
b klnlrneho ume nia - Ar
tar Rublnateln - nehradiac na 
IYDI pokrcM!Ilf vek (má u! 89 
rokot), le plnf enorgle a tvo
mtch plánov. Po nedávnom 
koacertoom turn6 v Spanielsku 
u oél doplsovate r poziada l o 
lateniew. 

V tom sťl. ma(stre. korene 
tMilo Ospochu ? 

- TaJomstvo uspuchu. samo
ue(me. neexistuJe. Som štastn9 
elovek. hoc ma pobolieva no
ha 1 zrak ukosl Sldbno. Vllčšl
na koncertov - to so pre mila 
exptrlmenty, skOr spoznávanlú 
Po Ich skončeni som v povzne
seneJ nálade . . Ťažko 1e od
povedať 1 na otázku, v tom 
spočlva tajomstvo mo1e1 več
ne! mlado:.tl - ako hovorite. 
Pomta. za mnoho vdačlm svo
Um rodičom, no rozhodne som 
11 narodil s mimoriadnou ži
votnou energiou. Všetci okolo 
mi1a stl stále aklst unavenl. 1a 
tento pocit nepoznám. Nikdy 
som sa nosnaltl robiť nieto Iba 
Preto. aby som zostal mlody, 
naopak. robil som mnoho veci. 
PO ktor9ch by som mol r9chlo 
alarnút. 

l napriek tomu sa vám to 
11podarllo .. . 

- Vldlte. Pliem vera kávy, 
chodievam neskoro spať o tak 
f l1em u~ Po všetky roky. Ale 
mllu tem život, ako to dokáže 
vari len málokto. 

le tlak známe. fo l vy ste 
Jnilfi (ažké chvne ... 

- Ťalké chv!le však vytvá
rajú životné kúzlo ... Mlad9 
etovok QlUSI preW ťažké chvl
le. pretože právo tto robia z 
neho skutočného človeko a 
umožňulú mu uvedomlt sl. čo 
te život. Ja som nemo! ani -
ako sa vrav! - derav9 groš. 
Strávil som noc no lavičke na 
Place de L' Etolle. Mat som po
eli. že svet so mnou zle zaob
chádza. A le krásne mat pocit, 
fe sa k človeku svet chová 
zle ... .,ale Iodno ho dňa mu to 
ukéžem". Vtete. ako to bež! ..• 
Vo veku. ked te to dOležité 
(bolo ml vtedy trtdsaf rokov), 
dosiahol soro nezaslúžen9 
llspech. Bol som zl9 pianista. 
pretože som bol, ako sa hovo
ri. trochu lenlv9. Proste neprl
kladal som tomu velk9 v9znam. 
V9znam - snáď ani n ie le to 
1Pr4vne slovo: vOhec som ne
obdivoval pianistov a vlrtuO
sov. skOr skladateľov - a po
vdova! som sa za tedného z 
nich. Preto som už ako dieťa 
nechcel hrot s tupn ice a nospa
met zloWé ftlKY. ktoré som sa 
musel nadrlct. Poznal som spa
matt celého Trtstana a lzoldu 
l Brahmsove symfOn!o. Ked som 
mal 25 rokov, zardbol som st 
t Parlžl 118 živobytie t9m, ža 
som spamlltl hrni klavlrny v9-
fab Stroussovet S&lomé - 500 
frankov za vystú penie. 

Nepokblll s te sa tlel kom
-"•owat? 

- PokOsil. ale velmi skoro 
som zistil. že nf!mám na to 
nadania. Bol som Imitátor, 
prosto som n11podobňova1 
Skladal som v št9le Mozarta 
Brahmsa alebo Chopina. Nestá. 
lo to však za nič ... 

Po prfchode do Partia ste ! l
H luk ako dnes .•. 

- To viete. Franc1lzl vtedy 
nemall rádio. gramofóny, tele
mory, boli rozmaznanl velk9-
mJ umelcami - mám na mys
ll Saras11teho. Paderewského 
Carusa. Safaplna. Uskutočňova. 
U sa soirée. galakoncerty, n 11 
lrtortch dámy promenádovall 
svoto róby. Ch9ball však kon
certné siene a organizátori pre 

pot•tadanle vcfk9ch koncertov. 
Spomlnom st. že som za neco-
19 mesiac uskutočnil pOt kon
certov pre maJ9 počet poslu
cháčov z rúdov mollch zná
mvch. Potom som blretával na 
uliciach dai!Uch Tudl ktor! mu 
poznal! a P9tall sa ma: .. Pre
čo nehráte v tohtoročne! se
zóne v Par! ž!?" Vysvetlenie b(.).
lo fnhké. V Porlžl boli vtedy 
Iba dve sálv pre vorelné kon
ccrtv · Salte des Agrlculteurs 
[300-400 miest l 11 Salle Era1·d 
r 250 miest] Od ChoplnOV9Ch 
člos su n1č nezmenilo. Chopin 
zhromažďoval or~hll!škv. ked 
chcel usporiadať koncert . Bola 
to sCikromná zálo~1tost. AIH ve. 
ra koncertov sa pot•ladufo v su
Iónoch. Hral som v dome mor. 
k9za Gr11monta. u Rotschlldov
cov. Castellanovcov ... 

Páči l sa vó rn tak9to s polo
l!enskt život? 

- Bolo to strušné Skutočne. 
Kládli ml stupldne otázky. BD
la to ale rovnako podivná do-

ba at z hudobného hladiska. 
Raz som bol na koncerte Suln t
saensa a Francisa Plantého. 
Keď Salnt-Sal!ns čosi vynlkaJQ
co zahral. Planté mu povedal· 
.. BravO! VynikajúceJ" - a pub
likum zol!alo uprostred hry vo
Jať: ,.Fantastické, skutočne ran
tastlckél Bravó!" Klaviristi bý
vall povzbudzovanl potleskom 
uprostred hry. 

V opere sa to robi podnes •. . 

- Tom to chápem, ate n a 
koncertoch . . . Usporiada l som 
v Spanlelsku koncert pred 
.rfodnym" publikom. eštf' dáv
nefš le. Bolo to publikum. u kto 
rého som bol volmi popuJárnv 
Konečne Iste viete. fe to bolo 
oráva Spanlelsko·. ktoré m l 
otvorilo bránv k O~p&ehu. 

Bola to n6hoda? 

- Náhoda, pretote som ob
tavll Albenlza. lbérlu predt9m 
ešte nikto nehral. Konrert mal 
triumfálny tíspech: tak som sa 
~tal n!rodn9m hrdinom. 

Kedy to bolo? 

- V roku 1916, za prve! sve
rove! votnv Začal som ako 11-
rnočnlk v Parfžl. Som Poliak 
ale vtedy som bol ruskS'm ob-

čanom. Prijal ma rusk9 vojen
sk9 atašé, pretole už vtedy 
som hovoril piatimi tazykml 
Teraz Ich viem osem... Ale 
radšol by som vedel tcdon dob· 
rc. než osem zle. 

Bez ktortch skladaterov by 
ste nemohli llť? 

- Predovšetk9m bez Mozar
ta. Keď som mol tok 8-12 ro
kov. hrával som Mo~arta so sl
zaml v očiach. Kariéru som za
tal koncertom A dur pod 
)oachlmovou taktovkou. Bol to 
Brahmsov printer. vynlkatucl 
huslista. vefk9 Ulnt'lec. Vtedy 
v Nemecku som sa s tol mozor
tovcom. Hovorili ml. že som 
Réntus, tedln9 mlad9 človek. 
lrtor9 Mozarta pocboptl. (a som 
však hral Mozartu bez toho. 
obv som na to myslel. Bolo to 
pre mlia čosi ako spánok. 1od
lo čl d9chanlo Ak sa má Mo
zart hrot sprl!vne - vvžodu fc 
orostotu. 

Vtedy sa Mo:tart elle nehra l 
tak. ok!\ hovorila. 

Vôbec nta . Zilutem verej
nosti o tohto umelca so vtedv 
ešte neprtlbudtl N1 meck9 kla
virista Schnabel povedal raz 
vermt múdre slová. Keď so ho 
sp9toll. prečo hrá tak zriedila 
Mozartove sklodbv. odpovedal: 
.,Mozart to vefml Tohk9 pro de
ti a vofml tažk9 Pre umelca" 

SúhlaaUo s týmto názorom 
pod nas? 

- Ano. Je to vari nalnároč
nelšl skla<lntcf: ak sa duch na 

chvlfu neočlstl. ok človek ne
zabudne no všotko. ak sa ne
dá uniesť touto hudbou . . . 
Umelec musi byt proste obda
··on9 zvláštnou milosťou. 

Hovorite, f e by ate nemohli 
tlf bez Mozarta, a le la 11 mys· 
Um. l e rovnako anl bez Chopi
na. 

Ako pianista nie. VIete. 
Mozart nebol klavlrnym sklada
telom. pretože. pravdu pove
diac. tento nástro! vôbec ne· 
poznal. Som však presvedče· 
n9. že keby Bach mal k dispo
zicii klovlr. ako te modorn9 
Stelnway, nobol by nikdy zlo
tli skladby pre organ. ani pre 
~ léčlkové nástrote. 

Vréfme 18 k Chopinovi. 

- Chopin hodne čerpal r. 
Mozarta. Ako som už povedal 
všetko sa začalo Mozartom. A 
potom te tu dalšl sk ladateJ, do 
ktorého som sa zamiloval, snáď 
oreto. že ml ho po prvfkrát 
hrala krá~na žena. Bol to 
Brahms. Bláznivo som sa doň
ho zalObll . ked som mal 10 
rokov. Hral som Brahmsa spa
miHI. Nesmierne sa ml tento 
Nemec páčil . Hovorr sa o ňom. 
že má vofkO hlbku 1 keď tomu 
tak n ie (e: skOr precltute hud-

TVORBA 
Miloslav Kočínek: Klavirne kvinteto 

Päftastové klavlrne kvinteto M. Koi'lnka vzniklo v rokoch 
1988-87. Nedávno ho pre Cs. t!Y-lhlaa nahrala Katarlna DlbA
kovä n Bratislavské kvarteto. a to je (eden z d ôvodov vllmnOf 
sl ho bllžllle. Oalel - autor už, zdá sa, uallol svoJu ,.rei!" 
a mnohé závery možno viac-menej zovlleobecnlť. Nafmll vtak, 
Kodnek p redstov u(e v kontexte slovenske! hudby osobltt bill: 
teho hudba nevyvoláva senzácie. v skromnosti sl !lada pozor4 

neJIIie prellstovať noty a zapol!úvať 18, aby sme vycltlll mnob6 
Jo( za u (lmavostl, originálne rieienia a za nimi vyhranene 
osobnosť. 

S ,.notami* sa u K-oi.'lnka netreba trápiť ani prebrýzať: nie 
(o to neprehla dn6 h6Atlna, alo teriin pedantne upravený, jas
uc rozčlenený, h otová pochúťka pre analytika vo chvili, ked' 
so začne kocha( tým, ako to vietko "sed!". Lebo to naozaJ 
~edi, logika formy, vzťahov, výboru z mot nosll, miera vo 
v!etkom naznačuje premyslenosť zámeru. koncep4!nosť pred
stavy. Vletko koreni v KoHnkovom povolan!, pedag6g vidy 
ch ce dar n lei!o svojim t lakom. s nlei!lm oboznamuJe. rleil 
problém. NáA autor nijako nezapiera toto dominujúce podhu
biu 8 p!Qe o( . čl naf mii " inAtrukllvne" .Mkladby. (Tak sa aspoii 
označuje istý druh hudby, keď mu nevieme prl1ť na meno, 
hoci kaZdý uzná, fo pre tok9 klavlr u ž po C:~;ernym tatko-pre. 
t'e~ko naplsat len inltrukllvnu skladbu. J Koi'lnek rleli lpO
Iu s tcchnlckfmi problé mami a apllkovanlm novosU. ktnr6 
priniesol vývo( ume nia XX. storočia, aj problémy rfdzo hu
dobnú - a to lc základn9 predpoklad, z ktorého mualm11 vv
chádz8C. 

Ku Kvi ntetu prlplsal autor 21 lnterpretal!ntcb poznámok, 
med zi nimi úderv hrotom sl6i!lka, dlaňou, chrbtom ruky. drn
kan le cez struny. ťah med zi kobylkou a strunnlkom, najvyltf 
hrate fn 9 tOn. atď. - at po tio známefile gllll&ndá. Týmto 
arzená lom zoznamuje h rái!ov 1 netrad il!nými spôlobmi hry 
l dosahu je novli zv ukovosr - ale presne vie, kofko z i!oho 
a kedy, nevedie ho vlastné bezhranll!n á predstavivosť, ale zá· 
mer sprlstupnlť tieto veci v prijatefnet pOdobe Interpretom, 
!edo zámer lu§truktlvny. Použlva nové prostriedky - a to 
možno zovAeobecnlť - rozvéžnc, nie te hfadočorn avantgard· 
no11t1, a le chco pOmôcť prirodzenému prenikaniu nového po
mocou vnálanlo Istého po riadku, pomocou osobite( syntézy 
s tradičným. Je zauflmavé. ako rezignuje na novGSf tradične 

chápanef formy: z tohoto pohfadu te unlflkovane troJdielny, 
uplatňuje návrat. To vlak s6vlsl s tým, ako Koi'lnek pracuje 
1 materiálom: nerozvlla ho, ale priraďuJe k sebe oddelené 
úseky, celist vé !Hrukt6ry. Tieto pri častom opakovan( pôsobia 
svo jou statll!nostou a rozmanitosť je uri!ované trvanlm v l!a
se, natahovanfm a skracovanlm týchto uzavretfch jednotiek 
ako al plínz lv tomto prlpade vyu!lva tri typy) . Pohyb a pro-
cesuálnost sa presúva na rlei enle vztahu medzi l!asom a re
lalfvno statickou plochou. 

K zákla dným charakteristikám skladby treba pOI!IIaf al 
us tá lený vztah a ponlman le nástroJov. Klavlr chépe Koi'l nok 
buď ako (cdnoduchv mclo·dlcký, no l!asteJIIe akn rytmický 
nás troj. l'rou nemu jo postavenf blok lty roch' sláčikov, prak· 
lieky noindivlduallzovaných; vymieňaj(! sl party, takpovediac, 
v priebehu celof skladby. Oallllml znakmi 111: obfuba nemen
ného zvukového pásma (zaujm6 napriklad priearačné avuky 
rovných fla!oletov, alebo clustrov bez vlbráta ), pod ktorfm 
sa o to vvrazne(sle uplatni me!Od ia i!l lei fragmont, z(edno
dullcnli sedzbo, prlsna. priam mode iGvá práco s rytmom. Ostat
ne, za mode lové by som označil of úseky nadplsané ,.malá 
aleatorlka", kde sa daný melodicko-rytmlckf útvar v rámcl 
taktu opaku(e v rilznych easGvých hodnotách. Interpret po

tom proste opakufe takt po dfa časového 6daJa a t l etko te 
presne určené - chýba tu vnútorná rozvlnenosf a rcnkollsa· 
nosť aleatoriky. Technika " modelu" te v skladbe kvanlltalfv· 
ne rozhodujúcim prvkom a pre(avu(e v takomto traklovanl 
prlbuznos t' k tomu, !!o sme u! spomlnaJI, k statickému zvu· 
kovému pásmu. 

Celkove mu~no poveda(, le Koi'fnkova práca so zvolen~ml 
kom ponen tom! Je s6stredená a umná. Pre vnlmatera s6 alce 
mnohé finesy zdifrované v celkove prlezrai!oom tvare, ale 
tvarová a •tylistická jednoliatosť skladbu výrazovo neoc hu· 
dobňuje a poukazuJe najmä na dva okruhy n6Iad . medilatlv· 
ousť a scherzóznllllt. Pre autora je typické udr21avanle Jednot
IIOi hladlnv ezpresle v priebehu i!astl pomocoo vnútornfoh 
gradácii a napiitla. Domlnuj6cou le v prlpade Kvinteta itvrtA 
cast, pOsoblvá svotou Jednoduchosťou a na(ml niJol!akhaným 
rug6tom slái!ikov v strednom úseku. 1o1 ddlelitosť v celkoveJ 
<~tavbe poili!iarkuie al qu&ll reprlza v V. i!aetl. 

Spôsob, aktm K. Dibllková a Bratis lavské kvarteto lnterpr&
tujú Koi'lnkovn skladbu, vyžiadal by sl podrobnellf rozbor • 
O to vl ak nello. V jednej-jedinej skladbe z mnohtch aom sa 
t:hcel pokúsiť vniknúť do sveta zau(lmav6ho a &volského skla
dotera - Milota Koi'lnka. IGOR POORACK? 

bu zvláštnym spôsobom. ktoré
mu dobre rozumiem Ale to by 
som musel dlho vvsvetlovat ••. 

Súhlaslte 1 názorom, la bu
tlubné dielo dovorute rôzn u In· 
torprotáclu? 

- Richter le vefk9 pianista 
ktorého z celel duše obdivu· 
tem. Nl(:lkedy ale trochu · pre
hllť\a svotlmt tempom! 11 všet
k9 m. čo sl dovofufe. Ked alo 
vldlm. ža doká te presvedči( 
~kutočné publikum - nielen 
oubll kum snobov - . pôsobi to 
na mňa vefk9m dotmom. 

Vo val om, tak vfnlmol!nom 
~vete. máte IBte mies to pre pré
eu, pre prs tov6 ctll!enla. 

- Viete. ta som bol dosf Je
nlv9. Cvičil som mechanicky. 
Klavlr vv~1Hlu !t' mechanlcktl 
prácu. Mám z toho ale hrOznl 
Narodil som sa s mimoriadno 

chud9ml prstami. To le vrode· 
né. ale velmi mt to pomohlo, 
DA ml méto práce dosiahnut to, 
čo te nevyhnutné - l ked zrel· 
me s mnoh9mt nr.dostatkaml. 
Občas ml dokonca unikne fa• 
lošn9 tOn. alebo sa mt nepo· 
dari .,fráza", ale dokllžem ti· 
močiť hudbu ako celok. ako 1u 
v tel chvili cltlm. Inak, samo· 
zretme, pracu1em no svofef In· 
torprotácll ot na ulici alebo r4· 
no pri !lélke kllvy, pretože 
mám stále v hlave skladby, kto
ré ltudu !em a st! le n a ne mys
Jim. Prezradlm vám niečo. čo 
vás možno rozosmeje: napadlo 
ma. hoc som o tom vôbec ne
oremtšlal, malé mechaniCké 
desaťprstová cvičenie, ktoré 
uskutočňujem 1 kec! som v k l· 
ne. na ulici. kecf mllm proste 
ruky vo vreck4ch a ked ma 
n ikto nevldl, tak al na stole. 
Kobv som cvičil na kl&vlrl, od
radilo by ma to o snáď by ma 
to 1 znechutilo. IA to nuda •• • 

Zhováral sa: 
JOZEF D. JANOSKO 



SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA 
20. a 21. ll. 1975 

V}lstúpenle ,.warchalovcov" mdieme v 
kontexte abonentných poduJati SF ohod
notit právom ako skutočný sviatok mJ
lovnlkov komorneJ hudby. Súbor vystli
'Pll v Bratislave v le!>nel nílv!lznost! 11,1 
mimoriadne Ospcšné turnč do Velkrq 
Británie, Dánska 1 '<SR a po dvoch vv· 
atúpenlach vo Vted nt. 1 rf' ba utlm len ob
divovať (hodnotrme piatkový výkon l ne 
ochnbuJuct umelecký elán. 111>urtný zvu!< 
a lesk, prlkladne vypracovanu dynami
ku. To, čim naJsugestlvnc]ste očarúva 
poslucháča svojou hrou SKO, nie le pú
lta virtuozita. ale dr.1vá hudobno~( 11 tvo
rivé znovudopracovávtJnle diela priamo 
n11 pódiu, ktoré Je cond ltto sine qua non 
prttkllcky katdého Ich vy tupenie. 

'IJuprlek nevyhnutným per~onálnym 
znwnllm, v SKO sl kat.dý nový hrál' owo
JuJn tieto ciele a pokladá sl za osobnu 
Čf'sf ll J){)VJnnOS{ S)lOIUpOdlflfllf SH nO 
udr>11nl výborneJ ]>Ovesil, ktoreJ sa sú
bor trsl nielen u nlís, aiP. al v zahra
nič!. 1\'olko radosti z u~lachtllllho mu
zlrlrovonlt, kofko zvukovfll hutnm,ll 
[napr. v populárnom rondP). tllľ Ri šťav· 
natel spevnosti a rytmlckt•l prr.~Jltllltnos
tl vyzarovolo zo znllmt!l uvodnet suity 
Abdr.lazer od Henryho l'urcullt~l 

Kontinentálnych br~rokovýrh maJstrov 
' r cprt•zontovalo Concrrto grosso F dur, 

op. 6, ~- 12 'Arcangola Corolllho. Ak ne
prthllnt!Hme na nie prllvtJ ldPlílnu súhru 
Warehalovho husrového concertina so 
zvukom c;provtidza JU Ce ho orchestr ll v pr 
vom Allr.grc, muslmo vvtadrlf obdiv nad 
lnl'lč uspP~ným zvládnutlm lntl'rJ>rPtač 
ne1 ptoblem<lllky. 

Počlna)íiC sczOnou 1974 75 doterllf!.IU 
llcgP.mOntu č1sto muhkt!hO ob'>ndr.n•ct 
SKO lldi'USJ!a Anna lli.ilbhn,~:uvll, ktorá s 
ročným onnskorenlm nusleduvnllt do ~~~ 
boru svoJho man2Pia Po zahraničných 
uspechoch (ni! tu mé SKO l vlt~nl v Spt~ 
melsku, v Rt~kusku, po uvlldzanl dvoJ
koncertov l v Anglicku 8 v Bf'lgic:ku, po 
úspešneJ (zatial nedlstrlhuovanof) na
hrávke VIvaldiho 1\onwrtu pre dvojc 
hustr 11 c;láčlkový orche~ter c: mol na 
~ramoplatne Opusu, vvstupllo Duo man
želov Holbllngovcov 1 v Brollslavo. Ich 
vstup do SKO umotnl Im plnslo sOIIstlc
ké uplatnenie natmll v Ztthrllnlčf. Al or
chester v nich ziska! znnmr.nttých hrá
čov, skusených v komornom muzlclro
vanl. Ich výkon n<~•sol zn11kv sustrede 
ného, ale at uvofmmého. technicky kva
litne podloženého - a do sprievodu sú· 
boru výborne začlet'lovaného - muztcl
rovanta. 

Dramaturgia druheJ polovice koncertu 

opustila osvedeeníl pOctu bHrokovet hud
by a vvdala sa na pC1t ku tvorbr XX. sto
ročia. Nástl'OJOVO skvele pnsadenych, vý
razovo vsak k asenttmentHhtc inkltnu(u
clch 5 ~klad1eb, op. 44 P. lllndemitha 
zvládol subor s prtl-.ladnou zdri.anllvos 
rou. Hlc za predsi:l len prllumnel hlbky 
o prr.swdflvostt lnterpretáťle 

Záverečné Antické tance 11 árie Otto
rJna Rosplghlho boli blltšle Interpretač
nému charakteru, ku ktorému lnkllnu
le SKO. Znamemtá ort!kulá<'lll, vypraco
vané frézovanie, vhodná volba temp, pl
ná ú~sf tvorivého zanietenia boli ton 
nafskvelPJ!lou bodkou za umeleckym zá
žitkom, ktor~ SKO svoJim vvstúpenlm 
pripravil. 

27. a 28. ll. 1975 

Zemll9. skOr k sýtemu dramattzmu a 
patetizmu, než ku melanchOlll lnkllnu
fuct romantický natural ZI!Sl. umelca La
dislava Slováka uplatnil sa v~razno v 
pro!(rame. zostavenom z d!el troch pred
stavuerov romantickeJ hudobne! epochY. 
úvodná predohra Manfred, op. 115 Ro
lwrto ~chumanna vyznela v Slovákovet 
kouret>Cil ako hudobný portrét vášni
veJ. nikdy nPuspokolenet romantickeJ by
tosti prosvedčlvet!:.ef v hudobných 
ú~tlkorh v9razovo exponovan9ch a vzru
::.euých. 

Slovákov J>rlo.,tup k Slovanským tan
com Antonmo Dvor~ka vychadzal z l'h 
rytmtckef žlvr.lnosll - nAraz prercrovn
nej na ukor lohkoo;tl, elegancie a kulti
vovanosti. V tomto smere naJviac zauja
ll č. 7 [Skol'ná - c mol) a č. 15 [Srb
skfi kolo C dur). Na koncPrte Ich od
znelo 8 výber !ltyroch re. l , 1, 6, 7) 
- z pi'Vfiho l z druhého (č. 10, 9. 16 
a 15) porodia. 

S v9hornym amer ickým klaviristom 
kubánskeho pOvodu Horatlom Gutiere
zom odznel pod Slovákovou taktovkou 
2. koncert pre klaviJ· 8 orchester c mol. 
op. 18 Sr.rgeJa Rachmaninova. Gutlerez 
prPuktlzal mimoriadne c;chopnost! nielen 
v parametri terhnlcko· vlrtuOznom. ale ai 
v citoveJ zaangatovanosll a v dynam!c
krt v9c;tavbe. Jeho v9razová palP.IR rov
nako z11hfila v sebe lyrlcktl SJ>flVIHl poe
tickosť 11 dramot1rkí1 Vl'plltosf. l><~tettz
mu~ l eleganciu. kvulltu najfemneJšlch 
r!'I(ISti'OV l kOVOVý lASk <fYIIIIIlliCkV VY· 
hrotPnýrh akordov. ktoré kráo;ne tlomi 
novall n8d orcheo;tr.ilunn pll'nom Sln 
v.1kov ~Prlevod sa o;totu.Wovnl s umel 
cov9m orlstupom: hol spofRhllv9. t'ltliv< 
11 možno povedaf. kPbV bol v dvnam!k<~ 
m ostarni o trochu tem JAjšf bnJ hv 
Ideálny. VLAOT JIR CIZIK 

ného divadla k oslavám tl'id 
~iatehu v~ročla oslobodenia ~tú 
1 do maco a zahraničné zá tuzllv 
operného 8 baletného tl'iPstt. 
Bl:Hie o nlrh hlformute 111111 
1eck~ šéf oporv S D Pavol Ra 
gin: 

Velkfll yfročle chceme 
oslhlt' čo naJddstojnefllm spo 
sobom. V deň vfrocla oslobo
denia Bratislavy uvedieme a 
arzenilu nallcb repertoiirov) ch 
člset jav lskov6 kompozfclu 1 

diel slovenskfch a českvch 
skladatefoY. DomiCI autori a 
diela ruskel a aoYietskej tvor
by by mali byť najYfznamne(
llimt bodmi mijonj prev6dz
ky. 

# # 

Slovenskí IVAN KLAN KY 
madrigalisti 
v SF 

Dna 23. fehruára t. r. r• rdmci ~-omornfolto mtlti'lt 
oryamzor:aného \fDKO ( rwmre~to oltla.~ocanehn rcc1tálu 
ľatjany i'ronovej) vystuprl v ZrkaclloL·ej ~re111 Pr1ma 

-l'rulneho paláca v Brot 1.~iarť' mlacly cesky klav~r~sta l vart 
Slovenskf madrJgallstl s dlrl- Klátl~klí- Bratislavsktm11 publlkr1 nre 1e jeho meno cai· 

gcntom Ladislavom Hotá~korn kom ne::11áme: v rámc1 l11terpódra '70 tispešlle vystúp:l 
vvstuplll nu 4. matiné v ramc:l uko soll.•ta Clwpi•wr.:lro Klal'imello koncertu f mol. 
cvklu J>rémlov9ch koncertov Dramat11rgia Jeho recrtalu pozostávala 1 L'ýtlimko 1 
stoveno.,kl'l CllharmOnte. Táto t oclt1ej skladbu t•ýlul:ne :: romantickej kla~Jirnej tvo'· 
novinka, mesačné ncdelné ·kon- by. preto ze Klarrslqí st ttevytýčrl v Bratislave :a cr et 
cortv. so este dostatočno no- prebojor:uvar diela ttť':::name, ale naopak - demon§tro· 
ujala. a tok no tieto poduJali<~ t'af .woje ttesporr1é kt•alllll na tvorbe :známych, neraz 
prichádza v porovnani s pra populárnych chci. 
vldelnýml abonentn9mt kon cer- Vel mr sympaticky a presvedcivo vybudovnl vdačmi 
tam! sF mene) poslucháčov. Cltromat ickri fantá:ztu a frigu d mol (BWV 903) ?ct 

Slovonskl madrlgal!stl vybra- J. S. Bacha. Suverénne vyrovnanie sa s jej techlllckfiml 
11 do programu svetovú vokál úskaliami, prie:račná čistota pasáží - v rwjjemnejilrch 
nu tvorbu rľnesancle, klaslc:lz- 1 najhtdneJších usekoch, pevnost stavby (najmä vo fú· 
mu 0 romantizmu a dve sl o- ge), umelecká rozvalia i tvorh•Ji 11adhlad - umocner1l 
vcnské prem éry. Rene5ane- výrazným osobnostným vkladom, to boli dcví:u. na kto• 
ných ma l strov reprezentoval rých vyrastal t•likon tohto po:oruhodtlého umelca. "Ja
]acobus Clemens non Papa priek tomu, že fti_ga mala oproti konve11cll o čo~t r(Jch· 
(Vox In ramal. Cyprlano de lej5ie tempo a pedallzácia miestami 11ebrala ohlacl na 
Roro (Do lu bello contrude) n akustické danost1 Zrkadlovej siene, nijako nepolat,ova~a 
Claudiu Monteverdi ( Slclľlo tla napiitl ta lo: v dyrtamickej ako i agogickef výstavbe. 
vorrel moru·e 8 Cor mlol). Da- Klánského prístup ku Smetanovi ( Dve polky : cyklu 
lo by sa potem!zovof o otázke Salórme polky - E dur a 1 mol) vyzdvihuje poeticko~(, 
adekvátnf'ho 'itýlového predne- romantický v:let farttá:ie. Nerozpakoval sa pou!/f ty· 
!>U 1 o výrozne t!.om dynomlr.- pick·Ji romantickú agog1krt a v rubcitach r•eclcl t•:.dv. 
kom prrpracovanl. Ani Inter- 1 pri nie kol konlisobnom opakovaní motívu IIIJJ~f riO l'~ 
prctácla skladieb dvoch pred- a v:.dy L·ku.mé r presved i:ivé riešenie. Popularnu etud" 
stnvllefov vlr.denského kloslclz- Na morskom brehu 1 pri v!ctkom tvoril'om ztlpale cho1· 
mu Josepha Haydna a W. A. pal preclor.:šetkým vrrtuozne. 
Mozarta nemOžemo prltof boz Znamť'ruté predpoklady 1 k velkej teclmlkc akordov 
výhr 1d1• Napriek lntonaenef vo v.~etkýclt dynamrcktích regrstroch, pomernJt t.~tottt 
e1stoto a rytmickeJ dôslednos- v skokoch i dravý, elite mlaclí.~tvý temperamcllt de
t! J>OstrJdnll sme orfznnčnú mo11strova1 Klansky v Lt.~:tovej velkej tran.~cederttnej 
1-.ln olľi\Ú fnhkosť ll vzdušnosť etude "1/armó•lie t•evera", ktorej výstavba trochu ulr
Prlč 11011 toho môie by{ nlll pela prllršným popustením u:dy jeho clr~r.:tplmy a pri 
do~tatui!ná ohybnosf hlasov ·- r•htilo.~twýclt i.\c~·och tiiW/IIwutným sponwlocalllm tallt. 
alr.ho Olrl);HIItOVO OsObité POila- pa. 
ttP. V n.t)lf'Jl'oOm svAtle vyznA- Celrí drull'í polovteu programu venot·al Kláll.,k"ý C/w-
11 tr) or<ohlll. OVI' zbory Z Op. 93 pinOL'ej 1.-lar.:intej tvorbe. Jeho prístup k pn(skémv muj• 
l Drr btH'klrc·htn Fledler. O sile; .•tro!'r jt' t•ysoko tvorwý, pričom Sl vytyč11]e v::dy jednu 
scr Mal 11 Der Fnlke l a Schn naludot•u oblast, /,:toreJ citové zácllve!'y .~a ~~a:1 podat 
mannuv11 lllPsm) pro vokálne čo najlepšie a najplastickejšie. Pri Stt•rtej bďlade -
kvHrt,.to. zbOJ' a klavlr ZIJlell f mol op. 52 zvolil radšej r(;clllejšte tempo leTJ aby 
nrrlrbcn z troch plesni op. 29 · • • . . ' 
ua tPxty Emannuela GPtbela. sa t•yhol prrpadnej romantickej :asneno.~ll, 110 v 1.:6:111 

Juraj Benei ~knmponoval ·n ho prehnal až ::a l1ramcu hrate(nostt a .dedovatelrtosli. 
tcrpretntnc vrlm náročn(> Tri t-.a ro:cl1el napr. od Topcrc::era, v Chopmor:ej Sonáte 
?enskl\ zbory, S61ov9 part soiP· b mol, op. 35, clal'U Klánský viac prrestoru romanttcke· 
volu Mllrl11 Blnho\,1. Moll '~ 11111 m 11 vzletu i fantázii, 110 mekedy a:: ,za cenu jednotno1tl 
vsak dowm. '" ~kllldntnr sa • t J • 1 • k č 1 , 
mlrst.11111 sumout•lnP hrl! ~ tiJI.~ a!'by. e typom tvor1vym, a e e.te ncpre ·r o t ce.· 
mozml.-iiUml fudsk~ho hl us u kom obclo!Jrc mladrst vi!/10, v:rusenello elcirw. Pok ta( v1· 
Ivan Pnrfk vvtvoril z Tudovel tazi ri>Zt•aiJa (napr. v Barhot'l, ale aj v Smetanových 
JliPsnl' Mrel zl hor •mt slovensklí Polkcrclr u v Choplnot•ej .\1azrirke op. 50, č. 3 ). dosa· 
rurtovt"o b_lloulu . Vvsllhol hllla hufc jeho hra tw najvyHie parametre. All' aj úrol'etT 
d~čnosf nl!pt•vu l tt•xtu Tudov,•j o.~tatw;c-11 .•lo:ludieb n•cclč1 o vysok·om ilta ·ularde a >la· 
J)lf'~·IP ll ln~plrOI'Cll '>ll I)Ou k prostej tcär•!wkcj .~rwcrenlte. Prt vsetkych vyhraddciJ 
samo tatnol skl.ulllr. dr.lPnfm 
textu 1 m~>IOd ln 11 tch n'rkof je Klall.,k·ý ··en:,;m talerttom a viac ne:: 1ba nádejou 
konáo.;obn\tn non k v1n1 r1> i:e, l.·tll' l.· la ·rr neho wTJema. 

V. (:lttK V ?.!TVA 

vdkVIIII of:al\iJv.auJtillll, ktoré 
su celkom IHH;vln ll, ~ledovull 
~lllt! l)rii2Skll lllsCIJn.iclu ~10Zdľ 
wvliu nesmrllllného Dona G10 
vanntho l dlrl!(f!llt ) Stvch re 
ž o. 1:1 :>1 Mack ú l s nwdzlllároll 
n9m :ollf!Váckvm obsaden1111 
um•!lt'O'I soctollsttckych kr<~tln. 

lldl'lom Salome vyrovnal l sub
•·et!l z rodu Desplny, svoJ ver-
ký vokálny talent potvrdil rnld-
tlý nemecký barvtonlsta Bernd 
\\'et kl ( )ochanun ). otcdlnPlé 
výrazové schopno~t! zaS<J b9-
valll wagnerovské hviezdy As
trid Vurnayov~ [Hcrodlosl 11 
lions Belrer ( H!ll'Odos 1. V R!
golottovl dominoval zrelý vo
klllnv v9kon p8ťdeslatnlka Ro
landa Panerala l na Javisku IO-
lo (IJoiJU dopostar nespieval) , 
zálltkom bol l autentický vot
voda v podstate tuctového zJa-

Pred nlekolk9ml dl)am! oslá 
vila 55. narodentnv sólistka 
opery SND Marta ll1eleroYá. Vo 
kálne Sttld!á začala este na Hu
dobneJ a dramatlckel akadémii 
u legendárneho prof. Egcmu. 
absolvovala na Státnom kon
zervatOrlu a ut v priebehu voJ
nových sezOn st!lla sa sOIIst
kou opery SND. l:'o sérii men
šfch prfležilosU kulminovali 
schopnosll Melerove1 dramatic
kého sopránu na pt·etomo šty
ridsiatych a pätdes!atyrh ro
kov. Vtedy, okrem ln9ch uloh 
vytvárala at náročné party 
cudzeJ kňažneJ v Rusalk~ 
Anežky vo Dvoch vdovách,San
tuzzy v SedliackeJ elf. Eleny v 
českoslovonsket premiére Plp
kovovho Momčilo, Mon!uszko
vet Halky. O nlf'kolko rokov 
pribudla k týmto postavám 
úloha Buryfovky v noštu-
dovanl Janáčkovet Jet pastor
kyne. Postupne umclkyl)a pre
Sla na charakterový sopránov9 
11 mezzosopránový odbor. Ro
ky sme fu vldavall ako Larlnu 
v Eugenovi Oneg'novl, čl Glo
vannu v Rlgolettovl. schopnos
ti charakterového herectv11 
demonštrovala ako Babka Pot
ráčka v naštudovanl lloloub
kovef Rodiny, komedlálne da
nosti vo flgťírke Marcollny z 
Roso;fntho Barbiera zo Sevlllv. 
K l'dlvllč!>lm umeleckým Ospe
chom Marty Meterovef v pos
lf'dnom dosaťročl treba prirátať 
postavu Madelon v lnscr.n~cll 
Gtordanovho André Chéntera, 
kdo na miniatúrnom priestore 
dokázala ťíspornýmt hereckými 
l vokálnymi prostriedkami vy
tvorit plastickú štOdlu vlaste
necky cltlacet matky, 

V Jl6dlu rokovania Je d 
jazd baletn6hu aíaboru llo Ta
lianska 1 dielam( Vlleca, Ja 
náčka a M. Novika. rovnako 
aku ičlnkuvanie Komorného 
súboru opery a baletu SND na 
ntájOYUm fetltfvale Y juhosiO· 
nnskom Osjeku (Zimmer, Ja 
náček, Benda). 

- V rimcl druiobnfcb uta
ho, 1 významnými opernými 
l nitl ticlamt bratských krajin 
uskutočni 111 začiatkom Jiua 
zá jazd opery a baletu do Bul 
harskej ludovej republiky. V 
priemyselnom BlagoeY11rade 
uwedlewe baletnf Yei!er a Su
choňovu KrtHiiuu, v Sofii po
pr( KrútAave faaičkoYu Vec 
Makropulos. 

- V dňoch 18.-21. jána bu
di oba nale súbory yystupova( 
na javl11ku prab k6h 0 Smeta 
novbo divadla. Divikom ' htu
nom meste poníakame baletný 
večer, FreioYu roapriYkOYi 
operu Martin a slnko, Kollero
'o JH)zoruhodn6 naltudonnle 
BeethoYenovho Fldelia a dn 
predstnenia Gershwlnonj Por. 
IJ a Besa. 

\u 5C~ne Státneho dit·udla v 
Kosicwch sa v H1,1Ce11acii \f o· 
::artovej Figarovej svadbu 
pred.~talllla členka 1Jru t1sla v.1kej 
Novej scény, soprartistku Da,;
tta Markovičová (7. ll. t. r.). 
V jav1skovom stvárnem po.1ta· 
vy Cherubína ukázala r emese! 
ttri zručnosf a sktl.1enoM, ele 
gatiCill a hravosr spolu s vnú. 
tomým pochopením a prccíte 
nlm po~tavy. V spcl'áCkl/ dtfe
rcncot•anom prednese, vláčnom 
piane, ozdobnou kantilénou a 
:a jasnej artikulácie :znel jej 
tón vrele t imbruJríco aj v ni:: 
kych mezzosopránových polo· 
llách. 

\' ZIII\SIP rPZlsérskef prá. e 
stula rozhod1w v popredi vle
dP lS~tl Su lome Gotzu Frlcdrl· 
chu ~ll)(t!slfvno vytvarným po
J),ttfm l v Pl'lum čuwhcrnu vy
pruruvuncl hereckeJ ..:lo1.ke 
r buz dublerovl), strhujúca 
mnolwtvárnym slellovunlm tnct
nuwučnPho v9klodu - drámy 
chu•·nbnc1 sexuality V Čll'lO 
koncertt~ntn\·ch expPrlmentova
nt ~ dlf~luml vorkllho tallnnske
ho klao;tkn prekvapil kopro
duktny Rigoletto pocllv9m te
le\lznym rnallzmom v lnten
cl,lch čusto lnhkoválne spo
chvhnovonliho rC8llzmu vrr
dlov~kého. Inscenácia Bánk bá
na nomohla, smnozretme. od
stránlf slabtnv v stavbe libre
ta rok ner.hcPio vážneJšie sla
hat do štruktury diela l. vynik
la zato mimoriadno citlivou, 
čistou a profesionálnou orácou 
s typlc:ky tr.Jevlznym! pros
lrledkuml [ st rih. i1čtnné vyutl
vanle hereckého detailu] Sko
da. te v pražskom Don GJovan
nlm smr. ani no okam'h neoo
citlll retlsórov postoJ k predlo
he. ookus o vOklad. Inscenácia 
tiež hrelilla na 1>rlam zarátalO
ce ncgovanle základných prv
kov deJove) logiky r prlchodv a 
odchody postAv. zámeny, pro
vleky!). V zmysle televlznef 
operneJ ré21e sme sl s týmto 
Glovannlm v lntervtznet slell 
zreJme vefkt:l reklamu nenaro
blll. )e čo naprávať, pretole 
ortpod Dona Giovanniho nie te 
oledlnPI9 - v poslednom roku 
sme rovnaké v9hrady museli 
adresovať l adaptáciami Bar
biera zo Sevilly, Eugena One
Kino a Trubadt:1ra. ktoré navy
še zbytočne a zväčša al no
zmyselne Pxporlmentovall ~ 
vnt:ltornou dramaturgiou diel. 

vu verk9ch operných scén F. 
Bonlsolllho a kry!ltall cká. vo 
farbe už tradično tallon~ky 

tmavšia Gllda M. Rlnaldlovllj. 
Vo Fercncslkovom naštudovanl 
Erkelovet opery sa predstavil~ 

celá pletáda dnesných opOr bu
dape!ltlanskel Státne! operv v 
čele s ncstárnuctm predstuv tte
fom titulneJ úlohy J. Slmán· 
dym. SOI!stlcké obsadenie Do-
na Giovanniho bolo značne ne
vyrovnané. Nad priemer Sil tt· 
čll Gfuzelevov Giovanni [s vý
nimkou fdkopádnet šampan
skel árie. zreJme dosr n~ručnP I 

pro le ho hlbsl, sonorn9 bas 1. 
skvelá donna Anna E. Moldo
veanuovet a zdravo a IO,Illfi,y ~ 
nekrehká Zerllna G. Plsarenko
vet. K tomuto triu možno v•l· 
rlilat l obdivuhodné hl11so•é 1 
herecké komedlanstvo K. Ber
mana l Leporello l. Och man, 
ktorého don Ottavto Je dnes 
mOdou nemeck9ch Javisk, n~ 
nadchol a neobsto!{ v porovna-

V pláne umeleckých prlspev
kov opory Slovensk6ho nArod· 

- V d vere 1e16ay, y pr
Yfch jiloYfch dňoch cbceme 
uspokojiť llroké dlYíckl! ahP. 
mie alonnskliho Yldleka. Nale 
inscenicle uyfdla nielen tradlč 
ne na letných hndobnf ch JJO 
dujatlach y Plelťanoch a Tren
čianskych TeJJllclach, ale aj ' 
Prinldzl, ~Iline a Banskej Bys 
trlcl. ... 

Text: I. Jurkovič 
Snlmka: J. Bereš 

V priebehu posledného mP.
slaca mali Bratislavčania mož
nost sledova( malý telovlzny 
opern9 resl!val. Budopeštlanskn 
tel evlzla ponllkla Inscenáciu 
Verd iho Rl~toletta l koproduk
cia Taliansko - NDR), ktOľl) 
bY sme v dohfadnom čase md
ll vidieť l na našich obrazov
kách. a nov9 televtznv tvar ma
ďarsk!' l národneJ operv Bánk 
bin od Ferenca Erkel11. Z v1e 
denského programu vzrušilo 
B!ihmovo a Friedrlchovo naštu
dovanie Straussovel Salome, s 

Styri tolevlzne Inscenácie bo
ll l otedtnelou prrhlladkou spe
váckou. Amertrká Grékyňa Te
resa Stratasová dokázala. že v 
podmienkach l!otúdlf dokáže sa 
s exponovaným dramatickým 

nf s lnterpretdclou Schrelero
vou (o nebohom Wunderllchovl 
už ani nehovoriaci) 11 - bez 
lokdlpatrlotlzmu - basisti r ov
nak9ch, ak ole lepšieh kvaltt, 
h ko boli predstavitelia Masetta 
ft komtOra by sa našli l v pral!
skom, čl bratislavskom ND. 

f, aLAJIO 



Eugen Onegin 
v DJGT 
Pri nfkýt:h operných plátnach Bystri

tauo., sme si v priebehu rokov už ako 
11 zvykli na to, že spravidla bývajú ko
mornou para[rázou vytúženého tvaru. 
Miniatúrne javisko, snaha, prispôsobil 
'fýpruu zájazdovým podmienkam, per
manentná personálna nedobudovanosť 
kolektívnych telies (orchester, zbor ), 
uvyrovnaný sólistický súbor, v ktorom 
111 povedla zrelých členov zo sezóny na 
aulinu objavuje vysoké percento začia
tohlkov - to vietko poznačovalo pok••
IJ opery DJGT v oblasti ,.verkej" dra-

Stefan Babjak v titulnej postave Caj
lcovskélto o pery. 

maturgie. A hoci väčšina problémov, naj
mii tfch kádrových, pretrváva, predsa 
marcová premiéra lyricko-epickej opery 
Euaen Onegin od P. I. Cajkovského na
nai!nje, fe nová umelecká krv v čele 
telesa mô~e - .pr i predpoklade dlhej, 
tr)lllzlivej, umelecky poctive j práce 
apdsobiť kvalltatlvny zvrat v praxi tor
ko •iskutovanej inlUitúcie. Náročné Caj
konkliho dielo v nailtudovanf umelecké 
ho Hra dirigenta Miroslava Smfda a re
tlslira Petra Dorra má , pochopitefne, ďa
leko lc jednaznačnému ume lecké mu vf
ta:ntvu , nemii:le preklenúť roky bofavé 
momenty banskobystrickej opernej pra
sa, ani fakt že obaja umelci sú vlastnr. 
" oblasti živého divadelného o rganizmu 
v Istom zmysle začiatočnlkmi, zbierajúc; 
mi pné skúsenosti. Šmldova a Dorrova 
Jráca je viak sympatická v tom, že sa 
Im podarilo vytvoriť vo v§etkých zloi
kácb vyrovnané, ~týlovo pomerne čisté 
predstavenie a že naznačili svoj osob
aostnf prínos práve v tých sfér ach, kto-

ré v opore DJGT posledných roko-r dali 
by sa nazvať stojatou hladinou, status 
quo sebauspokojenia. 

Co Smldovmu orchestru chýba na zvu
kovej plastičnosti , to vyvažuje zvukovou 
kultlvuvanost'ou kvalita tlvne r ilznorotlé
ho telesa ; nie v~dy sa mozrejmý kontakt 
s javiskom vydarenou snahou o samu. 
statné uplatnenie orchestrálneho prvku, 
na jmä v prv9ch obrazoch, bohat~ch nil 
komplikovane jš iu motivickú š tru k túru . 
Co je dôležité - preds tavenie. ktoré 
spravidla vždy hrozi ťazkopádnou zdlha
vost'ou, má potrebný spád, a to aj bez 
pomoci .,tradičných" bystrických škrtov. 
Začlnajúcl r ežisér nezaprie, že sa uč il 

u Wasserbauera. Rutinovane aranžuje, 
pokú~a sa do akcie zapojiť i zbor, ob
čas sa už aj objaví snaha po kresbe spo
lol!enského zázemia postáv. Záverečná 
pointa s osamolým, zúfalým Onegin nm 
v ostrom svetelnom kuželi na stmavnule j 
scéne miiže sa zdat pr isilácka a je j 
e t ckt a ž priveľmi závisl od citlivos ti a 
presnosti osvetľovača - je vilak svedec
tvom odvahy nenspokojiť sa s klllleovi
tým aranzova nlm prvého plúnu pribehn, 
al e ai za uilrna t' k svojim hrdinom posto
je. Od týchto prvých pokusov vedie ces
ta k výk ladu inscenovaných diel. Rezer
vy nazna~uje režisérova práca na tvor
be dramatických charakterov. Lepšie sa 
mu darí v spoluprá ci so skúsenou D. Ro
hovou vykresliť charakter Tatiany, aj 
postava rojčivého bás~a vcelku prista
ne subtíloem~ . mladistvému typu V. Ko
elá na - Onegin však zostáva prUill :Zo
viálny, sympa tický, chýba mu lak tro
chu ,.lesk" verkého sve ta; zrelá t emt 
v pustave skoropubertálne j Olgy Je aj 
v tejto inscenácii (tak ako vliadc) prob
le matická . Prvé obrazy sf1 ešte ro·zpal: ité 
(i vo výtvarnom l'iešenl hosťujúceh n 

P. M. Gábora). pomerne presvedčivo však 
vychá dzajú obe plesové scény - prvá 
pricstorovou rozohranosťon javiska. dru 
há vtipným výtvarným riešenhn, ktore 
za pomoci bočných paravánov dosahuje 
na javiWatku ilúziu akej- lake( priesto
rove j blbky. Obom pridáva na účinku v 
oo brom zmysle rutinovaná choreogra[la 
ďalllieho hosťa , Jozefa Zajku. Vôbec naj
vydare nejšia ie súbojová scéna, výtvar
ne, herecky, gradáciou napätia i celko
vou atmosférou. 

V medziach svojich momentálnych dis
pozicii vyrovnali sa so svojimi úlohami 
predstavitelia hlavných partov. Hlasove 
n:l málo svieža Taliana D. Rohovej ťa žf 
zo schopnost( výrazovej §ká ly, Onegin 
S. Rabjaka nalll'ádza resty vo vysokej 
polohe mäkkosťou a farebnosťou stre
dov, Lensk ij V. Kociána sa prljemnejš le 
počúva v no.~nom piá ne a mezzororte 
než v dramaticky exponovanejších pasá
žach, 1. HadrabovJ ( Gremin) zostali stá
le elite obdivuhodné sonórne hlbky. Ob
sadenie tma vého dramatického sopránu 
l\J. Murgai ovej do partu Olgy treba po
važovať za východisko a núdze v situá-
cii, keď v slibore niet knltivovanébo, 
ohybného altu. 

Kritériom tohoto pohladu bol súčasný 
stav bans kobystrickej opery. Problémy, 
ktnré v tomto IP.I ese pretrvávajú, žiada
jú r ieilenie, nemožné bez velkoryse j pod
por y zainteresovaných orgá11ov. Premié
ra Engena Onegina totiž potvrdila . že 
chu ť do práce umelcom z DJGT nechýba. 

JAROSLAV BLAHO 

Giselle - príjemná a poetická 
Každá umelecká epo

cha vydá :zo svojho vnút 
ra klenoty, ktoré pretr
vavajú histor ické obdo 
bia a stávajú sa trvalým 
článkom reper toá ru ume
l ~ckých telies - diva· 
die!. Devätnáste storočie 
- a s ním spojený ro· 
mant i :zmus o tanečnom 
umení - zanechalo nie
kolka veľmi krásnych 
diel, ktoré sa dodne.~ 

hrávajú na svetových 
scénach - či už vďaka 
svojim literárrtym pred
lohám, alebo hudolm~j 
kompozícii. Zároveň sú 
túžbou každého baletné 
ho umelca - interpreta 
Pre romantizmus je cha 
rakteristické preferova
nie ženských predstavi
teliek, čiže interpretka
balerína stáva sa ideálom 
tohto obdobia. Dalším 

znakom romantizmu je 
zachovávanie dualizmu: 
reálny s vet a s vet ne 
skutočný, pl11ý IWdpr iro
dzených bytost í Ku kla
dom tohto obdobia v ta
nečnom umení t reba pri
písať aj t o, že sa na scé. 
ne objavuj e i svet pro~· 
té/10 ľudu a prvky štyli
zácie ľudového tanca, 
pretváraného do podoby 
potrebnej pre balet. 

Sovietska opereta v Košiciach 
V o l nf v ie to r. Hudba - I. O. Dunajevskij. Libreto - V. Vlnaikov 

V. Krecht - V. Tlpot. Preklad - V. Mikulášová. Úprava - S. Mereiii - R. Ski'e
pelc. Réžia - J. A. Benda a. h . Choreografia - St. Remar a. b. Scéna - Lad. 
Sutina. Kostýmy - A. Prážmáriová a . h . 

P re m 1 ér a : 18. a 19. januára 1975. 

Inscenácia o periet Je vždy novým 
problémom pre dramaturga - a1 pre 
ostatných javiskových tvorcov. Najdôle
žiteJším 1e pritom zásadný boj proti 
všetkému, čo opereta (a divadlo vôbec l 
dnes už neznáša: bezobsažnú tea trálnosť 
vonka jš!ch efektov, nelogickosti, schvál
nosti , šaržu a šablónu. AJ opereta -
ako každý Iný divadelný útvar - mu
s! hovortt prirodzeným, zrozumltelným 
jazykom náročného diváka našej súčas
nost!. 

Košickým umelcom s tl tieto vážne 
problémy vtac ako známe. V posledných 
rokoch dokázali , s akou vysokou zod
povednosťou a serióznosťou prlstupujn 
k realizáciám tohto žánru,, ktorý má v 
radoch obecenstva nezmenšujúcu sa ob
lubu a popularitu. Stačf spomenúť Vo
U ikovu r~žlu Offenbachovho Modroľúza. 
llebo if Raclovu vkusnú inscenáciu Ned-

!Jalovej Polsket krvi. Oba výsledky Jen 
npevn\11 náhfad, že ak ide o hodnotné 
tituly (a predovšetkým - umelecky kvu
litné výkony na profesionálnej úrovni). 
opereta ešte 1 dnes dôstojne obháj! s vo
ie právo na život. 

Po dvoch spomlnaných klasických titu
loch Státne divadlo tentoraz prekvapilo 
klasickým dielom Duna jevského, opere
tou Volný vietor - od a utora, ktorý v 
povo jnovom obdobi svojho vzniku bol 
prlcbojný myšlienkou, aktuálny politicky 
a jeho idey a bojovnosť vtedy sUne re
zonovall v obecenstve. Dramaturgia sa 
t·ozhodla libreto prepracovať, zmoderni
zovať po jazykovej a osviežiť po obsaho
vej stránke. 

Bolo na hosťujúcom režisérovi z ko
šickej televlzie J. A. Bendovl - ani v d i
vadelnej prác! nie neskC1senom - ab\ 
umelecky Crčlnnýml prostriedkami vyslo
vil Ideový zámer diela . Inscenácia nes!P 
na sebe pečat úsll1a: dôstoJne reprezen-

Di el a overen~ ~asom, 
vycibrené do dnešnej po
doby nie sú vždy lahôd· 
k:Ott pre recenziu či úva. 
lw. Majú už svoj e urče
ne estetické normy, uce
lelltí a nemenntí fo rmu a 
efekt. Ostáva teda :zväč
ša hodnotiť interpretač
né :zvládnutie tanečných 
partov. celA·ové choreo
grafické riesenie. výtvar
né st oámenie i hudobnú 
reprodukciu. Premiéra 
baletného súboru SND, 
ktorej titulom bol prár;-:1 
typwky roma1ltický ha
let Giselle, pr iniesla rue
kolko príjemných pre· 
kvapení a konštatovaní 

okrem toho faktu. že 
do repertoár u našej scé- * 
niJ sa do.~tal klasický lt 

, opus, ktorý by mal uspo· ~ 
kojiť dnešného diváka. ..._ 

Premiéru pripravil, t. ,.. 
j. novo1wštudoval cho- * 
reograf zaslM;ilý umelec * 
Jozef Zajko, podľa cho- * 
reografie a réžie star ých ~ 
majstrov - · J. Corall ih?, 
J. Perrota a M. Petipu. 
Choreograf toto dielo s 
úspechom inscenoval 'la 
scéne SND už pred nie· ! 
koľkými rokmi. T reba * 
pozna~7Jenať, ie duchov- ! 
ným otcom balet u vol ..
zrtámy francú:zsk1f literát ~ 
1'heophtle Gautler, mšpt *~ 
rovaný /leineho ,,Deľ 
Alemagne" pripravil s 
libretistom V. S. George· 
som šťastné a pre tarwc * 
vh;d~~:l;~:::

0

kor1cepcit n ~* 
ciwreografickému ne.~e- . 
niu: choreograf Juz.e] 
Zajko pl11e rešpektujúc l 
trad1Citú formu, jednotu 
dramatíckej a pohybovej 
časti vypracoval balet 
precízrté a svojským 
(najm. v detailnom 
stvárnení) spôsobom dal ll: 
oýslednej forme svoj ru- !!' 
kopis. Príjemným zážit- * 
kom bolo sledovať práctt ~ 
baletného stíboru SND. 
omladené/to na nepozna
nie, čo je iste výsledl.:o•n ie 
ri pome j práce vedenia ir 
baletu ako aj divadla. Zo t 
sólistickéf10 obsadenia: .... 
Giselle - Gabriela De .,. 
movičová a Viera Kolá
rová. vojvoda All.lert -
J. P. Plaunik, ktoré ľ.i 
plne zasl títi absulutó
r iwn , rád by ~om vy
zdvihol výkon nádejnej 
V. Koláro uej, ktorá prí
jemne p'rekvapila milov
llíkov baletu technickým 
stvárnením i hereckou 
kreáciou. Albert v poda- ! 
rtí J. P. Plavnika poprt .,.. 
nespomJjclt· tecltnickýcll 
kvalitách by mohol byf 
trochu príjemnejší po 
st ránke v,(jrazu. Z men
ších sólistickýc/z vý~tu
poo treba spomenúr ŕli
lariona v poda11í Jozefa 
Doltnského a Myrthu Da. 
mce Pilzovej. I-ludlm 
Adolpha Ch. Adama, me
lodicky príjemnú a at 
mosfére diela zodpooeda
jti.Cu zvládol orche~ter 

SND pod vedením Gera•
da Auera na Uandard•rej 
úrovni. Scéna je prácou 
J. M. Gábora. kostýmy 
navrhla G. Polónyiová 
a. h. EMIL BARTKO 

PIESNE A TANCE Z VlETORISOVHO KODEXU 
Očinkuje Camerata Hungarica, umelec ký vedút:i Lást ló 
Czidra 
Hungaroton LPX 11577-78 

Vtetortsov kódex ie od čias teho objavenia predmetom 
ln lonzfvneho štúdia muzikoiógov. Veď doba vzniku tA J
to významnA1 zbierkv svP.tských in~trumentálnych skla
dieb a duchovných piP.sní ie zahalená nepriehiudn9m 
závojom. Zo 17. storočia poznáme dodnes sotva vtac 
uko ni:iť-sesť zb1erok podávujúclch ~t 1•učný prehľad o hu
dobnom repertoári ll<i hradoch . zámkoch, v kašt iCIIH.h 
ll rezidenciách bývaiól1o horného Uhorska. Štúclltlln 
týchto pamiatok je o to aktuálnejšie. ze patria k mlad 
sim obJavom muz ikológov . ObjavHnle novej paml!Jlky 
doplna, rozširuje, ba nlekHdy aj korigujo nase poznatkv 
o hudobnom živote určtlého obdobia. 

Zauffmllvym pr!spevkom k výskumu tancov a piesn i 
z V!etorisovho kódexu sú dve gramoplatnfl vydavatel
stvo Hungaroton. ktoré sú predmetom našeJ recenzie. 
Pr! realizácii vybraných skladieb tvorcom neslo o beZ
nú umeleokú produkcin s h!sto.rtciw-reš taurótorsl. ýml 
tendenciami. ale o čosi viac: ukázať plesne a skladby 
Vtetor!sovho kódexu v kontexte Ich známych varian
tov z dobove1 hudobnej ltteratury a presvedčiť poslu
cháča o Internacionálnom charaktere hudby 17. storoči a. 
Umelecká produkcia tohto zamerania zastupuje č!astoc
ne výskumnO prácu muzlkoióga a podobne ako on pred
kladá výsledky svojej práce širokému okruhu m!lovnl
kov hud by. Na rozdiel od hudobného vedca sa to usku
točňuje bez náročného sprostredkovHtera, ktorým je trd
dičná - len úzkemu okruhu ľudf známa - odborná 
literatúra. VýslP.dkom tohto netradičného pohľadu na 
realizovaný hudobný materiál 1e Pargamasca vedra Par
gamasco Var!J't od S. Scheldta, Galtarda vedľa plesne 
Ach. w as sol ._ . a lebo Ach co smutny .. __ Corant vedľa 
Schmelzerovej Gavotta tedesca a lebo Practortovho Bal
letu z Tcrpslchore. Sstesly gest nestala nema vedľa ľra
etortovej Courante de mons!eur de Terme a pod. Vo vý
bere skladieb cltime teda siint1 ruku muztkológa, v tom
to prlpnde pravdepodobne Zoltána Falvyho, ktorý je 
autorom úvodného slova k vydaným gramoplatniam . 

Realizácia skladieb vychádza v - podstatnej mJe i'P. z 
folk lórnej ornamentiky, čo by Inak nevadilo, keby ne
bola jednostranná. Néljviac pochybnost! má me pri rea
lizácii nlekto•r9ch skladieb so slovenským! nadp!sm•. 
Pri topatkovom aJe.bo klobt1čkovom fz neznámych pri
čin nefiguruje v nadplse) dos táva realizácia polohu nie 
slovenských. ale r umunských alebo balkánskych tancov. 
(Pri tejto pr!letltostl treba znova oceniť záslužnú ume
leckú činnost Miroslava Venhodu, ktorý pristupuje k 

realizácii diel zo slovenskej hudobnej minulosti so zna
losťou problematiky, bohatými skúsenosťami a umelec
kou náročnosťou. ) 

Gramoplatne obsahujú popri clarfnových Intráda r.h 
a piesi'lach s textami poché!dzajúctmi z Iných prame• .. ov 
rôzne typy sultových tancov a choreL Z Inštrumentalis
tov vyniká výkon László Czidru, ktorý majstrovsky ovlá
da hru na všatkých typoch zobcových fláut. A. MOZI 

tovat al v obdob! osláv 30. výročia oslo
bodenia Koš!c. No výsledok jednako ne
bol úmerný vynaloženej námahe - na, 
priek tomu, že väčšina v~konov bola na 
dobreJ úrovni. 

Ré~ia sa ešte vo viacerých detailoc h 
rozchádza s primárnym! požiadavkami 
operety. pŕe ktort1 je nes~rávtteiná an i 
prlvefká opisnosť (filmové dokrútky), 
ani herecky nezvládnuté činoherné vý
stupy. 

Zmienku si zaslt1ži na prvom mieste 
Stella Katarlny Merešš ovej, v premiéra· 
vý večer mimoriadne disponovanej, ta k
že jej plnozvučný soprán a tempera
mentná bra mala operetný šarm a pod
manivosť. Allernujúca Eliška Pappová -
primerane k Intenzite svojho h lasu -
slelesnila Stellu v komornom laden!, ako 
krehkú dievčinu. Partt1erom oboch bol 
tenorista Karol Mareček, ktorého parti
zán Markos sa nezbavil opernej nehyb
nostl. I hravosť, strhuJúce tanečné tem
po a pôvab Boženy Hanákovej v úlohe 
ťl•pity osviežovali práve tak, ako pri
jemný Miky Lad. Pačaja a dvaja námor
n!ci Filip a Nikos (Peciar, Klein) , kto rl 
sa postarali o humor a vtip. ústrednú 
p!eseií o vofnom vetre s vefkým úspe
chom spieval J. Somorjal v ú lohe pokro
kového herca Gallo. Ziaf, jeho hereck9 
prejav bol plný neprirodzeného pátosu 
a bezobsažných gest, nepodložených rud
skou vieryhodnostou. Ideovú presvedči· 
vost nezvyšovali ani zd vihnuté päste ta
nečného zboru, ani filmové dokrt1tky, o 
ktorých sa ktosi v novinách neprimera
ne vyjadril ako o .. košickej laterne ma
gike ". 

Košickým umelcom sa nepodat•\lo ro.z:
vtnút všetky plach ty, aby sa do nich 
.. volný vietor" naplno oprel. No zostanf! 
Ich zásluhou. že sa dalšf poučta na chv
bách a táto opereta sa stane kmeňový\n 
repertoárom spevoherných divadiel . 

GIZELA MACUGOVA 

• Dňa 14. marca t. t'. sa uskutočn ilA 
olenárna schôdza členov Tvorlvf!i 
komisie muztkológov Zväzu sloven 
<>kých sklad,tte!ov. Na schôdlu bO• .J 
oozvaná dr. Teodora Kukllnková, CSr .. 
ktorá prednášala na tému Krllél'ium 
hodnoty Hlavným prlnosom prednás
ky bolo viacero nových postrehov o 
otázkach umeleckej hodnoty z h!'l
diska oostoia motiArného marxi stu V 
ďalšom priebehu schôdze sa skutoč
nilo zhodnotenie oráce za uplynulý 
rok, ktoré vyznelo pre našu siove:l
skú muzikológiu ako značne obsažr1é 
a kladné. Pred záverečnou dlskus!Oll 
odovzdal vedúci TKM dr. Ladislav 
Mokrý CSc.: nov9111 činnom a kandi
dátom mu?.lkologlrkel komi~IF člen
ské a kandidátske preukazy. -ava· 



NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOST 
to za potrebné povedať o nich, 
aktlho sú druhu. prečo Ich au
tor zložil tak a nie Inak a čo 
nimi zamýšrat povPdaC. Dá sa 
to, samozrejme, 1 napfsaC do 
programového bulletinu, lenže 
la chcem svoJe koncerty robiť 
akosi oo novom, lebo muslm 
konkurovať gramoplarnlam. Kú
plC sl platňu s prlslušnou hud
bou a počúvať (u doma, to te 
dnes pre rudi ovnro pohodlnt'l
šlo. ako navštovovof koncert y. 
nolmll v našom spot očon!>kom 
zriadeni, kdo rudla nema(Ct tor
ko vorného času ako u vás a 
platniam dávo!Ct prednost. Ak 
lP koncert pro nich čhnsl no 
v~m. tok nmi prldu. 

JEAN 
PIERRE 

JUMEZ 
S ttm Iste s6vlsf al dl re

pertoár, bohot~ na skladby 
lipine neznáme, od autorov z 
celóho sveto. 

S umeofm tohoto mlad6bo lraocilakeho gltuiatu sme sa 
atretll oa mloulorol!ofch BHS. Jumez, aaoleteot · propagátor 
klaalcket hry oa lpaalellket altare, atal .. IYOjou bohatou 
koacertaou l!laaoafoa ID6my takmer oa celom nete. V Bra
tlala'fe 11 predltull nclt6Jom, 101tanatm a diel Cblleaottl-

, ho, Tarregu, Bondooa, Jollnta, Panloa, Bonillu, Vlllu-Loboaa, 
Laura, Brouwera a Pero~mbuca. 

Motrm túžen9m clerom JA, 
obsiahnuC vo svo(om ropertoá· 
rt ce19 svet, o preto vera ces· 
tu(em po európskych kraJI
nách. Všade sa snažfm kontak· 
tovar a lnšotrovaC skladatorov 
k tomu, aby pra mr,a zloflll 
nové diela. Dúfam. že at zo Slo· 
venska sl čosi odveziem. Mám. 
samozre jme, hrot, ale pokia 
dám za nebezpečné pre postu· 
cháčov l pre lnte~pretov po
l!ut. r esp. hra t ~tá le tlo Isté 
známo skladby. Zl vot. to (e po 
hvb. ktorý nemožno zodržot 
Držať s nim krok mOžem Iba ~ 
novou hudbou. 

So svojou gitarou ste preces- má tri dimenzie a medzi ne 
tovaiJ prakticky celt net. Ako patri at gitara. Ak hrám urči-
tu prijímajú napriklad Y hli- t9 tón na rôznych strunách, 
skfch krajinách ? ziskovom 1 od ll né farby. Me

Bol som at v sovernom Vlet
nume - za vojny. lludbu tam 
vyučovali, hoci učitelia pOsobl-
11 súčasne v armádo. Gitara JO 
t am obrúbená. Napokon dnes 
už na celom svete patr! medzi 
na (populárneJšie nástroje. Azda 
Iba v soclallstlck9ch kraJinách 
nodoslobla celosvetovú popula
ritu. Vezmime sl napriklad So
vietsky zvllz - mG 7.áplavu vy
nlkaluclch klaviristov, ale Iba 
n okofko profeslonálnvch gita
r istov. Preto som prl!{lel 1 k 
v ám, aby som pomilhal tento 
ná st rol spopularizovať. Prvou 
kraJinou na svete - čo S8 t9-
ko záulmu o gitaru - te dnes 
Japonsko. VydilvatO tam dokon
ca l nlekorko časopisov, ktoré 
sa venu(ú v91učne gitaroveJ 
problematike. 

dzi týmito trold lmenzlov9ml 
nl\strolml má gitara unikátne 
postavenie - Jediná mOže In
terpretovať polytónlu. Pokla
dám tu za nástroJ. na ktorom 
možno zabrať prakticky všet
ko. 

Vrol Ile! komponuJete. Na 
svoJom bratlalavakom koncerte 
ate sa vlak 110 f. iadnou notou 
skladbou nepop~illi ... 

Organ má bohatšie moznos
ti. Av~ak medzi organistom a 
Interpretovanou hudbou te pri
vera techniky, a preto tu nik
dv nemOfe prlsC k vyjadren iu 
osobn9ch pocitov, neraz mo
mentálnych. ako pri gitare. 
Hudba I>Odaná gitarou - to to 
šesť strlín na rezonančnej do,
ke a Interpret. Vorml (Pdnodu
ché, ole v telto kombinácii dá 
sa vyJadri ť všetko - a to te 
na gitare to grandiózne. 

Zauar komponuJem Iba prP 
seba. Raz. at budem mat viac 
času. chcel bv c;om spracova( 
pre .~elta ru zvukov~ matorllll 
ktor9 som sl priviezol z Atrl· 
kv. kde som dlhši /'as žil pria
mo s domorodcami. odiOčenť• 
od civilizácie a zaznamenA va 1 
lrh hudobné orPiovv 

c" by ate dodali na lhllr 
nlil hn mzbovnru? 

Ca-; to usporadúvam lnterprp
tačné srmlnáre. nalmll v Ame
rike. Preto by '>Om azda asoorí 
touto CPstou mohol daC vašim 
g itaristom (Pclnu rodu, ktorou 
sa vždy riadim: hráč musi do
mlnovat nad hudbou. Je zlé, ak 
orad udretfm akordu mvsll na 
pr toklad. Ten musi bvf auto
maflck9. I nterpret musi vle!lt 
svo le prsty, o nie naopak -
byť veden9 pr~taml. 

Co da vilbec priYiedlo ko 
Bitarc? 

Spreddaete nole 
aprlnodofm alovom 
Ylade? 

koncerty 
Yldy a 

Odpoviem nepriamo. Moja od
poved sa asi mnoh9'm nebude 
pill! l t. Rozlišu Jem tr• druhy hu
dobných nást rotov: s Jednou di
menziou - čembalo, ktoré mO
~e vydávať Jen tóny iedn&l tar
by a dynamiky; s dvoma di
menziami - ako napr. klavfr, 
ktor~ má už dynamické mož
nosti . Natvllč!:f počet nástroJov 

Iba vtedy, keď neviem, čl sa
motnou hrou zlskam dostotoč
n9 kontakt s poluscháčml. 
T9mto spôsobom chcem al pub
liku ukázat. fo muzikant nic te 
hudobn9 automat, ale flvá bv· 
lost, ktorá vto al hovoriť a 
premýšrat. Uvádzam vera no
v9ch skladieb o pokladám pre- MIROSLAV SULC 

K Roku 
českej hudby 

Spoluprdca Stdtneho hudobno-pedagogického tn
štitu tu Cneslnovcov s Pražským konzervatóriom 
sa datuje od roku 1966, kedy skupina ltudentov 
na čele s profesorom A. J. Ceorgíanom odcesto
vala zo Sovietskeho zväzu do Prahy. Sovietskemu 
:wlizu v tedy ndv§ tevu vrátila skupina pedagógov 
(Tallchouo k varteto) a štttde11tov, vedettd profe
sorom Hubdčkom. Rokrt 1967 znova tlavitívila 
CSSR soviet ska delegácia v tomto zlofeni: doc. 
N. l . K vttko a 8 l l!tdentov. Oo Sovietskeho zväzu 
zasa odikli dvaja profesori a sedem §tudentov 
z Pražského konzer va t ória. Formou spolupráce 
bolt vtedy kor1certné 111/Stúpenla študentov. 

Roku 1970, prvý raz po nlekolkoročnej prestáv· 
ke, vybrali sa do Prahy doc. N. l . K oltko a T. S. 
U ucltmovd. St rdviU trt celý tý!deň. Táto návšte
va mala uelký politický výz11am. Ked sa N. l . 
K n tko vrd til do Moskvy, Ce.,koslovensko-sovtet · 
ska spoločnost pre ro: voj med:lnárodnýclt stykov 
mtt udelila Zla t rí medailu Za zádulty pri rozvljanl 
pnatelstva a spolupráce s CSSR. 

Pnatet st vo a sp<Jluprára s čes klimt hudobllik 
1111 sa neustále rozvijajú a prehlbuJú. Po oboj 
strannej dohode sme :menili formu spolupráce 
SUtiny hudobno·pedagogický inštitút a Pra!sk-11 
k onzer vatórium vysielali svojich pedagógov vy· 
učovaf - plody svojej krátkej, ale intenzivrtej 
práce predviedli na záver koncertom. Na Pra: 
sk~ l.:omervatórlum cltodil zo Sovietskeho zväzu 
prof. N. D. Spiller, prof. l . F. Pu§ečnikov, doc. 
T. S. lluchinová a zd~tupca doc. V . P. Samolo 
t Oll. 

Cmnost všetk-ých sovietskych hudobníkov vyso· 
ko hodnotila českoskwenská tlač. V 1tovlndch a 
časopisoch bolo uuerejnerté množstvo článkov, 
koncertných prograrnov, fotografii a iných doku 
merttov svedčiaclc/1 o úspešnej práci profesorov 
ln§tiltíht Cnesinovcov v Pra/re. 

Pražské konzer vatórium zasa poslalo do sov~' 
skeho miititrítu profesora Hlaváčka, ktorý sa ve 
nova! J..'Omornému orchestru lttltitútu, profesora 
Koc!ouska, ktor ý sa venova! violistom a kvarte 
tám, profesorov Vranovovú, Vacka, Sve]kovskéllo, 
Rauclta a 1. Pre sovietskvch hudobníkov bolo za· 

ujimavé a užitočné vidiet, ako ich českí kolego· 
uta pracujú s dielam i českých skladatelov a ako 
tch predvádzajú. 

V decembri (od 15. do 22.) 1974, v r oku, ktorý 
bol UNESCO-m vyltldsený :a Rok česl.·ej hudby, 
katedra komoméllo súboru a k t•arteta ln§tltútll 
Cnesinovcov na čele s doc. V. P. Samotot ovom 
organizovala Festival českej hudby. Festival po· 
zostával zo šiestich koncertov z komorných diel 
českých skladatelov, z referátll T. S. ICuchino· 
vej na t ému Hlavné etapy rozvoja českej komor· 
11ej hudby, ako aj z oboMamovania hudobnej ve· 
rejnostl in§titútu (oj hostí pozvaných na kon
certy) so životom a čttmosfou če.,kých sklada te 
lov pomocou nástennej tlače. (Výbomé 11á11t ermé 
novi11y, pattelv a Iné prostrieclky špeciálne z/toto 
vené pre festival.) 

Programy J.."ťmcertov boli zaujtmavé a ro:ma 
nlté. Celovečemý koncert bol venOI)(JIIý komomým 
dielam Antonlna Dvoŕáka. ďal§! bol vettovaný dte 
!am Bohuslava Martitm. Predviedli sa sonáty prfJ 
husle a klavír, pre violončelo a klavlr (čls. l a 
či s. 3 ), pre violu a klavtr, flautu a klavír, ako 
aj mé jeho d iela. SmetarlOt'O trro g mol predvled 
ll profesori tnltitúllt T. S. lluchlttová (klavír). 
laureát medzinárodných stiťa!l Albert Markov 
(hrtsle) a laureťzt vse: väzovej stifaže Vladimir 
Tonclta ( vtolončelo ), Profesori mali tba jeden kol! 
cc rt ( 20. decembra), na všetkýc/l ostatnyc/t vy· 
stu povali §tudenti. 

Treba : dära%flit , že všet ci sme vyrtaložill velkC 
tís ilie. aby Nt udentl zvládl i (ažké diela a predvied. 
ll ich poslurlwčom na vy.•okej profesionálnej a 
umeleckej úrovni. 

Okrem dtcl Smetartu, Dvoŕáka, Martmú a Ja 
nácka sa predviedlo viacero komomtích dtel Ellu
la Hlobila, Duchorla, Nováka, Očenáša, Suka. 
Krejčiho a Fibicha. Koncert z 21. decembra m. r. 
bol zostavený výlučne z diel riaditeľa Pražského 
konzervat ór~a, skladateCa Jana Tausingra, kiO'IÍ 
pricestoval do Moskvy prdue z prileíitosti festl · 
valu a zúčas tnil sa na tomto koncerte. Na pro
grame bola jelto Sonáta pre husle a klavír (z ra
ných die!) a neskor§ie diela - dueto pre flautu 
a harfu, partlta pre violu a klavír , kvarteto pre 
klavír, husle, violu a VIOlončelo a ,.Kolokvium 
pre 4 dychové ná st ro j eH. Očinkovall výlučne štu
denti z triedy V. P. Samofotova ( vedtíceho ka 
tedry ). 

Festival komornej hudby československých tk!rr 
datetov na katedre kornorného Stíboru bol rno 
nlfestáciou velkej lásky r.· popredntím majstrom 
českej klasickej o českej a slovenske 1 .~účastleJ 
hudby a našim prínosom k spolupráci $ hudobnllc 
mt Ceskoslouenska. 

Doc. T. S. Iľ.UCHI:\OVA, Mo kva 

Luilckosrbslcý ak/adatef 

JURIJ PILK 
Pred časom sme informo vali č1tatelov Hudobllt:lto ž.wota 

o jubileu zakladatela lut&ckosrbskej národrtej hudbv K. A. Ko
cora a o publikácii vydanej na počes( 150. výročia je/10 twro
denla. (,.K. A. Kocorowe :awostajenstwo w Scrbsklm kultur
nym archlwje". - Hudobný život 1972, é. 17.) Autor tejto 
publikdcie dr. Frido Mčtšk, rtaditet Srb:~ld:lto kultúme/10 ar· 
cllivu v Budyšíne, vydal koncom mir111lého roku súpis po:osta
losti clal§ielw významného lužickosrbského ltudobnclto sklada
tela a národné/IO dejatela - Jurija Pilka. ( Frido MU&k: 
Jurja Pilkowe zawostajetlstwo w Serbskim lwlturnym ar• 
chiwje. Dokunumtaclja k pŕihotam J. Pilkowycll 50. posmjer t 
nitJow v Uče 1976. Dom za serbske ludowe wumélst wo w Bu
dyšinje 1974. 48 s., 48 obr. prll.) 

PI1Dr. Jurij Pawol PILK sa rtarodil 22. V. 1858 v homo
lutickej obci Hodtij (Goda), zomrel 21. lV. 1926 v Drdžďanoclt. 
Vyštudoval filozofiu a pôaobil v školských službách naj1kôr 
v Rostocku, väčšlrw :wota potom v Drázdartoch. Zaoberal lKl 
bddanlm v oblasti reg iornllnej hist órie (dejiny lul ickej kul
tríry ), ndrodopisu a folklóru. Hlavný výzrram jeho čtnno1t1 ~ 
v zbleranl lužickosrb&ftých ľudových plesni a Ich úpravdch, 
k t oré vynikajú farbiMtou harmonlzdciou, orlgirullnflm uedenlm 
hlasov, najméi v pät hlasných mle!aných zboroch, a ••obttým 
orcltestrdlnym sprteoodom. Na uerejnost prenikol a ",.ug uer, 
ký úspech dosiahol " Kocor<>vlim cyklom pre mrdlkf abor, 16• 
la a orchester". prcdvedeným r . 1886 v DrtUdanoch, Tl~ou 
vydal zbierky ludových piesni: ,.Dwajatŕlcvči narodllflch hl~ 
sow za !tyriltlo."tY mufski khór" ( 1899) a ,,Dobi'JI wjftor. 
34 narodnych spéwow na mi1Gn11 khór na 4 a 5 hlo-.,• (J9Z4). 
Táto zbierka vy!la aj o dolnolu:fickom nd reči ( 19ZS), Mnohi 
Pilkove prdce sa ltachdd:ajrl v róznyc/1 apevlllkoch • abfe,.. 
kach, nmohé - napriklad orche.trdlne úpravy tudouQoh tan' 
cov - zostali v rukopise. POd pseudonymom Pai.DOI HIMUlt 
ski ( podla rodiska) napúal tuctovú spevohru ,.31f1Jertnlt:tt" 
(Smrtka - 1900). Preoohra aa hrala pri otvoren! N~ 
domu v Budy§ítte r . 1904, celd 1kladba bola predtJedertd ioll
certne r . 1912, sc~nicky ju uviedlo ,.Némako-Serblkl ludot.ue 
díivadlou v Budy§lne r . 1965 a v r . 1967 ju d41X1li u lloemblt· 
tone v USA. 

Stípis pozostalost i J. Pilka bol vydaný na počeat bllilacelao 
.~a 50. výroč1a jeho smrti. Po úvodnej časti aa autor :aof)erd 
osudmi Pllkovej pozostalost i, dalej nasleduje výber z korel
pondencle vykonávate(a Pllkovej posledneJ vôle H. SchlldD 
s Maticou srbskou a Srbským speváckym hnutlm 1 r. J9Zf, 
stipts lpeciálneho i111:e11tára Pllkovej po:;ostalostl v Srbskom 
kulttí rnom archíve, lllformácle o dokumetltoclt v iných odde
leniach archívu a mimo arcl1ivu, kapitola o využití Pllkovej 
pozostalosti v .,účasnosti, o autoroch textov Pllkových diel 
a o pamätných miestach pôsobellla skladateľa. Bibliografické 
tídaje o žwote a dtele J. Pilka obsahujú zoznam Pllkovýcll 
publikácii z ob/ash hudobnej t vorby a folklorlstlck ého bdda
nia, nahrávky jeho diel na gramofónovýcll plat niach a litera· 
t úru o Pllkovl. Styridsafosem obrazovýC/l prílo/1 uzatvára pek
tlú a užitočnú dokumefltáclu o živote a diele tohto význam· 
né/lo lu!:tckosrbskello dejateľa. Publikácia F. Métitka je ďal
iím prínosom pre bližšie po:na11ie národtlf:lto a kultúmeho 
i ioota slovanskej me11šiny t.ijrícej na tizeml emeckej demo
kratickej republiky. VLADIMIR DVOftÁK 

Zomrel LUlCl DALLAPICCO
LA, taliaruky skladatet a kla
vírista, jeden z popredných 
tv:Jrcov súl!aSIIe j hudby. Na ro· 
dil sa 3. februára 1904 v PI
sine. Detst vo a mlado.~t strdvll 
v r odnom meste, kde sa učil 
llrat na klavíri už od siedmeho 
roku. Za 1. svetovej vojny so 
1 rodinou odsfahoval do Cra
:u, kde sa :oznámil s dielami 
SchiJnberga, Weberna a Bergu. 
Po ndvrate do Pisina (koncom 
roku 1919) začal .,ystemat ícky 
§tudovar hru na klavíri a teó
riu hudby. V rokoch 1922-25 
·""doval vo FlorertCII u Fraz· 
zlho. V roku 1928 - ako mla
dý. ale už zndmy klavirista -
zalotil (spolu s huslistom San· 
dr om Materassim) dtleto, kto· 
ré Interpretovalo sríčas11é sklad
by. Ralm 1931 ho merwvalt za 
profesora klfwlrnej hry na kon
tervat6riu vo Florencii, v ro· 
l,;u 1936 za profesora kompozí
cie. Pôsobil aj v fedzirrárod· 
nom združeni stíčamej htldby. 
V rokoch 1951-1952 prednášal 
kompozlcitl v Berkshire Music 
Centre v Tanplewoorte rUSA). 
v rokoch. 1956-57 v Quce11s Col
lege vo Flu.,hlngu. 

Prvé Dallapiccolove skl<ldby 
- väč§inou vokál ne. ako ,.Due 
lrrlche dal Kalewala" pre hla 
.vy. zbor a bicie rróstroje, ,.E11ta· 
te" pre mužský zbor, Partlta 
pre orchester a soprán. malr 
statický rá:;; a neupútalt po
:ornosf. Sttuácta .m zmenila 
•oku 1937, kedy Dallaplccola 
napí1al jedtwaktovtí operu 
Nočný let podla Saint -Exupéry. 
ho a Tre Laudi pre soprán a 
l3 ttdstrojov. V opere Nočný 

let, ku ktorej sám napfsal lib
reto, vyt voril 110vý, vlasttlfÍ, 
veľmi ezpreslvny dramatický 
jazyk. Tieto L'lastnosti sa die 
výraznejšie prejavili v rokoch 
1938- !941, v skladbách, skom· 
ponovanýcll pocl vplyvom ak· 
t uál11ych politických ttdalostl, v 
troc/l Piesr'iach : uä:enla (Can
l i di prigionla) pre zbor a tlá
stroje. Motlv u vä::11eného a tr. 
piaceho človeka vystupuje v 
Dallaplccolovej t vorbe vetmt 
často. Jeho ďal§la opera s tou 
istou tematikou - Väzetl (ll 
Prigloniero) z roku 1944 v:mk· 
la pod vplyvom vojnových uda· 
lostr, ale osnovand 110 pozad! 
druhej polovice 16. storočia, 
spája v &ebe dve drámy 
vntitomú drámu hrdinu a t>Oil· 
kojltu drámu ,,itudcie. K t éme 
hrdinu bojujúce/to s vyUimi st
Lami sa Dallaplccola vracia d te 
raz v poslednom obdobf svojej 
t vorby v monumentál11ej ope
re Odyseus, &komponovanej ., 
r oku 1968. 

Dallapiccola llaptsal vera VO
kálnych i vokdlno·itt!i rumen· 
tálllych skladieb (o. l . Cantl dl 
ltbera:;;lone pre zbor a orches
ter, Parole dt San Paolo pre 
hlas. ::bor a 11ástroje, Sicut Wil
br a pre Ilias a 12 nást rojov z 
r oku 1970), vela orchest rálnych 
skladieb, koncerty (Tartinlatta 
pre husle a orchester, DlaZog.'1i 
pre violončelo a orchester), ako 
a l .~kladby pre klaulr . 

Vďaka ltumaflistlc~·ým hod
twtám, vel kej presvedčivo.,N o 
sk velému sl.·ladatetskému 110. 
danitt, ocitol sa Dallapiccola na 
čele t vorcov svojho pokolenia. 

Fllbena6ala Karola Saymaoow1k6ho y Krakou oai6YI y tomto 
roka trldeJete Tfrol!le noJef umeleckat I!IDDOill. Za4!ale ,o
sobit ako '"' fllbarm6ala .., •otae Yo teltra6rt 1145, v to• 
Istom roku aorJenlzo•ela (Mllul ,ollket moderaet bud..,., 
Vcfeka dlrlaeotom ako boli Latouewakl, BercfeJn. Wodlc1k11, 
SkroWet:IIWikl, Rowlckl, Merkowlkl, Cayt a Katlewlatr, or
cheater lllberm6nle do.leboJ Yysokt ameleckt tro.ell - 11ej. 
ml Y obdob{ l!loooaiJ dlr!aeate Wodlczku. Dnes at atbory 
Krakouket Ulharm6nle aa6me • IIUiobfcb eor6pakycb 1 6aiJ
aktcb kratla6cb l Y Amerike. Ja to Symtoalckf orcb .. ter, 
mlelaof • cblapl!en•kf abor, al61!1koY6 kurteto a atbor "Ca
pelle CrecoYieuia", 



Mikrofón 
a obecetJstvo 

Viktor Siml:isko ( 1. hus le). Alzbe ta Plaskurov6 (ll . 
•uJe), Helena Gá rtorová a Pavol Ková!! 1 k lavlr ), gila· 
rilte Jozef Zsapka .. V poslednom f aso sa čora:~; častej
Ite stretávame 1 výsledkami s po luprá ce týchto umelcov 
11 koacertných pódiách , no najmä prostrednfctvom roz. 
•lasodbo vysie la nia. Kafdý z nich je činný ako sólis ta 
' rúacl spolupráce vys tu pu (6 v zoskupen l komorného 
lrla - v zlo2enl: dvoje husH a k iavlr , a lebo gitara 
llllrpretujú busfové duetá, s kladby pre sólové husle so 
lfri~tollom klavlra. V dramalurg h čerpajú 1 prlstupnef 
Ullretllry iirokého r{)zplitia - od baroka až po súčas •t. aeraz oboha cujú koncertný repertoá r o na lltudo· 
ftaie a ob mélo zná mych a nerrekvontova ných diel. 
O I'Oihovor no té mu "111ikrot6n a ohecP. os tvo" sme po
llallell dvoch členov súboru, ktorl s ú sú ~asne ai členmi 
s,.roaického orc hestra čs . rozhlasu v Bratis lave: hus 
latka All belu Plaskurovti a vedúceho ume lecké ho en
••llla, Viktora Šimčiska, ktorý v SOl:R-i ll8Stáva [uuk
cil ll. koncertného ma(stra. 

Slllmka % koncert u (zľava): J. Zsapka, A. Plaskur ovó, 
V. Stm~t11ko a P. Kovúé. Snlmka: J . Hudač 

Ceneo6 svetlo a mikrofón : u n iektorých umelcov 
nllud&uje ul predstava takejto l:as tej prá ce nie naj-
111111• pocity. Zrejme v pr ipade stálych " rozhlasových" 
jl tDIIa laái! . . , 

V. S.: Všetko te otázkou zvyku. Spočiatku každého 
umelca straš! 1 znervóznuje taký nekompromisný spo· 
ločnlk, ako 1e mikrofón. Pri prvých nahrávkach sa člo
vek boli aJ dýchat. Casom som st však natofko zvy
kol. te dnes ma mil<rofón skOr upokoJuJe a povzbudzu je 
ll lep§iemu výkonu. 

A, P.: Nah rávacia technika umoži\u je Interpretovi po
čilvot svoJ výkon ako "hru n iekoho Iného". Mlkrorón 
ll pr!sny kritik a súčasne l učltel . . . ' 

l01111asov6 nahrávky sú akýmtli trváfým a bmatatel 
•fll ytsledkom s naženia interpreta. 

V. S.: Nahrávky malú tú výhodu, čl nev9hodu, že 
Ich človek mOže počtlvat l nlekolko rokov po Ich reall· 
úrll v čase. ked už mOže mat o teJ-ktore( s kladbe 
1nú predstavu, Ináč by fu nterpretoval .. . 

A. P. Clovek sa stále uč!, spoznáva nové názory -
1 podla toho aj koriguJe svoJe predstavy. Na hrávku 
vlak ostáva nemenná. Preto vždy dost dlho debatuJe
me a h fadáme, kým sa rozhodneme pre určilO lnter
pnnaCnú podobu skladby. Pri hfadanf "spoločného dy
ebu" pôsob! na nAs spolupráca s klavlrlstkou prof. Gáľ
forovou velmi lnšplral!vne. 

Pr i poblade oa zo:10am vallch nahrávok v rozhlase 
l Jre televhllu je uejmé. 2e obfnbu(ete okrem súčasne! 
lladlly aalmä obdobie baroka. 

V. S.: Mám velmi rád barokovtl hudbu, velebnosť po· 
malých čast!, strhuJúci rytmus časti rýchlych . Obdivu
lem pOsob lvost, dos lahnuttl v minimálnom nástrojovom 
obsadenl velmi úspornými skladatelskýml pros triedka
mi. V huslistka A. Plaskurove1 a v kolegoch P. Kovd
~ovt (klavlr) a J. Zsapkovl (g itara) pre tento obdiv na
chad7.am ldeálnyclJ partnerov. 

A. P.: Barokové sonáty a tre (pro troc ll 1 s ú založené 
Dl rovnocennosti hlasov. Spolupráca s V. Stmčlskom 
1 daišlml kol egami zaväzuJe - nú ti . Naš l prorosor! 
A. Móžt a A. Vrtel boli prvými ai.Jsolvontml u pt·o r. 
SChnelderhana vo VIedn i. Azda a l s tým súvis! naša 
prtbuznost hrv. A pracovať v SOCR-1 po boku umelca, 
eko Je pror. i\iadár Móžl. jo naj lepšou "ž ivotnou ško
lou". 

V (IOIIedaom l:aso fl iHn ku fe te koocertoe po celom Slo· 
ftlllku. Aké sú valo sk6aen01111 8 domácim obecen
II,D117 

V. S.: So SOCR-om. ktorého smo sC1 ča sno členovia. sme 
navsttvlll už takme r všetky európske kraUny, s tretli sme 
111 ~ vcfkým zäujmom o vážnu hudbu. At v slovenských 
mestách le veTa fudl, ktorl ma lO skutočný záujem o 
dullru hudbu. Chýba azda Iba vtac nadšených organlz4· 
torov. ktor! by dokázali tento záujem podchytiť a d'lt 
konciJrtum patričnCt kullúrno-spotočonskú dOiožllosť !l 

llrr>Vt!l'. 
A. P.: Obecenstvo na Slovensku mám ve fml rada. ho· 

ct takmer každ9 koncert na hudobnom vidieku IB vel· 
kou neznámou. Ked sa podari citlivým sprievodným slo· 
vom preklenúť strach z "vážnet hudby", záujem Je 
niekedy až neuverltefný. Rada spom!nam na koncert 
v Trenčianskych Teplic iach fs klaviristom P. Kováčom 1. 
kde nám obocenstvo doslova nechcelo odisť a my snw 
ul oomalv nemali čo h rot ... Nn nedávnom koncertr 
' Botnlctach potešili zo všetkých ~ra tuláci! na (In ll s lova 
mladeJ ženy: "Oa ku lem vám za všetkých slovenských 
ded lnčunov, ktor! boli po prvý raz v žlvoto na koncer
t!!" At keď ~Cl podmienky pre koncertovanie nie vždy 
oajru!oveJšle. hre je pocit, že sa vykonal kus užitočneJ 
1 pocttvet práce. - m-

KONKURZ 

• V Humennom sú už v plnom prudo pr!pravy na XIV. 
hudobnú Jar. Ako nás Informova l r ladllc f tamo jšie ho 
Kultúrne ho a s puluč<.J n~ kého stredisko júli us Levic ký, 
začne sa toto kultúrno podujatie 16. aprlla l. r . a po
trvá do 3. funa . XIV. humens kú hudobn ú jar o tvor i kla
v!rn v t•ecllál zas lužll ého ume lca Globo Axel roda zo 
ZSSR. a hudobno! Jari v Humennom su d ole t p redsta
via : Státnu fllharmó111a z Košic, Bt·a llslavské klavfrne 
trlo, čes k! spe v/i c l Dalibor jedlička a Božena Sulco v(l, 
Státnv komor ný or<.heste r zo Zt ll n y. Okrem toh o na hu
dobneJ jari odznie tl"Ž koncert šva jč ia rskych hudo bných 
umelcov. spoločný koncRrt českých a s lovenský ch umel
cov, komorné koncert y atď. Por lada tefom hudobne j juri 
v Humennom te tamojšie Kull úl'llr. a spol oč!' nsk6 stre
dis ko spolu s MsNV. O tot o podu jo llo le vefký záujem 
z radov milovnilwv dobré ho hudobného umeniu. XI V. 
hudobná Iar v llumennom 1e venovaná 30. výročiu osl(}
bodenla našeJ vlasU Sovie tskou a rmédou. t. HR UBOVl:AK 

• Z lniclallvv Zväzu slove nských s kladatefov uskutočni 
sa v diloch 10.-11. aprlla t. r . v Košicia ch seminár 
na tému 30 rokov rozvoJo s lovenskeJ a čoskel h udobne! 
tvorby a hudobného živo ta . V rémcl semi nára so prl pru-

. vu Je al stretnul!o českých a slovenských muz lkológ ov 
a publlclslov. 

• Dtí a 25. IJ. l. r. prccl!.l!IVI :t so žll inskómu pub li ku uul
horskl sólis ti zo Státneho hudobného divadlo Sle[ana 
Ma<.edonského v Sofii s pro~ramom zostave ným z ope
retných scén. Okrem výberu zo známych o pusov 
J. Straussa. E. Kálmánu a F. Lobát·a . Velmi zás lužné bo
lo pt•ed s tavenle domáceJ o pere tne( tvorby - 1). Clladžl· 
Jev, V. Rujčev. A. Karastajanov, D. Valčev a G. Z. Cer
kln. 

• Klavlrnv recltúl prof. žlllnskóho konzet·va tOrto Marty 
Fllovej-Singet·ovef sa uskutočnil 27. ll. t. r . vo velke j 
satu Domu odborov v Zlltne - v rámci koncertov k 30. 
výročiu oslobodenie. V prveJ času recitálu sólis tka 
u viedla cyklus Mh·otrs od M. Ravela. ľecllnlcky velmi 
nárocnó dielo prednies la s c itom pro nežn ý, tlmený zvuk 
a !at·oi.Jnú ná lodovost. V druhej časti programu zaradila 
diela F. Chopina (Etud!!, op. 25, č. 10 - oktávová a 
op. 25, č. 7 ets mol, Scherzo E dur, o p. 54) a F. Liszta 
( Mefistovský valč!k ). Koncert Mar ty FII ovej-Singerovej 
sa zásluhou klavlrlstkinýrh pozoruhodn9ch technických 
dlspozlclt 1 výrazového cltenla zaradil medzl pozltlva 
žilinského koncertného žtvota. (Ľ. Brezényovť l 

Český večer v ·Bratislave 
10. febr uára sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho pa

lúca uskutočnil ďal§! zo sér ie Ceských večerov v Bra• 
tislave, organizovaných MDKO v spolupráci s umelec· 
kými agentúram, Pragokoncer t a Slovkoncert. V ten ve
čer sme pr lvltali v na!om kr uhu českých umelcov, kto. 
rých program sa niesol v znamení osláv 30, výročia 
oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou. 

Z pôvodne ohlósených umelcov vystúpili na hudobno· 
l iterárnom koncer te Jaroslava Obermaier ová, členka di· 
vadia E. F. Buriana v Prahe a klavir istka Božena Stei· 
ner ová. Namiesto speváčky V~ry Krilovej sa predstpvilo 
so svojím programom Panochovo kvar teto. Zmena účin
k ujúcich si vy žiadala aj čiastočntí zmenu programu -
pôvodne plánovaného Suchoňa nahradilo 2. sláčikové 
k varteto Bedftcha Smetanu. 

Populárna pražská herečka J. Obermaier ovó prispela 
do spoločného programu citlivým výberom spoločensko 
angažovanej poézie M. Cvetajeoovej (Poéma predmes
tia), S. K . Neumanna (Zp~v zóstuprl ), V. Nezvala (Po
zdrav) a J. Wolkra ( Bŕezen). Jej recitačt tý prejav bol 
kultivovaný, pr ir odzený, bez pótosu. Skoda, že inter pret. 
ka nerecttovala ver§e spamäti, čo pôsobilo rušivo a 
ubralo jej umeleckému výko11U na presvedčivosti. 

Mladá klaviristka Božena Stelner ová sa velmi sympa· 
t1ck y uviedla interpretáciou Vl . sonáty pre klavír A dur 
od Ser geja Prol.:ofleva. Technicky vefml náročné dielo 
zvládla bez problémov, dynamick1í škálu výrazu podala 
s odu!evnením a precítenostou. Strhla rytmickou preg

·twntnost ou, vnú t ornou vyváíenostou, jas11ou diferenco-
vanosfou v t empách. 

Priaznivo vyznelo aj ďal§le hudobné číslo programu, 
2. sláčikové kvar teto d mol od Bedŕicha Smetanu v in
terpretácii Panochovho k var teta. Tento mladý súbor 
zaujal svo jou vitalitou, mladíckym elánom, pôžitkom 
z hry. Sympatické bolo u ž lo, že pr l!li s dielom, ktoré 
nezuznieva na koncertných pódiách práve twjéastejšie. 
A je to škoda. Druhé sláč1kové kvarteto patr i k posled
ným dielam B. Smetanu. V zniklo dva r oky pred jelw 
smrrou v obdob! ťažkých dulevných zápasov, keď stra
ta sluchu bola def initívna a tento životný údel dotahol 
1ta umelca s celou krutostou a beznódejou . .,Predstavu
je sa tu virenie hudby v človeku, ktor ý stratil sluch" 
- napísal vtedy Smetana na adresu diela. A skutočne, 
je to hudba, ktorá odkrýva najskrytejšle záchvevy 
umelcoveJ du§e, bolest, ut r penie, ne i Vllú lornú radost 
z tvorenia, uspokoje11ie z toho, íe e§te môže, íe dokáže 
lvorit a takto vUazit nad osúdom. Práve cez toto dielo 
poznávame lllb§ie Smetanovu umeleckú a (udskú oso'J 
nosf. citlivost dule, t vor ivú silu, vmítornú bohat osf. 

Panochovo kvarteto predttieslo toto díew so zvlóH
nym precítenlm a výrawvou čistotou. V jeho prejave 
bola ladrtost, vzájomná súhra, technická vytribennr 
a prirodzeneJ muzikálnost. Vystúpenie tohto súboru b:r 
lo vyvrcholením programu Ceského večera, ktor ý aJ 
ako celok zanechal v poslucháčovi dobrý dojem s pria
nim, aby t akýchto večerov bolo čo najviac. Lebo nej de 
fu iba o hod110t ný pr lspevok k roz§l reniu bratislavského 
4:oncer tného života, ale predov§etkým o prehlbenie kon-
• akt ov českého a :slovenskčlto umenia. o permanentn~ 
rozvij anie vzójomných kultúrnych vztahov. 

ZDE KA BERNATOVA 

KONKURZ 

Jubilant 

Dňa 7. marca t. r. oslá· 
vil svote 55. narodeniny 
dlhoročný pracovntk s lo
vens ke! hudobneJ kulttl
ry - dr . JOZEF LABO· 
RECKí. Po ukončeni vy
sokoš kolských š tOdll 
( hudobnO vedu a histó
riu študoval v rokoch 
1946-52 na FFUK v Bra· 
tis la ve l začal pracovať 
a ko redaktor bratlslav
sk~ho rozhlasu. v kto· 
roth pôsObil v redakcii 
ludovet hudby a llterár
no-dramallckel r edakcii. 
V oboch vytvoril a pri· 
pravll rad pestrých e za
u flmavých relácii. V ro· 
koc h 1961-64 súkromno 
š tudoval kompoz!clu u 
prof. Jána Zimmera. Po 
deviatich rokoch rozhla· 
soveJ práce nastOpll na 
závažné mies to v Sloven
s kom hudobnom fondo, 
kdo za svojeJ 14-ročne j 

činnosti ako vedúci vý· 

robného ťiseku a h udob
ného archtvu zanechal 
naJväčš! kus svolel dote• 
ra1še1 práce. V teJto In· 
š tltOcll bol pr iamo zaln· 
teresovaný na vydávant 
s lovenskej pOvodne ! 
tvorby, k premiérovým 
predvedenlam doma l v 
zahranlčt zabezpečoval 
nové symfonické, komor· 
né, vokálne l hudobno· 
dramatické diela sloven
ských skladalefov. Na
priek neobyčaJným pra· 
covntm nárokom vyšlo 
za teho pôsobenia v Slo· 
venskom h udobnom ron· 
de okolo 1000 diel sto. 
venskel hudby na trozllč· 
nelšleho rozsahu a žán· 
rov. Popri teJto práci te 
potrebné spomentlt l lu· 
bllantovu činnosť a ko 
publicistu, pedagóga, o r• 
ganlzétora a spoluzakla· 
datela a zároveň prvé ho 
ta(omnlka Slovenske! 
spoločnost! pre h udobnú 
výchovu. Z teho dotera!· 
šfch odborných samo· 
s tatných prác spomeň· 

me Hudobno-term!nolo· 
glcký slovnlk (vy!e 600 
rkp. strán). 

Dnes náJdeme dr. Jo ze· 
fa Laboreckého v Sloven· 
skom ochrannom zväze 
autorskom, kdo p racuJe 
ako samostatn9 odbornt 
procovnlk. 

Do ďalšieh rokov a d o 
Ich pracovného naplne· 
nla zaželaJme Jubilan tovi 
rovnak9 zápal pro rozšl· 
rovanlo slovenskej h ud· 
by, ak9 ho cllaraktertzo. 
val doteraz. -R~ 

Knižný glosár 
V memoároch a korešpondencii Je vždy k us vlastného, 

oblekUvneho a osobného, ale al to, čo mO:le zotrieť 
správnu preds tavu o umelcovi a skresllt Jeho duchovný 
t yp, S t9mto pocitom berieme do rOk spomlenkovt1 knl· 
h u národného umelca dr. Jan ka Blahu .,Na skalickom 
r!nku". Titu l knihy, ktorý vydal Tatran, len čiastočne 
približuje atmosféru v predvoJnovej Skalici, kde sa 
J. Blaho narodil a prežlval svoju mladosť v rodine le· 
ká ra. osvetára a politického pracovnlk~ orientovaného 
na prehlbovanie brats keJ vzáJomnosti cechov a Slová· 
kov. Je tu vera reglonallstlcky ca nných faktov, hocl 
Blaho nemal v tlmysle zachytiť portrét skalickeJ minu
los ti v ta ko! plastičnosti ako Stefan Janšák v monogra
fii o Jeho otcovi - Pavlovi. Janšákov š týl Je a( farb!~ 
tejšl a na pr . pri výklade bohémy (nazývanet .,st1chov· 
sk á republika" l vyclzelovane eseJistický. 

AJ pr! vlastnom životopise mOže autor znežnlef, ze. 
smutnie ť, zamyslieť sa. Okrem vlastneJ nálady mOže do 
knihy vložiť prlohrš tle rýdzo umeleckých, estetických 
názorov. nastoliť vera problémov. l to Je tedna z ciest 
k p02na ntu pravdy, v našom pr!pade k poznaniu ume· 
lecké ho ovzduš ia v Bratislave hlavne v medzivojnovom 
obdobi. Cast BlahoveJ knihy te však mozaika dlvadel· 
ných zážitkov. spestrených vtipn9ml zákullsn9ml kle· 
bielka mi, takže charakte r knihy Je viac-meneJ rekreač
ný a nenárokuJe sl hodnotu vysoke J muzlkologlcke1 nor· 
mv. Napr. odchod Milana Zun u zo SND nespôsobil i len 
.,k lebety a ženské ta l atatky". Problém le zložitejši a má 
v sebe n'llboJ kultúrno-politický. Rozhodne ob Jasnenia 
vyžaduje konfrontáciu arch!vnel pozostalosti Oskara a 
Karla Nedbalovcov. M. Zunu, Z. Folprechta, E. Marš!ka, 
A. Kollska, D. Orla o ln9ch vzdelancov, ktor t pt•acovall 
v Divadelnom družstvo. Zauflmalo by nás okrem Iného 
niečo viac v suvls lostl s premiérou opier Detvan a Ko· 
véč Wieland, s návšte vou Bratislavy V. Nováka a ). B. 
Foerstra. 

Cítavos t knihy zaručuJe Blahova llterárna spontán· 
nost a Oprlmnost, s akou odhalu fe život za o ponou a 
vlastnú duš u, l ked sa prlllš ne trápi s ttm, čo by sme 
nazvali ostellka. expres!vnost výrazu. Premýšfavý člta· 
Lcr sl u ž vyberie svoju muzikoioglckú alebo literárnu 
komunikáciu v narotlvnom texte. Azda Iba ďalš! zväzok 
spom ienok by mohol obJasniť Blahovu stlvztažnosť s 
umelcami, ktor( nechýbaJtl v živote Jeho otca (jan á· 
čok a Novák). ako al ume lcove zberatefské zá u Jmy, teda 
ces ty a chodnlčkv za záhoráckou fudovou plesňou. 
V každe J autoblograCJckeJ präct budeme nachádzať sub
lektlvlzované postavy. To platr a t o prostredi Bratislavy 
- nefunkčne podriadené poetizu jOcemu mottu, ktorým 
le názov knihy. Z tematicke J roviny a koby vypadla ted· 
na dOiožltá z ložka: tdeovotematlcký základ. " I:ahodu vf. 
na" v politickom kvase Bratislavy v obdob! buržoázne ! 
republiky nechcP.J mieša ť s b lenom f udáckel alebo ag
rárneJ politi ky. "Vzájomnostné• s ym patie k českému 
umeniu, tak ako Ich zdedil po otcovi, nezatalll. 

J. TVRDON 

l ladllclstvo Ľudovej ilkol y umenia • 
Hlollovct pri jme 8 nbtu pom od 1. IX. 
1175 

3 allltero, k ln lrnej hry, 
l ui!ltere pre dychové oiistroje, 
1 ai!ltela taoečnot výcho'Yy, 
1 ai!ltefa hry oa gitaru. 

Podmlea ky prijatia - p lná kvali fikh 
cla. Byt pre s lobod ných zaiate ot . Zla 
llostl zasielatte na r taditelltvo ĽSU. 
12101 Hlohovec. 

SLOVENSKA FILHARMONI A, Bratlale

va, Palack6ho ul. 4 vypisuje konkurz n 6 

miesto prvé ho flautlat u. PrlhlUky absDI 

ven tov vysokfch lk61 a le bo k oozervaU'l 

rll s uvedenfm d oterajlet praxe a atruč

nf m l lvotoplaom zalllte do 30. ap rfla 

1975. Podmienky a presn~ termln kon

kurzu ozoimíme pfsomne. 
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RAVEl A DEBUSSYZMUS 

Maurice Ravel v Ca~e kompo· 
u cze dzela Dapluu.f a Cltloe ( r. 
1912 ). 

Níl! ml nie Je vo výrazových 
prostrll!dkoc:h a v umelec

kých dmernch jasnejlíe, net 
Ravelova hudba. O to Je vliak 
podivnt:Jiie, že Ravela v zal!iat 
koch jeho umeleckeJ dráhy po 
n i ovall za Debussyho epigóna 
- a muselo uplynút vera l!a 
su, aby spoznali jeho úlohu to 
francúzskeJ hudbe a jeho vy 
znam pre celkový hudobný vy
Yin. 

Ci s úhlasJte, alebo nie : de
bm,gy.wllls v napodobňontc 

loch tyvinul vyslovenú z6tubu 
pre mlikkost , ryl mick ll ochab
nutu~t a rormovtl neistotu. 
Tým, pravda, nechceme konsta 
tout, te Debussymn chýbalo 
rytmickii elle nie l veď l y ,o. 
n1alých pohyboch 111 rytmu11 -
a spomeňme si len na Noklur 
n,, lbérlu a dallie) , alebo, i e 
bv nebolo dokonale jeho Jv.t 
rovanle materiálu. U epigónov 
sa vhk stalo maniérou detko 
to, l!o u Debussyho tyvieralo 
z vnútorne j potreby. 

Ravel bol v tomto liiiiOre pod 
pccovatelom velmi uzitocuej 
llpiílneJ reakcie. OovfJil ju po
tom SlravinskiJ, vonkoncom nie 
nL'v tmavý k rytmickeJ mocnos
ll a nbtrojovému koloritu Dn
casuvho lll!ňa čarodeja, ako aj 
ku Rnelonj orchestr6lnej "1 
brúsenostl . Takto •• kuje re 
taz hudobniiho vfvlnu v 
~trledajllr.eJ sa pr~cl majatrov; 
aú časne 111 opiera jú o tradfclll 
a krok za krokom dobývajú bu
dti z:nost. 

llnes u~ rahko rozoznal'. v 
čout sa RaveJ odll uje od De 
bussyho a ktor6 boli jeho hlav 
né umeleckii snaženia. U Ravo. 
la io rorma Yldy klaalcká. je
ho sláčlkovii kvarteto Sonatf
ita pre hu1le a klavfr ~ klavfr
na Son6ta reprezentujú prhmu 
architektoniku. á(deme v nich 
dve charakter<Jm kontrastujlíce 
llimy, rozvedenie l nhralnf 
·ftsek . Popri tom - bez tohn, 
le by 1me strácali čas lkolác 
kon tematickou analfzou 
n11H eme 1 Istotou kon tatova(, 
le u Ravela hr~ tematika Ylll 
kií úlohu, a keď to prflefllosC 
žiadala, dokhal vyjadri( svoje 
myšlienky ll najväl! ou prísnoli 
tou. V triu pre klavfr, Yi~tlon
l!elo a huale ako al v AdagiU 
jeho klavfrneho koncertu moll
no tefml jasne vyslopovaf prl
buznost, klor6 na tomto pOll 
aPáia Ravela so Saint Sae naom. 

Nakoniec povedzme si al to 
te autor ,,MojeJ matky husi J 
majstrovsky drhl Yo svojich 
ruUch ten nbtrojoyý ltýl, kto
rf s najvlil!lou fahkoafou pre 
chádza z poly{onlckel itrukhl 
ry do prostej, ak<Jrdlcky "'pre 
'fédzaneJ melodll!nosll a le mo
tteroýml prostriedkami doJc6~ol 
uskutočniť tli syntAzu, v kto 
ref bol takým vefkým Mozart. 

V RaveloYeJ ttorbe zohriiva 
Istú tilohu at svojYofnoat, ha 
zarrlért~ky ducb - odvážme aa 
t.J vyslovi( -. do Istej miery 
toto mu pomoblo prekl»>at se
ba aamiiho. Charakteristickým 
prlkladom na toto Je dmerne 
munotematlcké a - aby amll 
si lepilo pochutili na závereč
nom zvrate - kald6 modulii 
clu obch6dzajlce " Bolero" •.. 
Ako Je toto detko ndlalené 
od Debusayhol 

ZviUina presnosť celkoviihn 
usporiadania akladleb l!lalota 
YedeŔia lfnle, YJZd;lhovanle 
rytmu a - napriek miestami 
takm«r obnalenet citoveJ alle 
predsa len trochu such6 mlíd 
rost . vietko Ioto Je charakte 
ristlckou črtou autora ,,Daphn! 
aa a Chloé". 

Domenlco Scarlitltl, vefky 
Couperln, Mozart , Mendelssohn 
Chabrler, Saint Saens, Fan 
r6 . . . tento rodokmell •ecUe l.. u 
Ravelov! - a y orchestr61nych 
súvislostiach muslme sem aara 
dit aj vplyv LlliZtov a Rlm11kt 
ho Knrsakova. 

Cesta ku Debunymu je crl 
kom lnti, i keď moino medzi 
oboma sk ladatefmi djst istA 
zhadnostl. Dnes 11a ni nto~nu 
iba čudoval , t e v toto kedyst 
pochybovali a te nespoznali 
tvorlvti orlsin6lnost, ktorá bo 
la Ravelov! Ylaatn6 ul na u 
tlalku Jeho cesty, 

ARTHUR HONEGGER, 
Revue Muslcal. 1928 

Pohfadom francuzskeho skl<~ 
datero Arthura Honeggera pri
pomfnome si s té v9ročle na 
rodenla MAURICEA RAVELA 
f nar. 7. Ili. 1875 - zomrel 
28. XII. 1937). Už dávno stlchli 
bťtrkv. ktoré sa dvlhali takm~"r 
pri ka?.dom oblavtlnf sa 1eho 
novóho diela. Pri uznan! Rave
lovho génia zhodli sa ludla 
natrOzna Jslch názorov a vku
c;u . . ,Vtdy som nraďonl Ril
\'ela spolu s Rameeuam a De
llussvm metlzi na (t'lltilch ~tred-

Luc Alber t Moreau: Ra· 
L'el dzriguJe svoje Bolero, 

stavltelov rranclízskel bud by a 
poui uJem ho za Jedn6ho z aaj
vfzna•nnelifch hudobnfkoY 
det kých čiu ... To, čo Yyllo
vute hudbou, ma m•lo dolfrua. 

o Jeho výrazová proatriedkF 
uchvacujli nepoplsatefnou ~trea
nos(ou, Yyberanoatou a leakoJD. 
V porovnani 1 (ebo hudbou, 
každá ln6 sa zd6 by( nedokll 
nalou . Je majstrom koloritu a 
kresby~. (Romain Rolland) V 
~pont enknľh na umeleckO spo
luprácu s Ravelom f pri lnlaru 
mentácll ~1usorgsk6ho Chovun
( mv l Igor Stravlnsklf načrt.1 
va a l umPicov rudsk9 POrtrét 

V posledll!ieh rof..·oclt života . 

.,Ravel? Keď o ňom uvaluJem 
napriklad Y pomere ku Satie
mu, zd6 sa byt celkom vkllný. 
Mal vlak tefnll prenlkavf hu
dobný hudok a pontlol "' 
som, fa to bol jedlnf hudo.b
nlk, ktorý Ihneď ,ochopll S'fli 
tenie Jari. Bol sucht a odme
raný, nlek11dy mal trochu plch 
ruli pozn6mky, ale Yldy aa ku 
mne sprhal ako dobrf prlatcr. 
Ako viete, u vo(ny bol riadi 
~om n6kladn6bo čl sanltn6ho 
vozu a ta aom bo u to obtll 
voval, pretole YO svoJom Yeku 
a pri nojeJ JK)'fllatl by bol mo
hol mať tahile zamestnaale -
alebo nerobl( nll!. V uniforme 
vyzeraJ tloat patellcky; bol la
kf malý, o tlva čl tri palce 
menil nel ta . . . V JIOSlednfch 
rokoch ! Ivota velmi trpel, ,,. 
tofe poslu~tne str6cat JtBmiiC l 
nlektor#i koordinačn6 aeho..
noatl a •lne sl to uvetlomMel. 
Gosor 1.omlera1 s krikom. Da· 
~llev ao smiechom fa za spe
'u l'lohiimy, ktorl mllnnl 
1\prlmne a o nič mene! nel 
každll lnli hudbu) . ale RUI!l 
nmieral poatupne. To Je naj 
borlle". 

) 

! imnif koncer tnd se:~na vr. 
cllolí. Ka~dý deň je v CajkotJ
ské11o sieni nejakú recitól, jed· 
no novi! meno priclwduz za 
drullvm. okrL'm toho ab.volL·ent 
.~kfo koncerty, normálne abn· 
•1rntllc cykly 110 Konzen•atorzu 
n 111de. Vybral som si z to/I IJ 
11ieCo. 

MDLCANDVOV 
NEZNA~fY VOJAK 

Vo Velkom dn·adle .~a uz 
scst rokov lzru táto s zičamá 
opera. Autor .~ i l'Oii .~led remz· 
l lt~CenCIÍ .,normalnc/w" SOVIet · 
, f..·cllo Po jaka ::: ézus druhej SL·e · 
tot'CJ vojny. Jednotlwu spo
•menky spdja v.:dy vojakov mo 
110l6g. Je to I'L'lmi •tarol:na f or 
ma pre re ;:zs(•ra 1 r•yt L'artllka. 
Treba rýclllo prcsla i'M .~cé•w. 
hercov preorzeutovaf dn •zových 
\lluáczi, hudobne memr obra 
:y a pod. Zdd sa. :e JB to vzac 
111yslené pre telen::ztl , kde by 
moll/z dokonale vyt vorzt pros 
t redze jednotll výrh sztueicli u 
bohato vyu~ir prírodne .~cené· 
rie. Reži.~er B A. Pokrovskzj 
sr s touto koncepciou porarlzl 
tak, že niektoré .,rentliii.~Cen· 
cze" Mavia reállle a 111é .~krir 
v náznakoch na horzzonte ~cé· 
•zy. VeCmi po.tobzvo vychádzaJzÍ 
najmä lyrici.·(! sttuacíe. ktor~! 
ma}lt v opere , prevahu. Zeiver 
vyznieva ako apot eóza mta:· 
stva, pričom vytl'arllzk V. f'. 
R111dzn bohat o uplai iÍUJe róz•ze 
symboly a pracuje llápadne z s 
farbami. 

lludobná reč R. .\ l olcarrozoa 
vychádza z ruského klasické/to 
odkazu, vie vyuzzt i zmpreszo. 
mstické prvf..·y (najmä v in· 
.Hrume11tácu) a ak to sztuác:a 
dot•olí, IICZrief..·u sa ani hymn z.;; 
kých plôch znamych :o zboro
L'ej l tldOL•cj t roclzcie. Jednotli
l'e postat·y cltorof..·t erizuje prz
lzchavou melodikou a celli or· 
cllestr ál11y prud dr ;;! v určztej 
komomosti. Predstavenie dzrz· 
guje Zllámy B. E. C/LUJkln, Co 
uz samo o.~ebe je vizitkou vý· 
borneho výkonu. Sólistov je tu 
•cla, medzz mmi i milo/ti $pič· 
ko vi ( M. S. Reset111, E. A. K zb
kalo, V. l. Borisenko, G. l . Bo· 
ri>ova atď.). Náročné sú naj· 
mli zbory. Pred.ftaveltie má 
spád, cele trvá len 2 1 4 hodzny 
a rl obecenstva má zíspech.lste 
k t omu przspzcL•a z liplná zro 
::u mil e111osr lludob11e j reči. 

IGOR BEZRODNYJ 
AKO DIRIGENT 

Další význanmý lwsli.\la .~t o 
Jl pred orchestrom. Po::náme 
ll o ako z11amenitéllo sólz~t u, 
osvedCenéllo pedagóga. 1'era:: 
stal pred Mo.~kovskou fzllwrmo
ltiOrl a pre celý večer sl t'Y 
bral Brahmsa. Najskôr twied,Jl 
.~o sllli.ftom Dimitriom Ba~4· z 
' ot·om ll. kladrny ko11cert a 
potom IV. symfóniu. Od zal:iat 
f..·u .~me cltzll, ze bazznlje liU 
~láé:zkoclt. Najma jednotllt~é pa• 
Ile /w.~lí vypracot·al priam sólz .~
tic~·y, to je nároC1té v techm· 
ke, frazot'anl i zvuku. O.~ tat · 
ným zložkám orchestra sa v 
takej miere net•enoval. Prcrl 
orchestrom pn.~0/11 .~ympaticf..·t/ 
( vadz v§ak, ze dirtguje pret•a:· 
ne pravou rtlkou) Ba.~hrov su 
L•erémre inter pretoval najmä 
teriiiiiCké miesta, krásne mu 
::ncli partie vo vrclt11ýrh ok· 
tá t·ach. dbal 11a stíhrrt ' or· 
cllestrom, chýbala nw z•zac ly 
rzcká jem110st a jem11é dylla· 
mzcké nuansy. Symf6ma po. 
riadne preverila orches ter . 
Bezrodllij vychádza z prl!ne 
akadenuckej koncepcie, zbavuje 
sa r omant ických zvyklostl a 
11iekde na §kodu zbavuje 
Brahmsa filozofickej ll!bky. V 
pod.ttat e vlak svojou pevnou 
rtlkou a nápadnou suvere11itou 
Pet'l .e pevne teleso a r ozohráva 
ho k pozoruhodnému výkonu. 

PROKOFIEVOV IVAN HRDZNf 

Nemusím azda 1pomlnaf, že 
1vetova pr emzéra to/tto baletu 
je svetovó udalost a že v Mos· 
kve bola na premiére elita eu· 
r6pske1ro baletu, mno1tl riadi· 
tella dwadzel a ve(mi početná 
::ahramC11ó kritzf..·a. To v!etko 
pozit ívne poz1račzlo premiéru, 
dalo neobyčajný elán umelcom 
a zaostr ilo pozornos( 11a taneč
ltrí k011cepczu 1. GrigorovzCa, o 
kt orom sa momentálne v \ fof 
kve ve(mi pozitwne hot•Ori. 

Prok of iev pôvod11e naplsal 
ftito hudbu pre rovnomenný 
film, napokon ju dopl11il ell e 
fragmentami z jeho pozost a
lost i a navzac skladate( M. Cu . 
lakl tam vkompo1tova1 men!ie 
lyrzrké vlo::~·l/ ( ::rejme v zázt} 
me vlrodllCJ dl ; f..·y l>aletu) . V 
čom vzdzrn u!:amú schopnost 

Moskovské 
pohľadnice 

ll. 
choreografa a súéas11e autora 
libreta ? Balet :ačma}lí szest 
: VOIWri , ktort v, zmysle tradz 
eu ro::u ::vučia zvony na ~la t·u 
cára. Z r·onori sa crocaju v ba 
lL'tc v:dy, f..·eď sa menz sztua 
cza a:: po chvílu, kedy zvo11y 
:voma ako ~ymbol smrti. Je t o 
li::aswj :jedi!Ocujríci prL·ok, prr 
·•om Zt'Onári sr·OJe par/ze clo~ 
led•rc twtcujli. Nesmieme 1w 
roi•rta j e ziloha 11'(/lla IV. ( J. K 
Vlodzmzrov ) . V~etky ::wotné sz 
ludcze tam:uje, memac v pric 
IJe/IU SVOJU pod obu, afekty a~ 

eta te dm bllllla , pom.y _. 
,lastlckeJile. Priam otrasae .,. 
r.h6dza scfoa, kde naldla • ._ 
la Katarloy, ale kde N Kill· 
rfoa rozhoduJe odda( sa llske 
a v61nl. Tu Je l nehol diela: 
vrchol hudobnt i sctinlckýl 
Ak sl to predstavlme " tak do
konalom podani, ak<J sa to ,o
darilo N. A. Avdoiloove(, pa.. 
tom o sile diela treba hovll
rlt ozaf ., superlatfvuch. Naj· 
skôr vedie postavu v zdr9an. 
llvcJ podobe. Je skôr ubit6 n• 
vifmavost'ou proatredla. kupec
kým mamooom. Al stretnutia 
so Sergejom vn~lla nový pr· 
vok do Jel vedomia. Br6nl sa 
ookullenlu , chce sa znoya uzaY
rleť do seba. ale okolnosti d 
slloeJIIe. Prlhlhl u l Jei bio· 
loKická podstata. Niečo sa ' 
oni začfna búril . pomaly, 1111 
nApadne to •pete k rle~enlu. 
Avdollnov6. tedna z mladifclt 
umelkfli divadla, Je predurč• 
ná pre túto úlohu. Hlas Je ty-

Igor Bezrodnyj a Dzmztuj Baskiro z.; - Sltímka :o ~poločt1eho vv · 
stlipcnia. 

po tragický :á t•cr. Grzgorovtč 
v pouzdl 11tscc1wje atmosféru 
intrlg a pretvárf..·y, ale 111e ako 
ltofáž, ale v plnej choreogra 
fickej ltároCno,,ti. lz:a11oca íe 
lta (N. l. Vessmertnovo) v11á 
.ta do deja lyri:tl}tice tc11den 
cie, čo súvi~i s libretom, ktoré 
ju cllápe sl.·or af..·o trptacl pr o. 
tip61 svoJhO mu::a. V balete je 
veľa zborových sce11, ktore stí 
.,Jité" na doko11alosr, tecltnzku 
a výrazové scllopnostz členov 
baletu - a tak· z z toho lrla: 
clisf..·a Je to t•elf..·ý ··eCer , pl11ý 
ta11eimej dof..-(J/Ialosti a fa cmu 
jzicej sily. DzrigCilt A. M. Zj u· 
rajtl,, ovláda narof..-y Prokofle 
t'Ol'lto štýlu, uéume dzfere11cu 
je ~irokzí V[jra::ot•ti palf'tu hud 
by, vie ako výjsf tanečmkom 
11 zi .~trely a ltavzac pósob! svo· 
jim nápadným elánom. Vyt var· 
mk S. B. Virsoladze rzeli scé
ll tt zi sponte vyuíit•ajuc tri ver 
tzkcílne valce, kto~e mu WJlOž· 
li ltJzi 1tiele1t členenze priestoru, 
ale i odstupiiOI'Uitie dôle:itos· 
ti jednotlivých sztuácil. Rleše· 
11ie pozoru/rodné, modemé Je 
ta skr•elli večer: nad ge111al· 
•rym odkazom Prokofzeva sa 
spoJili špičkov! rmtelcz Velkl! · 
ho dil'adla 11a čele s 1. N. Gri
gorot•zčom. 

V posledných dňoch u tu 
vera hovori o nových absol
ventoch C:ajkovsk6ho konzerva. 
tória, ktorf opli( rozllruJI tak
mor neprehladnti paletu Yý
b~rných sovietskych koncerl
nych umelcot. Mysllm vlak le 
udalm1ťou najvyllleho stu'pila 
zostáva ~ostakovičova opera, 

KATARINA IZMAJLOVOVÁ, 

ktorá sa br6 " Akademickom 
hudobnom divadle. Toto m6 
svojich stálych hoa1tf, výbornt 
mladý orchester, meneJ " n6rod
ných a zaaiUIIých" - a tým 
aJ viac mladlfch, i!erstvtch s 1118• 
vákov. Reperto6r te to zaujf
mawý, viac orlentovan9 01 
umenie XX. slor~la, tlel scii
nická podoba le často mocler
oá. ostako•lčovl Yenot~ll yet. 
ko pozorn!MII. Je perfektne hu
dObne naitudovaný, orchester 
hrá 11 chuťou, temperamentne. 
so nl611nym dôrazom na s16-
l!lky, ktorii vidy tvoria oajlep-
ln a najspnlahllvejllu skupinu 

sovietskych orchestroY. Opera 
ma dmerne komornejlle kon
túry, aby sa elle vlil!lmi pre
hlblla llstredn6 Idea nelfaslnf! 
vydateJ a bez lásky illjticct !e
ny. Dirigent O. G. Kltajenko 
partllliru lyrlzoje (okrem me 
dzlhler), zneliluje 1 hudobni 
podobu ústredneJ pOstavy, ale 
vlletko v zaujfmavých medziach. 
Kedysi v Lipsku som videl tá
lo o peru interpretovan6 al na 
1tranic1 verizmu; t6to koncep-

rovnaný, oeviedne nosnf l v 
poloh6ch blblifcb, muzlk61ne 
vych6dza l z textu , vla kde 016 
podčiarknuc rozhoduJticl •t
znamný prvok, Jedin6 má v 
predstavenl plani slmá, navyu 
ryzlcky al rozlotf sily tak, aby 
jeJ atrhuJico a avldo vylla l 
zhereh6 11ctina. Okolo jej 
umeleckeJ suterenlly 18 dob
re ronfja l výkon l. P. Sapara 
(ma ole l) a 1 .A. Dlatarova 
tSer&ej), ako 1 umelecky vy· 
rovnanii menila liOIIIavy. Diri
gent so zmyslom pre l lýlovoaC 
nepreexponuje zbory. Sli slt:e 
at~Je ., akcii , ale odstupllouu6 
podra významu ll reálneJ funk
Cie v diele. Rdls6r L. O. Ml
chajloy sleduje ten lstt prin
Cip ako dirigent. predstncnie 
koncentruje nl meniiu plochu, 
vfrazne po•ylu(e ústredné po· 
s tavy, gesto neitylizuje, ale ~ia
da be111prostrednost. Puučnil 
predstavenie h lavne " tom t a 
Soatakotlča moho Inscenovať 
komurne - a nie Je to oa ul
~u ailnef pihiObiYOIIII. 

SOCASNf BALET 

Názov baletu "Kiaslckf ba
let" (iiAtny koncertný balet) 
sa vlastne nekryJe 11 tfm, čo 
Ioto skvelé teleso produku(e 1 
hodiny na scline. My to obtyk
le nazývame modernt výraztnt 
balet. Zn6my sovietsky taneč
nfk )urlf 2danoy hl prat:nJe a 
23 tanečnfkml, perfektne YJ· 
ikolenýml na sovietskych ta
nehfcb lkol6ch 1 1 asi 15-
členným orchestrom. ktorf al 
pOm6ha rôznymi zoallňouctml 
aparattiraml. Balet Yych6dza 1 

klaaickeJ tanečneJ lkoly. ale 
Ylacer6 tradli!n6 pryky a JOaln
PY komblnu(e 1 mo4ernfml vf· 
ruovýml polohami 1 prykaml 
akrobacie. Tfm nnlk~ zvl6it
na tanečn6 po4isla, ktor6 •• 
dobre hodi k hudbe nalel epo
cby, S6bor tancuJe na hudhu 
Rachmaninova, Szymaoonk6ho, 
Sfedrlna. Petrova a lnfcb Na
raz pre neho pfJu skladatP.JII 
p6Yodnt hudbu. ZvlUtna sym
biba baletu a hudby, IJtlne 
tesnil prelnutle oboch, prekr61-
na hudobnoat pohybu a posunu 
l krha Ylaatnteb loterpretoY 
s6 drukou Yefkých bpechoY 
teleaa. 

Choreosrarlck6 koocapc:la 

pnch6dzaJI od 2tlanou 1 lafcll 
choreografoY, Yletky 'flek kal
kuhiJI a naviednou dokonaloe. 
tou tanečnfkov. Iste b, al ta 
prlill aa svoJe nall taoečaf 

odbornfcl. Balet Im dba odpo. 
ved', ako rozviJcť klaslck6 tra
dielu a obohacuuC fu o noYt 
prvky. ZDENKO NOV ACEK 


