
Edison Vuilievič Deni· 
sov (nar. 19'29 ). absol
vttnt matematlckef f a
kulty v Tomsku, v hudbe 
t lak V. Sebalina, význam
nf sovietsky skladater, 
ktorf preliel zaujlmavým 
tvorivým vývojom, posky
tol rozhovor našej redak 
eli. 

e Valia tvorba má v 
poslednom čase úspech 
nielen v ZSSR, ale i v 
zahran11!1. Ako by sto 
charakterizovali svoj 
umelecký vývoj? 

Desať roko~ zhruba v 
r okoch 1960 70, som 
komponoval len komor
nú hudbu. Pravda. pr ed
tým som p!sal vera pre 
orchester. Vo svojom 
osobnom vývoil som vše
ličo domý~la l z nových 
pozfrl! - a k teito no 
ve! koncepcii som potre 
boval malé obsadenie. Po 
roku 1970 som sa zase 
vrátil k vefkému orches
tru - skladbou pre ver
k() obsadellle - Maliar
stvo - . ktorú som veno
v al jednému svojmu prla· 
terovi - maliarovi. V 
t ých rokoch sa ml zda
lo. že mOi starš! štýl už 
nevyhovuje moilm este
tickým a fudským pred
stavám. Vnútorne som 
nebol spokojný. Orches
ter sa mt zdal odrazu nie 
dos ť využitý. naJm!! vo 
zvuku- Dal som sl dosť 
práce s lým, aby som od 
hafoval dalSie orches
trálne moznoSti· Znova 
som uvažoval o niekto
rých prekonaných názo
roch. ktoré sa hlásali v 
stnrsich teOriách kompo
zície. Po akomsi vnútor
nom prebojuvanf sa napf· 
sal som Jesenné piesne 
pre soprán a vefkv or· 
choster, ktoré mali 
uspoch v Záhrebe, v Be
nátkach l v Grazi. Od 
t ých čias viac komponu
Jem vokálnu hudbu. Ro
ku 1972 som vytvoril 
Koncert pre violončelo a 
orchester, ktorý mal o 
rok neskôr premiéru v 
Lipsku. Tento koncert 
považu Jem za určitý mo 
del pre štýl, v ktorom sa 
momentálne usilujem 
komponovať. N1e je to 
koncert v tradičnom 
zmysle. skór hra a rte· 
sen le farieb. Prepracoval 
som sa k tomuto mysle
niu v priebehu niekoT
kých rokov. Ak by som 
hl'adal korene tohto ume
leckého myslenia, zdá sa 
ml, že treba !st k Mahle 
rovl. Bergovi a ranému 
SchOnbergovi. V orches 
tri je rovnoprávnosť všet. 
kých nástrojov. Nemám 
r Ad, ked všetky nástroje 

Hudobnému životu odpovedá 

EDISON DENISOV 
hra ju spolu. Mám rád 
Sostakovičovu hudbu. te 
to jeden z mo1\ch naj
obfubr.nejšlch sk lactHte
rov, ale jeho st}'! nena 
podob•~u1em . An! teraz 
som neprestal kompono
vať komornú hudbu. V 
roku 1970 som clokontii 
Sonátu pre • saxofón a 
kluvlr. Vo Francúzsku tu 
nahrali na platne a vy 
dali 1 v notách. I u ná~ 
sa hrá. Kri ll ka v Jlf' 1 
hodnotf akési prvkv ~á 
bnvnost!. Klavl•·ne tľio 7 

roku 1971 je z motu:h 
komorných skladieb ust 
na jvydarencJšie. \ v rustli 
z podobných zá~ad ako 
violončelový koncert. Po 
tom som sa vrátil k vo 
kQinym cyklom, napr. 
~lnko Inkov, alebo Brech 
tovský cyklus. Roku 1973 
som dokončil ve fk ý cvk· 
Ius plesni so skupinou 
nástrojov Zivot v červe

nel farbe. Prvé predve
denie bolo v Moskve v 
decembri 1974. Ide o po
kus vytvorit čosi na roz· 
hrant dvoch žánrov 
zábavného a vážne išieho. 
Sú tam 1 rôzne citáty 
1. pop-music. Moskovča

nia cyklus výborne prlla-
11. Teraz v január! som 
dokončil Koncert pre 
klav!r a orchester. Ťaž
ko sa ml to plsalo. na
kofko nemám rád spoje
nie klavíra s orchestrom. 
Chcel som však dokáza! 
sám sebe, že sl s tým 
poradlm. je to skladba 
trochu tradičneJšia než 
VIolončelový koncert, alo 
klavlrny part te velmi 
ťažký. Teraz komponu
Jem skladbu ore 24 sláčl· 
kových nástrojov. ktorú 
u mňa objednal parfžsky 
t'Ozhlas. Uvažujem o kon
certe pre flautu a or
chester pre švajčiarskeho 
flautJstu Ntcol&ta. 

e Vyrastali ste a f ije
te v krajine Prokofieva. 
Odbornlci vás poznajtí 
ako f ilozofa, ktorý do
mýUa mnobé umelecké 
otAzky a rád zaujfma po
stoje k estet ike hudby XX 
storočia . Aký je vU osob
nf vzl'ah k Prokofievovej 
tvorba? 

Každá velká osobnost 
sa ťažko definuje. Proko· 
flev bol vynikaJúci ume· 
lee - uz od prvet svo 

, tel skladby Ka:l.dá veľká 

osobnost vždy ovplyvilu 
je vývoi hudobného ume
niu. V našet hudbe to 
bol velmi v~t·aw\t t. j !IV 

tom Je to Iné, než z to 
ho robif len módu. Na
zdávam sa, ~e mOže byť 

uži!ol:né, ak sl skladater 
súčasnosti overi čosi z 
nových technik. ale ak 
~účasne má dosť sil, ab> 
sa usiloval o syntézu a 
vlastn~ Stý\, ;'llemoZe s<~ 

- pred toho ná~tupom uspokojiť len s tednou 
sa ozaj čukalo na ve!kú technikou. To by ho pri 
osobnosť l:'rvé Prokoľle- veľmi obmedzovalo ako, 

.. ". '. - ~ ' ' vove ~kl<~clby !lkobv otvo" umplc,a. re v~dy dobré. 
rlll okná doko1·án. ·Do na • ak !>účasný sklada tel sa 
sej hudhv vslúptlo čosi snaž! nájsť tú techniku 
nové a čerstvé. Prokofiev ktorá mu dovo!uje vy 
varmi dobre cíh l rvtmlc drlť to. čo chce pove 
kv 1 ctvnlomiCkY· Tieto daf. Nedávam preto nl· 
stránky huclobncl reči kom~ presný návod. akr· 
značne rozvfja l !l ovPIVV· 
nll nimi Iných skladate 
rov. melcn sovietskych 
ale l na L11oade- Najma
net sa ml u Prokofieva 
páč! lntonačná stránka 
- konkrétne mysUm na 
teho vlastn~ lYP melodi
ky. I tak ho však pova· 
žujem za voľml vel'l<ého 
skladateľa. kto1·9 však 
mne osobne nie je taký 
bllzky ako Sostakovlč. U 
Sostakoviča . Je obrovský 
Jeho DSI•Cholo~ttzmus 

Pred Prokoflevom sa 
vsak skláilam ako pred 
géniom. 

e Postdodekafonické 
systémy ..aujlmai6 viac•· 
rých teoretikov i sklada
telo•. ktorl k nim zauil
maj6 rôzne stanovisk'. 
Aký je vái názor na t6-
to problematiku? 

A orlorl neodmietam 
tieto techniky. Niekedy 
sa mOže čosi zdať po
chybné čl málo plodné 
- a za nejaký čas to 
mOže priniesť neočaká· 

vané výsledky. P!·avda 
ako u každého novllho 
vždy exlstujtl určltf Fu 
dia. ktor! to znAui'fvH l• 
a špekulujtl s tým. Ak 

niek toré z týchto prvkov 
a technik použi le sklada
tel úprimne. ako oblek 
tfvnu potrebu svojPi 
umeleckeJ výpovede, po-

komponovať. Osobne ne 
mám rád aiP.atoriku kto 
!'á te málo kontrolova 
tefná. V te1to techntkr 
vlastne nie ie skladatct 
prltomný. Dávam vžd~ 

pr~dnost presnému noto 
vému zápl~u. V súta,sne1 
tvot•be XX. siO!'Octa mám 
niekofko skléldatel'ov 
ktorí su m1 najbltl:šl. 
Hudba iP t•vc umenie, 11 

k torého povalu tem z, 
na,cenne jl.Ie: bezprosu·ed 
nosť, výraznost 8 stále· -
nevyčerpané moinostt. 

V Moskve pl'ipt' 1v,, 
Z. NOVACEr 

Koncertom vHazov skon 
cil sa m. ročnlk CELO 
STATNEJ SUTA2E MIKU 
LÁSA SCHNEIDRA-TR 
NAVSKEHO. ktorá sa v 
tomto roku uskutočnila 
v diioclt 15.-18. mája v 
Zrkadlovej sieni trnav 
ského Divadla pre ml'
dež. l . cenu pol'Ota ne
udelila, o ll. cenu sa de· 
lia 1\fária Andraiovanové 
a DaRmar Hljková, JJI. 
cenu udelili Ľubici Orgo 
náiovej. K podujatiu, kto
ré si r.a tri roky svotei 
existencie zlskalo už pat 
ričnf1 autoritu l prtťa211 
vosť v radoch mladej. na 
~tupujúcet speváckej ge 
nerácie, vrátime sa v in 
formatívnych i hodnotia 
cich materiáloch i obr a 
zovým spravndajstvom 1 

priebehu sílt'aže. 
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Významné podujatie nas/to ltudob•!élto .;tvolct - Ge~

koslovenská hudobná žatva - pokračovala • Hratl· 
slave v Koncert11ej Stem SF UL'ť>llla konrcrtmr Dna 
3. maja t. r. Slovensktl filharmónia pod taktor·ko" 
Ladislava Slováka uviedla Predohru pre d11chovéo rtá• \ 
stroje od Oldi'tcha Flo.~mana, Koncert pre klavír a 
orchester op. 40 od nár odného umelca De:ndera Kar
do§a ( sóltstka Daniela KardoBová) a premréru lau· 
datoria pre s6la, zbor a orchester \11 LOV AL SOM. 
f A, op. 46 zasl. umelca Artdreja OčeruUa. 4. mája 
odznel v Koncertnej siem SF kotteert Sumfo•trrkéflo 
orchestra Ceskoslovenského rozhlasu v Bratislave na 
čele s Ondrejom Lenárdom: twiedlt Predohru pre 
veľký or chester od Jozefa Malovca a kantátovtl t ri· 
logtu pre sóla, míe§attli zbor a orchester Od/raz Jú· 
lia Fučíka od Jana Seídla. Na snímkach: i11terpreti 
Oče11ášovej premtflry a a~ttor (1 -2) • S~·ladatel Jan 
Seidl ( 3) • Sóll.~tl Seldlovej kantáty T. Zídek a 
V. Petr !1 dingerttom ~nárdom f4) • S•tímky S-6 
predstallltlrt •tárod•télto umelra Dezidera Kardoša a 
sóllstk11 jeho koncertu - D. Kardo§ovú. 



Z DOMOVA 
• Otváract koncert cyklu Na
šu vlast, ktorý Ceskoslovenská 
t e levlzla pripravila k 30. výro 
čiu oslobodenia, bol dila 19. IV. 
t . l'· v opere SND za účasti 
stranlckych a štátnych predsta
v iterov a počemého obecenstva. 
V programe, ktorý predstavil 
kultťirnu minulost 1 pr!tomnosť 
Bratislavy vystťiplll v hudobnej 
času poprednH umelecké tele
sá, dirigenti a sóllstt: Sloven
ská filharmónia, Slovenský ko
morný orchester, SIQIVenský fil
harmonický zbor, baletný sá
bor SND, SĽUK, L. Slovák, G. 
Auer, J. M. Oobrodlnský, A. Ka
tabová-PeM~ková. O. Malachov
ský a P. Dvors ký. 
• Soci llstlcká akadémia SSR 
usporia la v dňoch 15. a 16. 
máJa t. v Trenčlne seminár 
TRIDSAŤ ROKOV NASHO SO· 
CIALIST!CK€HO UMENIA. Cle· 
Jom seminára, ktorý bol urče
ný lektorom SoctaJist!ckej aka
démie SSR, kultúrnym a osve
tovým pracovnlkom, bolo pred. 
staviť spofltosf soctallstlckého 
umenia so spoločnosťou, po
ukáza ť na zásluhy soclallsttc
kého spoločenského systl!mu o 
rozvot umen ia , zhodnotiť tnšpt
ratlvnosť sovietskej kultGry pre 
našu kultťíru a analyŽovat hod
noty 1 negallvne črty vo v ýlvlne 
nášho umenia a umeleck&! k rt
tiky. 
• Jubilejn6. XX, KO~ICKA HO· 
DOBNA JAR je nnovanA osla
ve 30. lýročla osloboden ia na-
let vlasti. Kollcký h udobnt fes
tival potrv6. tohto roku od a. 
mája do 13. jina a obsiahne 
osem symfonických a pif or-

Predstavuie sa 

Jozef 
Dolinský 

V rámci premiéry opery 
Faust a Margaréta sa vereJ· 
nosti po prvýkrát predstavil 
ak'o choreograf. Poznáme ho 
ako popredného sólistu bale tu 
SND. Tohto roku absolvuje na 
Katedre tanečnej tvorby VŠMU 
odbor choreografie a "Valpur
g lna noc" z uvedenej opery je 
jeho absolventskou prácou. J o• 
zef Dolinský po krátkom elév
skom obdob! v prešovskej ope· 
rete, po štúdiách na bratis lav. 
skom Konzervatóriu a absolu
tóriu v triede M. ľanovej, po 
krátkom pôsobeni vo VUS-e je 

ganovtch koncertov, komorn6 
recit6.Jy - za účasti popred 
nýcb dom6.cicb sólistov i teliP.s 
a viacerých zahraničných hos 
u. 
• Na abonentnom koncerte lu
bllelného cyklu Státnej filhar
món ie Brno odznelo Prokoťle
vov0 oratórium pre zbor, reci
tácie. sóla a orchester Ivan 
Hrozný. Pôvodná podoba tohoto 
diela sa úzko spája la na rov-

- nomenný Ejzenstejnov rttm, 
k torý mal premiéru v r. 1945 
v Moskve. O 16 rokov neskOr 
sa v tom Istom mes te uskutoč
nilo prvé prevedenie telto fll· 
movel hudby do polohy oratór
nej, keď Abram Stasevlč, diri
gent tejto premiéry, sk lbll Pro
koftevovu hudbu s Elzen!:tejno
vým textom. Celovečerná ft·es
ka, zložená z 20 obrazov. svo· 
Hm dynamizmom strhne a 1 po. 
sluch4ča v koncertnej sieni. l 
keď vykladač a komentátor de
ja ani zďaleka nemôžu suplo
vať tllmové plátno. Toto však 
samo osebe najlepšie dosved
čuje kvality Prokortevovet "prl
ležltos tnej" hudby. Na brnen
skeJ premiére Ivana Hrozného 
sa podielali : Státna fllharmO
nla Brno, Brnens ký rllharmo
nlcký zbor. detský spevácky 
zbor Kantiléna, al tistka Marte 
Mrázová. barytonis ta Václav Zf
tek, recitátori Otakar Bt•ousek 
a Myron Lukantč. dirigova l Bo. 
humtr Ll~ka. Dielo uvádzal! v 
ruštine. VLADIMIR CECH 
• Festivalový sekretariát Me
dzinárod ného hudobného fes ti
valu v Brne vydal brožúrku 
"Medzinárodný hudobný fest!· 
val v Brne vo svetle svojich 
ohlasov". Vydaný materiál čer
pá z vu bllclstlckých ob l asov na 

od roku 1962 sólistom baletu 
SND. Ta ncoval v mnohých ba
letocfi s vetového repertoáru -
o. i. v Bachčlsarajskej fontá
ne, v Labuťom jazere, v Ro
meovi a Júlii, v Skýtskej sui
te, v Gajané, v Karnevale, v 
Bolere, v Spiacej krása vici, vo 
Vtákovi ohnivákov! l v Listoch 
dôverných. 

.. v rámci svojej praxe pro· 
fesionálneho baletného umelca 
dostal som sa k nmohiJm úlo
hám. A ako interpret som sa 
usiloval maximálne spolupraco
vať s choreografom. Aktívna 
práca 11a úlohác/1 prinútila ma 
hlbšie sa zamyslieť nad zmys
lom a princípmi t uorwého pro
cesu - choreograf ie. Z t ohto 
zamyslenia vznrkla túžba l po
t r eba dôvernejsie sa zoznám1t 
s touto prácou a pri prvej prí
ležitosti som sa prihlásil na 
moíné §túdium - na VSMU. 

Choreografia ako taká je pre 
miia nielen usporadtívanie urči
tých pohybových ;pr vkov a mo-

- tívov a ic14 dauanie do stívisu 
s hudobnou predlohou, ale 
hlavne - a t o je podstatrté -
je to proce.~. pri ktorom mož
no špecifickými vyjadrovacími 
prostriedkami tartečného ume
nia vyslovit problémv, ml}!liell· 
ky a javy dnešrtého, skutočné
ho života. Som za krat~le ba
letné títvary, dramatické, zau
jímavé, dynamické s nosnou 
myšlienkou a jednoznačným vy
jadrením jej vntítomej podsta. 
tv". E. BARTKO 

SKOLA A HUDBA 

bl'nenské testtvalcwé akCie od 
r. 1966. le to prehľad koncipo
vaný z hladiska skOr oroblé· 
mového než faktografi ckého, 
pričom základné udalosti sú"ll
čené vo svetle najvýznamnel
slch publlctstlckých ohlasov. 
Zatial čo v r. 1966 bol počet 
publicistických titulov 107. o 
sedem rokov neskOr ~ dosta· 
hol tislo 178. Tohtorotn9 Jubi
lejný X. ročnlk, dra maturgicky 
lnšptt·ovaný 30. výročlm oslo
bodenia našeJ vlasti. bude mať 
názov Hudba pokroku a mle
t·u. V. C. 
• K Medzinárodnému l'Oku te· 
ny pripravil Zvllz s lovenských 
skladateľov ŕ1 Vysoká škola m11-
z lckých umeni v Bralislave 
umelecký pt·ogram pod názvom 
VECER SPEVU A POI!:ZIE. V DI
vadelnom štúdiu VSMU sa dtla 
28. IV. predstavili sólisti ope
ry SND Mária Hubová, Nina 
Hazuchová a dr. Gustáv Papp 
v die lach L. Holoubka , D. Kar
doša, Z. Mlkulu. Hilda Michail
ková a !ural Sarvoš recitovali 
z diel A. Sládkoviča, M. Gor
kého a S. Ztiryho. Na klavlrl 
sprevádzala Eva Pappová. 
• Rok 1975 Je rokom 80. vý
ročia uskutočnenia Národopls
ne1 výstavy v Prahe. Uvedomu
Jeme sl pritom. kofko aktivity 
kulttírnyéh pr acovnikov, ktorf 
oceľlovalt etnografické a fol k· 
lor lsttcké záu jmy. bolo s tou
to akctou sp!lté. Rok 1895 je 
tiež medznlkom. od ktorého sa 
ustál!lo d iferencovanie národo
p!sh~ch oblasti (Valašsko, Lall
sko a Slovácko]. Al tieto sku
točnosti chcťí v kon cepcii pro
gr amu pripomenúť usporiadate-
lia národoplsných s lávnostf 

Umelecký rast - spojený s vytvá ranfm l v lastne j lnterpretač· 
ne j tlráre - charakteri zu je vystúpenia Kolllckého kvar teta. Sme 
radi, ze Kollce sa m6! u pochváliť súbor om, k torého úroveň sa 
nielen neustále nyiiuje. ale mil v hudobnom živote pevné mimi~ 
to. z viacerých snáh a pokusov o komornO h ru le lo uráve Ko
llcklí kvarteto. ktoré za krátky i!u s vojeJ existencie dokázalo 
tivotaschopnollť. V zloženi: Milan Jlrout - 1. hus le, Ivan Rosa 
- 11. husle, Jozef Kýlka - viola, Jurat fá noAfk - violončelo, 

preukázalo, le má fond a predpoklady, aby sa mohlo vyrovnať 
so z6'f81nfml skladbami so vlelkou cťou , a to po stránke sta· 
vebnej, t6novet a výrazovej. Sťibor potvrdil. že si vyberá diela, 
ku k tortm u i! dor6stol a t e má vietkv predpoklady ďalllieho 

plodného rastu a na pred ovania. Z najblllilfch plánov Kolického 
kvarteta: Po z6jazde v ZSSR, kde malo ltyrl koneerty, po 6speš· 
nom turn6 v NDR, kde absolvovalo sedem koncertov • 
programom, s1111taveným s tvorby L. van Beethovena, D. Kardoila 
a A. Dvof6.ka, na vyst6penf v Kollclacb uvedie premiéru SUíčl· 
kového knrteta v. Bokesa a v októbri l. r . ho čaká vystdpenie 
na Interp6d lu. Na snfmke sdbor s čias vystťipenla na BHS. 

Dol nt Lomná 1975. (RA l 

Jozef Toporcer 
Absolvent huslovet triedy doc. Jána Sklada

ného na VSMU, uviedol !>'VOl diplomový reper· 
toár diía 27. marca t. r. v ústrednom dome 
pionierov a mládeže KG a dňa 26. aprlla v 
rtimci koncertov s orchost1·om v koncertn&! ste
ni Slovenskej filharmónie. Na programe recitá
lu bola Leclalrova Sonlita O dur, F'ranckova 
Sonáta A dur, Resplghlho Poema autunnale, 
ako premiéry s ólových skladieb pre hus le: jo
zef Sixta Recttatfv pre sólové hnsle, Ladislav 
Burlas Kadencia pre husle sOlo. Na záver od
znela Wieoiawského Polonatse de Concert. Pes
tré zastúpenie štýlových obdobi a žánrov po
skytlo ucelený obraz všestrannej orientácie 
hus listu. Už samotná okolnosť, ža n ie le možné 
označiť len jednu alebo dve skladby za naj · 
presvedčiveJšie Interpretované, te natlepšlm 
znakom výkonu a dôkazom un!verzátnet eru· 
diele a pripravenosti sólistu. Každá skladba 
bola svojfm poi~atlm a svojou koncepc!Qu do
vtsená a adekvátne stvárnená. Zlv~ muzikant
s ký pulz a suverénna hra poznačili každé 
programované dielo. Treba vyzdvt11núť sústre 
dené podanie Franckovet Sonéty ako l In ter· 
pretačné pmiatle a predvedenie slovenských 
premiér (S ixta. Jiu ria s ). 

Na orchestrál tlo"fn koncerte, kde pod takto~
kou dirigenta G. Patócsa odzneli l Iné pozo
ruhodné výkony - f laul lstky Radvany Dvorá 
kovej z triedy doc. M. Jurkoviča Interpretáciou 
Suity h mol l. S. Bacha a organis tky Katarínv 
Lelovlčove[ z triedy doc. dr. F. Klindu podn· 
nim Hindemlthovho Koncertu pre organ op. 46 
č. 2 - predviedol Toporcer ako zéverečné č!s · 
lo Mendelssohnov Koncert e mol. leho podanie 
dokreslilo pripravenosť a mimor iadne danosti 
umelca. ktorého možno zarad!t k našim na1-
profllovanejšlm mladým huslistom. 

f, ALBRECHT 

S. CURILLA 

Z histórie 
hudobnej výchovy 

Sympatická snaha českých a slovenských pe· 
dagógov i kultúmovrjcllovrtýcll pracovníkov, v 
poslednýcl1 rokocl1 smerujúca k súst redenému 
a orgartizovanému rísiliu o kvalttrtejšiu a me· 
todicky prepracova11e}~iu lwdob111í výchovu -
má svo}tl minulost. Odlmt to, éo v tejto lllstô. 
rti bolo progres!vne a čo rue, lo si pred~avzal 
Vladimír Gregor. Príznačné je, že sa v publi. 
kácil stretávame s menam1 významrt/íClt muzi
kológov prvej poloviCe 11á.Vto storočia, k·torí v 
kontexte českej kultúr11 prccl.~taooval1 hodno
tli Zd!ilidné a ča :lto cctk()1ft" ti'eTrorwi!rtCIIé r Ne· 
jedlý, Helfert ) . Gregor totiž k problemul1ke 
pristupuje z 11Cadis1ra teóne l praxe súčas•te, 
a nie iba z htad1ska aplikovartej hudobnej v/i
chovy. Sloven.~ká hudobru2 kultríra vu.~tupuJe v 
korllexte práce "Ceskoslor•enská společno~t o•o 
lmdebni výclwvu 1934-19311" ve{ml význam·re 
hneď v nrekol'1rlíl'lt srív1slostwch. Prtpomírta ~a 
t u najmä zásadr111 prmos dr DoiJroslalla Or'a 
pre uvedertt1 spoločnost od <amého začtatlru 
jej práce (aku člena jej prvého pred.~edníc
tva). Siroko sa t u tiez pripomína do značnej 
mieriJ priekopn1Ck1J cltara~·ter konferencie spo
ločnosti (bo'a v r 19311 " Brattsl.a1!e a v Trert
čianskych Tepllclacll ), ktorá bola oenoPa•Hi 
problematike vztahu Cudovej pre.~ne a hl4dob
'1ej výchot'll · Gregor nre .wedčwo preukawie 
pretrazttjrice pokrokoré le'ldPilCie v činno~tl 
Ce.~ko.~lol'erHkej .~poloč11o.~t r pre lwdolmtí ~>O
chovu, rtásílne prerušen~ nacl.~tirkou oku ná
ciou. Na bohatom dolrumentač•tom moterrdll 
tiež dokazull', ako prá11e táto pokro~·ono ~r sú
visela so spätosťou iej vedenia ~ nalmodernej
§ími svetovými smermt. M MAT UR A 

Náš itát sa právom mOže pý!lť boha
tou hudobnou a divadelnou kultl1rou, 
ktorá obstotl vo svetoveJ kon kurencii; 
- a predsa jedna významná zložka na· 
šet národnej kultúry - profesio ná lne 
tanečnl! umenie - nie te na t akej Orov
nl, ako by sme st želali. at keď te vro
dené t~nečné nadania našich n t rodov 
poves tné, čo neustále potvrdzuje ešte žt
vé a bohaté ludové umenie a množstvo 
tanečných s í1borov, ktoré ho s 16.skou a 
úc tou Áchovávajít a rozvifatO. Neutešený 
s tav a úrovetl nt~šlch pro!estonälnych 
baletných s úborov vvvolalo viacero pr!· 
čln, iste nie v neposlednom rade al sku
točnosť, že Je to umenie mladé, ktoré sl 
eš te len budute vlastnú tradfclu. Preto 
ho ani nemožno oblektlvne porovnávať 
s o s tatnými umeniami. No napl'1ek tomu 
sa mohlo dosiahnut o vel a priazntvejšfch 
výsledkov, keby sa bolo 1íčtnnetšle, pruž
nejšie a s vllčšfm pochol!entm prfsluš
ných orgánov využilo vzoru na celom 
svete uznávaného sovietskeho baletu, a 
to predovšetkým v oblastl odborného ta
nečného školstva tok, ako v Iných so
cialistických šlátoch [MĽR, PĽR, NDR, 
BĽR, RĽR a 1. ). kde sa zrtadlll 8-9-roč
né tanečné školy sovietskeho typu už 
pred nleko!k~ml desiatkami rokov, hoci 
v týchto kral!nách nie te baletná tra
die la podstatne boh11tšta a ko u nás a 
dokonca povojnová hospodárska situácia 
tu bola poväčšine este ovela ťažšia ako 

v CSSR. Teratšle 5-ročné tanečné odde
lenia konzervatOr!l, ktoré v dobe ~vojho 
vzniku zohrali významnú úlohu vo v9· 
voji československého baletu, nemôžu 
vychovávať tanečných umelcov na 1írov
nl, porovnatcrnet s výsledkami spome
nut9ch 8-9-ročných sovietskych a l. so
cialistických skO!. Pro[eslonálna vÝChova 
baletných umelcov sa u nás začfna až 
po ukončeni 9. triedy ZOS, kedy telá 
15-16-ročn9ch ftakov prechádzajú prud
kými pubertálnymt zmenami a nte sťí už 

nedostatok priestorov nerealizovala. hor.l 
proJekt ~kol v bol odborn1kml vvprlicova
ný tak, že stt mohol uviesť do života. 

V školskom roku 1975-76 sa začne s
ročná výchova tanečných u melcov p t•l 
vybrane! ZOS v Bratislave. a to po ukon 
čonl l. stupi\a z4kladnet školv. teda vo 
veku ll rokov. Budo prechodným typom 
k s tredneJ š kole pre výchovu tanečných 
umelcov (SSVTU l. Internátne! š kole s 
celoslovenskou pOsobnosťou podla so
vietskeho vzoru. Po 2-3 rokoch sa pre-

Nový typ školv dáva oveľn ~!ršte !Hú
dllné molnos tt 1 IJIW!.Pf'ktlvv upl ~ •llll sa 
v prHxl net dos1or nnkolko v 111 rotnl
ku sa dell oddelen lo klastckeho tH nl a 
a oddelenie rudovóho t.tnco . Allt;olvlmtl 
budu o05oblť ako v9konnl umelci v dl· 
vadlách. profostonáln vl' h tudov9rh sú
borocb. televlzli. ľllme a pod.. alt~bo, 
mOžu študovať na vysok~ch školá •' h 
umeleckého zamerania. Tre ba zdorawlť, 
že vefkll prlležltosť sa núka predovšt~t
kým ch lapcom. nakofko vo všetkých ta
nečných telesách už viec rokov zápasia 
s problémom nedostatku mužov. 

V záujme tanečného umenia 
dostatočne ohybné. Okrem toho nemožno 
dať skrátene! výchove patrtčnťí šfrku a 
hlbku a navyše, absolventi prtchádzajO 
do divadiel vo veku 21-22 rokov, čo te 
pri krátkeJ .,scénlckel životnosti" taneč
ných umelcov neskoro. 
Vďaka poo-ozumentu a pomoci natvyš· 

šfch stranfckych orgánov sme sa v ro· 
ku 30. výročia oslobodenia dočkall zá
sadnej reformy tanečného školstva. 
Uznesenfm kolégia ministra š kolstva SSR 
č. 5/75 sa od l. 9. 1975 zriaďuje expert
mentálna ZOS pre tanečne nadanú mlá· 
del!, čfm sa uskutočnila požiadavka pre
dlieného štúdia tanečných umelcov, kto
rá už bola zahrnuté v školskom zákone 
r. 1960. Clllých 15 rokov sa však ()re 

stan\1 prltfmať žlact do teratšlch taneč 
ných oddeleni konzervatórU a tanečné 
a hudobné školy sa od seba oddelia. V 
L-IV. ročntku ukončia žiaci popri od
borne! výchove Oplné základné vzdela
nie a dostanú vysvedčenie o ukončen! 
povtnnet š kols kel dochádzky. Ak nemO
žu v ktoromkolvek ročnfku z akého
kolvek dôvodu pokračova ť v štťídtu tan 
ca, preld11 do prfslušnet triedy ZOS. V 
V.-VIII. ročn!ku zlska!O stredoškolské 
vzdelanie, ktoré ukončia maturitou a 
verejným absolvents kým vys túpentm. Ak 
nemôžu ukonl!l t štlídlum na tomto stup· 
nt, pretdO po vykonani r ozdielových skú
šok do prfslušne j trtedy lnet strednej 
~koly. 

V školskom roku 1975-76 bude možné 
prltlmať deti predovšetkým z Bratislav" 
a bllzkeho okolia. zo vzdtalenetšlch ob· 
last!, tba ak sa mOžu súkromne ubyto
vať aspoň na 1 rok. O orltatle sa mô~u 
uchádzať al žiaci bez predbežne! lltlli"Č• 
net pr!pravy, nakolko sa or! v~berP hu
dťí skúmať vrodené fvzlcké dlspozfriP a 
talent pre tanec. Plsomné orlhláš kv tá· 
konltOho zástupcu dieťaťa spolu F od· 
porlíčanfm ZOS troba ooslať na r'" t!l"f· 
stvo Konzervatória v Bratislave, KOtl• 
ventná 2/a do konca máta 1975. 

Reorgantzovan6 tanečné llkols tvo, kto· 
l'é bude vychovávať dokonale odborne. 
teoreticky a ldeovo-polltlckv prtprave
n~ch umelcov tste ortsnete podstatnou 
mierou k zv(il!en ln Círovnr niPho taneč

ného umenia, Z. ViNCENTOVA 



POCTA A UZNANIE UMELCOVI 
PRIHOVOR NARODNÉHO UMELCA 
)ANA CIKKERA 
NA OSLAVACH V. F. BYSTRÉHO 

DoYolle mi, aby mole alov6 boli alovami apomleaok 
na akladatefa, klort N tu v Banske! Byalricl narodil, 
111, horli a lu snlva al svol vefný soo - na profeaora 
VIliama Figula-Byatrého. Nebol Iba skladatelom, ala cle· 
fnedomým zameraofm svolel tvorby al o6rodofm bu
dllelum. lebo srdce obflmalo vletko, čo bolo aloveoak6: 
lud1, bory, lc11y, celú prlrodu, Judové piMDe, kroJa. ny
ky. r odný Jazyk, ba Iste al liautavé hviezdy, klor6 za 
jasof ch noel 2iarlll nad lebo milovanými horami. Kal dé 
d ie lu, čo oaplsal - a bolo Ich a2 tisfcsedemstol -
od úpravy lednoduchel Judovot plesne al po operu 
Detva n aú dokumentami tello teho calollvoloal !Aaky 
a ledofm velkým chv61ospevom na domovinu. 

BoJ romaollkom, lyrikom, plný mel6dll a takf bol aj 
ako flovek, oa tvérl s milým, čistým, z vnitra vycb6· 
dzal6cim úsmevom. Bol skromný, vlastne tichý, ueo6-
padný, skor meniet postavy, ku kal dému prtvellvý a 
priatelaký, hlbokt v clloch, hlbavý, v myllleokacb vU· 
ny s lemným zmyslom pre lr6nlu a humor. Vylial z 
tatk9ch pomerov a tie mu nedovorovall al také odbor
nt ltidium, po akom celý !Ivot tUll Musel 10 llvotom 
die at oa začiatku svofei pedagoaicket činooall v Ban
akej Bystrici tvrdo :&6paalf. S6m som bol neru sved
kom, ako mu vlastnou rukou pollnkovaof rub atarfch 
liradných listin siUIJ sa ootovt papieri Bol oakooelloa 
pracovltt, stále komponoval, at61e niečo robil. Nepamll
t6m N , ie by aom bo bol niekedy at lo6č nalial • jaho 
tichom domčeku oa Fortoičke, oel pri p(Ncom atole. 

Od mojich chlapčeoakých rokov bol predmetom mo
fei beahraoifnet (tety a obidvu. S"l oa čele baoako· 
bystrického hudobného Jlvota, bol •laatoe ~l teho oo· 
linavuým oraaolzátorom. Nielen kompODoval a vyueoval, 
al& at ako výborný klavirista a orgaulata s6m vera 
koncertoval a o!H!aa vystupovel a menlfmi amat6rsky
nll 1úborml al ako dirigent. Vlotko i!o robil, robil ne· 
okhale, akromoe. Rovnako tak at .,eukuonl note 
fudské a prlatelské city k drubfm. 

.Moju matku • mňa viazalo a nim a a Jeho rodinou 
prévo takéto oeo6padné, hlboké prlatelatvo. Zblfl lla o6s 
nie len láska k hudbe, ale al láska k prfrode. Profesor 
flgul bol tutli výborným a v61nlvfm Dllluvovzatým 
turis tom a znalcom nallch bilr, hlavne stredoatoveo
ak9ch. Caato sma sa 11tretáva1J na apolufo9ch vftetoch, 
na ktoré ma mola nebohá matka ul ako dHaťročného 
brávala so sebou skoro kaldtl nedelu, ako to bolo • 
Banske! Bys trici vlleobecným nykom. Na takom Jednom 
\7flete - eiito vldfm celú prfrodoli scenériu pred se
bou - odpočfvall 1me niekde v Kremnických horách 
na fcdnc l z 16k, k toré smo vieobecno volali Malým 
Svajélarskom. Tu zrazu profe10r t'lgnl vatal, ocllllel ai 
oa okral lesa, kde 111 sad,ol a začal čosi zaplaonť. Vte· 
dy niekto z prftomnýcb leptom poznamenal: .,Plie ope· 
ruiM Celé apolofnOiť, ktor6 sa, ako ul oa výlete bfva, 
hlas ito bavila, " akejsi ncvyslovenet Octe stlchla, uve
d omuJ6c sl Iste váZnoať o význam tel sku tol!nostl , :le 
niekto z Ich zn6mycb, z Ich kruhu, oaamotaot, a6m, 
bez mravnej a hmotne! oporv. oemafúc sa Nbou aklí· 
seno11t1, tradfclu, čiste z lhky k malému Slovensku, 
pl~e také zbalné dielo ako jo op11ra. A pro mňa vtedy 
dcsat dvanésťroooého chlapca to bolo prvé, celý llvot 
po:cuamonajCtce stretnutie so llvou lolplr6clou a 1 tvor
bou 21v6ho akladatera. 

A zo lera ďalllch spomienok sa tu a tam niečo vy· 
norl. raz jasnejlle, Inokedy hmllato. Vldlm, ako profesor 
Flgui4 niečo hrá oa klavfri, vidlm ho ako z6bradolka 
pollevať kvety, vidJm ho v jeho patlnovaných turlstlc
kyc h laloch, vldfm ho i počujem, ako lalkovoe, ale 
a nosmieroou nohou v hlase hovori v prftomoostl vlas t
net manželky, ze s .,kutácom" v peci robi mu aprlevod 
pri kumponovanl . . . Vidlm ho, ako na proabu molet 
mut lo.y ma skúla pred mojim odchodom na prlflmacle 
akdky v Prahe a ako achvafula odo rozhodnutie fa( 
ituuovat hudbu. 
Na~ledy som bo videl v roku 1938 • lete, ked aom 

ho po absolvovaol pralskébo kon.zenat6rla nadtlvll. 
Uka:.:oval som mu svoJe skladby: chcel som N totll al 
pop9•1ť. Flgul, " kol oli s krátkymi rukávmi, opretý 
o ktnfr, hodnotil mole akladby. Vranl, le budem aym· 
tonickým skladaterom a fM) pauze 1 6smlenvfm pohra
dom dolof il, l e asi al opernfm. (Mola prdťasto6 matka 
na tlelo jeho slovt nikdy nezabudla. ) Potom ml pro
feaor Flgui eite Yravel. aby som nečakal, l e kafdi 
akladba, ktori napllem. most byt dobr6 a le N most 
et lnfm p6člt, aby som 01tal akromot. aby som N at61e 
zdokonaroval a nikdy aby som nebol stm 10 sebou apo
koJot ... Toto Fl,11uiovo umelecké l Judsk6 krédo, v pod
state velmi Jednoduché. stalo la al molfm krédom a la 
alm al dnes. 

Zomrel v m61l 19:J7, v mesiaci, kedy okolitt prtroda 
Banske j Bystrice býVala vtdy nalkratlla. Na pohreb '1on1 
nemohol prfsť, lobo 1001 j)ol ako i tlpendlsta vo VIedni 
a Jeho smrt prll la n6hle, nikým nehkan6. Chystal aa 
oa svoj kafdGtýt dconf výlet do hOr: bral not turistic
ký .,ruksak", ale s ofm nikam nedoilel ... 

Ale . . . vlastne 10m ta a otm s tretol včera UN oa 
akUke jeho opery v Divadle f. G. TaJovského. Prehovoril 
ml nojou hudbou a ta som v dofall a obdive .,OChal. 

Stovenskt hudba od jeho •mrli - za 40 roko• -
•ykrolllla mfrovtml krokmi dopredu. Stala N notou 
kvalitou a vfzoamom, l nrl vletket skromnosti, sveto· 
vou. lo preto Nmuzrelmé a nutn6 hlboko sa poklDnit 
VIliamovi Flgulovl-Byatrémo predovletkfm sa fabo 
operu Detvan. ktorá svoJimi hodnotami, o6rodofm t6-
nom a námetom, u.pnottclm J6sku k rodneJ zemi, le 
prvou sloveoakou n6rodnou operou. Rovnako N treba 
poďakovať za lebo celo21votn6 dielo, ktoni " aoahe 
-yytvorlf sloveoak6 n6rodnt hudbu nielen :&obralo d6atoj· 
ot a d61e! lt6 tllohu spofovacleho lll6nkn medzi roman
liamom na ro.zhraof 19. a 20. storočia a medzi n6stupom 
mladej 1loteoskel moderny v prvet tretine n61bo ato
ročla. ale al svolfm upreafvoym ytrazom skladieb hlav
ne ll posledných rokOY llvota bolo Ylaatne ul a6čaaťou 
obtupu Rlovenskel moderny. 

Autor pnel slovenske! operv .,Detvan" od.,OCfva 
apolo a autorom llter6mel predlohy AndreJom Sl6dkn· 
"YII!om - • banakobyatrickel zemi. Pripojme ku kve
tom. ktoré rast6 oa teho hrobe at kvety -ycfal!oosti, kvo· 
ty, ktoré patria vofkým synom a n6rodným budilelot•• 
slovenského národa. 

K storočnici V. F. Bystrého 

Striebomý veniec, ~torO venoval 
banskobystr ický spevokol V. F. 
Bystrému pri prlležitosti premiéry 
opery Det van. 

FIGUSOVE 
~ 

NAVRATY 
Málokedy jo pozot'nost bratlslav

s kel h udobn<rkrltlckol verejnosti 
sústredená tak lntenz!vne na ak
clu mimo uzemto hlavného mos
ta Slovenska, ako to bolo pr1 prl
ležllostl os láv storočnice od na· 
rodenla Viliama Flguša-Bystrého, 
ktoré boli sústredené v Banskol 
Bystrici. Okrem vodeckel konfe
re ncie snáď nojvUčslu pozornost 
k sebe pútalo nové naštudovanie 
opory Detvan, tofko diskutovanej 
pred takmer piHdcslatlml rokmi 
na stránkach stoven::.kých uovln. 
Treba poveda(, ža organizátori toh
to vclko lepOho pod u ja tla nielen 
naplnili, alo 1 prokroCtll očaká· 
vanie: nové budova a au ta Pada· 
goglcket fakulty v Banske! Bystri
ct boJI svedkom dvoldcnnet kon
torenclc, dôkladne probodnocuflí· 
cel fudský prortl o umelecký pri· 
nos sktadatera. Al ked vtacerl 
hlavni rorerontl z Bratislavy mu
seli - z vážnych prlčlu - svo
iu Qčasť odmletnut, Bystričania 
dokázali viac ako dOstolne suplo· 
va( Ich nelíčas( vlastnými prfspev· 
kamt na vysokej odborneJ lírovnt. 
Citovo pod!arben~ prlhovor národ
ného umelca J6na Cikkera, rozpo
mfnallíceho sa na spoločné !.h·et· 
nutta s VIliamom Figušom-Bystrým 
v Banske! Bystrici, bol vystrieda
ll~ dôkladným pohfadom na osob
nost a dielo skladatela doc. dr. L. 
Burlasom. V jeho referáte upúta· 
la nalmll snaha o nový poblad na 
Ftgušovho Detvana, doposlal ne· 
dohodnoteného. O hudobne! pozos· 

DETVAN 

talostt skladatela v Matici sloven
ske! hovoril Emanuel Munt6g, kto· 
rý le al autorom krásno vybave· 
uel publlkáctc, opteralúcot su o 
súpis hudobných a Iných pamia
tok po skladuterovl. ( Emunuol 
Muntág bol mimochodom at auto
rom scentira dôkladne pripraveneJ 
výstavy vo vestibule ooery DIGT. 
ktoro otvorlll dňa 25. IV. t . r. No 
ntekolkých paneloch su vkusne 
inštalované obrazovO, notovO. pi· 
somnO hudobno-kritickO dokumen
ty, ktoré boU sledované nnjmll 
návštevnlkml banskobystrickeJ 
premiéry Dotvana. Zásluhu na tn· 
štalovanl teHo výstavy, ako al na 
usporiadani celého podujatia má 
l aktlvne pracujúce Literárno-hu
dobné mQzeum v BanskeJ Bystrtct 
a najmä jeho rladltef Dušan Dob
rfk). Mattca slovenská bola za· 
stúpená na konferencii oj dr. B. 
Ban6rym, ktorý predniesol rcf~ 
rát o komorneJ a orchestrúlnel 
tvorbe VIliama Flgušn-BystrOho. V 
prvý dCl'\ konfer~ncto odznel aj 
referát J. Pantllka, odborného 
asistenta PF, ktorý hovortl na té· 
mu: .,Využitie tvorby V. Flguša· 
Bys trého v Skalskej a mtmo!lkol· 
s kej práci". Aktlvna Qfast pedagó
gov z fakulty bola nn konferencii 
evidentná al v druhý dcil, kedy 
okrem odb. as. L. Tvrdui1a, analy· 
zujúceho klavlrnu tvorbu sklada
tela, vyvolala velký ohlas odb. as. 
E. Mlcbalovli s referátom ,,Opera 
Detvan vo svetle dobovej krltl· 
ky". Autorka tohto prlspevku 
osvetlila diskusie, ktoré sa viedli 
na stránkach liate po prvol pro
miero Detvana v , •. 1928, polomtky 
medzi kritikom Ivanom Ballom a 
skladatefom. Režisér banskobys
trickej Inscenácie Detvana - Ko
loman Ctlllk hovoril o spoločen· 
s kel situácii, do ktorej spudolo pr
vé n druhé uvedenie Figušovel 
opery, poukázal na splllost ohla· 
su diela s formovanlm nového slo
venského operného obecenstva. 
Upozornil na takt. že hodnotenie 
Detvana. žtar, obchádzalo konti
nuitný vývot slovenskeJ hudby, 
skOr oostavllo kritériá, rovnalúre 
sa vysoetet ororeslonátnel eurOp
skal hudbe, vyrastalllceJ z Iných 
hlstorlcko-sooločensk9ch aspek· 
tov. Na ttoto veci sústredlt po. 
zornos( al dirigent Anton Bura· 
novskf, ktorý sa zamyslel nad hu· 
dobnou stránkou ooery Detvan -
nalvtac kritizovanou a podceňova
nou e!lte al v súčasn9ch hodnote· 
ntach osobnosti skladatela. Pripo
menu l tiet men!lte úpravy realizá
torov. ktoré smerovali k podčiar
knutiu dramatičnosti diela a vy
zdvihol Ideový aspekt noveJ tnsce
nácte Dotvana, ktorým to .. VY iad· 
rente ušfachtllet Yudsket lásky" 
Zásadne odmietol tradovan9 názor. 
že hudobná reč Dotvana te dtte· 
tantská. V diskusii orednloso t orl
spevok aj dr. T. Sedlický, ktorý 
ortpomenul spoluprácu 11 osobné 
kontakty VIliama Ftguša-Bystrého 
s významným! osobnosťami eurOp· 
sk&l hudbv. J. PotCtček zo SHF 

osvetlil problematiku vydávania 
diel VIliama Flguša-Byslrého a 
najmä skutočnos(, žo vllč!ltna no
tollačl vyšla na vlastný nllklad 
autora. E. Gábor prečltal Ust dr. 
)anka Blahu, v ktorom st umelec 
spomlnal nn prv11 oremiéru Det• 
vana v SND r. 1928. 

Na konrercnctl sa ztlčastnllt at 
tri d ~éry sktadat ra a dalšto pri
l tvo. čo bolo tiež záslu tn9m 
člnom or,~.>anlzátorov l PF Banská 
Bys• .• .:a, ZSS, Osvetový O::. tu v, 
• '!V). • zll vf'rA dcéro Of· 
l(a Fil(u§ová-Pnvlovlfov6 oo ern ko• 
vata porladatclom za dOstojntl 
oslavu skladatela, ktorému sa do
stalo až v podmienkach soclalts· 
tlckého zriadenia náležitého oce
nenia a vďaky. 

Nie zanedbatefným doplnkom 
celoslovenských osláv storočntco 
skladatela bola Krajská prehllad· 
ka zborového apevu dospelfch, na 
ktoreJ sa zúčastnili tieto sObory: 
Robotnlcky spevokol Zvolen, spe
vácky zbor Mladost ort PF v Ban· 
ske l Bys trici. učttelský spevokol 
Hron pr! OOS v BanskeJ Bystri
cl, Mužský spevácky zbor prt 
KaSS, Liptovský Hrád9k, okresnt 
spevokol Rozkvet pri OOS z Prle• 
vtdze. ženský spevácky zbor Dob· 
rý úmysel z Rimavskej Soboty a 
Zlttnský miešaný zbor. Prvé mies
to v sl1taži zlskal známy a stálo 
vysokú úroveň sl udržujOct zbor 
zo Zlltny, pod vedenlm obdivuhod
ne činorodého Antona K61laya. Ate 
aj ostatné spevácke zbory, ktoré 
mali v 20·mlnQtov9ch programoch 
zaradené l zbory V. Ftguša-Bystré
ho, upútali pozornosť pomerne Vl'f
mt dobrou Orovl\ou. Zaujal kYdli· 
tatlvno rastOcl spevokol Hron pod 
vede nlm O. Dobrlka , mlad tnu , 
sviežosťou a prtcbotnosfou h ldsuv 
vládnuci spevácky zbor orl PF v 
BanskeJ Bystrici (s d irigentom T. 
Sedllckfm l a nn po kon ustál cno!lf, 
vyváženosť hlasov prezentu JúCI 
oriPvldzský spevokol Rozkvet. 

NemOžemo oblst ani slávnostný 
koncert z tvorby lubllu fCtceho skta
date fa , na ktorom vystllplll R. 1\fa
cudzitískt (zahral Slovenskťl .o
nátu v dOrlrkel stupnici, op. 103 
PI'B klavlr ), l\16rla Klloňová ·Hubo
vá, Jedinečne dotváratí•ca hudob· 
n9 obsah snáď na izávatnol!.e l 
zložky Flgušove t tvorby - teho 
olesnl z cyklu Sny a Po poliach a 111· 
kach, Zita Strnadov6 Par6kov6 
(ktorá mimochodom nahrala skla· 
datelove skladbv pro Cs. rozhlas 
v Banske! Bystr ici) na konrer te 
uviedla dve drobnosti - Llstok dD 
pamlitnlka 11 Na precb6dzke z 
cvklu Pestré lfstky oo. 54. Kl~tvlr
ne kvarteto Es dur, oo. 48 - po· 
dobne ako plesne - sa ukázalo 
zdvažným opusom hlboke J myš
lienkoveJ Orovne. V optlmátnet oo· 
rtobe bo zahrali Viktor Stmflliko. 
Milan Telecký, fu raf Alexander a 
Helena G6Uorod. 

r. URSINY OV A 

Zdá sa, te v prfpade tohto operného titulu bude treba 
prlstOpt( k dOkladnojšet revlztl zaužlvanýcb názorov 
na tedtoé operné dielo VIliama Flguša-Bystrého. Na· 
priklad v tradovanom názore, te ,.SI6dko,lčova b6seň 
obsahuJe lfce vera bésnlckfch krb, ale nie te vhodofm 
podkladom pre dramatické spracovanie". Álebo v tvrde· 
nl, žo ,.ludovf hudobnf preJav nie je v opere Detvan 
organickou súčaaťou diela, pretole sa ako citát vtraane 
oddeluje od ostatnej hudby oper)', ktorá mé znak' 
romantického ekloktlckého itflu". Cl napokon v tvrde· 
nl, že ,.dramatické pnky a konflikty sú do diela viac 
vnesen6 zvonku. nel by vyplynuli zo sltulícil a z Pif· 
chologlckébo vtvlnu postév". Al ked tieto citáty vv· 
berám celkom náhodou z ollbllkácte .,Slovenské hudba 
• profiloch a rozboroch", mysllm sl, že nie s ú oledl· 
nelé a boli v podobno štyllzovan&l rormo podávané ul 
v Iných historických hudobných prácach, ba 1 v nie 
naJ!ltastne)šle vybran9ch a prebrávaných ukážkach z 
opery, ktoré st mohol záujemca vypočut napr. počas 
hudobno-vedn9t.h lltOdU. Neide nám o preceňovanie 
diela. ktoré má zrejme l svoJe nedostatky - ako mno· 
ho ďalšieh z dtelnf lntcb autorov - skOr by sme chce· 
ll rehabtl ltovat operu globálno a odbtlrat kritické 
výhrady, ktoré boll na ňu vzneson6 po prvel premiére 
dňa 1. aprlla 1928. Dnes sa ukazuJe. že dobovf recen
zenti - Iste fundovanl, vzde lani, sna!lacJ sa o ma· 
Klmálnu kvalitu slovenskej hudby - nedal! do sOvlslootl 
a dlalektlck~ch vztahov dielo, spoločnost a korene, z 
ktorých obe zložky vyrastall Uvedenie Detvana na scé· 
ne opery DJGT v BanskeJ Bystrici (premiéra 26. aprfla 
t. r . l le lnscenačným a dramaturglcktm člnom v hls
tórtt javlskovoj práco, ktoret Flgul •erll do posledných 
dnt svoJho ~Ivota. ale priznajme sl, l vera pre ňu vn(•· 
torne vytrpel. Banská Bystr ica novonoštudovanlm Det· 
vana pokračuje v .lfnll uvádzania prístupných oporných 

Z inscenác1e Figufouho Detuana v opere DJGT v Ban· 
skcj Bystrici: Lllia l zsofouá (Elena) a Stefan Babjak 
(král Matiáš). Snlmka; K. Mikló~! 

titulov z pera s lovensktch skladatefov - a ako Jo už 
v!leobecne zn6me: práve tieto lnscenllcle patria v opere 
DJGT k najúspešneJ!llm. Hudba Ftguša poslucháčovi 
dáva oonk toho. čo sa hovorilo a tradovalo: osycbolo
glck6 prepracovanie postáv. vychádzatllce nielen z mo
tlvov a tém. ale al z celkove! orchostrálnet reči !znač· 
ne orekomoonovan&l ), pestrost haMDonlckého soraco
vanta, lahkO orientovanosť betnéhc poslucháča v to
nálnet reči opery (čo nevylučuje t ťísoky boha to chro
matlzované), opretie sa o dekt~>m11čnO vokálnu J(nlu ..• 
Samozretme. lnscen6torJ tst6 drobnosti a1 upravili -
a to Po stránke llbretlstlckel. kdo sa sna!lll o zhus· 
tcn1o dramottck9Ch akcii, ale l po strán~to Jn!itrumen· 

(Pokračovanie na 8, s tr.) 
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. Slovenská filharmónia 
17. a 18. I V. 1975 

Pr! prfležttosH nedožlt\•ch deväťdesiatich n arodenln Aleun
tlra Albrechta zaradila SF konecne do svo-Jho pro~ramu viac· 
kdt odkladanú Sonatlnn pre jedenást nbtrojov, na lnterpre
tAcll ktoreJ sa podieľali dva popredné komorné ensemblv: 
Slovenské kvarteto a Bratislavské dychové kvinteto, posilnené 
ešte dvoma dalšfmt nástrotmt - kontrabasom (K. lllek l 
a lesným rohom (G. ~nóbl ) . l po skoro päťdesiatročnom od· 
stupe (dielo vzniklo r. 1926) vzbudzuJe Sonat!na uznanie nad 
r ozhladenostou a pro~resfvnou štýlovou ortenttictou svojh o 
t vorcu. Dirigent dr. l !udovlt Rajter pristupoval 1< dielu z po
ziel! svoJh o kultivovaného. striedmeho, miestami azda aZ prl
llš akademicky vyzntevaiúceho pohfadu. 

Rajtrov zmysel pre ušrachtllost. komo.rnos( dominoval~! v 
AlpskeJ sym16niJ f>p. 64 Richarda Straus11a, ktorá mu §ak 
s votou jedinečnou lnstrumentáclou. zvukomalebnou popi nos· 
tou mnohých C1sekov a prostotou. ale účtnnostou svote1 In· 
v encfe poskytovala ove!a sir l priestor pre uplatnenie tvori
vet dirigentskej fantázie za súčasného - a pi·e Ra ttrov d!rl
gentsk9 rukopis prlznačného - zmyslu pre zachovanie mte
ry Myslfme, že k Straussovi st dokázal nájs( úprimnej~!. bUt
šf a preto l presvedčtvet!i! vztah Stt'oké ptochv tohto Jedno· 
častového [vyše 70-mlnútového) kolosu vyžadujú od Interpre
ta mimoriadny zmysel pro udržame napätia, ktorého su~estlv 
nos! na mnoh9ch úsekoch !>rameni z krásv detailu. V po· 
četných sóllsttck9ch prfležltosliach kladie na dt·uhe j strane 
l na orchestrálnych hráčov V"!!ké nárokv v technickej l mu 
z1kantske1 úrovnt prednái.aných motfvov. Orcheste1· l diri
gent sa s touto nahustcnou problematikou vyrovnal i pr! nR 1 
manet obdivuhodne. l keď z hTadiska cel kovet mtnutltže kon
certu došlo k predávkovantu 1 popri Alpskej svmróml by bol a 
k ludne vystačila Ibn Jedna skladba l. treba nám uvednu 1e 
tohto diela (v dejluách SF odznelo po druhýkrát l hodnotil 
ako sympatický di'II111Hiurgtcký prínos. 

Sólistka večera. bulhul'ská huslistka Stojka Milanou Zél 
ujala v Glazunovovom Koncerte a mol, op. 82 živou. temne 
rameutnou muzfkalitou, veTkol'ysou koncepciou, vruc11011 spev· 
nostou - a nlo v po&lednot m1ere 1 prf(ažlivým zjavom Sko 
da, ze určité rezervy má este v oblasti techn tcket a Into 
nntnej. 

24. a 25. IV. 1975 

Vekový priemer Komorného orchestra Paula Kuentza z Pa 
rfh 1e pomerne nfzky. Súbor tvoria zväčša mladí hudobnfcl. 
Svojim obsa den fm [ 12 sláčikov + čemballstka + dl!·tgent l 
je v podstate zhodný s obsaden!m nášho SKO [vo rt·ancúl 
skom ensembll hráva však 5 žien a na rozdiel od SKO. ľ 1·an 
cúzsky orchester vystupuje na pódiu pod d1rl~entskou rak 
tovkou P. Kuentzn]. Zvukový ideál súboru te naprosto odlitm9 
od SKO, s čim súvisia pochoptterne, at názory nn rešpekte 
vanie štýlových požiadaviek. V hierarchii teho oozornostl stn1f 
n a čele snaha po komornom zvuku. po vláčnom tóne. Kuentzo
va ósobnosf InklinuJe k lyricketsei Interpr etácii. k živému, 
pregnantnému, ale 111e prehnane akcentovanému výruzu. Po
pri zreJmých tendenciách k tstet poetlziíc·tf tnteJ'i)l'f!lác:le do 
káže však subor v dynamických vrcholoch vvllidll ai hutnetšf 
zvuk, pravda, nie s takým kovovým a prfm·a4nym fónom ako 
Wéll'Cildlovcl [škoda. že nnjmii na začiatku programu boli n!P 
ktoré úseky Intonačne labilné]. S orchestrom vv&tnpilll at teho 
členka Monique Ft·uscu-Co lombler ktorá prednlw;ht sólový 
part Koncertu pre violu ďamore od A. Vivaldiho. Domtnova111 
at vrúcna muzikalita, osobitý timbre hlstorickóho nástroJa a 
technická pohotovost (nie však bezchybnost ). s akou doká
zala Po prvom čisle (v orchestri hráva na husliach l l)retst 
na nástroJ s overa v!lč!lou mP.nzú1·ou. Fresca Cotomblcr sa lB· 
skvela skvelým uchopenlm. brilanctou. technickou pohotovos 
fou a strhuJOrim elánom vo finále Husfového koncertu 
J. M. Leclaira, ktoré odznelo na záve1· pod u ta tla ako prída
vok. 

Vyvrcholenfm každe! polovice tohto divácky 1 umelt)Cky 
vermt úspešného koncertu bolo vystúpenie dvoch vyn!kaJli· 
clch hornlstov - Loiusa Lantioneho a Camilla Leroya, ktorf 
p t•ednlesll sólové party Koncertu pre dva lesné rohy a orcbes· 
ter D dur od G. H. Tele-manna a Symfonická suitu F dur 
spojenCI s loveck9ml rohmi od J. J. Moureta. Dokonalos( Int o· 
nácle, precíznosť súhry n ladenie vzbudzoval! spon tánny, za· 
stužený obdiv 1 mtmortndny úspech. Ukázalo sa, že ťranc(I Z
ska dychová ši<Ola má pu11c vysoke! technicke! kvality, nau či 
hráčov priam rantasttcky intonovať - čo sme obd ivovali o to 
väčsml v paralelných a precízne vypracovaných postupoch 
lesných rohov. 

Polovicu programu tvol'ill orchestrálne skladby, v ktor9ch 
dominovala citlivá práca dlri~enta, demon!ili'OVáh sa kvatltv. 
a le at nedostatky tP.Iesa (napr. histo1·ické nltstrole neladili 
vždy dokonale lntonačná Istota miestami pokufhávala l· Tými
to črtami môžPme charakterizovať podanie úvodného Kon 
cerlu pre štyri skupiny vioJ d mol od !'tt. A. Charpeotiera. 
S uznnnfm sa tt·cba tlel vvslovit o zostave pro~ramu. ktorý 
až na Barlókove Rumunské fudové tance tvortlt diela u nás 
neznáme. aleb<• velmi zriedka hrávané. Pri Ich zaradeni do 
prog•·umu zretme rothodovall skdr momenty kvality, sklada· 
tefske1 tnvencte. nPž P.Fektné rúcho čl pr(IP.žltosť pre virtuóz
nu exhibíciu. Citlivo vymodP.tované Adagio op. ll Samuela Bar
bera - 1 ked vzniklo v dvudslatom, štýlovo bolo orien tované 
ešte nn romantickú hudbu storočia minulého. Bolo v~ak pri 
le~ttostou pre I'OZVtnutlP. široko r ozosplevanet lvr !ckv 1P.mnet 
plochy. Interp1'AtAc iu Bart0kov9ch tancov st vlemP. t>l'edstavl( 
vo výraze l v hutnosti zvuku prlebollll'~lšou . Pl'lznáva me však, 
:Ze l s nátClrom rrancúzskeho ša rmu a noblesy boli zaujlmavé 
a prttatelné. VLADIMilt Cl2rK 

Marcové bratislav~l•é operné predstavenia o.wrežili d t•e 
I.'JJSI Lipe IHa 11emec!.:e] speváčky Eri1•y U phagenovej :: 
llamburgu l\a scéne S:VD sprevala zílohu Leor:J,§ry vo 
Verdrho Trubad1írovi a Améliu v Mas1.:arnom Mte 
V Leonóre Upl!aqenovej tech•1ické '1lo±no~ti r mod11lo 
t•wté ddvkouanre hlasu pt inieslo svoje ovocre. V bra 
•"!Írt!IJCh koloratrirnycll pasážach do.~ lova král OL'ala nad 
níwnou mel6drou noloPej osnot•y. l tta javisku bolo 
rioma: herecl.:é akcie a pohyboPé obrazy l!enar rt~ill re 
žijný zámer. Améliu spievala Uphar1eno!'á vyrot•llane 
~ citom pre vrrícnosf prejavu. Jej isl•riué piana evoko· 
•.oali sptávne modttlované forte. Amélia patrí medzi po.~ 

!edné rílolly, ktoré Upl!agenová naštudovald: Je to jej 
tridsiata po ~ ta va na javisku. Okrem toho informačný 

materiál o umelkyni uvádza 31 oratórií, katttá t , omší a 
obrovský počet na§tudovaných presní svet ových maj· 
~lrov. Ani v jednom žánri nechýba skladateľ A. Dvo· 
rák. Na snímke Erika Uphagenová ako Sieglinda vo 
Wagnerovej Valkýre. M. LESAN 

Peter Dvorský v rílolte Fau.~ta. 
Snímka: J. Vavro 

t ach svoflio p11rtu. I nscenátori 
rdpektujl1 pravidlá hry velkej 

opery, no usilujú sa vystriha ť 

erektu osebe. Z koncepcie v~ak 

cltlt a1 korekciu p1·ave v tel
to opere neraz tak zvodného 
sentimentu [Mar~aréta. Slebel l 

l kor ekciu nadbytočného páto
su [Valentln, ktorého v alter· 

náclt InterpretuJú S. Hudec a 
J. Onlščenko]. V možnom rám
cl, ktorý Goul)odovo dielo do· 
vorute. prehlb!J sa vzťa h pos· 
táv Meflsta A Fausta, výraz
net!íle re exponovaný najmll 
Faust. ktorf z paslvne1 poste· 
vy, zatate1 Margarétlným prA 
zentovanfm čtstotv a mP.flstov
ským posmešným ractonallz-

kulmtnal'ným bodom 1Pt v~ko· 
nu sú scénv v závr.r" oPAry. 
Prekvapenlm. čt skôr znovuoo
tvrdenfm nadania w Faust Pet· 
ra Dvo1·ského: kavauna. opatre-
ná bllZílhOnnvm a -;vtet1vvm vv

sokým c nie te vrcholom. alli 
ohn!vknm reťaze voJmi hOdllot
ného vvkonu. ktorv le ztoz•!nf 
z dispozicii pre krásnv ~nrv, 

z lnton11čnet tstotY a zo Zlldč· 

net dávkv muzlkálnostl vôhec, 
z nenásflného. akoby celkom 

samozreJmého správanl11 sa na 
scéne l v kon takte s partner· 
ml. zo spievania s citom ale 
be'z .• citovosti" amatér ske! poé· 
zle. A v nte poslednom ra· 
de z velmi vkusnej, sp&v&t;kel 

Faust a Margaréta v SND, 
Nuka1uce sa porovné.vanl 1 

tohto n askrze rranrnzskehu 
Gounodovho diela a vel l-P. l 
Goetheho raustovskel kompoz1· 
cle boli bv azda zbvtočným VÝ 
letom do sveto kourrontltcltl 
Pomocou slovníka vuľkoromfl ll 
tikv a z rel;vtzfl čiltS vznikli 
teJto operv s<~ ťažko dalo uSli 
1'íl cho lJOstuvám. ktoré vzru~u 
111 kTučové otázkv !ttd~tva 
P1'0blémv bvtla. Bl'emeno !au~ 
tovskP.I !'llozoflc bv tu bolo pri
ťažké. Vo! blt 1tbret1stov l skla 
datP.fa PiHJIA na !t'lbOSllllÍ lélllll 
Fausta a Mar,~:~trétv . l to nie 
natoll<o na htbsf vz(ah týchto 

postáv. ako skôr na situáciu 
Gounodov opus nerobieva ťaž· 

kl1 hlavu tlmočníkom: obvča t· 

ne sa vvstačf s korektnou. pri
meranou reprodukciou. Pravda 
m<:lžu pokl1šat .. názvuky" na 

prP.dlohu. V uove1 lnscllnáo·l• 
Fausta a MargAréty v oper<> 

Slovenského ná1·odného dlvttd 
la akobv sa dožičilo sluchu 

l tým to názvukom. Re>.!~ér M 
Fischer [v hieral'Chli hodnOt It! 
ho t>rác Faust stojí na poprPtl 

nom mieste L scénogntľ P. M 
Gtiho!' a výtvarn1čka kostýmov 

1. Konečná a. h. rettlizuiú efekl 
ne koncipované .,paunovanfl" 
plá tna. nôsobfvé výtvamé l v 
aran.Zmán velkých ensemblov 
V nich dostáva veľkli prf!ei.t

tost zbor operv SND· pripravA 

ný L. Holáskom využfva IU 

natm!l v zvukovo hutných mtP.s 

mom vvstunute na po;,t zévaž 

ne1sf. N~tmli t~m. kde ore to 
bola prf!P.žltosť: v oboch t•ám· 

c·utllcfr·h obl'azoch operv ale ai 
v mysliAnkovom náboil v!lľkPl 

bltlf'lnol scénv Valpurglnet no 
Ct - v (ISPf'~nom ChOI'P.Ogra 

flekom debutP 1. Dolinského 
llurlnhné mti.ludovanlll dirl~~;en

tom V. Mltlkom te tempovo l 

V\ll'iiZOVO Zd i'ŽanliVP.isie. dObl't 
v 11om VI'Chátlzatú zvukové ma 

slvv verk~ch P.nsemblov striP.d 
most hudobnému portrétu Mar· 
garfltv taktiež prospela [absen

cia sladkomtret lntllrprrtačnPI 

mi!méry vo vokálnom prejavel. 
Na d1·uhet strane však me raz 
by sa žiadalo väčšmi uvoľn1 l 

priestor tstet náružfvostl lkto 
rá vonkoncom este nemusi bvl 

tc>tu,ná so sP.nt!mentalizmom. a 
naprfklad V ZliVPI'Il zlihrlldllAI 
srónv priam chýba la l l výrazo. 
vému ooal!zovanfu Gounodovm 

hudbv. 
Pri stväl'l'lovanf titulných pos 

táv siahaJú Anna Kajabová Pe· 
IHgková l FrantisP.k Livora naJ 
m11 PO zl!sobn!ku bohatých vo 
kálnvch skítsP.nosrr. MargarétH 
Magdalénv lla1óssyovet le v 

na1Jep!!om zmvsiP. slova korekt· 
ná vokálnoherecká nrodukcla 
l>Odrtadená dôvernej znalosti 
partu. Nie te rrancúzskou Mar
guerlte, ale väčšmi Gretchen 11 

reči'' vZOI'OVI'Ii deklamA It- "il!• 
fi~to nie re postava v zmvst& 
chark1P.ru. !P. skôr svmbolom -

a nesie naplnAnlc z arzenálu 
VÝI'AZOVýCh PI'OStrledkov tomu· 
klo1·ému lnteruretovt a Jeho 
umeleckómu nH(ur el u vlastných 
o blfzkvr' h. Sila ~oviálne1llie bo
daného MafistA OndreJa Mal il· 
chov~kého te v l)riam orgaho· 
vet mnnho[urrhnostl l morn o~tl 

hlasu. Mladý basista Ser~el 
Kopčák ooprl dobr9ch voké l · 
nych danostiach značne prefe

ruJe vý1·azovl1 stránku interore· 
tácie vo všetkých jej zložkách. 
Jeho Mertsto te cteravedome 
budovaný symbol. všadepr!tom
ná ncuprosnost. trpk~ v hu· 
more. kúsavý v (l•óntf. V !nte.r• 
Pt'etácll I!ubv Ba•·!cove1 (alter· 
nule Ružena lllcnhel'~ová l z1s· 
ťutome. žP. Slebel vlastnP nie 
je ani tak postavou .. do poč· 

tu" a že at teho milá, tal-mer 
už bezváhová ária dokáže -
v nrfmori!nom podani - by l 

člmsl vtuc. než tba osvte~ulú
ctm spt!lvantm. Marta, ktorá sa 

v tetto Inscenácii rozišla s po 
dlhé roky tradovaným .. duena" 
odborom a pretavuje sa ako ži· 
votom k\ ota ca a žlvotachtivá 
žena. na~ta u Jaroslavy Sedlá
rove! a najm!! u orgv Hanáko
veJ vefml velké pochopenie. 

Z. MARCZELLOVA 

BHS '75 pripravené 
llfedzinárudn ý hudobný restl 

vaJ ~>rganl z~>vaný v takom roz 
sahu a s takým vclkým pottom 
ítčinkujúclch sólistov a telies. 
ako si Bratislavské hudobné 
slávnosti, vyžaduje si pomern•· 
dlhý čas na prlpravu. Drama 
tur~ia i organh:ácia reslivaltl 
pripravuje sa s dvoj· až troj 
ročným predstihom. ~o je čas 
nevybnulnf nalmä pre pláno 
vanie vystúpeni významných 
sólistov a telies. Niekofko me 
siacov pred otvorenfm festiva 
In musi byť aj pro~ram BHS 
pripravený do naimenlilch po, 
drnbnosli. Tohlo roku už za· 
~iatkom mila mohol festivalo 
vý v ýbor pod vcdenfm jeho 
predsedu pro f. dr. Juraja Ha· 
lnzického schválil' definilivne 
znenie programu BHS na ten 
lo rok a súčasne r ámcový pro 
gram BHS oa rok 1976 s tým. 

že ličasf oajvýznamnefi lch 
umelcov. komorných, vokál 
nych, symfonických a operných 
telies le u! z väčšej časti za 
bezpečeoá. 

lllavnou ideovo-drama turgic
kou osnovou tohtoročných BHS 
ie skuto~nosť. že festival sa 
ko ná v roku 30. výročia !MilO· 
budenia nalei vlast i Sovietskou 
armádou. Premietne sa to u ž 
na samotnom akte otvoren ia 
BHS dňa 4. októbra v Zrkad 
lovei sieni Primaciálneho pa· 
läca, v rámci ktorého bude pre 
miéra Očenášove j skladby 
O vlasti op. 48 (ltyri mieliané 
zbory) , ktori skladater venll'Val 
30. výroči u oslobodenia. Okrem 
tuhu na slávnostnom otvoren! 
zaznie Sur; huiiova Slo.vensk' 
pieseň a Cikkerove Tri ukra 
iinské fudové piesne. 

Podobne ako v predchádzajú· 
cich ročnikoch. a j lohlo roku 
budá. síičast'ou BHS loterpó 
dium - nesiťahä prehliadka 
mladých talentovaných umel · 
•~uv zn socialistických krajín a 
Medzinárodná t ribúna mladých 
interpretov, ktore! usporiada 
nim ooverilo BHS UNESCO. 

V rámci oboch podujati -
lnterp6dia l MTMI - bude mat 
restiva lové publikum prfležitosl 
nbuznámi( sa s cel ým radom 
vy nika iúcich mladvch interprc 
lacných lalentov: bude medzi 
nimi napriklad Anatolij Pooo 
marenko zo ZSSR (barytón L 
Miklós Perényi z 1\fl.!R (víolon 
~ elo l. klavirista Rolland Kellll r 
1. NSR Ili ďalšl violončelista 1. 

Flnska - Aagc Kvalbein. 
Zo symfonických telies zú 

~astn ia sa t o htut·učnýt:h BH~ 
'ivmfonický orchester a mleh 
nt zbor Maďarského ro.zbJas1• 
a televfzie s di ri~entom Gyiir 
fílyom Lr.helnm, Symfonický o r 
cheste r FOK Praha a Pražský 
mulskf zbor, Staatakaeeue Ber-

lin, Státna ľi lharm6nia Brno, 
MuskuVIiká fi lharm6nla, Muzar· 
l eum orchester Salzburg, Slo
venská ľi lharmonia a Symfo· 
nlckv orchesler čs. rozhla11u· 
Z výzoamneišich komorných le
ties menujme ospoil ValčevoYO 
k vartelo [ BI!R 1. Moskovský ko· 
morný orchester, Pbilharmo· 
nische Kammr.rvirtuosen Wien 
( Rakúsko l . Pra~ský komorný 
nrchester bez dirigenta, Stutt
~arter Kammerorchester ( SR), 
Five Cenlurles Ensemble (Ta· 
lianskf>) a Slovenský komorný 
o •·chcster. 

Zaujlmwvf bude tohto roku 
prol(ram BHS nielen v koncert
ných sleilach Slovenskej filhar· 
m6nie, Cs. rozhlasu a U klari
siek. ate ai v opere SND. Pre
do,všotkým zaznamenajme sku· 
l ul!nosl', že pl•áve počas BHS 
(5. októbra l bude mať w SND 
premiéru tozartov Don Gio
vanni. Operu naštudu ie Zdenek 
Ko le•·· Zo zahraničných oper
n ých súborov uvidlme Bele
hradskú operu s Gotovacuwým 
dielom Ero z onoho sveta a 
Belliniho Normou a Komoroi 
operu Sl átnel operv Berlin s 
Ros.~iniho Barbierom zo Sevilly. 
Okrem viacervcb vystlipcni ope
ry S O bnde cenným obohale· 
nfrn BHS aj vystúpenie opery 
ND z Prahy, Prvý raz sa d.· 
častnf BHS aj bratislavská No
vá scéna a to premiérou mu-
7.lkálu od Solovil!a a Bázl i ka 
Zobr6cke dobrodružstvo. 
Počas BHS uskulnčnf sa mu· 

zi ko loglcká konferencia s wef
kou medzin árodnou účasťou na 
lému Idea odboJa proti fa!lizmu 
v hudbe. Konferencia bude pre· 
ttir.hať v dJ1och 8. a 9. októbra 

~ už teraz stí znám11 mnohé 
?rwllmavé prfldnáiíkv od hu
dobných historikov a vedcov 1 

muohých krajin a .. ta. 



/ 
Výs,edky sk!adaterskei súfaže k 30. výr o č i u 

.. 
oslobodenia CSSR 

(vyptsanel Ceskfm a Slovanským hudobnfm fondom l 
I. cena - nfr. umelec J6n Cikker: Symfónia 1945 II. cena - zasl;, umelec Karel Horkf: opera "Svt· 
l. c&na - Zdenek Ses ták: Portrét Konstantina táuf [libreto jar. Nezval) 

Biebla ll. cena - zasl. umelec Josef Mate j: IV. symfónia 
Zbierka mlesaných zborov ä capella na ll. cena - Oldr ich Flosman: ll. symfOma 
básnikove texty [ POkl•al!ovanle na 8. str.) 

Zápisník z Brna 
Balet11ý súbor Státneho divadla 

v Bme uuredol v marci premiéru 
baletu Arama Chačaturiana Spar
takus. Pôvodné libreto N. Valko
va dožilo sa od svojej prvej pre· 
mtéry v Leningrade v r. 1956 rôz· 
nych prepracovaní. Choreograf 
zasl. wnelec Jirí Némeček zlwsti! 
štuordejstvový balet do troch dej. 
stiev, aby mohol predovšet-kým 
zdôraznit dramatičnost deja. Aj ~o 
žár~rovúch scén urobil pevnú sú
časf celého rozvoja Spartakovho 
príbehu. Po hudobnej stránke ba· 

let pripravil Mir<>slav Voňka, scé· 
nu a kostýmy navrhol Josef A. 
Sálek a. h., tancuje ueíký i oper · 
ný balet, spreua operný zbor SD 
u Brne, vypomáhajú aj žiaci kon. 
zeruatórra a baletnej školy. fllau· 
né tílohy vytvárajú Zdenek Han· 
zlouský, Jarmila Bafinkouá, Lud· 
vík Kotzián, Katerina Gratzer ouá 
u alternácii s Máriou Slezingr o
uott. lnsce11áciu súbor naUudoual 
k 30 výročiu oslobodenia Cesko
slouenska Sovietskou armádou. · 

*** 
V marci bol tiež na zahranič· 

nom zájazde operný súbor bmen
skélto divadla. Opera hosťovala vo 

'Scéna. z. bn.tenskej inscenácie Cltačaturiatwuho baletu Spartakus. 
Sn!mka: R. Sedláček 

alt 30rokov 
IGOR WASSERBERGER 

VZNIK A ROZVOJ ESTRÁDNEJ 
HUDBY A MASOVEJ PIESNE 

V atmosfére povojnového bud()o
vanla, výrazný pozitivny vplyv na 
utváranie masového vkusu mal1 
plesne, ktoré k nám prišli s Cer
vencu armádou a plesne spojené 
s partizánskym bojom. Tieto zahr
ňoval! rozmanité výrazové rozpli· 
tie [naičasteišie pochodové, alebo 
lyrtcké l a patrili k nim napr. 
skladby: Svätá vojna (A, V. Ale· 
xandrov, Lebedev Kumačl, 
Dneper, Dneper (J. Dolundovsklj, 
M. Fradkln l. Slávie! ( Solovjev
Sedojl, Katuša (M. Blanterl. Tma
vá noc (N. Bogoslovský} a l. 
Vplyv sovietskych p iesni sa čias
točne u platnil aj v pôvodnej tvor~ 
be, ako napr. v "1•uskom roxe 
Ctibora Lenského - Charašo a v 
tangách Roberta Hrebenára: Co 
srdce nečuštš a Cesta domov. Cel
•kový trend slovenskej populárnej 
hudby sa však uberal inými smer· 
ml. V organizačnej sfére pretrvá· 
val! zvyklosti z prvej republiky 11 
•populárna hudba sa prispôsobova
la tlaku spotrebného dopytu. Pre· 
to v prvom období socialistickej 
prestavby po február! 1948 sa uka
zovalo, že predchádza]IJCe smero
vania slovenskej populárnej hud
by sd nezlúčltelné so zásadami 
sociallstlcket kultúry a že tOto 
oblasť je potrebné od zak'ladu pre
budovať a nespoliehať sa pritom 
n11 nl!! z toho, čo bolo predtým. 
Swmgová hudba nesplňala požla· 
davku širokej zrozumltelnostl, le
bo išlo o smer v slovenských pod· 
mienkach nový, a tak komuntku
f(ICi prevažne len s posluchál!skym 
okruhom časti mestskej mládeže. 
Závdnou bola at okolnosť, že tá
to hudba prichádzala predovšet· 
kým zo západných zdroJov a la· 
vila sa ako prostriedok k lnfiltrá
clt amerického spOsobu ~ivota a 
morálky. Tanečná hudba vychádza· 
jťica z te.ndencU vykrlštallzova
ných v predmnfchovskef republi
ke, bola z niektorých aspektov pri· 
jateinelš la najmä preto, že teJ 
charakter bol blízky všeobecnému 
Judovému vkusu a sčas ti sa ople· 
raJa o domáce tradície. To však 
nemohlo zakryt jej ilnikovosf; 
ten to clruh hudbv Sil v mnohom 
~AY~ Qilsuilzoval ako JEXlno z 

SLOVENSKEJ , 
POPULARNE) 
HUDBY ll. 

neblahych dedičstiev Slovenska z 
predmnlchovskej CSR. Nové po
žiadavky prvýkrlit formulovali v 
júni roku 1949 11a 1. pracovnom 
ziazdo slovenských skladatefov v 
Trenčianskych Tepliciach. Vo vzťa· 
hu k populárne! hudbe sa pouká
zalo na tel výchovnO a estetickú 
funkciu ori pozdvlhnutl vkus u sl· 
rokých más, ako l na potrebu vzta
hu k národnej tradlcil. Zdôraznila 
sa tiež al okolnosť, že tzv. Jah ~á 
hud ba podlieha k štandardizácii a 
v západnýck kraUnácn sa stava 
tovarom, predmetom zmonopollzo
vaného kullO.rneho priemyslu. K 
uplatneniu tých to zásad sa hl a
dal! primerané prostriedky. Kým 
na Jednej strane nastalo prechod· 
né podstatné zmenšenie tvorby ta· 
nečn1ch plesni, na druhe! s trane 
vznikli a rozvf!all sa Iné užlt6 zán
re. Takmer všetci renomovant slo
vensk! skladatelia považovali za 
svoju povinnost prlspiet k tvorbe 
budovatelskýcR pochodov, l!astu· 
ši~od. V tejto s úvislosti mož
no uvlest niektoré diela Alexandra 
Moyzesa ( H,ukostav sl postavlme l, 
De~idera Kardoša (Údernlcka, Pla. 
seň šťastných detf), La dislava Ho· 
loubka (Hla priSiel máj) a i. Tvor
ba masových plesni.. pochodov, 
štylizované úpravy fo lklóru a pod., 
zaujala ešte dôležitejšie miesto v 
l!innosM pr!slušnfkov s kla datefsket 
generá cie, vstupujdcet do sloven
skej h udby - úspešným! boli naJ· 
mä dtel a Tibora Andrašovana (Ej 
zahorelt zore z filmu Rodná zem, 
Let pieseň a 1·), Zdenka Mtku lu 
(Det! októbra, Raz, dva lav á l, Bar
tolomeja Urbanca (Slnko vychodl, 
Naša Iar} a Milana Nováka (Spo· 
!árky, Stráž na Dunaji) a l. V 
prvej fáze vypätého kolekt!vneho 
nadšenia sa povazoval! skladby 
týchto skladatefov, ako a l spon· 
tánne vznikajt,ce l!astušky v In· 
terpretťicll profesionálnych a ama
térskych súborov [Slovenský ume
lecký Tudový kolektlv, Lúčnica, Vo· 
tens ký umelecký súbor, Technik, 

ako al ~llé s_lll>Qry, liuQ.oveJ 

Frankfurte (floechste ) a u Lu
xembur sku uz po mekolkokr át. 
Posledný raz tu pred dvoma rok· 
m1 uutedla Duorákoutt Rusalku. 
Tohto r oku mala na programe Bo. 
rodinovu operu K meza Igor u hu· 
dobnom naštudovaní dirrgenta J. 
Stycha, u réžii a choreografii L . 
Ogouna, na scéne V. Stol/u a v 
kost{pnoch l. Tuschnerouej. Záw 
jem publtka o všetky predstave
ma bol velmi potešujťlci. Na cel
kom vypredaných t·ečeroch obe
censtvo živo reagovalo a úprimne 
aplaudovalo. Konkitrencia v Lu
xembur sku bola pre bmenských 
umelcov nemalá: pred nimi tu tíčin
kouala Sofijská opera s Musorg
ského Borisom Godunouom, rovna
ko ako v l-loechste. Tu nauyiie vy. 
stttpovala Rímska opera s Pucci· 
11ilto Turandot. Riadite( luxem
burského divadla W. Reiff a ria
ditel iculttimeho strediska závodu 
Farbwerke Hoechst H. G. Shäffer 
hodnotrli zájazd bmenskej opery 
ako velmi úspešný, o čom suedCí 
záujem poriadatelov o ďalšiu spo. 
lupr ácu. Oceňovali sa najmä vý· 
kony sólistov - Abrahámovej, K a· 
reninovej, S.oučka, Cabana, ,Paulo
vej, Barovej, Klána, Nováka, Olej· 
níčka, Krejčíka, Halífa, Hladíka, 
Prichystala, Bechynskéilo i uQbor
ne výkony zboru a orclle~tra. 

Po viac než 40 rokoch vráttla 
sa do brnenského divadla klasická 
opereta Emericha Kálmana Cardci
šouá princezná, k l ortí uviedol stí
bor speoohry v hudobnom ,zastu· 
douaní Jlrího Karáska, v réíii Ru
dolfa K ulhánka, u choreografii Ji. 
flho Nermuta, na scéne Aloisa Vo
bejdu a v kostýmocll Vladimíra 
Smrčka. P. HEERE!'.OVÁ 

umeleckej tvorivosti) za formy, 
ktoré nah radia predclHidzaiúce tv
PY zábavy. Vytvorila sa estráda 
ako nový spOsob scénickej prezen
tácie, ktorá pomocou základného 
Ideového V9Cilodlska z !ednocovala 
rôznorodé hudobné žánre Lfolklór. 
opernt speváci splevatOcl populár
ny repertoár, Inštrumentálne sóla, 
častušky, pochodové plesne a 
pod. 1. Skladatelia populárne! hud
by sa tiež začlenili do dobového 
diania. Niektor!, v čast\ svojej 
tvorby sa preorientovali na žánre 
masových budavatcbkých plcs.nf 
(medzi prvými r· 1948 K. Elbert a 
O. Kaušltz uaplsah pochodovú ple
seň Poďme chlapci al dievčatá l 
a na!mli začali tvorlť tanečné ples· 
ne lil obsahom zodpovedatúclm ak· 
tuálnym spoločenským ciefom. Ca
sové prvenstvo v tomto ohrade 
patl'f pomalému foxu G. Duslka a 
O. Kaušitza - Dltwčatko z fabri
ky, klOI'Ý vysie! na gramafónových 
pla~ntach v r. 1948. potom na· 
sledovali skladby Vlada Sálka, Ka
l'Oia Valečku, Teodora Sebu-Mar· 
tlnského, Pavla Cádyho, Ctibora 
Lenského a l. Pre zamet·anle tých· 
to skladieb je charakteristický 
presun v proporciách rýcblvch a 
poJual9ch temp, Zmenšila sa (ale 
nezanikla l tvorba tá ng a poma-
19ch roxov a pt•evažnú väčillnu 
skladieb komponova\1 v rytme 
rox-polky, alebo čardášového fo· 
xu. Spoločným znakom textov bo
lo spáranie národného koloritu s 
budovatefskou tematikou. Po r. 
1950 velká čast tvorby bola 
ovplyvnená dobovým swingovým 
J>ľOdom popultirnel hudby a v tex · 
tovet časti prevazoval vseobecne 
optimistický životný pocit (rez!~· 
novalo sa na priame spájanie folk
lórnej a pracovnej tematiky). Za 
typické v tomto ohiade môžeme 
považovať skladby: Pod so mnou 
tancovať (P. Zelenay - V. Paláto
vá ). Pieseň o šťastných dí'locl1 (l· 
Sivélček - J. Musfl). Jarný deň 
(A. Lieskovský - V. Paltitová ). 
Poď s nami šuhajko (G. Toper· 
czer - A. Roman l a 1. 

Populárna hudba v obdob! pr 
vých rokov po februát•l 1948, po
máhala utvrdzovat kolek trvne c!
trmle a zvyšovať oracovné nadše· 
nfe. Jej základné východiská sO 
vo všeobecnost! platné al v sú· 
časnosti. Mnohé ~ skladleb, ktoré 
vznikli na prelome štyridsiatych a 
päfdestatych rokov mali široké 

mobilizačné scbopnosil. Cast tvor· 
by však bola poplatná at zjedno
dušujflcim postupom, •ktoré · viedli 
k často zby tol!nému oslabeniu pô
sobenia populárne! hu dby a k 
okliešteniu let špeclt'lckfCh tunk· 
eu. 

(Pokra.C. v bUU!lCOm ~[§le. ) 

SOVIETSKA KLAVfRNA TVORBA 

RODION KONSTANTINOVIC !ičEDRIN: Humoreska 
EDISON VASILJEVIC DENISOV: Variácie 
SERGEJ MICHAJLOVIČ SLONIMSKI): Zvony 
DMI1'RIJ DMITRIJEVIČ SOSTAKOVIČ : 2 sonáta h mol 
op. 81 
Hrá L~DIA MAJLINGOVA 
Vyda l OI'US Bratislava 1974 

Gramoplatila vydavatefstva OPUS. ktorou sa nám pred• 
stavure sučasná sovietska klavlrna tvorba v Interpreta· 
e li sovietskej pianistky Lýd1e Ma]ltngoveJ, te nesporne 
zá!>lutným edičným člnom. U kazu je nám tuto tvorbu v 
take! !ltýlover iarke a rozmanitosti, ako azda dostal 
málo podobných gramopubllkáclf. 

Lýdia Ma flingovťi má l< tvorbe hudby 20. storOčia ml· 
morladne vrelý vzťah. Už tol nástup na lwncertm' dra· 
hu, poznamenaný lnlerp1·etáclou Hlndemltllových .a 
SCiltlnbergových diel to presvedčivo dokumentufe. Ak 16 
pro i1u hudba 20. ~to1·očla zl.\kladom tel repertoáru. je 
nesporné, že je povolanou lnterpretkou diel svojich kr11· 
(anov - súčasnlkov. I táto nahrávka ukazuje, že v tej
to oblasti je schopná vytvor1ť kreácie, ktoré budia za
slúženCI pozo~nost Maflin~ová tu preukazuje vefký zmv· 
sei pre zvukový detail 1 pre ar1·hltektOru vefkých p!Ocl: 
sučasnei hudby. V prvých troch skladbach. ktoré su 
takmer hudobnými miniatúrami, ukazuje, ako vie doko· 
naia vyvážlt každý detail, na ktorom tu mimoriadne zá· 
Jež!. jemný humor Ščedrinove j Humoresky zvýraznila 
preclzltou r ytmického pulzu Táto skladba tollž stavia 
predovšetkým na rytmickej stránke a v prekvaplvých 
zvukových sledoch. vychádza túclch z temne vykon tras· 
tovanel zvukovet štruklury. V podani MajllngoveJ do
konale vynikli. každý hlas v spravnych zvukových pr()o
porciách, interpretka vyullva tlmbrové zmeny v skladbe 
na vytváranie kaleidoskopu množstva nuansov základ
ného ovzduš ia úsmevnet pohody, m 1estam1 prechádza
Juce1 do jemnel Jrónle. Variácie E. Denisova uplatiltljú 
postupy dvanásťtónovej techniky s pomerne prlsnou kon
zekvenciou vývo[a zvukovej štruktúry skladobného cel· 
ku. le to skladba bohaté na náhle výkyvy nálady, v roz· 
pali medzl trocha elegickou lyrikou a dramatickým 
nap!lllm. no zdôraziluiúca m1estami l prvky hravosti, 
vytvára zvukovú štruktúru mimoriadnej bohatosti v ob
lasti st1zvukovet 1 rytmickej. Množstvo dlferencovanýcll 
vzťahov v jet štruktúre vytvára velkú a hlbokCi obsaž
nosť pomeme stručného skladobného celku. Kontrastné 
elementy tejto skladby Majllngová krásne scefu!e a 
z rragmentárnvch kontrastných plOch stavia presvedl!ivý 
oblúk rormy. Rytmická komplikovanosť skladby odha
ruJe tel zmvsel pre dramatickú gradáciu rytmu a Pi'8 
spájanie zvukovo protlkladných prvkov. 

Slonlmského Zvo ny fažla opäť z celkom odlišného zvu
kového sveta vo výstavbe svoje! štruktury. Základom 
je zvukový blok. pôsobiaci svoJou primárnou Umbro· 
vou. farebnou kvalltou jednoduchšie rytmické elemen
ty vytváraJú ovzdušie Istej archuičnosti, no celok fo 
pritom plne sOI!asnou hudbou. Oblúk skladby, vede nv 
od tmavých zvukových blokov k rytmizovanef suh1 e 
Jasn~ch jednoduchých tónov a opäť k temnote zvuk11 
v hlbokel polohe nástroja stvárnila Majlingová s hnpre
slonlst!ckou farebnosťou a zmyslom pre ťímernosf kal.
dého zvukového detailu. V tel podani ncpoču1eme tba 
zvukovo zaujímav6 mlmatCiry, ale hlbOké a obsawe 
dielo. 
Najväčšiu čast gramoplatne zaujfma zavatnťi ~osta

kovlčova 2. klavírna sonáta h mol. Nesie Vl;etky znakv 
Sostakov•čovet monumentallty a takmer symronlckéll l 
zvuku klavlra. ale zárove1'\ l osobité črty, vlastnO tb .-1 
tomuto dielu. Prvá čast pr!ná!la azda naiznámetsle po
stupy autorove. jeho špecifické traktovanie dtatonlkY s 
pomerne jednoduchými harmonickými vzťahmi a pre,l\
nantn9m rytmom, ktorý útol!l na poslucháča takmP.I' 
stereotypnou nástojčivosťou. V celku vytvára ovzdušie 
prtpravy k centráln~! časti - mimoriadne výraznému 
Largu. Tu sa obfavutO zvlášť os obité prvky Sos takov1 · 
čovho hudobneho jazyka : zvuková napät~st. miestami 
stupňovaná až po tragickú rozo1'vanosť, verml lntl i· 
vlduálne rrešenle pôdorys u formy a premenlivé bohat
Mvo nálad, silne protikladné k jednoznačnosti prvHj 
tastl. Finálne Moderato con moto tvorí sled varlárlf 
na unlsonovú tému. nesúcu opäť všetkv tvplcké znak v 
Sostakovlčovef melodiky. Vytvára domvslenie 6. doznen!~ 
problematiky mimoriadne obsažného Lat·ga. Matllngova 
vy!ltHvala túto skladbu s velkým zmystcnn pre arch! 
tektoniku rozsiahlych plOch. Protiklad svetov jednotil· 
vých čast! výrazne vykontrastovala, no pritom tieto pro• 
hklady výborne lnterpretal!ne stmellla, takže tOto po· 
merne r ozsiahlu skladbu počúvame v neustalom na
pät!. 

Technická stránka nahrávky te v9borná. Stereor0nn9 
táznam dáva štrku klavfrnr.mu zvuku, orltom sa v ňom 
nič nerozl!eva an! netrleštl. Zá l nam dokonale zachy· 
cuje farbitosť klavtrneho zvuku MaJlin~ove1 a le sve· 
doctvom starostlivého prtstupu k teJto gramopubllk4cli, 
ktorú OPUS vydal k 30, vt rol!lu oslobodenia Ceskoslo· 
venska. 

Do rúk milovnfkov hudby 20. storočia Ílostáva sa st
bor skladieb, dopos lar u nás pomerne mAlo známych , 
dokumentujáci iirokú ltýlovú paletu slíl!asnet sovie ts kej 
k lavir ne j tvorby a pri nlillaif•~ich posluchlí!lovi hi iJoký a 
DovlejQý ~lit úlitQJ!. -'1R6 



NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSŤ 

Attila 
Manizade 

Turecký bulata, s6Jls
ta Státnej opery v lstam· 
bule predstavil la ako 
Filip ll. v brnenskej in· 
scenácll Verdiho Dona 
Carlosa. Umélec aa na
rodil na Cypre (1934) , 
študoval na lstambul
skom Konzervatóriu l na 
technicke j univerzite. V 
r . 1957 odišiel do NSR, 
kde pracoval a ko archi
tekt a pritom s i doplň&
val vokálne iltúdlá. V 
t om čase už spolutčln· 
koval na viacerých kon
certoch. Keď sa v r. 1980 
otvárala nová operná bu
dova v lsta mbule, na 
slávnostnom preds tavenf 
mat al Manizade not ta· 
viskovt debut. 

Turecká hudba - a 
operu z toho nevyntma· 
júc - te nám pomerne 
neznáma. Aké diela sa 
hra tú vo vaše l vlas u? 

V Turecku sti dve 
operné budovy - v An
kare a v Is ta mbule, tre-
tia aa s tavia v Izmire. 
Drama turglckli kostru 
opernej sezóny horta, 
podobne ako asi vllade na 
svete, d iela obflibené, 
melodicky príshrpné a 
námetovo vďačné. Turec
ký divák te vo notom 
temperamente al aentl-

mentálny, silne ho do
jlmajlí prfbeby Butter[ly, 
Tosky, Mimi a ďalllcb 
Pucciniho 1 Verdiho hr
diniek. Repertoárová 
skladba le vcelku tradič
ná, 1 dôrazom predoYiet
kfm na taliansku, ďalej 
na nemeckú a francliz
sku operu. Tfm vlak ne
cbem .ovedat', l e by sa 
u nb neuvádzal& pÔvod
ni domica tvorba. Má- 1 
me rad sll.čaanfch opier, 
Y ktorfch skladatelia sa 
vyjadrut4 celkom moder
nými alíčunýml európ
skymi kom.aalčnýml 

tiMibnlkaml. Námetove 
i!erpaji 1 domáceho his
torlck6bo odknu, ale ln
ipiráclu bfadaji l v tt· 
mach vyslovene neturec· 
kfch (napr. opera Van 
Gogb od N. KodAIIiho) . 
Pre zaujimavosť spome
niem eite nlekofko titu
lov - Tlmur od N. K. 
Akaesa, Kiiroglu od A. 
Sayguna, Midas od F. 
Tllzliua . . . VJetky opery 
s.a u nás hrajlí v tureč· 

line, ale pretol e u nás 
hoatute i rad zahranič· 

ných umelcov. môl e na
ie publikum počuť tú
ktorá 6Iohu al v ori~i

náll. 

Váš repertoér obsiahne 
značné množstvo komic· 
kých 6loh, mysltrn pre
dovšetk9m na Rossiniho, 
Donizettiho, Mozarta 1 
Smetanovho Kecala ... 

Myalfm al, .le dnes v 
i!aH vynlkatticlch gra
monahrhok a HIFI tech-
niky obecenstvo ! lada <Ml 
spevtka nielen krásny 
hlas - ten by mal byt 
aamozrefmu.ťou - , a le aj 
hareckt prejav. l keď rád 
Interpretujem Filipa, 
Rocca, Gremína, Dalao
da a pod., núkajú mi ko
mickA ilohy väčlllu mož
nost hereckého vy~itia 

sa. VLADIMIR CECH 

N. G. ~ACHNAZAJtOVA 

sovietskej 
O niektorých otázkach 
mnohonárodnej hudby 

Sovietsku hudbu v zahranil!l dodnes často nazýva jt 
zo zotrvačnosti ruskou, tak ako Sovietsky zvllz nazf· 
vajCi Sovietskym Ruskom. Tito odcbýfku v ponfmanf 
možno historicky vviVetlít, ale neumo~ňuje správne po
chopiť reálnu skutočnosť. Pretože predstavu o sovietskej 
hudbe sí nemožno utvorlt nielen bez mien Prokofiev 
a Sostakovlč, ale ani bez mleu Chal!aturlan a Zariň, 
bez Karajeva a Clncadzeho. bez Elpafa a Ziganova. 
Takisto ako aj bez desiatok a stovák mien, ktoré dnes 
pozná viacfarebná. viachlasná, vlactlmbrová sovietska 
hudba. Práve tá to zvlálllnost' vyvolala neobyi!ajný z6-
ujem o celli problematiku spojenú a národnou svotráz· 
nosfou a medzinárodn ým spolol!enstvom sovietske! hud
by. Zo zorné ho uhla týchto dvoch aspektov by som 
chcela zdôrazniť níekofko momentov. Jeden z nich sú
visi s ponfmanfm národnej trad fcte, ie i spätosti ao akla
datelskou tvorbou. 

Národná tradfcla formuje svojbytný ráz hudol>net kul· 
túry. uskutočňuje Jet kontakty a kontinuitu rozličných 
his torických etáp kultúry a často sa stáva kritériom 
pre prlfatle alebo neprijatie nového. Samu tradlclu 
však nemožno pokladať za Jednoznačný plocM pojem. 
Vždy sa pretavute ako tav obšfrny a všestranný - bez 
ohladu na to, čl Ide o tradloiu tba ústneho umenia 
(tuctového alebo ako na V9chode. at proraslonálneho l 
alebo al () tradlclu skladatefsket tvorby. )el rozličné 
stránky a rozličné formy sa udomácňull' v závislosti 
od ldeovo,estetlckých tendenclf epochy, od 6rovne hu: 
dobného vedomia más. od lndlvldulilt1yCh osobitosti 
osobnosti a nadania skladatera . Práve preto dv nami ka 
a proces rozvfjanla a obohacovania nérodných tradlclf 
te vždy al procesom vzniku nových tradtclf. Ved sklada
tor nielenže vyrastá na základe tradtcle, ale on tu a t 
sam formuje. Napriklad Prokofiev nerozvinut tednodu· 
cho tradlcle minulosti. ale utvoril v rusket hudbe no
vú tradfclu1 zrodenú na základe jeho Individuálneho 
"počúvania' ruskel obraznosti a rusket Intonácie. Cha
čaturlan s1 t1ež našiel vlastnO cestu odllšntl od tet. 
ktoru určovali tvorivé dlrekt!vy klasika arménske! hud· 
by Komltasa. A táto cesta na mnohé roky vtlačila svotu 
pečat na profil arménskeho narodoého h udobného ume
nia. S menom Karateva IB spotený zrod novej tradfcle 
v azerbatdžanskej hudbe. Tak~chto prfkladov by sme 
mohli vymenovať ešte velmi mnoho. Trto skladatelia 
zachovali nlt kontlnuttv, ale Išli ej ďalej ako Ich pred
chodcovia a ej Iným smerom 

Dôkazom toho sú procesy uskutočňuJúce sa v soviet
skej hudbe za posledn9ch desat-plltnásf •rokov. Spome
niem Iba dva nové momenty, ktoré sa pretavlll vo vzfa· 
hu medzi skladateľom a !olkl6rom. 

Jedným z nich le pos tupné osvojovanie čoraz rozma
n l tetšfc~ a hlbšlch prvkov folklóru profesionálnou hud
bou. Obtavom v ruskej hudbe bola svojho času čas· 
tuš ka v skladbách R. ščedrlna. V mnohých Iných re· 
publlkéch ant čo by sa na· čas skoncovalo s tanečnými. 
lyrtckýml a spoločenským! žá.1ram1. Pozornosť te obrá
tená ďalet a hlbšie - k epike, k novým nevyu21tým 
oblastiam natmll BI'Chetckých vzorov. Tltto tendencia 
sa realizovala natmll v takom svetlom jave, ako le sym
fonická tvorba gruzfnskeh0 skladatera G. Kančellho. 

Druhým momentom •e záujem o osobitý druh doku
menta rlzmu. ked SA ludová ))redloha (melódia, text) 
prenállo do orofeslonl!lnet s kladby autenticky a viero
hodne. Pritom sa však zachováva .,diktát" skladatefskBj 
osobnosti: tel vora, vkus a majstrovstvo formut6 kon· 
cepclu skladby. Prvotlnou tohto druhu boli v ruske j 
hudbe .• ~urské plesne" G. Svlrldova . .,Plesne ušlých ne· 
vofnfkov S. Slonlmského. po ktor9ch vzniklo množstvo 

skladieb takéhoto druhu. Spomeniem tu velm1 známe 
"Lakské p1esne'' S. Calajeva [Dagestan J, zbory Estónca 
V. Tormlsa, vokálne skladby Lotyša P. Damblsa. 

V jednom at druhom pr!pade Ide o aktivitu sklada· 
teiskef osobnosti. Od Intenzity IBI nadania. š!rkv este• 
tlckých n4zorov, bohatstva stykov, lntelektulllnef kul· 
túry, od špecifických čft talentu [epického. lyrického. 
žánrovo-Tozprávačského atd. J záv!sf at to. ktorým l 
stránkami sa n4m v danom momente pretavr nérodná 
kultúra rudu, aké ešte nepoznané možnosti pred oamt 
odhalf, akO nové tradlcle s a rozvinú. 

Druhý aspekt sa týka ponfmanla sovietske! hudbY nie 
ako aritmetického súčtu fednotllvých národn9ch kultt,r, 
ale ako lnternactálneho celku a lntornactonálneho spo
ločenstva Toto Internacionálne spoločenstvo sa prel(t• 
vuje predovšetkým - ak máme na zretell konkrétnu 
tvorbu - vo sfére všeobecne estet lckel. koncepčneJ. Vv· 
menujem ntekolko charakteristických tendencii, ktoré 
sú očividné v dielach skladatefov I'Ozllčn9ch n8rod• 
nostt. Sociálna koncepcia dotln - lnterpretécta hlsto• 
rlckých udalosti a konkrétnych hrdinov podla tohto 
klúča, natmll v operných skladbách. Akttvny huma· 
nlzmus - cielavedom~ bol nie jednoducho len prott 
zlu. ale proti sociálnemu zLu. Zvýraznenie radosti z by· 
tla, z du~evnnt emocionálne! štedrosti - to, čim &ll 
nll!l&pšle skladby sovietske! hudby tridsiatych 11 §tyrld· 
siatych I'Okov také podmanivé. Stelesnenie J)ráce, bota 
a psychologických kon!llktov našich čias, zt'Oden9r.k 
súčasnou kon k ré tne socialistickou skutočnosťou . 

Tento prehlad komplexnosti Ideovo-tematických mo· 
tfvov nie te ani zďaleka Qpln9. noodr4l!a v pln&! mie re 
dynamiku vedomia. ale zato mOže dat ist11 predstAVU 
o zamerani tvorby. 

Myslfm, !e hlavná. určutllca tednota sovietska! llud· 
by spočfva v Inom - v tom, že sa uskutočňuje neust4· 
la a dynamická tvorivé výmena: kazdá kultúra al oSVl>" 
lu te to, č!m dnes ool9va všetka sovietska hudba, octo• 
vzdávajtlc tel vlastné tvorivé výsledky. Kal!M nov9 jav 
v narodnom umenr sa stáva stredobodom celospoločen· 
s ket pozornoslf a už Iba preto sa stáva s6častou ume· 
Ieckýcn skCtsenostr všetkých n4rodov. Cestv riešenia 
zlo!ltých tvorivých prol>lémov, konkrátne tvorivé vý• 
sledky sl možno takto hned osvojiť, prevziat a využit. 
Spomeňme konkrétne svotr4zny vzruch, ktorý v druheJ 
polovici p!lťdeslntych rokov preZila armánskn lnštru· 
mentálna hudba, ked medzi prednosti !)!!rodného symfo· 
nlzmu zahrnula tradfcle Prokofieva a Sostakovlča, A za
sa skúsenosti mladých Arméncov, ktorr tieto tradlcle 
prelomili vo výrazovo-štvllstlckef oblasti svo let národne! 
kultt1ry, bolt užtločn8 at ore ostatné republiky soviet· 
!keho v9chodu. 

Internacionálne - o tom som pevne presvedčená -
je naj-vylllí lm pretevom národného, te to nafplnšle a 
najhlbš ie objavenie a odhalenie toho na tpodstatnetšle
ho v ňom . To te moZné Iba vtedv. ak má národ vvsok6 
thoveň rozvoja duchovného uvedomenia. ak má vvsoko 
rozvinutú kultúru a ak má široké a nepredpoteté vzta
hy ku všetkým skúsenostiam fudstvn. V tom prlpade 
dosahute národné umenie Clroveň tntcrnactonélneho vÝ· 
zn amu. 

Zložité procesy formovania s ovie tske! mnohonár<Jdnel 
hud by ako ldeovo-estehcket tednotv ošte nie sO dosta· 
,točne preskúrnané. P1·v~ kt'O'k sme však ' tlž útobll l Mám 
na mysli vydante pllťzvllzkovet prára " Dettny hudby 
národov ZSSR". ktoré pripravil Ostav def[n umenia sp...,_ 
lu s muzikológmi brats kých republfk 11970- 19741 . 

f Pf sa né pre lludobný !lvotl 
Prel. E. BRÄNIKOVA 

Vo Vlednt uskutočniU v9stavu 
"Hudobná grafika", ktorá pre
zentuje gra fické prejavy minu
losti 1 súl!asnostl Inšpirované 
hudbou. 

Vo veku 72 rokov ~omrel v zá
padnom Berline ne mecky skla
dater Boris Blacher, v päťde
siatych r okooh jede n z i!elných 
tvorcov moder nej eur6,.kef 
hudby, autor originálnych rJl
mometrických koncepcii. Bol 
známy najmä ako tvorca ad· 
nickfch d iel (o. l. Abstraktná 
opera č. 1, 200 000 toliarov, ba
lety Hamlet, Lysistrata, Tria· 
li1n). orchestrálnych (o. l . Va
riácie na Paganlnlho tému l , pf
sa l ai hudbu komornú a kla
virnu, hol autorom elektronic
kých kompozfcif. Od r. 1953 
bol Blacher r iadttelom z6pado. 
berlínskej Vysoko! hudobnej 
Ako lv. 

Sesť neznámych skladteb Mau
rtca RaveJa objavil vo Fran
ctlzsku americký muzlko!Og A. 
Orens teln. Ide o š tyri plesne, 
Sonátu pre husle a klavtr z r. 
1897 a Sérenade grotesque pre 
klavtr. 

gio Strehler do hlavných úloh 
Deana Martina (Mackle Mos
ser) a Ltzu MlnelllovO [Jenny). 

Toherám;ky dirigent Farhad 
Mechkat koncertoval pred ča
som v Európe. Kritiky pozlttv
ne hodnotia teho výsledky. 

oolltan Opery v New Yorku -
vo Verdiho Slcllskych Nešpo· 
roch, kde mu bola partnerkou 
Monserrat CaballéovA. Ochma
na pozvali spolutlčlnkovať n8 
otváracom predstavenf sezóny 
1977: vysttlp! v Musorgského 
BorlsoV1 Godunovovl. ktorého v 
MET uvedtl v rušt lnP. 

prAhlladka speváckych zborov. 

Cla udia Abbado uviedol v Ko· 
Hne nad Rýnom koncertnú sui
tu pre zbor a orchester z no· 
vet ooerv Luigiho Nana Al gran 
~ol e carldo ďamore. 

Sovietsky skl adater Ser~el Slo· 
nimskl dokonl!\1 prednedávnom 
operu Motster a Mar~aréta. na 
n6met rovnome nnej poviedky 
Michaila Bulgakova. 

Vladenskf wrnfontcl. ktor! v 
tomto roku os lavu lú svo te 75· 
ročné tnl>lle um, pod vedenfrn 
Cudo Mariu Glulllnlho a !!eln
za Wallberga uskutoč nia veTké 
koncertné turné oo Ja ponsku a 
USA. 

Na čele Výboru pre oslavy sto
ročnice lltevského skladatefa e 
mallaro Mlkalofuso Cuzlonts11 
[zomrel 19111 te kladatet D 
Kaba levskl!. 

Modzlnárodná Jdavtrna slltaž, 
organizovaná La Scalou a spo
ločnosťou Dlna Clantho. zn4· 
mef1o mladého klaviristu, ktorý 
tra,.-:lcky zahvnul pred nlakol
k9ml rokmi. bude v Mll8ne 18. 
až 211. Jf\l e t. r. 

Rakúsky dirigent Hans swa
rowskl S8 stal predsedom spo
ločnosti Richarda Straussa. Súbor budapešttansket StAtne! 

opery s 6s pecbom hosťoval v 

Zo zahraničia 

Každoročne udelovan6 cenu 
Plastre!la ďoro mesta Modeny 
- pre na!lepšleho a najaktrv
netšleho talianskeho speváka 
- zfskal v tomto roku bary· 
tonlsta Piero Cappuccllll fna 
snťmke v 6lohe Rigoletta). 

Pre broadways ktl Inscenáciu 
Br~chtovej-Welllovet Trojgrošo
vel opery obsadil režisér Gtor-

april! t. r. v Berllne - so Szo· 
kolayovou operou Samson a s 
baletn9m večerom na hudbu 
Bacha, Stravinského 11 Bartó
ka. 

Dvesté výrtll!ie smrti milánske · 
bo majstra Giovanni Battlstu 
Sammartlnlho, jedného z prie
kopnfkov klasickeJ aymfónte. 
prlpomfna s l Ame rická mu~iko
loglcká spoločnost a Harward 
Unive rsity Press vydanhn tema
t ického kataló~tu Sammartlnlho 
die l. 

V Os lrthome sa v ctiloch 3.-18. 
a ugusta uskutočni madzlnl!rod
n~ fes tlvul ~>: ltat·ove t hrv. s oo· 
Jrn9 so semlnérom. 

V tomto roku sa už po p!ltnás
tv raz uskutočnfl teden z naj· 
lepšfch pofs kých resuvalov. ve
novan<rch o;ltčasnr.t poTskel hud· 
bA - Poznails ká jAr. 

Zomrel Sír Arthur Blias, nal
s tarii( anglický skladater ame
rického pôvodu, ktort ako oA
atupca Sira Arnolda Baxa zts
kat titul .,l\1811ter of Klng's Mu 
sie". V Anglicku bol dobre z ni· 
mvm a populti rnvm a utorom. 

Porský tenoris ta Wleslaw Och
man vyst6pll na scéne Metro· 

V centre dramaturgie XII. fes
tivalu v Royane bolo uveden1a 
skladieb Karlhe lnza Stockhau
sena. 

Za nového šéfdirigenta Symfo
nického orchestra v Bertrne po
volali T. Blomnrtelda. Má M· 
študovať 1 viac sklllclleb XX. 
storočia. 

V januári 1976 uskutočni sa v 
Lipsku Bachova st1ta! v hre na 
organe. klavtrl, hus liach 11 v1o. 
ton čele. 

V leningradskom Malom divadle uvádzajú •wvfí tovletsky halet· 
ný opus - JAROSLAVNA. Námatovo čerpó zo znómeho epMu 
XTI. storočia Slovo u pluku l(lorouo11].. témr~ v.,ak pertraktuje 110• 
pJjm sp6sobom, akcent orJartím po~/"• w '""" .. ",., .. " ,,., ' ltnr iJf' lr 
l (lorovo vojnové taíente ' a porli!ka vMríatú do t~úfalélto polože· 
ma. Autorom ur.reta, chCireografte, sc~ny ' návrhov ko•týmov 
je Oleg Vtnograáov, hudbu skomr(moval popred~tý lenin(l rad.~kfí 
skladatet Boris Ttfl!enko a rél ij•1•, ! polupracoval Jurij L}ullimov, 
znt!ma vedaca o.~obnosr rwJskov<;ft6ho Divadla na Taganks. Na 
snímke !céna z baletu. 



Sovietska hudba sl v tfíchto dňoch pn· 
l'Omlna plifdeslatlny skladateľa And,.eja 
l!:Jpaja, autor.,ky i z Ollobnfich náv!tev 
dcbre ~:námeho at v teskoslouensku. 

KONCERT KOMORN2HO ORCHESTRA 
KONZERVATORIA V BRATISLAVE te 
vždv umelecky zautrmavou udatosfou hu
dobného ! Ivota Br atislavy, lebo orOl'· Ján 
Pra.v:ant. dirigent orchestra. dosahute s 
m lad9mt Interpretmi pozoruh odntl uma· 
l eck1l Oroveň. Tieto koncerty sO osoblt6 
a dr amat urgicky zautrmavé, lebo obsahu IO 
te dnak !it91ove typické d iela umeleck~cb 

obdob(. tednak premiéry stll!asnet sJ()
vensket. sovie tske! l svetovet hudby. Vý. 
ZORm práce Komorného orchestra Kon· 
ze rvatórla v Bratislave sl uvedomuteme 
a l preto, !e mnohf teho b9valf hrál!l stl 
dnes !!Jenmi ~ašlch najVSfznamnelšfch 
komorn1ch telies. 

Umele cky hodnotn9m podutatfm bOl 
e l oosledný koncert telesa. ktor9 sa 
usku točnil 29. aortla 1975 v koncertnet 
sieni Konzervatória. V programe sa 
prAclstnvlla klaviristka Michaela Mesfko· 
vá žia čka m. ročnfka. z triedy prof. 
dr. R. RYChlu. Hrala klavrrny koncert 
D dur Josepha Haydna. Jet lnteroretócla 
s a ynnačovala klasickou lasnosfou. p rA· 
hraclnnstou čistotou a oresnosfou. Dlver · 
tlmento č. 3 F dur pre sláčlkov9 or
chester W. A. Mozarta .potvrd ilo. !e or· 
chester dokonale zvládol estetiku Inter· 
pretácle klasicizmu. 

Natvýznamnetšou udalosťou koncertn 
bOla premiéri! sk ladby Jurata Pos pfš!l a 
Komorná svmton leta pre sláčlkov9 or 
chaster Au tor venoval skladbu 55. v9rn· 
i'!lu Konzervatória a hudobn9 v9raz d lll· 
la le touto dedlkdclou oro~ramove na· 
znl!čený. V skladbe sa dYnamicky rozvi· 
fa ! ťí dra ma tické na p!l tla 11 nádherné lv 
r teké nasl! ~e vo ftm fárovltA ma tes tat nv 
závAr Hudobna reč Svm fon!Atv tvo r tvn 
rozvila k lasické dedičstvo prve! poto· 
vice xx. s t01'oela. 

Pos1 Pcln9m čf'il om nro~ramu bolo Con 
certo ~rO:<;'l l') Antonia Vfv11ldlho pre d 

husle a sláčlkov9 or chester. Skladba ba· 
roknvého maJstra vvznAIA nAIPtlr.kv 
expresfvne. sólisti orecrzne prepr a cova 
ll s voje party a komorn~ orr hP-'iter za
hra l !Oto c;kl nclbu v9razovo l terhnlrk • 
n • '" 'lkOnAlP.!llle. D. SLlACKA 

Dňa lO md}a t . "· uaporladal 
u ko•lcertttej tieni U klarisiek 
svo/ llávnostttfJ fubllejnfi kort· 
cert Dievčenskfi spevdcku zbo, 
Plamali, Koncert. ktor(J zbor 
uartoval o~lava 30. vý,.očia oslo· 
bodenla ota! ef vlasti a na do· 
vffenle 15·f'Ollnaf umelecke 1 
čtnrro11tl , odznel za dtrtgovOJ1ta 
l oufa Klochd•la a • TLla vírnym 
sp,.leuodom MUady Synkovej. 
Na pro(l,.ama boli zbo,.ovl 
skladhy d a,.ých matstrou, kla· 
slk ou, ,.omant1kov a bohato bQ. 
la zastúpentJ l súčasnr2 slovan· 
sled zf>o,.ouá t vorba Medzi nat· 
uäč§le úspechu 'la pt.ltn(2M,.oC· 
ttt f ceste zboru Plnmat\ oat,.l 
1. mia11to v ccloHdtnom flntl le 
STM v " · t Q~J. l . cena na 18 
medwufroťlt!nrn hudOh'!om fe~

tlvala m/(1d(1že " btlalc1com 
Neeroelte a v ,.oku 1972 zbka 
ntc Zlatého mmca mesta B,.a. ' 
t lslavy. Na mlmke čle'lkll Diev 
čen.~kého ~pe"órkeh!l zbor u Pla· 
meň pri ZDS Vazovova • · 

Mladé srdcia 
1955-1975 

Umelecká telesá, zaoberajúce 
sa sdnlckfm spracovanfm fu· 
dovébo umenia zaulfmaj6 v ce
lel nallej národnej kultúre viac 
net čestné miesto. Medzi ne 
patrf al mad'arskf s1ibor ples· 
nf a tancov Mladé srdcia -
lfiú ufvek. lebo zása,Jn~m po
slanfm ie zachovávaf maďar· 
skú kultúrn nochddzatócu sa 
na ndnm územf a okrem toho 
plni d61e:llt6 SPoločensko poll· 
tiekli 1ilohn pri kttltúrnom pre
zentovanf sa telto menlllny. te 
pretavom vrelého záuJmu oa
llich strnnfckvch a vltld nynh 
or,dnov o 11polu!Uie v rlimcl 
nálho socialistického ltátu. Pri 
prflefitoatl 20. v9ročia vzniku 
s6bnru hovorfme s umeleck9m 
vedúcim a r lnll itefom Tlhtnom 
K u lc s árom. 

,.Súbor vznikol " · 1955 pod 
názvom Umeleckfi súbor ma· 
ďarských vysokolkoláko" 
(predtým krátko eri.,toval pro· 
tc1ionálny a úbor N~pes ' · Pr ul 
dva roky boll obdobim nad!a· 
ného úsilia a elánu presadif ra. 
Roku 19S7 sa dos talo súboru 
!tátnej podpory a organrzač· 
no-polit icky sa prtčlenil k OV 
CSM. S~bor vyst upoval pod me· 
11om Mladé srdc1a (i keď t ento 
ndzov časom zr u§ill, aby ho 
oplit neskorJie prijali za ofi· 
clálny ). Ml a(:lé srdcia pri prl· 
ležitostt 10. vOro6ia stali sa no
siteľmi vyznamenania Za vyni· 
kajúcu prácu a v r . 1969 pre
chádza súbor pod priame r ia· 
denle Minist erstva kultúr y SSR. 
V súbore sa vyst riedalo u ted· 
not livých zlo~dch t islc mla· 
dých rudi (tanec - 244, zbor 
- 404 a orche.~ter - 270. sa. 
bor videli v MĽR, PĽR. Bl!R, 
NSR, Taliansku, $vajčia,.sku. 
Holandsku a u 8akúsku. 

p,.e zabezpečenie umeleckej 
prdce sme vybudovali t r t zl ož· 
ky - tanec, zbor a Of'Chester. 
Tanec najviac vy faženú 
zložku viedli A. Takács a J. 
Kvočdk a od r . 1961 Jozef Kvo· 
čdk ( predtým RKS, SD KoJice, 
SĽUK a SND). Tanečná skupl· 

na naštudovala 60 tanečných 
kompozícií. Orchester bol neil 
najvličší problém - 1tlavne je· 
ho persondlne zabezpečenie. 
Stálym vedúcim orchest,.a je 
Júliu.~ Karaba (absolvent Ko11· 
zervat6ria a V SMU). Od malej 
tudovky cez 18·člertnf) slcičikO· 
vfi orchester sme dospeli ku 
~rJmfonlckému 33·člennému or
chest r u. Plitdcsiatpcrcentnd 
f l uktudcia členstva nás pr il'ld· 
t ila prebudovat Of'c/le~ter ota 
dnešnlí 26-č!enný .~!áčikový or· 
che ster ( posluchcičl kon;er va· 
tór ia a VSMU ), Nóročnelste Im· 
dclmé diela pre tanec sa kv~
!itne nallrávajrl a reproduku fu . 
Zbor s naJ "lič§ím počtom čle· 
nov pril'lášal t iež hodne staros· 
ti ale musím k on.Hatollaf . že 
sit uácia sa v posledných ro· 
1coch oplif skonsolidovala Roktt 
1971 pri~iel dn sri f>oru Kolo· 
man Kovács (af>.~ol uent konzer· 
r•ar6r la a VSMU ), ktor(J prillle· 
dol zbor na slu§nú rLmeleckú 
ri rm'I' IÍ Roku t Q74 prevzal zf>Or 
mladO amf>icl6znu T lllor Rácz 
(absol vent lrnnzerrrat6rla a po· 
~lucháč VS '>fU). 

V umeleckej práci zamer ia· 
vame pozori'WJst hlavne na ob· 
lastl južného a fuhov(Jchodl'lé· 
ho Slovenska. Naša prdca ma· 
la viac ofldobí, úspe!nýc1& i _me· 
net úspdných. Tanečnfi suf>or 
začínal .~pracovávaním základ· 
n~ltn rw ln"ého materidlrL , prrn· 
mo z te,.énu, ttes1c6r to boli 
(letké tematické zuJ{Icoslorm4 
obrazy. Výsledkom nového po· 
ht adu na spracovanie tudovej 
mnté,.le a jej Uylizdcie boli 
jednotlivé tudové obrazy ako l 
pohtad na dnešn!i fivot . Zb01' 
po stabilizovaní situócle sa pri. 
pravuj e na samostatnfi koncert. 
Dramaturgia zboru je pomerne 
pestrá. V prvom rade sa venu• 
te maďar.~kef ple~nl v dielach 
naJich a maďarsk(lc11 autoroo, 
nev11nlmajúc svetovú Uterat !lru 
- od renesancie ai po súča~· 
né diela, jadro t vor ia a capel· 
la zhor11. V 1'oku dvad.,iateho 
vfíročia sme pr ipr avili ft11f'i ~a-
mo~tatné koncerty. K 30. v(J· 
ro/!iu oslobodenia tematickfi 
program Cestami slobody a 
profllovO p1'ogram Obr!!zk11 1 

domova". E. B. 

LADISLAV HRDINA 
V tomto roku spomlname na Ladislava Hrdinu z pr(.o 

ležltos tl teho nedožitého 65. v9rol!la narodenia. le to 
zaroveň platy rok !!o uzavrel svotu bohatO celožlvotnd 
prácu ako pedagóg v~konn9 umelec a organ1z4tor, kto
r9 mal neocenttcfné zásluhy na každom poll svote! l!tn• 
nos ti. odrhoval ve lké množstvo absolventov na konzer· 
va tOrlu, z ktor9ch mnoh! pOsobla na zodpovedn9ch 
pos toch nášho umalecké ho života, predov!ietkf m v !>O" 
prednfch umeleck9cb telesá a:h. Narodil sa v Castef, 
Mudoval na Učltefskom Oslave v Banske! Byatrlcl hus
fovO bru u prot . Náblovského. POsobll na UčlteJskom 
Ostave v Modre. bol však stlčasne rladltefom Hudob
ne! ~koly v Bra tis lave. pričom bo' činný at a ko extern~ 
pedagóg vtolovet hry na StAtnom konzervatóriu v Bra
tis la ve r 1951-531 kde sa s tal ln tern9m pedagógom v 
roku 1962. MAdzltfm sa stal l vedOctm odboru škOl 
ume leckého smeru pr l Poveranfctve kulttlry v Bratisla· 
ve (1953·571. Po uolynutf t ohto funkčného obdobia s a 
s tal vedtlclm vlolovel s kupiny v orchestri SND - a to 
popri pedagogtc kel činnosti na konzervatóriu a ume· 
leckel činnosti ako !!len Mvalého Slovenského kvarteta. 
Na priek teho bohateJ a rozslablel or,&:antzátorskot prácl 
- nespomenuli sme mnohé teho funkcie, ako naorfk!ad 
členstvo v rOznvch komisiách, napr. v termlnolo,&:lckel 
kom isii pr i Jazykovednom Qstave SAV .- vyvrcholute 
činnost prof. Hrdinu v oblasti umelecke! a umelecko
pedago,&:lcke!. ku k tore! o krem teho pion ierske! prá ce 
v bfv. Slovenskom kvartete pristupovalo a!lte vedenie 
komorného orchestra učttefov so afdlom v Trenl!lan• 
skych Tepliciach. 

Ako pedagóg vynikol prof Hrdina velkou schopnos
tou Jasnel i verbálne! for mulácie pr oblémov, vystlbnutlm 
Ich podstaty a nachádzanfm Očlnného metod ického pr(~ 
stupu pri zvládnuti ta~kostr a roz!llrovanfm ar zenálu 
umelecko-tecbnlcktch pros t r iedkov !lakov. Mal rád fBI• 
nosf a poriadok v práci, or ll!om mal vždy na zretelt 
konkrétne danosti svo!lch adeptov, ktorým vedel v!dv 
daf primerané tllohy - oarol!né a s tll!asne l zv!ádnutAf• 
né. Vedel dOmyserne podchytlf ka!dého !ltudu!tlceho 
- bez rozdielu, akými predpokladmi vstQpll do teho 
triedy. V osobe prof. Hrdinu sa epá!all t ak lntul!lvnfl 
ako l vysokou erudlclou nadobudnuté pedagogické 
schopnosti v optimálnu a zriedkavO syntézu. 

IAN ALBRECHt 

Prof. Eugen Sára z 
Dňa 15. máta s a dožfva 60 rokov. Rodák z Koš(c. mil· 

turoval na Učltelskom Ostave v Prešove. vysokoš kolské 
!ltOdlum zfskal na Fllozoflcket faku lte univerzity Ko
menského v Bratislave. Ako pedagóg pOsobll na ! ko
lách v!letk9ch stupňov, posledné roky vyu l!oval na Pfi• 
da,~Zoglcke! fakulte v Prešove, v stll!asnostl na Kon• 
zervatórlu v Kolllctach. CLnnosf tubllllnta te všestr anné: 
predov!letk9m pedagogická. Kto konzultoval e nfm o 
pedago,r;:lckých pro blémoch, alebo a ko ! la k ztičastňoval 
sa vyučovacfcb bodfn, mal možnost stretnOf sa s teho 
vysok9mJ kvalitami Judsk~ml at odbornými. Stlčasfou 
pedagogickeJ práce orotesora Sáraza le mimoš kolská 
pedago,r;: Jr. ká činnost~ !lko!enl11 p re učltefov hudobne! 
výchovv ZOS dlrl,r;:entov detsk9ch zborov, vedenie Klu• 
bu d lr i,IZe ntov v Košlr iA ch. prázdninové kurzy ore ul!tte• 
lov hudobne[ výchovy, metodické dni na ĽSU 11 o r le· 
bežné š kolenia metod ikY hudobne! v9chovy v rámci 
Mests kého pAditgoglckého stredis ka v Košiciach- Vlletkv 
t ieto akcie sťí orlpravené velmi ptltavou formou. čoho 
dOk!l,zom le. že sa Ich <. tlčasttlu!O s vefkým záu tmo rn 
a J ul!ltfllla. orF> ktor~rh tie to oredná!lky nie stl povinné. 
K menu profesora S!lraza a k ďalše! teho lntenzlvnef 
činnosti sa viaže zAloženie a vedP.n le calého rad u soA· 
vár.kych zborov, z ktor1ch na Jvýzna mne!!lle s tl: Robot· 
nlc kv s pevokol že\Aznll!la rov v Ko!llclach. Spevacky zhor 
košlck9rh u čltefov Vvsoko!lkolský umelecký stlbor. Zen
ský zbor ort Pedagogickom tn!ltlttlte v Kolllclach. Zens k9 
zbor pri PedagoglckA! fakulte v Prešove. Dlevl!ensk9 
spPvár kv zbor or! Konzarvatórlu v Ko!UciiiCh. v snčas· 
noc;tt <; pt~•kO n č ttP.T< ký !IOAVI!cky zbo r. 

Dňa 12. mája t . r . slávnost ne ot vor ili XXX. ,.oč· 
nľk Medzindrodné11o hudobného festivalu Praž., lctf 
jar. Na otudracom ceremoniáli po p1'ejave mtnl., · 
t ra kultúry Ceskaf socialistickej republ iky dr . Ml 
lana Klusáka Caskl noneto p,.ednieslo 1kladbu 
Václava Dobiá§a .,0 rodrl ej zemi". Prvý lconce,.t 
jubilejného ročnfka Pražskej j ari bol venovanO -

Spolu s dr Ladislavom 0 1'1n1Aiorn vydal lntonal!ntl 1!1· 
t anku SpievA Ime z nOt. Osvatový Ostav v Bratislave v rl)' 
koch 196'> 66 VVdll! KapitOlY z hudobne! psychológie T., 
TI. H1Avn9 prfnos týchto prác spočfvll v odhalenf 11 pa,. 
SObAnf oblektfvnvch zdkonltostf du!levných 8 fYZIOJog!C• 
kých procesov V o · dcl dlrl.ll:enta , V\1\l ČU!ťlt"AhO členOV 
sóboru a žia kov. Na oomoc riešenia oroblémov viac· 
hlAsného soevu sO vvdant§ teho orfručky Radostne l( 
vlarhlasu a Prvoslenky 

Proresor Sáraz za svotu bohatO. rozsiahlu a záslužnó 
prácu v !lkolstve. v osvete a vObec v celel hudobne! 
kulttlre zvl á~t výchocln ~ho Slnven o;ka dostAl u! rad vY· 
z:namenanf diplomov. čestn1ch uznani a odzna kov. 

ako už tradične symfonickému cyklu B. Sme· 
tanu Md vlast. Snfmka: CSTK 

KONKURZ 
Odbor ikolstva ONV v Tnpafčannch 

pri Jme od 1. 9. 1975 pre l!ŠU v Topor 
llanoch : 

H očltefO>V klavfrnel brv. 
2 učltefov akorde6novet hrv. 

Podmienky prllatla: - pln~ kvaltrlkll 
cia. PrednOtlf malú kvalifikované man
felsk6 dvollce. Bvt zo itátnel vtatovbv 
ie zahezpel!nnt. 

Zladostl zasie laJte nl rladltefstvo CSU 
Topnrl!anv. PSC 955 01. 

A, MARTINI<OVA 

KONKURZ 
Rladltefstv0 Státneho komorného or

cl!es t ra v Zil!ne vvplsule knnknrz ne ob
llodenle miesta k la vlr čembalo s povln· 
nosfou korepetlcle. Veková hra nica do 
30 rokov. Bvt pn r oku fllu ! by zar ul!enf . 

Prlhláikv 1n t lvoff1op lsom zlllllte na ad · 
resu SKO v Zlllne. Prlečna ul. 1!. 1 do 
30. mála 1975. 

Podmienky pre priJatie: absolutórium 
konzervatória, Vysok~ i kola mblckfch 
umeni. alebo Iné odbornl! vzdelanie tel
to 6rovne. 
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ZDENKO K vývojovej problematike 
iiH fíi 'Mi - rhtla uodv-.8i 
bo1ovat za všetko nové r,.... 
mel triedne a umelecky nedi· 
ferencované). NaJrozhodne!l!e 
sa nové obsahov~ a kompoztf· 
né momenty objavili v kantáte 
Oswienčim. Tu a už uplatňu-
16 prvky seriálnel techlllkV, 
av§ak v uvážen~ch proporciách 
11 vo výr11zove1 l Ideove! účin
nosti. 

slovenskej hudby ll. 
Netrvá dlho a spoločensk9 

ohlas st zlskava1ú cykly Oče· 
násových kantát, Babu~kove 
symfonické básne. v ktorých 
č11sto vystupu le do popredia 
m onumenlallzulúCI prvok. stl· 
časne v ak 1 d•·uhé skladby, kde 
1e symp\ tlcká čr111 rozširovať 
h ranice dotera Jsleho realizmu, 
obohacovať hudobný slovnlk, 
prahlbovat národnu podsta tu 
n11set tvorby. V tom ča'>e vstú
p il do naSeJ hudby kva! t.lllv
ny korektor mlmorwdne záva2-
" 9 - •rd nbodné opery. Pre· 
m1éra Krútnavy, tejto zakluda· 
telskel fudovel hudobne! drámy 
zo sociál neJ dBdtnskel minulos
ti, mala v tom čase c~•leko vllč
JI význa m, neZ sa zdá po od
stupe rokov. Národná manifes
táci a pr! premiére bola v pod· 
state len vonkaJslm znakom. 
Závažnejšl bol estetický zisk zo 
Suchol'lovel hudobneJ reči. Nad 
sdanllvou triezvosťou fudských 
konani vedel skladatel rozvinúť 
bohato diferencovanú, vo svo· 
Je l podstate realistickú hudob· 
n fl reč, ktorá v mnohom ko
rešpondovala a estetickými 
Ideál mi, vyslovovaným! na skla
datelských zjazdoch. Rovnako 
Ci kkerov JánoMk, ktorý sice 
prllol!ll svoj hlas na stranu his
tórie, zlskaval ohlas ma jstrov· 
akým rlešenlm posláv, situácii 
a zborov. Ni kdy v národe ne
uhaslnaltíca tu2bo po sociál ne! 
spravodlivosti vyznievala v no· 
vel spoločenske! situácii u '- ako 
oslava nového spoločenského 

poriadku. Hoci Ida o dva r oz
ličné typy opier, dva rozličné 

slavebné plány, predsa obe 
opery spála spoločná snaha o 

maximálnu kompozlčnO kvalitu. 
Obala autori doUzall. že k 
hodnotnému dielu netreba vy· 
umelkovaný, pretntelektuallzo
van9 kompozlčn9 spOsob. Oper· 
ná tvorba, ktorá sa zaullm11vo 
I'OZVI jal a 1 neskôr 11 prinášal a 
Pľ8 slovenskú hudbu vavrlny 
doma l v zahranič!, prakticky 
len znova potvrdzovala neoby
čaJné dispozlcie spomlnanych 
sk latlatPfov p1·e tavtskové utvu
ry, Pre slovensku hudbu prl
násall opery vlťazstvA 1>redo· 
vsetkým v zahranič!. Cez ne 
sa začln a zaostrovať pozornosť 
na umelecké mv!.lenle a cHe· 
nie at Iných skladaterov. S 
kra Inou vážnosťou sa začlnala 
slovenská opera po•·ovnávaC s 
opernými kompozlclaml zahra· 
nlčných tvorcov a n11tmll tel 
pomocou sa demaskovala teó
ria o značnom oneskor enl slo
venskej hudby. Operná tvorba 
prevzala pred svetom ulohu 
naJlep~el VILitkv talentu. schop.
nostl a úsil ia ná ho skladatef· 
!.kého frontu. V tom čase sa 
uf hovori o Jasne v yhranenom 
a dobre de!lnovatefoom n~ rod· 
nom skladatelskom ~týle 11 o 
národných l n terpretačnych čr
tl\ch. NPbolo pochybnosti. tf! 
moderná lovenská n6rodn6 
hudba nielen existuJe. ale bo· 
hato sa rozdiferencovala a 1e1 
prorn suoluvy tvéra 10-12 naJ· 
význAmnet§lch skladaterov. V 
dOsledku toho vzrástla i auto
rita slovenských skladieb v 
kontexte slovenske ! l českoslo-

venskej kultllry. VIaceré po
predné sklAdby sl zlskall po· 
pularltu l v Cechách. b11 nf! 

raz tvor lll vfchodlskovf modP.I. 

keď sa uvažovalo o umelecky 
účinnom a sučaMlel dobe od
povedaltlcom myslenl. 

Roku 1961 sa uskutočnila v 
Banske! Bystrici závažná kon· 
fereacia o malých hndobnfch 
form6cb, ktorá mohla zodpo
vedne konštatovať l'OZVOI všet. 
kých typov malých fOl'i&m a 
znovu UJasnila a definovala, čo 
le politlcká pleseň. aké su tv
i>lcké (;rty piC!.ne masoveJ a 
agitačnej a čo treba chápa ť a 
esteticky 1 Ideovo posl11~ovat v 
tzv. umeni estrádnom. V ~! ro· 
kel bilancii. azda najvllčset do 
tých ČIAS, Zhľllll ll Stl mnohé 
poz1tlva z tejto oblasti. Ešte l 
dnes su niektoré uzávery pouč· 
né, hlavne ak chceme bllanco
vat r ozvot tetto oblasti v ro
koch raného nástupu !.OC!alls· 
ticke t hudobne! kultury. Zvýsil 
sa l počet tvorcov teHo hudby, 
prehlbovala sa kvalita. celá ob
last sa začln<~la viac d!ľcren
covaC. OJedinele sa už vnáliall 
ná ročne1sie umelecko-Ideové 
krllérlé do tetto tvorby l In· 
terpretácle. 

Stroké dlspozlcie pre prácu 
mohli postupne dokázať l ďalši 
~kladatelia. ktor! priniesli nie 
lAdno pozoruhodné d~l o. F. 
Kafenda sa ukázal až teraz ako 
lvrlk nevšedného vokálneho ef· 
teo la. M. Vllec ako st r iedmy, 
rozvážny, aiP vzdelaný stavltef 
men~lch for iem. J. Kowatsk·l 
ako umeioc l!lrokého tvori vé
ho rozptylu. M. Korlnek ako 
umelec vychAdza !CICI z česk P. l 
podvoľákovskel generácie. na
danf schopnosťami prs postup· 
né os11mostati\ovanle vla~tného 

• 

štý lu. Závažné poslanie však 
, zveril vfvol nastupu íuCel. vte

dy mladsel generácii. Nastupu-
10 práve vo chvil i, kedy sa za· 
čln a prefavovat tlnava z nie· 
ktorých sk ladieb, ktoré sl udr· 
11avall, bez ohradu na vývoJ, 
zlndnoduSený výraz a zo zotr
vat:nosti Ipeli na určite! rea· 
ll!>tlcket llustratlvnostl. Umelec
ký program mladých spočiatku 
pri IIma v ela Impulzov. ktoré sa 
v mladom človeku viac uklada
fú ako zaZiva tO. Vplyvy sa do 
tvorbv niektorých nafmll 
naJmladšlch - predierali od· 
v~adla r. ča~to naorgonlzovane. 
Mladým sa zdá. že chytili zá· 
žltok a na f10m sa poučili ešte 
skOr . ako sa stal formulkou. 
kým stuhol. 

orenzlvny nástup mladeJ ge· 
nPrácle možno viazať na rok 
1962. Zhodou okolnostf sa vte
dy konal l XI I. zjazd KSC, kto· 
rý hovoril tlel! o soclallstlc
kel kulturne( revoWcll. Znova 
s11 vyzfvoll umelci, aby v ,.tvo
rivom hfadanl na JpOsoblvet!.lch 
prostriedkov zobrazovali našu 
dobu a boli voč i sebe k rajna 
néročnl" Strana sama prl~la s 
výzvou. ze treba postupne a 
Ul'álpne ove rovať nov~le umA· 
lee ké prost ried kv, pravda 
v stáleJ konfrontácii s Ich ob· 
sa hovou unosnostou. le to eta· 
pa doteraz v hudbe podrobne 
nezhodnotené. Natmll sa zatia l 
nepodarilo dostatočne roztrie· 
dlt. ktoré z na1modernet!llch eu· 
rópo;kych vplyvov mali pre nás 

podnetný dosah. ktoré menel a 
kto Ich chápal z pozreli nám 
pri1Rteln9rh a z akých poz!-

Mohli by sme vvpočltat ďal
šla skladby, ktoré stavall po: 
slucháča pred nové z6~!tk1 1\11 
prinášal! 1 nové problém~ ·10• 
konca svnlou nrotttradh no~•nu 
neraz v tom čase vvvolávall l 
rozpakv. Molnostl atonalltv. 
noveJ ln!lt rumentácle a netra
dičného nnrábanla s rormou 
mali nesporne ten význam te 
sa začalo vlor diskutovdf fu· 
dia sl kládli otázkv o prJnt· 
coch týchto technik, vlar sa 
mohl! kon rrontovat rôzne Pste.
tlcké pojmy. Zlaf. niektor! z 
priamo zalntere&ovaných ludl 
neboli v tom čase prlpravtm l 
na rozumnll. otvo••enú diskusi u, 
vedenú nezaujalo a so znalos
ťou revolučnf'l kultúrnA! poli ti
ky. Nedo~pelo sa k tomu -
kriticky konfrontovať nov(' r~t
allzmus s touto hudbou a do
spleť k záveru čl nové kompo
zičné prvky môlu oozltlvne 
ovplvvnlt ďnl~f v~voj. Namles· 
to vedeckv fundovaného ulns· 
i\ovanla konr•·ontácia dvoch es
tetlck9ch rovin sa robila dls· 
kuslou nn problémy R;eneral!ntt 
Pomáhali tomu 1 v celel ku ltú
re známe okolnosti spoJené s 
názormi n iPktor~ch domácich 
~ zahranlčn9ch estétov. Sama 
v!;ak táto nastupufť\ca generá
cia <;a diferencovala predovšet. 
kým v sila talentu. kvalite ume· 
lecket v9choV\', schopnosti os
lobodzovať sa z bezprostredné· 
ho epigónstva k vlastnému 
kompozlčnému názoru - a nie 
r11z 1 schopnosti rozozn11 t 
správnu ideová orientáciu. 

I PokračovaniP v bud. člsle. l 

Vfsledky skladaterskej s úfa le k 30. výr o! i u o s l ob od en i a CS SR - Staolsln Hochel: ,.Naša doba", sk ladba pre kla· 
vl r , recitáciu a symfonlckt orchester 

Il. cena -

Il. cena -

U. cena 

11. cena 

fvyplsanet Ce k9m a Slovenským hudobntm 
(Dokončenie z 5. str.} 

ho Jirhek: Symrónta pre velký orches
ter a bllrytón. sólo na text bé'lnA v. et
vala 
V6clav Felix: Symfónia pre t.enský hld'> 
a volk9 orchester na slová Ma1·1e 1--u-
derfkoveJ • 
Ivan flrko: ,,Zpev techto dn ú'. Styri epl· 
zódy m·a sOlo barytón, miešaný zbor a 
svmronlcký orchester na text M. Flo· 
rl ana 

III. cena 

111. cena 
ll!. Cflnft 

ll!. cena 

ron dom l 
l o. žensk9. mužský a miešaný zbor 11 
vefký orchester (na námet hry V. ezvll· 
la ,.Dnes tešte zapadá slunce nt~d Atlan
tldou". text J. Kol'lnkovA l 
Ladialn Burlas: Koncertná sonáta pre 
husle sólo 
lYDa Jirko: Vl . sii\Cikové kvarteto 
aasl. umt!lec Jli'f Paner: Slávnostná pre 
dohra .. Auróra" pro velk~ dychový or 
ch ester 
zasl. umelec Jot~er MatEj : Pochod po
hotovostného pluku votsk MV, pre dy· 
chovv orchestPr 

Ii i'! Matys: Symfonická predohra 
Mil ol Vacek: Slnronla l Májová l pre vel kf or· 
ch ester 
Václav Lldl: Tlul!e bubenlček. Rlkadlé pro dospé· 
lé Psáno pro holčlčku [spev, recitácia a velkt 
symfonický orchester ) 
zasl . umelec Milan Nodk: Tridsať šťastných le
tokruhov. 1\nntt\ta ore detsk9 zbor a orchester 
na slOVá a. Droppu 
Jan Bedi'lch: "Cas tosmlnu" - Requiem za Ru· 
doormejre. Ver~e V. Vacke 
Joser Ceremuga: Styri plesne pre nlžšf hlas a 
symfonický or chester na verše F. Hrublna 

l l. C&na 

VIktor Kalabls: Trio pre husle, vlolon· 
čelo 11 klavlr 
Josef Boháč: ,.DéSť na Ba Jkale". Triple~ 
ne pre stred. hlas a klavlr na slová 
SOVIPlSkych básnikov 

il!. cena - zaal. umelec Tibor Andraiovan: Kvletkv 
a vetrlk. dievčenský zbor 11 ca pella a 
soprán sólo na tf'Xt P. O. Hviezdoslava 
Václn Felix: Styri ženské zbory na slo 
vé f. Horu 

Jlrl Berkovec: .,Návrat". kantáta na slová poémv 
F. Halasa )á se tam vrátim, pre bar. sólo. miA 
šaný zbor a orchester 

11. cena 

III. cena 

Jll. cena 

Ili. cena-

lll. cena-

JII. c&na -

Ladlslu Kublk - Hana C!h6kOY6: Do· 
pisy psané májern. Tri šansóny. 
zasl. umelec Stepán Lucký: énle pre 
husle. violončelo 11 orchester 
Ján Zimmar: ,.Oslobodenie". symfonické 
báseň pre vefký orchester 11 recitátora 
Zdenek Se11t ~k : Koncert pre sláčl kov9 
orchester 
usl. umel ec Tibor AndraioYaa: ,,Toka 
(fk" Symfónia - kantáta 
Miloslav Koi'lnek: ,.Atlantida". epická 
ka ntáta pre soprán, alt, tenor a bas só-

Ili. 

lll. 

Ili. 

cena 

cena 

cena 

Vlulimil HAla - Petr Bnkonkf: Lld lrP 
varujú 
Vieroaln Matullk - Boria Droppa: Spo
mina( na ten má l 

Z 'f l á ll D l D l D a D l a: 

JOHf BohU: Koncert ore klavlr a orchester rted
novet9l 
VIktor Kalabis: Koncert pre trObku a orcheste•· 
Vratlsla., P. Cernfk: Koncert pre orchester 

l lfl Tem!: Sultlt gtocosa pre matt orchester 
Jl i'f Malhek: Cesta zárlvých dnf 
Mirosln Bro l: .. Vrtazn9 deň". Slávnostný pochod 
1>re vorký orchester 
Frantliek M. Hradil: ,.Duha ml;·u". Kytička no· 
výr.h plsnlčak - pre dvothlasný detsk~ zbor 1 
klavlr 
Petr Fiala: Nastal čas. Cyklus mle!:aných zborov 
na text F. llaldsa 
Frantllek Emmert: Zpevavá kl'a(loa. pre k ombtnG
vaný miešan~ zbor 4 sóla rz radov zboru l a sl6· 
člkové kvarteto na poéziu l. Odehnala 

sn rmecm= ~ " ~afJn.a ............................................................ ~ ............................................................ ~ 

DET1TAN 
( Dof..onl!en le z 3. str. l 

ta čnej. kedy vyzdvJhnutim tednotllvfch n~stro(ovtch 
skupin zase zvýt·aznill atmosféru deja. Mat voči tomu 
výhrady by bolo smif'snf'. Veď al žltucl autori spolupra· 
cujú, s dramaturgiou u L'eull:Uitorml a sna21a sa o drob· 
né korektflryl Výsledná podoba Detvana sa stala teda 
pre kvapuJúcim a dobre pô~obluclm zážitkom, na k to
rom má hlavnu zásluhu rel.lsl'r Koloman ť:llllk a dlrl· 
gPnt Anton Bnranonký. Venovali sa dO ' Iova ,.objaveniu" 
diela s nezlstnou lc!skou. f Museli pri tom prekonať 
rOzne prekáíky ePikom praktického rázu. akými Je 
napr. rozpis partov l ·a st\ llzovanel scéne PaYia Her· 
chla, 1emno naznarutucel slovensku pl'irodu. tel lvrič
no~t. ale 1 mu1estut panovnlckeho dvora a - na ver
ml obmedzenom javiskovom priestore - r ozohr al teda 
Sl&dkovičov prlbeh Martina Hudcovle a Eleny, ktorých 
tak dôverne poznáme už od školských liet. l ked' vo 
svoJom zamyslenl hodnotlm skOr dramarurglckt čin. nP.ž 
Inscenáciu. nedá ml nespomentít skutočnost, že vllčšl· 
na llloh bola zverená naJmlad~el generáCII IHtnskobys· 
trH'k9ch sólistov C! Je to UŽ Li lia IIIIOfod r Elena l 
s remnym tyrlckým sopránom, alebo Fraatliek Urcikb, 
vf'ľvne spleva(uct úlohu Martina. Jáa Zemko, ktorému 
pekne vvšla ciHtrakterokrPsba Oura Krnáčovle. Vojtech 
Kocián, ktorého tenor má velmi vyrov"ané t f'chnlcké 
kvality (Jano Zvalovlel •.. 0dl~le partY vllčl,•eho r oz· 
sahu spieval v stá lA vyrovnanej forme hra(tlCI a spte· 
va (O ct ~te f an Babjak (král Ma tlá!> l. Andrej Bystran 
fStar9 pevec} o (án Hadraba ( Bačaj, kt01'9 patri nie· 
len k oporám súboru. alo svoJim nosným, technlckv 
udrl.lllvoným basom upútava l l'VOlí• pozornosť l v rám· 
cl Sloven~ka '-eprfrhodf nám Ináč zakončiť tP.nto člá · 
nok ako ooslf'dnou vHtou v bullet novom Jll'lhovore 
,.S ple tou sa skláiíanw nad počia toč ',!.\' 01 ohniYkom ., rl· 
ť•al aaJel sloven•ke( opernet tnrby . 

TElgZIA UI.SINYOVA 

Ul i!olli •Jie mMieee 
,, ., JllDOID .,. .... IDHII
•árotld sez6aa ott•ry 
•rahUho Nárotlaábo tl f· 
utlla, ktor6 1 •eailml 
•realhkaml 110trd JH'ak· 
llckJ al do konca tohto 
roku. O JMJi!etafch aa
braniilafch d(aadocb -
te10e •red odletom ope· r' ND na Madridský 
o•araf festlul -· boYO· 
rl•a IO láfom OJŇry ND 
dr. Ladlslnom ~ f 'o m. 

S aktm repertoárom 
o4lchátl~ate tlo lpealel· 
ska? 

Podobne ako na na· 
§om turné v j uhoslávii. 
111 na madridskom res
ttvale uvedieme Dvoi'éko 
vu Rusalku a Ja náčkovu 
KáCu Kabanovovú. Pri 
budne k nim uvedenie 
'imP.tanovho Dalibora. Po
tom ná~ orchester osta
ne e~te nlekolko dni v 
Madride. aby pod taktov-
kou zahran ičných dlri 
qentov sprevádzal Iné s1í 
bory vo Wagnerových 
OPPI'ách. V polovici má 
ta nás čo ká Franefllskr• 
- Bordeaux. 'a~a Ko 
mornA opera tu po dva 

Pražská opera v zahraničí 
krát uvedie večer klat
Sich 1<tvlskových diel Bo
huslava Martinú [VeselO· 
hra na moste. Ariadna) . 
Sme velmi zvodavl na 
ohlas Ariadny. keďže -
ako le Iste hudobnej ve· 
retnostl známe - Marti· 
111l 1u zložil na sklon ku 
svolho života podla pred
lohy r ran cC•zskeho dra· 
matika Georgesa Neveu· 
x a. 

AU sá •Iby 110 Fran
cizakn? 

- Koncom augusta mé 
sQbor opery ND hosto
vat v Aténach. v prlrod
nom divadle pod Akro· 
polou. Repertoár tohto 
záJazdu este nie te pres· 
ne tanovený, zatial 1e 
vša k zretmé. l!e uvedie
me Grécke pa§te B. Mar· 
llnú. V septembri sme 
pozvan!, po mlnnloroč· 

nom úspechu Moz11rtove1 
bufrv Cosl fan tutte. opli( 
do starého dlvadlll v 
Bayreuthe. Ak dO!de k 

dohode. budeme tu hL'at 
at v taliančine Mozarto
vu Flgarovu svadbu. kto
rO sme v originálnej ver. 
zll naštudovali al pre 
Prahu - hrá sa strieda 
vo po česky a po talian 
sky v Tylovom divadle. 

NesJM)rDe aa(d'fAine (· 
lou ilobou ND te repre 
aentatfnJ dla:rtl tlo So 
Yietskebo nbu •• • 

- Áno. Už af preto, že 
na a opera sa stáva fed· 
n9m z pilierov prehllad· 
ky československeJ kul· 
tú ry, ktorll Moskva uvl 
dl v Jtínov9ch dňoch. Ta 
kéto prehliadky tu u} 
absolvovali na(lepsle kul· 
hírne sťíbory z Polska. 
~DR a Bulharska. Na~u 
prehliadku otvori velký 
koncert v ZJazdovom pa 
Iácl, na ktorom v réžii 
Borisa Moravca vystOpla 
a 1 sólisti a <~Obory 'ID 
a~a oper a potom začne 

\'lastnú sériu pohostln· 
ských predstavenl v mos-

kovskom Velkom divadle. 
Chcem prlpomenut, U It 
to vôbec Do prvý L'az. čo 
i:esko<~ lovonský ope1·n~ 
-.ubor vystúpi na tefto 
scénP.. P•·eto at tomuto 
t.átazdu venuJeme nat
vllčslu <;t!lrostllvost. U:t 
i preto. ~~ scénogra fiu 
naslch Pl'edstavenl musi
mo prl!.oO~oblt Iným roz· 
merom tavl!>ka Vefkého 
divadla. Zatial sme pra 
pohostinské vystí1pe.nla 
vybral i Smetanovu Pre· 
danu novostu, Dvoi'ákovu 
Rusalku. Suchoiiovu 
KrOtl'lllvu a uvaiu1eme 
eSte o Janáčkovej Káti 
~abanovove~ Moskovsk' 
publikum bV tak pod tak· 
tovkou Jarosldva Kromb· 
holca. Bohumlht Gregor11 
a Jana llusa T1chého 
t.hl1adlo skutočne repre
zentatlvne vPčery z ni~
ho r epP.rtoáru - l kaď 
doted návame ešte nlekol
ko koncertov v závod· 
ntch klnbnch a môžu 
vzniknú( e~te dalMI' pro· 
t:ramové námety. 

f, D. rANOAKO 


