
Slávnostné predstavenie smK-u 
Naše popredné profesionálne teleso sr.ur sa nám 

predstavilo 15. má ja 1976 v SND so slávno!>tn:Vm kon
(!Ct'tom na počc!>t XV. zJazdu K C a 55. výročia zalo
ženia K C. Program bol očakávan~· so záujmom. Jll' f 

tože ho predchádzalo dlhšie obdobie s tal!'nácic. i:·o !Jre
rušilo kontinuitu komunikácie s diváckou obcou i od
bornou kritikou. 

· Treba po'vedať lmeď na úvod, :te 'li-cede ný koncert 
'nebol p1·emiémvý, ale i tak sa, SĽUK p1·edstaril troclttL 
v inej podobe, než sme zvyk'nutf. V prvom rade ide 
o tanečný súbo1·, ktorý . je ·evidentne poznačený gene
Tačnou výmenou. V programe sm·e už · ne1:ideli 'dol.n·e 
známe tváre. Preto je potrebné hladiet na c~lý výsLe
dok predstavenia z tohto aspektu. Vedenie stíbom ča
ka obrovské množstvo práce v . dvoch smeroch. Po 
pr~:é - v dobudovaní tanečného súboru, hla1:ne jeho 
mužskej zložky (myslím tým personálne a technické 
dop1·acovanie z híad,iska potrieb SĽUKu. pretože take 
vet ke vytaiente je nemwsné' a €ažko zvladnutefnť J. 
Druhý moment je skô1· charakteru koncepCiteho. a'Z 
dram atw·gického. Pre proJes!onál;ne teleso, akým je 
SĽUK, nemôže byť prob!emom {napriek o!Jjektit'71Yin 
ťažkostiam} krátkosť obdo.bia na •prípravu samotného 
tanečneho koncertu a zotrvavanie na báze m!ešani'lw 
programu so zborom. Táto zostai.·a je uz dnes retar
dujúca. 
, Programové, čísla boli väčšinou z posledného progra
mu SĽUKu - z roku 1974. Tanec sa 'predstavil v d voch 
'nových ' číslach. Z hladiska dramaturgického a roz§ire
nia tematických mofností je prínosom Debnarskll tanec 
v choreografii E. Bartku (hudba - zas!. umelec Tibor 
Andrašovanj. Vzhladom na krátky časový' odstup je 
potrebný cas na dozz·etie, zhutnenie Ch01'Cografie i pra
ClL s 1·ekvizitami. Dalšou kompozíciou bol taneČltý ob
,·azok Tatranská zima ll clloreogmfii zasl. umeLca J. Ku
banku (hudba - S. Stračtna j. Tento tanec je z·ýpo
ťeďou ch01·cogra,fa q JC/to t>.~teticklic/1 a kom po::ttnýeh 
principoclz . Silnou strtinkou .IC rywa.rna zto:::ka - pLa.,
tika priestorového riešenia a l.:ostymot: S. Ki&oz·e,i. 

VzhCadom k tomu, ie zbor mal samostatný l.:oncert. 
nepovažujem za potrebne 7'Cl!Ovať sa }ednotliz·ým éis
lam. Z4vcr p1·ogram n ZbOI'0111 ll/Hana Nora1~a nebol 
najsťastnejším vyv rcholením slávnostného predslal'l'
nia. -8TB-

MleSaný zbor SĽU Ku vysttipll na koncerte, ktor tj 'Ml 
pripravený a nastudovany na pocest Xl'. Zfmdu KSC 
a 55. vyročza založenia KSC. Snímka: Cs tK 

Smmka : Raťael Sedláčell 

Volcálne .smero an ie SrDK-u 
Ak povieme Slovenský ľudový umelecký kolek tfv (v 

puu;mnní - zborový bpev) vynori sa nám obraz väčše) 
kru)uvaneJ bkuplny, spievajúcej za s prievodu orchustra 
IHJP• iklad Perlniarky, alebo skrytej v orchestrisli - ako 
spolut;lena tanca. Takéto predstavy by nás vsak mohli 
m ~ l iť pr1 hodnoteni skutočnosti. ktorej sme bolt sved· 
~ 11rn1 ll. m<iJa 1976 v Redute, kde na pód1um Slovenskej 
ťilhct•·món•e nas tupoval zbor SĽUK-u v civilnom o!Jlui:tjlll, 
11by sp1cval Thomasa Morleyo, Gesualda da Vonosu, ale· 
bo Maurtcea Ravelu. 

Uvazujme vsak takto: klasická rorma zboru nie Je nič 
r udzorodé ani typu vokálneho sí1boru SĽUK-u. Z!iležl na 
tom. llim sa takýto zbor chce predstavoval , čo nové 
má priniest v reper toári, ako chce vóbec budoval dra 
maturgiu, aké mä am bicie v koncertnej činnosti ... 

Vystúpenie tejto zložky SCUK-u treba hodnoti! z dvoch 
I1Tadlsk (BJ keď na seba nadväzujú): koncert zboru ako 
taky a počiatočný bod želaní, ktoré naznačili predllo· 

(Pokračovanie na S. str.) 
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na hudbu Svetozára Stral'lnu, 11 choreografii Jurafa Kubdnku a so s6listcmll Katkou 
Gaba/Om uviedol SĽU K na prenuére celosúborového programu 15. ma;a l r. 

Snímka: O. Nehera 

-cie je.d ébo pojmu 
V ladimir Mmáč v nedávno publikovaneJ besede $ kutočná kvalita . zvýšené požiadavky na ňu - ~ 

o problematike slovenskej literatúry • Slovenske teda odhalovanie pravdy. naša neustála prichyf-
pohlady '76 - č. 4] vyslovil m~·šlienku o náklonnostz nost k objektivite - by mali však sprevádza: nielPn 
k pravde. Doslova povedal : ,.Nejde o nejakú absolút- prácu tých, čo o hudobnom umení pt~u. V dobe. kto-
nu pravdu. ku ktorej sa môžeme v najlepšom prí- t'á tak silne zdôrazňuje kvality umeleckého myslenia a 
pade len priblížiť, ale prá ve o neudržaternú náklon- tvoren ia, by sa náklonnosť. k pravde mala ešte výrat.:
nost k pravde. ktot·ä dosC chýba pri posudzovani pr6c nej~ie prejavif v práci tých, čo hodnotia, alebo propa
v slo\'enskc.i literatúre: · p;ujú našu hudbu pred domácim a zahraničným posluV .tala som Wto mysHenku R - ot:~: pl·eooezného ci1acom. /.. iuú,i.:J 1.neuoié<.}, h i.v • .:.. Jv"t<..l« '..ento p:-f 

dohovoru s jej autorom - dovolím si ju var io- vlaslok. ako vonkajšie ocenenie kvality diela, by sa 
vať. llfl rnnpulov(lť na iný druh omen!a - na hudhu. mala stat slávnosC nášho hmlobného života. Trochu 
Lebo mini!C:ovskií myšlienka sa dotýka rovnako li- .it> cloveku Iúto. ak s i porovná prcmiery pôvodných a 
teratúr~· .. ako ~·.vtvar~ého u.m.enia, ~~ hudp~. ~ú.v_i~z ; Gb.ta~~qh ·di~l z ??~asti sl?yen.~k;ej. pz:amali~~.i spisbv 
me len ~· v~Č!nym_ bOJ O~ · náiiho. vnutra o po?-nl?m~. r f•hqc•. -~ar p9s{edne. ro~y}. s t_vm. yi«> cas to ,z.~padnu 
a p••zblltente• t.a · k r on~J · absoltttneJ • pravde, -ale. - premi~r,y slo.vensl)rch, povodpych hudobnych ,č:he l , ako 
v ďalšom v}•zname - priamo nadväzuje 11a sp o z n ä-., málo !la- ku.nim vraCiame čoraz l~pšími 'reprízhmi- nech 
v an i e · kvalit , žiadaných · na~ou !(ultúrou v <:oraz už sa dotýkajú opusov, zakladateľskej. alcl)o, mladšej ge-
väésom doraze: · . · • · • nerácie. V podvedomí · poslu,cháča treba dobré dielo 

Z dan li vo ~a myslienka o niíi(JOn•10"tJ k pravde m ô- ,utvrdzovaL reprízovať, aby · vy,cíljl . koflw' vzruchu. in
ze viazal I IJfl na prácu kt'liikov. Ved áno, kl o ,m ý špirujúciclľ ideí je. ukryté' aj ,v na.ja.bsl r,alttnejŠóm dru

ak nie práve oni, by mali objavovae a predostiera r. . hu umenia: Nie náhodou má veľa ·našich lelie;. ,pn
skutočné hodnot.v, hovoriť pravdu (nit-kedy i neprí- , vlastok .,slovensky 1 slore,nská·'. N~može. byt väčšou 
jemnú] . napísať ju bez ri zika. že vyvolá nevrai.ivosť. ?áslunou pre tieto' telesá, väčším' sviatkom' hudby, väc
naopak - s nádejou, že ju pochopia rovnako úpcim~ ou cfou, než · to že sa na repertoári budú objaVO\ :'I ť 
ne, ako bola napí!.aná. A keďže pisater týchto riad- v. čoraz väčšom počte skutočne ' pôvodné diela! Ab)' sa 
kov Jt> prewedcenv. že skutočná kritika je rovnako. nám ·nestalo,· ze poslu.cháč koncertov ncp~·esiahne svo
tvorbou. vie. ze ju píŠu ludia, uznáva 1 to. že, m rl .ifm zážitkovým ,svetom' dQbu klasiciz~u a . rorhanti'Z
právo na mC'nŠIC korekcie (nechceme duplikovať slo-.. mu, neporozumi~ · výpoveďi súčasnHm O sučasníkov i. 
vo ·- omyly~:. no ak kladi~me dôraz na auto~ský ·. (2e je . to 1 doposial, ak nie prpvidlom, ~ui., cast~;m 
pnst.up. nes.mieme. z.abudnúť . · ani ·na etickú s tránku. t zjpvom. mohli. b.v sme · dólqži·ť sledovaním niC'ktorýrh 
dobrej •krHikv. Recenzent sa niekedy pohybuje ., na · koncertov, alebo dettovaním , vy3adt:enia sa. zaS!. ~mel-

. vefmi ~nkom lade. ,ktorého povrch ' tvoria hodnotv,<no , ca ·Ladislava Slováka v nepá.vnorri rozhovore pre Hu
hlbiny su nic raz rovnítkorn ,cinivej o~obnosti lll'JlE:I-. dobny ·život, kde sám dirigent pripomll\a. al'o mólo ie 
ca .. Preto lo podčiarkovanie . ľudsl:~:.1 zrel ot. ti v pt (,ci naše publikum pripravené prijať su časné ho.dnoty .) 
publici~tQ\'. recenzentov, umeleckých !:' .. ri tikov a leo7• r N áklonnost k pravde možno však aplÚ<ovaf aj na 
relikov hudobného umenia. ~to sa upísal tomuto !PO-;" vz~ah ·- pravda a tvorivý umelec. Hľadame na,iop
\'OianJU, · urcite vie, že vyžadujt: si nielen nadšenie ·timálne3šej výpovede o subjektívnom poznaní ·veta 
pre Vl:C. ale aj náklonnost k neustálemu rastu l' eJ- • • a človeka v ňom, je vlastne tiez chodniCkom' k Rb,o
cia. k neoc:habovaniu zvedavosti. k praaovitosti, v lútnej pravde. Každý sme iný. Jeden pristupuje k sve
ktoreJ su brúsi nielen príznačná rýchlosť formulo~a- • tu s lekárnickymi vážkami, viac racionálne nc;-.h čito
n•a názorov, nie predovšetk,Ym myšlienka. slovo, vy- vo, . ďalší dospel k rozvahe. v ktorej jC' mic~>to pre 

l,;adrujúcc bohatosť zážitkového svelR. Na ten to aspelct :r.roz1.1miteľnost a prístupnosť aj tých na,ikomplikova-
dáv-ame zvláštny doraz, pretože malokde tak bujn1e nejšfch myšlienol\. treU kráča mohutnvmi v}·narlmi 
opakovanie a nevaženie si slova, ako práve v dennej proti konvencii. A tu pride hodnotiace slovo. kto• é 
hudobno-kritickej práci: Snáď je to nie ilJa pre po- mnohé pravdy utvrdí, iné rozhýbe do pochybnos tí. 

'hodlnost autorov, ale niekedv aj pre minimálny čas. Citlivý svet tvorivého umelca sa n ie raz rozkolíše si!
v ktorom hudobná kritika musí vzniknúť - na roz- nejšie, než bol ochotny predvídat. V tomto pnpade 
diel od recenzie knižného, či filmového, alebo ~-- . · nič, iba náklonnost subjektu k pravde. vnútorné isto
tvarného diela. No možno i preto. 7.e hudba je at> ty, ale i sebakritičnosť a presne vymedzený umelecký 
straktnejšia než vyjadrovací svet 1ných dt:uhov ume- ciel môžu potlačiť egocentrizmus a dať kvalite lo 
nia a tak opísanie zážitkového sveta, vyjadrenie tech- , ,miesto, 'ktoré jej patri, ukázať sm,EJrovku do budúcnosti. 
niky tvorby. resp. interpretácie naráža na 1 tažkú · de- • po •prvýc:h· reakciácjl utvrdiť subjekt v SP.rávnosti, vi
finovateľnost. ·Niekedy sa však .,.qll; že sa boj tme - · den ia .• s~eta -:-·.a lebo:naznači.t cesty nové. . • • 
okrem objektívneho pohľadu - priniesť do ki'itík y a rmcte ' mmačovského poJmu sa vlud7.UJU este nu 
úprimný cit (nie presladenobt]. k01·ému by čitat.c>1 . k · tomu neznámemu poslucháč~kcmu a uditóriu. 
veril rovnako ako poslucháč v koncertnej sieni. ale· 1. v ktorom každý jedinec chce verif svojej pravde, svoj-
bo v divadel;om auditóriu - priamo pri sledovan1 mu projektu krásy a ·citu. Veď pre tohto poslucháča 
hudobnej produkcie. umelec tvorí, kritik približuje dielo. Dokážeme ho pre-

1~ ftklonnost k pravde je inšpirujucim termínom te- w~~čif. že J?:~~e t~t~ pravda o svete je lá naj pôsobi~ 
~ • da najmä pre kritika. i keď si neskôr povien1e. ve,tsJa a nat,)ucmneJšta? Netreba vyzv at k naklonnostl 
že nielen pre neho ... Hoci vyrá~tol c~::lý rad mien k pravde (ešte t•az) predsa i publikum ? Ako je zdô
a m ladých osobností hudobnej krilii'.Y· lrf'ba. aby sa raznené i zjazdovými ma teriálmi spolocnosť mú pr~ivo 
v budúcnosti kládol dôraz na väčšiu špecializáciu - • nielen žiada( v.vsoké hodnoty. spoločnosť ma i závlb .ok 
v zmysle sledovania osobností. žánrov, koncertnÝch 'tieto' hodnot.y spoznávaf. pt'ijímaf. absOI'bovof. Dnef. -
a divadelných telies. ab.v so /.<l produkciou ~!even- ako nikdy predtým - patri umenie vi;etk}·m. Ale po-
ského hudobného umenia sledoval predovšetkým vý tom musíme od väčšiny poslucháčstva žiadnf. aby bolo 
voj človeka. Dnes je speciallzilcia nutná v každom na úrovni umenia svojej doby! 
odbore fudskej činnosti - pre ŠÍI'ku faktorov a no- H ovorili sme o náklonnosti k pravde - mozno me 
vých skúsenost í. Ako hovori Stanislav Sma tlá k ., · tej do samej podstaty. pretože variácii tohto mnoho-
io;tej besede o literatúre , .. . . dávno sme sa vzdali ro- obsažného pojmu je nekone(·ne veru jaj v obla>.ti hud-
manticl{e,j tnedstavy o kritickej genialite jednej osob- by J, ale - ako nám na záver vycbt:idta - p1sali ~me 
nosti, ktorá by bola schopná všetko rieliC· sama." • · aJ o·•kvalite. O tej najmä. T. URSJNl'OVÁ 



itaccat, 
KLUB SKLADATEĽOV SIIF uapomtda J 2. juna l. r . beaed:J 

s J. Sp itkovou, P. Micholicom a R. Kákonlm, 9. jú na bola pro· 
hrávko z diel mlnulorol!nej Vor~avskcj j01.one. Dna 16. júna 
bola beseda s autormi vftazných piesní z f estival u Bratis lav · 
ska lýr·a 1976. 

Z VYDAVATEĽSTVA OPUS s me dostali nasledujúce zbornlky 
a nuly: piesne sovietskych skladatefov p ro klavír a hlas 
v rusku slovenskej ja?:ykovej mutácii pod názvo m "Jiioja vlast", 
fľal ej to boli .,l>1clúdie pre vás" - obfúbený zburníl!ek tanec
nyc h skladiub p ro spev so sprievodom 8i1Bry . .,Tridsiata jar" 
je názov cfa l§ej zbierky, ktorú ,·ydal OPUS ako ziJornlk ango· 
zova ných plesni. Vsetky publikované skladby sú nahrané na 
platni .,Trldsat' ro Ze". Z oblasti ltv. vá~nej hudby s toji za rn· 
zornos t vydanio .,Koncorlantnej sonáty pre hus le sólo" otl 
Lad islava Burlasa a ďa liia eusť z ,.Hudobného tureckého Eu· 
1enspie81a" - ilosť sonát pre dychové nástrojo a basso con· 
tinuo. Po11ledn6 zbierka vyiila v edlcll Fon tes musica& in Slo· 
va cla. 

DNA 17, V. 1976 bol - takisto v Dome odborov v Zlline -
koncer t, na ktorom vystúpili p ro[esorl tamojlleho konzervató· 
ria. Podujatie bolo na pol!esť 35. výrol!la založenia KSt. L. Kud
ja (husle) , J. Glasnák (viola) a K. Glasnáková (vlolonl!olo) 
• pruýcn muzikantským zanlotonfm predniesli Beethovenovu 
Sláčikové t rlo Es dur. M. Hriankovli (hoboj) a M. Slnsero'6 
fklavtr) zabrali Slavického Suitu p ro hoboj a klavfr. leb hru 
charakterizovala por(oktná súhra. Vrcho lom koncertu bolo 
uvedenie Suchohových ~ontompl6clf pre recitátora (M. Fiablí
no l a klavlr ( Ľ. Kriková). V druhom poll!aso koncertu Alojz 
l<ubfl!ek predniesol ukáiku z die l Verdiho a Cajkovského. Kon 
cert uzavreli klaviristi O. Dubenová a E. Supkov6 uvedenfm 
troch tasU zo suity pre dva klavue Scaramoucha od D. Mil
bauda. (Ľ. B. ) 

V DNOCH 15.-16. MAJA bol v Nitre 4. rol:mk hudobuo-spe· 
váckej sdťaZe mladých pod názvom Nitria nska lutna. Akciu 
vyhlasuje PKO v Nitre a or8anlzujo ju pro žiakov ĽSU z ok· 
rosov Levice, Nilra, N. Zámky a Topofčany. Tohto roku boli 
členmi poroty Ste[an Hoza, Eva Fischerová-l>fartvoitová a Já n 
Pragan t. Organlzatným tajom nfkom bol opäť Bartolomej Urba
noc. Sdta! vyuZIJo v tomto rok u 150 žiakov, z k torých do fi· 
n óle postdpllo 22 mladsfch a 25 stadfch súta21aclch. Vftaz. 
k ou v hre na klavfri v kat. mladilch žiakov iO opät - ako 
v lani - stala Martina Kopčanová z LSU v Nitro. v kategórii 
starllch l iakov bola na 1. miesto T. llorMI!ková z ĽSU Nllt·a. 
'{ll hre na lesnom rohu ziska! cenu Mlloil Stevovo z PartizAn· 
skeho a v speva bol najúspebejif Frantllek Malalinec z No· 
vých Zámkov. (E. 1\. ) 

V CASE PRED XV. ZJAZDOM KSC uskutoenlla ústredná hud· 
ba Ministerstva vn útra SSR umelecký zájazd do NDR (5.-10. 
a pt U a l. r . ). Celkove 9 koncertov sledovalo okolo 2000 poslu· 
chál!ov. Umelecký súbor z Ceskoslove nska vystúpil v mestá• It 
Berlin, Swedtuockermuendo, Khn8 a Neubrondoburg. Dita 21. 
m á ja odlllla zase Ostredná hudba MV SSR do Krakova, k ua 
usporiadala pro drulobno mosto tri koncerty. Ziíja zd bol v zna· 
Jnenl Oni b ratislavskej ku ltúry v Kt·akove. Odzneli tu diela 
feských a slovenských autorov, komponované p re dychové or
chesh•e : V. DobiUa, V. Fulllka, K. Plidivého, J. Kofroňa, B. Ur
banca a ďal§fch autorov. (M. Galovec) 

PRI PRILEZITOSTI 20. výrollla dru!by operetného súboru 
Stá tneho divadla v Ostrave a Státnej sliezskej operety z GJivJC 
na§tud ovali pofskl hos tia v Ostrave operetu Morská panna 
od Jerzyho Lawiny-Swetochowskeho. Tak sa oboznámilo ostrav
ské obecenstvo s p redvojnovou pofskou operetou v nalltudo· 
vanf dirigenta Sta nislawa Tokarskíiho (Iná!! umeleckého ié!a 
sliezskej operety) , )ózera Slolwlnskebo - reliséra z va rlav· 
skoj televizle a na scéne Jerzy Klosowskoho. (O. Tokarsk~ ; 

ZO ZIVOTA ĽSU: s lávnostn)i absolven tský koncert usporia da
Jo riaditeľstvo ĽSU v Bratislave na Exnárovej ulici dila 
28. má ja. Vystúpilo na i1om 20 absolventov. ĽSU v Jure pri Bra· 
tlslave uskutočnila absolventskt koncert dňa 21. mája t. r . 
)Výsledky nlekofkorollného itddia na tejto ikole dokumento· 
vall peknými výkonmi o. l. a bsolventi Ma8d8 Orančltov6 a Ju· 
raj Selecký z t riedy riadltefky Pitoilákovej. Dňa 15. mája uspo· 
rladala ĽSU v Humennom s lávnostný konco1·t internacionálnej 
d r užby. Predstavili sa tu l iaci troch hudobných 5kôl - Státnej 
hudobnej ikoly l. stupňa v Sanoku (PĽR) , ĽSU v Trebll!i a 
!:SU v Humennom. Improvizované melodické s tretnutia peda· 
sógov troch lklll prlnlesll mnoho spoločných podnetov pre 
dal!lu peda8oglckú prácu. 

VEREJNf KONCERT POSLUCHÄCOV !Ilinského Konzervatória 
bol usporiadaný za velkej pozornos ti verejnosti dňa 24. V. 
t . r , Zlaci predniesli skladby, s ktorými zvtťazili na súťa
llach v rámci celoikolskej aktivity. Po dramatur8ickej stránke 
bolo najcennejllm uveden ie novinky J. Cikkera pro klavfr ,.Va· 
rl6cle na aloven1kú pieseň". Predniesla ich K. Modzibradsl.á 
z triedy O. Oubenovej. Zo .Olistov treba spomen út el le h us· 
list u P. Tulin1kého, ktorý predniesol prvú l!asť zo Smota ne · 
vej skladby Z domoviny a Orientálnu pieseň od G. Grl8orlana. 
lnl !lrpretačným vrcholom bolo uvedenie Ceských pulorel od 
V. Trojans v podanf Komorného zboru konzervatória. 

( Ľ. Brezányová l 
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rokov brnenský spevak 
Jirl Prich ystal (na snfm· 
ke ako pán Hopkins z 
Hurnlkove j opery Dámy 
a Jupil!l). V r . 1945 pri· 
jal a ngalmán v opernom 
zbore a o l ost rokov ne· 
skílr s a stal sólistom spo· 
voherného zbor n. Neskôr 
hosťoval v Aldo, Bohé mo, 
vo Figarovej svadbe. An· 
gaimán v opernom súbo 
re p rija l v r. 1968. Z 
opor ných postáv si obfú· 

bil Crowna z Porgy a Boss, Masetta z Dona Giovanniho, č i do
na Basllla v Barbierovi zo Sevilly. V tomto roku mal u l tri 
premiéry : nailtudoval Matúl a v Smetanovej Hubll!ke, spomJ· 
naného dona Basilia a Odyssea v Bergovej opere Odysseov 
návrat. Absolvova l so súborom tri zahranientl zá Jazdy, k toré 
boli v tejto sezóne zamierené do Pofska, Luxemburska a Spa· 
nl els!; a. Prlchystalovo herecké a spevácke ucnonlo c harakteri· 
zu l<> h udobná lntell8oncia, Interpretačný vkus a snaha po pro· 
s v" !!Ivom výraze. (P. Hooronov'l! l 

SOCAS'I'OU OSTRAVSKeHo JANACKOVHO r>tAJA - l. festl· 
volu socialistických krajfn - boli aJ komorné koncerty. V Di
vad le Petra Bezrui!a uviedol Komorný orchester konzorvat6 
ria (oslavuJúci 111. výrol!le existencie ) o. l. aj premiéru ,.Arie 
p re bas, klavfr a sl l"člkový orchester" od T. Salvu. Sa lvove 
skladba, ln iiplrovaná slovenskou melodikou, komponovaná vlak 
výsostne modernými postupmi, hodne opreté o výrazovú silu 
tn •erpreta, bola jedinečne podaná sólistom opery SND - Ser 
getom Kopl!ékom a k lavlrlllom Jánom Salayom, n apriavodu 
o rchestra. ktorý dlrl8oval J. Stanek. Koncert bol 28. V. t. r . 
O dva dni neskôr odznel pro8ram spomfnaného telesa - aj 
s preml6rovanou novinkou - na Pralskej jari 1976. 

(O. Tokarský) 

SKOLA A HUDBA 
'frtchmirllerolll v rol-.u I'H·I """ 
.,pravd po1.hufkn ptc ztti ta tor·· 
né vyui:ovanto. ľrlrodzo11y slcrl 
melódie a vl-.u>.nll harmontdtcla 
sa docifJlll! naJjodnoduchiounr 
prostrrcclka mr". 

Prrsvcdi.tvo:;.f mrludtt hr'! 1111 
J..y ta kme r v ka t.dnJ )Oho skldrl· 
bo je gradované rytmrcky wir 
žiml a celkom pt•J rodzonyuu 
útvarmi, k toré navyi;c doplun 
výrazná a úl!elná harmóniu, 
ktorá vysoko prcvy~;uje obvyklu 
urovei1 skladbičiek pro doll. 
Jasné kompozrčnd stavba u de· 
U vytvára predstavu o jodnol 
llvých hudobných form lich ui: 
od samých začiatkov. Tvorbu 
pre dell nikdy nopodcoiloval, 
naopak, jo zrejmé, že ju ehl· 
pé ako rovnocenného partner·a 
Iných hudobných oblastf. Uči 

deti n ielen hudobno cftit, alo aj 

Sklada tel 
inštruktívnej hudby 
pre deti 

Ojedinelé m iesto v sllčasnej 
českej skladatefskej generácii 
zastáva profesor Alois Sarauer. 
Narodil sa pred 75 rokmi [16. 
jilna 1901) v Notollcfach na 
Prachatlcku. Po ~túdlách u Ota
kara Joremlá!ia, Jaroslava Krlč· 
ku a Vltezsl11va Nováka, pri 
ktorých sa súčasne vzdelávalaj 
ako klavirista u Romana Vese
lého a Vlléma Kurzal. vrátli sa 
do r odn ých južných Ciech, kde 
sa začal venovať vojej budt1· 
cej životnej dráhe uč ltofa hu· 
dobných skOi. Krátko pOsobll 
a j v Košiciach, kde v roku lťl2B 
prija l miesto knpelnfka tamoj· 
slrho Národn~bo divadla. Din· 
~ovanie opiPr mu však nevy· 
hovovalo, a tak miesto opu~tf l. 
Po oslohodenf !až do svojho 
penzionovania l pO so bil ako pro· 
rrsor brnens kého Konzervató· 
ria 

Saraupr vynikol nielen ako 
zdatný a pokrokový pecla~óg, 
all! prodovllotkým a !<o sklad&.· 
te r ln!Uru kthnej tvorby pre de· 
ti. 

Zjavný vplyv novékovskej 
kompozičnej triedy Sorauer 
skoro pretavil do osobitého hu· 
dobného prejavu, ktorý je svo· 
jou striedmosťou, runkllnosťou, 
súllasne v~ak l bohatou tvori· 
vou Inve nciou, založenou na 
dôslednom využiti všetkých 
možnost!, pro Sarauera ve lmi 
typický. Už jeho prvé sklada
teTské opusy boli charakterlzo· 
vané nemeck9m pedagógom 

myslieť, chtpat jednotlivé zlof· 
ky celeJ štruktilry hudobného 
materiálu, vytvára predpoklady 
k neustálemu zvyšovaniu lech· 
n lckej úrovne rlešenlm jednot
livých p roblémov formou, ke· 
dy st dleta tento proces neuve· 
domuje a chlípe ho ako p riro· 
dzenu súllast hry. 

Vo všetkých svojich zbfor· 
kach rfo?lt s vefkým citom vy
pracovanie prstokladov, k tot é 
vychádzajú z prirodzeného po· 
stavenra detskej ruky, uči zli· 
kladom pedallzácle, ktorá sa na 
mnohých skolách chápe ako 
sekundárna súčasť celého vy
učovacieho procesu, tiež t rázo
vanle je prirodzené, nenásilné 
a funkčné. Velmi príznačné s ú 
aj jednotlivé názvy skladblčlok 
l cel9ch zbierok, ktoré svojim 
poetickým za!arben!m l obsa
hovým zámerom prlbllžuj t1 nú· 
ladu jednotlivých čast! neoby
čajne presne; tu treba s pame
nút, že mnohé skladbičky 
vznikli ako absoliltna hudba, 
takže názov sa doplnil dodatoč· 
ne, v9~t ledný zámer vilak plni 
svoj cler - motivovať dleta v 
maximálnej miere. 

Vefk9 význam pre nasu po· 
vojnovú hudobntl pedagogiku 
má Klavlrna lkola pre zal!latoč· 
nlkov od a utorskej trojice 
Bllhmová - GrUn teldová - Sa· 
rauer. Prvý raz vyšla v roku 
1954 v Prahe, v Bralls lave v ro· 
ku 1960. Jej využille je mnoho· 
stranné a čoskoro sa stala pri· 

hi.Jtlnym ,, IIPIJO u,)d,ttdn \ 11 

llllltCI"ItliUill lld~IC.:h L~U. ~d
J'tllll rov podtl'l tkVII' pn~llovv•t· 

k~lll V b j)tllGIIVollll C"UII'IIO Tildll 
sl.l.uiiHLif'k, ktnryc h vziljutnn. t 
r~<cvŕ1znnsf l" t•vttlr ntna. Pra vo 
t.J to pt·da,::o~·rt k,r puhlil.at .t<t M t 

~ltllil zt~ ld.Hiuym hlnvlrnym Hi ll · 

tenulom. ktory v!ldka svOJim 
prPdnostlurn prcdcll zastaralé a 
pre uncsok ut nereullzovatetné 
skoly. 

Suru urr vytvoľll v ohln!'ltl 
1-.l,rvírnyl.h tnstruktfvnych sk la· 
tlloh odkaz, ldory !ta vyuifva 
nrelon u nus, alo aj v zahran l· 
Ct, nnprildad v ZSSR, v NDR1 
v Juhoslávii, v Anglicku, vo 
~va)erarsk u, v Australh atď. )e· 
ho ,.metóda" ak to tdk možno 
nnzvat, tkvie vo vzájomnom 
vzťahu medzi technickým 
zvllidnutinr stále ťaUich klui· 
rislickýcb probltlmov, metod ic· 
kou ucolenustou pedagogického 
procesu klavlrnej výučby - so 
vzťahom k modqrnej padopsy· 
cho168ll a celkovým rozvojom 
hudobnosti dieťaťa, ako d ôloll· 
tým momentom rozvoja celel 
osobnosti. 

Ako hovor! sám skladatof; 
,.nezáldf na tom, čl jo v sklad• 
b itkách báječný kontrapunk~ 

alebo zaujfmavá harmónia. Oli· 
ti ln!tinkUvne vyclila, čl je Y 

tom nápad - sú najprfsnejll· 
ml kritikmi a dobre rozpozneJll 
zdravi! muzlkantstvo od myl· 
lienkovej koniltrukcie. V! dy 
som chcel, aby moje skladby 
boli dobre klavírne l tyllzované, 
aby sa dobre hrali, ale súčasne1 
aby sa v ka!doj skladbll!ke !lak 
l:os l nov6 naul!ll, aby rlelila 
url!ltý technický problém. Prl 
vý uebe Je potrebné vychádzať 

z Individuálneho prfstup u ku 
kll!dému tlakov!, čo IR, lial, 
niekedy málo relpoktuja. Dob
rý ui!Jter musf vedieť nleloo 
dobre hra l, ale mus( ovládať 

l pedagogickú 1tráuku klavfr· 
noj výul!by. U nás treba vy· 
zdvihnúť predovlletkým celkovd 
hudobnost, pripravte !laka na 
to, aby sl neskôr mohol zahrať 
ktorúkolvek literatúru, alebo 
,.nJuzlcirovat" s ostatnými. Nie 
je ~i;:dúca prekultlvovanosť; 
predov§etkým pptrobujome zvý. 
liiť celkovú muzikálnosť. Pre
lo 111 ruysllnr, ! o k tvorbe In· 
itrukUvnych 11kladiob pre naj
menllch je [okrem vlastn6b!J' 
skladatefské ho nadania vofml 
potrebná tiel osobná prax a 
skúsenosti učltefskébo zamera
nia". T. HEjZLI\R 

Neerpeltské víťazstvá 
Slounaký sborový apeY zf•kal Ja bra nlcaml aalej vla1t1 

ťispech, ktorf teil tým viac, l e aa spája 1 ml6ddoa a deťmi: 
8Ymnaziálny mloianý zbor CANTICA NOVA z Trnavy ao zbor· 
majstrom Jánom Schultzom a Det1ký 1peváoky zbor ZORNIC:
KA pri ObKaSS a ÚDPM KO v Bratislave a mladou sbormaj· 
ster kou - poslucháčkou VSMU- Naďou Rakov ou priniesli do· 
mov vfCazstvo z Neerpaltu v Belgicku. 

Neerpcll te malé meste/Jko /Jentm do 25 rokou. Sem medzi· 
prt ltolandsk!)ch hraniciach. ndrodnd porota t1daJne automa-
Tam sa tohto roku odohrdual ticky zaradufe zbory z CSSR, 
uz 24. ročmk sútaze, na ktoreJ ako aJ zo soclallsttck!)ch kra-
~a kaZdy rok strieda zboroufí /m. Tak to bolo t tohto roku. 
speu a tn!ilrumentdlne sflbory 
detí a mlúdeZe. Ked miestni 
nad~encl festival zakladali, 
uvedomovali sl, akou hybnou 
pdkou Je sfltaZiuost u ka~deJ 
ludskef IJ/nnostl. V amatérskom 
umenl dell a mlt!de~e tu u~ak 
nechceli tak výrazne vyhrotil, 
preto zaviedli - na zt1klade 
bodovacieho systému - t zu. 
pdsmoué hodnotenie. Znamena 
to, ~e prud, druhd, alebo tretia 
cena musia byt udelené tba ted
nemu !>úboru. V t zv. "zlatom 
pdsme" te delenie e!.lc na prufi 
cenu a prvú cenu s pochvalou 
poroty. Tohto roku sa u ka!· 
deJ kategórii udelil titul lau 
redta. Tak sa dostduame e~te 
k tednet stránke festivalu: ku 
kategorlzouantu zborov padin 
veku, s1Up1la vyspelosti a ume· 
leckeJ ndročnostt. Kategória A 
Je pre ~kolské zbory do 11 ro· 
kou, kategória B pre !/kolsk~ 
zbory vo veku do 15-16 rokou, 
kategória C pre zbory organ/ 
zouané mimo ~kolu. Natzdua!· 
net3tm kolbt!tom te kategória 
D, kde mô~u sflfa!U dell aJ uy
soko~koltlct s vekou!)m ohrant-

V medzlndrodnom stíperenl 
18 zborov kat•górlfl D (4 zbo· 
ry z Belgicka, 4 z NSR, 2 z fu· 
hos/dule, l z MCR, 1 z PCR, 1 
z BCR, 1 z Rakflska, 1 z fulla 
afrického l ohannesburgu l sa 
ocitlo t 50-/Jlenné teleso CAN· 
7'/CA NOVA z Trnavy. Pru!J ra1 
pre~ll ozafstné sfltatn~ naplllle 
na medztndrodnom fóre t zbor 
maJster - pedagóg fdn Schultz. 
VSetct spolu st uybo/ouall uo 
vetker konkurencii, kde silne 
miesto zauJali naJmll telesd zv 
socialistických kratln, prua ce· 
nu. Lauredtom kategórie D ~a 
!olal dleuCenský zbor z 7'olbu 
ehl na 1 BĽR 1 - a to zdsluhou 
dnes prlslouecn~l lllasoueJ kul· 
tflry, efektného programu a cel 
kouet teclzntcke/ tíroune. VfllkO 
konkurenciu mal t rnausk!J sO 
bor u zbore uysoko~kolt1kou :z 
maďarského Pdcsu. NaSl Trnau· 
canto zautall obecenstvo o. t. 
~1dadbou A. Zemanovského far 
nd zem. lst~ at preto, te podoh 
ntí skladbu nezaradil do stlfafe 
ani Jeden zbor (mysltme na 
kompoz/Cntí strdnku diel a 1 Tu 
padla neJedna pozndmka obdt· 

vu na margo skladatera at sí2-
boru. 

PočetneJ!ila ZORN!CKA so 
zbormaJsterkou Noc/ou Rakouou 
sa vymkla beZnaJ praxi a súla· 
Zl/a medzi 30 zbormi u kateg6· 
ril C, kde viič~inu tuorlli zbo· 
ry domt1ce t zo susediacich kra
fin. Zornička !>a stala absoltít· 
nym vltazom u taJto kategórlt 
- t so ztskanim titulu lauretl· 
ta. Sympatlckym a do/imav!Jm 
momentom pre slovenska kul
taru bolo l to, ee feden belglr.
k{} zbor v kategórii C zararltl 
do súta'lmJilo programu Sucho· 
iwuu skladbu Akti sl ml krdsna 
a Ctprauu slovenska/ rudouet 
plesne TancuJ, tancuf. (7'd od· 
znela na po~lednom festwalo
uom koncerte eSte trlkrdt ... J 

TohtoroCnO Neerpelt na seve
re Belgicka - to boli dua rlnt 
(l. a 2. mdto} nabité spevom, 
napilllm l radostou, akú dokd
tu preZtuat len mlad/ lud/a. Za 
krdtky Ms narlulaza/1 mnotsno 
prtatelstteu. Ctenou/a 78 spe
vdCk!JCh zborov naplllall ul/rq 
maUJho Neerpeltu l okolia. Do· 
~lova otriasali stanom/ obrov· 
\kéllo stanu uprostr~d mestPč· 
ka, kciP sa vyhlasovali utí~ledkrf 
kat.dého d11a - za prllomnostl 
tiYM' 2000 dludkou. Madzlndrod· 
ntjch 1wdobntích fe.~tlualou pre 
rletl a mlddPž fC! meneJ ako pre 
rlo~pl'1fíc11. N/elPn v tom te 
11~nk hodnotn pnrlufnfla - tnh· 
to roku pre nd.~ mimor iadne 
uzdcneho. 

MARCELA MESAROSOVA 



IVA IAMRLOVA: 

O problémoch 
bachovskej 
interpretácie 

,,Netreba brať i týl, ali llklallbu, d1elo. Styl 
nie li leo lak, ktorým 11a dollatočno na tl'lo 
obra~. Je to niečo, ilo prosviotujo sklodhu 
1\>ndtra, celú, čo poznamenha joj meJolliku, 
rytmus, formu, celú struktúru. Treba pochopiť 
túto iltruktúru a realizovať ju - a lak sa !lluJo 
realizovať aj jej Atýl. Na to musi prfsť č lovek 
dm, !Iadna slovo tu nopomôi o. Hudba posky· 
tuje 'ztizrok vtedy, ked' poslucháč vnlma aúčtt'i· 
111 dve osobnosti - skladatefovu a lntepreto· 
~u, pričom jedna druhú noprekrýva. Dokanr a 
IJfldna umoelluje druhú. Pri hre má interpret 
ubudnúť, l o Je Inte rpretom - má sa 'Ital 
Ylaatným poaluehličom ", ILJA HURNIK 

f dko ml }e - po uvorojnent premys· 
!oných prtspevkov k !n lerpretäcli 

~. S. Bacha - napfsat niečo nové a ob· 
~avné. Patrfm ku generácii, ktora stále 
bladá svoJ lnterpretačny pohlad na die· 
tla r Oznych majstrov. Repertoár umP.lcov 
- 1 zre lých - pozostava z diel sklada· 
~erov rOznych hudobnycli období. Naj· 
ml my, mlad!.la generácia sa nomOzeme 
i:peclallzovat Ion na jeden štýl. A pred· 
~~ dá sa povedať, že kmeňovy repertoár 
~al!dilho dnesného organistu by mal ro· 
'zostávať predovšetkým z diela J. S. Ba· 
cha. e1m to je, že Bach Jo stále - 1 dnes 
- 6tredobodom nášho zau)mu, !e niPien 
knterpretácla, ale 1 počllvamo jeho s l.. la· 
~leb nb provokuje a vyvolilva rOzno ná· 
!zory a pohiady na jeho dielo, lnterpre· 
•Uclu 1 Je vera odpoved!, ktorými se za· 
oberá hudobná veda a f1Stehka. Chcela 
iby som sa dnes oprieť o nlekoiko názo· 
;rov na bachovsk\1 Interpretáciu aj z his· 
torlckilho h ladiska. • 
H udba Jo spi ta so samotn1'm ž1votom. 

Umelec viP, ža v hudbe motno mter· 
pretovat jedno ll to Isté d!olo celkom 
odll§ne - tak, ako mOto maliari nama
Iovat t u !stu krajinu nekone~ne rozma· 
lnitým spO~obom. Som presvcdcen9 -
lhovod veiký Stokowskl -, zo v budúc· 
nosti sa hudba vráti k jodnoj z !oriem 
s lobodnilho vyrazu - k Jmprovlzácll. 
Ked sa hudba Interpretuje hP.7prostred· 
Ile, so živým citom, ak Ide zo srdca. bu· 
kle ňdy presvedčlvá, prllvd1vá a výraz· 
n á. R ebert Scliumann vo svojej úvahe o 

Bachovi napfsal: "V celom Bachovom 
llliele nenachádzame nič polovli!até, ale 
•letko dokonalé, napfsa né pro večné ča· 
ay. Bach predbehol vf voj o celé stáru· 
!la, nevyl!erpatelné blbky a genialita je· 
!bo osobnosti budú ln lpirovuť naďalej. 
C Bacha niet formtilnej hudby; vlotko je 
kvitn6clm stromom !Ivota. Bachova 
akladby sú prameňom moderného 1 kla· 
aickilho umenia. Má k modernému bu· 
Wobn6mu cftenlu ovefa bliUI vztah, ne! 
al myaUme. Bol a bude stredobodom n6i· 
llo záujmu - povznesent nad dobu a 
priiatoru. Zhr11uje v sobe také zvlášt· 
nosti; ktoré označujeme za charakterls· 
~lclcé vlastnosti modernej h udby (naprf· 
klad: poetlčnost , humor, hlbka). Start 
ma jstri (aj Bach l nepfsall do partltúrv 
~akmär žiadne označenia. Niekedy nevy· 
p fsall ani všetky ozdoby. Podle zvyklosti 
fVOjej doby ponechal Bach (podobne ako 
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HHndol) ~op li1ovanie týchto zna kov dob· 
rómu vkusu predvt1dza1ucoho umelca. )o 
voJa dohadov o tom, ktory spOsob je 
autontlckej!if. nakoJko treba hra ť dielo 
dobovo verne, nakoJko pl'lpu~ťa ť moder
né ponallo s kladby? Naprfkllld znalci ba· 
chovskej llloratury - Joachim a BO!ow 
- tvt·dtll, že Bachova dielo prednesoné 
prflJ!, verne podla znakov, s tráca na pO· 
sob1vost1. Schumann tvrdť, že nie je pro· 
vlnenfm, ak sa odklonfme od hlstorlc· 
ky presnej reprodukcie a predvádzame 
Bacha v umeleckom zmysle "moderným 
st91om". Schumann považuje za viac ako 
ne~alosf, učen ie o predne~;e Bachových 
organovych skladieb, ktoré vycMdzalo 
z konzervll llvneho chápania a odmietalo 
akllkofvek zmenu dynamiky. Sám Bach 
tlelo d1ola Interpretoval boz oznat enla. 
Len tam, kde by mohla nastať pochyb· 
nost, s pravil Isté poznámky. ( Naprťklad 
v d6rlckej Toccate: RUckposlllv, Ober· 
werk.) Schumenn poukazu je na to, že aj 
ked organ zďaleka nemá tll možnost 
vyjadrovania ako husle, organista má po· 
dat v elko, čoho je jeho nástroj schop· 
ny, aby správno vyjadr il to, čfm Bach 
svojou genialitou dielo vyzdobil . .. (Ba· 
chovo skladby p re husle, klavfr a spev 
sú vo všeobecnosti oveta viec nuanso· 
vané, vyžaduju pokojný prednes, kým 
organové skladby vyžadujQ podla mož· 
nosti dyna micky odstupnovaný prednes.) D nos jo v Interpretácii navra t k v!lč~fm 

s tavebným plochám, k dynamickým 
oblúkom. )o dOležité udržať uri!116 118• 
piitle u poatuebáča, predostrieť pred ne· 
ho celkovu výstavbu diela. 

A. Schwoltzer, ktorý má najvllč~iu d· 
s luhu pri vzniku hnutie na r enesanciu 
barokovej hudby, odporúča , začat pri In· 
te rprettic ll vlič lny prelúdlf a túg každú 
skladbu na hlavnom stroji a tom ju aj 
ukonč!t. Tento spOsob zodpovedá formo· 
vOmu rozvrhu vllč~lny Bachových fúg. 
Pri Interpretácii vyžaduje die lo naplllle, 
ktoré vytvorit, jo velmi náročné. Postu· 
cháč so prllom stístredť na celkovo vý· 
stavbu dielo a nie je rozptytovoný častý· 
ml registračnými zmenami. p red nlokoJkýml rokmi publikovala 

zaujťmevé poznámky v Interpretácii 
organového diela Bacha doc. Alana Ve· 
selá z brnenskeJ JAMU. O. l. zaoberala 
sa otázkou, prečo sa svetové organárstvo 
v posledných rokoch vracia lc s tavaniu 
organov 1 mechanickou trakl6rou, ktorí! 
reprezentova li baroko. Je to náhoda, ale· 

bo to ml\ <.votr: opocbtnlnrnlr? Srntr.nlc 
narhuuu kel t•·uktllrv ~o t..i su\liuvon 
\ l.dUSillt.Oll dllVH l'' I;JIIVIll' IIHl/. 110 ,( pre• · 
IH:j lu·y - :. lllilliiiiOIII\ 111 lllf'~kolllflll . 
llruc: jt! v ut.~um f..unlid, rc !; na:.truJI•III, 
jC Vlfll' Zit.III)411/IJVII IIY 1111 t't'IOIII 1111\lnh· 
110111 tlllllll. l'o l yľ(JIIIIII hndl)ol Ili VYI.IIII'Vd 
c'1stu, flllf'll flltlnc. ~l uznost nhuwvy1 ll 
n11u n .,r JC: uvt'fn v(J(:,.1o, 111'1. Jll'l lnyt h 
tV pli\ h UI' ,V,Itii U. 1\}\.hln pil ,\ /t! l Ollllllll''ll · 

Ilko '>ll vf'ľ111 1 prc•cfznn. MfJ!'IIoliiiC.hy 111'· 

~·ID nl lh o rPII~ II Ifl nR rót.m• odtn•n•• or· 
tl kult'u.:lf'. I<'Jlf'luvanlo tOnu 1~ Ili u~nó 11 

)Pho nn~nclrntP tlu.,( dtlcrc•ncuv.mt: -
poclfu druhu uhow. J rrbn s11 ?.mirnlt Al o .,\\crhpriucipP", 

ktOI'Y Sil liiOUI'rnč Ul'8flllťii'~IVO '>llllZI · 

ot. i v l ť. [ Ide o <ly naml•.kli, ~ku1· o lun:IJ· 
né odlliicnlo jcdnotlivýcll s trojov. ) Dv· 
na mil.a jo kTut.Jnó. ry tmus pt1111Jy. p rl lnllll'prclácll Bachovho dlt'ld 1111 

tychto llol'iii'Ojoch je clóiP/.1ty vyhcr 
vhodnej ll.kladby. frcba postupovut IllU'· 
vJdutt lno, podlo mo.lno:.tl nástroju a ~nn· 
i l t ~d o urelty pľl jatelny kompromis -
ov~em l'obený s vku:.om a umclccko~tou. 
U nilS sa zaChOVII II barokové Otguny 
men:Siehu tónové hu rozsahu l krótka ok 
táva a malý roz:,a h pedál u ), ole zvu· 
kovo kró!.no a zaujlmavé. PI'! voľbe tem· 
pa v Bachových s klll t.J bách sa cltllvy 
umelec mus! riadiť vlas tn ým umolockym 
vkusom. "Tempo ordlna rlo" v baroku 
zodpovedá približne dnešnOmu andunte. 
Tvrdf sa, h tempa predt~·m boli vurnoJ· 
i.1e a ko dnes, sličusne so v!.ak v Barho· 
vom nekroiOgu pfi.e, ie jeho tempá boli 
vtleobecno volmi živé. (Podla A. Vese· 
lej.) p rl Interpretácii organových diel sa 

tvrdi, že až roman tika dala naplno 
priestor pre všetky odtiene agogiky. je 
to názor jednostranný, veď práve ago· 
glka v Bachových dielach je silná svo· 
Jou prlrodzenos tou a presvedčlvostou. 
Zásadne treba odmlelnut názor s trojovo 
presnej hry v barokovej hudbe. 
ho neovpiyvn!. Aby hra pOsoblla rytmlc· 
ky, treba ju ožlvlf artlkul6elou a ovlád· 

Ako Jo už známe, sila tOnu pri org'l· 
ne je daná registrom a silo t1hozu 

nut stisk a zdvih klávesy (po odslldPnl 
jedného tOnu, nasledujOcl pOsob! eko pri· 
zvučný ) . Treba velmi akcentovať pri 
zvučné doby, aby hra pOsoblla tlvo 11 
prlehTadne. Je dOleflté poznat širokú 
~kálu úhozov. Na každom type organu je 
táto tbozod odlllnoať Iná. Tu je zvlášt· 
nost organovej Interpretácie. Ohozové 
zvládnutie rOznych organov patr! k zá· 
kladným prejavom majstrovstva v hre na 
organe. Samozrejme, artikulácia sa mu· 
sl prlspOsoblt aj akuatlke priestoru. 

... 
A ko vidno, Je vera poznámok k Inter· 

pretácll Bacha. Vždy by malo zostať 
hlavným cielom, aby Interpret l postu· 
cháč neboli ochudobnenť o to najhlav· 
n~ jšlo - o Yntltornt sálltok z hudby. 
~ o zavll.zuje nás mladých pri lntorpre· 
\. tácll Bacha? Myslfm, že neustálym 
š túdiom jeho skladieb, llteralOry o jebo 
diele, o filozofii doby, štlldlom baroko· 
vej estetiky a umenia vObec, porovná· 
vanfm rOznych nahrávok a lnterprotač· 
n ých výkonov - tým všetkým prehlbtt 
pohlad na jeho dielo. Ak sa toto širšie 
estetické stanovisko spoj! so špec ifickým 
rle!ienťm organových problémov (regls· 
t rácla, tempo, artikulácia, agogika a Iné l 
vtedy vzniká hlboký Interpretačný vý· 
kon, plnf vnt1torného ohňa. Rada hrám 
Bacha, hoci sa s nťm denno-denne bo· 
rlm, no zároveii sa práve jeho dielom 
očisťujem a posllňujem. 

Na margo výstavy 

FAREBNÁ HUDBA 
Umeme sa VO SVO/ICh 

mnohotvárnych podo/IQch 
v~áfomne tn:.p!ravc;lo, { •Od· 
mlel)avalo zrod nových dtel, 
alebo vzáfomne kore:.ponclo 
valo, llladalo cost spolocn~, 
typ/ck~. Symbióza literatúry, 
hudby, výtvarn~ho WPtavu 
tedn~ho umelca te napriek 
tomu zrtedkavym zJavnn. 

Stretla som tak~ho Nove· 
ka. Prehovoril ku mnP re· 
čou hudby, po~zte, fantďue 
- cez obrazy. FAREBNOU 
HUDBOU nazvala akad. ma· 
llarka Kveta E'ul1erova ~>V(Ite 
umelecké vyznanie. Pri po· 
l!rade na kat.dé vy:.wmmc 

la komorn~ho t symfontck~ho charakteru (niekedy tch 
t:u.st1) - zodpovedat!J.ce umeleckOm po~ladavktfm t na· 
lllrelu autorky - naSll v symbolicky zobrazenet podube 
hudobno-výtvarnO komplex v tednet, spoločne znejCtCP/ 
melódtl, vycltddzatúcet z vnCttorn~ho sveta autorky. Znd.· 
mc Bacl1ove FCtgy vo farebnom pretave, Such01love tr t 
varldcle z Metamorfóz, Andantina z Clkkerových Spomle
nok, Moyzesove SUit:tkove kvarteto, Foerstrovo KlavírnP 
tno, Sukova Dramatlcktf ouvertCtra (v dvoch vy ;adrl.!· 
nlacll /, Sovietska hudobnd prítomnost - pretavend do 
farebného pletwa hudby Chačaturlanovho Koncertu prt~ 
violončelo t v t roch vartdclách na Sostakovll:ovu Lenin· 
(lradskú symfóniu - to vsetko na~lo výtvarnCt poaobu. 
Rovnako citlivo naSta umelky1la pr!stup t ku d f!om sld.J· 
mtch chvfl na!.ef histórie - SNP, ktor~mu venollala 
dva obrazy s 1zudobným ndzvom "Sont1ta o SNP l. a Il.". 
1\ompozlciO pôsobt na dlvdka tak, že dlvdk nevdotak po· 
l:~va tóny Clkkerovlzo Rdna, Symfónie 1945, Ot:ent1Sor.•ých 
Pamätnlkov sldvy, tt Zlmmer ovho Strečna . .. 

DalMm vyJadrenlm Eullerovet monotypU boli pocity 
a zdWky z prl rodnOch. scen~r/1. Napr. vo "Fúge" kon· 
trapunktute zdž1tak z kvaplovet taskyne, kde kvaprovd 
Cttvary nadobCtdata podobu p!!.tal, v "BaladeJ zasa strom, 
s•otacl uproMred tatranskOch !Jtltov antlclpuJt> kl arinet, 
l!,Jdobný ndstroJ, ktorO svotim tónov.Qm zafarbenlm not· 
vllodneJ!.Ie vyJadrufe baladickú ndladu zachytenCt t v nd
zve. Tu 1Jf/Mupufe d al!il lnSptral:nfi moment umelkqnp -
ltleratúra. Poéziu vytadrute paletou rovanko silne, ako 
to dokdze bttsnl k / Ctllus Lenko vo verSoch, ktor~ :.l Kue· 
ta Euller ovd zvolila za motto svofeJ vystavy: 

Kveta Fulterovtt dielo c!lila ~om :.ylilbló•u 
prdoe spomlnaných mtíz-poézte, hudby a rch vytvur1ltho 
vyJadrenia. Napriek tomu, ~e vý~tavnd slef1 priam dy 
chala ttchom, spod každ~ho obrazu akoby sálala huclba. 
Rovnako z Klavírneho tria (Foerster), Metamor józ { Sil· 
chofí}, Sonáty o SNP, alebo kompozície s pro$tym nd
zvem Hudba, ktorý [transponovaný do hudobne/ pur1ob'l l 
akoby vyJadroval duSevné porvvy, pretavy, hlbok' myS 
ltenlcov4, filozofické autorkino vyzname. 

l Kolko tu hudby pre sladké husle, l pre kla rinety, 
fla uty, hoboje. l Ct·emonskf majstri v takýchto ho· 
ttiLh l ladili svojo nástroje. ll Obkolesená ht·adbaml t i· 
cha l pod klenbou kot·ún jo koncertná steľ! . ll Daku •om, 
hora, za túto chvHu, l 1 vám, vtáci. za plesne ďaku· 
jl'lm. // Zlvot jo vlastne velké umenie l rozdávaf tadost , 
tlmlf vlastný i laJ. l Ty, bora, vždy ml svoju radosť 
dás, l hoc' )a som ti vždy Iba smútok dal ll 

Slovenská 
hudobná 
rada 
mnlo Z•JSNinulle "· fúnn t. r . pod v dl'• 
111111 ~l'flfllo {Jredw•rlu ndrndll(!/zo umelrtl 
/fllln Ctkkl'ra a w pr!lomna.\tl rladttefa 
Ocllmru umť'nta MK SSR fazefa Kota. Po 
lnformcic'u a mjmene názorov na drama· 
/Uľf/U'k(l p/WIIf na $eZÓI111 1976 77 (refP· 
•·utJnl är. L. Mokr~í, CSc. 1 $f/ rozvlm;lu 
lit:.ku:.ia TW/11lil 1.: cltJom akLUalllltnt otdz· 
kam: k Mecl·mároclnému äizu lwdby f!. 
nl.:tó/lra 197v 1 a k ll. :;vet ov~ mu ty .d:'zu 
lwciiJy, l.:tory sa uskutočni 28. i>eptembra 
a~ 5. okt6bra 1977 v Oesko:.lovensk'u · 
{JO 1\onade druiiC'f hostltelskef kraJine 
tollto vyznamnello podufatla. 

Ml.úZINARODN'l DEN J/UDBY sa std11a 
pomaly ut tratiLciuu, ktorá smerufe k 
akcentovaniu puslall/a hudobn~lto ume· 
ma v !wote súčasnlka. SHR kon~tatova· 
la, ts treba odporúta( v!.etk!Jm orcl!e~· 
trdlnym tele~am a operným divadlom. 
aby !il tento dei! (1. októbra/ ucltlt tuk, 
ako te to u:! zvykom napriklad pri Me· 
d:lnarodnom dni divadla: teda progra· 
mam l J..:ratkym pnhovorom k postuclu:f.· 
tovl. Tohto roku prlpravt Ce~kosloven· 
skd teleo,zla k spomtnan<'/ prll et.ttostl 
koncert Symfontck~ho or chestra hl. mes· 
ta Prahy FOK. 

ll. SV BTOVY T'lZDEN HUDBY prestah· 
ne SVOflmt akciami vymedzených S'idem 
dnt (28. IX. - 5. X. 1977 J, preto le pr i 
teJto priletltostt bud(L v CSSR vtacerl 
hudobn~ akcie - predovJetkým muzika· 
loqlckg trofdt'lovtJ kongres, ktor!} bude 
v BrallslavC', dalef prehliadka česko·slo· 
vensk~ho koncertn~ho umenia (v Pra· 
he l, ka!!dorot:ne portadaný festiVal u 
Brne, ako at viacero akcii Brattslavsk!)ch. 
hudobných sldvnostl. Obe posledn~ po· 
dufalla zamerafú svofe koncerty tak, aby 
sa na nich preukdzala československd 
tvorba a rozvot mterpretal!ndho umenia 
v plne/ Slrkc. Nie zanedbatPlnou skutot· 
no.sluu te l to, že Týždelf bude por iada· 
ný v roku 60. výrotla VOSR. To ddva 
mo!nost prezentoval mnoM hudnbntl 
kvality soctall~otLckých krafln a ZSSR 
natma. V centre ll. svetov~ho tg!d1la 
huclby bude opa( Medztndrodný delf l tud· 
by, ktory sa zvldU dóstofno osldvl v Bra· 
tt~lave. K ctaWm pldnovaným podufa· 
tlam Týt.dlfa: na bratislavskom Hrade 
md by( výstava o minulosti a pritom· 
nosti česke/ a slovenske/ hudby, raz• 
my!.la sa na presunutt akcie GRAMO '71 
na fesefl [s CtlJasfou socialistických gra· 
mofónovOch vydavatelsttev}, zretmo sa lc 
akcldm prtpotl al televtzta profekclou hu• 
dobn!ích programov. K ll. svetovému týl!• 
kniha, v ktore/ budtl zahrnut~ v§etky ak• 
cle f al mt mo centier), portadanl k T#• 
dllU. 

V diskustt sa prttomnf zaoberali ďal• 
!.íml ndmetmt na zasadnutia SHR: Napr. 
problemati kou zborovef tvorby a koncep. 
ctou sCtboroo zuC, otdzkamt hudobn~ho 
vysielania r ozhlasu t televtzle, priprava· 
ml na prtpadnl oslavy 150. výrolJta nnrtt 
Beethovena - v budCtcom roku, proble• 
mattkou Slovenske/ hudobne/ spololJnostt 
- ktora by sa mala vyrte§tt u natblfflel 
dobe. -uy-

Akad. maliarka Kveta Fulterovd te typom umalkyn€', 
ktora sprevddza hudba ul! od det:;tva, vo výtvarnom pre· 
fave zopdr rokov. Spočiatku to bal t listy nefarebnet llto· 
graf le, v posledných rokoch ku n!m prtstupute farba, 
ktord vnd!a do diel meliJdtu. Td dýcha z ka!d~ho fareb· 
n~ho vytadrenla: l prt vystavovanom cykle monotýpil, 
výstt!ne nazvanom E'arebnd hudba. 

i,uQr/la slouenskýcll, česlcých, sovietskych autorov, ale· 

,,Farebnd hudba• Kvety Fullerovet te umeleckým vy· 
znan!m, ktorl sa rovnako d6verne prthovdra hudotntko· 
vl , bdsmkovl , výtvarnfkovl t ndhodnlmu dlvdkovl. Vkus· 
nQm a citlwym vldenlm vnútorného sveta obol•acuJe !.:a!· 
délto nausteunlka. E. ChRSKA 

KoNo F• IINorJd: Spr•11 nJ·u· - Andantina fT. Ct1ckerJ, 
rok 1976, kombmovanc2 mon •ty!)la. 

Snimky: archtv J<, FWieroveJ 



Slovenska filharinúnia 
8. a 7. V. 1978 

S vymmkou So takoviť:a nemal dirt~ent L. Slovo!; 
na dvojici týchto koncertov program zvlášt (astne v•1 
lený - vzhradom ku svojmu dirigentskému naturelu 
I pri v etkej vypracovano ti partov, pri p resných n;1 
stupoch - Slovákova záruba v sýtych farbách pozn<~ 
č1la do ( značne koncepciu predohry I\16) domor 
op. 62 od Antonína Dvoráka. I ked autor tu pouz.l\il 
motivický materiál hymny, čo rahko zvádz::. k urči 
tému spatelizovaniu výrazu, nepodari lo sa Slovákov; 
v~ s lihnút P.rirodzenost toku Dvoŕáicovcj hudobnej rrč1 
a nadmernym zvukovým zaťažením ne\'\'hol sa určitPj 
kr(·ovitosti a nasilnosti, ktorá poznačila i celkovú kon
cepciu. 

l\Iozartov sloh predstavuje pre v~elk)'ch sólistov j(;
dt•n z najväčších problémo v. Tento fakt platí v pln<." 
m1erc aj pre dirigentov. K Inte rpretácii 1\lo:::artove; 
Symfonie C dur ,.Jupiter " ( Kôche l 55 l ) pri s t u pova! S lo 
'ak s preňho prlznačnou umeleckou pocli,•osCou a p l
nokrvn\'m muzlkantský m elánom. Orche-~ t er hral i te 
harmónie. sóla, plastika fráz boli vqJracované dô 
kladne, no ccl~~vý stm e fujt'1ci pohľad. ktorv by pint> 
r cspekt.ova t poztadavky Mozartovho stylu, ~me po
stradah. V prvom rade intenzita voľb\' zvukových 
fArwb pr<>kračovala únosnú mieru a takhto nebolA do 
dr:i1awmft miera klasiclcej vvvazenosli vo vVt:lZC i v ago 
g1ke. 

V tejto situ:icii stal sa zlatý m klincom programu 
l . koncert pre t'iolonéelo a orchester Es dur. op. 107 
od V. f?: ~ostakoviča. Sólový port Koncct·tu prednie;;nl 
vyndmJUCI sovietsky ho C Igor Gany§. zná my Brnti
slavčanom 1. lnlerpódia '71. Dnes Je už vyzrct.\·m h u
d?bnfkom ~ bohat.vm ar1enátom nt>zlvhúvnjúcej tcch 
nii\Y všetkych druhov. Obdivuhodn:l je tiež Lasoba dv 
namick\•ch pro lriedkov, ktorou di<>ponuJe .• J!'ho schop 
nost gradovať hutn\• a sS· ty tón v1oloncela (hra 
pochop1terne na vynikajúcom nástroji l do kovovo. ai 
orchestrálne vyznievajúcich polôh dosluvn po~lucha
covi berie dych. ' a rozcllel od mnoh\·ch svojich kole 
gov nedemon~lroval jedno~lranne technickú e"hibiciu. 
ale hral vždy su~tredene, tvori\ o, s hlbokrm cilov\·m 
ponorom. Podal nezabudnuternv v\·kon. ktorÝ sa do· 
stáva na popr!'dn~ mie-.tu 11 1 v kontex te vykonov po 
čas celeJ koncertnej sezón\·. Gavt'\' 5. je typom ~llnPJ 
ur:ncteckej ind1v1dualit~·. l·dora suge.,t1vnou silou svojf'J 
vypovede strhava a tn~piruje k vypiitiu vi.cii\\'Ch -.íl 

tak dirigenta, al'o aj orclw;,ter. 

VJ.ADl;\1IR CIZIK 

p romlčrov9 marrov9 koncert p re 
'>lá ly ch alloncnt n9ch návš tPv 

nfkov dol možnosť účm l. ovonta do 
márim umelcom. Prcd-.tavlll sa n.t 
t'tom Elena llanzetová - spev, Lut· 
mt111 1\r>fltnová - ktavlr, Povel Nt, 
votn9 - klav!r a Vlnstt mtl Ti!;hl 
- kl!lv!rny sprievod. (Vystúpenh· 
samuelA Kov,ifll pro náhle onP 
mocm~nte octpadto.) Konf'i:né vv 
Ln!'nle konc cr tu nesplnilo očak;. 
\·,tni<' a nouspokojllo ani pr!ton· 
n(• publikum. je len na ~kodu. ,,. 
tnk,ito prfle, ttosf nehoJa využ1ttl 
11 tlottnhnutá do dOsl!'dkov. \' 
stručne ZOS !U\ en om progran•P 
naJvliiC uput11ltt El!'nu llanzetová 
svojim pl'kn}•m hlasov9 m preja 
vorn, kto1·9 te muzikálny, tvárny, 
~chopný kontrastov a sugestlvy 
Zvlll~l vy1·azne vynik lo romantt c· 
ky odu?.ovnelé modelova n ie tllm s 
patrttn}rn účinkom o dO'>IIhom v 
t>iCSiltll'h Z cyklu Láska 8 ?.IVOt ll. 

ny R. ~c;humanna . Sontitu e mol 
a V m lhlírh L. j1111.1 ku odzneli 
V poclnnl L KO)čtnovej u P. Novo! 
néhu. Bull ~kor obnovenun sta ré· 
ho rcpertotJill, nci l;kutocnou snil 
hou o prfuo., do dr!tmatur~le -
bez mo1no~ll poukJzaC na 1rh 
unHJI!'rkfl nuprcduvunin. 
Nnsledujíll'i konrert, ktorého sn· 

listom bol Pete r Toperczer 
(orchester SF d irigova l Ji rf Wa ld· 
hans) uv iedol skladhy L. Holoub
ka, P. r. Cajkovské ho a L. v. See 
thnvona . Vys túpenia P. Topercze
ra sa stávajú naozajstnou umeter.
kou udatostou a Idia aa vefke( 
trozornosll publika. Toperczer do
s lova pr·esvielil svojim umením 
každfi rr·tizu l celkovú Hnlu die la 
nád hor ue fohktm, ale pritom vý
razným zvukom, dokonalou prsto· 
vou technikou. mohu tnosl'ou dyn.:
mického zúberu na patrič nýt.b 

Od 23.-29. mdfa bo
la u priestoroch PKO 
prehliadka na!itch uy
dauatel sl/eu l Supra
plronu, Opusu a Pan
tunu/ "CRA.\10 '76u. 

-Okrem experanentál· 
nyrh predaJni na~if'h 
lluclobných uydauacel
\lleu f ,edtw z mch vl-

' eU/o na snímke J IJoll 
' Spoloten~kef hale 
I'J-..0 ci ah te pollufattn: 

•11 taua. dt\ko/Pkq, 
pr••·'lltelanle ~pecwl 
tll'ho tefPvt:meho pro
qramu, nakrtí tenéllo u 
~puluprélf'l ~ 111FT klu
bom - o uwobe qra· 
nwplat m a 11 
i' 't rdclnej lwle Pf. O, 
ako Of u MaleJ i>t.le 
l' 1\ O holi konrf'rt y •él 
lltWI!Pf t vél~nej lrwi 
bt/ K puci/Ifa/tu ~a 
N uttme. 

Snlmk.1: l \ r ll l: 

Závere1:n~ koncert z cyklu komorných kon 
certov MDi\:0 v tohtoročnej sezóne patrtl pu 
prednému !-.lovenskemu htt<>listo\'i Petrovi Mi· 
c halicovl. ~polu s ktaviri<;tkou Elenou Mit;ha 
licovou su pr·edstavill na rect tlí li 25. máJa 1. 1. 
v ZrkadloVl'J swnr Prtmactlítncho putäru. Hoz 
stahly, dr.lmnturgtcky citlivo zorudeny a In er 
pretačne náročn9 pro.t:ram obsahovo! ~khHib\ 
od G. F. llllndla - až po p1en11tiru su/'u~nf•ho 
stovt!n~lo:eho !-.kladatefu T. Salvu. Mtt·holtcll taJ.. 
mat mozno!>! ukázať svoj osobnS• po5 toj k hud
be rozmunll(•ho štytovčho zarudema ako 1 :.vu
Je rcaltzuč nf! , wchntcké a urneiRcké d1spoz l 
tlc na zvládnutie pro~ramu Nt•poclt\blw to 
holo l Jeho ?.anllli'Olll SkliHibv w l.dw tvpu uku 
Sonáta E du r, ~ . 6 G. F. ll än dla, Sonáta c mul , 
op. 30, č. 2 L. v. Beethovena, Ralada pro sólové 
ltosle od T. Salvu, Sonála - balada pre 11ó lo 
husle od E. Y ayi!a , Scherzo ). Brahmsa a Smo
tanova s k ladba Z domoviny poskytuju skuto~ne 
l;lrokú škl!lu Interpretačných moz nosti. Mtchll
llca JC predov~etkým umelcom s tntelektuál 
nym nad hradom, technickým vyctzclovan!m ... 
Zdá sa, že skOr n!'i. citový néboj pOsob! nal)ho 
myi.lienkový sled hudobnllho diela. Technika, 
t. torou vlildne 5kutočne b!'zpečne, ovládnnte 
ke,dej p!lrt llúi'Y spamatt, to všetko mu nll po
máha hlboko, tvorivo !>a ponont do dwta 3 

pl'rfektne ho zvlcidnuť. 

1111< Ir •rf IIIFÚIIdtJVnOU \TUCnO~lOU roZOZVUČi1) 
M~t:l•.rntu lländlovu Sonútu. Hovmrko v tom
to diPIO 1 v Sr.horr.o Rruhmsa nosil ptu·tnerl mt 
pót11u spoločného duchu, Ideálnu rc::.pcktuJúC 
<1 1 st) lovt• poztiHiuvky doby. Elena 1\lichalico
va stt prl'ds tltvillt 11ku dobrti pttr•nnrku, cl!lovo 

jemnos ton, g1 ilCiózno'otou a v pomal} ch čas-

KATARl A GRATZEROVA, &óllstka baletu SIJ 
v Brne su rotlutila so svojou umeleckou čl n 
nostou v ptPdstavenf Chčtt'rt tmlanovho bol!'tu 
.,::>partakns" (ll. Júna 1. r. v Jnnáčkovom dr 
vadte) . Opt:rný súbor 50 v Brne UVIttdol 4 1(1 
n11 t. r. premtMu opery S Montuszka ,.llul t. tJ " 
B<I:Ptný súhor ~U v Brne pl'l pravil na 25. jírn11 
prnm1ťru lmlr>lu S. Prokoflf•va ,.Pete r a vtoe" " 
cec;ko~toven!'.kt\ t>remlforu haleltl Atessa ndl'l:l C11 
~~~~rnntlf'itu ,.Fanti'tzla o Pmoklovt". Opern~· <ot1 
hot ::>D ' Brn11 sa '27 1t'rn11 t. r. zM'nstnl fr .tt 
velu SmctanovtJ Litomyšl s InscenáciOu otwn 
B. Smetanu .,Dalibor", 

cuguj(rt:tt nu reu llz<H' nl• poz1nduv;.;, ~ótrc;t u, čo 

\a n.IJVYr!tzne)Šte otlzrkt~dhlo ))rdVO V Sporn{· 
n11nyc:h t.ltetach. 

StrhU JÚCim spô~obom tnterpi'Otov.tl Mlchull 
ca Sonátu -baladu p re sólové husle od Eugéna 
Ysayea. Strokou ctynam1ckou amplitúdou, po 
zorulro<lnou VIrtuozitou, Č IStotou a rovnocen
no-.tua ka~dého tónu p rCilarll sólto;ta tuto m1 
mu tnllnn nuročnu ptll' tiluru. S rovnttkým mu 
ztk.Jnt.,kfm a techntcky ,·vpracollaným zápalom 
!.u Mu .. hllllca uJal l pul'lltúry promtérovanej 
s iuclhy Todeáh Salvu. Slove nskou ba lndtčnos 
(ou predchnutá hudobná reč aulOI'8 nasta !.VO 
Je r1'11hz11t né rozprucovanie v sóllstlckom In 
i.trunwnl(llnom prejavo. Slovenská rudová me· 
!od tku - 1 o vn ako uk o črty fudového muzicl 
rovan1u, cllfll·aktertsuckOho p re určlt9 reg10u 
- vyprovokovali v autorovi osobité kompozič· 
nf! vytfldrr.nte. ~a jed nej s trane autor pre7.en
IUJC hohutu v1r1uozitu nástroja, kým na dru· 
hej strun!' - v závere s kladby zaznieva hlllo· 
k:'i mptunchólta, citové st!seme. Michalica vy· 
t:hádlal pri nastudovonl dtela skór z techmc
kydl lmluntnostf, ako z výrozovych nuano,l. 
Nuprtck tomu v tejto skladlle - zalmt nej tech 
tt l( ky výborne- :,ú ostn rezervy práve v in 
tJmrwjscf c;fére vypovede. I tak patri Michail 
cov1 z..tsluhn za nezistnu a vefkOI'Y'iú propagá 
c1u !.lovonských autorov. Podotýkame, ie JO 
su!.tavnú. ETELA CA RSKA 

OPRAVA 

V článku ,.Tvorca stovcn~kej umelej plesne" 
( l iZ ll- l. strana, 4 stlpecl vypadlo mekorko 
siov. ľroslme, aby sl Ich čitatelia doplnili v 
tomto zmysle: ,.VII~~i nu slovenských fudovfch 
piesni svojich zbierok ~erpal M. Sc hneider-Tr 
na\Ský zo Slovensk9ch spevov/ l. diel v 8. zo· 
~itoch vy~iel v rokoch 1880- 1882, ll . v 7 zo· 
il och v rokoch 1890 - 1097, z 111. vy Ali 4 zoti 

ty v rokoch 1899, 1901 , 1902 a 1907 a 5. zo 
All af v roku 1926. Druhé vydanie v reedlci l 
L. Galku . • • " Autorke sa osp ravcdlúujeme. -R 

Z á ve 
košickej 
sezóny 
mle1tach Cajkouk,ho Ktulroello 
koncerlu b mol. Jeho pobfad na 
dialo ja pramyllanf do najmea· 
&Ich detailo•. Subjektlua pralltla 
vyvol6va naopakowaterni atmoel6· 
ru, 111111 ltflu, nuku, rytmu a kr'
le opusu. Koncert pre klavfr a or· 
cbester ll. l P. l . Cajkonktbo ••l 
., jeho podanf znaky dokonato~ooli 

l keď apotuičaat dirigenta pollri
dala prlapósobtvoať a pohotowo1C. 
Symfonietta nd 1 •. Holoubka, oplf
vajflca alovenskou melodikou , uka
zuje na kompozič nli maj1trontwo 
autora. Úllpornosf rozsahu jednot
livých tém je vyvUeni bohatustuu 
spracovania a do popredia 1a llo
litliva kompozičnf dôvtip. Wald· 
hans predviedol skladbu preclzne, 
ll poukhanhn oa jej hudobnli kwa
lity. Orchester wypracowat plaallc
ky a dokázal vytaliť z paril· 
tt1ry celli jej rarebuli i malodickli 
bohatstvo. Beethovenova Sym(6ara 
1!. ll bola zahrant 1 patričným si
lltrudenrm, i kaď dirigent noju 
preds tavu ochudobnil o kontraaty 
mierne votenfm tempom a prflll
nnn zvukovou nhladenoston. K oncen ::>met!luovho kvartetll 

vyvolal IIIJillOrJadne slln9 zá
l l tok. 5tal sa vrcholnou umelec· 
kou udalostou Jarnej sezóny. Bota 
to názorná uk111.ka dokonaléllo 
tl'c llmckého maJstrovstva a jeot
llf'čnoo,u tónového prejavu, kde sa 
krllsd !onllbli!l s uslachtllosťou 11 
vnrno~ťou podan ia. S ozajstn9m 
pd>.ltkom !>lllll ~i vypočuli Sláč i
kovu hvarteto d mol KZ 421 W. A. 
Mozurta, ll. sláčikové kvarteto 

Zhodou nkutnostl sa význam · 
né iivotné jubileum tóliltky 
opery Slovenského ntirodnéhu 
divadla v Rratislave Niny HA
ZUCHOVI>:f prekrýn 1 lridata
lym výroiHm jej ntupu na na
h prvít opernú scénu. Zatva. 
ktoré dnes jubilantka zber6, je 
naozaj bolial6 a mnohotvárna. 
Neobmedzuje 111 iba na oblasť 
opernej lnterpret6cie, ala pri 
spieva výraznou mierou aj do 
ostatných vokáln ych Unrow 
v6inej hudb~ Hazncbowef ••
stuhy na budovaní siOYenakej 
vokálnej kultúry ocenilo l 'le
donte naiej etrany a it6tu oda· 
lenfm titulu zaa16lilej umelky
ne. Od za~latku piit'destatych 
rokow patri Hazuchov6 k po
predným umeleckým sillim 16 
llsllckého dhorn opary SNU. 
Jej rarebný, alovan11ky mäkký, 
teplý a kultivovaný menosop
r6n uplatňuje sa uni•erdlne w 
celej ilrke bohatfiho repertoá
ru a dáva sa do 1htlieb t mi
mo javiska - na koncertnonr 
p6dlu , kde l• Hazur.hov6 nie
len častou interpt·etkou kanté 
towých a oratoriálnych dhtl naj· 
rozličnejlfch obdob{. ale •l za
nilltenou propasétorkon pô'lod 
nej slovenskej pie!liiovaj tvor
by. 

V opere, popri wefkých posta
vách, vytv6ra aj rad menlfch 
61oh a rig6rok, ktoré tel prlsu
dluja meuoeopr6nowý hlasowý 
odbor. Zmociiuja •• ich s ab
so16tnou umeleckou s11ri6zoo11 
Con a bez podceňovania - pre
to na dlho zostha v pamitl dí
v6kow l 1•1 zdrtantid Suzuki. 
materinské Ludmila . i!i ala&ant 
n6 F16ra Benolx z Tra•taty. 
Prayda, na palettt Hazucho·wej 
umeleckých pozltlv prewl6daiú 

Ll~ty dóvc! t·n~ od L. )anéčkll a Slé
čtkové k va r teto e mol Z mého !i
vota od B. Smetanu. Smetanovct 
dokázali plne vyťaži ť maximum 1 
Jednotlivých skladieb progťamu. 
Boli to podania akcentujúce moJ 
numen talltu diela, no pritom ln
tenzlvne koncentrovAné a tvarova 
zovre té. Výslednf zvuk bol vypr11. 
covaný do najpOsob\vej~I!J komor
nej p1·eclznostL Tok hudby očaril 
podmanivou vláčnosťou a senzlbl· 
ll tou. Impulzfvnost, temperamente 
vzťah ku k11ždej skladbe' bolt poJ 
drobne a starostlivo určen• a D.,.. 
prlpú!tall ~Iadnu náhodu. '!J teir• 
tonike skladieb, v p rfpustnej mf't• 
re kontra tov, ako t v Cfllltovej wt• 
stavbe diela p rejavili Smetan.ovd 
svoj veik9 hudobnf In telekt. 
Na poetadnom koac:arta i\11. a-. 

aentnliho cyklu ollzneli dtala 
W. A. Mozarta a L. Jaoil!ka. St
liatom llol Mihily Barta - hae .. 
(Maďarsko l , orclleetar ~r dirlaa· 
ul ~IUi• Tauakl (Varu Brltinia)1 
klorý u uwiadol ako varki llirl
pntskj osobnost, latarpratajha 
bHdb11 celou svojou ariatanclon. 
Zapojil Jrald.6ho brii!a llo ••lut 
hry - ako alobiHin6ho twori'liha 
partnera, ahy bo potom •ladoJ sn
varáona a lllJHtfYaa. Mi r6d piaf 
nak orchestra, l!fm "Wiak all! ••
uhori • lyriky, ktorej d6 ••llarK 
v plnaf njdhara. Aj kecf ala •letky 
miaata vy~li najpras'ladi!lvajlie, 
predsa podnietili kaldtbo llrjb 
k •a:rtmilnamu výkonu. V tomta 
smere neholom bola oreheatr6Jna 
anita z opary Prfhody lltky By•· 
troalky od L. )antl!ka, ktor• .,,.. 
zltela ako skladba JIOit•,Pn• na
raatajica, prarnlioYani lyrlckýmJ 
zaata•anlami. Taaaki sa prela'nto· 
val ako znalec a ••ftaaf propa· 
sitor hudby L. Janillka . lllonrt~rr 
ko11eart pra hu1la a orell~r i!. 5 
A dur v podanf M. Bam •••Y· 
znal pranell~ivo. Chýbal Ylrtuts· 
ny lask, hra nemala potrn11i pr.-. 
hojnosť a v lyrických 111iastaell do· 
statok vricnoati. Po .. rjdall ••• 
aklfvnajif nt'all k lllala a 'Wfras
naj&ia oaobni zaanaato•anoa(. 
Pradpoklad6ma, h to bola Jan mo· 
ment61na lndisponovanoat, Jaltu M. 
Bartu pt'adchilln ti wajlaplia pn· 
vaat. S. CURILLA 

predow&atkým vefkoi prllalltoa
li . )adnou :r hluných dotnéH 
umelkyne 116 po1tuy rUikaj 
opern11j klaaiky Vasna w 
Snehulienke, Konhkmrna, Of
ga, Marina Mnfikovi a Fjodor. 
Lnbava v Sadkovi, Polina \IO 

vfraznaj epizode z Pikowej tli
nry. Tu nachjdza plnoi uplat
neni!! Haznchovej zamatowý tón 
jemne nostatslckej {arby. zwoč
nost a farllbnosť btb••l polohy, 
vrúenost' predn11au a mäkkosr' 
wýrazn. Stýlotwornt acltopnosti 
a jemnj muzikalita umotliuji 
Hazuchowej so cťou •a yyrow
nať s nárokmi barokowých 
( Amutrill v Xerzo'li l a klaal
cistickýc:h parto'l (Charubfn) i 
s mezzokoloratirnymi roui· 
nioukýml ilohaml (Rosina. 
lzabella) . Ako dvaduťjelan 

rol!ni apieu Razucho•i Vardi
bo Azucenu. K nej priraďuje w 
pri11behu rokov cfallilli 'WBrdiOY
skli hrdinky - Eboli, Amnarl1, 
Maddahtnu, ktoré ., jaj podani 
vonkoncom nla ja apis6dnou 
postavou, Emlliu . . . Osobitnou · 
kapitolou HazuchoveJ oparnilf 
drtby 16 ilohy z dial rrancb
skych skladaterov. Ich niť u 
vinie od Blzetovaj Carmen, cez 
.,nohavlčkov6" poat•YJ Slabel11 
a Niclauaa al k hudobne mimo
riadna niročnaj Gennihia 11 

Oabuuybo P61laa a Mtllundy 
V roku 195!1 vytdra Hazu 

chod Katarfn11 v českoslo•en · 
skej pramitra Seballno'lho 
Skrotenia zlej Ieny - w polo· 
wici iestdesiatych rokov na ml· 
niatlirnej )lloche kresli odrod 
itený charakter sekrattrky 
blifliie nelokallzoYanef lnltitti· 
cle neslobodn6ho rellmo v č .. -
koalovanakaj premlfira Menotti 
ho Konzula. To •• d•a yýrunti 
p6ly Hazuchovej umelecktlw 
dsto(a na pôda opernej moder· 
ny. A m11d1l nimi celi paletll 
poslh l rlgirok w dielach S. 
Prokorina, B. Martinu a 1lu· 
vensk11j o]lernej tvorby. Hoci 
naii skladatelia d na meno· 
soprino•t prflet:itosti pomernf! 
sklipi, •l z okruhu týchto tloh 
molno vybrať dwe, ktoré vý 
znamna dotwirajt umell!ck<' 
profil Niny Haznchove(: do~ 
torku Ruo{O'Ii v Holoubkovnn• 
Profeaorowt Mamlnc:kov i a Rl11 
110tn zo Sucboňo'lbo Sl>iitopl" 
ka. - Si výrol!ia. ktoré d dó 
wodom k zhitrečným hltan 
cltm. Jubileom zulúlilllf nmt~J 
kyna Niny Hazuchovef (e l11n 
rorm61nym zavflenfm jltdnt'i 
kapitoly z rozplsanef knihy. 

-b-



Vokálne smerovanie S(UK-u 
(Dokončenie z l. str. ] 

vory vedúcich činitefov SĽUK-u v programovom bulle 
line a prakticky demoniiJ·oval výber skladieiJ progra· 
mu. 

Hned na začiatku treba povedať (majúc na ucte11 
p rvú časť koncertu]. že by zboru neprospelo, keby v dra 
maturgii pokračova l na naznačenej ceste a zotrva l vo 
výbere tých skladieu, ktoré poznáme z inlerpretácifl 
iných zborov. Podobnosť repertoáru by nútila k purov 
návaniu (napriek tomu, že by sa zobral do úvahy krát 
:kv čas - ~otva polroka - na spevnenie zboru vôbec 
a ·na prfpravu interpretácie zvlášť) a v tejto sín·islosli 
lJy SCUK pokrivkáva l za našimi reprer.entačnými vokál 
nyrni telesami. U?. v počulločných fázach výVOJH ~boru 
~rat~a,turgw by sa mala uberať ces tou prfsneho posu 
dzovanla . Stará, čl moder·ná - súčasná zborová litertt 

1 
• • tút•a :- lino, Ble SkÔ!' neznáma, Objavná, odhBfliJUCil ne 

puz!lané krasy, umelecko výpoveď skladateľa a jeho do· 
Ly. SkOr prle bojný, pl'fekopnfcky, objavný repertoftr· -

:, li J ked ni() za každ(t cenu. 

· Alž v dnlhej čast! programu sa prejavilo ono prognó· 
' zované· ťažisko - s lovenská pieseň v úpt•avách, aleltn 

' kompo:dciách našich skladateľov vo velmi dobrom po 
~anf. ~oh \O zväčša premiéry· (uvádzam vsetky skladby, 
preto'že mnoho napovedajú): z. Mikula Horehronskt'
klobétnlce, l Hrušovský Hora, hora, čierna hora, l . Zel 
jenka Uspávanka, A. Zemanovský Vienok zeh·n}• 11 

P. Prochá:tka Ej hory, hory, čl staršie skladby nát'. umel 
cá A. 'Moyzesa Sumná čercšenka, nár. Úmelca }. Cikkera 
l<oď ma š!kovalt a Vlha , vlha, pekný vták, zbor nM. 
umelca E. Suchoňa Bodaj by ·•ás, l. Hru§ovského Is o11 
Macek a ). Laburdu Pijú chlapci, pijú. Teda výber z dtel , 
ktOl'é by malt byt základným kameflom ďal~ej ~peci 
flckej stavby, ak sa majú skutkom naplniť s lovA l'tadt 
t91a SĽUK-u dr. Bohumila Bičana: "Ťažisko p~ogramn 

''tvori slovenská ľudová pleseň, ale i tvorba ·star!lfch a s(t · 
:lasných : hu~obných skladaterov". A najmä vyzna1110 ci t 
rijZenta zboru Pavla Procházku: "Je naiou snahou. v 
krátkom čase vybudovať po technickej i programovej 
stránke ' reprezental:ný spevácky zbor s najvyilími po 

' liadavk'ámi na umeleckú kvalitu i' i frku a pestrosť l 'll· 

pertoéru". 
Nebude to 1ste fahkli vývojová etapa zboru. Zbo r tre· 

La dobudovať personálne (o hlasovo vynika1uco pripra
ven}'ch spevákov J. zdokonaliť ho v prejave (dynamike, 
nástupoch, vo výraze], -udomácniť v t1om istý druh mu
zicfrovania a - na dr·uhej strane - v dramaturgii do· 
c:elt( nové moznos ti prc}avu a stvárnenia nasich plestlO· 
vých klen.otov, vyberať vhodné diela aj zo starsaj zbo 
rove) llleratury, nadviazať úzku spoluprácu s nlektory 
mi súčasnými sk!adateimi, a tak sa stat ďalsou repre· 
z:entačnou zlozkou nas ej slovenskej zborovej kullu ry. 

. Náznaky dobrého vykročenia tu sú: v spevlikocll, v pod 
p,ore ved.enia i v dirigentovi. Nell v nich zostane zá ru k t , 
ktorú v koncerte prezentovali. ĽUBA HORNOVESK~ 

H v 
, ll 

Vl Z ll 
SitUáCia Sll značne zm.entla od čias, keď sme u ná~ 

produkovali neunosné kvantum zruéne 1 ep1gcmsky 
naptsanej ,.httovej" hudby, do ktorej prentklt korne :čnFi 
zá~tjmy a ,,systém star·u, uplatňovaný i nevybit'avými 
zpusoby". !:illítne rnst ilúc ie ( t·o.:hlas , televizta, vyciavutd 
stvá . a ,agenlút•y] , hoci by mali tvorit hlavný tron t za 
pat;u o .llodnolu Zdbavy;. ,.volky nevQJkf také pumuhali 
tomuto d1·yáčnictvf" - č !tame v českej knižke, vydant!) 
~upratmnom , "dek lasovali rekt·eativnost kullury a vyt\'á· 
rcli o nf fa lešné vé domf". Napríklad - i hlauäii JIII 
,.ltvte~d" pop mustc. Ani okom sme nemt•klt po ta lom tor 11 
na dvoch !>chnetd rovskych sútažiach a nevypratOViJ It 
sme ~ystém rastu ozaj!>tných talentov (pomocou te le· 
VJZnCJ prezéntácle] žiakov ĽSU, hlavne vsak konzcn·a 
tória a VSMU, pedagogtckých fakúlt. Ak por tréty into.Jl 
pretov popul!irne) hudby nai;a publicistika uvere jt'tUJP, 
skúmaných · ·50 mládezntkov nepoznala podobu spr.vuč 
ky G. Beriačkovej, nič o nej nevedelo - ant z tlaée, ani 
z teievlzie. Este pred udelenfm štátnej ceny menovl'lne j 
umelkyni sme pr!ivc z pedagogického a!>pel1tu uvaa11 
vyst.elanle Predanej nevesty a znova žas lt, ako s lovtn 
ská speváčka privtedla k dokonalej platnos ti krasu i;r<;
ké ho bel canta : sviezim hlasom, zdravým dtvddeln5tll 
ini.llnktom a umeleckou intuíciou. 

.,Abychom povznes li našeho človeka duchovné i mo· 
riHne, chceme nm zpi'fstupniť všechny velké kulfurnf 
podkJady minulosti a otevi'ft mu dokorén brény k vv· 
den( e kráse". Tieto Gottwaldove slová pla tta t pre ter<J j· 
šJ.u · kultúrnu politiku. A ž:e ju možno v naznacenom 
zmysle Ľealizovať. televfzia preukázala reláciou Hudobný 
T'BČer, venovanou k 30. výročiu založenia SOCR v l't·a 
he. Pretože bra tts levs ká dramaturgta koncertného ž:tvo 
ta sa nevyznačuje · vynachádzavosťou v pred~tavovanl 
českého repertoaru, lak sme sl aspon z televtzre vy po 
čuli so záujmom IV. symfóniu B .. Martinu; pre&vcd 
čili sme sa, že v diele skladateia ,znie česká nálade , 
'emócia, že zanietená muzikallla je tu spatá s hlbohou 
refleXIOU, vftajúcou mierový život ľudstva. 

Vážnym podu]aHm bolo vysielanie baletu R. Sčedn 
na Anna Kareninová na námet známeho ToJst~lto 

románu. POžitok z Inscenácie nie je daný len hudbou 
a jej pohybovo-tanečným vyjadrením, ale globálnosťou 
farieb, zvukov, •výrazových pohybov. Idea Tolstého ro 
mánu je zložitá a vyznieva značne pesimisticky, nehar · 
rnontcky, hoci sa autor o harmonlčnost us1lova l. i\ ptP 
tože baletné stvárnenie zelbrazených spoločenskych nta 
bov musf byť proti l'Ománovej predlohe značne z1ednu 
dušené a zovšeobecnované, Ščedrinovo dielo vytaduje 
preu reláciou výklad muzikolOgal Sovietskej kultú.·e 
patrilfl aj realizácia 18. IV., venovaná wneniu Moskov 
skej fBharmOnie so sóllstom J. lukom v Mozartovom 
husľovom Koncerte D dur. 

Pucciniho opera Bohéma, vysielaná 29. IV., nepochyh 
ne upútala záujem predovšetkým tým, že lnterprt> 

tom 'lu bol súbor slávneho milánskeho divadla La Scald 
s dirigentom Karajanom. K reláciám z oblasti vážneJ 
hudby musfmc zaradiť 1 Hudbu z respiria (dna 27. IV. ]. 
z:nneranu na tvorbu európskeho severu, ako BJ magazín 
Musica viva, aktualtzujúci udalosti - pre kratko~ť času 
- p l'i li~ ,.al fresco". 

Pohľad na strednú a sta~štu generáciu (snáď aj Iné 
zámer y ) nútia televíznych pracovnikov k vysielaniu 

rloilreJ operetnAj hudby. Domnievame sa, ze veľa dob· 
mi hudby tohto Mmu by sa objavilo, ak by sa neobmc 
t' wvala Iba na repertoár spevákov Novej scény a harlín· 
skt ho divadla . Aku v~d y - pr ihovliram sa i za rPiťlcle 
s rudovou liudnuu, nlf: \ suk za lacnú pseudorudovosť, 
s kaviarenským, e:;lt .idnv m, ale im operelným maniértz 
moml Nemozno nr•\ tcirc t, akó množ~tvo róznych nameto\ 
" motlvov telPviZtd nevyuž1va práve v oblaslt TudovP r 
tvorby . . . J, TY.JtDON 

Diplomové 
koncerty 

"Ja komornom koncerte VSMU (21. IV.] v maleJ 
sale Reduty odznela v prvej polovici diplomové prá 
ca P. Orličku, druhá časf večera patrila bus fovým 
~onátam v podaní R. Kandla. 

Pe tur Dr lička ( z triedy ext. ped. E. Bomba ruj sl 
pre svoJe absolventské vystúpenie zvolil základné die· 
lo klarinetovej litm·atúry l. koncert [ mol pre kla r i
ll tH C. M. Wehet•a a skladbu súéasnóho autora F. Fin· 
koho - Sonáta pre klarinet a klavír. Spočiatku hra. 
rroclw opatrne a akademicky, no potom sa vypol k 
dobrému výkonu. lnterpretlícia oboch kompoztc it sa 
nies la v duchu klasickej striedmosti a vyrovnanosti 
Sympatickou črtou jeho hry bolo, ze ,.neprehát)al" 
tempá, ale udržiaval predp!sanú a primeranú tempovú 
pulzáctu. Klarinetista sa jednoznačne orlentova l na 
k las ické pon!manie a realizáciu d1el, čím utrpelo 
najmä agoglcky a dynamicky málo zvýraznené Ada · 
gio a Rondo z Weberovho Koncertu r mol. Sonáta 
F. Fmkeho je náročná na diferencované odtlenenle 
kolorlstlckýcb nuanst, čo sa interpretovi poda,•llo 
dostatočne zvládnuť. Spoiahllvá Intonácia vsak ne
dokázala zastrieť technick ú nevyrovnanosť hry a nie
kedy sa objavujúci dyšný tón. 

Posluchiíč ll. ročn!ka Rudolf Kandl (z triedy odb. 
as. J. Spltkovef) ukázal svoje výrazové a technické 
Sl.hopnosti v Sonéte O dur od L. van BeethoYene 
a v Sonáte op. 134 od O. Sostakovlča. Skoda, že je· 
ho bezprostredný muzikan tský prejav bol v prvej 
sklAdbe brzdený hrou z nôt, čo sa odrazilo aj nn v9'· 
kone kvalitallvne nižsej úrovne. Navonok jednoclu· 
cM, časovo však rozlahlé, prevažne polyfonlcky kon
ct pova né dielo D. Sostakovl ča kladie veľké požla· 
davlty na technicku i výrazovú stránku ln .erpretácle. 
Husiisla svojou hrou plne zaujal publllcum, čim spl· 
nil podstatnú časť úlohy, ktorá sa od neho ol:aKá· 
vala. JANA UNGOVA 

Po koncer te - doc. Z. Ružlckovd [vpravo} so ~VOJOil 
tíal!k ou M. Dobtásovou-Kopeckou. Snfmka: K. Sebor 

Pred š tyrmi rokmi vznikol na braltslavskej VSMU 
nový študijn ý odbor - čembalo. ]e to doposia! je· 
dtná vysoká škola , na ktore j je možnosť prtvravtť 
sa na dráhu sólového, komorného hráča, čl peda 
~óga v dnnorn odbore. Vedie ho zaslúWá umelkyllét 
rloc. Zuza na Ružič ková, ZA pomoci externého peda 
gOga R6herta Gráca. Dnes sa už obaja môžu pochvá
ltť ovoctm s vojej p ráce - prvou absolventkou Mari· 
cou Dobiášovou-Kopeckou. Svoje štúdium ukončila 
úspesným vy!-tupením s Bendovým Cembalovým kon · 
cerlom g mol (so spnevodom SKO) a s celovečer
n} m rectlálom v Klariskách. 

Prvá polovica d iplomového koncertu pozostávala 
z ranobarokovýcb varláclt Sweelincka, vrcholnobaro
kových ~k ladieb J. S. Bacha a F. Couperina a dvoch 
son!it neskorobarokového majstra D. Scarlattiho. Dru· 
hú čast večera venovala Interpretka súčasnej hudbe. 
!.volila si neobarokové Prelúdium a f úgu A dur od 
D. Sostakoviča, Päť par6dif renesančných a baroko· 
vých skladatefov od J. Rychllka a Tri bulharsk6 tan· 
ce 8 . Hartóka. V prejave diplomantky vládU poli'oj 
a tslota, naJmä pri ornamentálnych variáciách SWC'le· 
1\ncka a Bacha. Pod jej rukami sa ozývala hra !j tlln· 
ml a:.l tak, ako si lo vyžadovala baroková doba s c:e
ľom zvýrazniť každý záchvev, každý efekt 1 pevn ý, 
pulzujucl rytmus. Pre dnesného poslucháča, zvyknu
teho na kladivkový k lovir s možnosťou dynamlckSoch 
odhei10v, vzniká určité nebezpečie, že jemný, š umivý 
zvuk čembala, ktorého tóny sa vyludzujú v pevnom 
l'ytme, bude fádnym a nepriťažllvým. Tu sa ukáže, 
ako mterpret dokáže sprHomni( hudbu staršieho ob· 
dolna. Tcchmcká vyspelosť čemballstky, detallná pre
pracovanosť sk~adieb, vhodná registrácia a ucelená 
koncepcia umožnili úspešne splniť požiadavku štý
lovosti a presvedčtvého výrazu. Drobnokresba nálad 
a charakterov, taká typická pre Couperlna, sl n6ro · 

kuje vyzretélio hráča, skladby Scarlattllio, folk lo· 
ristlcké tance BartOka zase temperamentnú a euer· 
gickú hru, Sostakovičova fllga sústredenll. tnterpretá· 
clu, zvýraznenie nástupov témy. To všetko poslucháč" 
ka zvMdla. Marica Doblášová-1\opecká ma všetky 
predpoklady pre ďalš! rast a vývoj svojeJ osobnoslt. 

Prekvapili 1 ďalšie trt čemballstky, ktoré sme mAil 
možnosť počuf na spoločnom koncerte v Klariská c h. 
Méria Lenková uviedla sk lad by Bacha, Händla, Ra· 
meaua a Martinu. Jej prejav charalcterlzovala v~ rov· 
nanosť, absolútne rytmické ctten le, zmysel pre od· 
stupňovanie výrazu ... Zdá sa, že má na jvhodneJi>le 
predpoklady pre Interpretáciu Bachových skladieb. 
Japonská študentka Kazuko Okadaová upúta la svojou 
muzi kalilou a štýlovým prednesom. ]oj repertoá1· po· 
zostával len z Bachových skladieb, kdo s a prejuvila 
celková vyspelosť a vyzre tosť Interpre tky. Ve l'ký ta· 
lent nemožno uprieť Sér ke Stolfovej, k torá sa lllh tiež 
venovala takmer vs-tučne tnterpretácil Bachc.v)ch 
l>kladieb. Stolfová je ta k Isto vysoko muzikálna, Jej 
hra odkrýva nespútanu energiu, temperament a vO· 
ru. Námietky možno mat proti joj bravúrnym t<!m· 
pám, aj keď ich zvládla bez akýchkolvek ta~ko<. tf. 
Bolo to však trochu na (lkor š týlovosti. Koncepčne 
čistejsia bola zlíverečná Passocaglia g mol G. F. Hän
dla. Predsa sa však zdá, že Stolfová je popri vyzte· 
te)šej Lenkovej a muzikálnej Okadeovej najosobite j
sfm Zjavom. 

Ferdina nd Kllnda, popredný organista, pedagóg sa 
môže pochváliť nejedným úspešn ým odc hova ncom. 
Tento rok u lcončuje pod jeho vedenfm svoje štvor' 
ročné štúdium Zlata Suchánková-Koričénska. 

Na diplomovom koncerte (10. V. 1976 ) uviedia 
skladby J. S. Bacha (Prelúdium a fúga h mol BWV. 
544], J. Reubkeho (Sonáta c mol] a P. Ebena {Lau· 
des 1.- IV.). Diplomantka má velký zmysel pre sú· 
časnú hudbu, zrejme to vyhovuje jej prirodzenému 
naturelu, c!teniu, jej muztkallle. Zda sa však, že pri 
interpretácll Bacha mus ela bojovať s techmck ými 
pt•ekážkami; je však možné, že zlá akus tika sály v 
Redute (dlho doznievajúci zvuk) s pôsobila rozk111I~ 
sanejší rytmus. Na druhej s trane však uvolnená h ra1 
zvýraznenie tematlclcých nástupov, gradácia h ry (ver
mi dobrou, kontrastnou registráciou!) vyvážill spo mť~ 
naný technický nedostatok. Je nesporné, že s Reub, 
keho Sonátou c mol a Ebenovými Laudes sa tnter~ 
pretka priam stotožnila. Velmi presvedčivo a pútavo 
prednásala jemné partie, ale hlavne dramaticky kul
mtnujúce, vypäté miesta, ktorých vyznenie podporila 
d ynamicky kontrastnou registráciou. 

Skladby lmprovtzačného, fantazijného charakteru 
od slíl:asných autorov sú pre dlplomantku najvhod
nejšie. Tam sa dokáže prejaviť najdokonalejšie prud• 
kosť a energia jej prejavu, ale hlavne vyspelé a 
mnozstvom skladieb vycibrená muzikalita . 

M. KORECKI1 

Tohtoročné zastúpenie absolventov sláčikového od
delenia na VSMU je s kromné, rept·ezentujti bo iba 
traja poslucháči (husle, viola, kon trabas ). Pre do· 
tvoreme celkového obrazu absolventských vystúpen{ 
sláčikárov budeme postrádať jeden diplomov~ kon
cert, ktorý odznie mimo Bratislavy. 

Violový recitál Tibora Kovácsa (Z t~iedy ext. ped. 
J. Albrechta) bol 6. V. l. r. u Klarisiek, kde vysoká 
zaoblená klenba póvodného gotického chrámu vytvá
ra priestor, akusticky zvlášť vyhovujúci sláčlkovym 
nástrojom. V predchádzajficicb dvoch storočiach bo
la viola (ako sólový inštrument) dost obchádzaná. 
Až naše storočte sa snaží dat tomuto nástroju väčšia 
uplatnenie. V náročnom programe koncer tu odzneli 
diela rôznych slohových obdob{: od ba roka - až po 
:-účasnosť. Diplomant sa tu prejavil nielen ako só
lový, ale čiastočne aj ako komorny hráč; Suita O dur 
pre violu a sléčikový orchester G. F. Telemanna totiž 
tra ktovala sólový nástroj skôr ako súčasť komorného 
e nsemblu. V tejto skladbe bol sólistovým partnerom 
výborný sfibor Musica aetorna, kým v ďalšom pne-
behu koncertu na klavt~i sprevádzala ext. ped. V. Hr
dinová-Kéllyová. Povahe interpreta bol! bl1zke všetky 
zvolené skladby, preto mohol s presvedčivosťou po· 
dať diela Albrechta, Hindemltha, no p redovšetkým 
Schumanna a technicky naročný Konzerstlick G. Ena
seu. Menšie pripomienky by sme mohli mat snáď k 
interpretácii Hummelovef Fantázie, ktorá by sl ž!a· 
dala väčšiu kontrastnosť vo výs tavbe a výraznej<;{ 
prednes. Táto skutočnosť však o nič nezmenš ila s ym· 
patie poslucháčov k mladému violis tovi, ktorý svojfm 
výkonom prtjemne prekvapil. 

Podobne druhý koncert (9. V. - Pioniersky palác) 
prezentoval nástroj, ktorý sa na koncertnom pódiu 
objavuje zriedkavo, priam výnimočne. Hoci možnos ti 
kontrabasu sú dosť ztižené Iba pre orchester, ne
znamená to, že tento nástroj nemOže vyniknúť aj só
listicky. De:aider Cibulka (z triedy ext. ped. K. Il!e· 
ka) dal svojmu vystúpeniu punc dobre premyslene j 
práce, hoci pri prlsnejšom posudzovan! by sa našlo 
aj niekolko "chyblčlelc krlísy" viac-menej technického 
rázu. Literatúra pre kontrabas (podobne, ba ešte vo 
väčsej miere ako u violy] nie je velmi rozsiahla. Pre· 
to možno hodnotiť ako kladn ý dramaturgický čln, žEI 
koncert pozostával väčšinou z diel autorov 20. stor, 
(Rajter, turbín, Kusevicklj, Serventi). Dobrá psychic· 
ká d!spozfcia sólistu umožnila kiudne a vyrovnane 
zahrať hned prvú skladbu pomerne málo známeho 
barokového skladatela B. Marcella. Centrom absol· 
ventského recitálu bola druhá polovica programu, 
predovšetlc~m romantickými p rvkami poznačený Ku· 
seYickébo Koncert fis mol, kde sólista ukázal svojé 
v~razové schopnosti a plne prenikol do podstaty die· 
Ja. Klavťrny sprievod ext. ped. H. Maďarovej umoc· 
nova\ dobré predvedenie fednotllvých skladieb. 

JANA LENGOVA 

• BALETNÝ SúBOR Státneho dl· 
Véldla v Ostrave naštudoval balet 
zas!. umelca Moldavskej SSR 
Eduarda Loomdoviča Lazarova 
"Antonius a Kleopatra". Prednos
ťou Lazarevovej hudby je bohatá 
rytmicnosť, podmieňujúce choreo· 
gl'aflckú fantáziu, melodická in · 
vencia podporená farebnou lnštru . 
mcntáciou. R6žie a choreografie 
sa ujal hosťujúci Alexander Le01 
berg z Lotyšskej SSR. Pred dvom" 
rolcmi tu naštudoval líspesného 
Griegovho Peer Gynta . Pripravil ! 
teraz sfibor k novému tanečnéuw 
prejavu, takže jeho práca má zá 
slubu na úsQecbu SP.Omfnaného 

baletu pred ostravským p ublikom. 
Pretože Lemberg je l choreogra· 
[om naštudovania v Rige, budťi 
popredn1 sólisti z Ostravy hosto· 
vať v Rige - a opačne. 

pre husle, klavlr, tympany, bic1e 
a sláčiky (husle - l. Strauss z 
Prahy). Skvelé Martlnuova budha, 
plná motorického nekiudu a na 
druhej strane lyrik y (nesentimen· 
tátnej a využitej k velkým gradá· 
clám - Adagio) strhla k nadše· 
nlu nielen Interpretov, ale l pri· 
lomné publikum. Na koncerte d'a · 
lej odzneli Rossiniho Variácie pre 
klavťr a orchester, so sólistom A. 
]anoškom, členom SKO, ktorý po· 
tvrdil výnimočné muzikantské 1 
hráčske kvality. Koncert uzavrela 
drobná skladba S. Prokofieva Let

(O. Tokarský l 
• ]ÁN VALTA, DIRIGENT SKO 

7. ILlNA dirigoval tento súbor na 
ubonentnom koncerte v ZiUne dňc. 
l9. V. úvodom zaznela Mozartov11 
Serenáda c mol K. V. 388 pre osem 
tlychov9ch nástrojov. Interpren 
vystihli bezstarostnú serenádov\1 
atmosféru diela, no v pomalých 
častiach l meditalfvnojšie nálady 
Vrcholom koncertu bolo uvedenie 
Martln(lovho Concerts da ~mera 

ný d.eň, op. 65. 



NAš ZAHRANICNÝ HOSf 
Dvadsaťročný ltudaot Hudobnej akad6· 

mie v Katowloiach ja pol11kýml odbornfk· 
ml označovaný xa najYii!lf planlllllcký 
talent krajiny od i!las Adama Harule· 
wlf:za. Oal k tomu podnet najmli vla· 
ilaj!íim vfťazstvom v slávnej súťall Fry· 
derlka Chopina vo Varlave. )oho záslu· 
hou zostala prvá cona - opiiť po dvad· 
siallch rokoch - doma. 

VIťazstvo v Choplnovej súCaJI sa Isto 
prejavilo aj vo val ej d'aliej umeleckej 
dráhe ••• 

- Dokonca by som povedal, 2e obrá· 
tluo celý mOj život Prinútilo ma, aby 
som zmenil svoje doterajšie zvyklosti a 
prispôsobil Ich novej s!tuáciL Predovšet· 
kým som sa musel nauč!( zachádza( ove· 
1a úspornejšia s časom, to znamená eCek· 
ttvne cvičiť t odpoč!vat, skrátka robi( 
vsetko s maximálnym vyuZit!m každej 
mtnúty. Ved mám ešte aj t>kolské povln· 
nos ti! Najťažšie je nájsť dobró propor· 
cle medzi cvlčen!m, koncertami a dal· 
šíml záujmamL 

čas. Venoval som mu dokonca { prázd· 
niny tesno pred vari;avskou súťažou. Ked 
som sa potom vrátil ku klavfru, cltll som 
!.a ako znovuzrodený 11 vi.etho ml vychá· 
dzalo nejako Iahšlo. 

Vo variavskej IÚ(all sta dostali l cenu 
za najleplie predvedenie Chop!nových 
polonéz a maauriek. Nocftlte nebezpečen· 
stvo, že vás budú pokladať Zl lpec!a 
listu na Chopina? 

- Somouojme, že sa bránim akejkof· 
vek i.poclallzácl!, lebo osobne mám rád 
l Inýc;), skladatefov, najmll ruských. Do· 
kumontova! som to uZ tým, ze som sa 
pred i:at.om zúčastnil l naš ej prokofle 
vovs kej t.úťaze, 11 ako Isto viete l bec· 
thovflnovskej - vo vašom Hradci u Opa· 
vy. Vo &voj!ch progt·amových návrhoch 
snnžim sa uplatni( aj Inú tvorbu, ale za · 
uar sa odomf1a žiada hlavne Chopin. To 
sa vsak pos tupne zmeni. 

Máte nejaký umelecký vzor? 

Ak6 sd tla d'allle dujmy? 

- M~m Ich vera, !l vet neznamenl pri 
m lia len hudbu. Všetkým sa teraz, prav· 
'dde, nemOZem venovaf. Intenz!vne sa 
zaoberám napriklad psycho!óglou, jOgou, 
hypnózou atd. Oa!llm mojim konlčkom 
je Cttldlum. Vyu!lvam na to hlavne čas 
&trávený v dopravných prostriedkoch. 
Zaujlmam sa tieZ o všetky druhy ume· 
nla, čo ml pomáha aj vo vlastnej i!ln· 
nosti. Ak brám naprfklad eajkovského, 

Krystian 
Zimerman 

- MOJ p!an!stický Ideál mlerl hodne 
vysoko. Všeobecne povodiac - je to sta· 
rá pl!inlstická tikala, menovite Horowitz, 
Rublnstein a vynikajúci, ale vo svete me· 
nej zn~my polský klavirista (dnes ul! 
mttvy) )oset Hofmann. 

Vala hra pllsobf doJmom, ako by ste 
nemali technické problémy , .• 

Technika ja v podstate leo výsledkom 
správnej metódy a sťlstavného cviku. 
Nie je sice vsetkým, alo tvor( prepotrtb· 
ný základ, na ktorom možno stavať hud· 
bu. Crm Iahšle zvládne Interpret tech· 
n!cké nároky, tým spontánnej!.!e znt'3 z 
teho podania l hudba. MIROSLAV SUJ,C 

automaticky sa ml prl tom vynárajtl ob· 
razy Stskova, alebo tvorba Cechova. Leto 
trávim pri vode a venujem sa n ielen 
vysloveným športom, ale l rybárstvu. Pre 
tento akUvny odpočinok sl nájdem vždy 

Príkladný Mozart 
OPERNWELT priniesol k mozartovskému jubtlejnému roku 

(1976, kedy sl hudobný avet pr!pomfna 220 rokov od narodenia 
a 185 rokov od smrti W. A. Mozarta) rad článkov, ťlvab a hod· 
notenf, z ktorých sme vybrali pre č!tatetov liZ výber zo state 
Horst1 Koe81ara .,Prfkladný Mozart" (8/1975), ako aj výroky 
režiséra )ean·Pierre Ponnella, ktorý Interesantným spOsobom 
p rlpravll v Kalina nad Rýnom cyklus mozartovských !nscená· 
eU. 

... 
'V rokoch l989-1S75 uviedla kolfnska opera cyklus Mozar· 

tových opier. Hoci Mozart je autorom 24 javiskových prác, 
nehrávajťl so všetky - Iba Ile najznámejšie, pripadne hudob· 
n!l a dramaticky najcennejš ie. Kolfnčan!a začali operou Titus 
(november 1969) , v novembri 1971 naš tudoval! Dona Giovann i· 
ho, v augus te 1972 Cost Ian tutle, v novembri 1972 Carovn4 
flautu, v au~uste 1974 Onos zo sara!lu, v nove mbr! 1974 ldo· 
rnenea a v júll 1975 F!garovu svadbu. Ako vidno, diela nešli 
v chronolo3lckom poradi, čo tvorcovia tohto v9znamného 
mozartovského cyklu odOvodňujll nemožnosťou zaistiť vždy 
t9ch naj!deálnejšfch predstav!tarov. Vedra Salzburgu a VIedne 
s a tak Ko!fn nad Rýnom stal v po ladných rokoch dalšfm vý· 
:.:namným centrom tntet•pretác!e Mozat·ta. Spomlnané diela In· 
scenoval jeden režisér: )ean-Pierre Ponnelle. Aj to je zvlá~>t· 
nos( hodná pozornosti. Umožnilo mu to vyprocov11t sl Istý nd· 
zor - no napriek tomu neopokovat pos tupy. Bol to sedem· 
n ásobný pokus pozrie( s11 na Mozartn z časového nadhfadu, 
ale st\časne s aspektom 1111 psychológiu, morálku a špecificky 
vledensk9 humanizmus osemdesiatych rokov 18. storočia. To 
všetko Ponnelle pret!ltrovel vedomlm súčasnlka. Jeho Mozar t 
s vieti ne pozad! politických bleskov z r. 1789. Na základe toho 
r el!!sér markantne vypracoval vzťahy medz! s lužobnfkom a 
aristokratmi - najm!! vo Flgarov! a v Donovi Glovann!m. No 
p rekvapuje týmto sociálnym aspektom aj v únose zo serailu 
a v Carovnej flaute. Ponne!lov Mozart je však napriek triedne· 
mu hJad!sku nie politický rovoluc!onllr - skOt· burcuje v od· 
kr9vanl pravdy, bludisk Iudského srdca a je pevne zakotvený 
v dobe, z ktorej pochádza outor l hrdinovia jeho opier. Pan· 
ne lle vld( a Inscenuje kozmos majstrovských opier Mozarta 
ako veJkťl Judskú komédiu (.,Comédle humalne" ). Napriek 
všetkým ohrozeniam Judského s rdca je však Mozartov svet 
harmonický. Toho sa pridržiava Inscenátor aj vonkaJšfm rám· 
com preds tavenf, v ktorom pevný barokový c harak ter je du· 
plňaný farebnou mozaikou drapér!f (prevládu čierna, biela, 
sépiová a hnedá torba) . Scéna umoZnuje rýchlu premenu, no· 
vú s!tullclu jednoduchým! doplnkami - zilbrad!fm, balkónom, 
žaluz!ou, náznakom brány a pod. Napriek jednotnému postu· 
pu režiséra má každá opera svoju Identitu 11 bVOJráznost -
obyčajne charakterizovanú dobov9m predmetom, čl rekvizitou. 
Ko$t9my sú v mnohom podobné, čim režisér dokazuje, že mOcln 
osemdesiatych rokov 18. s toročia bola s koro rovnaká vo Vied· 

nl, v Neapole, čl v Sevllle. Styl!stlcká Ikonografia !!ll presne 
drž! predlohy, hoc! Ponne!le použfva niektoré drastické zviiĽ· 
lienia . Napriklad Leporello nemá pr! registrovej árii maly ze\· 
ptsntk, ako je zvykom v Inscenáciách Dona Giovanniho, alo 
nasl so sebou obrovskú knihu, doslova .,sexatlas". Ináč - pri 
hereckom vedeni - sa režisér drtf nielen psychologických 
daností, ale aj dobových spoločenských zvyk losti. Tak Figaro 
- pr! všetkej spurnosti - je lokajom grófa Almav!vu, Lepo· 
re!lo koná tak, Ilko by chcel byt vernou kópiou dona Giovan· 
nlho, dvaja hlavn! hrdinovia z Cost tan tutle s ú oficiermi upa
daJ úCe) armády ... Kollnske Inscenácie tvoria jeden velk9 ob· 
lúk, v ktorom vrcholom to Figarova svadba, komédia, ktorll 
najt•eal!st!ckejs!e znázornuje omyly a hladanla Judského srdca. 
Mohl! by sme povedať, že je to najfudskejšto dielo zo vlletkých 
Mozartov9ch opier . 

)BAN-PJBRRI PONNBLLI vo vfrokocb o mo:cartovskom cyk· 
le v Kolfne nad Rfnom: 

.,Vezmime sl takt pojom, ako je sloboda - konkrétne v opa· 
re Don Giovanni. Inscenoval som dielo tak, Ze sloboda mil 
vl!dy ln9 zmysel pre jednotllv9ch h rd inov opery. Pre dona Gia· 
vann!ho je to sloboda v zmy!.olnost!. Tercet masiek chápe s lo· 
bodu v zmysle osvleteneckého meštlactva: spoločnost musi 
byt oslobodená od takého zjavu eko Je Giovanni. Pre LeporeiiH 
má um to pojom s koro metafyzický v9zmun - je · to oslobodo· 
me !ia od pupočnej Snúry, ktorou je pripútaný k Giovanni· 
mu". 

.,La clemenza dl Tito - geniá lna partitúra a nie dielo cho· 
rého muža, ktorý siaha po smrti, pf~uc súčasne Carovnú flau
tu a Requiem. V tejto opere JB velmi mnoho z toho, čo rca· 
l!zoval! s k!adatellll o storočie nes kôr. Zaujfmavé jo, že jod· 
nan!a a psychoiOg!a rfmskych cisárov môžu vzruslf dlvlikl1 
l dnes - l lced žije v Inej dobo. V tomto diele sa totiž rio:>!a 
vec! nadčasové: problé m s lobody a prlaters tva v etickom 
zmysle. Ze je to skutočno záleiltos t 11j 20. storočia dokazuje 
taky Camus vo svojom diele .,Spravodl!vi", kdo sa zaoberá 
tým Istým problémom", 

.,vera sa dl1kutuje o sp!evanr v originále. Osobne sl mysUm, 
že Zladen pt•eklad nenahradl pôvodný text, ktorý je s pojený 
s hudbou. No pritom považujem zn Intelektuálnu namys!enost, 
aby sme od Judf žiadnU ovládanie jazyka or!g!n<llu. Nev!cHm 
! ladne praktické rlesen!e tohto p roblé mu - snáď Iba vtedy 
by bola mol!nos( porovná va nia, keby bol! dvo úplne rozdielno 
obsadenia tej Is to) Inscenácie: tedno by s p10valo tex t v or!gl· 
oálo, druhé v reči krajmy, kde sa l<us hrá. Pt·avda, to jo tea· 
rotlcké riešenie. V Kaline nad Rýnom sme texty ponechali 
v tom znen!, v akom Ich pfsal Mozart". 

(Preklad: E. Slaneková) 

Dva koncerty Sumfonlck'ello orclte~t; u 
Lenlngradskel filharmónie v rómct abCI 
nentného cyklu SF sa stali 11elkou udo 
losfou hudobne/ Bratislavy. Dirigent Nee 
me Tetrvl uviedol na prvom z koncert w 
Selutrezd.du N. Rimskeho-Korsakova, Pro 
koftevov III. klavtrny koncert C dur, 
op. 26 11 brllantnom predvedent mladého 

p1anistu Alexandrn Slobod/amka a 2. sui 
IU Dafn/:, a Chloe od Maurice Ravela. Na 
mtmkach vtdtme vzd.cnych hostf v prle~ 
toroch SF a na prlfatt u ministra kultú 
ry SSR Miroslava Vd.lka. SymfontckO or 
chester Lenlngradskel filharmónie vzni 
kol 11 r. 1931 prl Lenlngradskom vOborf: 

pre rozltlas. Nczabudnutelnou, dnes u! 
historickou udalosťou, bolo teho uvedeme 
VII. symfónie D. SostakovlCa dňa 9. au· 
qusta 1942 uo velkel slenl Lenlngradskef 
filharmónie. K nafu!Jznamnet~tm std.Iym 
•/Ir/gentom l l'lllsa pntr/11 K. Eltasberg, N 
UablnouU: a A. /ansons. Snímky: J. Vrllk 

Zo zahraničia 
V kongresovej h a le Robotnfcka • 

ho domu • Linzi bol koncert Com• 
bo kvinteta Louisa Hayesa, ktorf 
tu predviedol program tzv. .,kla· 
s 11:kc j pop music", Skupina vycb6• 
liza i týlovo z hudby, ktorá sa pre. 
sadila koncom 50. rokov, (R~ 

Slávny americký súbor - ko· 
murné kvarteto Soni Ventorum 
vznikol v r. 1961, kedy Pablo Ca· 
sal pozval členov telesa na od• 
doJenie dychových nástrojov kon· 
zenatórla v Puerta Rlco. V r . 19111 
sa kvarteto nastálo usfdlllo pri 
Univot•s!ty of Washington v Seatt• 
le. Son! Ventorum i!asto koncertu• 
je v mnohých krajinách )ulnej 1 
Severnej Ameriky. Pablo Casala 
pokladal toto dychové kvarteto 11 
jeden z najlepiích súborov svoj• 
ho d ruhu na_ svete. (H. L.) 

Grefologické oddelenie Jondýa. 
akej krimin6lnej ústredne Scot· 
land Yard 1a podlelalo oa dôlta· 
zoch o tom, la notov6 r ukopisy 1 0 
14. storočia, uloien6 ., hlstorlc· 
kej knihovni Kraslnsklch (PĽR) si 
dielom an6mebo sldadatafl 1 o!J. 
dobia renesancie G. Dufaya. (lA)1 

Pierre Boulel vydal sdl!asne dYI 
knihy. Par volont6 et par basar 
(vydavatefltvo Seull) ja drioa 
rozhovorov pre belgický roahlaa 
a televfzlu v rokoch 1972-74. Ta 
aa Boulez vyslovuje nielen k viBit• 
ným s kladbém, ale polemizuJe aJ 
11 mnohými n61ormi oa umenie. 
Druhá kniha Ls Mu1lque en pro· 
jokt (vydavatelstvo Galllmard) li 
kolektfvnym dielom, ktorý pred. 
s tavujo výber t extov Boulezovýcli 
spolupracovnfkov v Jn&tatut de ra· 
chercbo et de coordination acou1• 
!!_qu~uslque. (H. _L. ) 

Polsk6 skladatefka Kry1tyna 
Moszumanska-Nazarova napfaala 
skladbu pre zbor a orchester .,Pof· 
ské madony". Dielo, ktor~! z!1kalo 
v r . 1974 2. cenu ne súťetl vo Var• 
~ove, predviedli v aprfll t. r. • Kra· 
kove pod taktovkou )eray Katlewl• 
cz o. 

Na programe tohtorol!ntho (81, 
Uvalu Maggio Muslcale Florentino 
(od 13. V. - 2. Vl.J boli opery 
Henzeho - Kráf )aleň, Deauua 
- Einstein a Glucka - Odeus, 
ďalej tr! balety a n lekofko kon· 
certov l ret:ltálov, na ktorých o . 1. 
vystúpil S. Richter. K charakte· 
rist!ckým črtám fes tivalu molno 
prirátať to, i e patri k najatarllm 
v Taliansku a prevaha scenickfch 
d iel sa uvádza v divadlách a d· 
l_lr_a_d_á_ch __ F_Io_re_nc~!~e.~----------

Serge j Llfar, známy tanel!nUi, 
choreograf, teoretik a novátor ba· 
letnúho umenia 40 rokov viedol 
balet parihkej opery. )e zaklada· 
terum a prednuatefom Choreogra• 
fickúho listavu v Parili a Unlver• 
zity tanca pri Sorbone. Nedávna 
navitlvil muzeum Karola Szyma· 
nowskeho v Zakopanom. Bol to 
pravo on, i:o pred 40 rokmi pri· 
pt•avll v Paríži premiéru Szyma• 
nowskelio baletu Harnassli. 

V Parili zomrel fra ocúuky 
skladatcr a dirigent Joa n Maril· 
non, dlhoročný orgenldtor a we• 
d(lci s líivnych koncertov Lamou• 
reux. Bol •ôrom orchestrov v Lon
dýne, Tel-Avive, Dullseldorte a • 
Parfti (Orchostro National d• 
ORTF) . Ako sk ladater bol pod •ll· 
ným vplyvom svojho u~ltara AJ· 
berla Roussela a Bélu Bnrt6ka, 

V riímci 1lnt kubánsko) kulltlry 
v Polsku vystúpila v Lodi! s6Jisl· 
ka Nórod noj opery v Havana 
Yolanda Herna ndezová, ktorá ab· 
solvovala Konzervatórium v Hafl· 
ne, ltudovala na moskovskom Kon· 
zervat6rlu a v r . 1974 ztskala ml· 
morladnu cenu na Cajkovského 
súťaži v Moskve za Interpretáciu 
Roman ef. 

V prveJ polovici aprtla bol v U· 
nlngrade XII. ročnfk resllvalu 16· 
časnej hudby Leningradská hudob· 
ná jar. Uola to prezentácia najmi 
diel sovietskych autorov a sdbo· 
rov. Zazneli napr . skladby Peh·o· 
va, Slonlmsk6ho, Archimadrltova, 
Ti!čenka. No Zväze skladaterov v 
Leningrade prohrúvall d ujemcorn 
ďa lille ~>ymfonické a komornfi 
skladby ná dnjných lc nhHtradsktch 
nntorov f napr. Uspen<~kébo, Grhn· 
binda .. . }. Pro hosti uspnrladali 
nádtovu dal!c, kdo plsal s vojo 
posledne diele Dmltt•lf Sostakovll!. 
Podobne ako festival LcnlnJ(rlld · 
skfl bielo noel bola Leningradská 
hudobná far at verkoo prehliad· 
kou temoj§lebo baletného umflnla 
- tentm•az núčosniíhn. Fn11tival se 
knnol 7il velkého záujmu počet· 
ných zahraničných hos ti. 



za Antonom Cígerom Tatransko! L01nnicl •• atal 
umeleckým ndúclm okrean6ho 
u~llefsk6ho apeY6ckaho zboru 
,.Tatran", a ktorfm dok6zal po
čas )adln6ho ikolakého roku 
absoiYovat al 50 koncertov. To· 
muto aúboru vanoYal a a nim 
predviedol noju 'poslednú dč
~lu skladbu ,,PozdrBY slobodne) 
rodnej zemi", ktorou udal hold 
naiim Ollobodllelom. Z podne
tu Antona Cfaera unikol a 
dnes u l upustil pant korene 
" Festival podtatranskfcb sped
líikov" v TatranskeJ Lomnici, na 
ktorom aa kaldorot!aa dl!aat
laja aal 10 datakfoh lkolakfcb 
apadckych sboro'f. 

l ponililolč 17. má ja zomriil 
po íllhef a ťalkej choroba vo 
vaka 15 rokov hudobný pada· 
s6s, ekladatel, zbormajster 8 

OrJBIIIz6tor hudobného J iYOIB 
Anton Cfsi r. Narodil sa roku 
1911 v Krupine. UJ tu sa p reja
vilo teho hudobné nadania; sys
tematicky sa zai!al venovať i tú
ditim hudby najprv na Ui!ltef· 
akom á stave v Leviciach, ne
ekilr na Hudobná) a dramatic
keJ akadémii v Bratis lave. Pr
vfm poradcom v kompozli!noj 
technike mu bol Viliam Flgui
Byatrý, neskilr mal na Cfgero· 
•• tYorbu, ale aj flvotné ciele 
rozbodujicl vplyv Oskar Ned
bal - pod jeho vedenfm lla 
rozhodol pokrai:ovat v budob· 
ných IUidiách na Hudobnej 
akadtmll v Záhrebe. Po nánate 
do vlasti sa aúsll·edil na roz
voj hudobného !Ivota naJprv v 
tadol a potom • Martino, kde 
nadvlual úzku spoluprácu s 
Maticou aloyanskou, v t!om po
krai!ovat a! do konca ll•ota. 
Pol!n Jtlsobenla v Trnave 
(1845-51) vala IIYC)Ioh sH l hu· 
'dobniJ Invencia vlolll do ro
botnfekiho apevokolu " Brad· 
Iaa•, ktorfmu venonl aj n le
ktorll zo nojlch skladieb -
umelfch p iesn(, 1!1 dprav. Poda• 
rllo sa mu tu zalollť aj 110-
t!lenný aymfonlckf orchester, 

na ktorého koncertoch bol ata
lym poaluohílíom Mikulllii 
Scbníider-Trnanký, 1 ktorS'm 
Anton Cfgar nadviaza l blf~:ko 
osobnt prlatafstvo. V r oku 
1951, kedy bol poverený zaJo
Jlf slovenskA hudobn6 lkolu v 
Kalmarku, priiiel na východné 
SloYanllko a tu p6sobil v rilz· 
nych maatbh a obl81tiach hu
dobného lkolatn do konca 
nojbo IIYota. Organizovanlm 
caloveliirných komorných kon
certov, ktorfch program tvori
lo vličilnou siAčikod kvarteto 
a Antonom Cfsarom za pultom 
1. baallatu, rozvfrll hladinu hu
dobného diania nielen v aamot
nom Kilmarku, ala i v celej 
tatranskej oblasti. Podobne s 
orches trom ĽIU v Kalmarku 
alsknal uznanlli na rôznych 
aúťaliacb, festivaloch a pod. 
Neaktlr, \(edy sa atal vedCíolm 
hudobného odboru pedagogic
kej lkoly v Pralove, zamarel 
svoju naCínnnt lnlclatha aa 
zrladinla vysokolkolak6bo apa
<táckaho s boru, obnovenie llln· 
ncati apívokolu " Moysaa" a 
"!arii-Dukla"; bol aj profqlo· 
nálnym dirigentom PUĽS·u, 16· 
tllltliO'fal aa saaadnatf • rlz
nycb porot6oh a poradafcll 
zborooh pri apidoki abory, 
Judov6 l armUna tvorlvoat. Po
pri funkcll rladttara tlU • 

Anton Cfaer aa uoblral a) 
taorltlckfm b6danlm, naplaal 
nlektort pr6ce na ttmu "ako 
pot!tvaf hudbu", "ako apla
vat?", "alo'fBnak6 Judo•6 pla
aeft .. , venoval aa ablaranlu alo· 
vanakfoll Judovfoh pl11nl, kto
rt soatavll do troch sblarok 
( apomalma aaiKIIl sblerku 
" 3000 alovaaekfcll JudoYfcll 
plllllf od ICyato IMI Zemplfn"). 
Nlemanet vfaamd li al jaho 
kollliKIIIIld t'forba, ktort t'forl 
aal 411 llfail - 'lilltana tpra• 
lado..felt pl1111f. . Zloltl mn ol· 
am llrmnlalrfalt a •Jaatanaa· 
kfeli aboro•, amilfati pllaf, 
uJadbf ,,. komont atborr, 
all aj konaartJ, kaadt)' a ae6-
alokt •tela. 

L!DIA UIIANelKOVl 

Pozvánka do ·opery 
znamina}11 v mozaika 33 aíz6n 
pri opere svetl6 body, na kto· 
ré al r 6d zaapomfnam, aj ked 
som adll vyst11penla a hosfova
nla mnoh9ch vynlkajllclch spe
vákov svetového mena. Obraz
ne by som nazval tieto 1!rlepky 
spomienok: domov a avet. 

~ daeinej poadnkti do ope· 
ry dhame slovo barytonistovi 
Jurajovi Wladarmanovl. 

Pochádzam z hudobn!ckej ro
a loy. Mladš! brat mOJho otca 
- Bedrlch Antonin - bol zoli
my organovf VIrtuóz a vyznam
ný pedagóg na p l·azskom Kon
zervatóriu, nesk01· l na AMU. 
U nebo itudovall mnoh( s loven
skí umelci, o. l. Aloxandor Moy
zes a ján Cikker. Alo aj mój 
otec bol znnmenitý muzikant. 
Už p redkovia patl'ili k typiC
kým českym kontorom. V t r.j
to tradfcll pokračoval aj otoc. 
~yrastal som teda skutočne v 
hudobnom prostrodf. Ako 
svláštna odmena pre ~lakov 
meštianskej školy, kdo bol otec 
rladite!om, bola každoročn~ 
návšteva Národného divadla v 
Prahe. Tu som sa stretol po P ľ· 
vý raz aj s operou Dullbo t-. Ko
by som bol vtedy tusll, ako 51 
tOto operu ,.u~ijem" V pOSl'l· 
vách Budlvo)a a Vladis lava! Na 
Slonnaku hrá me nllllo Smeta
noYfch opier! Okre m Predanej 
nnesty sa objav( no repertoá 
rl častejile iba Hubička. A 
,radsa v ,metanovských dio· 
Iach je ukry té vera hudobnej 
krásy. Nikdy nezabudnrm nn 
jedlnei!ného smotanovskóho In
terpreta - národ nóho umol
'ca Václava Bodnára. Vlo1.o mn 
k nemu l osobnrt spomlenk1: 
lebo Jndlspoz!cll v<fal!!m zn to, 
!e som dostal prvú \(li/!šlu tHo· 
hu - Krušlnu v Prednncj ne
veste. Alo zájdem ešte viac do 
histórie sm'etanovských s pev 1-
kov. Ako mnoht !nt sklodote
lla, mal aj Smotana svolho nb· 
Jtibenóho lntorproto . Bol n•m 
znamenitý, rozsahom hlnsu vy· 
soko polo7.en9 barytonis ta Jo· 
$0{ Lev. Prč neho (Iná!! no· 
1lstupn9 skladalo!) dop!sal do 
niektorých oplor s pevácku 
vložku, áriu. Dve z nich -,.)on 
]Iné .. z Certovej s tony a "Tvuj 
obrat dtvko·· z opery Brnnlboi'l 
v Cechách - sú skúšobným ka
miiňom kantilény, <llhóho dy
chu a najmä vysokeJ hlasove j 

l'i'Ci' ii'**C*''''I' 

polohy s peváka . Zakladatei 
českej opery - Smotana - to 
nemal Johké ani u kritikov, ani 
u spevákov. AJ U renomovaní 
ho obvlňovall z toho, že je ne
splevate!ný. Jeho hudba vraj 
nli!f hlasivky. Pravda, s odstu
pom desa(roč! sa podobné vý
hrady zdajtl smiešne. 

Od spomienok na p rvé úlohy 
v Ceskom lldovom divadle v 
Brne prejdem k svojmu pOsobe· 
ntu v Brullslave, kde ma p r i
viedol ndrodny umelec Zdenek 
Chulebala. Bolo to v ~ezón11 
1952-53. Spomlnam si na Cha
labalu nlolen ako na velkého 
operného dirigenta, organlzíl· 
toro, ole l oko pohotové ho dls· 
kutéra a dobrého ochrancu 
mladých. Prvou slovensky spte· 
va nou Qlohou v SND bol pro 
mila Figaro z Barble ru zo Se
villy. K te jto Oloho ma vta~u 
es te jedna spomienka. V r~ku 
1956 som dostal !Jtudljné s ti
pendium na roslival a lnterpre
t!lčné kurzy do Salzburgu. Cho
dil som nielen na preds tavcmo 
11 koncerty, nic l nu hodiny s po
vu do triedy pror. Lotta Schoe
nn, známej mozartovske) spe
váčky. Do Mozarthea som pri
:.lcl optH zo tri roky - ale Jen 
uko ntlvs tovnlk fosllvulu. Po
Zdl'UVII som so s bývalou pro
rnsorkou a známymi 11 počl'ls 
pt·ochádzky po budove som zn
čul nlidhorné tóny mutskóho 
hlasu. Usudzoval som, že v 
triede cvt!!! niekto z opern9ch 
spevlikov, t1člnkujllclch na ros
llva le. Nedalo ml to a zaklopal 
som na dvore. Bol tam nepatr
ný človloi!lk, v !;atách, ktoré 
t11ivno vy!íll z módy. Nechcelo 
~;a ml von(, žo právo on mM.c 
tuk: dobre s plevat. O dva dni 
51llO sa dozvedeli, f.o volkt\ spo· 
vt\cku s llfož v Salzburgu vyhral 
akýsi Herloa z Rumunska. ZlaT, 
nikdy s om llo nepo!!ul v pies
ilovom recitále. Alo Figara 
spieval aj v Bratislave - a vy· 
nlka júcol Bolo to v roku 1961. 

Tieto spomienky zdan livo 
spolu nesúvisia. Pre mila však 

Z. A. 

OD ROKU 1965 sa v CeskQch 
Budéjoulclach pravidelne v md
ll koncerty za Qčastt zahraniC· 
ných t domdclch umelcov. V 
posledných rokoch sa Ich ztl
ču!>ttluJil aJ umelci zo Sl omm· 
ska. 1 'ohtoročn~ MAJOVI! KON
CBRZ'Y D~UZBY prebiehali uel
mt tíspe!me v Ceskom Krumlo· 
ve, Pisku, Pelhrlmoue, Ce$kfích 
BudEJoviciach a u Kapltct. Zlí· 
~astnlll sa Ich souletskl spe
udcl Galina Plsarenkoud a Ana 
toll/ MBeuskt/ z Moskuy, balet
ný pdr Bwa Glowacka a Nllo§ 
Andrzejcr.ak z Var§auy. Vermz 
tíspfl!m~ bolo vystapenle Clenky 
SND z Brallslauy Ru!eny lllen 
bergeroueJ. Spievala z Morav
ských dospeuou A. Duofdka 
{" Hra/, muztko hraj" J so za sl . 
umelkyf'iou Stanisl avou Sou~ko 
uou, drlu Oľgy z opery BugP.n 
Onegltl a z tetlstet opery duoJ· 
:.peu Tatjany a Olgy s Galinou 
Ptsarenkouou. Tieto koncerty 
:.a snat:la o noutí f ormu, kto· 
reJ ndpllfou Je drutba. 

- JR-

Konkurz 
Vedenia opery llovanektho 

n6rodntho divadla " Bratlalava 
Yyplaufa konkura do opern6bo 
zbora - pN vlltky hlaaovt 
skupiny (aoprAn, alt, tenor, 
bas). 

Podmienky: Ukoni!inlli Kon
zenat6rla alebo VKMU, nková 
hranica - 11 lien 30, a mulov 
35 rokuv. 

Konkurz bada dlia 24. j6na 
1971 o 11,00 hodina v ektlob· 
nl zboru, Gork6ho ul. t. 4. 

Prlblélky poalelajt~ na adre
su: UmalacU apr6va o,-ry 
SND, Bratlslan, Gork6bo č. 2, 
PSC 11!11 311. Caatovn6 bradlma 
Iba prl)atfm aah6daallom. 
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CESKOSLOVENSK'f ROZHLAS V BRATISLA VE, 
HLA VN .A REDAKCIA HUDOBNlHO VYSIELANIA 

vyplsu jJ 11úfa:Z na pOvodné auto1·ské tex
ty hudobno-vzdelávac!ch reléclf. 
NAmatový okruh: lubovotná téma z ob· 

last! slovenskej hudobnej kulttlry 20. 
stor.; alebo európskej hudobnej kul
túry 18.-20. storočl11. 

K toltu pripojte nasledujQce údaje: 
mono, adresa, vak, vzdelanie a zameat· 
nan le. 

Slltažné prac• vyllodnotr odborn4 ko-
misia, k tor• udeU tieto ceny: 

l. C8ll8 4000,- Kčs 

XXl. piešťanský festival 1976 
Na pofcsť XV. zjazdu Komunistickej strany 

Ceskoslovenska 
~tvrtok 17. j6na - 17,00 hod. - Zelon6 val a Slonn 

FANFÄROVÝ KONCERT 
účinkuJe: FANFÄROVÝ SÚBOR KONZERVATORIA: N. BRA:• 

TISLA VE 
Na p rograme: Fanfáry, iotrády, s taré tanci a 'fBiod IO' 

náty majstrov 11.-18. atoročla 
20,00 bod. - Koncertná sieň Slovan 

Slbnoatn6 otyorenia Pieitanskíbo festivalu 1971 
Sym f on ic ký koncert 
SLOVENSKA FILHARMONIA 
Diri1ant: Dr. ĽUDOVIT RAJTER 
S6llatka: NILLA PIBRROU, haalf - l•6dako 
Na programe: Moysea, DvorAk, Maaor1akll 

Piatok 11. f6na - 20,110 hod. - Alllflte6ter 
VIliam llllll·llratrý: 
DITVAN 
DIVADLO J. G. TAJDVSKIHO - BANid IYI!IIt4 

Stnda 23. j6aa - 11,00 a 15,00 hod. - Alllflt16t" 
Pialťanakf taathal difom 
Jaor Moroso•: 
OOICTOR JAJBOLI 
BALET SND BRATISLAVA 

ltvrtnk 24. jllna - 11,00 hod. - 1Connrtn6 all• llciYaa 
MUda l nfcky koncert 
STÄTNY KOMORN! ORCHISTIUt ZJLINA 
Dirigent: JAN :VALTA 
S6llsta: MILOS ZELENKA, altara 
Na proarama: Cikker, Giuliani, Moaart 

18,110 bod. - Koncartn6 atal Slo'fan 
Sym f onlokf koncert 
SLOVINSKA FILHARMONIA 
Dirigent: RENt KLOPFBNSTIIN - l•aflllariíie _ 
861lata: PHILIPPE INTRIMONT, kl8'flr fraaiiiilie 
Na proarama: Bňthoven, Cajkonklj, Maadtlllolua·Baf• 
tholdy 

Piatok 15. Jtaa - 20,00 bod. -AIIlfita6ter 
Glacomo Pacclnl: 
MADAMB BUTTERFLY 
SND - BRATISLAVA 

ltreda 30. fdna - 20,00 bod. - Koncertn' alili Slovan 
IComornf koncert 

ITATNY KOMORNf ORCHESTBlt !ILINA 
Dlrisant: DIETER KNOTHB - NDR 
Spolu41Hnkuje: BERLINER SINGAKADEMIE - NDR 
Na programe: G. F. Hä ndel 

ltntok 1. jella - 20,00 hod. - Koncertn' siali Slona 
Symfonlckf koncert 
SLOVENSKA FILHARMONIA 
Dirigent: KAZUO JAMADA - Japonsko 
S6Jlstka: TATIANA FRANOVA 
Na programe: Ferencz!, Rachmaninov, Birlloa 

Piatok 2. )41a - 20,00 bod. - Amfiteáter 
B. V. Aaaflev: 
BACHCISARAJSKÄ FONTANA 
BALET SND - BRATISLAVA 

Utorok 8. j61a - 20,00 hod. - Koncer tn6 alall Slonn 
Komorn f kon cer t 
SLOVENSKf KOMOR NÝ ORCHESTER 
Umelecký ndCicl : BOHDAN WARCHA{; 
S61l1ta: EDUARD TATEVOSjAN, huMie - ZSSR 
Na programe: Bach, Mozart 

Stvrtok 8. Jú la - 20,00 hod. - Koncartn6 aieli Slona 
Symfonlnkf koncert 
ITATNA Fll,HARMONIA KOŠICE 
DlrlgPnt : EDUARD RAHN - Vene1uela 
S61i11ta: VENCESLAV NIKOLOV, čelo - Bulharsko 
Na proarama: Mendalssohn-Bartholdy, Cajkonklj, St.aU• 

mann 
Piatok 9. jella - 20,00 bod. - AmUta6tar 

Bedi'Jch Smeta na: 
PREOANA NEVESTA 
DIVADLO ). G. TA)OVSKf:HO - BANSKA BYSTRICA 

Utorok 13. jella - 20,00 bod. - Koncertné sieň Slovan 
Koncert na počesť 100. výročia narodenia národného umel· 
ca Ivana Kraaku - vyhlásenie CENY MESTA PIESfAN 10 
ICICale na povodni hudobné dialo 
VECER HUDBY A PO~ZIE ,.NOX ET SOLlTUDO" 
RecltujCI: n6rodný umelec VILIAM ZÄBORSKÝ, HILDA Ml· 

CHALlKOVA 
SplevajQ : VIKTORIA STRACENSKA a HANA STOLFOVA 
Na programe: Pohla Ivana Krusku, hudobní d iela Sucho· 

Ile, Sohnaldra-Trnavske ho, f iguia·Bystrébo, Mlkulu 
Stvrtok 15. júla - 20,00 hod. - Empfrové divadlo Hloho'feo 

Pieaňovt reci t á l 
ROSWITHA TREXLER, llOprán - NDR 
Pri klavfrl : Dr. FRITZ NANNENliERG - NDR 
Na p rograme: Plesne z Bachových i!las 

Utorok 20. júla - 20,00 hud. - Koncurtná sleil Slovan 
Komot• n ý ko n co•· t 
STUTTGARTSKt KLAVIRNE TRIO - NSR 
Na programe: Beolhoven, Schumann, Ravel 

Stvrtok 22, jCila - 20,00 hod. - Koncertuti sieň Slovan 
Symfonický konc er t 
STATNY SYMFONJCKf ORCHESTER - GOTTWALDOV 
Dlrlsent: ANTAL )ANCSOVICS - Mad'arsko 
S61isla: VLADIMIR MENDELSSOHN, viola - Rumunsko 
Na prosrame: Mozart, Beethoven, Haydn 

Strada 28. júla - 20,00 hod. - Koncertná sieň Slovan 
Klavhny re clt61 
ROSA SABATER - Spanlel1ko 
Na programe: Scarla tll, Baetboven, Brahma, Albetlz 

Sobota 31. jllla - 20,00 hod. - Koncertná sieň Slovan 
Sl6Ynostné zakončenia Pieitanakého festivalu 19711 
Symfonický koncert 
STATNY SYMFONICKÝ ORCHESTER - GOTTWALDOV 
Dlrlsent: STANISLAV MACURA -
S61latl: PETER DVORSKÝ, tenor - BOHUSLAV MATOU

IEIC, husle 
Ne proarama: Cikker, Suchoň, Dvoi'ák , Cajkonklj, Brahma, 

Beat bo van 
ZMENA PROGRAMU A OBSADENIA VYHRADENÄI 

forma: dramot1zác1a, pásmo, i;ty llzovaná 
roport4!1 rozhlasov• črta, raaturG 1 
pod. 

aouab: 6-12 strojom ptsoných s tr4n v 
troch &xnmplároch (l stl·ana 30 riad
kov) podla zvolene j formy. 

tldvierka aúta~e: 30. november 197!1. 
~yhláa1nle výsledkov sútaže: 31. jarmá

ra 1977. 
Podmienky súťde : sútd JO neanonymn6 

a mO!e sa je j tllčastmt ka l:dý obtan 
CSSR. 
SQťa!né prilcc adresujte: Cs. rozhlas, 

Hlavná rodokcla hudobnóho vyslolaow, 
,,Hudobno·v.:dolávacla súto.t", Zochova 1, 
89Zll &ratls l&va. 

2. cena 3000,- Kčs 
3. cena 2000,- Kčs 
Komisia al vyhradzuje pt·,vo nlektorG 

z cien ne udellf, resp. niektorú 1 cien 
l'OZdellf. 

Odmanoné l)r•ce zaradfmo do vyslelu· 
nla a budeme Ich honorovať podfa plat· 
nOho honorllrov6ho sadzobníka Cs. roz
hlasu. 

Su tain6 práco. ktoré nebudú odmeni'J 
nó, ala budQ spinet krtt6rlá hudobnél..o 
vysielania C:s. rozhlasu, použijeme vo vy· 
~lola n! a budeme Ich honorovať. 

Cl>. rozhla s na Slovensku s l vyhr11dzu· 
jr prcivo pl'lspovky zaslané do súCaZe ns · 
vr aca(. 

HUDOBNr ZIVOT - dvojt9!dannfk. Vydáva Slovkoncert vo Vydavatelstvo 
OBZOR, n . p ., ul. Cs. armády 35, 893 36 Bratislava. Vedtlcl redaktor: dr. Zden 
ko Novái!ek, CSc. Redakl!n6 rada: Pavol Bagin, Cubomfr C!!ek, prom. btst 
Ladislav DOla, Mllol jurkovič, AloJz Luknár, prom. pod. Zdenko Mikula 
dr. Michal Palovčfk, dr. Gus táv Papp, Mirosla v Sulc, Bohumil Trne~ka, Bar 
tolomaJ Urbanec. Adresa redakcie: Gorkého 13/VI., 893 36 Bratis lava, te le fOn 
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waldovo nám. 48/IV. 80510 Bratislava. ObJednávky odberatefov v zahr11ntt' 
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ledn~ho v9tla~ku 2,- Ki!s. Nooblodnané rukopisy sa nevraciiJO. 
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Pfsané pre Hudobný život 
A. l. ORFIONOV 

HISfORIA 
EIKÉHO DIVADLA 

Kremelskg Dvorec zJazdov, kde sa kond čast produkcii VelkiJ ho diiJadla 11 Muskve. 

ll. 

Baletn9 súbor vytváral celo· 
večerné jednoaktové balety. K 
najpozoruhodnejšlm jednoak
tov9m baletom patrill ,,Carmen 
- suita" skledatefov G. Bize 
ta a R. ~l!edrlna, Prokofievov 
1,Porul!lk Kile", "Peter a vlk", 
ako aj ~- Karetnl\covovl "Geo
l6govla". V celovečern9ch 
predstaveniach boli zastúpeni 
skladatelia v9chodn9ch rPpltb· 
)ík - s. BelasaJ1an: "Lejll a 
Madlun", V. Vlasov. "Aser" a 
Mellkov: .,Légenda o 16skfi". 
Obrovskíi prácu vykonal balet· 
ný kolektív pri treteJ rPdekrtl 
Chačaturianovho "Spartaka", 
ovenčenllho Lenmovou cf'nou. 

Niektor! tanPčnlcl sl vy~ku 
~a ll svoje schopnosti Ile z v 
chorP.o,QriiiH'kf'j pro[P.sll. Vlodi 
mir Vaslliev postllVII ,. Ikar,, ·· 
S. Slonhnského. PrPdStiiVI'rliH 
vyJadrovalo odvekú tC1i.hu f.lo 
veka po odpútaní sa od ze ne 
k výšinám, bolo apoteózou od 
vahy a smelosti. 

lludba Rodiona Stedrlna bola 
podkladom aJ celovečerného 
baletu "Anna Kareninová" po· 
d!a známeho románu Ľve Tol· 
stého. Balety Sčedrina holi v 
mnohom spnt~ s o~obnos r ou vy
nlkaJt1ceJ tunPčnice Maje Pli 
serkej, ktorá stala pn zrocle 
obidvoch béllf'lnych predc;tave· 
nf ako predo;tavitPfka lllavn9ch 
uloh. Z tvor1vej dlPine hlavn•!· 
ho baletnilho mabtra ju rija Gri · 
gorovii!a vyslo baletné pred· 
stavenie na historickú tllmu -
,,Tvan Hrozný". Prokofievovll 
tllm. hudba (k rovnomenn~mu 
!il mu l. prepracovaná l\11cllai· 
lom Culaklm, Inšpirovala Gri 
gorovlča k stíčasnému Insee· 
načnému riešeniu, v ktorom je 
obrovská úlolle určená ruské 
mu fu du (zvonári). Balet je 
zložen9 z viacerých oddelen9ch 
fragmentov a je predchnut9 
symbolikou. Nezabudnutefné 
postavy hlavných hrdinov vy
tvárajťí Jurij Vladlmirov a V. 
Vaslliev (l. Hrozn9l. Nattíl in 
Bessmertnovov6 ( Anastasla l a 
B. Akimov ( Kurbskll}. 

v. Bokkorová postavne v ju
bllP.jnPj srzóne zaujhnavé ko· 
m1cké bAletné predstavenie ne 
hudbu T. Chrennikova: "Lác;kou 
z11 lásku". V súčasnosti sa kon
l'ia pnpravné práce premiéra· 
vého uvPdenla nového baletu 
'Andreja E~paja ,,Angara" (na 
name! divadelnej hry Arbnzn· 
\'ovej "Irkutskej hlstórte"j. ... 

V sedemdesla tycli rokoch po· 
kračoval operný súbor v ďal
šom osvojovant sl tvorivého od· 
kazu nášho v9znomného sfll'as
nfka Sergeja Prokofieva. Vefk9 
ťlspech nielen v Sovietskom 
zvl!ze, ale aJ pri zahranlčn9ch 
zájazdoch mali Jeho operv 

Semjon Kotko" 11 ,.ITI'áč" Pr· 
;ú z nich tnscP.novall k stém11 
v9ročlu narodenia V. I r Pm na 
v roku 1!170 OpPI'a, nHphnn.\ 
podla pov1edl..y Valen tina Kata 
java (Ja, syn pracn]ÍIC:Pilo In 
du l vvkrpsfuje udalosti n.1 
t;kra1lne v roku 1!118 po \P•í 
de rls.\r~kvcll \O Is\\ , pori pn ro 
vanýrh dom.ICJmi hajdllmnkml 
PrPdstaveme uvádzalo divadlo 
*ti Jl)i ~m drubom hosto- Vladislav Ptauko 

vani v Miláne v roku 1973. Pro
kotlevovu prvotinu - "Hráč" 
- naplsantí ešte v mladlckych 
rokoch podla rovnomenného 
románu F. M. Dostojevského, 
predt9m ešte neinscenovali v 
2ladnom opernom divadle. Jel 
premiéru pripravili - mlad9 
dirigent Alexander Lazarev, re· 
l'lsér B. Pokrovskij a v~tvarnlk 
Va lerij Leventel. K úspechu 
predstavenia prispeli najm!! In· 
terpretl hlavn9ch úloh: A. Mas
lennikov (Alexej Ivanovič), 
Aleunder Ognlvcev (Generál} 
a l\1akvala Kasralvlllová (Poll
na). 

V dMch osláv v9ročla v!tez· 
!.!Vd sovietskeho fudu nad hlt· 
lerovským ra!lizmom mala vo 
Velkom divadle premté i"/1 
Molča novova opera - "A rá 
na sú tu liché", nap!saná po· 
dla Vasillevovej hry (Zory 
zdes tJchlje). Týmto ptedstavt•· 
n!m postavilo divadlo pomnik 
vo)a t. om Sovietskej armády, 
ktor! obetovali svoj život pre 
spoločné vltazstvo. Operu uvá· 
dwlo divadlo aj na zájazde v 
USA v lete roku lll75. Ako pi
~ah oc1tf svedkoviél, obccen 
stvo v Mr.lropolltnrl operr. v 
New Yorku al po strniÍstu.:h 
nunútach opustilo svoje mwsta 
v hladlsku. Noviny New York 
Times nazvali tOto operu ,.llym· 
nou hrdinstva sovietskych 
iir.n". Vyzdvihovali výkon ta· 
!l'ntovaného thrigentn A. Lan i
reva pri pretlmočrml nóroi'nPj 
p<ll'lJtún, ~;~ko aj výkony lntPr· 
JHt!tov hlavn9ch postáv - Ar· 
tura Ejzena, Jeleny Obrnzcovn· 
vej, Ga liny Borisovovaj a 1ných. 

V sPdcnHIPslatvch rokoch clo
stali novú inscenačnfl podobu 
aj vlacPré operv klaslckllho re; 
pr.rtoáru. Verdiho ,. ľrubndur11 
neuvádzall vo Vefkom d1vadle 
už viac ako štyrid sať rokov. 
Kolektlv opery ju nastudoval s 
vefkou chuťou, pretože okrem 
oblúbenosti u divákov bola 
vhodn9m repertoárov9m pred
stavenlm pre hosťujúcich spo· 
vákov. V Korsakovov9ch "ope
rách "Pskovské dievča a 
VIera Selogová" vytvorlla 

hlavné úlohy (Ol~y a Viery) 
Tamara Milaiklnová, Ivana 
Hrozného stvárnil Alexander 
Ognivcev. K stému v9ročlu na· 
rodenie S. Rachmaninova v ro· 
ku 1973 Inscenovali jeho ope
r u - Francesca da Rimini". 
Cajkovs'kého "Jolanta" naš la vo 
Velkom divadle vynikajúcu zo
stavu Interpretov medzi mlad9-
ml sólistami. V9borné postavy 
vytvorili T. Milailklnová (Jo· 
Janta), V. Atlan tov (Vaude· 
mont). Jurij Mazu rok (Robert), 
Jevgeni j Nesterenko a A. Og· 
nivcev (kráT René). 

V súl'a~nom obdobi pracuje 
kolektiv opery na obnovenom 
Korsnkovovom "Sadkovl", leto· 
r9 mal premiéru v dľtoch 
osláv dvest~ho výi'Očlo vznllcu 
Vn! kP ho d1vadla "lov9ml Insee 
n<\claml su Dargomy~ského 
.,Ru<;a lk11", novinka gruzlnske 
ho skladatefa Otara Taktak!Svl· 
liho .. Onos mesiaca" (o nasto 
leni a utvrdzovanl vlády Sovle 
tov v Gruzlnskul a Verdiho 
"Othello". ... 

Dvesto roKov tvorivých dpa
sov a významn9cb vftazstlev 
poznačtlo vysokO umeleckO 
kvalitu výsledkov Velkého dl· 
vadia. Svojou umeleckou ťírov · 
ňou patri nesporne k naJlep· 
š!m svetov9m scénam. 

V opernom s\1bore za posled
n9ch desať-pätnásť rokov vy
rástla celá plejáda mlad9ch 
spevákov svetovej triedy. Me· 
ná Vladimlra Atlantou, Jitany 
Obrazcovovej, Jurija Mazuroka, 
Jevsenlja Nesteranku, Makvaly 
Kuraivlllovaj, ~ladislava Plav
ko, Tamary Slfiavskaj, sú zn6· 
me v celom oper nom svete. 
Svoje majstrovstvo zdokonalu· 
Jú v s polupráci s uznávanými 
osohnosfaml Vefkého divadla 
- Ta ma ron Milaiklnovoo, Iri· 
nou Archlpovovou, Larisou Av
lleJevovou, Valentinou Levko· 
von. Alexandrom Osnivcevom 11 

ln9mf. 
Tvorivá spolupráca rOznych 

~enerácll je základom vynikli· 
jí1cich v9sledkov baletného ko· 
lrkllvu, ktor9 vedie jeden z llll j· 
lepšieh choreografov v sOčas· 
noo;tl jurij Gri~~:orovif. VIacer! 
majstri baletného umenia v 
r ámci svojho tvorivého odpo· 
l'lnku nestráclljú kontakt s dl· 
vad lom a odovzd6va j(l svoje 
bohaté s kfJsonostl mllidežl. Ne· 
ocr.nltefnú pomoc mled9m ta
nečnlkom poskytuje Hl'dlnka 
socfall<; t\ckej práce Galina Ula
novov6. Svoje zverenkvne, só· 
llstkv baletu - inu Timofefe
vovú, )ekaterinu Maximowovfi, 
Nattiliu Bessmertnovovfi a Iné 
ved te velmi opatrne, nentihll· 
vo, ale tlspešne od predstave· 
nl11 k predstaveniu, vtdy k no· 
vým a nov9m vrfazstvám. AJ 
Marina Semionovová, v minu· 
lost! tiež vvntkajúca balerfna, 
prlpr11vuje talentované tllnečnl 
ce, medzi nimi a j lb11 nf'dávno 
a ngat.ovanú a dd du P11vlowo· 
vtí. Ml11dl tanečnici pr11cujú 

s polu 11 vyntkajdclml tnii'IIW
kýml osobnosťami typu Neje 
PIIMckaj, laureátky ťen1Dove1 
ceny, Jlalsy Stralkawllftj, Me· 
riny Kondratowaj, alebo Vla•l· 
mira VasiUava, Mietlalla La"· 
ronkého, Marin Llapa - tlel 
laurettov Leninovej ceny, čl )«• 
rita Vla"wtlrowa, MletlaUa Git" 
boYif!a, Ala:raaua Gn•oaowa a 
dalšfch talentovanfch s6llstov 
baletu. 

Význemn9m podtelom pl!f.o 
spieva k vysokej umeleckeJ 
tlrovnl opern9ch a baletnfch 
predstavenl orchester Vilkého 
divadla - vynikajúc! symfo· 
ntcký kolektlv, kde katd9 'jeho 
člen je tvorivou lndtvlduallto.u. 

Z členov orchestre je utvore· 
n9 známy Sibor huslistov pod 
vedenlm Julia Retantovil!a a ko· 
morn9 orches ter. Všetk9ch' pra• 
covntkov Velkého divadla, . ~elf 
tento dvojtlslcový tvorlvt ko· 
Iektlv zastihlo dvestoro'l::né "ju• 
blleum v pevnom odhodlan11 
rozv'tjaf sovietske qperné 

1
11 b~t· 

letné umenie ' k dal~lm . 'výsO. 
kým métam. 

Ztvarom d'akltjell'l ~ltatalC»>l 
Hutlottwého livota za to, le tr· 
pezllvo, lltOla so anoo sledD• 
v all tvoriv i citsta llllfom · ml• 
lonn61!8 Valk6bo dlvatlla. f)a. 
koje.m tlel }OIIfavl Jlallhtoovt 
u výborni J1rakJM.atelak6·11Jo• 
htpr,ea. 

-Koniec_. 

Po1n. rid.: Pri pt•He!itost-1 f tF 
bllea :V:elkého divadla v Mos~ 
kve udelilo PrezfdJttm Najvy-L 
~teho sovietu ZSSR celt rad 'fY• 
ok9ch vyznamenanf. Okrem 

lntch umelcov dostal autor se· 
rlálu o Vefkom divad le - Ana• 
tolij Ivanorii! Orlioaov, zaslOžl' 
Iý umelec RSFSR - "Rad dru!• 
by národov". Srdečne blah ob• 
16m el 

Z tvorby moskovských 
t 'o 

Margita Kussod (nar. 1921) Dr uh6 sonáa pri husle 1 k:la· 
vlr, 1974 

Boris Cajkouklf (nar. 1925) - Ptate sláčikové kvarteto 19'71 
Aram Chataturian - Sonáta pre s61ové husle, 1975 ' · 
Roman Ledenev (nar. 1930) Vokálny cylc!us na basnt 

N. A. Nekresova pre bas so sprievodom k:lavfra 1971-
1973 .. . l 

... 
sonátu M. Kuuol'aj by bolo možné nazvať znepoKojeaóu 

lyr1ckou spoveďou sučasnfčky, ktorá ostro a citlivo reagu
Je na javy okohtého sveta a rozhodne odm1eta každé zlo, všet~ 
ko, co kall fudské šťashe. Tieto črty, ako aj spOsob, ak9m 
skladat~rl;a vyjadruje svoj vztah ·k. životu, svoje zážitky a dva
hy, mowo náJs( aj v Sosta lcovtčovej tvorbe. Druhá sonáta 
M. Kussovej pozos táva z jednej vety. Hlavnú formotvornú úlo· 
hu má v nej zásada stretávania s11 lconfllktných obrazov. Pre· 
tvorené č 1·ty sonátového allegra sa tu prejavujú skOr y niekto· 
ľ9Ch v1leobecn9ch zákonitostiach. Aj ked na niektorých mies
tach cltlť v hudbe prlvefkťí vybičovanosť citov, nijako sa tým 
nest1e1·a d.?br~ dojem z tejto úprimneJ skladby, naptsanej "kr· 
vou srdca . Našla sl nadšen9ch obdlvovateYov a Interpretov -
mlad9ch hudobnikov, menov1te huslistku J. C:uJajnori a lcla · 
vlrlstu V. Pollorackého. 

J ak, ako mnohé Iné skladby Borisa l;ajkonk6bo aJ jeho 
V. sláčikové kvat·teto sa vyznačuje vážnosťou, hlbavostou; 

profesionálnou . vyclbrenosťou, premyslenosťou a zladenosťou 
aJ t9ch najmenšich kompozitných detallov. Kvarteto · mA tak· 
1sto Iba jednu vetu. Dramaturgický profll Cajkovského kver• 
teta sa vyznačuje zložit9ml vzťahmi dvoch kontrastných tema• 
tlck9ch prvkov, symbollzujúclch protJkladné obrazO'fO-emocto, 
nálne sféry. Tieto vzťahy však nemajt1 natolko ko!lfllktovf 
charakter. Prvý tematický prvok jii spojeDý so stelfl1Snen1lll 
agresfvneho, pre človeka cudzieho základu, druhý jé. lhli'rno· 
melodický. Tát(} spevná melódia - s nádychom eleg1ckélio 
srmltku - predstavuje pozltlvny základ, s ktorým sa spifa 
tón lntlmneho lyrického vyjadrenia. Skladbu predvledlo s var. 
kým úspechom ProkoOavo•o kt'arteto. 

s onáta pre sólové hus le od A. CINtiatUl'iaaa mii podtttu! 
"monológ", čtm chcel autor zrejme zdOraznU subjelrtlvno· 

medltatlvny charakter jej. obsahu. Hudba. hosrovej sonity sa 
vyznačuje mnoh9mt typickými črtami Cbačaturlanovho itylt9' 
Uckého rukopisu: jasným národným koloritom; ktorý s~ pr:e• 
javuje tak ., celkovom s pôsobe vyjadrovania, ako aJ • osolt!-' 
tosttach lntonačného ladenia. Zvláštnosti ntrodnébo mysleftia 
badať aj na štruktú•·& skladby: popri p»vliocli tro~asfovej •t or. 
my hlavnou zásadou je varfabllnos(, ktorá skladatelovl umož
ňuje dosahovať stAľe čosi nové. Chačaturlenovn sonttl! skve· 
le predviedol V. Pikajuo, v ktorého bre velmt p1asttclty "Y' 
1nell špecifické kvality Cbacaturlanovej hudby - eaoétont lné 
bohatstvo a duševné zdravte, nevyčerpatiffná m'elodletost • 
vysoké profesionálne majstromvo. 

v okálny cyklus ROIB8Da ľli Dt'8, Skladatefa ktortbo tto· 
rlvé záuJmy boli v pos ledných rokoch súst:rided prevažní 

na sféru InštrumentálneJ hudby; odballl nové črty teho t.ilSD~· 
Prejav11a sa v nom aj občianska a ludsk6 zt·elost.. Mo!no smele 
povedať, že v novej vokálnej skladbe Ledenev nlelen~e svof· 
sky pochopil Nekrasova, a le v mnohých ohladocb ho prečftal 
aj celkom novým spôsobom. V hudbe cyklu vyznieva Nekra'
sovovo odu~evnené vlastenectvo, jeho pohfdeoie sociálnym 
zlom a neubastnajúca viera v lepšiu budúcnos t vlasU. tede
nev dal cyklu podti tul "p1esne a romance", člm chcel upo
zornil na kompozičné a Intonačne-žánrové pramene, z kto· 
1'9Ch vychádza hudobný štýl jeho skladby. S\cladateY vvuž1va 
aj prvky "rečovej melodiky", člm sa stáva nadvilzovatelom 
na l!enlálneho Mu<Jor~ského. Ledenevov vokálny cyklus vynl· 
kaJúco zaspieval národný umelec RSFSR A. Vedl!wnlkn" . Kla 
vlrny part, zaujlmavý svojim hudobným ob:;élhom, zabral <:álo 
autor. V. JEGOROVOVA, Moskva 

(Praklad: :1. Brialk:o.t) 
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