
"Hudba začína tam, kde slovo končí. Hudba je tu pre veci ne
vysloviteľné". 

Claude D eb u s s y 

Deň hudby - deň človeka 
Medzinárodn ý deil hudby (1. októb1•a) 

je viac, ako bilancia, alebo pripomenu
tie nevsedného významu hudobného 
umenia v spoločností. U! viac rokov sa 
pri tejto priležitostí zdôraznuje, že exis 
tuje dte vera hudby, ktorú nepoznáme, 
le hudobné kultúry jednotlivých konti· 
nentov dte neprenikli do povedomia mo
derného človeka a sú teda v tejto ob
lasti stále obrovské rezervy. 

Tohto roku sa osobitne pripomína vý
znam hudobnej výchovy pre človeka. V 
niektorých llátoch sa stále intenzívnej
sie rozmýlla, ako posilniť hudobnú vý
chovu, umo~niť lucfom organizované kon. 
takty s dobrou hudbou, odbliravať ba
riéry medzi hudbou a rôznymi predsud· 
kami neskúseného poslucháča. Problémy 
hudobnej výchovy zaujímajú • niekto
r ých itátoch l vlády, vyslovujli sa k nim 
ministri, zakladajú sa komisie na prie
skum a posilnenia hudobnej výchovy, 
zriaďujú s a k tomu účelu nové hudobné 
vydavateľstvá, celé výchovné gramofó
nové edície a pud. 

uoponecbávajú náhodám. Fyziologov ia 
prenikli ull hlbsie do podstaty človeka 
a úspe~ne skúmajú, ktoré danosti pre 
hudbu si v sebe človek nesie od naro
denia, psychológovia v noviích prácach 
lepsie de§ifrovali psychické procesy p1·i 
počúvaní hudby a finálnom vyústení v 
estetický zážitok, sociológovia priniesli 
i nejeden závallný poznatok k problema
like vzťahu jednotlivca a kolektlvu, k 
davovej estetickej psychóze, ku kolektív
nemu vkusu a rôznym estetickým zážit· 
kom. Tiež odborná pedagogika je ull ďa· 
Jej ako pred rokmi. Zdórazňuje sa naj . 
mä neformálnosť tejto disciplíny, moder
ná snaha nezatažiť pedagogiku zbyto~
nost'ami, prehnane komplikovanou ter· 
minológiou, zbytol:nými kapitolami. Ide 
o moderný prístup - nie o teóriu }lre 
teóriu, ate o teóriu pre prax, nie o pe
dagogiku pre plané vymýUanie problé· 
mov, alebo opakovanie vecí dávno zná· 
mych a prekonaných. 

To detko vyplýva z vedomia, že hud· 
ba má nezastupitelnú úlohu v Judskom 
zivote, s táva sa člm ďalej tým viac ozaj 
siným sprievodcom človel<;a a prelfna z. 
mnohých sll•án jeho privátny lfivot. Osu
-dy hudobnej výchovy vietkých typov sa 

Medzinárodný deň hudby je vhodnou 
pl'flellitosťou, zamyslieť sa nad v~etkými 
týmito otázkami, robiť si aspoň malú in . 
ventúrn toho, čo sme i my spravili na 
úseku hudobnej výchovy, umeleckého 
skolstva a dotvárania ,celkovej hudob
no-výchovnej koncepcie. S týmto ve· 
domim sme koncipovali i toto číslo. 

TIBOR SEOI.ICKf 

li Jtroblétnom vyučovania DV 
na J•eda~ro;riekýclt fakttltách 
Od zavedenia vysokoSkolskej 

prípravy učiteľov základnej 
s koly - dlhoročnej to túzby 
pedagógov - prešlo už pomaly 
20 rokov [roku 1957 začala po· 
kusne na Pedagogickom lnš ti 
tťtle v Martine, od roku 1959 
na 20-tich PI v celej republl. 
ke]. čo je už dosf dlhá doba 
na to, aby sme sa zamysleli 
nad poz!Uvnyml l negalfvnyml 
výsledkami jej v9chovno-vyučo· 
vac!ch v9sledkov. 

Počas svojej exlstencui presli 
PF mnohými reformami, 

ktoré priniesli obyčajne zmenu 
v učebn9ch plánoch, no l v 
koncepčnej a obsahovej nápi· 
na jednotltv9ch predmetov (dl s· 
ciplfn]. Okrem reformy z roku 
1962, kedy bol zrušen9 nástroj 
v prfprave učitelov pre 1.-5. 
ročn fk (do roku 1967 l ka zdá 
z nich znamenala pre hudoll
nú výchovu urč!l9 - 1 ked nie· 
kedy len nepatrn9 - prtnos. 
A tak tomu bude podla pred· 
bei.n9ch lnformáclt - aj v no
vej koncepcii, ktorá má pre 
prípravu učrterov 1.-4. ročn!· 
ka vstúplf v platnosť už v tom· 
to školskom roku. 

Až do roku 1971 bola pl'lpra. 
va pre nliši l vyšši stupeft 

zlikladnej školy viacmenej spo· 
!očná ( dvojročn9 spoločný zá· 
klad , kombinácia s hudobnou 
- a lebo Inou v9chovou). od 
roku 1971 sa však už celkom 
rozdelilo a nfo je vylúčené, že 
nová reforma toto rozdelenie 
zv9raznt aj špecializáciou jed· 
notlivých fakúlt. Znamenalo by 
to zrejme aj špecializáciu a dl· 
rercncláclu samotn9ch vyučujú· 
clch, čo by bol dalšt v9znamn9 
krok v skvalitnen! hudobnej 
pr!pravy učltelov základnej 
školy. Velkým prinosom pre 
učitelov nlžšfch ročnikov by 
malo byf tzv. špecia lizované 
( prehlbené) štúdiUm hudobnej 
výchovy (od 4. seprembra - s 
pomerne dobre dotovan9m poč. 
to m hodín), v ktorom by záu· 
jeme! z!skall hlbšie odborné a 
praktické znalosti, pravda , nie 
pre ročn!ky 6.-8., ala pre 1.
:t, J")fnlk. Ak $A ltl'Ji _....dt· 

nie ~peciahzovanoj hudobnej 
vychovy vytvoria aj portmien· 
ky - hlavne kädrové [z tých
to dôvodov k jej realizácii na 
Slovensku nedošlo, hoci v učeb· 
nych plánoch figurovala už od 
ro ku 1971), možno l>i Od nej 
vera sfubovaf. 

V učebnom pláne pre vyšsie 
ročnlky [5.-8.) má dôjsť 

nielen k zvýšeniU počtu bodfn 
pl'e hudobnú výchovu, alo tiež 
k rozš!t·enlu exkurzlt, praxe v 
speváckom zbore, zavedent ob
ligátneho nástroja (teoreticky 
existuje tiež od roku 1971, no 
Ion málokde sa realizoval], v 
obsahovej náplni nlektor9ch 
disclplln, no čo prlvltaj(t Iste 
všetci učitelia na PF s rados· 
tou je sk utočnost, že konečne 
dos tonú [na Slovensku zatial 
neboli žiadne l učebnli osnovy. 

T ieto - vcelku radostné per· 
spekUvy - však v žlodnom 

pr1pade neznamenajú, že PF už 
budú vypúšfaf vysoko kvallfl· 
kované a kvalitné kádre na na· 
še školy. Učebné plány sice 
môžu k takejto domnienke zv á· 
dzaJ, je tu však ešte vela pre. 
k• ok f objektivnych l subjak· 

l!vnych), ktoré - k9m .sa ne· 
odstránia - budú trvalou brz
dOU v odbornej priprave učite· 
!ov hudobnej výchovy. Ide pre· 
dovšetk9m o tieto: 1 

1. Hudobná výchova je jed
ným z mála predmetov, s kto
r9m sa väčšina i.iokov dostane 
clo styku len na ZOS. Zo stred· 
ných škôl sa vyučuje Jen na 
pedagoglck9ch školách, resp. v 
dvoch ročníkoch humanitnej 
vetvy na gymnáziách [ako sú· 
časf estetickej výchovy]. Na 
odborné štúdium hudobnej v9· 
chovy (pre roč. 5.- 8.] sa sice 
pri prijfmac!ch skúškach klu . 
die požiadavka ukončenia ĽfiU 
[štvorročná prestávka - ak 
uchádzač nepokračoval v ll. 
cykle ĽSU - je však vefml 
markantná] no pre štúdium l. 
až 4. roč. sa zotlel ovládanie 
nástroja nemôže požadova(, 
pretože len málo z prihláso· 
n9ch takúto požiadavku splňn 
a nemohli by sa splniť predpf· 
sané kvóty pre prijatie. Berú 
sa teda aj tak! poslucháči, kto· 
rf s hudobnou výchovou (od 9. 
roč. ZOS] vôbec do styku ne· 
prišli, ba aj tak[, ktorých skú
šobná komisia z hudobnej vý· 
chovy nedoporučf. V takomto 
pripade ani u jedn9ch, ani u 
druh9ch nemožno očakávaf, že 
po skončen! PF budú teorellc· 
ky, či prakticky pripraven! na· 
tolko, aby bez zábran splnili 
požiadavky vyučovať hudobm'i 
v9chovu no základnej škole. Z uvedeného teda vypl9va , žé 

pre štúdium hud. v9chovv 
na PF stále ch9ba s tre d ná 
š k o l a, ktorá by v hudobnej 
výchove nadviazala na ZOS a 
ĽŠU (aj pokia l Ide o nástroji) 
a vytvorila ok9s1 spojovaci 
most medzi št(ldiom hudobnej 
v9chovy na t9chto školách a 
PF. (Je Iste paradoxné, že pri 
prij[macich skúškach pre uči· 
telky matersk9ch škôl sa kla · 
dú vyššie požiadavky - for 
mou talentov9ch skúšok -oko 1 

pre učltelov nlžš!ch ročnlkov 
základnej školy.] Pokia l na PF 
budú prlchádzaf poslucháči -
z hudby začiatafnícl, zatia f ani 1 

grl na!outlmá lnejslch učabných 
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Sntmka: K. Vyskočil 

"Milióny ľudí v hudbe nach<1dzajú útechu; odkrýva 
im nový, oduševnený, Z1anvy svet. Vďaka hudbe 
vedia, že pod úbt1hým, l<ru,tým povrchom života exis· 
tuje ideálna,. veľká krása." 

1 

plánoch nemožno očak&voť, že 
sa situácia v Ich hudobnej pr!. 
prave podstatne zlepš!. 

2. Učitelské kádre na PF, 
žiar, stále nosph~ajú tie kvall· 
fikačné požiadavky, ktoré sa 
na vysokoškolsk9ch učitelov 
kladú. Konštatovanie, že pri· 
bllžne z 80 pracovnikov kalo· 
dier hudobnej v9chovy (na šty· 
roch PF) sťl len dVaja docenti, 
pät kandidátov vied a asi raz 
tofko doktorov fi) ozo Cle, nl ja ko 
nepotešu je. Pravda, na vlne nie 
sú len somotnt vyučujúci , mno· 
ht by s l kvalifikáciu aj chceli 
zv9šif, avšok z rôznych objek· 
ttvnych prťčfn jednoducho ne 
môžu. Ich zv9šená potreba v 
najbližšich rokoch dáva zatiaľ 
Jon minimálnu nádej na zlepše 
nie v tomto smere. Na Ich po· 
trebu a v9chovu FFUK zabudln 
- a dnes Ich nemáme ani na 
PF a pomaly ani na PSM. Pre· 
chodná situácia prijťmonfa 
vlastn9ch absolventov ako asls 
tentov nemôže zvýšiť úroveň 
vyučovania hudobnej výchovv 
na PF (ani na PŠM) a nesm!P 
byť trvalým riešením tejto kr! · 
:tY- Ved otázka kvoliflkova n9ch 
kádrov, Ich pr!stupu a zodpo 
vodnosti k prác! bolo vždy roz 
hotlujúcim činltefosn pr! for· 
movanf ak9chkoivek odborn!· 

kov a práve pri form ovani uči· 
téľov by sa na to nemalo za
búdať. 

3. Jednou z hlavných úloh PF 
je pripravit poslucháča - bu· 
dúccho učitefa - pre pr a x. 
Pre učllefa hudobnej výchovy 
lo znamena solfdne ovl&dant r. 
svojho hlasu [pre vzorn9 pred· 
nos plesneJ. hudobného nástro. 
ja (predovsetkým lmprovizA· 
cle). z! skanie dlrigentskfch zá
kladov pt·e vedenie speváckvch 
zborov a osvojenie sl celkoveJ 
orientácie v oblasti hudobne j 
kult(try. 
N emožno sa však v tejto sú-

vislosti nezmieni( o tej sla · 
bej stránke učebn9ch plánov 
(žior. aj pripravovaných ). kto· 
ré prax na cvičnej ~kolo ?.!I ra 
dujú prfliš neskoro (dokonca 
paralelne s teóriou vyučovan.R 
hudobnej v9chovy, ktorá by 
mala prox predchádzať). ž P tr. 
vá vefml kráfko [len jeden rok 
pre dvR predmetv, čiže n11nr . 
pre hudobnú v9chovu len je · 
den semester - ak do toho 
nepol!ilnme 6-týždl1ovtí r!ademí 
p•·ax v t or~ ne,] a že ch9ba i tí 
- čo fe veľmi .smutnť\ konšta· 
!ovanie - schopn! cvll'nl učíte· 
lia f preclovšetkť·m v n1grch 

l • 
(POkl'I1ČOVaOte na 7. Sll'.) 
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• IIHNENSI\Á IJIV \ 
Dt:; t,NA ~EZONI\ · l'rvou 
prem l ť~r ·ou v tuJto sr:zó· 
n • l :.!·1. IX.) jf' opPrH l .co 
su lunol;k,r Vý lety p11 1111 
Br o uč k .J v ll udohnorn 1111 · 
s:udovonl luna Stycl111, ~ 
l"t.ZII Vi.ic lovo Vcinl kol, nu 
scéne o v kostýmoch 
Karlo Zmr:~: lého A h. a 
v chorrogrnfll zusl. 
umelca LuboSa Ogouno. 
K 150. v~ ročlu ~k lada te· 
rovcj smr t! uved re oper· 
n v <;úhor Beethovenovho 
Ftdolla, jedno z nu fs l á v· 
nel~fch diel oporneJ lltc· 
n tt urv. ktoré popri svo
jel vvsoJ.. el hudolmeJ 
k vdll tv lc oslavou ló~kv, 
slobody o bola proll ullrt· 
ku. Opera C. Dobu&syho 
Péllea a Meh~anda pod· 
statne ovplyvnll8 vy· 
vol hudohno·dramallc· 
k ých diel 20. storotl8. 
Dll~ l o lc zaradené do r·e. 
pertoáru na jmll ., ohfll · 
dom na mlad~tu gonerá· 
cru divákov: v Brne ne· 
holo uvedené od roku 
192 1. Pro šrrokt1 dlvárku 
ohoc lc určond Mozar·to· 
vil Corovná Ct8uta. Na 
podnet a za uzkot spo· 
lunráco s brnenskou 
onernou dramaturgiOU 
nap!sal brnenský :,kladd· 
tor Evt en Zámcčnlk ope· 
r u pre deti Forda mra· 
vence. S rltllvym pocho· 
penlm pre det:>ku psy~.;ho· 
lóglu snat.r sa Auto•· o 
bozpro~tredne nadvloza· 
nie na sy!ttóm oqelfckcj 
v ýchovy 11 o vyplnenie 
c ltefneJ modzory v hu· 
dobnej dramatickeJ tvor· 
be prn deti. Mlnlooero 
Stllrnaho divadla v B1·ne 
počfta s uvodenlm opo· 
ry st1časnt'lho sklodateru 
]8na F. Fischera Dek11· 
mAron, s ktorého dlolom 
sa hr·nenské publikum 
strPtlo uz dvakrát IRa· 
m<>o, Jtllla a tm8, Zonf· 
sil Ooero vzntkln na né· 
m" t Styroch rozprávok z 
Bor.caclovho Deko me ro. 
nu V ~tnahe rozslrlt es· 
tellcké obzory publika 
na~tuduje Mlnlopera dve 
hurlobno·dramatlcké ror· 
my, ktoré bezprostredne 
predchádzali vzniku opo· 
ry - Banchlerlho Starec· 
k ú nochn host a Torelllho 
Vr 11 h mr rr·rv. 

• V ZRKADLOVEJ SIE 
N l ľi!IMACIÁLNEIIO PA. 
LÁCA v Bratislave bolo 
d!la 27. VIII. t. r. stáv· 
n os tnO plénum na počesť 
32. výročia SNP. Porladtt· 
torom bol Mestský výbor 
Slovenského zvl!zu proti· 
tašlstlck5'ch bojovnlkov. 
V umeleckom programe 
účinkovali poprednl 
umelci bratislavsk ých dl· 
vadlel - o. l. sólisti ope· 
ry SND: J. Onlščenko, A. 
Judt, ]. Hurný a klavlrls· 
ta J. Salay. (V. R.) 

• ĽSU - HUDOBN? 
ODBOR Y ZILINE -pri· 
pravlla k nastávajllclm 
vofbám kultúrno-umelec. 
k ý program, s ktorým 
žiaci vystúpia v agltač· 
n ych strediskách okresu 
Zlllna. 'Jž v auguste 
prodvlodll svoj program 
v agltačnych slrlldlskách 
v Trnovom, Bytl:ICI, Ro· 
slnkách, v Energetických 
závodoch a vo Váhostave 
Z111na. ľr! pr!ležltosll vo· 
heb prijali zlacl 8 poda· 
gógovla §koly soclallstlc· 
ký záv!lzok, uskutočniť 
30 kultúrno-umeleckých 
vystupenf v okre!lo. Pred· 
pok lada ju, žo svoJ závä· 
zok vysoko prakrotla 

Plll Vf fk y l.IUJI' Ill O ttl'liO 
i.tinrovo JWstró pru;.;r·u· 
mv 1M. Skyčák 1 

• V IJNllC II !J.-!2. 
S EI:'ľEM BRI\ l. r. bol v 
Olomouci V. rostlval dot. 
~>kych spevll~:kych zllor·ov 
:, mcdzm rodnou trčo~
tou. Mol tradičný nesú· 
tažný charaktot· prchllod· 
ky detských speváckych 
zborov všetkých kategó· 
rU. Zúčostml\ sa ho zbu· 
r y s členmi veku pred· 
~ l<uls kého u ~kOil>kého uo 
15 rokov. Okr·om domA· 
rh ll telies bolo tu Hl vl.l· 
rr-ro zbor·ov zo zahrllnl · 
tra : Dotsh.ý spnvJrkv 
zbor z Bur~cJ..,u, z Ľubfu· 
ny, z PoznHno a z Wol· 
manr. N11 fc&tlvalo bolo 
1500 dell. 

• SMETANOVA HU· 
81CKA bude mat prem1é· 
tu v CesJ. ý ch Bude]ov•· 
ciach l. októbt'a 1. r . 
Dna 22. októbra bude v 
Juhočeskom divadle ďal . 
šla premléril - trntokrát 
I'P'>IW'>Iovon.,lo.li. Sklad:~ · 
tor Erml Hlohll po svo· 
)Irb operách 1\nna Karo 
nmov<1 a Mostlak Mach 
tll"om nilpío;al balet nR 
rozpr·ávkovu hru FrantrS· 
ka llrublna Krl\ska 11 
Zviera. Llbrr.tlstrcky llrll· 
brnovu hru upravil skloi . 
dcrlofovl M1l<tn Fndr·u· h 
Dna 3. :;optembra <;ll 

pr·oustavrll v Ceskyrh Bu 
dr•jovlclach ~lonovta 
opory Memlngcr· Theater 
z NDR, ktor! pohostinsky 
uviedli Verdiho opor·u 
Macbeth. Obe divadlA 
majtl modzl ~>ebou dru!· 
bu pomaly 20 rokov. 

• POCTA SOSTAKOVI· 
COVI - pod týmto ná· 
zvem bola v drioch 11.-
26. septembra 1. r. XXII. 
prehliadka českého kon· 
certného umenia. lej po· 
rlodatelom o Ideovým 
Rarantom Je Svaz čes· 
k ých skladatelu a lten· 
certnlch umelcu. Na de· 
slatlch koncertoch bude 
dominovať tvorba D. Sos· 
takovlča a českých s)tla· 
dtHefov 11. Boháč, ). MA · 
tflj, l . Jir ko, L. Sluka, ]. 
r~rrmu~a . l nvorá č<> k, O 

Flosmon, V. Kučera, P. 
Borkovec, F. Zetezný, V. 
Dobiáš a ]. Pauer ) . Z In· 
torpretov, k tor! sa pred. 
stavia na prehliadke, 
spomeňme aspo1i V. Ka· 
menlkovú - klav!r, ). 
Tallcha - viola, S. Bo· 
gunlu - k lavlr, L. Mái'O· 
vt1 - spev, Státny ko 
merný orchester zo Zlll · 
ny pod taktovkou E. FI· 
schera, Symfonický or· 
chester čs. rozhlasu, Z. 
Kožlnu - klavlr, A. Več· 
tomova - violončelo, J. 
Tomáška - husle, Nové 
klavlrne trlo, OstravskO 
kvat·leto, A. Moravca -
husle, Sukovo kvarteto, 
]. Chovanca - vtolonče· 
lo, M. Kejmara - trubka, 
M. Petra - lesný roh, 
Z. Puleca - pozaun, O. 
Slmonkovú klavfr, Z. 
Ružlčkovll - tembalo, 
V. Rabasa - organ, L. 
Domanfnsku - spev, Due 
Boeml dl Praga, Janáč· 
kovo kvarteto, Pražsk é 
dychov~ kvinteto, Har· 

monlu českých rtlhar 
monlkov, V. Soukupovu 
- spov, P. Messlereuru 
- husiu, Moravskú !ll · 
har móniu z Olomouca, 
Sona torl dl ľrngtl, N. 
Grumlfkovu - hu~lc, F. 
Rauehn - k lavlr, O. Btl· 
lo,~:hovu - klavl r, Tnll· 
r J1ovo kvartet o a ~tátnv 
~>vm fomrky orrhostor z 
Gottwaldova. 

• GRAMOFONOV~ 
"-LUB pr·odložrl po liato 
dni 17. edl čny progr il m 
pre rok l!J77, na ktorom 
sa podlelaju Supraphon, 
Opn'i 11 P,rnton - s 80 tt· 
tulml g rumofónovych nu· 
hravok. Edh. la 111 rozda· 
lrná nil mekollo.o dielov. 
Z nlrh spomrnmR Ztvú 
tradwru CP>kll f hudbv, 
Svetovo hudbu. kde za· 
UJillll najma hcentnO na· 
hrdvJ..v Beethovenovho 
Ftdoha " dirigentom 1\a· 
rR(.Jnom, fi ancúzsko sui· 
tv ]. s. Btll ha s čem ba· 
ll!<:tkou Zuzanou Rulltko· 
vo u, Weberov Caro!>h e· 
Ice POd taktovkou Carlo. 
sa 1\lelbflľa a so Staads· 
kapalo D1·rsden. Choplno· 
ve Prelt\dlá s ltlavlrlstom 
Ivanom Moravcom, 
B•·ohmo;ove 4 symfónie so 
SF a Ľ. Ra jtorom, llcenč· 
ná snlmkn so Skrlablno· 
vyml !>ymfónlamJ a Rach· 
manlnovovým Ostrovom 
mttvych, op. 29, s dlri· 
gentom ]. Svetlanovom, 
č l gramoplaliro s klavlr · 
nym dielom A. SchOn· 
berp,a . Súcosťou odlclo Je 
aj čast nazvaná SRtasné 
hudba českll a slovan ká 
Za pozornosť stoj( najma 
novi! nahrávka Sucho· 
•'ovho Zalmu zeme pod · 
karpatskeJ so SF a La· 
dlslavom Slovákom ( te. 
nor - V. Prlby l ). Oalsle 
diely edfc1e !>ú: Svetová 
hudba, Por tréty, Folklór, 
Slovesná tvo•·ba, Dlvad· 
lo, ]azzova hudlla, tudo· 
vel a zábavná hudba, Po· 
polárna hudba a Dl!.kolé· 
ka Mladého svela. 

• DNA l . SEPTEMBRA 
t. r. usponadala Nová 
scéna v Bratislave lla t:o· 
vu besedu pri pnletltostl 
uvedenia noveJ sozónv. 
Za ut:ostl vedenia divad
la sa hodnotenl m uply· 
nule l 11 pot·spekllvaml no· 
veJ sezóny zaobei'OI ria· 
dlter divadla Dalibor l-le· 
ger. Zvlásť upútali body 
hovoriace o najnovšlch 
úspechoch spevohry v 
závere uplynulej sezóny 
v NSR, Belgicku a v Ho· 
landsku, kde pro vefkll 
odozvu divadlo zopakuJe 
záJazd s operetou O. 
Nedbala Polská krv. Ok. 
r em toho sa uskutočnia 

l výmenné zájazdy s do· 
máclml sllborml v Maril· 
ne, v Brne, v BanskeJ 
Bysll·fcl a s družobným 
súborom z Juhoslávie. 
Zájazdy sa týkaJil rovna· 
ko spevohry, ako čino 

hry. Okrom toho sa NS 
pnpravuje na oslavy 30. 
výročia založenia stlboru. 
ktoré sa viažu k 30. no· 
vembt u t. r . Divadlo so 
pripravuJe dôstojne oslc1 . 
viť toto Jubtleum novými 
Inscenáciami, 8ko aJ 
zbodnotonlm práce v 
uplynulých sezónach. 
ktoré vnlesll do brat!· 
slavského kultúrneho ži· 
veta voTa nových umo· 
lickych hodnôt. 

ŠKOLA A HUDBA 

Nová koncepcia hudobnej výchovy 
V celom pokl'll!.ovom svute strct.Jvll· 

mo so s tomleciOtnl zmodernizovať hu· 
liobnú výchovu prostrednlctvom vi.u· 
!>lronn!' f ukllvi.t:úc to dleťa(o, rozvqanm 
lcho lvor·rvých sfl, ostotlckych záujmov 
o schopnosti. 

Nová koncepcia hullobno] výchovy 
[ spoJená s celkovou prestavbou základ· 
ného vzdoHívanlo - pri ktoreJ 1.-1. 
rocník bude tvoriť prvý stupeu o 5.-8. 
roénl k dt·uhý stupon základnej školy) 
zukotvoná v nových učebných osnovách, 
pl ne r ešpektuje a podporuje tieto ten· 
denclo. llladá nové cesty, ako da ť sv:>· 
lo crele do suladu s potrebami 11 požt.l · 
davkaml dnešného 21vota, s terajšou hu· 
debnou kul túr·ou, ovplyvnenou najmtl 
J>rudkým rozvojom mosovokomunrkot· 
O} ch prostnedk ov, o pr1 tom bone do 
uvdhy menldlno vlastnosti o moino5ll 
dnosnych deti. 

NIELEN NAUKA -
PREDOVSETK~M HUDBA 

Eo;trllrJ..o výchovný prrdmet hudnbn~ 
výchova čerpa svoj obsah predov!.rt kým 
z oblasti hudobnoho umema. fo potrPh· 
ne, 11by vsostranne vyut 1Vala Jeho J..o· 
muntlo.ntlvnc, vzdc li!vurie a vyrhovun 
možnoslt, ll lo V '>liVi'> IOstl & jl'ltO Odj· 
dule~ IIPJ~ou vlastnosťou - e ktlvlzov11ť 
omorlonálnu stránk u duševného 7IVOi il 
c lovoku. VychadZil jtl c z toho, klodlo 101 
novli (,onl cpcla hudobnej vyl.lrovy treto 
ciele: 

l . \'~r-.tranne rozvqa ť hudolluo~ť tw· 
h.a, IP.ho hudobné M.hopnosll, zauJmy a 
potreby, ktoré by mu umotmll vntmat, 
prežlvtlt hudobné krásno a hudobno ~n 
prejavova ť, orientova ť sa v hudbe pd· 
tomno~tl a minulosti, r ozoznáva( hodno· 
ty v hudobnom umoni. 

2. r rn!>trodnlctvom hudby vplyvdť llll 
Ol.obnm,( žiaka, pes tovať nrcdzl fudsk~ 
vztahy, nctd ~on le pro k tadnó ldoll l y spo· 
loč nostl, lásku k vlasti, k soci rt h~tlc· 
lt.ému Zl ledentu a prolotár skemu Interno· 
c•onallzmu. 

Vyucovunle hudobneJ výrhnvy zoll·v.l· 
va u nás už dlhO roky v tradrtn}"ch h.u· 
rujách. 1\] keď doteraz platné učebn~ 
osnovy pokladaJú zne jucu hudbu zn vy· 
chodt~ko vyučovacieho procesu, akllvny 
styk d ie ťa ťa s hudbou nie jo obyčaJne 
dostnfujúcl. j ednotlivé zložky hudobnej 
výchovy (spev a počtlvanle hudby, dopi. 
nené hudobnou ná u kou l vystupu jú dosť 
Izolovane. V praxt sa čn~to osvojova· 
nie náukových prvkov povysu je na ciel 
vyučovania 1 napr. naučiť noty, !>tu pm· 
ce, ~ l votoplsy skladaterov ). Nerc~pektu· 
te sa dostatočnE> pecl f lcký Ch!lraktt>r 
hudobného umenia, k tor9 sl vyžadu je 
hudobné diela nielen poznať, alo Ich vR· 
dlet na patrične] Orovnl vnl mat, preif· 
vot a hodnotiť. Práca s plesnou pri ná· 
cvi ku 8 so skladllou pri pl'edhr·ávan! by. 
va taste mechanická - bez preniknutia 
do JoJ chai'Oktoru a pochopenia v9razo· 
vých pro~u·ted kov hudobneJ reči. Tak· 
Isto ba nie vždy dOl.totot ne rospektu ju 
vekové zvláštnosti dieťaťa. 

Nová koncepcia hudobneJ vychovy 
chLe pomOcť odstrániť tlelo nedostatky. 
Využíva pr itom pokrokové skusenosll hu· 
dobnych pedagógov rOznych kra jin, !>ll· 
časne sl však uvedomuje potrebu r es· 
paktovať aj domáce tradfcle (napr. náš 
hudobný folklór , národnú hudllu), spo· 
lučen~ké podmienky l možnosti aké má. 
me pre hudobnu vycbovu u nás (naJmll 
malý počet hodi n v učebnom pláne). DO· 
leiltč Je, aby hudobno-výchovný proces 
vychádzal z hlavnych t:Jnllolov hudobnej 
výchovy o v yužlval he prostriedky, kto· 
rč učlnne]slo pomOžu rozvljat mu· 
kalllu naslch žiakov. 

Vzdcn: hostia 

IIRAVOSt -
ZAKLAD PRISTUPU K ttAKOVI 

Zo základných tinileJov hudobnej vf· 
chovy treba kl ti sť na prvé miesto ž l a~ 
k u - oko objekt a súčasno subjekt vý· 
chovnuho pôsobenia. VIac eko doteraz 
rcl.pektovat mentá lno zvläštnostl dieťaťa 
a lntenzlvnejsle Ich využ!vat (napr. v 
mladsom skolskom veku spontännosť, 
hravosť , túžbu po uplatnen! sa l bohatú 
fantáziu, v !>laršom školskom veku za 
sa vyspeloJS! Intelektuálny pohled do· 
!>plevaJúCcho ). V súvislosti s vývojom 
thetota zotlnomo eJ v hudobnej výchove 
hravými rormoml pr co a postupne pre· 
ch;idzamo k zámerným činnostiam, kd e' 
mói omo otuk.1vuf uvcdomolol!.l prfstup 
zroka. MUSIIllO VS<Ik \'yt,;hadzat Z tOzy, i e 
v~rth.y doll ~ u hudobne vyrhova tofné, 
v k iHtlnom ~ lovd zmy~l e ovplyvniť leb 
hudohn(J zHu pny a \)d zoi: ratlt.u vyvolá· 
vo t C;,lrllcky Z.ll.l tok. 

VYZNMf ZNF.JUCEJ HUDRY 
HODINACH 

Oa l'>t dolf'll l lý t.mllef hudobne J výcllo· 
vy - h u d n b n é u m o n 1 e - Je hlav. 
n5m no1.l trfom emocionálneho p(hobenla 
na ~rdko . ZIH'Ittca ltudha mu!>i byť tým 
naJciOiciltr J~ Im mh;ornm P8 každej vy· 
ur.ova( PI ho<ffnc a o;učasno východiskom 
pri rozvljunf hudobných r hopnostf1 
zrul'noslf, nuvvkov a pozuatkov. 

Sproc;trrdkovlltrfom modli dteťa (om 11 
hudbou vo vyučovan! jo u č i l e l. Na 
1 ozdlPI od minulosti 1 m elrn vychová· 
vatefom a vzdelavato fom, alo a] part• 
nMum a spoluprarovnlkom svojich žta· 
hov: u!>mornu fo t r h v hudobných č ln· 
no~llach, hfudd pro nlt.h pútnv~ spôsoby 
prán>, v htoryr h hy ~oa mohli tvorrvo 
uplatn te. Spotu s 1111111 porovn11va, hodno. 
11 a teM sa z do~lnhnu tych vysledkov. 
Podnecuje wh zdu jmy a j o mlmol.kolsk6 
íormy hudobneJ vychovy. 
V~etky tl oto čmltole sa vo vyučova· 

r om prorrso hudobneJ v}·chovy navzájom 
podmhmujú 8 ovplyvnuJu predov~oetkým 
prostrrdnfctvom hudobných činnosti. 
RDZ!IfANITOSf HUDOBNÝCH CtNNOSrt 

j edným z duležlt}'l'h znakov novej kon· 
r llpt ro hudobneJ výchovy je p1·áve VY' 
u~!vanle roz ma n I to st l hudobných 
činnost!, ktoré sú zdroJom aktivizácie 
žiakov a sllčasne aj podnetom pre este· 
tlcký zá!Jtok. Okrom spevu, ktor ý osla· 
no naďa leJ Jadrom vyučovania a okrem 
počúva nia hudby to bude hra na rahko. 
ovládo lelných nást ro joch a spájania hud· 
hy s pohybom. Popr i reprodukčných ( In· 
terpretač n ý(' h l pro javoch, t. J. speve 
plesni, Imitácii r ôznych mollvov pri 
hrách a cvičeniach, uplatnia sa 8J tvo· 
rlvé prejavy deti [napr. r ylmlzácla a 
melodlzácla textov, vokálna, lnstrumen· 
tálna l pohybová Jmprovrzácla, vytvára· 
nie hudobných dialógov a pod.). 

Hudobné čl nnoo.;ll sa lludú navzájom 
dopl nut a obohacovaL Umoinlo vsestran. 
né kuntolo.ty dlotoťo so znejúcou hudbou; 
joho tvor lvó uplatuanlo. Pt·tt w la sa o pri· 
tathvost kezdej hodiny hudobnej výcho· 
vy a súčusne nám pomOi u pri systeme· 
liek om rozvoj i hudobnosti žiakov. 

Od l. soptombr·a tohoto r oku sa u! 
m·václ v celeJ r epubliko zaernoJO uči( 
podfa nových psnov vo vi.otkých pred· 
mol och. Ved me, ~e tla - z hudobneJ 
v ychovy - vychlldza júco zo SiJOmfnaneJ 
novej J.oncopclo, zabezpečia lep§! r ozvoJ 
hudobnosti žiakov oko doter8z a budil 
v po:~: l llvnom slova zmysle upovi\ova( 
v~ťoh a záu jem žiakov o hodnotné hu· 
dobnó umenie, ktorč Im spt·osll·odkuje 
radost, krlt!lll, poznanie a posllnf lch 
morálne cltonle. I:, SIKULOVA 

• Sovietsky huslista 
Gldon Kremer v rámci 
abonentných koncertov 
SF prvý raz hral a na· 
lou Ulharmlínlou Cejkov
ského koncert O dur. Su 
svoJou partnerkou raua. 
nou Grindenkovnu, 1 kto· 
rou vytvára husrov6 duo. 
prisflíbil jeden koncert 
aj pre llakov 8 peda116· 
gov bratialavskebo Kon· 
zervatória. Program, kto· 
rý toto husfov6 dno pn· 
skytlo, nebol Jen obuho· 
vo bohatý [skladby a ob. 
dobla baroka - al po 
slíčasnlí tvor bu), ala al 
technicky vefml náročn ý. 
Hullfové duo ftl na kon· 
certných pódhich velmi 

zriedkavým jaavom. MA 
to svoju prlčlnu. Taký 
náročný pro11ram, ktorý 
nám predviedli Uto 
umelci, sl vyladuje v 
kaldom obfada perfekt· 
ných lnltrumeatalistov. 
Túto technlcktl perfekt· 
nosť a zreltl umeleckosf 
Grlndenkovti a Kremer 
demonltrovall. V Telema
novej Son8te pre 2. hu~ 
le ukbali zmysel pre 
tlýlovosť barokového ob· 
debla a ulracbtll6 t óno· 
v6 kult6ru, rovnako al v 
Salta • atarom sluhu od 
Ma .. Rasera. Domi nantu 
nrogramu tvorila Sonáta 
op. 58 pre 2. husle od 
s. Prokofieva. Bolo obdl· 

vuhodn6, s akou fahkos· 
ťou zvládli toto, na Ioto. 
náclu, techniku a lllbru 
komplikované dielo. NaJ• 
drobnejlle ttmy boli 
plasticky vypracovan6 a 
muzikálna stvárnen6. 
Spevná prvá a tratia l!ut 
svojou dynamickou a fa· 
rebnou paletou oadoblla 
melodlcklí Un lu. Dielo f v 
tak vysoko umeleckom 
predvadenf) vyvolalo u 
posluchál!ov nadlant 
ovácie. Odmenou boli 
prfdavky: Wienlawakeho 
Koncertná etuda a Pa1•· 
nlnlbo Benátsky karna· 
val. V mimoriadna sr· 
del!neJ, bezprosl r adnej 
atmosfére, ktorá nnlkla 
poču koncertu, zahrala 
Tatiana Grindenkoví Va· 
r iácle pre sólové husia 
na pie11eň " Posledn6 ru· 
la" od H. W. Ernsta. 
Technicky najnáročneflla 
dielo zvládla renomenál· 
118 huali1lka, laureátka 
brusellkef huslovef dťa
ie l! noblesou a tecbnlc. 
kou fahostajnostou. GI· 
dun Kremer el le mimo 
bruselskej súťale zfskal 
Jaur,titalvo v Mo~otreala, 
na Paganlnlho a6fell v 
Janove e naposledy -
lauJ•elitstvu Cajkonktho 
sú.ťa!e v Moskve. (J. p.) 
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V torakých rozpomienkach zj.:avov::;C sa bude 
v my~licnlmch na včera, čo zajtra prichodia. 
mrť je len nenávratno. Iba zabudnutie 

je koniec života. 

• • • a hudba 
AJ kctf uarutln ý umclnc La 

dis lav uvumeský ue bol aktív 
nym hudob111kum a jch•J domé 
nuu hola puúz1a, v toitu M.t stul 
a i na jznumej~1111 , JJrccJsa mnž 
1111 k• • n~ t rlfuvn t , že m;•t k hndbr 
vrfnti klilduy v:~;tah . /\ku pnvo 
rOtttJ.. ~k•1 l:-.tva a kultúry S R 
podpt•a t 711kll tt 11 z•·•adcnt Vy · 
s olcrj Aku ly Jnll7tckych ume111 
v BraiiJ>Iavo 11949) a zakon 11 

ustiJnllvoní Sto111li1Skcj fll har. 
m6nio l 1949) . Na lna u gurA!: 

n111n ko ncerte Slovenskej rH· 
ita!"lnunie 27. ukt OIJt•a UJ49 uhu· 
tnt\ nul kultúrnu veroj nu~ t vu 
~('ľOJnU m Jl rOjUVfl S CAÍStCllCIUII 
tuh tu u•·r.hr.stra. Pupt i svo tol 
IIIIIIJ)I('j znn t" JlľiJ Y.tiHCilUStÍ ntlliÍ 
hu pn~ l urhál'• mot.nnst vid lol 
'•at•krut na h udu bnyr.h pod u· 
lahat•h v Hroti~ld VO. 

Johu pooziu T.h lldt•hml uf ru 
ku 1934 nórutlný nmolec Alo 
Allttdot· lltnyzcs v d ielo ,.Farby 
na poloto"'. Boli lo ~tyri ples. 

POTREBY KOLY 

"Hudbu clovck netvori - h udbu clo ek žije. Hudbu (;Jovck llClJOCUVa 
hudbu lllovek absotbujc. Preniká ním v;etJ<ými cievami, tak, ako pulzuje 
celým bytím t vorcu. V~imnitc si na koncertoch ruky t.vch, i:o vám hudbu 
podávajú . .. a svoje ruky, ako mlčky ležia v lone : len ncnaru3;iť tú chviľu, 
keď k nám prichádta to krehké nič, co ne ch úW do dlane. ale čim objinu·; 
vesmír. Pre to ni~ a pre ten ve mír je hudba mojim .tivutom ... " 

Pr1to m uohuvorlmo o potc nclo 
ll dllll)lll Zlll'Htf'lll dl dOhi!J C. l\~ho orl 
btltU lld knll lOIVtll(lrtll('h, O pult f' 
lto tOl~ trr.n ta t<ln&t nt ho od ho ru ll 
pod. l:tu to v:-.otku ulohy, h totó na 
t t.t~ tt o;kolu ' <l kn) u A narohtd Jf'J 
\ (' l!, r• f H 'ko., tt hd cl rove l Jl l' lf'StOľO 
\O 1\ostcka 1\mtzt!t va tortu nt p.1t1 f 
t.lLO matertrilnc l p npr-;torovo k 
lli! Jit•psíe vvhilvoným ~kolám to h to 
tvpu 1111 Slov!'nsku, alo 111: rl nes 
Zd pdS)' :. nedosta tkom ucebnych 

Ako s intonačnou 
výchovou? 

lntonočná metóda, použlvaná na bratislavskom Kon
zervatóriu, nta Ja nejakou novou, p revratnou metódou, 
skOt· nadvtzuja na osvedčené systémy minulosti, usllu · 
jllc sa z nich postúplt d k po~iadavkam dnešnej hudby. 

Základom systčmQ je tonálna lntonacla na základo 
durového a roolovóho tt·oJzvuku a stupnice, teda prvkov, 
ktoré sú kaZdému - hudobne aspon trocha talentova· 
nému č loveku takmer vrodené. T1oto dva základné 
p rvky sú východiskom metódy, k n im sa v1azu a . sú z 
n ich odvodzované ďal!;lo prvky - a z po uplné zvladnu· 
tla In tonácia vi;etkých dlntonlckych a cht·nmallckych 
vzťahov. Bez nad~ádzky možno povedať, ie itak, klory 
Jt~ schopn)' zvladnuC Intonáciu obidvoc h tro)zvukov tt 

btupníc vo vt.etl-ých možoych vzťahoch (A ma dostatoč· 
né lntellgrnčnli predpoklady pochoptť vDzby tnych prv· 
l.ov na tieto dvo hudobno elementárne t111nnost1), bude 
vedieť zaintonovať k a ll d ý hudobny jav v$otkýcb hls to· 

rlc kých ol>dohl. . 
Na rm:dlol od podoiJnych metód , z ktor ých u s sys· 

tém vychádz,\ (Doložil, BatJ.e a pod.) je žlok vod eny 
l.. :.lmulláoemu zvlddnutiu obidvoch tónorodov. Tak sa 
mu molovct tOulna nebude javlf ako čosi naročnej!.te, 
ako tómna uurovJ. 

Na rozdiel od lnyc h metOd, upusťamo od &ohnlzačnó· 
h o sys tému, ktory ma sice mnohé v9hody, al11 tto.: velké 
nevýhody pro rozmuozcnle potrebn ých myslltmkových 
postupov pt! Intonácii kozdOho prvku, čo Inteligenčne 
slubs lm t i.lkom môzc spôsobovať až noprckonutc iné tni· 
ko:.tl. Prlivo tilk jo l>Oimtzočné metódu novhotlná pro 
tlakov spevác keho odbor u. kdo pri technlckych cvlčo· 
nlach sa t.ohnlzačné s lal)lky t>ou~ivaju v lnych funk
ciách, a preto nas táva us tuvll:ný rozpo1· a rozbl jnnlo 
so llnlzačných návykov vo v9učbo Intonácie. 

Tonlllna Intonácia, zllkled ce lého s ys tOmu, su uskutoč· 
hujo upevitovonhn preds tavy tonlílnych vzfnhov k to· 
n lckému kvlntakordu. Ztnk jo vedeny k tomu, aby bez. 
počne cttll k11ždý s tu p o il v tómno a ten :.1 vedol 
vybaviť (na zdkladc tonlltnych vzťahov] a znlntonovut 
- bez ohlndu na to, v akom (aj zlozltom kontexte) so 
ten·ktorý stupei't objavuje. Z Intonácie tohto typu je 
celkom vyčlenená Interva lová preds tava; :Zink neln lo· 
nuje Intervaly, nie s tupne v tónine. Tých jo Ibn 8, resp. 
(vzhladom na niektoré zvldš tnos tl) asi 10- 15, zatlnf 
čo Intervalov - so všetkými variantami - okolo 30, 
n ehovoriac už o tom, že Intervalová lntonécln je ovoru 
ťažšiu a néročnojšln a mene j bezpečná (navyše - ,.roz· 
bljo" prirodzenO vnimanle tntonovanej melódie). 

Pravda, aj bezpečnú zna lost Intonácie Intervalov mus i 
p roreslonálny hudobnlk zvládnuť, čl už p1·o lntonácin 
metódU modulujOclch, a lebo takých, čo n ie sú tonálne 
založené, olobo pre s voju ln!itrumentálnu prax. No In· 
tervaly s ú v na§om systéme odvodzované právo z to· 
ná\nej Intonácie a žlok tu postupuje od jednoduchšie· 
ho a r;ntlmeho - k z lo:ZIIejillemu. Podobno sa postupuje 
pt' l akot•dlcke l Intonácii, čo je Is tá variantn Intonácie 
IntervaloveJ. SIClžl no uvorilovonle toná lnych preds táv 
v Intonácii. Určitou jedinečnosťou celého sys tému jo, 
te žiaci s ú vedent k tomu, aby sa naučlll spáJať poznat • . 
ky zo všetkych troch typov lntonačných pos tupov (In· 
tonácla tonálua, lntr.rva\ov a akordlcká ]. Učebná tatka 
je od začiatku uvedená do kontextu so žlvou hudbou. 

Is tým nedos ta tkom súčasného s tavu 10 somotnó uceb· 
nlca Intonácie. Jednak p re vyčerpane vydanie, eko a J 
preto. že od je t vzniku uplynulo už takmer jf'dno š tvrt· 
storočie. Všclléo sa nam už dnes jav! v Inom svetlo 
a at vývoj hudby za posledné desaťročie sl vyf.adu je 
dalšie napredovanie l v tejto oblasti. 
VyučujQct bratlslavs lt6ho Konzervatória preto prlpra· 

vujú rrepr11cované vydanlo, o ktoré prej11v lll záujem 11j 
české konzervalórlá , tokze práca sa slano azda prvou 
slovenskou hudobnou učebntcou pre ~koly s trrdného 
typu - 1 ·ealostitnym poullvantm. P. ZlKA 

Eugen S u c h o i1 

Koncertna :.teli koStckl!llo KonzeruutOrta. Snunk<.~: T. Torlányl 

Pedagogické zámery 
Dvadaaťplit roko• ko•ick6ho 

Kon:cenalórla je sice krá tke obdo· 
IJie v živote tejto skoly, no zato 
dostatočno bohntó nn zmony, ras t 
l reorgnnlzócto. . . Skola začlnaln 
v nouverltolno skromných pome· 
roch n podmie nkach . Cusom sa 
rozrustl.t vo valku ln:.titúrlu. I 
ltmto ra~t v:.ak uobol adek vátny 
potreb<.~m Vychodos lovonského kra· 
ju. Vocf kto mohol pt·odpok ladoť, 
zo roku 1976 bude me muf v SSH 
vyše 100 ĽSU s viac ako 40 po· 
bočkami, nn ktor9ch vyučuje as i 
1500 pedagógov o vzdeláva sn vy· 
šu 35 000 zinkov ? 

Tonto takt napovie viac, uk sl 
uvedomlmo, že do roku 1945 sme 
mali len nlokofko hudobných škOl, 
nn ktorých vyučovala dos lova 
hfs tka petlagóg ov. Kultúrny roz· 
voj zo socia lizmu prekonal všet
ky očokóvonla. Pravdu mali ll, kto· 
rl dali sOhlos k zriadeniu ďal
šieh konzorvotórll na Slovens ku! 
Len:Ze aJ Ich kalkulácie so ukií
zall skromnO'" pretože terajši trend 
vo vývine Ľ::sU prekonáva všetky 
doleraj!ile predstavy. Pravda, s 
tým suvlsl aj narastanie nekvall· 
ttkovanostl učltefov no ĽSU, a to 
aj napriek tomu, že počty a bsol
ven lov konz01·vn tórlf sú z roka na 
rok vllčšlo . Z11t1al ĽSU nomOžu po· 
skytnúť vš etkým nadaným záujem. 
com hudobnO výchovu tak, ako to 
stanovia zásady postupného roz· 
voja ĽSU z roku 1960. 1\k vychá
dzemo zo s tanovis ka , ~o CSU by 
mali poskytovať základy odbot·né· 
ho hudobného vzdela nia le n teJ 
ča sti tAlentova ne j mlédot.o, u kto· 
reJ je záujem o ~tudlum niektoré· 
ho umel~ckého odboru dommuJú
CI - Ide vlastne o !.koly výbero
vé - mali by podchytiť as i 15 
perc. všetkej mládet:e, teda dvoJ· 
ná sobok dnešného stavu. Doslah · 
nutla tohto e tela by lrvalo pri 
dne!>nom tempa rozvojd a 1 do ro· 
k u 20051 

v Košiciach 
priestorov, s uodos totkom pr tosto
t·ov na cvičenia žiakov, nemá nljn· 
ký zhromaždovucl priestor, c hý 
bn jú priestory p ru koncertnú t ln · 
nosť Zinkov a tcl. Okrmu mého má· 
me velké ťažkosti s ubytovanlm 
i lu kov l nov9ch pedagógov. Ur i.í
to !Jude zn ujlmav6 Jll"lpome nuf, žu 
nušo Skola IJy mohla Ihneď pl"l
jať ož 8 kluvlrls tov-pedagOg ov 11 
kore potltorov l 

STRETAVAr-1E SA 
ustavične s nesprávnou pro[esio· 
nált1ou or ientáciou, kto ra je ne· 
duhom nášho st redného l vysoké· 
ho hudobného š kols tva . Zljeme v 
nkomsl zoJatl retardačn9ch trad(· 
eli umeleckého škols tvo so silným 
a jednos tranným p rererovanlm vý. 
konno-umeleckej s tránky. Zabúda· 
mo, že v niektorých odboroc h sa 
takmer všetci absolventi školy vo· 
nujú v p raxi p a d ag o g 1 c k e J 
l: l n n o s ll na ĽŠU ( akordeonlsll 
a klaviristi) . Do orchestrov nas tu· 
pujú Ibn najscbopnejšl absolventi 
~látlkového a dychové ho oddele· 
nlo, ostatn! Idú opllt učiť. Iba v 
speváckom a tanečnom odde leni 
sr1 absolventi provazne uplatnia vo 
Mč1·e výkonno-umelecke j, no tre· 
ha dodať, že po pedagogick ých s i
lách teJto proresle je uz teraz 
značny dopyt na I:SUI 

Situácia sa niJako nedoridlla 
posUnonfm pedag og ick ých dls· 
ctplln pn prosto vbo učebných plá
uuv kon zervotórU roku 1970. Tre· 
bri urýcbleno začat so speclallzá
ctou pr!pravy a s premys lenou 
prores lonalnou orlentaclou žiakov 
potlla odborov a skutočných po 
trleb ná~ho hudobného zlvote. Mu· 
strne sl uvedomiť, ze konzervaiO 
rlá sú v súčasnosti predovšetkým 
!.kolami p re výchovu p e gag O· 
g o v pro ĽSU, oz v dal!iom po· 
rad( saturUJU potceby orchestrál· 

nr v upravo pre s pey 11 kla•fr. 
l'u uslnbudenl prolol il taxi zn6 
moj plesne ). Zapra .• Pieseň pr' 
co" ktorá lla s tala l!oskoro ve l 
mi známou a bola vefakr6t 
pnhlikonné. Roku 1984 vyaiPI 
v Slovenskom hudobnom ron 
de cyklus l tyroch ples ni L. No. 
vomellk6hu ., Mladosť", ktorf 
zhudobnil skladaler Ladlsln 
Holoubek. V nas leduj6com ro· 
ku vydal takisto Slovenskf hu 
dobnf fond cyklus plesni ,.CH· 
la " - pre s pev a klavlr na 
texty L. Novomesk6ho v spra· 
cuvanl ná rodného umelca Ale· 
:t.and ra Moyzesa. Toto dialo bo 
lo pôvodne kumponounít pre 
soprán a urchester. 

Týchto niekofku diel, kto· 
r~ch pnčet ne bude 11!11 Oplnf 
1 rnkoplsnc t~k ladby nie 11fl za 
tia ľ pudchylenó l jo dokllld om 
tu hn, lo puó:&ia n11rodnéhu 
nmotca J,adisilno N•~tooteskli· 
hu hola nielen rccitoYIIrHI. 11111 
v úpravuch na~ich skJ11d11terov 
aj :r.hu do hnono 11 udw lnvA tiJ v 
rozhla se l na verojnfch kun 
cortoc h. ). P. 

nyth telt es, dtvadelnyr h ~ouborov 
a !; ltilla pre pr1pravu r,plé J.ovýc h 
u me lr>c k ýr h tale ntov. Is to je, ze 
(,aždá z uvndcných z lot tek JS rov 
ullko d ôlet.ltll aho perlil~ogu:ká vy
l hova a pupravu, lc nt.o os tatn' 
~a tyka ju lb11 n r> pa l r neh o poč
tu t Joknv a nr mo.lu by( preto do· 
mmantnou t.fnnosťou s koly. Ak 
tnt.1n1o na s hole mimoriadne talen· 
tnvanóho '-•akH, veďmo ho c le· 
ra v od o m a k najvy:ssej umelec· 
h l' j pro[eslona ll te, alo neklaďmEi 
podobné nároky oa dalkýcb žia
kov. 

VÍ'CHOVA BUDÚCICH 
PEDAGOGOV 

Podcenenie pedagogického :ca· 
merania výchovno-vzdelávacej čln· 
no:.ti s koly má spätne korene v 
nesprávnych názoroch na podago· 
g lc kCt p rácu. Cmnosť pedagóga 
hlavného predmetu so často hod· 
not! len podla jeho výsledkov prá· 
co pri vychove špičkových talen
tov. K tukému hodnoteniu napo· 
máha ju a j rozličné Interpretačné 
sufate pre v. etky s tupne hudob· 
ného s kols tva. Aby sme boll 
s p ra v n e chápani: sme za to, 
uby !Julo čim viac výkonných 
umelcov roprezontačného typu a 
myslime, zo sa musia konzerva
tóriá starať o Ich vychov u clefa. 
\'edomejMe ako doteraz. (El: te sme 
pro nich ne pripravili také pod
mienky, aké ma jú napriklad vr
cholov{ i,portovcl ... ) . Zdôrazňuje· 
mo viiok, ~e ak Je dominantnou 
činnosťou konze1·va tór la výchova 
budúcich pedugógov, mali by s me 
odstrániť jednos tranné hod notenie 
vyučujúcich pedagógov ~koly, kto· 
ré dominan tnú činnost §koly pod
ceiluje. 

Nio sme dostatočne prulnf pri 
zavádzani diferencovaných vyučo
vacich pos tupov. Pedagógovia na
sej skoly realizovali - na ĽSU 
vo Východos lovenskom kraji - v 
priebe hu nlekofkých rokov rad 
hosplt.Jcll a svorne ko nš tatuj ú, že 
nosi absolventi nie sú dostatočne 
pl"lpravenl pt•o pe da g o g lc k t1 
prácu. Najmat·kantnejšle sú tieto 
nedos tatky: 

l. Prejavuje sa všeobecne ne
dostatočná pripravenost učltefov 
r:Su po stránke pedagogicke J a 
psychologickej ; 

2. vyučovanie nástro jovej hry sa 
nespája s celkovým rozvojom hu
dobnos ti žiakov I:SU; 

3. sO disproporcie medzi zlska 
nýml vedomosťami v nástroJovej 
hre a v Jej praktickom využlv11nl; 

4. neutešený Je stav výučby hu
dobnej výchovy, u žiakov je ne
dostatočne rozvlja ný rytmický a 
Intonačný preJav a Je obmedzená 
Ich hudobná predstavivosť; 

5. zanedbáva sa kolektrvnl! mu· 
zlclrovanle v sOboroch rozličného 
zloženia; 

6. s labo sa rozvlja hudobno• 
osvetová činnost učltefov ĽSU v 
mieste Ich pOsoblska a nedortele· 
ná Je o tázka Ich d a l!lleho vzde
lávania; 

7. nedosta točne sa realizuje vý· 
ber a usmerňovanie najtalentova• 
nejše J časU žiactva pre dalšie hu
dobné š túdium. 

To 16, pravda, len lelm6 poatra· 
by a poznámky k p roblému, kto
rý súvisi s koš ickým Konzervat6· 
rloro a jeho budúcnosfou, k prob· 
tému, ktor9 má long lt udlná lny 
charakter a bude narastať Omar
ne s ďalšfm rozvojom hmotnej l 
kultOrneJ Orovne nášho ludu v 
zmysle záverov XV. ~jazdu KSC. 

STEFAN MERESS 
MATEJ LENOYR 
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H•l uafckf JubiluJ• -

Oožlvate sa vzácnehn tlvnt 
néhu jubilea - 65 r okov. !'>1.\
te za sebou vera rnlnej a nA
roč neJ práco, ale Iste aJ k r As 
nych zážitkov z ~tu, kedy ste 
rači nall svoju hudobnú cel
t u ..• 

- t>lal som štastlo, že - ako 
ost>mročn9 - som l;a dostlll do 
rítk vyntkajl1cej a prvl'lj slo
\en<>kcj k lnv!rnej virtuózky, 
nf>skňr prolf'~orky Anny Karen· 
dovej 7.ochovej. To nebol! tba 
hodtnv tolhmck9ch pr!prav, 
ale muzlclrovaniP Studoval 
som u tejto vzAcnPj ženy tak 
mPt" 14 rokov a sledoval som 
jf'j f'l.1n a energiu, s ktorou vy
rhovAvnla SVOJICh zverencov 
!'<a hl vn lej Hudobnej a drama
ticket akac!l'ml! som sa stretol 
a 1 s polyhistorom hudby 
pror. jánom StrPlcom, mimo· 
rtHdtw r.rucluvan9m rtlológom l 
muztkn!ó~·om s vvntkajucíml 
krtti!'kýmt postrehml, s člove 
kom, ktorý huc!ova! 11 doorgan! 
zoval hudohnli ~kolMvo na Slo
vonsku. jeho konct•pctll trot· 
stupnuvostl ( LSU, konzervntó· 
rtum, VSMI.íl :.a stu!a t"Palltou. 
Morlllnnu odmenou mu tc;te bo· 
lo monovaniA zn prvl'ho reldo 
ra \'SMU. To ut som s proľe· 

sorom ~trelcom vtP.dV prPžll 25 
rokov neustáleho kontaktu, čl 
už n11 poll zboroviiho <opevu, 

• v 

. . . organtzacne 
a umelecký 

ktor9 sme sa <,nažlll do~ ta r 1 

dets l. 9ch plienok a u viest "" 
úrovP.t' schopnú P.uróp~ki!J kon 
kul'l'ncte, alebo ako lludolm>· 
re 't' Pnt, heruc st vzor zo Strel 
COV\'t:h hudobno krltlck9th 
člilnknv ~r1kunlec sme sa ztslt 
na pocit> SpP.v<ict.ello zhoru slo· 
vP.n~k)·ch ui;ltolov Sledov/ll 
som stopu svojho ul'lte la, u 
ktorého na VSMU som absolvo 
val odbor "dtrlgovnntP zhoru" 
Vo rnnkrll dlriRenta SZSU som 
nnclvrazal nu jľhO tntf'rpretač 
ny stý!, owojll ~om sl jeho 
prPdstavv A zvuku vo~AinPho 
telr~ll. o p<Jirehe oviAclat trót"lu 
t prax spPvu. ako In st rumen 
tálnP.ho zhnrov~ho tele!>a. 

1\luhl i by i li! biiUie načrln ú C 
n líu pr6cu so SZSU? 

- Zo ~zsu som sa poku-.11 
vytvorit umelecké !Pleso, 
schopné medztnAroclncj reprP 
zcntACte. MV~lfm, že Sil lO V 
mnohom podan!o. Ved za mo
jej dirigentskej tory sme kon· 
certovelt v osemnástich európ 
sk ych stl!loch. nevynimejuc Ky
jev. Parfž, Brusel, Kodail a 
mnohé Iné hlavné mestá 1 vel 
ké svetové út aže ( Llangolen, 
Wales 11td.). Udržiavali smu 
kontakty s bratc;kyml česk9mt 
ui:ttelskýml te!psamt: s PPvec
kym zdru,rnfm morav~k9ch 
učitelú a s Pevf'ck9m združe 
n!m pra7skyrh učttelú. Slév~e 
mP.ná dirigentov týchto telies 
- Joser Soupal a Metod Oote· 

t.l! - v mnohom ovplyv nili aJ 
ná~ prl:.tup k mterpretácll čr-s· 
kej zboJ"Ovo volcAinoj klasiky, 
nd nd o; zao.,e prehPra ll názory 
nA IOII'I'prPldflll SÍIČIISOCj SlO 
\'P.n~kPj l vurh\·, rP.prezen tova · 
net hlavno dtPIIIInl Alexandra 
Moyzp,~a. Eugend Suchoňa, Já· 
na ClkkNa, Otta Fe1·enczvho, 
ale t starsej genPráCíP Ján,J 
Levoslava Bellu, Mtkulásn 
Schneidra Trnavsk~ho a Iných. 
V dramaturgii programov som 

ntH<'llnustnoval prcdov~etkym 
domácu 1\ orbu, h!ttvno slnvPn 
skú a touto sme reprPzPntova -
11 urovCI1 mu,sk~ho zhorovMto 
tolr.sa na spomfnanych konccrt
nS·ch pócllitch. Tt·ehn sl uvedo· 
mt(, zr v pril'hf'hu 55 rokov 
P.Xl~lf'nCIC zboru Od'ipii'VIIII 
spPvácl vyse 1800 koncP.rtov a 
.. wil "a propa,~:átormt tltisho hu 
tlohnčho umeniH hlllvnr> dumu, 
1111 llllSICh dedlnč.lch. V lll<!Stf'Č· 
k.tch. vo fobrlkArh l na JRD -
wm. 1..111! Sil druhf "nl'dostallk. 

Ak~ sú vaše názory na " a ma 
terske" dtrlgovanie? 

- Azda sto sl vstmll, ze v 
pnslcdnych dP.~atročtilrl n11l.r 
!tpPvilcko telesá, protlovsctk) 111 
amotčrske, !tli mlmonnclno 
ftspP.~nc uplMnutu nn volkých 
me<lzmárodn}ch sutHl.IHch. V 
čom te pr!čína? V cl!lfdvPdO· 
mom skoiP.n! dirll'tentov. Dvoj· 
rnCni\ dírlgentskl\ kurzy, portu 
dani'! pred rokmi Osvetovým 
ust11vom, priniesli SVOJI' ovocie 
Najlepši z absolventov t9chto 
kurzov presll na ~túdtum dlrl· 
~ovama zboru na Hudohnú fll 
kultu VSMU, kde sa rormovR! 
Ich estetický názor, Ich tech· 
mcká pripravenost, rozhfad v 
literatúre, št91ovos( v Interpre
tácii - lle prvky, ktoré z mla
dli ho dlrtgenta pomllhajú vy
tvllrllC umelca. A tak sl mys
Hm, že l moja pedagogická 
práca prispieva k skvalltl)ova· 
n!u umeleckej tnterprutác!e v 
tomto odbore a napomáha In· 
tenclám našej kultúrni!J pollll· 
l.. y: dať pracujt'trr.mu človeko· 

Vl umeme na dohroj urovni. 
jednym z prmclpov vyučby Je 
at to, že všP.tCI student! dirl· 

.,i\-Jy všetci, ktorí máme tú česť, byť umelcami, ktorých !)Í V;\'VOiila 
príroda a vei!né krá, no . . . my v e tci a naucme odvrhnú ť od scha 
v; ctko to, ~o nic j <' powäte né u mením, napnime v c tky ily, a by 
na;a práca zanechala po nás hl bšie stopy, než aké .tanecháva ľahký 
a povrcbn~· život " 

·o plánoch 
H~dobnej 
fakulty 

u 

VSMU 

F'ranz L. i s z t 

gov11nla zboru musiA popri svo· 
!P.! profeston~lnej robote veno. 
var svoju enPr,~:lu aj pr~cl s te 
!esami záuJmoveJ umelecki' J 
t; nno .tt 

Pl'ipravujema sa na obruba 
ny hudobný festival - Br ali 
stnvsk6 hudobné slávnosti. Pat 
ri te k hlavným organ izačným 
nsobtJosl!orn toh to podu ja tia 
ako predsedo roslivalodho .. , 
boru. Akou cestou sa bude ube
ral lohforo~ný re tlul ? 

- Moje vzdelanostné 7hP· 

ntiP (popri lludohnl'f a dr11 ma 
ttckr.j akadémii som študoval 
pi"!\VO, Filozofickú rnkultu UK, 
\'SMU) lllt1 pt·Jvtr.d!o af na po
IA orgillm:átorsk(~ Z ume!P.c
kf·rh runkdí rhccm tu spomt' 
mH jednu, ktorá mt vrfmt pt·l 
rust!a k srdcu: predsP.dll fPSII 
v11lov6hn v9boru BllS. Nerrtlm 
sa hyt .. funkcionárom", nie ro 
hntnfknm. ktorý svoju prácu ko· 
nl! s rotdo~tou a s pln9m vy
Jldllm. Som vs.tk Iba kollrc;
kom v strojí. ktorý dtrlgUJP 
tt•ntn Vf'lkoll'pý !'eSli VIl! 8 O v5·
sl!•dku uasPj pr.1ce hovoria sa
motné fn~tl!. Pri konrtpovan. 
tohto t·o~nikn BIIS - teda u7 
dvnnástrho - sme prizerali 011 
hlnvný Ideovo poltllr.ký akCf!OI 
tohto ročnlka - XV. zjAzd K~t. 
jeho zámen· a rtcle v oblll<~lt 

kultúry n umenia, a to tym, 'l.r 
sme uplutnill Cesko~lovenc,kltll 
sovletsl..u hudobnú tvorhu, AJ 
lntrrpretnčné umcnlr hudob 
nrrh kult(tr sortaltsttckych kr11 
Jfn a krajin rozvojov9ch. Sna?f· 
mf' sa sprfstupníf umeiP.r fo 
hodnoty čo naJS!rMm vrstv6m 
pracujúcich a upr!omtt svoju 
pozornosť na nastupujúcu ge 
neráctu umelcov l náv~tevnr
kov. Zvlá~tnu črtu' nMho rasti· 
vu!u vytvárajt1 dve akcie. a to 
lntcrpódlum a MedztnárodnA 
tr!Mnn mladých Interpretov. 
Konáme Ich z poverenia MP 
dzmérodnej hudobnej rady 11 v 
spolupráci s UNE~CO. Fesllva
lov9 charakter BHS je Ile'!. 
vhodným rámcom pre usporia· 
dante ln9ch kullltrnyrh akcii. 
Z ntch spomeniP.m aspoň muzl
kologtckú konrerenclu a stret· 
nulle dt·amaturgov symrontc· 
kých Ol"ľlwstrov ZO ~<H'IAIISIIC· 
k)ch krHjln. 

Z.t rozhovor dnkujP: 
V. KORECKA 

HUDOB.VA FAKUUA VSMU, tlko Jed· 
TlU 4 troch nUfUYHICh IIUdOblli/Ch Uttlt!i( 
u USSR spl1la m>fml dôleWú ulohu u 
pr1praoe uysokolwallflkauanqch umelec· 
kydt kádrov pre lmrliuo sa rozutJaJúcl 
lwúobny !ivot na Slouen~ku. Pof:tom Stu· 
ll entou neue! kd, 011Sak kompl/kouand vo 
wafel !.trukttíre {udaka približne 30 !;pe
cwltzclctdm, ktor~ sa u stítasnostl pred 
nd!iujú}, predstavuje zlož/ty Skolský me 
clwlllzmus, u ktorom každý odbor - ha 
cl prezerttouanQ ntekedy tba pdr Studu· 
Jtíctrn/ - te plnohodnotnou a fungufu 
cou .\utastou celku. Mal~ počty MuduJú· 
clch u ntektorých odboroch sú zdôvodni· 
teln~ a ntJako neznamena;tí, ~e ueto 
i>pecwltJ.ácte sú snad mffiP/ däleW~. Sta 
tt st uvedomil, Ze pre nafbliHle obd o· 
ble 1e na Slovensku potrebných napr. 5 
a! () uynikattictch hoboJistov, ale tito sú 
rteii!JIInutnt pre udr!ante a dalSie zuy~o 
uante umeleck!ich kua/It n«!iic11 symfo 
nickyc/1 a operných orchestro11. 

prlprntJUfti utltelou hudobne/ uýclwuy, 
nte sú u.'>ak urten~ na to, ab11 uychaualt 
napr. utllela hry na nll!ktorq nd~troJ pre 
konzeruatórtum. Podmienky na to azda 
lJucle mat na!;a fakulta, ktord u:! podala 
zodpouedafúct ndurh na otuarente odbo 
ru hudo/mo umelecke{ pedaqoglky {za· 
tiar u Specializdctdch: hra na klauzr, hra 
na husle, speu a zl1orou~ dJrlgoualllef. 
Návrh pottta .\a spolal'ntím ~ttídiom pe
daqoglck~ho af uykonnl'ho ~meru u pr
V.tlc/1 dvoch rokoch, prttom ul'ebnil p/dny 
Sti upraven~ tak, te sa už 11 týchto rot 
nlkoch odpredná~a Istil mlntmum pred
metov pedagogickeJ !.pecwltzdc1e. Po 
ú.,pesnom a/Jsoloouanl ll. rotnlka /Jy dn
Mo na ndurn katedry k rozdeleniu ltu 
dentou na oba smery. Predno!>fou rtdS11o 
nt'lurhu je skutotno~t. ~e na !>tuduJiicic/1 
pedagogtck~llo $meru by sa k/dd/l rov
nak~ ndroky u hlavnom umeleckom pred 
mete, ako u tzu. výkonnom smere. Vy 
chddzame toll! z predpokladu, te peda· 
qóq ume/eck~llo predmetu mu~l b!Jf sdm 
mOf$/rom u dtscipltne, ktorú uyutufe. 

K. Vyskotlinua a ll. St1.1/foud u abwloentskom 
pred\lauenl Nlcolmouef opertJ Ve~eM pa111e z 
Wmdsoru. Snlmka: A. Smot!ák 

t~CHOVA VYKONVYCII UMELC0!1 Je 
vSak len jednou z u/all, ktor~ pred f a 
kultou stoja. 1/udobn~ ul'tlt~lla 1.-ll. 
stup11a potrebuJú mlad~ pellagoqtck~ kdd 
re. DoteraJ!ila prax 1e takd, že absoluen 
ti UF VSMU, ktort lnklznufú k pedagoqlc 
keJ l'tnnostl, preberaJú ul'ttelsk~ mte~ 
ta na kanzeruatór/dch a ĽSU. Napriek SO · 

lldnemu zdkladu vo ula~t neJ umelecke/ 
dlsclp/tne u.~ak po.\trddaJií mo mladl ut/ 
tella hlb!fe vedomosti z oblasti peda 
qogtky, ktord sa u nd~ doteraz prednd 
Sala \k6r ako okraJouq predmPt. Hudob· 
110 umelecJ.;á pedaqnqtka nemt'l totlf do 
poslat u na~eJ !.kolskeJ sústave svoJe 
miesto. Naše pedagogtckl Jakultv 3tce 

V BU DOC NOSTI {po odprednáSant eP· 
/~lto ~tuorro~nlllo Clfklu pedaqoq~ckeJ 
.~peciallzdcte v dennom StúdiU J ppttla· 
me aJ s motnostou otvorenia Stúdia po· 
pri zamestnani, prtp. postqraduálneho 
'>llídta pre nbsai/Jentou VSML", ktor/ by st 
chcel/ doplnlf ~voju kuallflkdciu peda 
gogickou aprobacwu. 

DALSI Vf ZNAMNY NAVRH, ktor!} uzl 
~/el z nalef fakulty, sa dotýka odboru, 
ktorý u poslednom desatrotl ziskal me 
dz/ na!lml praCUJÚCimi !;/rok~ dwdcke 
zdzemle. Je to Tudoud spevohra a musi· 
cai. Tento i!tiner si vyžaduJe komplexn•1 
výchovu Jaut.!>kou~lto Interpreta, schop 
ntsho rovnako profeslondlne zulddnut nie 
len speudcku, ale aj dramatickú a pohy 
lJouo-tanetntí zlotku pN!fauu. Zatial md 
me u praxi absolventov herectva, ktor! 
sa u divadle naučili aJ spieva(, tt na 
opak - absolventov opernilho a koncert 
n~ho spevu, ktorgch mus/a prttí~af tlno 
hern~mu preJavu - a choreograf sa t rd· 
pi s oboma skupinami. V!>etka t est a CJ.cta 
tým, ktort vďaka svojmu talentu a tvrde/ 
prdcl zuldd/1 na pozoruhodneJ CJ.rounl 
u.\erky potwr/atJiat %dnru, ktorý u6bec 
ni e ,Jahký", ak hovoríme o umelt>ckeJ 
dokonalosti 1 a úspech v na.$eJ speuoher-

neJ sc~ny nas už mu.~la k takeJto doka· 
nalo~tl zauilzouatt }. Nemohli by u!.uk 
mladi umelci dostat ~;o/tdny zdklad zo 
u~etkrích zložiek Jaulskoul!llo preJavu u~ 
u Skole? Tdto mol/ude/a Je we zduatnd 
a dúf«me, ~e návrh fiF VSMU na otvo-
renie Stúdia odboru tulioueJ .\peuohry 
sa .\tretne s porozumentm. 

NO NIELI::N V PRIPRAVE KO!\CEPCIE 
nouych Stúdtf llýcll odborov, ale Gf u neu· 
s;atom sledovani tých exl~;luftklclt, /ll fa
~lsko naSeJ prdce. V tomto roku sme 
uskutočnili obsahovú prestavbu utebnych 
pldnou vSetkých StúdiJnych odborov. z 
mnolzgch progrestunych prukou nougch 
učebných pldnou spome111em ;aradente 
prednd~ok aplikovaneJ psychológie a zd 
kladou marxistickeJ estetzky. Zdokonalili 
sme a daleJ zdokonaluJeme syst~m pri· 
j/mac1eho pokratouanla, u ktorom sa sna
time Co naJviac zobJekttulzouat pohlad 
na profil kandzddtou u ce/ef !>irke a ka· 
paclle Ich osobnosti. V!Jznamnou pom6c· 
kou u tomto snatent sO. psychologtck~ 
testy, ktor/1 sme zaviedli ut u minulom 
roku. V tomto StfldiJnom roku sa bude
me zamertauat t na prestavbu utebnQch 
osncv, do ktorQch zahrnieme uletky no
vé pedagogtck/1 matertdly a poznatky na
Set t zahranttneJ, predou.setkgm sovtet· 
.\keJ hudobno-umPleckeJ pedaqogiky. 

HUDOBNA FAKULTA VSMU. neustdle 
modernizuJe suot profil, ktorý md byt 
profilom proqresluny·.1, proftlom soctalls
tlckeJ umeleckeJ lkoly. 

MILOS JURKOVIC 

Ako si 
predstavuj ern 

, 
novu 
koncepciu 
[ŠU 

Pr obleDtatlka koncepcii r:9U 
l• ut dlh6 roky predmetom za. 
mf~fania n nielen hudobných 
pedasóso• po•nbiaclch na tom
to type ~k il l , ale • l l i rokej hu
dobneJ 't'llrejno<~li. Nie je to n6· 
hodou. Od sprll'tneho 01mer no· 
vania pr11ce LSU d'tlsf nielen 
k'tllllla dkladnej pt•lpr u y bn
dicich hudobnfch pror11110n6-
ln", ale " značneJ m ier e i .,,. 
chou koncertn6bo publika. 

V dč111ne1 dobe molno kon
•tlltnut , le othka " Yl'toreni a 
nnnl koncepc ie I!~U sa sta la 
11ktuatnou z 'tlacerfcl\ h l adfsk. 
Z aspektu or aan ld cle •t6dla f• 
to rllalo't'an le na pr e1ta'tbu d . 
k ladn61to •kolstn . V tomto 
smer 11 sa i lada posun l\1' nko· 
•• hran icu prl jlmanla ~l ako• 
do PRV na l. r cH! nl k Z09, za 
predpokladu relpektounialptt· 
r.lrlčnoatr tohto n ko't6ho obdo. 
bla. Uud!em niéktor j§ díh ody 
podporu j t ce 16to ntyllienku: 

a) 'tleobicne •• konltatu j!l, 
l e .,ylplllolf nailcb deH 1a ne
nsUie nyluje; 

b l d.kladn6 predpoklady a 
•lohy pre umeleck6 f:l nnoat by 
1a mali ronllať " podstatne 
•kor•om 'teku, ako Je l r oko't ; 

c ) 'tO nete ul 1lhl pozor n· 
hodnií hpechy hudobn6 'týn i!
ba nadaných cletr (Japonsko, 
Macfar•ko a 1. ). 

PROBLtM UC EBNYCH OSNOV 

Ornhý nt dnvodon1 pre 'tfl'to· 
renie nonj koncepcie Ľ~U l • 
pol lada'tka apoloi!nostl na 
fnnkcin tobto ty po lk&l ., na
••'" •Ytttmw Yfcho'ty a ndli
l h an la. l ktfd' 111 urobi l ver
kf kus pr6ce, prak tický ll'tot 
odhalil n iektoré nednstalky. 
Malo by fs ( predovh tkým o 
prehodnotenie l erajjfch uh b· 
ných n~ nn't, organld cie itfidla, 
ob11hu l f or ien1 "YučoVII nia 
tak, aby 'tielko snafen le 't l ad
lo k jedi nému hlavnému cil!fu : 
k v9chove a odbornej priprRve 
mladých hudobnll.ov, :.rbop
nych samostatnej, aktfvnf'j hu· 
tlobnej č innosti, čJ ut pokra
čovanrm v StudiU na vv,~lch 
hudobných učllíštlll< h, éllrho 
pOsoben fm v oblac;tt amatllr· 
~kej. ' Dosiahnu tie toh to clela 
pr edpoklad6 určité úpravy ., 
učeboých 01nov6ch 1 .,ytvore· 
nie potrebných podmienok " 
oblasti or gantzai!naJ ( u~ebné 
pl6ny, umolliujúce 'tličš iu difP
r enc!áeiu - tak vonkajl iu, 11kn 
• l u6tornt a pod.) . Vefky ku1 
priiee v tejto oblasti vykonali 
" CSR, kde ul niekofko roknv 
prebtehe i h·ok6 diskusia o 
olbkach pr orl lu 11b11o1venta 
I!~U. ako • l o poslan f Jednolli · 
'tfeh odboro" LSU. Tiito r oz
preu dosiala noJe mieslo l 
na 1tr6nkacb f:asoplsu Estelic
k ii Yýcho'ta, kd11 {pod n6nom 
J•kf chceme ntlt hndehnf ohor 
na L~U) Ili uddza nt\ Zliklad
njl mater l61y & te j to pr oblema
ti ky. 

Je tr eba 'tf iOko hodnotil sna· 
hu ndenla Hadobn6bo l l vot11 
l e •• r o1bodlo 'tydať niUtn~ 
Nslo 'tenonné oth k am hudub· 
neJ 'tfcbo'ty, kde by sa dal 
"lr lellor oborom rudi , klot•f by 
r.hceli k tý mto othkam ho
worl (. Bolo by 'thodnií na tom· 
' o f6re •• 'tYIIO'tl( k česk6· 
•nn nhrhn noviíbo pobali li LSU 
1 uhbnf cb osno• hudobnPho 
tdhoru, nakolko tieto doku
menty at ..alml seriózne kon· 
clpo't'lln6 a " hlnnýcb l: rt ti ch 
hy 'tyhovoull aJ n6m. Rolu by 
•1olrabn6, upr a'tlt naJmä u~llh · 

nt osnovy - nhfadom k •pa· 
Hlckfm slonnským podmien
llm. 

ZA IFIKTIVNU VfUCBU 

Problematika no••l koncep· 
c•e ĽJU sa 'tlak netf ka leo 
tfchto zmien. S6 • l n imi pU 
I!l't6 Jr obl6ay ~tt••tnby ob11-



lin a foriem vyučovania - ich 
modernizácie za účelom 

zefekllvnenia výučhv 2ir.da Sil 

postaviť výučbu v ĽSU na ve 

decké základy - vynzilim o~tJii 

kácie moderných vý~l<umnv P 

zá'lad hlavne z ohla~• i 111' •o ~" 

8iky a psychológie Len no 

týchto základoch bode tom. 
možu (! ?.efektivnil vy ut ova 
proces na ĽSU, a tak dosia h 
nut vytyčoné ciele. Doleraj~ic 

vyučovacie metódy sú totiž vät 
litwn založené na vr.r mi za~ta 
ralých princfpoch 1 mechanicke 

ponfman ie vyučovania nlístro fu 
vej hry, dogmatický prlslup k 

obsahu u čiva a pod. J. Je po 
. trebné,, ~by sme tento stav znu: 
nili. Treba vedeck y zhodnotil 
doteraj~ io metodiky výučby ntí 
lllrofnvej hry, ktoré sú často 

postavené na empirickom zlí 
klade, odstrá niť chybné názu•·y 
a vy tvorit' nové metódy na zá
klade hudobnej psychológie. Je 
_len vlnou nás samotných, fc 
niektoré sú časné cenné sposo 
by práce zanedbávame a tým 

sa pripravujeme o možnost 
skvalitnenia vyučovacieho p1·n· 

cesu. Jedným zo spôsobov prá· 
ce, ktoré sa dajú využi ť na 
ĽSU, je napdklad improvizácia 
V úzkom spojení s moderným 
vyučovaufm náuky o harmóni i 

uapomáha osvojil si hudobný 
materiál velmi pr irodzenou 
~es tou a 'súčasne je návodom 

ako s n fm samostatne aktív ne 
pracova(. Ukázat moži10sť sa 

moslatnej práce jo dôleii té pr i 
odstraiwvanf tokt'11u zá va;..n t' l.u 

ncga llvneho javu, akým je 

sfl·utd záujmu žiakov o al..tlv 

nu hudobnú činnost po skonče 
ni :studia na ĽSU. 

A ALfZA METOD 

K modern izácii a zefck tivnn
niu vyul:ovacieho procesu n11 

ĽSU patr { však (okrem zav á· 
. dzania a apl ikácie novjich vy 
u l:nvarfch metód) i hlbokú ana 

lýzo teraj~fch metód, p•·etože 
tieto budú ešÍe dlhý čas zá

kladom práce viii!siny ui! itcrov, 
najm jj sla r i fch. V žiadnom pri 

pado nemožno celkom zavrh 
núť dosial pou i fvan6 metódy 

Ulo ml najmä o to, aby smr. 
upozo•·nili, že je potrebné za 

mysliet sa nad svojou pr ácou a 

ukázať nové spôsoby, ktorým • 
mo:Zno dolerajlle výsledky eštr 
zlepšiť. Rýchly vývoj vedy 1 

spoločnosti si totiž vy nur.ujc i 

sústavné zvyšovan ie úrovne vy 
chovno-vzdelávac ieho procesu 

Okrem morá lnej je lo i pr ar:ov 
ná povinnost k aldého pracm. 
nfka v §ko lstve. A nielen v 

ikolslve ... 

Vyš§ie uvedené nám ety su 

len čast'ou problematiky týka 
júcoj sa ĽSU. Ak v~ak priloži 
me všetci r uky k dielu, fo tn 
záruka, f e sa nám podad vy 

tvoriť taký tYl> školy, ktorá bu 
de mať čestné miesto v systé 
me nU ho skolstva l v životr 
spo lnl:nos ti. K realizác ii tohto 
cieru by buJo potrebné •·ozvi 
nlít ~irokú diskusiu k otázkam 
CSU a vytvoriť koleklfv vybra 
ný ch pracovnikov, ktorý by zá 

va fné myAiienky z tejto disku 
sie dnkázal sformulova ť v nn 
'fÍI koncepciu LSU. 

PAVOL KLASOVITí 

flucl no~ á kum Prtná ~~ zOna pomälv tatina a hratl~lav:;ke hudob. 
né '>if>nP Vlta(u prv~ch nAvstl•vníkov. ešte stále nám rezonuju v pa· 
mii! l vvstt"lpl'll ;il rlom;\t ich 1 zalli'Bnlčných host! Kultúmeho leta '76. 
\1nohf uptitall n•uztklll ttou. zápt~lom, umeleckou zrelosťou. Ztar, toll 
to roku vari po prvy raz llostovall v Bra t islave 1 hudobnfcl, ktor{ 
.tko .. • ru•put1 iu lld konr('rtnl! pOd l um, ale do ziackych lovlc hudoh 
nych skôl. Najvilb101 roztaruvon1m IJola :sk u točnost. že práve tak ilo 
hudobnfcl prisli z l'allanska. z krajiny bohatej muzikantskej histó•·lc 
l vyspelej Stlčnsno~t • - mqm!i v oblt1stl reprodukovanej hudby. 
l Z ohlo<oti komornej hudhv u vedme l tt kú sptčkovó súbory svetovej 
l1rovnc Hk u stí l Muslcl, \ irtuos1 di Ho mu, Soc1etu Coreili, Sympo
Zium musicum Huma, Solisle di Hunlä atď.l. A z toho zrejme vychá
dzalu 1 nu~u potyvajucu koncertn(! ugentúra a bratislavské publikum, 
ktoró naplno obsudllo pľlestor~ Zrkltdlovej siene Primaciálneho pa
láca. Tým vllts•e bolo rozčurovunle vystupenia talianskeho súboru 
hono~ného mítv u Ci\MER1\TA !:)1 IWME:O.TALI:: ALFHEDO CASELLA Ol 
TORI NO. Zoskupenie hrttčov vsetkych vekových ktttcgOrll tvorilo en 
sombei, ktoremu nemožno prl:st•d•ť ttni tie najnizsio pozadované krl 
ti!rill verejne 'oli prewntujuctch súbo•·ov. Rovnako sa to dotyku oboch 
hudobných obtlobi, ktoré pm:wntovah dielami Antonia Vivaldiho, 
Giovan ni Battistu Pergotesiho. Enrico Col'l'eggia a Franca Dppu. Akč
kol vek hodnotenie tohlo súboru by bolo nadsadené, pretože nespl
nalo ani tákludnľ krltér!J z oblusti hry Jednotlivcov 1 komorného 
zoskupen1a. Je vclk ym llandtcupom, ze na nuse koncertné pOdlO m, 
pred n<iročn•ho poslucháča 1 ktorého s1 vychovávujú vlastne domár·o 
koncertné kuncelá l'te a porwdatelia ponúkanlm interpretov vysokých 
umeleckých kategOrl!ll. sd dO!>lal súbor, ktorý zupasl s tYm• na1zú 
k iadne1Sfml umeleckými po;l:iaduvk!IITIJ. 

.,iludobnou poéziou" by smr zasa mohli n11zvat vystúpenw mia
dych umelcov. z Filipín, ktorí sa predsl!lvill pod názvom FILIPI NSKY 
MADR IGALOVY ZBOR. ZhOI'IlHIJSlerkou súboru je profesorka na fill· 
pínskej univerzite - Andrru Vene•·m·•on, ktoru vedw súbor od jeho 
tačlat lcov. ExotiCk á lc!'u~u. vyillrujúco z knidého mladého umelca 
doplnená o nevšedné mUZikálne f luidum, nimcovah nekonvenčn~ 
prednes uvádzaných diel. Napriek mladíckemu veku 1ch prejav hra 
ničil s úpl nou dokonalostou: vlastn•a nevsedný zmysel pre mtonačntl 
<•~~lotu a vybrúsenost, tO?cvu hohatos(, velkú VIta l itu, p•·edoviletl< ým 
vsak nezam_e~Jtl!ľnu kult•vovano!,l a neopakovateľnú eleganciu - v 
sulade so stylovou čistotou a prir!zračnostou. Rovnako v dieloch 
starých majstrov (V. Donatihu, G. F•·escobatdiho, T. Tomkinsa, H. L. 
Hasslero, C. Jannequina l. oko 111 v skludblích Ct. Debussyho, S. Bar
bera: E. Cartera l v hu~lbe im mqhli:>sej - v dlelnch súčasnych 
domuc1rh autorov - nusli svor ~prúvnv št}•lový, zvukový 1 výru· 
tovy prrtlnPs. Navvsn v drulwj Casti programu (v hudbe dom,t 
ci ch autorov l sn zHskveli ako pohotovl hróti na ľudové nástrojn. 
Rozozvučali diela autorov, k toré európskemu poslucháčovi vllčš i nou 
nič, alebo len vefnu málo hovoria IR. Paguio, R. Santos, E. Pajar u, 
E. Makil, E. Laurenta, F. Obispo). Ten to velm1 ku l tivova ný súbor 
22 m ladých fudl upútal ma~net1ckou silou bratlsluvské publikum, 
ktoré si vyzllldalo v•aceré pl'lťlavky, medzi ktoryml zaznela i slovon· 
skt! ludová plc~eil. E. CARSKA 

CRAMORECENZlA 
j . BRAHMS: Koncert p re kla'ffr a orchester 1!. 2, 11 dur, 

Alfred Brondel - klavlr, Concer tgebouw - Or
chester, Amste•·dam, diriguje Bernard Ha i l i n k . 

V l icencii f irmy Phonogrom Interna tional B. V. - Ho
landsko, MK - 9321/74 Um. 

.@ OPUS - Stereo 9110 041 7 

Zo st1rle nahrávok, lo:tor~ uyddua Opus u :allranil:nýc/1 
ltei!IICI(icll, na popredn~ llltt!sto patri nahräuka Brallln 
soulw 2. kla111rnello koncertu s dobre zndmym rakúsk11m 
klaviristom Alfredom Brendelom. Brendel te typom umel 
eu, ktor1í md s/ce koncepcw (liC'/u vopred v hrubiJCll 
l:rtdch premy.\lenti, ale pri 1e1 clotuárani na koncertnom 
pódiu dochddza vždy k url:ilym odcl1ýlkam od /ef zd
klaclnej !.:ostry, čo vyplýva z umelcovho fantazl/n~ho 
pri!ttupu a z vždy novouyprodukouanla 1et Ct /ového oli 
.~ahu. Tuorwd zaangažouanost, ktord le pre Brenrlelrt 
conclilto sme qua non, 1e velk!ím kladom a prameiwm 
mtenzwnello zdž1tku pre po.~lucluíl:a u koncertne; sieni. 
Presvedl:tl! sme sa o tom na telw vy:,túpenlach s orclles
trom Sf. V ndvale tuoriu~ho zdpalu dorhtldza sice u 
Brt>ndela miestami tu l tam k nt>podstatným teclwu.:
kfl/11 kazom 1 preklepom ) , ale intenuta prežllta ich po
súva celkom na pertfériu dmdkove, pozorno~tl. Nalrrd" 

jediný m komo•·ným subor ou1, 
ktorý t ljo a pracuje na východ· 
uom Slovensku a na vysokej 
umeleckej úrovni •·cprezentn1e 
slovenskú hudobnú ku ltúru aj 

nw na 1Juduc1 ruk a márne pri· 
~~ ul>enll líť'ust na letnom hu· 
dohnom re:suvale v L'arfZi. 

k11 na qramofónol)é platne vznikaJú vo uiil:iime pnpado11 
/lez in.~ptrii!Lícelw kontaktu s obecen.stuom a umelec 11111 
,,, prrcl prt'HYm uchom zuuko11flllo re%/séra u precJ Jirr>.~-

~ ne reprnduku/úctm mikrofónom 1)0 zvýšeneJ mlt>rr> hin-
- rlie f OJ na intonal:ntí kvrtlllu ~VO/llo JJ!ikonu. ZvrlZtllullllj 

..tAM. ..l.óllu'~licb pódiách, je 
Ko!ílckú kvarteto. Tento mia 
rtf súbo•· vzniko l koncom roku 
1972 a nt vu rcbt•nári 1973 no
ht•al v ku!.ickom rozh lasovom 
~Indiu svoju prvú ro~h iasovú 
uahravku - Sláčikové kvarte
to od Jozefa Podprock6ho. Pn
tom nasledoval prvý verejný 
kuncc•·t v Ko§i ciach , vysokn 
.hodnotený odbornou kritikou A 

obecenstvom. Nasledovala pre
hl iadka v Trenčianskych Tep 

' ti ciach , koncer ty U Klarisiek " 
Bratislave, v pražskom Divad
le hudby, ale aj prvé zahra 
ničné ztíjazdy do Suvictske hn 
:.~viizu , neskOr NDR, Francúz· 
sl.a , účasť na lnterpúdiu '75. 

edávno sa Ko~ické kvar teto 
vrlililo z koncertného turné vo 
Ft·anclízsl<u. P1·cd novou kon
certnou sezónou sme sa spý
tali ?akladajflccho č lena kvar· 

tela, violistu fo1.era Kýšku: 

Vo Fra ncúzsku ste boli už pu 
1ru býkrtí t. Aké koncerty ste 
tam mali? 

- Koncerty sme lllélll v Gras 
~e. N tmmes, Avignone u v ok,, 
••tych mestách. Boli to lltldot 
né festi va l y, na ktoryrh sa zil 
·astnlll mladi ludia - vllč~l 
nou sólisti. Okrem toho. ~r 
učastnfcl J..oncertova ll s vlast 
ným programom, v Nlmmes bol 

Hj Interpretačný seminár, kdr 
~me pr ipravili :sláčikové kvar 
tel o Mauri ce Rav!'la. Ohlasy n11 
naše vystúpenia boli priazniv/\. 

!:ivedCI o tom opätovné pozva 

Tým ste vlastne uzavreli 
predchádza júcu koncertnú se· 
zónu. Ktn•·é momenty tna1fAp l'tl 
život kvarteta rozhodujúci vý · 
znam a ovplyvnili jeho vývoj'! 

"'llJdrilei.lte]i.Hl balil prt• 
1111~ ucosf na intcrpódtu '75. 
·vcd sme Ziska li cenu la na 1 
lcps1 vykon spomedz• vsetkyr;h 
lútustnnnych komorných súbo 
rov! Druhynt závaznym momen 
tum hol dekrét Ministerstva 
kultt:H'Y o menovunl Košického 
kvorteltl i.tatn ym telesom p11 
'ilúlnej l'tlllärmónli V KOSICii!Ch 
f na polov1tný í1v1lzok 1. Prohlll 
my, ktoré sa čoraz častejslc 
vytvť1 ra li so tvládnutlm hry v 
o•·chostrl a kvu•·telo súčasno, s 
tým súvi siace vzrélsta)úCe náro 
ky nu kvalitu a kvontltu nasej 
práce vyústili no p1·ahu novuj 
sezóny v rozhodnutie, vzdať sa 
tivllzku v orchestri o ponechnf 

sl len polov•tný í•vllzok v kvll' 

tete Bolo to jed i né mozné roz· 
hoclnutie za danej situácie. 

Venovať sa komor nej hudba 
vyl!aduje teda aj určiUi obete. 
Práci v kvartete venujete sku
točne vietok svoj ča1, energiu 
a tvorivý zápal. Do novej se
r.6ny máte Iste pripravený aj 
nový repertoár ••• 

Budem e br at skladby J. 
Haydna, W. A. Mozarta, L. v. 
Beethovena, M. Ravela, B. Mar 
linO a p remiéry slovensk ých 
sk ladaterov I. Zel jenku a ]. 
Podprockého. Tešfme sa na spo 
iuprAcu s Bratislavským dycho 

= lljmilo nl...-olno.~tami dokázal v!iak Brendel zapt \tll na 
:,vatu naltrduku Brahmsa vara z prednoslt svo/ho fed! 

~ nel:nl51!0 muukanl~k~ho gtsnla. 

...,......._ 01Jdivt1/'éiire 11!uHiu ciMiJZlli, 1'ď'lllaďlw'S'f, -vrruct1, ZluotN nlj alan, uzdcny zmy~el pre IWI)ovante klautrnalw tónt, 
caouú 11/l,ku ct agogiku, ktord sa ulnt " priame{ zcíl)t\lo~ 

! = n rw clwrak/ere Brallm\OI)eJ ~udby. Ndrol:n~ ~acllnické 
""""'- li ska/ta ne kl. avmstickef sadzby koncertu zdola va Brl'll-
....... liet s imponu1úcou pohotovostou, "eruou, l ked az!.ln '= 111e užrly s omral:uflicou Nstotou. Sugeslwny úl:trwk u 

pu~luclwta uyl)o/óua nepalte a doslova burcu/e cliJIUI 
mická výstavba 1 !ilľokýcll ploch na 1ednel a ohy/JIIII\1 

= '~ j;iila 
Q 

= 

\~ 
.:t: 
~ ...... 
)~ 

= ~ 

a cl/omj nabOJ Jednotllvýcll frdz na ~trane druhe/. l.r•u-
k·ouó kvall/a napr1ek exponovanw uysok1Jcll dectlu•l ou 
1e nwc než u~pokofwd. Vrcholy qradcicli nedrnl·w, dt>· 
. t!/eU0/111! SU temer SÚS/Uvne [JOI/Ul:U/IJ; skoda vsak, že 
na druhe; st rant> zas ztue klavir miestam1 troclw malo 
!itt.wnato. Na{vlac pripomienok v'>ak možno uzmest proll 
nepľlmerantsmu naduäzovaniu mektor1ich úsekov, kde Ct · 
tt l ,,!wy pri lepenl", l:o vyplýva zo sóli~touho vždy no 
uého ct/outsllo dotuáranla diela, ktor~ pri opakouanPj 
nul!rduke {u typu Brendelove; osobnos// l b!iva po kažcly 
raz trochu odli.~11~ a le teda dost tažk~ pre zuuklíra 
mt>clwnickýml proStľledkamz vyvola( u poslucl!dta do 
jem konltnully. To, l:o te na koncertnom pódiu umelca 
vou uelkou prednostou. stlíva sa na ~lúdlouef zvuko11e1 
nallrduke vluslnostou, ktord znižufe presuedtivost ume
lecke/ uypouede. 

Orchester pod takto"kou 8. llaittnka vedome potldl:a 
~taunatost zvuku a celkový prístup dirigenta te skôr 
germónskello naturelu - teda .~ odstupom, l:o v~ak u 
Brahmsa vo vhodných stívlslosttach ta lle u tomto prlpa 
de zastupufe Brendel 1 nemusi byt vždy na !ikodu. K"a
llla vypracovania fednotllv!ích nástroto"ých partou l zvu
kov~ vtjsledmce ndstrotouých skupín sú kvalitné, starost
livo przprauen~. len elónu a zaunga~ouanostl le u po
rovnani s plnok:rvn!Jm v!Jk·onom sólistu podstatne mene/. 
zvuk sólou~ho ndstro;a a ;elw pomer s orchestrdlnyml 
farbanu te uo vlil:!iine prlpadou vyudžený. 

Pok1ar sme uzmesll určil~ uýltrady proll umelecko
techmckej kvaltte te/to nuhrduky (čo le 1)/astne zmys
lom leflO recenzie{, vkladov, ktorými ovplýva, le pod
'tatne viac a celkovd koncepcia a prlstup k tnterpre
ttlcll na/mä zo strany Brendelove/ obstotl popri histo
ricktíCII nahrdukach nafvllčslch ma/strov klau!ra l napr. 
A. G. Rublnstelna u firmy Hts Master·~ Vo/ce), a preto 
každému cllskofllovl stoft za to, platt)u ktíplt a zarad/t 

clo svo;e/ zbierky. VLADIMI R CIZIK 

vým kvin tetom, s ktorým bude
me účinlcovat v skladbách slo
vensk ých autorov. 

a pod. Na takýchto poduJatiaCh 
sa radi zllčastiiujeme, ale pre 
naš dalšf umelecký rast, pre 
skvalitnenie vlastnef práce po
trebu jeme väčš{ počet samo-A čo koncertn ~ činnosť ? 

- V up lynulej sezóne sme 
mali asi 6 celovečerných kon 
certov so samostatným progra· 
mom, z toho v Košiciach jeden 
·- v rámcl Hudobej m ll1de:Ze. 
V~etky ostatné vystúpenia boli 
v r~mcl r Oznych kullOrno-poll
llckých akcU na východnom 
Slovensku, účinkova li sme v 

rôznych hudobno-slovných pás
maco; na oslavicb'; vernisážach 

sta tných celovečerných koncer

tov, a to nielen na výcllodnom 
Slovensku, ale aj v Iných slo
vensk ých mestách, prtpadne l 
v Cechách. Našfm žclanlm je 

tiež nahrať pr vO profllovú gra· 
mopiatňu pr e OPUS, čo m ysUm, 
nie je prianie nesk r omné -

ved pre rozhlas sme doteraz 
nahrali už vyše 300 minút hud
by, Lfó'JA' URBANtiKOVK 



Bez kontaktov 
niet vývoja 

. Ani Jedne umeleck6 lkole nevyiiJii len z yedomoslf vlaslnfch pe· 
deJ6JOY. Ak sa mii prlica ozaJ runfJet, neprellapovat na miesto, 
wystavovať sa nebezpei!enstvu metodlckliho ustrnulla, potom 18 mu· 
al keldý pede161 i!lm Ylac orlen tovat, čo sa deJe vo svete kde 
pokročil Jeho odbor a kde u overili, alebo overuJú modornli ~elo· 
dlckli postupy. To plati Y plnom rozsahu l pre nelu krajinu ktorá 
patr( k tým, kdii sa kedysi udomlicnlll modern6 vyučovacie s'posoby 
e nnlkll vlacerli ltanderdnli vfchovn6 met6dy. 

Dnes nlo jo ťažkO orientovať sa 
v tom, čo sa rob( vo svete. Kd · 
'da profesioná lna !kola má p rf· 
sun zahraničných časopisov, na 
v locorých zahraničných súťažiach 
dochádza k metodickým l.onfron· 
táclám, zahus(uJo sa slef zohr8-
nll:ných konzultáci( 8 náv!.tov, v la · 
carr nol>l studenti §tuduju v za
hranll:l a mOzu domov p rl ni!Saf 
poznatky z prvej ruky, Iahko s l 
možno obstarať najnovšie p ubliká
cie a nototla1! cez Univerzitnú 
knlf nl cu a pod. jedn ým z naj· 
t1strednojl;lch zdrojov lnfot·máclf 
jo Európska a sociácia konzervató· 
rif, akad ómlf a vysokých hudob
n ých l kôl. Mal som v pos lednych 
rokoch viac možnostf orlentovef sa 
nielen v orJtanlzllcll európskeho 
hudobného s kolstva , v učebných 
plánoch a v osnovách niektorych 
:ZAhruml:nych umeleckých !.kOl, 
alo prlllm zfskat Informácio k jcd
norllvym predmetom. 

V súčasnej dobe prebieha tal<
m" r ua všetkých európskych 
um"lrckých škollích llvaho o ma· 
xlmálne výhodnom usporladanf 
učebného p lánu. Impulzy k tomu 
neortamo prl~li zo ZS!:i R, kde ah· 
solventl s takou prevahou vyhrá
vajú takmer všetky popredné sve· 
tové slltaže a t ým prakticky do
kazujú ::.tablhtu a v mnohom pre· 
vahu sovletskPho iikols tve Sprle· 
\'Odným zjavom týchto dtskuslf sil 
t1vahy, v akých proporciách vyučo
vaf hlevné predmety a predmety 
:-onrvodné. Na n iekto rých západ
nvch umeleckých !;kolách opllSfa 
!.a od .,s tar" systému [zverovania 
V\ učovanla vel kým umelcom, kto 
rf vsak obvykle maju málo 1:11~ u 
na c;ystemattcké vyučova nie). Ver
kym Interpretom sa skOr zverujú 
hrálkodobti kurzv, od ktorych :"a 
u7. nctaká zázrak, ale skOr dopi· 

nenle, alebo vygradovanle u~ jest
vujllclch vedomostf. V súvislosti s 
tym sa rozmýšra o určitom zjed
nod uSenf, o le sučasne prehlbenf 
teoJ'etických predmetov. Na an 
glických, holandských a sl:osll 
francúzskych ~kolách su u.: pre· 
boJovala tŕza, io kazdy toot•cttcký 
poznatok by ma l student poznať 
v znejúcej podobe, neut tf se toO
riu (myslím ej dejiny hudby, este
ll k u l pre toO rl u, ale pre prax. 
Existuje už viac !ouča~nych u1!eb
nlc, ktoré potvrdzuju tuto tenden
ciu. V niektorych štá toch s a uva
l uje o prehlbenf psychológio a ry
zlolóJie, pričom ::.a neraz ci tuJú 
PI'ORreslvno práco !oovlets kych od
bornfkov. Vcelku sa tu vychádza 
z p6zoru, že uvedomenie sl a rés
pe ktovanle niektorych psychlc· 
hyc h a fyzlologlrkýcll pt·ocesov 
lnO:le zrychllf 8 zekonomlčtl( prf
PI'flvny nllt.vlt.. s tudenta ll VlOS f 
ekosl t•yclllojslo k pozndovnnému 
zvlúdnutlu umeleckyth problé· 
mov. 

Tlak hudby XX. storočia no vy
učovacl pt'Otes m tl tiet rud nll
sledkov. Vyi.ll uz rozne on.hestrál
no cvll:enla pro Jotlnotllvó nást ro· 
je, klot•é sa preberajú v predmete 
" hra z listu", kde sú už prfklody 
z hudby ná~ho storočia V posled
nom Čll<;e l v Rakúsku vylla viac
zviizková klavfrna i kola. ktora 
zdilrniluje aspekt slíčasnostl. S 
t ým súvisi l značne zvý~ený dO· 
raz na Intonáciu, 1:1 - lrpi;ie po
vpdan~ - lepslu v ýchovu hudob· 
nej predstavivos ti. Vo svetA exis
tuJe viac Jntonačnýcb met6d , kto· 
q'ch hodnota nebola doteraz us po 
kojlvo vedecky overená. Niektoré 
lntona čné metódy sa drfla skOr 
zotrvečnosfou, niektoré ,.mocen
~1-. y" podržali starS! pedagógoviA 
a niektoré sa osle Jen overu jú. V 

"Hudba má zvrchovane vládnuť a na v etko ostatné sa 
má zabudnúť ... " 

Wolfgang Amadeus Mozart 

En Virsfková·Dianonká: 

Asociácii sa dávajú za p rfklad 
ú!opechy, ktoré dosiahli pedagóga· 
vla na rrancu.:skych, holandskych 
a v severných skolách. Značno 
percento absolventov tu vych.idza 
s velmi vyvinutou lntonačnou 
predstavivosťou, čo umožituje dl 
rlgentom o zbormajs trom zrých 
lon6 š túdium skladieb, rých leJi>le 
uvádzanie noviniek a má pozltlv· 
ny vplyv na celkovú kvalitu ume· 
lockych telies. Tento predmet s& 
nedosta l na spomtnanú úrove•' len 
sám od soba, a le trpezlivou prá· 
cou sa Jeho vyznam posunul d o 

popredia ll nachádza slrokú pod· 
poru v učebnych plánoch 1 v cel· 
!;oveJ koniotelácl\ p red metov no 
spomfnaných s kolách. 

Vo sveto Jo v ::.učasnostl nedos
t,J iuk dirigentov. V plnom rozsa· 
hu to plati l o nás. ľt·eto takmer 
paralelne sa vytvárajú predmety 
nbllglitnebo dirigovania lnltru
mentallstuv, medzi k tot·yml sa ob
I<IVUJli l vhodnO dirigentské typy. 

Na p rvy pohlad to vyzerá ako 
ol..rajovli akcia, alo čtm ďale), tym 
vlHe !oB svojou naliehavo~fou do· 
stáva do popredia. Akoby sa vra· 
cala doba, kedy [pred 60-80 rok· 
ml) prichádzali najlepši dlrlgnn-
11 od orchestrálnyc h pultov. V NSR 
do~onca k tejto problematike vy
ltlasll l cely systém s utazr a v amd
tórsk ych komorných a symfontc
k~cb orches troch hrada ju typy pro 
profeslonalnu dlrlgent~>kll výchovu 
o poskytuju tm sllpondla. 

Prekvapuje, že viaceré stály s 
vyvinutou tochnikou a p rlomyslorn 
nnz!lviedll ei;to na ume leckých 
~ko lách vo vyučOv11nf plnó vyuf i
t ie technickýc h médlf. V tom 
zmys le JB napriklad l>l'atlslav~>kó 
1\onzervatOrium na jednom z po· 
prcdnych eu t•Opskych mies t. jeho 
vletúče lovó, moderné nnhrávacle 
11 1 cprodukčné ~túd tá, do ktorých 
dodáva na s11 Te la vyhovuju~o pri· 
~u·oje, pomôžu značne zmodernizo· 
va( vyučovact proces. Podobné 
tende ncie só al Inde, hoci som 
neprfklad v tom zmysl& čakal viac 
no holandských umeleckých š ko
htch, a lebo vo Flnsku. Ukazuje sa, 
žn bez moderných technických 
~túd lf sa nemOie zvýšiť exaktnosť 
pri kontrole tlaka (nahráva sl svo
je umelecl-.é v9kony-), ant sa no· 
mOte zvýsi( názornosť teoreti c
kých predmetov a pes tova( moder
ny pocit umoleckel Is toty v mia· 
dom adeptovi. 

Spom!nanll Asociácia poskytuje 
v tomto zmy51 vera možno ti pre 
umllleckó l pPdagoglcké konfron 
tdclo, svojou ochotou pomdha rle
~lt nie ktoré p!ldagoglckó o tázk y a 
jesenný medzinárodný kongres 
má znova rre~tudovat problémy 
~tlčasného proCIIu umeleckej ~ko· 
ly, joJ spoločenského dopadu 11 
nojbližšfch perspektfv. 

ZDENKO NOVACEK 

O SOVIETSKEJ 
KLAVIRNEJ 
PEDAGOGIKE 

Co pok ladáte za najsllnejAie 
s trá nky sovietskej klavfrnej peda
gogiky? 

- Približne v 18. roku Je mia· 
d ý In terpret vybavený technikou 
na takej llrovnl, že je schop ný 
realizovať všetky svoje umelecké 
zámery, To znamená, že Jeho ďal
šie štúdiUm je zamerané na oba· 
hotonle repertoáru a rozvinutie 
tvoriveJ osobnosti, t..toró p rcl>lehR 
v spolupráci s renomovanými kon· 
cerlnýml umelcami, uznávanými 
na celom svete. Predpokladá to 
zostrenie pozornosti na jcdnolla· 
tos( celého š tudi Jného obdobie, 
t. l zabezpečenie tak ych podmle· 
n ok, pri ktorych sa klavlril>ld (or· 
moje pod vplyvom Jednotného po
stupu a nie Jo pol:as svoJhO !tludlft 
nútený prls pOsobovaf &a pol lada v· 
k ám nlokofk ých pedagógov. Tomu 
člastol:ne pomáha l zjednotenie 
klavlrnoj metodiky v dkladnych 
p rmcfpoch, za pomoci vednýth od· 
borov, ako su psychológia , psycho· 
IyziolO~Io 11 pod. Nevyhnutnosť zá
sobovHť taku veTku krajinu, ekou 
je ZSSR, :, plčkovýml tntel·p t·etml, 
vyvolala v trids iatych rokoch a le· 
c lu, do ktore j boli zapojent po· 
prednf sovietski k lavfrn l podagó· 
govta, klavírni Inte rpreti a skupt · 
na vedcov z uvedenych odborov 
(Pavlov, Tep lov, Se~enov). ~ýsled-

kom tejto práce bolo odmietn utie 
regreslvnych š kOl (Leschellczkl, 
Bt·otthha u pt) a vytvorenie nové
ho pos tupu, k torý je roz!l!rený po 
celom Sovietskom zvl!ze, ale v su
časnosti sa už čiastočno prekoná
va. Baštou tejto novej metódy je 
Centrálna h udobná škola pri Mos· 
kovskom konzervatóriu. V učeb· 
ných osnovách tejto školy, ktora 
končf mladý adept práve vo veku 
18 rokov, sO zahrnuté napr. aj 
klavlrne koncerty Prokofieva, 
Rachmaninova, Skrtablna, Chopl
ne, Schumanna, Beethovena atď. 
Vysledkom tejto sústred eneJ s ta· 
ros tlivostl je 80 perc. p rvenstvo 
2l6SR na najnáročnejšlch medzi
národných súťažiach. 

Ktor( z pedagógov doteraz naj· 
viac ovplyvnili vái umelecký vý· 
voj ? 

Pretoí e kezdý t:tudent na 
Moskovskom J..on zet·vatór lu mil 
motnosť kedykolvek hospitovať na 
hodinách vsetkýc h pedagógov, čo 
umotftuje rozslrovat spektrum Je· 
ho odbornych zna lostf, ťa žko by 
som mohla povedať, '!& mdj ume· 
IPcký v9voj ovplyvnili tba peda· 
gOgovll!, u klorycb som doteraz 
!Hudovala. O~obne velmi silne In
klinujem k dvom prúdom soviet· 
sk9j klavtrnoj lkoly, ktoré vedll 
od G. G. Nejgouza a K. N. Igumno· 
va. Zo š tudijného p rocesu n lo je 
možné vynechať a n i množstvo k va· 
lltn 9ch koncertov, na ktorých 
t\čtnkuJtl popt•edn t sovtet~kl k la 
viristi - S. Ric h ter , E. Gllels, M. 

Vdskrcsensklj, E. Vlrsalaélze, J. Mo
gJievsk lj, S. lgollnsklj atd., ktor! 
nepochybne tiež ovplyvňujt1 mOJ 
umelecký v9voj. Moja najv1!1!lHa 
vďaka však doteraz patr! - za 
všestranný u melecký a lnterpre· 
lačný vplyv - n árodnému u mel· 
covl ZSSR prof. J, Zakovl, ktorého 
náh la smrt je nesmiernou stra tou. 

Ktorli 1 dominantných skladieb 
ste doteraz neltudovall? Zall!nale 
u ipeclallzowaf na určité ltýlové 
obdobie, resp. skladatera? 

- Počas 4-ro1!ného štúdio v 
Moskve som zatial naštudovala 
napr. 6 klavfrnych koncertov (Mo· 
znrt d mol, Chopin f mol, Brahms 
d mol, Ravel G d u r, Grleg a mol, 
Schumann a mol) , 8 preludtf a fllg 
j . S. Bacha z ľemperovaného kla
vlro , 4 Chopinove etudy, Prokoflo· 
vovu 5. sonátu , Rachmaninova ,Va· 
ri llcle ne Corelltho tl'lmu, Scarlat· 
tlho výber zo sonát, Kebalevského 
vfbPr z preludlf, ]anál:kovu Sonc1 
tu Y pos lednom l:a se so zal!ťnam 
lntenztvnej!ila zameriavať ne tvor· 
bu R, Schumanna 11 L. va n Bee
tbovPna, o čom svedl:ť aj kvantl· 
tatlvna prevahe týchto s kladatelov 
v na~tudovaných skladbách 
Schumonn: Variác ie ABEGG, op. 1, 
cyklus Paptllons, op. 2, Sonáta Chi 
mol, op. ll a spomenutý Koncert 
a mol; Beethoven: 4 klavírne so· 
nAty [op. 2, 1!. 2, op. 31, 1!. 2, op. 
31, č. 3, o p. 78), Rondo op. 51, 
1!. 2, Andante F dut• n 6 bagatcl 

o~ la -N-

Zo zahraničia 
Svetoznáma kubánska tanečn ica Alica Alonsov6 vystQpl· 
la v New Yo rku v slíbore American Ballet Theatre Y 
Jednej zo svojich charakterovych líloh - ako Carmen. 
Bolo to v tomto roku už tretie vystlípenlc slá vnej kublin· 
skeJ tanečnice v Amerike. Choreografia je dielom ku
bánskeho choreog ra fa Alber ta Alonsa. Alica Alonsovli 
si zfskala slávu v amertckom balete v ltyridsiatycb ro
koc h, v čase, kedy na Ku be nemala podmienky pre 
rozvoj svojho ta lentu. V tom Istom l:ase sa stali s lávny
ml aJ Albert a Fernondo Alonsovci, choreograt a rel ls6r 
baletu. 

Pofské hudobné vyda vate rstvo sa podujalo ne vefký čin 
- vyda ť desalzväzkovú Hudobnú encyklopédiu. Ency
klopédia zahrnie cellí s vetovlí hudbu so zvlUtnym pri· 
hlladnullm na polskú hudbu a hudbu socialis llckf ch' 
kraJin. Prvý zväzok sa dá do llai!a v tomto roku. Bud• 
začiatkom sedemdielne j série zväzkov, ktorA obsiahne 
okolo 10 000 bíogra[ických hesiel. Zväzky 8-\0 budl 
obsahova( vocnó heslá, tot•minológiu, s mery, ilýly, 16· 
bory, mas lá a pod. Encyklopéd ia budo bohato, čiastočne 
farebne ilus trova ná. Na spracova n( hesiel p racu je prl· 
bllf ne J20 pofskych muzi kol6~ov. 

Tohtoročný hudobny IostiYa l v Zii ríchu (ln lé rnalioneltt 
)uni· Festwochen) bol za líčastt najslévnejiťch sóliatoY 
nela. O. l. tu vystupovell klaviristi : Emil Gilels, Artu
ro Benedetli·Michelaugell, Maurlzlu; Pollln i; hUillstl: 
lsaac Ster n, Pierre Fournier , N11tan lt1ilsteln, diriJenll: 
Karl Bíihm, Rudolf Kempe, P11ul Sacher. Na lliur (81· 
livaJu holi ka~drol:né lntet·pt•etall né kurzy, ktorli viedli 
o. 1. Natan lt111steln (hus le) , Gregor P latlgorskiJ (vio· 
lon ~elo) , Ernst Hoa [llger (spev ), )ea n Gu illon (organ) . 

Za pos ledné tri roky p riprnll Z•iil • l<.ladalefo• RSFSR 
20 ODD s lretnuta s robotníkmi, atudentaml e precujllclmL 
)e to ojedinelý pd pad, dokuujlicl mimoriadnu atero•tll· 
vosť soviets keho ~tátu o kullClrny rut Judr, praoujllclch 
vo vzdialených oblastiach ve!klibo terlt6rle ZSSit. Tlelo 
n la tky hudby organ izuje lpeclllne oddelenie pri Zvl•• 
s kladatefov. Iba v minulom rokll bolo urllenf ch nll· 
knfko d esiatok lis te rubfov ne porladanle djudoY 
celých 11úborov a sólis tov, ktor( vyattlplll " k rejocb Dl
~lao 1l9.cho.tlu. LOb~bku ... :lilUmLnllii.I!.if'He

1 
Stltnebo 

akademického ruské ho zliOrll'~po ektofllOl 
A. Sve~n i kova v dopo r>to~k•11 - Sortlrovollna ja. 

Vledens klí Stadthalle upravil nimeckf akusllk. prof. 
Kellbolz pre potreby valkfch koncertdv. Akuallck6 
Oprava stala viac miliónov llllnsov, avlek kritika llo· 
vorf, le sa vcelku nepodarilo odstr llnlt dobrf pretlnaatJ 
priameho a technikou sproslredkovanl!ho zvuku. Do h*· 
ly sa zmesi! 7000 nllvi tevn!kov. 

Rakús ka televlz ia vysiela (na podporu amatéukeho hu
dobného hnutia) stretnutia 1 amatérskymi komornfml 
skupinami. Majd ukázaf hezprostredn6 radost, ktorií 
majlí amatér i pri hre. 

Škótska opera zahlasuje pre tiíto sezónu l nové naitu
dovanle Janéllkovef Pastorky ne. 

Dvoi'ákovu Novosvetsklí sym fó niu nahrala najnovlle na 
platňu Londýnska lilharmónla s dirigentom lstvllnoiD 
Kertészom. 

Ako prfspevok k Beethovenovmu r oku (1977) sai!al IIYI· 
dzat Nový Wharmonický orchester v Londýna Beetho
venova symf6nle a koncerty. Do konca roka uvedú Ich 
takmer polovicu. 

V Rak6sku vycbádzajlí nové Dejiny hudby tejto zame. 
Do dvofnbkovoj práce prispelo 16 r akúskych autorov. 

Harlemské tanečnli divadlo bolo v auguste v Európe. 
Predvédzalo jednak klasiku, jednak černoiiskli tanečnli 
umenie. 

VIac eur6pskych divadiel uvldza s mimor iadnym Clspe
chom milo zn limu Do nizettiho operu Mária Stuartovne. 

Gramot6novti spoločnost Philips uviedla na trh takmer 
nesnlmu Verdiho operu z mladosti Korsar. Olohy obn
dlll poprednými s vetovými spevákmi. 

Kuncom novembra uskutollnf sa v Grazi medzl národn6 
1ymp6slum na tému Klavírna Interpretácia hudby XX. 
storo!! le. 

K ater~fm knihám o Uenrlcbovl SchU izovl pri budla te· 
ru nov6 od Hansa Eppateina, ktorá vyila y Stuttgarte. 
Kr illkll ml k d ielu ntektor6 p ri pomie nky. 

Cena dirigenta Karla BUhma, uri!eufl r ozvoju mladf ch 
dirigentov, ml poziUvny dopad ,. r akúskej hudobneJ 
kultúre. Kaldf r ok sa o ftu uchá dza v tac mledýcb fadf. 

V New Yorku uvedú v pr iebehu ruka vlctky Ma blero'fll 
symlónle. )amíis Lflvlne dlrtgufe S ay mfón lf, 1' Boulez 
tri aymfónht a zbytok mladi! diri~tentl . 

Na jar 1978, kedy budeme 1lávif 150. výročie od smrti 
Franza Schuberta, chc lí v niek torých krojlná ch uviesť 
celi jeho dielo. Najmä popredn( speváci of teroz nhla
sujú rad piesnových večerov s jeho tvorbou. 



e NlZINA - hudobná dráma Eugena Íi'Al
Mrta mala koncom minuleJ sezOny premu!ru 
v Muslkthea ter Dortmund. Inscenácia je p re 
slovens k ého čltatola zaujlmavá skutočnosťou, 
fe v nej tltulntl postavu pastiera Pedra vytvo
ril tenorista Andrej Kucharský. Kritiky z 2. jt1· 
la t. r . prlnáša)O o. l. tieto pochvalné riadky 
o výkone speváka: "AndreJ Kuobarskf bol po 
a ph6okef l hereckeJ atr6nke stredobodom 
)tredatavenla •.• Jebo tinor bol v jemnfoh pa
aUach l vo lurl6ze uchncujelcl". Iný recen · 
zent poznamenáva: " Andrej Kucharský ako 
Pedro bol vo vynikajúcej forma. Hral presved· 
i!lvo, 1 Jedinei!nfm, ucbvacujlíclm hlasom l ja
viskovfm prejavom vletky tri podoby hrdinu 
Nlilny: náboiného p astiera, oklamaného hnl· 
c ha l vitálneho pomstltela ... " A do tre tice: 
" Kucbaraký bral a apieval Pedra tak, akoby 
mu úlohu naplsall " na telo". VefkosC jeho hla 
au a blbka výreau akvele zodpovedali postave. 
Scéna rozprávania o vlkovi patrila k naj
ťtchvatnej~lm v celom predataviinf. Zl1kava 
aympatle "elle aj vtedy, keď hrdina, ktorfiho 
predstavuje, zavraždi stalkíira Sebaaliana". 

S dávnejš 1 ťl nll~t udovanou ú lohou Katara v 
Pucch .lho TurcJ ndot mo l 1\ucbars ký vufk ý 
ú~pccll v 1 oherll no. Ok rom toho trllcl"át vystu 
p 'lVdl v Dvoi'll kovom Requiem vo VIedni ( Zti 
s polutlt.as ll rozhlasu) a v Esseno (kvarteto &ó 
liMov. Wagemannovó - soprán , Lilavá - eli, 
Kuchurc;ký - te nor, Malta - bas . Dirigent : 
J)ror. Wellbcrg) . V oktObt•l toh to roku nHi A. 
Kuc ha n ;ky filmova ť s voju veJkú krollclu Vor
dlho Otholl a pro S love nskú tolovizlu . Konr om 
n ove mbra t. r. bude hosťovať v ope re SND 
(23.-25. a 27. Xl.). 

f OokOn<:em• z 1. s tr. ) 
1 očnrkoch J. U od fly e 1 po hu
dobnnJ stránke mali b y( budu. 
clm učltetom vzorom! 

4. Prácu na katedréch hudob
nej výchovy by Iste sl..vahtnlla 
nd lomná k o or dl ná cl a ka· 

.C tedle r v jednotlivých dl!.!. iplf· 
U 118Ch, Z)Odn otenle stúd1j11ej 11 · 

•ca uu·atúry, m etOd (predovsetkým 
~ poklef Ide O tnlonáclu) A ro· = rlom pt·áctJ, vUc!ile o uga1.ova· 
.,x no~( vyu'l:u]tlclch vo vedec ko· 
ca výs k umnej a publikačnej Člll· 

'+- nosti, v tnlmol.kols keJ prác i s 
.= pos lucMt: tnl, v starostlivosti o 
u ta lenty a nes kodll by ani nc

•::IJI!ooo jaký k!)ntrolny e riadtacl or· 
.X gán MS, kto ry by p rá.cu kate· 
,!:::! dier u smiri'loval a podn•tné nA. 
tao vrhy 11j realizoval . 
c= V p rfprave učltelov pri v y· 
OO učovanle hudobnej výchovy je 
ca eMa s tále dosť problémov. Vý· 'Z voj však ldi dalej e t rebd pev
a.. ne verlf, Ze po odstrénenr n ie· 

ktorých z uvedených preké~ok 
ca 58 vytvoria e!te priaznivejšie 
C: p odmienky, 

BHS 
a čs. rozhlas 

Ceskoslovenský r ozhlas 
tak ako po minulé roky - l 
počas XII. ročnlka Bratislav· 
s kých hudobných slávnosU bu· 
de vo vys ielani volmi akttvne 
propagovať náš najväčš! jesen
ný festival, člena Asociácie eu
rópskych fes tivalov. 

V prvom rade to budú dva 
pr iame prenosy, e to koncert 
Symfonické ho orc hestra bul
hars keJ tol evlzle a rozhlasu, s 
)ej šéfdirigentom Vas ilom Ste· 
ranovom, sOlls taml Klárou Hav
llkovou o Mlnčo Mlnčcvom a 
záve rečný ko ncCJ' t rostiva lu, no 
ktorom odzne Jú (pod toktovkou 
t.adlslava Slovll kll): Ko ncert 
pre kl ovlr 11 o r1 hoslt•t· i·. S Es 
dtlt' dl uln 73 od 1 •. von Rr otho· 
venu o VIl. sy mfôlll fl nétl'. uml' l· 
r a Alrxand ra Moyzosu. Klavlr· 
ny JMI't prudm!~lc Chr1storh 
!::~chen ba ch . 

Dalslo konce1ty [~> 1-oro vt.ot· 
J-y sym fonick é, n1 ekolkn ko· 
mornýth a dva voká lur l ZdZna· 
mP n a rolh las na mHA OPtofOno· 
vý pAs a hneď vzó pll tl, na 
druhý,. a lebo nn troll dou zo· 
znej u .. ko onesk orcnó prono&y 
na vlnách é teru. 

je samozrcjmusfnu, >o no
zosl!m cme lhd v ľ0\11 11 1' nah rJ
vnccj, a lo žp ~oa k slov n doNIO 
no aj hudob nú pu hlh·1s tl kll V 
jli"OV IdOIJl ýl' h l"l•ldCiáL lJ llutl oh. 
né s pruvudn )!>tvo, Dohró r lí no, 
Mtl rt1o ll lllldych, ll udh.1 je su
tnsťou môJ ho ž.1votu l v ll vollt 
mlmor ladny1. h hodwových re· 
ltlclóch , ktoré hudemo vyslelaf 
puČil!> Bra tis lavskýt h hudob· 
ných !>lav nostl, zaznc)li r ozho· 
vary, pos treh y, dojmy a, snmo· 
zre jme, oj hudba. Do týc hto ro· 
lác 1f budeme ptlz9vnf p op rod. 
n ých čl nltefov n á ho l zahrn 
nll:ného h udobnóho ž.1voto, 111 · 
terpretov, d lngentov a pod. Ve 
r lme, ~e a j v tomto roku hl! 
nám podari pr lblf~l( hudobný 
fes tiva l ~t roJ<ým vrstvám prll· 
c u jOclch a vykoná me tak dobrtl 
prácu na poll propagá1.1e hud
hy. 

l BHUle o jednotlivých relá
ciéch - tasy a d n i - vás bu
deme Informovať v easoplse 
Rozbili.) O. OOZGANOVA 

Lfdla Maplngová .. v•etky aminla t y raetejt 1 fed· 
dho korella a nojlml Tezult6tml 
vplftajt jedno na druhi". 

V. Ke nd t ns k ý 

111 SCHONBERG A UMELECK!! SMERY Umenie 

FESTIVALOVt VíBOR BRATISLAVSK!CH 
HUDOBNÝCH SLÁVNOSTI 

MESTSKÍ DOM KULTÚRY A OSVETY V BRATISLAVE 

V. medzinárodná muzikologick6 konferencia 
v rámci cyklu 

HUDOBNÉ TRADíCIE BRATISLAVY A ICH TVORCOVIA 
na tému 

VÝZNAMNI INTERPRETI A BRATISLAVA 
V 19. STOROCI 

Bratislava , 13. a 14. okt6bra 1!171 
Konareaovi aiai, botil Bratlalata 

PROGRAM 

13. OKTOBRA 19711 (11,30-15,30 hod. ) 
REFERATY: 
l . Or. ZDENKO NOVACEK, CSc. (C:SSR), vedeckt t11tomnlk konferencie: Rol· 

voj estellckiihu cltenla v Bra tislave v 19. storoč! - tlvodný referét 
2. Or. l. PONIATOWSKA [PCR) : Klavirne lmprovldcla a vlrtuo1ita v 19. sto· 

roč l 
3. Dr. C. Bi\LLOVA (t:SSR ): Klavarne literatúra v Br11tislavi na začiatka 

19. storočia 
4. Or. L. r>JOKRY, CSc. (C:SSRJ: Sociálne a naclonilni podmienky ronoja 

koncertného tlvota v Rralls to ve v 19. storoči 
5. Prof. L. A. 8ARENBOJM [ZSSR l : Anton RubinAtejn v 8ralialau 
8. Dr. D. LEO ANY 1 r>H!R) : Erkcluvo opery a Bratis lava v 19. storoči 

* 1. Prof. Dr. R. FLOTZI NGER (Rakúsko) : Pôvod, mor!oló&la 11 •rrenlé "flidea· 
ského valtlko 

11. Dr. O. MODRA ({;SSR ): Odraz hudobného t lvota Brallslny • Pressbursiir 
Zeitung no prelome 18. a 19. storočia 

9. E. MUNTAG (CSSR ): Pedagogická , skladatehk~ 11 umeleckA činnosť Anto· 
no Stoi!OI'a s ta rllie ho a mladšieho v Bratislave 

10. J. SNIZKOVA [C:SSR) : Franz Liszt v interpretíicil Jana Hermana ' Bra
tislave 

14. OKTOBRA 1976 (8,30- 15,00 hod. ) 
11. A. SEBESTYEN {MCR) : Význa m Bratislavy pre hudobný &ltol Maďarska 

v 19. storol\i 
12. j. ALBRECHT IC:SSR) : Hudba na maďarskom umnáziu v Bratis lave na 

prelomil 19. a 20. storočia 
lJ. r.t . TARANTOVA [C:SSR) : Nedeľné m atiné u grófa Guadónyiho (Podfa den

nika F. Pa lackií ho) 
14. E. DUKA-ZOLYOMIOVA [CSSR) : 81·oti s lavskf nástrOj6ri v 19. atoroi!f 
15. Dr. Z. CHECHLINSKA (PCR) : l nterpretaený itfl Cboplnových d iel v 1!1. 

storoč ! 

* 18. M. GABOROVA ( CSSR) : Vplyv Clary SchumannoveJ na istetlckf lda61 
v l 'l. storoči 

17. Dr. R. PEC MAN, CSc. [ CSSR l : l:oskó kvarteto v Bra tisine 
111. V. ZITNA (CSSR) : Bratislavskú pôsobenie Karla Mayrbersera 

I NFORMACIE POOAVA: 
Mestský dom kultúry a osvety v Bratislave, Suché Mýto 17, Sekretariát mual
kologlckej konferencie, tel. 312 71, kl. 002. 

Il i. 
"'· 20. STOROCIA: Idea zblf!enle rOz· 

n yc h druhov umenia mala vofkú popu· 
la rltu v č11 se dozrlevanlll umeleckej osob· 
nosti A. Scb!lnberga. Talentovan( umel· 
ci, ako P. Klee, V. Kandlnský, G. Apolli · 
aaire a sám Schilnberg mohli uz v s tro
a o s voJho ž ivota vynlest konečný sud 
o s vojom celkovom smerovant. No l tak 
n eopus tili ces ty hfodanlo . Za ujímavé -
Opä! Ic h ol'ientovali na hranlčnó medze 
Jlrlbuznýc h druhov umenia. Vzájomnú 
p renikanie poózlo a maliars tvu, hudby 
A llte rattlry, mellat'btva a hudby prinies li 
Objavy vo farbách, zvuku, v llnll, v In· 
t oníicll a pod. 

Arnolda SchOnberga 

tlvnosť, zvukové hojnos( na jednej str;,
n e a zjavná asymetrlčnosf, paralelizmus 
rozvedenie tematického materiálu - na 
d ruhe j strane. Prostota sa často strieda 
s l'nfluovanou zlozltosťou, sentlmentallz· 
mus - s extatlčnosťou. Jeho hudobná 
secesia dovtš lla romantizmus , hoci vlast, 
ne proti n emu vys ttlplla •• • 

Nuzmyselnos t l. svetovej vojny ostrým 
klinom preniklo do tvorby v&etkýcb 
umelcov, kto1·l ju prežili. Zv lášť jasne 
jej ubsurdnos f zobrezll dadalamus. TO 
bo lo ole pokračovanie - skOr lntenlek· 
tutllnu vzbura, spätá s negéclou najkru· 
toj~ej z dovtedajšfcb vojen. Dadaizmus, 
ktorý vznikol vo Svajčlarsku, našiel 
zvli!S( tlrodnO pôdu v Nemecku dvadsia
tych rok ov. Jeho očlstn~ sila paradoxov 
Imponovala Sch!lnbergovl, ktorý v tom 
čuse ukončil etapu emancipácie dJsonan· 
e li a pripra voval dodekafonlcka retor· 
mu. Cesto Interpre ta k Schtlnborgovej hud· 

b e - to je neus tále porovnávanie s tn9· 
m l druhmi umenia, z ktor9ch treba vy
ábs trahovat prlbuznó črty - nie pre 
o sobné sympatie , ale preto, že A. Scb!ln 
b erg mal s týmito druhm! umenia pt•lo · 
m y kontakt. 

A. Scb!lnberg sa narodil v r. 1874. Bo· 
la to doba, kedy sa plne sformoval! umo. 
lecké zásady lmpreslonlzmu, ktor9 n e
m ohol nevplývat na nemeckO kultúru. 
A predsa - Ne mci boli du~evne vzdiale
n ( francúzskeJ h edonl stickoj povabel Im· 
p res lonlzmus zmenil nielen sOčosnó v l· 
d cnlo a poč utie, alo aj cltenle, ktoró Sil 
stalo ovela jemnojš fm . Rozloženie rarbv 
n a jednotltvó elementy a vnfmonle J<ol
d ého z n ich, pt·echod od farby k ra r· 
b e - na principe doplilovunla, nie kon
tras tu, nerullovanle pres ných kontur : tio· 
t o mHilRrsko princfpy na!ill \lOndant vo 
ZY1.1koch a začali Ic h využlvnt l s klo
date ll a . N1ekto ré l. lavlrno dlola Schtln 
berga mot.no p r irovna ! k l!h,trakcll n o· 
Impres ionizmu ( ourat, SIJnlc - a 
zvláS( Cflzanne) . Scb!lnberg s a s na"l do 
s aa bnu( rovnoprávnosť medzi lmpre~lo· 
nls tlck ym vtbrovanfm a kla s ickou ne 
zvra tnostou. Ale ' vojt m umonfm chcel 
doslahnnf viac n ež !'.Ullld , ktor9 s11 c lo· 
veku v ž1vote nedO, I va. Smeroval k rl! · 
dl ká lnotš lm 1 e form • .Hn l. ubl zmu, l\ ton~ 
Sil VIalO na rPvoluc lo nd rOV duch a: PI· 
1111a a Braqu1111. 

Pablo Picasso pokoril s tarocnu kon 
cepclu pers pektívy. Prlnclp kubizmu od 
ré~o st1časnosf ole Iba tak eko ju vldf 
m e, a le najmU tak, ako Ju poznáuw 
Hlavnou zásAdou tu je, predstaviť sl, fo 
atojlmo na jednom miesto, z ktorého vl-

Portrét Arnolda Schänberga od G. 
Gersltwlna. 

d fme zob1·azený predmet a koby z rOz· 
nych uhlov, mnohonásobne - v hudbe 
sa zdá, okoby ::. me v tú lstu chvffu po· 
čUli rôwo lntonucle jedne J u to l lslllj 
me lód ie. Ce lok :>a tak s tllva (oislo vn!· 
matefn ý. 1\lavfrny s týl A. Sch!lnhorgn 
v s trodnoJ penódo tl v ortodoxnn j d o· 
dPkafónlu jo pre to zv l áSť (a tky - pri 
IDtOl' PI'Pl áCII, aj s luchovom vnlmuni. Po· 
vahy ta k du e vne bohaté a fa ntas ticky 
t'lnnt'l, eko bo li Paca sso a Scbtlnberg, nlo 
raz m omll počas t tvota umelecky t.lýl. 
V J..n llck yr h momentoch ag r ol:ofvnosll ra· 
šlzmu !!.8 zvl~s f s ilne prejavil tch !!!.. ry
ty n arod n y expreslonlzmuf> 

NemPc ký o~preslonlzmuc; hol plodom 
rumentl7.11111 a da l f; i Zl! ulo hu tnt•wprn 
luvat treg1r kó nacionálne ot1 a Hy. l:il.h!ln 
be1·g bol jednym z jeho zakladutefov. 
ved [ako umelec ! l pracoval v mníchov 
ske1 skupine .,Blane Reiter" - stlčesuu 
s Kandlnským, Klecom, Larionovom, Ma
levlčum a ďob.i ml. Pud zást!lvou exprc· 
llionlzmu su lsty t as zjednotila celi sú· 

časná avantga rda. 1\eď sa presldll ll do 
Berlina, tls peš ne konk u rovali Parlžu vo 
vytvoren! druhého centra n ovátorské ho 
umento . 

Osobitá pule tn expresionis ti ckých ro 
rlab s pochmúrnou čeritou, so š koricovo· 
hnedými tOnml, pr j lulýml vý buchm i čer
ve ne j (obrazy O. Kokoschku l no mohl i 
nuvplývat nn Schtlnborgu, ktorý s l oi.J· 
Ytlbll o prlmn obja vil zvukovú ex presiu 
n lzkeho reg is tra klavfra (o p. 42, ll. 
čast) . 

Subjektivizmus , kloi'Ý sa čoro:t n ásto) 
~lvejšle p rejavil vo výrazných d e ta iloch, 
manierac h a témach, p r iviedol umelcov 
k tomu, žo exp resionizmus sa p rorodll 
v nový, r ýchlo sa š frla c l štýl. 

VIedens ká secesia, s p!ltá s mon aml 
G. Klimta, O. Kokoschku, A. Loosa -
a v nie pos lednom rade so Schlinbe r 
gom, odt·á~ala rozklad ž ivota v h lavnom 
centre rozpadajúcej sa mona rchie, ktoré 
sa pomaly s távalo mestom ptlrlfé rnym. 
Crty romantizmu (odvá~na konblnácla 
výrazn ých pros triedkov, dráždivý e rotlz· 
mus, ubstraktná citovosť, tlnlk do ne
re ll.lnosll, s plltos t s hlstOr lou, kopfrova
nle pri rody) boli, zdá sa , prlved onó n11 
samé h ranice. Stl~asno sa s pájali s p rv· 
ko mi konš truktlvls ticko l rytmlčno!>tl, pu
t•lzmu, tunkčnostl. To dokopy dávalo 
syntézu, uk loktlku. 

V kluvlrnum um enl A. Schtlnberga. sa 
projavujl1 obo tend onc lo secesie: d ekora-

Dala by sn vies ( analOgla medzi bud· 
bo u A. Scb!lnberga a umeleckými smer. 
m l, ktorými bolo ovplyvnené umenie pr· 
va j polovice 20. storočia. Poellčnost nie· 
l<torých ktavlrnych diel bolo nepochybne 
výsledkom literárnych záfub s kladotelo. 
lntlmne zblffenle hudby a poézie ro· 
dllo ullvujOco svieže výhonky •• • .... 

lllstOrla sp!l tos ll rôznyc li "druhov ume· 
nlo nie je ešte naplsan4. A predsa je 
jednou z naJ~Iodanej!llcb knih už vera 
rokov. Ten, kto by Ju chcel naplsať, stál 
by pred vefkou, z radu sa vymykaj11· 
cou úlohou. Pred 11lobou, ktorá má vel· 
ké hii.Jky a odkrýva nové poznania. JeJ 
t~ u tor by potreboval jazyk poeta a se
buovládanie rečnlka, aby sa "neutopil• 
v s lr ke materiálu. 

A tak táto téma čaká. Caká na nie· 
koho velmi velkého, jedinečného, blbo· 
kOho. jeho ~as eš te neprl!llel . • • 

(R. M. RILKEľ 
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NE SLA VNOSTI 

člen Európskei asociácie hudobných festivalov. Bratislava 9. · 23. októbra 1976 

PROGRAM UMELECKÝCH PODUJATÍ 
Sobota, 9. októbra 

10,30 - Zrkadlová s iet) PnmAc tálnP.ho paláca 
SLÁVNOSTNE: OTVORENIE XII . ROCNIKA BHS 
Slovens k9 komorný orchester 
Umeleck9 vedúci - Bohdan Warchal 
Moyzes, Vlvaldl 
16,00 - Zt·kocllova sleit Primaciálneho paláca 

' Sonátov9 recitál 
JOSEF SUK, husle 
JOSEF IIÁLA, klavlr 
Brahms, Beethoven, Franck 
19,00 - Slove ns ké národné divadlo 
S tíbo r opt>ry SND 
Dlr iRent - ZDEN~K KOŠLER 
Réžia - BRANISLAV KRISKA 
Cikker - VZKRIESENIE [pt·cmlérll) 
19,30 - Koncertmi sieti SF 
VIEDENS K! SlMFONICI 
DlriRC11l - CARLO MARIA GlULIN I 
Sólista - RAFAEL OROZCO, klavlr 
Braltms 
22,00 - Konc crlnd s ie11 Cs. rozhlasu 
Vcl' e r vietna ms kej hudby 
TRA\l VAN Kllf: a TRA\1 Tli! TH UY NGOC 

edera, 10. októbra 
10,30 - Koncert uá s teit SF 
Organový recitál 
IVAN SOKOl, 
Ll s7.1 , Mendr.l ssohn-Banholdy, Franck Grešák 
10,30 - Hudobná s tei'í Bratlslavskéh~ hradu 
BOR O Dl NOVO KVARTETO 
Cajkovskif, S travinskij, Schubec·t, Sostakovič 
16,00 - Kon certná sieil Cs. rozhlasu 
SI.OVf.NSKI MADRIGALISTI 
Zbor ma jster - Ladis lav HOLÁSEK 
Sól isti - t>l t\GDALf:NA HA]ÚSSl OV Á, soprán 

ANNA KAJABOVÁ, soprán 
ĽUBA BARICOVÁ, alt 
PETER DVORSKÝ, tenot• 
JOZEF HANINEC, bas 
IIERTA MADAROVÁ, čembalo 

Zomanovs ký, Očenáš, Beneš, Parlk, Salva, Zeljen· 
ka Roškuv~ky 
19,00 - SND 
MOSKOVS KÁ KOMORNÁ OPERA 
Sos takovil:: - NOS 
19,30 .:._ Kon re rl ná sieň SF 
CESKÁ fi!.IIARMÚ NIA 
Di c' iRen t - ZDENE:K KOSLER 
Sólis ta - CII!{ISTIAN FERRAS, husi(!! 
Pauar, Mozart, Havel 

Pondelok, 11. októbra 
16,00 - Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 
PENTACLE, d ychové kvinteto 
Mozart, Ketemen, Pousseur, Schat 
19,00 - S 'l() 
MOS ~OVSKÁ KOMORNÁ OPERA 
Paskcv1č - SKUPÁŇ 
19,30 - Kon certná s1eň SF 
Ci::SJ.;Á liLHARMÚNTA 
I'RAZSJ.;\: FILHARMONICKÝ ZBOR 
DtrigPn t - VÁCLAV NE UMANN 
Zbor mH jsle1· - JOSEF VESELKA 
Sóli s ti - EUGt: NlA MOLDOVEANUOVÁ soprán 

MARGARITA LlLOVA, mezzosopt·án , 
BEi\1,\MI NO PRIOR, tenor 
GIIEIW!IE CRASNARU, bas 

Verdi - RE~VIEM 
Utorok, 12. októbra 

16,00 - Koncertná s ieit U k lanstek 
KOMORN'l KONCERT CESKEJ A SLOVENSKEJ 
TVORBY 
MILOS j URKOV!C, flauta ' 
jOZEF ZSAPKA, gitara 
JOZEF HANUSOVSKÝ, hoboj 
MILOS STAROSTA, kiavlr 
BRIGITA SULCOVÁ, soprán 
flRATI SLAVSKJ!: DYCHOV~!: KVINTETO 
Koŕinf:lk , Hlobil, Moyzes, llatrik 
19,00 - S'lD 
Baletn ý sí1 boc· RUMUNS KE] OPERY KI.Ut-NAPOCA 
V1valtl i - STVORO ROCNÝCH OBDOBI 
0\ah/Popovič - HOLD BRANCUS IMU 
Hl,30 - Koncertná siei\ SF 
MNICIIOVSK\ KOMORNÝ ORCHESTER 
Dirigent - HANS STADLMAIR 
Sólisti BARRY TUCKWELL, lesný roh 

SIG!liD CENARIUOVÁ, husle 
Mozart, Schubert, Haydn 

Streda , 13. októbra 
16,00 - Koncertná stef1 Cs. rozhlasu 
LINDSAYOVO KVARTETO 
Haydn, Bartók, Beethoven 
19,00 - SND 
RUMUNSKÁ OPERA KLUZ- NAPOCA 
Tudor Jarda - LES ORLOV 
19,30 - Koncertná sien SF 
SYMFONICKÝ ORCHESTER BULI!ARSKEJ 
TnEVIZIE A ROZHLASU 
Dir igent - VASIL STEFANOV. 
Sólisti - KLÁRA HAVLIKOVÁ, klavfr 

MINCO MINCEV, husle 
Tapkov, Sucho!\ Cajkovsklj 

Stvrtok, 14. okt6br1 
16,00 - Zr kadlová sieň Primaci álneho paláca 
INTERPÚDIUM '76 
ECKARD llAUPT, flauta 
Karl-Ilelnz Naumann, klav!rny sprievod 
IVAN KONZULOV, barytón 
VInci, Prokofiev, Scarlattl, Carlss lml, Schuber l, 
Mahler, Ravel, Anfossl 
19,00 - S ND 
Baletný s úbor SND 
Dirigent - TIBOR FREŠO 
Choreografia - MIROSLAV KORA 
Ré~ - PlETR .WEIGL 

Prokof iev - ROMEO A JÚLIA 
19,30 - Koncertná slelt Cs. rozhla~u 
INTERPÚDIUM '76 
Gytlrsky filharmontck9 orchester 
Dirigent - ANTAL )ANCSOVICS 
Sóll~ti - IMRE .ROHMANN, klav1r 

TIIIAM~R ELEK, flauta 
SRETEN KRSTIC, husle 

Mozal'.t 
19,30 - Koncertná s ieii SF 
TEATRO COMUNALE BOLOGNA 
Orchester Slovenskej filharmónie 
Dirigent - TITO GOTT! 
Réžia - VITTORIO PATANt 
Sólis ti - CET'ľiNA CADELLOVÁ, soprán 

CARMEN LAVA NIOVÁ, soprán 
ERNESTO PALACIO, te nor 
ALESSANDRO CORBELLI, barytón 
CLAUDIO DESDERI, barytón 
GASTONE SAR'['I, bas 

Ross ini - HODVÁBNY REBRIK 
Cimaros a - IL MAESTRO DI CAPELLA 

Pia tok, 15. októbr a 
16,00 - Zrkad lová s left Pr imaciálneho pAláca 
INTERPÓDI UM '7u 
13RONISLA\\'A Ki\\\ AI.LOVÁ, klavlr 
JORGE RODRI<.iUEZ, klarinet 
o. i. Chop1n, J. s. Bach 
19,00 - SND 
SúbOJ' opery SND 
Dirigent - ONDREJ LENÁRD 
Réi.ia - BRANISLAV KRIŠKA 
Cikker - VZKRIESENIE (Il. premiéra) 
19,30 - Koncertná siEJň SF 
INTERPÚDIUM '76 
Státna filharmónia Košice 
Dirigent - BYSTRIK REŽUCHA 
Sólisti - MIHAELA MARTINOVÁ, husle 

IDA CERNECKÁ, klav!r 
CSABA PETRU, husle 

Men delssohn-Bartholdy, Chopin, Paganini 
22,00 - Koncertná sieň Cs. rozhlasu 
Večer IndickeJ hudby 
ARVIND PARIKII so skupinou 

Sobota, 16. októbra 
10,30- SND 
Súbor baletu SND 
Dirigent - ADOLF VYKYDAL 
Choreografia a réžia - JOZEF ZAJKO 
Morozov - DOKTOR JA]BOLI 
16,00 - Zrkadlová siet) Primaciálneho paláca 
INTERPÚDIUM '76 
IRINA VINOGRADOVOVÁ, klavír 
Chopin, Skrlabln, Prokoťlev 
19,00 - SND 
Súbor opery SND 
Dirigent - VIKTOR MÁLEK 
Réžia - BED~TCH KRAMOSIL 
Verdi - TRAVIATA 
19,30 - Koncertná slet"t SF 
I TERPÚDIUM '76 
Symfonick9 orchester hlavného mesta Prahy FOI<: 
Dirigent - STANISLAV MAGURA 
Sólisti - BOZENA STEINEROVÁ, kluvír 

WTNFRIED APEL, klavír 
Llszt, Mendelss ohn-Bartholdy, Dvoi'ák 
22,00 - Koncertná slei't Cs. rozhlasu 
PRAŽSKÁ KOMORNÁ IIARMÚNIA 
Dirigent - JAN TAUSINGER 
Sóll~ta - IVAN ŠTRAUS, husle 
Mysliveček, Beethoven, Rychllk, Stravinsk iJ 

Nedela , 17. októbra 
19,30 - Koncertná sieň Cs. rozhlasu 
BEETHOVENOVO KVARTETO RIM 
Mozart, Martinu, Brahms 
19,30 - Koncertná sleii SF 
SYMF'ONICKľ ORCHESTER HLAVNtllO MESTA 
PRAHY FOK 
SLOVENSKý' FILHARMONICKľ ZBOR 
Dirigent - VÁCLAV SMETÁCEK 
ZbormajsteJ' - JÁN MÁRIA DOBRODINSKľ 

ONDREJ FRANCISCI 
Sólisti - MAGDALf:NA IIAJÚSSYOV Á, sopran 

JAROSLAV TOMÁNEK, tenor 
JAROSIJAV MAJZNER, barytón 
ZDEN~K ]fLEK, klavft· 

Dobtáš, Orff 
Pondelok, 18. októbra 

16,00 - Koncerlná steľ\ Cs. rozhlasu 
PRAŽSKI KOMORNI SÚLISTI 
Umelecký vedúci - HUBERT SIMÁCEK 
Dirigent - EDUARD FISCHER 
Sólis ti - IIANS PISC!INER, čembalo 

]!IU TOMÁSEK hus le 
H UBERT SIMÁCEK, viola 
VÁCLAV JlROVEC, violončelo 

!Hindi, J. S. Buch, Válek, Mendelssohn-Bartholdy 
19,00 - S ND 
Súbor opery SND 
INTERPÚDIUM '76 
Dirigent - TIBOR FREŠO 
Réžia - BRANISLAV KRISKA 
Sólistka - BOŽENA PORZYNSKA, soprán 
Pucclnl - TOSCA 
19,30 - Koncertná sieň SF 
INTERPÚD!UM '76 
Ot·chester SlovenskeJ fllhot·mónie 
Dirigent - VALENTIN KOŽIN 
Sólisti - ]. MARTIN IIÄNDLER, hus le 

IVAN DRENIKOV, klavh· 
Chačaturlan, Sčedrln, Beethoven 

Utorok, 19. októbr a 
16,00 - Zrkadlová sle 1~ Pl·imilCiálneho paláci! 
flRATI S!.AVSK€ KOMOR NJ!: ZDRUŽENIE 
Dirigent - VLASTI,MIL HORA!< 1 
Sólista - DUDOLF MACUDZINSKI, klavfr 

Koželuh, Hummel, Tisné, Ztmmer 
19,00 - SND 
Súbor opery SND 
Dirigent - VIK.TOR MÁLEK 
Réžia - jÚLIUS GYERMEK 
Urbanec - PANI ÚSVITU 
19,30 - Koncertná steJ) SF 
SYMFONICKÝ ORCHESTER CESKOSLOVENSKt HO 
ROZHLASU BRATISLAVA 
Dirigent - MlL'ľlADES CARlDlS 
Sóllsll - SLAVKA TASKOVA-PAOLETTI, 50 prán 

VLADIMIR KRPAN, klavlr 
Nono, Cajkovskij 

Streda , 28. okt6hra 
16,00 - Hudobná sleli Bratislavsk ého ht·aďu 
, TÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER 'Z! L! NA 
Dirigent - EDUARD FISCHER 
Sólis ti - KATARlNA LELOVICOVÁ, organ 

KRISTINA NOVÁKOVÁ, hartll 
llaycln, Novák, Moza rt, M81'kovtč 
19,00 - SND 
Súbor opery SND 
Di rigent - GERHARD AUER 
Réž ia - MIROSLAV FISCHER 
Strauss - SALOM'E: 
19,30 - Koncertná s1en SF 
S!.OVENSI-.2' KOMORNÝ ORCHESTER 
Umelecky vedúCI - BOHDAN WARCHAL 
Sólisti - ANDRt BERNARD, trúbka 

MILOS JURKOVIC, flauta 
Viva Icl!, Očenáš, Te lema nn,~. Brltten 
19,30 - Koncertná sieň t;S. rozhlasu 
KINSHL 'J'SURUTA a KATSUYA YOKO\"AMA 
Skladby pre spev, japonskú lutnu a bambusovú 
flautu 

Stntok, :21 . okt6br1 
Koncertná sieň U kla rlst e k 
KOMORNý' KONCE RT Z TVORBY LOTYŠSKÝCH 
SKLADATEĽOV 
TATJANA FRAŇOVÁ, klav!r 
VIKTOR SIMCISKO, husle 
PAVOL KOVÁC, k la v!r 
VLADISLA ~ BRUNNER, U&uta 
RUDOLF MACUDZI~SKI, klllv!r 
EVA SALA YOV A, klavfr 
jÁN SALAY, klav!r 
BRATISLAVSK! KVARTETO · 
Ivanovs, Kalson, Zemzars, Llcltu; 
19,00 - SND 
MEDZINÁRODNÁ TRIBÚNA MLAD'2'CH I TERPRE 
TOV (UNESCO) HODOBN€ DlVADLO 
Symt'ontck9 orcheste r Cs. rozhlasu Brattslava 
Dirigent - ONDREJ LENÁRD 
19,00 - Nová scéna 
Stíbor Novej scény 
Dirigen t - ZDENE:K MACIIACEK 
Rézta - I. S. BARABAŠOV 
Ryžov. Kol k er - KRECINSKIJ ( muztkU) 
19,30 - Koncertná sieň SF 
Večct· operných ári! 
JAMES KING, tenor 
KARIN LOYEE, soprán 
Orchester opery SND 
Dtrlgent - STEFAN SOLTEST 
Sloven sk9 fllharmon lck1 zl,lo r · 
Zbormajster - ]ÁN MÁRIA DOBRODlNSK~ 
Wagner, Verdi 

Piatok, 22. októbra 
16,00 - Koncertná sieň U klarisiek 
KOMORNÝ KONCERT CESKEJ A SLO.VENSI<.Ej 
TVORBY 
Mikula, K1·e sánek, Kučer11 
19,00 - SND 
WIENER VOLKSOPER 
Mozart - ÚNOS ZO SERAILU 
19,30 - Koncertná sieň SF 
KYJEVSKY KOMORNý' ORCHESTER 
Dirigent - IVAN BLAŽKOV 
22,00 - Koncertná sieň Cs. rozhlasu 
TURIBIO SANTOS, g1tar11 
Le Roy, de Vlsée, Sanz, ]. S, Bach, Sor, Nobre, 
Krleger, Tm·lna, VIlla-Lobos, Barrios 

Sobot•, 23. októbra 
10,30 - Z1·kadlová s leň Prlmaciá l neho paláca 
KONCERT IN MEMORIAM DMITRIJ ŠOSTAKOV!C 
ZDENEK HUSEK, viola 
PETER TOPERCZER, klavlr 
ĽUBA BARICOVÁ, a lt 
jURAj BENEŠ, klav!r 
FlLHARMONICKt KVARTETO 
16,00 - Koncertná steit SF 
MEDZINÁRODNÁ TRIBÚNA MLADtCH lN'ľERPRE 
'ľOV [UNESCO) Hudobné divadlo 
koncert operných árii 

· Symfonický orchester Cs. rozhlasu Bratislava 
Dirigent - ONDREJ LENÁRD 
19,00 - SND 
SCtbor o pery SND 
Dirigent - VIKTOR MÁLEK 
Réžia - MI ROSLAV F ISCHER 
Menottl - MtDIUM 
Hazon - SOBASNA KANCELÁR IA 
19,30 - Koncertná sieň SF 
ORCHESTER SLOVENSKEJ FILHARMÚNIE 
Dirigent - LADISLAV SLOVÁK 
Sólista - CHRISTOPH ESCHEN BACH, kla vlr 
Beethoven, Moyzes 

ZMENA PROGRAMU A OC INKU]ÚCICH 
VYHRADENÁ! 

* PREDPREDAJ VSTUPEN IEK: 
- na koncerty v predpredaJI Bratislavskej Infor

mačneJ a propagačneJ služby Nám. SNP 14, 
- na operné predsta venia v predpredaJI opery 

Slovenského n árodného d ivadla Gor kého ulica. 


