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(Jbdivuhodné 
t ll 
V bo~ne1 ulici pri nábreih Dunaja sa Z1~lo niečo vyle 

stovky fud(, ktorým Z tvárí Slt!B vyiBI'OVa) fls llleV, 
no zllrovail aj akési vnútorné napätia v ot akávanl ud n 
los lf budúcich dni a týždiíov. Na c hodbách v bllzkeJ 
k oncertne j siení Cs.· rozhlasu stáli debny rtiz nycb tva 
rov a vefkosti. O n iekofko minút ma l vystartovat Sym 
Innický orchester Cs. rozhlasu z Bratis lavy na stvor 
t)tdňové turné do NSR, Spauiolska a Talianska fs dvoj
násobným tran zitom cez Francúzsko a na záver - ces 
tou domov - cez Rakúsko] . Pred n asiml ume lcami bo
la na máhavá cesta, dlhá tisfcky kilometrov a 23 kun 
ce•·lov pred vyspa lým koncertn ým pub likom. Ka!dý z 
n ás si uvedomoval zodpovednost a náročnosť svo jho 
p oslania. 

Do NSR sme odch ádzall v čase. ked v tamoisich ma
sových komunikačných prostnetlkoch vrc l10lila ustrá 
kampaľi proti socialistickým krajinám, najmä vsak pro
ti ZSSR a CSSR. N11priek tomu. že nás ~ymťonický or
chester koncertoval už v mnohých kJ'a]inúch Európy, 
do NSR išiel na dlhšie tur nó p1·vykrút: 11 lo h ned do 
velkých hudobných centier, okými sú Norimberg, Bonn, 
Stuttgart, Mannheim, Glltllngen, Wiesbaden, Bielefeld a 
ďalšieh miest, v ktorých ie munorladne náročné publi
kum a ešte nárocneJšJa, niekedy až nevyberavá hudob
ná kritiku. V almosfóre. v akel sme nastupovali na kon
certný záJazd, bolo teda treba všestranne J'eprezentovať 
na na jvyš!:el úrovni. Vede ll sme, že úspešná zahraničné 
umelaká reprezentácia, ktoreJ priamymi účastn!kn1! sú 
desat l lsťce ludf a nepriamo, prostrednictvom prostried
kov mHsovel komunikácie, dalsie státisíce Iud!, mOte 
byť velkým pomocnikom naše! kultúrne! l zahranično! 
poli tiky. No pripacJný neúspech sa obrllc1a v úplný opak 
a môže byť zneu:Wý proti nóm. Este ani nie dvojročná 
pohebinská éra priniesla už neJeden dôkaz o úprimných 
snahách socialisttc lcých kralfn al v oblasll medzinárod
nej kultúmei výmeny a, žlai, už aj nejeden sklučuiúci 
ar){ument o zneužfvan! kultúrnych akci! a umeleckých 
podujat! niektorými politickými kruhmi, pre ktorých je 
pozitívny mlet·ový vývoj v Európe solou v očiach. Preto 
bolo potrebné zbaviť najprv všetkých účastnikov turné 
falošných Ilúzii a osvetliť im reá lny obraz skutočnosti, 
do k to1·ej vstúpia so svo jimi úprimnými, statočnými ume
leckými zámermi. Dôležitá bola teda nielen dokonalá 
umelecká a organizačná pl'lprava, ale al otvorená Ideo
vo-politická orientácia celého ko lektlvu. 

K aždému, kto vstupuje prvýkrát do Norimbergu, sa 
v hlave uazu vynárajú mnohé asociácie. Dnes mo· 

dernó mesto, v ktorom umne reštaurovali historické 
centrum, vyvoláva literárne 1 hudobné spomienky na 
dávne doby umných majstrov - remeseln!kov, pt·1sluš
n 1kov mocných cechov, k torých v tridsiatych rokoch 
njsho storočia vYStriedal nastupujúci faš izmus, potupné 
norimberské zákony. Ich obetamt sa stal! milióny rasovo 
prenasledovaných ľud! a konečne prišiel oo zločinoch -
norimbe rský súd. Moderná, akus ti cky 1 technicky doko 
nalá a za pomerne krátku dobu už ai presláven:l Mel 
stersln~e1·halle očakáva la. Symfonický orchester Cs. roz 
hlasu z Bratislavy. V abonentnom cykle Majstrovsk ých 
koncertov sme na plagátoch č!tuli také mPná telies. ako 
napr . Moskov!'ká filharmónia, Bamberski sym[onici, Con 
cer tgehow Orchestpr, Miedenski symfonici, Prafsk( svm
tooic:.i a m~~vnych m~en l SO&R: BaH ~ 
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/:_CTfJ ·. 
l:lrány dtvadlOI a koncertnych 

sie nf sa zatvára itl - koncertná se
lÓna skončila. PrichádzaJú horOce 
letné dni , dni dovolenwk. nic ai 
krásne teplé podvečery a obdo
bie zvýsenóho cestovného ruchu. A 
s nimi pr1chádza 1 ll. ročn!k Klll
turneho leta '77 s reprezentatne, 
ši roko koncipovaným programom, 
v ktorom usporiadate! - odbor 
kultúry Nál'oclného výboru hlav
ného mesta SSR - Bratislavy pa
miHá na všetkých milovnflcov ume· 
1~1a. Kultúrne leto, ktoré potrvá 
ucl 26. 5. do 5. 9. 1977, pris peje 
k o1,ohateniu kultllrneho života 
mosta d ponúkne možnosti kultúr
no spoločenského vyžitia su jeho 
'11\vstevníkov. Prináša ucelenti .:yk
lv, oapr. Dni reprodukovanej hud
hy, Oni Ol',ga novei hudby, Dni ~ita 
rovej hudb y, Letné komorné k ou
certy, Džezová pondelky atď. [ Cd:;t 
z n ich le úplnou novinkou.] 

Na vypracovan! konccpcte a na 
org11 n lzovani akcie Sil JJOdiclal 
MDKO, do programu KL '77 prl 
spel1 všetky mestskó zariaden ia, čl 
už BI PS. Galéria h l. mesta SSR 
Bratislavy, Mestská správa paml:!t
kovei slaros tl ivosll. PKO atd. r•ra
malurgia pamäta la na ju!J llcum fiO. 
VÝI'Očla VOSR a n im je celé po
duj~t!o t'ámcované. Prehhfldka ne-

bude len zálcZttostou centra mes
ta, podlelajl! sa na nc1 štyri bra
tislavské obvody, hoci historické 
!Bdr o mesta a jeho atraktívne ub
lckly - ako nádvorie S tarej Jlld
nlce, MirbéiChov palác, Hrad, ba
rokové nádvorie Univerzitnej lm1ž 
ntce, slaroradničná veža a rful
š ie - budÍ! tažiskum KL '77. 

Koncertné poduja tia , ktoré prl
ná~a KL '77, sú samosta tnou ver
kou akciou. V rámci nej - na 
Diwch organovej hudby [28. V. -
12. VI.] v hudobnej slent Brati:olav· 
s kého hradu - predstavia sa or
gan isti zo ZSS R, NDR, Bulhar~ ka, 
Ffnska, Maďarska 11 CSSR, podob
ne bohato budú zast(Ipené Dni gi
tcJrovel hudby [13. VI. - 31. Vl.]. 
Na samostatných rec•Ulloch vystú 
pia poprerlnf zanranični i dom.1ci 
~ólisli, o. t. laureát Metlzinárocl nel 
súťaže P. I. Cajkovskóho Alexan 
1ler Slobodianik, tenorista Ju ra j 
Hurný, joxor Podhoránsky, Mar1án 
Lapsansk ý, huslistka Viola Bahl
~hovú a hobojlsta Emil Haq~n~. v 
cykle Letné komorné koncertv to 
!Jutlú napr. Musica aeterna, Sucho 
ilovo kva r te to. SKO, Camerata slo
vacca, Capella At·cis Varsoviensis, 
Collegium l'lauto dolce z Prahv. 
Manuel lrodie t· - miešaný z1Jo1' zo 
Spanielska a Slovensk! madri,~~;a lis-

zvednvf. č1 sa táto veľká kont:Hrlná s1ei1 nHpln L Naplnila 

s11 tak. že pre néls nasli voTné miesta iba kdesi celkom 
pod bočným stlporadfm. Kritiky z Nol'lmhergu ma It\ ve r. 
ku vahu v celel NSR Sér tamojšej agen tút'Y bol očividne 
nervózny, - no a mv. nehrajúci hostia, prirodzene tlez. 
Ui. predohru Pl'llalo obecenstvo s uznanfm. Výkon sym
patického Stuttl(artského tria a ot•chestva v Beethove
nuvom Trojkoncerto dokonca s nadše n!m. A po posled

ných akordoc h Dvorákovof symfón ie Z Nového sveta 
nemal aplauz konca. Publikum vstalo, s lcandovane aplau
dovalo a žiadalo prídavok. Po druhom prídavku nasle

doval tret!. väč~ina publika stála a mnohl namiesto do 
šutnf, vykročili s merom k pódiu. aby mali b ližšie k šťast

livému orchestru a jeho mladému šéfdl ri,gen tovi Ondre
jovi Lonárdovi. Mal velkú zásluhu na tomto úspechu -

vďaka dok onale premyslene!. v určitých závažných de
tailoch netradičnej koncepci! Dvorákovej najslávnetšej 
symfónie. V taktHo chvffu ka~dý zab(Jda na ímavu, na 

stovky p recestova ných ldlometrov a le naplnen~ šťasl!m. 
neopisalelným ~fastfm. Bol to vynlkajítcl začiatok. 

p otom prišli problémy, ktoré sa mimo domova Iba ťaž. 

ko prekonávajú, Celým kontinentom sa valila epidé· 
mia chrfpky, ktorá postihla l náš symfonický orchester. 
Vyse 30 c hor \•ch sn oostupne hlásllo s obecne z námym! 
pr!znakml chr!pky. Bol! sme s!ce pripraven! aj n a túto 
eventualitu, ale k aždé. i menšie ochorenie má svoje lie

čebné pravidlá, ktoré nehodno porušovať. M niek toré dni 
bola situácia tak zložitá, že bol priamo ohrozen ý kon· 
cert. A tu sa preukázali kvality súdružských vzťahov 

v k olekUve telesa. CJenovla orchestra sa dobrovorne pri

hlásili - 1 s horC1čkou - na večern~ koncert. Statočne 
prekonávali príznaky choroby a podal! taký umelecký 
výkon, ktorý m ožno v te llo s(lvislostl hodnotiť a ko vý
s ledok najvyšše! umeleck eJ dlscipl!ny. To sú momenty. 

ktoré približujú č loveka k človeku, to sú člny, pre kto· 
ré máme svoj orchester v rozhlase at srdečne radi. 

~ •• fi 

v o všetkých mestách NSR sa obraz Norimbergu v roz· 

l 
ti. (K jednotlivým podujatiam S il 

na stránka~;h náSho časopisu vrá
lime.] 

Slávnostným koncertom <!6. V. 
l. r . v ZrkadloveJ sieni Primaciál
neho paláca otvoril primálo.· hl. 
mestll SSR Bnllt~lavy A~ustin Mi
r. halička KL '77. SKO ie ui trad·~
ne pozývaný na otváranie vyznam
nv c h kultúrn yc h pOdu jat!. V Zr· 
kadluvel sieni. predniesol Sonát·u 
pre trúbku a sláčikový orche:;ter 
A. Corelliho [sólista K. LuJpai]; 
MUSICU per 45 corde Tibora Sár<Ha, 
Tri piPsne na slov:í I . Krasku ou 
J. Kresúnka (SPICVH l J, Martvnii 1 
a výbe"' z Piatich sk ladieb pre ~lá
ciky nároclnt"ho umelca E. Sucllo-
118. Sólistickv sa na koncerte po
tllclala Elena Hlinková [ Rachma
ninov) a Anna Pei\a~ková Ka,a ho
vá fúria Tatiany z opery -EugF•n 
Oncgln. klavirny s prievod E. Hlin
ková]. Slávnostný veče1· speslrill 
l'eCitáCJOU Vl. Dlll'dlk ml. [lesenin, 
Válek) a O. Brousek z Prahy [Srá· 

mek]. Svojlm slávnostným rlízom, 

účasťou popredn~ch slovensk ých 
tntot·pretov a vhodnou dramatur
g iou I)OI koncert dôstojným otvo
r e nfm Kultúrneho leta 1977. 

Y. ! ITN.l 

manltých variáciách opakoval. Priznačný výrok vy 
s lovil jed en z našich diplomatov v Bonne, ked po d lho111 
aplauze' na záver koncertu v hlavnom meste NSR pove· 
dal: " Ani Iii neviete, súdrulwvia, predstaviť. ako pomliha 
nalet práci taká to umelecká misia. Po takom vorkom 
úspechu váiho orchestra bude - po mesiaci neustlilych 
útokov a ohováranl našej vlasti - musieť ai tunajii ia 
tla č uap!sať dobré slová o naiom l:eskoslovensku". 

Tu sú teda n iektoré ohlasy na konce1·ty SOCRu z Bra 
t islavy v Bonne l v iných mestách NSR. Bonnský dennf k 
General Anzei~er pod litu ll<om .,Nový svet z Bratislavy" 

• p!sal: (Pokr~čovanle na 7. str.) 

V dňoch 19.- 22. mája t. r . uskutotnil sa v Trnave 
IV. róčnfk Celoštátnej speváckej súťaže Mlkulá~a 
Schneidra-Trnavského, ktorú vyplsa l ZSS, SHF, 
O 1V a MsNV v Trnave. Snl mk y vltazuv: l . r.enu 
ziska! basista Vladislav Z á p ra ž n ý, 2. cenu [u 
l'aj Fi l a s [bas barytón] a 3. cenu sopranistka 
[ana Hudcov á (vid' prvá s nímka]. Na d1·uhej 
snfmke vidíme členov odbor nej porotv. '{tnre j 
predsedalo národná umelkyňa Mária K i ii o ň nv á 
Hub o v á. Posledná snímka je z kladenia vencov 
k pamätníku oslohodr.n ia v T•·nove. Tnh tn ";'!tne
ho aktu sa zú ča stnili ur,gan izl\tori. hostia o mlaót 
speváci - účastníci súťaie. Snlmky: V. Leglnus 

l 
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itaccat, 
e z,\~1\UI'<UliE ~ II H bula dila 4. ntili<J L r. a malo za úlohu 

Pt c t ukuvHť pripravu dramaturgických plánov na sezónu 1977· 
71l, tntot·miiciu o silu<ícil v sloven5k\•ch ot•chestt·och, zboroch 
11 lolklórnych suboroch, ako aj informlíciu o plánoch a čm· 
n osti Slovrnského hudobného fondu, ZSS a umelecke! agen túry 
~lov lwnccrt. ~chóclzu ~lovensk ei h udobne i rad v v iedol dr. La
disldv Mokrý, C~c., v zastúpen! predsedu SHR núr. umelca 
Júnu Cikkera. Rokovania sa zúčastnil za Mlnlste!·stvo kultúL'Y 
::>SR )o:t.Oľ Kot, riadite! Odboru umenia. Jeho úvodný pr1!1ovor 
sa zaoberal lilavnými problémami dramaturgickej Unie profc· 
stonálnych slovenských hudobných telies, zakccn toval bllž tace 
Ml významné politické výročia, ktoré nájdu n esporne ohlas 
1 v repertoári telies. opäf zdoraznil kvalitatlvne kritériá na 
tvorbu i ki'itiku a v závere svojho prfhovoru sa zaobet•aJ otáz· 
kumi etiky umelca. Upozornil na to, nby sa rôzn e jubileá a 
his torické udalosti. ktorým sú venované početné koncerty, ne· 
s tull zlJ ležttostou komerčného nazerania niektorých skupiniek 
Ulll C ICOV. 

V dôkladne( a hlboket analýze sa potom zhodnotili dra· 
maturg lckO piliny SF Košice. kde sa vyzdvihol najmä slroký 
ziíu)em o s lovenskú hudbu. ŠKO Zilina predložilo dramaturgic
ky plá n. v ktorom le perspektfva naštudovania 9 nových pt'tr 
~ramov v budúce) sezóne. Telesu sa odporúčalo nadviazať ďal
sie kontakty ze zss, aby sa orchester obohatil o súčasnú 
sloven~kú tvorbu, pfsanú pre t ento typ ensemblu . SF ako re
prezP ntll čné teleso sa zameria mt významné hudobné jubileá 
[ )anl!tkovo. Jlummelovo, Kusser ovo]. ako at na mnohé v ýznam
né koncerty počas BllS '78. Pri prflcžitosti 30. výroč1a FU 
usl1utoCnJ ~F retrospektívu najvýznamnejš!ch diel s loven s keJ 
hudobno) tvorby po rolw 1948. IdeovS"rm základom. pre tvorbu 
Jednotlivých programov bude a j celý rad sovletskyclt sk i11di€Jb 
a Interpretov. Dr. L. Mokrý mťormoval, Zo v di1och 10.-17. Xl. 
l. r. bude v Brutlslave TýzdeiJ sovietskej hudobne( tvorby, co 
obohat! os lavy tiO. výročia VOSR. 

Detailny p lán činnosti na rok 1978 predložil al Slovenský 
hu<lolmý fond, ktorý v súčasn osti méi funkciu nielen podpornú, 
propagélčno- l n fOl'mačnú, ale at dokumentačnú, edičnú, výrob· 
nO a archfvno·požlčovnú. Samozrejme, že SHF bude l naďalej 
spolupracovať so ZSS a ďalšími hudobnými lnšlltúclamt a tým 
vplyvat na celkovú Integráciu s lovens kého hudobného života. 

Dnes s lcutol:ne š iroko zameraná umeleck8 agentúra Slov· 
koncor t prodos ll·eJa obs tahlv elaborál, z ktorého treba vy
zdvihnú( najmä dot•az na mimobratis lavs ký hudobn ý žtvol. 
akcAnl nn v ýchovné koncerty (v ktorých by sa l naďalej malá 
zvvšovat kvalitatívna úroveň účinkujúcich 1 a velkó mnóžslvo 
hudobno-slovných pás1em. ktoré matú prinášať umelecké hód· 
noty el tzv . .,prvoposluchllčom" v mens!ch mestečkách. či na 
vi<Jieku. 

N11 zasadnut! SHR sa zvlášť hovorilo o d ramaturg ických 
pl línoch SĽUKu. Lúčnice. PUĽSu a Mlad ých sŕdc. Všeobecne 
sa vv~tríhalo pred autorskou monopolizáciou, ktorá v budúc
no~ll mO~e zuntformovať hudqbnú stréinku programov. Sym
pllliaké tn. že SĽUK hľadá nové možnosti uplatnenia speváck e· 
ho zboru. a to konkrétne v p rog rame Pieset'í ž ivota, kvitovala 
Sél snaha Llil:nice o naštudovanie viacerých premiérových čl
steJ zo slovenskej tvorby a špecifickosť d•·amaturglckého sme· 
rovenll! Mladých s•'dc i PUĽSu, ktoré čerpajú n ielen z daných 
reg iónov, ale v programoch sa snažia at o demonštrovanie 
svoJej prfslušnostl k československej kultúre . 

• ZÁVEREČNÝ KONCERT 2IAKOV Ľudovej s lcoly umenia, 
Bratislava ll, Exnárova 16 b ol v stredu ll. mája t. r. 

• NITRANIA V BAUTZEN v NDR. D11a 21. IV. t. r. VY· 
slítptla v rámci Hu<Jobnel jari '77 v Bautzen klaviris tka Ahca 
Sauberorovi!·Nitrayovéi a na tempjšom luž!cko-s rbsk om gym 
nll71u (tl'lnkovdllt jej žiačka Táf\a Ilorňáčková. 

• CELOSLOVENSKÁ súTAZ ĽSU v só lovom speve a s pevác
kyc.l! &úborov bola v di\och 13.-15. IV. t. r. v Nových Zá m· 
korh . 

• HUDOBNÁ JAR V POPRADE - jedna z jede nástich vo 
VychodosJovenskom krafl. ktorú organiz uJe Kultúrne a s po· 
loče11ské stredisko v Poprade. Vystúpil\ n a ne1 1 Ko~!cké kvar
teto. Karol Petróczi, Anna Ličková a Pavol Pukl. 

• MEDZINÁRODNÝ TELEVIZNY FESTIVAL bude v Prahe 
J5. ? 'J Vl. 1. 1·. V rámci restivjllu bucle al p•·ehlladka hudob· 
n,.,,,, í 1 nl ' IV 

Sn!mkn: CSTK 

e PnEMYSL SPIDLEN - pražský výrobca husH. Jo už treťou 
):teneráciou tella husliarskej rodiny a sám vychova l re.ct vvnl 
kajúcich majstrov tohto remesla, ktor! dosiahli uznanie l v za· 
hranič!. 

• OSVETOVÝ ÚSTAV BRATISLAVA vydal v roku 1977 Vybra 
né kapitoly z hudobne) fol kloristiky, ktorých autorom je /\lo· 
xander Móžl. Publikácia sa zaoberá pt•emeňamt dejín s loven· 
skel fudovet hudby, otázkami genézy hudobného a s lovesného 
folklóru, pramenaml detfn ludových a umelých tancov na Sla· 
vonsku a slovenskými ludovými hudobn ými nástrojmi. 

• V KRAjSKEJ GALI::Ril V NITRE je od 14. máj8 t. r. otvore 
ná výstava Prehliadka scénografie v oblllstných divadlách. Vý 
stava bola uskutočnená TJrl TJr!lež!tostl V. májovej divadelne! 
Nlt1 y, usporiada net n11 počesť 60. výročia VOSR. e ĽSU v SAMORlNE. známa s vojou vysokou umeleckou 
ílrovňou, uskutočnila v máji t. r . tri absolventské koncerty 
na ktorých vystúpilo 20 ž iakov t ejto !:koly a cli1a 31 . . V. t. r 
záverečný koncert žiakov s voje j ško)y. 

• MUZIKOLOGICKf: DIALÚGY - dvojdilové muzlkolo~lc'ké 
·sympózium s témami Beethovan ~ 1eho rJoba a Pokrokové hu· 
tlobné trlld!cle Severomoravského 'kra Ja bolo v diioch 18. a 19 
mája t. r. v Javorn!ku pri Jesen íku. Katedra vted o umeni a 
odde lenie muzikológie f!lozoflckel fakulty UJEP v Brne s polu 
s Inými or,~tanlzéclamt usporiadali toto závažné TJOdutatle, na 
ktorom s referátmi vystúpili o. i. dr. _R. Pečmen, CSc., dr. J 
CeJnar, CSc .. dr. J. Fulcač. CSc., dr. P. Vit, dr. V. Kyas, dr . O. Set
tar!, dr. K. Boženek, J. Procházka, E. Sýkorová, dr. V. Hu· 
dec, CSc., dr. V. G!.!!gor, CSc. a dr. L. Zenkl, CS,~:. Symp6zlum 
wiRtlnl nrnf, dr_ l. W.vsloužil: CS.C. 

SKOLA A HUDBA súta~lacli za ooslsdn~cli 15 ro
J.ov: 
.. Kocianova súťal" v Úst! nad 

Orlici r. 1965: 

Od chvUe, kedy na pOda hu· 
dobneJ školy v Zlltne sa sys
tematickY a odborne začalo vy
učovať hudbe, uplynulo 50 ro
lwv. Ladislav Arvay (1900-
1967) rodák z Bytče pri ZlU
ne sa po ukončen! štúdia hry 
na husle na Konzervatóriu v 
Prahe vrátil na Slovensko. Po
dla vzor u Bratislavy, kde v r. 
1919 prof. M. Ruppeldt založil 
prvú h udobnú školu n a Sloven
sku, Ladislav Arvay zakladá za
ciatkom roku 1927 na pôde 
mesta Z!llny mestskú hudobnú 
školu. 

Učiteľský zbor sa v začiat
koch skladal z troch ped~ó
gov: Ladislav Arvay - husle, 
Franti~ek Konsch klavfr. 
Zdena Hiibschová - sólový 
spev. Postupne pribúdali ďal š! 
pedagógovia: Izabela Matyáio
vä-Arvayová, Klotllda Ban){ho
vá. neskôr Emilia Václavfková
Matejková, Margita Wolrinau
ová. (Na prechodnú dobu E. 
Kiileseyová-Gabajová.] Skola v 
prvých rokoch vykazovala vý· 
borné výs ledky a vychova!a 1·ad 
výborných hudobn!kov: Stefan 
Lu cký - hudobný skl"'dcltef 
[najmä hudba k filmom) -
Praho, Imrich Jaku bek - só· 
liste SND Bratislava, Dita Ga· 
bajová - s61lstkft SND Srali 
slava, dr. doc. Ivan Hrlliovl!ký 
- VŠMU Bratislava, hudobn ý 
s kladater. Anton Kállav -prof. 
na Konzervatóriu v Zillno, 
Frantiiek Spáni - husle, Grá· 
ta Hrd á - pr<>f. na Kon:r.erva· 
tór! u v Bra tlslave. 

Po oslobodent CSSR nastal 
neuývalý záujem o hudobnli 
~kolstvo a vynorila sa potL·eba 
výchovy kvalifikovaných učttel
ských kádrov. Prfplsom zo diHI 
10. októbri\ 1951 v zmysle vý· 
nosu Poverenfctva školstva, 
vied a umeni čfslo 105056/51· 
V/3 boli na Slovensku zriadené 
tri Pedagogické oddelenia T'ľe 
prťpravu kandld6tov učltefstva 
hudby p ri Hudobnej škole v 
Bratislave, Kosiciach a v itll· 
ne. 
ľu sa začfM 25-ročnä histó

ria žilinského Kon zervatória. 
Po štyroch rokoch TJráce pod 

Polstoročie 

hudobného 
školstva 
v Ziline 
lod ným vedenrm sa lluc!ohnd 
s kole osamostatiluje. l'r;búda 
rad nových kvallflkovaných učl 
terských kádrov, väčšinou l:lll
solventov Vyšše( hudbne1 ?.ko
ly. Ztact sa zapájajú do súťa ží. 
Prvé ceny na celoslovenskej sú· 
ťežl STM v rok u 1957 v hre na 
lclav!r zfskali Marta Filová [te
raz prof. žilin ského Konzerva· 
tória] a Ivan Miro. V roku 1961 
Ministers tvo škols tve e kultúry 
vydáva nové smernice a učeb
né plany. Usta!uje 58 novy nri· 
zav Ľudová škola umenia. A 
opä( )e to Zilina, terajsia LSU, 
k torá popri Jestvujúcom hudoh· 
nom odbore otvára ako j():Jna 
z prvých nn Slovensku pos tup· 
no ďalsie odbory: výtvarný, li
terárno·dramallcký a tanecný. 
V priebehu rokov od založenia 
s koly pôsobili ako riaditelia: 
L. Arvay (1927-1954] , dr. ). 
Chorváth (1954-1957), l . Ar
vayová ( 1957 -1962). J. ~·1~11ra 
(1962-1964). P. Matejčfk (1964 
az 1971], J. Murgai (1971-
1975). V súčesnel dobe vedie 
š kolu Viola Máchová. Jel ;.8-
~;tuukync sú: Eva Sr~ňov6 a 
Mária Zagatová. Na škole vy
učuje 116 k valifikovan ých učile
Jov. 

Výtvarný odbor sa v r. 1966 
o~amostatnll. V súčasnom ob 
dob! (v šk. r. 1976-77 J ma ĽSU 
v Ziline 1173 žialwv v hudob· 
nom. tanečnom a litorárno·d ra· 
matickom odbore. Skola &l udr· 
žala vysokú úroveií. vyuchy. 
Kva liflkovanr učitelia uplaUl.u 
iú pri vyul:ovanf najn ovilíe po· 
znatky hudobne! pedagogllw. 

Niektoré pozoruhodné umlest
n unia žiakov ĽSU v Zll!ne na 

J ľRzdčra I. kat. l. miesto -
husle 
). F igura II. kat. 2. miesto -
hus le 

"Festtage der Harmonika" 
Klin,l'!enthal [NDR] r. 1973: 
I. Ga ja n - 2. m ies to 
r. 1974: Marlln Mintál l·b ]{at. 
- l . mies to 

.,Virtuosi pe1· musica di piano· 
forte" Ostr n ad Labem: 
r. 1969: Elena Megkov.l IV. 
kat. - 3. miesto 
r. 1970: Iva n Gaja n II. kat. 
- 3. miesto 

Ce loslovenské kolo súťafic .• T<\· 
LENT '70": 
M. Suchová II. kat. -l. mies
to - klavfr 
J. Dúbravka II. kat. - 1, 
miesto - akordeón 

6rollné kolo sflťaze "Melódie 
pria ters tva": 
r. 1971: P. Mišejka I. kat. -
l. miesto - violončelo 
I. Gajan II. kat. - l . mies· 
to - aJ.:ordeón 
r. 1972: I. Ga)an II. kat. _, 
l . miesto - akordeón 
,., 1975: M. Mintál II. kat. 
l. miesto - akordeón 

Celoslovenská sflťaž žiakov liu· 
dobných odborov ĽSU: 
1·. 1969-70: l. Gajan Ili. roč. 
- l. miesto - akordeón 
r. 1971-72: P. Mišejka V. !'OČ. 
- l. miesto - violončelo 
E. Minlálová VII. roč. - L 
mies to - k lavlr 
r. 1974-75: I. Gajan v kat. 
do 18 rokov - l . m iesto 8 
zároveň sa stal absolútnym 
vllazom tctto súťaže 
M. Mintá l v kat. do 15 t•o· 
kov - l. n11esto 
R. Mohly - l, miesto - v iGo 
Ionl:elo 
r. 1975-76; P. Nlňaf - l . 
mleblo - akordeón 

Pt•! prJiežltostl osláv 50. vý· 
ro1'1a zalo~enia Hudobnej školy 
v Ztllne škola pripravila nie· 
kolka k oncertov: koncert b ýva· 
Jých absolventov, teraz J?OSlU· 
cháčov Konzervatória v Ziline 
11 koncert SKO v Zlllne so ~ó· 
li s tami J, Figuron1 a I. Gaja· 
nom. 

OĽGA KALLAYOVA; 
učitelka ĽSU v Zi!inc 

Úspech konzervatoristu 
členov poroty t obecenstvo. Ste· 
fan Gyopôs s niekoľkými ďal
s/ml úl:astn1kmi - bol {na za
k lade vyntka;aceho výkonu} vy
braný na ma;strovský kurz. 
Profesor Albln Vrtel na Inter
pretačných semindroch zozna· 
moval z(lčastnených pedagógov 
a umelcov s na!ilm českosloven
ským hudobngm životom, so 
§kolským sysMmom v CSSR a 
metódami výučby. Konfrontoval 
pritom rozličn~ metodicko-pe
dagogické postupy výučby hus
ľovet hry. O. i. sledoval pro
grestvnu metódu faponske/ skO· 
ly, aplikovaria na prácu s 5-6· 
ročnými deťmi, prácu prof . Leo
na Surofona zo Sofie, ktorý sa 
zameriaval na;mä na interpre
táciu /. S. Bacha. Vypočul st t 
ďal!.le zautimavé názory o v!}
razových moinostlach huslovet 
hry, o vfíhoddch, čl nevfíhodách 
ndročných súťažl, o prlprave 
mladgch umelcov na koncertné 
pódld a pod. 

v týchto ätioch sa vrátlll zo 
Skótsktl Stefan Gyopos a 1eho 
peotlgóg prof. Alb!n Vrtel, kto
rl na pozvanie ŕludobn~ho fes
tivalu v Glasgowe sa zúčastnili 
významn~ho a umelecky r.enn~
llo podu;atia. V fednom tyidnl 
tu prebieha;a súbeZne a2 !;!yrt 
akcie: súťai mladých llusllsrov, 
semináre pre pedagógov zame
riava;(we sa na r~zne odbo1'11ó 
témy husľovej techniky a me
tódy, ďalef ma,strovské kurzy 
husľovej hry - pod ueden1m 
významných svetových umelcov 
(Nea man, Rostq.l, Georgiuu, 
/ltarschrter atď.) a napokon vý
.>tava huslt, kde boli ndstroje 
na;starsích talianskych mat· 
strov i nástrote súčasn~, na 
ktorých si bolo mo~no zahrať. 

Mladý, e~te len 16-ročný hus
lista Stefan Gyopäs, posluchtlč 
2. roč. Konzervatória v Brali· 
slave velmi aspe~ne reprezen
toval na~e lwdobné !ikolstvo no 
saťažl mladých umelcov {15-
18-ročných) v náročnom pro
grame účastnikov z dvadslallch 
~tálov sveta. Zo §tyrocll fina
listov sl palmu víťazstva odnle-

sol sotva 15-ročný 1'ha;vanec 
Mlng-Feng-ŕlsln s tak{}m zre
lým, pre'svedčiv.Qm v!}konom 
predvedenia Glazunovlzo kon
certu, ~e priviedol do ú~asu 

Mo~no s radosťou prlvltal 
snahu Ministerstva kultúry SSR, 
ktor~ umožnilo účast Brattslav
L•anov na významnom medzlnd· 
rodnom stretnull mladých 
umelcov l pedagógov v Glasgo
we. - av-

s me s lilvnycil gitaris tov napr. š p aniels keho virtuó· 
za N. Yepcsa , ktor~ vynikol v s kladbách I. Albé· 
niza a H. VIlla Labasa technickou Istotou. Podob· 
nou virtuozitou sa za skvel anglický gitarista a 

,~!!) •utnls la J. Bream. 
Cs. rozhlas venuje verl{ú pozomos ( deťom a 

mládczl. čoho dokladom s ú natrozllčneišie relá
cie : Yys le lanlc pro š koly, Potulky, Slcladatelia de· 
ťom. lllási ~a hudobnJ mládež a L V programe 
Pos luch ái; l vysokých hudobných š kOl s a predsta· 
vil tenori sta O. Po lá!;clc z Brna. V skladbách P. I. 
CaJkovského a B. Smetanu a v Kaprálovom cykle 
piesn! Pre ilu preukázal dobrú artikuláciu, pr!lem· 
ný hlas Jyrlckóho zafarbenia a schopn ost vystlh· 
nút náladu ples ne l t!.rle. čo ho predurčuJe l k zad· 
oovednetsfm tílohám. 

Pestrost a bohatosť prograntov rôznych druhov 
českej, s lovenske). snvletsket a !net zahr~ničnel 
hudbY boli znakmi mA )ového vysielania Cs. roz 
111asu na vs e tk ých n aš ic h staniciach. Slávne má 
Jové dn i vyvolali niekoľko radost11ých re!Ac!! so 
skladbami českých, s lovenských a soviotsk ych 
11111 js trov. inú č doznievali oslavy Becl l1ovenovho 
li;énia, jar. šeda. CSc. pripravil pre Cs . rozhla~ 
na stanici Vltava pútavO re lácie o Beethovena· 
vých dielach v celom cylcla. ktorý obsahoval te· . 
denásf zastaven! prl Beethovenovl. Teho výklad 
monumentálnej IX. s~•mfónle pretkený vhodn~mt 
ukážkami prezrádzal !:túdlum, vedomosti a vy. 
kladačskú skúsenost. Na tel Istej slanici sa sú
stre411Q vys lelanle ku &ltarovel literatilM. Počull 

Súčasná hudba bola takisto bohato zastúpená 
hlavno v prog ramoch z Brn11. Diskusie, trio pre 
husle, 11korcle6n a g!llll'U P. Blatného v podau1 
A. MádlH, L. Kn!želo A M. Zelenku pt·esvedčilo. že 
1 táto neobv yklé kombinácia n ll s tl'olov 1e pôsobi
vá, ak umelec vezme dielo do rúk. Náladovo pro· 
tikledn~ prvok skladby tu uplatií utú hus le, k toré 
zapadajú do lvrlcko-mcdltat!vnvch úsekov glterv 
a akord eónu. Ceskf komornf sólisti pod vedenfm 
Matyáša predviedli drama t icky chápané a s TJre· 
vládalúcou rytmikou nosené Stúd le P. Haasa. 

BOHUMIR STtQKÓR 



Slovenské spevácke nádeje 
Elena 
Hanzelová 

- sopranistka, členka Spevohry )on ása 
Zlihorské ho v Pt·e~ove pochádza z Brali
slavy. Ako 15-ročn(• prija li ju v roku 
1963 na konzel"Va WI"ium, ktor é po ~ies
tich r okoch s (tspechom absolvova la. 
E~to pocas konzorvator iá lnych ~túdii zú
castnila SO V l'Oku 1969 luhačovickej 
)anál!kovej súťa!e, v k torej si vybojo
vala Il. cenu. Po a bsolutóriu nastúpila 
v sezóne 1969-70 ako sólis tka do Sloven
ského fudového umeleckého kolektívu. 
S t9mto te lesom a bsolvovala tur né po 
ZSSR, po celel Ska ndlná vil, NSR, Rakús
ku, Francúzsku l NDR. Na základe úspe~
n6ho predsp ieva nla prijali Hanzelovú v 
nasledufúce j sezóne do viedenske j Volks
oper. Z rodinných dôvodov vrá tila s a 
v~ak na Slovensko a od roku 1971 pô
sobi a ko sólistka v Spevohre Jonáša Zá 
borského v Preliove. 

V ro/iu 1973 zúčastnila sa s úspechom 
Medzinárodne/ spevácke/ sťdaže Pražská 
{ar, kde sa prebo,ouala do finále. EWe 
u tom IStom roku na speudc/.:et sútu~i 
Mikuld~a Schneidra-Trnavského zisku/a 
{hneď po Petrou/ Dvorskom} Il. cenu. 
Ako /auredtka te1to sútaže dostala sa u 
roku 1973 na Prehliadku mladých A:on
certných amelcou do Trenl!lartskych Tep
líc, kde f ako 22. V Ili. konstatouala re
cenzentka D. Koudŕouáj sice vzbudila po
zornosť, no u pod~tai<J 1et dvere k ďal
sím prlleWo~l/am na p6d.1u, ci scéne, zo
stali praktlrky zatvorené. 

v r odená Twclobnosl' a alJsolútny sluch 
sú Jet spol'allllu!íml pomocl!lkmi pri rýclt
lom ~tur/ovani at stít'asnet tuorby. Na~tu
douala r ad. rcprezenta/lunycll diel slo
venske/ vokalrte / literatúry (piesne z 
cyklov M. Scllnelrlra-1'matJ!ik61zo, V!íber 
zo Suclloitouých cyklov All a~;tra a Nox 
et :~oli/udo, f. Cikker: O mam1cke, f. Ku
walskl: Anlítézy /. 

Doteraz fef IW!ulil.'!il úspech bol ilJa 
výsledkom nciltodného zdskoku: keď u 
roku 1975 u rdmcl Prehliadky mladých 
k oncerlnýcll umelcov v Trenčianskych 
Tepliciach oclwrela pôvodne programo
vanú umelky11a, dostala llanzelouá prí
ležitost k demon!itrouwuu svojho ume
leckélw rastu. Vsetky recenzie boli vel
mi priaznw6. Zhodli sa, že ,.je zrelou 
o:~obltosťou" {l. Podrack!í - Práca 20. 
augusta 1975 J, ,.u osud neclocenimou sop
ral1tsl kou" f ll ud.elml rozl!ledy l, "že ;el 
perfektná Intonácia, hlasoud zuučno~>t l 
neha prezrádzajtl veľk!í talent, ktorý sl 
zasl uhufe IJastetste účinkovanie pred bra
tisl avským publikom". fM. Adamčiak, No
vé slovo, 28. Vl/l. 1975.} 

Tieto ztavné úspechy uynatW si napo
kon na tese11 1975 aprobačnú prel!ráuku 
na Zväze skladateľov, kde prítomná 7-
l!lenná komisia naprostou uäčSinou hla
sou schválila te} prijatie za kandiddtku 
Zväzu slovenských skladateľov. V Brati
slave tíspesne vystúpila koncom roku 
1975 na celovečernom plesilouom recl
tdll u rámci podujati, ktor~ organizufe 
MDKO. v roku 1977 predniesla na janud
r ouom koncerte Sfl Kos/ce celovečerný 
program. Počas nlekolkfích dnt {opä! v 
zd.skoku/ na!itudouala a mimoriadne 
tlspesne predviedla u Cs. kulttlrnom stre
disku u Budapesti Clkkei"Ov ptesňouq ryk
/us O mamičke. l'rlprauufe sa na Medzl
ndr odna spevácku safal! P. I. Catkou
sk~ho, ktord bude u roku 1!178 u Mos
k ve. 

U mel k11hrJ md nastudouan!J celý racl 
plesnt matstrou talianskeho bel canta. 
tel oblabenfím skladateľom te C. Debus
sy . Sugesttvna te te l Interpretácia Schu
manna (kompletn{j cyklus Ld.ska a život 
ženy 1, okrem toho ovláda rad piesní z 
tvorby R. Straussa, P. l . {Jafkouského, 
s. Rachmaninova, Duord.ka, Krlčku, Ja-

nái.'ka. Sirok.tí fe al repertoár opernfíclt 
ár ll. 

Na zdver Hanzelouet prof ilu zacllouali 
by sme hodnoteme, ktoré uuere;ntl po 
Prehliadke v Trenčianskych Tepliciach 
Hudobný život: "fe uSestrannou, už zr e
lou umelkyT)ou - rovnako ouldda kol o
ratúrny part, ako dramatick~, epické 
piesne. Jedinečný zmysel md at pre ko
morný spev. Te to ltlas, ktorfí by sme 
radi stretlt u bratislavskom koncertnom 
l dluadelrwm žtuote." { Hudobn!Í život 
1975, č. 17, str. 3.} V. ClžiK 

Juraj 
Hurný 

Zacialkom sedemdesiatych rokov obu· 
hatila sólistický sítbor bratislavskej ope
ry celá plejáda mlad ých. talentovaných 
umelcov, z klot·ých sa do dnešného ob
dobia nejeden vypracoval na perspek
Uvneho sólistu. K nlm môzeme zaradiť 
aj tenoristu Juraja Hu•·ného, ktorý do re
prezentač ného sfll.lot·u prišiel d ie ako 
poslucháč ~losieho ročnika bra listavské
ho Konzerva tór ia začiatkom divadelnej 
sezóny 1972-73. Po " ztip isných" menších 
príležitostiach a 110 ukončení ~lúdia do· 
sta t uz aj záva~nej~io pat·tie, ako Jarko 
Prus vo vynikajúcej inscenácii ta náčko 
vej Veci Makropulos. Janík v Predanej 
neveste. pn ktorých nasledoval od no· 
vembra 1973 dvojrocný itud ijný pobyt v 
talianskom Palerme. Ta lentovaný teno
ris ta s i tu osvojil intarpre latný vkus bel 
canto. ktorý preniesol i do svoiich úspeli
nycb úloh po návrate na materskfí <~eé · 
nu - ako Pinkorlona z Pucciniho Mada· 
me Butterfly, Alfréda z Verdiho Travia· 
ty a Lenského z tajkovského Eu.ena 
Onegina - l do svojej l!erstvej postavy 
- Rudolfa z Pucci niho Bohémy. 

Stúdium hudby ste zal!fnali initrumen
tálnym odborom. Co vás viedlo k .. n re· 
scdlaniu" na spev ? 

- Hudobné s túdi j som začal na ĽSU 
hrou na akordeón a t rúbke. Pravda , od 
útleh o veku sa mole záujmy s ilne orien
tcvali nél operný spev. v zna čne j miere 
a 1 tým. ze u nii s doma bola ooera .. Po
svätnou zt:íie:litostou"' . Otec. ktorý sa po
čils l>Obytu v Ta li a nsku zoznámil osob
ne aj s B. Giglim. vštepoval vo mne 
orl mallčka lásku k oporné mu umPnlu. 
Ako 1'1-ročny som na ĽšU v Leviciach 
llčmkova l vo viacerých spevohr:lch a ko 
herec a :;pevák [pravda. vtedajsie mo
ie spievanie nenaznačovaio. že bv som 
t az mohol bYl spevíí kom). Bol som pred· 
spieva ( na Konzet·vatórtu u profesorky 
Idy Gernecket. Výsledok? Zobrala nHl. 

do svo tet s pevácke j triedy. ale len na 
.. vedľafsí odbo•·". lebo motfm h lavným 
predmetom bola tr·ublw . ktorú som v ro · 
ku 1970 aj ubsolvovoi. Potom som sa 
r ozltodol dok on čiť ol š túdi um spevu. 

Du akej miot·v zfit. ilkovávote pri spe- , 
víít:kont puvolonl skúsenosti a znalosti 
zo ·Atúdia násh·ojo 1 

- St(ldlum nťis trota mi ve!ml pomoh
lo. znarnonalo pre mira vycibrenie nafmä 
v muzikálnom a rytmickom citenl a v 
značne! miere zoce lilo disciplinovanosť 
pri práci s dtr·i,gentom. 

Nie ka ždý so môže pochvá liť mof:nos· 
ťou dvojročného ~tudiiného pobytu v kra
jine. kde tra dfcia a hádam ai ideál vo
kálneho umenia za pus tili najblbAie ko
rene. V čom spočiva sy~tém a metódy 
voká lne j vyučbv v talianskom Palerme ? 

- Počas llvoj ročnóho s tuliijnóho po· 
bytu uči la v palormskom Ten tro Mass i
mo mlut19ch a doptov s pevu bývalá sve
to:.mt:íma so pJ"ttnlstka Gina Cignová. Keď
i:e pôsobila na operných tavis ltárh v 
t~v . .. zlatých časoch opory". kedy spie
va il Glgli. Portlle, Hochl. Stracclari ...• 
kluslckf preds tavitelia bol conlovóho štý
lu , a l ona vycht:ídza nrlmút·ne z neho. 
Každému h las u. ktot•ý pod svolfm vede 
nim stvániovaia. chcela zachovať !Pho 
i:meclflckosť. rariJu, ktorl\ má od pr!ro· 
dy. zachova( mu túto prirodzenosť a roz· 
vinúť fu do š týlu bol canta. Je f každo
dennou nrlpomienkou bolo. aby každ~ 
s pieval tak feclnouucho a prosto, ako 
fodnoduchá te !oho prirodzená hovorová 
reč, čo prakticky znamená. že p r i ied· 
notllvých cvičeniach od nás chcela, abv 
stne ešte pred spievan lm vofne. plvnule 
rozorávali a hm: nejakého .. nastavova 
nla" lu·cllo pre~ll k semotnému spevu. 

S odstupom llasu illll cflltll trvalé prl· 
nos v. V i!om spočfvat4? 

- Po moUch š túdiách v Ta liansku vi· 
d!m proces tvorenia tónu a cel~ spé· 
vácky prejav overa lednoduchšle. Nezna
mená to, samozrejme, l!e k nemu prlstu· 
outem povrchnefš ie, pr áve naonak. eš te 
hlbšie som do neho nač rel. Okrem zdo
kona lenia sa v s neváckel techn1ke, v 
spolunrQcl s talianskymi d lrU:entmi vni-

kol som do orlnch.JOV adckvútnof inter
pretác ie talianskeho lyrického tenorové· 
ho repertoáru [ 13elilnl. Donlzetti. Ross i
nl. Verdi, Pucclni. Masca,gnl. Menotti ... ]. 
Prakticky to zna mená množstvo hodin. 
strávených s jednotlivými dll'iRentml pri 
klavfrl, kde sme preberali štý l za š tý
lom. dielo za dielom. 

Určilo ste mali možnosť počuť a vi
dieť nejednu hviezdu oporného ume
nia. Kto vo vás zanechal na ihlb§ie zítžil· 
ky "l 

Zo znt:ímych s tJevúckych osobnostf. 
ktoré som v Teatro Massimo videl. nal
lJlbšie na miia zapôsobil tenorista Car
lo BerRonzl. Videl som ho nlokolkok t·(l t 
ako Dona Aivara vo Verdiho Sile osudu. 
Zanechal vo mno nezabudnuteľné do jmy 
na [ma svofou vir tuóznou hlasovou tcch· 
nikou. racionálnym naráoanfm s mate· 
rlálom. tomní•m dy namickým dlferenco· 
vanlm. nevšednou rnuzikalttou a krásne 
viiJrujúclm tónom. Ncopukova tefným hol 
at večer. ked som nočul natslúvneiši,..ho 
tenoristu drumatickóho odboru 50. a 60. 
rokov - Moria de i Monaca. 1\j keď to 
bolo ui v do:w po teho spevt:íckom ume
leckom zenite [mal 59 rokovl. s tál e ras
clnovHI Caniom. dokazujúc. Ze spevák 
s vyspelou technikou m02e nadchýnať 
o becenstvo veľmi cl lho. Veľk{•ml zl'i~l t · 
({a mi boli a 1 husťovunla Bons11 Christoffa 
v Nabuceovi. Giéllllll Ralmond iho v Mn
tlame Buttorflv a ďalšieh významných 
umelcov. Sil né Sl)omienky ma vin iu al 
k molilll koncertn ým vystú penia m. kto· 
tých som ttl-.ku točnll niekoľko desiatok. 
ZRpôsoiJili nR tllilfl tompcrnmcntnó. soon
tllnnc a unr imné reakcie tallaMkeho 
puhltka . n rOIHIHnnvou nápinou hol vý
lučne talian~ky reper toár rOz nych stý· 
iových obdobi. 

V opore SND s te na~tudovali u! nic
kofko tituln ých postáv. Ku ktorei vás 
viaže najhlhlll vzta h a s ktornn bv ste 
sa v butl(tcnos li radi popasovali 7 

- Z mô jho repertoáru mi naiviac pr i
rástol k srdcu Rudo lf z Bohémy, č!m sa 
mi splni la díívna túžba. Mám veľmi rád 
Pucciniho hudbu a teho hrdinovia sú 
mi blízki. Af keď sa mi už mnohé žela
nia soinl ll. predsa len splnenfm staršlch. 

vznikajú nové. A ta k, keď som done· 
dávna s nfval o lnterprelllcil Rudolfa. 
dnes túžim s tretnút sa s Faustom, Ed
Rnt'dom, Nemorlnom. Nad irom. 

M josoni Jllinulého l'Oku ste nadviazali 
spoluprácu s p rafským Národným divad
lom .•. 

- Vedenlo opôry ND v Prahe preja
vilo záujem o mole ťtčlnkovanie a po
nOk lo mi naštudovať pos tavy Ruclolfn 
a Lenského. Spoluprdca s pražským! 
umelcami bola spoznanhn nových lns nl
n rtúcich momentov pl"i rôallzácii lludo b· 
ného diela. 

Zaujfmala by nás vaMa mimodivadelná 
činnosť • •• 

- Zatial nalvHčšou prtlezilosíou bolo 
spevácke a herecké stvárn enie Belmon
ta v t elevlznél realizácii Mozartove! ope
l'Y únos zo serailu. Spolupracujem s Ca
meratou slovaccou. s ktorou som pre 
t•ozhlas nahral ário z antického reper· 
toáru a s týmto te les om chystáme i pre
miéru slovenske! operne! novlnkv Igo
ra Dibáka Svietnik. Prostrédnlctvom 
Slovkoncertu a MDKO účlnkulem na 
koncer toch v Bra tis lave l mimo net. Na 
záver sezOny sl prip ravu lem r ecitál v 
Mirbachovom paláci. kde odznelt1 die 
ia star~ch ta lianskych majstrov a .. ne 
apolltány" Paola Tostlho. 

IXAN ONDRASBK 

Ida Kirilová 
Na ll. týždni novej slovenskej hudob

nej tvorby v Bt·atistave 10. februára t. r. 
zaznela aj premiéra cyklu piesnf Ladi
s lava Holoubka Hviezdy na vodát;h, kto
rú skladator intern•·etačne zveril mezzo
sopranistka Ide Kirilovej , sólistke opery 
šo v KoAiciach. (Na k lavll~i ht•al autor.) 
Poslucháči po prvý r11z počuli speváč
ku ktorá upútala zv lálilnym za farbe•! im 
hl~su, jeho sý tosťou a vefkosťou , dravým 
temperamentom a pr ispôsobením sa hlb
ke Hotoubkových piesnf. Je to jr.j prvá 
väč~ia pi"Íiožitosť pred slovenskou hu
dobnou verejnosťou. i keď prostredníc
tvom rozhlasových na hrá vok sa s ňou u! 
mohli mnohf zoznámiť. 

Pôsobite v ŠD Ko~ice. Aká je yaša do
terajš ia cesta k speváckemu umeniu? 

- V Prešove som !Hudovala na Peda
gogicke j fa kulte UPJS. Po lednor·očnei 
pedaRO.':ickel praxi som Pt'ešla na stúdiá 
spevu do Sofie k profeso rovi il i tovl Jo
:, ifovovi na soflls l<é Konzorvatór·•um. L'o 
ukoni:un i som v septembri r. 1976 na
s túpi la do l1ošického opernóho s uboru. 
Zu u a r mi bola zverend Oloha tre to! Jes
nej 2icnky v Rusa lke, skoln lčky v l<rú t· 
iwvo, Ht:í ta v Predanej neves te. Paul1na 
v Pikovef eláme a Bersl v opere André 
Chón ier. k tor á ma ia 4. marca prcnriéru. 
Do Sofie som s la hlavno p reto. lebo som 
vede la o dobr·om meno bulharskci vo
({áinet s koly. Dôkazom toho fc množstvo 
~h veiých s pevá kov. odchovA ncov tzv. i Pd· 
notnej buihO!"skcj voká lne ! s kol v. 

Mohli by s te vysvetliť hll!sf obsah 
pojmu .. jednotná bulharská vokálna ~ko
JaH? 

- Es te v roku 1949 sa vokálni peua
g6Rovla na vtoda fsef Hudobne! akadémii 
v Sof ii uzn le:;li na jednotnom pos tupe 
pri výučbe s pevu. Začalo sa to [ormou 
utvorenýcl1 hodi n spevu. Otvor·ene sa dis
kutovalo a prlaters kti s nolup rúca sa nad· 
väzovala af medzi n t•ofesor mi. Takto sa 
zmiernilo akésl skrývanie tajomstiev vÝ
ul;by jed no tl ivých vokálnych pedagógov. 

Co by ste ná m bliUie mohli povedať 
o svojich Atúdlách a o realizovani me
tód bulharskej vokálnej peda~o~iky? 

- Moje !ltúd iu m spevu pozos távalo z 
intenzlvneho osvotovanta s l všetk ých po
znatkov, ktoré zozbierala bu lharská ško
la počas svofe1 dlhoročne! praxe. Mojim 
profesorom bol národný umelec I li la Jo
sifov, skúsený pedag6R a počas svojich 
mladšfch rokov at velmi úspeš ný s pe
vák. Z teho tríedv vvšll také znóme spe· 
vácke osobnosti. a ko sopranistka Ra1nd 
Kabaivanská. s tály host natväčšich S\'c
tových onernýc h scčn, basista Anton Oja
kov. Stefka Todorova. Nell Alla kova . ná
rod ná umolkyi~a Blagoves ta Karnobatlo
va. zasiOill~ umelec Pavel Qerdžikov, Sa
bin Mat·kov. Adria na Stamenova, Minka 
Lolova a mnoho In ých. ProCesor Josifov 
vedel ~ry tvorlt atmosféru vzáiomného po
rozumenia a prlaterstva; majstrovským 
spôsobom do l<ózal zautat svojich žiakov 
a tí mu dôver ovali. Učila som sa clobró
mu a s prúvnom u tónu n lele11 od svojho 
profesora. a lo 1 spolužia kov. nn sooloč· 
ných hodinách a seminllroch. kedv s me 
spolu s profesorom ana iyzovu ll tednot
livó úseky voká lnych pa t•tJf. 

Aké boli vale kontakty ll hudobným 
!ivotom v Sofii? 

- V ll'eťom ročnlku sa začala práca 
nad celým1 vokálnymi partami, ktoré som 
vypracúvala at s dirigentom. Spoluora· 
cova la som s Dragomirom Nenovom, kto· 
rý te nielen vynil<alúcim dirigentom 
opérno-symfonického orches tra So fi tské
ho rozhlasu. a le má 1 zna losti z oblasti 
vokálne! p roblematiky. V jeho nnš tudo
van! som spievala Ľudmilu [samozrejme · 
- oo bulharsky ] - z Predanej nevesty 
- na scóno Sofijskej národne j opery. 
S Nenovom som eš te naš tudova la par ti u 
Acuzeny z Truba d(ll'a; Eboly z Dona Car
losa, Amneris z Aidy a Bizetovu Carme n. 
jemu vďač!m za pochopeni€! verdlovskr.1 
frt:ízy a svoJmu PJ'ofesorovl za naplnenié 
teílo frázy hlasom. Zo sofiJskéh o hudob
ného Zlvota na mlía velmi zapôsobili 
svetové súf11žo pre mlad ýcli operných 
snevákov v Sofii a baletné konkurzy vo 
Varne. Co sa týka repertoáru opier b lll
harskct tvorby, rada by som v st1čas
nos tl spomenula novú bulharskO operu 
Paraškcvo Chadžleva "Leto 863w. ktorá 
čerpá námet z h istorického obdobia bu l
harsk~ch delfn. 

A valie najbliUie tú~by, ciele, plány? 
- Moj[m cielom, alebo skOr predsa· 

vzat!m je v naJbll~šfch dvoch rokoch 
naštudovať aspoií dve t11ohy z môfho zá
kla dného reper toáru, pretože sa prlora
vufem na svetov~ konkurz ooern~ch spe
vákov v Sofii. Okrem opery sa však ve
nutem a f plesňovej tvorbe. hudobne spo
iupracutem s Pl'ofesorkou Evou Clpke y
ovou. Pripravujeme nleko!ko piesn! a 
árU z bulharskej tvorby, ni ek toré sme 
už at nahrali v košickom rozhlase. po
dobne ako Holoubkov cyklus piesn! 
Hviezdy na vodách. 

LfDIA VRBANC!IKOY.A 
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S l!lt'chestronl Slovenskej [ti
harmónie vyst(lpil dnes už 70-
ročn~. aj u nás dobre známY 
a populár ny, vynikajtľcl maďllr
slcý dirigent svetového mena
f'nos Ferenr.sik, ktor~ je v sú· 
časnosti šéfdirigentom buda
p eštianskej opery i Maďarské
ho š tátneho sym fonického or· 
ches tra. 

Veiic os ť Ferencsikovho um e
nia s poč!va nielen v perfekt
nej dirtgen lsli:ej techn ike r kto
rá le, pochopi telne, tlež pd· 
tomn!i). ale v š iro kom s pekt re 
jeho výrazových schopnost!, 
ktorých spoločným menovtltc· 
ľom ie osobitý filozofiek{• pod 
text a hfbka emocioná l neho 
prežitia. Ferencsik si pos luchá 
ča n'epi'Jdmaľ\u·je ·okázalým · pa· 
tetizmom, alebo vyst upúovanou 
zyÚkovou expanzlt<Ju, čt s ladkas
tým. zmäkčii~m lyrizmom. Jeho 
(iiri~entsk~ ruk opis nesie pe
čať preduchovnelosti, f ivotnei 
múdrosti. filozofickej meditá· 
eie, ktm•á je neustálym sprie · 
-rodoom jelw tvol'ivých postu· 
pov - bez ohradu na dra-vosť, 
nnkovú variabilitu, či lyr ická 
nsnenosť hudobného prúdu. 
Fe1·e n cs ik je ma js trom v p r!'· 
pracovávanl detailov, vo vv· 
zdvihovanl krásy zvukový<: h 
orltiP.nk ov ; je ako by malia;·om
i'a rutiCJ nik0111, ktor~ cit livým 
štetcom svojej tiiktovkv znl\
zoriiu ie a vyzdvihuje kJ' iÍSll or· 
ell e~ l rálnych Far ie b. ]eh o vek. 
unw lec k ý naturel a nie v IJOS 
Jednom rade i nacionálna nrf<>· 
1u ;: n0s f vytváral i sy n tézu 1edi 
ll "'l':ných pretlnok ladov k rtosln 
lia irleálnei Interpretác ii Kon 
c rn lu p1·e orr.hesier od Bé lu 
Ba J•fóka . Toto reprezen tH IIv ne 
d t<!lu s klaclaterovh o poslednéh o 
tvor ivého obdobia ie svojimi 
vVs tltpilova n ými virtuóznym! ná
r o kmi i často exponov11nou oo
lvľ 6nnou sadzbo u s kúsobuÝnl 
kél lll P. ŕiom zmys lu hráčov pre 
w:dr·ni e hla sov i tónovel kul 
túrv a techmckyc!I schopnos ti 
jednorlivcov. Fere ncs ilc s ug E' <o· 
tívnou s ilou svoJej tvorivn i in 
vencu:) do kázHi vypn úť orc hP.s 
lr~r k obclivlJllodné inu zcln lúvil 
ni u t~·chto ú <; kllli. Už clavno 
s me n il poču li h l'ltľ orchAste r 
Slovell s kei filharmón ie na ta
kej re prezentativnei úJ•ov ni! 

V prve1 polovici več€rH ocl 
zne l pomerne vzc'u;ne ll• Of{ľa 
movílvan \• ·Koncer t tlľe husle, 
-rinlonče lo a m·chester 11 mol. 
np. 10:1 od johannesa B1·ahrns a . 
l< jeho tiež i<leál nPj interp relá · 
eli prizvalo ved enie SF tHlian
SkPhO hlls li s tu Salvatora Accat·· 
da a rakúsk eho vi olon čť•li stu 
Heinr icha Sch il'ťa . Oba1a o re · 
kona li obdobie mlétrlíckej inten 
z:vnei dravosti a s voje vys pelé 
h udobné cítenie a vzác nu in te
ligenciu p lne vvuzlvajú :c tvo
rivému zmocne n iu sa In terpreto
vanéh o d iela. Accardov nás troj 
má vynikll iÚCi n1nohotvá r n11 

svictiv~ tón, Schi ffov ie za ~~~ 
s~ty, zamatový, sc llopný velkP. 
ho dynamického rozsahu. Na · 
p r iuk určitém u dual izmu ra r if•h 
dokti zali sa umelci zos úladiť l< 
jednot nému nris tupu, lc za n te 
tené mu tvorivému budovanJLI 
výstavbv. Zás luhou dirigent<~ aj 
s óhr a a zvu ková vyváženosfsó 
lových nás trojov s are best rom 
boli tiež na jedinečnej úrovn1. 
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Po Warch11lovom diri gent · 
skom debute v marci t. r. mali 
sme n ovú prfležltost spoznitvaf 

ieho diri ~entské s~hopnost1 na 
ďalšieh štý lovo pods tatne od liš

nVch skladbách. Atmos fé r u bV
vll iých vystúpen! SKO pripoml 

nali nám úvodn é a záverečné 
člsia programu Hä ndlovo 
Concerto jlrosso B dur, op. 8, 
č. 7 a Concerto [Sinfonial G 

d ur. op. 51, iL 4 " Alla Rus tica" 

od Antonia Vivaldiho. v kto
r 9ch sa ume.lecký vedúci tele· 
sa podieľal na int e rpretácii a lc

tlvnou hr.!čskou účasťou. 
Sirš! štýlový záber a u ž dru · 

hé vystC1pe n ie v pomerne krát 

kom časovom lnterva le provo
kujú nás k vys loveniu nocllo 
ženeiš lch uzáverov a postrehov 
o ďa lšom · v~·voj) SKO. jedno
značne môžeme konštatovať 

tendenciu po tvoren! sýt eho. 

ml !abo • )j:omornä111ti 2:a-

á 
• 
l 

ra r!:.e ného zvuk u, č!m sa ~vuk 

te les a - v porovnan! s nedáv
nou minul osťou - s kvalitt'luje. 
lcul t ivuie a ustup uje s nahám po 

Pl'leraznom virtuóznom lesku. 
Tieto umelecko-technické p rf 

nosv ve lmi m arkantne vystúpllJ 

do oonredia Jednak v dvoch 
u melecko-techn lc lcy náročných 

s prievúdOch a llťedov šetkým v 
úrcvlJi JJ reclvedenia štyroch to 
Siestich skladieb pt•e sl áčikv ocl 
národnéln) um elca Eugena Su 

choita. Oproti '1~vulému pate 
t1zmn u ty p ickcmu barokovému 
v ychulná vnniu rados ti z muzi· 
c t.·o·;a nill c!,1nJi noval pri in ter 
pret<Í( Ii SuclJOI)a uveclomel~. clo 

' ' c!el<dln l ll Plll y~ len~. zv ukovo 
ÓI'iam r a finovane vypracovélný 
a vy bt u sen ý, v dynamickej vý· 

5lavbe tii;inne. Ale vždy rozvá ž· 
ne li:onci po'lllllÝ prlstup. Sucho

i\a h r ávR SKO už dlhš i čas a 
aj j ť'ho prv~ v ~os t úpenie s tým· 
to dielom p rechádzala dlhotr
vaJúca príprava. Toto nové 
pred vedenie Suchoňa na čele 

~ diri~entom Warc haiO'Ill vyzna
čovalo ~a nr!am ideálnou syn· 
tézou p r e w~t;•chalovcov typi c

k f.: ho tvori \•é ho na dšenia . tech· 

nicke j s uvei'f!!litv i umelecké· 
ho nadhľadu na t akel úrovni. 
že sa hllžllo hra n iclllm doko · 
nalc s l i. Pok iAJ s a Wa rchal v 

llurlúcnos ti dokáže vyrovnať 
r ako dirl.l(ent l s problematikou 

pochopenia a r eprodu kcie kaž
dého diela tak, ako so Sieo;timi 
s klaclllami, je jeho ~l irigentské 
preor ientovanie sa plne opou· 

sta t nené. 
Pod Wa r c halovou taktovkou 

prcclst ilvil sa ako sólista ~cm 
IJalista eu r óp s ke ho ohlasu 

Gco t'.l(e Ma lcolm v št~ lovo dia
met rálne odliimych koncertoch 

d mol od Carla Philillpa 

Emllnuela Bacha a Jazzového 

ocl losepha Horovitza. Ten to a n· 
glick~ interp ret cl isponuie oso
bit úu , akoby pre hru na cem· 

IJŕi l e špeciálne vypestovanou 
techniko u. Zásluhou fixóc\e 
pt'Str;>v . jf) Ma tcolmova hr a perli· 
vo u e telná v kom plikovane! ľO· 
J<okovej omamentike l vo virtu · 

óznych pasážach. Malcolm ie 
umelcom rozvážneho typu, dis
ciplin ovaný, n1e všalf , a lcade· 

· mtck ý, ale vysoko tvorivý hu 
dobník. Pri počúvan! jeho hr y 

mi\ pos luchflč pocit kľudu. oso
IJilei iskry a bohats tva rantá· 

zle . . 
Hoci nen1ôžeme charakte:·tzo. 

v3 t ot·ctJes trátnv sprievod v Ba· 
·cllovi a ko Ideálne stoperc<>ntný 

a techni c ky Ist~. mus!me -
Jlajmä v súvislosti s chúlostt 
vou záverečnou časťou - vy
slovi ť s a s uznan!m o Warcha· 
love! dirige ntskej pohotovos ti. 

Pri všetkel štv lizovonostl tra· 

tli čn~ch ta nečn~ch prvk ov vy· 
žaciu je Jazzovv koncert Josepha 
Hnrovitza od di r igenta aj po· 

rhopenie pre strhujúcu bezpro· 
strednosť rytm ického toku, ži· 
velnosť a pt'irodzenosť jazzcr· 
~ ých syn kop. Dielo preds t.avo 
valo ideálny prostriedok i pre 

previerk u vzťahu orchestra lc 
tazzovému štýlu. Konš tatoval i 
sme, že sa s úbor nedokáza l po

zbaviť určitého náteru kultivo 
vanostl. Wa rcllalovi - a ko di

r\~entovl - a z hráčov najmä 
kontraba sistovi Ju rajovi Schiif· 
ferovi mus!me priznať lmponu

j(Jcu pohotovosť pr! prekonáva· 
nf zábra n klasického muzlc!ro
vania . Fakt, že Kon cert (pôvod· 
ne nap!saný pre čembalo ) od· 
znel na klavlr\, pokladáme -

s oh ťadom na intenzitu CPl' le· 
vodu a na akustik u Koncert-' 
ne j ste ne SF - za šťas t nú 11 

opodsta tnenú zmenu. 

Vyniklll úci s ólovf Bach , staronov~ p artne r M. Lap~anský pr i 
klavíri. r ozpač itá drama turp;ia - ta k by sa celkom lako nit:k y 
dali zh rn ftť dojmy z rec itálu )e ly Spitkove t v "zrk adlo vke"; 
110 kecľže tie dva riadky by asi má lokto považoval za rece n
z iu , lebo sa jej pa tr i byť ulliiírn ej~ou , pokt·ačujem - i keď ne· 
rád - d'a lej . Nerád preto, fc o ume ni našej h us listky č!slo 
jeden sa už vera popls a lo, k ritika post ihla osobitosti jej pre 
javu, vyzdvihla ju ako typ ,,h ú ževnatý, c iefavedomý, vt estra n 
ne za meran ý a technicky výburne pripravený". Cistá pravda. 
Zát·ove ií je Špltková scho pná pr i každ om vys túpen( udrža( si 
vysoký ~tandard so zanedbateľnými pódiovými v ýkyvmi, takh 
po tejto strá nke je ideá lnym sólis tickým typom. Kon~tanty 
Spitkove j hry sú natoľko tl·anspa t·entné a stá le, že by pok us
ne bolo celkom dobre možn é p!sa ť o jej koncerte dop.redu 
- veľký omyl hy n e hr ozil. To ie možno prednosť, a le z môj
ho vlastného pohladu určitý ned os ta to k, lebo od každého 
koncer tn očakávam n iečo neopakova teľn é, vzniknuté iba 
pre jedinú chv!lu, keď sa síce plne upla tní pdpra va , dôkla d
nos f naštudovania, a le zároveň jedinečný, h r u interpreta pra
nikajfwi tvorivý vzlet. VnfttOI' II á in~pirovauosť umelca potom 
spä tne pôsob! n a proces vním a ni a : sú aj ta k é koncerty; ako 
v~etci vieme. no tento k nim n epatril. 

H neď úvoclná Dvorákova So· 
natína pre hus le a klav!r op. 
100 nemala prirodzenú ľahkos ť . 
Povaha nenáročného diel ka s a 
vzpiera prllišnému ,.priclávanlu 
výrazu", zdôraznená vážnosť 
m u nesvedčí. Preds tavme s l ho 
v cháptmí hus lis tu, primyslime 
bezproblémovú technilw ma 1· 
stra a š tipku delikátneho nad
h fadu - to by bolo ono! Ve!· 
k~m rozčarovan!m bola ~- so· 
ná ta pre hus le a klavír F d ur 
- "Jarná" od L. v. Beethoveua . 
Neistotu naznačila Špitková u ž 
t~m. že 1u hrala z nôt. aj tak 

Recitál 
Jely 
Spitk vej 

s a však objavili drobné zako· 
l!sania a - čo je oveľa hor~te 
- v celkovom poiíatl vyčnieva
la akási bezrad nosť. Možno ra· 
cionálne zvládnuť Beethoveno
vu dynamiku l ostatné repro
dukčné parametre , ale - ž ta!l 

Strhujúci výkon 
Tatiana Fraiiová, 

predstaviteľka naše! 
mladej gen erácie slo· 
vensk~ch klaviristov. 
predstavila sa 12. aprf
Ja t. r. v Zrkadlove j 
sien i Primaciálneho 
paláca samostatným 
recitálom. Rec'enzen t 
mus! posudzovať l;;až
M výkon jednak v 
l<antexte s predchá· 
dzaiúcimi vys túpenia· 
mi, ale l v kon texte 
výkonov umelcových 
generačných druhov. 
U Frai'lovej muslme 
k onš ta to va t výrélzné 
umelecké napi·eclova
nle. preiavuj úc e sa 
predovšetkým vo ;z;v ý· 
šenej intenzite osob· 
nostného vkladu. V 
technickom paramet
ri, ktor~ vždy patril k 
jei slln~m stránkélm s l 
uZ v m inu los tj clol.:a-

Sn!mka: J. Linzboth zala udržať vydo by-
té pozfcie. Ma to· 

ttž mimoriadne ve!lcé rozpätie ruk y, vzácne ai u muzských 
in terpretov. Hra c! aparát má ideálne uvoľnen-v. no určité re· 
zervy prejavujú sa ešte vo fixácii, čo je markantné najmä 
v zn!ženej zreteľnosti pasáži. ktoré sa miestami zlievajú. ale 
[zás luhou prílišného upnutia svalstva r uky ) ai v zniženei kva
lite a tv rdos ti n iektorých dynam\c.lcých kulmtnácl!. 

Tieto "chyby krásy" s a prejavova li raz výraznejšie, Inokedy 
ustupovali do pozadia. Spoločným menovateľom, oslabujúctm 
do jem z celého programu, bola zn!že ná sc hopnosť buclovat 
širo ké plochy s väčšou umeleckou rozva hou. Svojimi psychic
kými a fyziologick~mi predpokladmi Fraňová tnklinuje k úsp eš· 
nej interpretAc ii najm1l romantikov a impres ionis tov. Naprie k 
tom u vYPiniiH celú prv ú polovic u svojho recitálu bee thovenov· 
slc~m prog t•amom a to 32 va riácia mi c mol a Son á tou c m ol, 
op. 111. Prvá .skladba prináša pre interpreta pomerne ťažko 
zdo latel'n ý prohlém celkove j výs tavby. Klavi ris ta, ktorý by s a 
prťliš jed n os tranne zameral na vys tihnutie pomerne pestro 
sa meniacich nálad. bez prthiiadania na celkovú v~stavbu, 
ľahko by sa oc itol na rom antických pozfclách. A tak tntenz!v
na hudobnosť. pr!li šn~ t vorivý vklad, upredn os tf\ova nle bohat
s tva fantáz ie pred rozvážnym zaptenenlm variácii do celkoveJ 
konce pc ie, posunulo Fr ai'lovej podanie práve do t~chto polôh 
Striedmejš ia pedallzácla. zdd~anllvejšť (Ihoz. pevnejš ie d rža · 
nie tempa boll by iste dodali je j interpretácii klas lcke iš l cha
rakter. Po stránke s tavebne j vyzne la Sonáta c mol presvedč i · 
vejš ie. Poslucháč, uprednosU'í ujúci tvorivý vklad umelca. in· 
•enzi tu gradácii a konečne l technické vyrovnanie sa s die· 
lom, . mohol byť s výkonom Fraňove j nanAjvýš s pokojný. 

S ume leckým naturelom umelkyne korešpondoval viac hu 
(lobný svet Preládia, c horá lu a fúgy od Cesara Francka . Ro· 
mantick.ý vzruch, b lbka meditácie. napäti e vií šn lvo vystupňo· 
vaných ~radácH našli vo Fraňovej Ideálneho ttmočnlka. Sa mo! 
n~ chorál by bol vyzne l eš te meditat!vnejšle a vyrovnanej
šie, keby úseky medzi technicky chúlos tivými, širokými arpég
l(iami. kde technická náročnosť [krlženle r úk ) núti automa · 
t icky li: spomaleniu, by boli viac pris pôsoben é jednotnému 
pomaJšlemu tempu. 
Záverečné Prelúdiu m a f úga d. mol od Dmitri ja Sostakoviča 

fascinova lo úrovňou technického zvládnutia. napätlm a mohut· 
túis tou orchestrá iJfé vyznievajúcich vrcholov. Emociálny tva 
rivý etán tu sice napomáha l účinku di ela, no napätie takme t 
prekročilo hranicu svo jej únosnosti. Ai lu by výraznejšl v lclad 
umelecke j rozvahy bol účinok diela ešte viac vystupňoval. 

I napriek istým vý hradám mô:tíeme Fraňovej výkon označil 
skutočne za v ynikajúci, s t r hujúci svojou su verenitou. brav6 
ron, ktorý č nie v ysoko nad priemerom úrovne tel k olegov. 

V. CtžiK 

DVAKRAT ZILINA: Drulobný koncert k onzerva tór lf Kromeff~ 
- Ostrava - Žilina bol 30. mája t. r . v iil ine . Vystúpilo na 
ňom 8 l iakov z Kr omei'fža , o. i. g itaris ta Var á k a vynikajúc i 
huslista K. Výborný. Z Ostravy zauja l violončelista Navrátil 
a hus lista. Bo11acz, zo Žiliny klarine t ista Púchovský a klavir ist 
ka Ľ. Fraňová. Dňa 25. m á ja t. r. m ali v Žiline k onciit·t war 
cha lovc i. Zos tav ili si ho z diel A. Corelliho [Concer to grosso 
O du r ), G. Ph . Telema nna (Polsk ý koncert G du r ). J, S. Bach a 
(Koncer t pr e dvoje huslí d mol) , M. Bázlika (Päť ma lých 
el6gif pr e sláčiky ) , S. Barbera (Adagio) a B. Br ittena (Simple 
SymJhony}, ~. BRl!.ZAN.YOMi 

- nemožno kalkulovať 11 .. du
šou" jeho motívov. To n\e sú 
Iba plana a [ot·te, oblúky, f r4· 
zy, zrýchľovanie, či zvofúova· 
nie. Náš pôžitok z h ud by s po· 
číva práve na viere, že za tym 
všetkým je čosi viac, čo treoa 
výlučne vyc!tiť. Interpret te v 
Istom zmysle tiež posluchál:om 
a n á m predkladá, čo všetk,o vy· 
počul - alebo aj nie. Špitk o· 
vej Beethoven mal v hlbktt 
pt·ieniku clo Jarnej sonáty -
pokiai ide o citovú plnosť a 
presvedčivosť myšllenok 
známky nezrelého a (možno po· 
užijem p rlsilný v<;iraz]. až ~kol• 
ského zvládnutia problematW'• 
Zato Bach je nepochybne do· 
ménou huslistky, súdiac podľa 
Ciaccony z Par tity ti mol. Oo 
neJ hádam nf;!treba taký osob
nostný vklad, at plyn utie ťe 
viac-mene! s triktné určené, -pô
sobenie tejto hudby neráta s 
čiastočkami; ale vyviera rz m o· 
nolitného celku. Ten Špltková 
vystavala pres n·e; vrecfzn'B, pe r · 
fektne. Záver recitálu l)atrll 
popu lárnym drobnostiam mal· 
strov: Cajkonkého Me16ilii a 
Sarasa teho Introdukt:.ii a taran· 
tella. Pla tne nás zhýčkall, tak· 
že v podobných m iniatúr acli 
akosi bezpodmienečne vyžadu· 
jeme absolútny lesK; brilanc!u, 
dokonalosť: menej sa n ám m á
li. Mne sa málilo , 

IGOR PODRACKt 

Hudobná ja;r 
v Malaek eh 
M posledných r okoch n a!l 

umelci navštevuJú i m enšiii 
mestečká a v pnstupne1; 'sčastl 
aj výchovne zameranej drama
t u rgii, prezentujú svoje umenie; 
čfm do značnej miery zuš!ach· 
ťu iú kultúrny rozvoj č loveka1 
brúsia jeho estetick~ c it , zá· 
ujem o hudbu . .V Malackúch je 
v tomto roku v porad! už XIII. 
hudobná jar. Prvý koncert bol 
18. apr[la t. r. a preds tavil! s a 
na i'íom sólis ti opery SND 
Ann a Starostová a Ju~aj Hur ný 
[lclavlrny s prievod Ján Salay] 
polorecitálom, pozostáva iúc!m z 
piesiíovej a opernej tvorby. 
Uskutočnil sa v obnoven Pj, pro· 
stredlm veľmi pôsobivej a aj 
akusticky dobre vybavenei 
koncertnej sieni synagogy. 

Program predstavil obclohié 
pozc!ného baroka, pokračoval 
európsl<ym romantizmom (v 
ňorn bolo tažls lco ]. období m 
fo r movania poprevral'ovej slo
venskej hudobnej generácie (M. 
Schneide r-Trnavský ) . J. Hu:·n~ 
si z r e pertoáru sta 1·ých h udob· 
n<;ich majstrov vybra l piesne 
A. ScarJattibo, G. B. Per goless i
ho, ž iariace melodickou krásou. 
Zjavne v nich c!tit už prechod 
k ra nému lclasicH:mu. An na 
S tarostovA ' spievala djela A. 
Lottiho a D. Cimarosu. Počas 
koncertu mal\ obaja · možnosť 
preukázať okrem technlck~ch 
kvalH a j schopnos ti umeleck o· 
výrazové. Z r e JJertoáru plP.si'ío· 
vého romantizmu sme počuli F. 
Schuher!a , P. l. Cajkovského, 
A. Dvor á ka a zo s love ns kei 
tvor by M. Schneidr a -Trnavské
ho. Za u jímavou, sviežou lw m· 
pozlctou je dvoj s pev Mira Ja 
blanca od G. Ross ini ho. V pies 

ňovej časti koncertu obaja 
umelc t potvrdil\ zmysel pre stý

lovú lntérpretáctu a kullivova· 
nos i podania. I ch vokálne dis
poz!c ie najv~raznejšle prejavm 
v clruhej časti, zos tave ne j z 
tvorby V. Ile lliniho, G. Verdi· 
ho a G, Pucciniho. S úč\nn~m 

temperamentom a u melec li:vm 
zápa lom predntes ol Hurný áJ•i u 
Oronta z opery Lombarďanitt . S 

technickou vvspelosťou, Fa reb

ne mäkko, s tst~mi v~škami 

zne l Jeho tenor v Ruciol rove j 

árii z Bohémy. A. StarostovA m~ 

hodnotn ý mladodrama tlcký 
soprán lv niektorých momen· 
toch dokazujúc!, že z ne j raz 

bude Interpre tka drama tlckého 
odboru). s krásnou vibráciou a 
presvedčivými výškami, ktoré 

sú; zdá sa; koríin!m tel lntlfr· 
pretačného profilu. Tieto dil; · 
poz!cie upla tnila v Elvíre z Bil· 
liniho Purttánov; v Pucclnihtt 

Mimi a n apokon at v závereč· 

nom č!sle - v ävojs peve ~lo
letty a Alfréda z :rravlaty, Ume· 

lécké v~kony sledovalo v:ermť 
vn!mavé a početné publikum. -N iJND.dlll:· 



Zo sta 
Ak v supase 1avasko 

vfch pustá\ byvalého sO 
listu OPOI'V Slovenského 
náruúného divadla Fran 
ja Hvasliju hladlime vý 
:~mamnellif part slovan 
skej opernej tvorby, za 
registrujeme preltvapujft 
·co Iba n iekoľko epizód a 
jedinťí vä~~in prflež ilnst 
- pr ín1:a v Holoubkovej 
opernej I'07.PJ'ávke Túžba 
ll •·oku 1944. Relativitu 
vzitých krltéa·if POhl'dZU· 
ie fakt . že al uapl'iek ab. 
sP.ncii pnvodných OtlCI' 

ných postáv patl'il Fran 
jo Hvastija v období pos 
Jednyc h !ltyroch desatru 
~~ k naizaslúi ilej~lm čle 
num sOiistického súboru 
operv SND. V rokoch 
1940 - 1955 král oval (spo· 
lu s kolel(om Emilom 
Schiitzom) v bat•yt6no 
vom odbm·e. Na rozdiel 
od Schiitza, kturého !lo 
ménou boli partie česke 
ho. slovenského a ne 
meckého repea·toaa·u. 
presadzoval sa Hvasti ja 
svojim vyUfm, mäkkým, 
farebným 8 kultivovanym 
baryt6o1ou1 v obfúhenfr:h, 
ale aj technicky zrad· 
ných Jllll'toch romá nskej 
klasiky, 

Franjo 
Hv sti·a 

a v partnea·stve legendár 
neho Arnolda Flogla a ko 
Snnchu Penza v Zunovom 
na~tudovan í Massenetov· 
ho Dona Quijota. Menší 
bo l Hvastijov zábe1· v nB· 
meckej opernej ijteratít 
re. za to umeleckv boha 
tý v dielach ruských 
majs lntv. Dokumentuje to 
tl romiérový Dnel(in v 
Dombrovskéhu povestne j 
inscenácii, lílnlný hrcli· 
na Borodi unvho Kniežaťa 
lgor•a i pl'iesturuJn jedi 
nej árie sa pt·esad:r.ujúci 
Jeleckij v Cajkovskol;hu 
Pikovej dáme. tcská 
upernó tvorba nasla v 
llvastijov i tvárneho antor 
préta predovšetkým aku 
hlavného pa·edstaviteľa 
Weinberl<ruvhu Sva udu 
dndáka. Hlavní• úlohu 
vy tvlíre l Hvastija aj vo 
významnom drama tnrl(iC 
korn príspevku opery 
SND v pt•vej polovici sly 
l'ldslatych rokov ( 1941) , 
v Egkovnm Peer Gynlo· 
vi. 

rt le predovšetkým výslc" 
kom vypracovanej spo 
váckej masky. To trebn 
v prípade Hvastíju zdd 
raznir. tým je pJ•Isloveč 
ná v najlep§lch výsled· 
koch aj jeho u esknr~ia a 
do sú~asn osti pa•es,•hu jú· 
ca pedal(OI(ická pa·ax. 

Slovinský spovlík, pu 
litúdiách v hlavuom rues. 
te ilomovijly a vo Viedni. 
po intermezzo v zbore 
Jubfanskoj opm·v. zakot 
vil v roku 1940 v brali 
slavskej opore. jeho kan 
tabilitv schopný, vyrov 
naný, rezonančný a v 
rozsahu dvoch oktáv nos 
ne :molúci tón nebol Iba 
prfrodným fenoménom, 

V centre Hvastijovlw 
umeleckého profi lu s toja 
úlohv verdiovské a veris 
tické - kedysi OSIIIVOVa· 
ný a dodnes. zrejme. na 
bratislavskom javisku ne
prekonaný Riguleltu, grťí r 
Luna z Trubadúra. Ger 
mont z Trav ia ty. P6sa z 
Dona Carlosa, Amunaso·o 
:t Aidy, Jago z Dthella. 
Tónio z PAG, Lescaut z 
l\1anon Lescautovej, l\tnr 
cel z Bobémy. Scharpless 
z Madame Butterfly, 
Scarpia z Tosky n Gian 
ni Schicchi. umelcova po 
sledná veľká (l)oha 
(1!168). vokálne stále po 
zoruhudná kreácia. Star 
~~ ná vštevnlci Ot)BI'Y SNO 
spomínajú aj na jeho Fi 
.ll&ra z Ross iniho B81'hie 
ra zo Sevil ly 8 Almavivu 
z Mozartove j Figarovej 
svadby. Z okruhu opier 
francúzskej opernej kla 

Poslednýc h desa t ro
kov ll vnstijovej umelec 
kej dl'iibv - ie i domi· 
nrwta sa pr•esúvala čoraz 
viac na uedal(o~ít.:ké po· 
le - poznamenali najmä 
opizódy. Až dn odr:hodu 
zo starej budovy opeľy 

mohli sme sa však, aspoil 
nbčas. stretáva l e~re s jo· 
ho Germonlom. Schar · 
plessom. Marcelom, v 
poslednej ftplnel sezone 

sikv zapísa 1 sa do dejm 
s lovenskej opP.ry ako va. 
lentín z Fausta a Marga 
réty, Escamillo z Carmen 

tohoto obdobia prekva pil 
svoj{m renesančným ple 
!Jejcom v Pucciniho buf 
re. ·BI· 

TVORBA: Ilia Zeljenka 
111. symfónia 

Jesfvulrt situácie, o ktorých sa m·cl~ 
hovor iť len tak. a vôbec nre u tých. ku 
kto l'ým nás doviedla huclbd. Napríklncl 
t~ká s ymfónii!: š tyri častí , orc heci ler, 
trldstľf?l;iť minút hudhv - celkom prl· 
jemnej 11 dobre zahranej. le to všetko -
pár mln(at z nášho žtvota? Príst. vy po· 
čuť si, nasadnúť na vlak (premiéra bo· 
Ja v Košiciach) - a odfsť? Asi nie, inak 
nemožno ospraved lnlt pármesačné ml čd· 
nie od uvedenia SF v Kosiciach. Sub· 
1ektlvne, bol som zaskočený, pretože to. 
čo som vtedy počul, som od Zeljenku 
nečakal. Som muzlkoló,g, počúvajúci 
skladbu, .ku ktore! sa mám vyjadriť. 
Skladba le velmi dobt·e urobená. Co te· 
raz? Mlčal som a dúfal, že prfde osvie· 
tenie. Neprišlo ... Musel som si skladbu 
vypočut ešte raz, s partitúrou v r uke. 
po pár mesiacoch a rozhovoroch s auto· 
rom. i s komeniá rml hlých. A dozvedel 
som sa. kde te chyba. Jeden známy ma 
upozornil: ,.Urobil si chybuJ Počúval s i 
symfóniu ako Zeljenku. To nejde. Svm· 
fónia jo symfónia a Zeljenka je Zelien· 
ka. A Zeljeukova svmfónia je Zeljenkova 
symfónia. Niečo úplne iné ... " A mal 
pravdu. Túto skladbu treba počúvať 
komplexne. nie ako pt·etav žánru, nie 
a.ko dielo autora, ktorého dosť dobre 
poznáme, ale ako Zel jenkovu symfóniu. 
Tak som tu vnrmal druhýkrát. Nie pre· 
to, že zážitok z prvého počutia bol sla· 
bý, skOr naopa k; až pr!llš intenzfvny, 
taký, aký som nečakal. 

Hovoril som niokofko hodín s auto· 
rom. Nepadlo ani slovo o melódii ani 
slovo o rytmike. čl harmónii, nič k In· 
štrumemtácll a formám. O čom sme to 
vlastne vtedy hovorlll? O III. symfónii a 
zál!ltku z tíHto hudby - autorskom a 
poslucháčskom, o zážitku zaskočenébo 
teoretika ... Oo to te táto skladba. ne· 
sdca názov ~.m. symfónia"? Co to je, 
tých 35 minút hudby, ktoré dokážu vy· 
viest človeka z mlerv na pár mesiacov. 
vždv. ked sl na tle chvfle s pomenie? Akó 
le skladba, ktorá privádza na mvsel Bar· 
t6k11, Stravinského. Janáčka, Sostakovl· 
ča, Nováka. fudovG pleseň . .. Nie svo· 
!fm materiá lom. nie citátmi. Poetikou. 
vvznentm. výrazom a posolstvom. Výpo· 
vedou skladatera. ktorý sa zrazu odhaliL 
Snáď nie Iba v tejto chv!ll. Veď 1é tu 
kantáta Oswl~czym, klav!rne kvlntiHá, 
I. · symfónia, ll. klavfrna sonáta, Elégl'l 
pre nusle a sláčikový orchester ... V 111. 
symfónl! te to však rozprávanie každÝm 
taktom. Také. pri ktorom nemožno ob· 
zrlef sa na suseda v koncertn'ej siem. 
Komunlkal!vnost - prvý konkrétny po· 
tem, ktorý nás napadn e v súvislosti ~ 
týmto dielom. ;qypovedaf. hovoriť, n lP 
m61o a nie hoclako. Premyslene. vášn i 
vo. Gpr!mne . .A vedieť sl nálsf tie najpr! 
llehaveišle potmv. ktorým možno rozu 
miet rnotaforv. kt orlí zostáva lú meta fo 
rami a sG vyčerpané. llovorlť oeknr. 
Presvedčiť 1 toho. kto na chviľu presta· 
be verlt sám s!be. 

Počul som ~";yntfón lu rlruhýkrá t, s od· 
stupom. s Iným orchestrom, s iným dl· 
ngcntom. Chcel som porovnlívat - a 
mum IJOCJI, ·Je netreba. útoči na poslu· 
chfiéov. na mterpretov, na hudbu. NtEt 
bez náde1c na viťazstvo. V ktoromsi roz · 
hovore soomfna l Zeljenka. že emócia je 
trójskv kón k tomu, aby sa skladater 
dostal do Iudslc ých sfdc. Zdá sa. že v 
tejto skladbe sa mu to podarilo. III. sym· 
fóma má totiž šance stať sa ,.poslucháč· 
sky vďučným dielom". Pochopltelne, n ie· 
len to ... 

Ako to vlastne ie. s tou výpoveďou ? 
Odhaliť a rozda ť maximum? Zostať sám 
sebou? Očista, o ktorej sa v súvislosti 
s ie! autorom dnes neraz hovori? Alebo 
gesto? Ci všetko dohromady? ,.Vyprázd· 
nif sa" tak, aby sl to každý všimol a 
uvažoval prečo. Aby sa mal o čo oprieť 
a aby nela pal vo vzduchoprázdne. 
,.S pr iatelmi sa pozbováram kedykolvok. 
Nie pre nich komponujem ... uo nemil· 
žem sa zhovárať s kaldfm, kobo stret· 
nem. A čo ll. ktorých nepoznám, s k to· 
rými sa nestretnern nikdy?!"( ••. ) 

Mám hovorlt o III. symfónii Ilju Zél· 
jenku. Pred ňou boli Hry, ~truktúry, Po· 
lymetriclcá hudba, Prvé sláčikové kvar· 
te to ... , po ne j Elegla per arch! e vlo· 
lino solo, Husiový koncert, ll. sláčlko· 
vé kvarteto ... Každé dielo , Iné. so spo· 
!očným menovateio:m: mysl!e t to vážne 
a· úprimne. 

Symfónia v štyrocli častiach: AUegro, 
Moderato. P.resto, Moderato con passio· 
ne. Navonok všetko kiudné, vyrovnané; 
po chv111 plné vzruchu a napätia. Tóno· 
vá matéria možno a ž nrlvelml klasická 
(zálež! na tom? l ľ. Organizácia - !O· 
g!cká a spontánna zároveň, systém 
plynúci sám zo seba: to, čo tu je, tu 
má byt Formy uzavreté, tradičné - po 
sonátovej; tro1dlelna ,.plesňová", po net 
variačné scherzo a finále s obligátnou 
(dvojitou l fú,gou. Obligátnou - ale nie 
hoclakou. Práve tak, ako vo všetkých 
predchá.dzajúclcli častiach - všetko na 
svo jom mieste. Takmer školský Nlklad 
na realizáciu hudobne! lnformlcte •.. 
(,.Viem, čo chcem povedať, chcel som, 
aby sa mi to podarilo, chcel som uká· 
:r:ať a pt•esvedčiť . .. ".l 

Jestvuj(i situácie, o k torých sa ne dá 
hovorlt len tak... Napriklad tak~ch 
trid sať päť mtnGt symfónie. Nával hudby, 
k torý nás donútil pootvoriť ústa. Muz!· 
ka, ktorá prlková na stoličku koncert· 
ne! siene. Po ktorej sa chvlfu nesmie 
tlleskat (ešte znie v ka zdom z návštev· 
nf kov]. 

Mal som ptsat o 111. symfónii Ilju Zel· 
Ienku. Skladba ma š ty ri časti. úvodná. 
začatá dyna micky nat·astajúc!m úvodom 
o;o sólovou flautou 11 ang lickým rohom 
Vzáp!l t! nastupuje vášntvl\ t~ma v sl<í 
čl koch. (P~u1ote ? l 

MILAN ADAMCIAK 

R c l • ~1ichall Sem jonovlt Druskln : 0 ZAPA· 
DOEURÚI:'SKE] HUDBE XX. STOROCIA 
OPUS - Bratislava, I.!J76 

Kn/~nd redakcta Opu~u nemá takú dub· 
r·ú bilanciu, ako iné úseky práce mlade
ho slovenského vqdavatel ~tva. Cudná vec, 
nafmä v porovnaní so ~usednými socia
listickými ~ttltm/ - u~ samo výjdente 
knižky s hudobno-vednou (kritickou, his· 
Jorickou} problemat i kou ;e udalost ou, na 
ktorú sa dl/zo caktl. Neddvno sme sa 
lockall S/údil M. S. Druskina, po,edná 
oa/úclch z rôznych aspektov a západo
európske/ hudbe XX. storocla, presne,sie 
- o o/Jdobl medzi dvoma svetovými vot
nami. 

Duchovn(! /n/ciatwy te/ doby mali 3·pe
czálne v l?akú~ku, Nemecku a Francúz· 
.\ku rozhodu/ÚCt podwl na formovaní hu
clobného vfíuoja, urcovall nielen 1eho ute
daJ!iiu tvar, ale priniesli tiež také an
pulzy, s ktorym/ ~a teória i prax do· 
dnes mus1 vyrounduat. Druskin sa teda 
pohybufe 11a teréne výsostne zau;ímavom: 
u/ z /elto !;ttídlt vidno, že eMe me cel· 
kom zmapovanom. Vari len Parížska 
~est ka ;e ;avom lzisl ortcky zavŕ!;enym. 
Pod egzdou roz~afnych Cocteauov/Ích 
myslienok sa v!.etko zdalo byt 1asné, nby 
vzápätt rozcarovama z vratných zakla· 
dov - v pod:.tate nelwdobne; - esleli· 
ky uctievania v~edností musw-lzallouycll 
a ďals!ch banalll zruinovalo Sestku. ll. 
viedenská !>kola a rwjmli nenápadný we. 
liern, rovnako ako Stravmskéilo génw:. 
- to ;e Iná, clne!iok vzru!m/úca vec. Do
clekaf órlla u~ ne.stra!ii, 110 1e paracloxné, 
i e pri hodno/Pni Schňn/Jerga a Weberna 
sa zukorenill akési· mýty a cle!iifrovat IJy 
1ch bolo oeľmi ta'f.ké. Kniha sovietske· 
ho mupkolúga 1e práve v 10mto nesmier
ne poucná. Druskln hovorí o priekopn!· 
koch v umení, o tom , ie ich tvorivé vý
sledky majú iný dosah, iný zmy~el, ako 
elle/a vellkdnov. Proust 1e autor pre sp1. 
sovatelov a Clllebnikov pre básnikov, We
IJem Je tieZ ten lyp. No Druskin sa po· 
kúba náJsf v 1eho sublllneJ, do rastra 
technologických vymys/ov uzavreteJ lw.a
be aj obsahový, redlnou skutor:nostou 
JJOclmienený obsah. Jeho vývody a ana
lógie nie sú vonkoncom násilné, nena
ru~u;ú špecifickosť vlast ne; hudobne; vý· 
pavede; ibaZe na hudbu pozerá dialek
ticky, teda v jej potenciálne/ ~truktu· 
rovanosll a polysémantickostt. Cennfímt 
jaktograflckýmt údafml a bystrými po
strehmi sa vyzna{:ufú a / !it fldie, dotýka· 
;dce sa sltudcie v nemecke/ kultúre prerl 
nó.stupom fašizmu, ku ktor.fím Druskm 
z/skal autenllck!J maleridl počas svo ;llo 
pobytu v Nemecku. Pohľad na Schän
ber.ga /lle ;e dosta/očne celistvý, na;mä 
v porovnani s monograf iou 11. 11. 
Stuckenschmldta. A/ stúdia o I. Stravin
Skóm · re postavend tba na anal!íze pr
vých dvoch obdobt skladatelove/ tvorby a posledné te "obtdené". v polemike so 
Stravinského ndzormi na zdielnost a ob
sažnost hudby sa vsak Druskinovt poda
rilo poukdzať na zfavný rozpor medZi 
skladatelÔvýmt efektnOmt slo~>rrOmt for~ 

muldciaml a /eho hudbou: stavba, logi
ka a fiWhfll'k •1{/~ IIPII.I/C't' r{i:ÍIJ(lfÚ (>.~elky 
cltmenzl e lw tlul•nélw umenia. Keďie Oru~
kinove stúdie bolt my~lené ako úvocl do 
problemalik y, pumucka pr/ zoznamov~ni 
sa so zápacloeuróp.sknu huclbou nd!iho 
~loro(·ia, Ide v nich o zhoVIevavé hod· 
notente ;euno/lwych Z/auov z V!jVOfa. nie 
o polemický postot. /.ep~w službu by bo
li urobili pred ntekotkými rokmi, lebo 
dnes sú už trochu zastaraM. Ked že nás 
v!>ak siluácia nu/1 byl vclal:ny mi za k ai 
dú novú knilw s hudobnou problenw(i
kou - stala sa af táto ullalostou a zo~ 
stáva len d(tfat, Ze po ne; uZ v alleqro
oom tempe príclu ll'alsle. fA nielen v 
Pclícll zarallenej clo Gramofónového klu
bu.} IGOH PODRACK~ 

*** 

DVA RASN!CKt CYKLY O HUDBE 

l bas11wl clwclw na konce rl!/ a md
Va fú ~voje lwclolm(} " lásky'' a neraz po
tom p/achzím , alel>o rn ruSene vy zýva,'ú· 
clm /ili .\nickym spôsobom stvdr iwjú 
vlas/né awcltkie clo podo/1y napr. sone
IOIJ. V l t>fiO forme IJer.~o!Jal o lwclbe napr. 
f. Vrchlil'k!í a pr riiOIJára sa ňou tiež \lo
oensk ý basnik fan Ruza.ssy , ako at l'ps
k!í poeta f ozef Pávek. Prvému vydala 
Smena zbterku háshí s náz110m Znelec, 
drulzému Supraphon cyk·Lus CTzopinlána. 

Zbierka nuzassyi!O je mozazka (nie la
byrint J drobn!írll zrk adiel, naZIJan!Jcll : 
Mozart v parku, 1/ummel, TJeetholJen: 
Kvar·tetá, T.eporello, [,ponora, S úderom 
kotlov, Novosvelskó alď. {e tu nepokqf 
snov, hudobnosť euf ónie t neJedna pál
e/vá otázka, ti naoza/ "niet pok ora upro
~tred Iónov", č! l hudba ;e balzamom ote
ely keď sa nedostdlJa slov", č! l ,,hudba 
po~i~ doslova 1 č!o sa nepomes/1 do slo
va, ktor~ má k dobm IlJa priestor sto· 
nu"? Zmyslovd temperatara Buzássqflo 
veda sa premieta do viacerých samostat
ných tém, v ktorýclz pulzute krv sláv
nych skladatelov, alebo populdrnych 
skladzeb. A vyúsfu/e v lyricka "mlnidrá
mu" duSe, tútby, d6very v sll~ hudby, 
že ,.Iba spev ho/! ústa ako rany . 

Intenz1vnu mučivú drdmu túžby, vzdo
ru, lásky a zrady, vdSne a smrti vycifu
jeme zo zbierky Chopiniána. J. Pávek st 
uvedomu/e, te sú clwlle, ,.kdy se človek 
hrout1 do splett vlastných slov a vet, 
kdy se div k smr ti neusoužl tí.sll!m na
Uizt odpovéď", Na tislcero preto, načo, 
kam, kde. Umelecké trio F. Chopin - G. 
Sandovd - A. de Musset naozaf nasto
ľufú otázky muzikológovl. Preto básnikovi 
odpustlme mieru subfekllvtzmu a dáme 
sa ocarit 11ekonvenčným pohľadom na 

b'ásnika klaviru", asociáciami životných 
defov, úspornostou vyjadrenia, rytmikou 
verSov akýmsi vnútorným pátosom bás
ntcke t' dikCie. ZvrchovanO výsledok bo· 
hatstva a Intenzity verSovei krdsy obi
dvoch bdsntkov sto/l za prečítanie a za 
vyu~žtže prl estetlckef vfíchove hudobno
literárne;. J, TVRDO~ 

SLÁVNE SKLADB.ľ. 
MAJSTROV pod tOmto 
titulom vydal Opus drob~ 
nostl, poputarne a známe 
nafmä medzi ::trokým hu-. 
dobnl)m publikom. Na in· 
terpretáeit sa podielaJú 
- čo te chvályhodn~ -
mladi slovenskl umelt!t 
{Valli•·ta Kelyovd - Hr--: 
dinovd, Anna a Quido 
Hälbltngovct, Jela Spttko· 
vd, Stanislav Umborský, 
Richard Vandra, Jlin Sza
lay, Pavol Kovdč a Joze'fl 
Zsapka}. Platiía má za 
ciel ntelen sprlfemnzt 
chvtle oddychu a u§lach-. 
ttZou ft-ormou ctbrtt este• 
ttck!} ~>kus, ale zrefme 
bude vhodnou pom6ckou 
aJ pedagógom hudobnet 
v!}chovy na r(Jznych· ty-; 
poch a stupi'foch §k81. 

MELODIE STRlEBOR• 
NSHO PLATNA - plat• 
fíu zostavil {zo zntlmych 
meltJdtt, ktor~ desiatky 
rokov zaznievali t z ft!· 
mového pllitna} Marián 
Jurtk. Nahrdvka bola zve~. 
rend orchestru Studto Br-. 
no, ktorO dirtgufe f. 11u.o 
dec. Podobne - aran~~ 
man patrl č!esk.tím upra~ 
vovatelom. Skoda, te 
evergreeny "Strieborného 
pldtna" nie sú aspoi'l v 
uká~kach aranžované af 
pre vokdlny prednes -
mohla to byt vitand prt
ležttost pre viacerých po
predn!ích sólistov popu
Zdrneho lutnru. Dramatur
qtcky te teda platl1a pri
nosom, rodtrufe na$e po
znanie {prlpadne ho ott
vu;e 1, no posluchtllJ st 
nevdojak pripomenie t 
zopdr melódtt z domdctch 
- povedzme - IP.levtz
nych filmov , alP/Io sertd.
lov, ktor/} btt rmmoko na~ 
<. // llfi/alnl'n/(' na IPfto 
yramoplatnl ... -uy-



Bach 
stále 
aktuálny 
Od Nas, ako vydal Phlltpp 

Spltta svotu veľkO. dvot
zvtnkovO. monogr af iu o r.' s. 
Bachovi, uplynie /Joskoro sto 
r okov. Spitta prtntesol t olko 
nov~ho materidlu, 2.e vyse pol 
storoNa sa sotva naS/el niekto, 

kto by bol /Jo l len zapochy
boval o teho •t~zach l llypoté
zaclJ. { Ani Albert Schwettzer vo 
svotel knlhl! o Bachovi sa ne
stavia kriticky voCI nt!zorom 
Splltu / Medzit!}m sa vSak vý
skum probl~mov, spofen{jch s 
Bachovou hudbou, ba at s ;eho 
~Ivotom mimoriadne rozr6.stpl, 
na/mtt po rlrul!ef svetoveJ vo;m> 
a priniesol vera nových obia
vov vo f aktoch, veľa nových vy
svetlenl a korekttír starSlch na
zorov, ba dokonca - t:o sa už 
po votnov{jch nt/Jentach nepo
vatovalo za pravdepodobné -
01 •1/ekoľko doteraz nezntlmyclz 
diel Bacha/ Nie div, Ze potJet
n l odborntct v bachovskef prob
lernottka {a val'/ eSte väCSml 
obawovatelia Bacl!ovet hudby 1 
nt!stojťivo volali s prof. Frled
r ichom Blumem l Prednd!>ka na 
Bachovskýclz sldvnosttacl! v 
Matnzl 1962/ po "novom obraze 
Bacha". Nlektor1 odbornLCI :;a 
v!.ak nazdáva;tí, Ze pre vytvo
renie nov~ho celostného pohľa
du na osobnost l tvorbu Bacha 
te eSte priskoro. PrtNna rak~
hoto nt1zoru ;e hlavne u tom, 
2.(1 nové stíborné vvaante dzel 
Bacha, ktoré za/Jolo vycMdzar 
roku 1954, este nie te dokol'l
čen~ a na jeho dokončenie bu
de treba čakal vari eSte asp011 
dvadsať rokov {prvé vyrtanie 
trvalo ceW druhú polovlc'IJ mi
nulého storolJ/al/ - a okrem 
tohCJ mnohl, hlavne 11P11leckl uó
datelta sú plne anga~ovanl na 
tomto vydant, prlpadne no rte
!lenl člqstkov{lch problémov, 
tak!e nem6Zu sa venoval rPvf
zil c~lostného pohľad/l na osob
nost a tvorbu Bacha. 

N aprlek tomu vydc1va v~ak vy
davateľstvo Btirenrelter no

ufí knll)u o Bachovi ,./. S. 8ach. 
Zell, Geben, Wtrken" {11')78/. 

sastreďu;ac v ne/ fed;rtdsf prt 
spevkov od deviatich, zvttč!l:a 
popredn.tJclt bachovsk[Jch bdda
teľov. State vy!Slt p6vodne v ka
zetdch gramafónových nahrd
vok Bachových diel v produk
cii Arch/v { DGG J. Kniha zachu
'lldva at formt1t gramoplatnt 
{obalov 1, te veľmi bohato llus
l rovan6., (Lprava je prekr/J.s•ta 
l vydavatelia Barbara Schendo· 
vlus a Wolfgang Domllng). Ted
notltv~ state stí vecne l st!}lom 
vynikat(Lco naptsan~ - ale kni
ha at tak nespltfa to, IJo pria
mo vlst vo vzduchu, ako po~la
davka doby. Nepodt1va nov!í /1 
keď dobový, veď to te samo
zretm~l 1 obraz o Zlvote a tvor
be Bacha, bo ani nenadl!adzute 
problémy, ktor~ čitateľ nalieha
vo žiada mat aspofl f or mulo
vané - veci sa predstavu fú ako 
samozrejm/,1, neproblemallck~. 
Kniha, podľa prof. Andreasa 
1/olschnetdra { úvod /, nechcn 
byt monografiou - td by bola 
at podľa neho predtasnd -
chce poddvat tba nlekolko po
hľadov { Etnbltcke 1 na Bachov 
Zivot, tvorbu a na jeho neskor
Ste p6sobenie. 

K ni/za md 164 strdn, z čoho 
asi polovicu tvor to Ilustrá

Cie a niektoré z prlspevkov 
{vSetky s(L prlbl/Zne r ovnCJ.kého 
r ozsahu 1 sa so tu o zmlet'iutO. o 
Bachovi, napr. veľmi pekne pl
santJ stat o bnrOkovej archUPk
tlíre Saska autor - Harald KnL
/e r - uzatvdra fedlnou vetvu 
o Bachov/: ,.Nikc/y sq nedo:vie
nze, čl Bacl1 11 stavbt1ch a so
chár~we sn~kP/ barakove/ kul
túry videl S011IOZI'efmé dopltte
niP svo;e; hudby ... " {st r. 41:U. 
Nevdofak sa nattska otázke~, 
preto bola zaradená do kn/hiJ 
{a ostatne a j k platniam f. 'l'ak
mE'r to isté by su dalo poveda( 
a 1 o ka pit olt1ch o sócitllnych o 
poll tlckých pomer och v tj.óbe 
Bacha, al ebo o hudobmícll ná
:>troJoc/1 doby, kde sl auto~ TIP.· 
vi>tma pro/Jlenwllku zvukovo~tt 
organa, ktorá je v diele Bacl!a 
jednou z nafdóle~llefslch. Dr. 
Blanktmburg sa zaoberá c.'u
cltaunýmt prtJ.dml, ktor~ plho
blll na Bacha, najmä vplyvmi 
pietizmu, av!lak obmédzu;e sa 
tba na Bacllovu bibliotéku; rwn 
zhudobnených k antdtových tex
tov sa dotýka iba okrafOIIO, 
snáď aJ preto, ~e tieto uZ bolt 
/JastefSie predmetom polemlk o 
Bachovej ortodoxnostl. 

V druhej času knihy ptše 
Chr isto ph Wolf! tnforma

/lvne o vz ni ku nwztkantskef 
tradlcie, siroko sa rozptsu te o 
prfs lu!mikoch bochovskeJ r odi
ny, avsak len ~trut:ne o vzfa-

" 

hu Stlť!ha k nltktor!Jm z ntch. 
Hovort v skratke o ~ivotnet pú
tt Bacha a o Jeho chlebodar
coch, av!>ak of tu sa vyhýba 
akémukoľvek problemalizova
nw. Skoda, lebo tu te neuy
rte!>ených otdzok viac ne.l: dosť. 
Medzi nathodnotne;sle prlsp'!v
ky patri ,,Vor bílder und Zeii!Je
nossen" llansa Giintlzera !<!el 
na, t~mu, ktort1 by sl za~luho
vala sama o sebe siroké mono· 
grafick~ ~pracovanie. Akobl z 
rdmca minima, ktoré knih~ 
chce o Bachovi poveda(, ~a vu
my~á stat Alfreda Diirro o sií
časnýcll tlalJiach, autograjoch 
a opisoch: ;e tot i~ zhrn1-11!m vý
skumu, ktor(/ autor robil na au
tentickom Hotovom materiáli 
Podobne nezapadd do r dmca 
knihy čldnok f iirgena Bppels
hetma o dobových nástr otoch. 
Autor nelwvorl o organe, hoct 
ten je var i naJd6leWeJ!;im, ale 
a; najproblemalickejslm člán
kom v wukovostl Bachových 
diel. Georg "· Dadelsen dobre 
Inf ormuje o Bachových synoch, 
ale uz menej o jeho žiakociJ 
a na záver Wol f gang Dómllnq 
sa len sumárne zmzeiw1e o ba· 
chovskej tradlcit v 19. a 20. sto
r oct. Tu by sa bolo ~tac.lalo viac 
hovoriť o dne~nom spúsobe 
predvádzanw Bacl!ovýc/1 dlt>l. 

Vsetky state 5Ú velmi staro~t
lWo plsané, tak, ako lP sta

r ostlivo a bezchybne vyclrmri ce
lá kltllw - a predm nám tu 
cosi chýba. Nie natoľko po
znánzkoV!Í apardt , veď kniha ne 
chce byť vedeckou prácou ll 
keď sa Dplt!ra aj o VfÍbkunty 
poslednfíCh dvoch-troch debať
rotl, avsak meneJ l nfornwvaný 
(.·llateľ sotva zbadá, čo Je u nPJ 
1íov~ a (Ju ut ddvno pov~rlan.:> 1, 
ako skor to, ~e materiál ;e po. 
ddvoný ož prllis uhladene a bez 
toho, že by citatel bol apo?or 
nený na t 1,, t:o bala v doteMt· 
!;ich názoroch na Bacl!a (/ 1elu, 
tvor bu pomýlen~, alebo proble· 
mat/cké a t:o eSte ai d.O(Inl's nl!' 
te vyr teSend. Nenúti t:itoteľa k 
zdmysleniu sa o tým mene/ k 
dt~kus/1, t!l k vytváraniu si 
vlastne j mienky. Fakty poddva 
akoby ,.ex catheära". K1111la sa 
mohla sf(d dokumentom doby a 
;Jroune 'hacllovsk~ho výskumu, 
dostdvame vsak len niekoľko 
t:ŕt z portrétu Bacha, do kto
rých autor i nevdychll život. Te 
to znova prlll§ statické, podob
ne, ako to vytýkal prof. Blume 
doteraf~lm tivotopiscom Bacha. 
Skoda, preto~e k nádhernému 
zovtíaf!iku publikdcle by bol mal 
patriť t luý obraz Bacha, člove
ka t umelca. 

ERNEST ZAVARSKi' 

Ce·rnošský 
festival 
v Lagose 

l'od záltitou prezident,. Francúzska bude 30. au-
8UIIta - 24. sqptembra p. r. medzinárodné orae· 
nová súťai! .,G,·and Prix de Chartrea". Dvojkolové 
súťal s finále je t•ozdeljlná na interpretačnú a 
improvizai!nú časť. Prvé ceny sú dotované čiastka· 
mi 15 000 F, Okrem toho vyplývaj ll z Grand Prix 
ďallle mollnosti nll utváranie kariéry - danili 
väčlinou vystftpenlaml v rôznych hudobných cen
trách. UJáyierka p~lllláiok • na súťal ie 15. mája 
1978. 

V hlavnom nteste Nigéri e bDla rJ%da 
nttJvi1.~!ila čérno§skd kult(Lrna akcia pos
ledných rokov - Medzinárodný f estival 
afrl ck6ho a černossk6l!o umenia a k ul
tary. Stretlo sa tu 35 tts!c hosti, z toho 
17 ttslc umelcov. Takmer celý mesiac 
bola impozantnt1 prehliadka cernosskélto 
umenia, kt orú organtzt1torl nazvali ,.Fes
tac". l?esttvalový v[}bor na zaver kon!IUI
toval, !te festival sZO.žll k prehlladke, 
znovuvzkrtesentu a propagdc/1 africk,tjch 
tt t:emošsk ých civlltzdclt. Vera dlvadel
nýclz skupin tu uviedlo hry, ktoré uka
zufú bo/ proti k olonializmu. Zvláštnu do
minantu tvor ili čierni speváci a orches
tre. Mir iam Makeba, sldvna černo!lskd 
spevál!ka, získala palmu víťazstva ptes
llaml, v k torých ospevute bo/ za oslobo
denie, alebo spieva o hrdinoch, ktorl 
padli u tomto boji. vermt pout!né ball 
vystúpenia pravgclz /Jernošskýcll tazzo
vých skup!n. Prl Slroket výmene ndzo
rov opakovali sa IJasto otázky, ako sa 
mr'Jfe r ozvlfaf l!erno§skií kultúra v pod
mlénkacTt slobody a samostatnosll a l!olto 
sa treba zbavi( po r okoch koloniálneho 
útlaku. Kubánski tíl:astnlci vniesli do !it
rokl/ medztndr odnej dlskustc l otázku, 

Desať s61istov a súborov obddalo za svoju vynikajdcu 
i(lterpl·etáciu na lláver Vl. Musik-Biennale BerUn cenu 
kritlkv festivalu. t-ledzl odmenenými boJ aj komorný 
súbor ,.Musica Contemporanea di Praga" pod vedenhn 
Jana Tauslngera. 

Symfonický orchester Lipského rozhlaau 1 ro1hluo· 
vým zborom predviedol kuncertne Beethovenovho li'lde
lla. Pod taktovkou He1·berta Kegelsa debutoval ako Flo
restan Peter Schreler, partnerkou eko Leonora nm bola 
Celostlna Casapietrová, Rocca spievaJ Siegfried Vo.11e1. 
Kritika pmrafuje toto predstavenie za mlmoriednli d· 
valný !!In v hudobnom livote Lipska. 

Un iverzita v Innsbrucku uskutol!n( v dňoch 9.-12. It
na 1. r. medzlnhodníi sympózium na tému Ór,Ren a or-
1anov6 hra v 18. storoili. Akcia le spojtm6 1 prezreUm 
viacerých starých or~tanov. 

V Kolfne nad Rýnon1 s11 vytvorila nové skladatels!d 
akuplna, ktorá chce pracovať podra hesla Nové jedno
duchosť. Prihléslla sa k viacerým svojim predchodcom 
a chce tvoriť protiváhu k prlliA prdpekulovansj tvorbll. 

H. Scherf publikuje v 3. illsle Osterrelcbische Muslk
síltlchrUt 1áváln6 ávahu o Bsethoveno'IBI chorobe a 
smrti. Obsahuje i nlekofko celkom nových mater16tov. 

ObJavom na svetových koncertných pódiách tli mhtdý 
sovietsky huslista Boris Belkin. Anallokíi kritike kladne 
bodnoU jiho ned,vne turn6. 

čo by znamcnalo pre kultúru, keby čier
ne národy nrtstúptll cestu socializmu. Za

u /tmavou črtou bolo prelfnanle star!}ch 

slávnych umeleckfích tradtci! s novOm! 
stJl!asttýmt prvkami. CélO festwal sa n ie
sol v znarnent krd.rovske/ masky Benin, 
ktore{ Drigznál sa nachádza v MO.zeu v 
C.ondýne. CernoSskému obyvateľstvu sym

bolizuje p6vodnd kultúru - eSte pred 
prtchodom kolonizátor ov. BudO.ce velké 
slávnosti bud/1 v roku 1981 v Ett6plt, pri

čom organtzdtorl u! t eraz predpoklada
lO., ! e černo§sk~ národy tu ukt1! u elite 

viac svoJICh kultúrnych a umeleckOch 

kV4lit. -1\-

Zo zahraničia 
Koncom roku 1976 vydalo 

Polskie Wydawnictwo Muzycz
ne v Kri!kove pozoruhodnlí pub
Iikliclu Mariana Gol~biowskébo 
,.Filharrnonia w Wat•szawie 
1901-1976". Kniha vyila k 75. 
výročiu Nárednej filharmónie 
vo Variiave. (O jubileu srne pi
sali v l . il. HZ/77.) Ide o re
prezentačnú mono~ra[iu k vý
znamnému jubileu, ktorá má 
bohatú obrazovti prtlohu - 247 
strán. Fotografický materiál je 
rozdelený na ltyrl hlstot•ické 
obdobia filharmónie: 1900 až 
1918, 1918--1939, 1939--1945 a 
1945-1976. Hoci archlv a čiHS
točne aj kn ižnica filharmónie 
bola počas okupácie zničená, 
podarilo sa zachrániť vera cen
ného historického materiálu. 
Nájdeme tu foto~rafiu stávuost
néhu položenia základného ka
mena budovy (itharmónie (26. 
mája 1900), pôvodnej budnvy, 
je j výzdoby. Taktie! sú tu naj
starAla pla~áty koncertov, Io
tografte fi lha rmonikov. !.'okiar 
ide o materiál z rokov 19:J!j--
1945. je velmi skromný ... Je 
tu ťoto~~:rafia :1; 11ičenei budovy 
ť ilbarmônie, členov [i)harmóoic 
a Iných nrchestrov, ako vy 
stupujťi na ulici za účo lom ,,ob 
žlvy". Okrom [otogra(if pUJ)ra · 
vených filharmonikov je tu 111 
obrázok zničeného pomníka 
Fryderyka Chopina v Lazien
kach vu Va rh ve [ 31. 5. 1~Hil ). 
Pozoruhodné a najbohats ie oh
dobie je od roku 1945 do 1976. 
Ntijderne tu foto~~:rafio ohnovy 
ťažko poskodenej budovy, ktorá 
bola 21. ľebruáJ·a 1955 slávnust
nc otvorená. Je tu aj foto~~:ra 
fia filharmonikov pri brobe 
Fryderyka Chopina v Pari! i, v 
rodnom dome W. A. Mozarta v 
Salzbur~~:u a známe j klavidst· 
ky Regíny Smendzianky v izbe 
l. }. Paderewského v Chicagu. 
Pripojený je kalendár význam
ných uda\ostf filharmónie od r . 
1899 do roku 1976. V pnloho 
je podrobný zoznam koncer tov. 
dirigentov, sólistov, zboruv a 
iné. (K publikticii ie pripoja· 
ná bohatá bibliografiu o Národ
nej filharmónii .) 

ANTON KLODNER 

Tohto roku v júli bude vo 
ít•ancfizskom Fontainebleau ul 
JU. l'OI!nlk Medzinárodne j hu· 
dobnet akadémie. Akadémia po
zosUiva z rôznych pt•aktických 
a teoretických cvičent a semi
nárov pre mladých začínajú· 
cich umelcov a Atudcntov hUd· 
by. :Viesť ich budú skúsent 
umelci, ako napi', dil'iRcnt Sym
fonického orchestra trankťltrt
ského ro&hlasu Eliahu lnbal, 
ďalej hus lista Semion Snitkov
skii zo Sovietskeho zwíizu, pro
ťesor Cajkovského konzervató
ria v Moskve Ole~ Krissa, f1•an
cúzsky klavirista malľarského 
pílvodu André Goro11, klavirist
ka Eleonóra }o!liovi~ová a viD· 
loni!ellstka No.tália Cechovská, 
obe z Moskvy. 

Dita 12.-25. septembra t. r. 
bude vo Forth Wot•th v USA V. 
medzinárodná klavlrna súťa! 
Van Cliburna. Na sflťaž sa pri
hlásilo viac ako sto sútažiacich. 
Sfita:l! bude rozdelená na dve 
casti - národntí a medziníír od
ntí. Veľkú cenu (Grand Prize l 
na i tyroch predchádzajúcich 
súťažiach doteraz ziska li: 
Ralph Votapek z USA (1982), 
Radu Lupu z Rumunska (19H6). 
Crlstl na Ortizová z BrazUie 
(1969) a Vladimh· Viardo zu 
Sovietskeho zväzu ( 1973) . 

Tokijské sláčikové kvarteto, 
pozostávajúce zo žiakov zná
mej hudobnej akadémie TOHO. 
objavilo sa po prvý raz na me
dv.l nút·odncj hudobnej scéne 
pred piatimi rukml na íe~otiva
lv v t-lnlchove a hned získa\u 
hlavnft cenu. ro tomto vha?.
slve dostalo 110nukv od n1.1o
l1ých aramof6nowých spoloč· 
nos lf a ka!doroilne koncertu )e 
na koncertných J>Odlách celého 
sveta. 

V dňoch 17.-Zt. tllna t. r. 
bude • Haeau Midzlnár<~dnf 
festival zborového apevu. 

Holandský [estinl vokálnej 
hudby prebieha od 1.-23. fd
na t. r. Pol!u festivalu uapo· 
dadafú rad koncertov, vfsta
vu a prednlilky o Beilthovano· 
vi - z prílelltoatl 150. v.froeia 
dmrtla akladatera. 

Na !oto~rafii je sovietsky 
spevák Sergej Lejferkus, eke 
titulný hrdina Mozartovej ope
ry Don Juan. Táto mladá ná· 
det sovietskeJ vokálnej Akoly 
je nositerom Grand Prix na X. 
medzinárodnej súťaži spevákov 
v Parlži r . 1976. S. LejferkllS 
ie sólistom Leningradského 
akademického Malého divadla 
opery a baletu. Roku 1971 s11 
staJ la ureá tom Vliezvä~:ovej sO
I'at.c M. l. Glinku. Tento od· 
r.hovancc zboru r.oníngratlskef 
univerzity a pedagó~~:a Set•~~:éia 
Niknlajeviča Sapo5nikova ab
~ulvovaJ LcuinRradsk~ kon7,er
vat6rium Rimskéhn Korsakova . 
Je nielen majstrom operného 
spevu, ale má na~tudovaný ce
lý rad piesňových cyklov v 
piatich jazykoch. 

Mauricío Ka~el komponuje 
na objednávku Bonnu kon cert
ný kus pre 12 vio lončelistov z 
Berllnskej filharmónie. Premié
ra lm de na budúci rok. 

-----------..__,... 
Tohtoročné medzinárodn' 

slávnosti venované A. Bruckne· 
J'OVi budil celý september • 
Linzi. 

Anna Greenová vystupuje s 
vclkým ťispcchom v Liibecku 
oko kostolnfčka v JanáčkoveJ 
opere Jei pastorkyiia. 

V Dusseldorfe uviedli operu 
Hansa Pfi tznera Pa \estrina. Kri
tiky rezervovane prlstupuiú k 
tomuto dielu z r. 1917. 

V septembri bude v Brussell 
medzinároiné stretnutie európ
skych umelcov. Dominantu bu
d ťi tvoriť koncerty BerUnskel 
Jll hat•mónie na čele s Herbor · 
tom von Karajnnom. 

Vo vydavatelstve Schott •v•n 
sonatfny, sonáty a koncertn6 
diela z 18.-20. storo~ia. Medzi 
nimi ie i ukU ka z tvor by Zdiin · 
ka Fibicha. 

Na l'Ozhrant 11ugusta a stip· 
tembra bude vo f rancúzsku l . 
medzlnárodpý harfový konjlrlltl 
spojený s medzinárodnou súťa
~ou. 

Hudobné vydavatelstvo B. 
Schott's Sfihne vydáva reklant
nó oznnmy o televlznom a roz
hlasovom vysielani diel, vyda
ných týmto vydavaterstvom. 
Dita 28. III. t. r. na II. uro· 
~··ame Siidfunk odznela Hinde· 
mlthova Téma so ltyrmi variá
ciami pre sláčikový orchester 
a klavlr. Sólistkou bola Klára 
Havllková, SOCR z Bratislavy 
dil'igoval O. Trhllk. 

Sovietsky huslista iVladim(r 
Splvakov veľmi tíspeine vystú· 
pil na Wiener Festwochen. Na 
tanečnom festivale počas toh
to podujatia tíčinkovali tiel ba
letné sfibory z New Yorku a 
Parlia. Okrem iného bota uve
dená Béjartova choreografia 
llenthuvenovej lX. symfónie. 
Maurízio Pnlllni hral na Wie· 
neJ• E'estwuchen diela Beethn· 
vena, Liszta, Schilnber~a a Lui
!li Nonu. Skladba talianskeho 
autora 111useta byť dokonca 
opakovaná, hoci je plsan4 
avantgat•dným 'týlom, Fried
rich Cerila - rakúsky sklada· 
tor a diri!!Ollt - uviedo l na 
fesllvalovom koncerte svoj cyk
lu a Zrkadlá. Toto dielo malo 
svetovd premiéru v Grul. 
Skladater pracoval na jednotli
vých ilastlach 85-mlnútového 
dtela od r. 1961 do roku 1972. 
Viedsnskí symfonicl vystfiplli 
na Wiener Festwochen pod tak
tovkou Ericha Lelnsdorfa. Spo
luúl!lnkoval s vefk~m áspechom 
Slovenský filharmonický zbor. 
Na programe bola Slobodomu
drska kantáta od W. A. Mo· 
zarta a Stravinsklihu ope1•a-ora· 
t6rlum Oedlli.U• Rej. 



Obdivuhodné turné 
(Dokončcnlé z 1. str.) 

"Symfonický orchester Cs. rozhlasu z 
Bratislavy dosiahol medzinárodnú povesť. 
lnlitrumentálnu Perfektnosť, má dynamic· 
ký prednes a veľkolepý zvuk . . • Búr li· 
vý potlesk obecenstva prerástol na zá· 
ver koncertu do ovácif". - Najviac za
ujala kritiku Dvoi'ákova Novosvetská 
symfónia a o mladom šéfdirigentovi 
O. Lenárdovt ten Istý dennflc napfsal: 

" ••• ovláda orchester do najmeniích 
éfetailov a urobil z neho veľkolepo zne
Júci nástroj." Kritik Stutt,l{arter Nach· 
l'lchten Dieter Schorr nadpfsal svoJu kri· 
tiku dňa 19. III. 1977 tllulkorn .,Prekva
penie z Bratislavy" a podtitulkom .,Ako 
keby to boli ,Viedensk( I llharmonici". 
Hned v úvode možno sl prečHať resumé 
cele! recenzie: 

" Dibut Symfonického orchesh·a Cs. roz. 
hlasu Bratislava (Pressbur,l{) mofno 
označiť za vrchol bezozvyiku atraktivne
bo koncertného cyklu 1976-77, ktorý nám 
ponúka Kultúrny spolok DGB Stutt.l{art. 
Na svojom prvom turné po NSR sa pred· 
stavUi Slováci ako elitný východoenrótJ· 
sky ot·chester a k tomu dte s pl'Votried
nym dirigentom." A nn adresu lnterore· 
tácte Dvorákove j symfón ie Z Nového sve
ta kritik dalo! p fše: 

" IX. symfónia Z Nového sveta od An· 
tonína Ovoráka nie ie isto nijaká novin· 
ka. Ale človek mal počas interpretácie 
tohto bestselleru u•·edso dolom. fe ho 
uv6dzajú do nového sveto. Tak ncopako· 
vate'fne, lnipiruiúco. rytmicky a dyna
micky, uriam uká!kovo preuracovane tu 
muzicfrova!i." Na ukážku ešte aspoil vý
ňatok z jednej španlolslcel kritiky v no· 
vlnách Asturias, kde autor Contrapunto 
J)fše: 

.,Obrovský úspech Sym[onického or
'ohestra Cs. rozhlasu 'z Bratislavy. Znovu 
navitťvll na!e filharmonické zdru!enle 
orchester, na ktorý velmi spomlnamíi z 
jeho predchádzajúcich vystúpen(. A zno
•• úspech sprevádzajúci vystúpenia , D!'e · 
tofe ide o symfonické teleso vysokých 
kvalft, výborného obsadenia i sólistov. 
ztiklad ktorých tvor( časť drevených a 
11lechových dychových nástrojov s vy
nlkajťicimi iniitrumentalistami ... " O Bee
thovenoveJ Erolce ďaleJ p!še: 

" Mohutné Alle~ro vynikajúco kontras
tovalo s velebným .,Smútočným uocho· . 
'dom", ktorého vážnosť potom postupne 
tlmflo ,l{raci6zne Scherzo. aby vyústilo v 
ebronkom a sHivnostnom finále, nap i· 
liujťic nadienfm publikum, ktoré p repuk
lo v nekonečné ovácie." 

Vyše 20 k ritik z tohto turné, ktoré sa 
n6m dostali do rúk, svorne a Jednohlas
ne vysoko hodnotili výkony sólistov. or
chestra 1 dirigentov Ondreja Lenárda a 
Clr. ĽudovHa Rajtera, porovnáva lúc kon
certy nášho telesa ku koncertom na Jlep
sfch európskych telies. SOCR, ktorý ie 
najstaršlm slovenským symfonickým te· 
lesom. Išiel na toto turné skromne. no 
so zdravým sebavcdomfm fi mnohými 
skúsenosťami z minulých náročných kon
certov na domácich l ZHhra ničných p O· 
dlách. No. (Jprimne pov()(lanč. tuk vý· 
razné uspechy pred mimoriadne nároč· 
n ý m publikom a odbornou kritllmu snácl 
ani neočakával. Vcd musel precestoval 
v a ulolcat·och v.všo 12 000 kilometrov piA· 
tlmi krajinami, odohrať za 27 dn! 23 
koncertov prenasledovnn9 ťažkou 
c hrfpkOVOU epidémiou A pred každ~m 
koncertom musel prekonať atmosféru. 
ktorá nič nechcela darovať zadarmo. Bo· 
lo potrebné presadlt sa v kn~dom mes
te - vzdy znova, od začiatku, bez Icom· 
promlsov a plne, bez ústuokov pred ob
jektfvnyml l subiektfvnyml problémami. 
Bývalé (Jspechy z Iných veľkých európ· 
s kych miest, tie sú pre tak nllročné pub
llkum 1ba málo z11ujhnavč. Iba dokonalá 
všestrnnná príprava, velká húževnatosť 
všetkých, obdivuhodná túžba po umelec
kom a kultúrno-politickom viťazstvo. to 
sú jediné devfzy, ktoré môžu viesť k 
'úspechu. 

••• 

Ketiv som nrsal kn!nu o tomto koncert· 
nom turné (množstvo materiálov bv 

stačilo al na mí:mšiu publikáciu]. Iodna 
kapitola by určite oatrila š panielskym 
š tudentom. Stretli sme sn s nimi v hlav· 
nom mes to Baskov - v San Sobastia· 
n'P.. v Barcolonc i v Madrldo. Tu sme 
J)re nich dokonca pripravili koncert v 
novom. modernom univerzitnom mes te. 
Univerzitné mesto v Madride vyzerá na· 

ozaj Impozan tne. Alo J>re upresn~nle pi'· 
vého dobrého doJmu te dôležité ešte ve
dieť, kto sl tu môže dovoltt bývať a štu
dova ť. Priemerný plat kvalifikovaného 
zamestnaného robotnfka sa pohybuJe me
dzi 20 000 a ž 28 000 Pase tas. Tretinu z to· 
ho, ako všade v kapitalistickom svete. 
treba rezervovať na priemerné bývanie. 
V Spanielsku Je však vera domov v rnes · 
tách, no najmä na vidieku, v k torých je 
bývanie lacnejšie, ale hlboko pod európ
s kym priemerom. Kapacita š tátnych zá· 
kladných skôl stači pokryť maximálne 
50 oercent potreby. Všetky ostatné školy, 
k toré malú prijatelntí úrove1'1, s11 v 
sl1kromných, alebo cirkevných rukách. 
Pobyt dieťaťa v maters kej škole bez· stra
vy stoH 4200 Pasetas, v základnej škole 
bez stravy 7000 a v univerzitnom rnes· 
to v Madride 12 000 Pasotas. K tomu tre· 
lia. prirodzene prirátať záolsné, školné 
o v~dafe za skriptá a knihY. 

Pozoroval som návštevn!kov nášho 
l<onccrtu. Vládla tu bezpros t•·edná, ne
konformná štljden tská atmosféra . Sála 
hola nnbltá, žo nezostalo miesto na s tá· 
lJe. Nad našimi hlavami sa hompáľali 
nohy tých, čo vy užlval! posledné verné 
centimetre. sediac na okraJI balkóna. 
Počúva l! plne sústreden!. vnlma vo a na 
výkon sólistu - flautistu Vladislava 
Brnnnero, orchestra l diri~cnta rea~o
vali s nadsenlm a pl'fznačným temoera
mentom. Students ká samostJJ'áva orlpra· 
vila koncert oo všetk ých stránkach pe r· 
foktn o. Z vďaky za krásne chvfle s na· 
sou hudbou. Pozvali nús vsetkych na 
obod do st uci entskcf monzy. A tu - pri 
s tola sa rozvíjal zautimavý rozho vor. Bo
ll zvedavl na podmienky, za akých s tu· 
dujú našl vysokoškoláci. Tie, pro nás už 
bežne známe fakty, kto•·é prlllmamc dnes 
s úolnou samozreJmosťou, bol! ore nich 
niečim celkom neznámym a ťažko po· 
chopitelným. Vždy znova sa pýta li na tú 
is tú vec. akoby ani nec hceli vorit, že 
hovorime pravd u. Nlekoľkf potom na
~od l i StJolu s nami do au tobusov a spre· 
vádzall nás cez celý Madrid, až na okraj 
mesta. Tu sme sa s nimi srdečne J'OZiú
člll a všetci sme verili, že sme v duš! 
týchto mlad~ch, vnlmavýc h rudf, zane· 
chRli osooi1 určité stopy, ktoré budú 
svedči ť n ielen o vysoke! úrovn! s loven
ske! h udobneJ ku ltúry. a le a j o fedlneč· 
ných mo2nostiach mladých rudi v socia· 
ilstickcl spoločnosti, oslobodenej od ne· 
násy tného vYkorisťovan ia . 

DôstoJn ým a krásnym záverom tohto 
dlhého tu rné bol záverečný koncert 

v nalstarsom krytom európskom divad le 
Teatro Olympico v talianskom meste Vi
ce nza. Opäť velký úspech. Cast pubhka 
sa po koncerte zhromaždila 01'1 zad· 
num východe z divadla A potleskom 1 
výkrikmi "bravó" pozd J'Ilvlia oclchádza
ÍtJCICh členov orchestra a lii t•Jgen ta. 
!:>konW sa oosieclný z mnohých kon· 
certov, ča kala nás noc opl:iť na Inom 
lô7.IHI, v IneJ izbe, l11k ako PO vsetky 
01 oclcháclza JúCf' dm. Ttíto nur. vsak bola 
na fnntJokoínelsia zo vsetkych. V každom 
SH ozva ia cestovná horuč lcA prr.d tou 
na tkrnlsou cestou. ktorá vcd te domov. 
do rocl nr.l vla:,tl. Spomínam sl nll chvt· 
ru, kocr smo nasad il do a utobusov v soa· 
nlo lskom Oviede, kde sme boli nuJďole j 
o<i domovH a ked jotien z mhltle ncov 
oznámi l pros tými s iovnmi Jed noduchú. 
krásnu pravdu: ,.A teraz si priatelia vAet
ci uvedomte, že od te jto cbvlle budeme 
ko~dým otočením kn!esa bliUie k domo
vu". Vtedy nás čakal este takme•· týž· 
doiJ cesty a 5 koncertov. No z V1cenzv 
už hnula každého túžba po rod ine. po 
bllzkych, známych, pri a toľoch. Prosi! sme 
okolo Benátok - balt IJilzl<o, toby lea· 
mo•1om do hodil, no niko ho ani nenaoaa. 
lo, aby tu bola dlhšiu pt·csliivka. Naše 
autobusy obišli Viedeľi po vol kom okru
hu priamo na Schwechat - a potom sa 
ui( nezadržatefne blfžlla ch vi-la. keď sme 
vo večem~ch hodinách zazreli už zda· 
iekH tc levfnzu ve~u na Kamzlku. osvet· 
loný Bratislavský h rad, Dunaj a na ú OJn 
nnsu krásnu Bratislavu. V takýchto clwf
rach človek zabúda na k rásy Bonnu . 
Madridu, Barcelony, č i Benátok a mil 
neop!suteľný pocit. žo vstupuje do na j· 
kraj š ieho mesta na svete. Keď sa naše 
fJutobusy vyhupli na nový brallsiavský 
most SNP, zaznel s pontánny potles k a 
1 adostný výkrik ,.hurá" . Bol to potlesk 
štastných Iudf· umelcov, ktol'l sa vracali 
oo š tyroch lýždiJOch z koncertného tur· 
né ooUť domov, do vlasti, s blaženými 
pocitmi z dobre vykonanej umelecke! 
nráco. Boli skutočne obd lvuhodnt a pa t· 
rl Im za to srdečná vďaka. 

ĽUBOMlR ClZEK 

OZNAM 
OPUS, n. p. čoskoslovenské hudubu l'i vydavateľslvo, Bratialua, nunaJsk6 18 

P RIJ ME 
- vedúceho redakcie ,l{ramof6 nových platnf. 
Požadované ukončené vysoku~kolské udelenie hudobného smeru. batod 

podmienky dohodneme osobne. 
Záujemci, hláste sa ovnbne u ~éf1·odaktora vydavateľstva OPUS, n. p., Bra· 

tlslava, Dunajská 18. 
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SUTAZ 
NA ZÍSKANIE NOVÝCH PREDPLATITE[OV 

ČASOPISU HUDOBNÝ ŽIVOT 
Podmienky súťaže: 

l . Súťaže sa míife ztíi!astnlť kaf dý, kto zfska najmenej 3 nových p redplatltefov 
časopisu Hudobný život. Za každých troch novozfskaných predplatiterov do· 
stane knižnú poukážku v hodnote Kčs 10,- na volný ntikup knfh v predajni 
Slovenskej knihy. 

2. Podmienkou súťaže ie zaslať vyplnené objednávky spolu so lrebovaclm líst· 
kom na adresu redakcie časopisu HUDOBNÝ ZIVOT, Gorkého 13, 693 36 Brali· 
slava najneskôr do 30, XI. 1977. 

3. Každý súťažiaci, ktorý zfska najmenej 3 nových predplatiteľov, bude zaradený 
d o žrebovania o tieto ceny: 

1. cena: gramofón W 9 - 400 MISTER HIT 
2. cena: tranzistorové rádio 
3.-5. cena: súbor gramoplatní 
4. Do žrebovania, ktoré bude na závor roka 1977, budú zaradlinf stíťa!iaci polifa 

110čtu ziskaných predplatitelov. ;výsledky f rebovanla redakcia uverejnf v 24. fis
le Hudobného života. 

Vo•·lmo. vážení čitatelía, ze sa zapojíte do tejto súťažnej akcie a tlô BR stanete 
okHvny mi propagalorml nUho časopisu. REDAKCIA 

ZREBOVACf LIS'l'O~ 

Meno suťažiacoho: 

Presná adresa: 

pócpls 

~•·ebovacf Ustok vyph'íle čltatf!Tne a pošhtc s pol u s vypl néným i objodnávac!ml 
lbtkaml na adresu· Redakclá Hudobný život. Gorkého 13/ VI, 893 36 Bra tisLava. 

OBJEDNÁVKA 
Ollfednávam(e l ztíväzne dodávanie . ..... . ~ýtlečkov časopisu 

IIUDOBN~ Z I VOT 

na adresu 

(meno]: 

(ulica a člslo domu): 

(PSC:] 

(flki'CS 

v 
' 

( mesto): 

cl iia 
podLJis - peč iatka 

OBJEDNÁVKA 
Ohiodnávamfol zilvllzno dodávan ie ....... výtlačkov časopisu 

HUDOBNÝ ZIVOT 

nn acirrsu 

l mono): 

tull cfl fi čisto domu ): 

( p::,(;: J (mesto): 

[okres]: 

v diia 
oodpls - ocl:latka 

OBJEDNÁ VI</\ 
Ui.Jtodnávam[ el zliv!lznc liod(Jvo nlo ....... výllnčkov tasopls u 

HUDOBN~ Z IVOT 

(u il ca a č fs lo domu l: 

(PSC: ) (mosta ] : 

(ok res 

dňa 
podpis - pečiatka 

Objednávky zo škôl prosime posie lať nasledovne: každý objednáva
teľ si musf prihlášku vyplniť individuálne - s podpisom. 

HUDOBNi ZIVOT - dvoJt9Zdeonfk • . Vydáva Slovkoncert vo Vydt1Yt1 llll 
OBZOR1 n. p.; ul. Cs. al,'mády ss, 899 98 Bratislava. VedOcl redaktor: dr. Zell 
ko Novllček, CSc. Reda kl!n6 rada: Pavol Bagln1 Cubomfr Ct~ek, prom. hl 
Ladislav DOša , Miloš Jurkovli!, AloJz Luknár1 prom. pecl. Zdenko Mik u 
dr. Michal Palovčfk, dr. Gust69 Papp, Miroslav Sulc, Bohumil Trnel!ka, R" 
tolomäl Urbanec. Adresa redakcie: Gorkého 13NI.1 893 36 Bratls lava1 telef (l, 
38234. Administrácia: Vydavatelstvo OBZOR, o. P·l ul. E!s. armlldy 8!5, 893 ~~ 
Bratislava. lnzertnl! oCldelente: Gorkllbo 13, 893 S8 Bratislava . Tlaela Nltrter· 
ske tlačiarne; n. p.1 949 Ol Nitra. Roz!Urujé PNS. Obli!dnávky predplatltelrw 
priJfma PNS - Ostrednll expedfcla tlai!e, adminis trácia odborni! tlai!e, Gott 
waldovo nllm. 48/ IV. 805 10 Bratislava. ObJednávky odheraterov v zatirllntr 
pr iJfme SLOVART, líč. spol. Lenlngradskll ul. č. 1111. 896 26 Bratislava. Cena 
jedného výtlačku 2,- Kčs. Neobtednané rukoplsv sa nevracatd. 
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Bienále nôvej hudby 
Skutočne; nie le l a hkou úlohou refe· 

rovat o tohtoračl'lam záhrebskom BienAie 
nonj hudbf , ktorého som sa zúčastnil 
ako pozorovater - už len pre obrov· 
ský rozsah tohto podujatia. Počas 1ed· 
ného t~ždi1a odznelo vyše 20 koncertov 
a 2 dtvadelné predstavenia, na predp.o 
ludňafšlch sympóziách odznelo 12 pred· 
J'lášok, zameraných na neznámu novii 
tvorbu, po tri dn i viedol - v Parlzl pô· 
sob.iacl - juhos lovan Vinko Globokar 
kornJ10Zičné semináre a o k rem toho z 
telerekordlngu počas celého t~žd1~a boli 
premietané filmy, väčšinou zamerané nM 
spojenie expet•!ment~lnych filmových 11 

televlznych p rostriedkov a avantl'(ardnou 
hudbou. 
Prv~ dei'l fest ivalu bol venovan~ pre

važne tvorbe domácich autorov. Ama tér
sky mtešan~ zbor .,Ivan Goran Kovačič" 
uvtedol diela S. Horvata. V. Komadinu a 
i., l . Kuljerič , mladý skladater. fe a uto· 
rom opery .,Sila cti", premlérovanej v 
Chorvátskom národnom divadle. 

Volmi pozitlvny dojem vo mne zane
cha lo vystúpenie Zboru severonemecké· 
ho rozhlasu z Hamhur~u. Interpretačná 
li•·ovet~ tohoto zboru fe mimoriadna. čo 
bolo markantné najm!l pri mimoriadne 
rJáročn~ch zboroch K. Stockhausena. 
predveden~ch spa miHi. Zbor uviedol l 
premiéru známeho jul10Slovanského au· 
tora M. Kel&mena .,Sudcovia ". Uvedenie · 
7.llot·ov K. Stockhausena .,Atem 1<ibt das 
Leben ... " a .,Slng Ich ftir dlcll. s tngst 
du fUr mlch" bolo pozoruhodné hned 
z viacerých aspektov: problémom celé l:w 
bienále bola vo viacer~ ch skladbách 'ne
únosná dl2ka diel. Táto tendencia má 
pôvod vlAstne u Stockhausena (teól'la 
Momentform. otvorená forma l. Samotný 
11utor však v !~chto svoj ich dielach dá
VIl na cel~ problém ·jed noznačnú odpo
veď: skladba má jasný f01·mov~ pôdorys, 
vo VYiAc!rovaclch prostriedkoch - vzhfa· 
clom k tomu. čo všetko bolo možné v 
Záhrebe počuť - bola vermi striedma 
a umiernená. 

.,Requiem - Hashshlrlm" 31·ročného 
G. Sinepolibo [Taliansko l lEI zborom. kd P 

vadle. pôsobiaci velmi bizarne vo svoje! 
komplexnosti. 

Taliansky ~úbor Prima Materia. zame
ran\' na .. vokálnu multifónnu reproduk
ciu" oilvil znovu problém stati ckef otvo 
renef formy. P1·ejav súboru bol vonk:~l 
slml fo•·mamt ovplyvnen~ orientom (In 
dia l. ale hudobná zl<lžka bola veľmi ted 
notvárniJ. 

Viaceré akcie festivalu mozno nazva t 
happenlngamt. [odným z nich bol Kolo
toč M. Globokara. uveden~ v š portovej 
hale na okrail mes ta. Ak niektor~m J1ap
penlngom nech9bala Istá dávka vtipu 
a recesie, v tomto prlpade Išlo skutočne 
o trá pne podujatie bez zvláštneho zmys
lu. Bolo tam všetko: vojenská dychovka, 
folklórny súbor. pop-music, premietanie 
rôznych diapozltfvov. v~stava abstrakt· 
n~ch pla,dtov. t~rejav o význame hudby, 
vysl(•peni'e súboru .,Muslque vivante", re
vuálna vložka komikov záhrebskeJ čl· 
nohrY. z reproduktot·ov odznelo čosi ako 
správa o finančných výdajoch za festi 
val ... 

Di1a 12. mája sa rozkrútil naozajstný 
kolotoč v dvoch koncertn~ch sieňach a 
prifahlých priestoroch modeme! kon· 
certne! budovy .,Vatroslav Lisinski". Kon· 

Vtnko Globokar 
fohn Tilburg t> 

Carnošskd skupina experimentálneho jazzu ~rt ensemble of Chicago. 

autor nov~ml prostriedkami sa vracia k 
Istým Pl'lncťpom benát'slcej školy. Zbor 
fe delen~ na 4 skupiny, komplikované 
clustrové registre sú navzájom proporč 
ne vefmt vyváfené. 

Dna 10. V. vynikAjúci anglick~ klavl 
rista J. 'ľillmrv predviedol kompletm~ 
.. Soná ty a ln terlúdiá pre tJiano préparli" 
od 55- ročného ). Ca){ea. Zvuk preparo 
vaného klav·íra dnes už nes pôsobuje ta 
ký šok, ako v čase vzniku diela. a tlll< 
bolo moZné sledovať jemnú ooetiku skla 
date!a ·a uvedomiť si 1el1o súvislosť s Ive 
som a Varésom. Večer v predvedenl ope 
ry kol!nskel1o Mestského divadla octznc 
11 diela Maurlzla Ka~ela : Kontra Dance 
Recttallvarle, Ca mera obscura a Kantrl 
miuslk. Ka,~~;e l vo svojom hudobnom r:ll 
vad le Jas ne nadväzuje na tendencie, kto 
ré s(• známe z tzv. absurdného dlvad11 
Skladaľe!ovi nemožno uprieť. že to, čo 
roh!. robf na vynikajúcej úrovni [pL'ispel 
k tomu scéno,~~;raf A. Freyer a choreograf 
J. Ulrich). Hudba fe integrálnou súča s 
(ou celého. až burleskne komedlálneho 
l'flvadla. Treba oceniť myšlienkovú strán 
ku diel - varovanie človeka pred znlče
nfm svoJho tlvotného p rostredia. le to 
rozhodne nov~ prvok v hudobnom dl-

ara 

certy začali o 15., 16., 17 .. 18 .. 20. 11 22. 
hodine. trvall až do polnoci. pričom 
1ednotltvé poduJatia sa termlnovo ore
kr~val!. takže nebolo možné počuť všet
ko. Pôsobivé dielo mladého Rakúšanf! 
Klausa A~era .,Hoshl", komblnujúce zvuk 
v~homého Záhrebského dychového kvln 
teta s elektroa kustickými prostriedkami 
lllufalo svojou výrazovou a stavebnou 
zložkou. napriek re la tivne dlhému tr· 
va n lu (30 minút). ) edi n ~m českosl ovr. n 
<.k~m autorom. ktorého tvorba bola Zfi 
~ tupenll na tohoročnom bienále. bol M. 
Kopelenl Jeho ,.TrJste et consolante" 
l)t•e dychové kvinteto a historické nd 
~troJe sa nesie v postwebernovskom du 
chu. 

Pal'lžsky súbor .,Mustque vivan te", kto 
r~ho dirigentom te D. Masson a Jeho 
C:: lenom l spomlmm~ skladateľ a trom 
IJon ista V. Globokar, vystupoval na re~ 
llvale vlackr6t. Najviac na mňll zApô 
sobil na koncerte z diel francúzskvch 
resp. v tejto lcl'a!ine žijúcich sklada 
tofov. Interpretačný v~kon súboru klA 
d!em na Jedno z popredn~ch miest ce 
!{>ho festivalu. •Dielo l. Xenakisa .,Atrées". 
uvedenli na koncerte. završuje vlastnP. 
tendencie postwebernovského sertallz· 

, 

e aii ou 

mu. Použitie elektronického počltača v 
sklnclbe cltlť v poztt!vnom svetle: dte:o 
upúta hlavne v dťlslednom ekonomickom 
využ!van! zvoleného materiálu. Xenakl
sovou slinou s tránkou le to. čo dnes 
chýba mnohým: zmysel pre mieru. Úal
šte dielo [G. A my, A. Bon, C. f. Eloy l 
možno stručne charakterizovať ako istý 
tvp boulezov!>kého eklekticizmu. 
Večerný ko ncert Ľublanského orches

tra rozhlnsu a televlzie dirigoval R. Duf
falo z USA. Diela domácich autorov 
V. T•·iľunoviča, l . Petriča a Američana 
J, Druckmanna zanechali vo mne rozpa · 
čltý dojem pre slabú kompozično-tech
nickú (troveii. Oveľa zauf(mavejšie vy
znelo dalšie dielo Amérlčana R. Morana 
"Enantiodromta", ktoré by som označil 
ako poetl ck~ variant happeningu. Dielo 
odznelo v inte rpretácii 12 Inštrumentál· 
nych e nsemblov. Hudobný materiál 
skladby pozostával v~lučne z pomal~ch. 
v 20-30-sekundových intervaloch sa 
s trieda!ílclch akordov skriabinovsko·mes· 
slaenovskej proveniencie. VeYk~ podleJ 
na celkovom vyznen! diela mala však ml· 
mohudobná zložka: krátko po začiatku 
hudobnlcl r okrem organistu l postupne 
odišli z pódia a zaujali miesta v prliis· 
toroch celel koncertnej budovy, Svetlá 
v koncertnej s ieni sa stlmili, východy sa 
otvorili a z nich prjlsvltalo ostré modré 
svetlo. Yo v~chodocli sa ztavlll baletky; 
svojim gestom vyzýval(lce obecenstvo 
vyjsť z koncertnej siene. Takto potom 
skladba tlokračovala v ostatnýcll prläs· 

torocli; obecenstvo sa preeliáilzalo od 
jedne! Inštrumentálnej skupiny k dru· 
heJ, Samotná hudobná s tránka diela zno· 
vu otvor1Ja problém statickej formy 
(dielo trvá vcelku vyše 1,5 hodiny l. l 
ked treba prtznaC, že po tolk~ch rôzno
rodých dojmoch z celého dňa t>ôsoblla 
jednotvárna poetickosť tohto pokusu ako 
balza ni. na nervy Iestivalov~ch vytrval· 
cov. 

Koncert rumunského súboru nove! 
hudby .. Ars nova ensemble" z Kluže bol 
pod taktovkou C. Taranu. Zo 6 diel ru· 
munsk~ch a juhoslovansk~ch autor ov ma 
na jviac upútal! .,Mozaiky" pre troch hrá
čov na biele nástroJe od známeho ru· 
munského skladateľa A. Vieru pre svoju 
výrazovo-štýlovú jednoznačnosť. Celove
černý koncert z diel svetoznámeho tR· 
llanskeho sklada tera LuiRi Nonu prime
sol prehfad z Jeho tvorby z rokov 1960 
a ž 19TL. Elektt•oflkus tt cká kompozícia 
.,Ricordo cosa tl hanno fa tte in Ausch· 
wítz'' za padlých v Oswienczyme a .,A 
floresta é lovem e cheia de videl" 
( skladba venovaná vietnamskému Fron
tu nát·odného oslobodenia l pre kuriózn e 
obsadenie: magnetofónový pás. klarinet. 
t>äf medených dosiek zavesen~ch na spo. 
sob gongu, troch recitátorov a sopran 
za pôsobili mimoriadne silne svo tlm 
otriasajúcim výrazom. Elektroakustidé 
sp1·acovanie reálnebo zvuku nástroja, či 
ructského hlasu. te v súčasne! hudbe už 
bežnou praxou. vyskytlo sa na festivale 
velmi často - ako v dielach západn~ch. 
rak 1 sk1·omne [a neprávom!) zastúpe· 
n\·ch v~chodn~ch skladateľov ... Ha veni
do, canclones para Silva" pre 7 soorá 
nov holi poettck~m. oddychovým dielom 
staršieho dáta. kde počuť Nonove staršie 
postupy z pos twehernovského obdobia 
(dielo 1e z roku 19601. Autor sám diri
goval posledné dielo programu. kantíítu 
.,Eln Gespenst geht um In der Welt" 
pre soprán, zbor a orches ter. dielo pťl
soblvé. vo svo11ch intenciách angažované. 
v ktorom sa vermt často vyskytujú texto
vé 1 melodické citáty a fragmenty z In
ternacionály, kubánske! Hymny 26. !úlR, 
tliesne .. Bandle•·a rossa" [ale na druhe! 
~ll·ane a f z oslavnej plesne na Ma o Ce· 
tunli(a ). Diela L. Non a boli ist~m zážit
kom. ale v kontexte diel na festivale 
znovu priniesli problém - povedal bv 
som - ,.hyper'' expresionistického výra 
zu. ktor~ le v avantgardne! hudbe overa 
časteJšie využlva ný, ako snahu o lstt1 

vyrovnanosť v~r11zovtcn "Drostrlečlliov. 
ktorá bola na fest! va le zreteiná len u 
Stockhausena. Xenaklsa a u madarsk~ch 
skladatelov. Mimochodom táto t>Ozlttvna 
črta Je charakteristická pre vlacer\'cli 
o nov~ v~raz sa snažiacich skladatelQV 
zo soctallst!ck~ch kral!n a pova'žuiem 
za nedostatok festivalu Ich velmi slabé 
zastúpenie: popri autoroch takmer celel 
západne! Európy a USA boli soclallstiC· 
ké kratlny zastúpené len tvorbou domá· 
clch skladateiov. skladatelov Maďarska 
a Rumunska. 

Pre mňa na!vllčšfm prekvapenlm restt· 
va lu bol koncert súčasn et madarsk'Elt 
hudby - yefml blfzkef tomu. o čo Sil 
snažfm 1 fa . Diela G. Knrtá~a a 38-roč· 
ného A. Bozayho priniesli iednoznačne 
poz1t!vny moment vo vtrazovet s tránke, 
Využlvatúc najnovšie kompozičné tecli· 
nlky, zapOsobilt svotfm jasn~m. priam 
optlmtstlck~m a formove vyvážentm cha· 
rakterom. Po otrasnom dojme z Ncm11 
tento koncert priniesol Isté odl11hčen1e, 
Súčasná maďarská hudba znovu obJavuie 
ludové a staré nástrote. Svotrm fnttir· 
pretačn~m umenfrn sl priazeň obeceri· 
s tva z!skala cimbalistKa M. Fábiánová 
a skladatei A. Bozay - ako hráč na cl· 
taru a zobcové flauty, 

PosleCtný äei'\ festivalu priniesol trf 
koncertné podutatla. Komorn~ súbor 
.,The Elsinore Players" z Dánska, vede· 
nS' I<!. A. Rasmussenom; pred.vledol sklad· 
by klasikov novet hudby. ~ypočull smi 
sl I, komornú symfóniu A. Schänber11• 

v lnštt·umentáctt A. W~na, <lostal ne· 
známu Webernovu viol1>a:tíelovu sonátu•a 
Jvesove komorné skladby, ZG súčasnät 
tvorby odznela talimey !!llgránska 'sklad· 
ba G. Crumba .,Eieven Echoes of the Au
turnu" a pseudosecesné (llEHo vedúceho 
!>úbOI'U .,Berlo - mask pallmpsest". Ak 
Kolotoč V. Globokara v športovej hale 
velmi sklamal, dalšia skladba tohoto 
dnes velmi frekventovaného autora s ná· 
zvom .,Concerto grossa", predvedená 
wovu zborom Severonemeckého rozhla· 
su a súborom .. Musique vivante". ma 
pre5vedčlla o vSínlmočnom talente toh· 
lo autora. Je tu však l vera vecf. ktoré 
sa ťažko dalú akceptovať: tragicko-ex
preslonlstlcký výraz väčšiny 'diel sa zná
sobuJe do priam hrôzostrašného. na 
turallsllckého v~sledku. Globokar Je 
maJstrom farieb; použ!va však farbv na l· 
údesneJšle, aké som kedy počul. Záver 
skladby svojím zvukom doslova vyhnal 
obecenstvo z hladiska. Dielu nemožno 
uprieť pOsob!vosť. •aJe znovu sa tu vv· 
nára otázka miery a lnte)O(rovanosti hu· 
dobného v~razu. 

.,Art ensemble or Chicago" je názov 
černošskeJ skupiny experimentálneho 
Jazzu. Bolo zauf(mavé sledovať mnohé 
paralely medzi avantgardnou hudbou a 
týmto typom jazzu ! konkrétne súvislosti 
s predchádza!tícou skladbou J. avšak f 
lu mt velmi chýbala dOsledne!šla racio· 
nálna kontrola hudobného v~razu. Velká. 
neustále gradu!úca plocha sa dnes u~ 
pomaly men! na klišé a sama sa svo1ou 
monotónnosťou zbavuje pôsobivosti na 
poslucháča. Iste. problém le širš!: vzťah 
európske! a orientálne! hudby, kulttíry ; 
čt dokonca európskeho a orientálneho 
spôsobu myslenia. M tomto chlade treba 
konštatovať velk~ vplyv orientálnej [Mf· 
ml! indlcke!l filozofie na západoeuróp· 
sku a americkú hudbu. 

Predseda Zv!lzu chorvátskycn sklada· 
teiov Stanko Horvat počas festivalu pri• 
!al zahraničných hostr. Vedenie· Zväzu. 
ako aj organizačný v~bor bienále. m·e
javil záujem o partltilry a nahráv~y 
slovensk~ch skladateľov. kde by sa 
uplatňovali niektoré z nov~ch kompozlč· 
nS'ch tech ník. Myslfm; že tento záujem 
by bolo treba t>odchytlt, pretože nová 
hudba v socialistických krajinách Isté 
rodnety - predovšetkS'm pozltfvné' -
prináša. o čom presvedčil a! úspech ma
ďarského súboru. 

11/'LADIMfR BOKES 

ske! filharmónie u Klrila Kon
drašlna a s ~roto telesom som 
sa predstavil už l v Brne. 

js 29·ročný 90Vietsky dirigen t 
Vull1J Slnajskif. Pri prfležltostl 
Jeho návi!tevy v CSSR sme. sa 
ho spýtal!: 

v č&s'e , k eď som sa učil v k la 
vťrne j triede na hudobne! ško· 
Je Leningradského štátneho 
konzervatória N. Rimského-Kor
sakova. ProľesionAlne vzde lanie 
som ziska! už na samotnom 
Konzervatóriu, ktorli som ab· 
solvoval vo dvoch tt·iedach: 
t80(at.iGko-sklada tel s kel a dil'l· 

genlsko-symfOri1Cke1 [U Pt'Of. l. 
A. Mustna ). 

W novembri 1973 ste obsadili 
prvfi miesto a zfskall :r;laté. me 
dallu Medzinárodnej súfale dl· 
t'l){llntov .,Fond Herberta von 
Kara jana". Ovplyvnil tento 
íispech va~u ďaUiu umeleckíi 
kariéru? 

zväčšllo. Za trt roky, čo odvte· 
dy uplynul!,. navštfvll som 15 
krajfn. Vrátim sa ešte k H. ·v. 
KaraJanovl - ten st totiž svo
Jich laureátov po čase pravi
delne pozýva k sebe a s leduje. 
ako sa l~'h talenty r ozv1Jat11. Je 
to akási konzultácia a kon tro
la súčasne. Napriklad ja som 
dlrl,s;:oval v októbri m. r. Ber· 
llnskych filharmonikov. 

AkA bola YBia cesta k diri
llnlskfimu umeniu ? 

- Prvá túfb11 stat sa diri· 
~-~·~Aau 

Máte trVIllfi an~afmlin ? 

- Pôsobím už dva roky ako 
~éfdirigent Rižskej štá tne! fil 
harmónie. Ist~ čas som bol na 
stáži v Státnorn akademickom 
symfonickom orchestri Moskov· 

Poviem to lapidárne: 
kvantum v rAce sa oodstatne ~LADIMIR CECH 


