
V.1íznamnqm vstupom do toiltorvt!ných BlfS bola prenl16ra ope
ry M. P. Muscrgsk(!/;o .,Horí; Godunov" {2. X. l. r. }. K ln.sce
ntkll - ako O/ k ostotmím podu;atiam festivalu - sa vrdll
me v budúcom i'lsle 1/Ž. Na .sn1mke: Ondref Malacllov.~klí ako 
Borts Goclunov a Nina flazuchovt! v úlohe Fwdora. 
• Snhnka: Jozef Vavro 

~eny zss a SHF . . 
Pt•l pl'tlezitostl ótvoren1a BHS - ako každoročne .- ude· 

hli cen y ZSS 11 SIIF. ' · 
CENY ZSS ZA ROK 1976 DOSTALI: 
- v obl811ti umeleckých žänrov: Ivan Hrušovský za Souátu 

v klasickom štýle pre l:embalo; 
- v oblasti populárnych zábavných a tanel:nýc b žánrov: 

Pavol Zelenay za plesne Dobrý deň a Pár nilt - s prihliadnu· 
• Um 11a doteraj~iu spoločensko-angažovanú tvorbu ; ' 

- v oblasti Interpretačných výkonov: Magdalé na Hajóssyová 
za vynikajúcu interpretáciu a premiérové uvedenie komol'llých 
diel Z. Mikulu, M. Novtika a T. Salvu; 

- v oblasti muzikológie, kritiky a publicistiky: Eugen Si· 
múnek za publikticie Filozofické problémy estetiky [Bratislava 
1978) a Estetika 8 vAeobecná teória umenia [Bratislava 1976] . 

CENY SHF ZA ROK 1978 DOSTALI: 
- cenu J. L Bellu: Miroslav Bázlik za oratórium .,Dvanást" 

na poiímu A. Bloka; 
- cenn F. Ka[endu : Ko~ické kvarteto za • y nikajúcu inter · 

pretácíu slovenských hudobných diel doma l v zahra niiH. mf' 
novite za slál!ikovií kvartetá L. Burlasa, l. Zeljenku n M. Bá:r.· 
ll ka. 

K otvoreniu 
Bratislavských 
hudobných 
slávností 

V Rytierskej sieni Bralíslavsk(!llo hradu sa 2. októbra t. r. 
sldvnostne zacalo XVIT. Valn~ zhromaždenie Medunárodnet 
hudobnej rady UNESCO, ktor/? sa zi!ilo v Bratislave pri príle
žitosti Svetovf!ho 1./Íždl)a hudby. Na zusadnutz bol prítomnfi 
o. 1. Ne11 P1·ed:.ednictva Ov KSC. podpredseda vlády CSSR 
a predseda IJlcidy SSR Peter Co/otka, ktorý predntesol aj sláv
nostný prejav. Snímka: CSTK 

,. . . . Radi ubezpečujeme na· 
lieh zahraničných priateruv, 
že pozitivny duch Helsínk, k to
rý je v ihl!asnej dobe aktuali
zovaný belebradským rukova· 
nim, má v CSSR oddaného a 
aktivneho· stúpenca. Mnohopo· 
cetn ý front našich umelcov -
spisovatefov, výtvarnlkov, dra · 
matických umelcov, hudobnf· 
kov - svojim vysoko humán · 
nym presvedčením a tvorivým 
ítsiUm (tak v domácich, ako i 
v zahrnnil!ných reláciách) vý
znamne prehlbuje a upevňuj!! 
myilienky mierovej európske i 
spolupráce. Výsledkami svojej 
umeleckej práce súl!a1me po· 
súv a dopredu hranice dotera i· 
~feb estetických kritéri! a na 
pliía pokladňu kultúry novým 
?.dravým, mladosfou 8 optimiz· 
mom vyznaču júcim sa obsa 
hom." 

(Z prejavu člena Predsed 
n!c tva Ov·KsC, podpredsedn 

vlády CSS R a predsedu vlá
dy SSR Petra Colotku na 
otvoren! XVll. Valného zhro· 
mazdenia Medzinárodnej hu· 
dobnej rady UNESCO.] 

- o-
" .. . Bratislavské hudobn P. 

slávnosti sít vltanou prlležitos
tnu, aby sa demon!trovala vy
soká kultúrna · úroveň náliho 
národa a detko to, čo sa pre 
!lu vykonalo za uplynulých 32 
rokov od oslobodenia našej 
vluti. Práve v roku 60. výro
čia Velkej októbrovej socia lis· 
tickej revolúcie získali sme 
takto mo~nosť ukázať celému 
svetu československý typ socia· 
listickej hudobnej kultúry." 

[Z p rejavu námestn!ka ml 
nlstra kultúry SSR Olivera 
Rácza na otvoren! BHS.) ... 

Start BHS sa niesol tohto ro 
ku vo v9nimočnom ovzdušť. O 
deň neskôr, a ko slávnostné ot· 
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D1)a 1. októbra, ktorý sa na pod
net UNESCO každorocne oslaVllfe 
ako Medzindrodnfi deŤI hudby, za
t!alz sa úvoctnym ceremorudlom 11 

Zrkadlovef :.1enl Prmwctdlneho pa
Idea Xlll. bratislavsk~ hudobn~ 
slťil'nosll. Po otvťiracom prefavl' 
za~/. umelca furafa Haluzick~hl!l 
mal príhovor ndmestník minist1'tf. 
kultúry SSR Oliver Rácz. 

Snlmka: CSTK 

voJ·cnie (l. X. t.r.) v Zrkadlovej 
sien i Prln1aciá lncho paláca, na 
klOI'Oill - Okrem prlllOVOJ'OV 
ti r. ] urči JU lia luzického a nil
mestn!ku minis tra kultúry d r. 
Olivera Rácza a odovzdania 
cien ZSS a SHF - odznelo 
Kval·tcto r mol, op. 95, č. ll 
L. v. Beethovena v podaní Fi i· 
hannonlrktiho kvarteta, bolo 
otvorené l zust~dnutie XVII . Val
ného zh romaZdenie Medziná
rodnej hudobneJ rady UNESCO, 
ktoré sa zislo v hlavnom mes
te SSR pri p ríležitosti Sveto· 
vého týždňa hudby. Okrem ur· 
teného programu prerokova lo 
zhroma:l:dente pri jatie za čle· 
nov MHR Nigériu a Keňu (Ke· 
na je prvá východoafrická kra· 
)ina, k tOl'á spln ila podmienky 
a po~iadala o pl'ljatle do MHR ľ 
a rozhod io sa vy lúčiť zo svo
jich ré1dov predstaviteľov hu• 
dobného života fašistických re
žimov v Chile a Uruguaji. Na 
záver svo jho trojdiíového za
sadania plénum zvolilo na na
stávajúce dvojročné obdobie za 
predsedu MHR JOHNA ROBET
SA z Kanady, viceprezidentmi 
sa stali EGON KRAUS z NSR, 
RANK CALLAWAY z Austrálie 
a LADISLAV MOI<R1l' z Cesko
s lovenska. Funkciu generálne
ho ta jomníka výkonného výbo
ru bude počas budt1cich· dvoc h 
J'okov ďalej · zastávať DIMITAR 
CHR lSTOV , z Bulharska. 

VII. rocuík Prix de musique folklorique de Radio Bratislava folklórne/ hudby te typickým pre7avom 
sekunddrnet existencie folklóru a te to 
typick~ teamovt! dielo, v ktorom sa hod. 
nott práca rozhlasovt!ho dramaturga, 
skladateľsk!í výkon f poktar Ide o (Jpra
vu}, tnterpretdcla, prdca rel!lsf!ra a zvu
kov~ho teclzntka. O poznaní 

. . . . . 

a smerovaní 
·1 ·oh 1t rnl'nd medzinárodná rozhlasovr.. 

~ac al! folklórnych nahrdvok md svo, 
nesporn(t úi>pecll: zúl!a:.tníl o !ia ;e; 3(, 
r.ozhlasoll.lích stanic z trtndslich iltdto1 
F.urópy Duch mierovf!J spoluprdce a vzd 
lomnej výmenl/ k,ultfl.rnych hodnôt naSteJ 
tu opäf svoje výrazn(! uplatnenie. Porota 
s/ vypočula dovedna 121 sn!mok, zadelP.· 
ných do troch kategór i!. V prveJ. kate· 
yórlt sl1fa!tlll nahrdvky ludovgch ·plesni 
v spracovani pre spevdcky zbor il cap· 
pella, v druhe/ SZo o ľudovú hudbu 1, 

spracovani pre sólovg dychov'ý hudobn lf 
ntlstroJ s ľubovorngm sprievodom, v tre
tel ka,tPgórll sa prezentovali nahrdvky 
aurtintlck~ho folklóru v ·tnterpretdcl! ru. 

Pohlod na poro;u 
!· lll. rot!níka PR7X CJF 
l/USlQUE FOI.KLO-
RIQUE DE RADIO 
RR ATISLAVA. 

Sn!mka: J. Kobza 

•tovfích spevdckycl! skupin. Tohto roku 
~a po prv!) raz stíta~tlo s típravamt ru
!lov,tích plesni pre zbor c2 cappella. Indl 
- v ka~dom rol!ntku sa str l eda;a rôzn~ 
fYP.l/ spracovania hudobn~ho fo lklóru 
rôznych !dnrov a obsadenia,' kategória 
autenttckfích foriem Je stdla, Ibaže t tu 
sa menia podmienky podla rôznych ty
pov lullovllw· hudobn'dho pre;avu. Po ro-

koch, kedy tdto súta~ pravidelne ka!tdO· 
rol!ne udelute cen.lJ za naflep!Jie rozhlfr 
~ov(! sntmky, mo~no badať nesporný vzl 
~tup v tírovnt súta~n!ích nahrdvok. Pr i 
hodnoteni sa vychddza z predpokladu, ~li 
nesúta~la rôzne ľudov~ kultúry navzdJom 
a teda nemo~no stavať ludovg hudobntí 
pretav fedn~llo ntíroda 11ol!t ludovef hud
l:e - ntfi'Oda tnlho. Rozhlasoud sntmka 

V redakcneJ dramaturgtt sa pretaÚu1e 
vqraznd snaha po aktudlnostl a at· 

rakttvnosti folklórnych relácii - a teda 
í nahrdvok folklórne/ hudf]y. Tdto pôso
/Jivost so doctelufe rôznym spôsobom, 
predov~etkým v!)berom z folklórne! tra
diele, ktorg st vy~adufe aJ tsttí teore· 
tlck/1 pripravenost a dobrú znalost pri• 
mdrnych l sekunddrnych prameiiov lu· 
dovej hudby. Nemalfj v'ýznam md at 
~prdvny v.f}ber skladatel'a pre ten-ktorý 
typ nahrdvky a do tstet miery a; po
kyny pre rt!žlu a techntckt! stvtlrnente 
nahrdvky. Poztl!ntí vphodu ma;ú tte roz· 
t-zlasov~ stanice, v ktor.~ch okruhu p6· 
~obnostt te sdm hudobn.tJ 1olkl6r atrak· 
11vny, ale uktfzalo sa, ~e takmer v§ade 
te mo~n~ hladat "bartókovsktí cestu", 
t. f. obfavovat hudobne cenn~ archatc• 
k~ typy a sptftat tch so stíl!asn'ým hu· 

dobn.fím myslentm a s ntfrol!nou ume,; 
leckou prdcou dne§nt!ho skladateľa. Ar· 
chaizouanle nte te ntfvrat do minulosti, 

. , J..P,ok~ "" z. Jtr.1t 

\ 
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• VO VYDAVATEĽSTVE PANTON vyšla pomerne rozsiahla 
monogt•afla Václava Holzknechta ISA KREJCI [250 strAn] . Ct· 
tatel v rtet nájde zasvätene a zau tlmavo op!sanú nie prlli~ 
radostnO, nie v2dy Iahkú a rovnako nte vždy úspešnú cestu 
Františka - sk rátene lšu - Krefč!ho, ktorý vykonal vera pre 
česk(J hudobnCí k ultúru ako člen hudobneJ skup iny Máne5, 
ako dirigent rozhlasového orchestra v Prahe, tvorca opernťí llo 
sCíllot·u v Olomouci, d ramatu rg Nát•odného clt vadta v Prll ho 
a sllledlltef - najvýraznojill p redsta vttei českého hudobnťíhu 
nr.oklfiSICIZmU. 

• NÁRODNEMU UME LCOVI J. J IN DŔIC I JOVI jo vcnovanf1 
nove!k~ .~l touogru tt a An tonín a Spold u, mJZvllnli "Ctwcbko, clo· 
mov muj , k\orú vydalo Západočeské vydavoteľstvo v Plzni. Ntt 
jef Sll'llnkach ožlvA človek, k torý svoj veľký talen t, s itu a ak 
bolo. treba af pen iaz~:~, venova l pozna niu, uchovaniu a roz
mnor.cnlu hud by a o~ ta tného kultúmeho dedičstva svo 1!1o 
k r:aja. Menuj me tu aspo11 teho 8-dtelny ,.Cilodsk9 spevnlk" a 
nurodoptsnťí zbie r·ky, dnes uchovávané v Múzuu Jindľlch~ 
Jlndi'tcha. 

• K 20. V?ROOIU založenia KVARTETA MESTA PRAHY vy· 
do l Symfonický orchester hlavné ho mesta Prahy FOK mono 
gt•ttfiu Rattbora Bud1ša o tomto telese. Súbor patr! trvalo 
k popredným československým komorným telesúm, o jeho vy
stllpentach prlnAša knižka rozsiahl e ptehfady a tabufky. ktoré 
spracovala Jarmila Veletové. [ Obsfahlu doku me ntáciu maftl aj 
dve pred chédza}úca monogra fie. Spom!nané knihy sa vyzna· 
ču lú a utentlc koscou, preto:te autori p!sah o luďoch, k torých 
dlhé roky pozna li - n ie len pracovne, a le aj osobne.] 

• MONOOHAFIA ADAM VÁCLAV MICHNA Z OTRADOVJC 
to pr!lcou llterllrno·h istorlckou . AutoJ•ka Zdei'\ka Tichá fu vylla· 
la . v Mol,?ntrlchu - ed!cta ,,Odkazy pokrokových osobno~tf 
liiii1Uiostl , l kaď Sl autorku knihy vs!mu Adama Véc l t~Víl 
Mlcl1nu len ako básnJku, k torý vedel clo svojich veršov z ob 
duiJIH ba roka vlo~t f myslell le a cltenle svojho núrotln, jo tu 
možnosť pre buclobného bťiclato f fl , uby sa porovnóvu la Mtc h· 
nova hucloiJna tvorba s lileré rn ou. Okrem početných umelec· 
kyc h fotografii, zobra zu jtícJch výlvRrnťí a Hrchilektontcke d ie
la Mlr: hnových súčttsn lkov. ob5ahuje kniha aj úplnťí texty 
Mrch novýc h piesni zbierok [Ceské mt~riánska muzi ka, Lou tnH 
česká a Svatoročn1 m uzika). 

• DNI BELGICKEJ KULTÚHY V CSSR mali na svojom pro
grurnc Okrem stíboru Consortt um Antiquum [o klot·om sme 
plsttli už v minulom čisto 1-12] aj vyst tiponill Vtt lonskliho ko 
mornóho orchestra. DJ1H 17. IX. účlnkovttl s ubo1· v Bansk(j t 
!ly~:>ll'ic r , 18. IX. v Piesť<tnoch a 19. IX. v Trna ve. Sli bor nesto 
meno SVOJho sltlvneho kra ja na - husrovOho virt uóza a sk ladd· 
tefél E.ugčna Y:,ayea. Obsélden lm d pn stupom k ln terprelllct l 
poukttzuje súbot· no istú podobnost so SKO. Hrá sviežo odu
sevnen o a s muzikuntskou dravosťou. Vo verm t dobrom 'svetle 
sa pr·ed:;tavlia zoklddate!ka a u melecká ved(tca súbo t•u Loltt 
BoiJescová oko sólistku VIvaldiho Koncer tu a mo l pre husiu, 
shtčlky a continuo, op. 4, č. 4. Popri Vlvttldlmu zat·ad ili bel· 
gu;k! hostia do programu ešte dvoch bat•ok ových majst rov -
Gerntaninlho (Concer to grossa g mo l, op. 3, č . 2 ) a ll!lndla 
l Orchestrálna hudba z opery A Ieina ). V dt• uiJ et čns li koncertu 
odzneli dielt~ Rossin iho (Soná ta In C č. 3 a E. Ysayett ( Vo r·táclo 
na Pogun tniho tťímu ]. Posledná sk ladba , l< lo ra mú vtr l ttúzny 
churokter, bola zéltažkévojúcou skúskou n a tec hn tcktl zdatnos!' 
a presn ú súhr u telesu. Va Janský komorn ý orcllestet· clllstojnc 
reprezen toval vyspei(t belgickú hudobnCí kult(H·u. 

• V~CHOVN.€ KONCERTY: n ovA sezóna su otvori ln aj pro 
v~cbovnó koncerty. Dtiu 8. 9. v BI'Aiisirtvo ho l koncert s té· 
mou prO skoly Il. cyklu Stretnutre so symfóniou. Slovonslo.ti 
Jllht~J'tnóniu dirigoval Svetozár i>tur. Dr'lft 19. 9. znčall !.d v5-
chovné koncerty at mimo Bra ti~lavy H to v .1\oSlciach, v Pr ie· 
vtdzl, v Bunskoj BystnCJ, v ľrešť<tnoch, v Senici, v Novom 
Meste n. V., v Považskej Bystrici , v Rimavskej Sobote v Lipt 
Miku lási, v Ptichovo ll v Zlllne. ' · 

e• NOVA SLOVENSKÁ ZBOROVA TVORBA: SIIF rozmnožtl 
vtu.ceré zbory súčusných slovenských autorov. v tituloch na 
ehadzamo: - lgot· Bázltk: Domovina našu, miešaný zbor a cap
pella na slová G Hupku, Igor Bázlik: Svetlá noci zemou. moiú 
kantáta pre miešaný zbor a cappella na slová Kamilu Peteraja, 
Igor Bázlik: Kylfco pre mam u, tri jednohlasné plesne pre det
ský zbor a k lavlt· na slová Kamila Peteraja, Juraj Benos: Trt 
~enskťí zbory, Vladimir Bokes: Tr i slovenskO ľudové ~lesn e, 
u p t·avy ľudových piesp! v modernej hal'lnon tzácll, Ladislav 
But•las : Sesr básn i lásky pre veľký m iešaný zbot· llél básne 
Vlad tm!ra Re!s la, ven ovan é Medziné rodnému roku ženy, Ivan 
Hrušovský: Madrlgalová sonáta, cyklus štyroch mfešan 9Ch ziJo
rov a cappella vo forme cykllc l<e j sonáty na tex ty c. Pave· 
soho, A. O~enáš: Slovensko moje ... , reed!cla mužského zboro 
na slová P. Koyša, A. Zeman ovský: Spev o matke, pJthlasný 
miešaný zbor na t ex t J. Smreka, A. Zoman ovský: Lúčim Sil, 
rozltlčkový zbor n a slová J, Zborovjana v úprave pre sOlo. 
miešaný i ženský zbor a harmónium [organ ), J, Zimmer: Dva 
m užské zbory. 

• V ROKU 1975 LITERARNE A HUDOBN€ MÚZEUM v Ban· 
skcj Bystrlct prijalo pollt!cky významnú, pr·ucovne nút•očn(J 
v ýskumno-dokumentačnú úlohu " Idea SNP v hudbe". Ukon
čenie tllohy jo p lánova né v r. 1984 pn prlleWostl 40. výro· 
čia SNP. V prvej etap e zuslall odborn! pracovn lcl múzea osob 
ný dotazn!k 240 skladatelom a m uz!ko lógom celel CSSR, pre
stredolctvom ktorého chcú zlstit, ktor! autori sn zu~ostnlli 
aktlvne SNP, aké skladby a teoreltcké p ráce vznikli o Povsta 
ni. V druhej etape (1981-1984 ) bude m úzeum pokračoval 
v priesku me a v d okumentácii aj v oblast! Inonárodnej, nalmi.i 
sovie tske j tvo rby. V jubilejnom r ok u 40. výročia SNP bude 
vedecká konferen cia, ktorá má zhodnoti ť ume ieck 9 a Ideový 
význa m te jto tvorby pre naše d e jiny. Referá t a štúdie maJú 
byt publikované v zborn íku. Katalogizačným systém om s Cí do· 
ste r od borne spracované diela od 36 slovens kých a 40 čes
kých h udob ných skladaterov, m uzlkológov a odborn!kov. Ce l
kove je dosia l evidovaných 148 skladieb a 12 publik ácii 
s povstaleckou t ematikou. 

• "BUFFONESCA PICCOLA" - sklad ba Júliusa Kowals kO· 
ho zaznela v septembri t. r. s úspechom n a p rvom symfonic
kom koncerte n ovej k oncertnej sezóny v Goth e v NDR. Mes t· 
ský symfonický orchester Gotha viedol jeho šéfdirigent Ger
har·d Rolf Bauer. Z ohlasov na toto predvedenie vyberáme 
z domáceJ nemeckej tlače : 

" ... úžasné, čo tento čarodej orchestra dokázal vyťa1ltt 
z malého motívu. Motoricky sa derúc dopredu s trieda bufiový 
rytmus s príjemným trojdobým tAktom, vse tky orc hestráln e 
skupiny sl prfdu na svoje - poslucháči t!e~ i Vei ký úsp ech 
pr!tomného skladatefa." 

" . .. jeho (Kowalského) "Malá predohra pre symfonick ý or 
choster" s titulom "Buffonesca piccola" znamenala ďalšie roz 
marné strotrmlle s jeho dielom. Je to v najlepsom s lova zmys 
lo zábavné, skromné, formovo jasno č lenené a k tomu znamP 
nite lnslrumentovRn é dielo, model'né a pt•edsa n lo vykon!:truo 
\'Ono oxper!menlátorskč . .. Harmónia jeho va lčlkovej epizódv 
je, zdá sa , jemne ovplyvnen á Mar ionettaml pr o k lavlr B. Ma r 
tlnú ... " 

" ... Koncertná sezóna v našom meste zača la " Buffonescou 
p lccolou" sllčasného slovenského skladatera Júl!usa Kowalské· 
ho, orlgln álnym, rytmicky diferencovan ým a farebnou lnš tru· 
mentácfou poznačeným malým orchestrálnym d ie lom, ktoró 
za pr!tomnostl autora zožalo zaslúžený úspech." 

SKOLA A HUDBA 

Pre a proti. • • 
Každ~ umeleck~ sna~enie -

ak md dosiahnut suot cter -
musl sa stretntí.t so zó.ufmom 
ueretnosll. Mlad~ho umelca to 
aktivizuje, uzdy znova a zna· 
va tn!iptru}a a dodó.ua no11ý pra
counfí elán. V stít>asnost l exis
tuje nlakoľko spôsobov, ktor1í· 
mi su lnterpreLI dostdvattí. do 
povedomia vere,no~tt, imprest1-
rlov, kritikov a in!ltllúcll , zao
herajúcLCh sa umen/m. Nafbež
neti>í a možno naflstejší spôso/; 
te fo r m a s at a tt. 
Sólistiek~ umenie samo ose

be. z keď je adapt vo ve/kel 
m1era talentouany, nemtfl,wtnt> 
vyžadufe d/M, fyucky l dusev
ne namáilcw~ Sltíclium. Co vsak 
prináša pre mlaclél!o umelca 
l•asto nl eko/ koroCnô prtpravo 
110 /Bdlnú sútat? Ak~ ~a tel 
klarly a ztlpory? Ak!í rezultát 
z ne} vyplynie v prlpade tí.spe
chu, l'i neúspechu? Mnohl umel
ci, J.·torl prešli krs/om súťaže, 
spoznali wý!lenú psyclzlcko-fy
zickú zdťat pr / hre pred pu
rotou, naznaCufúcou l to tW/
men~ie, sotva postrelmuteľnť! 
:akollsanlc. Pred porotou. k/o
rá mozno at neúmyselne IJýlht 
rozlične ouplyvlwv1má. Kate/cl 
porota tati~ cltlluc-neclllwc mu
sí taktizovať z rozlll:míclz pr• · 
tln. Móžu ro byť a.~pekty na
cwnálne - pretauufúCe sa naf· 
mii u medzlntlrodl!ýcll súta
zlacll, ale/Jo osobn6, kde ma1ú 
wo}e "tellez•:a u ohni" zav~< 
i ttenuvw puror. IJecil•lll r/Q 
i:.tef nuery vla~tnym1 l!k·liscno:.
tunll a vku:,om. Napokon zo
hrdou c~tú úlulw a1 odowa pub
lika, ktord s uiU:!;Im zäufmom, 
N sympatiami sa prlklc1iw k 
nic>ktorým zndmef!ilm szltazca
ctm. 

Pokúsme sa zhrnú( vyllody a 
nevýhody stí.taží pre mlad~ho 
začlnafúceho umelca: l . V prl
parle úspechu sa mu pravdepo
dobne zaručufe anga~mdn na 
niekoľko koncertov. 2. Popula
rita v tlači, telcvtzll, rozhlase 
atď. 3. Určit~ ZV!íSenle seba
vedomia, polrebn~lto pro ďal~f 
rozvo/. 4. Prebudenia vtll!Sle-

ho pocitu zodpovednosti a tým 
zvyšovanie umeleckgch ndro
kov na ďaWu koncertntí. čln
nos(. 5. Ztskavanie zntlmostl, 
priateľstiev, ktoré vývattí. pre 
mlad~ho hudobnlka povzbudivé 
a cennd . 

Negallvne strtínky súť aii? 1. 
Dlflá, tednostranntl priprava na 
súľa!t obmedzute harmonie/cd 
rozv/fante mlade/ osobnost! a 
fef umeleckého rastu v cele/ 
!icrke. 2. Nebezpečie celkouť!
ho nervov~llo i fyzlck~ho pre
ťaženia, ktor~ može vyústiť až 
du dlhotrva;úceho zdravotn~llo 
defektu. 

Mladý adept súta!l 1 najprv 
ako pozorovateľ 1 by sl mul 
predtým, ako ~a rozhoc/ne zu
ta:.tnit sa, overlt ndroky, úru
vet), celkovú sllutlciu a atmo
sf~ru podufatla, skonfrontovaf 
si suote predpoklady, aby po
lom mohol zodpovedne prlstú· 
pit k zdpolenlu. Za vel ký ne
c/ostatok povazu1em skuto~nost, 
že casta kandidát , ktorý v pr
vom kole neuspe;c, mu~c sa vra
tiľ dumou. fe predsa znélmc, ze 
kwzdldtltovl sa neodporúča po
cúvať súľažlacicll pred feltC' 
vlastným uystcípenun. Tecla 
tycll, ktorí hra/ú pred nim ne
pocufe, a potom, ak mu hra 
Ili.! VY tele, ani 1 ý ch le p~tc/1. A 
možno ;e to pró.ue perspektw
ny mladý umelec, ktor.l/ !Jy v 
budúce1 siífa'íi - na zc1kl ade 
u~kan!)ch skúseno:,tl a vla~>/111'/ 
prtl·mllvos/1 - mo/cul dosial!· 
IWť Úi>JH!Ch. 

Na prvý pol/laci :.a zdd, ie 
preva'íufú vyhoclzt. Stole fi! 
v~ak prllomntl otázka, Cl v pr1· 
par/Q neúspeclw sklamaHle, 
strata idetllov, ktoré ella pra11é· 
lto umelca a ddvafú mu ndpl1l 
a zmysel života, neprevdtla vt1-
lw na druhú stranu. Ideály 5Q 

clotyka/ií nafltlbslch kore1lov 
ľudske/ dui>e, at keď vieme, Zn 
sklamania - naopak - prlntl
~afú zacelenie a prelllbenle Ct· 
tovostl. 

Vel/cd zodpovednost padti na 
pedagóga at tn!Wtiíclu, ktord 
vysiela mladt1ho adepta na sú-

faZ. Treba st v prvom rade 
ouer it, l:i adept ;e tzv. " súta:. 
ný" typ. Ct popri dokonalom 
technickom a muzikdlnom 
zvlddnutl predpisaneJ ló.tky, do
stal uZ at určlttí. pódiovú pred
priprava, N vlastn! dobrg hu
dobnJÍ ntlstrof a hlavne, čl 1e 
dobre psychicky vyzbrofený na 
vSetky okolnosti. PoC!tať musl 
t s prehrou a vedier, že bodo
vac! výsledok sa nemusi zho
dovar s 1ello oCakdvanlm. No t 
tuk te d1~kutablln~, N sa vô
bec ncôte merat umenie na de
:;at my bodov. V ecl l: a st o rozdie· 
ly medZL prv1ím a piatym, čl 
ósmym miestom býva/ú oza1 ne
palme. Koľko ráz 11111e svedka
mi, že lauredt ovencený mec/ai
lanu, zapadne do nezndma a 
"nelauretlt" sa stane sldvnym. 
Ozutstn~ umenie siaha rozlwcl
ne za bodovacie bloky porot· 
euv. 

Ako u~uk umožni( mladým, 
talentouanym umelcom, aby 
bf'; ii/resou saťaZ!, v atmosf~re 
umeleckého uuornenla ukc1zalc 
~VOfe umenie na medzindrod· 
nom fóre? S1ttld nafvýhodne;
Sia ;e f orma prehliadky. 

V Brutislove, na restlvole 
BIJS, su pravidelne uskutoči'luje 
takýto druh sútu:Ze, tzv. Inter· 
pódium a Medzinárodná trfbú· 
110 mladých Interpretov. Je to 
prehliadku mladých, talentova
ný~h hudobnfkov rôznych km· 
Jfn, ktor! tu reprezen tujú seba 
l svoju lo·ujlnu. Umelcom! na· 
vrhnutý prognrm koordinuje ve
denie festivalu u výkony počú· 
vajú l hodnotia - okrem pub· 
li ltu - pozvonf kritici, zóstup
coviu koncet·tných agen túr a 
umolcf rozličných štátov. Tých
to podujutl sa zCíčastt'\ujú zvä~!· 
šu mlad! umelci, ktor! už majCí 
za sobou !stO skúsenosti a 
úspcrhy. Vefml dobre sa u nás 
o-;votlčuje aj Prehliadku mia· 
dých koncertných umelcov v 
Trončf"nskych Topllclach , k to· 
t'ú úspesne poriado každoročne 
zss. 

llodobných akcit prebieha vo 
soťte vera. Ak ma/ú vopred sta
noven~ umeleck~ t vekov~ kri· 
t6rlt1, zaručen~ opttmó.lne pod· 
mle11ky - bez stresovýclt napä• 
ll - te tu vzácna prlleZitosf 
pre mladých umelcov, aby do· 
ktizall svote vedomostt a nada· 
nic. A to te azda nafprl mera
Hef!il sp6sob prenikania mlaM
ho umelca na koncertn~ p6did. 

ALBIN VRTEI: 

Televízny zápisník 
Cs. te levízia - Illavllá redakcia hudobného 

V)'Sielanie v Bratislave st za roky existencie utvo
rila vlastný p rofil a má na svojom konte rad 
hodno tn ých relá.ci!, hudobn ých cyk lov, preno
sov z koncertných porlujatl, niekoľko televfz. 
nych Inscenácii opiCI' a m nožstvo hudobno· 
vzdelávac!ch akci!. Redakc ia Hudobného ži· 
vata sa rozhod ia otvol'lť n ovú s tá lu rubriku 
,,'ľctev lzny záplsn!k", ktorý sa bude str ledat 
~ .,Rozhlasovým z(rplsníkom", aby takto pro
pagoval l zu u jlmal hoclnotlacu stanovisko k 
novým h udobn ým prog t·umom oboch Institúcii. 
Jednou z prvých hotlntlt, ktorej ven uJeme mies
lo na strtinkoch nlíi.ho čosoptsu, je predpre
miéra televízneho spracovania Pucciniho Tos
kr. Prtpravlla Ju Hlavná redakcia hudobného 
vysielania [dramatur·g Ján Tó th ) so stábom (re
il~(:r·: zasi. umciP.C V~c lav Kaälfk, kmneroman: 
l.ildislav Strit~ . zvukov(t réiia: Eugen Szi já r 
tó: scéna: or·chllukt L. Hupko , kostýmy: J. Ru
žička) . V hlavných u tohclch: 'loscu - Božidara 
Turzonovová, spieva Elena Klttna rová, Manu 
C:uvaradossl - Pete r DvOl'ský, GrOf Scurp1a -
Stdan Babja k, orchester SF a zbor· SND dirl· 
gujc Tibor Fr ešo. Predpremiértr sn uskutočnil>~ 
19. 9. t. r. v ST. Roollzétorom a hlav n 9m ak· 
ti!rom inscentícle sa podnrlltt verm r dobrá prá 
ca . Te levlzna podoba opery (sk ráten(! na 9.? 
minút vyslolocteho času ) jo priam ukážkou . 
ako by sa podobné diela ma li reaiizovat. Dlelo 
ja vyro vnan ým ce lkom po každe j stránke -
h erecky l speváck y výborn é v91wn y, vk usne 
vybra té a r lešenó interiéry l exteriéry, dyna
micka kame t·a, orch esh·á lno 1 zborové party 
prec!zno naš tudované. Telev!zna Tosca zan e
chala dojem tota litne p Osoblvého d iela, ktoré· 
mu možno vytknúť skutočne len niekoľko de· 
ta !lov [napr. n edomyslená záverečná scéna, 
kde h lavná h rdinka v samovražed nom člne 
mizne zo scény tak, a ko by skákala do prie· 
pasti chrbtom dozadu - rozhodne neprirodze
né - a s tráž, k tor á ju naháňala, pozerá za 
nou opačným smerom . •. ) . 

Dielo sa nakrúcalo v Bratislave - v Prima 
ciálnom p alác!, v býva lej t ržnici, vo františ 
k ánskom kostole a na Bratislavsk om hrade 
Tieto pr iestory ba ll vhodne oživené a vytvé 
rali dobovú atmosféru. Vkusné kostýmy bol · 
priam výtvarn e riesené. Režijne, čl u ž v hudob 
nom. a lebo hereckom s tvárnen! nebolo stop · 
po exa ltovanosti - dielo pôsobilo realistick) 
doslova moderne, boU podčiarknuté tie čr t 
d rámy, kde dej a konan ie jednotilvcov st1 oc 
v!ja tak , ako by sma k onall l dnes - za Ví 
spravodlivosti, za Ideál pokrok u, za lásku . 

Prekvap!la predovšetkým Božidara Turzono 
vová, ktorA herecky, ale predovšetkým p lay 
backovou prácou doslova fascinovala. Spevác· 

Peter Dvorsk{j ako Mario Cavaradossl v ope
re Tosca. Sn!mka: E. Hol19 

ky 1 herecky výborne zvládol postavu Cavara
dossiho Peter Dvorský. Bola to šťastná volba 
obsadenia. Spevák herecky - prot! minu losti 
- vera ztskal, čtm aj po hudobnej stránke 
bol jeho výkon výra..:ovo plnší a presvedčlvejšf. 
Lyricko-dramatický soprán Eleny Klttnarovej 
bol rovnocennym partnerom vokálneho prejavu 
DvorskOho. Nosa popredná sói!stka odviedla: 
vvrovnaný vykon v colej lnscenác!l, viac vzru• 
chu a dramalfzmu sf vy:i:adoval jej prejav v p o• 
sledných scénach (zabltlo Scarplu, stretnutie 
s Cavaradossim o lučen lo s n!m) . Scarp!a v 
•,tvl\menť sOilstom opery DJGT v Banskej Bys· · 
' r1ct Stefanom Babjakom zapadol vhodne d o · 
eztjného zámeru - kreovaný jednoducho, bez 

:by točných gest - jednoznačne záporná po• 
,to vn. Herecky 1 speváclty bol na vysokej úrov· 
lf. 

Premiéra telev!zne j podoby diela je pláno• 
vaná na vianočné večery. Bude to hod notn9 
príspevok Slovenskej telev!z!o do spestrenia 
vianočných pL·ogramov. v. Zll'N.A 



i Berlínske dni 
B hudby a divadla 
Sviatočné vul:ury XXI. BERLI NER FESTIAGE DE~ 

:XHEATERS UND DER MUSIK (30. IX. - 16. X. t. r. J 
s(a na rozdiel od Bralisiavsk9Ch hudobn9ch slávnosti 
venované rôznym formám hudobného a divadelného 
umenita. A tok okrem koncertov v slávnostne vysvlelo 
nom Paláci republiky, v Komickej opere a v in9c.;h 
muzick9ch súlucil l:lcl'ilna venujú početné divadelné sá· 
lv svoje p l'icstory hostuj(•cim súborom z oblasti či no 
l1erného, baletného, blibkového, resp. pantomimického 
umeniu rôznych nťu·odných kultúr. Tým si Fcsttage v y 
tvára jO ~irokó divácke zázemie. Ich Ideové motto j<' 
proklamované ako snuha u predstavenie najprogresfv· 
nejsfch tendenclf humamstlckého umenia súčasnosti. 
pričom sa systemalicky každ9 rok predstavujú svojimi 
špecHick9ml umeleckými pre1avm1 mladé kultúry roz 
vojových krajfn. A tak l tohto roku (okrem vy~pelýcl · 
európskych kultúrnych krnjfn - lepšie povedané "Iru 
dičných kultúrnych kraJin"] mohli berlfnskl festivalov' 
hostia sledova! aj mongolské detské divadlo z Ul!m 
Batoru, alebo tanečný ~úbor folklórneho zan:cran:u 
z Kuby, pripadne Tunisu, Sr! Lanky, nehovoriac o doly 
koch s velkou indickou hudobnou kultúrou, ktorú v Pa 
l áci republiky reprezentovali dvaja indickí tntcrpt·ett 
na tradičné fudové nástroje. Súčasťou Festtage boli 
ll j Dni divadelného umenia CSSR v NDR, na ktorých 
nás zastupovall činohry pražského Národného dl vactiH 
a SND. 

Gisela Schräterovtl a Ruggiero Orojino v Alde. 

Pre hudobného pozorovateľa teda nept·inúšn Bcrlfn 
v podjesenn6 dni taký a tok zúi.itkov špecif i ck ú hu 
charakteru, ako nnpr. tohtorotné Xlll. BIIS, no v bo· 
h atoj dramaturg ii, smerujucej pred ovsetkým k clom(ICU· 
mu konzumentovi, je dosta tok priestoru na kon ľron l <l· 
clu stavu st\časného výchoclonenwckého kultúrneho dl· · 
nla s tým, čo sa clcje v socialistických a pokrokovo 
ori entovaných zahrunlčných kraJinách. je len pochopi 
tefné, že centrom pozornosti hudobného kritiku sú uz 
tradičné dve oporné scény vysokej umeleckej út·ovne: 
Deutsche Staatsopcr a Komlsche Oper. Tu sa sústrcdllu 
1 pozornos! festivalových hosti v druhý večer Fcsttag:J, 
pretože práve Komická opera priniesla l. X. t. r. pru· 
mléru Gluckovej Illgénie na Tauride, predposlednej jo· 
vl skovej práco sklacla tola, ktorá dovŕslla jeho reronnnl\ 
dielo. Pre rctlsérskc osobnosti jo vždy ťažkým orieskon, 
1nscenovat Gluckovc námety, plné páthosu a vnútornóhu 
dramat!zmu, k toró čerpajú sujet z ontlck9ch dejfn -·
v danom prípade z Eurlp idovet drámy. Za najväčš! pd 
nos Inscenácie ,.dt·uhej" Ifigénie považujem sústreden iP 
sa na hudobné hodnoty Gluckovej javiskovej práce, kto 
ré nestratili n ič na kvalite ani po 200 rokoch ot! svojo! 
parížskej premiéry. Režisér Wolfgang Kersten si uvc· 
domtl, že toto dielo nemO~e rozohrať v zmysle r ea lis 
tick ej drobnokresby, na akú si\ diváci zvyknutí práve 
na pOdo Komickej opery. j eho rozhodnutie: podriadiť 
herecki\ akciu hudobnej dráme, skrytej vo vokálno! 
a orchestrélnoj l!nU, bolo ve!kou poklonou vkusu, ko 
rešpondujťlcemu s požiadavkami dnešného vyspelého dl 
,váka. Koncepciu Wolfganga Kerstena jedinečne potlpo· 
rll dirigent Kurt Masur. Perfektne vypracovaný orche~· 
trálny part však v nijakom prfpade nemožno oddc llt' 
od komplexného dojmu sóllstlckých výkonov a vstupov 
zboru (príznačne nazvaného ,.Chorsolisten cler Komi 
se hen Oper" ), lctor9 znel vynikajúco zladený a priam 
sOllstlcky perfektne prlpravcn9, pričom mu vypomliho l 
:lenský z!Jor Rundfunkchores Borlln. V litulncj uloha 
Ifigénle ho!.ťova lta kyjcvsk(t sopramstka Jevdokija Ku· 
Jetnlkova, spevačka mimoriadnej kultury, ktorá presne 
vystihla gluckovský štýl, neupútajúc na seba pozornost 
v zmyslo speváckeJ hviezdy, ktor á chce zazutriC napriek 
v šetkému a vsetkým, ale svoj vokálny a herecky prejav 
dáva do služleiJ kolekt1vneho cítenia. Z r ežijnej kon 
cepclc poznal:ene t decentným vkusom sa t r ochu vymy 
kal Orest Johna Moulsona a to najmä prehnauou miml 
k ou, pričom ~;elkovy charakter herPckej akcie !Jol zastn 
ralý. Spevá1~ky vša k presvelič ll - rovnako ako Pylacl c
v podnn! Giintera Noumannu. Str etnutie s Ifigénou n ~o 
Taumie bolo tcdn zážitkom hudobnýcll kvalH, podpo 
rených - az nn nic na]vydarcnej~l tanec skýtskych vo 
j akov - aj scénickou vypravou, choreografiou a r ežll 
nou koncepciou. Akousi spomienkou na ve!ké časy Ko 
mickcj opory z doby pôsobenia dnes, zla!, nebohého 
Waltera FelsenBteina bolo zhlladnutic 14-ročncj (i) In-

sconáclc Offenbachovho Rytiera Mudrufúza (Bo rb~! 
Bleue ], kde excelujú protngomsll FeiM.lllsteinovel éry -· 
Hanns Nocker v litu inej úlohe ska rlkovunóho .. hrow 
st rašného" Modrofúza, ~táll! mlt~<lá u cnerglck1í Au ny 
Schlommuvá - ako jeho hlavná p i'Olihrócl<u l3oulottu 
11 Wernel' Endcl'S v úloho krúro Bobéchcll. Nupn11 pos· 
l odný menovaný vytvorii portrét priam nbsurdnej oblud· 
nosti zdegenerovaného vládcu, s minucióznou dľolmc· 
kresbou. Celá Inscenácia je po!>tavon(l prcdovsott<ym 11'1 
grandiózne j režijnej koncepcii, čo vsak ne111ožno tv1·dtl 
( liež tradične l o vokálnych výkonoch, poznnčeny,·h 
najmil dôrazom na forsfrovanie výrazu - na úkor 
hlasovej ku!Wry. Do Komickej opery sta však odci(IVIHI 
chodilo (m ysl!m, 2e v poslednej dobe už nie tak] nn 
hudobné d 1 v ad l o, menej na spevácko koncerty 
tčo zase bolo prfznačné pro spomfnanú Ifigt~nlu ]. 

Tretia návšteva tohto stánku kultC1ry, bohato zupl
ncného rôznonárorlným publikom, bola venovaná baletu 
' tátncho akademického divadla ,.Estunla" z Tal linu. 
liosťujúcl súbor predviedol dva baletné celky. pričom 
I)I'Vý bol venovaný dielam Vivaldiho o Beethovena. Es
tónsky balet, tak ako ~a predstavil vo VIvaldiho Sty
wch ročných obdobiach a v Beethovcnovorn Stvore11! 
Prumethca, predstavuje - na čele so svojou chorcogr!lf
kou Mal Murdmaanovou - súbor, ktorý sn ciofavndomo 
usiluje vnáSať clo klasickýc h tradíci! sovietskeho IJulntu 
novó choreografické prvky, k čomu vsak potrobuju 
nielllll progres!vnu dramnturg iu (nespornú z priloie
nóho pl'chľadu doternjsfcll baletných inscenúcif], ai•J 
nujm!l s(lbor vyrovnaných osobnost!, zu!lor však -
zdá s11 - chýhajúclch tomuto mloclómu cnsemhlu . 
Z mnohých sólis!lckých výkonov zauja l nupnll vý,·nzovo 
sliny tanečník Tiit Härm v titulne1 úlohe PronwlhP.II 
V 110m su spájula kul!(Jrn pohyhu s nohlesou, iwrmom. 
mu:ln5•m prcjnvom a priam pantomimirkým vyjadi'Cilllll 
lst9ch pasá~f. Všetkému však dominoval tane č n y 
v 9 ra z. 

J.::ltta Erklllovtl ako Cl!lo~ a Tiil lliirm v úlohe flaphnL· 
sa. 

š tátna uper a so svojím romantickým a novoromun 
t1ckyn1 rol)ertuérom, uko t~ i medzln(lrudným sóllstlckynl 
oilsu tieufm Je zase stredisl<am strctúvunla sa c titeľov 
mnjslrovskéllo vul<iílneho umeniu. Nn pôdo tejto oper· 
nej S!~éal y mof.no vlcllcf 11 poču ť - ako to dokuzuje a l 

IJohutý prufilový IJullclin, ktor ý jo k dispozicii návstcv· 
nikom - príslusnilwv rôznych národných vokálnycll 
l,ultúr, pr1čom však gros tvoria také hviezdy nt:Jmcckóho 
speváckeho neba, ako je Peter Schreier, pripadne 'lhoo 
Aclam. Na pódi u š tátne j opery účinkuJe aj celý rad slo· 
vonských spevákov (nevynlmajuc hosťovanie nusul 
M. Hajóssyo~ej] , z k torých najpoprednejšlc miesto Z/1· 

ujflllu dnes už medzinárodná hvlezda - Bulhorko Anna 
Tomová-Sintová. Tá je aj magnetom berl!nskoj Toskv. 
nastudovanoj v originálnom jazyku. Mala som všuk mo:l· 
nos! vidieť Pucciniho operu v inej zuu jlmovcj zostavo: 
titu lnú zcnskú postavu totiž pohostinsky spievala švéd 
ska sopranistka Berlt Lindholmové (ináč známa, ako Vl'· 
nikajúca predstaviteľka Wagnerových opier). j ej hosťa· 
vanie počas Festtuge bolo sviatkom pre operného náv 
~tevníko nujmä z h fucllska hudobno-dramutlckého pro· 
prUCOVOillU VOkáinC!JO p8l'tU, kde naslu SkVeléhO prOti· 
hrliča v barytonistovi Theo Adamovi, rovnocenne hra 
túcemu a sptevajúcemu na vysokej platforme ťllohu 
Scarpiu. j eho hrdina je podaný ako zosobncnó a stu 

dené zlo, priamočiaro, bez hrania sl na ,.lnteloktuálnf 
pa rádičky ". Výkon Thea Adama diváka priam mrazil 
dokonalým vykresl ením charakteru tohto vládcu rlmsk•ll 
polfcie, ktorý na javiskách sveta rozohráva už desia t ky 
rokov vefk(l partiu so životmi fud!. Trochu nevýr!lzným 
partnerom spomtnanej dvojice (priam vá!mlvo prežlva 
JúcoJ svoje postavy ] bol taliansky tenorista Ruggiero 
Orofino, sóli sta pôsobiaci v stálom angažmún Stútnel 
opel·y. Tohto speváka sme videli aj vo Vct·diho Aldo 
kdo stvárnil t1lohu Radamesa. Orofino, prckročiac ~ty· 
ridsiatk u, jo este stále hlasovo sviczl lyncký tenor. 
ktorému vsak chyba nadanle pre Javiskové prepraco 
vanio 110stdvy. Ostrednou postavou 1\idy v rézh Erhardn 
Flschena bola vynikajúca Amunrls mezzosopron1slk.y Gi 
so ly Schri.lteruvcj. Vedfu Enriquotl Tarrésovoj (Aidd l 
~etnacej 5Voj jemný soprán na dctallnu hru s vyi:.kaml 
pôsobtht Schr l.ltcrovej Amnm·is plnokrvne, rozdáva jú< 
rovnako :;voj vúsnlvo a dramaticky sfarbený hlus, ak• 
aj vorký herecký tal ent, prlcom vsuh slcvolo dávk.ovuil· 
lul cnzltu v sólistickej Pnsemblove j sC1hro, čo svedč! o se 
ll<id ls•·ipHilf'· a kull01·e tejto popredne t nnmct:lwl sóib' 
"Y· Ako ,.Fisl!lteJ•ova" Mela, tu k Toscn v re)l:l! Ca l'l •t Rih11 
ma ll 7.11éaky tradičného javisl<avého vidcu lo, podporP 
núho nte veľmi štylizovA nou scénickou výpt·avou, zrel 
me vyciláclzaj(acou z tradfcH nt!meckej scénogrRfiP-, kto 
1'(1 si zak ladá najmll na vizuálnej efektnosti - už mA 
nej túžiac po druhom pláno myšlienkových symbolov 

T. UllSlNYOVÄ 

Anna Tomová-Sinlovtl a Tlwo Adam v berllnskeJ In· 
~cenácli opery Tosca. 

Súčasne s otváracím koncertom Berliner Festtage 
v ľfiJjci rcpuiJIIi<y uskutol:nll su v Numcckej státne J 
upere koncert komorného orche"strn tnsh·umr.ntale de 
France z Paríl.u. Umelecký vedúci súboru j ean l'ieľi'O 
Wallez je znán1y fruuc(azsky huslistu. Súbor vznikol 
roku 1968. Iuterprutujc predov~ctkym dielu fra ncuz
skych mlljstrov 1'7. o 18. storoéiu u cllolu s(ll:Hsný~;ll 
11 aucúzskych sklaclatclov. V prvej čt~stl konctJt tu od
znt;h: Koncert A uu1· pro sll\Cik y Antonia Vivaltlih u, 
J.-oncert pre husle a OI'Che~IUI' A dur j ean-Moric Lcc lu•
ra u Koncurtantná <;ymfGnlo (; dur pre dVOJO hu~lí rt 

orchester ud Josepha Cho~uliera Saint-Georga. Tu:lO 
sl.lud!Jy boli lnterpn; tuvuué s vyruzuvuu netcdnutnostOl', 
ktorú bold :..preVéHizuna technlt:l\)' llli kuznll. Az v dru
hej cnst1 koncorlu su orchester ziJuvll mčitej nervo
zity u podal uuwl ccky hodnotný vyi<On, vyznucn1út:l su 
honwgénnosfon u hll>okou citovou výru:wvostou l Ylm;
Yang od André Jnli~ ota u Konc:crt cl mol pre dv o tO 
husi! tl orchester J. S. Hachtl J. 

Význomn yn1 hosťom fusllvulu bol tullansl<y l<lav frn y 
Vil'lliÓZ l\1uuríziu l'ulli nl. Diltl l. Ol(l{JIJI'II 111tll I'CCIIUI 
v I<onnckl:j upu1 u u tJ. uktóiJf'll ' lll'!li - tillnlluž - sóluvy 
part tduvirn!:IIO iWIICUI'lu sur.usnúlw tuliunslwhu sklu· 
Uutuiu Giacnma Mnnzunihu. Heclltíl Mlluriziu l'olilllliiU 
pu l rll k lfiiWh!!.l(ÓillU Vlvrt: lwlenlu lnst iVO iu. S nouvcn
li' IIHJU kum:u!tlrovt~no:.tou ,, j1!1111lo rozlfsonou výrmwvou 
i,iJ·kou i h1t>kuu zahral J<luVJIIlll Sun:Hu A du1· op. post. 
Frun~o Schuberta a 1\lt~vir n u sonáiu H clur op. lOti 
Lud wiga ~an B•!cthu~cna. Muurlzw i'oiiinl pntrl k l lttj· 
v~nWllliH)J~im •utcqm !tom !liol ull S('hllnburgu pu Bou
ll lit, !:itockhausenu " Nona. Zw·uvon je io <~llga:lu
vuný, l\l'llicky mysiiun unwluc ;lj v ohlnsli spoloť:c n
slo.c). Uspuradlava koncerty pre pr,tcujucich, hrú v kui
tume m<'IIL" a·uzvinotych oblustiucll svojo! vlasu. Spolu 
s ďul~iml pokrokovým! umulcaml, p1·edovSt1tkým so svo
ji mi prlcilelnJt GlorgJom Strehlet·oan, Claudiom Abba
dom a Lu1gi Nonom sk(IJIIU nové lormy hudobneJ ko
muulkúcle, zúčastfw je sa na politickom boji tallam,ktd 
robotnlckej triedy. Na jeho druhom koncerte v Komic
kej opere (6. októbra l odzneli tri dtcla súcasnej huci!Jy 
(Hen r yk Mikola j Gorocki Tt' i kusy v starom štýle. Gia
como Manzuni Koncert pro klav!r a orchester "Masse: 
Omaggio ä Edgur Varcse" a Vitold Lutoslawski Knillil 
pre orchester) . Vyni kajúco znejúci orchester dirigoval 
poľský dirigent Andrzej Markowskl, séfdlrigent a ume• 
lc.cký vcdúc1 Núrocl nej filhormóme vo Varsavc. 

Di1a 5. októbra bola v Apollo-Saalc Staadsoper pre
miéra troch opern ých jednoaktoviek od Paula Hindemi
tha (Tam a sp~lt], Kurta Weilla (Cá1· sa fotogrufuje ) 
u Mischu Spolianského (Zavolajte pána Pllmmai]. Pred
~tuvenlc bolo veľm i zaujlmavé vytvorenim dobovej at
mosféry nielen na otvorenom javisku, alo aj v sá le 
u vo vstupných nuestnostlach divadla. Mladi umelci v 
J!ldnotiivých dielkach ciokézali - na vysokej umelec· 
kej bázo - spojiť spevllcku, hereckú a dokonca 1 taneč
nú zložku. Dokonalo Interpretovali Intelektuálny, herec· 
ký 1 hudobný humor. Uvedenie týchto troch avantgard~ 
nyclt diel spred päťdesiatych rokov bolo l dramaturgic
ky v9znamným člnom. Ved výsmech malomeštiackeho 
snobizmu a 1e11o sprievodných zna kov 1e este aj dnes 
aktuálny 

Baletný súbor "Estonia" z Tall inu stvárnil (ai<O sme 
u2 pripomenuli) aj známe Ravolovo dielo Daphnls a 
Chloé, balet estónskeho sklaclatera Voljo Tormisa Let 
lubuU a Návrat st rateného syna od Sergeja Prokofie~a. 
Všetky tri diela boli výsledkom chm·eograflckej a Insce
načnej pr áce Mal Murdmaanovo], zasl(lžllcj umelkyne 
Estónskej SSR. Za desa( rokov pripravila umelkyňa 
16 lnscenácU z diel sQčasných estónskych a sovlotskych 
skladateľov, ako aj k lasikov hudby XX. storočia. NaJ· 
zaujímavejšou častou večera bolo dielo estónskeho skla• 
dotera Vel jo T01·misa Let labuti. Mal Murdmaanová v ba
letnej kompozfcll zdOraznlla cltovll silu a harmóniu prl
t•ody, ktorú narQša človek. Ale napriek krutému zásahu 
človeka - hat•mónia nepomlnle, l ebo sama pr!rocla sme· 
'uje ku kráse. harmóniÍ a prirodzenosti. Lyrický c1tov9 
obraz skryval v sebe reflexie o ludskom živote. Cho· 
rcogr aflcky bol celý večer postavený na vynikajúcom ta
nel:nom a hereck:Hn výkone sOllstov. Národný nmeiec 
E:stónske1 SSR Tiit H!irm - Daphnls, Alexa nde 1· Ba
slch ln - Cl ovek, zaslúžll 9 umelec Estónskej SSR Via
ccslav Maim usov ukázali obocoustvu, akou širokou šká
lou vý1·azov môžP disponova ť výborný tanečnfk. Cel· 
kový dotem z Juscenáclo bol nnl·ttšený ensenablovs•ml vý
~tupml, ktoré boli často nejednotné u technlckv neisté. 
VPfkým nedostal kom p1 edstavenln hola orcheqtrá lna 
zložka ba letov, lcoo znela velmi nekvHillnP z mg. zázna
mu. UANIELA SLIACKA 



Z jazzových 
pondelkov 

Podujatie, lUiporiadané v .Bratislan po
llas Kultúrneho leta '77 nborna doká
zalo neopodstatnenosť obh nlektorfch 
usporiadaterov, týka júcich sa ekonomic
ke j r e ntabilnosti jazzu; ukhalo sa, ie 
a j v pr ázdninovej sezóne, pri absencii 
velke j časti itodentov, boli koncerty ver
mi dobre navštfvené. 

V t ejto recenzii nemôžeme obsiahnuť 
ko mpletnú sériu koncertov (sp olu Ich 
bolo asi desa ť ), a le len Ich prvú cast -
ko nkrétne p r vých pät koncertov. Dva z 
nich patr ili pražským sQbor om zamera
ným na tradi čný ja zz. Pri počúvan! 
oboch skupln (Classic Jazz Collegium !l 

}Bzz Fiddlers ), sl mohol poslucháč opä
tov ne uvedomi ť typické z naky pražské
h o tradičného jazzu (o kre m uveden ých 
s kupln k u špičke pa tria Studljni skupina 
tradil': niho .Jazzu, Originálni pražský 
synkopický orchestr, Metropolitan Jaz:.: 
Band ) a zárove i\ porovnať tch prls tup 
s IJJ'atlsla vským i fo r máciami (čiže Nový 
trad icionál a Revival Jazz Band ). Dá SfJ 
po•1edať, že prazsk é s ku piny ma jú k 
hud be, ktorú hrajú, dôvernejší vzťa h. 
lnš pirlí c iu herú "z pra ve j r uky" , čiže 
dobre p oznajú p ôvod né nahrávk y n e w
orlean ského, chicagského a newyorské
h o jazzu dva d sia tyc h rokov. Na o boc h 
k oncertoch poteš il vyn a liez.avý výber re -. 
pertoá ru, do ktorého sa dos ta l! 1 sklad · 
b y z n ovuo bjavené a nepa triace do š tan
dardného p rogr amového oki'uhu teraj
š!ch trad ičných s ku pín (v konfera nse 
naviac výstižne c harflk terizovali Zll č len e· 
n ie skla d ieb clo p rís luš ného žánrovéh o 
okruhu). V samotne j inte rp1·e tác ii obe 
skupiny pre ukázal i zmysel pre š tý lovú 
č isto tu, pr itom vsak v ich prístupe bo li 
určité r ozdie ly. Kým Classic ja zz Colle · 
gium sa stále cl ôklacl nejsie za me ria va 
na postupy využívaj úc e ara nžova n á h ud
bu orches trov ra ného swi ng u, j a zz Fidd
Je rs si vš! ma naj mä za č iatky chicagské
h o jazz u a jnz:wm ovplyvne n ú tanečn ú 
JHJci iJ u clvacls ia tych rokov. Nedostatky 
o boch p r a žských s kup in, a ko a i ce l P. i 
pražskej scén y vo vš eobec nosti najle p
š ie možno zaznamena ť v techni c kej 
stránke p red ve de nia . V jednotlivýc h fo1·· 
m<k iác h s ú s pravidla medzi hráčn1i vý
r a z né rozcliely; na prí kl a d v ja zz FiLld
lers vynikajúéi leade t· - · a \lsa xo fonista 
- ť a?.:ko mohol kompenzova ť h r u ne
k ompet en tného t rúbkAra . Môžeme sme
lo tvrdiť, že tec h n ick í!. á roveJ'\, zoh ra· 
tosť a vyváženos ť dych ov ých ná~trojov 
( fr on t line ) Nového trad ic ioná lu zname
ná predbežne p re pr a žské skupin y ne
dosia hnuteľnú m é tu a Re viva l jazz Band 
je zas a sp ravid la spontánnejš [ 11 poslu
cháčsky atraktfvn ejší. Ako r es umé mó
žeme konš tatova t, i e prdskA a brati
s lavská scéna sa p rhe rozdlelnost'uu 
p r fstupu vhodne doplňajú a vďaka to
mu má československf tndičný jazz vel
mi dobré povesť i v zahran ičf. 

.• *. 

čo 1111 t~ka moder,ného ja zzu na i· 
vl! čšlm magne tom pre o be cen stvo bolo 
vystúpenie skupiny Laca Déc1iho - Jazz 
Celula ( e~te d lho p o zač iatku stálo pred 

GRAMO '77 
S &1sovým pr etínaním sa do Svetového 

tyžd1la hudby prebiehalo l od 26. IX. do 
5. X. t. ·r .J podui alie Gramo '77, k tor ého 

· programovú čast pok rývala popul ár na 
hudba. Nie ;e ú l ohou tohto Nánku hod
notii' poduialie Gramo '77, ale zastavi( 
sa pri výstavne; i!ast i akcie. 

Usporiadatelia I II. roi!níka Gr amo si 
. stanovili v prve; časti expozlcie prezen

toval - na počesť 60. výročia VOS R -
V!ídobytky social istlcke; kultúry CSSR, 
äruhou časťou pripomenúť 100. výrocif' 
obfavenia techni ky zvukového zc:lznamu 
a v trete/ časti venovali priestor expo
zlciám zúčastnených partner ov. Tu bol o 
situované aj zvukové ~túdi o. 

L'rí vstupe do vlastného výstavného 
priestoru vltal i náuštevn1kov f otografie 
M. Lapsanskél!O, P. Michalicu, B. Kra;
ného, V. Hudečka, C. l'avllka, Nového 
pražské/lO t r ia a P. Toperczera - s vy
bran_ými úryvkami recenzi í, ktoré napo
veclal t o ich doposiaľ natuäčšícll, čl na;
novsích meclzínár odn.ých úspechoch. Ai 
zasväteného prekvapil ich počet - ved 
zväč!ia ide o našu na;mladši u int er pr e· 

· tacnú generáciu. Pr edsa sa nám však 
zdalo, ~e ch!íba niekoľko mien i f oto· 
grafií - a; z obl asti vokál neJ illterpretá
cie, k torých p6sobískom ;e práve Bra-
t islava. · 

Realizátor ov vied la pr i koncepcii toh· 
to úvodného panelu [ jediného v cele! 
prve; časti expozlcie J zre;me snaha o 
stručnosť a vecnosť, no nebolo by no 
!ikodu veci, rozvinúť ideu t e;to časti se
kundárnym pr ostriedkom - bulletinom 
Záu jemci - nehudobníci sa tak mohl 
dowediet viac o uyl!ran_ých r eprezentan 
toch z ohlas/i vážne; lwdt1y i o portnuen 
kach, ktoré pre nich - l pre ďal!i!cJ · 
mladých interpretov - naSa spoločnos/ 
vytvtíra. 

dve ra mi UrJlverzitnej kni žnice m noho z A· 
u)emcov, pre ktorých sa už neusli lfsl 
ky ). Mimoriadny zážitok t u znamená n a 1· 
mä h ra n ašej rytm ick e j sekcie, k torú 
tvo ria kontraba sista Petr Koi'fnek a b u
ben ík Josef Vejvoda. Ic h s po fahlivá 
sc hopnost, vytvorif pre jazz nep ostrá
daterné' vn útorné napätie, be z toho, že 
by exhibicion lstlck y upozor nil! n11 s eba 
(ta k čast~ zvyk niek tor ýc h technicky 
d obre vybavenýc h bubenfkov). poskyt u· 
je hudo bn!kom veľmi vďačné pole pô
sob'nosll . Vy naliezavé veden ie basove j Iť· 
nie a ry tm ická pulzác ia blclch n ás trojov 
navod ila atmos féJ' U, v k torej prlpa cl n ŕl 
men e j inve n čné sólo melodického nás tro· 
ja si d ivák n e uvedomil a naopa k, vy
darené i mp rovizácie vyniknú s eš te väč· 
š ou naliehavosťou. ~rltom treba pove 
dať, že v dotera jšej históri i. českého ja~ 
zu bol do te ra z vždy problém clispropo r · 
cle m edzi výkonmi kva litn ých sólistov 
a nie clost jazzove cftla cou r y tm ickou 
sekc iou. Nana jvýš zau jlma vé a sympa · 
tlc ké je tiež koncepčné zameran ie Ce
lnly. V záklnde vyc hádza z tzv. h a rd 
bo pu ( ja zzový trend p!itcles iatyc h ro· 
kov ). K tomu to zá k lad u p r is tu pUJÚ nie· 
k to r é prvky neskor šieho vývoja . Po zo
skupen iach, k toré často kamuflu jú h n· 
dobn ú e rudíciu lacnými elektrofonický· 
mi e fek tam i, dobre pad ne s i vypoču ( 
produkciu, k to rá je založená na p ôvod· 
nom jazzovom chá pani virtuózneho ovlá
dan ia a k ustickýc-h nás tro jov. 

Oa lš! koncert p11tril Kvartetu Gabriela 
JonUa, na k torom som sn, žia !, nezú· 
častn i l; keďže som vi:iak sku p in u viac· 
krát poču l , p redsa bv som sa o nej 
a spo11 v krátkos ti zmienil. Ga bri e l ]o
n áš počas s poluprácf! s jiffm Stivínom 
nadobudol veľkú p rP.stlž li viace rí kri ti
ci ho považujú za najvýznamnejiiiu osob-' 
nosť, ktorá sa uká zala na českosloven 
skej st: é ne v posledných rokoc h . V s ť J 
ča snostl jonáš takme r výlučne pôsobi 
s kvHr tetom, ktorého ďa l~f č l enov ia {V. 
Magyar - huslP., ]. Rl'ls nda - kon t ra 
bas. P. Ko;r,ma - h i c ie nástr o je ) sú p o· 
me rn e nováčikm i jazzove j scén y. Nii
PI'iek to mu, ze v s účasnosti n a. vý kone 
skupinv este p r í li š c!tiť, i c tu ide o 
vzťah u/::ileľa a na clän ýc h zia kov, ich 
tvorba je p erspe ktív na. Ak sR for mácia 
uclržl a n Hj rn ä , ak huclobnfc i pre 1·asliJ 
sáčasný rámec a produkcia k vA rteta sa 
s tane cliall'lgo m lnclivldualit, mílze v Brn 
tis lnve vyrás ť sk utočne vynil\aj úca sku
p in il. KH7.d upácl ne ich xna ha by si za 
slúž ila eš te v äčši u pozornosť niektorých 
in~ t it(u: ií {zv lá š ť aktu 1Í ln>! hy bolo vydn · 
n ie sa mosta tnej )o n <\šove j LP pllllne ). 
Ost-<lVil Sil este Z lllieniť o ko nc P.rle p ra i 
ské j s kup in y Ka rok Ja :r.z Quinte t, kto r á 
prispiev/l clo s tá le sa opakuJúCej cl isku
sie o m ožnos tiac h s pojenill jazz u a e u 
rópskej konce rtnej lwdiJy. História nás 
u ž poučila , ŽP. koncept priame ho p r i
radenia - v tomto p rf p i:tLle diela sklada
teľov vá žnej l111dby (v prvej časti to bo· 
la s ta ri:i hudba , v druh e j - d ie la 20. 
stOJ'Oči a l h rané s jazzovým p u l zom kon
traba su a bi cfch n ás lJ'Ojov, n ie je per
s pektlvna ces ta . Zaujfmavó výs leclkv 
vznika jú s kôr z clôs lecln ejiiie h o vn útOJ'· 
né h o pre po jema. Každopádne t p r1 uve
denej n ep erspe ktív nosli zá kl a d ného v ý· 
c hocli ska zname nal koncert , vďAka bJ•i 
lan tne j in te r pretácii, p rf jem ný zá ž ito k. 

IGOR WASSERJIERGER 

Dr)a 26. septembra t . r . otvorili v bra
t islavskom PKO programovo-výstavné 
podu/Gtie GR AMO '77. V gal akoncer
te vy stúpila a j Hel ena Vondráčková. 

Sn!mk a : CSTI\ 

Druhd expozlcia "v ý vo; mechanickéhr, 
záznamu a reprodukcie zvuk u" f pri pra· 
oilo Ndrodné technické múzeum v Pra 
!ze J bola realizovaná desiatkami expo ná 
lou, ktoré v širok om záber e dokumento
vali vývo / od f onografu po gramofón 
lleslovité spracovani e ;ednotli vých obja. 
vov, ktoré vždy znamenali krok vprea 
vo vývo;t gramofónu {doplneM boli ted
notliuý mt r okmi J poskytovalo kvalitnti 
znformáctu. f Exkluzlvnou súi!asl ou tettr, 
uxpozlcte by boli autentické zvukové do
kumenty - no uvedomu1eme si, že am 
11 múzeu hudobných nďstrofov nie ;e zvy 
kom nechať náuštevnl kov hral na vzár
'l !JCh nástro;och . . . J 

Na t rete; i!asti výstavného podujatia 
Gramo '77 sa po prvýkrát v teho krát 
~·ej histórii podieľali zah raničn! partner!: 
1 t,E XI M z l?umunska, maďarská KU L 
TURA a POLSKA od nášho sever ného su
seda. KaZdé zo zúčastnených vydavateľ 
stieu l spolu s i!eskoslouenskýmt h~dob-

Start 
.hudobnej 
sezóny 
v Prahe 

Slá vnostn ým úvodn ým 
k once r tom v renovova· 
nej Dvorákove1 sieni Do
mu u me lcov v Pr ahe, na 
k torom pod ta ktovko u 
V. Neumanna vystúp ila 
Ceská fil harmónia, bola 
o tvor ená p r ažská hudob
ná sezóna, opro ti m inu
lý'm rok om obsa hovo 
omnoho zaujhn a vejšia . 

Jed ným z prlta žllvých 
večerov bolo p r edvede· 
n ie Bee thovenove j Mis sa 
sole m n ls pod taktovk ou 
Wolfganga Sawalli5c ha a 
za spoluúč lnkovanill po-
pred nýc h zahra ni č ných 
spevá kov. Dozn ieva jú ce 
lleethovenovské os lavy 
možno vystopova ť a j z 
niekof kýc h ďalších pred
veden !, napr. v beethove· 
novskom ko morn om cyk ~ 
le pop redné české ko
m orné t elesá uve d ú p rie
rez jeho k var te tovou 
tvorbou. 

Protikladom toh to sú· 
borného pr e dveden ia 
Bee thoven ovho komor
ného od kaz u je zarade
nie cy kl u Moza rtovýc iJ 
husľových s onát (Václav 
Snltil so s pr ievodo m Ju
Kda Hálu ). Skutočnós ť , 
že poč a s s tyror:h vys tú
p e n í o llsia h nfl tá to clvo· 
jic a 20 son át, 1e ne o uy
ča jne za uj ímavá a mo ž .. 
no cl úfA(, žP. re nomé 
oboch umelcov zaistí a i 
pe rfek tné zv lád n ut ie to h
to m irno riRd ne hu a inter
pretačn e zaťa z u júceho 
cyklu . Vlan i oll lä ~ovaný 
cyk lus orga nov ýci1 pon
cle lkov sa bud e l'f!alizo
va ť Až toh to roku. Bude 
to p rel1Jiac!ka ná ,ilo vr· 
c holl11il10 i n terp r f' t Ct čne· 
ho ume nia v tejto ob las
t i ( Ve~el ií , d r . Klinda, 
Hora , Stechta, Ropek a 
Ra bas ). 
Meclzľ zau jímavost i pat 

rf za radenie HinclemJ
thovllo a Skon kovo vho 
ll u sľo vého koncertu, 
Foerstrovho Cyrana dP 
Be rgera c { kon cet•tne uv!l
dzan ý výni.močnP ], za 
Na l ko m b udúceho roku 
hude na o tvoren í j R nlič
kovské h o jubilea predve
clená Glagolská o rnsa . 

Okrem Vá c lava Neu
manna sa pri di rigen t
skom p ulte Ceskej Htlla r
món ie vys trieda jlt Zde 
ne k Koiilllľ, Ladisla v Slo· 

vá k ro. 1. s MoyZP.SOVOil 
Pa r tl tou n11 počesť Ma j· 
s tr a Pa vla z Levoče a 
Pleyelovou Koncer tan t
no u sym fóniou č. 5), 
Emil Cakarov, Henryk 
Czyz, Bystrtk Rel!ucha 

. ( uved ie i Gr eš á kovu Pa 
nych idu ), . Gaetano Delo· 
gu; Václav Smetái!ek a 
Ji i'l .Be lohl b ek. 

Mladý d irigent Jii'i Be 
lohlávek prechádza z br- · 
nenskej filharmónie do 
Symf on lc ké ho orchestra 
h l. mes ta ~rahy FOK 
{ zač ia tko!Jl tejto sezóny) 
ako prv~ dirigen t a mož
no očakávať, že bude 
spl n e ný náročný drama
turgický plán, ktor ý v te
ma ticky u za vretých cel
k9ch - výra z ne jš!e ne ž 
Ceská filha rmóm a -
reaguje ni elen na tohto
ročné osla vy VOSR, a le 
súčasne sa skutočne ne
obyča jne dôstojne p ripra 
vuje na nad chádzajúc i 
rok ja náčkovských os láv 
(La šské tan ce, Tarns 
Bu fba , Na Sollini Car ták, 
Symfdnietta, s u ita z o pe
J'Y Príhody lfsky B}'str·o · 
u šk y, ka n tá ta Am a rus ) . 

V komornom cykl.e 
Sym [on ického orc hes tra 
FOK z Janáčkovho diela 
{ 5 kon cer tov ) zazn ie v 
podan! · po predných do
mácic h u melcov sk utoč· 
ne r e prezen ta n trvn y soú
bo r (nApr. c yklus Po za 
rostlé m c hodnlč ku , V 
mlhác h , sl áč ikové k va r
te tá. su!t11 Mlád í, dve or
ganové skla dby, Conce r
t ino pre komorný zbo r, 
Suita p re sláčikový or
r. heste r, m užské zbor v. 
1\!kadl ll , Zápi~'1fk z mtze
lého a p od. ). J"ia lej je, po
chopi leine, v repertoá r i 
za s tú pe ná tvo1·ba naš ich 
l svetov ých sk l A dateľov 

všetkých štýlov. Je pote 
ši teľné, že pr i sovie t
s kych a utorocn ne zosta 
lo sa IbA u Prokofteva a 
Sostakov lča , ale s ú z.:~ 
stúpené ta kme r vsetky 

v ýrazné mená s úédsnej 
sve tovej hudby. 

Na pôde pražské ho 
Národné ho cli vaclla s me 
s tá le svedkam i is tých 
tr a cliciona list iokých t e n- · 
denc ií. Na Jed nej s trane 
je to za tn e ra n ie na ľú

b ivosť uvádzanýc h !t lu 
lov, takže rámec klasic-' 
kýc,h opier pre rastá v 
posledných .rokoch mno
hokl'át ú Ji os n ú m ieru, na 
dru hej strane zanJdova
nle m odernýc h a pc.dn e t
n ýc h premié r 1e , vy tla
čované d relarn i, k to ré 
ma jú mnohok r á t iba n•a-

Iý úsp ech u ob ecenstva . 

V tomto smere nem~ 

pražské Národné d iva d lo 
opr o ti niektor~m ďalšlm 

n ašim scénam už nlekoi · 
ko rokov š tastn ú volbu, 
Z pr emiér v . budťl.cej . se· 
zóne sa možno zm len l t tt 

Pr okofievovom Seinjono· 
vi Kotkovl v hosťu]úcef 
ré ž ii Georgija A111imovo· 
va , nepochybn~rn pr[· 
spevkom k p oznávanl u 

bude premiér a Mysllv.eč

kovho Tamerlana. · Na 
ďalšiu sezónu sa počftll 

s uv~denlm janáčkove j 

opery Príhody lillky .By•~ 

t r oullky v r éžii Lad ll!lava 

Stroua. Je však k urióz· 
ne, že naš a prvá sc~nll 

celkom ignoruje v bud ú

cej sezón e d ielo B. Ma r 
ti n l! a zo s lovenský'c h au
to rov len p ielistic ky po
necháva na repe rtoár! 
Suchoňovu Krútňavu. 

Celkový pohlad n a zo· 
z na m inscenácll n ove j se
zó ny je jecln otvárný 1 

m á lo Invenčný, · čo n emô

že ož ivi ť ani uvedenie 
dvoc h českých - no vinie k 
- Jiráskovej op ery Med
veď a Bolláčových Nli• 

mluv. 

Zaujíma vý expe riment 
c hystá bale t pra žs ké ho 

Ná r od ného divadla v 
rámci )anáčko'l1ho vai!e

r a ( lak znie pra co l'nf 
názov ). Bu cle obsdb ova't 
c horeog raf iu Lassl<ý ch 
tancov v pOJ1a t! Sálu Ma
c hova , bale tne bude 
stvárnené l. slá či kové 

kvarte to a Taras Bu ľ ba. 

Roky oboha cu je p r a ž. 
ský h udo bn ý ž ivot čin

nosť Diva d la hud by. Me· 
clzi na jzaujímavejšie no

vi nk y v tejto sezóne mož
no za rad iť Hud obné pre

chádzky Pr a hou (o pr a ž· 
ske j hudobnej mi nu lost!) 
a tematicky zamem:mé 
kl ubové večery pre m l<í· 
dež i p re špec ializo~a
nycll záujemcov. Pr ipra 

vu je sa tiež cyklus pro· 
g r amov Novinky zo sve· 

ta , venovan~ činnost! za 
h raničných lluclobn ych 
vydavateľstiev. Súčasťou 

činnosti Diva d la h ddby 
b udú - tak a,~o ,doteraz 

1 tem a tlcké výstav.v. 

T. HEJZl.Ait 

nými uydauatelswamt SUPRAPHON , 
OPUS, PANTON, ako at výrobcami -
n. p. Gramofónov~ závody Lodenzce, a 
n. p. TESLA Litouelj i nstalovali v tednom 
z boxov ukďžky svo /ej prdce .,... no pro
äukcia vydavatelsliev f iguroval-a vlastne 
"v zastúpen!" obalov platn!. Ak sa náv
števník· dozvedel, koho a čo príslu~né vy
davateľstvo uydtlva, mohol postJ.dif iba 
to, ako ho vy dtíva - teda výtvarné r ie
§ente obalov. I ba v maďarske; bunke 
f okrem Iného af. natvkusneišie uprave
ne; J sa mohol vo voľnom pr tstupnam 
katalógu infor moval .napr. o produkci i 
v minulom r oku, o šfrke záberu. vydava
teľstva, o zasttJ.pent i nterpret ov, i5l skla
dateľov a v pr opagal!nef gramoplatnt -

zJe/le] preda;ni si m6že kupu;úcí "siah
nuť" na plau~u, prípadne vypočut cez re
produktory, ako je realizovaná nahrávka 
- čo podujatie typu Gr amo .neumožil.ufe, 
aspor1 zatiaľ nie., Chýbal aj dostupný bu l 
letin, ktorý by priniesol tnj ol'mdote o 
všetkých podutatiach Gramo, terťntny vy
sielania ;ednvllivých Sl!ídil i preda ta qra
moplatnl , stručné obtasnenie koncepete 
a. programove; náplne atď. (Mohli sme 
sa to síce dočítať NastotJne v pr ogr amo
vom bulletine BliS a pred otvor entm vý
stavy a; v niektorých novináolr - t o 

o zvukove; st ránke realizďcit. 

Ak v predošl ef expozícii bola želaním 
zvukovtí dokumentďcta exponátov, tu sa 
táto zlozka podu/atia priamo žiadala. Za
iste, v rámci te;to "časti expozície bolo 
zriadené zvukové stúdio l s BeethoiJeno
vým heslom "Hudba má vykresať oheii v 
sJ•dci tloueka" J, plánovalo sa s dl:;ko
l<'!kami z produkcie zúčastnenýclt vyda
vateľstiev - no možnost spoznania l po
I'OVnáoania (napr. zvukovo-reži/net strán
ky práce pri realizácii záznrmwt mohla 
l1yt súčasťou jednotliv.zích boxov pro
~tredníctvom sltJ.chadiel - nepretržite. 
(V čase moje/ náuStevy - nedela - do
plňalo u.ýstavu vysielani e ,.Výstavntho te
leviznlho st udia HI-FI clubu Svazarmu" 
~ prehliadk ou na$i ch t zahraničných te
leulznych programov . . . . / 

Gr amofónov& platti.a fe v na!lom živo
le rteodmyslttel ná - význam gramofó· 
nového priemyslu ;e veľký. Poduiatia .tY 
pu GRAM.O stJ. ~iadúce, privítať t reba . 

whtor oénú medzinár odnú bázu. Treba se. 
v~ak zamysllet do budúcnosti nad takoú 
koncepci ou Gramo, aby táto slátm'l~/nl' 
l.•ilancia znamenala viac . než mOže po 
~kytnút clenn.rí kontakt s qramoj6nonor. 
plattfou v na.~ich domelclch prerlainiac/1 
Zatiaľ t o vyzerá tak, že v dobre ·vyba-

· vsak nest ačl, ak podu;atie ašpiruje na 
.~ertóznosť a medzintírodn!l ohlas./ 

Pohľad na históriu qramofónu - fo
nograf y z prelomu storoL'ia rta~t ex· 
pozlcie na výstave Gramo ' 77. 1 

Sn!mka : CST!{ 

Výstava - napriek pr ipomienkam -
w kument oval a r ozmaclt qramoprtemyslu, 

11ie maltJ. prďcu, ktor d stofl za doml'iN
'Ili l zahraničn!íml úspechmi na.~tch vy
'lal!aterstieu. Bol o tu veľa podne/ or> na 
zamyslenie, no patr! medzi ne rc / mír•ok 
,\1tchel ange1a Buonarottiho . zvere/nenO 
na 1ednom z panelov: .. Na maličkostiach 
sa zakladá dokonalosť - no dokonalosť 
nte ;e malitJkost". 'viERA REZúCHOVÁ 



• · star~íeh bolletinow 

Štefánia HULMANOVÁ 
Násilné oklieitenie umeleckého 

personálu Slovenského národného 
div~dla na jar r oku 1939 prinú
tilo vedenie operného súboru 
obrátiť sa s výzvou na "sloven· 
ské devy a mládencov, viietkých, 
ktor! majú pekný h,las". Tak sa, 
aspoň čiastočne, podarilo vyplnil' 
vážne medzery v opernom zbore. 
Medzi mladými nadliencami bola 
aj sopranistka štefánia Bohunic· 
ká, talent, ktorý čoskoro dostal 

. mužnosť pred~;taviť sa aj v ma· 

. lej sólovej úlohe pážaťa z Ve1•di· 
· ho Rigoletta. Onedlho vlak pri~li 

mate1·ské povinnosti, rozlúčka s 
diva.dlom l so sľubne sa rozvíja· 
jtíclm štúdiom na Hudobnej a dra 
:matir:kej akadémii. Až po lliestich 
rukoeh stretávame sa so štnfániou 
Jlohunickou, vlastne už Hulmano· 
:vuu opäť na opemom javisku. Po 
tri sezóny (1946-1951) zaberá je
den z vedúcich sopránových po· 
·stov v sólistickom ensembli ope· 
ry košického Štátneho divadla . 
Spi.eva Vendelku z Hubičky, Híliu 
z .Jakobfna, Moniuszkovu Halku, 

Mozartovu prvú dámu Kráľovnej 
noci a grófku, Verdiho Aidu. Do 
bratislavskej opery sa vra~<ia -
ako 106listka - v roku 1952 a 
predstavuje sa postavou Katreny 
v ChalabaloYom naltudovanf Kr út· 
ňavy. Počet nasledujúcich veľ· 
kých ~;opránových partií Štefánii! 
Hulmanovej nie je rozsiahly, ale 
vyznačuje sa pomerne liirokým re· 
pertoál·ovým a štýlovýn~ rozpätlm. 
Aj keď jej slovansky jasnému, vý· 
l'azovo mäkkému timbru stoja 
azda najbliž~ie sopránové úlohy v 
dielach s lovanských majstrov, 
svieži, tepl ý hlas si dokáže pora· 
diť aj s dielami iných skladateľ· 
ských škôl a koncom päťdesiatych 
rokov predstavu je jedinú možnú 
a llet•nlíciu s umeleckým feoomé· 
nom Margity Cesányiovej ·v mla
dodramatických verdiovsl:lých par
tuc h. 

Slovenská operná tvorba mala 
v Hulmanovej autentickú a viery· 
hodnú predstavitefku piatich zá · 
važných postáv. Ku Katrene sa čo· 
skoro pripojila Milka v prvom na-

::Oslavy Schuberta 
v želiezovciach 

Bli~i sa 150. výrocie smr ti }"1•anzn SchubeJ·h• (19. Xl. 19781 , ktoré 
si uctf slovenská 'kullút•na verejnosť mnohými podu jatiami. Akou· 

. _si malou _pripravou na l5U. výroi:ic smrti, ktoré z podnetu UNESCO 
oslávi celý svet, boli v Ze liezovciach Dni Schuberta, a to pri pt•f. 
Ježitos ti 149. výroč ia úmrtia veľkého skladateľa. Zcliezo11čania si 
na tohtoročné oslavy puzvali predsedu kultúrneho výboru Snemov· 
ne národov Federálneho zhromaždenia PhDl'. Zdenka Novácka. CSc., 

, 'l(edúceho odboru kultúry Západuslovenského KNV Marr:ela Kolára, 
zástupkyňu Ministerstv11 kultúry S~R PltDr. Editu švecovú a ďal · 

' ~í1:h pracovnikov z oblasti kultúry Západoslovenského kraja. Os láv 
sa zúčastnil i tajomník . OV KSS dr. B. Jablonický a lllld· 
predsednfčka ONV v Leviciach Kqtar{na Sinková. Centrum osláv: 
hnlo v kultúl'ltom dome Zeliezoviec. Počas Dni Schuberta bol Z I' O· 

lený aj prípravný výbor pre jubilejné slávnosti v budúcom roku 
kto·ríi majú mať š irši rámec. (O. i. sa má renovovať Schubel'lo~ 
dom, prípadne uvoľniť kaštieľ. ) Za pt•edsedu prípt·avného výbut•u 
zvolili Zdenka Nováčka. Na tohtoročných oslavách odznel i sláv· 
nostný príhovor menovaného, z ktorého uvere.jiíujeme podstatn ú 
č.así. Okt·em to!HI pri1~~~a~ne . č~á ,.ok ná~ho dupisovatel'a, ktorý tre
ba v hndúcnosll doplnil da lš tm t aspektami a najmä najnovšími vý-

·- sktinlathi k schubertovskej Jlrnh lc matil<e. tri 

ZelLezouce - pomn1k F. SchubPr
. ta u zámockom parku. 

Snímka: L Lužál' 

Zv eliezovce mali závaznú úlo hu 
v živote a diele génia: vyplý· 

va jú z toho isté povinnosti p ľi 
propagácii, š!renl a pravoli1 clo· 

' hodnoteni významu Franza Schu· 
bflrta~ Práve v želiezovciach na · 

· ~iel dvakrát oázu kľudu, f i nančné · 
' -ho zabezpečenia a tvorivých istôt. 

Je to veľmi šťastllvá okolnost, že 
umelec, ktorý vedel previesť 

, skvosty poézie do hudby, tento 
najväčši tvorca piesn! z epochy 
1'11 né ho romantizmu, sa dva ' razy 
dostal do dnešného Levického ok· 
resu a tu nap!sal - ako dokazu· 
jú najnovšie výskumy - vyše 20 
s l\lucl ieb· rôznych žánrov a význa· 
mu. Ako nazna~uje ~orešpon clen· 
cia zo želiezovlec, bolo to miesto 
117da na jlichšou kapitolkou v jeho 
živote, • preťože Viedeň prfliš roz· 
p ty ľova la a nekonečné zápasy Z!l 

l epš iB hmo tné zabezpečenie osla· 
bo va Jí zdravie s klada tela l jeho 
vôľu. A tak v Zel!ezovclach sa je· 
ho ' talent mohol azda najviaC kon· 
cen trovať, tu mal osobne poctt ľud 
skt> i cl ôsto jnosti a hoci vys tupova l 
len pre úzky okruh priatefov h ud 
by vedel, že jeho hudba má kde 
rezonovať, pričom si overoval hod · 
no ty svoje j práce. 

Z tejto historickej danosti vy· 
-plývajú pre nás závažné po· 

vlnnosti, urobiť zo Zeliezoviec 
hlavné československé stred.isko 

s·d)ubertovllo umetHa, lolwllzovc.( 
5C'~n akési propa&ačné centt·u tn, 
!Jle ltluvne rozvfj'é!ť práve zo 2o
!aJzoviec sirokú inic ia tívu V pru· 
cesr. šlrenia umeleckých hodnot 
~kla.d ateľove j tvorby. je to ojedi· 
nPlá san ca, ktorú nemá· n itahé 
mesto v Ceskoslovensku, My, aku 
dediči najvyšších a najlepšíci.J trn· 
rllcií - ako hovoril Kle ment Gott· 
wald - sme povinn! vyťažiť z 
nich miixlmum pni naš u vzdeia
nosť. Preto l tohtoričné .spÓmien·. 

· kové dm pri p rlležitostl 149. v}·· 
ročla smrll skladateľa majú za· 
važne avizovať budúci JUbilejn ý· 
rok Schuberta, kedy z podnetu 
UN ESCO bude celý svet oslavovať 
ku ltúrny pri nos tohto génia. Ne· 
m11l i by ·s me oslabiť túto šancu, 
k:ortl nam sfce dala do vena 
,,·q·ó·•. no mti rov.nako vetký 

Kaštieľ u Zeliezouciacll. 
Snímka: L Lužák 

znam i v našej súčasnej kultúre. 
Tým skôr, že Schubet·t bol pokro 
kovÝ' denwkrat, človek, ktorý sám 
na sebe pocitU ťarchu sociálneJ 
nerovnosti vteda jšej doby a svojim 
uredčasne skončeným životom za 
platil dati za mnohé s trasti a ne· 
prekonateľné ekonomické prekái· 
ky, ktoré bt·ánili rozvoju jeho la · 
len tu. Bolo by .dobré, keby Levi CP 
i Zellezovce naplnili v budúcom 
roku Schubertov odkaz reálnym 
obsahom. Budúce jubllejné os lav1 
by mali mat už charakter všcf 
kých veľkých výroč!, ktoré oslr• 
vuje svet l naša socialistická rH 
publika. ZDENKO NOVACEI< 

V š iršom kultúrnom povedom 
európskej verejnosti sa · vysky

tu je pojem .,Želiezovce" v súvis· 
tosti so životom a dielom Franza 
Schuberta . Schubert za svojho 31· 
ročného l\ivotn hol v Zellezovciach 
dvakrá!. V čase od 7. júla 181P 
do 19. novembra 1616 strávil tu 

liuilovanf Jura J~no~fka [1954). 
· premiérová Katka v Begovi Baja· 
zidovi (1957) , Milena v prvom uve
den( Suchoňovho Svätopluka 
(1980) . Postava prostej a utrá pe· 
nej vidieckej ženy Heleny Petrákn· 
vej z Holoubkovej Rodiny (1960) 
poukázala a j na Hulmanovej cha 

· rakterotvorné herecké dispozlcie 
l~eská operná klasika naila v 
osobnosti Hulmanovej nekomplikn 
vanú, sebavedomú Marienku 
útJrimnú, neafektovanú Venrlnlku i 
sJJevácky žia1·ivú Jitku z Oalibor<l 
Hanči z Kova i'ovicových Psohlav· 
euv a titulnú hrdinku l'auerovei 
Zuzany Vojíi'ovej. Z úloh tl'.v. sve· 
tového repertoáru treba si pripo 
menúť jej grófku (Figarova svad · 
haj, Alžbetu z Valois (Don Car· 
hos) , Desdemonu (Othe llu). Leonn· 
nt (Trubadúr) . Dlhé roky bola 
1-Iulm anová jedinou bratislavskou 
TnNcou, pri ktorej sa vysh·iedalo 
viacero domácich predstaviteruv 
Cavaradossiho (Bará nek, Papp, 
Kucharský, Jakubek). ale aj celý 
rad hosťujúcich tenoristov. Stret-

. nutia s ruskou operou predstavu· 
jú v prfpade Huhnanovej zaujfma· 

· ve jill pól v oblasti sovietskej tvor· 
by, kde vytvorila Bianco v celo· 
§tátnej premiére Šebalinovho Skro
tenia zlej ženy a Ofgu v Proko· 
fievovom Príbehu ozajstného člo· 

veka. -BJ· 

ako 2l·roCný prvé chvile bez sta · 
rosU o živobytie .. Veď za jeden 
·mesiac (ako učiteľ spevu a hry 
na klavíri) dostal u .grófa Ester· 
lwzyho taký plot, <~ko dovtedy za 
ova roky vo funkcii pomocného 
ui;itcľa. Ale ani gróf Esterházv 
si u čiteľa svojic h dcér nevážll p r!· 
li::; vysoko - ubytoval ho. so slu· 
zobn ictvorn v dome správcu. Skla· 
<latoľ vyučova l Esterházyho dct1 
opilť od mája 1824 (pod ľa niekto 
rých ztvotopiscov v r. 1823). ale 
u}· s viiči>ím platom i lepsím uby· 
tovnním il býva l v zellezovskofll 
ha~tieli. 

S!}lllll)et'lOVS(\Ú illOľ8lÚľll lVOľi 
nlHkol'lw tl csta: ul< a molmo i 

~IUV Iek broz(tr, kn íh, stúcl; í. Cltcf' 
li by stm: z nich Sl.JO ITienúť 11spoi1 
jl~lln u no vsiu . Je lo kn illd illtdoil 
nélto vedca ll. Goldschmid ln z 
NDR ,.ŕ'r11nz Schubert - cesttl ~~ 
votom", l<tot·ú vycla li ·v l:ler líne 
f r. 195-l. a r. 1958 1 a v Moskve 
rn ku 1960. Na udalosti v Schli · 
bf11'l ovom i ivotc sa pozerá ;,Je: 1w 
!ovane, al•: v súvi~losli s vledaj· 
sou spoločensko-h istor i ckou !.itu<i· 
c:;iou. Taký lo poll ľad u moM11qr. 
hodnotiť pobyt v l:eliezovcwch 1111~ 
ako lelnfÍ ep iz(~dy s n~clychom J'(J · 

llostnýrlľ dobrodruzs tiev a banál · 
nelw prlbehu ncopiítova ncj lásky 
chudobného k bohatej, alebo his· 
foricky noprnv.dlvé sk ladkasté pri· 
IJehy o mlynárke na Sikenicl -
(IJ ajnc in ~piračnfiho :r.dro jA cyklu 
p iPsn l. Pri svo jom druhom pohylP 
v Želiezovciach su Schu bert spo· 
zual s barónom Schäns te inom, kto 
rý a ko dobrý tenorista rád sp ie· 
val jeho piesne, a lltk sa prič inrl 
o ·lo, že ich pozna li aj vo vy so· 
k)'Ch kruhoch spoločnosti. Ale 
vzťah prls lušnlka feudálnej triedy 
k umelcovi zostáva v skutočnosti 
len prlležilosťou, a ko vyuziť na· 
dun te skladale ľa vo svoj pros· 
pech. jeho duši Sil však p rihovára· 

· li maďarské i s lovenské ľudové 
piesne. Ich melodika a rytmus Sil 
pretavili do sklad ieb, ktoré znzne· 
ii prvýkrát v priosťoroch želie· 
zovskél1o kaštieľa. ' Patria sem: 6 
pochod ov, 4 Hindlery~ 8 variáciť na 
vlnslnú témy, Sonáta C dur, Uhor 
s ké d iverlimento, Uhorské melótliP 
pre 4 ruky, Fan tázia f mol, Hrdin · 
ské pochody. 

Tieto i ďalšie )lOZoruhodnettúcla 
je možno nájsť v Goldschm ld 

tovej knihe, kde autor ,venúve.l F 
percent textu priamemu popytu 
Schuherta v Zeliezo vciach. V šir 
som kontexte vsak uosal1 tohto 
pobytu bol oveľa závažnejsi: veď 
orvý poby t znamena l pt'O 21-roč · 
ného mladika exi stenčnú záchranu 
od poma lého umierania z hladu 
·a druhý poby t mu umožnil dolie 
čenie a zotavenie po ťažkP.j cho· 
ro be. 

V Ze liezovciAch sa zachoval 
pari<, v ktorom sa skladateľ pre· 
rhádzal, budova kaštieľa, v ktorom 
zne la jeho hudba. V domčeku pri 
kaštiel i je menšie múze um Fra.nzn 
Schuberta, lepšie povedané - pa· 
tn ťi tná izba. V parku je jeho bu~ 
ta a v spomínanom kaštieli , kel~ 
s1 Schubert najcastejsle zdržiava l 
materská š kola. Domček zatiaľ 
<> llpluje bud(tce Schubertova mú 
,,:um, ktoré sa má zriadiť v kaš 
'i P. ll. 

Zeliezovce majú z hľadiska ku· 
nun ikácie pomerne v9hodnú po· 
Joint vzh ľadom na Budapešť, nn 
~·iedet1 i na Bratis lavu. Možno tu 
tznikne centrum, ktoré by zohra 
o rept·ezentatlvnu úlohu nielen v 

medzi ná rodnom meradle, ale urči· 
te by bolo podnetom pre zvýšenie 
hudobného života v samotnom ok· 
rese. BRANISLAV VARGIC 

Recenzujeme 

Stará hudba. 
na Slovensl<u 

V edicnom profile 
brallslavského hudob
ného vydavateľstva 
OPUS sa objavila ďal
Sia veľmi sympal!ckd 
črta u podobe nove/ 
·notoveJ edtcie "Stard 
hudba na Slovensku". 

Nó.stup nove/ dvoj• 
tazyť!nej · slovensko
nemeckej edic1e dáva 
príležitost nielen pre
zentovat, ale stíť!asne 
aj s plnou uó.žnosľ ou 
kló.st základy nov!íCh 
náhľadov na našu hu
dobntí minulosť. OIJ
tekliune treba pove
dať, te poskytnutó. 
príležllost bola ut pri 
nó.stupe edície plnP. 
využitd. 

Ouodný zväzok prt
nó.~a l. tJast diela zná-
meho skladateľa 17. 
storočia Samuela Cap
rtcorna s ndzuom 
Opus Musicum ( 1655) 
l. Sa'muel Capricornus 
W u rokoch 1628 až 
1665 ,pričom v rokoch 
1649 až 1657 pôsobil 
u Bratislave ako "di
rector musicae" v 
evanjeltckom chró.me. 

. Potom priJal miesto 
dvorného skladateľa a dirigenta wii rtemberského knie
'tatsiVa u Stuttgarte, kde pósobll do suo;e; smrti. U't po
cas bralislavskliho pôsobenia· rozvinul kompoztčnt:í. lJin
nosť, výsledkom ktore; bola aj zbierka 22 viachlasných 
skladieb Opus Musicum, prvýkrát vydand v Norimberku 
roku 1655. 

Vydavateľstvo OPUS pldnuje postupne vydať 11 edtcit 
Staró. hudba na Slovensku celtí ttíto rozmernú a pozo
ruhodnú zbierku. Ouodný zväzok edicie ,e venvuan!Í 
prve,, ~esťdielne; cyklickej skladbe s názvom Missa l., 
pre päť só'ových a. zborových hlasov, 2 klariny, 3 trom
/i6ny, 2 husll a or ycm. Ide o zau;ímavil kompozíciu z do
by lwdobného bar oka, ktorej hodnoty si zaslúžia reedi
cw at po tak veľkom basovom odstupe a ktorá sa iste 
llocká fll znovuoživenia vo zvukovej podobe. 

J::dilor tohto diela, znamy ~louenský hudobny lllstorik 
dr. Nwhar cl llybw·ic, ·pripravil teho perfekt nú kri lick!Í 
Lru11sknpclll, splilaJúcu požiadavky náročných zásad sú
cusllOSli . lleal1zouané transkripbne zásady zdóuodnil a 
názorne r.tokumentoual v edibn.rícll poznámkach. V revíz
ne; správe oboznámil zó.u1emcu s presný m póvodným 
:ne!llm diela. ako 1 s opravami, nutnýmt z llľadislw 
puí.iadcwi ek moderne; trcmskripcie, aby zvuková reallzó.
cia bola po st ránke !ilýÍoue/, formoue; i výrazove; co 
na;primercme;!iw OKrem toho u úvode podal strucnú 
k1 ilickú analýzu t.wota a diela Samuela Capricorna. 

Ui bežné !ilúdlllm viac ako sto~tránkouet pr.~rlilúry 
fJ' uc; ~kladby 'tbierky Opus Musicum ads presuieclca 
o kvalilách Cap1'icomr;l!e; llUdlJy. Capricornus patril 
k na;vpiyunetSim skladateľol)l · ralctísko-jullonemeckéllo 
úc;rr;/w a teho dielci tuol·ili súcasľ dobového repertoáru 
na äost širokom európskom ·teritVriu. Opus Musicum sa 
zrociilo na póde Brallslauy, ale ·suofÍill ohlasom a posla-
11111! ďaleko prerástlo jef rámec a na!ilo si pevné miesto 
predousetkym u hudobnej histórii Slovenska. V zacilo
uanych dubOV.fÍCh clokume!7IOC/l nachádzame správy O te
/lu l/ttenzwnom ohlase a uyuiwaní at u slobodných 
král ovských mestách na uýchoclnom Slovensku ui krát
ko po oycianí tlacou. 

Ospe!mé rozšírenie Opus Musicum i~te nebolo náhod
né. Prispel a k tomu predovše!kým prehľadná a jasna 
Capricomoua hudba, slohovo poznabenó. vplyvom urchol
nl!ho talwnskeho baroka, uplall)ovaneho u zaalpsk(lch 
krafil)ác/1 . . V podstate ;e to hudba polyfónna, konlra
punkllcka, dobre premyslená, neraz uystriedanó. akordie
ko-homof6nnymi pasážami, aplikouanými s maximó.lnou 
funkbnostou a efektnosťou. V plne; miere Je tu využitý 
przncip kontrastu (so l o, tutli) vo vokálneJ i ln~trumen
tál ne; zložke. 

Po f ormouet stránke uycfláclza dielo zo struktúry tex~ 
tu, pricom na značné rozdiely v rozinernostt jednotil· 
uýc/1 časti pravdepodobne vplývala závažnost tch myš· 
lienkovej nó.plne a možno i ceremonió.lna funkčnos!. 
Celkove umeleck{! kualily Opus Musicum sú nesporn~ 
a teho uvedenie na koncertné pódium sa iste stane prl~ 
nosom pre súčasný koncertný repertoár a ná/de aj klad
nú odozvu u radoch nášho publika. 

Na margo redaklJnej práce, spo jeneJ s vydanlm publi
kaci e musíme povedal, že je poznamenaná snahou po 
maximálne j typografickeJ a funkčnet k11allte. Odraiilo 
~a· to u prehľadnet a úhľadneJ partittíre, primeranom 
obale, ako aj pri grafickom usporiadani duoJjazycnéllo 
úvodného rozboru s reulznou spró.uou. 

Nástup tefto edlcie môžeme teda at po redakčne/ 
>l ránke hodnotU ako úspešný.· Vyriešenie niekoľkých 
dopll~ujúcich momentov mohlo v!!ak prtspiet k ďalšie
mu umocneniu úspe!mosli. V prvom rade st myslime, 
že redakcia mollla v stručnom predhovore pribltžU nie
koľkými slovami edíciu "Stará hudba na Slovensku" 
vcrefnosti, zdôvodni( JeJ nutnosť a opodstatnenost a pri
padne načrtntít at fet perspektlvy v bllzkej budtícnostl. 
7. hľadiska výkonne/ praxe a pru'l.nej~teho zaradenia 
diela do koncertného repertod.ru umeleckých telies žla
rla lo by sa vyda( súčasne s partittírou at samostatn~ 
hlasy. Cenná pomoc efekttvnet prtprave umelecke; in
terpretdcte - v podobe vokó.lnych a tnštrumentdlnych 
uar1ou - by sama osebe bola dostatočnou kompenzá
~'iou úvah o rentabilite nd.kladov. 

Prl uvedent edície Stará hudba na Slovensku chceme 

verU, 'te táto edtcia nezostane stó.ť o polovici cesty, 
ole vo vhodne koncipovanom meradlt> ~prtstupnt v bllz· 
kc>/ budúcnosti všetky najuýznamnej!ile diela našPf hu
dobneJ histórie. obohati koncertný repertodr naS/rh ama~ 
terskych i profeslondlnych hudobn[}ch telies a rozštrt 
11 kultúrnom pouedomt nové poznatky o tírovnt a kua~ 
Zitách naSeJ hudobnet kultúry. FRANTISEK MATúS 



Majstrovské kurzy 
v Loricute 

V jtílt t. r. ožil hudbou u!t tretlkrd.t krtisny zdmocký 
park v Lanc.ute prt Rzeszowe, kde sa ztšlt na maJstroiJ
ských tnterpretačn{jch kurzoch mlad! polskt husltsli, 
violisti a vtolonceztstt. 

Pol sko (ktor~ sa honost medzindrodnýmt stíťa2aml, 
ako Chopinova vo Var§ave a Wtentawsk~ho v Poznani/ 
t le!t nastaptzo cestu prestavby hudobn~ho skolstva podl'd 
natnovstch vedeckych poznatkov, zodpovedajactch sú-

. Casnfím požtadavkdm svetov~l!o trendu v Interpretačnom 
ument. A tntepretačn~ kurzy sú fednou z foriem tejto 
obsahovet prestavby. Od podobných poduJati v iných 
lcraJtndch sa l t§ia tým, že sa ortentujtí na výchovu 
vlastn~ho umeleck~ho dorastu a pedagogických kddrov 
zdkladného a stredn~ho stuptfa. Ako prednd~atelia sú 
pozfívan! najlepši domáci pedagógovia a renomovanl 
umélct zo zahraničia - tohto roku z Bulharska, CSSR. 
Francazska, NDR, NSR, Sv~dska, USA a ZSSR. Vysokú 
tírovetf mali metodicko-teoretick~ prednd!'iky a semindre 
za asistencie žiakov - modelov, zameran~ na doškoľo
vanie domdctch pedagógov. 

Na konct dvottýžd11ov~ho cyklu kurzov boli koncerty 
v zdmku, na ktorých frekventanti predviedli v triedach 
vypracovan~ skladby. Najstlnej§tm zd!tltkom bol komor
ng koncert - tednotliv~ ensembly ( ad hoc zostavené J 
muztctrovali s radosťou a zdpalom - no hlavne na aket 
úrovni/ 

Ministerstvo kultúry PĽR veľkoryso podporuJe tieto 
kurzy, ktor!}ch tntctdtorom a duchovným otcom te pro
rektor var§avskef VysokeJ školy hudobnet a podpredseda 
SPAM-u {Zväz poľských hudobných umelcov - sekcia 
pedagogickd j doc. Zenon Brzewski. Sú výsledkom teho 
t akmer desaťrol:n~ho tísilla a prvou fdzou veľkoryso 
pldnovan~llo profektu, smeruJúceho k zdokonaleniu sú
:,tavy výchovy poľských lzudobnfích umelcov sldčikovfícl! 
odborov. Usporiadatelia uvažufú o sprlstupnenl kurzov 
qi pre zahranlčn{jch účastnikov - študentov t hospitu
lľiclch pedagógov, čo by z našef strany nemalo ostar 
bez pov~lmnutia. Kurzy sú dotykom s pulzu júctm živo
tom modernej pedagogiky a at prt konfrontdcit prtpad
n.Qclt odli§ných ndzorov ntektorfích predndša;acich umel
cov veľkým Inšpiračným zdrotom pre vlastnú prdcu. 

TIBOR GASPAREK 

Festival 
komornej 
hudby 
v Plovdive 

V náväznos ti na medzlntírodný 
veľtrh sa v di'toch 12.- 21. IX. t. r. 
konal v Plovdive XIV. medzinárod
ný festival komornej hudby. Nie· 
sol sa v znamen! 150. výročia 
úmrtia L. v. Beethovena a k to· 
muta jubileu boli zamerané at 
teoretické semináre s medzinárod
uou účasťou, ktoré sa zaoberali 
komornou tvorbou Beethovena a . 
joj interpre táciou. P1·ednášky ma li 
vysokú úroveň, či už Iš lo o teore· 
t1cké state p rof. Leva Giuzburga 
z Moskv y, prof. Ta mary Jankovo
vej z BĽR, Petra Sabekova z BĽR, 
prof. M. Rostala zo Svajčiarska, 
pt·of. Hansa Junga z Weimaru a 
ďa lšlch . Koncerty sa konali v his· 
torickom centre Plovdivu v 
krásnom romantickom prostredi 
Etnografického múzea . Na začia· 
tok festivalu predstavilo sa dva
krát Dimovovo kvarteto z BĽR (raz 
iš lo <l záskok za n epr!lomné Ces· 
kl.i noneto] - najprv IJeethovenov
ským progra mom (kvartetá Es du r, 
op. 18, f mol, op. 135 a Veľká 
fúga, op. 133) a v romantickom 
repertoár! (Schumann, Schubert] . 
Ich hru charakterizu je precťznosť, 
clokonalá technika a vysoko kulti
vovaný zvuk. Zrejme je im bllž· 
sia romantická lludba , cft!li sa v 
nej Iste jšie a spontá nnejšie. 
Veľkým zážitkom bolo vystúpe

nie aj u nás známych Sofijskýc h 

s61istov s dirigentom Vasilom Ke· 
~•mdtievom, ktor! okrem k las io ké· 
ho repertoá i'U (Bach, Vivaldl, 
Haydn ] uviedli transkripcie Pro· 
kofievových Mtmoletnostl a Sar· 
kazmov a Kazandlievovu Slávnos!· 
nú hudbu pre slHčlky. ktorá pa tr! 
medzi reprezen tatlvne diela SLI · 
časn ej bulharskej hudby. Také 
isté obsadenie a l< o So fi js l<f sólis· 
ti mal aj Ankarský ko morný or· 
chcster z Turecka. Pozostáva z 
mladých členov Štátnej filharmó· 
nie a ope1·y z Ankary a podal vy
soko kultivova ný vý kon v dielach 
Vivaldiho (Štyri ročné obdobia) a 
Mo:~:arta (Divertimento D dur]. ako 
a i v zaujfmavej skladbe turecké· 
ho skladateľa Et·kina. 

V sóllslických koncertoch, k toré 
ma li všeobecne dobrú úrove1"1, sme 
poču ll sofijského basbarytonistu 
Pavla Gm·džikova, švajčia rskeho 
huslistu M. Rostaln a taliansku 
speváčku Katty Berberianovú. 

Z komorných ensemblov vynl· 
kol ambiciózny súbo r Collegium 
komornej hudby zo Sofie, v kto· 
rom sa ziš li mlad! inštrumen talis
ti, aby interpretovali hud bu pre 
rôzne komorné obsadenie. Mysl!m, 
~e colleg ium, ktoré by interpreto
va lo triá, kva r tetá, kvintetá v n e· 
t1·adičnom obsacleni, by sa mohlo 
vytvorit a j u nás. Moskovské s lá· 
l)ikové kvarteto s dielami Vill a· 
Lobosa, Leviho a Borodina ten po· 
tvrdilo vysoké i n ter pretačné ma j· 
s t rovstvo sovietskych ume lcov. Zú· 
ver fes tivalu tvorilo vystúpenie 
Studentského ~boru z Plovdivu. 

Plovdivský fest ival neprináša 
d1·amaturgicky objavné veci, je 
špecifikovaný na komornú hudbu 
rOznych epoch, a le má veľké zá
zemie publika a nadiienýr:h Ol'ga
nizá torov. IGOR OJBAK 

Gavalier s ružou v Grand Opéra 
chýba trochu viac noblesy v l. 
dejs tv e. 

Huns Sutin ako ba r6n Or: hs vu n 
Lerche ttau, je bonvivá n, prostá du
ša, vun..koncom nezvykn utá na pre
k ážky a komplikácie. Dominu je v 
závere 2. dr.js tva : k eď ho Okta· 
vián v súboji uškralmo, kričí, že 
umiera ... potom ho vlnku utlši -
a na záver mu ľúbostný l!stok do· 
kona le vráti dobrú náladu. Je pres
u e taký, ako s i ho pria l skladater: 
postava viedenskej komédie, nie 
berlínskej fra~ky. 

Tatiana Troy(in osova. 

Sc~na l. de;st!la partžske/ lnscendcie opery Gavalier s ružou. 

Hviezdou večera je Oktavián v 
interpretácii Tatiany Trojanusovej. 
Je d okonal á po speváckej, aj he
l'l't:l<ej stránke. Dol<áže zahrať 17-
rol!né ho mladíka prcobločeného za 
SIIOI'e!u a s bravťirou vyhrá 3. de j
stvo, kdo je zmie ta ná (zmietan ý ) 
medzi dvoma citmi - rodiacou sa 
lúskou k Sofii a vcľačnost'ou k 
Maršalke za pr ežité chvfle. Ťažis
kom 3. dejstva nie je urazená hr
dosť Marlialky, an i naivita prvej 
lflsky Sofie, a le ·Oktavián , ktorý 
tJ•pf, lebo niet pre ií výc hoti iskn 
be~ toho, a by ncubllžil. Vie, že 
je za bolesť zodpovedný. Tu hrá 
Trojanosová skutočne vr.;holne. 
Mariíalka odchádza, Oktavián po
:t:biera odvahu a obrat:ia sa ku n e j. 
Jeho zrak sa stretne s p rázdnym 
- voľným - miestom. Vedieť pre
n echal' svoje miesto inému, aká 
e legancia ducha! 

Christa Ludwlyovd. 

.... . a nezabudnite, že obecen· 
stvo sa má aj smiat Nie usmlevat 
- ale smlat ... ", pHle Richard 
Strauss libretistovi Hugovi von 
Hoffmannstahlovi. Skladateľ chce 
baviť, a le na vysokej úrovni. 

Osemnáste storočie. Ca~y Márie 
Terézie. Scéna Ezia Frigeria je 
snový priestor. Intimita úvodnej 
scény v barokovom paláci je sú· 
časne zmyselná e poetická. Rétia 
Rudolfa Stelnboecka je veľkorysá 
a súčasná. Ked' sa zdvihne opona, 
ráno Marialky a Oktavlána ne
uecháva nikoho na pochybách. 

Rozpráva prí beh o nevyhnutnosti, 
s ktOJ'OU často ( naptiek tomu, že 
o nej vieme l nepočitame, a ktorá 
nás prekvap í a ~ranf. To vilotko 
v ľahučkom tóne, kde o smiech 
nie je núd~a. Smejeme sa vAak 
skôr nedorozumeniam alebo 
ilúziám - a nie na účet postáv. 
U Christy Ludwigovej v úlohe Mar
llalky hravosť a n osta lgia suse
dia. Oktavián nie je ani jej prvé, 
ani posledné dobrodružstvo, za to 
v5ak okamihy života vychutnáva 
naplno. Perfektnému výko nu snád' 

Dirigent Silviu Varsivo stupňuje 
sen a čaro zo Straussovej hud
by do posledného tónu. Partltú· 
ra sa r inie ako stri eborný potok 
plný nua nsí. 

!:>A BINA SKARBOVA, Paril! Hans Solln. 

jubileum primadony rokoch vymenila budov u n a 
Währtngers trasse ZH honosný 
s tánok Dvorne j opery na Riu· 
gu, ktorómu zosla la vern[1 na 
plných dvadsaťdva rokov. V 
novembri ro ku 1921 debutovala 
v newyors kej Metropolitan OpP.· 
ra ako Marietta v americkeJ 
premiére Korn golllovllo Mt' tve 
ho mesta a triumfá lne lu pra · 
videlne vystupovala a:Z clo ro 
ku 1932. 

vá cJ osaltova la najvll.t s ie ú spe· 
ch y u publika, bola vertsllckd 
opeľtl. Strhujúca Mascag niho 
Snntuzza, Giordanova Fedora, 
!i tuln(l pos tava d nes uZ málo 
známej Alfanovej opery Madon· 
na lmperia, prvá americká Tu 
t•andot. pt'Vá viedenská Geor· 
getta z Plášťa, podľa Puccini · 
llo jeho najlepšia Tosca a Min· 
nie - dievča zo Západu. jerlt· 
zavej Carmen prekypovala vo· 
kálnym obsahom l hereck ým 
temperamentom. Svat obraz cy· 
nickej, tvrde j a konvenciami 
nes pú ta nej žen y dotvárala ra· 
clom orig in!tlnych hereckých 
nápadov - v tých časoch bo· 
lo priam iloku júce, keď tátu 
Ca r111on poča s Joséh o romanli c· 
ky roztúženej "kvetinove j ál'io'' 
nezúčastnene hrýzla jablko n 

V p olovici septembra rozlúčil 
sa operný svet s Mariou CaJla
sovou - začiatkom októbra pri· 
pomenuil sme s i dev!lťdesiatiny 
Marie JERITZOVEJ, m nohými 
označovanej za poslednú pr la· 
mu predchodkyňu gréckej Ma· 
rle. AJ ked toto p rirovnanie . 
neobstojf, poklar sa t ýka lllaso· 
vo-technických možnos t( a re
pertoárových domén oboch 
umelkýň - u Jerit zove j je v 
prevahe nemecký repertoár a 
temer výlučne partie mladodra
matickťi a dramatické, predsn 
možno nájsť rad spoločných 
znakov: expresívny spevácky 
výraz, neobyčajné, doslova "čl· 
noherntl" het•ecké dispuzicle, 
nedefinovateľné !!aro a silu ja· 
viskovej osobnosti a v n epo· 
s lednej miero aj b6rlivé spo
ločensk6 pozadie oboch 
"hviezdnych" umeleckých drá h. 

Javiskové postavy Jerltzovej 
mali neodolateľné dievčenské, 
ly r tcké fluidu m (dramatik 
Schnltzler Ju nazval "sladkým 
viedens kým dievčatkom"). a le 
mal! a j exponované dimenzia 

veľkej t ragédky a strhu júcej 
dramatickej llrdinl{y. Pi11vá 
kráska Maria Jeritza prinieslR 
v dvadsiatych rokoch náš ho 
storočia na operné javisko clo
vtedy potlačený erotický n áboj 
ženskej osobnosti, čosi , čo o 
dobrých dvadsat rokov neskôr 
predstavovala na filmovom 
plátne Mae Westová - a po 
nej Marylln Monroeovú. "Zlato 
vlasý wamp" nadchýn al obe· 
cens tvo s tarého 1 nového kon· 
tlnentu svoj!m svietivým, pri e
razným sopránom, 1 originál · 
nosťo u , až exkluzivitou svoJi cb 
hereckých koncepci!. Jerilzov.J 
sa na rodila 6. októbt'él roku 
1887 v chudob nej rodin e na br 
nenskom prod mcst!. š tudovala u 
tol1o istél1o pedagóga, ako in ý 
veľl<ý Morava n, nemenej sláv 
ny tenoris ta Leo Stezak. Zač ! · 
naia v z bore bmenskéllo ne 
meckého operného cl ivn ct la , ďa 
Je j viedli jeJ cesty cez mnf 
ch ovskú operetu, Olomou• 
(operný debu t s Wagn erovou El 
sou v roku 1910) clo vi e rlcnsl< nl 
Volksopcr . Po necelých troch 

S jerltzovoj menom sa úzko 
viažu dve význumné s tra ussov· 
ské premiéry. Vytvtlrala titu lnú 
h rdinku v premiére p1·ve: 
(StultgUI' l 1912) i d i'Uhej (V ie· 
ct e i1 1916 ) verzie Ariadny na 
Naxe a v roku 1919, veclľti Lcl1 
mannovoj Farbiarky, s piovlllfl 
prvú ci sli rovn ú viedenskej svo· 
to ve i prcm i é ry Zeny bel': tie· 
iia . l'atrilu aj madzi vyhľadá 
vu n6 in lerp i'Ctky Salome o ne· 
sk dr a 1 Maršalky. Z Wag norov 
ho cltclH je j boli nojbližs ie diev 
i;onské l1rd1nk y .,ronHin!ick ýcll" 
opier - Senta, AlzhP.lo, Elsa. 
z verd iovských úloil Aida. V 
je t repertolit•i nájdenHI aj Sme 
ta novu Mai'enku, Weherovn 
Agatu a Massenetovu knjúcn n 
kurti zánu Thais. Drélln<llnrg tc 
kou oblasťo u, v ktorej je ritzo· 

ponad klačia ceho mil enca po 
kojno vypľúvala jadierka l ,. B1 
iidč ka" Jerltza-jecl ll č ka nt kd ' 
nezoprela svo j č esk ý pôvod ;· 
pods ta tnou m ierou sa - a k•· 
l>r ilan tn á jenúfa - p rič i nilA " 
skvelý ús pech viedensk eJ 
11918 ) a newyorskej (1924 1 
premié t·y j anáčkovej Je j pas· 
tork ync. JAROSLAV BLAHO 

Zo zahraničia 
V dramaturgickom pláne ba

vurskcj Štá tnej opery v Mní
chove je i nové dielu A. Rei
menna Kráľ Lear. 

Musorgské ho operu Soročin· 
s ký jarmok uvedú vo hajčiar
skuj prcmiérn l . r. v Luzerne. · 

Začiatkom SBlltcmiJl'a hosťo
vala viedenská Státna opera v 
Aténach, kde uviedla Elektru 
R. S!l·aut;sa pod taktovkou Kar
la Btihma a Heinrich a Hollrei
sera. Okrem tuho boli na atén
skom festivale dva koncerty 
Viedenských fi lhat·monikov. 

Volksopera pripravila n a 16. 
októbra t. l'. novú inscenáciu 
Cigánskeho bar6na pod taktov
leon hosťujúceho dirigenta ~ 
Bratislavy Viktora Málka. 

V dňoch 17.-25. septembra 
bol 21. ročnlk Varšavskej hu
dobnej jesene. Na jeho progra
me bolo 23 koncertov. 

Prvou premiérou novej oper
nej sezóny vo viedenskej Štá t: ' 
nej opere bolo Bellin iho d ielo 
Romeo a Júlia. 

Vydavaterstvo Henschelver· 
lag dalo na t1·h výber z listov 
v eľkého dirigenta a p ropagiíto· 
r a súčasnej hudby Hermana 
Scherchena ( 1891- 1966 l . 

Francúzska firma Pathé-Mar
coni vyda la desaťplatiíuvý al
bum s dielami Hectora Villa
Lobnsa. Medzi interpl'etmi s ú 
o. i. Vieturia do los Ange les, 
Felicia Blumenta l, Magda Tag
liafcrov(l n i. 

Na VIl. mr: tlzítt<h'udnuj sMa· 
ii h uslistuv 1-:tm!l'y ka Wionln w
skéhu, ktorý sa zal: nc D . no· 
vcmbra t. l'., bude s(lt'ažit 511 
mladých huslistov l': 20 š tá tov 
svnta. Najviat: účastnikov je 'l 

japonska ( 1 O) . 

K 200-ročnici milánskej ope· 
ry La Scala pl'ipravuje vydava
tltľstvo Gutenber g-Verlag v 
Bergame publikáciu ,.200 rokov 
Scaly". 

Diia 26. septem bra t . r . za
čali sa v Budapelti tzv. Ume
lecké t ýždne, ktoré otvorll bar.· 
tókovský večer v Erkelovom 
divad le. 

Na 3. augusta b. r . prípadn 
200-ročné jubileum zalolenla 
mil á nskej opery La Scala . Ce
lá sezóna tohto slávneho stán · 
ku umenia bude v zname nf vý· 
znamnýr:h ínscenácif, ktoré 
utvorf 7. decembra b. r. na
študovanie Verdiho Dona Car• 
losa · Claudlom Abhadom. Ok· 
rem opcrnýctt l!inov sa ol!a káva 
hosťovanie Chicago Sympbonv 
Orchestra a Uningradskej fil
harmónie, nkn aj hosťovanie 
v!Ad <lllskel Štátnej onerv. 

Pri orfležitosti štátneho svlat· 
ku BĽR ( 9. septembra) udelili 
Národném u divadlu Ivana Va· 
zova a Národnej opere v Sofii 
Jlrlv lastok - akademit:ké di
vadlo. le to nudčiarknutie ume
leckých kvalft. ktoré oba sítbo· 
l'V dosia hli. 

Witold Lutosla wski naJllsal 
novú urchestrá luu komuu~lciu 
Mi-parti. ktorú umeleckým vý· 
znamom s tavia poľská kritika 
do radu Paroles tissées. I.ivre 
nour ot·chestre. Violon(ielnvého 
koncertu a Troch po6m HAtll'i 
Michauda. Podrobnej!He o hu· 
dobnmn zámere a výstavbe die
la nfše 19. čislo časopisu Ru ch 
••m:r.vcznv. 

Lorin Maazel nastúpi ako il!f 
pari:Zskych orchestrov svoju 
funkciu v roku 1980. 

Evolyu Leat·ová, jedna :1: naj. 
lcp~lch predstavilollok Maria!· 
ky ~o Stmussovho Gavaliera a 
ružou, spievala túto úlohu 'f 
septembri t. r . v Amsterdame. 
Thomas Stewa1•t bude v októb· 
ri a v novembri účinkovat po 
11rvý raz v novom naitudovant 
Strnussovej Arabelly v houston· 
skej opere. Jef Vermeerscli 
účinkoval v septembri t. r . y 
Antverpách ako Boris Godunov. 

Skladater Michael Tippett do· 
s ta l čestný doktorát na univer
zite v Lancasteri. 
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o poznaní 
a smerovaní 

[Dokončenie z 1. str.) 
to te začlefiovanie tradičných umelec
kých hodnôt do kultúrneho vedomia sú· 
časnostt, teda aktualtzacta - a tým at 
styltzacia v zmysle odhalovania skrytých 
dispoztcit. Isttí v!}hodu matti ludov~ lzu
dobn~ kulttiry Balkanu, kde sa strata
varne s mimoriadne zauflmavýmt metro
r ytmi ckými titvarmt a zvldstnyml forma
mt vokalneho prednesu, so zauttmavou 
tnStrumentálnou hudbou. Menet výhodM 
te postavenie niektorých zapadoeuróp· 
skych kulttir, kde nanos novet Mýlovef 
v rstvy - nie prtliš cennet a ~peciflckPj 
- zakryl star~le formy ludov~ho hu
dobn~ho pretavu. Ale i tu sa uktízala 

!lanca: prttalllvým spracovanlm sklada
teľským a rellfno-techntckou pracou 
možno aktualizova( at tento typ ľudo-
vet lzudby. 
~ skladatelsket pract bolo badat vel mt 

seriózne skladatelsk~ V!íkony. Nie v 
zmysle sebapresadzovanta, ale predov!.et
kým v spomtnanom odkrývant skrytýclr 
dispozicii ludovef hudobne/ tradície a 
j e; začlefiovania do dnesných pol6h tvo
r eiTta a počtivanta hudby. Strelll sme sa 
tu s vedomou archaiztíctou ludouej hud
by, ktora znie nielen na spôsob starc
davnet ludovet tnterpretatnej praxe, ale 
at ako umeld hudba zaSlQclz storoči. S 
t!ímto smerom ut niekoľko rokou ~a 
l1s.peSne presadzu/ú. niektor~ čPsktJ roz
hlasov~ stanice (Pral!a, Plzet1J. Vyžadufe 
st to dobra znalost lrlstorlckej lwd/Jtt 
a už zaniknut!jCll star!íCh ľudouqch ntí
stro;ou, viJrobu týchlo trdstrojov atď. !.e~ 
ako všetko, l tento smer zal'uw strcH'af 
no te; pôsobioo~u. ktora JII'Ni tllf'kol kú
mi rokmi mal. [Jopri archaiztícil opal•
ným protipólom ;e eicľa/leäomtl radika
lizácia v oblasti kompozl<'nrj techntklf 
a výrazu. 1/ľada;ti sa mo~nos/1 syntézlj 
ludouej trad/cle s nawyhrotenr!šíml 
smermi stitasných kompozičnlíeh tech
nik. Te to ako vedom!í expermzent. ktorý 
musl aj popri svedomitej ll/or/veT práci 
počttat s t!Jm, že čím te lwd/Ja exklu

zivnefšia, t!ím ma menef publika. A prá
ve súčasna folklórna hudba md Ile naj
lep§ie !lance preklenat priestor medzi 
hudbou vzdelancov, a hudbou slroktích 
vrstiev. Medzi uveden!ímt protip6/mt Jest
vuJú rôzne stupne nárol·nosli, smery a 
orientacte, ktor~ sú bltzke rôzn11m úlo· 
ham súčasného skladatela. Tedni t rans
formu/ti folklór s akcentom zt1/Javne/ 
funkcie, pretože ludout1. hudba túto funk-

.Jubilanti 

clu (popri illýclzl J mala a md. Tnt sa 
prefavujtí ako "stražcovia tradlcll• a nie 
stí za prlmn~ zasahy do autentLCk~ho 
ľudov~ho prefavu, inl zasa v iíom vidia 
material pre natnaročnejsiu skladatefska 
pracu s ret rospektlvnou orientactou. Ďal
sl sa prefavu;ti ako "pokrokart" v zmysle 
technickom l ukusovom. Nevahata na
sadU do tefto prace svote novatorskd 
ambtcle, čo neraz zasa problematlzu/tí 
spomlnanl "strá~covta tradtcil". V tých
to otázkach nie ;e možn~! v teoreticke; 
pololze rozhodnú(, ktor!í smer ;e tta/
spravne;st. Može tst tba o posúäenle kon
kr~tnych diel, ako a u tom sú tch klady. 
Nafväč!ilm nebezpečtm v te110 oblast/ je 
vsak nie ten, čt onen vylzraneng smer, 
ale skôr tvorlva nentírocnost {čt netuo
r/vfí posto/}, ktora lnklinufe k mani~re, 
k povrchnej efektne( práci, v ktore/ sa 
klenot zamteila za b1žutérny lesk. 1'u ;e 
rozdiel medzi pracou skladateľa a pp
urclzn~lzo aranžéra. 
V saťažných snímkach sme sa strellt 

(v súlade so štatatom saľažej s t ro
mi kategóriami Interpretov. Sú to ľudo
vl interpreti, ktor! reprezentujtí auten
lick.lj ludový pre;au. l ten môže byt 
atraktívne sn!maný - vďaka možnos
tlanz • súl'asnet nahrauacej techniky, a 
preto nemusi v ničom zaosttlvat za pra
cou profestondlov. sa tu ďalef Interpre
ti-amatéri, ktor! šir/a ľudovú hudbu v 
sekundárnej podobe. l títo m6l!u closlalz
nuť znal•na vy~peloM v znalosti autentlc
ktjclz ullerpretahrtích technik. U lwäob
rukov-profesiontílov teclmická clokona
lu~t a ~kolenost mciže /Jyt vel A: ou V!jlzo
tlou, ole skolenosť u tomto ~mere este 

nt•cläoa zcíruku acfelwátnej lnterpretácte 
ludovtícll Slfílou, a tak vlastne ka~rlá 
zo sponunaných skupm Interpretov mtl 
svoje výhody l nevýlzocly. 
p raca režiséra a zvukov/Jlzo ma,stra sa 

v poslecimich rokoch s V!ívatom na
l!rávace/ teclz11lky neo/Jijl)a"ze zndru{)ni/a 
a oc/kr!jua;a ~>a lu pre rozll/asouú na
lzrávku veľk6 tvorivé možnosti. One., už 
nestaN "technika pr istauen!Jizo mtkrof ó
nu". Stístredenost na audtl lvnu podstal 11 
rozhlasove / nallrdvky na/i dnes režts~
ra a zvukov([ techniku citlivo studn)olJaf 
počuttj priestor, u ramci k torého sa 
uskutoct)ufe huclolmtí prejav. Te to Jed
nak olzranll'en/e priestoru r .. Ilúzia pries
toru" l na plen~rov1í do1em, na ilúziu 
vel kej siene. na komorné prostrr>dle a 
na kombmác1u red/neho prie.~toru s 

prtestorom tmaymarnym {výraznd zmena 
prtestorov.tlch podmienok ~a dd do.\lah
nut napr. elektroakustickou tran~jorma
clouJ. Ziat, stretli ~me sa t s taktínu na
lzrdvlwmi, kde nebolo možn~ zhlif vô
bec dimenzie priestoru, pretože hudbe tu 
chýbalo akekol vek clozmevanre. ~lo o 
tzv. hluchý pr1e~tor. Ale neide 1/Ja o 
ot1ran1cenie priestoru: dne!ma nalzróvacta 
technika umo!tJ)ule a/ rozCLeneniP prie~
toru. Stereo-tecl!ntka dovoľu/e tzv. anti-

Rumjana Cincarsktl zo Sofie prebert1 
1. cenu a zlatú medailu u mene kolek/l
vu pracovnikov Bullwrsk~lw rozlzlw.u So
fia za teallzdclu nallravky DVE PIESN/i 
Z DED/Nr NEDELlNO u úprave Stefana 
Mutavci;eva a v Interpretácii zboru 1'rd
kia z Plovdivu. 

Dr . Ondre; /Jem(l preberd 1. cenu a zlata 
meäallu 11 mene kolektlvu pracovmkov 
Ce~ko~lovensktlho r c,zlz/asu v Bratt~lave 
za realnťlcw nalzrdtlklf PRI ADZ,"Io/ H iE 
LEN PI\ l ADZM R v tnterprettlcll Zenske1 
soevr1ck"l skuplrllt zo Strby. 

font?/ntt pr1;em illlllby, striedanie 1Jľlfi11U 
raz z /t?clnPho, raz z äruh/J/u, A:anal a. 
Velnu pôsob/vel fe aj ilúzia pohybu tnter-

ho ro~hlasu v Bt·nllslavc. Od roku 19':i!J 
sn s lul mimoriudnym č lenom Slovenskej 
rtl ha rmónle. 

Významná boln činnosť Jána ľragHnta 
l v rámC'! Bratisluvského komorného 
združenia, s ktorým absolvoval velký po
čet kcncertov nn Slovensku l v zahrA· 
n ičf [Vtedoií. Iludnposť , Zagreb, Berlin, 
Mnlchov. Stu llgarl, Weimar a pod.). 

Ocl roku 1960 sa zmenil smer pdsolJe· 
nla lllna Pr11ganta; začal sa venovnt ume
lecko-pedagogickej činnosti na KotlZer· 
vatórlu v Bratis lave, kcle učf hru na 

Pred šty ridsiatimi rokml Alica lll vová
Kráčallkovrt otvonlu prvý raz dvr~re bu· 
letnej sály SND. Súbor bol vtedy 16-č!en
ný a pracoval poli vedenlm choreografa 
Bohuša RaJské ho. Za tr! nwsiace sn za · 
pojtla clo repertoáru a o tri roky 11 2 
tancovala sóla (prv) m ba letom bolo La· 
bU lit! jazero). Za 25 rokov pr·áce v sl!· 
bore n11zbierala veľké skúsenosti. Spo· 
Iuprttcovlllo s 20 chor·oogn rlmi, sólovo 

~~ účinkoval/l v '1.7 baletných inst:enóciJch 
~'%W \~(o. i Coppélla, PrrncP.Zn(l Hyacinta, ROZ· 

'" ' ~~· právka o Ja novi, Slovanské ta nce, Spia· 
ca krásavica, 7. rozprávky do rozprávky), v mnohých opere· 
U!ch, operác h a činohrách. 

husle, violu 1 komornú hudbu. Rovno
bežne pôsobi l na VŠMU, ako pedagóg hry na violu a komo•·· 
nej h ry. 

Popri divadle vyutovula bnlut pri Dome osvety - Bralisln· 
va-vidiek a v Zuvodnom klubo Spojov, kdo dodnes pôsobr. 
Bola členkou lilnečných porôt a su svojinH zia loui sa zúča~l· 
i'iovala rôznych sllťal.r. Vytvutllu niekofko tnnečných súborov. 
na pr . Spojlí L'kU, PoiM1rku ft prostreclnfctvom svo jich žiakov 
spolupracuje s frltnom, lolovfzwu l operou. Joj oclchovanky
n e s(t anguzovnnú v divadl(ich v celej rcpul.JIIkc. Mnoh[ sl ju 
Isto pamätlltu ako realizátorku J..a zdoroc nóho prcd~tavenr<J 
pod názvom .,Da!ctné matiné v Novej scénu" (k ukončen iu 
skolského roku). V súkromi sl oátde č11s l na plsanic bo lel· 
ných libriet pro dell. 

S jej menom fc úzko spojený volký kus histórie slovcnskélro 
bale tu, jej umelecká drá ha je ešte v zlve j pamlili návštevnl· 
kov opery SND a jej pedagogická práca dáva najuelšlc ovo
cle uz teraz a prenáša sa l na ďalšiu generáciu pedagógov. 

-ler-

J&n Pragant, profesor brallslavskéllo Konzervatória sa do):ll 
65. narodenfn. Mimoriadne bohatú umeleckú dráhu začal ver
ml skoro: v rokoch 1925-1931 študoval h usle na Hudobno-dra
ma tickej akadémii v Bratislave u Norberta Kubáta. Po absol· 
vovaní akadémie navštevoval ešte majslrovsktí školu K. HoH
manna v Prahe a súčasne pôsobí! v orchestri Ceskoslovenské· 

)án Pr·ag~:~ nl je zak laclote!om Komorného združenia brali· 
:;Javského Konzervatória. Ako !>kúsený komorný hráč o zna· 
Ice šit·okého repertoáru, pololil základ vzácnej muzlkhnts kct 
tradfclc na brat iglavskom Konzcrvatórru. Táto činnost vvžaruje 
vo velkej miurc a j na oblasť výchovnú, kud2e hráči Komor· 
ného zdru žonla odchádzal! zo školy s nnjcannetšlml prak
licl{ýml l umeleckými skúsenosťami. Repertoár s léiVIII Pra· 
gan t vc rnrl s iroko, takžo usmeriíovul členov v Ich výVOJI 
k umcleckr.f univerzalite. Rešpektoval v rovnakej miere sklad
by hudobného ba r·oka, klasicizmu, ako s(tčasnosll. Na jeho pro· 
gr·Hmoclt f igu•·ova ll i nloklor6 velmi náročné skladby autot·ov 
[Villa-Lobos, K. A. Hartmann, )Urg Baur, P. Jlindenuth, M. Ra· 
vel, A. Kaufrna nn, Richard Strauss a l.). I sovietskej tvorbe 
vcnovHl Pragan t veľkú pozornosť. Pod jeho t aktovkou odzneli 
skladby Balakireva, Sosta kovlča, Ba landživadzeho, I. Skorllu, 
z k torých väčšinu v Bra tislave premiérova!. Zo s lovenskej tvor
by uviedol sklad by A. Moyzesa, M. Vlloca, A. Albrechta, I. Báz
Ilka, M. Koi'lnka, J. Pospfšlla , M. Nováka, J, Kowalského. Z čes
kých autorov venoval vefkú pozornosť predovšetkým sklad
bám Bohuslava Martinu. Starostlivost o samotný Inter
pretačný postup, tntonačnú a štý lovú čistotu podávania 
·skladieb - v rámci živého a spontánneho muzlkantstva -
treba hodnotiť a ko vz&cny príspevok, ktorým Ján Pragant 
prispel k účinnej modernej pro[eslonálncj orientácii mladých 
hudobn!kov. JÄN ALBRECHT 

Hwdlfeľ Cs. rozhlasu na Slovensku doc. 
dr. Pavol Kovdc, CSc. odovzdtíva l. cenu 
a zlatli medwlu zdstupcovl kolek/Ivu pra
covntknu Ce~k/Jho rozhlasu v Plznl - {a
roslrwovt Krckov/ za realiztíclu nn.hrtíuky 
U XOI,A!W TAM IE LOUZE {úprava -
/uro, lrw 1\r{'ek/. 

pretou v prie~tore: napr. spevdct pr1clzá
dza1ú z dialk!f a z ;edného smeru, prlbll· 
Žil/ti sa a odchddzafú zasa do dlatky -
aruhtjm smerom. Zvla.štnym ožtvenrm 1e 
aj naplnenie zvukovtUzo priestoru mlmo
lwdobnými zvukmi, ktor~ zmno~ufli I/ti
zlu reálnosti životného prostredia, v kto
rom ľudovtí hudba li fe. V tomto smere 
možno ešte vera (na tírovnl stítn~ných 
~nl mok 1 vylep!;ovat. Ntíide sa u nich a j 
nežiadace praskan1e, sumy, ba t celko
vd poämoäulouanosť. 

fo orota, zostaventí zo zastupcov /ľ!dnot-
livých rozlzlasov!íCh st ante, te svo-

11m sposobom "umelé obecenstvo'', dls
púnu,úce odbornou pr/pravou; na druhe/ 
strane 1et chýba homoyenua socldlnet 
vrstvlj. klortí by bola vybavena znalos
t ou lokálnello, reglonalneho sta11u hu
dobnej praxe a vkusu. , Nereprezentu;e 
s/rokli diapazón poslucháčov rozhlasu s 
rôznym/ vkusovými posto;mi a narokml 
tw rozlll as. Porol a sa 1 u iba ucti u 10 do 

i>lluacle a veclomia aclrei>átou, a preto 
teJ praca nl"musl reprezentoval úspes
TWM nahrávok " rôznych okrultoclt pô
~o/Jnostt fednolltv!/Cfl rozll/a~oV!ídz stu.
lltC. l 'reclsa sa viwk musta porotcoiJia 
Z/edtl0/11 aspoiz na zdkladnef platforme, 
bez ktore, btj taktíto sútaž nebola ani 
u~kutoenlleľnd. Porota t rozhlasov/ pra
covn/ci st stále viac uvedomujú, ~e Ich 
prťlca te socitílnym konaním, tak ako 
kažtld tvorivá činnost u oblast/ kultúrlj, 
hoc/ je časove oddelená fáza produkcie 
a reprodukcie, hoc/ nie je loktllna Iden
tita medzi tvorbou, reprodukciou a pocú
van1m, resp. vnlmantm diela. 

• ~etky menované oblasti problémov vy-
tutíra;a dovedna špecifickti oblas( 

rozhlasovej folklórne! hudby, ktora sl v 
Prix na!ila tribúnu prezenltlcie . odbor 
,,~lzo posúdenia a vza/omne; tn§plrácte 
a podnecovania. A o to prave v tomto 
podu/a/1 Ide. LADISLAV BURLAS 

Sú fa ž 
na pôvodné hudobné dielo o .,Cenu mes
Ia PJESTAN" Pl'e rok 1978, ktoré sa 
uvedie na XXIll. PIESŤANSKOM FESTI· 
VALE 1978 

Rada Mestského národného výboru v 
Pie~ťanoch vypisuje pre rok 1978 z prile· 
žilos ti 30. výr•očia Vfťazného februára 
sliťaž na pôvodné hudobné dielo takte: 

a l komorné skladby d etkého druhu 
(nie priliš rozsiahle), 

b l sólistické diela vlielkf ch druhov. 
Súťul! je neanonymná a môl!e sa jej 

zúčastniť občan CSSR. Diela do súťaže 
treba zasla ť na Sekretariá t Pldťnnskébo 
festivalu, Pa rk pasáž 1721/3, 921 Ol Pieli
Can y a to do 30. aprfla 1978. 

Vlt'aznií di elo obdrží .,CENU MESTA 
PIE!iľAN", klol'á pozostáva z diplomu 
a peila!J! ne j odme ny. 

l. ccua vu vý§ke KCs 7000,-
H. t:ena vo výlikc Kčs 5000,-

Jll. cena vo výllkc Kčs 3000,
Vypisova tef súťale si vyhradzuje pud· 

mie nku, že viťaznú dielu zo súťaže sa 
premiérovo uvedie v rámci Piosťanské· 
ho festivalu 1978, a lebo 1979. 

Diela zaslané do súťaže nesmú byť ve
rejne predvedenú, ani nahraté v roz· 
hl ase, telovfzii, na gt•anwfónovej plat
ni, ani iným spôsobom zverejnené do 
vyhodnotenia súťaže o .,CENU MESTA 
PIESŤAN". 

Mestský národný vfbor v Pieliťanoch 
si vyhradzuje právo, ponechať rukopis 
diela, ktoré obdrl!l .,CENU MESTA PIES
TAN". Ostatné autorské práva zostávajú 
účasťou v súťaži neobmedzené. 

OZNAM 
Riaditeľstvo Divadla JorJálla 

Záborského v Prd ovo vypisu je 
konkurz na ubsadcnic mies tu 
d l r l g o n l a a c h o r e o g r a. 
fa du spevohry DJZ. Písomnfi 
prihlá§ky :~:aií lite na adresu: Ol 
vadlo )onáiia Záborského, Pre· 
lov, SSR 48. Termin konkurzov 
bude osobitne oznámenf. Cos· 

tovné uhrallhne iba v prípade 
prijatia. 

KONKURZ 
DOMOV Speváckeho zbut•u slovenských ujjite

ruv v Tl'Bnčianskych Tepliciach vypisujo kon· 
kurz du viielkých hlasových skupin (predovšet
kým do II. basu) Speváckeho zboru ilovon· 
:.kých uči lefov, nosilefa š tátnych vyznamenanf. 

O pl'ijnlic sa mllžn uchádzať muži (ni:ilelht 
<1 ilkols kí pracovnfci) do 35 rokov [so zboro
vou praxou i stadt) , hudobne aspoií olemen· 
tárne vzdelani, pripadne ovládajúci melodic
ký hudobný nástroj. 

Prihlášky zasiela jte na adresu: Sekretariát 
S:lSU, Stúrova 6, 984 Ol Luilenec. 
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VOSR 

K. s. Stanislausklf 

l. 

O Stanlslavskom Sil ~!rl 11. le · 
ge ndy, pfšu knihy , ale málokto 
sa podu)hna rozobrať, ako sa 
tento vefk9 č lovek dostal k 
otázkam obnovy opery. Rusko 
z konca 19. storočia - n a jmä 
v oblasti umenia a liter a túry 
- poskytlo svetu vynika júcich 
s pisovaterov a básnikov ako L. 
Tolstého, A. Cechova a M. Gor 
kf!ho. V oblasti hudobného 
umenia je to epocha 'Ca jkovské· 
ho, Borodlna, Rimského-Korsa
kov8, Musorgského a Rachma
mnova. Tieto svetlé talenty pri 
niP!>ll vo svo jej tvorbe zásadne 
nový obsah, ktorý sa nPmohol 
vtesnať do s tarých foriem ofi
ciálnej "cárskej" opery s je j 
poklonkovanlm všetké mu c u
clziemu, poclce,~ovanlm vš et ké
ho ruského, národného. A lak 
sn zjavil Sarapin , Slanislavskif 
so sVOJim Umeleckým divadlom, 
ako a j vynikatúci umelci bra tia 
Vas necovovcl, Serov a Koro· 
vin . 
"cď budeme hovoriť o S ta 

nislnvskom, budeme shúinat 
tvorbu tohto geniálneho refor
m átora celého dlv!jdel nlctvll ·v 
Ru s ku Iba z hľadiska toho, čo 
tll'obll v oblas ti hudobného di · 
V8dla, aký význam 11 vp lyv má 
Stanislavské ho učenie na roz
voj operného umenia v 20. sto· 
roč!. To, čo Stanls lavs kl j vnie
sol do opery, prijala konzerva 
tlvna čast operných čl nlte!ov 
ZiilVne nepriatefsky. Mnoh! tvr
dili, že Stanl s lavsk lj mechanic
k y preniesol na opernú scé
nu ~ákony, ktoré s ta n ovi) p r e 
dramatické divadlo. Obvliwvali 
ho. že nepoznal dobre hudbu. 
že pri lnscenovanf svojich 
predstavent sa viac venoval 
Ich scénickému a nie hudobno
voká lnemu rozvoj u. Toto mô~u 
tv1·diť Iba tf, čo nevedia , akú 
pozornosť venoval S tanls lavskij 
r ozboru hudobnej dramaturg ie 
operného preds tavénla . v'yna· 
snaž!m sa vysvfltll ť , ako u1'\ho 
pl·ebiehalo jeho hUdobné for· 

Meno vynikaj6ceho rdlsltra-padagóga, rerorm6tora dlvadel· 
ního umenia : Konstantina Sergejeviča Slanialankéhn te dob · 
ra známe v celom divadelnom svete. Jeho činnosť v opere, 
ktorej vefkf umelec venoval pn sledných 20 rokov svojho .livo· 
ta, nie je velmi preskúmaná. Vplyv Stanislankého učenia .n" 
upern je viak taký významný, že ho treha itudovať, rozvi]al 
a •yutivaf v p1·aktickej ~i nnosti divadla . l\tal som ~ťastie v ro 
koch 19:.13·38 l Stanislltvský zom re! v r. 1938 l. osobne spnlupra· 
covať s týmto vefk9m umelcom v Stanislavského opere Pr ia 
mn pod jeho veden Im som nn študoval par ty Lens!<élw, Er 
nesta v Donizettiho opere Don Pastluale, Vojvodu vo VerdihP 
Ri,llolettovi, grófa Almavivu v Rossinih o Rarbleruvi zo Sevill\ 
a )lii'Odlvé ho v Musorg11kého Borisovi Godunovovl. To ma 
snáď oprávňuje k tomu. aby ~om sa zamyslel nad vfzna· 
nwm Stanislavského osuhnosti pre operné umenie. !eden z bio· 
grafov K. S. Stanislavského puvedal : ,, Povinno8ťou kafdého, 
kto bol sviJiiknm 11 ítčHstníkt.m Stanislavského tvorivého há · 
dania v oblasti operného ume ni a je, postaral sa, aby sa jehn 
tvorivé idey a skúsenosti sprlslupnili každému". 

A uto 1 

1íloht1 . Tieto sny s a v~~k ne· 
ushutotnlll. Stan islavsk ll bol 
presvedtený, že n 11. to, a by sa 
sta l operným s pevákom, mu 
mnohé chýba, a preto sa tejto 
héll'iéry vzda l. 

l.enže s tyk s takým pedagó
~um , ako bol Komissar!eukij, 
vvvola l v ňom túžbu pomc'lct 
~le len svojmu ped'agógovl , a le 
<1 1 celému ruskému opernému 
ume niu, bo1ovat pľotl lži, oper
net konvenčnosti. Inscenovať 
re a hsti!'ké p restavenla . Kom Is· 
sllrievsklj, p redtým spevák, só
l l~ta Veľkého divad la , bol part· 
nei'Olll Osipa Petro'(a, Duje 
r.emwvovej a Fiodora Stravin
ského .. Tito po pred nl člnllel1a 
novej ruskej operne f kultúl'Y 

Reformátor dramatického divadla 
mov1:1 n1e v ope rného rež iséra, 
ako vypracúval zákony, pôso 
biace te 1·az vo väčšine oper· 
ných scén - nielen v Soviet
skom zv!lze, ale aj na mnohých 
scén ac h sveta . 

Sttmlslavs k! j mal hudhu rád 
od d e tstva. Ako v mnoh ých In · 
telektuálnych rodinách tých 
čias (narodil sa roku 18631 
Konstantin Sergejevič hral do · 
ma na k lavfrl, kecfže aj jeho 
m atka - Jelizaveta Vasillevna 
- hrRla dobre na tomto oli 
stro li. Od šiestich ro kov sA 
Sta nlslavsklj venu je hudbe pod 
veden!m profesioná lnych pedfl· 
gógov, absolventov Moskovské
hO konzervatória (V. V!li.Jorg a 
P. Kon e v ). Spolu so s vo1fm bra
lom a sestrou študoval ta nec u 
členov baletu Veľkého di vadla . 
Rodina Alexejevovcov ( to je 
pravé · priezvisko Stanlslavské · 
hO) bývAli! v Moskve a c hodi· 
la 'do Veľkého divad la , kde v 
tých rokoch nepretržite vystu· 
pova la ta liltnskn operná skupt
na. Rodina Alexejevovcov ma
la permanentku, a la k sl v 
tých rokoch mala možnos( vy
poču t ~~ vrldsaf-p!i ťdest11t roz
ličných operných p reclstRve nl. 
My 1 generácia umelcov, ktorá 
pracovaiR so StanisiRvským v 
poslerlných rokoch jeho zivota , 
sme ·Sit čudovali, že si pos pe
voval melódie z Be lliniho , 
Doniz~ttiho, Meyerbeerových 
opier a opier raného Verdiho, 
ktoré sú ešte a j nám málo znA
me, ba pamätal sl a predvádzal 
jed no tlivé spôsoby tallltnsheho 
spevu, p1·ipomfnajúc, ako to ro· 
b1la Pattlová a tni, kto1·ý<'h Zll 
mladi pocul .. Aj VO SVOjPj !Ili· 

tolllogra fll pripisoval Konsl& n· 
li n Sergejevič obrovský význam 
t ~· mto hudobným spomienkAm z 
mladosti. Neskôr často hovoril, 
že aby č lovek mohol byt oper
n ým režisérom, mus! sám "žiť 
y kof i operného umelca". V 1'0· 
dlne Alexefevovcov sa utvoril 
celý kr ú2ok milovníkov hudby, 
ktorého členom bol aí Stanls· 
lavskéllO brat VI<Hlimil' Se1·ge· 
jcvič , s kvele hra júci na kiP.vfri 
a s est r~ 7.inHicifl Serge jevna, 
dosť dohre sp1evajúca kuple ty 
z vaudP.villov. Neskôr !:tj Vla 
d1mlr Sergejev ič, aj Zlnalcll! 
Sergejevna boli režisérmi SlA 
mslavského operv. V krú7i-n 
Alexejevovcov s a lnscPnovali 
celé pred!>tavenla. V novlnllch 
Sd objavili rr.cPnzie 1111 p1·P.d~ta 
vo nia tohto krúžku, v ktor~·ch 
sa vyzdvihova l Stanblavskil 
Ak o s pevák, čo n ie kofkokrilt 
op akoval á riu, a lebo dvojspev. 

Tento úspech vo vaudevllloch 
a v komických scénach, úspech 
SDevi:1ka [a n ielen he rca) nú 
t1 Stanls lc.'lvského, aby začal 
vil žne premýšfať o karié re spe· 
vllkl'l. ZHčal sa súkro mn e uč iť 
s pev u profesor!! Moskovského 
konzerva tória Fiodo1·a Kom is· 
sarfevskúho. PPdagóg venoval 
vpfkú pozol'llosť nadané mu ž ia · 
kovi , ha zaanga'-ova l ho do 
žiackych p1·edstavenl svoJej 
triedy a ko rflŽISČrll. Stanislav· 
s kému zverili part Mernika v 
prvom dejstve Dargomyžského 
opery Rusal ka a part Mefistofe 
la v prológu ku Gou nodovmu 
Faustovl. Stan lslavs klj nž vy
st upoval v ochotnfckom oper
nom predstavent 11 vytvoril po
sta vu ž reca Ramflsa vo Verd i
ho opere Aida, ale nebol so 

pomáhali KomissarZevskému 
odovzdáva( študentom - bu· 
dúclm spevákom tt·adfcle 
Gllnku 11 Dargomyžské tiO. Ko· 
m lssat·ževsldj sa vo svojej trie· 
de nezaoberal iba p os11cl e nfm 
hlasu, Rle zdo,·azl'loval aj úlo· 
hu s iovl! pri spievanl, rozvíjal 
u tuden tov cit pre sú lad. 

Stanislavskl i už pri vypracn· 
van! úlohy Melnika v Dargo · 
my~.ského Rusalke, ta k ako n e
s kOr aj Flodor Salapln, vnikal 
d o 'podsta ty pravdy p ri o b javo
van f tohto zložitého, psycholo· 
gického "pusklnovského" obra· 
zu, Chápal ·· psychológiu spevA· 
k a -herca . . Keď sa vzd Rl pred· 
vádzanla "h rd inských" partov 
v opere, dosť dlho pracoval ako 
s pevák ned úlohami komick ých 
op ier a v tomto žán ri dosiaho l 

Ples u Lar inovcov z opery Eugen Onegin, ktorú lnscenovál Stant.~
lavskii v Stzídlu Velkéilo divadla. 1'títo 111scenáciu st Stanlslavskt/ 
mimoriadne vcH.il a na pf sal o nej, že le ., ... preds1uvením na diiiP 
roky". Sn!mky: súkromný arch fv autora 

svojím vystúpenlm poko jn ý 
Stams lavsklj, č lovek ~ebakrl

lický, dospel neskôr k presved
čeniu, že " jeho hlasový fond 
nie je vhodnf pre operu" a 
vzda l sa speváche j kariéry 
Keďže už za mladi bol známy 
ako hflrec ocllntnlckych prr.d 
stavení alexejovského krúžku . 
priateli! ~a s mnohými vvnika 
júcimi divadel n ll.; ml l umelca 
mi. NapriklAd Ca jkovskij. k to
r ý bol v prlhuzenskom vz(R 
hu s 1\onstR ntinom SPr~eJevi 
čom. sleclovRI Stanislavského 
úspechy v oper·nom llmP.nl. ba 
dokonca povec\111. žP. na pfSP 
ope ru o Petrovi VeJkom, kde 
Stanislavskll bude hrat ti tulnú 

zna t né úspPľhy. V tých ro· 
koch práve nastupoval žáner 
fnm c uzskej komi ckej opt'!ry 11 

Stanislavskij sa stal v ynt kAJ ÍI· 
c im interpretom llervéovC!j o pP.· 
l'ety L!ll. Novi ny písali: "Vf 
horný, pokial ide o hru i apu, 
je talentovaný K. S. Alexejev 
v úloh11 vojaka Antoina Plen· 
charda". Po jeho vystúpen! vo 
fr~tncuzskom vaudevllle Nápoi 
lásky noviny naptsall, že " rn6 
dobrf harytón prljemné bo za · 
larbenia a známu ikolu". Zná· 
my bádatP.f S1anisl11vského 
tvorby G V. Kristl naptsal· 
" Stanislavskil z vlutných skn
sllllOKI! floznal zloiltosť tec hnl· 
ky pri onojovanr si vok61u; po· 

ana!. ako ťalko ja v opere t.i16· 
jAť spev s hrou. Zistil, .le je 
molné rytmus pohybu spojiť 1 
rytmom hudby, a pocftll .1ilu 
vplyvu operného umenia. Toto 
obdobie umeleck ej praxe v ob· 
luti hudobného divadla ho tJ~i· 
pl·avilo na úlohu budúc.el\o 
operného rdlséra, ktort výbor · 
ne poa:ná osobitosti umenia 
herca-speváka". 

Málokto vie, že Stanlslavsklj 
bol rladlte fom Moskovského 
konzerva tória. V tých r okoch 
s tát neposkytova l financ ie na . 
udržiavan ie konzervató rlf, a 
tak existova ll z pros tried kov 
Ruského hudobného spolku, 
ktorý bol v tých časoch cen· 
trom hudobnej k ultúry v Rus· 
ku. V osemdesiatych rokoch 
m in ulého storočia veden ie 
Moskovs kého konzervatória po
zostávalo z piatich rudi. Boli t o 
skladatelia P. l . t ajkonkij a 
S. P. Tauejev, vydavater nOt 
P. I . }urgenson, známy zakla
dater Treť]akovskej galérie S. 
M. Treťjakov tt K. S. Alexejev 
(Stanislavsklj). Na prvom za
sadn ut! nového veden ia 17. feb 
ruá ra 1886 Cajkovskij si do 
dennfka zap!sal: " Novt riaditel 
je vefmi sympatlckf'. Táto 
funkcia bo la, pravda, skôr ad
ministrallvna ako tvorivá, a le 
ťažisko vedenia koncertnej čln
nosti bolo celko m na 1:\onstan
tinovl Sergejevičovi, ktorý spo· 
lu s Ca jkovským a Tanejevom 
bojoval za ruský repertoár. TLI
to Slanlslavského činnosť vš11k 
n e trvala dlho, pretože roki1 
1887 zaloW Spoločnosť umenia 
a literatiry. Ten to spolok pred· 
vádzal scény z opier a dlvadel· 
ných predslaven1. Predvledlľ sa 
scény z Dargolfly:hkého Rusa l• 
ky, z Ci lflarosovho Tajného 
tnan7.~lstva a z Mozartovej FI· 
garovej svadby. Stanlslavs'-iJ 
zapoJil do lýcbto .predstavent 
študen tov kon zervatória , :žiakov 
Komissa rževského a M. Klím· 
t ievovej ( prvej p redstaviteT ky 
Taťjany v opere Eugen Une· 
gm ). Stanlslavsklj s a na tých· 
to predstaveniach zúčastnoval 
osobne, vystupova l "' dlvadel
n ych scén11ch a pomállal aj J'1'4 
režisérske! práci. V tom .obclo" 
bi spolu s Cajkov~k9m hojov11l 
za . utvárani e llát'Odného ruské · 
ho repertoáru na ruskej ope r · 
nej scéne. Od Cnjl<ovské ilo pre· 
vzal StllnlslavskiJ názor na ope· 
ru ako na divadelné dielo. NRu· 
stále o pakoval l.:ajkovského slo• 
vá ,'.'opera bez 5Cé n y nemá zm y· 
sei . Prttve v tomto obdob! Sta
nlslavsklj poc· hopll, že tak ope
ra , ako aj d r.íma sA musia pod· 
riadiť spol ,,č n ým :~:ákonom scé
nického ciP-jll, ~e "Inscenovať 
operné predstaven·le znamená 
ií plne odhaliť ~udobnú drama
turg iu predstavenia". Treba po· 
vcdať, že v tých rokoch, kon· 
com minulého storočia, sa v 
.. .:ái'Skych dlvad !ách" scénicke j 
~•ránke nevEnovala nijak~ po· 
zornosť, nebolo ani názndku o 
vzájomnom styku hercov na 
sc~ne. P1·emýsTajúc o Inscenácii 
EugP.na Onnglna na státne j sré· 
lH' sa Ca jk c:rvsklj blil, že na
mi.eslo pus l<lnovských hrdi ncw 
- Taťjany, Lenc;kého, Onegin& 
- vyjdú ne srénu "veteráni a 
veter á n ky, ktorí sa bew a:ábran 
p61l'a jú do fllohy sestn6s(roi!· 
ných dir.včat a bezbradýc h 11tiA· 
dencpv". 

[Pokračovan ie v bud. čl sie. l 
A. I. ORFENOV 
Preklad: E. Bránikovti. 

Za P. A. Serebriakovom 
pouznesenú náladu. Zdtl sa, '!.e n~poznal 
f&.dny e!>tetizmus vzbudzujúci dojem el e
gancie (ale nie presuedčlvost}, ktor.rí 
nevra~wo pokladal za pastvnu lahostaf· 
nos(. Siln~ emóole, ostr~ kontrasty a 
plastickosť pianizmu nachádzal Pavel 
Alexetevič u skladateľov, čo mu boli naj
bltž!if. Beethovena uprednostňoval pred 
Mozartom, Liszta pred Chopinom. A, sa
mozre,me, nt!fdrahSl pretf bolt ruskl au
tori - Cajkouski/, Rachmantnov, nesk6r 
lJ. Sostakovtč, G. Ustvolská. P. Serebrla
kov zdedil od Antona · Grlgor tevUJa Ru
bln!ttefna umeleckd kr~do: .,NaozaJstn~
ho ettu nemôže byt nikdy pnvera. Citu 
te mnoho ·tba vtedy, keď Je nepravf' . 
V te/to mt1drosti 1~ ta/omstvo mlmol'iad. 
ne m•el~!to vzt al z u publika k ser~brla
kovsk!ím klavtrnym večerom, plným odu
~eunenta. 

vlrny t6n/ Na teJto kual1te t6nu trebD, 
neustále pracoval, aby človek cittl vor~ 
nú váhu svojej ruky, absoltítne uvoľnenie 
v~etkých svalov, schopn.ifch kedykolvek 
sa podriadiť príkazom 7!1ozgu. Serebrta
kovoua hra sa vyznačovala širokým. lega. 
tom, usadeným do hudby ako u dobrých 
spevákov. 

.D11a 17. auyusta 1977 po krátkej, ale 
ťa2kel clwrobe zoinrel v ; J.eningr<ade Pa
vel Alexejevlc' Sereb1·lakou, n&.rodný ume
lec ZSSR, profesor leni.ng_radského Kon
zervatória. V Leningrade, 1kcf.e bolo me
no P. A. Serebriakova mimoriadne po
puk)rne, sa konala 19., augusta 1977 {u 
Male; sliZe Konzervatória} rozWčka so 
zosnul!Jm. PochQva/t ho na- cintoríne Lt· 
teratorskí/e Mostkl. 

Tai!ko mt je, keď st uvedomím, ze ge
nert'!cia motlch drahých -učiteľov sa pre
rieďuje. 'l'aZko te pomyslieť si, že l'. A. 
Serebriakov u'!. nikdy nič nezahrli. Ruske 
klavfrne umenie opäť postihla nenahra
dllelnli strata. 

Tak, ako mno/ll ruskl majstri a umel
cl, P. A. Sere/:)riakov prežil svoJe det
stvo na vidieku. Narodil sa 28. fehruli 
r a 1909 u Carlcyne. Jeho hudobrt~ na
dame sa preJaVilo veľmi r!íChlo. Hned 
ho aJ dal do služieb spoločnosti. U'!. v 
roku 1920 pôsob! ako jedenlistročntl 
c/1/apt:a v agi/at:nýc/1 skupinách Cerve 
neJ armlidy, kde Je klauiristom-sprevá· 
dzai'om. Roku 1924 sa zaptsal do triedy 
vynikaJúceho klaviristu, pedagóga lenin 
gradského Kon zervatória, L. Nikola/eva 
V tridsiatych rokoc/l sa Serebriakouo 
meno stliva zndmym. Vystupu1e s Lenin 
!JľOdSkOli ~tlhtJ11ft6ntOI', M pultoM. letOM/ 

/U tom l!ase} ho>.toval V. !'alioh; utedy 
sa zabala a; fello dlhodobá spoluprdcr1 
s kvartetom S. Tanejeva. Roku 1!132 za
bal uyučovat na leningradskom Konzer 
vatóriu. 

P. A. Serebrtakov mal nesmierne pes
trý ži1Jot. Viac ako päťdesiat rokou kon
certoval (bol hosťom na predposled!)et 
Pražskej ,ari, kde spolu s L. Slovákom 
hral III. Beethovenov Klavírny koncert l 
a takmer tolko rokov učil hrať druhých. 
Ast 30 rokov .bol rektorom popredneJ vy
sokel skoly v Sovietskom zväze. Bol hrdý 
na to, ze za je/zo rektorstva leningrad
sk~ Konzervatórium prtbll'!.tlo hudobné 
umenie !;trokfím vrstvám ludu {koncerty 
zdarma, bezplatn~ vyučovanie na patro
nlitnom ľudovom konzervatóriu atď.}. 
Veľký pedagóg soutetsket tnterpretač 

ne; skoly P. ·A. Serebrlakov vychoval 
mnoho v.zíznačných hudobnlkou, laureá
tov stítaží, nadan_gch pedagógov (G. Flo
clorovovli , G. Mltčell, · J. · Serkavovli, V. 
Gensler a t.J; ktorfích menli sú známe aJ 
11 Ceskoslouen!iku. Jeho žiakom bol l /lin 
Panenka. 

Nikdy nezabudnem, ako Pavel AlexP
tevlč pracoval v triede. Stále nad!;eniP 
energia pri praktickom uskutočTlovanl zll 
merov, nevyterpalefná lliska k hudbe -
to v§etko vytv&.ralo na jeho hodinách 

Nie je lallké, nliJst v obrovskom bo
lzatstue pedagogických met6d P. A. Se
rebriakova nejak.if systém. Nehromadil 
pozorovania, nehovoril o tom, čo treba 
roblt, aby sa uskutočnil zámer. A pred
~a možno hovbrlt ak nte o §kole, tak 
aspol't o tendencii pedagogiky profeso
ra Serebriakova. V čom spol!fva ? Pô· 
uodne rusk'fí st!Jl melodtckef hry na kla. 
vtrt (pochádzajt1cl od A. G. Rubinstel 
na, L. Nikola/eva) zdedil Pavel Alexe
;eutč ako zlisadna tradtciu. V1'auleval 
že klaviristi 20. storočia matO množstvr, 
nnotírh cnostt: presnosr. vyroonanosf ,, 
~tlu. A predsa často chqba hudbe to naj
dóletitej§ie - kl'lfsnv mtlodtcký kla-

Ľudia, stýkajl1ct sa s P. A. Serebrlako
uom, sa zhoduflí u tom, '!.e to bol naJ· 
ustlovnet~t a natcltliveJ!;t blovek. Každq 
vie, že Nm Je človek nadanej!;t, u;m 

viac must pracovať. Práca klaULrtstu-ln· 
terpreta, to neznamená len uypracauať 
techniku. Tlito prdca znamená sebauq
chovu, znamená prekonliuat v sebe vset
ko, čo je nizke, obyča/né, zdokonaľova( · . 
sa do poslednet chvile. Próve .,umentm 
rozpdltt srdcia ludí" md osobnost sa 
vznesen!Jm a dobrým srdcom, schopná vy
vola( rovnak~ ludské my!;llenky a ctty. 

Každ&. tvorivá osobnost 7e nenapo
dobite'lný zázrak. Smrt akoby tento zá
zrak nezmyselne zmietla. Lenže zákon 
cllalekliky te u'!. raz taký: smrťou sa za
l;ina nová kvalita - veľkost. Velkost 
Uv~ho P. A. Serebriakova sme nemohli . 
pociťova( vedla neho, takisto ako vel· 
"·ost a výšku zasneženého vrcholca. st. 
;asne uvedom!§ iba vtedy, keď od neho 
odíde§ na velktí. vzdialenosť. Svätou po. 
ulnnosfou vsetkých kolegov P. A. Se
rebriakova te starostlivo usporiada( 11el-. 
ké dedičstvo klaviristu. aby Jeho hod
nota mohla slú'!.tt ďal!;lm generácttlm. 

L1DIA MAJLINGOV Á 


