
V prvých apr!lovyr·h tliJor il, ked si lildvné mesto SSH 
pJ'ipomfnalo 33. vyroč ic SVOJ!Jn usio lJudcnJil SovJetsl<uu 
a rmádou hosťova lo nH Slovensku po prv\•k J•á t vo svuiBI 
h is tóri i Kyjevské státne divadlo operety. V Bra tislav~> 
Sit súbor predstavil na javisku Novej scónv tromi spe· 
vn lwr n ými i n scenáciami a jedn ým celovcčr~ rní·m konc:r· r· 
tom. 

K y jevské štátne divad lo operetv pa tl'f dnr)s k poprml
n ým sovietskym d i vadP.lným sí1hor om tohto ztínru. Orl 
svojho založen ia [J935] smerovalo l< pod pore <lomlír:P.i 
p ôvodnej tvor bv a k vy tvoreni u osobitt'! llo nli rudni\JJO 
repr.rtoáru. SystP.mat lck y s Íl st red o va lo oko lo sr-! lllt 11 .1 i 
v~znamnejšfch ttki'O ilnskýC'h skladatel'ov a l iiJrrtJswv 
p racu jiícich v oblasti 111Jdohno·zlibavného d i vad la. Ai 
v súčasnosti vedľa uvfti.r.nóho výberu z kla!> ické ho op>! 
retnf'ho dedičstva [O ffenbach. !. Stro uss. l.ch{Jr, K;il 
m án l a súčasne j zá padneJ muzikálovej tvor hv ft- I v ľ'<tor 
LiHlv] ťažisko r epcrtoliru <;Íiboru spol'íva v domiíce1 pó· 
vodnej tvorbe. Tri in<;cen ácie. s k tor 9mi sa kV JPVskf ho~ 
t i 11 v Bratislave pr~dsta vili, svedčia o tom vrTmi n;ízo1 
ne - vedľa staršej, takmer u7. kla~ic k P. j Ri11 hovov~1 
spevohry, dva dalšie ti tu lv v ý st i žne do l< u mon t u llÍ sn<~ · 
hu o myšlienkovo závAžné. umc!Pcky ná rnč né a mo · 
demé spevoherné divadlo. 

Trata inuškelieri (2. IV.] - muzikál v 3. rlrjstvfJ!'h od 
sldil clfllnľn Maxima Du na jevsl<ého 11 liiJJ'f!listnv Ma1·ka 
Rozuvského a Jurija Ria~enceva je určený predOI'-"1 1<\' IIl 
mlad ým divákom. Dramat izácia r ovnomenného I'OllliÍill' 
1\. Dumasa nemohla. pochopiteľne. obsiahnu ť rP.II'l 1~iln 
cl f' jové bohatstvo. L ibreto vsal< primPr nne vvsli h iiJP zf1 
ld ilclné čr tv pr edlohv. 10 duchaplnP. \'li pne poin tu je Sl tii (J 
c ie. i r on ickv p rlstupu jr! k postAvá m [ nilj Jn li k u kn rdi · 
n l\ lovi Rich~lieu l u sna~. i sa o n<Hhózl< u c· c•lŕ) l10 pr í 
h chu. V tomto smP.r c tde Pšte ďal ej Dunajr vsk?iln ln itihH 
Je plllf) ticky vznosná. Inokedy romantlcko· l v rirkií , m;í 
pilt r irn Ý švi h, l em pnnlmPnt. nohlesu - lP v onzoru horl 
n om súlad e s dobrod i'U~.no-romantwkon povahou n :lnw 
tu . fP.j najvtičsou pred nos ťou v~a l< zosUiva pn.,un rio 
IPmne! Ironickej rovi nv a umen ir. udr~.oť Ili v I!'Jio ro 
v in e v relej part i túre vhorlne vo lenými hudobnvmi n r J 
st r iprlkami [preferovflnir saxof l'lnu. i nst rnmP.n l ;íriil. ha r 
mflnin ] . Zdti sa však. že JJI'iíVf! no jpozit ívnr· ·~ ir vl ll ~ l 
n osti l iiJJ'flla a na jmli hurlhv nf!pnrlari lo Sil ro:l isfo l'llv i 
V. Bogmovi v plne! ml ei'r. zužitkovA ť a prt•m 1ct nuť ich 
v Inscenácii napn1i do IHH'ec l<r~ j z lol.l\v. l lr.rrwl<v Jli'r im· 
só listov b ol mi estami p opllltn ý sUHí·m ooP rf'tn\•m ~ahlfl 
n nm, nemal v ždv patričnú ľAhkos( a c lf'gil n riii. Kvnii! 
né holo hudobné nailtudovani e f. nu~r~rmknm . 11hrl iVIl 
hodné b oli spev[Jr kľ výkon v väčšin \' íJo'·• nk" "'tr•r h f v1· 
l'alvihnlme asooií D. Ševeova. l . AfanasiP.va . 1.. 7 r•nf11'11Z 
eevnvú a T. Timoškovú l. Pozoru hodna hol" • DOl"""' · 
pArti tú ra i nscen ácif! zásl uhou chorP.O~J·a fa l . Vi i P.hsk nho. 
Rušivým momentom pri šermiarskvc:h súbo joc h ho lo 
spievani e s mikrofónm i v rukách ( v iednej ruke korrl . 
v druhej mikrofón]. čo však vídavame ai v do111ácicll 
i n scenáciách. 

.. Na osobnosti a tvor/Je fo zefa Malovca je sym 
/iCiflckú ll/boko prPni !JSIC'nti pro~t nto . rovnosr k o 
ll ll/I/o a lllltsl enia. L'!J sú u neil o 11ie/Pn i.· rty l ll(/ 
~k~. a/C' u; pozor uhodné 11 P~'~~•wcn~ IJ/aslno.\ /1 
umr•lel'ií~. Ai poc/i:iar ku teme prw last ky .,IJllmkr · 
/lr emys/cnó" - nie 1e to l en z nál10dntsl10 zosku 
penw ,[ou, ale z poznanw. že za zdnr~ liuou ľahko.\ 
tnu . tí l mevnost'Oll , otvorenou c it ouost'ou - pre10 
''1'111/lllt i nn pl oche lwdolm~ilo diania - iP ~l.:ntt ťl 
liLholdl ronmwuá reflexia autora. \1 po~lerlne t do 
tw aA·.•i"l ~a f. MaÚliJPC ť:oraz m ac opro1t rmat 11r 
'uu:um IJCI/flll rouacom lwdobnom ~lounílru orf von 
I..'Of\ll'iln pátnsu - sú~f t•eďu/úc ~n hud nn ~1/nil 
(lk'ralknu, j inr:llnou kóäou zdlinoclnf'né/ mq!;lien 
kcwé nwti'Jif a/Pho na muzicír nnrmte. nil"k NIIf srJO· 

štyri večery 
s Kyjevskou operetou 
Suročinský jar· 

mok (3. IV. J -
bol tvpickou ukáž· 
kou ľudovej spevo· 
hrv bv tostne ná· 
I'Oclnŕ.ho charakte· 
r.u. O ie lo vzn iklo v 
rok u 19:16 a pald 
ku kmei10vému re· 
ocrt ()áru d ivadla. 
Jeho IIUIOI'I, lilll'l!· 
tisli Leonid Juc h· 
vid a M ichail 
Ava1:h, skladat el 
Alexe j Riabov 
siahl i po Gogo fo· 
vom literárnom 
odkaze a vytvorili 
onsohlvý. realistic· 
kr' ;r:'i n rovtŕ obrá · 
zok zo život :~ 
uk• il 'inskl!>ho ru . 
du . ktorf ZlliiJnll' 
svo !Oll nefalšova 
no11 íJ primnosťou 11 

hP ZP J'ostrP.d nos
fo u. Pr lnášil na ja
vi<;lw pro~t ý rudo

T. Golovčanskaja a A. Tr ofim· 
čuk v spevohre Súdružka tu
boY. 

v(' Pl'1hrh s bohat l"tvom komických situác l ť, plnokrvnP. 
rutlov{! tJostnvv, pôsobi vé spevné čfsla a r ozsiahle ta 
nečnó scónv vh aznP. prP.ni lmut{! ukrajin sk~•ml hudor 
n 9m1 prvkami. 

Chn rakteristické znaky a prednosti predlohy dokázali 
režisér l. Grinšpun, d i rigent J. Kotelenec, scénograf 
A. Roltrovnikov. choreograf B. Tairov. spolu s í1člnkn 
J(u.lml sólfstami. zborom a b1tletom vyu 7lť kn vzniku 
Jnscenac!e prek v pu j(Icel sviežosťou, veselosťou . [a reb 
nosfou, lskrlv~m humorom, skvelými speváckymi. herec 
k9mt a ~anetn•l výkonmi, Očl.nkuJ11c1 . s6llstl, .. najmä 

Zas!. umolky iía USSR Lýdia Za· 
porožcevová. 

" ' JI( l'i" hla vn vcll 
i>I'P.Ll~lll vi te rov 
I .. Malwvm:ka ja. f . 
t ubm·ev, O. Sr.v 
l:uv, T. Timuskuvu. 
] . Mamykinová. V. 
Neburač ku a V. 
Rol'isenku - dal 1 
nn 1avo. ~.o cha ra l<· 
teristický ľnrlový 
pre1av v speve i 
pohvbe im je ob 
zvlásť blfzky. 

Súdružka l!ubuv 
[ 4. IV. ) - SIJE'VO 
h i'il v dvoch l;Hs 
tiach p1·edslé1 
vu1e v sOt~asnr.l so, 
vte tskP. j d ramntic 
ke i tvorbe vrchol 
snaženi o moder 
né, mvšl i enkovo 
silné spevoherné 
divadlo. Au tor i -
l i bretisti Jurij Ryh· 
činskij a skladater 
Vladimfr lljin 
siahli po divadel· 

nej hre K. A. Trei iova Ľubov ]arovt:i, čerpajúcej námet z 
Októbrovej revo i (I cie a pok (Isili sa joj n áročn ý !l i deo· 
1'0 záva žn{• ubsnl1 pretlmoči ť prostried kami spevoherné 
110 žánru. Nái'Očn ej ú lohv sa zhosti l i s nemal9m ú spe· 
r hom. N<iprlek tomu sa však zdá. že spevohern á verzia 
!:ubov ]arovpj ned osa hu je i deove l údernosti, revolučne 
obsahovo ·t i fi cl ra matlckei priamočlarosti divadelnej ver · 
zl e v dô!'l<>rikn "" p1·1iišného J'ešprktovania špecl f ir.k{•ch 
oožiadavirl · spevohrrného žánru: okrr.m J•etardilčn~ch 
momentov v libr ete máme na m ysl i naJmä Jľjlnovu h ud. 
bu, ktO.l'á· prlnália- na-·jedne1 . sllrane melódie· až operne! 
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2,- Kčs 
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;un ponorom rio ~uiJfi'Á'III interpreta pnponunntu 
ce .~laní lluci/Ju. ktora .1a pe.~t ouala u prvom rac/c· 
pre fiO/I",elli l" r/uc lta 111/U.tl.'mllov - a 11~ u d ru/wm 
pláne ~/Pdm}(l/(1 ('fefe kunl'ertné. Sk'/mlate/ MIIJ .~rik 
•ukc.l!J IU!odrJrac·lo oil \(lnloN>n~l.:yclt pol rte/1 a r•1e 

·ol! hudby. Nie m z n/oi1/ IVO/ t alent i do s lu i i cl 
rozhlrt~OIIe/ . tetev1zne; c':1 lispe.~ne; j1tnume; /wei 
IJy. co ie clngia kapll tJ/a who 1(111('/eC'kPito záut · 
fll ll. u 

(TERC7. ! •\ CllSlNYOVA n ~kl adat~I'Ov i jo 
~crovi \ !.Jinvrovi k T5•zdilll noveJ <, loven 
ske 1 hudolm Pj tvor by 19711 1 
!)JJílll ka j . i'vl<llnv• ·" ml , . liAl< A je 7' ex 
J)8ri ment {J!lleho SIÍJdiiJ · Čs. l'OZhlaSIJ V 

Bra ti sla ve. 

'. 

Ldva:inosli, na d ruhe J strane pn vvk r eslení odchad za)ú· 
cr ho. odumieJ·a JliCeho o;veta a jeho p red stavi teľov 
nr. duživaním scniimentcllnu lvJ·Jrkrc!J a bul no· II<Jsiu i~ 'C · 
kie li mr. lócl fl po<;(Jva d ir!lo JllJestnmi na lll'H ilJCP. VP. f ko· 
OJ)HI'Pfno~li. · Dvnnlllli'l-.;i l'f!ZI<J ll lli CI••:· H :hu I'Prl i.J(': o• ! lfl a 
J. lavnnho rť!/ I ~é l n 'iÍJiml ll Zil !> l tllnelc·" V. Bu~ mn ~"vy· 
trJdi;ovalét (Jsi l lm o nJiiXImiiluu sllllru ,, I'!i: lllnnsl v~H t · 

k vrh Zt'ICiiSI IJPil\ ch z!o i 11!k. Vvm l\a iúcr• ťo~~l!n 1 1"'7"· 
l IJhOdlll' VI'I 'I JI<{Ji nn I' IC' IH!Ili !J Sl:ény V. AI'I:I'invn. IIICddd 
~" nnl'lnť o náp;tdlln. ' m tr.~ tami ai: Pio:kinu r:hun:u'g •·nl'iu 
V. f'udh P. J' f' :~>k ina. ~pol'a llli v(: ' hndnhné .. našl nf! n va uie 
j . thJ~I:cnl<a 11 spl!Viki<V pNIPk ÚH• 'p i•lji r 1tl'll ll i·c·lt -.(Il i~· 
i<'\'' T. Gulu vl:anska ja , ľ. . Zapul'O'l.l: ll\'llv á, G. Gttri n ~ku 
-t D. Sevenv lllll iill i 11ilJVJnc. 

G. Goriuško a V. Cemenová v muzikále Tra ja mniík <>.lie
r i. Snfmky: A. Smotlák 

Na celovečerno111 koncerte (5. IV.] - vvstCJpi ll všetci 
protagoni sti kyjevskej operety v pr ograme zostaven om 
z tanečných č!sfel . scénok a najpopuláJ·nejšfch operet
ných melódii z tvm·bv sovietskych a zil hrani čn ~r:h skla · 
dateľov. Ky jevskf umele! pr erl stavill sa op!ltovnP vokál
nymi i tanečnými vtŕkonmi ozHi lmponujúr"l (Jrovne 
n zfskali sl zaslúl:en e obd iv nadšeného publika . Srdcia 
Bratislavčanov sl zfska l no jmä všestrann9 a n esmierne 
tvárnv národn ~ umel e<: USSR a zaslúžilý pracovnfk kul
túry CSSR Dmitrij Ševcov. 

Styri vystúpenia kyjevsk~ch hostí upozornili na uži 
točnosť a po trebu pohostinských vystllpenf zahranič
ných sllborov aj z oblasti hudobno-zábavného cllvadla. 

·A.. GA.BAUU 
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SKOLA A HUDBA 

Návšteva na ršu v Martine 
Ll:;us JANACEK ,\C TEMPORA NOSTRA 

- hudobno-vedecké kolokvium [3.- 5. X. 
l !J71l v Brne l bude venované 50. výročiu 
u111rtin Leosa janáčka. Kolokvi um chce 
v imokom záber·e k r i ticky zhrnúť súčas
l l ý stav českého, slovenského i zahra
ni čného b1idania o janáčkovi a prefecl
na( o tázky ta n áčkovsket historiografie, 
h istor icko-sociologickú p roblematiku sú
i:asnct tan líčkovskej recepcie, teoretlc· 
ko-estetickú pr oblematiku jeho štý lu, ná
rodného a medzi národného významu je
ho tvorby, problematiku stavu ja náčkov
ských pramer1ov a otázky Ich edtcle, ako 
i oroblemat iku teorellcko-onalytick ú s 
cieľom ove riť rôzne pr!stupv k hudobnet 
nnalýze vybraného Ja n áčkovho diela. 

V l L ROČ NIK HUDOBN'Ii'CH POPOLUDNI 
pre mládež so skončil cl r1a 19. februára 
t . r. v ĽŠU v Humennom. Na počesť 
30. výroč i a februárového vfťn zstva ho 
u:;poriadalo ZRPS a ĽŠU v Humennom 
v spolupt·ácl s Konzervatóriom v Koši· 
crach. Na troch koncer toch vystúpili ab· 
solventi ĽSU - teraz študenti konzervA 
tóriA a účastntci rôznych lnterpretAč· 
ných súťaž!, o. l. i Va lerlán Toskár, kto
r \• ohsRdil na tohtoročne j celoštá tn ej 
akordeónove j súťaži v Hoi'ovlciach 2. 
m iesto v kategórll juniorov. 

Rozhodli sme sa navltlviť niekofko vybraných ĽSU na Slo
vensku so z6merom pozrieť sa bliliie na prácu, úspechy a 
problémy pri výchove mladých rudl so záujmom o hudbu. ĽSU 
plnia u nás náročnú a zložitú úlohu. Veď pt•ezieravý výber, 
podchytenie talentu, vietka tá obrovská práca l či už má žiak 
predpoklady pokračovať v itúdiu hudby na konzel'Vatóriu, hrať 
v nejakom amatérskom súbore, prípadne si doma muzlcfrovať 
alebo sa stat pravidelným návitevnfkom koncertov tzv. váž· 
net hudby či diskofilom l ležf vo velkej miere na učiteľovi 
ĽSU. Pocbopitefne, potrebná je predovletkým jeho velká od
horná erudfcia a zodpovedný prístup k svojmu povolaniu. 
V neposlednom rade sa však na úspechu p1·áce podiefajú i ďal 
Ai~ komponenty - podmienky na prácu, kvalitné nást1•oje, 
pr1ea;torov6 možnosti, vybavenosť učebnými pomôckami, mož
nosti uspor iad.ania interných i ver ejných koncertov atď. Zmys
lom naiich ĽSU nie je len príprava žiakov pre vyilši e hudob· 
né vzdelanie, ako sa to neraz mylne chápe. Vefkú dôl el.i· 
tosť má vzbudenie záujmu o náročnú hudbu, výchova kultúr · 
ne vzdelaného a citovo bohatého č loveka. Preto sa budeme 
11naiiť vlellť naiiu pozornosť i týmto smel'Om a dotkn(Jf sa 
neraz pálčivého, zdanlivo neriešitefného problému. 

Z vystúpenia na učltefskom koncerte v družobne j Akole ĽSU 
Nový Jičín. 

HIFI-AMA '78 BRATISLAVA - X. ce· 
l nstá tnn sú fa žná prehliadka audiovlzulí l · 
nrJ techniky a tvorbv hola v dňoch 
30. 3. - 2. 4. t. 1'. v SNM v Bt•a t is lii Vfl. 

KRA)SKe KOLO Sú'ľAZE I~ŠU Zá paclo· 
slovensl<ého krAja bolo v diioch 3.-5. 3. 
t. r. v Nltt•e a súťažilo sa v hre nA 
k lävír i , husliach, viole, violončele, kon
tr'<lbase a gitare. Trldsa(tr· l žiakov post(r
p i lo do národného kola, v kto1·om so 
~~re tnú vl ťozl k rajských k ôl zo Sloven
s k:~ . 

1\0NCElH' PROFESOROV KONZERVA· 
TORIA. Koncom f ebruára uskutočnili v 
k oncer·tnej sieni bratislavského konzer· 
vató1·ia koncer·t z novš!ch diel profeso
rov tejto školy. Pozoruhodne sa uviedol 
Stänislav Hochel, ktor9 zver!l trom po
zaurHim svoje tri kusy koncipované v 
zmys le modcm ejších tcnclenci!, ale zu
uj imavo využ!väjúce poza unu, najmä v 
iej technikách glissancla a rôzneho tva· 
r cnia tónu. Este pozitívne jšie vyznelo 
jeho Quatro pezzi pre trúbku a k l avír 
v podani trúbkára jaroslava Jankoviča 
a sk ladateľa pri k lav!ri. Hochel t u do· 
l<nzuje, že sú eš te vZdy veľké r ezervy 
v rozv íjaní moderne j ka ntilény, v roz 
manitom st ri edani spôsobov hry a zau j!
mavých svn tézach medzi k lavírom a 
trú bkou. Miloslav Koi·ínck sa predstavil 
jr :dnotasťovým koncertom p1·e husle. kto
r ý, hoci mf! lni;tr uklfvny Ch!lt'akter. ne
zaprie skúseného :;k ladatera, ktorý v ie 
vyváž iť formu, spriivne sl u r·č i ť hranice 
medzi tr·ad i čným a moderným pochope
ním sólového nást roja a výborne, hoci 
n[rrocne vy pracov<~ ť klavh·. Od Pavlil 
Zik u poč uli LJC:astníci Ciacconu a fúgu 
prr. akorclcôn, ktori:i :;a častejš i e vysk} · 
t uje Ili! kollCI!r iOCh il vzlly Pl'ipOrii Íilfl, 
7.!! IC skncla, kccf Sil tento taleniOVHil ý 
a rr.al rslir:ký uv<i ~.l iv ý ~ k lndn ter kompo
zii; nr. od mlcal. Od )umja Po:;pfšila ZH· 
znr. lo Klavfrno tr io op. 34, k to ré sme 
prr:clti•m počul i na prehliadke Zväzu sla· 
vcnských sk!Hclilterov. Toto nové dielo, 
v ktoJ·nm te Pospís1l zn11i:nn " denwki'A · 
twkefi;i " ako v iných svo jic h sk iH<I htíc iJ, 
pťrsohí na1mii ~voiou pomAlou, veľmi ZA · 

u jímAvou časťou. ·•· 

V Mi!rllne nas prlvítul11 priestwnué, r·euuvov;uHí, svet lá čt 
úče lne zariadena budOVI! !:SU. V hudollnom odbore, ktoréno 
riadlterom je Emil Zlllo len, vzorný učite ľ, pó:suiJí v s(Jčasnost ' 
26 plnekvall fl kova ných uči t eľov s vel<avýrn pr·iemerom :37-40 
r okov. Ma tu jed nu mladú uč i teľku s jeclnoroi!nou praxou, v la· 
cerf ma jú už za sebou 5 rol<av pr Hxe. V lomtu i;kolskum roku 
dostáva tu základ né hudobné vzdelanie 421 žia kov. Na,sil neJ· 
sie zastiÍpené le klnvírnn oclcle lenic, v yučUJÚ sA tu husle, AkOľ· 
?eór~: v r o l ončelo, gilnru, flnutH , klurln1:1, tl' lliJkn H :;ólový spev. 
lo ..:rAkov je vytvon:n ý i ukordeónuvý s\r hor a veľmi dolm) 
pr:acu je l sláčikoví' sú !Jur. Ir: Jr túzllou le .:n loži ( roprozcn IA c 
nu dychovk u pre v lastné potreby skoly i okrosu. K to111 11 však 
potrebu jír kvalifikovaného uč iteľu - dyclr lí ra a napriek to· 
mu: ze :;ú na to organ lzuč ne pripr avení, nepodarilo su Im ho 
za t1al zfskať. .Priestorove im budova vyhovuje, k optimťiln c· 
~u uspokojen iU by potreboval i este asi styri učebne. Vedenae 
s~.?'Y sa snaž! krátať s vývojom, uz Jen otázkou nlekolkýcli 
tyzclnov bolo otvorenie odhor·ne j učebne pre hudobnú núuku 
s. využi t.lrn na jnoviHch tech nických vymozenostf. To by umož
nrlo .tiez nnhr ávame výkonov žiakov počus hudobných beslc· 
dok t pri ~~·!p rave na ne - o nevyhnutnosti tohto fak tu pri 
modern izácu vyučovacieho procesu iste netreba uvažovať. 

Škola má bohatý vlastný koncertný ži vot. Každo•·očne uspo
!'fada 1-2. u č iteTské -~oncer ty, čím sa významne reprezentuJe 
1 na v~reJn osll a sluzl príkladom pre zinkov i i ch t·odlčov . 
Rovnaky dôraz k l adie l na pr ezen taciu žiakov, mesačne rol)! 

clve besiedky pre rodi čov, uiJy Ich u č i la - smulné, al e je to 
tak - zúujmu o hudiHI, o virkony vlnstnýclr deli l ich spolu
~: l ukov. Prácu sa im darí , s návi; tcvno~(ou týclrto produkc.i1 
v priestoroch i.koly nic sú proiJh~my. (KapaCitA je vsak pr i~ 
Ir lizne 50 miest.] Užchnvojsla jr už ot[rzku n{rvš tr.vnosti verej
ných koncertov v Mu t'tJ nc. voči k lur ýrn mil skola velil restov 
a recl al<to r l<~l dosiala nn túto otúzku vyhýbav ú otlpovecf l to 
vsa l< ni P. je len ~pcciflck y mar!lnsl;ý prob lém). Okrem žiac
kycll 11 absulven tsl< ých lwncerlov rubí ĽSU už trad ičn e tri 
vírcliovné koncerty pre ZDS. dokonca i pre muter ské školy. 
)o lu mravč ia. no ncsmicJ•ne dóležit<i priica - ve<f týchto 
mnlli;kých posluchúčov treba na fp r v učiť sprúvo ť sa na kon
cr.r tr). 
~pulu pr<icn ĽS U :;o zos i;i lllillf)r~ I<OU ~J..olo ll II IJ )\OIIČ: Í vsuk 

h ill výcliuvn\i llli kouccrtm i. KurniHI!l z u(; itel'uv r:su prichá· 
clzH ui pravidelne medzi i lakov l. roi~ nr l11 ZDS u per:;pek t!vne 
V\•be t'ú talenty . Tým te výbet· pri pl'ijírnacfch skúskach fahiií, 
komistn moze zvysovn( požiudavl;y nu prihlírscné deli a za
rui;u jc skole dostu lol< priemern ých i nadpriemern9clr trr lcntuv, 
podsta tne znizu je percentu vyputl{rva júcich žiakov. Tohto ru
ku púillu ucilelia ĽSU exper imentúl nc i cl o materských iH{úl. 
ĽSU v Mar·tine je i orgunizúlornm súťaže Mel6clie prin telstvn 

pre ce lý okres l tuh l o rollU sa uskutočnil už XII. ročn ík l a ve
nu je te jto akc ii veľkú pozornosť. Svedčí o tom i umiestnenie 
skol y, ktorej ziaci postupujú každoročne do krajského l ce
loslovenského ko la. Ta kisto dôsledne pripravujú ziakov na 
spcciá lnc sú(aže ĽŠU. 

V palete lludobnýcll 
prowumov Ceskoslovell
skPi televlz/e v Bratisla
ve zaberatú významllé 
naesto svotlm • počtom 
vysiel ania, pravidel nos
ťou, niekoľkoročnou exis
tenciou ta napoko11 1 vy
sielaclml minútami 1 ztl
znamtt uerefn.Qch koncer· 
tav uskutofJnen!ícl! pri 
slavnostn!íCh či inyc /1 
Vlí?namtl!ÍCh prl/eWo~ 
tiach. Pri dvoc/l z nich 
- odvyslel an17ch tJ 15. 
t !iždni sa chceme t r ocha 
za,tavif. 

nm mat urgif'k!lm clllum 
brrio zostava reláCIF 
".~lw, ne diela slávnyc/1 
m(lfstrou" z tancov bal e
t ov .. Spar/akus" a .,GalO· 
nt:~ '' od Ar ama Chal •atu· 
riuna t~obota 8. IV. CJ 

19/l!i hncJ na ll . fJľO(tt a 
met OkrPm samotne / 
l!udb!J - d nes uZ IIOOZO / 
populár·net 11 na;lepsom 
slova zmysle. f)ozostá iJa· 
iúN!f z plrtého pr /ellr!;tl a 
melódii qr uzlnskel p r o· 
tJeniPncfe, pripomenuli 
sme sl i sl óvnostnft chu! 
le 1edného z ot váraciclr 

Skola ži je intenzívnym ži votom, má 
chy. V nai;ich pomeroch ie j ednou z 
rAcli videl i v každom mcniiom meste. 

svoje prob lémy l úspe
typu skôl, aké by sme 

V. ZITNA 

Celoštátna akordeónová súťaž 
' '("'''''' .. . ,.".. .. ... ... ;. 

Martin Mintál (Konzervatórium v Žiline} 
I. cena ' kategórii juniorov. 

k oncer tov Rrali.~lavskych 
lwtlolmyc:h .~ldvností, keď 
Bratislavu nav!iliv i/ a or 
chester S/uvem;ke ; jil 
nurm6nie dirigoval nár. 
umelec Aram Cllai:utu 
rian. Uvedený program 
bol v!íber om z tolllo au
tor sk é/lb vel·era a v pl · 
ne; intenzite nás vrát il o 
niekoľko r okov spiiť do 
atmosf dry festivalu l ao 
spomienok rra umeleckd 
stretnutie so sklaaatelunl 
a dirigentom. Réžia zd · 
znamu, uvedomuJúc sl 
jedi necnost tohto vel•e· 
ra, súst redli a pozorf'IOSt 
na autora. Ndpadilou ka
merou sledovala Jella po· 
kyny orc:llestru, jeho 
gestá, i momenty teho 
bezprostreclndho reago· 
vania na výkon orches
tra. A tak ponúk la tele· 
víznemu divdkovl to. to 
nemôže mat v koncert · 
ne; sie11i - pohlad na 
tltrigenta en face. Maž· 
nosť sledovať ho pr/umo 
pr i tvorbe - posledn~ 
ta hy maliarskeho štetca 
pri tuarouan/ výsled.nP / 
w ukovej podoby d te/a. 

Záznamom vere;n~llo 
koncer/u bola t Symfó· 
nia 194!i od nár. umel r:a 
lána Cikkera. k tor ú v i n 
terpretdc/1 Sym fonického 
orcftestr a Cs. r ozhlasu v 
Bratislave pod taktovkou 
dnesnélw §dfdirigenta 
tohto telesa, 011dre;a Le-

rui rda ottvys1el ula Cs. te
lcvizta v necleľu 9. I V . 
/12 .. 20 ltoc/. liU l. prO(frll 
me 1 v cykle Poludhafsl 
koncer t . Uiel o i ;ello 
st uárnenie 1111 er pr et mt 
zapósobi/o na poslucllá
l•ov ui pri svojom uerel
nom predvedení , a k te
ho vnimav~mu pol:tívantu 
v te/evlzi/ prispel pre
myslený prlst up režiséra 
záznamu l Pavol Fiikä 1, 
klOrý z ponúkaných zá
ber ov kameramanov vo
l il sledy i trvani e obra
zov tak, aby tednotlivé 
úseky diela boli na~nl
mané k om pakt ne - n&
rozbité éastýml t a nie 
vidy funkčnými J pre
s/ rlhmi. Podľa partitúry 
sl edoval Jednotlivé sku
piny orchestra, nevyzdVl· 
hoval dir igenta, ale cel· 
kov.Qm pollľac/om na pá· 
c/ium utl::lenil 110 do spo· 
lwvorlaceho k olektívu. 

Hoci nie ;e úlohou 
tých to r iadkov hod notU 
výkony i nter pretov 1 ide 
o záznam u ~ recenzova· 
n~l1o koncert u 1. nedá 
1tam nev!fulviltmíť wall · 
gfliovanost en.wunblu 
SOCR i ä/rlgenta O. L.e 
nárrla pr / uvridzant zá
vatnýc:h rL/el slouenskycil 
~kladateľou, ktorú sme~~ 
opiil pripome11ulí pri sle
dovallí tol !lo televízlleho 
záznamu. 

VI ERA REZUCHOVÁ 

V dňoch 9.-11. februára 1978 bola 
celoštátna akordeónová s(lfaz v Horovi
ci ach na počesť 30. výročia Vlťazného 
februára. Vyhlasovateľom stíťaže bolo 
Generálne riaditeľstvo Cs. hudobných 
nástrojov v Hradci Králové a Ccský 
ústredný výhot· ZCSP v Prahe. Súťaž bo· 
la pod záštitou Ministerstva kultúry CSR, 
Českého hudobného fonnu, Slovenského 
hudobného fondu a Gramofónových zá 
vodov n. p. Lodenice. Hlavný m organizá
torom súťaže bol závod Harmonik a v 
Horoviciach. 

SMaž prebiehala v sólovej a v konl!lr
nej h1•e. V sólove j lu·e v prvom kole hn· 
li dve pnvinné sklérdby, v druhom cyk· 
lická skladba a v trc t'om polyf ónna 
skladba a voľný vý ber . Podmienkou stí· 
ťaže bola jedna sovietska alebo ruská 
skladba - v druhom alebo v trel'om 
kole. V komornej hre boli podmienky 
s61'aže stanovené na jednu Hkladhu z ba
roka, súčasní• originálnu Hkladbu a jed· 
nu romantickú orJ~anovú skladbu. 

V kategór ii juniorov súťažilo 9 poslu
cháčov z konzei'Vatórií v Brne (1], KolU
ciach ll) . Krom~i-íž i ll), Ostrave l l) , 
Plzni (2) a Žiline (3) . 

V seniorskej kategórii sa zúčastnil o 
1n kandidátov z konzer vatórif v Brne 
1:11. KoiliciAr.h (1) . Kromer izi (1) . Zillne 
(1) , z VSI\1U v Bratislave (3} a vlaiiajAf 
absolvent Vysokej hudobnej školy vo 
Varilave. 

V komornej hre sa zúč811tnili len tri 
akorde6nové duá z konzervatória v Bra
tislave, v Brne a v Z iii ne. 

Umiestnenie súťaiiaclch: 
Kategória juniorov l do 18 rokov) : l . 

cena Mar tin Mintál (Konzervatórium v 
Zlllne) , 2. cena Valerián Tok6r (Kon
:tJervatlirium v Koliclach), 3. cena Pe
t_or Nii\aj (Konzervatórium v Ziline). 
Cestné U 71nanle Jil'l Bezdek (Konzervat6-
rlum v Plzn i ) a Miroslav Binder (Kon
~ervatórium v Zlllne). 

Kategória seniorov (od 18-30 rokov): 
1. cena Ján Gr ocký (Kon;~ervatórium v 
Košiciach) , 2. cena Jaromfr Zámočník 
(Konzervatórium v Brne), 3. cena Igor 
Gajan [VSMU v Bratislave). Ceatné uzna-

~~o~ť::\~~!~e~ K(:~~rzve~~:::~u=• B:n:!: 
ne) a Ľudovít Stranianek [abaolvent Vy
sokej hudobnej školy vo Variave). 

Cenu za natlepiiu interpretáciu ruakej 
alebo sovietskej skladby zfakal Jaromtr 
Zámečnlk. Na prémie Ceského hudobné
ho fondu za najlepšie predvedenie sú
časnej českej hudby boli navrhnutí: Mi· 
roslav Binder a Jaromír Zámečnik. Na 
11rémie Slovenského hudobného fondu 
za na jlepiie predvedenie slíčasnej sl o· 
venskej hudby boli navrhnutí: Valerián 
Tokár. Jaromír Zámei!nlk a Igor Gajan, 
ktorý obdrial i d'alilu cenu za najlep
ilu dramaturgiu skladieb prlprannfch 
na s6ťaž. Kriiitáfové pobtíre obdr!ali sú
ťažiaci l án Gr··d:v M;ort in Mintál a Igor 
Gajan. 

Ján Grock9 l Konzervatól'ium v KoAl· 
ciach l l. cena v kategórii seniorov. 

Udelenie cien v komcn·nej hre: 2. cw
na: Miloslav Janit:ck - jaromír Zámei!· 
nik l Brno). Dana Sustáková - Mária 
Van ková (Bratislava ), Martin Mintál -
Peter Niňaj l ZiliQa ). 

Celoštátna akordeónov á súťa! mala vy
snktí úroveii. Kvalita výkonov bola •ef· 
mi vyrovnaná hlavne v kategórii senlo• 
••ov - u prvých troch hráčov. V komor· 
nej hl'e Jlľe vyrovnanosť predvedených 
skladieb sa porota rozhodla udeliť tri 
druhé ceny, Na sút'aži odzneli i nová 
skl adby. Najväčiliu pozornosť sl ziskala 
skladba od Jm·aja Hatrl ka Puizácie I . 
venovaná Vladimh·ovi čuchranovl, prof. 
Konzervatória v Košiciach. Súťai! hodno· 
tlla odborná porota zložená z pedagó· 
gov akordeónovej hry z celel CSSR, do
plnená hudobnými skladatofmi Jurajom 
Hatrfkom a Janom Truhlárom. Predsed
nfčkou poroty bola Marta Szllkeová, pe• 
dagogii!ka z bratislavského konzervat6· 
ria a VSMU. 

Pri rozdávanf cien vystúpil so s•oflm 
programom Symfonický orchester poslu
cháčov pra!ského konzervat6ria so s6• 
listom Vladlmfrom Cuchranom, ktorý 
premiérova! Koncert pre akordeón a or· 
chester od Jlndf icha Felda. 

Pre CSSR bola súťaž zároveň l výbe
rovou prehrávkou pre medzlnárodn6 
akordeónové stíťaže. Poslucháči zo SSR 
mali tieto prehrávky dňa 31. l . 1971 
na VŠMU v Bratislave, kde komisia od· 
poručila Martina Mintála (Zilina), Jána 
Grockého, Valeriána Tokára (obaja z 
Koilic) a Julianu Kučerkovú z VSMU y 
Bratislave pre medzinárodnú akordeónu• 
vú súťaž • NDR ' Klingenthali, Petra Nl
naja (Zilina) a Igora Gajana (VSMO 
Bl'atislava l pre svetovú akorde6novú sú
ťaž CMA, ktorá bude v Pole (fuhoslávla) 
o Ľudovíta Stranianka - vlaňajšieho 

absolventa Vysokej hudobnej lkuly yo 
Variave, pre svetovú akordeónoYú súta! 
CIA, ktorá sa bude konať v Lodl i (Pof· 
ako)· ANTON PITTNEll 



Nad Týždňom novej tvorby českých skladateľov 
Nie je možné zmieniť sa v strnčnej správo o všetkých 

novinkách, ktm·é zazneli na 12 koncertoch Týidiía novej 
t•orby českých skladntefov. Staiist ika hovm·l, že v dňoch 
3.- 12. marca t. r . počuli Smetanova sieii, Dvoi'ákova 
~icií a velká sála Zoffna 36 skladieb z oblasti vážnej 
lJUdby JJ 40 noviniek populárnych žánrov. Táto repre· 
zentatívna akcia SC:SKU - ako celok - mohla ukázaf 
ih·ku tvorivých snáh dnešných členov Zväzu českých 
skradatefov. N a rozdiel od minulých ročnikov sa tohto 
l'Uku zdalo, že väčšia e xtenzita ešte neznamenalo zá· 
l'Uku kvality. Počas samotného Týždiía sa veľa di&ku
tovalo o spôsobe výberu diel. Je isté, že skladatelia sa 
právom dožadu jli, aby boli zastúpen i na prehliadke. 
Týzdne novej tvorby však už dávno nie sú pracovnou 
prehrávkou (ak riou niakedy vôbec boli J a tak nie pre 
každú novinku je vrcholné zväzové pódium tou naj
vhodnejšou platformou pre prvú r e11rezentáciu. Nové 
dielo sa tu automaticky dostáva do nát•očn e j konfron tá
cie, z ktorej môže úspeiine vyjsť iba tvorba koncepčne 
sk11točne zrelá, ak nie už objavná. A takejto tvorby 
tohto roku Týždeii veľa nepriniesol. 

vítanú omr·vinku hudobného humoru). Snnáta pre hnsle 
só lo Jii'iho Matysa a zvltišf dve diela mladých autorov : 
Vábenie pre flautu a k lav ír Václava Riedlbaucha a Dy· 
clrové kvinteto Milana Slavického. Zo siedmich diel, po. 
č ítajúcich s rudským hlasom, sa výraznejšie presadili 
Spevy samoty Josefa Boháča (sopránové vokallzy, bas· 
klarinet a klaví r) , Grécky slovník Petra Ebena pre žen· 
ský zbor a Madrigaly pre mieianý zbor na Michelange · 
luve vede Jii'í ho Pauera, hoci ani v nich zrejme n ejde 
u prevratné nové objavy. OUízkou u ďalilch autorov zo
stal napriklad i výber textových predlôh. 

pr·ekvap i l rad diel , ktorých prínos bol viac než proble· 
nratický jednak pre neúnosnú mie1·u závislosti na star• 
5ích vzoroch alebo pre príliš viditefnf1 nezhodu zámera 
s cierom. V prípade, že už dnes vznika jú nové skladby 
pre budúci Týždeň novej tvorby, potom si treba len 
priať, aby autori zodpovednejšie uvážil i, čo ich môže 
na jlepšie predstaviť, aby sa budúca prehliadka nestala 
iba formálnou demonštráciou mien, ale skutočnou žat· 
vou t vorivých činov. PAVEL SKÁLA 

Napriek tomu, že väčšinou vylíla Interpretácia v ústre· 
ty autot•ským zámerom [menujme v tejto súvislosti 
aspoii výkony I . Strauss v huslovej sonáte J. Matysa, 
V. Soukupovej v piesňovom cykle M. Vacka, Talichovho 
kvarteta v Sláčikovom kvartete L. Sluku a Dychového 
kvinteta 74 v novinke M. Slavlckáho), nemožno u v5et · 
k ých diel uvedených na Týždni považovať premiérovŕ. 
na§tudovanir. za definitfvne. Snáď bude vhodneilile 
počkal' s hodnotením napríklad IV. klavírneho tria Vác
Java Felixa, zborového Váhania Eleny Petrovej, trflbko
vej sonáty Jiióího Dvoi'áčka l niekolkých nemenovaných 
orchestrá l nych skladieb. 

. - t 978 

l taJe možno zaznamenať, že z ôsmich symfonických 
nnviniek aspoii dve sa stretli s výnimočne )lriaznivýrn 
nhlasom. Sú to: 5. syrnl ón ia Josefn Mateja [vefkoryso 
hodená [reska sa silným empcionálnym nábojom , n ad
väzujúca logicky na r ad pred chádzajúcich ~tyroch auto
rových sy mfónii), a farebná a invenčne vynaliezavá 
3. symfónia mladéh o I va na Kurza, k lm·ý ďalej postúpil 
na ceste k vyh ranenému a nakonvenčnému osobnému 
Atý lu. Z ôsmich koncerlanlných diel na seba upozornila 
iba Rapsódia pre violončel o a orchestet• Oldricha Flos· 
11111na (hoci nedosahuje jednoznačný účinok autorovho 
vlani Jlremiérovaného violového koncertn) . Koncert p re 
dve gitary Jany Obrovskej nevyriešil úplne otázku !!pO
jr.nia sólových nústru jov s orchestrom, hoci red u kova· 
ný nr . Vďaka sólistovi Z. Pulcovi, sympaticky zapôsobil 
puzaunový koncert Ka1•l a Odstrčila. 

U~ nlekolkokrát boli do Týždňa zaradené koncerty 
s populárnou a dych ovou hudbou a ani tohto rok u ne
zostali bez otáznikov. Iba máloktorému z autorov, etab
lovanýt:h v oblasti malfch lánrov, sa podarilo v sklad
bách, zaradených n a prehliadkové p ódium, prekročiť 
úzku ltýlovú vymedzenosf al ebo aspoň naznačiť mož
nosť nového riešen ia ustál enej formy. Zmienku si za · 
sluhujú J. Matej, J. Pauer, J. Seidcl, A. Košťál, M. Vat:ek 
a A. Fried, - teda sk lada t elia, ktorých profil určuje 
tvorba tzv. vážna - ktorí prilill s najzanjfrnnvejšfmi 
JlOdnetml. Je evidentné, že tn, čo bolo z oblasti pnym· 
l árnej hudby v Týždni novej tvorby uvedené, vn velkej 
väčšine nepatr{ ku skutočným kvnlilatfvn ym .~pil!kám, 
ovplyvňujúcim vývoj poslucháčsky tak sledovaných ma
lých žánrov. 

lYCtN f\0/E lrGBf 
Z početnej skupiny 13 nových komorných skladieb pre 

n ajrôzne jšie inštrumentálne zostavy zasluhuje si osobit
nú zmienku 2. sláč ikové kvarteto Ivany Louduvej [ve
nnvané pamiatke B. Smetanu ) , Divertimento pre dycho
vé kvinteto Václava Tru jana [spolu s komorným inštru
mentálnym cyklom V eci Iľju Hurníka jediné p rinieslo 

Ak teda zhrnieme poznatky z tohtoročného Týždňa 
novej tvor by českých skl adaterov, ustáva l en kon štato
vať, že p revažovali novinkv i ba viac či menej dophiu jli· 
ce už známe portréty svojich autorov, bez t oho. aby sa 
objavila nejak á podstalltá nov {! č rt11. Okrem tuho vhk 

Obal jednej zo série šiestich gramofónových platni, k to
r ými vydavatefslvo GHF Panton pohotovo reajiCovalu na 
p1•ehliadku na jnovšoj čcske·j hudobnej tv01·by. 

O skladaterovi 
a skromnom človekovi ' 

Neviem, či je pr!činou Kant alebo to 
tkv ie proste v povahe vec!, že sme všot· 
ci o r ien tovan! k dielu, skladbe, vý tvoru 
ako k nejake j abso lútnej entite. Nitky , 
ktoré viedli k n e j a zase vedú od n e j 
nás neinteresujú. Ba povedzme p riamo, 
ze a j č lovek-tvorca sa n ám často v y
tra t!: n ie je. Ost[rvn pApier . nejako, 
akýmisi znakmi zaplnený. Noty . ľ\ett 
vi;nk uvaZu jcrn o hudbe jozefa Malovca , 
musím zHčať prúve n fm sumým, lebo 
k eby som h o ako reá lnu hytos ť cia l du 
husserlovsk ých zatvorick, možno bi' m i 
t Cl ho v ela n eosta lo. Veď zoberme je ho 
opusy: filmová a scén ická hudba (nic 
frr brikovaná, iba sem· tam ), nir.ko ľko pu
kusov o .,il áger" (jeden z nich pozna 
ihrr zopár I ud!, ten k flncl re jcvov i , a 
m ozno je t }•rn ccnnc js!] . elek lnrakustir:· 
ké enigmy [ zo sesťcl es i u tych rokov, no 
rl ndnes - s ťaby spt•úvnc f r csl<y - rH:
v ybl r.dli J. ähsoivcnlsk(t ľrcdolrr·H prr: v11ľ· 
k ý orchestm· a zo 10- l !'i n ovších ko
morných diel. P01110 1'11e ruéiio. nic? ll to 
este n espomínam nrinu tiizr: tHkrncr vset 
ko pod cl c~H ť minút, kr.cl stHtistickou mf!· 
tódou vyskrtnemc mr jtllhi;iu a na Ikra t
~ i u . A aby som to clok oni;ri, tak necxrs· 
tu je <mi jedna Mulovcuvn pnrtitllra, kde 
h y sa no t v hmýr i l i, k aid<i je až n euvc · 
ri tcľ nc úspomá. pri e:t r ·a čnll . Pri poh ľade 
n11 Koncertnú hudhu s ob(t ikou Aibina 
Bn rnovsl<é ho je: v11ítlru jsok opticl< ~1 rn 
:<k lmnaním : je lll rn v tlbec ne jaké tutli'? 
T r i. dve, dokoncu nl jedn a linrrj ka ; mô-
7.o za tým by( nejak ý apar tneji;í zvuk? 
Vypoču j úc si to, nevychádzam z údivu. 
Asi naša f an tázia a predstavivosť po
kolhávajú za t ýmto d ielom. V podobnej 
sltutícil sa ocitáme ai p ri Hudbe pro 
bas a orchester, Bagateiách pre sláčiko
vé kvar teto, Preiúdiu a burleske pre dy
chové kvinteto, a už kvôl i tomu sa eštu 
pred tým, ako by sm e skúsili poodhal i ť 
Ich transcendentnú povahu, m usime PÝ· 
ta ť na č loveka. 

M1•sllm. že ži je p re ideál h ar monic
l<ého človeka, p r e ktorého je dobro k o
nečnou etickou hod notou, hoci a i tre· 
ba oií tak urputne, niek edy až zúfalo 
z[,pasiť . Má sklony nntur[ilozofa a je vy · 
nimočne skromný. A eš te zn každú cenu. 
1 proti svojim vlnstným záu imom tola· 
rantný. Raz ml spom!na l výrok svojho 
profesora sklad by na pražskr. j Akudéml i 
- vrai si n evúži .,vlastn! d!lo" . Nieco 
p rnvdv na tom je, dnes ta l< neobvykl9 
p osto j [ v časoch ked sn medzi nami 
prechiídza jú narc isl stick! góniovla, kul · 
tick f saman i umenia. l<ladír ci Dielo do 
centra cxistenci61nych p roblémov ), m t• 
však ai h lbs ie zdôvodn enie. Ma lovec k la· 
die etické nad estetické. To vsak ne~na 
m entí. že by to tlruhé igrr orovfll, veci' 
pot om !Jy nrmo tm l l<omponova f. 1 l lll ~' ~ 
umenie um ill5tl\ule v st'•stnvo:: ci nchov· 
n 9ch hodnot nŕl dru lrC! ·- a lebo aii t re· 
tie? - mir:sto. 

Mozno pnivc t ýrn sú mot •vnvané icliu 
lásky alebo ak chcete .,vzor y" : nie Bee 
thoven, ale Mozart, nie Sch!inberg , ale 
Weher n. Ni e prométeovské čl skriabinov· 
ské vfzle démonickej sily hudby, ale 
epolónska hravosť. afo •· istr čnosť, subtll · 
nosť. Nemýl mc sa, podľa mila p remyslel 

Snimka: V. Héik 

Aj overa vac~ie pro jekty, n ež :;tiho l rea-
11?-ovn (, no postupom čn su Zél č al dôve
r uva ( pôsobivosti kraltr i.: k l\ho. noro:tvi· 
nutí:llo n (tpadu. j elto poil!l l ic hudobného 
i~u~u so r·[lta 1111 sekundy, nie na rninír ty. 
Pýi;r s•• tým. že n cpou:l[vu z iJy r o~ né no· 
t y - u pr·[1vom, vncr čo dnes zmrrnenä jll 
no tv? Stovky, tisíce? Voľu z ískal od 
Prokofieva u Sostcrkovlča, hoc i i lJa v 
Predohrc je ich stopa tnrnspar cntná a 
neskôr u stupuje do pozadia: no vždy je 
akosi. p r! tomnú. Nervom Malovcove j hud· 
by je mel ickó invenc ia - spomeiite si 
l en za vse t ky prlldad v na melódiu z to· 
lovfznolro ser' i<Hu Miesto v dome! j eho 
témy vyzera jú akoby ho prlive na pod ll. 
ked' ich však ana tvzujernA, s prekvape
ním zistíme silné štrukturálne vilzby, 
povedzme dvanásť tónové. Dokonca mno· 
hé úsek y jeho sk lncl i eb vychádza jú z 
rozman itých racionálnych princfpov ro· 
t;í cie. seriálnosti, mnxlmálnei ekonomič· 
nosti. Druhým i ch znnkom te cen trali · 
zovnníe či u ž toníilno [druh{r Ba~atela l 
alebo 1nak. Z toho vypl~va, že Malov· 
co vn hudba tu nie je kvô li brilantn ým 
analyt ikom, al e pre pos luchiiča : novo· 
dobé techniky n euplatň uje ako kánon. 
ale ten v stopových dávknch, na p r i · 
lepšen ie. Po povednnom by srr mohlo 
zdať. že tu ide o ak9si štylisti ck ý k on· 
glomer·tít. čosi pozl iepanč, a predsa cí
time n vieme. že míime do činenia s !<on· 
tinuttn vm prejavom, že autor ova osob· 
nosť te schoprli'i prlthnať n absorbovrrť 
najprotik laclneišle podnety, že však tie· 
l o ili nerozpúš ťaj(r, ibn obohacu jú . Je 
7.l1Hnli vým parado xom. že Mnlovec ako· 
" ' nodveclom ľ) smonr j fl k snrknzmu. ~ ro· 
rP.sk P., IJa mllite. Vid lm v tom si l nú rf:· 
laxa č n ú funkciu tvo1·1Jy. llomo ludens. 
a le tak ý. ktor ý vie. prečo sa hrá. Ni c· 
kedv. o r avdä. dospel k pr!krvm protik la
dom. k toré sa pre!emnel9m subiektom 
nemusia páčiť: v Tabu. mnohvm l ooci ťo· 
vanom iba ako er·otická koláž, alebo v 
Sonatfne, kd e po viížnych pnsusoch pri
de pravý iannerovsky valč!k, okamzlte 

nútiaci spomenú ť si na Stra vi nsk!:ho Pet
rusku. Na jlcps! p rik lud vsak posk)'lllle 
jBdcn- jcdin ý, p redposledný takt z Hudby 
pre bas: po rccilovunej k adenc i i (vážna, 
h lbokorn)•se fná básei• ll. Malovcovcj : 
Nedotýkajte toa duii l vy, ktorí neviete 
na nich hra ť l duša vie roniť skryté sl · 
:.:y l ktoré tak rahko vietor nevysn§l l a 
hne i ústa smejít sa a pieseii sa z nich 
tlači 1 duša sa zalial chveje rozh·asenií 
v plal!i 1 nedotýkajte sa je j ratoiíni hrá
č i l duša je bosá nuho, kráča jí1ca 110 
bodfačl 1 sa ozve smiech. Po mne pn:· 
Sli z imom riavky, Vcd IO niC IC dO Slll te· 
ci1u . 'Zasmiať su vguk rnu:lno na tl sfc 
sp<lsobov. čo sa v parti t úr e jccl noducllo 
nnd tl zachy tif. Aký tón rnnl Autor na 
n • v~iií' 'l'a~l<o poved ať, n tu spočíva sila 
i s l nbosť jr~llo usll~ lik y : k azdí' li uc l10vný 
ill' l eJ'nl<t lll(Í 111110l.SI VO Vý:t.na rnov , I'UZ· 

nych in tcrpn;tát:ií. predsn všuk tít7.i mc 
po jr·:cl noznačnosti. AIJ v som sil v~u k v r<'r· 
tli k il la vn)•rn výrazovým kvalil[trn Mn· 
lo vco vr.j hudby : ťa zi z os tr·\ch kontras· 
tov. N imi r: hcc vybu r·covať driemajírce 
percnpi:né kanú l y , dotknú ť sa čns to otu· 
tJcrwj poznrnust i ľu di. Ncprcdostlr.rA im 
v ýpovP.dc. pri kto r ýdo povrclnné s Cuc· 
tcnuorn - treba mať llluvu v cllan i <~ c il 
1 l;ed a i také sa prihod ia. V zcís11de vs11k 
p rogrnrnovo odmie ta velké, bomllastic l<é 

Recenzujeme 
V. BROtlK: 1\tARXISTICKA TEORIA HOD
NOTENIA, Br atislave 1976, str. 242 

Neraz sa este stretávame s názurnri, 
~e " vnäšanic" politiky do nblul!li _ume· 
nia je cudzorodé, ze napr. dôkladne zna
losti :.: oblasti politickej ekonómie l pn
tlnajúc pojmami výrobné sily, yzfal~y, 
pracovné nástroje, tovar atď.), hJstlll'l~· 
kého a dinlektickliho materializmu ma1ú 
málo spoločných plôch s umeleckou 
tvorbou hudobnou, literárnou a inou. 
Nie zriedka sa objavuje i údiv nad tým, 
že vo vfchovuo-vyučovacom procese ~a· 
dobúdajú predmety vedeckého komumz
mu centrálny charakter. 

Uvedené a podobné n esprávne názory 
vyplývajú moi no pt•áve z toho, . že ich 
nositelia si neuvedomu jú, respekttve cite 
( na jm ä tí m ladli) nepoznajú hierarchi~ 
zak ladných životných hodnôt ludsket 
spoločnosti. Neuvedomujú si, že ak na
priklad Marx chcel analyzovať pojem 
ekonomickej hodnnty viestranne a tak, 
nby dospel k objektlvne platným záve· 
t•om, musel sa zaobe1·ať ai analýzou hod 
noty ako filozofickej kategórie. Neuve
domujú si, že ak chceme spoznať prub· 
liímy hodnoty, hodnotenia v hudbe, hu· 
dobnom umeni, hudobn ej výchove, ne
zaobídeme sa bez znalosti o h odnote 
ako kategórii filozofickej. V opačnom 
prípade by sme sa dostali - i keď z 
druhej strany - do pozlcie rudi - r.e
hudobnl kuv o akých kedysi napisal A. V. 
Lunaearskij: .. . Nech lf, čo ole sú hu· 
rl nhnr. vP. ľmi pri prav•~n i. znclrv tia t.o na j· 
vilcolJccneišic. d r·uh i pochopia v iac p o· 
ti rohnost!; a Je zn p~ miHa l t r. sl všetci. ze 
n ic je m ožné poved a ť: ,.Ner ozumiem to· 
mu, bohvie, čo to to BeethClven potá ral 
Treba sa usilovať pochopi ť. Ak niekto 
vyhlási: ,.To sa mt nepáči" . musi spra· 
vit všetko. abv si vec ešte raz vypočul 
- a zapáči sa rnu. Lebo inak bv ste 
potom aj Mar xov Kapitál mohli otvoriť 
a povedať: .,Nerozumiem, ,n epllci so mt. 

l ticv. o k torých zvykneme v sú~jslosli 
s hudbou hovor i evať, u t nupr iek tomu. 
zn doiJrc tušíme. ze !do o tak trochu 
f ikt!vnu vec , o konven ciu, na k tore j sme 
sa dohod l i. \Vci.Je rnovsk ú suh tíl nos ť Ma
lovec nespli ju so zvwracoo k azAjkou do
cinku fón i e, a l o je 1 asketické tv<n·y na
pl t'ta zrvou, hravou, ču sto Lit l<rner pros· 
tučkn u hudbou, k to•·fl sice ie mode iuva
n(r pomerne pr!snymi pra v i d hun i (na j
hluvn r. (sie : cl r as l ic ké obme(lzon ie varie
t v]. u ln jr. j život te kdesi Inde. Priho
vára sa nfrrn a zanec hi•va stopy 11 i v d l· 
hntlui:''Í pnrnHti. Obč<rs s11 .,tvií r i " . i no
kr:Liv ~o l : u 10, na chvlfu sn rozospieva v 
starom d of>r·om st ýle. ni e len celkom 
rHl chv!ru. A täl<. 

Ketf tnn•z preclládznrn očami po slo· 
v(u;h, čo sorn o Mil iovc:ovAi h11cJIJe nH
tmw i, n P. 111 t'>~.1: rn ~u z!JilVif clujmu. že nie 
s\r co lkom Ile pru vé. /I le to u ž te asi 
1h lol pfsnn in o tn i<onr zvl(rstno rn fcnomé· 
nr:, unrlw vom. 111\rd iacom v lnst ne bez 
svo iln rcú lnci podsta ty. nilpii to rn v teli· 
ve rnerlzi nApísH noo notou a zvtrč iacirn 
zvukom. jeho protl r ei;ivos( sn skiRdate· 
li a sn a ~ ia .. u:wrnn i ť". ku7rií' svoj ím spô· 
soiJOIIl. Vln:- tne nie ka7.d ý, l r.bo mnoh! 
n ii: rw vvrnvs lia a len opnktrt(r - Jozef 
~ l n l ovec vs;rk k nim nr:nn t l'l. 

IGOR POilRAf:t<f 

Ncz.rwmcnu lo l.Jy to, ze on n edosiail o l 
vasu úrovei• . . . 

Pr i prekonávani :r:lu7.ituNti a súvislosti 
na:r.na~enej problematiky mftže pomô.:ť 
publikácia V. Bro2íka MARXISTICKÁ 
TEĎRIA HODNOTENIA. Autor najprv skú
ma axiolo~ické pojnrosluvie v Marxuvum 
Kapiliili. Dostoíva sa k annlýze vzťahov 
medzi puznRním a hodnotením. odlraru 
je súvislosti medzi potrebami a záujma
mi subjektu. Poukazuje pritnrn na ko
rellp ondllnciu v ruzlisovaní ci ela akčné· 
hu a cicfa ideálneho s Mar~ov\·m ruzlí
~enlrn efektívnej a neefektívnej potre
hy. Odhafuje, ako vzájomný vzťah exis
te n čných podmienok a potrieb subjektu 
determinu je voľbu takého hodnotového 
ekvivalentu, v ktorom sa prejavuje v da
nej chvili preferovan9 záujem snbj11ktu. 
Uvedený poRtup umožihrje nut orovi nie
len objasniť Leninov výrok. že .. mä te
l'ial izrmrs obsahuje tak •·ečen n st,· ~r níc
lwsť'', ale i vymedzil'. v čom r;počiva 
marxistický princio stranír.kosti a ko
munistická stranlckosť. 

V ďaliích kapitolách autor skúma 
p roblém pravdy a omylu v hodnoteni, 
vzťah ideálu a normy, 11vetonázor ako 
Húbor noriem, problém sktísenosti l •ve
donlia, vzťah medzi znakom, hodnotuu 
o významom . Kritir.kv hodnott rôzne do
tera jile typológie a kt•itérlá hodnôt ako 
výraz historicky daných stupňov rozvo
ja fudskej spoločnosti a d o~>oieva k po
znaniu nevyhnutnosti rozvi la!' a npiRt
iiovať zák ladné hodnotv socializmu. ako 
ich vv týčilo Poufenie z krlzového obdo
bia. Objasiiuia ďale j vzťahv medzi vol
mami hodnotovosť, hodnota, spotreba. 
potrebn, preživanie, e11totickv diltok a 
i. Ukazuje, ako so satul'áoiou potrieb a 
hodnotovou orientáciuu stívisf ch áDRn ie 
sncializmu ako hoclno tv finlilnP.i 11 lebo 
devalvácia meštiakom nn hod not u In· 
strumentlilnu. V závere sk rima prnhiPm 
tvorby ! ivotného prostredia, proces se
bauYedomovanla človekA l lilohu znakov 
v tomlo orocese, ako at nrohHi m ledno
tiaceho elementu l!odnntovostl a vtzna
movosti životného prostredia. 

BRANISLAV VARGIC 



Slovenská 
filharmónia 

22. a 23. JI. 1978 
Komorné reci tály sóhstov v rámci filhfl t•mon ického 

abnnomiin stí v poslednom ča se zriedkavosťou. z rad u 
vv-.t upBrli orchest rov a kOillOr n ých te l ies vvhočllo hos· 
ťovan iP. najvýznamnejsleho predstaviteľa mladše j sov iet 
sl-ul husľovej ško l y - odchovanca D. Oistrachu Gidonu 
Kremera, ktor ý sa predstavil so svo jim umeleckým par t 
nerom - vynika Júci m k luviristom Olegom Majzenbea·
gnm. 
Tnn, l<to oi:nkflva l p rslawku huslislickej vi rtuozi ty, m u 
sni by ť d osť sklamaný. Kremer je umelcom-flluzo rom. 
jHi ro zfrkladnou né lodou je hlboko preživaná me'clit[lci a. 
plnô stotožnenie su s nástrojom a s obsahom sk ladbv 
To. čo sme počuli, bolo neobyča jné, jedinečné, hlbok a 
Judsl<é, neopakovateľné. Kremerovi je naprosto cudzie 
exhibičné odhaľovan ie dokonalej techniky: táto mu na 1· 
ideál nejšie možným spôsobom slúži na vyjad r en ie jeho 
v iH!>tne j, ve ľmi zvláštne j a o to p riťažlivejšcj llt'edstavv 
ľeal l zécle hudobného textu. Je majstrom vo vych utnáva
n f a v tiet1ovan! jemných ZHchvevov ušrachtil ej hudby. 
J.lutncjš!ch, ti ra m n tických úsekov máva vo svoje i hre 
podstatne menej, u e jme iba vtedy, ked' chce v yzdvlhn llť 
dvnn mický a výrazový vrcl10l skladby. Je r·ovn11ko do
konalým majstrom drobnokr esby i v ýstavby slrOI<Ody
clJych oblúkov. I!r (t s nlld hľadom, akého s11 dop1·acovH· 
va umelec n ickccl\' HŽ po pä ťdesiatke, a pr:lve toHo zr e
lnsr 110 odlisujc od o~t atných genera čných dr uhov. ai 
ocl tt:mpca·amen tncJi.leho a kanlabi lnejšieho, i u n á ~ 
lln iJr c zná meho, V. Spí vakova. 

·\ 1 rl rama tu r·gin koncertu , až m1 Fran ckovu Sonátu . 
lrt• l. • nct radi č nil tilk vn výbere au torov, ako ich sk ld
d i! •,J . hoci nechý iJal i 11ni mcnf:1 Bar tókn n llcrHilnvcna. 

l vodná 2. sonáta pt·e husle a klavfr od Bélu Bar 
tuka <.a u ja la na lir-:lravou p r r>sved l~ ivns (ou lw ntHlllPlil!fV· 
1111 It polôh i p1·i folk lórom inšpi rovan ých (J:;P.knch. Vn 
F'ra111~ kuvc j Snnáte pre husle a klavh· A dur sa Kl'fJIIler 
Jli'Z.JlliCral , ako vll čsin a mterpre tov, n 11 sýtu spevno:;ť 
a d ravv tr:m per amen t. Dielo stll va l na ul>f il chtilom. mo i. · 
no a i. prcjemnelu rn, a le o tu viac predur hnvnelom tóno
VOlil preJave, ktoq• len v kratsfch úsekoch post'IVnl tio 
S\ IPri,ích pol óh. SotvA 1:štP. niekedy poču jeme toto di elo 
v t:r lwm l<rehko ln zvukovo m :;;at e él pritom s to l'knn cláv · 
lwn J{! lnm:j lyri ky " f11 ntózi r:. 

t : :~ uvedené črtv 1\ n :mt:rovllo naturelu prl:ldllrt: uj t'l 110 
k. Pt''d m peri'Pkl nt? f l't«r liz[rci i 12 miniatítr Karlbeinza 
Sl!w !·.hrwscna, ztliílnvr)J pod názvom Zverokruh. Práve 
v 'il tJ <: v<r n tgl:trrl n!Jt skiHdlw st r eli l sa odv.'l zna čt bnhil tti 
ski.J •.d td ova fan t {rz la so vz;\rnou schoplllJ'ifou rlr >~ ra k 
!PJ :1<11'1" jt!dnotliVY<"h ll <t lml u in tcrp rP lnv. Zaznr:ln tu 
lllll "llt t: v tom najpr .tve jsoln slova Zlll ľS i t' : J.. ul l ii'Ované. 
jr! lll :1' . pn'!ži té a lnnolwtv{l rnc. 

i\1,JI••klorý inter pret sl trúfa zarad i ť na pr ugr1111l Hee
t h• n •nuvu pu~led n ú l ti. son átu pre husle a klavír G dur. 
Op. !Jti . )Ci iJCZ j)ilt P.I ick ý II Íi iilliOVý OÍJSéih. iliÍZk l' lÍUCl iU 
pu!. ' t·dn~c l r k lavír nych sonát, p l n ý u ~ ľa c l t tllrq krásv. 
i<r ~u u spevu ntl ;mt) l v sugestívnom, m:zH IJu d n u r e ľn om 
tv;:rt• u tvonl úspei.nú bodku na ziivcr vystľrpon i u tohto 
Vl' ' kl'llo, jeclinecne ho R twopakovu re ľnéhn umelca. 
~" v1•n ika júcom vyznení Kremerovho výJ..o11u SH vý

r amt: po<lieľ11l a j kl t~v i ris tu O lt~g Ma jz!~ n bt! l'g. Vyl urlzc
l '<rt 7.\'U t{\' do!-.lova impresionistiek \' boharo f11 rchnP tl r> 
l.u~·<tné, naplnené crtovou hlbkou, ži vosfou fl Zrllltn ým. 
i keď n ie celkom nez l ylriÍ vilj úcim technirkí•m fondom. 

2. a 3. III. 
Státny lwnwrný ura; hes tet• Žilina pracu jP. H vystu

P II 11: ilJa štvl'l ú sel.Ó II U, eu ju pre existencru telesa po· 
nu:•·nu Io·{ttka cloiJH. Napriclc tumu prekvupu\e ten to sú· 
JJur vvspe lou úrov itou svojich prog ramov. Stal sa !'> l á
lnn účnstnfkom BllS. preh liad ok slovenskej hudobnej 
tvorby, zal úspechy at v Zi 1 h ra nič í. Na svojom vystú
peni v rámci fillwrmonlckéhu abonomán p r edstavil sa 
dvoma rep rezentat! vnvnr i diela mi v iedenských klasik ov 
i prvým pócliovým uvccl enlm pozoruhodnej sk lad by Can
tí cum pre suprlín , zhna· a nrehcster od slovenského sk la
d.rt r ľa Mirosl ava Uiízli ka. 

l'r1 vzni ku tolrtu tlin ll t lll sp iruval Báz lika nťah k je
hu mrtve1 mat ke. 1'\.r prilll iznP. s t vr ť hoclinnvom čnsovom 
p rit:!'>tor c r ozví1a. IJo iHllo čl t: n f a vln í l~ mocl on!l l ne bo
h;.til . zvukovo V\' llltlif'7.ct vu hudulmú reč, k to rá je do 
kumcn tom sklad.r !P ľovyl 11 synlfll iZUtúcich tP.nclenc if o 
<.l u(. •nie trad i čn)·rh postupov s ava ntgarcl n)•mi zvuku· 
v \ m i V\' Ílll flll i. Puslu c hilč sn tu srretävél s markantnou 
•n;p1rl1c iot1 !Jarhovskt: i i m r tač llPi techn iky. rucl úsPkov 
je ri i)SClll r h dodPkél [on ickv. rné ZilS k lasl rovo a sono· 
rrcl,l' . sld; 1cl a tt: ľ sa nevyh í• IJa Ani pouz1ll u gl i ss{lnd 
ľli.a s( l udskélw hlnsu - suprnnove110 sóla l lw rllornl! IHJ 
vo l-:a lnclw r nse1n blu [ l l'il ktOVil lJÚho sf(UJ' l nš ll'l ll'llt~ llt á l ne 
t. j. lw z tr:xt ul si M.1 1< nmoc 11eniu f ilozo l lr.kého oll~llhtr 
j()_ znt.í n1 P.. že l<nn cP. rtnl~ publ ikum 111 vr:l'mi citlivým. 
i knď n1c vzdv nPomvl n ym ~f' i zmogra fo1n u rn r:lcrk í•r h 
kvdlf l. llill l rlwvo Ca nt ir·um pr ijttlo ~ na (i ~ l'nim. klo rŕ. 
vv~o ko prf!S.thovnlo hr.ž.ný ohl<~s uv<nlzan iil nových skla· 
d 1nh. \'c!fkou m ierou sa o tn pnčr nili i.l l ln tr rprct i so lícl 
n \•m i kr ti n ie (i.i kO In uz byva u nnvonn~ tucl ova n\C ll 
~kladir:h zvvkom ] bczl' lll'hn ým nastudova n i 1n. V tr.jro 
suvi slosti t r ella spomr.n (t( na prvom m iPs te prfrr u šéf
cll n gcmta SI<O Eduarda f' i~c:hera, precíten ý výl<on sól ist 
l<v Ra•igity šulcoveí, nndsené výkon y Slovenských mad
riga l istnv i Ol'l:hest ra. 

Mludý k lnvirista Peter Riise l z NDR sa Pl'f:cl siHvi l ako' 
vvnJkHfúci hr:ič k las1cké lro i.tylu. Jeho vý i<On v Haydno
vom klavírnom koncerte D duJ• (Hoh. XV Ul ., ťl] ho l 
Vl' ll lkéi (ÚCi VO VSOikíiCh lntorprr.tačných pal'ltrnP.l!'OCh. 
bez nads<tdema môžP.me povecl af. ze sa bližJI k hr an ici 
clokonalostr. Ri..isel lll<Í perľek t nú. znamen11e vvpestovanú 
prstuvú tech niku. je mrrzikdlnv. d iscip lin ovan ý a - I VO· 
rf. Jel to vykon za u jnl sviežosťou. hravou elegil nr.lou. Cl · 
tuV(JII l!pr11nnos ťou , L1ohutstvom jemn ých ocltim1kov. Z!i
sl ulwu fi st he r a a i or·ches trú lny spr i evod clo tv:ir;tl a tmo
s féru navorlenú sólistom, bu možno povr.da t'. ze svojou 
c itl ivosťou !ro inšpiroval k maximálnemu vyp!ltfu tvori 
VÍ'Ch sl!. 

E. ~ischer sa už nA koncerte v rámc i BIIS p redstavil 
sko znameni tli mozar tovsk ý In terpr et. Má k tomuto 
au torovi bl ízky vzťa h. Jeho kultivovaná osobnosť i jeho 
sidon k elegancii, ale l k bohatej citovej i zvukovet 
ti i fen:rJci ,h: li , kn zvukovet priezračnosli. nachádza jú prá
ve 11 toh to autora široký priestor pre upla tnenie. Ak 
snó<f v zvn kovei vyrovnanosti a v Inton ácii nespln!l or· 
ches t ~! r v Symfónii D dm·. Pražskej ( KV 504 ) všetk v 
pli ľlrlllr ! l rt: ll él výhorn(t, p redsa to h lavné: p rr.sved či vosf 

n l nlPnZllä hudobne j výpovede za ist ili Interpretácii 
(lspct.:lr. Pri repl'ize Fr n é lt~ (vynútenej obcr enstvom l sH 
hriié i uvolmll, čo bolo z1avné n ielen v cr.lhovom poda· 
nf, ale l v technickom vypracovan!. V . CIZIK 

Recitál 

zlavute z ntlrol!n!Jch krlt~rlf. V 
cilelacll :;tarQch ma{strov, r oman
t izmu 1 stí~asnosti r ozohrala bo
hatO ~ká/u v.fí razov.fích odt iei!ov a 
znova demon~trovala svo;e vytr f
bent~ st ý/ou~ cllenie. Premyslentí 
stavba uerk.fích plôch sa snúbila 
s plastickou drobnokresbou a s 
;emnfím agogtck {tm vlnen1m. 

V Prelúdlu, fúge a ciaccone 
d mol Johanna Pachelbela pôsobi
la pri m a !it tílovtí /!istota r ovnako 
samozr e{me ako prirorlzPntí muzi 
kálny lok lzudby. Farebne neutie
rav~. ale V!ÍSiižn~ uari ácie ParU
ty c mol johanna Gottfr iP.clil Wa l 
thera {na{mll stvrtá bola mimo
r iac/ne pelmtí vo svotei pr ostot e l 
boli v závere pôsobiuo vyqradoua
n~. - Stavebný plán Prelúcli a a 
fúgy Es dur f. S. Bachn r ozvrllla 
umelk:yt)o so zretel'om no veľ/.:~ 
plocll y. 0/Jitík. kt orý tak to Vlf/IJO· 
ri /a, pôsobil jasnosťou a dôraznos
fou priam r omdnsky. O to plastic
kejsie v tYom uy~tupova/i v?Setky 
detail tf . vždy jasnf. vedenie It/asov 
a _iorehná vyotí:enosf. - Vrc-110/om 
večera bol v,~ak, mys/im. Chor ál 
h mol Césil r n [' r ancka. Už dávno 

Irmy Skuhrovej 
Cýklu\ or ganovyclt krmr. f'rC0/1 

pokračoval 6. februára rtN'ltäl om 
l rm!J Skuhrove ;. Táto popreclntí 
untl'lk:yt)a Mt opiif - po k ol k,tí m z 
u !? - podu ;al a na zá,knk. Vo 
uel'm/ k rátkom čase äoJ..:ť'lzolo prl· 
waotr večer . ktnr {f uutrrli l pos/11 
dtá(•ov v zntíme; skut ot'nu~ll. Ze 
ntkriiJ , ani v t!asoiJf! i t iesni. nP 

r t:? r.azn l!'l s tak(tm vy r ovncm.(tm nad
hľaclom bez prelmanýcl! vzructwv 
a prNisa ~tva. pnroäzene, tak, aka 
sa nie práve l·asto podari zahr(!( 
toto dielr• ;: cro(lce posledn/Icl! 
Franclam!Íc.•fl skladieb ai inlím zre
l lim umelcom. 
nrobn~ lrompozictP ma;st rou ne· 

mu5io ll~cly daľ 111terpr etom rlost 

možnost! "rozohral sa". Posluch6 -
čl preto ocenili prí!Pžt/osc spozna( 
dve mensie, meneJ známe ~klad
by j ehaná Ala inn: Berceuse a Pe
tite piéce. Kým druhá nál'Jclou 
miestami koresponclovala s pro
stredný m z troch autorovfícll Tan
cov, bol to na;mä krehký svel pr
vet, ktorfí v tnterprett!cii Irmy 
Skuhrovef evok oval uQrok Antoi na 
de Saint-Exup~ryho: "Zdá sa. že 
dokonalosť sa nedosahuje vted1f, 
keď už nemožno nil' pridal. ale 
vtedy, keď nemožno nic odobr al • . 

Ako zt!veret!ná sk l adba zaznel o 
Con<.erto per organa solo S. Né
metha-Samorfnskeho. Umelkyt)a -
dôsledne r e?Spekluj(lc autora/Je po
i! iadauky - 120 pon1mala v teho 
r ozmernosti takmer symfonicklf . !11 
na uvái!en/e, či by rýclzlej!iiP tem
pá krajnJíclt častí neprospel/ zov 
retejslemu IJyzneniu diela. ktor~ 
takto - a ; s ol!radom na proqra
mové zaradenie - bolo na hra
niciach únosnosti. 

Irma Skuhrová te t ypom inter
pretky. ktor tJ sa nesnaží posluchd
t:a omračoiJot svo jimt schopnosf a
ml, dôkladná príprava te prt! ňu 
samozre ;m_t}m predpokladom po
karnet slui!bl{ umeniu. Te osormos
t ou, ktorej interprettlcla, hoci béz 
okázalosll, zaufme lllbkou preži· 
tlo; nezfskava poslucháča efekt
mi. ttlt! provoku;e ho, aby pret. íval 
äielo spolu s r1ou. Jef umeleck~ 

krédo sa nesi t? u podobných tnten
ciácll , ak'~ r az mladému Brunool 
llfollerovi noznal'il Gustrm Mah
/(!r: , .Urohiť nieť!o zau;tnwvo /1! 
vel mi ľalzk'é , ale urohif nieto 
správne je veľmi tazké". -ch-

Duo Posoniensis v Zrkadlovke 
Na poslednom marcuvum ko 

llHII'II Om kun certe f 28. III . l. r . J 
v Zrkadlovej sieni Primac:iálnehu 

palá1~a v B•·atislave predstavi li sa 
huslist ka Gréta Hrdá 11 k lavlrnym 
spa·ievudum Otakara Sebestu. 

Hoci existencia tohto kumorné
ho aoskupcnla je pomerne mladá 

l vznik Ira fll'ed dvoma rokmi), má 
za sehou rad koncertn ýa:h podu
jali v Bratislave a v ďaliUch mes
tát!lt na Slovensku, a le i vystúpe

nia v ~orsku a dte čentvé zá
ži tky z dvojtýždennéhu umelecké

hu puby tu v Belgir.ku. Obaja umel 
ci sa venujú spolo~ nej koncertnej 
činnosti popri pedagogickej práci. 
Gréta H rdá vyučuíe hur~le na Kon
zerva t(lriu v Bratislave a Otakar 
Sebestä pedagogicky ptlsobf na Pe
dagogickej fakulte v Trnave. 

Interpreti sa predstavili soná· 
tami majstrov barokovej a klasic

kej hudby a ukáikami z tYor by 
skladaterov náiho storočia. ÚYO· 

dom koncertu predniesla Gréta Hr
dá ~111átu Alessand1·a Stradellu a 
upútala umne stavanou terasovi
tnu dynamikou. Pekný tón, zmysel 

pre dynamické nuansy a vyp•·aa:n
vanie detailov boli l:har aktet·i st i a: · 

ké pre RcethovenuYu Sonátu pre 
husle a klavlr op. 12, č. 2. Tu tre
ba sp01nenlať i výbornú súhrn 
oboch partnet•ov. Ciastočne sme 
tu postrádall pevnejiilu výstavbu 
dynamic:kej form v ( ci;r.elovanie de
tailov na úkor celku) . V sonáte 
Pietra Locatelliho uplatnila G. 
Hrdá tvorivý pr ist up k d ielu (v 
rýchlych úsekoch c:hýbal azda väč

Af vzlet) . K najlepiiemu, čn sme 

na koncerte počuli, patrila Soná
ta pre hu1de a klavfr Leoiía Janáč

ka. Toto dielo patri k zrelým likla
daterovým kompoziciám (vznikalo 

pod dojmom inipirácif z ruského 
prostredia). StaYia proti sebe du 
kontraatujtce nety - dramatic
ký a nruienf proti pocllm6rnem11 

a prosebnému - ktorých bul sa 
konč( rezignáciou . Tieto dva pro

tiklady diela vystúpili výrazne do 
popredia, Hrdá vystihla i typic

ká litrohosť a úsečnosť Janáčkovej 
hudobnej reči , jaho dramatizmus 

na jednej strane a kantilénu 
núcnych Jyric:kých momentov na 
druhej sh·ane. V kulminačných 

hodoch Sonáty 1:hýbala eiite väe
lia prirodzená dravosť. Pre zh•· 
rečná Poetickú sonátu pre husia 

a klavir Jána Zimmera bola pri
značná gradujúca lfoia Yýlitavby· 
diela, ktorá v závere neholila do 
jednoliateho priídu expreslvnej hu
dobnej reči. Umelkyňa zaujala 

lipnfahlivon intonáciou a technic

k y i muzi.kálne vyrovnaným výko
nom (i napriek únave, ktorá sa 

občas prejavila u oboch parina
r ov l . Pre Ota k ara Se best u je .,rf. 
značná Yýborná pianistická tech· 
nika a poltotoYotť. 

H. KYSELOVI 

V KONCERTNEJ SI ENI Cs. 
J<OZH LAS U v Bra t isiave hol dn~ 
~~~ - lcbnrúra t. r. pr·v}• abso l 
venrsky koncer t Konzervatórl ~:~ 
v Brft t r;.lave v tomto skolskom 
roh u. 'a týchto porlu ja lisc ll 
p rezcn l uje skola ll ~ trad ič ne 
~vo]l t' i l na jlepsfch absolventov. 
l'uhlikurn sledova l o prvých 
tlvnc ll frhsolventov: klavirislku 
t:abrielu Csorgoov ú z tr·i edy 
nror. M. Masarikove j a jarosla 
va )R nkov iča, abso lventa v hl'e 
1111 tl·llbku z tnedy pl'Of. B. PM
rii ka . Gllbn el il Cstir~onvií uktt 
Zn lil pn i nterpretácii l. k lavfr· 
neho koncertu Es dur Franza 
Liszta tec hnickú zdatnos ť li po -
11otovos(. Náročné ITllkové a 
I'VImicky preg-nant nl\ m lesiH 
zv llidlll bri lantne. U rč i t é rH:
rl ostallcl' sa objavili pr i hre 
nktáve>v~·ch pasáži. Adng i u ctlí'· 
bala vä čsr a kantabil l ta a ce l -

ková VÍ'Slllvba d iela postr ádala 
bollatsiu dyn a mickosť v ~ra
cl flč ných plochách. )aľOslav 
)Hnkovič v 1-\oncer te pre l r úb
ku Es dur od josepha Haydna 
V)' ŕäžil 111flXllllUlll ZO SVOihO ná
stroja . Dôkl adnú tematickú prá
n r srn e ocenili najmll v pr ve t 
a poslr-:clnet ča sti. Kontrastnl: 
Andilnle bo lo trochu poznačené 
ne1·vozitou. Jaroslav ja n kovič 
sa však preukázA l ako technic
k \' vyspel\•. muzikálne h lboko 
L'iliac i typ h rái:a -sólistu. Sym
fonick ý orchester konzet•vató
ri a di rigoval prof. A. Vyk ydal. 
Miestami sme postrádil li tem 
ne;siu štv l iz!ic lu a väčsiu dy· 
namickú prepra covanos ť. V 
Li sL. Iovi OI'CIH'!St l'!l' občas pre
krýva! só listu , v tr(rbkovom 
koncerte by sa bo lo ži adalo 
komor ne j ie obsAdonic. (BOl 

!> HE' V SPOLCPR ACI S GALt.:RlOU M~.s'ľt\ BRATlSl .AVY otvori l 
IV. ročnfk cykl u koncP.riOV v Klariskách. V siestich k (JJlCertoch 
( orl <t prila cl o septembra ) predstav ia Sä lm·ltislavskému pub l iku 
na sí po pred ní koncertn! unrel r: i-s6I1st i a komorn é re i esá. Dr ama. 
l'lrrgia akcen tu je v to!Horočnom cyk le zm'lld ovttn ir. di el autorov, 
k meni'\m ktor ých Sl! via2u významné jubiJe[J. V prvom koncerte 
(10. IV.) vystľ1 p i la CamPraln sluvacca s t.!i ri gtm1on1 zasl. umelcom 
Viktor om Mál kom so !.kladbami j . S. Kusser a, ). N. llummela. 
A. Vivilld rho a P Bagina. Májový termín ( 15. V. J bude pntrl t Mu 
sice aeter ne ( umelerk 5' vedúci Ján A lbrec.h t ). ktorá uvedie sk l aci 
by star ých svetových ma js trov a slovenských auror·ov prr.dkl<'lsir 
kého obdobra. JubilujúCi súbor Lúčnica bude účinkov<~ !' 26. Vl. sn 
zbor ový mi sklHrlbami E. Suchoňa, D. Kardoša. Z. Ml ku \u, l. Zel 
jenku. čes l<ých 1 svetovýrh au torov. Po l reci tá lmi ( 3. VIl.) sa pred 
stav ia h[ll ľ t S I ka Kr istfnil Nováková r H!ndemilll Dusfk. DeiJusS)' . 
a ak o1·dnnn lsla Vlad lm fr éuchra11 ( Albenlz. Sr.n rlil t ll, Bona k ov. 
Podprocl<ý a Hatt•ík ). V koncert e. venovanom piP.st1ovef tvorbP 
C. Debussyho. Fr. Sr.huiJert il a ~ l ovr:n~ l< ýr h au torov vys túpln mlad i 
slovensk! vokli lni umele l. V SP.ptenJI>r i súbor Musica Contempom 
na dt Praga predn esie skladby ). Tauslngera, l. j lr ásk a, S. Sloním · 
ského a E. Suchoňa. {! } 

DVE VERNISAZE - Dňa l. apr Ha 1978 
o 14,30 hod. sa uskutoč ni la za pt•ftom
nosli m inistra ku l túry CSR M. Klusáka 
nR St!i tnom zámku v L i tomyšli vernisáž 
uvoch výstav: Národné d ivadlo - vý
tvar né umen ie a česká hudba (realizo• 
va la sa v spolupráci Národnej galérie, 
Nár odného múzea v Prahe - Míizea čes
kej hudby a Národ ného di vadla v Pra• 
he ) a Hudobná kultúr a v CSSR (pri
pravená v spolupJ•ácl Národného múzea 
v Prahe - Múzea českej hudby a hudob
ného oddelenia Historického llstavu Slo• 
vP.nského národného mítzea v Bratisla• 
ve ]. V prvej sú i nštalované prvky i nte
rié rov N árodného divadla v Prahe. ako 
aj stručný prehrad výVOfR p ražských hu
dobných d ivad iel , k torý sa zavfšll vzni
kom Národn ého divad la. Pozoruhodné srt 
il i vyst llvovAné nerealizované návrh v pô
vncl nei výzdoby Národného divadlll fvý· 
zd oba st t·opov, foyerov, návr hy opôn . . . )'. 
dopl nené radom búst, portrétov v(rznam
ných osobn osU [ sk lada telia, In terpreti, 
d i ri~enti l českého a čiastočne 1 európ• 
sk eho kultúr neho. najmä hudobného ži• 
vola. Výstava tak spr!stupňu je návstev
ni kom časť interiérov Nár odného divad• 
la, kloré je v tomto obdoh! v rekon
!itJ•ukcll . Druhá expozicill te rl? l n<itRiá· 
clou výstavy, ktorá sa otvoril<~ pr i prf
lP.žítosll Svetového týždňa hudl>l' v l) r les• 
toroch Bratislavského hrad u. Zl!ln P. r•la
va sa na úspechy lmdobn~ho živOtil v 
!>odmienkach soclall st lckei spo loi'nosti, 
rnfo1·mu je návštevn!kov o tvorivom roz
machu českej a slovenskej hudobne i kul- · 
túrv za poslednjich 30 rokov a súča sne 

ho presviedča o veľkej podpon! našei 
spoločnosti , venovanej rozvoju umenia. 
V tejto dl hodobej expoz!c li (otvorená 
bude do októbra 1981) sa budú niek toré 
P.Xponáty každoročne vymleiiat a aktua
lizova(. VIOLA FEDOROVOVA 



S rešpektom 
k partitúre 

L /lla l szof outJ. ako Minnie a fán ZemJ..:o 
ako Dick u Pucciniho opere Dievča :o 
Západu. Snfmka: K. Miklós i 

Opera Giacoma Pur:ciniho Dievča zo 
Zá padu tvm·i v rade známych skladale· 
lovfch opier zvláltne miesto. Vzniká na 
sklonku jeho umeleckej tvorby počas po
bytu v USA (1910) a autor sa zmociiu· 
je témy (podla divadelnej hrv Da vida 
Belasca) značne odlilinej ta lianskemu 
naturelu. Pucciniho príznačnf zmysel 
pre dramatično, silný sentiment. kon 
trastnosť nálad a príl'až livosť protiklad
nfch charakterov (ústia ca do hlbokej 
emócie} d aj y tejto ope•·e základným 
tvarom pre zoskupenie prvkov odli~ného 
pôvodu akfwt je námet, zasadený do rám
ca trojdejstvovej opery talianskeho ve· 
ri stu. 

Opera si neziska la la ké trvalé miesto 
na netov:feh scénach ako Iné Pucciniho 
:javiskové prlice. Nántet z prostredia ži
vota kalifornských zlatokopov v lityrid
siatych rokoch minulého storočia je 
spra covanf v liiroko r oznterných áriách , 
značne členených a prer astajúcich l bez 
uzavretia} v melodizované dialó~y. Ten
fo postup vytvá ra samostatné akčné cel
k y, na seba sice nadväzujúce, ale vytvá
rajúce (najmä l . dejstvo) velké zdlhavé 
a pritom na ipravu nevďačné plochy. 
Puccini dal i v tejto opere naplno za 
znieť talianskemu bel cantu v nosnýc h , 
výrazovo bohatých. frázovo n áročných a 
8II:Jiflnovaných áriách., ktoré vyžadujú 
skutočné majstrontvo speváka, ak ma 
jú podi!iarknuf umelecká hodnotu die 
Ja. (Zvláliť to plalf o úlohe Minnie -
jedinej ústrednej fenskej postave.) 

Opera DJGT siahla po Pucciniho opere 
1 hradisk, podmienených interpretačn ý
mi možnosťami umeJeck,;ho sí1boru . Je 
chvályhodné, ak nielen Yieobecne zná
m y titul, ale i ten, kto•·ému sa .,neko
rla" operné scény. dostane priestor na 
realizáciu v podntienkach pomerne mia· 
dého umeleckého telesa , a ko aj ope r né 
ho publika. 

Na premiére 17. Rtarca 1978 v ú lohe 
Min nie sa preds tavila l, i lJa Jzsofová (al 
ternuje Soňa Várad yová ) . Náročný spe
vácky part, dejove postavenf do centra 
jednania, poskytol mlade j sólistke znač
nfi zaťalenie jej u111eleckýd1 kvalit. Jzso
fová s plnou zodpovednnsfon pristupo
vala k vypracovaniu hlavne j úlohy, roz
siahle árie koRtponovan é vn VY!IOkých 

Dňa 6. marca t. r. swnmtl partiu Ru
dolf a te11aw,ta VO{TECH 1\0CIAN. anga
!!ovan.tí u pra~skom ND /nanuesto indis· 
ponovan~ho F. Li voru}. Za posledn~ r o
ky urobil značný krok dopredu najmd 
u presvec/Nunsti zvl ádnutia úlohy po 
technicke j stránke, t u detažlnosliacl! 
v.tír aznueJ i dy1wmickej z/niky. NtJ.ročn.lí 
part Rudolfa skrfjua mnol1o ntJ.strah, s 
k tnr rjmt sa úspešne môte popasouar l en 
lW!PIRc, k torému nie te cudzie eleqant 
né puccintovské frtJ.zovame. plynulost a 
hladká ntJ.väznost jedno//mtír /1 hlasových 
remstrov, navy~e lstota a 11ehementnost 
vysnke/ polohy. Tieto narnl'llé kritéritl 
splf'l.a Koci tJ.n čestne, ale nin relkom dn 
do.'>ledkou. K idetJ.l nemu uokálnemu 
stvárneniu mu ch!íba §tr!:l, pln~! a hlav
ne ontemne;!it tón l tíčlnnC>f.~ ia gradač· 
ná iskra. Te tdetJ.l nym interpretom l y· 
r ick(ollo odboru (Mozart }. pra11da, !iiroko 
klenuté frázy bel canto pl'e~alw ;a /ella 
odbor. 

V rtJ.mct Dnl dtuadelnef k ulttíry NDR 
v CSSR vy sttlptla na brat tslauskef oper · 
net scéne v dvoch pred~taventach Bee· 
thovenouho Fidelia { 14. a 16. !ll. t. r.} 
v[Jc:hLJdo11.emecká sopran istka E. KBHLO
V A. Voklflne t §tfílouo náročná partia 

sopránových polohách zvládla Intonačne 
hezpecne, zžila sa s úlohou dievčal'a 
Minnie - ktoré spozná hlbku citu lás
ky a zachraňuje život milovanému -
tak bezprostredne a pohybovo uvol'ne 
nc . 7.e jej poda nie v lh·uhom dejstve mnž
nn fiUia i;i t za sú l11 -kmu:e ••t. Jej spevác· 
ky pr1! jav bol adekvátne vyvážený pohy· 
bom. čím dala svojej postave plnokrv· 
nosi' a umožnila poznať rezervy jej um e
l er:k ŕ.ho naturelu. 

Jej pa1•tner Dic k Johns un -Ramarrez v 
tllohe Jána Zemku (alternoval Franti-
5ek Urcikán) upútal kvalitným spevác
ky m výkunum. Hlasový fund J. Zemku 
nadohíida kultivovaný prejav i v nároč 
uýt: h úluhái:IJ, jeho prár:a má stúpajíici 
trend . Ión zaznieva farebne, mäkko a 
zvukovo prljemne. Uvol'nenosť v pohy
be na javisku hy len prispela k favori · 
zova niu postavy na javisku. 

Tretim hlavným aktérom opery je po
stava šerifa Jacka Rancea, ktorého spie
vaJ v ohoch premié1•ach Ja m slav Kosec. 
Svujej postave vd ýchol prejav· tvr dé ho, 
ostriihn muža, chladne odmerané ho, ko
•·is lníckeho. To podmie nilu aj jeho spe
vácky výkon , ktorému n eda l vy:r.nieť v 
bohatej d yna mickej škále, ale o to viac 
v d ikčne zretefnej, výraznej a rtikul á cii , 
intonačnej čistote a v hereckom pohybe 
v !\mernom a &polahlivom pre jave. V 
množstve drobných úloh sa zaskveli Ján 
Hadraba ako agent Ashby, Ofga Tichá 
(v alternácii 8 Boženou Lenhardovou) 
akn Wowkle i štefan Babjak v jedinej 
át·ii postavy Jacka Wa ll acea. 

Inscenáciu opery Dievča zo Zá padn 
režíroval Peter Diirr. Dielo - náročné 
na realizáciu - nalilo v jeho ož ivení po
dobu, vychádzajúcu z hudobnej predlo
h y, ktorú tvorivo rellpektovaJ i napriek 
is tej rozvláčnosti I. dejstva , hudobne bo
ha t é ho, a preto ťaUie prilltupného ~kr
tom. V tejto inscenácii P. Diirr potvr
dil črty rdisérskeho r ukopisu , ktoré sa 
začinajú jasne kontí1rovať: re~pektova
nie hudobnej predlohy, tvot·ivo pre thno
čene j do konkré tnyc h podmienok ume
leckej realizácie, jasne vyzdvihujúc kon
trastnosť a silu myilienky hudobného 
diela. Akčné prvky chápe v gradačnom 
zoskupení, pritom rešpektuje hudobn ý 
výraz skladalefa, od kt01•ého sa neod
kláňa a zbyto~ne nesymbolizuje. Hudbu 
sklbu je vhodne 11 drama tickou (•činnos
tou, nep1·eru~u júc jej prúd na zdihavýc h 
plochách, kde n6ti diváka poč ftvať. Ope
ru Dievča zo Západu mozno nazval' oper
ným westernom, a tak 1111 muse l r ežisér 
popasova l s cudzuu té muu, exotikou p r u
slredla, zasadenuu do dlhýc h, hudobne 
bohatých a náročnýeh obrazov eurí•pskej 
formy žánm. P. Diirr rešpektoval poi:ia · 
davky predlohy a vytvoril die lo. ktoré 
má peča ť l01!rióznosti , kvality , jasnej hu
dubnej výpovede a umeleckos ti. 

Hudobne operu naštudoval ume leckf 
~ér opery Mirosla v Smíd . Náročný part, 
ktorý d íiva vyzniet' všet!<ým n ást~ojovým 
5kupinám, bol Jll'ip•·avený so vlletkon 
zodpovednosťou. Boha tá farebnost' nr
chestm miestami domin ovala nad !>-ólis
lami. plnokrvnost' opery a všetkýc h je j 
z ložiek bola však správ ne hudobne po
chopená a netvorila rozpo1·y v jedno
te poiiatia. Mužský zbor 11ko jediný vo
ká ln y ensemble opery l pod naštudova
ním z!]ormajstra Bra nisl ava Vargica l 
znel plne, vokály tvarova l farebne , zre
te ľ ne . dyna mick y l na jmii v l . dt!jstvc -
vall:lk a pieseň o domuve ). 

Sr:énickv a kostýmuvu operu priori~ · 
vil výtvar ník Pavo l He •·cbl. Rea lizác iu 
r i e~il d ôvt ipne, v mnlýr: h r nzmeroch 
hanskobystrickP.j scény pnskylnl pries
tor pre obraz typickej krl:mv z a meric
kého Západu a jednoduchými zmenami 
vytvoril nové s cé nické p lochy pre ll. a 
III. dejstvo. Estetický vkus JJOZ!lačil aj 
koslfmy na jmä hla vnýc h »•·edst avileľov. 

EVA MlCilA LOVfi 

l.eonory vyzaduJe 1 húdam via ce; ako 
ktortJ.koľuek iná úlo /w f zmy!>el pr e 
adekutJ.tne uy:,!Liumlie !;írky z/oiilo~/1 
beethouenouskéilo partu. Netde IU len o 
ot tJ.zku !ilýlu, ktory je IJ tomto pripade 
úzko špeeificky, kde kaid!í prehre!>ol.: 
vystupuje veľmi okate. ale at o proble 
mattku tecltnickélzo zultídnwia partu, ve 
deného sčasti in !itrumentál ne. mie; tallu 
je značne pohybliutí [ h lavná á !'la 1 a ná· 
roi:n!í a; rozsalwue. 1'ecilnic'k.·~ moino,. 
tt ltlllOžfl.u;ú Kel!lollef stvánllľ part na
prosto suuer~nne. Obrliuoval i sme prtro 
dzenosť tvorby tónu, istotu at u IWjexpo 
nouane;!iich pasážach a neoiJyi:ajne úi.'in 
ný ponor do vmítornélw ~veta l!rdinky. 
vyjadren~ho nielen vokálnymi pros/ried 
kami, ale a; herecky ueľn!l dôverne. Sa 
motn.zí hlas umelkyne rl!arak rerizu;e d r a 
malick!í, tmau.tí por/klad, masiiJnosťou a 
lmtnosrou je ideálny na;ma na interpre 
Láciu waqnerovsk~l!o odbol'u f preto fu 
/ujeme. te pre ochor en1c 1/lacer l}cil ,15 
li~IOIJ sa neuskutočnilo pláno11Cmé prerl 
\tavenie Lohengrina. 11 ktorom lnf Keli 
lova stvtJ.rnila Ortrlídu}. Ak hy ~me /C't 
predsa mali čosi IJytknút . tak snáď iha 
m1eSI 1111 zast retosr nyssícl! str edn/l tal "' 
nawyš!iie tóny svietili l eskom a plnohorl 
notnou uibrtJ.ciou f . 

SJ..:oda, t e sa nest iltll zo1Jezpet 1t nä 
hrady za ndr ielowlia d11nch znlzromi· 
nýcll i nterpretov - mar/ ar~ké/10 hartt 
tonislu Ber czellyllo . k tortí mal uystúp11 
11. III. t . r. u Nabuccov/ a o t fí'tde l) 
neskôr juhosl ovanského basistu Sara 
mandlča u Gounodovom Faustoui. Tým 
bola marcová zostaiJa llosfuf(tclch umel 
cou u SND veľmi clwdnlmó. 

IVAN ONDR ÁSEK 

SUCASNÄ SOVIETSKA HUDBA 
D. D. ŠOSTAKOVIC: Október, symfonická háseň 
op. 132 
T. N. CHRENNIKOV: K la vlrny koncert ~. 2 
E. M. MJRZOJAN : Soníita pre violončelo a kla
vír 
S. S. PROKOFIEV: Ruská predohra op. 72 
G. V . . SVIRIDOV : Hudba pre komorný orchester 
B. A. CAJKOVSKIJ: VJ. sláčikové kvarteto 
SYMFONICKí ORCHESTE R CS. ROZHLASU d irigu 
ji\ Z. KOŠLER a M. KONVALI NKA, klavir - T. 
CHRENNIKOV, J. HOLE ŇA, E. KRAMSKA, violon · 
čelo - M. JERIE, lesu ý roh - M. PETR 
MUSIC! Dl PRAGA di1·igu je J. šTYCH, SUKOVO 
KVARTETO 
Pa nton - Stereo ll 0665-8 

CONCERTINO PRAGA '78 
W. GLOWACKA, H. KUCHAROVA - violuncelo, 
S. STADLER, L. DENl SOVA - husle, L. ZAJAR
NAJA, E. MliEGA, P. FE DOTOVA - klavír 
Pantnn - 1\fono Ol 0685 

Sli!iu ~H už chv{!iyhod
llllll t ratl icJou, že nnh ráv 
k y nu j(lspesnejš ich lau 
reútov roz hla s ovej súťa · 
ze Concertino Praga pre· 
ber {J z archívu Cs. r oz· 
h las u v Prahe il i gramu
vydavate ľst vo ['anton. 
Pre mlad yc h ade ptov hu 
d obného umenia (do 16 
•·okov l je to ve ľ ká orf· 
lez i tosť ukázať tal r.n t. 
schopnos ti výslr.tlok 

svojej práce na s iľsom 
fó re. V Xl. rot niku -
poclohne a ko A i v o s ta I
nýc h - súťažilo takmer 
pol stovk y chlapcov a 
dievčat z celého s veta. 
samozre jme. nechýba li 
a ni mlad i českí a s love n
sk í k la viristi, hus lis ti a 
violončelisti. Me ná m e
ktorých la ureátov z 
pred c hádza jtkich rokov 
sa čoraz v ia c dostávRiú 

B. SMETANA: Trio g mol p r e klavlr, hu•le a vio
lon čelo, op. 15 
O. FJ,OSMA N: Son á ta pre husle , violončelo a kla 
vh· 
~OVt PRAZSKÉ: TRI.O (J. Klika - husle, J. Zvn
lá nek - violončelo . A. Sti-ižek - klavfr] 
Panton - Stereo ll 08009 F 

K vetké mu po i:tu s nilo
rov. nes (•ci c ll e piteton 
,. p ra ?.~ J,y " , Sil v roku 
!971 l>ri ra d ilo flj Nov(l 
J)I'<.I ZSké tn u. e i\Stl llll>iC 
ml flciVCII huclobn!I<OV, 
k tor ý mil d nes za s e bou 
l'e l\• •·a d ús pechov (u ve cr
me Inn a bsolútne víťaz· 
s tvo v me dzi ná rodnej sú
(nii m ladých komornýc h 
Sl'!iJO I'OV V Belehrade ). 
i-l <~h riívl<a Pa n tonu potv r. 
clzuje vs e tk y kval ity te le
sa: pe rfektnú sú hru, vy-

·\LEXA NUER MOYZES 

prilC'OVU I10S ť detai(OV 
sta vhu väcš!ch celkov. 
pre mys le nost g radác ii. 
h lbokú vnú tornú zainte
resovanosť pr! rea lizáci i 
notového ziiz nA mu, ohyb· 
nosť jed notlivých hlasov. 
s meta novo k lavirne trio 
g mol, ve fkolepá né nla 
;1ad zosnulým dieťaťom 
sklada teľa, nevyznieva v 
ic h podan! tragicl;y, s kôr 
ako beethovenovs ky he
roická vyrovnanosť s 
os udom, ktorý sa n e dá 

-; lá i':iknvé kvurtrlln 1:. 2 in ll. up. 611 
live piesne na s lova 1. Smrek<~ lll'e vy~M hla. R 
!, lavír 
' ta lá suu á ta p1•e hns lu a klavlr 
' lusica Jstropolitana 
•il,OVENSKt KVARTETO MAGDALÉNA HAJOSSYO 
VA - sop rán, SYLVIA MACUDZlŇSKA - klavír 
ALADÄR MOZJ - husle. DANif:A MOZIOVÄ 
lda vir, SLOVENSI<ť KOM l\1! · ý ORCHF.!':"T ľ 
umelecký vedúci BOHDAN WAKCHAI. 
@ OPUS Stereo 9111 04 51 

Dvojplalita Pan tonu vv
daná koncom minulého 
r oka k 60. v~roč!u VSSR 
je dokumentom, ktor \• má 
priblfžlť súčasn ú soviet
s ku hud hu pos ledn ýc h 15 
r okov. ]P.dinÍI výnimk u 
tvor! Proko[ievova Ruská 
predohra z roku 1936. 
Zarade nie ProkofiP.va je: 
z dramu tut'gického h ra
dis ka odôvodnené tým . 
že spolu so šostakovi
čom tvoria popredn~ch 
preds tavite rov soviets ke! 
hud bv 20. storočia, pre-

to bv ich m ená n e ma li 
chýbať v žiadnej hudob
nej anto lógii te jto k rA Ji

ny. Široká obla sť inš tru . 
mentálnej hudby sa tu 
prezentu je rozsiah·lou 

paletou, siaha júcou od 
p redollry, symfonické ho 
či koncertantného diela 

ku komor ne j hudbe. Su
gestívnosťou interpret á· 
c ie, ale aj l1lbavou mo

zofiou domi nu je š os tako
vi čova ne patetlcká sym
fon ická báseŕi Október 
(dirigu je Zdenl!k Kos
Ier ) . Alhum je doplne n ý 

tex tovou prílohou, ktorá 
v konciznej podobe pri
n áša prehlad v ývoja s o
vietskej hudby za 60 ro
kov jej existencie. 

do povedomia hudhv m•
lujú r;ej verejnosti (spo
meii me z naš ich napr i
klad C. Pavllka, B. Vybl
ra la. zo zahraničných 
účastnikov japonskú llus
listku S. Ishikawu ). Na 
rr.cenzovanej platni za
ujal najmll 14-ročn }• le· 
n tngradsk~ hus lis ta Ser· 
g ej Stad ler, k toré ho prie
razn~ tón i tec hni c ké di s-

poz íc ie vynikli ta k v só
Jovom Prel úd iu z Bacho· 
vej Partity E dur ako a j 
v Melód ii od S. Pr okofie

va. 

zmen iť. Pri Inte r pretácii 
im bolo istým vzorom 
známe Sukovo trio, ktoré 
Smetanovo Jediné d ielo 
pre toto obsade nie na
lJr HIO dokonca d va kr át 
( 19..56. 1968) a vša k v 
t r ochu lyt·icjmjsCI podo
be. Úplne odlišným s ve
tom krelJkei in tfmnosti 
je Flosmanova Sonáta 
p re hus le, violončelo a 
kl a ',!.ír. ktorej z r od kor eš
ponduje s rokom vzniku 

súboru. V n e pos lednom 
rade musírrle vyzdvihnúť 

technick (! (•roveň platne. 
zvukovo velmi p lastickú, 

bez rušia ceho š e les tu čl 

pr askotu. 

J. SUHAJDOVA 

Pr oWovou p la ti10u ve
novanou nár. umelcovi 
Alexandrov i Moyzesovi 
pokračuje vydavateľstvo 
OPUS v p ln e nf náročne t 
a zásluž n e j práce 
zvukovo zvečni ť tvorivé 
č iny naiilcl1 s klada te fov 
i úroveľí n ás llo súčasné
bo i nterpre tačnP.ho ume· 
n ia. Na platni nnc hádza 
mc A. Moyzesa v trochu 
ine j podobe a ko s me na 
ne ho väčsi nou z kon cert
n é ho pódia zvyknu tf -
v intfmne j!;ej, lrrlckej· 
se j, hoci a ni 1-.omorná 
tvo rba nepopierR malla 
•·a š iroké ho s te lea . ver
kých plôch. 

Mns ica l f; t lopn li tRna e 
l l. ~ l.'ič1kové kvarte to 
čerpa jú z pocl ohn1ír.h 
zdrO JOV - pohl'aclu do 
hudohnf' l hlc: tl'wlr. a k~m
poz il:nP.ho vyrovnávan í~ 
sa s louln tns ni rácion. 
ln ter p retai: ná s tránka 
toh to edičného l:ln u jr, 
na vvstJke l (Jrovn l. p tJ tV r · 
dz u je. že nám vyrá stlo 
niekoľko prvo t r1e dn vr.h 
telies i s ólis tov. Rovna 

ko pre r.lzna le l hudo b
ná réž ia . poteši l jedno
d uch ~. fa r ebne vkusn e 
~ ladený obal. 

V. 21!JW1 
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Zahraničná operná IJovinka Esther a " Olomouci Obraz Dorlana 
Greya. 

- Ano. No v. Liberci sa uvádza dielo 
v úplne novom preklade. k torý vyhovu
je hudobným i jazykovým požiadavkám. Liberecká opera premiéronla " mar

ci t. r. operu od sO.i!asného nemeckého 
skladateľa Roberta Hanella (NDR) -
Ob1•az Dorlana Greya podla Oscara Wil
da. V rozhovore autor povedal : 
Hudbu som študoval u svojho otca -
organistu v Tepliciach, skôr zo záruby, 
nei s profesionálnymi ambiciaml. Počas 
vojny som mal hned po maturite od isť 
clo nrmády. Séf teplickej opery potrebo
v<!! vtedy korepetftora a tak si vyžiadal 
p re mŕ1a ročný odklad vojenskej služby. 
Táto il ťastlivá náhoda urč ila potom mo· 
je osudy a spätosť s divadlom. Jednou 
z mojich prvých väčštch vect v divadle 
bolo naštudovanie Nedbalovej Poľsk ej 
k rv i. 

- Wilde nie te len veľkým poétom. 
a le má tiež odvahu postaviť spoločnosti 
ostré zrkadlo. Jeho l< r itlckost te pozi tfv
na, nedekadentná. Libreto som si napi
sal sám a z dôvodov dramatickej úč in 
nosti som robil malé dejové zmeny, aby 
bolo vyhrotenie konfliktU na konci ope
ry vleryhodné. Na javisku nesmie det 
stagnovať, ak má byť obecenstvo vzru 
šené až do konca. Nemám námietky, ak 
sa v záutme dramatického spádu robia 
v partitúre isté zásahy. Vyplýva to na
pokon aj z možnost! javiskových, z kon
cepc ie režijnej a pod. 

Mále medzi svojimi javiskovými práca
ml - niektoré zvláiiť ohlO.bené? 

- Pre blízky vzťah k folklóru juž
ne j Euľópy sl zvl áš ť ceni m svo ju operu 
Grécl<a svadba. IJalsie dielo - Hracia 
skrinka mala v N DR už 300 reprfz. 
Zvllistnej obľube sa tesi tiež opera po
d ľa G. d. Maupassanta - Cesta s Jou
Jou. 

Vaše priateľské kontakty s našimi 
umelcami sú známe. Dirigovali ste už 
niečo z českej alebo slovenskej hudby 
v NDR? 

- Mám zmluvu stá leho hosťujúceho 
dirigen ta v Štátne j opere Der lin a Ko· 
mickej opere. Dávne jšie som nail tudova l 
s prof. W. Felsensteinom v Komickej 
opere Predanú nevestu. v niekoľkých 
mensich nemeckých mestách som diri· 
goval Rusalku. tiež scény z Jakobína a 
rn7.hlasový prierez Ci kker ovým Vzkr iese
''rlll. 

Komponujete aj inú hudbu nei oper
nú? 

Vala hudba je melodicky spevná. Spe
váci tu interpretu!ft s verkou chuťou. 
Ako sa pozeráte na otázku modernosti 
" hudbe? 

- Pfšem výhradne opery. 
Ako ste priiili na nanyklf námet Do

riana Greya? Je l'ôbec román nojou 
epickou iírkou dostatoi!ne dramatický 
p1·e operné libreto?. 

- Mo jim j ediným cielom je, úsporný
mi pr ostriedkami dosiahnu ť maximálny 
umelecký tíčinok . V tom vid im stál u 
umeleckú A k tuá lnosť a modernosť - od 
doby sta r ýcll ma jstrov až po dnešok. 

Rozhovor pripr avila: MARTA HULA Pred rokmi hrali " Opave valu operu 

Hudobný 
fenomén 
!ltoročio 

ll. 

Herbert von Karatan sa stal v posl~dn.zÍch 20 1'okoch osol>
no~ľou, o k tore; sa v kultúrnom svete všade hovorí. t eho meno 
~a objavuje na tilulnfích stránkach najvážnejslc/1 a najuplyv· 
nej~ICII denníkov a casopisov. Zaujíma dokonca i t ých, k t or í 
:,ú v hudobne j sfére úplnými laikmi. O témy k tymto statiam 
a r ozhovorom sa postaral pr edovsetkým dirigent sám - svo
j/1111 obdivuhodnými umelecký mi V!í konmi, nápadným spôso· 
bom iiuota, svojvoľným r ozhodovan ím c1 !;kandrílmi rôzneho 
clruhu. teho život má svo j u/astn.1í rytmus, ktorý sa l is i od 
zwot nél1o rytmu väč:šiny l udl tak zreteľne, ze pochopiteľne 
mu~i docluidzuľ k ďalekosiahlym nedor ozum eniam. Po jem .,ka · 
ra,wwusk!/' sa ustťtlll v k oncertnom i opernom i iuote ako sú· 
cast odbornej terminológie a publicistického spósobu vyjadro
vania. 

Herbert von Kara;an - 2-9 -ročný hudobný ~éf opery v 
Aachen, dostal u r. 1937 pozvanie, aby v ber línskej opere Pod 
l 1pami dirigoval pollostimky !Vagner ouu operu Tristaa a ! zol
ria. Kto ho vt edy u Berline poznal? Snáď niekol ko huc/obllýc/1 
C'\fJC'rtou. Keď pru{jkrát ukroi:il za dir/gentsk!í pult, publ ikum 
nl"'pOI!lo Wl i prstom. V priebehu lloämy ~u o.';etko zme111/u. 
Kect nastupoval k drullc!mu tle j stuu opery , vital 110 obr ovsk.;; 
potu•.,k a z galerii :.a OZIÍPalo skandovanie .• IJr auo"' . Vrhol rl o 
pul>lika iskru, k torá v zplanula na molzuU!Jj olu?it n.ad.~e111a. 

.Y t ridsiatich rokoch nemal nikto tak-tJ !ira~lle, aby pre
:.wl tc.k mtazne naMm desaľruhm 1 p11zn. r cdoA:cie: triclsiatymi 
rr·~·m1 na!;lw storoi.•faj . aby zatli tak vecn!i a usubný triumj 
na lf!fiO urovni;' napi~ul 1\m·a,mwu k r lllk .. ,Tf!>llo lllllž /Jutif' 
1!11/V<Ii."i;ou ri1ríge11tskou 'CilUici ou storoi:w. Strui:nc povedane: 
:.IUJIIIU! pred zázrakom." 

.,llerbert bol v~dy tak!i· Uz ako chlapec chcel byt v1<1y 
prv li "' - prezrádza Karajanou Jedtny brat IV olj"gml(/. Wolj(Ja nu 
sravla organy, Herbert sa stal pánom usetkych nästro ,ou a ich 
majstrom. Uz v 22 r okoch mu licllotiuo hovor ili " gener úlny 
ltudobll!} r iaditel Huró(Jy·'. teho lwdobné královs:uo sa zucalo 
roz!urouat - od Rý na a Spréuy az k Dunaju, od Temže až 
k Pádu. Hlavnou sf ér ou pósobnosti bolo vsak Nemecko, Ra
kúsko, Anglicko a 1'allansko. Jeho popularita stúpala zo diw 
na de1t žiadali ho operné divadlá, orchest re, f estiuulom na
sadzoval ako dirigent korunu slávy a výtwnol•ttosti ... 1'o v~et · 
ko akosi nelwrmon i zovalo s Kara1anovou zťtsadou pracounet 
or ganizovanosti, dokonalej prlprauy, suedom/losll a seoakrl 
tlt nostl. 

"Ei;te nikdy som nemal tak krilick/Jho, tak stwiluéllo žiaku, 
ktor !í by sa usiloval o esteticky dokonalý, bezcl!ybný stýl .'' 
Tak(!to svedectvo vydáva Kara janou učiteľ lyžl zo Su. ; \ ,riOI!CI 
na Ar/bergu. Ci ide o sport, hudbu, jazdu autom, plťluanie , 
veslovame alebo l ietanie - Karajan je na tom vždy zúi:astllť' · 
ný celou suo{ou du!iou. Je ako motor u sttl l om cl!oi..lr.. Spo/all 
liuý, bezporuchový. Co mu odoprela príroda, vypestoval ~i ~dm 
Dokáže si vsugerovat tlsmevnú bezstarostnosť pri milánske/ 
Bohéme rovnako ako vtbruj tlce napi"lt ie pri sal zburskom Tr isra 
novi. 

.,Ze to doktlžem, za to vclaľ.'ím cvičeniam jógy. Clouek ic/l 
musi prekonať s zeleznou v6ľou. Keď som s tréni11gom prea 
25 r okmi za~al, kričal som bolesťami." 

Kri~al bolesťami. . • Ale nikomu sa s tým nezveril. Slabo· 
chom Kara{an rozhodne u žiadnom smere nie je. Viedenskť 
publikum sa o tom mohlo presvedčiť, keď si raz zl omil na . lY 
ziach nolw. s barlami prmel na koncert né pódium a posedwc 
ktt dir igoval . 

Mllute úskalia a 1ll'!bezpecte, ale nikdy Ich neprel!áiía dv 
k-1'11/ llOSli. Má rád r ýchlu tazdu, vlastt11 lietadlo, kt or é sám P' 
lot ufe. Cesty medzi Berl !nom. Salzburgom, Lmulýnom, ll iedil OIJ. 
Ml/állom. Moskvou . Par iiom a New Yor kom . plavby motoru 
IIIÍIII ~/>!om. plávanie, ,azda autom . lietanie - te niečo prav 
rJÚ rw tom , že Kara1a1l Je v!;ade. Sám to nepokladá za nič ne 
obyta1ného. " Tak ako ja, !ijú mnoh!" - lwuori .. ,Nie je /1(1 

10m nic mimoriadneho. ze lietam, i e koncentr ovane pracujem 
o potom sa uvol iíujem a odpaCivam. Bol som zrejmP. vybran1; 
1a r·eprezentanta tejto gener ácie, ab!t sa o mne stále hovortlu 
Pri/om ti ;em kl'udrleTiile než hocikto iný ." 

le pr avda. že umelec má i svo; rodinnO život, často to/i: 
kl'udtllí a spoko;ný. ak!í st len vieme predstavil. 

.,Tieto rodinné chvlle mám veľmi rád. Co z dusc nenduidim 
stí spolo~enské stretnuti a a recepcie, kde sa nezmyseln~ mari 
~as a z nudy sa hovori . Vtedy zostarnem za pol hodiny o nie· 
kolka rokou. A unavtm sa. Namiesto toho radšej dvakrát od
dir iguJem tretie dejstvo Tristana a l zoldv." 

Hel'lwrt von Karajan s Karlom Riederbuschom pri práci na 
Inscenácii 1\lajslrov spevákov norimbcrských. 

Jntoriŕ. 1· vcfkcj sál y hr.rlinskcj filhanu(Jni e. 

1\ 1"111 k kl U /"lf ·"' z olli ada/ riu 1\ u ra ;nn,JPim 111jru w n!JIIt ·ojo, 
naptsul 'u:: preli 50 r okm1: .. /e to tVIír, z A:toret vy'Lt~ruje .>lliilý 
zdpu/ pre vec . klurci. oclzrkuclľuje na;uuc.~iu koncentr äclu a po· 
socllu~t . My>lim . i r• Kurajwl presne vie, ť:v znamená. Co::; karo 
>a o nelw !Juclú /l/( opemé metropoly sveta. 1\urujan ;e dor 
serrt sa. my i>etrime jelw.'' 

Kar o1anoue oi:i sú :uláiiľ citlivé na pruc/J.:é náhle svetlo, 
ocltw/' jella uleryia na j utowojov . predoii.>Piktí m tycll . J.:/01'1 
pruCUJÚ s /Jiesl.:om. 0 KttrafOilOU!ÍCh VZICIIWCh k OZ II/l/IIOVOC'/111 
prost r iedkom . l!ltnme k f otorepor térom . sa nuwho hovor/l" 
a hovori. Nencivili í, J.:ecl' mu niekto pow rd clo jeho u/n~tllef 
u ilzrad!/. do tello súJ.: r om io. Napr iek tomu ie Kcu·o,cm u t/act 
a prostreclnictuom tlal·e popul cirny. A iste prrivom. 

Karo/U/l prichád za k·u ka~d/Jmu oy~túpenlu Uokonale ~Lhtre 
dli:ll!Í· teh o l!ypnotick.IÍ ponor do lllterpretOlllll l~llo dielu wl·1 
na už pr/ uMupe na p6tlium: wlial i:o ho oiJP.cen.>tuo u ataka 
vanl veľké/lo zá::ilku polle::.J.:om a volalllm oslavuJe. pre111ka 
c/lrlgC!n t so zauretým1 ol.•aml okolo lm1l·ov k dirlaentskéllltl 
rmltu a okamžite nasadzuje úvocmý ak ord. 

V ftínl Z956 sa odohr al u suetozndmom oper nom divadle ne. 
Korutánskom okruhu vo Viec/11i veľký večer . teho lwtezuam, 
boli Mária Callasouá. Giuseppe dl Stefana a Her/Jer / von Kara 
1an. 1/rala sa Donizeltlllo Lucia Ui Lammermoor . Osem me 
s/acou po otvorení znova uybudaoanef Státnej opP.ry zMito/.:. 
k i Or!í bol označený za ,,korunouai:nú sláonosť" . Buc/(IIJa se.: 
otriasala poc/ búrkou pallesku a vol ania. Bola te> ozvena na 
fenomendl ll!J spevácky "!í l.:nn Callasouei A potom prisiel 
okamih , kt or .1í n1kto neol·akdval. Na javisko ustúpila Pnma 
donna assa/uta a za itou Kara1rm. Callasové! ucllOpila /ellr, 
ruku a utisla na iw bozk. N1č.• tak·c!lzo sa u histórii tejto sc~llli 
este nesralo. 

ll leden::;ke j opere chrj!Jol pr ri tlf! oter/tt riur litl"'l'. 1\nra;anoo 
1rlulllj netwclwl nikoho na poc:hy/;áC'il . ~c prt .~t f'l ten oyvole1111 
OkomZite bol <lllrtai ouo•ui. 7.uh1/o nrmó knpttulo llt ~tflrla V1e 
' /('nske/ opercJ c. osf'mre>bt~ 1\nmjo//non whobr11ic. Obdob/fi 
Plni' umeleclf!íCh zá zil l.: ou t ~kandalnv. 1-:ro, k /emi \ tJ :aplsalu 
lo zlatych tmálov uleriensJ.:ŕlln operného d1m11a. 

Kto zat tl Kara ,anotm Oltsttí fJC' IItf' s Calla.,e>l'VII. hni sucrlkfJ /11 
l'iunlf', kt or u sa uZ wkdrt IIC//l 0 /1/a "'" 'A:ot>at. Pret o:!e fJ r ok 
no.>kiJr prepukol merl~i t ltillil <1 t/11o1>1o il tllf'Zd<illll npP.rn&llo nebo 
.~kondtf l. CnllasotJá pni.udooolo tot12 zo .,onw dol.~r f! rJ!f ~lúpl'ntr-
110 uiccienskel f'itdtne1 opere llonorar IO 000 numek. Koraf<i'' 
lf!/ oclkáwl. že oko r iarll/e/ taklí. ne:my.,elnú S/111111 nrkrllf ne 
poooll. Bol o to 11 rok·u 19!;7. Dnes by Col/n.~ooef prw111e ne 
udivilo. Ml'!dzi Ca/low11ou n Kar a,anom c/o.slo tJIIHl!J k roztri l.·~o 
a hovor i lia, že uelk.tí dtrhf('llt ;e; zmluvu prPcl ol·unll r ozt rhal. 
Od tel doby 1ľž spolu tuk·dy 'w~po/upraC'nuuli. ). VITULA 

(l'okrdčOVil ll ic v budúcom l:islc. ) 

Zo zahraniňia 
Georg Solti, z Mad'arska poch6dzajtci 

anglický dirigent, pri svojom vystúpeni 
s Viedenskými filbarmonlkml v Budapel· 
ti, venoval honorár dvoch koncertov vD 
vfiko 10 000 dolárov na založimle itl· 
pendla pre výchovu mladých maďar
ských dirigentov. Každordoiille bu~6. 
mílcť na toto itipendium litudovať dvaja 
f!Oalucháči dirigentskej triedy Akadémie 
Franza Liszta v Londýne, Parili alebo 
New Yorku. 

Dvojdňová konferencia v Bet•l!ne 
l NDR) bula venovaná Hannsovl Eisle
rovl, ktorý by sa bol dožil tohto roku 
60 l'Okov. Konfm•oncla bula prípravou na 
Dni Hanusa Eislera, ktoré budú v Ber
line od 26. júna do 1. Júla. 

Rakúsko ucti 150 rokov Schubertovho 
úmrtia vofkolepýml akciami. Od mája 
do júna 1. l'. v rámci Wiuner Festwu
ehou pt•edvedú nkúskc i zulwanlčné or
chestrálno telesá, komorné ensemble a 
sólisti jeho symfónie, tun~e, komornú 
hudbu a 11iesiwvú tvorbu. Od 29. mája 
do 2. septembra bude otvorená výsta
va u Schuberlovl v Sladlshlblluthek vo 
VIedni. v diloch 1.-!1. (!lna sa uskutuc
ni picsiwvá sútaž Schubo•·t - Wolf, čest
ným predsedom jury bude He•·mann 
l'rey, od 4. do 10. j úna usporiada rakús
ka spoločnost pro hudobnú vedu medzi
nm·udný ScliUbcrlov k ung •·es, od začiat 
ku júla do kum:a augusta v r ámci Hu 
dubnéhu leta Viedcil Jfl711 bud11 na pro
grame mnohé Schnbertuve skladby, " 
uktóbt•l povedie Irmgard Seefried maj
struvsk1i kurz v intm·pretácli Schnber
tových piesní a Viedenski symfonici ve
nujú Schuhertovi samostatný orchestrá l 
ny koncert. V d iioeh 12.-26. novembra 
bude vo Viedni samostatná akcia Schu
bertfestwuchen, kde u. 1. vystftpia Chris
ta Ludwignvá a Al fred Brendel. Predve
dú i mnohé cirkevné skladby a uskutoč
n! sa Sl:lutbertovo matiné. 

ZC1sluhy Ferenca Fricsayu u t•ozvoj hu
dobného umenia v NSR spumfna v pU5· 
Jednom čase viac západonemeckých l)a
sopisov, u. i . tiež 2. čisto časopisu Das 
Or ches te1·. 

Filharmónia z Esseuu zača la orl!anlzo
vať koncerty v halách vefkých zhodoY, 
r!fm získava veľké množstvo finančných 
11rnstt•iudkuv. V závodo AEG dostala za 
l<nncerty 200 000 DM. 

Wernct• Fuhr vydal v Gilppingene 
(NSR l knihu Proletárska hudba v Ne
nwc:ku L928-33. Recenzenti tu prijali po
:t. itlvne. 

V Hrunnsc:hwuigu uviedli noznámv ba
let ). llHr.nhacha ~futý lr. . 

Hl ndcmithuva upcra Ma fiat• Matisse bu
la uvedená v duc:r.mbt•i v llllere v Darm
stadte v novej podobe. Auturi údajne 
podi!iark l i bezmucnost konania tohto r e
vulnčnéhu umelcn. Je to teda ·Iná kon 
c:r.pc:iu aku smt: zaži li IJJ"ml •·okmi v Rra
tisla\•c:. 

Tukijská huduhun akadémiu (llllllalu do 
Eut·ópy pi'O~ram svujit:h koncertov. Re
pertuót•ová ~iruklút·u sa u~ takmer ne
llši od ourópskych kuncertuv, azdo Ion 
s tým l'tl zdielom. iío na každom liymfo
nickum či komo••num knncet•te te aspoň 
jedna japonská sk ladbu. 

Wul(gan~ Fu1·tner dnstat k svujim 70· 
tlnllm dva llnstné doktot•úty a nir.kulko 
tľalsich vysokých vvznamenani. Európ
l>ka kt:ilika sa tesí nn jt!ho pt•em iéru 
'I'ript\•r.hu pre m·c hcstm·. ktorý má prá
ve v tých to diioch svoju prvé konr.erlné 
uvedenie. Pt•i jeho jubiltm sa znova kon
štn tovi!Jo. že! sa mn IJndarilu dokonalá 
~vntií7,:r tradír i<> n nnvátnrstvn. ·:.:...::;:..:....::.: __ _ 

V lete uvedú na sa lzburMkých hrách 
Henzcho Jll"emiéru ll Vitalino raddopiato 
oro husle a komorn1i orchester. SOJI!'Itom 
'" snvi <'t~l<v ltn slislf• Gi(lon Kt•r.mer. 

Rolľ Liebermann, klurý sa v posled
nýdt rokoch venoval prevažne organi
zuénei opernej práci. sa opäť prihlásil 
• novou skladbou. Jo to dramatická kan
táta pre ~túla, mietllaný zbor a m·ehester 
Roi medzi životom a smrt"ou. Kri tika pri
::> lA <liflln s •Jznaním. 

StVl'l!i symfúula Anglil!ane Michaela 
1.'ipJ>olta mala premiéru v Chicagu. Eu
t•úpska p>·emiéra sn Jll'iprovnje na au
~:ust . K•·i t i ka hovJtl'l u suverénnej ter.h
•lil<e autora. 

WnpJICr tal ské uasludovauie Gounodo
VIIj unerv E'ausl a Mar.~:aréta vychádza 
7. nnvéltu prukladu. l<turý ic údajne hfit.
oí franctízskemu kuhwi tu a ponecháva 
v t•t•flkl:uln i ni llklnn'i prvk v diaiP.ktov. 

V NSR vychÍldza v pnsl11dnom čase ve
l'a hudobnopcdago~icko t llterutút•y. Ve
Jtujc sa najmä otázkam správneho ch6-
tlan ia fa•·bv nástrojov. modernej didak
tike, st>oieuiu profosiontilnej výchovv ~ 
léskou k hudbe atď. 



Prehliadka 
sláčikových kvartet 

Nie v každej oblasti interpretačného umenia sn mó· 
žeme pochváliť tak9m prudkým vývojom a vzrastom 
poč tu umeleckých te lies, ako je to práve v oblasti ko 
morne j hudby. Za posledné roky vzniklo nielwl'ko siCt· 
'čikových kvartet, ktoré svo jou umeleclw u činnosťou 
p odsta tne zasiahli do slovenského hudobného života. 
Keby sme sa podujali Jen na ich púhu mennú registT;i
ciu, museli by sme vymenovať, okrem ZO- ročného Slo
venského kvartetu, ďali:;fch šes(, ktot·é sa prav idelne z(l 
~astiiU jú na koncnr tnom živote. Sú to : Košické kvarteto. 
Fi l hnnnonické kvarteto, Trávnfčkovo kvartP.to, SuchoiiO· 
vo kvarteto. Bratislavské kvarteto a Tedlovo kvarleto. 

So zlímerom zisk ať čo nn jobjektlvneiší obraz o ic il 
umeleckej úrovni a výkonnosti, uskutočnila sa z puve
J'enia Ministerstva kultC1ry SSR v spolupráci Slovenskej 
hudobnej rady, Slovkoncertu a Slovenskej filharmúnio 
diia 21. ma•·ca 1978 v Mirbachovom paláci v Brotíslavn 
prehliadka sláčikových kvarte!. 

Hoci prehlludku sledovala hodnotiaca komisiu a kr i
tit:l (predsedom bol zas!. umelec Aladár Móz1, primCt· 
rius !:;iovcnskélio kvarteta. clenmi Albfn Vrter a Mi los 
1\oi·ínuk, proľcsorl lmlllsla vského konzervatóriu, Milnn 
lnl,ccký a )ozcľ Siko1·a. clenovia !:;Jovenské ho kvar teta), 
n P.nwlu s(l ťain ý cllal'a l<ler. čo vsak i nterpretov nP.vietl io 
k nrnni; iomu Ulllc iecl<érnu výkonu. Určitým rninusurn bo
lit 1w lwrnp letrrCt liču~ť telie~ . ked' nn1ni e~to ~ iestic lr prí
hl ;isonýr ll su lei zúčastni li iha tri. Pre to bolo sprirvn c 
n;zllollnulln orgnnlz:rcnýcll purlnerov i hudnotiaccJ ko
misiP, clukoH(;Iť prul:l lilll ku pruzentovan fm chýba júcicll 
leiles. ili111 21. marcu L 1'. vvstupili na prellllatlke: Fi i · 
l .arrnonlck(, kvarteto z BratJ!;l<Jvy, Košické l<vill'tetu a 
Trť1VIIi [; lwvo i<VHrtcto z Banskej Bystrice. 1\aztló z niclr 
uvl"cllo asi -~ !:i -minútový program zostavený z l<iasickej. 
rornanll l'kOj a slltusnej (slovenskej l tvorby. Ako prvé 
!'.il prmlsiavllo Fí! harmonické kvarteto, v pod state na i· 
111imisln z p i·cze ntoV~lll\C ll tel1es - vzniklo r. 1975. ]chu 
i; ii!Oini ~ ú hrjci orchestra SF - Josef Skoi'epa - l. hus
Ir.. Anton Lehotský - 2. husle, jur aj Petrovič - violn 
a Peter Suchrnan - violončelu. Do svojho kr;ítlw lru 
prognrrnu zarntli ri S li1či kové kvarteto .. Menia '' Lmlislava 
13Hr iilsu. Ha\'dnovo SIM:ikové kvarteto, op. 75 č. 4 n )a
n :lčl-.ovo l. sl(li: i lmvé kvarteto. N<r prick tom u, :l.e fP.ho 
člunuvin ~il ll:n PI'Dd p[l l' ditami vr i1 tili z namúiHJ\'t:lro 
l liiW iJ:ckólro zíl jaztlu zo Sovietskeho zvlizu s orchcst ro111 
Sf. i;o SH prejavilo V mcnscj indisponovanosti IH1 jllli:i 
po PWĽ iliclwj stránke. ich výkon môženw hocl notif k lutl 
ne. Najuccionc:jslc u nujucl~ic vyznelo v ich pociuni 
P.urlasovo S l <lč ikové l<vnrteto [ p re zaujfrna vosť I rcha 
ci t-IIH ť. zo l ti malo svo ju prerníéru), v ktorom dynn1ni c· 
k ou hrou prczontovuíi ZITt\'SCI pre formovú výs tavbu ln
túl'prl'tovun ŕ lw diela. llu ydnovo Slái; ikové kvll rtr.to. kto· 
r é pfiii'Í ku l;mei1ovému rcpel·to[n·u súiJoru, srne nlilll 
p rnllnc<itívnom rno?.n osť počuť v jeho potlan i vo vvruv· 
I1111Wjsnf pl'l:tinesovn f rnvlne - (napr. br.z zbvtocne IJI'f:. 

lrllUil ýC il ll'lllp, l<tlli'Č sil nn úkOl' št ýlovej čiSlOI\1 ). V )U· 
niii; kuvorn l. sli.íčlkovom kvartete prekvapi la netradičn{! 
konc·ppcla [ potlnotn(t pre širšiu diskusiu). kto1·ti z nn ho 
ll l'll il ila htrdllu lil'iiVlr. nu:nr:i Iv ri ckú u príl iš cx prns1v · 
1111 . l Ex l~tll] l! vi;ak zauzivuná i;a blóna pre intcrprCI<ÍCltl 
jandi;ktľ?) 

Villli!rrrwnrr· I;é kvar teto jn vs..rk naprie!< t11111u v~lrr·a· 
rl ilrr1 pcrspck lfvtr \'111 telc~u1n. jeho c~l!>tCill ia 11 .1 za klade: 
cl oteru js ich unlclcc lq·ch vylwrruv IC opod~l a tncn(r. 

Krr!ilcké kvartetu v zloženi Milan jiruut - l. hll!;lc, 
Ivan Rusa - 2. husle, jozef Kysku - viola a fut·;rj Já
nrrslk - viulrrnée ltJ prislu m1 preh i lil tl k u uz s <Jt:cmnl til · 
11 1i z llulrrú<: i t.:ll l :wlrnlnil;njích kuncertiJi•c l t vy~ t li\W II i d 

sl\Ul'O s piitrui.;llllll trutlh:lou. Uo sVOillu prugru rr 1u Sl za 
rnl1 1lu !lul:tiJuV t:IIOVU Sl u(; i kovu kva r lelu ľ 111u i, op. !l:i, 
ll. ~iiJ i: l lw vú kvarlol ct Ilju Zu iiUJ l ktr a " 1\nwr1<:I<JJ" , 1.-' du
ruvo kvarLDtu 1\n lurrill tl Uvoi'li i<H . Prcsvcll tili uz Bc:ct llu · 
vcnu111 <r JH'utioviwtkým Zoljcnlwvon htldboll, vrCIIu lo.ll 
ic ir vystt'1punia bula Dvoi'i:íkovo .,1\niur ické" kvurl eto. 
Boli v i1u111 d robn(! tcc lrn icklí 11 intcrprclili;nó rrnrlus to~ i · 
1-. y, uiu edo!\ zapusobil vd1ni sil no - pr1hiil z nul.o 
Dvoh '1k skut ol:no romanti cJ,ýl Prednosťami i ntcrpn:l úcJu 
bolí lyrika rr knísno clvnarnicky klenuté ténw. zvukov;l 
vyruvnunos( hlu suv, zjuvný 111terpretai;ný .,nutllrľ ; Jtl" natl 
d ielom. Kus1cké kvanelo su prezentovalo aku zrelé urnl.
lm .. l(é teleso, ktoré l!·cbu ču na ji.irsic za poJiť do ní1i;ho 
konccrtuého iivotu. 

TrávnWknvo kvm·teto z Banskej Bystrice bolo !Dd i· 
n í•nr profnsioná lnvrn telesom zo zútastncných sli1čiko
v}•c ll kvartot. Hralo v z ložení Pavel Chat·vát - l . husle. 
Vilil zslav Zavaôil íl< - 2. husl e, j an jurík - viola a An 
tonín Gál - violončelu. V Serenáclovom kvartete jose
pllcl Haydna prckvupi l súbor vyrovnaným zvukom, kul 
livovanyrn tónom každého hráča. Na miesto povodne 
olllú senť, lto Srnetun ovho kvarteta o mol .. z mého životu" 
odznelo .. Americké" kvarteto od A. Dvoi'iika, čfm sa na 
~kyliu fucllnccná moznosť l<on [ron tácie. Interpretočné 
po11u1ic Dvoi·iíkovho kvarteta sa u obidvoch tel ies sfcc 
l)ohvbovalo v jedne j rovine. r ozdiel sA jnvll jedine v 
zrP. lost i ( v prospech Koi; ici<ého kvarteta). ktorú však so 
sebou pr ináša len čas a umelecké skúsenosti. Zo sť1čus · 
nej slovenske! hudby interpretovali sl áčikové kvartei.J 
Ave EvA zas!. umelca Zdenka Mikulu. Najlepi;i dojem 
ZIIIWChalo Scrcnádové kvarteto ]. Haydna, ktoré po 
stránke formovej l prednesovej vyznelo najucelenejslc 
a umelecky na fpresvedčlvefi; i e . Charakteristickou čr tou 
Trávničkovlru kvarteta je mladicky elán a nacli;P.nle. 
ktoré cftiť z l;azd(:ho lntel'pretovaného diela. Tento ell\ n, 
znt\snbc ný nrskori;ie umeleckílln i skúsenosťami, poskytli· 
je sú!JOI'll p1•rspc ktfvu stať sa významným umoleckýln 
telnsum niclr:n na !>l rcdnom Slovensku. 

Na zi.ivcr pntllliHlia sn usk utoč nilo d isk n ~né strc tn ll· 
tl f• vi,t•ll,v•·h zui:n,;lnt•nýt·l r. ktor(, :;;r v1ľa ka prnL i\ . Mô· 
Žllllll lll'('lllt! lllhl llil llt.I IV ln trrpreleti:!IV Sf'II JII IÍI I' i<OillOr· 
nej I1L'V. l ' rof. Mót i ziHH.l uotl i výko1w jedn otlivych te
li es. lwnJ, r (, tHVIlli pripnmienl-.a111i r ouk<JZil i rr u IJIJdost;r t. 
k~ a IIHIZJJm.tl ll'll t~ll f> l ra iJJ JV<r l liil i ce:; l y cľctls ic l l o urrrn
lrr-1-.f:!JII 1'11 ~ 111 . 1\ 1. po vysttipc:n l tf; ti~ J C I I l rocl1 IJ<'7.t'I(:H::;t · 
lll' ll\'!' 11 Ulllrll't' l,yrll tc;lics cnľli! llllfl :, .1 oflc i;tlml výslr-d· 
k v nroltlJrrcl l<v )111 11put! H totn cnus ť lú vsal; liZ rl rres cv1 
clentrra. ll'iJn pnwe trri<ú to podu f1:1tla n~1s príviiclzo!O k 
vll cst.l ohf ~ l,llvltv ilmlnoterr ia sltuúc ie v tlflstml kult tll'· 
nom z1vute. bez k torv1 ser iózna práca a tcu11 <~l oer · 
spoktfvy rozvoju ncmdzu existovať. 

f-IARTA FOLOESOVA 

H sedetndesiatinátn 
Ctibora Lenského 

Na zaL;iatku tridsiatych 
rokov sa do sveta rozle
teli prvé slovenské ta· 
nei..·né piesne. Vedľa 
mien sk/adalel'ov Ge;w 
/Jusika, Dušana Pálku a 
Teodora Seba-Martinské
/IO sa už vtedy ob;avoun
lo meno Ctibora l,enské· 
ho. Tento skladateľ sa 
narodil 2. marca 190/l v 
/ira/is/ave. Tu absolvoval 
v.~etky školy, vrátanP 
univerzity, kde získal 
cloktvrát práu. Aduokál
ska prax I!O však neláka
la a tak pracoval na 
ruznycl! postoch u admi· 
nistrallve. Okrem iného 
uf u Hlavne; r edakcii hu
clolmeilo vysielania Cs. 
rozhlasu na Slovensku. 
otlkiol' a i ocli.~iel na za
slúzen!í odpočinok. Táto 
präcu mu umo±nila veno
/Ja!' sa v plne; širke k om
pozitnej práci. Hudbou 
sa l.ensk!í zaoberal už ocl 
rle/ .>fl)[l. Ako sám hovo
r i, ;ellu roclinným nástro
jom bol klcwír , na kto
rum, keď získal dosla
lol·mí techniku pomocou 

"BaJerky" a rôznych 
opusov Czem élzo, sl za
cai pre/11·ávaf - i;ltJ.gre. 
Postupom t:a~>u vnikal do 
ic/z stavebne; techniky a 
po urt•itom ť!ase skusul, 
L-i by sa lllll nepodarilo 
rwp1sat vlast n.tí !;láger. 
Podarilo sa. /Jo/o lo tan
{JO Prečo nemáS t r oc/la 
lásky pre 1111la, k toré V!J· 
!;lo tlacou v roku 1934 a 
do clnesn~lw d1la nič ne
stratilo na svojom pova
be. Coskoro nalzráva F. K. 
Vesel!í na wumofónovtí 
platiw ďalsiu skladlm 
CIIIJorn /Jenského s nd· 
zvom Sul!afko, !;ullatko. 
Pre Lenského to zname
nalo mohutný impul z pre 
sústavnú kompozičnú 
prácu. felzo piesne zača
li preberať do suofho re
pertoáru mnol!l, vtedy 
populämi spevdci, 1Wprí
klad wazsk!í tenorista 
{ara Pospisil. Texty k 
picsiwm mu okrem slo
vensk!íC/1 pi!ill af českí 
text dri. meclzi ktur!í 1111 
ná;deme at meno liany 
!' itrJI!ef. l.enskél!o tvorba 
po~tupne preniká at rio 
zailranil:ia. V bolwtom 
arcluve n ot a plat11l au
tor starostliuo usclwuá
ua IJ!ítlaN:y svojich skla
diC'Il, vyc/anýc/1 vo vie
c/emkýc/1 vydcwuter
stvách u naluávky f irmy 

Parlophon, ktorá prevw
la niek toré z teho skla
d i eb v podant popred
nýcll orchestrov do svo
fei distribučne; siete. Zo 
~kladateľa-amatéra sa 
stal profesionál, o kto· 
rého skladby bol stále 
vtlč!ií záujem. 

Ospešný tvorivý r ozl et 
Ctibora Lenského nállle 
brutálne preru§ute vot· 
na. Pre svat pôvod sa 
-~láua prenaslec/ovanou 
osobou. fel!o pesnit:ky 
miznú z repertoáru raz
Masu a kaviur ensk!íCi! 
kapiel. l sám sa musi 
skrýva(. Do normtllnel!o 
života sa vracia až po ro
ku 1945, kedy sa veret
nosti znova predstavufe 
tangom a čoskoro ever
greenom Prečo sa ma 
nikto neoP.Iíla. Odvtedy 
/.enský pravidelne ptse 
nov~ piesne. kt oré sa 
slávafú repertoárOIJ!í111i 
skladbami vtedafi>icl! ta· 
nel'nýcll orcllestrou Sllv
.~a Pohanku, J.'ranti~·k·o 
tlcwlii:ka a lleľkéllo la · 
nei.'néllo or c/1est ra, ktor !í 
älllé r oky út:inkoval 11 

Cs. rozhlase. Sklac/ateľ· 
sJ..·á cinnosť Ctibora /,en 
ského ;e zameraná vý
lučne na oblasť tanečnej 
/wc/by . v worbe obsiahol 
takmer v!ielky dnes UŽ 
klasici-.:~ tanečné ryl mlj. 

Z'u vynikli okrem uf spo
mlnaných táng ponu.Lfí 
valč!lk Po cel ý cle rl sa l e
slm a niekoľko or ches· 
trálnych skladieb v juho
amerických rytmoch. Po 
nástupe beatovet vlnq ~>O 
Lel!sk ý cez !lansón po· 
stupne dostáva k podlo; 
clu, polke a valčíku a Je
ho skl adby sa dostáuotú 
clo repertoáru dyclwu-;<' lz 
iludleb. Tak na!ilel /.en· 
ský nové pole pôsobnu.~ 
ti. Niekoľkokrát sa ZlÍ · 
l ·astnil a; r ozl!lasouef 
sút aže Takú mi zattra;, 
!-.:de sa uplatnili vale! k 
Ld.~ka paci poľanou a 
Svadobná polka. Podl11e
tcr1!Í iclr úspechom t.•e
nute l.ensk!í nj t o1111.tO 
iánru sústavnej!iiu pozor 
nos(. 

Nie /P tít·elom toll/o 
prispeuJ.m hodno/if "'''"· 
/Ju náslw ju!JilaHta. lt'ri
IIO IJ!iak te tsté: /P wcl· 
ll!Í11l Z fJľiJ!ÍCli s k/cl(/ al <?· 
ľuu. /.1/ori zal:a/1 p lsol r/e
/lll!J slovenske; tunei·n••l 
luui/J!J a do fei pok larnll· 
ce uložil niek·oľko pf!k· 
ll!ícll melod/Ck!íCh skvos
tov. U'i zn to treba Cti 
/Jar ov/ Lenskému nielen 
zo srdca poďakoval'. ale 
a; za~elat do ďa/slc/1 ro
kov pevné zdrcwie a ue
fa nových sviel!ic /1 nápa
dov. . ZDENEK CON 

SLOVKONCERT, CS. UMELECKA AGENTÚRA vypisuje 

Interpretačilú súťaž SSR '78 
(odbor husle, viola, violončelo) 

Podmiunky sf1faže: 

1. SMaze sa môžu zúčastni!' občania SSR, alebo ti ob
l!ania tsR, ktorí žijú na územi SSR. Vaková hra
nica nic je stanovená. Podm ienkou prijatia je ukon
éoné alebo prebieha júce itúdium na konze1·vat6riu 
alebo vysokej hudobnej ikole. O pripadných výnim
kách sa rozhodne osobitne. 

2. Poslucháči slovensk~ch konzervatúril a VSMU 1a 
neprihlasujú individuálne, prihlási ich ikola. 

3. P1•ihlá~ky treba puslaľ dopuruéene na adresu: 
Sf,OVKONCERT, Sekretariát lnte•·pretačne j sliľažc 
SSR. Leningradská 5, 890 38 Bratislava. 
Ttmnin : du :Jl. mája 1978. 
Prihláška má obsahuvaf ti eto údaje: 
dútum a miestu narodenia, ]JL'csná aÔl'Csa. i da je 
o hudobnom vzdelani, stručný prehlad dotorajllej 
Ulnelm:kej činnosti. súfa7.ný repe1•tmír podľA bodu 4 
n nHHlll nnwh:u :r.abl!zpočujúuehn klavlrny sprievod. 
Kundídúti doslanft dn 20. júna 1978 správu. či holA 
it:h p1·ihliišl<a prijatá. 

4. ~ítl'n 7. hndc maf tri knlli. Repcrtrrtir p1•e jodtJUIIivé 
II IISIJ'tljH: 

liu~ le 
l. KIILU 
a l l:ln1:h: l . a ll. ča st' jednej z !J•ol!ll ~ontit pre 86ltlvé 

husle [,~: mul, a mol , C dur) 
b l Paganini : 2 capricciá podľa vlastné hu výhcru alebo 

Wienia.wskí : 2 etud y z f:col modnrne alebo 
jedno Paganiniho capriccio a jedna Wieniawskeho 
etuda. • 

lf. KOJ.O 
a l Muzart: l . časf s kadenciou z husrového kunr.ertn 

č. 3, 4 alebo 5 (G dur, D dur, A dur) 
b) skladba zo !>Účasnej slovenskej tvorby podľa vla!ll· 

uého výberu [do 15 minút l 
c l skladba virtuózneho charakte1·u :~;u svetovej tvorby 

(do 15 minút). 

111. KOLO 
Husľový koncert zo svetovej alebo domácej tvorby po
dľa vlastného výberu [realizuje sa so sprievodom kl a· 
vl ra). 

Viola 
I. KOLO 
a l Reger : jedna z troch suít op. 131/d ( g mol, D dur. 

e mol) 
b l Herold: 2 etudy zo Sesť etud. 

ll. KOLO 
a l I. časť s kadenciou z kla1ického koncertu l Stam ic. 

Benda. Vaňha l , Händel: h mol, Zeltn: Es dur 
b) (edna skladba zo súčasnej slovenske( tvorby (Al· 

hrenht. Suita, Martinček: Passionato, Berger: Suita) 
cl jedna z nasledujúcich skladieb: 

Enescu: Concertpicce F dur, Weber: Rondo alle&ro, 
Martinú: Rapsódia. 

III. KOLO 
Violový koncert zo svetovej alebo domácej tvorby podla 
vlastného výberu (realizuje sa ao sprinodom klavira). 

Violončelo 

I. KOLO 
a) Bach: Prelúdium z jednej zo 11uít pre sólové violon· 

čelo 
hl Piat tí : jedno t:aprínc:in :c op. 25 
c) l . časf s kadenciou z jadnéhu z nasledu jíccich kon· 

certov: Bocchérlni : B dur, Haydn : C dur, O dur. Tarti· 
ni: D dur . 

ll. KOLO 
a) Rager : Prelúdium z jednej z 3 suít pre sólové vío

lonceln 
b l jed11r1 sklad ha zn súi!asnP. j slunnskej !Yorhv l Hru· 

iov11ký: Suita pit:cnla, Kui'ínek : Sunatfna, Macndzití· 
11ki: Suite, Purík: Sonáta pre sóloví\ violončelu, Vi
Iar:: ll. IIUIIŔI8) 

o l Kkladha virtuózneho charakteru zo sveto, el tvorby 
[do 15 mlnítt). 

111. KOI.O 
VlulončeltJvý konco!'! [ Dvoi'llk , Schumann, La lo, Saint· 
Saen1, ChačátuJ•ian, Kabalcvskij, C!ajkonkij: Variácie na 
rokokovti tému) . Realizuje 11a 110 spl'ievodom klavlra. 

5. Porota má právo 7.íadaf predvedenie niektorých casti 
namiesto kompletných cyklických skladieb. 

ll. Hra spamlltl le podmienkou. 
7. Pre kald9 nástroj je možné udeliť Iri ceny: 

l. cena Kčs 5000,-
2. cena Kčs 3000,-
3. cena Kčs 2000,-
a čestné uznania. 
Počlta sa aj s udelenlm osobitných cien. Porota mit 
právo zl ú čiť l. a ll., alebo II. a lll. cenu a rozdeliť 
ich rovnakým dielom, pripadne niektoré z cien ne· 
udeli!'. 
Rozhodnutie por oty je konečné. 

8. Po sút'afi sa uskutol!nf koncert s orchestrom na 
ktm·om vystúpia traja naJtlspelneJif úl!astnlcl IS 
SSR '78, bez ohradu na nástrot. 

9. Najúspe~nejif J11!astnfcl súťale budt\ uprednostneul 
vo viletk}lcb oblastiach umeleckého pôsobenia, vrá· 
tane vysielania na medzinárodné stU'aile. zaraďovania 
do exportnfch plánov, odportll!ania na udelenie lti· 
pendlf, na vysUlpenla s orchestrami. v rozhlase a 
televi:dl. 

10. V porote budú zasttlpenf poprednf umelci a odbor· 
nfcl. Zlo!enie poroty bude oznámen6 pred otvore· 
nfm súťale. 

11. Cestovné a poby t účastnfkom sa uhradf za dni leb 
aktivnej 41!astl na súťal!i podla platnej vyhlálky 
o náhrade cestovnfch nákladov. To isté 11 nťabu· 
je na klavlrlstoY·korepetftoroY. 

•••••••• 
V Hudubnom informač

nom stredisku SHF 11ú 

Jll'e záuj!mwuv k diiiPU· 
r.fcil :r.nznao1y hudob
nýt:h tnnlujatí - [eativR
Inv, koncertných cyklov. 
Múfazí, t~eminárov a pod .• 
ktoré v spolupráci s HIS 
CHF vydalo HIS SHF pod 
titulom Hudobné udalos
tí v CSSR 1978. 
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KAPITOLY Z ESTETIKY l lf. 
Otázka obrazotvorne j povahy 

umenia 1e v systém e estetiky 
ohnivkom. bez ktorého nemož. 
oo podstatu umenia plnohod· 
notne vysvetlil. Je prirodzenou 
pt·oblematlkou takých druhov 
u menia ako je napr. v9tvarné 
umenie, l i teratúra, dramatické 
umerue a pod. Len v hudbe ju 
poc i ťujeme ako problém pr ene
:;~ n 9 a transplan tovaný z ob· 
last! spomenutých druhov ume
n iil, hoci su hovori napr. al o 
t zv. hudolm ei obrazotvornosti 
a vieme, že ani hudiJ!I nemô
~e u rčité ži votné javy, ako 
napr. nejaké emócie vy jadriť 
tnak ako iba hudobne. teda ob· 
r ezne. 

Co te podsta tou obraznosti 
um enia a ak o sa uplatňu je ako 
tvonv9 prtncfp umeleckej tvor· 
b y? 

Spomenuli sme už, že este· 
t tckv osvojuje človek skutoč· 
nos ť v umeni v takom k vali ta· 
t!vnom zmysle, ako to zodpo· 
vedá potrebám jeho vývo ja. 
Spoločensko-historické potre· 
by človeka sú tým faktorom, 
k tor·é určujú estetickú v9znam· 
nosť, kvalltu a zmysel veci. Sú
časne t ým urču jú aj estetlck(r 
a ideovú kvali tu umeleckého 
obrazu, l ebo umelecký obr·az 
nie je ničfm iným, ako spred· 
m etnenfm skutočnosti 11 č love
k a v t akom estetickom 11 Ideo
vom zmysle, ak o to zodpovedá 
potrebám !ch vývo ja . 

Umel ecký obr az tedil nie je 
bezduch ým, m echanrckým zo· 
pa kovanf m skutočnost i. PoklaT 
aj má cha1·akter .,zopakov1rnia" 
sku toč nosll , neide tu Iba o tel 
m echanické nupodol>r~ovanio. 
ale o napodobnenie ako to zod
povedá jef ľudske! význa mn os· 
ti. Umelecký obraz nenapodob· 
i'llr ie skutočnost vo svojej na· 
tur.'ílncl invariantností, a le v 
ie i kva li tu tívnei variabilnosti 
vo vzťahu k človeku . 
Napodobňovanie skutočnos ti. 

k toré sa vyznaču je takýmto va
riabiln ým .. skvalitňovan !m" . je 
zárodočnou for mou vzn i kan iil 
obrazu. a Ie ie a i a kousl ele· 
m en tárnou formou tvorenia. 
kt·oré sa uplatňuje aj ako tvo
r iv v prlncfp v umeleckej tvor· 
be. 

V umeleckom zobrazen f sa 
up!:Jtiruje protirečivá jed no ta 
to to7.nostl a netotožnosti. oa 
zá idHde k tore j spoznávame v 
umeleckom obraze zobr azenú 
sk11točnost a na základe kto· 
r ei sa spredmetň u ie sku točnost 
v umeleckom obr aze vo va ri a· 
bllile histori ckej a spoločen
skPi pravdivosti a významnosti. 

u melecký obrnz sa tedn tvorí 
n;: z.'íkladc protireč ivej ieclnotv 
!nva rinn tnostl a var·iabll nostl 
ako konšti tutfvneho a tvorivé· 
ho n r lncl pu. ktorý sa unlat llu
i e tak v elementánwch for· 
m ách tvor~nia , ak o al vo vv
sok ých formii r h umeiP.rkPi 
t\·orbv. Ňou sa r ealizuje Ai 
prPdmotnosť umelccl<P.i tvo r by, 
napr. keď sa nA zá k lnd e ne i 
stáva umP.leckCi tvor ba fnktom 
a fnktorom sehf!vvtvMnniA člo
VPkfl do svo tel plnšei a úplnej
še! podoby. 

Pro ti rcči v{l tednota InvnriAnt. 
nost i a Vflr'iantnostl sa uplat· 

ňuje v umeleck ej tvorbe v roz. 
nvch formách a podobách. Na 
chádzame ju napr . už a j v soO· 
sobe jestvovania Iudovýcb hu· 
dobných žám·ov. v lnterpretač· 
nom umen i . a le al v tzv. vvso
ke l umeleckej tvorbe. osobi t ne 
vo vyslovených va rlll č n 9ch žá n
ror:h. V ši r šom zmysle sa upla t. 
r'\uje ako kompozičné r ozvinu· 
tie hudobnej skladby. Dellny 
hudby nám posk ytujú nespo
četné množstvo prfkladov. ako 
sa uplatr'tuje ako tvor•ivý pr in
cfp, poční1 c vzťahom .,ca n tu 
firm u" a .,di sc<tntu" až po svo
ju na jvyššiu podobu ako spô
sob sebavytv<lrania čl oveka a 
vytvárania svojho predol>razu 
umeleckou tvorbou. Napr. už 
ar osci Iácla vo vzt'ahu k urči· 
tému invariantnému základu 
ni!dobúd<t charakter var iabilné
ho zvýznamn en ia, realizáci ou 
významových možnost! tohto 
r.~kladu [významová !nterfe. 
rencia ). Znamen.'í jeho osvo je· 
n ie v takom k valltatfvnom 
zmysle a spredmetnen!, k toré 
je súčasne a l Jeho rozvi n utlm. 
Podobne ak o nadobúdajú u rči· 
tý tvorivý charakter napr. per· 
mutácie nejakého Invarian tné
ho .,rnaqamu" v ar·abskei rudo
vo j hudbe . . . 

VIdno už aj na r} r hto jednodu
chých prík ladoch. že pr inclp 
jednoty to tožnosti A netotožnos· 
ti má charakter osvojenia, roz
vi nuti !l, p retvorenra. stvárne· 
nia, vzťazného a sémantického 
posunu, relácie atd. svo jej 
pr·r!dmetnosti. A nR W!to nťaž
nosti sn zakiHdá fi t obrRznv 
charakter uml!luckel tvo rbv. 

Ziadne um el r.cké dieio ne· 
vznik ú bez trito dvnamizu júcel 
funkč riel vzťa <fn ost l , hcŽ vzffl· 
hu k duni!mu stavu vývoja č lo
veka il spo ločnosti, v čom na· 
chádza umelecká tvor bA aj svoJ 
zmvsel. A 1 sám z ivot je vlastne 
veľký .,ca n tus firmus" vo vzťA· 
hu ktorého sa rodi umelecké 
dif~ Io <tko dvnilmrzntírr;i .. dis· 
cant". Práve v tejto sírvzť111. · 
nosti sa tvorí nov,, kvillitil ži · 
vot11 umeleckou tvorhou. ktorá 
je ohrazorn. a le sírč11sne a i 
prr!dohr·azom 1.ivo! né hu zákla
:Iu, z ktorP.Iro vvrflstla a vo vzť<t -

NIEKOĽKO OTAZOK ZITE STR NADOVEJ-PAit.AKOVEJ 

Co vám dala Praha a pr afské it(ldlum pre ·niu wme
l eck ú a estetickú or ientáciu? 

hu ktorém u zohráva svo ju dv· 
namizu jírcu úlohu pred obrazu 
Skutočná umeleck á tvorba nie 
ie len od r·ilzom. Ale a j spolu · 
vvtvára teTom č loveka. Jeho bv· 
tia a vedom ra - v9zna mn e SA 
podieľa nR le!Jo sebAvv tvlíran{ 

Pt·avda. vzt'ažný pohvb me 
dzi umeleckou tvorbou 11 za. 
k ladom. z ktore j tvorbil vvr·as· 
tá, bol charaktertzovan9 teo
r·etlck y r ôznym spôsobom. fed 
n i ho charakterizovali ako ~ty · 
l izlir:i u. in1 ako symbolizliciu. 
pretavenie, pozcivihovante sku
točnosti do vlastného sveta 
umenia, hovorilo sa o riom ako 
o prehodnotenl , preduchovnen1. 
prevtelen!. Ako iba o výraze 
pre javu 1.Ivotn~ch síl a vôle 
č loveka. ako o výbere. opr·otl 
životnvm vij~i'JA m ako o um ier· 

o k torom v Istej a nalfl~ll ml'lže. 
me spolu s Ma r xom povedať. 
že .. nie je nič i nébo nef n•a· 
terl61no presadené do rudskei 
hlavy a pretvorené v nej" 
(Man, K.: Kapitál , l. zv .. Bra· 
tlslava 1967. s. 311. Ze je .. sub· 
iektlvny odr az objektívnej sku· 
toi!nosti". Rea lizu ie sa podl a 
toho. čo človek v zohrilzen el 
skutočnosti v td f v závislost i od 
svo ilch skúsenost!. vedomost!. 
poznatkov. sebiluvedomenf -
kon iec koncov v z~vislosti od 
svojho hvtla. Lebo v skutočnos
tt vid í - ako na to upozorľhr· 
je Marx - viac. ako napr. dra· 
vv vták. ktor {• sice vldf lepšie 
ilko človek. a le nevid! v sku· 
toľnos ll tofko ako č lovek. 
Skutočnost Sl! rl ostáva do 

umeleckého diela teda v r Oz-

Ako je vntHorný tok sk ladb y 
za ložen ý na následnosti pre· 
mien, logike a dovfšenf lei 
kval!tatfvnostl . teda na relácii. 
povahu takejto relácie má a 1 
vzť11h umeleckého diela a sku· 
to~nosll. Al umelecké dielo má 
oproti sku točnosti povahu nre
menv. rozv inutia. relatívne 
svojbytnej tvorby. Al sama sklr
točnosf sa prejavu je v umelec
kom obrAze takto tvorivo. tri e 
ru o posun skutočnosti do ro· 
vlny ľuuskel antropomorf nostl , 
čo je vlastnosťou každej ume• 
leck ej obr aznosti, no výra~ne 
ho máme možnosť vidiet a j v 
historickom vývo ji umP.n ia, 
napr. v por ušen! tzv . . ~récko· 
renesančn~ch noriem zobraz'P.
nia, r el a'tfvne . v/iči!Oll nitPrO.lt 
tvArovej, f ar ebnej at d. význa-

Obrazotvorná 
povaha umenia 

nenej podobe ZilChvtávania sk u· 
točnosu. ako o odstupe, i ba 
ako o péirll lel e ži vota, ponrseni 
a tď. To všetko svedtí o tom, a 
nech sa to už komen tu je ako· 
kolvek, že str tu od ohr áva nie· 
t o, to má char·akter osvo jenia 
sku tocnostt, pretvor en la do 
kvali t fudskel oiJr azotvornostr. 
o estel ir:ké osvo jen ie sk utoč · 
nosti . vráta ns do toho a i čia· 
Vf'l\il samého. ked -- ako to 
výsti žne poznamenliva Mar·x -
Hl s<lm človek sa sláva sebe 
samP.mu predmetom svojho 
chcenia. 

Tak 9mto vztažn9m procesom. 
základom ktorého je k onštl tu
lfvnv princ!p jednoty p roli k la· 
dn v. sa uskntočľl u je nilkoniec 
a i vnú torná výst11vha umelec· 
kého diela. Ai proces vnútor
nej výstavbv sk tadbv má r hil· 
rak ter· neustlíleho odchvľovl!nia 
sa od svojho daného stavu do 
svojej p lnsP.i podoby. Tok 11 

plynuti r. sk lndhv ie neustálou 
vnírtornou prrml l':nou a kvA i it'a 
zne iír cP.j čAs ti je vždv závisl~ 
od vzťahu k odznel ej čas i l zli· 
kladu. vo vztahu k tor ém u ju 
vnfruame. 1\oniP.c koncov - v9. 
~.t Av ha k;rzclého umeleckého 
cii J~la sa r ealizu je ako proces 
pos tupného oclchvľovan ia sit od 
svojho predchádzA j (r ceho štá
ri iA. pričom z nespočetn 9r: h 
mo~.n í·cir va r ia n tov ďA ls ieho 
možného nos tunu jest vu je ne
vvhnutnv oor imálnv postup. cla
n v l)lllOhOcliiOIIlOU l'CIIliZiíCÍOtl 
zli mNu. smer·n i Irenu k ur:P.le· 
nosti a dnv f·~e nlu výstAVb\'· 
schopne j tak obstáť ilko svoj · 
IJ\'tnP. d ie lo. 

Umelecké dielo. aj p r·itom. že 
zobrHZU je sk u toi;nost. zAr:hovií
va tati~ svoju relatl vn u svo j· 
bvtnosf. ObrAZ skutočnosti sA 
tvori v umeni v zrnvsle jej fud· 
skP. i významnosti. Rea lizu je sa 
1111 roz li cneJ úrovni - počnlrc 
nlr celkom totožn ým opakova 
n fm a naJ>odobr'\ovA nfm, a:1 po 
na jv1·ššie štliri i á kompozičn e! 

. c.r.~Anizovan os ti. Teda ako Ir~v 

n1•ch podobách a mOžeme pre
to· poveda ť, že um elecká . tvor
ba má a i pova hu met11morf6z 
skutočnosti . lei základom je 
vždv sám život 11 t (r to povahu 
má umelecká t vorba aj pokia! 
ide o le i vnútornú výslavbu. 
formv a druhy vzťahov, k tor9· 
mi sa konšti tuuje. Už Hegel 
upozo rňovA l na to, že vnútor· 
né dia n ie hudobnej skladby 
možno cha ra k terizovať pojmi!· 
m i. k toré malú aj svoj ši r·si ži 
votný v9znam. Napr. poj mami 
ako kontrast. konflikt. pohyb. 
r ozv inutie. vzostup, kulminá· 
cia, návrAt a pod. 

Ta kéto 11 podobné druhy fo
riem pohybu a vzťahov majú 
svoj ši rš! ~lvotný, ale aj svo J 
vnútorn ý korn pozičn9 význam. 
Ich pôvod je ale objektívn y, 
nachádza jú zo skutočnost i. l 
keď s11 v umeleckej tvorbe 
upiRtilltJú špecifick y, v od liš· 
nom kvalltatlvnom a obsil ho· 
vom zmvsle, v odl išnom druhu 
zážitkového mater iálu . V tejto 
ich rozd ie lnosti a prl buznosti 
ko ren i nakon iP.c aj ob jekt ív!· 
ta umP.leckei formy - zúžene j 
p rerlm et nost l jed notlivých dnr
Iwv umen ia. Práve v tom lo už
~om uplil tneni 11111k šir šie p lat
n9ch prlncfpov máme moznosť 

vid i eť. ako sa r efl liZuie este· 
tické osvo jP.nrP. skutočnosti v 
umeni - v homogeni te Ich dru· 
hovej špeclfickost I. Konšti tu ttv
ne vzťah v tu nezodpovecl A i ú len 
št ru k túre zobrazenej sku točnos
li . AI P. a j specifickémn <>sletiC· 
kému vedom iu č lovekfl. Kom· 
pozi čné prlncfnv sú a l prln · 
cipmi tvoreniA estet ickŕ:tro ve
dom ia č loveka - nr~ve pomo
cou nich sa nret.wuie ~kutoč
nost do ~pP.rlfirkei umeiP.ckei 
obrazotvor·nosti. for mu ie sa 
Tudské vP.domie do svo je! pln· 
šei oodobv. Vn(rtorný poriadok 

stavby diela je a i poriadkom 
konšt ituovania šper:i fir: k ých 
ľudských v~znamových kvalít. 

motvornet ~;amostatne~stl. V im· 
presionizm e je už celkom evr· 
dentný, v postimpr esion izme 
smeruje zdôrazií.ovanfm kont (r r 
ku kubizovanému chápttniu 
tvarov a odtiaf je už len krok 
k .,strate" predmetnosti, ab· 
strak tnej kompozfcll, hoci ex· 
p r esion izmus ie ešte rozpolte· 
n ý m edzi predmetným a ne• 
predm etným v ýr azom, pok1af, 
PJ'avda, spájame predme tnosť 
iba so zobrazenfm javove j 
str ánky skutočnosti a neberiP.· 
me do ú vahy, ako na to uno· 
zorľíovall v súvislosti s ľud · 
skou fantáziou uz klasici. ze 
v lastne aj l udsk á fan tázia je 
sublimátom skutočn osti, .. pre· 
tvorené materiálno" l Marx l . 

M ieril estetick ého osvo 1en i11 
skutočnosti v Judsk om vedomi 
mOZe ma ť rozll čný stupeň ili.J· 
straktnosli a konkrétnosti. Pre· 
h lbovanie m iery v tomto sme
r e bolo zo strany m odernej 
umeleckej tvorby chápané ako 
p r·ehl bovan le špecifickosti a 
špecifickej čistoty umelecke ! 
tvorby a umeleckého zobraze· 
ni a. Bolo chápané a j ako or·o· 
ces. spätý so s poločen skou 
problemati kou bvtla ~Ioveka . 
ako protest. revo l ta, ktorá sa 
a l zo stran v vl ddnúcich org:l
nov pociťoval a ako opoz!cia. 
Výst i z ne to vid!me napr. v pr f. 
PilCle V\•tvarných tmpreslonis· 
lov. kto1·ých oficili l ne kr-uhy 
pociťovali ako komunistické ne
beznečnnstvo. Ai v exrresio· 
nizme n te náhodou nach:ícltil· 
me toľko soci álnvr:h motfvov 

Od hliAdnuc však od týchťo 
11 podobn\-ch sor:lálnvch kon· 
tPxtov. odohrAl sa tu v porl sta · 
te orocPs. k tnrý chcPI šoerifi r 
kos ( umelP.ckei tvorhv a ume· 
ler:kého zobrazr.n ln ciovi P.'f oo 
t11kel konzekventnostl. ilko j u 
uskutočr1 utc hudhA. Preto nie 
náhodou narhiidznme v tomto 
procesr t o ľko odvolávAn lil sa 
oráve na hudbu . 

EUGEN SII\fU NEK 

Skúsenosti z praxe - Pr ahn zostane p r e l<aZdého, kto v nej žil, zdr ojom 
množstva r.stetick}•ch zážitkov. Je Ich nevyčerpateTnýnl 
žr iedlom. H istór ia sa tu pri v ráva človeku na každom 
kroku. Množstvo múze! dodáva poznatky. Výstavy, di· 
vadlá. konr:er ty - to sír podnety p re vy tváranie nov~ch 
predst <'ív. Tak to bolo i u mira. 

dinečn ý , s ktor~m som u vo svojej Dr axr dt& n11stre· 
to l .• .". 

- Typ ĽŠU i e u! dlhší čas v popr edf pozornosti ohoch 
ministerstiev školstva. Sú stanovené komisie, ktoré sa 
podlelatú n11 konkrétnych pracovných úlohách. Napr iek 
tomu sa pokúsim zodpovedať položenú otázku. 

Stúdium na Ma jstrovske i škole poskytovalo zas množ· 
stvo špecl(rl nvch estellc l\ých poznatkov, t 9kajúci cll sa 
v lastne ! n ft~ t ro jovej hry. Naučila som s11 vnikať do d ie· 
la r ealist l r k 9m chiipanfm teho obsahu. Pochopenfm cel · 
k u. pokorným nácvikom menšich čast! dostala in ternm· 
t ovaná sklAdba syntézou svoju obsahovost Neustál\'lll 
doplňovanfm vedomost! šttldiom rnetod ick9ch kn i h nn· 
šicli l cudzfcli autor ov došl a som k mnohým ďalším 
poznatkom. An i na t omto llseku nemožno ustlrnúf. 

NemMP.m však nespomenúť a j ťažké roky štúdii v r o 
koch 1938-40. Bol! skomplikované politi ckým i udalos (~
ml: do Prahy som cestovala t r i dni po septembr ovej 
mobilizácii 1938 '[v ten deň bol t otiž v ysl aný z Br al i · 
slavv vlak do Prll liV'ľ. Ako sa udal osti vyvi nuli, viemr. 
z li!stórie - 15. m arec 1939 spOsob!l osudov ú zmenu 
An! na chvfru som však neuvažovala o návt'ate 'do Brn 
t tslavy. Nilstal! ťažké m esi ace, Ilko Sl ovenka som botn 
v Prahe zr 11zu· nežladtíca. ZdteJala som bol esť ~eského 
Tudu nad odtrlinutfm Slovensk a, sline mnoti otriaslo 
vpochodovnnle f ašistickej mašinérie do krajiny 11 iio 
.,mntičky Praliv" t odtrnávanle pohran ičných časti. 

PožlAdnvkv na Majstrovskej šk ole bol o však treb~ 
pln!t. Profesor Kurz mf v liste zo d?la 22. X. 1943 k to
muto ťa žkl'imu obdobiu o. l. napfsal : .. ... Obdiv~al som 
vždv ťíprlmne V11šu vvtrva l osť a žel ezn tí u silovnosť. kto· 
rtí stP. pt'f' IAvovall pri VA~OJ:t ~ t tídiu Zll okolnosti priamo 
zOfalých. Dosiahnut tak znRrnPnttých výsledkov v tnk 
obtiažnych podmienkach te vf kon urč ite eelkom l e· 

Na k tor' umeleeké zUitky, pdpadne str etnutia, naj
viac spoarlnate? 

- Absolvovanie s orchestrom pod taktovkou znameni
tého prof. Di!dečka ml zostáva vzácnou spomi enkou 
Spoml nam l oa dal šie osobnosti prazského hudobného 
žrvota, ktor é som stretáva la na koncertoch UmeleckeJ 
hesedy - pror. dr. Václava Stlípána, V!tlízslava N ezva 
Ia, Boleslava Vomáčku, Ilon u Stlípá novú-Kurzovft 11 i n ých 
Koncerty pod taktovkou Vaclava . Talicha patrili k vr 
cholným zážitkom. Vzácne je ml vys túpenie v rámr r 
l. pražskej jar i v roku 19~6 s Ceskou filh11rm6nl u por; 
taktovkou Krešlmfr a Baranoviča, r ovnako nahrávka \' 
pražskom rozhlase s Kar olom Ančerlom, nahrávky v Bra 
tisla ve pod t ll'ktovkou Ľudov!ta Ra jter11. Ve fm l úspešn:. 
bola tn terpretácla Cikk erovho Concertina v bud l!peštian 
skom rozhlase a v preplnenej sál e tamo jšej Hudobne 
akadémie v r. 1948 [ list nál'. um elca j. Cikkera m<lm 
k tomtt ako vzácny doklad). nevym!znú m l z pamäti anr 
dve vystúpenia v Ber l i ne. Srdečnosť, s ktorou ma tan• 
privfta ll l úspech, k torý som zožala interpretáciou slo 
venskýcli au torov mi bol vetkou posilou. Vz~cnou spo 
m ienkon st1 pre mňa koncerty s vynika júcou milánskoP 
SJ)e\l'áčkou, hosfujúcou t v opere La Scala. Ann y M1 
BrtmL 

'Ako It pr edstavujete ideáln y typ I:SU v podmienkach 
~cbl •pta.by dlho lt~tu7, 

ĽSU sl predstavu jem ako škol u, dobre vyb<tvenír: l. 
účelovou budovou, 2. učitefmi s náležitý m vzdelan!m. 
s vvsokou úrovňou vedom ost! a zmyslom p re zod po· 
vednosť. Samozrejmosťou by malo byť v kA ždom odbor e 
vvsokoskolskli kvali fikácia. v hudobnom I dobré ovl ~
cianle hry na vyučovacom nástro ji, 3. nevvhnutné ~ú 

osnov v pre všetky odbory a disciplfny. ktoré sa na 
1:su v y u čujú, 4. bez moderných učebníc 1e vyučov<sci 
nroces prak ticky nemysliteľný, 5. potrebný te prRvidel
ný dozor zo strany okr esov vo veciach di scipl inárnello 
r harakteru a zo strany kraja po stránke oclbor nei -
nie viiak na zá klade sympattf, resp. antipR tlf vo vzťahu 
ku škol ám, 6. v oblastiach mimo centier b y sa mal i ok
resy opierať o skúsených odborníkov a vvui:fvať len 
vedomost1. N emalo by by t hanbou pre fu nkcionllrnv 
:11·iznať sl, že nemOžu dobre rozumieť tomu, v čom nie 
, ú odbornfkmt. 

Co ch ýba podfa vb kultárnemu livotu men~fr.h miest 
·ndnbného ty pu ako je !iar nad Hl'onom ? 

- Všeobecne te to nedostatok kultúrneho rastu, kto· 
\i nepostupuje rovnak ým tempom s r astom hmotne! 

'rrovne. V takomto meste sa zišli l'ud lfl z r ôznych geo
r~ r·afi c kých l duchovných sfér a dôsledkom je doteraz 
nP.vvpestovlln{• ru v~llenkovv súlad. jedna Až dvP. gene
rácie bud(t potr ebné na vytvorenie dostatočne ši rokef 
z6kladne ku l tirrneho r astu. Otázky: -N-


