
"Na záverečnom koncet•lf! 

cyklu FOK Svetová klavír na 

tvorba dostal slovo 33-ročný 

slovenský klavirista, kedysi 
liak Maxiánov - Peter Toper· 

czer. Prvú l:asť programu ve· 
nova! Schubet·tovi, v ktorom v·y. 

stihol to hlavné, okúzľujúcu 

prostotu a piesňový pôvab spô
sobom vysoko umeleckým a 
zrelfm. Skutočne máme dnes 

v Toperczerovi viac než n ádej, 
rastie tu ďaliiia koncertná iipič· 

ka a osobnost'. Jeho hra, psy· 
chofyzicky obdivuhodne uvof· 
nená, nestráca temer nikdy tvo. 

rivf charaklet•. Silný výraz 1e 
podložen ý dokonalou virtuozi· 
tou, pochopenie s kladieb je 

správne a ic h podanie je bez 
schvá lnosti a konve ncie. l v br l " 

Lidová d e mokrac ie, 20. 4. 
1978 

"S Petrom Toperczerom, nie k 
dajším absolventom AMU v 
Prahe ,;a s tre távame na praž· 
skom pódiu už niekol'ko rokov. 
V· sobotu uza vrel s vojím sólo· 
vým recit á lom v Smetanovej 
sieni cyk lus Svetová klavírna 
tvorba a dokáza l, že jeho ume· 
nie pn všetkých stránkach ras
tie a doZI'icva . V s usedstve 
skladatel'ových Moments mus i
t:au x zaradil i Schubet·tovn na j· 
lávažnejši e a interpretačn e naj
obťažne jšie dielo : vel'ktí k la · 
vírm1 fantáziu Pfllnik. Oá sa 
bez nadsádzk y povedal', že má 
loktorý z najpoprednejších kla 
viristov sítčasnP.j doby dnk{tže 
zvládnu!' lítlo sk ladbu s taknu 
nástrujovuu suverenitnu a um P.· 
leckou presvedi: ivnsťou. Obdiv 
7.3Siflžia nie len Toperc:r.et•ovr 
technické schopnosti, a le pre· 
rlovšetkým spôsob, akým vvsta · 
val ' obsah die la . moderne. osn· 
bilo a s plným hudnbným pre 
t.itím. Nasledniflce Tri kusy pre 
klavlr od K. Slavického mu pO· 

Snímka: V. Hák 

sky tli príležitosť na ' ukázanie 
s trhujúcej bravúry a tempera· 
mentu, na svetovej úrovni ao lo 
i podanie prvého dielu Delllli· 
syho Obrazov a lipecificky bJfz. 
ky ie Toperczerovi i svet Bat•· 
tókovej Klavírnej sonáty, s kto· 
re j zvláštnou drsnou a beziJo
hl'adnou dt•amatickosťou sa vy
rovna l skutočne tvorivým spil· 
subom. Záver cyklu dokumento· 
va l teda zretefne medzinflrod· 
uú ftroveň náliho mladého kJa. 
vírneho umenia." 

(Večern í Praha 19. 11. 19781 

.. Celoiítá tny kanadský denník 
'ľhe Globe and Mail, Ottawa, 
3. X. 1975 pod nadpisom Bri
lantný klavirista Toperczer v 
recenzii na 4. klavírny koncert 
pre favú ruku od S. Proku[ie· 
va uviedol : " . .. tu kvalita or· 
chestr a sa zdala byť druhot · 
ná vzhľadom k virtuóznemu vy
s túpeniu slovenského klaviristu 
Petra Toperczera, vlťa:r.a MTMI 
z roku 1973. Keď 31-ročný ume
lec má tofko hudobnosti a tech· 
nickej brilancíe aj v pravej ru 
ke, koľko jej má v lavej, bude 
ťažké n ájst' k nemu t•ovn ého v 
jeho generácii." 

(john Krag la nd l 

" ... Hral s citlivou muzikali · 
tou plnou výrazu, majstronky. 
V každom prípade niekde me· 
dz i Michelangellim a Kemp· 
fľom. Bol to zážitok." 

l Joachin Kaiset· v S iidcleut 
sche Ze itung - Mn íchov 
12. I I I. 1975 1 

" . . . Peter Topercze1· bol \' 
Hrahmsovom klavírnom kom:cr 
te zážitkom večera. Jemne pO· 
s nbiaci mladý umelec má tak· 
mer rozlm!iku v prstoch". 

[Diisse\dorfe n Nacht'iCilte n 
30. 3. 19?61 

" ... strhujúce, plné nervnei 
e nergie, celá panoráma níi lar1 

zmie taiítcich sa až k neodola 
ternosti ". 

(Ric hard Mayla n v The T i 
m es. Londýn , 15. 3. 1973) 

' 
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Dva úspechy 
v zahraničí 
Opera ·a balet SND 
v Berlíne 

V polovici apríla hosťoval (v rámci . kultúrnej dohody medzi 
CSSR a NDR) -r hlavnom n1este Nemeckej demokratickej re. 
puhliky Berlfne operný a baletný súbor SND. Berlinskemu 
publiku sa predstavil na javisku známej Komickej opery in· 
scenáciou Veci Makropulos od Leoša Janáčka a Anny Kareni
novej od Rodiona Ši!edriita. Pr-ré predstavenie bolo 18. apl'lla 
l. r . a druhé - 19. apríla l. r. Predchádzali im stretnutia s 
vedením Kon1ickej opery (ktorá bola oficiálnym hostiteľom 
slovenských umelcov) a ll predstaviteľmi berHnllkej tlače, roz
hlasu a tele-rlzie, ako aj ll predstavitelmi našich zastupilef· 
ských úradov na čele s vefvyslancom ~- Harnoutlom). Obe 
predstavenia sa sh·etli s mimoriadne sympatickým prijatím 
berlinskeho publika, ako aj bHrlfnskej tlače. Náii spolupracov
ník po predstavení Veci Makropulos požiadal intendanta a re
ziséra Komickej opery JOiu:him a Herza ( nástupcu W. Felsen· 
steina) o krátky rozhov~· : 

Aké dojmy máte z bratislav. 
skej inscenácie tejto Janflčko· 
vej opery? 

Srne vďační za výber die la i 
za vyn ikajftcu úroveil prl:!ds ta· 
w~nia. Berlínske publ ikum vi· 
delo tú to :opP.1·u po prvý ráz. 
hoc i d ie la česke j ope mej k la· 
siky u nás uvádzame. Sme rad i, 
ze s te prišli s Vecou Mak ropu. 
los práve v roku janáčkovské· 
ho jubilea. Nedá vno s me vi· 
de li tú to operu v Lipsku. Ai 
keď nechcem poveda ť, že· sa ta . 
mojš ia inscenác ia dosta la do 
"závesu" bra tislavske j, p1·edsil 
vidno spoločn'é zriaky na·jmä pri 
scén e, ktorú i p re B1·alis lav u 
i p re Lips ko navrhol bratislav. 
~ký výtvarník nár. umelec L. 
Vychodil, ale 'aj p i·i koncipova
ní ús tredne j postavy, ktorú v 
oboch predstaÝen lach stvá rfíu je 
E. Kiltnilrová . jej spevácke l 
herecké umenie sm e v oboch 
inscen ár.iách vys ok o ocenili. 
Veľký do jem na mŕia urobil a 
a j hra orchestra a u t ra fená 

koncepcia celého predstavenia 
z re:l:ijn ej stránk y; či u ž ide o 
jednotlivé pos tavy, či atmosfé
ru predstave n ia . k torä sí ce vv
c hádza z p la tfo rm y real izmtl, 
ale veľmi dôvtipne preferu je a i 
p rvky expres ionizmu . Od prvé 
lio okam ih u je d ivákovi jas né , 
žf~ nejde Je n o naplsan ý d e j, 
ale ·navodzuje sa hl bšie dra· 
matické p ozadie. Tomuto záme
r u s lúži všetko, čo inscenáci u 
dotvára · a vytv;í ra. Veľm i vyéJa. 
rené s a mi vidia rozdie lne cha
rak tery p ostáv. tvoren é i s pri· 
hliadnutím na tri ed nu diferen
c iá'ci u .' 

Pokladá te vystúpenie brali· 
s lavskej opery za prlnos do 
bet•línskeho hudobného života? 

Nie len za pr ínos - ale p riam 
za cen n ý dar. 

Sú perspektivy pre dalsiu 
~poluprácu na linke opier Bra· 
tislava - Berlin? 

Myslím s i, že áno. Ci už vo 
forme pohostins k ých vystú peni 
s ó lis tov OP-ery i bale tu . vo for· 

me naštudovania· iiloli v sl?oioi!!• 
nýcll inscenáciách a lebo v a n· 
g azm á n na jednu či viac sezón. 
V balete Komicke j ope ry máme 
teraz napríklad dvoch b rati· 
slavských tanečníkov: A. Bos' 
kovičovú a M. Vojteka. )e mož
ná i spolupráca d irigentov, re
žisérov, choreogra fov. 

Z recenzií, ktoré priniesla ne
mecká t lač o predstaven iach 
SND, c i tujeme niekofk o myš · 
lienok, uvere jnen ýc h z p era 
l l. ). Schaefera v Neues 
Deutschland : 

" Operná i baletná inscenácia 
prenedčili, že v bratislavskom 
divadle umelecky pracujú s mi• 
moriadnou fantáziou a boha t
stvom myiilienok . . • Janáč kova 
hudba imponujúco ož ivuje na 
-rnútorné napätie bohaté die
Jo . . . Vďaka vynikajúco braj(t• 
cemu l)l.'chestru pod taktovkou 
G. Auera a vynikajúc im spe· 
váckym výkonom podarilo sa 
zvýrazniť zvlií~fnosti hudobnej 
reči. O iíspech sa pričiňuje aj 
výpt•ava L. Vychodila. a réž ia 
B. KriAku. Je to inscenácia pi · 
n á fantáz ie. V s61islickom en• 
sembli boli všeobecne presved
čivé výkony, n ajmä vzorne vy~ 
tvorená hlavná postava Emilie 
Marty - E. Kittnarová. 

Balet R. Ščedrina Anna Kaľ!!· 
ninová hol v choreograf ii J. 
Sabovčíka a vo výprave J. fe' 
línka zobrazený originálne, ne· 
zvyčajne a plnohodnotne. Ba· 
letný súbor mal v tejto insee· 
nác ii verkti. príležitosť ukázať 
vvsoké tanečné umenie. Plati 
t~ predovietkým o interpre· 
loch hlavných úloh G. Zahrad• 
níkove j, J. Haľamovi a J. P. 
Plavnikovi. Sčedrinova partitú
ra odznela v predvedení or• 
ch estra SND pod taktovknu P. 
n agina s dramatický m vypä· 
tím a muzika ntsky presnou ur
čitosťou". f flh ľ 

So zaslúžilým utnelcom B. Kran1osilom 

O smerovaní spevohry 
Novei scény 

· Záver sezón y v divadlách býva velmi často spojený so ~li 
jazdmi. Spevohra bratislavskej Novej scény má ~;ice svoje ma 
lé zájazdové zázemie po celi sezónu, ale väčšie " výpady" si 
necháva na záver, kedy sa blfži bilancovanie. Tak si prip•·a · 
vila v nemčine predstavenie Sh•aussovej operety Noc v Benát· 
kuch pre zá jazd do NSR, Belgicka, Holandska a Luxemburska. 
SítbOJ' absolvoval túto umelec kú cestu po 1.8 mestách s 27 
predstaveniami - od 16. aprila do 12. mája l. r. 

So i é fom spevohry NS a r ežisérom predstavenia Noc v Be · 
nátkach zasl. umelcom Bedr ichom Kramosilo m sme sa po ná· 
vrate z tohto úspeiiného turné pozhovárali : 

V čum vidíte korene zahrll· 
nič n ých úspechov spevohry Nn· 
vej scény? 

- KP.d ze s me sa vrá tili z" 
~! vrtého zahraničné ho zá jazdu 
- a da lš ie mítme napl ánovanl:. 
nouk lacli! l som s i a j ia v hlave 
prečo náš. v obsadení stred n ý 
s úbor zís kava také lis pech v ai 
pr i klas ick9ch o~eretách v k ra 
iinách s vefko u· interp retačnou 
tl·nclír lou. Na~d ávam s a . ž~ ie . 
den z tých ko••eiíov je v mia · 
dosti • systematiCkom om.ladzo· 

vaní n áišh o s úboru a v · ie ho 
tempe ramen te. V o fic iá ln ych · i 
v n eo fic iá ln ych rozhovoroch v 
NS R a v , krajinách Be nelux u 
~om s a dozvedel . že cl iv1tkov tu 
stŕha spon taneita javiskového 
pr e javu paišic h inscenácii. 

Pr i všetkých . k ri tických za· 
mvs len iach, ako preniesť po
l itíva op'e r~ tnéj'lo cl iva d lfl do 
priazne sličasn~ho . Pub li ka. kto
ré dodhes ·' p t·e ia vu ie záuiem o 
rn81orliku s ta rších Pl'8d lôh . vi· 
clfm naše ús pec h y už v drAm'l· 
turalckeJ ú prave . tých to pred· 

lôh. Ide nám pri nich o zvv• 
šova nie rytm u našich lľrPd sta· 
vení, s nažíme sa zachovať , čo 
je v tex te i h ud be pods tatné , 
ale s na žíme sa príbeh puroz· 
právať v .. holých vetách·'. opro. 
li .. r ozvetveným s úvetiam" . na 
kto ré mal voľakedy uävš tev n ík 
tas. Doba i je j ry tm us sa zme· 
nili - a to mu sa snn 2!mr~ pri· 
spôsobi ť . Osvedčilo sa näm to 
pri Cigunskom ba rónovi, osoz i· 
lo to Po l's kei krvi a pri ziíiaz· 
de s Fels(~ nsteinovou up ravou 
i'oJoci v Ben átkach d o zahrani· 
cia su naše p red ]Joklady z nova 
IJO tvrrt il i. Táto cesta ie pre 
11 1nohé opere ty jednou z mož· 
ných zächréln, a by sa moh li 
z javi ť v súčasnom r e per toá· 
r1. V prípade Noci v Be n á ! kach 
bola to p ráve úprava r insr.en<J· 
val som ju ako p r vú p remiP.nt 
na NS v Bratis lnvP. v r . 1960). 
kto r á nás pr iviedla k zdá sa 
jedine sp riivne j ceste. ako ora
covať so sta ršími ma te ri tí lmt. 
l skúsP nos tl. l< toré sme :r.í,.,kfl li 
s lúcl inm muz ik!ilov ná m zrtnrfiZ" 
ni l i dô iP.z itosf 1·ytmu prep c: tMve
nia . na k torý má ·, s li časn ý nlív• 
~ t evn f k lnv . ná hľad . ne7 náv
~tevn ! k pred. povedzme 50 r"Dk" 

mi. A ' ďa l š i e ' dôlež ité olln ivko: 
~ llčasní' divák priroclzenP. ood· 
li e ha 111 vplvvom televfz le a 

(Pokr11 čovanís· na 8. strJ: 



SKOLA A HUDBA 

čo nového priniesli pre deti? 
sluvunské rlokclllky vrn duli. l'art lllii'B 
1 lli7.1ltlČU I U , že Ide o d i clu kom tJonov;wé 
na !moderne i šou I<Om poztčnon t cclmi kou. 
Dell sa ouoznamuiú so zvll\š tn ym noto
plsom. Učia su zv11\clnuf 111 iniH tú rno mie'l
ta aleutol'ikv. ná l'oč n ciiiic intonuén.3 
miesta a harmonické s poje. De ti rady sw-

Detský spevácky zbor Cs: rozhlasu v 
Bratislave sa počas svojej 25-ročnej exis
tencie venova l vo zvýšene! miere naštu
dovanlu, nahrávaniu a pred vádzan lu 
plesni a zborových skladieb slovenských 
hudobných skladatelov. Spätným pohfa· 
dom na prácu zboru nebude od veci. 
ked s l povieme - čo nového priniesli 
jednotlivé diela s lovenských hudobných 
skladateľov pre deti. respektlve pre sa
motný zbor. 

V prvých rokoch činnosti zboru [1953. 
591 bolo treba založiť o rozšfrlt naht•á· 
vacr fond slúžiaci p re rozhlasové vv
slelante pre deti a mládež. Prvé piesn•~ 
boli, pochopiteľne. pionierske, pochodo
vého charakteru od Gejzu Duslka a naJ· 
m!i Pieseň iit'astných deti od Dezidera 
Kardoia na text S. C6nove1 pre spev s 
OI'C:hestl'lílnym sprievodom. Jej prlrodz·~ · 
nll ka ntiléna s prlllehavým orchestrftl · 
nvm sprievodom let zabe7.peeila trva li; 
miesto v repertoát•l zboru ako at v roz
hlasovom vysielani. V tomto obdobi vzni 
kol cyklus š tyJ•och detských zborov 
a cappella od Ota Ferenczyho Detské 
obrázky na veriie R. Fábryho. Nová, mo
de l'llá zborová fak tú1·a skladieb vyžado
vala od č lenov zvýšentl pozornosť pri ich 
stúdiu a eilte viac pri Ich · naht•flvunl 
v és. t•ozhlase. lmitnčné postupy jednot
livých hlasov, rýchle harmonické zvratv, 
tóninové skoky a r ytmická pestrosť me
lódie zaujali dell tak, že za prltomnos:i 
autora nahra li úspešne celý cvktus. Di e
lo neskorš ie zožalo zaslúžený úspech 
na koncertných pódiách doma l za hra
nicami našeJ vlas ti. Skoda, Ze ce lý cyk
lus a ni dodnes, nie je nahraný na gra
nioľónovú platiiu. 
· Veľkým prínosom clo l'P.pcrtoát'll zboru 

holo l. a IL časť suity Eugena Suchoiía 
Obrázky zo Slovenska. Nahrávka sa 
uskutočn ila so Slovenským kvartetom v 
Brlltlslave roku 1955 a to pre rozhlas 
a na gramofónovú plalií u. Dielo je o to 
zautfmavetšle, že jednotlivé plesne sú 
.Pospájané autorom napísanou rozpráv
kou, ktorá zvyšu je účinnost jednotlivých 
čast! skladby. 

Zborová skladbička Stefana Németha
š amorlnskeho Ide jeseii na slová M. Rá 
zusonj-Martákovej so svo jim! šestnás ti
mi tóninovými skokmi bola dobrou ško
lou pre zbor na zvládnutie najmä duro
vých ' trojzvukov. Pritom celá skladbička 
llôsoblllt. ucelene so s právnou gradáciou 
a dobre posadeným! jednotlivými hlas
ml. 

Technicky náročnt. ale interesantná 

sk ladba je Jarná od Bartolome{a Urba n· 
ca na text Ota Kauiitza. je to rC)zsia!J
Ic jšia kompozícia slávnostného charakte
ru pre zbor. je hravá, optimistická a mt
lá. Prináša p riliehavú melódiu prerýva
nú šestnástinovým pohybom, k torý bolo 
treba spieva ť rahko, akoby nás hladil 
larn9 vánok. Ha l'llJOnlcká štruktúra je 
ozlveoá niekoľkými zvratmi zvllčšených 
l:vlntakordov, čo obohatilo harmonické 
cftenie deti. 

Asi pred pätnástimi rokmi zazneli 
plesne Milana Nováka v rozhlasovej re
lácii Novoročná raketa pod názvom Do 
kolečka, do kola. Bolo to osem piesni 
lmmponovaných p1·e detské sólll, detsk9 
zuor a orchester na slová M. Ferku. 
Z nich sú znlíme Na svete te deti ako 
s meti, Vetrfček, bratrlček a pod. Sú 10 
piesne so silným Ideovým zámerom. vv
tudJ·utúce !(iZbu po mfel'i fi šťastf detí 
na celom svete. Boli to plesne na tie 
c~asy .. revolučné" svojim optimistickým 
ladenlm a priliehuvým ot·chestrálnym 
sprievodom. Deti Ich rady spievali v zbo
J'e a tesili sa veľkému záuJmu a i v roz
hlasovom vysielani. Melodicky, rytmtckv 
H na lm!i svojím sp ri evodom inklinov:1li 
k tanečným pies iíam, čim sl zísl<nli vor
kú popularitu u spev[tkov a posluchil· 
i:: ov. 
Dvadsať štúdií pre detský zbor a cup

pr.tla od Ladislava Burlasa Padá lístio 
zlaté sú u ostanú stálvm lnšpil•ačnvm 
zdrojom p1·e pokročlle!s i e detské spevác 
ke zbory. Zbierka ie živou ahecl!dou zbo
rového spevu. Každá skladbička ie kom
ponovaná inou kompozičnou technikou 
od unisona cez kánony k náročnejsle
mu vluchlasu. Viuch las charakterizuje 
moderná harmónii! a správne vede nie 
joclnolllvých hlasov v prllllBI'Hllom roz
sa hu. :;príívnou deklnrnáclou dosahuto 
autor plný účinok hudby. Disonancie v 
sk ladbe Mamka sú pozoruhodné - zvu
komafha, smiec h a záverečný akord zvy
suje účinok mnohých sk ladieb. Zbor ve
fa zfska l pri š túd iu a nahrávanl s kla
cl!eb za p rítomnosti autora. 

Hajulienky hal má názov zbierka det
ských zborov ä cappella od Zdenka Ml
kulu. Prináša správnu zborovú faktúru, 
spleva teľnú, tasnú a výstižnú melódiu vo 
vše tkých hlasoch, pričom rešpektuje llla
sovotechnické možnosti členov zbor u. 
Hudba te tóninovo pestrá, prlliehajúca 
a vystihutúca obsah básni. Zbor má moZ
nosť pri týchto kompozlciéch uplatniť 
krásnu kantilénu a náležite sa prejaviť 
vo výraze, ak mä na to dostato1!n11 h la· 

No'Vé eesty spolupráee 
v 

honser.,atórií • ĽSU 
Problémy zvýšenia efektívnosti a kva

lity, na ktoré XV. zjazd KSC a marcové 
zasadnutia OV KSC a OV KSS zamerali 
hlavnú pozornosť, netýkajú sa len prá
ce a úsilia u ndrodnom hospodárstve. 
Niet takého úseku činno:;tl, pre ktorý by 
nebola hlavnou smernicou požiadavka 
efektivnosti a kvality. Uvedomujú st to 
aj pracovnlcl vedy, umenia a výchovy. 
PokladaJú uznesenia strany o nutnosti 
zuýi>enia kvality a efekllvnosli za život 
ne dôležité. 

Medzt inštitúciami, ktoré zrodila so
clalistlckd spoločnosť v CSSR, zaujlma-
1ú na úseku umeleckej výchovy dôleiilé 
miesto ľudové školy umenia [ĽSU }. lch 
poslanim ;e výchova mldde~e k umelec
kej aktivite, ktord te azda na;účinnef
š1m prostriedkom pre rozultanie zmyslu 
a pochopenia pre umenie. Popri bud<!nl 
ldsky k umeniu f pestovanlm umelecke/ 
aktivity/ ma;ú ĽSU pripravova( svo;irh 
natnadanejšlch žiakov pre stúdium na 
profeslondlnych umeleck.Qch školách, 
ktor~ poskytuttí. umeleckú a učileľskú 
kuallflkdctu. 
., Dôkazom V!Jznamu ĽSU z hľadiska pre

nl ben/a kultúrnet vzdelanosti ndšho ľu
du te ich neustóle rastúci počet. Na SIO· 
vensku bolo v r. 1954 44 ĽSU, r. 1977 
však u~ 127 škôl a 50 pobočiek. Od r. 1960, 
kedu navštevovalo hudobn(l odbor 29 166 
žiakov, vrdstol ich počeť v r . 1977 na 
54 462 žiakov, čo značt zv.tíšenie o 8? 
perc. 

v físledkom vyučovania na ĽSU sa ve· 
nule prirodzene veľkd pozornos( najmli 
po rokoch prekonania rôznych ťažko.;t! 
spown_(fch s Ich zakladantm. Napriek ver . 
k é mu percentu nekvalifikovaných učltol · 
skQch slZ sa dosiahli pozoruhodné, mies 
t omt 1 vynikaJúce vfísledky. SignalizuJú 
to kafdoročn~ sútaže ~lakov v okresnom, 
kratskom t celoslovenskom meradle, ako 
aj počet uchddzačov a V!ísledky talento
vých skúsok žiakov, uchddzajúctch sa o 
šttí.dium na konzervatór/dch. 

Treba sa vsak zastavi( aj pri nedosta/. 
koch .• . Počet ~lakov, ktort zanecháva/ú 
šttí.dtum hry na nástrott v nt~ších t vyš· 
šfch ročntkoch te vysok.Q {napr. z 2514 
tlakov prvého ročntka klavtrnet hry v 
r. 1970 dokončilo siedmy ročntk v roku 
2977 tba 1431 ~lakov, čt~e 57 perc. J. Po
dtel počtu ~takou hrajtí.ctch na sldl!lko· 
vQch a dychovOch nást,.otoch z celjho 

počtu ~lakov te mimoriadne nfzky vo 
všetk!ích ročnlkoch. 

Pri hľadaní prUJiny sa vyndra priamo 
zákonite myšlienka nedostatočne{ efek· 
tlvnosti a kvality vyučovania. Inšpekčné 
kontroly a rôzne prieskumy v priebeliU 
uplynulých rokov ukázali, ie uiit'šina 
ui:ileľov ĽSU vyučuje podľa zastaralých 
mettJd založených na mechanickej !iab
l6ne; nevyužíva, pretoZe nepozná mo
derné didaktické zdsady a postupy. Ani 
učebné osnovy hudob~t.tích odborov ĽSU 
ui nezodpoveda;a dnei>nému stavu hu
dobnej pedagogiky a didaktiky, l ebo lie
ta prešli od tr idsiatych rokov nášho s!o
rot:la reuolučn!ím vývotom v celosveto
vom meradle. 

Odhliadnuc od malej časti pedagógov 
ĽSU, ktorých spom!naný stav neznepo
kojuje, pretoZe vidia vo svoje; práct l en 
zamestnanie a nie povolanie, preva!!nd 
vlič!ilna s veľkým zdutmom uvltala roz
ličn~ akcie, ktoré lniciallvne podnikli 
profesorsk~ zbory konzervatóril, so za. 
merom zvýšil efekttvnost a kvalitu vy
učovania na hudobných odboroch ĽSU. 
Slovenské konzervatórtťt st vytýčili úzku 
spoluprdcu s ĽSU, zväl!~a vo forme zťl
vtizkov. Tak pedagógovia bratislavského 
konzervatória navštlvlli viac ráz v tom 
to i minulom ~kolskom roku všetky ĽSU 
Západoslovenského kraja a skúmali v!l
kony vybraného pol!tu žiakov, pričom 
radili pedagógom. Zisťovali at mo~nostt 
osobllnet starostlivosti o nadprlemern~ 
talenty a usporiadali niekoľko metodic
kých semindrov v Bratislave pre všet
k.tích učiteľov klavtrnej hry ZdpadosltJ
venského krata. Osobitne treba vyzdvlh· 
nút dve akcie: košick~ konzervatórium 
zaviedlo predbežn~ konzultácie so žiak
mi, ktor! sa chcú neskôr uchddzat o pri
tatie na konzervatórium,- bratislavsk! pro
fesori klavtrnet hry predviedli zas vzo· 
rové vyučovanie, ktor~ho sa zúl!astnilo 
z každe/ ĽSU Západoslovenského krata 
4-5 !!lakov za prítomnosti svotho učileľa. 

Vsetky uvedené l cľalšle plánovaM ak·· 
cle majú spoločnJJ cieľ: zvýi>iť _ kvalUu a 
efektllmosť vyul!ovanla na ĽSU. ŽiV!im 
kontaktom medzi konzervatóriami a ĽSU 
sa mô~u napravil nielen niektor~ nedr;s
tatky, ale zlskafú sa oba/stranné cen
né sktí.senostt, ktorých uplatnenie a vy
užlvanle dopomt3~e k novým úspechom 
pestovania hudobnoumelecke; aktivity na 
ĽSU,. . MIKULA$ SI_RAUSZ 

sovo-techmckú dispoztciu, širšiu výra 
zovú paletu a primeranú muzikalitu. 

Alfréd Zemanovský le autorom troch 
skladbičiek Tri odpovede, komponova
ných pre detský zbor A cappella na sú
časnú slovenskú poéziu. Zauthnavá 1e 
druhá skladbička Maliar, v ktorej v dia
lógu sp ieva zbot· so sólistom, ktot·ý na 
tabuľu kresli " strapatého Kuba", o kto
t·om zbor spieva. Dvojhlas je ukážka-

. vý a veľmi pôsobivý. Posledná skladba 
má názov Nevydarený útok. Zartovný 
text je vtipne zhudobnený o dvoihlas te 
tiež priliehavý a účinný. V závere 
skladbička vygradu le do paria nda, co 
len zvysute úspech pt'i predvádzaní 
sk ladby. Zbor su pri týc hto skladbič
kách naučí získavať sl obecens tvo. 

S novými hudobn9m l a pohybovými 
prvkami su stretol zbot.' v IV. symfónii 
Jana Kapra V krajine detstva kompono· 
vane! p re detské sóla, detský zbor a 
symfonický orchestm·. Premiéra sklad · 
IJv !Jola v Bratislave v roku 1966. V die
le sú okrem samostatn9ch hudobnýt: h 
i:ustf spracované a 1 slovens ké plesne, 
hr y a t•Iekan ky. Moderne, vtipne a ryt
micky n á ročne sú vytvorené zborové čas
ti s h rou a pohybom deti na pódiu. at 
medzi t:lenmi orchestrH. Orchester do
kresľu Je de i a pohyb deti, ktoré s ú n<l 
pódiu v akc ii. Bolo ((1 pre de ll nové. 
náročné, a ie ai túto úlohu úspešne zvlárl
li. Dielo bolo uvedené aj v rámci Pra2-
ske1 juri na pražskom hrade v roku 
1967. 

Modernou po!yfónnou kompozičnou 
sRd z bou sú presiaknuté Styri detské zbo
ry nd Juraja Beneia na texty rôznych 
bf1sntkov a na ľudovú poéziu. Dvoj- a 
lt·o Jiilasnlí har111onlcká š ti'Uktú ra nepre
expnnulc hlasovo-technick~ možnosti det
ského hlasu. Bohaté rytmické členen ie 
Jednotlivých hlasov vvžadu te s ústrede
nosť a značnú muzika litu. V ,trete! časti 
cyklu prechádza z klasickej do moderne! 
polyfónle a vygraduje tu do pôsobivé ho 
pal'landa. Deli sl at prostrednfctvom 
týchto skladieb osvojujú a obrubuj ú sú
casný kompozičný' štý l. Beneš dosahu te 
efekt a n i n ie tak riekankovou melódiou. 
ktorej le tu pomerne málo, viac parlan
dom, deklamáciou a gllssandom, pričom 
Intonácia jé len približná - relaUvna. 
K belcantu sa vt·átl v posledných talt
toch, kde ho ukonč( vetkým gllssandom. 

Rozsiahlejším a náročnet§lm dielom po
dobného typu je at cyklus Tadelíla Sal· 
va Hrajme sa, hrajme pre detský zbor 
4 cappella. Textovou predlohou d iela sú 

Nové slovenská 
opera Dreváky 
od J- Melera 
mala svoju pre· 
mlér11 na scéne 
Opery DJGT v 
B. Bystrici 13. 
mája t. r. Tá· 
to jednoaktov. 
ka zaznela po
čas večera spo
lu s hudobno11 
frai1ko11 Jac-
quesa lberta 
Angelika v rUli 
K. Cilllka. K 
predstaveniu sa 
vrátime zvlášt
nou recenziou. 
Na snfmke: A. 
Kluková (vla. 
vo), B. Lenhar· 
dová a A. Bys· 
tran v opere 
Dreváky. 

hajú k novotám a te!;! tch dosiuhnutý ~ 
t::spech. At tlelo sk!Hduičky môžu dotll·e 
vyznlef po svedomite! pdpra vc. Zuor icb 
este nenaštudoval. 

V tejto knižke rapuce straka nesl~ 
názov zuierka zborov9ch skladieb llill 
Zellenku, komponovaná !Jre dell na tex
ty K. Bendovej. Zbierka zalll'l1uje deväť 
skladbičiek, ktoré tvoria ucelený celoic 
v štruktúre il. cappella a so s prievodom 
5-9 hudobných nástro jov. Všetky častl 
d ie la sú náročné. Pri pozornom naštudo· 
vani môiu dobre vyznieť s vyspelej
~frn de ts kým zborom. Pes t1·ou a bohatou 
Invenciou presiaknuté d ielo zvyšuje ná· 
roky na Interpretov, ale !-'l evyžuduje vd 
kolektlvu nemožné. De ti Sil naučia pres
nosti, sp rávnej intonácii a ďalšlm zá
kladným požhidavkám po trebným k 
zvllidnullu nííročných a po umelecke! 
stránke hodnotných diel. Uvedené dielo 
vvdáva knižne, ilustrované s gramofó
novou platňou vydavate rstvo Mladé letá, 
n. p. v Bratislave [ r. 1978). 

Nakoniec spomeniem svat skromný po• 
d iel. Vo svo je j skladateľskej pritct som 
vvc h(td<:H I z požiadaviek rozhlasového 
vvslelllnla pre deli. Komponova l som 
úžitkové piesne zo ilvota detl v škole, 
mimo ne j, piesne táborové, plpnierske: 
žartovné, piesne k detským hrám. Pn 
ich vzniku ma inšpirovali vhodné texty. 
Dbll l som na spevnosť, orlglnálnosf a 
p ri liehavosf melócllc k textu piesne. 
Mnohé z nich sa s tali "populárnym!" 
nielen u nás domo, a le al v zahraničí, 
uko napr. Májová, Di :.~elené l eto, Slneč• 
ný deii a pod. 

Uvedené di ela stí väčšinou vhodné á 
zvládnuteľné len vyspelejš!ml - výbe· 
rovýml detsk\•mi zbormi, čo te z hfa· 
diska reprezentácie dôležité, na druhej 
strune však chýbajú piesne a skladby 
"s tredného" typu, ktoré by potreboval! 
zočla točn!cke a vyspelejšie školské det
s ké zbory, ktorých lc nepomerne viac, 
ako tzv. výberových. Vydavatelstvo 
OPUS, n. p. v Bratislave zanedbáva vy
díívante zborového materiálu pre detské 
spevácke zbory. Mladť skladatelia by sa 
mohli viac venovať teHo oblasti tvorbv. 
Vykonal! by kus užitočne! práce pre de
ti a zlskall by aj kompozičné skúsenosti 
pre svoje "veľké diela". 

ONDREJ FRANCISCI 

Snlmka: K. M1kl6ši 

Kociánova husrová súfaž 
V starodávnom mesteč

ku v ústi nad Orlici sa 
v dt1och 6.- 9. mája t.r. 
uskutočnil 20. ročnlk 
husrovel súťaže Jarosla· 
va Kociána. Zo skrom· 
ných začiatkov, kedy mn
la súťaž iba kra jový cha
rak ter , rozrástla sa na 
sllťaž s medzinárodnou 
účasťou. Na dnešnej po
dobe KHS majú zásluhu 
Iniciátori sútaže - Zá
vodný výbor ROH závodu 
Perla a pedagógovia r:Su 
za pomoci a p lného po
c hoponia m iestneho ná· 
rodného výbot·u a miesi· 
o ych č initel'ov. 

Na otváracom koncer
te sa predstavllo Koclá
novo sláčikové kvarteto 
(Pavel HOla - 1. hus le. 
Ján Odstrčil - 2. hus
Je, )li'! Natmar - ·viola 
a Vác lav Ber násek 
~iolončelo). so Skladbami 

josefa Mysllvečka, Leoša 
Janáčka a Bedi'lclla Sme
tanu. Toto mladé kvar
teto, ktoré s l za krátku 
dobu svojho účinkovania 
zlskalo dobré meno aj v 
zahranič(, potvrdilo svo
te vysoké kvality al na 
záverečnom koncerte. 

Samotná súťaž prebie
hala v dt1och 7. a 8. má
Ja. Dev!!tčlennel porote, 
ktore! predsedal doc. 
Václav Snftll, sa predsta
vilo 56 stitažlaclch z 
NDR, MĽR, BĽR a CSSR. 
Súťa~ sa skon čila na

sledujúcimi výsledkami: 
I. kategória - do 10 

rokov: .1. Antonlda Dlmit
rova, Plovdiv (BĽR), 2. 
ne11delené, 3. Stiipán 
Lauda, Praha l CSSR). 

IL kategória - do 12 
rokov: . 1. Miroslav No
vák, Tl'emoinlí (CSSR), 
2., Radka .Beranov6, Ir. 

tice (CSSR), 3. Gyula Too 
ki, Budapeif (MĽR). 

III. kategória - do 14 
rokov: 1. Frantliek No• 
votný, Znojmo (l~SSR), 2. 
Petr Maceček, Ostrav• 
(CSSR) , 3. Vladimir Bu• 
kač, Olomo11c (CSSR). 

IV. kategória - do 1• 
rokov: 1. Gyula Stuller, 
B11dapelif (MĽR) , 2. Ivan 
Zenatý, Lomnice nad Po
pelkoll (CSSR), 3. Ver• 
Nováková, Tl'eif (CSSR). 

Absolútnym vitazom a 
la ureátom XX. ročníka 
KHS sa stal Gyula StuJ• 
ler z MĽR, ako najlepi ( 
~iak ĽSU bol vyhodnote• 
ný Frantliek Novotný zo 
Znojma, najúspeinejiiím 
pedagógom sa stal prof. 
Vla d. Rejiek z Prahy, 
najleplou ĽSU - ĽSU 
Tl'emointi, 



VII. seminár mladých muzikológov & fe1tlnlu pnlltickat Jtlaana Marfln 1'1* 
a strul:ne načrtol l his torický vývoj sto· 
venskej polilicl<e i piesne. 

Priebeh tohtoroč ného seminára uká
zal, že bol vo svojej 7-ročnej histó rii 
jl!dným z najúspešnejšlch. Na záver 
stretnutia oboznámila vedúca KMM dl'. T. 
Ursinyová účastnikov o programe na
sledujúceho ročnfka. Semil'(ár chce i v 
budúcnosti zachovať 5vojlm ob:;ahom pô
vodnú formu a zameranie, no súčasne 
pt•inlesť niekoľko nových podneto'f -
napr. informativnu prehrávku diel autu· 
rov sociali!lltických krajín, večer sloven· 
skej piesiíovej tvorby, diskusiu k tonan
to koncertu a koncert hudby a poé:t:ie 
na tému "Ludwig van Beethoven". 

V diíoch 10.-12. mája t. r. mal nový 
Domov slovenských skladatefov v Dol
nej Krupej prvý "pracovný krst". Stret
li aa tu na svojom siedmom seminári 
i!lenovla Kruhu mladých muzikoló~ov 
pri ZSS. Kai.ldoročné podujatie, ktorého 
licelom je ďaliie ideovo-politické i od
borné vzdellivanie účastnikov a akési 
Interné prezentovanie vlastných prác, 
'fedomosU, ostrielavanle aa v diskusii, 
usporadúva Zväz slovenských skladate
lov a Slovenský hudol111ý fond . O tom, 
le námaha l prostriedky sú dobre in
testované, presvedčil 1 tento ročnfk. 

Tri pracovné dni boli maximálne vy
u!ité, ba niekedy so zdalo, že predimen
zované. Seminár bol venovaný 30. výro
čiu Vfťazného februára a takto boli za
merané l prvé prednáiiky. O súčasných 
otázkach kultúrnej politiky predná§al 
dr. š. Paluda, lektor Socialistickej aka
llémle SSR. Hodnotil výsledky kultúrno
politlckébo vývoja za 30 rokov a zdô
raznil, že kuiUírna politika naiej stra
ny má ambfcie byť vedeckou politikUII, 
zároveň je vlak i umenhn. Podrobne fO 
zobral ciele politiky, teoretické, orga
nizačné i t•ealizačné, ich vzájomné prt!
pofenle a náväznosť. Ot•. V. Donovalo
''· CSc. z Umenovedné ho ústavu SAV 
18 zamerala v prednáike "Odkaz pokro
kových idei v slovenskej vokálnej tvor
be" na stručný vývoj slovenskej vokál
nej hudby. Naznačila premeny, ktorými 
prelia, na čo sa v jednotlivých etapíir.h 
zameriavala, čim bol skladaterom text. 
eko a nfm pracovali, aké výrazové pros
triedky volili. Ukážky z vokálnej tvurhy 
L. Holoubka, I. Hrušovského, E. Suchu
la, L. Burlasa, T. Salvu a M. Bázlika 
Yhodne demonštrovali teoretické výcho
diská. Dr. I. Mačák zo SNM v Bratisla
'fe hovoril o zamerani a spôsoboch pfá
ce na výskumných ústavoch. Zdôraznil 
uutnosť medzfodburovej spolupráce a 
ked'ie u nás tiitl1 nie je e!te dostatočne 
rozvinutá, musíme sa na iiu prípravo-

Jozef Tvrdoň: 

va( podobne ako sa pripravujeme na 
disciplinu už pri s túlliu na vysokej ško
le. 

Mladí muzikolúguvia sa prezentovali 
krá tkymi š túdiami u vybra ných dielach 
sú~~snej s lovenskej hudobnej tvorby. 
E. čunderliková sa snažila na česk04ilo
vtmskej predohra A. Očenáša postihnúť 
nielen jej ideoví1 podstatu, ale i hudob
nú matél'iu a spôsob spt•acovania. M. Bul
la ukázal na Novákovej skladbe Aby 
bol život na zemi, ako dokázal sklada
tel re!ipektovať tektoniku i sémantickú 
stránku textu. Takýto prfstup sa mu 
ukázal ako typický v celom kontexte 
vývoja slovenskej voká lne j hudby. Hud
bu pre klavfr a sláčikové nástroje od 
l. Zeljenku analyzoval L. Kačíc, interpre
tačnú stránku si viimla T. Okapcová. 
Príspevky L. Sustykevlčovej a M. Flilde
sovej o Hudbe pre bas, komorný or
chester a klavfr od J. Ma lovca patrili 
k najlep!iiemu, čo sme od mladýcp mu
zikológo.v počuli - jasne formulované 
myšlienky. koncízny pt•ejav, vystihnuté 
jadro kompozitne j práce, t refné hodno
tenie interpretácie. V. Chalupková a Ľ. 
l\1ichalková sa zaoberali skladbou H. Do
manského Fragment klavfrnej sonáty, 
ktorá mala premiéru na Týždni novej 
slovensl<ej hudobne j tvorby vo februárí 
t. r., podobne ako Hudba pt•e husle a 
orchester od L. Bul'lasa, ktorá bola té
mou refm·útu Ľ. Chalupku. Vietky pred
nášky boli uvádzané ukéflkami skladieb 
z magnetoiúnov6ho záznamu a Jalavne o 
sklaiiiJách, kde bul prítomný i skladater, 
sa rozvinutá zivá diskusia. 

Viac ako 30 účastnikov seminára (boJ 
li pozva ni i mladi českí muzikolúgovia, 
kolegovia z Maďarska, adepti hudobnej 
vedy a členovia ZSS) privitalo rozlirenie 
pracovné ho programu o časť, v ktorej 
informujú pracovníci odborných prat:o
visk o špecifikách vlastnej práce. Pra
covníci hudo bného vysielania Cs. r ozhla 
su H. Domanský a E. Cárska priblížili 

Leoš Janáček 
a Slovensko 

n. 

K .,republike" patril 
a l Skaličan Pavol Bla· 
ho, osobnost múzická 
a osvetárska. Význam
ne prispieval k šire
nlti slovenskej vzde
lanos ti a v Luha· 
čoviciach snažil sa 

"Jiei!iť, teliť, budiť, lámať putá, privinúť 
llratov a sestry, presvedčovať o jednote 
krvi, dokazovať kultúrnu jednotu česko· 
alonnakú a rodné bratstvo", Ľudovú pie
seň interpretoval pekným t enorom všade. 
kde sa mohlo spievať: na svadbách a 
krstinách. v spoločnosti snobov 1 serióz
neJ Inteligencie, v českých mestách i za 
oceánom medzi Slovákmi, spieva l tu No
rakovi 1 Janáčkovi. 

V Blahovej koncepci{ 'československej 
; zátomnostl tvorlll domina ntu divadelné . 
plesňové a agitačné akcie, D. Jurkovič 
zasa vytváral "architektonic ký penda nt" 
k literárnym pre javom Ml'Štfka, Preisso
.vej a k skladateiske j práci Janáčka i No
•6ka, k plátnam J. Oprku a sochám 
F. Oprku, k osvetá·rčen!u F. Mareia, E. 
Machove! a pod. Svojimi architektúrami 
ukázal, ako možno preniknúť do pr in
:Cipov ludového s taviteis tva, takže vhod
ne zapadol do výboru Janáčk·om orga
nizovanej národoplsnej výskumnej akcie. 
!.l\ nim vystavaná Slovenská búda v Lu
hačovlciacti, kúsok Slovenska prenese
ného na Mora vu, bola burzou piesnf a 
prostredfm, kde vzdelanci oboch náro
dov zaprisaha l! ptesilamt a tancom ie
den druhého, dosvedčovali s l bratstvo 
a súhlasné znenie bratskej l ásky v du
'lach, 

Za svojlio učiteJa pokladal Janáčka 
slovenský skladateJ Frantiiek Dostalik 
(1896-1944), bytosť talentovaná, premýš
Javá. ale 1 kriticky hlavatá, n edlscipl!
novaná a rozpoltená . Jeho spomienky na 
Janáčka nie st1 úplne vierohodné, ale 
poukazujú na kontakty a vzájomné po· 
rozumente: .,Miloval ma od počiatku. Pá 
i!llo 18 mu hned to, že som z Detvy". 
Dostalfkove listy Janáčkovi stl čisto sú
kromné. Nemôžeme overiť, čl Janáčkov 
názor Dostalfk tlmoči verne, no citujme 
ho: .,Vy Slováci musfte mať al v odbore 
umeleckom svojich fndt". Obdiv Janáčka 
sa napokon odzrkadlil a l na Dosta!Iko
vom kompozičnom št~le 1 v názve rovniJ· 
menného symfonického diela .,Dunaj". · 

Kvantita ti v ne boha tá 1e korelponden
cla A. Kolíska s L. Janáčkom. )anáčkove 
listy Kolfskovl sa však nezachovali. Ten
to netlnavn~ organizátor s lovakofllsk'9ch 
podujati by bol najradšej začlenll Ja
náčka do v'9vota s lovenske! hudby. Hoci 
sl vážil a l Nová ka, Janáčka pokladal za 
,,majstt·a všetkých majs trov" a p re javil 

zvedavosť na Janäčkovo hodnotenie no
vákovskej moravske j š koly: "Jaký je Váii 
pomi!r k Novákovi? Co soudfte o ieho 
práci slovenskli? Co Iste di!lal v Novém 
Ml!ste nad Váham? Jakli jsou podrobnos
ti o Va!li žádosti stran shfránf pfsnf v 
Uhrách a zákaz Apponyim?" V snahe 
pochopiť ]anáčkovo prehodnocovanie 
svoj bytných folklórnych ldiomov etnik 
moravského t eritór ia pýtal s a v r. 1908 
Kolfsek na Individuálnu hudobntl reč 
Pas torkyne, na jmä na to, čl jej podkla
dom sú s lovenské Iudové Intoná cie. Ne
s kôr sa t eš il z myšlienky prednášať v 
pražske 1 Moravsko-sliezskej besede na 
té mu .. Janáček a Slovens ko" a eš te v ja
nuári 1918 vys lovil lútosť, že Janáček 
tomu nebol naklonený: "Vás jsem vždy 
spojoval se Slovenskom. Myslel jsem to 
dobre i co se Vaši osoby týče i co do 
Slovenska". Janáček akoby uhýbal chys
tan~m Kollskov ým putám: chcel, aby je
ho hudba .,byla co nejblfž duil českého 
lidu". Etnomuzlkoiog!cké záujmy živili 
)anáčkove knnlnkty s profesorom Unl
vet•zlty Knmenského v Bratisla ve D. Or
hun , s prat:uvnfkom Matice slovenskej 
K. Plickom a zheratefom, riaditefom ska
lickel meštianky H. Bfmom. Orel sa ra
dil s )an áčkom , aké fonogra fické prfs tro· 
le by mal zaobstarať pre katedru mu
zlkoló~ie, aby pre budtlce ~enerácle mo
hol Z!';Pisat "zmfrajfct 11ovensklí pfsni! 
lidové' . Pr i prlležltos U Jancí.čkov~ch 70. 
na roden!n d1·. Meznik v mene lludobného 

rozhlasovú prácu hudobných redakto
rov a podrobne informu.va li o typoch 
hudobný~;h relácif. 

Odborne fundovaný referát k problé
mu textov an)!aiovanej piesne priniesol 
P. Brhlovič, ktorý otvoril posledný deň 
seminára. Na historickom zázemf dotkol 
sa úskalf, ktoré prináša pleseň s poli
tickým obsahom. O. l. zdôraznil, že tex· 
tová l hudobná stránka musia spliaať 
požiadavky náročného umeleckého ure
javu a mať neustále na zreteli spoločen. 
skú funkciu Y jej najrozmanltejlfch for
mách. I . Wasserberger uviedol ukážky V. ZI TN~ 

Niektorf úl!astnicl seminára n1ladých muzikológov pred kaiitielom v Dolnej Krupej. 

odboru Umelec ke j besedy upovedomil 
:>kladateľa o prlpravovan~ch podujatiach, 
ku ktor\•m mala prispieť l Qniverzita Ko
menského prednáškou D. Orl!l. 

Roku 1922 na odprúčanie Janáčka ! 
Nováka pri jal K. Plicka mies to refe renta 
národopisného ťldboru Matice s lovenskeJ 
a hneď sa dal do prlekopnickej zbe
rateľskej Pl'áce. Madzi MS a Janáčkom 
došlo potom k výmene zdvoril~ch listov. 
t~kajúclch sa zberateiskej činnosti K. 
Plicku: "Ida mu to dobre a postupuje 
celkom podla V alej metódy . . . Dobrou 
pomocou pri tom je mu velká zbierka 
teitoY, ktorá za dva roky nazbieral ne
bohý Andrej Ha_Jaia. Zbierka má asi 
20 • i!faiel • • • Plicka si obyčajne od pt
ie texty pieanf & dediny, do ktorej chce 
fsť a tam k nim zfskava nápevy a vedra 
tobo zapisuje l nové. Pretole má nepla
tenú dovolenku, poukazujem mu mesač
ne 700 Kčs. Myslfm, ie by sme sotva 
neili niekoho 1lícejlieho". Pllcka pokla
dal za povinnosť optsat }Hnáčkovl svoje 
zberateľské skúse nosti a upozornil ho 
na krásu vrchárskych plesnf i poďakova l 
za starostlivosť o svoju osobu: "Za Vái 
Jaakuý pl'fpis Matici jsem Vám zavázún 
oddaným dfkem, dodal mi mnoho opti
mizmu, jeho! je tolik a tolik poti'ebi na 
mých pouUch". Na far r . 1924 poslal Ja
náčkovi na zhudobnenle 6 Iudových ples
n t z ťlkolla Trnavy a Nitry. 

Zachovaná korelpondencla pracovní· 
ko'f SND (B. Jai'ábka a J. Hurta) s Ja
nái!kom umožňuje vniknúť do zákulis ia 
príprav bratis lavských premié r Pas tor
kyne a Káte Kabanovovej. Dozvedá me sa 
napt•!klad o počte č lenov zbor u a orches
tra, o obsadenf úloh l o honor ilroch 
s kladateJa za Jednotlivé preds tavenia. Do 
bratlslavsk~ch divadeln~ch sporov v s ú
vislosti s O. Nedbalom pravdepodobne 
nedovidel, preto nepodrobuJeme kritika 
jeho jednoznačn~ pt•fklon k M. Zunovi 
s lovami "NečestnE! odstaven~ Zuna". Keď 
však Zuna odiš iel do Polska a chysta l 
Pastorkyiíu, Janáček sa zdôveril M. Bro
dovi: "Ve Lvovi! chti!l!, abych zaprel, že 
jsem Cech. Pak by dávali Jenufu. Chtiili 
ze mne Slováka a la Hlinka nebo Jeh
liczka. Poslal jsem jim psantčko, které 
sl jlsti! schovaji". Z lls tu od M. Zunu 
som vyrozumel, že sa s Janáčkom s tre 
tol len dvakrát: prvýkrát v Brne, keď v 
mene divadla prosil o súhlas k predve
denlu opery Káťa Kabanovová a druh~-

Snimka: V. Adamčiaková 

krát v Bratis lave na generálnej skúš ke 
a večernom preds ta ve ní [ r. 1923 ). Vtedy, 
spokojný s úroviiou predstavenia, na • 
p\sal K. Sti1sslove j: " Dávali tam nejkrál• 
niíji tuto moji práci. Krásniíll nel v Drni, 
krásnii ji ne! v Praze. Bratislava se mi 
zalíbila. V Brne mne nenávidf, v Praza 
závidf, ale v Bratislave návidi rádi". 
Korešpondenčné kontakty s Myjavi!a• 

nom Jankom Cádrom, riaditeľom krem• 
nické ho ~ymnázla H. Stniilom a knih• 
kupcom V. Buiíatom z Bo lkovic na Uher• 
s kobr odsku sú motivované ponukami tex
tov na zhudobnenle. J. Cédra, sekretár 
svajčiarskeho splsovateia Rlttera, bol by 
ochotný preložiť do slovenčiny drám.v 
$VOJho chlebodarcu, I-1. Stave! ponúka l 
libreto o úurkovi Langsfeldovl, bojov
níkovi prot! maďarsk~m honvédom v re
volučn~ch rokoch 1948-49 a V . . Buňata 
poslal r. 1919 janáčkovi Sládkovičovu 
"Prosbu" . janáček si načrtol nle~olko 
nápevkov, ale do komponovania sa neJ 
da l. Nevábila ho ani jánoštkoYSká te
matika - libre tá K. V. Prokopa a F. 
Svobodovej·Goldma nnovej nechal bez po, 
všlmnu tla. 

Slovenské ľudové plesne poznal laná· 
ček z ~utopsi e l z druhe j ruky: mal 
zbierku Sušllovu 1 Ko ilárovu, ti ež Kada 
vého Slovenské Sllevy a sám sl zapisul 
plesne z okolia Rovného, v Brne mu 
predspevovala Slovenka Eva Gabelová. 
Z arcbfvneho materiálu a korešponden• 
cle sa dozvedáme o Janáčkov~ch spolu· 
pracovnlkoch H. Bfmovl, F. KyselkoYej, 
M. Zemanovi, }. ternikovl, J. Doufaliko
vi a vieme o sk ladate rov9ch ces tách za 
fudovou ples t,ou do Velke J. Vysoko oce
iiova l p rlmr.šov T. Trna a S. Dudfka. 
Zá pados lovens ká pleseii dokonca ja
náčkovi vyhovovala a ko prfklad, keď 
c hcel objasniť svoj pojem .. prap!seň " a 
dokáza ť, že sčasovacf zá kon plati rovnA
ko pre reč ako pre spev: "Je kral na 
jihovýchodnfm pomezf Moravy. mezi Kar
loviceml a Turzovkou, Makovom, kde poe
tickým vzletom mluvy do zpävu 1 si!a110· 
Táni mluvy do zpiivu pi'ocházf. Neznaif 
finého zpilsobu zpfvat. Jo v tom pratypu 
pfsni! starobylost ducha". Janäčkov ná
zor, že ľudová piesei1 vznikla z nápev
kov reči ne možno absolutizovať a sám 
s kladater zdOrazľloval, že z nápevkov 
reči vyras ta jú zv vča lne Iba počiatočné 
motivy plesne. 

[ Pokračovanie v budúcom čfsle. ) 

Koncert z tvorby Leoša Janáčka 
Do rámca osláv 50. vý

ročia 1ímrtla Leoša Ja
náčka sa hlási aj kolic
ké konzervatórium. V 
dramaturgickom pláne · 
koncertov pre tento škol· 
ský rok nechýbal ani 
program zastaven~ v9-
lučne z tvorby L. Janáč
ka. V programe koncet·· 
tu odzneli skladby: cyk· 
lus s kludie b pre klavíľ 
Po zarostlém chodnfčku . 
Zdenčlny veriace, Vzpo
mfnka, Pohádka pro vio
lončelo a klavfr a Con
certino. Účinkovali : J. 
Llchdrod, M. }uralov
sk4, T. Szakol, A. T6tho· 
"' (všetci klavfr z trie
dy prof. P. Novotného), 

P. Simčfk (violončelo, z 
t1·iedy prof. J. Duddu). D. 
Santovjáková ( klavir, z 
triedy prof. V. Tichého J. 
pr of. M. Dravecká - kla
vlrny sprievod, komorné 
zdrulenie dirigoval prof. 
R. Skfepek. 

Starostlivo pripraven9 
program umožnil pritom
nému publiku znovu sa 
:wmyslle ť nad tvorbou L. 
) a núčka . uvedomiť sl ty· 
plc ky janáčkovský kltt 
vírny s loh. plný ne:Z nef 
a pôvabne j me lodiky. 
preslaknutý snivosťou a 
fednoduch9m vy jadrova
nim. Z jednotlivých v~ko
nov bolo cftlť nielen do
držanie notove j predlo-

h y, a le predovšetú'm 
snahu pretlmočiť tak ty
pickú skratkovitosť. kto
rá musi očariť každého 
poslucháča. Jednotllvf 
účinkujúci študenti 
š koly sa svojich úloh 
zhost ili veľmi dobre a 
dokázali, že túto hudhu 
mulú r a d!. že k net majú 
vofml b lfzky a srdečn~ 
vzťah. Koncert potvrdil. 
tn k a ko už viaceré v tom
to š kolskom roku. ž~ 

umelecké v9sledkv školv 
stúpa lú a že školA sa ol
ne zač l eňuje do koncert 
né ho diania v mesle. 

S. CURlLLA 



• 

SlOvenská filharmónia 
20. a 21. IV. 1!178 

Drilma tur g iil týchto dvoch podu jat [ 
zuhľi!dl)ovaiR dve jubi l eá: 75. výročie 

narodenia Arama Chačaturiana a 50. vf· 

ročie smrti r.eoia Janáčka. Za dirigent· 
ským pultom stá l craJší jubilant - pl!f. 

ct P.siatnik Zdenl!k Ko~ler. Obecenstvo oča

héi Vil nd Kosieri! n11vsed ný umelecký z:\ . 

:lttok a dočkAlo sn ho aj v tomto p rf· 
nnd P.. Kon rert mn l vyn ikajúcu A neusl<í· 
l e vzostu pmí (ll·ovet' t . 

Ci predohra k Smetanovej opere Ta· 

iomstvo sa svojím umeleckým n ábojom 
vvmvkala z be7nej koncer tnej pra xe. 
l-:osler akoby tu v skratke demonštroval 
tl·pické čl'lv svo iho umeleckého p rfstu· 
p u - srhopnost posti hnúť obsah clieln 
A sklada tr.rov z:l mP.r, ku ktorému prld '31 
vdklt dávku prirodzr.11P.ho muzikantské· 
ho tvorivého tAlentu. Rovnováha umťJ· 

l ec kej rozvahv a citu a 1 na tejto - čo 
do rozsahu pomerne skromne[ ploche -
:;a výt·azne prejavovala. V úvodnom úse· 

k 11 sme pozna ll Košlerov zmysel p r e ne
násilný dramatický pátos. v ďalšom hu· 
dobnom rozvfjan! živý. elegantn~· a brl
Jnn tný pre jav so skvele vybudovaným dy
llítmlck ým narastAnfm. 
Janáčkova Symfonletta odznela ma

ximalistick ým požiAdavkám nahrávantn 
\ 'Vllovuj úcom techn ickom 1 umelerkom 
stvárnenf a at mosfére. Bol to g r and ióznv 
t111dobn~ vertok plný pá tosu. vzruchu. 
r Adosti zo života, prekypujúceho tempe
r amentu. drn matick ých k on fl iktov 1 me
l Anchol ickej meditlírie. 

Jnponsk íi kl l tVi r iSLH Ken Ara sA jP.d l· 
nt~čne predst<wil v Chačaturlanovom Kla
vít·uom koncerte. Fasc inovnl mnohotvát·· 
nym tvorivým p rfs tupom . Po stránke 
technickej mu n emozno n ič vyčítať: hrHl 

s dokona lou suverenitou. čisto. so zá 
vrntn ou presnosťou, istotou. a tam. kde 
si to stavba dieli! vvZrul ovala. aj s ro
bustnou sil ou. Dokonnlfí virtuozi ta slú7.1· 
In mu však prociovset·k ým na umP.Iecké 
a muzikantské dotvi:iran ie diela. H r11l 

oduševnelo. citovo ušTAch tl l o a vždv s 
t vorivým nadhľadom a na jmä s pocho
pením p re typické zmtky ,gruzínskP.j a 
11rménsk ej Tu clovej hud llv. Nad celou ie · 

ho in terprP.táciou nk obv sa vzn:\šala oso · 
bitá filozofická hlbk a, vlastná ví•knnnnt 

na jväčších. Kosier ctt l ivo. s pochoprm fm 
dokázal v~· s tihn ít ť v sítl ade s klaviristn· 
v i·m prístupom tP.mpentmP.nt, kolorit a 
osobitú melanchóliu Chačatu ria novt! j 

ltudby. 

27. a 28. IV. 1978 

Eduard Fischer jr. spolu so Z. Košl P.· 
r om v tet to sezóne najfr ekvcntovclllejšim 
mtmoiJrat tslnvským clirigEmtom nn nocl u· 
j11 liaciJ Sr'. Na roztlie l ud Kosle rn. vy
stupu je vsnk vžrl v s Iným telesom. Po 
Sl\0 Žilina a po koncerte so SF pred· 
sta vi l sa aj na i; Cit! Pražských kumur· 
ných sólistov. Tento r.nsc!millH je svojf111 
zlozenun veľmi podohný. ak nie totož· 
ný. so SKO. lenže ako uz !.ilmotný na· 
zo v prezr<'tdza, jeho č l enovia ma 1ú sólis
t tc ké ambíc ie. Obsa clfmiP. tclesH v ním· 
c i jed ného koncer tu dosť variu je a n i 
celkový zvuk ( na r ozd ie l od SKOl rc 
m en ej bt•i lnntný. vlftľ:nejsf a inkllnui0 
sl\<l r ku komorn e! i nt imi te. Konečn e l 
celkovít clramallu·giu svojho vystúnenlll 
v vbudovali hráči na ocllisných · pr incf· 
por.h. 

ú vodn /i prekrásna Telemannova Suita 
in D pre sóla , slál!iky a čembalo svo· 
jtm charak terom plne zodpovedAla Zil· 

m eraniu telesa. p re toze dáva mozno,;ti 
sólovej hrv knzdej skupine nástrojov. 
Z n ich vyzclviltujeme pr ieboiný výkon 
jedinej ženy st.thoru - Sf)l<Unclistk y, t l.'iu 
l !.Ólistov l v Sltrll han clc i živý, optim is tiC· 
k\'. prav ý IJIJ J ' knvý p;'ttos účtnnc VY· 
Zrll' iltui ľlt·t ví•kon di rlguntil Ftsclwra. 

,\tr rl ktivnos.ť v ystítp Cll tŕt Pra žsk\,r.h ko
nwrní•t lt sólistov pust l ftOva lo hosťovnnlc 
sp t(•lwvéhn hoho jistu Heinza HolliJtet'a 
(Svajl:ianko). O jr.ho vý kone možno ho 
voriť len v supP.rla tívoch. Krásn Y. vyrov-
111111 1' tón. n e(muvný d\'Ch. p rir.hojn ý tem . 
pt. ram entn ý vý lwn (vo Vivaldiho Koncer
lc C dur ho holo azda až pri v P.ľal " 
id e:idna suvereni tl t, k torti mu umož t1o· 
v;tia clnslova sl po lwi\vať il vychntn li vať 
fa sl'inujtíce nuansv kvalitného tónu. je
ho priAm živelnému mnzicfrovanlu do· 
k ltz.nl sa Fischer veľmi pohotovo pr i· 
spélsobif. llolllger je si lnou individuall · 
t ou. s akou so u dVCIHirov str etneme 
m ftloked y. Po ncobvč11j ne živom a st r · 
hu j(tcom ViVé!ldim prN1 stavi l sa v kom· 
J)OZfCi i Lnci!ttHI Beri u Sequenza vn. per 
oboe solo. v ktOJ'P. I prcuktizn l z11 sústav · 
ného znenia jP.dnf',ho tónu ce l(!, priam 
nevvčerpate l nú. palr.tu technických a tó 
nov \-ch figurftcli 11 oztl ŕ\ IJ . Dokázal tút o 
pozor ultorln(t kompoz i čnú štúdiu hra ť ~ 
Iskrou. pr~vÝm tvorivým zaujatím. s yv 
r1nnou d é\ \'kou c ttovP.ho dotváran iA . Bol'! 
to ideálna a preto l presved čivá Inter · 
.-ettcia ••ntaar.clne1 •kladb.Y.. 

S~stakovičove Ove skladby pre sláfi · 
kove okteto, op. ll v orig i ná lnej úpravP. 
Pt'f) sláčikový orcheste1· urnožt'íova li čes 
k ým umelcom pr11vé nadšené k omorné 
muzicírovanie pri vysoke! technickej 1 
výrazove[ úrovni. 

Vo Fantázii pre violu a sláčikový or
t!hestet• od Ivana Jirku sa p redstavil ako 
sólista Hubert Šimi\ček. KoncepCill sk lad 
bi' Hkohy zohTi!d t)OVill!l l l VVII~ÍVi!lll cha· 
r~1kter intímne jšieho tónu violy. Preld· 
v.tlo sa to v prevohH k on templatfvnej Jy. 
l'lkY. k torá Sf! v d ynn mickom priebehu 
dostáva la do vzrušr.ne ji!ifcll poloh. Jirko 
nie je typom. k l'oťý n11sflu hľadá nové 
zvukové kombinácie. skôr sa prikllí i'ía ku 
tt·actícii. Doslahnnté pozície dokážP. všflk 
presvedč i-vo zú 1·očlt. Sólista sa zmocnil 
Ji r kovho filozo fického obsahu d iela s po
chopent m, s vysokou k u l tlvovanostou a 
imponuj (tcou tecbn ickon pohotovosťou. 

V záverečnej skllldbe večP.ra, u nás 
tem er n eznám P. I Mozartnvej Serenáde 
D dur (KV 239) op!llovne zažiarilo F i 
schm·ovo dirigentské umHnie. Pod jeho 
taktovk ou Mozar t splr.val. bol kul livu· 
Vilný. noblesn~. žiArivý. v Menuete zdr 
žanlivý, ale presn ý, vo fini'lle Tahký. n ie 
však bez restov nnjmil v jP.dnotnosti zvu. 
k u sprevádzajúcich hlbších nástrojov. 

-l k-

4. a 5. V. 1978 

Sú d iela, ktoré poznámP. vi ac ako Iné. 
k u ktorým sme sl už clilvno nAšli dôver

n í• vzťah. ktoré v ni\~ kerlrko fvP.k vnít· 
to rnP. zaznej tí. Vrac iame sa k n im rAd i 
ako k starém u dobrému priaterovi. ' o 
~(tčasne si mvslime, žP. tli to dôverná znR

l ost u ž nemó~e p riniesť ni č nového. že 
vsetko s11 iba zopaku je. A zrazu s p r e· 

l<vapením zisťlli~JnH!. že každé ďnlš i e 
stretnu tie je inP.. že le svojím spôsoiJom 
nové. ollohncujítce. A neopakovate ľ né. 

\iari takto mo;tno uvaiovať i o ~t re t 

nur! so Smetnnovým cvklom svm fonic
k ýc h bii sní ,.l\fá vlast" na cfAlsom aho· 

nentnom k oncet·t r. SF (4. V. 197111. kde 
toto clielo odznelo v nastuclovu ní orches
tra Slovenskej filhnrm(utie s di r igPntom 

nár. umeh:om Ladislavom Slovákom. 
Cím oplH zaujn i A t itto dôverne znií ma 

hudba, č im navvse zapôsollila okrf'tn svo- · 
je j vl<t stne i vn(tt ornel si ly? Predovs€'lkým 
ci t livým pretlmočením. n evsednou pli!S· 
t ič nosťou. interprP.tn ční•m ma jstrovstvom 
modelovania jed no tlivýc h hudobných ob· 
rnzov. NP.š lo ibA o pednk t nosť cl vnamtc

kít. r vlmlckú. intonnt.n l t. o v\Tazovú vý · 
~tižnost' a čisto lll l!rv. To sa n alwninc 

očakiívH od ka ždúho dobrého koncertu. 
V tom to prípllclo sa drri~entovi podarilo 
vmes ť do hud by pulz života. dosiahnuť 

suJtcst ívnosť p redstav ivosti u poslucháča. 
evokovať p lnohodnotové vnímanie br.z· 

prostredného záži tku . 
Vo vyj11drenf majP.státnej vznesenos

ll Vyšeh r ad u vvnl ko l ci t pre mieru. dl'> 
CP.ntnosť krP.shy lli~torlr.kej f reskv hcz 
pompť!zno~ tl. Obraz rldvnej min ulos ti :;o 
svmbolmi slávv a ve ľ kos t i sa č rtal Hkll· 
by v hml istom opn rP.. Ohraz. ktorý v vvo
l(tva záži tok. r ezonulúr.i najmii vo vnútri 

č love k a. 

Vo Vlta ve bolo mo7.no obd ivovať hra
vosť plynu l ýc h hmlnbnýcll p lôc h, opoj

nos ť rvt mic l<ých mir.st l jemnú. č i stú 
vrúcnos ť kantilP. n. V podobnom poetic· 
kom slvárnenf oživall al jednotli vé de
taily obrazu .. z českýc h luhi't a hájíl~ . 
s!dbené do harmon ick e j jednoty. V oboch 

!tadobn\•ch symboloch česke j .kra ji nv a 
je j rudu dominoval typický k o.lortt . zdra 

Vá muzikali ta, pri r odzen á vrúcnosť . 
N cobvčajne plasti cky bolo v ymoclelo· 

V!t n á Sftr ka. Ko nfli kt ové momenty; d ra
tnatick é n<tpiitie i vá šnivosť J)ríiJchu l e· 
gendy sn vinuli v p l ynu lej a JH'irodze· 

ne r náväznosti. mali silu spon tá nneho 

u presvetl č ivého úcinku. 
Ideové a kompozičné v rcho l v cyk lu -

Tábor a Blémík - boli vrcho lmi a 1 v 
I nt e rpre tačnom pofiatf. H lavná téma hu
sitsk P.ho chorálu. motovicky pulzu júca v 
ce lom tolw hudby, l ogicky vied la· ku 

~ raclač n ým v rcho lom. tva rovan ých so 
zmyslom pre spt· lívn osť proporcií. s dô· 
r11zom na t)či nnosť vnútorne! sily huclob· 

n ých sym bolov. 
Hlboká výrazová presvedči vosť, č istota 

súhry, stýlová vyhranenost - tak asi 
možno charak terizovať výsl edný dojem 

z In terpretácie. Premyslenost. citlivost a 
úspornosť charakter izova li každé cHri· 
gentovo gesto. V celom naštudovan! Sme. 

tanovho ~en l á l neho diela dominovali! 
11 celen á koncepcia . precfzna vvpracova· 
nosť rl cta ilnv. tvorivý duch a hlboko mu 
zik álue cítenie dirtgentsk ej osobnost i. 

Z, B. 

Absolventský 
recitál 

vefkol epost l 11vodu sklaiiby vystrteda·tt 
pekným kontras1ovaním charakterov od• 
llSn í•ch tancov. Pritom preukázal a · sD O· 
ľrlhlivú a samozrejme zvlád nutú technl• 
hu. V prejave - sprevftdzanom pre~ · 
nantným r ytmom. energ ic l<{•m náhoiom. 
vy vľtzcn ~·m tempom (n ie všal< v znwsle 
tvpiclwj dobovej bachovskel motorickej 
pu lzác ie) - akoby sn spCIIal h lbšf ponor 
do orga nizmu diel a s m ladistvým vzle
tom a nadšen fm z hry. 

Márie 
Lenko vej 

V sldndbe F. Coupcrlna Les foli es 
Fra nca ises. ou les Dominos čembalistka 
nofíat!m a vofhou re~istrov nechala pre
hovoriť svoim u zmvslu p re fa 1·ebné nuan
sovan1e. 

V Sonátach B dur a g mol od D. Cl· 
rna rosu a p r edovšetkým v Sonátach 
D dur a d mol od D. Scarlattiho domi · 
nova l i značné technické p redpoklady In· 
lernt·etky, na základe ktor\rch dokáza la 
M. Lenková jemn e a ľa h ko vykresliť 
ornamentálne zdobenie melodickej lťn le, 
čo dodávalo skladbám pOvab. 

Sutta starých tancov z levočského 

Pestrého zbor níka v típrave l. HrušOV' 

ského sa v podan! Interpretky vyznll• 
čovala p lasticitou. dosiahnutou n äleži' 
tým kontrastovanfm a t empovým nuanso

vanfm. 
Predvedenie šiestich skladbičiek _, 

výber z Ba,gatel D. KardOŠII - na čem· 
bale pôsobilo zvláštnvm n~dychom. kto
rému však p redsa len ch~bala n r ieraz• 

nosť klav!rneh o podania. akú máme za• 
fi xovAnú z origin{Jlnej verzie di ela. 

M lmlé interp relaf.n(! čr.mbn l ové ume· 
111e na Slovell!okll sn p rezentu je nádc l· 
n ými pretl stavite lkami. z ktorí,ch ~a 
JU. V. t . r . v Klnrlskách úspesne uvi ct.l· 
lu M ái'Ja Lenkovii - na recitáli. zAv t·su 
júcom jej štúdium VSMU. 

7. mála slovP.nskvch sítčRsných diel ora 
čembalo zvolila umelk yi'ía sk ladbu 
r. H rusovsk ého Sonl\ta ll modo clAstco, 
kt01·er premiéru uvied la na toh toroč• 

nom Tndni novej slovensk ej hudobnej 

tvorby. Sonáta n ie le v pravom slova 
zmys le k lasickou, nle nemožno ju radtf 
ani ku skladbám tzv. nove j hudbY. Svo· 
jou bezprostred nosťou. zá roveľ\ však lo• 
glckou v ýstavbou konvr.novala sn áď naj. 
v iac naturelu In terp r etky. jej hr a, nre• 

lavujúca sa nevvčerpateľnou energ iou, 

prirodzenou muzlkalltou, samozrejmvtn 
zclolávan!m techn ických problémov a 
r ytmickou presnostou bola umocnená 

zciruví·m sebavedom!m. M. Lenková pre· 
svedčila , že je velmi ta len tovanou ab• 

solventkou mladého čembi!lového odbo· 
ru na VSMU. I.IBUSE BYDLOŠKOVI 

Cemhalistka p rejuvovnla záujem o 
čembn lovú h r u už nn košickom kontct·· 
Vlttúr iu . kt.le stttdOVIIia klav!r ny odbor 
[ prof. M. Mašil<Ová -llemcrlwvá a P. No· 
volný ). Po r o/:nom s(tl<rom nom štúdiu u 
nx tnrného pedagôgu R. Gráca bola v r o
ku 1974 prija t[! tHI \ 'ŠMU, kde pracovAli! 
porl veclenl rn zasl. lllllell<vne cloc. ZuzA· 
nv Rú2ii:kovej a Róbr!rtu Gráca. u kto· 
rého tir.ž štúdium ukončila. 

Pr ogr·amovú núplf1 večera·. skllJeníJ 
sldadlwmi 17. stor ot.ia a dielami súčas· 
ne j sl ovenske j lntc.lohnci tvo1·1Jy. uviccll<t 
interpretkA Plll'ti tou c mol od jedného 
z popredn ých au torov sk ladieb pre čem· 
lJn l o - ) . S. Bacha. Nftlcžité vysti hnu liP. 

Romeo a Júlia operne 
Mi niopera Státneho tli

vn cl la v Br ne uvied la v 
apl'i l l l. r . premiér u Bcn
dovll ll si ngspie lu Romeo 
<t julia. /ii'l Renda {1722 
a:! 1795 J ;e vynikajiÍcim 
zjavom. ceske; luulo/Jrw; 
emigrácie. Teh o sklad'J:f 
sú predzvesťou fwdobn~
lw klasicizmu. Benc/ova 
tuorba ;e neobyčafne .~i
rokd. oQ.sahu;e klau/rne 
koncerty, sinf onie, husľo· 
vé koncerty , k omornf! 
skladby a nn/mil chrámo
ri!J kantáty, u k!Or!íclt vy· 
tvoril samostatnú f ormu 
neztívislú 110 / . S. Haclw 
vi. /ti'í Benda ;e u.Oznam
ným skladateľom u ob· 
/asti nemeck~lw sinq
spielu, clo ktortJho u.Quo/a 
sa zapísal prenikautíml 
úspeclrm. i pmfich prác. 
Ako skladaLP.ľ pres/(wil 
t i ež meloc/rámu . nryšlien· 
ku prevzal ocl /. 1. Rous· 
seaua. ale meloclrám.u 
oiJolwlil teclmik ou spre
uáczantJho reci/at1rlll. Z 
teho scénickríclr mein· 
drám sú na;diileilte;si e 
Ari adna na Naxe, Medea 
a Pygma/ion. pm teänrí 
malo u repertoári Zem· 
~ktJ diuac/lo rJ Bme v 
1 r ic/si {/1 !/Ch rokoclr . 

7. Bendoue; clramattc· 
k·e; tvorby uuleclla IJI'IIen· 
skú opera e.\te srn?J.\pie 
ly Romeo a Júlia l 19·10 1 

a lt'a/der ( 1974 /. V S!Í · 
tasnos/i sa prá/I /a k Ro 
meoui a Júlii na text 
qot l!ajského literálrl 
ľ'riedrichn Wilhelma Gol 
Iera. znalca a m.ilormlka 
francúzske; TitP.r atlíry. 
Gotterouo libreto pOll('· 
cl ztíua zo znúmelm Sira 
kespearoul!o námetu i /Ja 
r1iE'kol k o lz/armqcl! ~cén 
Spievané úlohy srí u pod 
.\late len šlrtri (Rom. eo. 
Júlia, Capellet, Laura l a 
dei sa odohráva iha u do-

me Cape/let ovcou a v ich 
rodinne; hrobke. K na;
podstatnet!seJ zme11e do· 
!i/o u záuerrJ: prelwderu e 
Júlie zabrtln l srm!ouražde 
Romea a /zíltin otec po· 
tom už nic nenamieta 
proti uzatvorenému so· 
bás u. 

fluc/lw sinqsp1elu clla
rakterizuiú preclou!ielkým 
rozsi ahle órie s /Joltato 
Nenenou meloc/ikou. No· 
uinkou ;e niekoľko roz· 
siahlych prckomponova. 
n!}CI! recitotirJOII s boha· 
tou instrumentáciou a uý · 
r aZ/lou melodikou. 

PremitJra /Jola u gothai· 
skom dvornom divadle 
25. sep1eml1ra 1776. O 
rok neskór malo Rendov 
singspiel na repertoári 
hami>ursktJ divadlo . kde 
sa hral dvantisľ r oh·ov. 
Nas/etloualo uvedeme vo 
Frankfurt e, Mannlleime. 
Berlíne a vo Viec/nr . v 
osemde~ratyc/1 rokoch v 
Mnícl!oue, J.ipsku . Drá':· 
rfanoclt. Kasseli. Br(!. 
marh , f, ii/;ecku . Gdai1~ku. 
Krá/ovci a Ri(Je. V roku 
1783 ho uuiedli u NosU 
rovom cliuaclle u Prali !! . 
Okrem tolto bol tentn 
singspiel na proqrome 
llll10il!ÍCI1 mal!íCII ~polot' · 
ností , z{l~lullou ktor!íCh 
sa doswl do Am.5terda· 
mu. Snlothurnu , Ode•ne'!. 
Ai u deväťdesiallfCh r·o· 
h·oclz ho l'asto ná/demP 11 

divadelnom repertotíri. l' 
l •e!itine /Jol prVlíkrát ur;e. 
dený 5. Vl. 19.'! 1 110 tr i 
nollrac/slcom rlivad/e. 

V Brne sa uJali Rrm 
dovllo sinqsple/u clingc t!l 
Václav Nnsek. režisér 
Emil Fr elih. scénu navr· 
hol Vo jtel'h Stolf <~ . kos
l ý m y josef JP.!f nek . ! Ju· 
hoslovan~kfi rei.isér F.. 
Frelil! patrí k s11etovtím 
propagdtorom niel en 

lw dby fuhoslovanskej, 
ale l t:eske;. Prei. voi· 
nou !tudor/Ol v Prahe 
opernú réilu , po voi,tll 
fi lmouú a skúsenosti zls
l.:cwa/ ako asistent v Sme
tanouom cliuadle. Potom 
sa pokúsil o samostatné 
práce, napr. v opernom 
diuaä/e u Plzni. Teho ma· 
terskou scénou sa stala 
opera u Novom Sade. ne
skOr u Maribore. Aj ako 
teoretik pozntí (!eské dl · 
uacllo ueľm.l dobre. V ob· 
sinhlon~ u.zí /Jere zo svo;e / 
publicistiky nazvanom. .. z 
dirJOdelného sueta" venu
;e ueľkiÍ pozornos( nie· 
len Pra/ze a Bratislavl , 
ale at Plzni. Gottwaldouu 
a Brnu /. 

Po hudobne; stránke 
dielo IJOlo pripravené 
ueľllr / storosllivo. Vh·usnd 
a út.-inná bola lo'relílzoua 
r!Ji.in. takisto ako ied'f!o· 
ducllá ~céna V. Sto/fu, 
h·torá plne zodpovedala 
re~i~(irorním zámerom. 
S fJPrJúcke IJIJkon 11 u novet 
inscenär ti boli uerm.t Vlf· 
r ovnan é. Vttnikla preao
u ~l?tk!i rn ja ros lava fanská 
(júl ia 1. ktnr·et l.:ultwova· 
nf' k ol nmttíry mali vt;ni· 
t,·atúcu úr oue11. Spievalo s 
"lolou a 1Je:peť' ,1ou mto· 
nai'nou čist otou. Nr>vfi lP. · 
•l !ll'l~la hrnen~ket oper11 
Olcl ľ!l'h Polflšek mohol 
u pl a/It ir 11 rílolze T<nmert 
stm / /yrrck rí tenor. 0\t(l(· 
né úlnhiJ orloierl / i ~r,t·r>t?ri 
/le~ na rírmmi: Vlarllmfr 
Kt·r!jt'' i k . Natúll ii Hn1!1ii iiO

v:i t\nn11 Bat•ov<'i a !lin 
l llitdll< 

Tuorconr in~rPná•' 'e 
r-m rl rHľaka :a pn?nrmre 
rohoto Benrlnuhr, d !P/a. 
.Vacluiawlí optif r1a ~t 'I'IÍ 
brnenskú tradíciu o~lvo· 

oaľ llllrlnhnú mi nul nsr. 

PE'ľRA fi EF:RF.N!W t' 

,· MESTSK~ PE.DAGOGJCK€ STREDISKO - kabinet hudobnej výchovy ~ Kosí 
c.tach uskutočnilO ~0. aprila t. r. stret~u tie so skladaterom fozefom Podprockým 
'\: bese,de oboz~ánul skladater a pedago~ kolíického konzervatória učitefov Hv 
11 ~1 ZDS so sv?lOU tvorbou, urobil rozbor niektorých hudobný l!h diel zo svojei 
d1elne a Ko~tcké kvartet o :rahralo ukážky z Podprockého tvorby v based 
hovor ili ai členovia l<oli~;k6ho kvarteta. · e 



S.PETROM TOPERCZEROM 

o interpretácii 
a interpretoch 

Pri nedávnej intei'Pl'etácii Beethove
noYho V. k lavírneho koncer tu p••ekvapili 
ale pr !Jii kultivovanou podobou niekto
rých úsekov. Neodk lonili ste sa takýmto 
prlstupom od svojho cief a: verne tlmoč iť 
požiadavky záznamu autor a? 

Mysllm, :Ze nie, naopak, podrobil som 
notový záznam veľmi dôkladnému, nie
kde aj k ritickému rozboru. V žiad nom 
prlpade som nechcel prekvapiť za každú 
cenu novou alebo or iginálnou koncep
ciou. V poslednom čase som mul muž· 
nost vypočuť si veľké množstvo výko
nov PL'áve v tomto koncerte. Niektoré 
boli V}'darené, iné menej a s niekto· 
r~ml som nemohol hned od začiatku sú
hlasiť. Tie, s ktorými som nesúhlasi l. 
boli väčšinou chybné v tom, že interp r.;t 
sa uchýli l v snnhe po veľke j zvukovosti 
11 ukázania svojich technických moznos
ti k f orsfrovaniu. Vznikli tak predvede
nia burácajúce, hlučné, niekedy 1 hr u
bé. Tomuto som sa chce l vyhnúť a pre
to som posunul dynamickú hladinu niž
·fie a tempo prvej ča sti som nepatrne 
spomalil. Týmto vznikol ove ľa väčši 
pr iestor pre narábanie s dynamikou i 
pr i tvorenf tónu. výr az sa stal plastic
kclšl a orchestrá lny par t dostal šlt•oký 
sym fonický záber. Naviac som posunul v 
sólovom nástroji do pozadia hudbu, kto
rá sa mt zdala ·nepodstatná vzhľadom 
k tomu, že v orchest rálnom parte na 
.tom mieste prebieha lll hudba, k torá bo
la tematická. Ai napriek tomu. že v no
tovom zázname bol o pre kluvfr predzna
menané fortissimo. Povnžu jem z hudob
ného hladiska za zau j{mavejšiu melo
dicky exponovanú hudb u v dvoch klari
netoch ako rozložené kvintakordy v kla
vfrl. 

V otázke zvukovosti musíme vziať do 
iívahy aj rozdiel medz! kvalitou nástro
jov dobových a dnešných. Keby sme 
postavili do koncertne j siene nástroj z 
doby Beethovenovho života vedTa kva
MtnéhG dnešného nástroja. bude hladina 
lntensrtv. zvuku nástroja moderného pod-

Hudobný 
archív l. 

Matica ~lovenská uyvt;a sústavnú a 
C!leľavedomú činnosť nielen v zhroma±
ctovant a spracovávan! archivnych mate
riti/ov, ale aj v ich uverejJ)ouant. K pub-
llkticlám, priná!Jajúcim výsledk y týkajú
c~ sa niektorých ~peclfických prob/~mov 

regiontilneho t šir~ieho charakteru, patrl 
flj Hudobný archív I. Zo zbornlka, k torý 
má snahu o periodicitu, uy~lt doteraz 
•ve č!sla. Hudobný archtv l/74 vydaný 
v Martine 1975 resp. 1976 (u publlkáctl 
sú uveden~ na r6znych miestach obidva 
rok.f/ vydania) prináša niekolko úva/1 
historick~ho charakteru a od týchto dva 
tematicky diametrálne odmn~ referáty 
zo seminára k otázkam využitia samo
činných pot:ltačov pri stúdiu ľudoveJ 

piesne. {Autormi týchto sú M. Ft l l p 
a autorská dvojica Ľ. Ba l l o v á a l. 
Ba ll o.) Pre náročnost a špectfll;nost 
problematiky t,tjchlo referátov Ich ne
zahrliu;em do hodnotenia. 

V historicke; časti majú niektor~ prl
spevk.l/ primárne materiálový charakter , 
sú prevažne popisom novoobjauených a 
doposiaľ nespracovan!íCh pamiatok a ar. 
chívnycll dokumentov. V oboch prlspev
koch E. M u n l á g a nachádzame niekto. 
r~ nov~ fakty. V prvom sa týkajtí. p6sob
nostl vežových trubačov v obdobl rozkve
tu meštiacke/ hudobnet kultúry v BanskeJ 
Stiavnicl {najmä pokia! ide o repertotlr ) . 
Druhý čltinok je v podstate popis ruko
ptsn/Jho encyklopedlck/Jllo slovnlka slo
venského učenca Iiieronyma Nécse11ho 
obsahujúci l výpis hesiel týkajúcich sa 
hudobnlkov a kantorov. Pre čitateľa a 
prtpadne l historika by bolo bývalo 
zmysluplnejšie hesl á vzfal!u júce sa k de
fintím česke/ a slovenske! l!udbiJ uviPSf 
v slovenčine. Príspevky E. K lem e n t l 

Sil • Pavlovi Gerengayovi ml. tl o dell· 

sta tne vysšia ako u ná~troia dobového. 
:.lakonicc som s1 toto poznanie ovetll 
a i o r i v v počul! záznamov na jvllčšlc h k lit 
viristov naše! doby, akými sú Emil Gi
lels. Bcnede tti Michelnn~e li alebo Alr·)· 
xis Weissenberg. Af v zvukovo na jexpc
novanejšfch miestach Im zni e ušľachti lo. 
tón je kvalitný, orientu jú sa viac na si · 
lu výrazu a úč innost celku ako na sil u 
zvuku. 

K akému výsledku dospel celosvetOYV 
h•end v interpretácii diel L. Yan Beetho
vena? 

V súvislosti s minu loročným beetho· 
'iCnovským rbkom bola teho tvorba ver
mi frekventovaná jednak na koncert
ných pódiách. ale al v produkci i g1·amo
fónových spoločnosti. Z toho si mo~no 
urob iť ucelený Óbraz o tom. ktor ým 
smerom sa uberá celosvetový trend a 
kam až dospel. Vo všeobecnosti le tu 
mar kantný ci teľný príklon ku .. klasic ké
mu", čo sa v konečnom dôsledku PL'e
lavnje voľbou miernejš!ch temp v 1'\ÍCh
i ych časti ach a v snahe po väčšej ZVII· 
kovei kultúre. 

Aký ie vál názor na súčasný stav kla
vlrne j interpretácie? 

Interpretačné umenie Ilko ce,Jok sa vy 
vlja ako syntéza mnohých výkonov. Ver
ké osobnosti . ako napr iklad Maurizio 
Pollini dokázu takúto syntézu uskutoč
n iť. U Pollin iho nalll'ávok vzn iká nanaj· 
výš objektfvnll a lnterp•·eta čnýc h ná
nosov pozbavená snímka. Je rovnako 
veľkým umeleckým zážitkom vypočuť si 
v teho podan! vsetky Chopinove etudy. 
ako aj k lav!rnu tvorbu Arnolda Schon 
berga. Myslím si, že ai pri vefm i prud
kom rozvo j i in te rpretnčn {i ho umenia ma
lú 1eho nahrávky velkú šancu odolávať 
času. 

Je o ds známe, fe ai v elmi Y6iite 

umenie Ar tura Benedetti Michelangelibu. 
Né:rmenill ste svoj názur? 

nách banske; dychove j hudby na Vind
~achte predstavu/ú serióznu heuristtckú 
prácu. Malá atraktívnost samotnej prob
lematiky však vyniesla na svetlo nzno~

stvo prticne zhromažden.Qch, ale niekde 
až odťažitých detailov { na;mä štúdia o 
P. Gerengayovi ml.J. Stúdiou problémo
v~ho charakteru, ktorti koncepčne inter 
pretuje význam hudobno-teorettck~ho 
t rakttitu kremnické/zo rodáka Stefana M o
nettiria, ;e prlspevok R. Ryb ar i č a. 
Autor čltinku podáva v esencovttet podo
be V!ísledky svote/ rozsiahlet kompara
tislicket prtice. Dochádza pr itom k ztl
veru, že Monetarius ( fedinlí renesančný 

lwdobn.tí teoret ik sl ovenského pôvodu l 
vložil do svo;ho pojednania mtilo vlast
ných, origlntilnych my~lienok, ale jeho 
význam tkvie v tom , že prepracoval nd
ročnú Gaffuriovú teóriu a tým fu spri 
stupn/l hudobníkom v stredoeurópski/Ch 
kra,intic l! , kde bola pol!Jfóniu v tom ča.\e 

len v počiatočnom .~tádiu vývoja. 
Rozsiahlu problematiku met odologi.c

k !íCh a l!eurisllckých probl~mov v riese
ní hudobných vztahov tesko-slovenskfícll 
nadl10dil f. Tvrdo 1t Množstvo aspek
tov a uhlov pollľadu, ktoré aut or štúdie 
v ntiznalcoch rozpracováva, svo jou sír
kou narúša rtimec ref erátu, pril:om mu 
nemožno upriet veľa zau jímavých čiast 

kových postrehov. Fol k lortstickú čirJno~t 
J. Kadavého seriózne a 'fundovane ro
zoberá 8. Ba n ár y. Samotnti problema
tika l sp6sob spracovania predstavuje 
aktuálny príspevok k de;indm sl ovenskPi 
folkloristiky a doclnes ptil tivélzo probl~ 

mu vydávania slovensk!ích ludovqell 
plesnl. 

V úvode st zborník vyi!Íéil nároč!ntl 

úlohu " oboftacovat pozntivaci u f unkciu 
vedy, zv.fíšiľ tíctu k faktom a inspiro11at 
bádateľov, ab.l/ nezanedbávali heuristiku, 
pravda, s fej vedeckou Interpretáciou a 
s patričnou pestrostou tematiky". z.Judob· 
nlí archtv l . akcentu;e vo väč.šine prí 
spevkov predovsetkým úctu k fak·t onz a 
pestrost tematiky. Možno ho považoval 
za dobr.tí rozbeh k vys~lm ašpirtlcitim 
a vertt spolu s autorom predsl ovu zbor 
ntka, !e ďal!lie člsla "neuvtaznu v nend 
ročnom prehraiJávant arch1votJ bez ula~t 

n~l!o tvoriv~ho mysl enia" . 

Ľ. MICHALKOVA 

St41e no obdivu jem pre jeho dokona
losť. Počul som množstyo koncer tných 
výkonov iných svetových k laviristov,1kto
r vmt som bOl nadšený. Keď však som 
si vypoču l záznam z týchto koncertov 
neskôt• z rozhlasu. kde odpadlo kúzlo 
osobnosti. vizuálnv dojem i koncertná 
11tmosféra. bol väčsi nou môj zá7.1tol( 

· oslabený. Toto neplatí na Michelange
li ho. Záznamy z jeho koncertov nielen
ze nič nestratia zo svo jej výrazove j sl 
l y, ale s(l ešte umocnené neomylnou do
kona \ osťou. 

Doteraz ste pr i rodiruYanl a budu
vani svojho r epertoáru sledo'f8Ji istý 
univerzalizmus. Nezačlnate pociťovať ur
čitú záľubu a uprednostňovanie určitP. 
ho slohového obdobia? 

V poslednom čase začtnam inklinovať 
ku klasickému repertoáru. na jmii k Mo
zartovým klavfrnym koncertom. ktot•é 
považujem za k lenoty klavirnei litera
túry. Väčšinou sa z mno:Zstva Mozar
tových koncertov hráva len obmedzený 
výber tých najznámejších a to te ško
da. pr etože aj tie. ktoré sa len málokr.
dy objavia na koncertných pódiách. sú 
nádherné. 

Na záYerečnom abonentnom koncerte 
Slovenskej filharmónie ste hrali v Mo
zar tovom klavlrnom koncerte c mol 
vlastnú kadenciu. Co dalo podnet k tu
IllU, že ste sl ju naplsali? 

Keby sa hola zachovala orig inálna Mo
zartova kadencia k tomu lo koncer tu. ur
či te by som ju bol hral. Neviem však 
o existencii Mozartovej kadencie k to
muto koncertu. preto som siahol po 
l om. čo bolo v dobe k lasicizmu i roman
ti zmu úplne he:f.né. že Interpreti hrali 
v lastné kadencie, aby pr edviedli svo je 
i mprovizačné schopnosti. Nakoniec aj 
dnes mnohí umelci hrajú svo je v lastné 
kadencie. Pri te jto práci ml pomohlo 
štúdium Andových kadencl! k Mozarto
vým koncer tom. jeho kadencie sú kréit· 
ke. fun kčné a štý lové. 

Ako Yplývajú požiadavky usporiadate
rov a obecenstva na formovanie YU hu 
repertoáru? 

Od každého klaviristu sa očakáva. že 
bude pt•ezentovat svo jím prlstupom ku 
známym sk ladbám. Bežná prax je taká. 
že uspor iadatelia aj obecenstvo, ak po
cuiú niekoho po prvýkrllt. over u jú sl je
ho kvality radšel na známom di ele, pri 
koncertoch povedzme na Beethovenovl . 
Brahmsovi alebo Cajkovskom. To spôso
bule stereo typ v dramaturgii koncer
tov. V podstllte sa hrávajú zväčša tie 
Isté diela, iba ich interpreti-sólisti sa 
striedajú. Ja sa snažím ovplyvniť dra-

maturgiu mojich konceJ' tov 4Br adovani m 
. mene i hraných diel. k tot•é ma zauiall 
svo tou. hodnotou. Nie vždy su však moje 
úsilie stretne s porozumenťm. 

Mohli by sme si toto tvrdenie overi t 
na frekventovanosti vásho J'epertoáru? 

Napríklad Mozartov koncen d mol som 
doteruz iiL'dl é! S l i;tyr idsu(hrál. ale Proko
flevov 4. klavlrny koncen lbä šesťk rát 
(dva krát v Pruhu. dvakrát v Kanade 
a dvak r át v Bra tbldve]. Pn tom to to 
kt'ásne a za u tí ma vé dwlo hr á na svete 
len veľmi málo k la vi r istov. 

Ktor é koncerty v minulých mesiacuch 
boli pre vás na jzávažnejAie? 

Spolupráca so svetoznamym soviet
skym di rigen tom Kvri lo111 Kondc·ai;innm 
na závec·ečnom abonentnom koncP.c'I P. 
Slovenskej fililarmóui e v Bratislave a 
môl reciuíl v cykle Svetová klavil'!la 
tvor ba v Pr ahe. kto r í' sa stretol s ml· 
mOL·iadne priaznivým ohlasom u kr iti ky. 

Na čom v súčasnosti pJ•ac:ujete? 
Pre Gramoľónový klub nahrlivam 

Brahmsov klavl rnv koncer t d mol č . l , 
pre OPUS dve r eci t il lové platne. Na pr 
vej budú Schubertove diela: Fantl'izia 
C dur, a Moments musicnux. na druhej 
Stravinského Petruiika a Bach - Buso· 
n i : Chorálové predohry. 

Cu ste v posl ednej dube zo sloven!lkej 
tvor by uviedli a ktoré skladby sa chys
táte naitudovat'? 

V minulom roku som uviedol Impr e
Sie Tadeása Sulvu temer vo všetk ých 
svo jich r ecitá lových vystúpeniach. Hra 1 
som ich v r ecitálovom cykle Ceske i fi t
harmón ie v Pc·ahe. v Bra tisluve na BHS, 
v I stanbule, na koncet·toch v Maďarsku 
atď. Zo súčasn e! slovenske! tvoriJv ch,·oul 
nastuclovaf a postupne uviesť Malú su
itu s passacagl iou od Eugena Suchona. 
Zeljenkova Tc·i k lavírne kusy, Paríkove 
Piesne o pada l(lcom lisli a Sixtovo Sólo 
pre klavir. 

Aké koncer tn!! p lány 111 áte " budúcej 
sez6ne? 

Sezóna pre mil a zaccna koncertom na 
BHS, kde budem sólistom Residenls Or
chestl'll z llaagu. Potom ma čaká turné 
v NDR. kde budem hra ť tri recitá lová 
koncer ty, tri koncertv s filharmóntou 
v Rostocku a tri koncerty s Driížtľ'lll· 
skou f ilharmóniou. V decembri otl t:!1á· 
dzam do japonska, kde budem hrať v To
kiu a v Sappore s orchesti'Om a nle
kofko r eci tá lov. V budúcom J'oku bv to 
mali byť zájazdy do Španielska. PoľskR , 
Turecka a koncer t v r ámci sofijského 
festivalu. Zaznamenal : V. t t.ZJK 

Camerata slovaca 
inštrumentálne 

hy, l kecr v oblasti zvu
kovej vyp1·ncovanosti i v 
dosahovani elegancie a 
Jemnejsich od tienkov bo
li ešte urči té reze1·vv. 

Oil·iRent Viktor Malek . 

V r ámci komorných 
pod ujatí, k toré o!·ganizu
Je Glliél'ia hlavného mes· 
ta SSR B1·atlslavy v spo
lupráci so SHF vystClpll 
10. apr íla ., Klar iskách 
pod taktovkou Vik tora 
Málka súbor Camerata 
sloYaca. Toto teleso ZH 
svo !el poma ly 9- ročnej 
P.x istencie prešlo vý·;o
iom. k torý cha ra kterizo· 
va l prechod od pôvodné
ho a v(rlučné!Jo zamera
nia na komorné opery 
(pôvodný názov súbOJ'Ul 
11 menšie vokál ne formv 
k •·ozšfrenl u t•epertoáru 
aj o Inštrumentálne fOI'· 
my vhodné pre menšiP. 
obsadenia. Ambtcle v ý· 
borných hudobnfkov bolc 
od začia tku ll sú a! dne~ 
hvbnou silou napredova
nia tohto sí1hmu. Nap1•!ek 
problémom v časovom 
zosú!l!den1 potrebnom 

Snfmka: CS'ľK 

pre spoloi;nú práCU [ SÚ· 

bor tvori a členovia via 
cerých bratislavsk ých 
telies ] dosiah la Ci!mera
ta slovaca u~ imponujú
eu umelecko-technickú 
ÍlroveiJ. Kľúčovým podne
covateľom a gar antom 
dotera jš(ch výsledkov je 
tvori vý duch, Isté gesto. 
vytr fbené štý lové c!tente 
umeleckého ved úcP.ho sú
boru Viktora Málka. 

Na r ecenzovanom po
dujati zamerala sa d c·a-
maturgia výlučne na 
tvorbu inštrumentálno. 
To súčasne pt·everova lo 
schopnosti tel esa upúta t 
t>oslu cháča tvol'iv(rmi 
schoJ)nostaml v oblast i 
tzv. absolútne! hudb\' 
Výsledkami živým 
vzruchom, disclplťnou 
r adom kval itných <;ó\. sú
bor dokáza l r ieši ť l ná
ročné Interpretačne úlo· 

S výn im kou Kon ce1•ht 
a mol pre fagot a or· 
chcster od Antouiu Viv, l 
diho zameral sa celý PL'O· 
g ram na tvo1·bu autorov, 
klol'f ma jú taký č i ona
ký vzťah ku slovenske! 
metropole [Ouverture 
C dur od f, S. Kusser a, 
Ada,~~io , terna con varia
zioni pr e hobo j, op. 102 
od ). N. Hummela i Qull t 
ro invP.nzioni per arch! 
od P. Bagina) . 

Dva ja členovia súboru 
sa predstllvil t sólisti cky. 
Ivan Pr istaš ( fagot] sa 
vo V ivaldtm ukázal flko 
disciplinovaný hudobnfk 
so zdatn ým technickým 
zéizemfm. ale zatial eSte 
s u rč itými rezervami 
( na jmä v dynamickom. 
vypr acovani svo jho pa r• 
tu) . Jozef Hanušovský 
znova (s v ýni mkou nie
koľkých lntonačných ka· 
zov vo vysokých po lo• 
hCtch l potvrdtl. že lP. na• 
šhn špičkovým hobolls· 
lom s veľk ým i umeleck\·
mi i technic kými mo:<:
nosťami. Kultúra tónu, 
P.konomika dychu . boha· 
llí paleta zvukových 
nuansov. Tahkost pasází. 
elega nciA a vvni kaJúca 
in tonáci a sú dP.vlzv : v 
syntéze s ostatnými pa
l'flln etrami zanechávcl tú 
pocit uspokojenia a 
usfach ti lého záži tku. 

O. Bagin vo svo jlcli 
Styroch Invenciách pre 
s lá čiky sa inšpiruje !vr i
kou hudobného fo lklóru. 
Pred hľadanfm nového 
Vý1•azu Uprednostih l je (S 
í1spechorn 1 t lsille o ko
mun ika tívnosť svo jej hu
dobnej reči. Súbor naštu
doval sk ladbu s prfklad 
nvm zau jatfm a dh·igP.n t 
vvzdvihol jeho vrúcnv 
spevný tón. V oblast! 
koncepcie bola svntéza 
c·ozumového zváženia vý
stavby a citového clotvá
c·an fa Ideálna a oh l"' ~ u 
obecenstva viac mlž 
priaznivý, -lk, 



NÁ Š Z AH RAN l č N ·ý HO SŤ 
nélio umelca Sovietslčelio zvlizu 

, Jakova Zaka na moskovskom 
konzervatóriu. Veľa Z toho, ČO 
som robila skôr bez veľkého 
rozmýšlanfa, sa začalo opraco
vávať väčšinou zodpovednosťou. 
Profesor J. Zak mal kolosillnu 
hudobnú erudfclu, vynikal múd· 
rostou ozajstného umelca. Pre 
neho nejestvovall bezvýznamné 
veci v Interpretácii, naučil ma 
vypracovať ka ždý detail. 

viac It n emu: periodicky vra· 
ciam, t9m je pre miia zložitej· 
šla cesta k úspechu. VZ!Vam 
sa do skladateľa a svo jich ob· 
fúben9ch autorov - ako sú na
príklad Mozart, Schumann a 
!nf. Vidfm ich často pri hre 
ako reálnych ludt 

Zo zahraničia 
Narodila •• " Armlinsku -

~ rodine ul!itelcw - nlkfch 
mllovnikov hudby, Po akoni!enf 
hudobnej lkoly a Jerevanakého 
hudobného ui!ililťa sa stala 
iiai!kou St6tneho konzervatória 
v Jerevane a od roku 1988 ltu
dovala na Moskovskom konzer· 
•at6riu v triede profesora Ja· 
kova Zaka. 

to považujete za svoJ dote· 
rajlľi najväi!ili úspech? 

Za tia I ešte nevidťm vr· 
cho! v s vojom umenr. Mlím ale 
určité smerodajné etapy vo 
svojom živote . Ako 13-ročná 
som absolvovala svoj prvý kon
cert. Vtedy som hrala cyklus 
30·tlch dvoj- a t rojhlasn9ch in· 
venci! od Johanna Sebasllana 

Klaviristka 

A akú úlohu hrá i!as pri pro
cese Interpretácie? 

- Dlho sa už týmito otáz· 
ka m! zaoberám a určite dlho sa 
nim! zaoberať ešte budem. Jed
notlivé druhy umenia sa vzú
jomne J>reUnaj ú. Hudba je 
umenie prebiehajúce v čase -
preto je nutné vedieť vyjadriť 
proporcie času a pr iestoru, kto· 
r ým! sa stváriíuje forma hu· 
dobného diela. Rovnováha pro· 
porcií, ostrosť, jusnosť a zre
teľnosť línii, plastika, zál<any 
perspektlvy, vzájomné pôsobe· 
nie tónov a farieb - teda otáz
kv, ktoré sú charakteristické 
najmä pre výtvarné umenie u 
architektúru - podla mOjho 

Máte rada hudbu .,starých" 
klasikov a hudbu súčasnú ... 

- .,Ano, a nielen hudbu, to 
Is té by sa mohlo povedať o mo· 
jom vzťahu k poézii, arch1tek· 
túre, výtvarnému umeniu, k Ili· 
mu. Nie vzdy ml te totiž bt!zka 
m·čitá relatívna .,rozvláčnosť" 
romantikov, ktorr podľa m!ljho 
názoru niekedy .,zbytočne vcfH 
rozprávajú". To je a le zviazané 
s dalštml problémami. S citom 
pre proporčnosf, vzťah k obsa
hu a forme, čo je vlastné na i· 
mt! starým majstrom. Podľa 
m ľía je treba dať posluchäčov ! 
volný priestor, aby si mohol 
niečo domyslieť, prežiť J)O svo
jom. A to je zasa výdobytok 
násho 20. storočia. 

Úspeiným koncertom v her· 
llnskom Pa láci republiky hos
ťovali prvýkrát v NDR Wiener 
Sängerknaben. 

Dieh·ich Fischer·Dieskau vy. 
s túpil v berllnskej Komickej 
opere s piesňovým recitálom 
zostaveným výlui!ne z piesni Ar
nolda Scbiinberga, Antona We· 
herna a Alba na Berga. 

Joachim Herz bude iuscono· 
vať' v nastávajúcej sezóne v 
berlínskej Komickej opere Ja· 
nái!kovu operu "Osud". 

V rámci festivalu Karinthské 
leto bude v júli t. r. predve
dené scénicky Händlovo ora• 
torium ,.Jephta". 

Svetlana Navasardianová 
Koncertuva~J s te " Prahe, v 

českých mestách, ale neraz ob· 
dlvovali vaie umenie aj na Slo· 
vensku. 

- Vždy je zaujťmavé spozná· 
vať novú krajinu. Skôr ako som 
pricestovala do Ceskoslovenska 
prvlíkrát, zoznámila som sa s 
vašou krajinou na výstave čes

kej d1·evenej gotiky v Moskve. 
Veľmi milujem Prahu. Nie sen
thnentálne, ale nemôžem sa bez 
vzrušenia prechádzať napriklad 
okolo domu, v ktorom Mozart 
pfsa l svojho Dona Jua na. Mám 
v Ceskoslovensku vera prtate· 
rov a známych - profesora 
Františka Raucha, dirigenta Li· 
bora Paška z Pardublc, s kto· 
r ým som vystupovala v roku 
1971 na Bratislavských hudob· 
ných s lávnostiach, klaviristu 
Ivana Klánskeho, violonče listu 

Bohuslava Pavlasa a mnoho 
·ďalšfch. Vaši Iudla majú hud· 
bu radi, viem to, a preto ma 
ich uznanie vždy teší .• • 

V rámci III. medzinárodného 
hudobného festivalu, ktorý bol 
v dňoch 4.-14.. mája t. r. vo 
francúzskom kúpernoru meste 
Evian, blízko ivajčiarskych hra
nic, získalo Pražákovo kvar· 
tuto 1. cenu v medzinárodneJ 
súťaži sláčikových kvartet a 
Havlikovu kvarteto 1. cenu 11 
predvedenie súča!lných skla• 
dieb. 

Bacha. Bolo to v Jerevane -
v tedy som bola žiačkou prvé· 
.ho ročnika iereva nského hu· 
dohného učilišťa. Náročnosť 
pro.~ramu, ktorý som si vvbra· 
la. v mnohom určila moje dal· 
1iie estetické ai ellcké pozlcie 
vo vzťahu k umeniu. Vtedy 
som poc!tila, že cesta, po kto· 
rei som pôvodne chcela Ist. mi 
nemôžo priniesť vrcholný 
(nspech. A preto považujem ten
to koncert za určitý momMt. 
ktorý viac-menej určil moju 
budúcnosť. 

Tvorba Johanna Seb11tiana 
Bacha v~k predstavuje celý 
vái cl' all( tvorivý ii vot • •. 

Mali ste rodinné prosh·edie, 
ktoré vás k hudbe vychováva· 
lo? 

názoru tesne súvisia s hudob· 
nou Interpretáciou. Ked beriem 
do úvahy klavfrnu interprotá· 
eiu, vždy sl ~;pomeniem, akými 
neohraničenýml možnosťami 
tento nástro j oplýva. A ako sa 
men! mô 1 vzfah v súvis losti s 
časom, ktorý venujeme inter· 
pretačnému stvárneniu? Ked 
otvor!m no tov9 materiá l prvý· 
kriít, hned ho počujem . Potom 
nastupuje obdobie tvorivého 
hfadania, no a niekedy sa ml 
stáva, že ked uZ mám pred 
diváka predstúpiť a začat hr!lf. 
cHlm, že opäť dielo počujem 
tak, ako prvýkrá t. 

Velmi mnoho znamen6 pre 
tvorbu umelca jeho asociaUv
ny svet. Ako je tomu vo va· 
lom pripade? 

- Asociatlvny svet prevyšu je 
- aspoň u mňa je to tak -

V diioch 2.-7. X. t . r. oska. 
točni sa 12. ročník Prix musi• 
cal de Radio Brno s témou ko
morná hudba romantizmu. V, 
dramaturgii súťaže sa takto po 
J'okoch, venovaných prevalnl 
hudbe 20. stm·oi!ia objavuje te. 
matika po hudobnej stránke 
,.klasická" a jej objavné roa• 
l1lasové stvál'llenie sa zrejme 
stane základným hodnotiacim 
kritériom. 

- Pri prvom koncerte som 
ešte ani netušila, že johann Se
bastian Bach mi prinesie roku 
1968 víťazstvo na medzinárod· 
nej súťllži v Lipsku. Teraz pra
cujem nad najťažším Bachovým 
cyklom .,Umenie fúgy", 

'fo áno: matka bola ama
térs ka spevílcka, hudbu vefml 
milovala a rozumela jet. Len· 
že ja som chcela študovať ma· 
tematiku - podľa vzoru svojej 
sestry. Matka ma proti mojej 
vôl! prihlásila do hudobne ! 
školy a na hudobné učilište. A 
lu nastal veľký obl'a t. Mojím 
prvým vynikajúcim profesorom 
bol Vače·Umr-Sat. S jeho me· 
nom je zviazaná celá moja hu· 
dobná činnosť v ]e1·evane a pr· 
vé Ospechy. A jeho - pove· 
da la by som - pria mo .,otcov. 
s kli ruka" ma zaviedla z mu· 
lého hudobného učilišťa a z 
malých koncertných sál na scé
ny dvoch medzinárodných súťa· 
zl - na Schumannov konkurz 
vo Zwickau a Bachovu súťaž v 
Lipsku. Druhou etapou mójho 
života bolo stúdium u národ· 

asoclativnu pamäť. črm dlhšie 
hrám jedného autora, čim sa LADISLAV: KRUMPHOLZ 

Viedenská Komorn& opera 
predviedla v rámci Wien1r 
Festwochen dve Scbubertore 
opery - Claudine von Ville 
Bella a Die ZwllllngsbrHder, 
Prvá z nich vychádza z rovno• 
menného diela J. W. Goetheho 
a zachoval sa z nej Jen fra1• 
ment. Nebola predvedená elte 
Y !ladnom divadle. Druhá m .. 
la premiéra v r. 1820 YO vl .. 
denskom dvornolll divadle. 

Absolutórium premiére v Rrmskej opere 

Boris Godunov 
v pôvodnej verzii 

,.Borisa Godunova spoznáte leplie pri 
počúvení Borisa od Musorgského a nie 
lebo prepracovania na sposob opery 
Rimtkého-Korsakova." Týmto vybrane· 
n9m názorom obha juje v bulletine r im· 
s kej Inscenácie F'edéle ď Amico celou 
váhou svojej vedeckej autority kvality 
Musorgského originálu. Inscenácia na 
scéne rímskeho .,Teatro delľopera" 1e 
postavená na výsledkoch výskumu, kto
r ý v roku 1928 ukončil sovietsky muz!· 
koiCíg Paul Lamm. Opiera sa o partitúru 
z roku 1874, n o okrem toho použlva at 
da lší notový materiál, obsa hujúci llpra· 
vy rukopisu z roku 1870, ku ktorým su 
odhodla l skladateľ, aby tak uspokojil 
námietky oficiálnych miest k uvádzan iu 
jeho opery na javiskách cárskeho Rus· 
ka. 

Na základe tohto vzácneho prameňa. 
ktorí našli v Istom moskovskom hudob· 
nom archive Piero Faggionl. režisér re· 
cenzovanei lnscenacte a Jerzy Semkov, 
ie l dirigent, došlo k s pracovaniu ver
z le. ktorá sa už uvádzala v rokoch 1972 
a 1974 v Benátkach a teraz sa dostáva 
aj na javisko Rímskej opery. Aj tento· 
krát je autorom hudobno-dramatlckel 
úpravy dvojica Faggioni - Semkov, tak· 
že sa dráma so želaním Musorgského -
nekončí Slnl'ťou Borisa, a le epizódou v 
Kromskej pevnosti , klím smrti výčlt lw· 
ml utrápeného uzurpátora le venovanv 
predposledn ý obraz. l' Iím sa zvýraz;ľ\u te 
zástoj ľudových más, ktoré otvára1ú l 
uzatvára jú sled udalosti odohrávajúclcll 
sa na scéne, zati!lf čo osobná tragédia 
cára zostáva ai v druhom pláne. V dô· 
sledku tohto reštaurátorsko-tvorlvého 
počinu vytratlll sa z die la aj posledné 
zvyšky zásahov Rlmského-Korsakova, 
ktoré mu dodáva li akýsi okázalý až .,pre
pychový náter". Oprostený od vonka!· 
šleho efektlzmu vracia sa Boris k svo· 
1e j vlastnej podstate. Tvorf iu buio· 
vanie psychológie postáv (mtls l jedna l· 
llvcov]. postihnutie ich vnútorného vý· 
vlnu. hladanle !ch vlastne! IdentitY a 
pravých Iudských dlmenzlf. 

Pred lnscenátormt stála úloha presved
čiť publikum, odchova né dlhoročnou tra
dfclou uvádzania I<orsakovovet úpravy. 
o . prednostiach zvt>leného pris tupu, po· 

ol'lhalif pred nfm pôvodné hodnoty Bori
sa. Súrllac podľa dtváckého ohl;,su sa 
zdá, že Ich zámer sa vydaril. Zásluhu na 
tom má tak hudobné nastudovanie ako 
ai režij no-scénlcká zložka. Množstvo In· 
terp!·etov (asi 30] znemožňuje Ich vyčer
pávajúci výpočet. Spomenieme preto 
aspoii úctyhodný spevácky výkon ba· 
sistu Ruggera Raimondlho, ktorlí obda· 
rll svojho Borisa výraznými dramatlc· 
klím! črtami. Výbornú ú1·oveii mail aj 
kreácie Paola Washin~&tona, plne sa sto· 
tožľiujúceho s postavou Pimena a Sergia 
Tedesca, presved!!lvého Sutského. Spo· 
mei'ime ešte niekoľkých výborných čle
nov speváckeho ensemblu : Llllanu NejiJ· 
i!evovú (Marina) , Anna dl Stasio (doj· 
ka) , Ivanu Cavallinlovú (Fjodor), Rena· 
tu Baldisserlovú (Xenla), Nlcolu Martí· 
nucciho (Dimltrij) , Lulgi Pontil!l(iu (Ju· 
rodlvý], Silvana Pal!llucu (Rangonl), Dl· 
mitra Petkova a Florlnda Andreolliho 
(Varlam, Misall) a Alerdan Tralcu (bo· 
far] . Vysoké ocenenie sl zaslúž! dlrl,t;:en t 
Semkov. citlivo zápasiaci o rovnováhu 
medzi scénickou akciou a jei hudob· 
ným vyjadrenfm. Do všetkých dôsledkov 
ovládal kompaktný orchester l výbornlí 
zbor (zbormajster Augusto Pa rodi]. Po· 
klal Ide o réžiu Piero Fagglonl sa ten· 
toraz podujal na úlohu. v ktoret sa teho 
talent mohol uplatniť naozaj mlmor!acl· 
nym spôsobom. Zámery r éžie dôsledne 
harmonizovali prfnosom scénografa a 
autora kostýmov Pier Lutgt Plzziho. Fag. 
giont vyriešil problém prestavby sr.énv 
r desať obrazov rozdeľovali len dve pre· 
stávkvl t~m s pôsobom. že iu realizova l 
bez spustenia opony pomocou techn ic· 
ké ho personálu. oblečeného do kostýmov 
rus kých mužlkov. Nedotknutý ponecho l 
len člemy horizont, symbolizujúc! jed· 
notu de ja, v ktorom sa striedajú v dia· 
le kllckom napätr raz symbolika osudo· 
vého zápolenia o moc, l'HZ zobrazeute 
stáročného trpkého údelu ľudovýr.ll 
más . zosobnené v plači jurodivébo. (Oba 
obrazy končiace nárekom tejto postavy 
vyšli zhodou ok<Jlnost1 najpôsoblvefsle. l 
Skoda len. že prH!š komplikované or· 
ganlzačné problémy neumožnili vychut
návať, popri tak typicky rusket hudbe 
at krásu jazyka skladatefovel vlasti. Za 
veľmi významnlí však treba považovať 

fakt, že (odhliadnuc od oboch prest~

vok l publikum vydržalo počl1vaf viac 
než š tyr i nepretržité hodiny hudby bez 
ak9chkolvek znakov únavy čt nudv. A to 
už čosi znamená. 

AUGUSTO FRATTANI 
( Pr~J; V. BLAHO] 

Košické kvarteto v Alžíri 
temperametnejšie i!asU 
kvartet, ako pomalé -
cantabile. V alifrsket ll· 
levízii sme videli vystá• 
ponie jedného súboru, sa• 
mozrejme folk16rneho, 
ktorý obsahoval vi etky 
tradičné orchestrálne ni· 
stroje 'a všelijaké bong6, 
piiťaly a pod. Ale na na• 
ie prekvapenie husle 1 
violy nedr!all pod bra• 
dou, ako my, ale na ko
lene, ako sa kedysi hr6· 
valo na starých vlol6ch. 

Jozef Kýška: 

Clenovla Koiického kvarteta zlava: M. Jirout, J. Ro· - AB!Irska ludová re· 
18, J. f6nollfk, J. Kýlka. Snfmka: R. Velický publika prežfva búrlivf 

Od vzniku Košického 
kvarteta pozorne sleduje· 
me a často i hodnotrme 
jeho činnost. umeleckfl 
pracu a pr!nos pre s lo· 
venské Interpretačné 
umenie. Za 5 rokov svo· 
jej existencie dokázalo 
získať uznanie odborn!· 
kov doma l v zahranič!. 
stálych poslucháčov. 
mnohé ceny a uznania. 
Z hľadiska neocenltelpet 
reprezentácie slovenske! 
hudby a slovens kého 
umenia na zahraničných 
pôdlách bol doteraz naj
významne jiilm umelecký 
zájazd do Alžírskej ľudo
vej republiky, kde počas 
prvých dvoch marcových 
týždňov absolvovalo 10 
koncertov. 

Violista Jozef Kýška: 

- Allfrsko bolo velmi 
zaujímavou krajinou ze· 
mepiane i z hladiska 
hudby. Mali sme tu 9 
koncertov pre posluchá· 
l!ov v mest6ch Anaba. 
Konstentlne, Batne, 2· 
krát v hlavnom meste Al· 
!Iri, Orane, Tizi Uzu, Tif· 

fane a v Blide a 10. kon· 
cert pre diplomatický 
zbor na nallom vyslanec· 
tve. Boli sme v týchto 
mestách vllbec prvým sú· 
borom tzv. váiinej hudby, 
ktorý obyvatelom vlastne 
odhalil európsku hudbu. 
Alffrci sú podla miljho 
názoru národom hudob· 
ne veľmi nadaným. Vý· 
borne intonujú, cftia ryt. 
mus, o čom sme sa mohli 
presvedčiť u alffrskych 
folklórnych súborov. Al 
ked' sa dá pon1dať, f e 
komornej hudhe elite ne· 
rozumejú, majú pre ňu 

velké pochnpenie a vo 
väčiiine pripadov boli 
vefml pozornými poslu
cháčmi. 

Primárlus kvarteta Ml· 
Ian l il· out: 

- Hrali sme kvartetá 
L. van Beethovena, Mau
ricea Ravela, Antonfna 
Dvol'áka a Obrázky zo 
Slovenska od národného 
umelca Eugena Suchoňa . 

Allfrcl sú skutočne bud· 
bymilovným národom. 
Viac 18 im vlak pái!ili 

rozvoj ekonomický. hos• 
podársky i kultúrny. 
Koncertný život je tam 
organizovaný viacmeneJ 
len fo rmou pohostinných 
vystúpen i eu róoskvch 1!1 
afrických s úborov a 
vlastné súborv sú vietkv 
folklórne. Podmienky pre 
koncertný život sú viok 
už teraz dobré a dli Ml 
povedať. ze zo dňa na 
deň sa zlepilufú. Hrllll 
sme väčiinuu v prekrb· 
nych divadlách a moder· 
ných koncertných Mil· 

ňuch, kdo sa v krlít'knm 
čase isto ro7.vinie hnbnlf 
hudobný život aj v nb• 
!asti tzv. vážnej hudhv. 
Ok1·en1 srdečného priiAIIa 
na konce1•tnch nás naor. 
nu ulici v Alžiri zastavila 
skupina §ťudentov. ktnr! 
boli deií predtým na na· 
~om koncerte. Pýtali al 
blilllie Informácie o sd· 
bore. skladhácb a al nl· 
ie autogramy. 

L'~DIA URBANCIKOVA 



Koniec prvej svalovej Yojny a zrod 
Ceskoslovenskej republiky bol v ško

lách pod Tatrami, najmä v Spiill, ver
ml búrlivf. Maďarskí pedagógovia spo
lu s dospievajúcimi iltudentmi, ktorl sot
va 17-18-roilnf museli narukovať eilte 
pred maturou, po svojom návrate d~ 
Spi~skel Novej Vsi, nijako sa nechceh 
zmieriť so zmenami itátoprávnycb pome
rov. Väilllna pedagógov po výzve čs. 
n1inisterslva ilkolstva odmietla zloiliť sfub 
Cs. repubJike. Viacerí pedagógovia ve: 
deH sice tolko po slovensky, ie mohh 
naďalej Yyuilovať, ale zo strachu a pod 
. Yplyvom maďarskej budoéznet. pro~a
Jtandy, zaujali vyčkávacie stanoviská. ča
kali a YBri ai nrili, le sa pomery vrá
tia do starfch kolaji. 

v takejto situácii, tobôl keď starif itu· 
MenU vnáiiali IVOifm poi!fnanfm protlitát· 

Spo11ieaky 
aa Jarka Elena-Kaisera 
ilu náladu nielen na ikoly, ale tiel do 
lrerejnoati, ~eskoslovenská národná vf· 
Jlory uzavreli na istý i!aa ikolaká bodo
flY, pokým " marci roku 1919 neprlili i 
na Spil výpomocná pedagogická sily z 
čiech. Medzi najmladiiími pedagógmi pri
lial do Spiiskej Novej Vsi komárovský 
rodák (okre• Broumov) Jarosla!,.. Kaiser. 
Maturoval na píseckej reálke, po ktorej 
absolvoval techniku v Prahe. Učil nás, 
r nllifcb triedach strednej ikoly, mate
matiku a fyziku. Dodajme hned', i e bol 
lmamenitým pedagógolu. Obfúbili sme si 
110 hnecf po prvých hodinách. Bol iba o 
11lekofko rokov s tarli od nás, rozum~ 
aaiilm ~inom a chápal nás. 

Prlili ame z 11\ad'arskel ikoly, kde sme 
ani Jan medzi sebou nesmeli hovoriť po 
llovensky. V novej československej i kole 
11111 zo začiatku vonkoncom nerozumeli 
hiltine profesorov, tobôi ak niektorý z 
nich hovoril rýchlo. Sem-tam sme my, 
Cledlnski chlapci poznali z pr lrodopisu 
pomenovanie niektorých rastUn, ale v 
nárei!f. Vonkoncom nám boli cudzie i!Bs· 
ké pomenovania matematických alebo fy. 
zlkálnych tíkonov. Násobllku sme sa sice 
naučili "mlieť" po slovensky, ale ei te 
dlbif i!es sme sl v tichosti robili "kon
troly" - po maďarsky. Od profesorov 
sl naia správanie vylad{)valo vera trpez
livosti. Prof. J. Kaiser bol jedným z tých, 
ktoey nikdy nebol z nailieh nevedomosti 
aerv6zny a nevyilftal nám pomalé uče
nie 11 nových pojmov. Naopak, bol z 
tých vrvýJ;Jt, kto~;l8..JW1W.ili hpvoriť na 
nerozoznanie po slovensky. Viackrát, vi
diac uaiu nemohúcnosť, ponechal si nás 
110 vyučovani v iikole a svedomite s na· 
ml dopliíaJ to, čo sme na hodinách ne
pochopili. Znamenite poznal litudentskf• 
dulu, bol Yýborným psychológom. Robil 
Yietko s ohromnou trpezlivosťou a s 
jameYom. 

Sympatie si ziska! i medzi rodičmi. 
Maohl z nich, pod vplyvom propal(andy, 
aemall dôveru k českým pedagógom, ale 
ku Kaiaerovi - hovoriacim po sloven
sky - ju odrazu nadobudli. Robil to i 
jeho zovňajiok, vidy s tarostlivo uprave
ný. Casto po matematickej hodine pri· 
niesol husle, na ktorých znamenite hr&
nl - a učili sme sa spievať 11lovonské i 
i!alké plesne ludové, ale ai spoločenské 
a yJastenecké. On nás znamenite nauči~ 
i!lsto lntonovaf Kde domov miij, Pie
aeň práce - s i!eským a noskôt• l so 
slovenským textom a francúzsku revo
lui!n6 hymnu Marseilla isu. 

V skromnom, viac-menej drevenom ba
rAku schádzali sa robotnlcke rodiny v 
ikolskom dvore "pri rampách". Tu má
Yil prednáiky - spojené s hudobnými 
YBilierkaml - tiež J. Kaiser. My, jeho 

itudonti, sme prcdniíia li básne, spievali 
sólové i zborová piesne, ktorá s nami 
nacvičll. Učili sa ich potom spievať tlel 
robotnici a najmä robotnícka mládef. 
Navonok to nebývali politická schôdzky, 
a le predsa nimi boli, pod zá!titou so· 
ciálno·demokratickej strany (jej pred· 
sedom bol "starý pán" Paulfny). 

J, Kaiser veľa l:Ual, k tomu povzbu· 
dz()VBI i nás. Od neho sme zavia dostá· 
valí básne a IJasopisy, ktorá v tom čase 
vyo.hádzali tlallou. Dozvedeli sme sa, i e 
l on piliu básne pod pseudonymom· Jar· 
ko Elen - do Svojeti, Mladého Slovan· 
ska, Slovena;kých pohladov a do miest· 
nych Tatranských hlasov, ktoré redigo· 
vaJ ďaliU núií profesor akad. maliar Jo· 
:.~ef Hanu lo. Dodnes sa pamiitám, aki sme 
bývali pyšni na niísho matematikára a 
fyzikára, ze sa zapodieva t iež literatú· 
rou. Pokiaf sa pa mätám, bola to poézia 
wolkrovského razenia, akú pisali prvf 
slovenskí socialisticki bíísnlci, zvliillla 
studenti v Prahe (Poniilan , Clementis, 
Okáli a ďalší) . Kaiser, postupne zaujatý 
pedago·l(ickými a osvetárskymi povinnos
ťami ( prešiel niekoľkými uilitelskýml 
sta nicami). prestal sa venovať vlastnej 
poézii. Hudobne erudovaný prekladal 
piesiiové texty z nemi!iny a francúzltl· 
ny ( Fr . Schubert, J, Brahms, Cl. Debussy 
a ďaliií) . Napisal (najprv Iba pre po· 
t reby miestnych ochotníckych krúl~ov, 
neskôr ich prevzali aj vidiecke profe
shmálne d lvadlá ) celovečerné operetné 
liiH'etá (E j, ho ril:ka zelená, _Pozor 1111 

vlák, Viola ide k filmu, Amor šarapatf'), 
ktoré zhudobnili viacer í slovenskí skla· 
datelia - a hrajú sa dodnes s velkým 
úspechom. Pre skladátera L. Holoubka 
naplsal operné libreto Svitanie. Preloiil 
niekorko desiatok operetných a oper
ných libriet ( Cal'nten, Aida, Mignolt, La 
Traviata, Samson a Dalila. Turandot a 
ďalšie) . V poslednom čase sa venoval 
pl'ekladum sovietskych piesní sólových 
a zborových. Jeho preklady vynikajú naj. 
väiHíhn p1•ifnntim k pôvodnému obsehu, 
neobyčajne prisnym dodržlavanlm rytmu 
aku i ~>pevnosťou vybra ných slov. Tejto 
prekladaterske j oblasti. ktorej bol prle· 
kopnlkom, venoval sa us iJo,vne ai! do 
posledných dní svojho života. Robil tu 
s nevšednou láskou. Ma l bohatý slovan· 
ský Iexikon a znalosti z odboru hudby 
l reči . z ktorÝch prekladal. t 

Sme mu vďační, že sa venoval tejto 
práci - najmä vtedy. keď ho slovenská 
hudobno-dramatická · litera túra najviac 
potrebovala. Clovek telesne zaniká, ale 
jeho práca je tu a ostane medzi nami 
ako živý pamätnlkl STEFAN HOZA 

Banskobystrický spevokol HRON 
Je chvályhodné, že Miešan ý zbor bra

'tlslavskýcb učtterov pozval do Bratisla· 
vy ·sval sesterský kolekt!v - Okresný 
ui!ltefský spevokol Hron z Banskej Bys
trica. Bolo to dvojn úsobné vyznamenanie. 
pretože bola tak pr!ležltosf, predstavi! 
sa bratislavským milovntkom zborového 
spevu a navyše - zbor prispel k dôstol· 
nému priebehu osláv 33. výročia oslo
bodenia nášho hlavného mesta. Koncer
tova l 14. aprfla 1978 v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca. 

Okresný uclleľský spevokol Hron z 
BanskeJ Bystrice pd šlel s dobre pr ipra
veným programom. {.1klizal v iiom ta lt
mer všetky oblasti svoje j práce. A cap
pellovel - odzneli skladby starých mal
strov [Gastoldl. W. A. Mozart. L. van 
Beethoven ]. českých skladateľov l Sme· 
tana. Dvoi'ák, Mrkos). r uských a sovie t 
skych [l. Dunajevskll. O. Kova levová l 
nasl ch staršfch sl<ladoterov l Figuš· Bvs 
trv l. súčasných [Cikker. Zemanovskv 
Očenáš - premiéra skladby ,.Od Tajo 
va". venovanej zboru) ; bol to ~~ program 
telesa. ktoré sa zúčastňuje na kultúrno 
poll\lckel činnost! a pri rOznvch os la· 
vách a šlátnvch sviatkoch [Pleseň o Le· 
nlnovl. Kardošova Mierová kantáta J, 

zboru, ktorý má za sebou bohatú vý· 
chovnl1 činnosť, ktorý chodi medzi žia· 
kov a zauj!mavou formou Im približu je 
vokálnu hudbu, skladatelov, vývolové 
e tapy, a tak pint a l svoju funkciu v ldeo· 
vo-estetlcltel oblasti nielen v záujmo
ve l umeleckej činnosti, ale v kultúre vO
bec (r. 1973 dostal na Dni učiteľov titul 
Kolektlv Vlll. všeodborového zjazdu od 
úRO n vlády C::;:>R ). v peknom pre jave, 
sústredenom vvt·uze a pochopení skla· 
dieb zlJo•· lJJ'B t<JVI I svoju lntenzlvnu prá
cu a uOstojno ··eprezentoval Banskobys
lrlcltý okt·os i. Stredoslovenský kra J. Mfi 
vsAk mnohé predpoklady, ako rásť no 
kaZdol st•·ánke vokálnehu zborového 
umeniu. V dt·ama ltn·gickom výbere ná· 
•·očneiilfch skladieLJ [mul ft veru skladieb 
venovaných našimi skladateľmi ešte v 
.. zá lohe". len ton čas. len ten čas ... l . 
v Interpretácii sú st rediť sa na upevt1ovo· 
nie tónov. lc ll vzťahov. nocľalej zušľneh · 
tova( tón atcľ . Dušan Dobrfk oko d il'l~en t 
vie, čo a ako dosiahnuť a vie aj, ako 
krúčaf vždy vyššie. Predpokladáme. žt< 
a l speváci vedia o svolich rezervúch. žP 
chcú - napriek svojej zaneprázdnenosti 
a vvče•·pávajúcej práci v škole - neu
stále rást. 

Nedožitá sedemdesiatka 
Iva Váňu-Psotu 

V tomto roku spomtname na l!eskélzo, 
svetovo presldveného umelca Iva Vd1lU· 
Psotu, ktorg by sa 1. máta tohto roku 
dožil sedemdesiat rokov. 

Umelec so svetovOm rozllladom a skú
senosťami postavil brnensk g balet na vy • 
sokú umeleckú t1rove11 a zaradil k po
predným európskym baletným súborom. 
Íial , zomrel ako 44-rol!ný (pred 26 rok
mt, d1la 16. februdra roku 1952 v Brne l 
nedokončiac svo;u ptlť u česk!}ch, rus
k!}ch t amerických baletn!Jch súborov 
a svote neúnavné tlsilie o umelecký po
krok vynikajúceho tanečnlka, choreogra
fa t pedagóga. 

V osemndstich rokoch sa stal Psota ta
nečníkom vo vtedafšom Národnom di vad
le v Brne po školenl u matky a v balet 
net skole sldvneho Augustina Bergra prt 
Národnom divadle v Prahe. Už ak o dvad
saťročný bol menovaný choreograf om to
ho tstého brnensk ého divadla a s(Lčasne 
nastúpil miesto profesora brnenského 
konzervatória. 

Teho umelecký rozvot ·nastal v druhom 
brnenskom pôsobeni v divadle v rokoclz 
1936- 1941, kedy sa venoval českému l 
rusk ému bal etu a pantomtme v dlelaclr 
o. Nedbala, v. Nováka, L. Janáčka, n. 
Mar linti. a S. Prokofieva. Máme v pa
mäti teho zdslužné nastudovanie Jandé
kovlzo obrázku z moravského Slovenska 
s tancami a spevmi pod názvom " llákns 
Rák6czy" diia 14. f{Lna 1938 {pred f a
šistick ou okupáciou), ďale; naštudovanie 
baletov ruských ma;strov na čele so 
sl ávnou svetovou premiárou Prok ofievcm
llo bal etu Romeo a Júlia diia 30. decem
/Jra 1938, ktorá sa stala priam symbol ic
kým svedectvom nadšeného česko-rus
kého priateľstva. V teho cho· 
reografickom a tanečnom podaní sa za-
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skveli predovšetk ým sl ávne ruské balety 
(napr. Seherezdda Rimského-Korsakova, 
Tamara Balak ireva, Petruska I gora Stra· 
vinského). z domdcich pantomtm sa zna• 
uu obtavila Signorlna GioventiL od V. No· 
vá ka. 
Veľký vplyv na kultúrno-polittcké ve

domi e širokých l udovýcll vrstiev mala za 
f a!Ustlcke/ okupácie Slovácka suita Vf· 
tezslava Nováka, uvedend pod ndzvom 
Sl ovdcktl nedéle v Brne pod taktovkou 
Bohum!ra Li!iku v choreografii Ivana Vd· 
izu-Psotu a vo výtvarnom riešent Václa· 
va Sk rušného. Al e v naplnenom hl adisku 
priam ako ndrodná manife~tdcia, zapô· 
so/Jilo naštudovani e a premiéra Dvoŕáko· 
v!}ch Slovanských tancov v Psotove; cho· 
reograf ii. 

Za j ašisllcke; okupácie odišiel 
do Amer iky 1 po zatklllllí svo;ho brata). 
Svo;e skvelé umenie tu dokázal vo funk· 
cil choreografa takzvaného Original Bal· 
le Ruse 1 Pôvodného rusk ého balet u 1 s 
klOrJím posobil v USA, Mexi ku, Kanade 
i v Južne; Amerike. Všade dosahu;e skve
lé v,ljkony a tlspechy, zolá!;{ vel kolepým 
bal etom Y ARA v Brazllli. 

Po osl obodení Ceskoslovenska Sooiel· 
skou armádou nedal sa zlákať najskve· 
lej!;!mi ponukami, aby pôsobil v cudzi· 
ne, napríklad i v nafvlil!Som divadle Co· 
l on IJ Buenos Aires v Argentíne, ba ne• 
pri jal ani ponuku v Prahe. 

V Brne začal svo;e posl ed11é sl ávne 
oiJclobie umelecket činnosti v rokoC'h 
1947- 1952, kedy zopakoval, o/Jrodil a 
postavil nové umelecké l!i ny, ktoré do· 
pliioval vyul!ovantm a predndškamt ako 
externý profesor na Vysokef škole mú· 
zick{jch umení v Bratislave. 

BOHUMIR STEDROll:l 

l. Puslanlm itipendif je umožniť najtalentovanejiifm mladým koncartnfm 
umelcom naltudov,ť závažné diela koncertného repertoáru s osobitným 
dôrazom na súčasnú tvorbu nalich autorov. 

2. Konkurzu na ziskanle iltipendla sa môiu zúčastniť občania SloYBnskej so
cialistickej republiky do dvoch rokov po úspe~nom ukončeni vysokej ilko· 
Jy alebo postgraduálneho iUídla, ktorf v roku konkurzu neprekročia 28. rok 
!Ivota. U k·omorných súborov nesmie v roku konkurzu priemerný vek 
prekročiť 32 rokov. 

3. Prlhláiky ne konkurz sa podávajú na podpísanom tlačive Slovenskému 
hudobnému fóndu, Bratislava, Fui!ikova ul. il. 29 do 15. októbra hoiného 
roko. 

4. Stipendium nemôlu poberať koncertní umelci, ktori aú v riadnom pra
covnom pomere. Zamestnani 'koncertni umelci ·uuliu na -iákiade· i spelného 
výsledku konkurzu polladať zamestnávatefa o udelenie neplateného vofna 
na dobu itlpendia. 

5. Vfber itlpendistov a prihlásených 1,1chádzailov vykoná štipendijná ktJmi
sla, ustanovená so súhlasom ministerstva výborom Slovenského hudobného 
fondu do 15. novembra beinéhu roku. Návrhy s odporul!enlm ~tlpandlínel 
komisie predloži ministerstvu na schválenie výbor Slovenského hudobného 
fondu do 15. decembra bežného roku. Návrh obsahuje okrem mena strni!· 
a6 charakteristiku tíloh na iitipendljné obdobie a výiko mesačného lti· 
pendla ako aj meno knnzultanta, ktorý bude pravidelne usmerňonť a ale· 
donť činnosť ltlpendistu a Informovať o nej výbor SHF. 

8. Stipendium sa poskytne spravidla na dubu 2 rokov du výliky Kčs 3000,
mesailne. 

7. O poskytnuti itipendla uzavrie Slovanský hudobnf fond so itipendistom 
dohodu. Dohoda má obsahovať okrem náležitosti ustanovených minister
stvom: 
a l vfber skladieb, ktoré má iitlpendista naAtudovať. 
b) iltlpendijnCí dobu, 
c) výiiku mesačného ltlpendla, . 
d) meno konzultanta a povinnosť ltlpendistu predviesť pred iitlpendijnou 

komisiou po ukončeni pl'Vého roku a po ukončení iltlpendljnáho pobytu 
uaitudovaný repertoár , 

e) sankčné, prlpadne iné ua;tanovenia. 
8. Priebeh umeleckej činnosti i tipendlstu sleduje na základe polročných 

apráv konzultantu ltipendijná komisia, ktot•á v p1•ipade neplnenia dohod
nutých podmienok navrhne sankčné opatrenia, o ktorých rozhodne po 
vyjadren( ministerstva výbor SHF. 

9. Stipendijná komisia po posúdeni dosiahnutých umeleckfcb výsledkov lti· 
pendil!tu predlo!f ministerstvu návrh na ďalilio uplatnenie itipendlstu. 

10. Ohradu nákladov na itipendlá zabezpeči ministerstvo z osobitného tíi!tu 
MK SSR. 

ll. Stipendijný konkurz sa oznámi v odbornej hudobnej tlači, pripadne at 
v Iných novinách a časopisoch. 

KONKURZ 
Státne dlvadl() Zdeňka Nejedlého v Oslí nad Labem vypisuje k o n k u r z 

na miesta hráčov sláilik{)výcb nástrojov l. a 2. husle. violončelo a kontrabas. 
Ponuky adresujte na rladitefstvo divadla. 

KONKURZ 
Rladiteratvo Ľudovej ikoly umonia v .Novej Dubnici obsadl od l. septembra 

1978 tieto nilltelská miesta: 
l X klavfr, 
l X husle, 
l X dychové nástroje plechové. 
Ubytovanie a stravovanie pre slobodnfch zabezpei!fme. Zladostl za'lllte do 

20. jdna 1978 na ĽSU v Novej Dubnici. 
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ILJA HURNIK 

Umenie 
dvadsiatich 
prstov 

Buduhnvr:IJ súl'a7.i je u nb tolko, !e človek zapochy
buje. ŕ.i naši mladi hudobníci po nir:h skutotne tak lll 
žia alebo či bojová váiieii neovlád<~ skôr ich ul:iterov. 
Keď vsak l!lnvek vidí mltul ýt:lt l'udi Olll'•tstred takého ho· 
ja. musi priznať, že snll'a ktorá situácia im prinesie 
tofku dobréhn. Veď lu sa učia prijímal' prehru a pred~a 
neh1mat' nad sebou palicu, prijímať úspech, ale nerJII· 
blázniť sa nim . spracovať v sebe i pripaduý pncit krivdy 
- a to všetku ie umenie. ktoré budú potrebovať, IHH:b 
hudlr v dospelosti robi( i:okol'vek. v akomkofvek odhn· 
re. 

Pred poldruha rokom prišla z Jeseníku správa, že ta m 
uspnriadajú ďalšiu sfttaz. (e skoro neuveritefné, že Sil 

brnenským manželom Lejskovým podarilo n ájsť v nad
rule"rll hustej sieti sÍIÍaži predsa len prázdne miestu, d n
konca také prázdne, že volalo po zakryli. Svoj nápad 
tealizovali vdaka výborným fud'om v Jeseníku akn je 
riarliter tamojsej I!SU A. Slol:il. A tak bola v diioch 
7. - !1. aprlla liÚťa ž v š tvnl'l'ui:nej a dvojklavír ne j hre, 
prvá tohto druhu u nás a ojedinel á v Európe. Prispe lo 
k tomu aj Schubertovo jubileum. Je ho rod pochádza 
zo severnej Moravy, a je mofné, že spevnost' tohto ro
mantika má ~voj k01•eň v spevnej vlasti jeho predkov. 

Do popredia súťažného programu postavili rozsiahlu 
itvurrui:né Schubertova dialo, ktoré sa tu dôkladne t'O· 
zobralo. Overili sme sl, že .,Komorné duo" až monlitruóz
ne rozsiahle. obsahom a itylizáciou skôr bizardné nd 
,w:eniá lne, známy skladaterov profil už naprehlbuje, zato 
vo Variáciách B dur a All dur sme mohli počut' rýdzeho 
Schuberta .,studienku !Hru, ale bezudnú", a vo Fantázii 
f mol sa nám zjavoval v nečakanej podobe urputného 
architektonika - dokázal vytesať dvojitú fú,w:u ako 
zo žuly. 

V druhont kole obidvoch kategórii mali konkurenti 
vurnv výber. Pre pianistov a ich učiterov to znamenalo 
chodiť po knižniciach a v nie do11ť známej oblasti pát
rať po tej pravej skladbe pre súťa!. Naiili vera diel 

(mílo predv6dzaných i!l zabudnutých) a tak t~úťa! ma
la pre poslucháča skoro pôvab novinkového festiva lu. 
Počuli sme Stravinského dvojklavírnu sonátu, kde sa 
skladatef prejavuje ako usmievavý idylik, Lutoslavského 
Variát:ie, ktorých téma z Paganioiho capriccia už viac 
ako sto rokov nedlí skladateľom pokoj, Debussyho Na 
čiernych a bielych, kde skladalel' ako by už tiesnený 
medzami vlastného impresinn is tickéhn s lohu vyráža na 
nové cesty. Mohli sme na:f.l'i r.ť i dn s lovensk ej tvorby 
cez Moyzesovn Jazzovú sun :ilu, ktorej názo.v trochu mý· 
li - ide tu skôr o noblesné povýšenie salónnej almu
sféry. Hrala sa aj Martinilova Fantáz ia, o ktorej roz
prával nedávno v rozhlase dt·. Hulzknecht. Raz sa vraj 
stretol s Martinu a upozor ní! ho, že jeho Fantázia sa 
hrá práve v Prahe. Skladater hol velmi prekvapený 
a l!na:lil sa objasnil' si v pamäti, kedy niečo také napi
sal .. . 

O dvojklavirnej a Uvorrui~ nej hudbe sa zhruba vede· 
lo, nie vliak - a to bolo vefkií Jlrekvapenie - o exis· 
tenc ii toľkých Jlian istických dvojíc. Priš lo ich oveľa 
viac než sa predpokla da lo. Mnohé vzn ikl i a ž z popudu 
súťaže. Možno povedať, že na našir:h likulách sa ko
mornti hra ako vcdfajsí odbo r berie často ako vefmi 
vedľaj~í. Teraz už majú konwrní k laviristi cier a prn
gt•am a mnuhl povýšili kiHlllll'nú hru na (H·oveií hlav· 
ného predmetu - a s pl'lls pechom, lehu súťaž ukáza la , 
lw fko nlidejné hn uplatne nia ponúka dvojhra i tým kla 
viristom, ktorí by inak nemali šancu či ctižiadosf pre
niknúť ako s61isti. 

Dosiahnuť Jlrofesion álnu úroveň však nie je rahké. 
Súhra, tento prvý predpoklad úspechu sa dosahuje ove
fa ťažšir: než v ktnromkol'vek inom odbore. Na rozdif:l 
nd sláčikov, ktorým Ircha iba zlomok sekund}•, než 
strunu ro:.cozvu~ia, klavír sa ozýva úderom, okamžite. 
Ak akord u dvoch klavírov nezaznie napt·osto synchrón
ne, je tn vefmi pol! ul', u ž to .,žblnkne" [ako hovoria 
mo je poslucháčky). A na v,iac je tu striktný pri kaz plas
ticily. Dvojklavít·na hra je nác hylná k zvukovému pre
hnsteniu , nAJH•edyš nnsli a tá potom m ilžc zvádzal' k tn
mu, že jeden klavirista sn so svojou nekorel<lnon tnr:h 
nikou schováva za druhé ho s n ádejou "že to nebude 
počuf''. Umenie rastie z perfektného r•emesla a tohu 
je v hre klavfr nych dvujic viac než kdekofvck inde. 
Odhadujem , ako učiter tejto disciplfn y, že v nalíe i t r h:
d e spotrebujeme asi nsP.mdes iat percent ener·~ie na úsi 
lie n s úhru, o ":r.ákryty" a o plasticitu , o to , aby i v zá
plave hl'llmového zvuku hola š truktúra jasne čitaternlí, 
aby mala lesk a vzduc h. Až potom, ked' je toto remeslu 
v poriadku, má me · zostávajúcich dva dsa t' percent, na 
postihovanie slohu, na l'nzvijanie fantázie, na pre ja v 
interpretačnej osobnosti. 

Naše dvojice nemali duteraz možnost' konfrontácie a 
niet divu, le na sát'až priš li aj tie, ktoré si nutnosť 
onoho remeselného poriadku v hre neuvedomovali ale · 
bo nezohraté "lblnkanie" ani nepočuli. l\1ožno, že nie
ktor! boJI k istej technickej ležérnosti [najmä v ~tvo r
ručnej hre) zveden( predstavou, že tu ide o .,domácke 
muzicirovanie", kde sa nejaký ten lapsus prehliadne. 
Mof. no, ale na koncertnom pódiu domáca idylka nemá 
miesto. Tu je miesto iba pre čistú a presnú prácu, 

Tejto sme sa vo vefkel miere dočkali od ratlu itrolfe, 
napríklad od víťaziek prvej kategórie Evy Palmlijovej 
a Klaudie Jurkovičovej, ktoré si vypracovali tak preant 
súhru, že v prostorekej Milhaudovej suite Scaramouche 
sa u ž mohli r.itiť ako q •bky vo vode. Brilantne čistt 
prácu odovzdala i dvo jica Lejsek - Gregor. Istý cltovf 
chlad ich hry nebol handicapom. ale skilr prednosťoa 
Jll'C podanie ~o: r·aficky p resnej kresby Lutoslavského Va
ri ácií. Spome ni em ešte výkon dvojice Matyái - Hlíjek 
a ir:h Schuber·ta , fantáziu ,.Búl'ka života", skladbu, rt· 
ti acu sa dobrýc h pätnásť minút vpred jediným nepre• 
ru!leným a lll!grom, pravá ,.štvanica" prstov i ducha. 

Porota, ktm•ej predsedom bol dr. Holzknecht a v kt.,. 
rej zasadli man2elia Macudzióski, manželia Lejskovci, 
doc. Pavel štP.pán a prof. Halámková rozhodla takto: 

Prvá kategória - 1. cena Palmájová - Jurkovičov' 
IVSMU, trieda l. Hurnika), 2. cenu neudelili, 3. cena 
Kvallil!wá - Jokešová (brnenské konzervatórium, trieda 
pruf. Lejskovcj) a ·Hadaliová - Kašpárkové (ĽSU Lipník., 
tt·ieda pl'!tf. Vrbovej) . 

Dr uhá katl!gúria - l. cena Lejsek -Gregor ( brnenské 
konzervatú r·ium, trieda prof. LejskoveiJ, 2. cena Matyái 
- Há jek [Jlražské konzervatórium, trieda I . Hurnik•l . 
3. 1:ena j itl<u a Veroslav Nemcovci (prabké konzervat(l. 
ri um, trieda l . Hurníka) a Vurinský - Malik (VŠMU, 
tried a pr· of. 1\lacudziňského). 

Udelené boli aj čestné uznania a diplomy. 

Záverečný koncer t laureátov možno trochu spochyb• 
nil výrok pnroty, dvojice niUie hodnotené zahrali ne
čakane vý borne alebo naopak, ale tak to býva v Jllno• 
hých súťa:tlal!lt. Ich slabinou je, že hodnotia jediné vf• 
kuny v jedinej chvíli, tie sú neopakovaterné a ich hod· 
notenie nemožno nijak presktiať, tým menej kori11o• 
v ať. 

K boju je treba bitevné pole alebo prívetivejiie po. 
"edané, dobré ihrisko, a to usporiadatelia získali. Krás
no kongresová súla, ubytovanie súfa:li8cich v lesných 
vilách, rozhlas a televízia n8 záverečnom ceremoniá li, 
sprievodné publikácie, n a p údiu koncertné Petrofv a 
predovšetkým nápad U~>poriadat' takCi výnimočnú súťa:l, 
to vAetko sa spojilo v podnik vefmi 4speiný. A uspo· 
riadateľom už nikto nevezme morálnu povinnosť, aby 
v súfaži pokračovali a aby z Jesenlku urobili Mekku 
klavírnej dvojhry. Na ohzore je d'alil popud. Po Sebu· 
be rtovom jubileu bude v osemdesiatom roku Bachovn 
jubileum, a jeho dielo, rozmno~ené o dielo jeho synov, 
by som rád videl ako nepoch ybnú tému bud6creho je• 
seníckeho ročnika, tému naviac výsostne pedaaogickt. 
Lebo sotva kd e inde nájdu klaviristi tak výdatnl! exer· 
cicium súhry, plasticity, litýlovej čistoty, kiizne a du· 
chovnej .,hygieny" ako v interpretácii exaktnej faktúry 
8 myš lienkovej bachovskej hlbky. 

Elite jednu prosbu k usporiadateľom: Nech určia bu• 
dúci ročník a jeho program hneď, tak, aby na začiatku 
budúceho likolského roku mala u ž iiroklí pianistická 
obec na nalich konzervatóriách a akadémilích opiif 
svoj ciel a vábivý dôvod, začať s komornou hrou so 
vletkou energiou. 

So zaslúžilým umelcom B. KramÓsilom nf toho, čo súbor vykonal a čo 
robf. A te raz by nás za ujímalo, 
aké s ú perspektívy smerovania 
a aké sír podmienky pre ich 
naplnenie? 

ZSSR na základe prlateľskýcW 
a d ružo bn ých ko ntaktov s di· 
vad lami o perety v Moskve a 
Kyjeve. O smerovaní spevohry 

- Vsetk y p ozitfvn, čo sa ukR
zujú v nase i divadelnej prax i. 
budeme nacľule j rozvljllť . No 
prirodzene. budeme mus ie! rá 
tať aj s ťll žkosťami, kto ré n[l m 
prácu skomplikujú. Ved rl llté 
mesiace n ebudeme mať k clls· 
p ozíc ii vl11stn ú divade lnú imelu
vu. Už v bu cl úcom roku sa 
chyst[r prvá etapa prestavbv. A 
na toto sa muslme at v dr11111 il· 
turg ii prrp raviť, aby sú bor mill 
v r epertoári tit ul y na dlhši e zá
jazdy - i tam. kde s me dosia ľ 
doma nevystu povali . ale aj na 
Zil h ran l!~n6 zlí jazd y, k d e r e pe r
toá r tlf~záv isl iba od nlís. 

Novej scény 
( Dokončenie z l. str . l 

f llmn, k tot•é na učill Iud! mys· 
lleť v ,.strihoch" a rýc hl ych 
scé nických zmenách - a lo sa 
s na ž! me pren iesť a i na ja visko. 

Tn, i!o bovorite, sa tak mar· 
kantne prejavilo aj na z6jazde 
do NSR a k raj{n Beneluxu? 

- Faktom te. že sme vystu · 
povélli v d voch rozd ie lnyc h p ro
s t rediach. V NSR z e konomic 
k ých prlči n rozpustili mnohP. 
d ivadelné stibor y. Na p r ik lad v 
z ná mo m predmestf Norimbe rg u, 
vo F'ilrthe, holo zn áme d lva cl lo. 
d nes je tam lbil stálA sp rávll 
divadla. An i m nohé iné mestt\ 
nemil ttl s tále d ivadlá. Stá l n r:· 
m ii z:\u lem na ich fi n <(ncovanl. 
a til k sa obhos podaru je , d ivad P.l · 
n\· z ivot cez agent ú ry, pozvva . 
nlm predovše tk ým Zlt hran i č 
n ýcll s úborov, le bo s tá le clivad . 
lá orlm ie ta !Ct zájazdy ai do di · 
vact e lne veľmi zau jlmavých 
miest. 

V Benel uxB s ú d ivadlá vo 
svo ini sie ti už o rganizované na 
tal\ŕ• t o zájazdv. Ale veľkv roz· 
diel ie aj v srdečnos t i Pl'i Hma · 
nia Pl't!ds tavení. V Beigic ktl 
lfnLtndo;ku a Luxemhu rs ku sú 
ak í·~ l o tvonJne iší na s lr t>tan i.l 
s tní·mi kullítrami a herec 
pr iil m nn javi sk u c!t i. žP. lP tu 
viii '~ml rln mo. Div{lcl sít tu na · 
v\ knut·f na curl ziP. s ítborv . s tll · 
čll pohľad na ich me:sačn ý 
plagá t. abv s me sa pt·esved člll 
kt" vset ko sa tu vymenf a akl\ 
pe~ t ri\ ie reper toárov l\ p a Jet :1 
/\ t'eďze sa tu často z javujú a i 
lll ii Z i klí i OV~ sMJOrV SO s k(rsel105 
ťn ml. o ktorých som už ho vo 
r i!. n.1m sa tu darilo. 

Ak~ mtí tP skúsenosti 1 tým 
prPlnus tenim či prellnanfm ko· 
P.XisiP.nl,ie hudnhne j komédie s 
operetou a muzikálom, a by 11me 
sa v nalom rozhovore dostali i 

do iit·~ír.h !ipnjitost{ s formo
vanhu sa SJJevohernéhn súboru 
Novej s cé ny? 

- K ed hľadáme drama tur
g ické impulzy, ktoré by moll li 
zaujať naš ich n ávštevn lkov, 
mus lme ~iall o uť clo s iršieh o vý
beru. l~az je to huclobntl ko· 
méd ia l Plné v rec ká p efJiiZí ). 
in okedy m uziká l ( Červená ka · 
ravána , Cyrano z predmestia l 
alebo Ol>ereta l Cigánsky barón. 
Noc v Bená tkach ). A práve pri 
operetác h sa s nažlm e odohra ť 
z rozlváčnosli a dať r yt mom 
novú tvá t·. O tom. ~e tu pos tu
pu leme il si sprli vne, sv ed č i a 1 

výs lerlol,, povedzme 11 Ciglin · 
ske llo ba róna. kde ul ube hl o 
ses( rol<nv orl p r·r: miérv -;o 170 

Zasl. umelcr: B. Kramosil. 
Snin1k11 : /\. SmotJ(tk 

Pred nami je koniec divad el 
nej sezóny 1!177-78 a v spoji
tosti s tým sa uz r·o zpra r.ova li 
drama tur~ické plán y na budú
cu sezó nu. Co nám môžete 
kon krét ne u ni ch povr.dať? 

Veľmi rad i by s me rozvi
nu li kontakty s rlivml r:l n vmi 

Budova divadla vu Fiit·the. kde uviedol spevnbtH'· 
ný súbor NS v a pl'ili štyri predstavenia Nor:i v Be· 
ná tkach l a v má ji opera SND h·i predstavenia 
Predanej nevesty ). Budovu posta vili v rokoch 
1901 - 1902 podla návrhov a rchitektov Helmera a 
Fellnera, ktorf sú a j tvorcami budovy SND v Bt·a
tlslave, otvorenej už v roku 1886. 

Darina Murkovičová a Ladislav Miškovi!! ako 
Barbara a Pappacodu v Straussovei Noci v Be· 
nátkach. Snlmka: A. Smotlák 

reprfzaml pri stáli! d obre i náv 
š tevnos tl Pravda. toto všetko 
zvyšuj e aj n~rokv na 21 č l enov 
st'ibO I'U - sól is tov . !<tor! Stl n it 
pos pol obsaden! v a lte rnáciác!1 

vo všetk ýc h inscenáciách - a 
v každ om PI'P. rl s tavenf sa mu· 
sia cftit ako doma . 

Náii rozhovor dos ia ľ pt•ebie · 
· hal v ou.Jjm1vani ~i hodnote-

prlatefmi v NDR, využil! reper
toárové č lsla k vzájomným zá
jazdom. a tak sa Pl'll l< tlrky 
zbližova li. Chystáme pe r~pek
t lvne aJ reallzáciu zájazdov do 

Budúc u sezónu otvol'fme v 
prem iérove j o hlasU v po lovici 
novem bra Leh á rovým Grófom z 
Luxemburgu, ktorého má p ri· 
pravit team B. Slezák - .B. 
Kramosil - S. Ďu riš - S. Va· 
nfčková - ]. Sabovčík. Toto 
pred stavenie naštuduje me aj po 
nemecky - pre chys ta ný zá-
jazd (v marci 1979 ) do k ra jin 
Ben eluxu a NSR. Na d a lšie dva 
zájazdy do tej to oblasti máme 
ist v máji s Po ľskou krvou a 
v d ecembri 1979 s Cyr anom z 
p r·ed mestia . 

Oalšle dve premiéry v budú• 
ce j sezóne ma jú roblť hosťujú

cl reziséri. Sovietsku operetu 
O. Felcmana Hrajte ~itary má 
rezlrovat nár. ume lec RSFSR 
!1. ]. Petrov. Na záver sezónv 
Gh vstl1me prem iéru prvého vý
c hodon emeckého muziká lu na 
NS a to Nadch ins kóho muzik ri l 
MOj prla ter Bunbury [llbreto 
podľa \Vilct eove j vesnlohrv re 
dôle~ ité mllť fr lipa l. l\tor v bv 
ma l re1.írovilť hos ť z NDR. 

Pok ia ľ budťí k ct is pozír.ii 
priPstor v. c hce li bv s me čo~l 

naiH uclnl'llf do zásobv. alw -<me 
poko jne mohli prcčkať I'OkV 
PI'HStflvhv . Takéto n íllr:né '<P I'9· 
1 í' ll /1 n lc no 1·mAJ nr~! p rev>trl zkv 
vžcl v znil mcntí z l o)'i t ni~i u nt•á
c u a os laheni e kolnktivu. A to. 
bud!! lstotnt! sknd.~ ni e len pre 
bra tis la vs k(• cti vRriP. lnv z ivnt v 
pr r~nP.I\ tľvr m;ímr• rl'alš( qovl<'t · 
s ky llli iZik!í l - DHIHiiE!vsliéllo 
Troch muš i<C't iP.rov. klOl'Ý hv 

ma l r·ezfrovať hlavn ý re7 i~ér 

kytevsl<P.i ope r etv zas\. umelec 
USSR V. Begma. Dírfame . ~e i 
niektor! domáci a utori sA n1·i · 
hlás ia s pôvodným di e lom . A 
keď s me už prl buM1ce j sP.zóne. 
naše sóll stlr.ké radv tlO~il nf En
rlco Mannl. ktorý ho l · l o~tflr 

anga:lovanv v s ír born ope n SD 
v Košic iach. 

Pr ip ravll: 1.11. G .. 


