
jlice zo svojho prir-odzeného 
fondu, plynule, nenamáhavo a 
s dostatočnými r ezervami "pre · 
klenúce" rozhr anie registrov. 
Tieto predpoklady sú zárukou 
Ich cľalšieho umeleckého r as-
tu. , 

Cena SHE'' za najlepšiu inter· 
pr etáciu piesií.ovébo cyklu sú
časného slóvenského skladate
ľa - Ladislav Neshyba [bary
tón ). 

Cena za najlepšiu ín terpretá
t eiu pies!íovéll o cykl u súčasné

ho českého ' skl adateľa - Mila· 
da Čejk.ovú [soprán). 

Cena ONV· v Tr nave za naj
lepšiu interpretáciu piesne so
vietskeho sk ladateľa Voj
tech Kupka [ba rytón). 

Cena MsNV· v Trnave za na j
lepšiu inte rpretáciu piesne ná· 
ro llnéllo umelca 
Schneidra-Trnavského 
Olej čeková (sopr án) . 

Cena SOV SZM za 

Mikuláša 
-- Ivica 

naj lepšiu 
interpretiíciu opernej árie -
Kamila Vyskočilová (soprán] . 
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Víťazi V. ročníka Celoš tátnej speváckej súťaže M. Schneidra
Trnavského. zrava: J. Galla, posl. IV. roč. Konzervatória v ·Brati
sl_ave, I . Olejčekov.á, posl. IV. roč. VŠMU, P. šubert, posl. IV. I·ol!. 
VSMU, V. Kupka, posl. IV. roč. Konzervatória v Brne, J. Zer
hauová, posl. JAMU a Ľ. Braunová, posl. VI. rač. Konzervatória 
,v · Bratislave. Snímka: R. Mikušová 

Po pnlom ko le rr. kategórie 
sa porotä l'ozlúčila iba s piati
mi súťažiacim i , čo prezrádza, 
že súboj bol skutočne vyr ovna
n ý. S náročnejším programom 
druhého kola , kde bolo treba 
naštudovať i časť repertoáru z 
tvor by 20. storočia, sa podľa 
dôkladného uváženia poroty 
nestačilo vvrovnať desať účin· 
kujúcich. F;iniš súťaze patril 
šiestim spevákom ; o 1ch tak
rne r rovnocenných kva li. túch 
hovorí t konečné udele nie cien. 
Na rozd.ie l. od I. kat egórie, kel~) 
sa počas oboch súťažných kôl 
prejavila výrazná s pevácka in· 
di.vidualita v osobe mlacléllo 
Vojtecha Kuplnl, o víťazstve 
ktorého poslucháč takmer ne
pochyboval, sa pr odukcia II. 
kategórie niesla v ovzduši ťaž
ko diferencovateľnéllo niveau 

Cena r i.aditeľa Lúčnice za 
najlepší klavírny , spr.ievod 
Jozef Malík. 

Podľa súťažného poriadku je 
poslaním súťaže vyhľadávanie 

mladých talent ovaných in ter · 

koncertne j ·vokálnej tvorby na j• 
mä slovenských a českých fJU" 

torov a výber ' účastníkov na 
do máce prehliadky a mecl ziná· 
rodné súťažP.. Prvú tézu s pi· 
nila pol'Ota určením noy~·cl.i 
laureátov. Propagáciou vo!,ál· 
ne j tvorby · sú t er az povinní 
mlAdí víťazi, je t'o ich umt~lec• 
ký záväzok ' voči vokálne{ tvor• 
be našich .autorov (okrem to• 
ho by i rnimo· sťľťaže mali · ve• 
novuť určitý priestor 1 piesiläm 
M. Schneidra-Tr navskéllo, · l\ to · 
ré sli ve.ľm'i vďačným materiá· 
!om nielen pre začínajúcicn 

spevákov, ur čitý dramatický 
potenciál dáva interpre to vi 
možnosť domýšľať ich u melec• 
ký prednes a "pretvárať" po· 
danie , ·ktoré sme počas cele j , 
jedne j spevúckej generácie ma• 
li zafixované ). Splnenie tre teJ 
tézy poslania súťaže znamená 
pre interpretov sľubnú perspel<" 
tívu, zároveň však i dôveru, 
ktorď mladým umelcom nnša 
spoločnosť dáva. Túto dôver u 
tr eba považovať - za vklad, čo sa 
záväznou, poctivou prípravou a 
štúdiom vr áti socialis tickému 
umeniu hodnotnými. výsledka· 
mi. E. BUGALOVÁ 

5. ročnlk Celoštátnej speváckej sútaže 

M. Schneidra-Trnavského 
ríny v li. kategórii. Porota v značne kva litného rnater.i.álu. 
'~ io~t~u i L.cu;;-b unn:Ucy-.i .• a. .if~;;;; .... tt. ~.~~ .:2L~ ..,.,: . ;,.u.;.":_,;..;!t;f(.r~ 
Budíková-)eremiáš ová, prof. I. výkpnu podnie tila i · porotu l< 
černeck'á, dr. J. ' Vrchotová-Pá- · r ozhodnutiu -- prvú cenu v II . 
tÓvá , :csc :, : J. ,'Hóráč~k,'·f . Hr a- ' kat~górii . n~udeliť . Výsledo!< 5 . . 
lJ9l, - cľr . :-r ,Ra'riin'ec, ·)." Spa čel): , · roč_níka ; Celoštátne j speváclmj 
Zé!SL 1tiňwlec B.', Ui•banec, ,kto- ' 'sú ťaže M. · Schneidr a-Trnavské· 
r e j : pre'dseäala · nái·:·· umelkyňa 'ho, ,ok re)n ~šeo)J ecného kon~ta·· ď 
M: · KišÓI'íová -Hubová, · mala ne- t ovania · to tožného i so s lova· 
ľa,Jikú a zodpovednú 0úlô!Ju .. vy- mi 'preclsedkyne .poroty M. Ki· 
brať . z výkonov, ktoré · boli po- šofíove j-Hubovej: "úrovetí ~li ťa-
merne vyrovnané [najmä v II. že bo la v tom to r oku veľmi vy-
kategórii], práve tie na jkvalit- s aká", je v konkr étnych úda· 
ne jšie. Medzi spevákmi. I. ka- joch nasledovný: 

l. kategória: 
1. cena - Vo jtech Kupka (ba

r ytón ], 
2. cena Jitka Zerhauová 

(mezzosoprán ), 
3. cena - Ľudmila Braunová 

(soprán). 

rr. lwtegória: 

}'o.čas piatic]': slnečných má· 
jOiiY<~t dni- t•.Lb.- ·:..L.- \ :i J ;;1.«i'i 
la Trnava mladým speváckym 
nádejám. Zišli sa '.v tomto ' roku 
u2 na 5 .ročnHm Celoštátnej · 
~peváckej sttťéiže · Mikuláš a 
SchneidPa~Trnavsl(ého. Tohto
ročná súťaž, 'k torú ' vyp i.scivate-' 
lia (ZSS, SČSKU, SHF, · ONV v 
Trna ve, MsNV v Trnave, PdFUK 
v Trnave ) pod záštitou MK SSR 
pripravili na počesť 35. výro· 
čia SNP, sa lišila od predošlých 
ročn!kov rozdelením účastnllwv 
do dvoch kategórií podľa ná
ročnosti , repertoárového zame
rania i veku. Speváci prihláse
ní clo l. ké!tegórie mali pripra
vení piesŕiový reper toár pre 
dve kolá; v II. kategórii sa 
súťažný repertoár rozdelil do 
t roch kôl, v ktorých ol(rem 
piesní povinne zazneli i ft rie z 
opier (oratór ií ). Toto kategori · 
zovanie predpokladalo i š iršie 
pole záu jemcov, čo sa, samo· 
zrejme, i potvrdilo - na súťaži 
sa zúčastnilo 39 mladýcll spe
vákov, z toho 23 súťažilo ·v I. 
kategórii a 16 bojov(llo o vav-

tegórie sa určite , vzh ľadom na 
nízky vekový pdemer účastní
kov, vynorili väčšie diferencie 
meclz.i jednotlivými výkonmi a 
bolo teda pravdepodobnejšie, 
že výr azné talenty sa budú dať 
j~)dnoznačne vyčleniť. Myslím, 
že i. výber spevákov do druhé
ho kola L ·kategórie nebol pr!
liš problematický. Odpadli ešte 
mladé; nevyzreté, snáď i peda · 
gogickým vedením nie naj
správnejš ie u smerňované hlasy. 
Zo zostáva júcich desiatich fi· 
nalistov' porota vyb rala nielen 
ta ll:nú y, ale i hlasy vychádza-

l. cena - nebola udelená, 
2. cena - Ján Galia (bas) , 

Ivica Olejčeková 
(sopr án ) 

3. cena - Pet er Šuber t [bary
tón). 

Barytonista Ladislav Nezhyba, minuloročný absolvent VŠMU, zís· 
kal Cenu SHF za najlepšiu interpretá ciu piesňového cyklu súčas 
ného slovenského skladateľa. Klavírny sprievOll: Jozef Malík. 

S národným umelcom prot Deziderom Kardošom 

Nad 
poslednými . 

dielami 
a o večných 
' . 

otázl<ach 

Kritik musí vo s vojej práci. niekedy korigovať názory na stičasné tvorivé 
osobnosti. Vývoj indivídua, formovanie talentu, dozrievanie· ľudské, speločenské, 

. .t,netamorfózy citové - to všetko vplýva aj na kompozičnti prácu. Hudobná prax 
je však. milostivá. v tom, le Z!ásadné obraty vo vývoji umelcov sú zriedkavé, 
skôr sa , jedná o evolučný vývoj (ako v umení vôbec}, stivisiaci s prehlbova· 
ním . výpevede. Zaujímavé je, že v . umeleckom diele sa prejavuje kus charakte
ru tvorcu; · jQho postoj k svetu, k sp.olei!nosti, jeho optimizmus, · lyrická struna, 

, . dynamixmus, . mnohovýrečnosť, či stručnosť v umeleckej .komuniká cii. 
Prlíve . pr(!strednictvom umenia sa nám teda často odhalí - ako v tajomnej 

knihe - . práve tä kapitola, o ktorej hy dotyčný v dennom styku vôbec nedával 
referenciu .. Najmä. sUné typy podliehajú iba málo transformá ciám, metamorfó
zam a zvratom. K takýmto osobnostiam výt•aznej individuality patrí ne~porne 
prof. Dezider Karqo$. Už ·pred desiatimi rokmi .o iíom napísali: "Z hudby sa mu 
nelllltále ,, de.rie .. dopredu , predovšetkým neímavná vôľa pe životnej plnosti a opti
mi.st!ckom dov'ŕšení p~;ekonaných zápasov. Kardoš si skutočne neprikräšľuje, ne .. 
idea~iznje ju, ale ani nevnlgarizuje. Nepozerá sa na svet a súčasnosť · jedno·· 
sh·a.nne ružovými okuliarmi, nezachycuje iba to kladné, heroické, budovateľské, 
čo hýbe naším životom, ale snaží sa zobraziť duševný svet dnešných ľudí vo 
všetkých rozmeroch, ako aj neočakáva ných zvratoch. Ide mu o prenikruHie du 
intímneho . vzťahu' človeka k dobe, kt qrá v . ňom vyvoláva t•az radosť, nadšenie, 
inokedy však i , bolesť, rozorvanosť, nezriedka aj tragické pocity". 'Je ozaj ta· 
ký? Možno ·mnohé z jeho názorov bude · demonštroval' aj tento rozhovot·: , 

Do, posledného · tvorivého o!Jdobia. va~. 
líej · tvor by patria · S.pe.vy .o žiyn,te: ', Tu, al e. ·' 

otázku - v čom vidíte posolstvo nepl'll· 
gramovej ·hudby · nášho súčasníka? · 

· aj v .iných dielach · ste sa inšpirovali-.peé· 
,ziou. Konkt•étn'e Spe.vy o žbmťe . majú :r.a 

· ", ~ákľad . básne M:.' Haľ11m.ovej · a:~ M,· Vá[· 
. , • .ka . . l'M.úžno .•nastolim\: .. pr.iJii : .ik.Qnyenf).nú 

-:-" Domnievam sa, že táto o tázka von
' koncom nip., je ·konvenčná. Práye na.o;pa!c 

. , Keby .• . sme, blb~i'fJ _ anal yz_ovau nadhodený 

Snímkä: H. Mlkušová 

. problém, ľahko by sme zistil!, že vlast• 
ne bez obsahu nieto hudby. I tú tzv. 
absolútna hudba má svo j obsah, svoje 
poslanie - už tým, že je pre niekoho 
písaná, že chce umeleckými pt·ostri.ecll<ll· 
mi hudby zasiahnuť poslu cháča, že špe· 
cif ikom hudby hovorí niečo pekné, 
ušľachtilé . Teda emočná sila hudby je 
"program", ktor ý chce povzniesť, vyc ho
vávať a obohacovať živo t poslucháť:a i 
ce lej spoločnosti. Týmito pravdami som 
sa vždy riadil pri tvorbe svojich sym
fonických, komorných a lnýcb diel. l<de 
som neuvádzal konkrétn y li.terárny pro
gram. Či je v moje j hucl be i kus osob· 
ných zážitkov a skúseností? Pravcla'l.e 
·je! Neži jem izolovaný od · okoliil , ľudí, 
sp oločnosti, mám svo je radosti i tr(J pe· 
nia, ži jem v šťastnej zem i, sám boju
jem o čosi lepšie, bohatšie n kr ajš ie. 
A to je vlastné :- ·v pr eva:lnej mierr1 -
aj môjmu posluchácovi. Už pri písa ní 
lllldby som ' v duchu s n!rn - ale po 
skončeni diela sa mu nevnucujem. ľo 
považu jem za najsprávnejšiu službu hu-

, clobnému · umeniu, posl ucháčovi, národu 
l ceľe j spo l očnosti. 

Zjednodušil.i by sme problém, ak by 
sme ,tvt•dili, ŽP. skladateľ skôr než začne 
tvorit, zámerne upt·ednostňnje 'obsahnvú 
s tr ánku . . Zrejme archite)< tonickií k rása 
lmdby, vntitorná logika nľyšlie nlcy , hfa · 

( PokračCfVf!nie .. na 3. str. ) 



itaccat, 
• PHED UKONČENlM KONCERTNEJ t;EZÚNY SLO

VE:NSKI::] FILHARMÓNIE bola tlačová hesedo s jej rla
dilefum d l'. LndJ.slé!vom Mokrým, CSc., ktorý inľormovéJl 
o na~tiiva j úCeJ sezóne, hl avne o zmene systému abo
.ne n lný:;h l<oncertov (cyklus A bude v d voj týždenných 
in ll·~!'valocli ), o pravidelných koncertoch pre Hudobn ú 
mlúde:7., o n ovom Dome u'menia v Piešťanoch, ktorý bude 
patriť SF, i o n1.1jbližšlch u meleckých plánoch telesa. 
Dramtllurgicky budú zohľadnené dô ležité politické a spo
ločenské uclalosti, op!tť dôjde k niel<olkým p remiénun 
sklad ie b slovens l\ých a českých sl<laclaterov, k stretnuti u 
:;o súčasnou gruz!nskou h u dbou, častejšími recitálmi v 
ním~! Hboni:Jntnych lw ncertov, bohatý bude vyber hos 
tu IÍIC!Cll dirigentov a sólistov. 

• ANKARSKÝ KOMO RNY ORCHESTER Z TURECKA 
ho,;(o•/al v dfiocll 12.-15. mája na Slovensku. Na kon
(:C:l l' loch v je lšave, Vranove a Br atislave uviedol diela 
tinegct, Buchu, Purcella, Vivaldiho, Mozarta, Gemlnla
ni llo. 

• SPEV ACKY ZBOR SVETOSLAV A OBREľENOVA 
Z ~GUJAHSKA vystúpil v dňoch 17.- 20. m úja v Komá r
n e, Myjave t Bratislave. Pod veden ím svojho šéfdi r i
gen 'd G!!Orgi Ro i.Jeva uviedol diela Mozar ta, Schu berta, 
Clll' ls lova, l.'opova a iných skladaterov. 

• MONOGHAFIU "NITRA" - vydalo v m inulom ro ku 
vytltwatcľhtvo OBZOR v Bratislave. Táto obsiahla popu
lti l'llO-od l)Ol'ná práca v rozsahu 299 s trán je pr1spevkom 
k !1lbsiomu pozn aniu mi nulosti i prítomnost! jedn ého 
z najstarsích miest Slovenska . Medzi 43 pr!spevka m! 
o d 3'i au torov sa 111.1chádza aj stú dia "Hudobný 2ivot 
v Nlll'e ", l<torú napfsala odb. asistentka Kated ry hu
ctobnnj vycltovy na Pedagogic l,e j falwlte v Nitre - He
lona Cet'VHúovéJ. Autorka v s tručnom prehľade in fo rmu je 
o l! udobno 111 (1[aní v meste od poslednej tretin y 17. sto
roč i il az po súčasnosť. 

• SEMINII H O SOVIETSKEJ HUD BE sa usku točnil 
~2. mája 197!J vo Filmovom klu be v Bratislave. Prip t·a
vll o ho Ministerstvo k ultúry SSR v s polupráci so Vše
zvllzovou o!'ganiztíciou pre autorské p ráva ZSSR. O sú
:l;asnom dlaní v sovietskom hudobnom d ivadle informo-

• Vél l! V. R. ::Oitnikov, podpredseda VAAPu, hudobný skla
dald A. A. Nikola jev a hudobná kritička I. S. Cumako
.VuV<t . 

HI11Vný refe1·át V. R. Sitnikova podrobne analyzovul 
súču,;nú ::.ituúciu v sovietskej opernej tvorbe, klOl'á t vo
l'Í liU pt ·r cen l repertoá ru vše tk ých sovietskych lludo h
nyclt clivnd iel , pričom clir.la sovietskych autorov pokr í'
vdjú celú t n~ti nu opern é l10 reper toáru, cfa le j situtíqiu 
v operetno ·rnuzik álovej a baletnej tvorbe. l'oukázal ll d 
po lcslteľnú ~lwtočnosť, že dnesné sovietske hudobnó 
d ivadlo sa pros treclnictvom všetkých žánrov snaž! o ver 
ne zo l)ťl.!ze niu s úč élsné l'lo sovietskeho človeka a jello 
p roiJ!énwv - sovietska literatúra a vlastne ~[11n život 
posk ytu j·u sov!etskym sklada teľom dostatok vllodnýcl't 
p 1·ecllôll a n?metov ,k vzniku nových op l.e r, lllt!Ziká lov 
1 ba lelJv. Mimoriadne cenná bo la in formäcia llŕljmii 
o pOvod nej hucl olmo-scéhicÍ<ej tvorbe pre de li a m l(tdež, 
.voč i l\ tO l'e j má me najväčšie manká. 

V druhe} l:i1sti seminára z.azn eli ukážky z na jpozot'll
h oclmJjslch diel, k to ré vzni kli v poslednom čase: z ne
clo l<ančf.mej šostakovičovej opery HráUi .. ·t z r. 1!J46 na
h t•ávka T~é'ríingradská komorná opet a, dirigen t G. 'Rož
ct estverf'$k11i; ,....ť~SčenRovhikcb.a'letu Jatóslavfitr,-Slonhnslcé·,...,....·~ 
ho baletu Ikarus, Chrennikovovho baletu Husäfska ba
lada, Cbolminovo'vej opery · Kollska , ďalej ukážka z ' det
ského m uziká lu But·atinove neobyčajné pt·lhody od 
A. hybn ikova, z opere ty Ako povedal Lap e de Vega od 
A. Kl'f:anera a A. A. Nikolajeva a detského baletu C! pol
lino ocl K. S. Chačaturiana. 

• STÁTNY AKADEMICKÍ' ZBOR ARMf:NSKA predstavil 
sa v d fioch 5.-9. júna pos lucháčom v Bratislave, ľren
'č1ne, Michalovciach a Košiciach, k de uviedol skladby 
BaiJadžana, Gershwina, Dvoľáka, Bacha, Orffa, VerdillO 
a ďalších skladateľov. Toto vyše 40-ročné teleso je 
zápalistým propagátorom piesľiovej, zborovej, kantáto
ve j a orutoriálne j tvorby p redovšetkým arménskych skla
dateľov, ako. aj významných sk ladie b ruských a soviet
skych skladateľov. Skladby svetových s kladateľov ( Mo
Z<u· t, Beethoven , Schuber t, Wagner, Händel] in terpre
t uj e zbor v originá l!. 

• KOMORN 'X ORCHESTER VARŠAVSKEJ FILHARMO
J.Ii i E vystúpil v dňoch 6.- 8. júna v Bratislave, Nových 
Zámkoch a Banskej Bystrici. Súbor pozostávajúci z čle
nov Varšavske j fil h armónie a pedagógov Štátne j vyso
ke j hudobnej školy vo Varšave mal na pr ograme svojich 
Roncer tov diela T. Albinoniho, A. Vivaldih o, G. F. Te
l enu m n a, H. M. Góreckého a W. A. Mozarta. 

• STRETNUTIE PRIATEĽOV KOMORNEJ HUDBY ·~ 
p~r!odtcký letný interpretačný seminár Ceskej hudobnej 
spoločnosti sa t. r. uskutoční už po šiesty raz v dňoch 
2.- 15. jí1Ia v Bech yn i. Seminár . je určený učiteľom ĽSU 
1 amatérom, ktorí tu v priebehu 14 dní majú možnost 
zdokonaliť sa v sólovej a lebo komornej h re pod vede
ním našich popredných hudobnýc h pedagógov a inter
pretov. Na programe seminára sú tiež tematick é pred· 
n áš i' Y venované v ýročiu B. Martin ll (dl'. V. Holzk necht 
a dr . J. M!llule, CSc. ], českej klav!rnej tvorbe (doc. 
dr. J. J!ránek, DrSc. ) a periodizácii de jín h udby (doc. 
dr. J. Smolka, CSc. ]. 

Súbe::íne so seminárom bude pod záštitou Juhočeského 
kra jského níirodné llo výboru v Ceských Budl!jov!ciach 
p !'eb iehať Ju hoi::eský hudo bný festival venovaný výročiu 
B. Martinť1 a 35. výročiu SNP. Vystúpi n a ľíom celý 
t·acl význ amných d omácich umelcov. 

• ZASLÚŽIL'i' UMELEC BARTOLOMEJ URBANEC ukon
j;il prácu n a opere "Majstet· Pavol" na libreto J. Krčmé
ry-Vr terovej a A. Braxator isovej. Tým pribúda do našeJ 
hudobnej li!r.r a túry pr!spevok s námetom z našich d e
jfn. l·llavnou postavou je s lávn y rezbár z Levoče. Opera 
znázor i'iuje dramatický úsek z jeho života, z obdobia 
vyvrcholen ia Jeho tvorby. 

• I<ONZERVATÚRIUM V ŽILINE us poriadalo na po
česť oslobodenia našej vlasti dňa 3. mája t. r . v Dome 
odborov koncert Symfonického orchestra Konzervatória 
pocl veclenh11 pt,of. Bohumila Urbana. Na programe boli 
dve čast! zo Symfónie A dur od L. v. Beethovena, Kon
cert cl mol pre klavfr a orchester od W. ~· Mozarta 
(sólis tom bol Marián Lapšansl\ý ), Pm•t!ta pre sláčikový 
orcheste r od Pavla Kršku - premiél'a, Dvorákove Slo
vanské tilnce 'č. 8 g mol a č. 16 As dur a Allegro con 
fuoco zo symfónie e mol "Z nového sveta". 

• VERDIHO OPERA "RIGOLETTO" mala dňa 2. júna 
obnovenú premiéru v DJGT v Banskej Bystrici. Réžiu 
mal K. Čl!Uk, dirigoval Vojtech Javora, scénu a kos tý
my navrhol Pavol Herchl, choreografiu méjl zas!. ume
lec Jozet Zajko a . ll. 

LA"'HUDBA 
Absolventské koncerty 
Konzervatória v Bratislave 

Hu dobný život bratislavského 
konzervatória je neuveriteľne bo
hatý. okrem pravide.lnýclt inter
ných a ver ejn ých sólisl!ckých ko n
CE;rtov účinkujú Ziac! školy v sym
fonicko m, ko mornom, ope m o m a 
dyc hovom orchestri, mnoh! z nich 
vytvor ili výborné komomé súbo
r y, zúčastiíujú sa kon certných vy
stúpeni v podnikoch, školách, uč
ľí ovských stredisk(tch a význač
n ých inštitúciách. za šesť rokov 
s túdia ži je každý žiak bohatým 
ko ncertným živo tom, - pt·eto zts
ka skúsenos ti ntelen z verejného 
vystu povan ia, ale súčasne vo vlast
nej interpretá cii spozn á veľký po
čet skladieb. Ko ncer tná pťax spo
jená s cieľavedomým štúdiom 
h lav ného predmetu a s hl bokým 
pozn[lvaním estetic l,ých a t eore
tických vedomostí profilu je absQ!
venta šl<aly, ktorý je prip ravený 
stať sa J<ancertným umelcom, ko
mornym či orchestrálnym ht·áčom 
a súčasne i dobrým ht!Cio lmým pe
dagógom. Tak to pripravený učiteľ 
dol,áže zvýšiť lwltíll'nU úrovc iJ 
mesta, okresu, k cl e !Jucle nie len 
vyučovať, ale aj rozvíjať h udo bný 
zivot. Výsledky práce žiakov a pe
dagógov š kol y sa najviac pt•e javia 
n11 absolventskom ko ncer te -pre
to sú absolven tské k9ncerty p re
hlia dkou umeleckého p rofilu mla
d ých interpre tov. 

V š kolskom roku 1978-79 absol 
vova lo Konzervatórium v Bratisla
ve ve rejn'ým k o ncertom tridsa ťšty
r i nil jlepších žiakov. Na p rvom 
z nich sa so Symfonickým OI'Ches
trum š koly ak\) d ir igent prods tn
vi l Dušan Ste l'ánek (prof. A. Vy
kydal). Pod je ho veden ím zazn el a 
Tragická predo h ra Jo!umnesa 
Brall msa a skOlSl<ý Ol'Chester pO
da ! jeden zo svojich vý born ýc h vý
ko nov. Obsahové poiia lie a vn úto r · 
né vybudovanie sk lilcl by bo li clô· 
kazom voľl\e j muzikality, m lad!c-
1\E: j spontánnosti a hlbokého ~t ú
dia hudobnej literatúry. Nepova
žujeme však za správne , že absol
ve ntský výkon bo l súčasne prvým 
vere jným dirigentským prejavom 
S tefánl<a . . Vďaka sel'ióznemu pe
dagogi.Qk él'fly V!'!Jleniu ~okázct l po-

__"i:riiť'll~e §tutten~ äiri__.. 
govanfa• b y m &lí vystupovať so 

, školskym orchestt·om pravid eln e 
počas · celého ~Húdia , aby zlskali 
nevyhnutné skú~enosti a koncel·t
nú prax. 

Absolventky . ldavrrneho odboru 
G. Bódoová (prof. ]. Mašln da], 
D. Kissová [prof. M. Stra u sz ], A. 
Erosov á (prof. R. Rychlo], M. 
Adámková (pr of. M .. Stt·ausz] , Z. 
Szocsová (prof. A. Elanová], O. 
sevčíková (prof. T. Fraiíová l pre· 
javili dôklad n ú umeleckú pripľa
vo nosť a zodpovedný p r ís tup k ab
solventskému p rednesu. Hra E. 
Madariovej (prof. J. Maš!nda], M. 
Simonovej (prof. ľ. Fraňov&) a 
D. Štefánka (prof. B. Lichnerová l 
up útala technickou vyspelosťo u, 
jemnou muzika litou a koncertnou 
vet·vou. Velmi pekn ý, vyrovnan ý 
p ia nistický výkon podali aj kla
vir istky K. Suhajová (prof. A. Ela 
nová ], A. Kopčanová (prof. E. 
Pappová ], ktoré abs olvovali so 
školským Symfon ickým orch es
trom a R. Frčová (prof. T. Fra
fi.ová], ktorá zah.rala r ecitálov ý 
prog ram. Vysokú pian!stickú úro-

veií a sllvet·enilu pre javila Agne· 
sa Zac!JuvayoV[t (prof. E. Pappo
vä), l'torä absoivDva lu s Komor
ným orchestrom skoly (dirigent 
J. l'ragantj. V Klaví rno m lwncerte 
d mol j. s. Bucha pre javila vy
hľanené ~ týlo vé cítenie s Ideál
n ou rovnováhou všetkých inter
pretačných parametrov. Suverén ne 
technické zvládnutie je j s !ll žilo 
ako vých odisko k tvorivému zmoc
neniu sa hudobného obsahu ~ kl ad· 

by. 
Huslisti J. Jahn (prof. M. Sltí

vi k ), F. Sen lg la (prof. G. Hrdá], 
violistku O. Miklovičová (prof. ]. 
Pragunt ], violončel istka V. Ga!ov
covä (pl'of. K. Fil ipovič l <lokáZtl
ll pohotovosť, s ta rostlivú prfpravu 
a zmysel pre výrazovosť pretlmo
čenia hudo bné ho obsahu. Pozunt 
ho tlný vykon podal violista Ladi
slav Maršovsky (prof. ]. Pragélnt j, 
ktorý v Rapsódii - Koncerte pt· ~ 
violl1 Bo!Jusl«va Martinu zv ládol 
ni<Jien technické problém y, nie do
kú.zal sa ve nova( aj muzikálnej 
vys taviJe ~klaclby. Kon trabasis ta 
L. Sťukovsl\ý (pro f. P. l:'rafant) sa 
svo}fm výkonom v Koncerte f i s 
mol Sergeja Kusevického vymkol 
zo súčasného absolventského p ri u
meru kon trabasis tov. Svoj nástroj 
rm~oznel vr úcn ymi lyrickými tón
mi l dramatickými tec hn ickým i 
p<~sážami. So sprievodom Komo l'
núho ol'cheslra (dir igent ]. Pra· 
ganl) zuh ru l tale ntovaný Oswald 
Will man n (prof. ]. Pr Hgant ) z Vi
vald iho Stvoro ročnych období ]m· 
a LfJtO. Vo funnovo ucel ene J vý
~luvbe rozoznel sk ladbu zdravy m 
Jnuzikanlsl\ý lll temperamentom a 
p re javil cloJ..n·y zmysel p re rozv.i ja· 
n ie IH! nlilény. v jeho muziiw!Jte 
sú voľl'é mužno~ li perspel\llvncho 
rnstu , gkod a1 že doposiAľ ne iJoll 
uoslatočne vy užité. Recllá lový p i'O
gnnu prezentovali Stanislav Mu
c!Ht (pro f. A. Vr leľ ), jún Slúvtlt 
(pl'O[. K. Filipovič) a Eo man Pál
ka (prof. J. Fazekas ). Recitál hus
l! ~tu S. Muchu potvrdil mimoriad
ne precíznu prácu na pľÍprave 
koncer tu. Cillivo reali zoval hlbo:w 
!H'emyslený t vorivý ziimer, čo ~<l 
qajvyraznejšie odrazilo v Sonú te 

~ pre husle a 1k}al/'!l.'" L. Janáčka. · 
Pek ným uzavrel!tn recitálu bolo 
Sláčikové kva rteto e mol - Z mé
ho života Becli'iclla Smetanu v po
clan! S. Muchu ( l. h usle ], V. Ma
gyara (II. hus le ], ]. Slávil<a ( vio
lončelo] a A. Lakatoša (viola ). 
Tu sa prejavil jeho c itlivý zmy
se: p re Iwmor nú hru. Stýlovo 
mnohotvárny progr am R. Pálku o d
zn el vo vyrovnanom podan!, domi
novalo zdravó muzic!ro vanle, pre
svedčivý a s trhujúci výraz. Sú dô
kazom dalších možnost! rozvoja 
jr"ho interpretačného umenia. 

Odbol' d ychových nástrojov re
prezen tovali ten to rok len tri ab
so lventské výkony. Pozaunisti M. 
Pongrácz a L. Bugyi (prof. J. Be
nflš) muzikantsky p ôso bivo zahra
li Vivaldiho Koncert pre dve po
za uny B dur. Prekvapujúci bol vý
kon flautistu Gabriela Škriečku 
(p rof. V. Samec ], ktorý po pia
tich rokoch h ry n a flaute absolvo
val s Komorným orchestrom (p t•of. 
J, Pragan t ) Suitou a mol G. Ph. 
Telemanna. Hudobný talent a u s!· 
lovn á p ráca spojili sa v umelec
ky účinnom a strhujúcom pre jave. 

K najlepším toliorocným absol
v,mts l,í•m výkonom patril ' äJ l. 
1\oncu r l E~ dur pru ll!sný roh R. 
Straussa v podan t Petra Sa idw 
(t.~l'U f. l. Cll lud ný J. Klmio 111 jeho 
prc!lnesu bu ll krasu tónu, in loJho i;
llä is tut a, IJOhatú t!ynamicktí sl<á
li!, precíznu dutniln (l pr iicu a vzúc
ny zmysul pre c~~ l kovú koncC'!p
CIII. 

Sponw ci zi trocll vzo n w prip rave-
n ýcl1 ~ bso lvcmliek-u l<o r cieonisliuk 

Marty Komúrkov8 j-Vac lwvl! i, 
Hcl!my Pauliso vej (prof. P. Vo
re~) u Anny úle lllovej (tH of. ľ. 
Rác;>;) su Hko najvyraznejši výkon 
javila h r u A. ú lelllovll j, ktorú clo· 
kéÍ:t.ulu p6so1Jivo rowznieť celé fa
rebné s pt!ldt'LIIIl a l;onleónu. 

Zo spnv(t clwllo D<I IJu ru ubso lvo
va li H. AH<é i'OV(l (prof. K. Figu
I'OViÍ ), E. Bu !'lÓkovú (prof. Z. Livo
rovíí ), M. Ol'iov(l (p rof. V. Hudi~Co 
vá), V. Krpato vá 1 pro f. l. Cer
necl\lí j , Ľ. Braunov{! ( prof. V. l iu
decovú ) . K cl obrym ah~olven ts lq!m 
v5•konom patr il s pev V. /(rpa loV•Jj 
u r:. Braunovej, l<lo ré s pievali so 
sprie vodo m skolsk tH1o Symfonic
lcého orches tra l pror. A. Vylcyclul ]. 

(l'ozn. r eci. : Recenziu jedného 
poZOl'll h odn&IJo n iJs ulvun ls l\éllO re
cilú lu prinilsame oso i.Jitne.] 

V iolončelov(, trieli a na ' Konzer· 
vatót·iu v Bra tislave zís kala zús lu
hou ne!Jo l!él!o pro ľesora Gustcíva 
Večerného výbo rný zv tt l\ ntei iHI v 
ce loštátnom [ rad prvýc ll c ie n na 
sú(až!och], ale i v zahran i.č num 
merad le. Stafetu Večerného pre
bral v rok u 1977 je ho odcllovan~c 
prof. Korol Fil!povič s cen nou pra 
X{}U orchestrálneho é\ ku mom éno 
hráča. U9. n u vl1liiH jiieJ lnterprewc
neJ Sú(ažl SSR (sláčiky ) ZDŽiUI'ilí 
práve violonč el i s l i a jedn ým z ynt
mi perspek tívnych ta lentov u kuzal 
sil úcél:;lnfk druhého ko la, F'tlipo
vičov žiak, ]tín Sltívik. ]c ho celo
večerný ubsolvcnlský recitál v 
kuncertncj sieni Ko nzervé!l6 t ia 1111 

'ľol~tô l!o u lici [11. tmi ja l. r. ] opli 
lovne fJO tvrdl l u timuri.allns nnd ~l· 
n ie, k toré zaziurilo v kon texte IJt!Z

nýc iJ obsolV<1n l~l<ých vylwnov. Slú
vlk jo veľmi doiJru pl'ipravený po 
st t· t111ke lnton ocnej, ~týl ovcj, má 
~iro l<ý dyné! u'lic i' Ý register , tvu rny, 
tOn, d usta lok invunč nej fanl.úzie , 
je plnokrvnyu1 l!lliZil<a n lom s ne
zlyhúvajúcou putn1itou . 

Tle lo črty do minova li už v úvod
ných tt'och čustiach z 11.1. su1ty, 
C: dur pre sólové violoncelo o.u 
J. s. Bachu, kdf! Slávi l< jacl noznac 
nc ukúzn l schopnos( n ielen vyspe
lo tcchniGI<y zvlau nuť, uic p red!l" 
vsetkým uliahnuť interpretačne 
mnohostranne náročný prúd Bac 
chovaj · hudi.Jy . S m uzikálno u, vý
razovo Zivou, žensky jemnou, a te 
aj sýtych dromattcl,ýcll vrcholov 
schopnou part nerkou - klavln~t· 
kou Gabr 'ie lovou Csorgoovou st var· 
n il i na velmi s lui;n ej út·ovnl Su
tli'ttu G clur od G. B. Sammar ti· 
niho . v Piéces on concer t od F. 
Couperina ciDinunentoval Slávil< 
n ielen interp re t ačnú prlelJojnost, 
aie 1 dob rú súh ru so sláčikovým 
súborom (ped.agogické vedenie 
prof. K. Filipovič) . Imponu júc! vý
kon podal Slávil\ s Csorgoovou v 
Beethovenove j Sonáte C dur, op. 
102, č. 1. V celkovej koncepc ii 
dom inoval mladistvý vzruch, zvu
ková hu tnos f i sp evnos ť, tempera· 
ment ale aj meditatívna lyrik a. 
JaniíČkovu Pohádku pre violončelo 
a k lav!r s i vieme predstaviť výht· 
zovo bezprostredne a uvoľnenej• 
šiu · i tak však nek lesla pod vyso
l<ý 'š tandard večera. Sibeliova Ma· 
linconia tvorila svojou l yrick ou 
kantilén ou, zvukovou expanziou a 
dramatickosťou jeho dôstojný zá•. 
ver . (bk + žk ) 

Postrehy z dvoch diplomových prác 
okrem mnohých akw;liC· 
kých úprav na in.l}ch nä· 
stro;och, bol opus l. 
Husle, ktoré sme mali 
možnosť prvýkrát veret
ne počuť na tomto kon
certe, Cisto vypracovaný 
guarneriovsk.Q model s 
pekným olejovým lakom 
lmedočervene; f arby bol 
prljemn,l}m prekvapením 
aj po akustickej stránke. 
Ľahká ozva, pomerne vy
rovnamí zvuk na vš et 
kých slrunách sú je/zo 
hlavné prednosti, ktoré 
znášajú profesionálne 
krit/J~iá. Hoci absolvent· 
ka mala možnosť na nich 
hrať Iba dva t.zí i dne pred 
koncertom , rýchlo s nt· 
mi zrôstla a ,, nemale j 
miere at im vďatftlu za 
svoi úspecl1. Doc. Skla· 
dan1í mieni svoje husle v 
budúcnosti požiL'iauat 
svojim žiak om. 

D1~a 18. aprlla sa pred
stavila brattslavsk~mu 
publiku v Zrkadlovej sie
ni Primaciálneho paláca 
fana Hole§ová-Poláková, 
žiačka doc. f ána Sklada
ného. Už prvé t6ny pre
zrádzali muzikálnost, 
pekn.fí nežný t6n, ele
gantn/J držanie nástroja t 
vedenie sláčika. Tef se
bavedomie iba spočiatku 
čiastočne narúšala men
sla nervozita, prejavujú
ca sa malými intonačný
mi kazmi pri výmene 
vyššlch polôlz na jednej 
strune a tendenciou 
zrýchľovať v rýchlych 
častiach. 

Ovodnú sonátu A dur, 
op. 5, č. 9 od A. COI'el 
liho zalu•ala - napriek 
povedan/Jmu - štýlove 
čtsto a zanechala ňou 
sympatick!í dojem. 

Sonáta G dur, op. 78, 
č. 1 od f. Brahmsa je po 
všetkých stránkach vel'· 

mt ntlrol!M dielo. Nie 
ve/!mt ekonomické využi
tie sldčlka - natmä teho 
vrchnet časti - išl o v 
dynamicket agogike na 
úkor maJestátnostt skla
datel'ovef výpovede. Zda
l o sa, že to bolo hlav
nou príčinou nie celkom 
pr·esvedčivef reprodukcie 
cele j sondty. 

Fantázia pre husle a 
klavtr od A. V/leca, ro
manticky l rapsodicky la
dená efektná vďačná 
skladba te miestami po
platná Bartókovi. zna
menite vyhovovala natu
relu inter pretky, preto ju 
at výbome zahrala. 

Beethovenova "1 ar ná" 
sonáta F dur, op. 24 je 
pre sv otu známosť a vše· 
obecnú · obľó.benost ne· 
malým probMmom at pre 
medzindrodne renomo· 
vaných huslistov. · l ked 
sa Poláková zhostila jej 
reprodukcie muzikálne a 

technicky celkom slušne, 
bolo cíti(, že je už tro
chu unavend. v rýchlych 
častiach sa to preJavilo 
v nepresnosti sahry s 
k lavírom. Partnerom ·hus
listky bola odb. astst. He
l ena Gáfforová, ktorá 
svoju 'Úlo/ru zaslala ako 
zvyčafne s veľkou 
istotou i rutinou. 

Nejedndho z päťdesifJ
tích posluchtičov priláka
lo v ten večer da Zrkad· 
love; siene okrem ldsky 
k hudbe aj niečo in~, cel
kom mimoriadne. PoUl
kova hrala na nov.Qch 
lzusliach. ktor/J nedávno' 
zhotovil iei pedag6g doc. 
Skladan.fí . Roky Zbieral 
skúsenosti v tomto odbo
re, t rpezlivo sa vo voľ
ných clwlľacll. učil u 
svojho dobrélzo priateľa, 
žiaľ, dnes už posledného 
majstra husliara na SZo· 
vensku, Karola Nosáľa. 
Výsledkom týchto snál!, 

Aká je dôležitá kvalita 
nástro;a pre výkon umel· 
ca mali sme možnos! 
overtt st na ďal§om dtp· 
Iomovom recitáli 3. má· 
ta. 



PORTRf;TY jedi ná wagne rovs"Ká posfav~t , pravo11, sa 
vi.et kými pr ecl pok ladmi p re vypH té úlo
hy t ohoto typu. Z ďii l~ lch úspe~ných 

postáv pozomosť s l zas l úZ ia p redovšet· 
ký m je j Ka trena zo Sucho1'íove j Krútl)a · 
vy a ]enúfa z janáčkovej Je j pastorky· 
ne, ku k torým Harnádková svoj!m o~· 

tu relom mimo riadne ink linu je. Týmto tak 
svojráznym, ale predsa p r íbuzným posla · 
vám vtisla Harnäcl kov(t pečať ich š pect
f!čnosti, · k torá sa viaže k pros trediu, 
aj k ich morálnemu kódexu. Obe po· 
stavy poznačila Hamádková vterohod· 
nostou, pravdlvosťou prežitého okamihu 

S národným umelcom prof. Oeziderom Kardošom 

Sn!mka: O. Bereš 

Mária 
Harnádková 

a subjekt!vnym pr erodom, je dinečne 

vlastným Katrene l ]en llfe. 
Pravda, nemalé úspechy dosiah la Har· 

nácl ková aj v ope rách Verdiho, ku ktoré· 
mu s a pr iznáva ako k jednému zo svo· 
jich najobľúbenejších autorov. Jej prvou 
ve rcliovskou úlohou na scéne SD v Ko· 
šiciach bolo konkurzné predstavenie 
Maška rného bálu, kde spieva la Améliu . 
Za zvlášť významnú považuje však Des
demonu z Othella, k torá pre ňU zname
nala dôležitý pos un pri formovani je j 
umeleckej osobnosti. 

Ešte pred začat!m profesionálnej k a· 
riét·y operne j speváčky prešla Mária 
Harnádková, rodáčka z Bratislavy, pod· 
mienkami súborov rodovej tvorivosti; v 
súbore Technik s pievala sólov.o päť ro· 
ko v, účinkovala aj v s úbore Kopaničiar 
z Myja vy a 'ľfenčan z Trenčína a po
(;as štúdia na br atislavskom konzerva · 
tóriu spievala tie~ v SI:UKu (1965-
1967). V týchto súboroch, s k torými 
navštívi la BĽR, MĽR, NDR, Rumunsko, 
Juhosláviu, švédsko, Ang licko, Belg icko, 
Rak(lsko a NSR, z!skala profesionálny 
zá ujem o spievanie, k toré je j bo lo za· 
Haľ, ako absolventke Priemyselnej školy 
stavebnej v Bratislave, iba u~Jachtilou 

:t.ábavou. Har ná dková za svoje spe vácke 
2ai:ia tk y ďakuj e Oľge Turekovej -S!movc j, 
h lasovej po radk yni v súbore Technik , 
ocl ktore j dostala p red be%nú hlflsovú vý· 
c ho vu a dnes vlas tne jej vdai:!me za 
to, Ze upozomila na t alen t mladej spe· 
váčky a pripravila ju na š túdium pro· 
fes io nálneho spevu. V r oku 1962 bola 
Harnádková p r ija tá na Konzervatórium 
v Br atislave do triedy prof. Idy Cernec
kej. Eš te počas š túdia na konzervatóriu 
dostala angažmán do D]Gľ v B. Bys tt•ici, 
kde · nastúpila r . 1967. Po absolvovanl 
bratislavského konzerva tória os tala v 
DJ GT, ale už l. 9. 1970 začína svoju p rvú 

Nad 
poslednými 
dielami 
a o večných 
otázl<ach 

(Dokončeni e z l. stl'. ) 
danie najadekvátne jšieho spôsobu vyjad· 
r enia posols tva , brúsenie zmyslu pre 
uvoľňovan ie a na1Jä tie - to vše tko d u· 
k·tii e skladateľa inš p irovať rovna ko sil· 
ne, než čolwľvck nehudobné. Vy - ako 
profesor kompozlc ie - musHe tieto vc.
r: i o majstrovske j práci na diele a vnl1· 
tcu·nej inšpirati vnosti hudobného mate· 
r iálu zrejme učiť a j svojic.h žiakov. 

~ôlistka opery Štátneho divadla v Ko· 
slciach sa od svojho príchodu roku 1970 
za radila kvan titou aj kvalitou vytvore· 
n ých operných postáv k popr edným a 
spoľah l i v ým o porám košic l{ ého operného 
~úboru . U~ pri vs tup e na košickú s cénu 
so vkladali do mladej, vtedy ešte mlado· 
d ramaticke j speváčky ve ľké nádeje po· 
~tupnéllo vyu~ltia jej h lasu v dramalíc· 
ko m odbore t ým s kôr , že po odchode 
Gity Abrah(unovej do Bma bola v Ko· 
~i ciach núdza o dra ma tický sop1.·án . Za 
cl "' vHť ro kov pôsoben ia v I<ošil:iach ŕl 

t roch pľedchódzaj úcicll rokov stráve· 
ných v ope re DJGT v Banske j Bystrici, 
n aštudovala M. Harnádková vera nároč· 

ných úloh. Rovnako výborne zvládla ná· 
ročnosť wagnerovske j expresivit y v úl o· 
l1e Elzy ( !,ohengrin ] na jed nej stra ne, 
al<o a j l yrické polohy na ~trane druhe.j 
.(lhJsa lka , Agúta a i. ] . Do jej reper toár u 
pa tria dnes tak .postavy vel'Ciiovské ako 
veris t ické a prakrúsne postavy s lovan· 
:;ké: kráľovnú Alžbe ta [Don Caľlos ], ·Des· 
cl o mona (O li1ello) , Améliu ( Magkarný 
báC a j Simon Boccanegra ], Mimi [Bollé' 
ma) , Santuzza (Sedliacka č est J. Magda
léna (And ré Chénier], Agáta (Carostre · 
lee ), Elza (Lohengrin). L!za (Piková tlá
ma ), Jitka (Dalibor ]. Rusall<a [Rusalka) , 
Mat·gita (TC1žba ), JeniHa (Jej pastorky
iia ], Katrena [Krútiiava], ]aroslavna 
(Knieža Igor ), Milka (Juro Jánošík]. V 
súčasnost i jej najčerstvejšou úlohou je 
Micaela (Carmen ). 

sezón u v 8D v Košioiacil. Pre mladú 
začínajúcu a deptku spevác~ho_~,=:~ .. .__.~-.... 
bola padnetná Medzinárodná súť mla
dých operných spevá kov v Toulouse vo 
Franc(lzsku, kde bola vyslanú r . 1969 
ako jediná speváčka z ČSSR. Roku 1977 
sa už ako sólist ka šD v Košiciach zú
(;as tnila dvojmesa~ného kurzu v Siene 
v Taliansku. 

] e to na ozaj ~i roký a rozmanitý reper
l oii r s charal< terizačným diferencovaním 
jednotlivých pos tá v nielen v ich vzá· 
jomnej konfrontácii, ale a j v rámci vlast· 
n ého osobitého drama tickéilo vývoja vo 
vnútornom kon texte postavy. Harnád ko
Vá využíva všetky danosti svojho h laso
vého sfar benia k oso bitému vokálnemu 
IH'e)avu a jednotlivým stváriío vaným po· 
s taviim vie dať ich príznačné charak· 
t ertstické vlastnosti. Inú prlpravnú pr ácu 
s i vyžiädala napr. posta va Eizy vo w ag· 
ne rovej opere Lohengrin, tnú zase Rusa!· 
l<a v rovnomennej Dvohikovej opere. 
Nii rozdiel od Rusa lky je Elza zatiaľ je j 

Za deväť rokov svojho účinkovania na 
scéne šD v Košiciach vytvorila Mária 
Harnádková niekoľk o· velkých a krás
nych operných postáv a zaradila sa k 
t ým spevá kom, ktor! vytvárajú dnes p ro
fil košického operného súboru. O d ra· 
matickom talente Márie Harnádkovej sa 
presvedčili aj návstevníci v Bratislave, 
Os trave a Miškolci, keď sa tu prezen to· 
val o perný s úbor šD. Treba len veriť , ze 
jej umenie nezostane, o brazne poveda· 
né, len medzi stenami ,.Thálie" , a le že 
táto speváčka dostane možnosť sebarea· 
lizácie aj vo forme koncertných vystú· 
pení, p re ktoré má tiež mimoriadne 
predpoklady. 

DITA MARENCI NOVA 

1'ridsaľročn!í husli:ola 
Peter Hamur te členom 
Sloven:okl1ho komomého 
Ol'ehesl ra, s ktorým účin. 
koval na k oncertných pó
d iách viacerýc!! svetadie · 
l ov. Má vroden(/ huslis
t ick.lí talent snú/Jiaci sa 
s mimoriadnou usilovnos
ťou. Preto nie div, že ;e· 
ho absolventsk ý koncert 
poi!úvala t akmer plna z r . 
kadlová sie1~ a :.ympalic
kQ huslista nesklamal. V 
spolupráci s prof. A. Vr · 
telom starostlivo zosta· 
ven1í proqram obsahoval 
takmer všetky štýlové ob· 
dobia a /Jol 7'0zdelenlí na 
dve polovice. Prvá bola 
venovaná sonátam, druhá 
koncertným skladbám. 
Na klavíri ho sprevádza· 
la Judita Hamarová. 

Sonáta h mol pre hus
le a k lavír J. S. Bacha, 
typická bm•okovä s/dad· 
ba s/avanti na zákonoch 
kontrastu, má veľmi ná· 
ročný úvod. Podobne -
ako huslistami obávaný 
Air - vy'faduje .od tnter· 
pret a l l ž v prvom takte 
maxi málnu sústredenosť 

a kťucl, neposkytu je nija· 
kú možnosť rozohral :>a. 
Hwnarov umel eck!í pre· 
jav bol od samé/io za· 
i.:iatku suver~nny, tnteli· 
gentn.1í a kľudný, vyzna
tujúct sa pekn./Ím tónom 
a zmyslom pre vkus. V 
cele; skladbe volil štýl o
ve pri merané tempá a 
p'reukázal vynika júcu 
sldi! ikuvú techniku. š ko· 
da, i e voľba smykov nie 
v'fcly súhlasila so štýlo· 
'vými pqžiadaukamt a 
miestami nesúhlasila s 
f7•ázovanlm klavírneho 
hl asu. 

Azda najkrafSiu Mozar· 
tovu, až beethovenovsky 
pateticky ladenú husľovú 
sonátu B dur K. V. 454 
chara/Cter tzu;e juanovský 
podtón, úsmevnost skr ý
vaná za vážne f ilozofic
ké myslienky. Flamar v 
te l sol1dnet inter prettlcli 
potvrdil svote husl tstické 
prednosti, i keď na za· 
čiatku r.f}chlycll častl 
vznik li určit~ mal~ ne
presnosti v sahre s klavt· 
rom. 

V druheJ polouici pro-

gramu odznelo najprv nie 
veľmi náročné Scherzo f. 
Brahmsa, po fíom nasle· 
auvalt tri efektn~ sk l ad· 
by. Z nich natlep!Jie za· 
hral La Fóliu, op. 3 pre 
husle sólo od V. Bokesa. 
Voľne spracovaná f antá· 
zla na l !lavnú t~mu rov
nomennej skladby A. Co· 
l'ellillD je nároč!né i 
vďačné diel o, čiastočne 
poplatné iii!Íill veľkgm 
vzorom. Dobre husUstic
ky napísaná skladba 
umožiiuje interpretovi 

· predstaviť širokú škálu 
svo jich technických i tO· 
nových schopnosti. I-Ia· 
mar t ieto možnosti využil. 

Hoci nasl edufúcu Wie· 
niawského Koncertnú po· 
lon~zu D dur, op. 4 pred
niesol bez sebemenšieho 
t eclmickélto k azu, vyzne
la skôr ak ademtck ll a/co 
tli rtuózne. 

7'7'1 malé skladb.l/ S. 
Prok ofieva uzavreli ná
ročn.IÍ program aspe!lné· 
ho absolventa, ktor ý, 
!tlaľ, nemal k dispoztcii 
lepšie znejúci ndstr o;. 

MIKULAS KRESAl< 

- Prv než prijmem žiaka, vyžadujem 
solidnu teoretickú i p l'äktickú p r!pravu 
už na strednom stupni výučby . V mojej 
triede nastá va potom doslovu boj o 
:t.Vli:Ídnu tie techniky ko mponovania väč· 
i;lch foriem kol\lom ých, vol<álnych a 
symfonických. Nástojčivo trväm JHI osvo
jen i s i dob rého c itu pr e formu, logi· 
l•u výstavby, pestrej inštrumentácie, 
sviežej, pokia! mozno svojskej invencie . 
Zásadne neobmeuzujcm vofbu výrazu· 
výcll pros triedkov, pokiaľ sa mi nozda jú 
samoúčelným i. Ale, na prik lad , ui v za
verečne j prú.c;i ~túdia vyžadu jem, aby 
hudobnú Jwncepci.u plánovaného dic ln 
hola zvládn utá adekvátnymi hudobn ý111i 
prostriedkami. A čo je realizácia !Juduil· 
uej koncepcie? Naplsaf dobré, svieže, 
obsahovo prHažlivó d ielo. Ináč po veclu· 
né : napísať dobovú s kladbu s hudobným 
<~lebo mimohudobuým progra \Jiom. Kaž· 
dá dobovú hud bu má, svoju ideu, svo je 
poslanie. Ak nie , je to samoúčelué IH.'a i:
kárenie, ktoré si<Or či uesi<ôr zapadne. 

Otázky o národnosti v hudbe, o ou t· 
nosti nadviazať na korene, z k tor ých 
sme vyrás tli, to je s tá le aktuálna téma 
umelca. V čom os obne vidíte podstat u 
pl'ofesionálneho prístupu k odkazu isté
ho národa, etnika, regiónu ·~ 

- U každého je to, zdá su, iné. Ale 
najpodstatnejšie je to, že umelec musí 
byť vlastenec, musf horúco rullovaf svo· 
JU rodnú zem, obdivovať ju, byť odela· 
nýrn s lužobníkom jej odl<azu a pl·ernle· 
tať ho na najvy8gcl umelec lwj úrovni 
do svojiJU dillltl . úprimnos ť, pravdivo'>[ 
a vysoké uuJelocké ma jstrovstvo sC1 nut· 

_nými preLipoldatlml, l<toré podstAtu pro· 
fesionátneho prfstupu umociiujú. Takto 
vytvorené d iela sa stávajú n ielen národ· 
ným ma jetkom, ale obohacu jú l pok larl· 
ntcu svetového umenia . . 
Zatiaľ poslednými dielami, kto1•é sme 

Od V1ás počul i na IWIH:CI' lut: h , bola VY• 
suk u ohodn ntená Sluvakofón ia, na mi· 
nu luruč num Týždn i ~ove j sluvP.nskuj hU· 
ll ohnej tvorby zaznel Konce r t pt'e piit f ú· 
lw cich nástrujuv, op. 47, v tesne j hli7.· 
lws ti týchlo rlir.l sú Spevy o živote a 
Oldú bro vé puémy. Každé di elo pl'i niuslu 
čosi ak tuá lne dn di skusie o s loveuskei 
sú l::asnej hudbe. My sa a le zastavm~ te: 
raz n veľkÝch vokálnych opusov. Stv•·• 
mi krorh-ám ý - · Spevy o živote - s ie rie
š ili zre jme ináč ako Ok tóbrové poémy 
ua texty Plá vk u, Brezinu a Koyša. Ta m 
i tu ste siahli po básn ickom s love . lin· 
la hy som vd'ačn ú, keby s te sa v tcj t_o 
súvis losti zmienil i o všeobecnýc h prob le
mnch a zameraní t ých to d iel, ale vyslo· 
viii a j svoj názor na p rácu so s lovom 
vo vokálnej par tilúre. . 

- Präca na Spevoch o ž.ivotc él Ok• 
tóbt·ových po~mach je v podstate rovna· 
kú. je to s tä le moja hud ha, ktor ú nálcl<l· 
te - možno v Inej podolw - zašlfrova• 
nú v dalších mo jich par titúrach. 1-llho· 
ko so mýli ten, !<to si myslf, že Ok
t óbrové poémy som komponoval tnáč. 
Už som povedal, že prl zh udobňovaní 
bflsnicl<ých a li ter árnych textov treba 
vždy vychádzať z Ich n (LhlC!y ft ideového 
obsahu. Prekrásne, lmpl'esio nistlcky la 
dené verše Máši Haľamovej, alebo rea
listicky chlapské, často dramaticky vy• 
lJI'O ienó verše našej súčasnosti od Mi• 
roslava Válka Sl vyžadujú vždy iné, Ale 
ucl<~l<vMne llllcl olmé stvárnenie. Pn~t.o i 
voľba voľnBjšlcb mel od ických, !Jnrmonic
kých 1 rytmic kých prostriedlmv v Spe" 

· vor:h o živo te, 11reto l vo l ba dvoch :;ó• 
listov a orchesti·a. Naproti tomu boju• 
júce a alarmujúco verše z Ok tóbrovýcli 

....... ,. ... .,. .......• #~:~ 

Snhn ka: I. Grossmann 

poém s i vyžiadali ve l'l<ý zborový aparát. 
Je v nich vol<mie po šťastnom a mie• 
rovom ~ivote rudstva. Preto hudba Ol<:· 
tóbrových poém je taká pregnantmi, 
vzruscnú i lyrická , prostá, nekompllko
vanú. l'al\ si to vyzadoval jasný a jed• 
noznučný obsah básniGI\ýcl1 predlélll. Po 
ltiuľ icle o tzv. atomizáciu verš a, sl·ully. 
alel.Jo slova, muslm povedať, že nie som 
pl'iateiom tohto spôsobu práce. Nepo• 
ChýlJUjem, ze tu lliOŽno docielit zaují· 
mavé zvu l\y, ulu od zvukov k hudbe je 
•l~lu vdmi daleko. 

J\liírud ný umeler: Uuzidt!l' Kardoll j ~ 
hudoll uý malia r šil•okého záberu, hutný, 
dôrazný, ncnuJžno hu obísť posl ucháč· 
sl<ou ocvsimavosfou, d uševným mlčťl llllll. 

Jeho hudba je údernli dt·ama tická, le j 
\" líJslnosťou sú veľké zlomy uálad. ]e 
tu vš al< i hudba vel lw j citove j b lbky a 
a ke js i lyricl<ej d t•ásavosti. Nie, nezdá 58, 
že ·pri te jto stíšene j výpoved i si možno 
ndrlýchnuť url neustáleho tlaku drá my. 
llt'áma zostala , iba z veľkého gesta pre · 
šla za s tisnutí! pery, pr ivreté oči. Za 
nimi s a premieta film ľudského života. 
Je v t om priestore roz jímania a j oddych 
po víťazstve, ale aj únava , ná jde sa tu 
túžobný s pov, oo a j večné .,rn ik rodrtí my" 
človeko. A ked' sa zdá , že pos lucháč 
i s autorom by spadli pl'flis hlboko do 
tmy a v očiach by sa za leskla zr ad n& 
slza, Kardoš s a boha tiersky vzopne a 
OJiiiť začne in tenzívne žit. Prosto - pre· 
konáva t:hvíle slallos'li novou aktivitou. 
l ten na jprudš í zlum u neho nekonč1 
v már nosti, ale je odrazom k :;i, ivotu. Iba 
to sa žiada poznamenať na margo nie 
veľkého rozhovoru o posledných opu· 
socl1 prof. Dezide ra Kardoša. 

(Podfa rozhlasovej relácie .. z tvo· 
r iVf) j dielne" pripravila: T. URSI· 
NYOVA J 



SLOVENSK:Á 
FILHARM·ó ·N.IA 

17. a 18. V. 1979 

Ak analyzujeme clirigenlské 
umenie, zistíme, ie je konglo
I.IH!rittom vi accrý~,;h komponen
t uv. Zistfme, 2e okrem talentu , 
muzi l< anlského dtenia a tem
plH'urnen tu v dirigentskom pre -
1étve je aj kus zoviia jskovosti. 
Po:wiime dirigen tov, kto rých 
gest lc k é pre javy ko rešpon· 
diJj(L S iCh nat ure lom ; SÚ VS ak 
aj tllk!, ktorí nemalý význa m 
))r i pisu jú elegan cii pohybov, hr
dému držaniu tela. Séfdirigent 
Berlfnskeho symfonického or 
chestra z NDR - Giinther Her
big je tie~ typom, u ktorého 
pri vše tkých m uzikantsk ých 
kvft liliicll je sil ne v popredi 
istá salónna uhladenosť, vyci· 
zelovanosť, choreografia polly· 
llov na ko nctH'tnom pódiu. A lo 
bol momen t, kto rý nám n a Her
b il'(ovom vys tú pen í vadil n aj 
viac. Id e ináč. o skúseného di
rigenta, s veľkou záso bou tvo
r iv()'j fan tázie a energie ; doká· 
ze ju znamenilf) vy užiť a 
usmerniť k dos iahnutiu pre
svedc!vé!Jo vý ,.<,zu . 

Dirigent Giinther Herbig pri 
skú!íke. 

Snlmka: J. Linzbotll 

Zloženie p rog ramu jeho vy
s t ú penia sa pods tatne llšilo od 
i;tancta rdnej dramatnrgickej 
präxe. úvod om odzn ela ra ná 
4. symfónia D dur ot! Josepha 
Haydna. Jej úvodné Presto svo
~fnt m ladi.stvo p rtJkyp uj úcim 
e11l norn bolo pre J-letbiga ideál · 
n ym priestor'om pre clemon
st l'ova nie vitali ty s ollni.vo pod
fa r l>on ýrni far·IJami jeh o cli ri 
gontskcj pa lety. Z hladiska 
kuucepcie vyso lw vyzdvihu je l\l e 
1wjm1! pomalé Anda n te, v k to
m m llayd n uplatnil iba zvu k 
sl<i~ i kuv. Dirigent ž iac!Hl tu od 
ka:i.<lého hlas u - p rect núsané
ho v urči tej skupine nástrojov 
~ ahy žil svojim vlastným zi
votom. Osobitným dávlmvaním 
intenzity a vzú jo mnou hierar
chiou rozličných d yna mic kých 
o d tte nkov jednotll vých sláčiko
v yc l! skupfn vyl vor il zvláštne 
V ~'I' IJ ZOVé flu idum. 

G. symfónia a mnl Gustava 
Ma hlera bola kľítéovou sklad
hou ll t!r bigov lw vystúpenia. Si
roko s tvárnenými ploch ami p ri· 
náša d ie lo rad interpretačných 
prolJiémov. V tejto súvi sl osti 
zi:Hfll sa n ám vyzd vihnúť sku · 
točnosť, že obE! symfónie d iri· 
goval Herb!g suverénne s pa 
mUti - bez jed iného zakolísa
nia. Získal lak nadhľad nad 
ic:h celkQVOu výstavbou a sú
'časne mohol vyzdvi hovať drob· 
rľol<resbu a jemné n uansy mah
lerovske j hudobnej reči. Ak by 
s me chceli IIe r bigov prfstup k 
Mahlerovl zovšeobecnlf, zistili 
b y sme, ie sa mu darilo do
siah nut presvedčivý výraz v 
'tých úsekoch. ktoré vyžadova
ll temperament, vzruch vystup
ňovaný až do démon ick ých 
polôh. Aj úsek y biza rnej iró· 
nie s mahler ovsky typickou 
v al'labllitou stri.edania nál a d 
n eboll Herbigovi cudzie. Naj
m enej sa m u da r ilo t am, kde 
sl dielo vyžadovalo prtstup ly
~·ickcjš! , meditatívnejší. je to
'Už ty pom sltôr extrovertným a 
p reto s a mu filozofick ý pocltex 
'Mahler·ovej liudby n epod?rilo 
celkom presvedčivo zachytiť. 
Podal však v1kon Imponujúc! 
a v závere podnietil obecen
stvo k ovácilim, Ktorých t t.'VII· 
ni e dokAzal vef mi šik<Jvne u dr
!at. 

YfíADIMht ellllf 

24. • 25. v. 1979 

Pomaly budr. znie ť ako fráza 
kons tatovanle, že pl'ltomno.;·ť , 
dirigenta Zdeiika Koille1'a v 
Bt•atislave za na~ u je skutočne 
n eo bvy kl.ý · urnel(ilcký . zážitok, 
týkajúci sa interpretácie i dra
maturgi~) 1ľl'ogeam u. Ale i ker.! 
to znie akokorvek p rehnane, 
Košlet· stojnci pred ot·cllestrom 
Slovenskej fll hat·mónle v%dy 
triu mfuje a znova ako fráza 
znie, a k dodá me, že o becen
s tvo - vidiac v iiom záruku 
nevsedných zážitkov - mu ne
koneéne za splnené očak&van i a 
aplauduje. Košlet· však s ku toi:· 
n e zožína v Bt'ill islave od náv
i;tevy k návšteve velké pocty, 
obdiv a vM.n•~sť mintm·iadneho 
u mel ca. o tom , · že jf! p reiíllo 
samozrejmosťou dirigovanie 
s pamäti, zo perfektn osť tech
nicke j strá n ky dir igovania je 
rovn Hko samozrejmá, že or
ches ter, i llol' či sólisti sCL 
chtiac-necltti ac v j ~;l t o moci , i:e 
rrúL<:icírovani f! ' stnjf nad vih~ l 
kým - to sa u7. u nii~ neraz 
nap ísalo. A tie to je lw k vnl ily 
s me uznali nielen my, ule dúv
no pr ed numi i nejedno vý
znamné h ttdobné cen trum v ce
Josvelovom meradl~. To všel· 
ko už poznáme, berieme lo ako 
podmienk u, bez klot·ej stre t nu
ti e s týmto di l'ige n tom nie Je 
p redstavilefné. Vžd y však č ím
si zau jme, p'r ekvapl, pondhalí 
svoju nekaždodennosť. Do Bra
tislavy n ep 1·ichádza cestou ľah 

sie llO oltpo ru - prim\~a so se
bou každ ý raz. zložitý drama
tu rg ick ý or iesok. Ak k nem u 
poč i tilme z min ulost! n11prlklild 
Mahler 11, Berli oZI! či Schu bet·· 
ta, ten tokrát sa p odujal nH 
vďačnéllo, ~ lf! zcľalekH n ie tak 
jednoduchého Dvoi'i'íka s jeho 
Stabat mater,. Pre to to dielo 
p.latí v lwcke to, čo p 0strúda
me ·na pri9k ty.pic kej ctvol;ákov
s l{e j melodickostl v jeho oper 
nej tvorbe. Stabat ma(er chý· 
ba vo nk a jšl drumatizmus, po
s tráda jBden. z momentov, klo· 
r ý, ro b! umenie ZELUjímavým 
- moment prekvi!penia, ko n 
t ras tu. A z tohto dôvodu s i die
lo priam vyzaduje interpretlíciu 
založenú na hl bke, porozu me
n í, stotóžn enl sa s hudbou a 
obsahom, potre buje hotových, 
n avyše výnimočných u melcov. 
Iba tak · mOže pin e zaujať, iba 
tak je možn é uceniť jej vnú tor
n é napiitif) a ,zažiť spolu s in 
terprfltini v eikosť Dv.ol;ákovr. j 
huctlJy. Nepochybne je ve ľmi 

zlozité uclrža ť napätie takmer 
90-minútovélw d ie la, ktoré s a 
v t•ilmci clesi1Jtil:i1 čflst! pollybu
je v temp úch od Li;\rglletta c clZ 
Largo k Andante - a opHčne. 

Po tre bný je výraz, farba - tie· 
to momenty sa· stávajú hlavn ý
mi . nosi teľmi h uclol:ine.j výpove
de. RealizútoJ•ov t ých to momen 
tov naš iel Košlet_. vo vzácne vy
rovnanom kvar tete sólistov -
Vih•e Soukupovcj,:' Magdaľéne 
Haj6ssyo\le.j, Richardovi Nová
kovi · a Petrovi · Dvorskom, • z 
kto rých naj111ii Soukupová a 
Novák s i naš li mimoriad~e d ob
rú cestu k . uc hopenltL · svo jich 
sólovýeh p<n:ťov , v ' SlovelÍskonL 
filbarmonickom :~:bore - v je
ho novom zvukoyom ztlfarbení 
a de tali nom p repracovan! 
( zbormojster L. · Mli.tl) i v or· 
cliestri, ktorý akoby nepoznal 
ni jaký z pr obÍémo.v, vystúpia· 
cich neraz do p,opredla v prie
behu· tejto sezóny. 'POd vede
n im dir igenta sa preds tÍlvil ten
to velký aparát akoby jedno
myseľne, s prejavom napl-ne
n ým vrúcnosťou, velebnosťo u, 

nemeditujúco m o českom, či 

dvoi'ákovskom š týle daného 
diela, ale vyvierajúcom . z k rá · 
sy deta ilu, · ktorý sa s úplnou 
samozrejmos ťmt zlieval do jed· 
naliateho .ne patet!ckéh o mo
n u mentu. Ak básne neraz >·pt!i· 
rovnävame k hudbe, tento zá· 
verečný kon·cert sezóny ponúka 
pri!·ovn.a t ho· k básni - k bás• 
ni, ktor á povzn áša, po ktorej 
už nieto Č.() povedať : . . 

YLAitA -ADANC~OVA 

Diplomový kon_cert J. V. Michalku 
Mladý umelec sa v posled

ných rokoch viackrát predsta
vil na vere jných koncertoctr, 
prehliadkach a pod. a odborná 
verejnost. si utvorila mimoriad
ne priaznivý obraz o jeho ume
lec J<ých predpokladoch. Pokia! 
icle o techn ickú vyspelosť , mu
zikali tu, pohotovosť, Sétrnostllt· 
ný· tvorivý prístup, spoTahlivosť 
{te cla sctl opnosť - IJez pre ja
vo v nervozity - podoť nj na 
vere jnom koncerte to, čo viH l, 
už dávne jšie bol zarade ný Ulf)· 

dzi organistov výs lovne ko n
certného typu. Jeho cliplomov}• 
koncert bol preto očakávaný s 
veľkým záujmom a vce lku mož
LW póvednť, ~P. patri l medzi 
na'júspešn ejšie abso lventské 
koncerty v posledných rokocll. 
Vo veľmi náročnom a maximá!· 
n e re prezen tat ívnom programe 
[Buxteh ud e, Bnch, Messiaeu, 
F t·nnck, RHger l zn o vn osvt;účil 
už u vedené pozitíva n tú -
pre organistov nesmierne ce n
nú - vl astnosť, že u n e ho 
p"rllkticky n<·Jhroz! zakolfsllni e z 
trém y. V tom to zmysle mo7.
no hoclno tl.ť jeho dl.pt omový 
koncer t jednoznuč1111 pozltív
ne. 

Ak autor tej to reccm zh1 vy
s lov í nienš ie pr lpnmienl(y k sa
mo tném u · vyznenln toh to ko n
crH·lu, je lu [J I' IÍ VP. pl'nl.o, leho 
na z;ík lacle preclciJáciZ<I]úc ic!l 
ví•konov V. Michalku očal<ával 
v· záve1·e jeho š túd ia prejov 

skutočne "veľkého umenia", 
dokonalý výkon, aký možno 
počuť Jen ·z času' · na čas: <:it· 
livé prispôsobovanie sa nltstro
ju a akusti~, maxi málnu Zl'f!· 
te ľnosť cle ta'ilov, sp rávnu mie· 
ru artiku lácie, vnú torný pokoj 
i vo virtuóznych úsekoch , su
gestívnu presvedčivosť. !cle o 
kritériá maximalistické, ZDdpo
vecla jú ce mimoriadnemu t<~ len 

lu a samozrejme súvis ia aj so 
su bjektívnym vkusom recenzen· 
la. 

Interpretácia J. V. Mi.c hall<ll 
bo la poznačená .zrejme aj pd· 
pravou na. medzinárod n ú stí ťaž, 
teda or ientovanírn sa na tech
nicky. suverénne a Vif.tUÓZlle tl 
lllOČenie diel. V Buxtehudeho 
Ciaccone s poetickým až l'O· 

mantickýiil melodickým mate
riá lo m mi chýbal vli'iSí kfucl, 
v dosledk u ostrého bodkované
ho rytm u vyznela s kladba tro
chu stroho (i keď sa' doneko
nečnil disk utuje ' o štýlovej in· 
lPrpretácii tohto barok'ového 
ma jstra l- V Bachovej Sonáte 
e mol --- pr-avcl_ep odobne. ý cl ó
sle tllw n ie dosť kontt;astnr. r e
gi s tr,ovaných J1lasov a max!· 
mtíl rľe ho te miJa doš lo' v r ýc h
lych ' č éJstiach k noz t'e tHľn énln 
vyznH niu n i.ektorýcil ' úsekov, 
hlasy sa miP.stami "zliP.vaÍi". 
Naopa,k, v pomalej č~sti pr_illš 
clo minova l jazyl<evý rr.gis tfÍL' vo
(;i nefarebnému f lautovénľu h la
su. CHili snlf-l tBd~1 ·pnrll šcni r.> 

zásady o kontrastnom , a le do· 
kona le t· ovno~,;ennom registra· 
va n! hlasov v triových sonfl
iach. V Bachuvom Prelúdiu 
C dur troch u ťažkopádne ex· 
po nova nie témy [zbytočné ved· 
ľétjšie prizvuky v rámci tak· 
t 1.1) sťažilo pl y nu l osť prednesu 
v sl\ l ll Cl bo, k torej to k hy vy· 
:!.adoval is tú dra vosť. V Me5· 
sia.enovej mfJd itácii z cyklu La 
nativité vyznela výboľllf) záve
l'flčníi grilMir:ia. O FraLH:knvum 
Chol'Íili b l!lol a Regerovej Fan· 
tázii "Wachet auf", veľkole· 
pých, dranw ti CI\ýCll skladbách 
len toľko, ze umelec demon· 
štrovul bezpečné ovládam e 
všetkých· st1·ánok in ter pretcícw. 
jedino snáď - a to je v pod
s tate obsaho m všetkých uvede· 
ných poznámok - prekvapila 
istá "tvrdosť" prednesu , akoiJy 
nie cel kom citlivé vykreslenie 
detailov. Ide to istr. aj na vru i.J 
nástro ja a a kustil\y v Redute, 
preto že koncerty J. V. Micllal
l<U nll iných nást rojoch svecl· 

, éili o mim oriadne m uziká lnom 
· vc'íten i. s~ do jednotl ivych el i (~ l. 

Tieto pozmlml<y nie sú ted a 
v nij <liwm prfpade "kritikou" 
ne jill< ý eli z(! važných nedosta t
l<ov, rezonu.jú tba 1111 ti.e mi nHJ· 
riodne vyso ké kritéri f.L, ,,k toré 
s i mladý umelec svojím .'(Jete
rajš!rn vývojo m séim postu vi l a 

' l< to ré' s Ct jectnoznilčnou · z6 ;·u
kou jeho ďalšiello ú~peš n i\I JO 

' r;;stu, L. DÓSA. 

Reeitál Eleny Hanselo.,e,j 
V sobotu 5. mája t. r. sa v 

ZrkadloveJ sieni Primaciálneho 
paldca predstavila pžesliov.tím 
recitálom sowani stka IJLRN A 
HANZELOV A (klavírny sprie
vod M!WST,AV S1'AROSTA/. V 
posledných rokoch sn táto mla
dá, ta lentovdnó umelky11a sú
streďuje prednostne na kon
certnú oblast. Recitál bal ďal· 
švu pr evierkou ;et vokálnych 
predpokl adov, prWam dal ztav
ne na;avo, v k tor.Qch polohách 
;e ťažisko Hanzela/Jei kvali t a 
ak[} odbor ;e ;e; na;ulastnei~l. 

Program proctst a vil rne~ne a 
piesiíov(! cykly R. M. G/tera, 
A. ' Dooŕáka, E. Suchoňa, po pr 
výkrát u ČSSR boli uvedpne 
piestwviJ kompuzicie stit!asnqcl! 
japonských sk!aäatefov Koosa
k u Yamaäa a Yoshinadu Naka· 
da. Hoci oo/i skomponuvant? len 
nedávno f koncom pilľclesiatyc:h 

7'okov a v rolw Wli!i 1 a na n.t1s 
ho dne.~nélw posluc~hdca mózt.l 
pôsobiť sl;asti anachronicky, ich 
pôsobivd melodickó linka V!f · 

1adruiúca romcmt1ckti, lyncké 
ndlady ;e obdivuhodná. 

Kecl sa dostávame k hocmo
teniiJ ume/eekého profilu Bleny 
Hanzelovej, ;e; V.tíkonu v sobol
l'íaj!iom r ecitáli, treba Ml pre· 
dovsetk?ím zamerat na tei pri· 
J•odzené predpoklaäy pre tento 
žäner, nakoľko v posleänom ča
se sa stáva ;e; cloménou. Umel 
ky,1a vlastní vzácne f are!Jn!Í, 
široko klenul(/ mladodramatic
ký soprán, spoľahlivo zne;úci 
v každe; polohe, dnes už z;av 
ne inklinu;úci k dralltaltckemu 
odboru. · •'iiiša> a slrP.dru! polo· 

hy ovplývajú tmavsím, zamato
vým odlteňom, polohy V!J!i!itl! sú 
charakteristické dramatwJ..·cou 
prieraznoMuu, miestami vsak 
prili.~n.fjm, nepriroazenlim chu!!· 
ním. mavn(i problém sa 7J.';ak 
i.•rlá u samotnom ovlädanl hla· 
su: interprPtk·a neäokäže v cla
statočne; miere 1 a na/mii na 
i iudrícich miestach/ skomorníť 

svo, tón, clz!}!Ja ;emnosľ r1 člS· 

lota IJ pirl!l(Í('/z /J IJf/Wii/ ZOVOilÍ 

lyrwl-.:ych fráz, 1 bvhaWo ••ôz
norodosť dynmmcktHw člene· 

1tia. V!íSLP.I!kom 1e r•cie~frnm ar· 
t!lt!í v.tíNIZCJV.lj stereotyp 1 Duo· 
i·ák}. liasclnu;úeu 11sak pôsobia 
pasMe clramaticlcé t v lomro 
zmysl e bolo ozafstný m vn•ho
lom vei:eru predvedenie Sucho·. 
t~ovho piesiíového cyklu Aci as· 
n·a;. Zdá sa, ze Bléna Hanze- . 
l ovd sa 1wj/epšie cíti práve lJ · 
expr eslvnycl! , qraduiií.cich ŕrä· 
zaell , käe naplno u plat ii u ;e krcí
su svo1ho materiálu, suvereni
tu a istotu v neľahkljclz IÍ~ka· 

liac:h par/u. Nedá sa tedJw· 
znacne tvrdil , ie v pies11oueť ; 

luor•be nauhádza to na!idt>dlnei· 
Sie uplamenie svojich schop
nost/: prá.ue Suchoizov cyklus 
prewtiäiJ/1 o !eäine~·nLíCll preä
poklarlocll pre opernú scénu. 
Partu! mladodramatiekého a 
dramatického od/wru by tJ ,e; 
puclrml urt.•tte znamenal i l r/J <IÍLÍ 
prinos C.•o ,do kvalit !l w h vše· 
s/rannt~ho w(ädnutia. 

1\ ·.~,N ONIJ R.''išEI< 

u·usrový recitál .václava Hu dečka 
V knncet·tnej sieni Slovenske j 

filharmónie sa uskutočnil 6. 
mája 1979 h uslový recitá l Vác
lava Hudečka so sovietskym 
klaviristom Vladimh•om Fefe
manom, 

Už samotná dt•amahugická 
koncepciu· oboch mladých tunel· 
euv, ktori siahli po die lach G. 
F. Händla, J. Brahmsa a . S. Pt·u
k ofieva, jednoznai!ne dokumen
tovala cieľavedomý intet•pretač
ný zámer mimoriadnych u me· 
leckých n árôkov. Navyše HU· 
dečkovi a Fefcmanovi iš lo 
najmä o to, aby demonštrovuli 
a konfrontovali svoje Interpre
tačné majstrovstvo na d lela 1!h 
všeobecne zná mych a umelec
ky priťažlivých. 

úvod programu patril Sonáte 
D dur pre husle op. l , č. 13 
G. F. Händla. V rámci dôsled
ného rešpektovania š týlovej 
čistoty treba konštatovať, že 
Hudei!kov Händel bol v mno· 
hom objavný a podnetný. Affe
tuoso boln nesmierne spevné, 
nežné a citovo vrt\cne; Allegro 
v nepreexponova nom zmysle 
temperamentné a spontánne. 
Hlbokým muzil!íruvanfm bolo 
poznačené Larghetto a uváže · 
ne dynamicky difet·encované 
záverečné Allegro . Slovom, mie
ra osrtbnostného vkladu bola v 
každej časti optimálna a ne· 
opakovatefná, čo je výsadou 
len najväčšfcb umelcov. Vý· 
razným spolutvorcom celeJ at· 
mosféry bol sovietsky planis· 
ta Vladimir Felcman, ktorý sa 
jeclinejínfm spDsobom podielal 

ua výslednom 1 n terpretačnun• 
zázitl{U Hä ndlovho diela. 

Dos lova objavná bola inte r 
pretácia Brahmso vej suuá ty U 
uur pre husle a Jdavír op. 7U; 
č. 1. Hudeckov a f'e l'cuJ<mov 
Brahms bol koncipovaný vý 
sostne roman ticky, citovo an
gažovaný, v pr otip61och mysle· 
riózny až vášnivý. Klasicistic
ká vyJ•ovnanosl , ktorá je neraz 
proklamovaná ako z(íkladná in· 
terpretačná požiadavka Brahlll· 
sových di el, sa: našťastie v pl 
ne j miere vytratila. Obom in
terpretom sa podarilo preds ta
viť Brahmsa v úplne nových , 
cxpreslvnycb dimenziách. Pt•e
dovšetkým treba podotknúť, že 
rovnocennosť husľového a kla
vírneho partu pochopili sólisti 
dos lova a do písmena. Fefe· 
man sa "nebá l" v plnej miere 
domi nova( nad huslovým par
tom a t am, kde to bolo potreb
né, zvýrazniť dominantnosť die
la v k lavírnom parte. Práve tak 
i Hudeček sa v plnej miere 
"podriadil" obsahovému ~áme· 
ru diela; treba podotknúť, že 
v oveľa väčšej miere , než tomu 
býva zvykom. Pt•áve preto hola 
expresívna škála oboch umel· 
euv nesmier ne rozohraná a 
muzikálna. Záver programu 
patr il U . sonáte D dur pre hus· 
le a klavír op. 94 Serge ja Pro· 
kofieva. Stvárnenie tohto diela 
bolo opäť poznačené tvorivým 
úsiUm preklenliť ustálený in· 
terpretačný kánon Prokofieva· 
vých diel. Pochopitelne, ani v 
tomto prípade nailo o samo· 

účelné experimentovanie, kto· 
r é by bolo diktované snab au lf· 
šiť sa od všetkého, čo tu bulu, 
za každ ú cenu. 

Hudcilkov a Feľcmanov Pro· 
kofiev bol tvarovaný n a pr incí· 
pe šil'Okej dynamickej a fareb
nej difere nciácie a tvo,rivii hu 
muzich·ovania. Je tJnzoruhodu f\ , 
ako v r á mci t·ovnal<ej dynamic
ke j h ladiny d ukázali oba ja só· 
listi tvorivo pnH:ovať s timbt'JJ· 
von kvalitou tón u, ako tvaru · 
v ali každý uwtív Iii hullobn ú 
frázu. Koľko nevypočítoternej 
premcnlivosti vyžarovalo z leí
to prekt•ásncj husľovej sona ty. 
Grandiózne dyn amické obl uJ.;y 
sa striedali s nežným sarkas.lic· 
kým vzle tom, lyrickou spnnJá n· 
nos fou a zemitým temperamen
tom. Nazdávam sa, že nemožno 
a ani netrebo šetriť s luvanti 
uzna ni a. Hudeček jednoducho 
dozrel vo svojic h 27 rokor:h 
na umelca s vetové ho formáln. 
Technická dokonalosť, ktm·á 
bola u tohto umelca i v minu
losti obdivuh odná, splynula a 
funkčne sa podriadila výt•az u 
a obsahovému zámeru. Nie ná· 
ltodou si Hudeček zvolil za 
svojho pllrtnera podobnými 
schn tJnosťam i obdareného kla
viristu Vladimíra Fefcmana, 
ktorý je niel en vynikajúcim s6· 
tlstom, a le i komorn ým hrá· 
čom na poltladanie. 

úspech oboch mladých umel · 
cov u bra tislavského publika 
bol plne opodstatnený a zaslli· 
!en ý. 

IGOR B~~ER 



Slovenský 
dramatik 

zrozumitefnosf slova, ale aj" spokojnejšie ponorenie sa äo po• 
čúvania. As i je to podla môjho gus ta a nátury ... " A na 
inom mieste: ,. . . . Originalita v autorovi je (no ukáže sa až 
vo výsledku, neskôr} -. alebo nie je. Tak isto je to s vynalie
zavosťou" . 

Priveľa citátov? Sú tu 1 preto, aby sa prediš,lo prípadnému 
parafrázovaniu. vysloven ých právd i vyznan í, vHčšmi však pr e
lo, :4e by azda mohli poslúžit ako opory pri polwse o náčrt 
vk ladu zaslúžilého umelca Bartolomeja Ur banca do bo hatého 
i cenného ži votopisu slovenskej opernej tvorby. 

ZapWe sa doii v prvom rade ako autor s dobrým vlwsom 
a spoľalJHvým orientovanfm sa vo svete literúrnyc!l· a drama
tických p redlôh. Okrem primárnej požiadavky na !ch myš
lienkový a obsahový ná l>o j, posolstvo, d obre od hadne mieru ich 
účinnosti v budúcej hudobno-dramaticke j podobe. A v nepos
ledne j miHre ako a uto r, k torý sa počnC1 c svo jím druhým oper
ným opusom vraciu aj na javisku ku domác im zdrojom a té
mam {ohlásil prácu na opernom stvárnení Ma jstra Pavla , 
netaj! však ani ďalšie dobré "tipy" slovenskej provenien
cie ). Pred tromi rokmi Ur banec debutova l Paňou úsvitu podľa 
d rámy Alejnndra Casonu, teraz sa vracia na javisko zhudob
nením jedine j, ale už vyše tridsaťročie s tále mlade j a príťaž
livej dramatickej kompozície Petra Zvona. Zvolil si hr u s po
solstvom, ktoré poráža d uclwplné diskusie l diskutérov o zmys
le života, o ú lohe lásky v ľíom, diskus ie g ró.fov, r ytierov a 
markíz a novodobej aris tol<l·ac:ie typu Aristicla Kráľa, poso l
stvom skromne a ticho vys loveným ústa mi sl uhu Bamabáša: 
láska je úcta k človeku . Zvolil s i v~al< aj hru "duchap lne a 
dômyselne na p!snnú, p ln ú humoru 11 poézie", s pestrofareb
nou náladovou paletou 1 nád ychom romantična, ku ktorému 
sa Urbanec-skladateľ vo svojich kom pozíciách rád vracia . 
Našiel sl - tak ako pri Casonovi - cit livého a po~iadavkarni 
javiska oskt1šaného adaptátora hry do podoby operného textu, 
libretistu, ktorý sa vo funkcii režiséra dobre postaral o javis · 
kovú realizáciu nového titulu, podčia1·ko l vtip i snovosť , poc
tičnosť 1 burlesknos t s ituáci!, s tarosllivo b 1·úsil p re jav posttív 
dvoch sve tov. Ozdobou i garantom úspechu opery Tanec nad 
plačom je Zvon , ktorému obecens tvo, bl~Z ohľad u na svoje 
vekové zlozenie, os táva st[lle verné. Azda z toh to zornéllo uhl a 
pozera jme n ie.len na UriJancovo presvedčenie, že ro:d.1o dujúc:i 
je výs ledok, presvedčivos ť di el.a , a!P. aj na cloilrý ohlas 'ľ<Hl ca 
nad plačom v ll ľil di sk u. 

v opere 

Predloha núkala sk lodalcl'ovi h ud obný výl e t do sveta 

Zas!. umelec Ondrej Malachovský (Gróf Richard), T. Beilo 
(B~rnaháš ) a S . . ;Haljaková (Silvia) . Snfmka : j. Vavro 

i atmosféry dávnel10, <Ile a j do lw l,llckeho dneska, Jel s ta vba 
mu odobr ila zúr.očiť svoje melodické di spozície v rado "uzav
retých" člse l. Urbancova lwdba je lllelodicky s tedrá, štýlovo 
mnohov ravmí, príje n111e sa potúva. Kráču popri Zvonovorn 
texte, jeho myš lienkac h ako vemi1, p r iam otmcky oddaná 
sprievolikyľl tt, sam a osebe Je má lo zu ujíma vú. Nie je ani kon
zervatívna, 1111i mode rná , neukulíše nás, äle a ni nevzn1i;i, 
neublí~i , äle ani nepohfad i, nedá va uttízky, a teclu s a ic h ani 
nemô~e po l<úsiť r iesiť, ne%ráža , ale ani nepozdvihuje. Prí jem
ne sa počúva. Ostala sláf pred úlohou, o ktor ú by so mal 
pokúsiť azda každý z hudobníkov pri zúpase o opodstatne
nosť o perné ho prepisu z činoherného javiska známeho diela 
{pravda, n ielen to l1o l: dotvoriť prccllolm, či as pofí rozš íriť nie
ktor ú z jej vý razových zložie!<, rozsíriť huclolmý rni výrazovými 
prostriecllwml omocwn cí lne zázemie príbeh u , umocniť atmo
sféru, uokreslif chi:l t'aktery v tej sfére, kde už slovo má malú 
šancu. A pritom niek toré mies ta opemého Tanca nacl plačom ta
kéto ambície naznačujú .. . 

Bat·tolomej · Urbanec: TANEC NAD PLAČOM. · r.yrinká opet•a 
v dvoch llojstvách s prológom a epilógom. Libreto podľa Zvo
novej komédie napísal Július Gyermek. Dirige nt Viktm· Málek, 
režisér Júlh~s Gyet•tnek, scéna Vladimír Suchánek, kostýmy 
Helena Bezaková, pohybová spohtpr.áca Elena Záhorákovli. 
Orchester opery S_ND. Sólisti : O. Malachovský (Gróf .Richard) , 
N. Hazuc hová (Grofka Anna}, J. Hrubant (Gróf Alfréd) , S. Hal
jaková (Markiza Silvia}, J. Martvoií (Rytier Gejza), š. Janči 
( Aristid Kt• á l), O. Hanáková ( Ro:r.ália), E. Hollčková (Adela), 
M. Kopačka (Peter}, V. Scht•enkel (Trdlík) , dr. G. Papp (bás 
nik l, S. Beňačka (Jeroným l, T. Beňo (Barnabáš}. Celoštátna 
premiéra v opere Slovenského národného di\•adla 2&. mája 
1979. 

Národný umelec Mikuláš Huba, prvý interpre t jedne j z po· 
stáv hry Petra Zvona , hlásil sn ku TimcLI nad plačom elko 
ku 4Jóske.~niťie.j .Dl larlo~t.i." , J:iiru-ovo . ho. O?. Uf"li: uje ..Zil ,.l yricl\ 1'1 
grotesku", "_. .. Tanec, spraden ý z večnej lásky zap rášených 
vekov a z mf·tveho groteskného statična súčasných parvenu 
a ich nohsledov" . Libretista a režisér július Gyermek si zasa 
kladie otázku: "Ako to, že sa tejto hry nezmocnil doteraz sk la
dateľ? Veď s ú tam hotové ár ie, situácie ako s tvorené na hu
dobnú konťrontáci.u dvoch svetov, miesta vtipné, vážne i do· 
jímavé . .. " A d o tretice citujme z autorovho vyznäniu , k tot·é · 
nám predned<ívnom, z pril ežltosti Ur bancových šesťclesiatiu 
p r iblížil rozhovo r v Hudo bnom živote: " .... Sk lad a teľ vie, 
prečo napísil l dielo tak, ako ho pus til d o živo ta. Písať možno 
(hlavne dnes l r ôzne, rozhodujúci je však výsledok. Ak dielo 
presvedčí, jr. to v poriadku, je to výlu·a. To sa týka aj opery
a ·teda a j diel E. Suchoľía a ]. Cikker 11. Mne je bl!zky zvl áš ť 
operný s ve t B, Brittena: cell<ave komome j i:ľí, prináiia väčšiu 

Vel'ký poui.e l na ť1 speilnom pr ijälí pull.'! Zvonoví, nernlilo 
sa však ot) znslúžil.i uj inscenátori, sólis ti a OI.'C hester opery SND, 
ktorí Tanec nad plačom realizujú. Pôvodné diela . vchádzajú 
na javisko p rvej .slovenskej opernej scény už tradične s tarost
livo, so značnými UJn eleckými ambíciami i zaangažovaním sa 
pre vec p r ipravené. Ak je voľba námetu vefmi závažným mo
men tom v oblasti operne j tvor by, nemenej dôležitá je aj p r i
me ra ná pr ezentácia lludobnodramatického diela. Tak a ko pri 
Punej úsvitu, aj pri Tanci· nad plačom putr! v tpmto smere 
Barto iJ! U.IJ!L_lJr~mH1C m rlcl~ ilis lnýct\_ auto1·ov. Má. "svojho·' 
režiséra , svo jho dirigen ta (prvé uvecleňíe býv.a v ·šif1·d ili · prí
pr avy niele n hfadaním čo najčistejšieho, natpr~sl)ejšieho hu
dobného ozvučenia partitúry , ale iste aj tvorivoH spolup rácou 
na jej konečnej po clo be ), svojho scénografa, -kost ýmy Helell)' 
Bezákovej farbou, materif1lom i tvarovou krásou význam ne 
umocňujú vizntíln y záZ:itok z predstavenl. Od skl adateľa dostali 
sólisti veľmi spevné a hlasivlmvo " pr ístupné" ' party, ma li. do 
statok priestoru a j pre herecl<ú tv.orbu. Z vy rovnaného ensem
blu na jviac možností mali a najväčšmi ich využili predstavi
telia postáv starého sveta - Ondre j Malachovský, ju ra j Hr u
ban t , Sidónia Hal jaková a jura j Ma r tvoii, zo suity Aris tidu 
Král a najmä Oľga Hanáková , v buffonesknej epizóde Vojtech 
Schrenkel a v postave l.lás n!l< a výrazovo strhujúci cl r . Gus tt'iv 
Papp. . ZUZANA MARCZELLOVA 

Mladosť v balete 
šťátneho · divadla v Košiciach 

Karen Surenovič Chačatu rian : Ctpol lJ
no. Bálet v troch dejstvách. Libreto G. 
Richlova pod ra rozprávky G. Rod a ri ho 
spra cova li M. a A. Halászovci. ChOl·eo
grt-.tfia ·a réžia: Marilena 1:1 And.rej H<l 
lászovci. Dirig1:ml: Zdenel{ Bflek . Scéna: 
Vla"ďirúír Suchímek a. !1. Kos týmy: Dan i
ca Hamíkova~ Premiéry : 21. a 22. JV. 
1979. 

Dlho očakávaná a s nemalým · záuj
mom bola pri jatá posledná premiéra ba
letu ŠD Košice. V čom spočiva zá ujem 
širokej verejnosti. l očakávanie odbor
ných kru hov v oblasti tanečného u me
nia? Dá sa konštatovať, že · in tenzívn y 
zt.u jem vyvieréll z dvoch základných prí
čm. Prvou je pôvodnosť 1 originalita 
u vadzanéllo tilu1u a druhou lnterp retat
n ý élspekt z personatneho a perspektív
n eho pohľadu. 

Prvým prfnosom je československá 
premiéra tejto rozprávk y talianskeho spi 
sovateľa Gianniho Rodal'ihu známej pod 
názvom Cibufkové dobrodružstvá, ktorá 
ožila v animovano m filme a od roku 
1973 i na sc~ue divadiel v baletne j ver
zil . Tento t.itul ju obo!Jaten!rn reper toá· 
ru divad iel o d etský bale t, .ktorý je vy
med zený litenírnym náme tom il kon
krétnym rozmerom príbe bu o is tých 
s tránkach fudsl<ého konania - odvahe, 
spravodl ivos ti. pr1il teľs tve a l. Oalším 
fal~ tom je, ie ten to ti tul je pr!spevkom 
kos ického ŠD k Meclzin!lroclnému rol\ 11 
dieťa ťa. 

Druh ým prťnosom , pod ra môjho názo 
ru zásHrlne jš lm a so šlršhn dopadom, 
je fa k t, že nosnými stlpml inscenácie 
sú žiaci Konzet·vatól'ia v Koš iciach a v 
Ich s tredP. prv! jeho a bsolventi. Momen t 
prakticky dnes priam historický. Stále 

• sa domáhame rnl adych tvan v našom 
umečnom umen i, kon krétne n a Sloveu
~ku . A tu ich máme, dokonca "ťahaJú" 
t:elé predstavenie - vec zatiaľ nevída
nfll Zostáva len · dúfRt , že M. Bat•anová, 
r.. Orosová, C. Fm·gAčová, A. Tančáková, 
P. Oumbala a J. Nemec nezostanú v pel'· 
spektlve len pl'Výml a bsolventnú taneč
né ho oddelenia Konzer vatória v Koši
ciach, ale posilnia rady členov divadiel 
na Slovensku, v prvom rade, samozre j-
llll.l, ba letn ý súbor ' SD Košice. • 

Po týchto dvoch pozitívnych poilra
cloch už len niekoľko poznämok k p red
staveniu. 

Choreograflcltá výpoveď je vede ná v 
v lfnii a tt·aclíciách kl as ického pohybo
vého vyjad re nia, samozrejme, vychádza
júca z da ných možností. Žiadala by sa 
väčšia bohatosť l variabilnosť tanečného 
prvku z toho vyplývajúca charakterizá
cia nosných pos táv Inscenácie, ako l p re
h!ad nost masových scén a fednotlivých 
akcií. 

Stavba inscenácie vychádza z pôvodné
ho libreta a hudobného podldaclu, kto
ré boli rea lizované v inýc h podmlen
kucll. Celkové moznosti divadla nie sú 
zatia! až tak veľké a tvám e, a by obhos
pocltlril i to nekonečné množstvo postáv 
a postavičiek v dostatočnom napät! a 
výraze ich formovali v danom dt'lllnat ur 
gickom pláne. Te nto je spoločne s re 
žijnou kon r.epclou predmetom úvahy z 
IITaclisk H výsledne j dynamiky diela , tem· 
pa i-nscenácie i jasnos ti kom unlkova nei 
témy, konk rétnos n obsah u l myšlie nky. 
f lrč ite si detský divák so svojou pr1· 
~ l ovečnou fa ntáziou a obra :r.otvornosfou 
ná jde. styčné ,body a ch.arakteris tické fi
gúrl{y, ale predsa sl len mysl!m, že 

Záber z im11:enácie. Snímka : O. Bereš 

stoj! za pokus prehodnotit tvorivý úmy
sel au torov a daný príbeh zhutniť a 
zdynamizovať v našicll reáliách. 

Z interpretačného pohľadu jľ. jasný 
fak t mlados ti. Postava Citróna v s tvárne · 
n l G. Petráša na dr uhej premiére vša k 
svojím hereckým poňat!m s nádychom 
grotesky prekročlla p1·eclsa len o malý 
krôčik niveau celkovej ú rovne predsta- . 
venia. Týmto konštatovaním nechcem 
ovšem ani v najmenšom znížiť účinko 
vanie prv menovan ýc h i ostatných. 

Dalo by sa pokračova ť a meditovať, 
ale radsej sa vrátim k úvodným riad · 
kom o h.lavnom vl<la cle inscenácie -
prezentovaní mlad ých ttcleptov tanečné · 
ho umenia a končltn ti eto riadky s 
úprimný m želan!m C!Hpw:hov na ďalšej 
ceste Konzervatória i baletu š D Košice. 

EMIL T. BARTKO 

GRAM O RECENZIE 

ALENA MiKOVÁ
spevácky profil 

© Panton, Stereo ll 0689 
IVANA MIXOVÁ 

spevácky profil 

© Panton, Stereo 01 0763 

V tesne; časovet náväznosti vy~li v 
Po.ntvne dva umelecké profily popred
tl!Jch česk.i}ch speuáčielc , sólistiek wu í. 
s/cého Národného clivaclla, zaslzíli/t,ch 
wnelk.IJI~: c/ramat tcket sopranistky 1\l•''l'J 
Míkoue; a mezzosopranistky Ivany Mt.w
ve;. Celky ;e zau;ímavt! porovna[ a1 ~ 
llťadŕska slovenskej, " opusove(' pro[ilo
ve; gramoplatne, lctorá zaznamenala 11 

posl ednom o!Jdof)í niekol'lco zau;lmcw.tích 
ziskov - ale este stále ;e spevákom 
vela dlžná. 

Due s6Zistky Nároclného divaclla, ktaré 
dramalurgickl! vzorovo predstavuje Pan
ton, pripomínajú sCd5asne otázku, i'i sa 
stretneme v adekvátne;, výstižne; a 
osobnostiam vlastne j um.elecket ceste aj 
s menami na!iich sólistou SND. P1·avda, 
v OPUS-e. Bolo by to nielen zás /u i11é -
IJ zmysle dobového dokumentu - nie, 
verípz, ie a; umelecky účinné, ak /;y sn 
na.~la takť! cesta, klol'ri by preclstav•/rJ. 
niekoľko spevákov v ·ich vlastnom rt?, 

per toári. Dola i;y sa snáď uvažouať a; '' 
otvorení " nziniedície" komor ného speuu. 
!.:rfe by sa uplatnili speváci, ktor! uiac 
rokov propagu;ú slovenskú pôuocľri/1 tvor- l 
bu. S pripojenou básnickou ťextovou prí
lc•lwu by 10 bola možno zaujíthavá -ex· 
kw•zia do oblasti . ktora je nie ' zaned/Ja- · 
1 eľrzd worbrJu' '[o rl ·zakladat-eľov ncírotVw; . 
hucliJy až . po : súča:§ntJ tenclencie p(esfu:J; 
ve; liter atúry J, ale· ani výkomni. Mo ino . 
fly podo/mé <'iny mohli by( spreváťlzrmP. 
ui súbežmítn r eCítátorsk}ím 'prellmočen.tn 
/iásní, k/orf! illšpirooali skladateľov k hu
dobnému stvárnenŕu. ·Človek dnes hľarlá . 
pr L počúuaní platni· isté intimissimo, alré · 
mu ťažko dá koncertná siel'í, viack•·rJt , 
sa vracia ·k · tomu, ·čo na prvé poi::urie 
zautmc - ale možno i/Ja zanechá veter- · 
nfí šu m a :nános: · , 

Ak však · m·áme hovoriť pr iamo o plat· · 
lliach, kto'rých ózflačen!e ;e u záhlavl · 
to/tlo článku, te to ~ · okrem dramatur· · 
gického c~nu - n; umezecký zdíitok • . 
Jedno s clruh.Qm vsak .<iúvisi. · Veď zosta- · 
rJouatelia sa ·or ientovali na typické a · 
jedinečné výkony Oboch. spel!'dčok v prie· : 
r eze ich ka'riéry, ráta;uce; takmer trid- ' 
sať plodných r okov. Alena M1ková bala 
a zostala jedinečná na;mti v ceskom re
perroqri . käe vywor•ila vel'lcé poslau!f, 
ok;l}mi sú napr!klac/ Milada u Dalibor ovi , 
·lľneikl:l z-úvuctr -vd01.1, -t..-tbrľSI:t z rounn• 
menne; opery, šárka z r ovnomenného lli 
bicltovho diela, Kostolníčka z Jei pus
tor kyne, Cudzia kňažná z Rusalky, Bu
r ianova Mary ša. {Ná!; mu opemému sveru 
ie bl!zka najmä a/co l<aťu!ia z Gikkero11· 
lw Vzkriesenia. 1 l et spevácky profi l 1e 
prerlstavenLÍ ukázkami zo spom1naného 
repertoáru v najúl!lnne;šom vfíhere 
alE" uf prierezom klasicktjch dramatic
kých postáv, z nic/l na;mä s Turandot, 
Toskou, Straussovou Elektrau. Vokálni/ 
prejav, formovan.rí česlcou speváckou 
skol ou, typickou ;asn.osťou a stJ•ieiJrist os
ťou t6nu, zrozumiteľnosťou sloua { nŕekl?· 
dy až príliš otuorel!t!ho a málo neut rali
zovaného) ;e pre poslucháča na;zau;t
mavet~t poznaním veľkého dramatického 
t alentu spevái5lcy. kto••q azuláštľíuje kaž
clú frázu a 7'o/J1 z hu cl/Jlf rnípoveď. vzíra
zuplnfí spev. Alena Mikovä spieua pori 
taktovkou f aroslava Kroml; holca a Zcleti 
/ca Ko!i l era - ži ar, ZtJuková r ealizácia 1e 
mene; kvalitná ako na druhe ; platni, 
o ktor e; budeme huvorit· nižšie. Príli .~ 1P. 
citelná technická transformá('ia umku 
orchestra, ktor íj je mene; farebmí 11 11hs" 
lic k.rí. než to h.tJua na pmo.Lriedi<ycl< na
hrávkach. Dominovanie .,vytialmuteho" 
lllasu nad orchestrom te znatel'né naimíi 
pri vynikajúce; reprodukcii. 

Ivana Mixal}(1 - rozsahom tlzezzo~ap

ranistka, f arbou v~nk zamatovtj aLt ·
nie je na plal ni 1 ak t'l' peH oárooo Z/J/{1 · 

zaná s c}eslcou hud/Jou ako ie ; k ole(flftia. 
Predstavuje sa t,Qm, s t'Jlm slelvlla na;
oäNiie ú spechy vo svo;e; kariérP. rw 
celet strane qramopl atne ukážkami z Bi

zetovej Carmen 1 pla171a má i podlillrl re;
w opery l a s61am.i z opier Figaraoa soad

ba, Knieža Igor, Eugen Oneqin, Don Car
los, Samson a Dalila. Dramat urq pla/ne 
/iŕt Štilec, k torý napísal a; lJýnimoč
ne k r ásny text na ohál ku, c/emonStru;e 

takú podobu umelkyne, kt orá 1 hlasooo 
reprezentuje Jet otl.~ruvzí temperamf.'nl. 

tatomnost a nostal!Jicknst - ukr yté o 
hlase. ale známe fl/ z ;aviskmJ(}hn we
jaiJLL. Počúvanie teJto oram oplatne ;e sle
dovantm zrele; krásy Ak Alena Míkovel 
je farebnosťou sop1·6nu slcô1' iasn~ ~lnl.:o 

a l etnzí rleií . /oana Mixavó vrtpomína 
zlato a farbu ;esene. /edi n.ečná zvukooá 
r ealtzCicia, resp. vyváženie rozhl asnvQch 
~rt.1mok do ;ednotn~ho Iónu robia z tejto 
orofiloue; qramoplatnP exportnú edičnq 

čin. 

TE:Rf:ZIA URSINYO VA 



Súčasné 
tanečné 

• umen1e 
v Pofsku 

Il. 

va možnosti jllvisko .aKo prjes. 
tont. Videnie choreografky ide 
s tále v horizontále, nevytli(iva 
ver tikúlu, diagonály a krull, 
skupinu a jednotlivca n a zása
clách kontrapunktu. Skelet je j 
vyjadrenia je pos tavený na vi
zuálnom vneme cllví1ka, ktorý 
je closlalmutý jednoduchou 
kompozič!10U štru k túrou , fa re b
nostou, p.rovoku júcou jed ine 
t e mpom, metrom skladby, 

Duch mol'a - h udba T. Sze
ligowski "Epitafum na smrť 
Szyman ovskéllo" . Myšlienkovo 
závažný p okus, ktot•ý nenašiel 
plnú odozvu v pohybovom pre
tlmočenf choreog~·a fky. Stratila 
jasný zámer výpovede, z kto
rého potom pramenila n elwmu
nikatívnosť predvedenia, lapi-

l!'oslednou premiérou a há· clárnosť choreogr afickej reči. 
Ciam n a jproblematickejším ve- Zrejme jej s ilná stránka je pe-
cerom bola Inscenácia bale tné· ()agogika. O tom hovor í jasnej -
h o pr ogramu nazva ného Bale · š ie clalšla časť večera. 
t y Yurlko. Choreografkou ve - Mestské námestia - hudba 
~era bola bývalá p opredná só· A. jarzebski. V tom to diele je 
list ka Marthy Gr aham Dance niekoľko dls propot·c ti. V p1; vom 
Company YURI KO AMAMAYA. rade h udobná pred loha, k toL'á 
Po likončen! dlhoročne j kariéry je zo 16. stot·očla . Pt•i najvilčšej 
:(1944-1967) začala · pôsobiť po- odvahe nenachádzam zmysel a 
dagogicky a n adšene propago- paralelu jej pou~i lia. ]azyl< po-
vnť techniku M. Graham. Jej ltybo véh o pm·tu je abs olú tne 
r.esta clo Porska bola výsled - nejas n ý, š týlo vo n eidentifikovH-
kom náhodného stretnutia šti· teľný. Príliš naivný výklad 1 
p e nclist l<y, sólis tky baletu v s pôsob komunikácie, malá po-
l~ód9.i, E. Wycichowskej s Ym·i· hybová variabilita a tcr. 
ko pri h odimíCh "modern dan- Celebrations - v tejto tt·oj· 
ce" v Cen tre International e de čnsťove j fantázli n a hud bu A. 
l a Danse v Par!ži. Na základe VI valdiho sa n ajviac lH'ibllžila 
pozvanln Jll'išla cez Min ister- tomu, čomu :wsvHtil a svo j život 
s tvo k ul.túry p[~R na tro jtýž· a čo p ropaguje. Opäť da la pred-
d rm n ú p rnx d o s ú boru ve tk ého nosť vi :wálnemu dojmu pred 
d ivadl a vo varša ve. 26-členná Vlqstn ou Jll'llZentác lou technik y 
!lku pl na z baletu cli vacl la a b- "modern dance". 
s olvovaln ce lý kurz i ukážkový Mys llm si , že jej účinkova ni e 
ve1~c r (29. v. 1977 ]. Po tej to a pôso benie zost alo vlastne na 
prípr ave priš la 'ťnr iko reHllzo· ukil žkach techni.ky M. Graham 
va ť clloroog rnfil:l<ú miniatúry v roku 1977 a v rozš!ren! po-
lH! prvú pofskú baletnú scé- hy iJového ambitnsu členov bn-
nu lw ncom roku 1978. Mal som le tu pe:l na clloreogr afických 
s (a~t ie Vidie( obe premiéry je j v )rpovccliach. 
ba lt<tué ho več e1• 11 (5 . 11 12. Xl). Z ostatných rl ivadie l je zanjí-
1!178 ). Prv nez pri iJlížim toto mav á z h ľadiska r!alši cho vý-
p recls tave nie, nieko.l' ko výftal· voja situácia v balete Baltic· 
k ov z jej rozhovor u s n ovinár· kej opery v Gda1'1sku . Na rozvoj 
mi : tohoto telesa mala zás adný 

vplyv ja nina jarzynówna-Sob-
" ... technika M. Graham je czak , 5 k torej men om je s po-

:;y~t~m. ktorý s a sformoval po- jená propagácia niocler n ého ja-
.Čii ~ 70-rocnej h(stórie rozvoj<\ viskového tanca v Poľsku . Svo-
mutlemého tänca · ·. z{lk jactpé jou vofnou modHikácion klasic-
pozicie a práca sva lov prcbie- kého tanca vytvií rnl a osobitý 
héJ unalogicky ako v k lasickom r. llOreografi.cký jazyk. Dnes jej 
tanc i ... te~ nec modern ý nevy- men o spolu s menom lJl'Vej sá-
stupu je proti tancu k lasické· Jist l<y A. Boniuszko už n e nH-
mu . . . rozširuje možnosti sú- chádzame v programoch bale · 
t;asného taneč11ik a a o bolu:tCtlj o tu Ba lticke j o pe r y. Vedenie te· 
jciJo ~eclomosti o mož.~os tlacll lesa prevzal mladý ch01·eograf 
vr ~wtne,!lo tel a ... nc p;:tsla som Gustuv Kluuzn er, na výsledk y 
"l ;nna f. .tanec k lasicky •. len m e- t reba počkať nejaký te n čas . 
čo d.u.cl~t- . . tanec. l~lé!Sick}' bez ·- z pt·emiér v Pozn,rmi, wroc· 
ZIHIIOstl_ moc)emého tanca 1e la vi a Bvtom! je zaujfmavá scé-
puclobn y to r le , bez l)r_ému · · · n!ckl) re.alizácia Bolera ( Ra ve l) 
v .. Ame n .ke ber u t~ne~mc1 Iet.- v chot·eografii hosťujúceho ma-
cw klasik y a ldastckí lanečm- ďarského choreografa s. Tótha 
ci IHkcie moder ného tm~c,~ . . • u 11 Pee r Gynt [Grieg] v choreo-

Tanec p t•e tanečnlkov-.'>· - grafil M. Bochcnek. Premlé t·y 
l1 utl llEl A, Vivaldi - ~p~;ert baletných kreáci! Ad llbitum a 
c mol pre flautu a .K~ncert Symfónia polónia v clloreogra-
C du r pre piccolu. Ba l!) t sa fii T. Kujaw y (Wroclav) a Syl-
s k ladá z pia tich časti beí!= myš· fidy (Poznaií ] podfa k lasickP.j 
li e n ko vého pojlva a zámet'\), ve rzie, neprekt·ačujú bežné 
Celkove je cho reografické vy- meradlá tvorby a netre ba sa 
jadre nie málo tvárnr~. nevyuž!, · ·o nich bližš ie zmiei~ovať. Pre-

miét·ovi1 clioreogra ľlu ). MBKI!• 
t•owsl\ého na h udbu Mah leru 
poznäčila nie pr íliš objavn.í 
choreogt·afla a nt~ c i tli v osť k hli· 
dolmej precllohe; id e ovilem o 
mlaclé ho začín11 júce l1o c lloreu· 
g1·a fu . 

Peer Gynt v cho l' eografli M. 
Boclltmek, príslugnlčky mlade j 
gen erácie, je vy tvorený na 
v)ustné libre to, kto1·é využlva 
inú a nie pôvod nú Griegovu 
hudbu . Prizva la si k s poluprá 
ci opemého rezisér a L. Gorzai't· 
ského 11 dirigenta N. Splcsa. 
Výsledný tvar je viacmenej 
hudo bným d iva dlom , )<toré vy 
u~íva pohyb ako jeden z mož
n ých komunl kat!vnyc h prvkov 
na vyjadrenie myšllenok o ži · 
vote č loveka, Pl'e k to rého túž
by tvorili jeden o bNIZ - hoci 
fikt lvny a ~kutočnosť - obra z 
druhý , v k torom nenachádza 
l;ťastie . To šťastie , ktoré m u na
koniec prináš() v záverel:nej 
scéne Sol vejg. 

WROCLAVSKÉ DIVADLO 
PÁN'J,'OMÍMY 

pod ve <l e D!m Henryka Toma· 
szewské ho je d ivadlo, k toré 
s vojím 111yšlienkovým zamera
n im a umeleckou výpoveďou 
n emá obdoby v socialistických 
kra jinách. 

Pos lednou premiéro u, v po
ratlí už p !j.tntlstou, bol program 
SPOR, ktorého scenár valne 
využlvn a adaptuje die lo P. Cle 
Marivaux .,Lo Dispu te" (.p t·emié
ra ro lw 1744) . 

V tomto pa n tomi mickom di
vadle je suje tom llľadan ie ocl 
povecle na o tázl<u: Kto je vino
vate j!;! vzťahovou nestálosťou, 
nespolahlivosťou v lá:>keí' Muž 
v pľvej časti, k de je žena opra 
dená š ľachet nosťou a ve rnos
tuu u či žena v d 1:uhe j časti, 
kde pľi Vihlza mužov do .,nc
prWetno sti". Táto " k omédia lé'!s
ky" , odvážna svojou u melec
l<eu reEJ iizáciou , ale ukáž]).ov(l 
z pohľadu interpretačného i 
d r anHllurgickéllo je dielom par 
exe ll a nce. 

Záver pat l'! najzauj ímuvejšc j 
časti pobytu a najbohatse j na 
pozna tky. 

POĽSKÉ DIVADLO T~NC~ -
BALET I?OZNAŇSKI 

Hádam najvä čslm posllnenfm 
p ozícii tanečného umenia i je
ho miestu v kontex te uelkové 
ho ku ltúmeho d iania Polska 
bolo vytvorenie Poľs l<élw di
vad la tanca (Pol skl teater t afl-

- ca ) v roku 1g73- na čelá - s 
umeleck9m vecjúc!m a choreo
g rafo m Co!ll'adom Drzewiec· 
kym. 

Conrad Drzewl eckl, dlhoroč
n ý sólis ta baletných teliElS v 
Krakove, Var sa ve, Poznani, no
siteľ Zlatého krt2a za zásluhy 
( 1951], striebomej medaily .z 
fes tiva lu v Bukurešti (1953), 
Ceny mladých mesta Poznan e 
(1956), zlatej medaily z festi
val u vo Varšave (1955], Prlmi 

Prenrlo Asso luto zo s úťažtl vo 
Ver ce lli (1956) atd., pôso!Jil ro
l<y v zah rani č í - vo Francúz
sku, kde záľovet1 pokračoval v 
š túd iu choreogra fie , modernú
ho l klasického tanca , panto
mím y a l. Roku 1963 sta l sa š é
fom baletu Op e ry poznaľisl<ej , 
kde reallzovnl mn oho diel : La 
va t~e. Rapsódia v modrolll, !lis
tór ia vojaka, Syl rtdy, Karn e val , 
Spiar.a krása vica , Labutie ja 
zem (I. III. dejstvo ) a 1. 

Po to mto všetko m, za pomo· 
r. l orgánov š tátnej s právy mes
ta Poznane, zorganizoval Po ľ
skó divadlo tan ca. K d nešné
mu diiu vytvoril vyše dvads iat
]{y diel n a h u d bu d omácich i 
svetových s klada teľov, vytvo
riac zaujfmavý syqjbytný po lly· 
bový jazyk, silne filozofu júci, 
myšlie nkovo náročný, vý tva r n o 
symbolizujúc! clramatické 
tanečné d ivadlo. 

Z jeh o r eper toáru l> o ll mož
n é zhliadnu ť šp ičkové tituly 
počas Tý:tclfíA baletu , pt'IIVid el · 
ne sa opakuj úceho každý ro le 
l)ivertimen to - hudba B, Bar
tók, pohybová impresia suges· 
tfvna tunečnosťou, synch wnizu, 
júca pohyb s r ytmom hudob
nt)ho d ie la . Starobylé p iesne -
J1t1dba M. Karlowicz. V to m lo 
ctíele choreograf nerešpe ktuje 
p ôvodnú programovú o snovu 
sl<laclHľefa . Plasticl<ý m spôso· 
bom s poj!l obsah a form u, več
n ľt tému t úžby, lásk y a e mócll 
v konečný neo bvy klý plyn ulý 
a logir.ký pohybový celok, pl
n ý h lbokého výrazu chOI'BOgl'il· 
f ického i cJivadelnP.ho. Llterít r 
ne sa viaze tá to cho l:eogra flc
kú kreácia k biblii - Adam a 
Eva, vyh nan ie z r a jn a zrucla 
KainA - oživuje vša l< i výjavy 
z plHstík renesnnclo, l'reslek 
Mlr:llelangnla v s(:én B Pan kle 
wic;(n. Stabat ma ter - hud iJa 
K. Po ndr.recki. V tom to din !f) 
D1·zewiecki vytvoril rH.d ~ i vyc li 
obrazov, póz pod r iaclHných jnd 
n é mu cie lu, neoddefu júc tan P.c 
od faktov vý!VéH'n ých a llllrl ob· 
n 9ch. Je to Inscen á c ia si lne 
filozofu júca , me tafo r icky !n
t e r pre tu júca ú del človeka, 
p l ač ma tky nad nekonečným 
u t~:pením ... Krzesan y - hud
ba W. Kilar. Pre l<rásnä výpo
vecľ o s lovanstve , p ersonifiku 
jú ca s ilu, ducha a odvahu ná· 
roda za u jímavou pohybovo u rr. 
čou, majúcou vo svojom kr s t
nom liste zapísaný !udový ta 
nec. 

Mimo túho boli uvedené in
s cemíc ie hos ť ujíl ceho chOL·eo
gl•afa z Maďarska S. Tót ht~ -

·II. suita h mol - ). S . Bacha a 
Zjasnená noc A. Schônberga. 

Sumarizácia poľsl<ého taneč
n ého u menia v súčasnej dobe 
je pomerne obslahla a svojim 
spôsobom špecifická. Celková 
s ituá cia a trend s meru je l< hľa· 
d a niu vlastnej ces ty, budovan iu 
nove j tradície a rozširovaniu 
záujmu ver e jnosti o dia n ie v 
t omto umeleckom žánr i. 

[Kon iec ] 
E. T. BARTKO 

Zo zahraničia 
Hulhlnd Festival, ldm·ý sa 

sústre1ľnjc predovše tkým na 
hudbu XX. storočia a stal' fl 
h ud bu, konal sa v minulých 
dlioch v Amliterdanw , Haag· 
Schweningene a Rotterdame už 
po 32. raz. V rámci Iestivu.· 
lu sa uskutočnili pre mié r y skla· 
dieb skladateľov S. Reicha, M. 
Kagela, Y. Xenakisa a L. An · 
driéssena. 

Od narodenia Rudolfa Frim· 
la U!Jly nie diia 7. dece m!JI'a 
1979 100 r ok ov. fcho manžel
ka ži júca v dome sk lada t!lfa v 
I.os Angelll~ vlastní bohatý JIÍ· 
son1ný a fotografický materiál 
o živote svojh o manžela. 

V ham burskej radnil:i sa 
nskutučnila ve l'kfi aukcia sta
t•ých h uslí. Vys tavovali a p 1·o· 
dávali hl viac a)w 200 !líÍSII'O· 
jov, ktOl'ých ce oa sa pohyhn· 
val11 medzi 700 DM !iž 2400 DM. 

·· V Budapeil ti dal i du tlače p r · 
vý z IJiatioh llieluv Dejín ma
tľilt'!i l•ei h udby. Význ amn é va· 
decké dielo pl'ipt•avuje VJ.Jl'ký 
štáb odllor!tíknv. Prvý diol 
spracjiva dejin y UJIHI'arskuj 
hudby od najs tar!Hch dôb do 
ľ. 1526 (Ritka pt· i Mohéči ). 
Druhý a tret! die l s pracu jií. 
hudbu 16.- 18. storočia, JV. 
die l h udbu 19. storoňia a ziÍ· 
verečný V. diel spracuje ma· 
d'arskú hlldbll tohto storočia. 
Edíciu dokončia v polovici 80· 
tych rokov. K jednotlivým zväz· 
l<om bndít pripojané aj dok u · 
menty z de jín lll íHťaJ•skej hud · 
by, rnodzi n imi dutat'lll'. 1161-Ve
rej ne né. 

Dráiirfans ká S tiil 1w ka tJela 
JlOd vedením Herber ta Blom· 
städta o tvor í 22. st:ptemh,:a t .r. 
skladbami Mozarta a Bt•ucknera 
lll~Jdzinárodný hudobný festi· 
val v Sl!·ese. 

V Ot•ážd'anooh sa kona lo 
spo mien k ové sympóz ium na pn· 
i!asť slávneho t vm•u u opet•y v 
Orá i d'anoch Goltfrieda von 
Sompera. 

Balet "Kráska a zviera" 'čes· 
ké ho skladateľa Emila Hlobila 
bol s velkým úspechom uvede
ný v Halberstadte [NDR] . Chn. 
t•eo.st•afia je Chist44' Schtiide· 
ra. 

Zbor a orchester milánskej 
La Scf!IY pnd vedenfm Claudia 
Abbada bude v d iíoch 2.-23. 
septembra t. r. hosťovať s No · 
novou skladhon "Il canto sos· 
peso" p re sopt·án, alt a tenor, 
miešaný zbor a orchester v 
Luzerne, Gen te, Zép!ld.nom 
Berlíne, Chicagu, Philadephii, 
New Yorkq a Washington!!. 

Drá2ďanské hudobné slélvnos tl, které 
vstúpili !ba do ll. rolin!ka svojej exis
tencie, prebiehali v ·d ľioch 19. V. až 
4. Vl., čiže paralelne s festivalom už 
r enomovan ej Pražskej ja r i. Veľkorysá 
cl ramuturgická koncepcia, intenzita ume
leckých záži tkov, VY.nikaj úce hosťujúce 
t~:les(l a súbo t·y, slávne mená hviezd 
kon cet·tných pódi! a bohats tvo ďalších 
l<ultúrnycll zážitkov, ktoré toto mesto 
ponúka zahraničnému n ávštevnlkovi, sta
lo s a nem~ l ou konkure nciou medzinä · 
r oclne uznávane j Pražskej jari. Festivalo
vú atmosféru spoluvytváralo aj vyspelé 
obecenstvo, plné koncertné siene, hla
diská d ivadiel, výzdoba mes ta a navyše 

Dráždanské 
hudobné 
slávnosti 

fa Herberta Kegela zaujalo predovšet
k ým dôkladnou prllll'Bvou orchestra a 
vynikajúcim! výkonmi sp evákov na jmä 
titulne j postavy v p odani ilvéclskeho te · 
1~oristu Swena Olofa Eliassena. Fa rby 
ČSSR sl<veťe obháji.la sopranis tka Ľud
mila Dvol·áková, t. č. sólistka berUnske j 
Štátn e j opery, k torá inte. pretoovala part 
Kundry. Pri naštudovan! zborov sa po· 
d ielali v spoluprác i oper ný, filharmonic
ký zbor z Drážďan a m užský zbor Iip· 
ského rozhlasu. Vysoký stupe[\ profe
sionality ic h v ýkonu svedč! o dlhej tra 
d ícii zborového umenia v NDR. Podobná 
spo lupr áca - mládežnlckych profesie · 
nálnych zbor ov Kreuzchoru a Tomanen
c horu - sa ukáza la prospešna pr! na 
študovan! Hä ncl lovho scénické ho · ora tór ia 
Belsazat• pod taktovkou prof. Martina 
Fiä 1n ig a. Jeho poda nie vyznačovalo sa čr
tami p ravej nemecke j dôklad nos ti, pod· 
čiarkovalo barokový pá t os, no v oblas
tt výrazovej prip adalo mi trochu priaka
clemické. 

s kvelého výkonu v Sosta kovWovej Sui• 
t e na verše Mich e lange la Buonarottillo, 
v Musorgsk ého piesľíach a n ajmä v jeho 
cykle Piesne a t<mce s mrti. O slwel é 
vyznenie večera sa n emalou mierou za
~lúžil a j do kona lý kla virista Jevgenij 
Sendorovič. 

Na scluunannovský r ec ltál, popri do· 
n•ácom Ulbrichovom kv&rte t e so sklon• 
mi k al<aťi emickému muzicírova n tu, pri• 
zvali spoluúčinkova C českú k lavirislku 
\ia lentinu Kamenfkovú. )ej p lnokrvné, 
f antazij ne a emoctom'i lne bohaté ma j· 
strovstvo, schopnosť vyl údiť orchestrá l· 
ny zvuk a 'Gúčasne zostať žens ky n ežná 
a lyrická, zaž!arill jednak v sólistickom 
výlw n e pr i štyroch pochodoc t1, op. 76 
a najmä v Schumannovom Klavírnom 
kvintete Es du r, op. 44. 

i trvaló letné poč11sie . ' 
Festival je aj vefkolepou prehliadkou 

vysol<ej úrovne Interp r e tačného umenia 
NDR a jeho bohatého zázemia - vyspe· 
lé llo a ma te rizm u , ktorý stát neu~tále 
p o dporuje a usmer 1!u je . K uvede n iam 
ná ročných diel (oratórli, koncertných 
uveden! opier a pod. ] spája sa r epro
d ukčný potenciál nielen Drážďan, uJe 
aj z Li.pska ( po pt•výkrát v dejinách 
spol u(Jčll1kovali na j(ldn on; koncerte 
Kreuzc hor z Drážďan a Tomanen chor z 
Lipsk ll ]. sólis ti z Berlfna a pod. Ťažis
kom cl rllžclanského festtvalu je hudob
n é rtivadlo so všetkými odnoža mi, vrá ta
ne bábkových inscenácií op ier a bale
tov. 

Popri Státnej opere z Drážďan a ďal · 
šfch domácich scénach hosťovali počas 
mó jho týždenného pobytu na festivale 
Opera z Janova 1 K!I·ovovo divadlo z Le
n ing radu (oper ný súbor) . janovs ký sú· 
bor pr ivi ezol v tali.an skom origin ál! n a
studovanie u nás nezn áme j Rossini ho 
opery PopolušlaL Režisér Aldo Trlonfo 
situoval . d ejovú fabulu do polohy fraš 
ky a po kaZdom obraze, dokonca l po 
jec!no tl ivých číslach, za ktorými sa tlies
kalo, n echával hercov stáť v komickej, 
st rnulej pozícii. Inscenácia mala p ravý 
rossi niovský s pád, živosť a tempe rament. 
Scénické rieiiente bolo náznakové, fah-

ko vartab!l né, čo bolo - pl'i veľkom 
počte attaca no sebe idú cich obrazoch 
- dokonca nevyhnutné. Hlasové výkony 
sólistov s prihliqdputfm n a vysoké tech
nické nároky koloratúrn ych partov boli 
prinajmenej u spokojujúce a v pr ípade 
titulnej predstavltelky Lucie Valentini 
Tor ranlovej dokonca nezabudnuteľné. 

Veflcý záži tok prip1mvJio s vetoznäme 
leningradské Kf t•ovovo Štátne akademic
k é divadlo uvedenfm Sčedrinovho zhu 
dobnenia Gogoiových Mŕtvych dušf. Ne
tematický kompozičný p rej a v R. Ščedri 
na kládol mimor iadne nároky na pres
nosť intonácie u speváko v (orchester 
bol z t·edukovaný zväčša na ostiná tne fl 
gu l'YI. l<torých hlaso vé, ale 1 her ecké 
výkony boll d oslova f antastické. Insce 
nácia zaujala vynaliezavosťou, a le n ie 
samoúčelnou · réžiou n á rodného umelca 
profesora Boris a Pok rovského a jedineč
ne vystihla pt•avú gogofovskú a tmosféru. 
Aj výtvarné r iešeni e na dvoch posu
nutých pod lažných pl ochách nad a za 
sebou umoži1ova lo pružne a r ýchlo strie· 
dať pomerne krátke dejové scény. Vy· 
sh1penle Kirovovho diva dla bolo skve
lým koncertom speváckeho, Inscenačné
ho, reži jn ého 1 kompozlčného majstrov
s tva s ovietsk ych umelcov. ščedrin jecli-
11ečne zosúladil nové kompozičné tech
niky s typickými prvkami ruského ľudo 
vého hudobného prejavu. 
Päťhodinové koncertné uvedenie Wag

ne rovej opery Parsifal v poclanl Dr á7.· 
ďanskej filha r mónie pod veden!m jej šé-

Svetoznámy, dnes už 77-ročný Eugen 
)ochum zvýšll lesk festivalu vynikajú
cJm dirigentským výkonom v Bra hmso· 
vi, k torého d irigoval spam!Hi. S Dráž
cran skou štá tnou kapelou, k torá je sku
točne vynlkajúctm te lesom, uviedol IV. 
symfOn iu a nezostal v ne j nič d l;ln ý 
jej n a p!itiu, dravej potláčanej vášnivos· 
li L u taj e ne j 111editácli lyrick9ch ús0kov. 
SpoluOčinkoval s n im mladý francúzsky 
klavirista Michel Beroff. V Brahmsovom 
Koncerte B dur pt·eu l<ázal suveré nnu 
technickú vyspel osť, veľkú dávk u t vori
ve j fantázie, inteligencie 1 pl nokrvnej 
muzil<ality primet•anej jeho mladistvému 
veku (27 r okov ]. 

Svojim recitálom pripravil nezabud
nu teľný zážitok a j sovietsky bas!stél, 
d nes už svetového mena, jevgenij Neste 
l'enko. Vrodená sl{rmnnosť, ale 1 zdr avé 
sebavedomie, d okonalá 'technika, doslova 
neohraničené možnosti v dynamickom a 
výrazovom tl.eňovan! hlasu znásobe né 
hlbokým prežltlm, .tvorll! pilier e jeho 

Známa bábková ma rto nettova opera zo 
Salzburg u pl'išla na festival s naštu
clovaniam! Moza r tovej čarovnej flauty a 
On osu zo Serailu. Hudobným podkla· 
dom k deju čarovnej fla uty bola skve lá 
.Fr lcsayova gramonah1·ávka, v ktorej na
p riklad Papagena s piev11 Die t rich F'i· 
scher -Dieskau a KrcHovnú noci Rita 
Streichovli . Predstavenie upúta lo doko
nalosťou ovliidania bábok a zladenfm s 
hudobnou nahrávkou. Slovami n ajvyššie· 
flo uznan ia treba všal< hodnotiť výkon 
štátneho bábkového divad la v Budapešti, 
k toré v syntéze marionettovho, maJ1ušlm· 
vého i čierneho di vadla uviedlo nápad• 
mi l perfek tnou technll<o u doslova hý r ia· 
ce naštudovanie t roch ba letov - Ba r 
tokovho Dreveného princa, Ligetiho Do iJ· 
roclružstva a najm!! fasc inujúceho Pet
rušku Igora S travinské ho. NezabudnutFJľ · 
ný v ýkon sú boru vychádzal presne z 
hudby, dokl'esľoval ju, nechá val sa fiou 
inšpi rova ť vo všetkých zložkách -- scé· 
nickej, režijne j i hereckej. 

Moje postrehy z ni.e lwľl<ých poduja tí 
s ú akousi sondou d o množstva ľestiva
lových okcil, l< torých poče t nl e koľkomí · 
sobn e prevyšuje pod ujatia Pn't7.ske j jar i. 

VLADIMIR ClZIK 



JUBILANTI 
Dr. Hó bert Hrebenár patr ! ku 

generácii, ktorá s a do diani a 
v slovenskej tanečnej tvorbe 
zapojila hneď po oslo bodení v 
roku 1945. Už počas štúdií v 
svojom r odisku , v Novom Mes
te nad Váhom uč! sa hrať na 
1lllslillch, n eskorsie na saxofó
ne a ldtlľlnete. Pôvodne sa Ró
b ert Hrebená r chcel stať pl'o· 
f eslonálnym hudobnlkom, no 
1'0 maturite s a rozhodol inalc 

orcli'estrov. Keď $J~OI\~il uni ver· 
zitmi ~ túciiurn, vnHJJ sa do No
vého Mes ta nad Váhom, kde 
uplatn il nielen svoje pt•ávn!cké 
a diaľkovým štúdiom n a Vyso
kej škole technickej v Brne 
nadobudnuté technické vedo
mosti, a le a j svoje s k úse nosti 
z oblasti hudobn ej. Ako p ra
covník Výs ku mn ého ús tavu me
chanizácie a a utomatizác ie ve
noval celý svoj voľný čas h ud
be. Založ il spolu s n \okolkýml 
nadšencami tanečný orchester, 
pre k torý spočia tku pracovni 
ako a ranžér, no neskoršie sa 

1-!relienára oôracia inym sme· 
rom. Za meral sa na pódiové 
piesne a na for my, k toré sú 
vlastné dychovej hudbe . Napi· 
s al celý rad melodických šun
sónov a piesn!, k toré s a uplut
nili na rôznych pod u ta !ia c ll sú
ťažného churakteru a nu rôz
n ych festivaloch . 

Intenzívna je a j Hre bená rova. 
kompozičná činnosť v o blusti 
dychovej hudby. V menšej mie
r e sa jej venova l už vtedy, ked 
p lsal svoje swingové skladby. 
Dnes všal~ je túto jeho činnost 
v podstate širšia. S ústnvne obo
hacuje rozhlasové progrumy 
dychovej hudby o n ové pocho· 
dy a valčíl(y a p ra videlne sn 
zúčastiíu je na súťaži Tuht mi 
zaiu·aj, ktorú čs. ro zh las kaž
doročne vyhlasuje. Počas clcsia
tich ročníkov sa mu podarilo 
trikrát sa dosta ť clo finále . 
Mnohé z jeho sk la d ieb pat
ri a dnes ku kmeiíové mu reper· 
toáru celého r a du dychových 
kapiel na n ašom vidieku . Z tej · 
to o blasti si pripomeií me llspOií 
jeho pol ky Poš tá r ik, Padá 
hviezdička jasná, Via l vetrik 
má jový a Keď ma p obozkáš, 
valčlk 'ľá l ipa koša tá a pocho
clové p iesn e Pozclrav a Hold 
v laj ke. 

l'"'w··: 
1 
: 

Al{o spevái{-J1erec Zilc!na Ši· 
lun v Proi;ovo už v ro lw 1952, 
jcltu na jvýraznejšie umelecké 
k roúc ie p rin[Lga vsa k až nas le
dují lce desaťročie . Do minu je 
im postavu Francoisa Villona v 
pozoruhodne j Nového ins cená· 
e li l''t•lmlovho KrMa 'ľu lúkol(, 
v pamtitl všnl< n atrvalo zostáva 
aj Silanov Celostln z Hervého 
Mamzclle Nitouclle, Peter z 
Hm~iursl<Oho bá lu, Tasilo z 
Ká lmúnovcj Gr ófky Marice, 
F t·ccl z Porlerovcj shakespea
r ovskej lransi< ripcie Pobozkaj 
m a, Kalal'ina, spe vácky pre• 
s ve<li:ivý Carumello zu Straus~ 
sovej Noc i v Ben átkach, kde 
urnr-llec nttplno l'ozozvučal svoj. 
pekný, kovovo sfm:elmý bary
tón , Danilo z Veselej vdovy . . • 
Alw re~i sér presadzuje sa Ši · 
Ian p ozorul1o ttne1sic v druJH~ 'j 
po lov ici šesťdesiat ych rokov. 
Pod pi s uje s a pod predstavenia 
g pičkových elle! muziká lovej li· 
t eratúry [Porler ov Kankán; 
Wlllson ov TCJ! avý kapeln ík, Her
manov Ill!'llo , Doll y, Ka nd e r ov 
Zorbu). cl úva novú, násilne ne· 
p re tavovnnú, a le s jemn)•m o d• 
stupom kom ponovanú tvár die• 
lmn operetn e j l< lnslky (Kálmán, 
St rauss, Offen buc ll, Fr iml ). in· 
scenu je diela pclvodnej tvorby, 
ak tu a lity typu komédie Osol a 
tic ií V + W, Iudovej spevohry 
Hrnť:!Ursl<y búl, spo ločensi<U· 
kritickej !Tagll<Omédie Plné 
vret:kú peiiazr, Hle aj IJpere 
hlí:cky útvar )tl i'Uvské ho d iel a 
V i1~ i or spod Po ľuny . Vrc holom 
vs ,~ i l,y·clt týcl i lo snažen í je in
scnn(tcln .,nmeri c ke j opery" 
I< u r ta \Vr.ll ln T~u cli n, lúska, ul i· 
e n z r oku 19'76. 

Tvorba Róbe r ta H rebcnára 

Pred n ed iívnom oslúvil svoje 
prvé .,povši.mnulia hodné" ž i· 
votné jubliHum riaditeľ Di vad
la joniisa Zäborského v Prešo
ve , nos i teľ vyzname n a nia Za 
vyn ikajúcu prl1cu jún ŠILAN. 
Päťdesiatka, hoci stá le mla dého 
a p r acovným e ntuzia zmom pre
kypujúceho d ivadeln íl(a, je 
predsa len cl ôvoclpm k prvému 
pokusu o bila n covanie zástoJa 
a výsledk-ov v5•raznej organizá· 
lorskej i um e leckej osolmosti 
náš ho h udobného, p r e duvget
kým hud obn ozil bavnéh o d ivud-
111. Dnešný riadi teľ jedného z 
11él jskon solidovane jších d ivu
<luln ých telies na S lov!lnsk u, 
stač il sa nn pr o IH I pMdesi<)tky 
znp!suť clo hlstór !EJ s loven skej 
.,ľnll l<e j múzy" a lw dlhoročn ý 
o rgan izú tor, u me leck ý šé[ 1 
lllaclučsk [t dramaturgickú oso b
nosť s pevo h ry D)Z, a ko úspuš
ný t:nž i s~r hudo l>n ýc lt koméd ií, 
muzikFl lov, novgí·ch i ldns ic
l< )•ch opcriHt, pt•ekl u clute ľ a v 
11 Bpos1P.tl no m r at! P. a j a lm só
lisln - he n!C il spevúk. Prú vo 
pod jeho vede ním vyl<ryš lali
~ovft l a sa p rcsovski1 spevoh ru 
v d ru he j polovici i;csťdusiatych 
ro l<ov v teleso, kde v obdivu
hodnej, n cka :l.clotlenncj symbió
ze n aiívaj ú spolu pod jed nou 
sl l'tlCho u -. v~etky su bžúnrc 
huclo bnozúbavnóho divaclla . 

Odišiel do Prahy , k de na Kar
love j unive r zite študova l prá 
vo. No necloš tudovlll tu tba s u
ché paragrafy. PraZský httdob· 
ný život v oblasti tanečnej a 
zábavnej hudby ovplyvt'iovali 
mnohé významné osobnosti a 
orchestre . S ni m! a s ic h čin
nosťou sa chce l Róbert Hrebe 
nár dôkladne zoznámi ť a tak 
s ledoval vel mi intenzívne čin
nosť orchestra R. · A. Dvorské· 
ho, Kar la Vlac!Ja a tlalglch , zo
znamoval sa so ši r okým okr u
html spolupr acovníkov t ýchto 

pre~lstavil aj ako sklad ateľ. O 
jeh o piesne sa začal zaujfrnať 
čoskoro a j rozhlas a tak ·už v 
r~lw _1946 sa oi.J j_a vuje jeho ver
ky htt, tango Co st·dce neču
š íš , po ktor om nas ledovali 
piesne Cesta do mov, 'ľak ako 
v rozprúvka ch, Svitá, Ty sa ml 
Iúbiš a ďalši e. Róbert 1-l rel;e
nár sa postupne s ta l jedn ým z 
typických pre dstavitolov a re· 
p t·ezenta ntov é r y sw ing u a 
swee tu u nás. 

S n ástu pom lmatovej vln y sa 

ako celok ustttva prísne v rúm· 
ci zábavnej a tanečnej h ucllly 
a autor sám nikdy nenwl a mbl· 
cle tieto hranice prekroči ť . Co
mu sa však najviac vy!lýiJo l, bo
la poplatnosť vylože ne j lw
merCnej tvor l>e, ktot'ú v ka:l.
clum období tú to obl as ť masovo 
za plavovala. A to je var i to 
na jcennejšie na tvorbe n ií~ h o 
jubilan ta , ktorý o svojich tvo
r ivých p lá noch hovori: .,Ako 
skl ad a teľ ostávam vnmý svojej 

pôvodnej líp i l a p íim m s l<ladiJy 
v s t ýle , k to r )' majú r adi moji 

rovesníci. A tých JO aj dtws 
e';te dosť ... " 

SplaVil, r nžf ru je, o r gani:cuje 
s merovan ie pr ešovskej s pevo
h r y [ a v po~l edných rokoch 
Hj celt\ho d ivad lu ]. 

'L. p rešovs kej s pevoh r y vy l von! 
sí1 bor, l<de su slú le n inco de j(), 
stúlc h ľa d.í a s l<í lc nuchúdza. 
Co lllÔZt! IJyf pre ume lca a o r · 
gani:d1lora vilčs!m zadosťučine
n ím než lu ké to kon stalovanie'? kompozičný záu jem Réberta 

Komorný koncert 
z tvorby 
leningradských 
skladateľov 

V. Zr kad lovej sieni Primaciáln eho pa
Iaea s u uslmtočn!l 23. má ja komorný 
k oncer t z tvorby lenlngradných sl<l ada· 
telov. S lávn ost ný r ámec t e jto význam· 
nej kultúr no-politickej udalosti u mocnila 
jedna k pozoruhodná dra maturgická kon· 
ce pcla, ako i prítomnosť t r och sovie t
skych s kla da te1ov: T. Vor oninovej, G. 
Banščl kova a G. Korčmara . 

Sovietskych hostf p riv!tal v audit6riu 
Zrkadlovej s ie n e n(troclný umelec Eugen 
Suchot1. Slá vna t r acllcla leningradskej 
kompozične j š l<oly u ž vopred vyvo láva u 
poslucháčov o čakávanie veJl(é Jw umelec 
kého záž,itku. Niet pochýb, že trad!cia 
jl') stimulom, ktorý zaväzu je , avšak v rov· 
J1 al<c j miere i in~ptr uj e , čo bolo po teši· 
teľné lwngtatovanle pre každé ho posl u
cl1áča, kto r ý ma l mol:nos ť oboznámiť sa 
s tvo t·bou len ingraclsk ých sk l adateľov. 

Komomý koncert otvorilo .Bratislavské 
dychové kvi nteto lHa vým vtipným a tech· 
n icky náror:ným Dych ovým ~vintetom B. 
Archimandritova. Vornú traktáciu c hl'O· 
m at ického s tupnlcového základu dovie 
d ol sk l ad ate ľ až clo bizarnej a s arkas
ticl\ej expresivity. Skvelá súhr a a tvo
rivé mu ziclrovanie interpr e tov cl ot vára lo 
r.harakter tohto br ilnntne koncipované
ho d iela s prog r amový m zamer a niru t:tv. 
Ta fei mus il<. 

Pozor uhodnú bola i Sonáta pre akor
deón G. Banščikova (komponovaná pô
vodne pre ba jan]. k tm· ú inte r preto VIII 
Vladimir čuchran . Netra d i čné m edita tív
l,le zafarbenie voľne ko nc ipovanej sonú· 
tove j fo rmy smerova lo clo dra maticky 
v ypätých my~ li enkových o bl úkov, v kto
r ýcll clomtnovaln farebne rôznorodá 
akol'cllcká premenlivosť a technicky ná 
ročná lnš t r umen títl na sadzba. Interpr e tá-

Oprava 

c ia I.Jola opäť p i:ík Jndn,á a nazdávam S i 
že mnoh ým poslucháčom a si,iaclateľm1'; 
pribl!:l.ila dôvernejšie In·u na tento ná
stroj. 

Na lwmornom koncf!l' tlil z tvor by lenJn
g racl ských s klatla te!ev odzne le> 1 šesť ku
sov pre ldavfr od T. Vot•on inovej. V 
podstate iš lo o charakte rove oclli~ né 
skladb y, ktor é so zmys lom pre výr azo
vú i úhozovú dife renciáciu interp r e tova
la Táiía Fraňová. Kompozičná reč Vo
roninovej sa vyznačuje vzác nou in venč
nou -silou a hudobnou krás ou, k torá vy-

- rastá z. tvo~:L-\<0 prc.tav~cl~ t):adíciLr.us 
k e j a sovietske j klovlt·nej štylis tiky. 
Určitým kvalltatfvnym z lomom bo lo 

p1·edve~lente Soná ty č. 3 p re lnulle a kla· 
vir V. ' Salmanova. Skladater siahol v 
to mto die le po konvenčných vyjadrova 
cfch p r ostriedkoch a to vo všetkýc h 
zložkách hudobnej 1·eči. Absenciu os o· 
bitého tvorivého vk lad\! poci ťoval pos lu
cháč najm ä v ce lkovej umeleckej pre · 
svedčivosti , te cla v kritériác h výsostne 
závpžných. rnte rpretáeia SalmanovllO 
die la bola opliť presveclčivá [ Šimč isko, 
Kováč]. 

S m imol'i.adnym o hlasom SH s t re tla 
Su ita pre klavh• G. Korčmara venovaná 
pamiatke A. Schiin berga. Autor - v jed
nej osolle i tntel' pre t - s a n e pridržia va 
or todoxne Schtlnbergových skladobných 
pos t tlpov, a le v r á mc! štyroch tancov 
[Marš, Valse, Gavot, Taran tella] ozrej· 
muje niek tot•é princípy druhej vie de n· 
s ke j ško ly, Treba podotknú ť, že každý 
zo štyroch ta ncov lll á v podstatnej mie
ro zachovaný svoj ko lorit. 

Záverečnou sk ladbou komomého kon 
certu bo lo Sláčikové kvat·teto č. 4 J. Fa
lika v podaní Bratislavského kvarteta. 
Skla cla tcr v rámci tetrachorMtlnych sys
témov oživuje krásu kantilény. Priam 
psal moclické využ lva nte parcHilnycll mo
d a l ít dalo celej sk ladbe vyhran ený a 
h lboko precíten ý sen zi b\lný výraz. Fa lik 
je typom veľkého syn letlktt; sk lad ateľa , 
l~torý · hlad á a o ži vuje hodnoty hu clob· 
n e j kn1sy a pravdivosti. Bl'atis lflvské 
k va rte to sa zlwstl lp s voje j náročn ej úl o
hy zn a me nite a p redvie d lo vyso l<O hod 
no tný umelecký výlmn. IGOR BERGER 

PľOsíme čitateľov, aby sí opravilí v článku Gréc.ke pali~! po sedem nástich 
rokoch z minulé ho čisla Hud obného života dátum prvého českos~ovenského 
uveden ia - 3. marec 1982. 
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ZDENEK CóN 

POZNÁTE čASOPISY, KTORÉ VYCHÁDZAJú 
VO VYDAVATEĽSTVE OBZOR? 

NA TúTO OTÁZKU JE ZAMERANÁ 
SOŤAZ 

8 OTÁZOK VYDAVATECSTVA OBZOR 
T'!._kmer každý pozná toto vydavateľstvo , ktoré ročne vydáva o kolo tisÍ'!: 

erš~el. casopiso~;-sro Kn.lli -a crisfäVyilalľlstlľnurr- prrrpagdl:le, k.atelidtírov -
a mych matet•Jáluv. 

Vo vy~avaterstve OBZOR vychádzajú tieto časopisy: Svet socializ mu, Hol'i· 
zun t, Priateľ ZSSR, Szovjetbará t, Výber , Ľud, Sloboda, Pyramída, Prít•oda , · 
a spo~oči~osť, Természet és társadalom, Porovnictvo a rybárstvo, Zdravie 
Né_peg~szeg, Pr~jekt, P~žiarnik, T~zoltú, Nová cesta.-:h10svetová práca, Nép: 
muve~es,_ Hét, F_J~m a divadlo, JaVIsko, Hu dobný živ~! ~Rytmus, Populár, Vý· 
t vat'!IY ž1vot, Vytvarulctvo - fotografia - film , Liši(ij<;, Vlastivedný časopis 
Panua~ky - priroda, Ruš tinár, mázky žurnalistiky, EVa, Vysoké l'atry, Slo: 
venske kúpele , Bratislava, Technická }Jl'áca, Bezpečná práca Ropa a uhlie 
I.ek~~s~y- obzor, Biochemia clinica buhemoslovaca, Fa l'lnaceniický obzor, Re: 
habllttacta, Naše lie č ivé r astliny, Protialkuholieký obzol'. V našÓm vydavateľ· 
st ve ~ydávmmJ ~·.ad d'a l ilích kni~ných edícií: Malé ,encyklutJédie Obzoru, Vlasti
ved ne ,monograhe, Malít mudernít encyklotJédiu, Svet v kl:il t:ke, Rodinu u spo
l ~cnost, Vedu a sít časnusf, Em :yklopédin osvetové ho Jl r acovnika P1·á vnickú 
ll tel'_at~t·_u, Obráz ky prírody , Ja n tár, Pel'iskop, Postavy a osudy, Sve'tnm, Dnkl.a, 
Hibhoi tlie Hviezdoslavovho Kubina . 

. Mno hé _ vy~a.n ~.a _ná,s ho vydavateľstva iste poznáte. Pl·e to vc t•ime, že zod po· 
\•tete naše sutazne otá zky. Ak na šesť otázuk pdpovicte 's prá vne a odpovede 
pošlet~ Vydavateľs~vu O_bzm· .na kureš punde nMwm Jisij<n, na kto1•ý n a le pfte 
5 knponov v uspor iadam podla posledn e j o tázky 
čaká na vás 8 zája:.:dov du ZSSR [jeden z nich Jll'C 2 oso by), 
8 X8 yecných cien_ lf! Jtoaparáty, t ranzis tory, s amovary , grafícké lis ty, ho· 

dmky, športove supravy a pud.), 
8 X 8 knižnýt:h kolekcii, 
6 zaujímavých m imoriadny1:h Jll'éllliu vých cien i:<tsOtJisuv vydavatefstva 

Obzor. 

SMa~né otázl<y 
1. Koľko vydaní JH'ie merne ročne vych ádza v o vyda va tefs lve OBZOR? Uveďte 

jedno z tý r:hto r~ísiel : 1200 - 1400 - 1600. 
2. Napiš te názov as puii jedného časopisu, ktm·ý vydáva Zväz československo· 

sovintslceho priateľstva vo vydavateľstve OBZOR. 
3. Ktorý č asopis, vychiidzajúci vu vydavateľstve OUZOR, sa zanbet•á uchotn ic· 

kym či ~rofesionálnym hudobným a le bo dramaticl<ým um e ním? Uved'te 
jeden z mch. 

4. Aký ·~ äzov má jedin ý československý bo ha to ílustrovaný e ncyklopedický 
časopis? 

5- Ktuľý ja váš najobľúbenejší časopis spomedzi všetkých čaSO Jlisov vydáva
ných Obzorom 't 

&. Ktorý, den nlk a týžd e nník dvoch politických strán Národného frontu pa
zná te? 

7. Uveďte aS)JUií dva časopisy, zaobera jftc e sa prublemalikou uchr11ny príro-
1l'az~i;~tného prostredia a k rás naše j vlasti, ktoľé vydáva vydavatelstvo 

6. Z piatich kupónov , k toré uverejníme postupne v Hudobnom ž ivote č. 13, 
14 a ~5, zos tavte názov vydav'\teľstva, ktoré na Slovensku vydlíva najviac 
é8SO JliSOV. · . 

. Ďal líou . ítloh?.u ka~d ého účastníka tej to súťnže je odoslat' koJ:eštJOndenčný 
h_s tok na j ne~kur du 4. s e phnnbra 1979 [mzllod ujítci jr~ d litum poš tovej pe· 
čta lky] na adresu : 

Vydava telstvo OllZOR, nl. Čs. armády 35, 893 36 Bratis lava. 
Nezabudnite čitatefm: uviesť svujn správnu adt•es u! 
Zlosovnnie sft t'aže bu de pt•i verejnej te levíznej nahrávl<e k tohtoročnému 

l lilu tlače, rozhlasu a televízie. '(ýs lodky uvrn:cjnia dennil< ĽUD a týždenní
~{Y . Sv.ct so cializmu, Hé t, Slnboda a Výbr:r . O termínoch vás budmnc ;r.a včasu 
mlormuvat. 

KUPó N 



JIIU VYSLOO~lt 

~~ Leoš janáček 
~#~ hudobný dramatil< 

Smetano vým. a Dvoi·ákovým, však Počá
tek r ománu odiniella. Umelecky nesťast
ilý kro.k · nakoniec vrhol na Janáčka 
ódium folklorizujúceho regionälnello au
tm·ä: Jäná·ček 'prežil svoju druhú tvo ri
VL! ro:nelecl<li krízu, z ktorej sa ten toraz 
pfJtlč i l.' ' 

JEI PASTORKYŇA 

Na · svojom t1·eťom opernom diele Jej 
pastorkyni •pr:acovaJ Janáček pr esne 9 ro
kov -- ·od 18. III. 1891 clo 18. III. 1903. 
V rokoch 1906 a 1911 urobil v diele 
eúe úpravy, inštt·umcntálne ret uše zá
Hletdného významu dohodol v l'. 1916 s 
K. 1\ovai'ovicotit. Dtl1á doba vzniku diela 

· nič :rieub1·ala ·na j'edinečnej bezprostred
nos ti' jeho hudby, naopak, mnohoročná 

' cl:era veclo)ná prlicn ·na partitúre jej zais
tíla ' hudol.Jno-clt'il\natické kvality. Text G. 

nické naštudovanie '[1958-ľ oéllialild i:lra
maticl\é a umelecké slabiny libr et a, k to
ré sčasti vyvažuje krásna hudba a rad 
pozoruhodných štylistických detailov. 

V kt·itických rokoch zápasu o uzna
nie pracoval )anft<~ek na opernej bilógii 
Výlety pána Broučka. Komplikácie oko
lo vzniku diela i jeho dokončenia de
monštrujú na jednej s trane jan~čkove 

ťRžkosti s libretistami (na tvorbe prvej 
časti bitógie sa podieľalo 7 li bre listov), 
na druhe j strane význam ve1•ejného oce
nenia pre Janáčkovu kompozičnú akti
vitu a sebadôveru. Doba vznik u prvej 
časll opernej ,.Broučkiády" sa pretiahla 
na d evUť roko v (1908-17 J. s kompoz!
.clou drulH:j čusti bol ]anái:ek 11otový 
za pol ro kn [1917, bolo to po úspechu 

. Jej pasto1·kyne v Prah.e) . Operná "Brouč;: 
!<iada" je spolovi.ce J)ltr leska a spolovice 
tencl en čnrí historiclql 01jera, v ktorl!. j sú 
konfron t<Jvané dva sve ty českej nái'Clcl
ncj povahy: janáček zjavne nadŕža re
vo'l učnému pátosu husitského ľudového 
'hnutia, kto ré hudobne g lorifikuje l ori
ginál'nym spracovanlm chorálových revo
lucných spevov. 

VRCHOLN~ OPERY 

vu]e sňciíný súd nad bleanou Emíliou 
Martyovou, patrí k na júchvatnejšim lY.· 
ricl~ým scénam Janá~kovho operného 
diela. 
Janáček sa po škandálnej pražs~j 

premiére Vojceka jtH.lnozna.i.;ne postavil 
na Bergovu s tranu. V opere Z mŕtveho 
domu, zrejme podnietený príkladom Voj-. 
ceka, napísal slovanský kolekt1vny pei~
!lanl k BergoveJ a Bucbncrovej kritic· 
ke j sociálneJ hudobneJ !lrt'une. janáč.· 
kova opera nepozná individuálneho hrdi
n u, nositeľom hudobného javiskového 
diania je kolektív. Ako každá útočná 
kritická sociálna dráma je i opera 
z mŕtveho dom u nesmierne tragickým 
dielom. Kolektivizmus všH k pomáha jo
ho tragizmus prekonitvať, opera loglcky: 
ústí clo záverečného hymnu o slooocte, 
ktorý nadšene sp ieva celý kolektív vuz
iiov. Uzatvára umelecký odlutz janáčka 
- hudobnélw cl ramatil1a, je jella posled
ným, posthumným, ale i hlboko llllmán
nym elle l orn. 

SPOLUTVORCA OPERY 20. STOROČIA 

Opera 20. storočia vznikla ako výsle
dok histo rického individualizačného pro
cesu ni:l báze tradíc ie, ktorú vytvoJ•i!o 
19. storočie. ľotálna neglici.a operného 
ideá lu Hl. storočia sa nkúzala nemožná 
i v )onáčkóvorn pr!pacle. Priamu konti
nuitu s trad!cJou do kumen tu jú rané 
operné diela i stéily živý k·ontakt s fe
no ménmi, ktorých estetickú rele va nct u 
v opere objRvilo 19. storočie (požiadavka 
dramatičnosti, nár odný jazyR, folk l Or]. 
janäč l<a, pravda, zo svetoná:wrovýcl'i a 

. Hud obný dramatik a operný sklada ter 
nie sú totožné pojmy. Antonin Dvoľák 
s komponoval 10 opier, ale an! jedna z 
nich n epodáva jednoznačný dôkaz o dt·a
matickom charalctere jeho lludby. Dra
matičnosť naproti ·tomu P!ltrí k z<ik1acl
ným vlastnostia m janá čkQvtto - kompozič
néllo umenia , a to nielen jeho opier, 
ktorých skomponoval celkove 9. Fimo
mén drämatičnosti p1.·amef!í z naturelu 
Janáčkovej osobnosti, z ·doby a prostre
cHa, v l< lo rorn žil · a na . l< to ré svojou 
hudbou lľezprostreCine · reagoval. Vyhľ a 
dllv<~ l konfliktné problémy a _n<ímety. Nit 
titulnú stt'tlnu part itúry Jej pastorkyne 
výstižne .- pt•ipísal , že je to operil .,podle 
dramatu z venl<ov~kého 7.ivota moravské
ho". Janátek inklinoval k operné mu· ty
pH; ktorý splňal poiiildavky dramatič
nosti, divadelnosti; V šiestich z deviiltíéh 
0111er sú tieto požiad~1vky plne realizo- ' 
vané. Je j pastorkyi)a, Výlety pán l'l Bmuč
k<• . Káťa · Kabanovová, Prfhody llsky· Bys- · 
trou~ky, Vr.e 'Mélki'Oplt los, Z mŕtveho' do
mu patt•ia k základnému fondu moder':" 
ne j opery. 

· Pn~issóve'j, nápfsaný v ·próze·, prinútil ja
m~čka ·k vytvm•P.nlu nového typu .hudoh

i M -drama tickej melódie. Svojimi. vokálny
. nii . nápevmi a · nápev k am L preklenula dua

Hzmus ·recitatívu a á1•ie· tradi čnej ope

PRVf: OPERY 
. · ' ry .a . pozitfvne r ovplyvni la <lramaličnosť 

K svojmu opernému ideálu nedospel 
Janáček ľahko . a p riamočiaro. ]rl ho prvá 
opera Sárka [na libreto j. Zeyera l 1111- ' 
značila je,dincčnosť hudobno-dramatické, 
ho tnl entu. Keď však libretis tA, ktorý 
pílvodne svoj text pon úkol Dvoľákovl , 
nedal neznlimemu skiRdaterovi z Moravy 
súhlas k zhudohneniu, janllček svo ju 
opernú prvo ti nu nedokončí. ! a zažil svo
ju prvú tvoriV tl krízu (neskôt• dokonč il 
Só i· ku po rH a jamíčkových pokynov jeho 
žiak O. Chlubna ). 

lHHIIly, v·, k torej !1J'81Watm·gi.a . uzatvore
nýp~ -· hudobných člsfel ak:o. vla~tnéllo 

. hllclólm élto j~ilra opemej pa.r litúry a re
r:nitl·ívu ·; 11ko · spojovacie.ho textu drarna
lir·ké ho' diania stl'lltili zmysel. Celá ope
ra je nnplnenii ·hudbou, v l>torej sa ne
onjavujú vý't:azovo bezobsažné ll . dra ma
t i.cky ll lucné miesta. · Pritom, ako súm )1'1-
n áť: ek 'poinanlE)nal, niet v Jej paslot·kyni 
cudzej melodie; ani !udovej, a ni vlllst 
ne j z iného pretlchádzaj (lceho d iela. V 
jej pastorkyni sa s núbi vo vzácnej jed 
note dramatický inštinkt s hudobným 
nt~ cla ním. Ani to to skvelé dielo vsak Ja
náčkovi nep rinieslo okRm7.i.té ocenenifJ . 
Kec? pražský opP.rný šéf Karel Kovai·o
vie tvrdošijne Je j puslorl<yiiu odmie tal 
ako !lepreilvecli tf)tnú [v r. 1916 sa však 
zas l úži l o jej prvý triumfálny úspech). 
prczil ranáček novú v poradí u,; tretiu 
a na1vleklejšlu tvor ivú ki'ÍZ\[. 

Káťou Kabanovovou splnil Janáček 
svoju mnohoročnú túžbu napísa( operu 
na ruskú tém u. Zvoli l si k tomu Ostrov

,ského spoločenskú drám u, ktor ú sl sám 
·upravi.! na libre to. j anáček nepotl ačil 
sÓciií.lnu lconfl iktovost predlohy, zdélraz
nil vS:-ik jej vášnivý lyrizmus .. V hudbe 
uplatnil rus ké intonačné prvky, ktoré 
si os vo jÚ štúdiom ruskej lJOvor ovej reči 
a rudovej piesne. V celkovej koncepcii 
a hodnote d iela sa uplatnili 1 ctramatic
ke a psychologické vlastnosti p1·edlohy . 
Znovu sa ul(ázalo, že )anáčkov dramatic
ky naturel o hudobný ta lent sa naplno 
r ozvinie len vtedy, ak mu k tomu dáva 
látka libreta .prfle~ilosť. Po Jej pastor
l<vni našiel takú to llí tku v Ostrovs l<éllo 
BÍ'n·ke a vytvoril operu, ktorá sa zara
cf~lj e k vrcholom )anáčkovho hudobno
drama tického umenia . 

Po tragickej .,Kúll" nasledovali úsmev
né lyrické Príhody Uš ky Bystroušky. No
Vú operné\ partitú ra priamo hýri f a
rebnosťou inšt rumentácie a harmónie, 
k toré privúdzajú Janáčkovu hudbu do 
blízkosti De bussyho impreslonizmtt. lm
prestrmisticl<é črty vylwzuje i snov o doj 
rnový rámec deja . V ,.Príhodách" sa 
však uplatnil i )anáčkov bytostný l'ealiz
mus. Vízia o večnom kolobehu života 
vo s vete ľudi a pr!wcly sa opie 1·a o Ja
náčkovo pozorovanie, ktoré dokázal hu
dobne tl močlť charakteristickými vokál 
nymi ná pBvkHmi a obraznou hudbou. 

. ~tylistiCl\ých dôvodov nezaraclťme do I zv. 
"tris tanovske j generácie", ktot•ej produk
tivitu na péicle opery s lelesi10val ·Ri
chm·d Strauss. Tak isto paralely s " ta
lianskym verizmom" a Debussyho ,.uu
presionizmom", ktoré so dajú do loziť za~ 
u jímavými historickými faktami z .janač • 

kových literárnych š túdií, odhaľujú len 
č1 astkové štylis ti cké súvislosti nie pi' ill• 

cipi.álnu zhodu umelecl,ého názoru. 'ľuó• 
r ie, že IJy !Jol j anáček priamym ttedl• 
čom a pokračovateľom Musorgskél1o , ne
možno naproti tomu pramenne podpol'iť 
a preto neostáva nič Iné, len konš ta to
vať niCI\toré spoločné črty operne j este
tiky a dramaturgie. 

Cosi>OI'O sa uktlzalo, že romantická my
tologická 11\tka 11 deklRmačný sloh šár
ky ja nlič lwvi príliš nevyhovovali a ~P. 
t ento operný typ nezocl povedHI <mi kul
t úrnym požiadavkám a prr~dstav(lm mlR
riP.j mP.štianskej spoločnosti na Mora vP. , 
kt·or(l si pr iala ma ť .,moravskú núrnclnú 
spevohru" Ioll< lót•neho ty pu. JanfH~el< orl
povr.da l !Hl tlito požiadavku ope rou Po
č!ítek romá nu, k torú napísal na naivné 
libretg podľa poviedky G. Preissovej. 
Sf1m sa n eskôi' o tP.jto opere vyjadr i.!, 
že to ,.byla prcízclná komedie". Jej .au
tograf R .p11r titúru preto SP.bakr itickv 
zničil [opera 'sa :wchovalu v O(lp lsocli]. 
Dielo, n11 k torom ]Hniíček pracoval nle
'čo viac ako mesiac, nezoclpo:vedalo ani 
moznos'ťiam Jani1čkovho hudobného tR
lentu, an! umeleckej úr ovni českej nti
roclnej opeq•. Ceskí pt•edstavitelia mo
r avského kult(tmeho života ju s!ce po
zdravili v tlači .,Jako vuhec prvn! vážnou 
premiéru českého dí la na moravském 
opern!m Jevištl" (1894, Jose f Merh!lllt ). 
Praha, vychovaná umeleckým ideálom 

NOVÉ OPERNÉ NÁMETY 

Po dokončení )ej pastorkyne hľadal 
Janftč ek nové operné námety v rusk8j 
(ToMoj: . Živá 1ní'tvola) i v českej lite
I'Rlúre. Šlvrlá opera v troch romúno
vých obn~zoch Os ud (tiež Slepý osud, 
Fatmn, .. Plamenná, -· ~Hža, 1903- 190fl·J na 
vlastný námtlt a. ver$OV!lil~ libreto F. 
Bart ošovej ukazuje , že bo l zaujatý pre
dovšetkým ·oso\Jnýrnl problémami. V de
ji diela niÍc lládzame motívy z Janáčl<ov
ho života, svojím civilizmom pripomína 
O~atd niektoré su~asné opemé diela z 
romf'mskej k tt ltúmej oblásti (Puccini, 
Charpeniier) . Osucl nebol za Janáčlwv
ho života predvedení' · Jeho prvé scP.-

čapkova Vec Makt•opul<Js býva označo
vaná za konverzačnú komédiu o sláv
nf)j speváčlce EmJI!l Martyovej, ktore j 
zázračná .,vec Mak ro pu los" neprirodzP.
ne predÍ-žila život. Konverzačný charak
ter Capkovho textu pôsobil na Janáč 
kovu hudobnú djkciu. Vo Veai Makrupu
los je dôsledne uplatnený nápevkový prin
cíp (ntektor! nazývajú túto operu ,.ná
pevkovou"]. Oproti Capkovi však )aná
r';ek svoju . Vec Makropulos nesmierne po
ľu dštil. Neironizuje svoju opernú hrdin
ku, ale s fiou cíti oko so ženou, k_torá si 
uvedomila nezmyselnosť večného ~ivota 
a vnútorne t ým nesn1ierne trpí. Zilver 
( [{ócia) opery, v kto l'OJTI janáček vy sl o-

Spevokol Smetana v Banske.j Bystrici 
Pl'i pJ:ieskumoch hudobných 

pamiatok Banskej Bystrice ob· 
javili pracovníci Literárneho a 
hudobného mftzea dokumenty· a 
notové materiály spevokolu 
Smetana. Tento bohatý a temer 
ítplný fond poukazuje na to, 
že v meste a na ú.zem( stred
ného Slov~Jnska v dvadsiatych 
a tridsiatych rokoch n~šho sto
ročia pôsobilo spevácke teleso 
na velllli dobrej úrovni. 

Spevokul vznikol v roku 100. 
výročia narodenia Bedi'icha 
Smetanu a na jeho počesť ho 
nazvali skladateľovým menom. 
Usta novuj(lca schôdza sa kona
la 15. mája 1924. Už o dva me· 
sfa.:e na to . sa spevokol stal 
riadnym členom Pevecké ·obce 
československé. Pod vedením 
neúnavného zbormajstra a dil'i
gonta Otta Rečinského, profe· 
sora vteda jšej Státnej obchod
ne j akadémie, sťistavne účinko
val až dn roku 1938. Prvé t ri 
roky pôsobil ako muhký zbor 
a v septembd 1927 vznikla žen
ská zložku. Clenovia zberu boli 
Bystričania i Zvolenčania, ob· 
čania českej a slove nskej ná· 
rudnosli, rôzneho povolania a 
spoločenského postavenia. Ich 
Npoločným cieľom bolo rozd·tí 
vať ••adosť prostredrdctvom slo
venských a českých piesni, Jí
riť zborový spev v pohronskm_n 
kl•aji, preniknút: umenfm do il
rokých vrstiev obyvatefstva. 
Spevokol Smetana bol dôleži
tým kultítJ:nym činiterom v ob
dobi prvej československej re
publiky. Vystupoval na samo
statných knncertoeh v Banskej 
Bystrici, Zvolene, na Sliači , v 
Slovenskej Ľupči, Ľu hietnv1: j , 
Liptovskom Mikuláši a inde. 

( 1924- HIJ~ l 

Spevokol Smetana po · vysttpeni •na Sliači (asi r. 1934). 

účinkoul pri významných 
mestských . l kultúrnych osla
vách, na umeleckých večiel'· 
koch. Roku 1927 to ltolo na
priklad na eslavách 100. vý
ročia vydania Kolll\l'OVej Slávy 
dcéry, roku 1927 pri prile~Uos
ti sedemdesiatin spisovatelky 
Terézie Vansovej a pri položenf 
základného ·kameňa Národné ho 
domu. 

Spevokol Smetana spain s 
Hudbou 2&. pesiehilt pluku a • 
Divadelným zdtu~ením sa .po
diela! na úspešnu:m inscenova
ní opier a OJIIH'iet. Spomeňme 
aspoň · Bi ~eto~u opern Carmen, 
Tylovu Fidlov11 i:ku a operetu 
Na~í muzii<anli. Okrem toho 
sp!~vo):o l pHlvirlelne uspnraMt
val kntlCerh ' hosfujlíl:ich •uťle l 
cov a iúboi·n~. V roku 1928 a 

1934 sa zúčastnil na Všesla
vianskolo spuvát:kom fe~tivale v 
Prahe. 

Rvpertoát· tipevokolu Smela
na puzost&val najmä zo zboro
vých skladieb lledl'icha Smeta · 
ou, Antopfull Uvoráka, Zdeňka 
Fibicha, I,enia Janáčka, Jindi'i
t:ha Jind i'lcha, ale i Mi~uläša 
Moyzesa, Jána Levos.lava Bellu 
a Viliama Figula-Bystrého. Z 
Figuiuvých autogra[ných po
známok a opt•äv na niekolkých 
jeho · zborových partitú1·ach , 
k toré sú v notovom fonde spe
vokolu, možno usudzovať, že 
Otto Rečinský pri nácvikoch s 
autorom spolupracoval. Zbor
majster neraz siahol i po zbo
rových dielach svetových skla
daterov. U širokej verejnosti 
mala ohlas na jmii Interpretácia 

ítprav slovenských fudových 
piesni. 

Je pozoruhodné, ~e i napl'iek 
vážnym Hnančným, priestoro
vým a iným ťažkostiam spevu
kul neítnavno pracoval ďal e j a 
schádzal sa dva až tl'ikt•át týi::
denne. Za prvých pä ť roknv 
činnosti sa na cvičných hodi
nách zl!liel vyše 650-kc{tt, účin
koval ua päťdesiatich piaticli 
podujatiach a uacv ičil 101 zbo
rových piesní. (Boli to naprí
klad Smetanov Slá vnostný zbor 
a mie!laný zbor Veno, Jindi'i
chova Jarná pieseň, časť z Bel
lavej Svadby fánoš ík.ovej a 
Sviatok Slovenska, Moyzesovo 
Sar išské piesne, Figušov Veniec 
piesní a zbory Zmráka, stmie
va sa a Do hôr. ) 

Možno ·povedať, že spevokol 
Smetana bol vzorom peknej 
s polupráce a brats kého spolu
naiiívania Cechov a Slovákov. 
Svojím íifinkovaním sa vý
znamno zaslftžil o rozvoj zboro
vého spevu a dobrého kultúl'· 
neho zúzemia na strednom Slo
vensku. Pri priležitosti desiate
ho výročia založenia s pevokolu 
roku 1934 uverejnili Bansko
bystrické noviny (roč. l, č. 38, 
9. 11. 1934) správu o jubilej
nom koncerte, v ktorej sa pf
še : ,.Jubilejný koncertný večer 
spevokolu Smetana dňa 7. no
vembt•a 1934 bol skutočnou hu
dobnou udalosťou tohtoročnej 
sezóny . . . ( Spevokttl) vystítpil 
s takým mohutným, cenným 
programom, že nás to naozaj 
prekvapilo. Zbormajster profe
sOl' Otto lteiHnský vykonal tým
to koncertom a nadovšetka sve
jim desaťročným účinkovan~m 
uznania a úctyhodnú prácu. Je· 
ho zbor je jediným v naiom 
meste, ktorý má umeleckú úru
veii". 

MARIANNA: Bl\RDIOVA 

Janáček v každon1 prípade túto este
tiku š tylisticky modifi.koval. a rozvi.n.ul 
na sociá lnych a filozofujúcir:h lá tkach, 
k toré posúvajú jeho operné dielo do . Zi
vej súčasnosti 20. storočia. Janáčkov t:es
k ý a slovansl>ý charakter zostáva nepo• 
pieraternou vla stnosťou, ale sociálne kri
ti cl\é opery (Jej pastorl<yiia, Výlety péina 
Broučl<a, Ká ťa Kabanovová , Z nn•tveli.o 
domu l i filozofujúce operné reflexie 
(Príhody líšky Bystro ušky, Vec Makro
pulos) sa vymyka jú javu a pojmu .,ná• 
rodna opera" tak a lw ju vytvorilo UJ. 
storočie a vyčleiiuj ú )a náč l\a do ~ ir 
šieho duchovného kontextu moderného 
svetového urneľ)ifl. janáček n)iplull Č!!]iQ· 
v}· priestor opery prvej tretiny 20. sto 
ročia dielam!, ktoré znovu povýšili čes
kú hudbu ku svetovosti. Súčasný vše
obecný živý záujem o Janáčkovu dielo, 
hlavne u opery, to len potvrdzuje. 

(Pozn. red.:· Stat je výiiatkonl z 
autorovho rozsiahlejšiellO rulw pts
ného materiá lu 'ľri kapi toly o t.e.o• 
šovi janáčlwvt. ) 

NOVA BUDOVA SLOVENSKÉ
HO NÁRODNÉHO DIVADLA -
Ministerstvo kultút•y SSR spo
lu so Slovcnsl{ým národným di· 
vadlom vypfsalo k l. má Ju 1979 
celoštátnu verejnú, anon ym
ll ú Ul'banisticlw -a rcllitel(tonic
kú súťaž na rieseni e novostav
by Slovenského mirodné llo di· 
vadla. 

Cieľom sú ťa ;t. e je v s li lacle s 
ku ltúl·no-poli tlckým poslan ím 
SND získať návr hy na ideové 
urbanistické riešenlfJ novél10 
kultúmo-spolocenskéllo centra 
hlavného mesta SSR Bratisla
vy v lokalite Ma rtanoviCove j 
ulice a zároveň na archi.tekto
nické r iešenie novostavby SND, 
ktoré má byť jeho urbanistic
lw-architektonickou · clom i tľa n· 
tou. Novostavba SND (dvoid'í· 
vadlo s opemou scénou f)l'.e· 
900 divákov 11 činol1ernou scé
nott pre 650 divákov) m~ svo
jim llrchHe ktonicl<ýrn a vyt vm• .. 
ným riešen!m. technologiek ý- m 
a interiérovým zariadením <.Od 
povedať náročným kt'il él' i& m 
rozvinutej socialistickej spol oč
nosti, ná rodnému charak te1·u 
architektonicke j tvorby a naj
progresfvnejSfm súčasným pri n· 
cípom divadelnej technológie, 
aby slúžila nielen súčasným, 
ale aj bud úcim po treMm nasej 
spoločnosti. Termín s(tťaže sa 
končf 31. januára 1980. 

V s úvislosti s novostavbou 
SND a vyplsaním súťaže na 
jej urbanisticko-architektoni~:
ké r iešenie usporiada lo di'ia Z. 
mája 1979 MK SSR tlačovú be
sedu, na ktore j o celej proble
matike Informoval noviná1·ov 
t•!aditeľ skupiny ekono miky a 
technicl(ého rozvoja MK SSR 
jUD1•. Ján Fischer a riaditel 
SND, zas!. umelec Ján Kákoš. 
Novostavba SND hy sa mala 
realizovať v rokoch 1983-
1890, 


