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Novoročný rozhovor s riaditerom Odboru umenia MK SSR jozefom Kotom 

VÄČŠÍ PRIESTOR 
MLADEJ UMELECKEJ 
GENERÁCII 

Klaviristka Tatia na Fraňová hrala na žilinskej 
šostakoviča a Musorgského. 

Prehliadke diela Debussyho, 

Prehliadl<a slovensl<ého 
lmncertného umenia 

(žilina 15.-20. XI. 1979) 
Zdravý rozvoj slovenského koncertné· 

!Jo umenia si celkom prirodzene vyžadu
ie aj permanentnú domácu konfrontáciu 
zrelých profesionálnych umelcov a tak 
poč!najúc rokom 1979 stáva sa Žilina 
dejiskom Prehliadky slovenského kon· 
certného umenia. Na jej organizačnom 
zabezpečen! podieľali sa čs. umelecká 
agentúra Slovkoncel'.t, Zväz slovenských 
skladateľov a Štátny komorný orchester 
Žilina. Prvý ročnik Prehliadky po pre· 
konaní u nás už takmer nevyhnutnvcli 
organizačných ťažkostí (dva razy pre· 
sunutý terminl) sa napokon uskutočnil 
v dňoch 15.-20. novembra 1979 v Žili· 
ne a na jeho programe bolo celkom ll 
lwncertných podujat!. 

Koncepcia prvého ročníka PrehliadkY 
zamerala sa na konfrontáciu klaviristov 
formou skrátených popolud1lajš!ch reci· 
tíilov a na večerné vystúpenia komor· 
ných s(tborov či sláčikárov a spevákov. 

Klaviristi 

stáva jú · vždy l<u llivovaným tónom a 
nikdy nestávajú sa drsným zvukom. Cit· 
livý zmysel pre farby zúročila vo vý· 
bere niekoľkých Debussyho Prelúdií. Jej 
veľké gradačné schopnosti zaskveli sa 
v úvodnom Prelúdiu a fítge d mol D. Šos· 
takoviča. Väčšia rozvaha pri voľbe tem
pa v expozícii dvojiteJ fúgy bola by úči· 
nok skladby ešte vystuptlovala. Musorg· 
ského Kartinky figurujú v jej repertoá· 
ri Jen krátku dobu. Zdá sa, že viac 
vnútorného kľudu by si vyžadoval n a
príklad Starý zá"mok, ale ! 'Bydlo a Tanec 
kuriatok. Na• druhe) strane fascinovala 
prednesovou ieganciou v Tuilleries a 
hlbkou výrazu v Kátakombách. Pozoru
hodne sa vyrovnala aj so záverečnou 
Vel'kou kyjevskou bránou. 

Laureát tohtoročnej Interpretačn ej sú· 
ťaže SSR v odbore kiaviru - poslucháč 
VSMU Tomáš Gaál, nemal práve naj· 
ľahšiu úlohu. V Banske j Bystrici bol 
hodnotený v kontexte jeho kolegov a ge· 
neračných druhov, na prehliadke sa 
predsta,vii (v .záskoku za Ivana Paloviča l 
ako ~eprezentant nastupuj(tcej ,genet'á· ·, 

' cie int.ebpreťov: Ocipafllo · tu vš.ak nap1l · 
tie súťažnej atmosféry. ktoré mu pl'edsa 

Skonc il sa rok 1979, ktorý priniesol 
rad zaujímavých udalosti na ítseku hud · 
by. Mohli by ste súdruh riaditeľ vyslo· 
vif svoj názur na tento upl ynulý rok? 

- Ai v uplynulom roku pokračoval v 
Lr melcckei tv orbe zápas o novú kvalitu 
a IJI"Cillhuvtmie jej spoiočo n skéllo póso
IJe ni <L Z tol1to hl'adiska nevyh nutn e po· 
J,roc tio aj upresúovanie kritérií, prlcorn 
tlu popredia sa dos táva proclov~etkynt 
utc"tzka clialeklickej jednoty icloový::h 11 

~~ ste li ckýc it hoclnót urneleckéllo ciiela. 
Prúve clinlektický prís tup k otilzi(éllll 
umelecket kvality je vel'llli výzmtntn\•m 
Jaldorum cľaisiello rozvoJa utnul ccke i 
tvorby. Naďale j vzniKá množstvu no· 
VýCh pOZurultoclnýCh diel. l keli' jH este 
predcltsn tieto ciiela kvalifikovať a hie
ran: lHZuHtť. je nesporné, že sútasny vý
vinový trend c!Jurakterizuje vysoktí pro
fcsiomíl n <~ znalosť poeltky umoJeckych 
disci pl!n i poučenosť v súliasnýc!J sm •· 
roclt umHnla v · irsom mecizi níirotlnom 
rozsnl111. Na drullej strane sa vsal\ v 
11 iHklor ých lllllP.If'('k <'h Obla~tlil''iJ ZJHV IJ · 
iú ut·Cité ·pr ízmtky sebau spokotenia z 
tlos iallntltéltu stavu lloci vieme, že nie· 
ktoré Ll ic la spoiocnosli ciávajú mHio, nie
keLly ilJa potvrdzujú, či opakujú uz dáv
no ná jLiené. 

Zával:n~' m problémom umeleckej tvor· 
by nad'alej ostdv 11 adekvátne, na urovni 
súčasnych poiii:tclaviel( zobrazovať na· 
su súcasnosť, odrilžať zmeny vo ·Vedo· 
mí nastq spolot nosli, aktívne · prispievať 
k formovaniu socialistického spósobu ži· 
votä tJ soc ialistického žlvotnél1o pro· 
slľecliä. Mnohé z týcJ1to rezerv ukázali 
äj unaJyllcké mäteriúly, ktoré v uply
nulom !'OkU prerokovali Stranícke a Stá l· 
n e orgúny. Mäm na mysli najmH ma· 
t uriíil o súčus nom stave pôvodnej dra· 
malickej tvorby i materiál o plnen! zá· 
verov výhľadovej koncepcie r<Jzvoja vý· 
tvamej kultúry. 
Naďale j významnú úlohu pri aklivi· 

zácti násho umeleckého frontu mus! zo
llravuť cieľavedomá a dôsled nú práca 
umeleckých zväzov. V pos ledných me· 
stacoch sa ich pozornosť upriami-la naj
mil na ich ideovo-výchovnú prácu, čo v 
súčasnom zostrenom ideovom IJoji po· 
važujem za prvoradú úlohu. Bola pre· 
rokovaná ·hodnotiaca správa o úrovni 
ideovo-výcl10vnej práce umeleckých zvä
z'ov a ztíroveň sa prijali opatrenia na 
vyprac.ovanie prehlbeného systému sús· 
tavnéllo ideového pôsobenia na člen· 
sk ú základfíu umeleckých zväzov. Stra~ 
nícke a štátne orgány venovali sústav· 
nú pozorno sť posilňovaniu funkcie ume
leckej kritiky, ako dôležitého kultúrno· 
politického nástroia pri zvyšovani tvori · 
vej aktivity . Pri umeleckých zväzoch 
sa záslužne pracovalo najmä s mladou 
kritickou generáciou. Pozitívne hodno· 
tlm, ze od vseobecn ýclt diskusi! sa pre· 
š lo k u konkrétnej analýze ich súčasn ej 
umeleckej tvorby. Značný priestor po· 
zornost! sa venoval aj probl émom kul· 
túmy eh časo pisov a na pôde Rady pre 
umeleckú kritiku vznikol materiál, kto· 
rý analyzuje súčasný stav. V zameran! 

- týchto časopisov sa navrhuje ďalšie 

opatre nie na skvalitnenie ich práce. 
Možno teda uplynulý rok charakteri· 

zovať ako rok préce. ako rok, ktorý 
prispel k ďalšiemu posilt"lovaniu s po· 
iočen skej funkcie súčasného socialistic
kého umenia, ale najmä k prehlbovaniu 
jeho ideovo -estetických funkci! pri for · 
mova.n l spoločensl<éllo vedomia. 

c·o hy stll chceli povedal' z hľad .iska 
perS]Jektivy pre rok 1980? 

Tatiana Fraiwvá, napriek určitým zdra· 
votným ťažkostiam, demonštrovala s 
(tspechom svoie mimoriadne . pretlpokla· 
dy pre ki ovi r·rstlckCt kariéru. Z jej hry 
vyžarovala naprostá technická istota. 
Klavlr jej :.mte prekrásne tak v jem· 
ných, stredných polohách, ako l v dy· 
nam1ck9ch vrcholoch. Jel ft~rtisslmá zo· 

l en~ do · · ur.čitej miery · zv!lzova\o : r uk v a - ," Zamýšľ.ame sa qielen nad najbliž· 
• •V Zil in e dokázal hrať .výrazovo uvoľne- šóu perspe]>l!vou . a le prognostickv · ai 

nejsie 1 s menš ím počto tn tech'nických perspektfvou nášho umenia do roku 
" chýb. •Pretlovšetkýn,t jednoznačne potvr· · · 2000. V roku 1980 sa vo vše tkých urne-

(Pok:račovanie na · 3 . . str.) · leck9ch oblastiach zhodnotl ·plnen1e dl· 

• 

hodobých programov, ktoré boli fol'muil 
lované do roku 1980 a zároveľi sa pri jmd 
nové výhľadové úlohy, ktoré by mail 
prispieť k celkovému smerovaniu našej 
s poločnosti v etape rozvinut.ého socia
lizmu. úvahy o budncnosti sa odvíjajú 
v s pojito.sti prehlbujúcich sa funkcii 
umenia i kultúry vôbec. 

V súčasnos ti, s pred pokladaným ná·. 
rastom vol'n ého času, ako aj v súvislosti 
s inslitucionáinou bázou našej umelec~ 
ke i ku l lúry, jej kádrového a materiálno-. 
tect1nlckého zabezpečenia, musíme pred1 
poklaclať d'a li;1 rozvoj kultOry, i ked dloo: 
lwdobé zámery v ob la sti umenia nie 
je možné formulovať s exaktnosťou 
in ý ch od vetví nášho hospodárskeho a 
spoloéenského života. Jednako dnes sa 
vynilra ako jednä z na)naliehavejších 
uloh práca s mladou umeleckou ge ne• 
ráciou. Ak mapujeme súčasný stav, zis• 
tujeme, že precllod absolventov umelec. 
kých škol tlo praxe je spojený s via
cerými problémami a ze v umeleckých 
inštitúciách sa nie v/.dy venuje prime· 
ran1í pozt"'Uos ť .wclnnelllu mlad,'ch· 
urncicuv clo tvoriv6lw procesu. Keďze sa 
näs rozhovor odohrava na pôde Hudob· 
11 :.110 zivota, dovoľte mi Ll viesť príklad 
prave z hudobnej oblast!. Naše umelec• 
k , telesá už ·dlhší éas signalizujú ne· 
ctostato l( dirigentov. Pritom na druhei' 
strane je známe, ze tento odbor absol· 
vuje na näšiclt umeleckých školách kaž; 
doročne viacero adeptov. Vynára sa 
otázka, kde sa tito absolventi strácajú: 
alebo presnejšie, či im naše umelecké 
institúcie vytvárajú dostatok pri estoru' 
pre ďalsí rozvoj ich talentu. Iste je po· 
llocllnejšie siahnuť za hotovým umel• 
com a tak sa pri obsadzovaní dirigent~ 
s l<ých postov neraz doslova lanári, na· · 
miesto toho, aby sa uvádzali do um e· · 
leckého živo ta mladé talenty. MK SSR 
chce v spolupráci s umeleckými zväzmi 
v tomto roku vykonať analýzu tohto s ta
vu, prijať opatrenia, aby sa plne vvužf• 
valí mladí absolventi umeleckých škôl 1 
na näročnejsie úlohy, aby 1111 vedúci' 
umeleckých telies vine dôverovali a zo· 
hrtívali tak a i úlohu pedagógov v praxi. 
Na druhej strane ie v tejto· súvlslo:-;li 
nevyhnutn é orientovať ni:t š lch výkon· 
ných umelcov najmii na plneni e potrieb 
naše j národnej ku ltúry. Nle zriedka ~d 
vyskytujú javy, keď mladý tale ntov;•nv 
umelec začína nezdravo preferovať iLJa 
svoje zahraničné účinkovanie, niekeciv. 
strflca akýlwľvek pocit vz,ťahu ku ku l· 
túre, ktorá mu p·oskytla vysokú ume· 
leckú kvalifikáciu a jeho záujem Sél ~ú · 
strecľ uje predovšetkým do oblasti atr11k· 
tívnych honorárov a výhod. To nám Sl.ll'· 

nalizuje . že aj v oblasti morálnej kva
lity umelca máme ešte mnohé reZfJrvv. 
s čim by sa mali zapodievať tak ume· 
iecké zväzy ako ai umelecké inštitúcie. 
Ak sa má v ume lecke! tvorbe ntHľfllei 

peesadzovať kvalita je potrebné, abv at 
kt•itika ešte konkrétnejšie objavovala 
s lwtočné hodnoty l pseudohodnotv a 
vytvárala tak atmosféru principiálnei 
nezh·oviévävosti k ldeovo-estetickei po· 
vrchnos ti. Ak má umenie pôsobiť kom· 
plexne na našu spoločnos ť, vyza clu ie st 
lo rozširiť pozornosť ume leckýc h zvl!· 
zov a kntlky na ~irokú žánrovú pAle· 
tu súčasnej tvorby ä osobitnú oozor· 
nosť venovať najrni:i tým žánrom. ktoré 
ma jú široký spoločenský dosah. A i v ob· 
lasti sprís tupt'\ovania sme ešte nevvčer· 

pali všetky.' možnosti. Umelecké instltú· 
cie väčšmi . musia plniť aj svoj11 kultúr· 
no-výchovnú funkciu R ~·IAlen urn r'nie 
produkova( étl e ai umenlm vvcllovl:ív>tf. 
získavať nov1ch divákov 11 DO!iluchi'iľ:nv 
a nr.:n stálf' zvvsovať latku , P,~ .teli cJ.<P.h o 

vedomia nc.šej spoločnost! . 



• DRUZOBNt: STYKY ĽUDOV?Cll SKOL UMENIA -
ĽSU v Ko~lr.lach m1 KováčskeJ ul. 48 už po mnohé roky 
udl'iiava družobné styky s ĽSU v Prahe na Voro.šilskcj 
ul. 5. Výsledkom tohto vzťahu sú vzájomne návslcvy, 
huspltácic, výmenné konccr·ty, na ktorých účinkujú zla
Cl • učitelia obidvoch skôl. Su·etnutiu priniesli mnoho 
podnetných näpadov a návrhov na skvnlltncnle v}•r.hov
novyučovaccj práce. V st redu, 21. Xl. 1979, pri prlležl
tosll jesenneho plenárneho zasadnutia učite rov kla
vlrneho odboru, usporiadaného v spolupr áci s Mestským 
pedagoglckf'm strediskom, prlvftala košická ĽSU vý
znamnú pedugogičku z družobneJ !>koly profesorku Zdu
nu janžurovú, sumustatnú odbornú pracovnlcku Výskum
n ého ústavu, peclagoglckóho v Prahe, k torá dlhé r oky 
pdsobf na ĽSU na VorosllskeJ ulici a s ve1k9m úspechom 
sa zaoberá v5'ukou dell prcclskolského a raného skol
ského veku. Výsledkom tejto netmavnej práce Je spolu
autoJ•st vo na prekrásnom diele, Klavfrnej škol!čke. [Au
ton: Zelena janžurová, M•lacla Borová, hudba: Luboš 
Slukn, Ilustr ácia: josef Paleček; vydal Pan ton - Pra
ha, 1976.) 

Vo svojej hodnotneJ prednáskc prof. janzurová po
ukázala na nevyhnutnost p•·ogrosfvnych snáh vo výuke 
klavlrnej hry. Na medzi národných kongresoch dospeli 
tr.oretlkovla k nasledovným požiadavkám: prlblli lf sa 
detskej psychike, ncodradlf Ich od p•·llce, uplatniť hu
mo•·. fantáziu, starostlivosť o rozvoJ hudobnosll impro
vlzač ných schopnost! a využfvanle sponlánne( 'aktivi ty 
dtctata. Celosvetový tL·end smeruje k Zll čfnunlu výuk y 
hudby už od útleho detstva, najmene( od 6. roku. Pri 
blíženie nujpokrokovejšfch metód, podrobný metodicky 
rozbor .celel Klavlmej skollčky s prakticky prodvedeny-
1111 ukázkam l, zanechuli v účastnfkoch metodického di1a 
hlboký dojem. Bude zá l e~nf l en na pohotovosti nasfch 
klavfr nych pedagógov, ako budú vedie ť t(Jto výbornu 
pomócku pri vyučovani prispôsobi( nušfm jazykovým 
odllsnostiam vynachádzanlm a nahrádznnfm nov5'ch rie
h <•nlek a pesničiek, ktoré sf dell osVOJUJú v materských 
skolúc h. T. S iničáková 

• SLOVENSK? ĽUDOV? UMELECK? KOLEKTIV no
sltef Radu práce us ku toč n il v Bratislave v diwch '10.-
15. uecembr a J979 koncerty a podujatia pri pr!ležltostl 
30. vp·očia založenia súboru. Spevácky zbor vystúpil 
s proxramom Plese•! života, tanečný súbor s progruma
mf Na prl edomf A S batôžkom A kroši1ou, v Estrádnej 
hnle PKO bol 14. XII. slávnostný celosúborový pro
gram . 

~ 

~KOLA~ HUDBA 

šesťdesiat rokov 
Hudobnej školy vo Zvolene 

Jeseit roku 1919 bola plodná na 
založenie vlacer9ch kultúL·nych a 
školských za•·ladenf na územ! Slo
venska v snahe vyrovnať v novom 
samostatnom československom 
stál e ncspomý predstih českých 
kraj in na tom lo poll. 

Medzi Inými vzniká vtedy eJ 
Mestská hutloboá ~kola vo Zvo
lene. Podla zápisnice KuratOm1 
pri sprílve mesta začula skola pra
covať l. novembra 1919, je teda 
podra mienky pracovnikov Lite
rárneho a hudobného múzea v 
Banskej 13yst•·lci na(staršou hu
dobnou skolou na Slovensku [a l 
ked len o niekolko dní pred Bra
lisluvou, kdo vzn ikla 6. novembr u 
význačná Hudobná skola pre Slo
vensko). 

Zakladatefmf hudobnej školy vo 
Zvolene boli učitelia a skladate
lia Ľudovft i z(tk-Lihovecky a Gus
táv Slmkovlč. Obidvttja tvorili aj 
prv~· "učbársky zbor", doplnený 
o Stumslavu Smetanu a neskll1· 
o Vlliumu FIRuša Byst rého. Cudo
vll I zák Lihovecký bol rlaclltefom 
skoly od l. novembra 1919 do 
l. (anullra 1920. Po ftom prevzal 
vedenie skoly Gustáv Sfm kovlč a 
vytrval v teJto funkcii úctyhodne 
dlho - až do roku 19541 Pod je
hu vedenlm sa škola rozvinula 
tak, že v tridsiatych rokoch bola 
druhou na (vllčsou skolou na Slo
vensku a bola dávaná za pr!klad 
pre podobné skoly tohto 1YPU V 

n vadsat rokov je v živote školy 

celom stredoslovenskom kra JI 
[ napr. pre Rimavskú Sobotu a 
Banskú Bystr i cu ). Termin ,.naj
vllCsia" Je ovšem treba chápať v 
relil cll vteda(1Hch rokov: v roku 
1935 mala na pr. 240 i lakov a 7 
učlterov. Gustáv Simkovlč sn po
diela! na kultúrnom ži vote mesta 
v nelahkých ,.provlnčnýc h" pod
mienkach, dbal o to, aby skolu 
navstcvovalu slovensk!\ mláde:l a 
n iekedy veľmi tožko, ule neústup
ne a trpezlivo prebojovával spr áv
no názory na hudobnú výchovu 
proll mulomestlnckym predstuvám 
o zábavneJ funkcii hudby, a to 
p1·ávo často u tých, ktor! sa o 
školu muli staruf. Prezll so sko
lou ta~ké roky ,.slovenského stá
tu" a vojny, zažil vzostup celko
vel práce po osloboden! a re for
mu hudobného skolstva po feb
ruári 1948. V roku 1954 odovzdal 
vedenie školy Júliusovi Kontše
kovl. 

Pu premene hudobných skOi na 
Yudové skoly umema sa stillu ĽSU 
Zvolen v roku 1961 plne orgunl
zovanou skolou so styrmi odbor
ml: hudobným, tanečným, výtvar
ným a lf terárno-d•·amallckým. ĽSU 
Zvolen má na svojom konte v pos
ledneJ dobe viacero dobrých u
miestnen! v súťažiach vo vše tkých 
odboroch, nap1·. v národnom kole 
súťaže IlSU, v národnom kole ,.Me
lódii priateľstva", účast na medzi
národnom festivale ,.Dunave pla-

Dvadsat rokov 

vf" a .. Rados( Eur6pe• 'il !Ono~l~
\ u; li lti vn u· cenu ,.Bienále fanld
z•e" \O vytvurnom odbore. l. LO
nu u cenu za nujlepsl su llu•· pruc 
v suttlzl CSU, účasť na vý::.tfiVP v 
r..dnude a Brazllil, ďale( niekoľko 
prvýcl1 cien z festivalov dolskyLil 
súborov folklórnych aJ nufolklór
nych, viaceré prvé ceny narod nu
ho kola sú(eže ĽSU v tunel l k lu
sika, výrazový a ludový tH nec 1. 
nuh1·ávky v rozhlase, vystúpema 
v televízii a fllme. 

Oslavy 60. výročia, l<tor·é skula 
organizuje v pt·iebehu r olél1o skol
ského r oku, začalf v duoch 8.-10. 
nove1nhrfl m. 1'. zn prltomnost i 
fual,r lona r ov z MS SSR, Str. KNV, 
0\' KSS, ONV, MsNV a dclPgiiLi i 
z družobných skôl z Pruhy, Osll'd· 
vy, Brna, Bratislavy a Košic. Ok· 
r em pamlltných lfslov od st •·anJc
k y('h o štátnych orgánov bola ško
l c udelená okr esnýn) v5'borom KSS 
pamlitná plaketu Klementa Gotl
w aldu a Osvetovým úslllvom v B•·u
tlslave pamlilntl plaketa zn do
siahnuté výsledky. 

V priebehu slávnostných dni bol 
usporiadaný koncert bývnlých ab
solventov skoly [ prof. l)onzei'VIllÓ· 
riu v Br atislave Má•·ln Medvecká, 
člen SKO )án Cúl, stlpendlslka 
AMU v Prahe M<lria Mfrokovl!) a 
koncert pedagógov clružobnych 
škôl v královskej sieni Zvolenské• 
ho zámku, tanečné matiné v DI 
vadle jozefa Gregora Tajovskélio 
a bola olvot·ená vystava žiackych 
prac. Celé stretnutie bolo v znu· 
moní prohl ludky pr{lcovnýj:h vy• 
slodkov a výmeny sk L1senoslf, ca 
vsestL·anne prlspfoya k vzostupne( 
úrovni práce skoly. 

v priebehu skolského roku pri• 
pravuje skola ďel sfe akcie, ak e' 
žiacky koncert [3. decembra m. r . 
na Zvolenskom zl\mku) a viacer! 
vystúpenia v druhom poh·oku. 

M. MAZOROVA, 
rladllelka mm Zvolen 

• UMELECKÝ SúBOR LOCNlCA, dvojnásolm9 nosl tel 
Rt1du práce a Zv!lz slovenských sk ladatefov usporfuda
ll v Brallslave pri prflelltoslf životného jubilea dirigenta 
znsl. umelca dr. Stefana Klimu di\a 8. decembra 1979 
vei: lcrok. V programe vystúpil spevácky zbor Lúčnica. 

dlhý čas, nečudo teda, že pri 
takomto (ubtleu sa v mysli vyná
rajú mnohé otázky. Vynaložil ko
l eklfv skoly dostatočné tlsllle na 
vzorné plnenie vsetkých úloh? Po
durilo sa pedagógom zaslať do 
srde svoji ch žiakov zrnko lásky 
ku kráse a dobru? Prejavll sa kul
túJ•no-výchovn9 vplyv skoly a( v 
meste a Jeho širšom okol!? 

[udovei školy umenia v šamoríne 
• Z CINNOSTI SLOVENSKE:HO HUDOBNt:IIO FONDU 

~ HudobnO In formačné strediska SIIF uspor iadalo 29. 
novembra 1979 stretnutie s dirigentom zaslúWým umel
com dr. Stefanom Klimom pri prfležlloslf Jeho životné
ho jubilea. Stretnulfe viedol Peter llradil. - 6. XII. 
1979 v rámci plánovaných prehrávok a besied o nove t 
slovenske! hudobnej tvo1·be u skutočnila sa prehrávka z 
n ajnovše1 tvorby juraja Beneša, ktorú zasvätene komen
t oval Ľubomfr Chal upka. - 13. Xl!. 1979 sa uskutočnilo 
stretnutie s osobnostou a tvorbou národného umelca 
Dezldera Kardoša p1·f prlle'-ilosti Jeho žJvotného Jubi
lea. jubilanta pozdravil a stretnu tie viedo l juraj Hntrflc 

• CONCERTINO PRAGA - VYHLÁSENIE SÚŤAZE: 
Ceskos lovenský rozhlas vyhlasuje 15. ročn fk medzlmi 
rodnej rozhlasoveJ súťa~e mladých hudobnfkov CON
CERTINO PRAGA. V roku 1980 sú na rade dychové ná
st roje - hoboj , klarinet, lesný roh, flautu a trúbkd. 
StHa~e sa môžu zúčastni( mladi hudobnfcl naroden! po 
l. septembri 1962. Termfn pre zaslanie prihlášok je 
30. aprfl 1980. Podmienky a povinné skladby na po,.la
dllnie zasiela Organ izačný v5'bor medzinárod ne( rozhla
sovej súťaže CONCERTINO PRAGA, Cs. rozhlas, Vlno
hrlldskl\ 12, 120 99 Praha 2. 

• KONCERT ELEKľROAKUSTICKEJ IIUDBY z produk
ne Experimentálneho štúdia Cs. rozhlasu v Brallslave 
sa uskuloč nl! 13. decembra 1979 v Brnllslave. Na pro
grame koncertu boli diela Aloi s11 Simnndla-Pii'JOsa [Kon
fluencla]. l.othara Volglfändera [Méd1talfon SUI' ie 
temps), I vanA Parlka ( In memonam Or.keghem). LJVIU 
Danda•·a [ Affectus memorla), junqa Posplšl la (Médl 
tatJOn olektromque) a jozefa Malovca [Teoréma). Kon
oe •·t uvádzal a jednotlivé snfmky komentoval j. Ma
Juvct:. 

• ZO ZIVOTA ZVÄZU SLOVENSKÝCH SKLADATEWV 
-;- ZSS prlp•·avuje k svojmu 25. výročiu, ktoré pripadli 
1111 ten to rok, bullet i n, venovaný bilancii dotera1sej prá 
c·c: a slávnostné zusadnulie za účasti vsetkých členov 
l hostf [v m!iJI tohto roku). 

Dni čs. kullút·y budú v ditoch 25. Il. - 5. II I. 1980 
v ZSSR. Súčasťou viacerých podujat[ bude moskovsk ý 
koncert na!ólch laut·eátov medzinárodných stHažl, nd 
ktorý - po dohode s MK SSR - vybral ZSS týchto 
mladých slovenských umelcov: Petra Dvorského, Serge
ja Kopčáka, Mariána Lapšanského, Jind~lcha Pazderu, 
RaJmunda Kákonl ho a Tibora Rácza. 

Medzinárodná hudobná súťaž P•·ažske( jari na počesť 
Antonfna Dvo~áka bude 2.-10. mája 1980. V poradi 32. 
ročn f k súťa:l.e je venovaný violon čelu . S úťa žný repertoát· 
A bli~.Sie lnfo•·mácle poskytne ZSS - Tvorivá komisia 
loncert n}·ch umelcov. 

Odpoveď na tieto a ďa lšie otáz
ky sme dostall od najpovolanet
sfch elita 5. októbra m. r. na osla
ve 20. v5'1'0Čia založenia Ľudove( 
skoly umenia v Samodne. Stranfc
kL a verejn! predstavttehn ok1·esu 
l mesta tu vysoko ocenlll pollllc
kov9chovné a vzdelávacie výsled
ky tejto školy. Vedúci odboru 
skolstva Okresného národného vy
boru v Dunajskej Strede s. Ľudo
vil Csomor odovzdal riadllefke 
školy s. Elene lludekove j, vzorneJ 
učl terke, pamätnú plaketu j . A. 
Komenského. Súčasne odovzdAl jej 
a učilelkám skoly Lýdii llorákove( 
11 lldtkó Kalászovcj čestné uzna
nia. Táto tt·ojl ca pedagógov pôsoh! 
tu od založenia skoly, ktortt bolo 
treba od základov budoyuť. Ne
bola to lahká úlohA 11 jeJ splne
n•e sl vyžadovalo fudí zu mctc
n) ch, svedom1tych, v prác i vytrvil
l ýr.h. Vďaka tomu, ze naenuvunf 
pedagógovia a o dvA rokv ncskor
iHe a1 nastupuJúca Vcromk<J Ncm
ceková, terajillu zástupkyna riucll 
teľ ky, mali ti eto vlastnosti, pod<.~ 
rílo sa za vedenia riadltclky sko
l y Eleny lluclckovej, známej svo
tou neúnavnosťou v práci 11 svo JI
ml Ol',llllnizučnýml schopnosťami, 
p1·emôct všetky ťa ~kostl. 

Skola dnes patl'i k najlepšfm 
ĽSU u nás. Učitefsk9 zbor má 17 
lnlemých a 4 externých člen ov. 
je to kolekliv, v ktorom stutočny 
vzťah k školským povinnostiam 
to samoZI'ejmos ťou a ktorému ne
chýba ochota r:·J plnenf mlmo
!;kolskeJ činnosti. S uznunfm sa 
o ľ\om vyslovili nn spomfnanet 
oslave at p•·edslavflelia nad•·lade
ných školsk9ch orgánov. medzi 
nimi predovšetkým ústredný škol
ský lnspektot· Anton Belan. Ne
možno nespomenúť at pekné oco-

- .. . - .. . - ... -- ... . 

nenfe, prednesené dL'. Romanom 
Rychlom, profesorom Konzervntó
rla v Bratislave, ktorý vo !unkcfl 
metodického poradcu tejto skoly 
často hospitu je v triedach, a te
da podrobne pozná tamojšf peda
gogický proces. ĽŠU v samorfne 
patr! - ako vyhlásil - medzl tie 
školy, klo1·é pripravili na jvlac žia
kov pt·e studJUm na konzervntó
nu. Táto skutočnost te zaiste pre
svoclčlv9m dÔkazom dobréj peda
gogick eJ práce . 

je vsku tku nemálo bývalých žia
kov tej to skoly, ktor! sl zvoll ll 
hudbu za svoje povolanie. Tra(a 
z n ich - Erika Csémyová, post. 
V. roč. KonzervatOrla v Bratisla
ve, Alexander Adamcsek, abs. 
v':>MU, člen saCR v Bratislave a 
Zsolt Csukas, post. IV. roč. VSMU 
- prispeli do programu osláv 20. 
V)TOČLII skol y USpOI'IUdanim kUli· 
CCI'tU. Bol to ten na jkruJi;i spo
sub, ako pozdruvL( iUI.Jilu júcu sko
IL il pudukovat SVOJim prvym uct
Il lom zu tu, ic v mch vzbudili 
li•~ ku k hudbe a Ublllormli t ym 
JC!I cely diliSi ZLVOI. 

O dobre, pcdugoglckcJ prdcl 
Ľ~U v Snmorlno svcdc! Bi tu sku
LOLnosť, iu jeJ žiaci sa uspc~ne 
ZtJ čus tuuJú na rozličných súla
ZJ.ICh. Vcd l en v tomto roku zis
kalt v okresnom kole suta:l.e ,.Me
lódie printcfstva" štyri prvé ceny, 
v okresnom kole sú(uic ĽSU de
Sil ( prvých Cien, V kt• a Js kO ll\ kofe 
sú tnze ĽSU tri prvé ceny, pllf dru
h \•ch cien a jednu tretiu cenu, v 
n,ii'Odnom kole súťa že ĽSU dve 
prvé ceny, 1ednu druhú cenu a 
Je ll no čestné uznanie. 

O neobyčajne bohatej mlmoškol 
si;c( čionOt;tl skoly sa ui na st rän
kAch lludobnóho i lvota plsalo. Nu
pl'lek tomu by sme dnes radi po
V(;dall aspoi\ to, že obyvatelia Sa
morina a teho okolia by sl ťa~ko 
v~·clelf predstaviť život bez svoje( 
ĽSU, ktorá pre nich vytvára tor-

ko prl ležltosll pre kultúrne vvu!f• 
110 varného času. 

Predt9m obyvaterstvo nemalo 
takéto možnosti 11 ani mládež tu 
nemala moznosť hlbšie sa zbllžlt 
s umenfm, vod po osloboden! na
sej vlasu nebola v celom ok rese 
Dunajská Streda ani Jedna špe
ciálna skola, ktorá by mala na 
starosti estetlcku v~ chovu mll!cl e
io. Dnes Sú v Qkrese s.tyrt l udo
ve skoly umenia, v k torých sa 
vzdeláva 1355 žiakov. V cel el Slo
venske( socialistickej r epublike te 
Ich takmer stopllfdeslet a v nich 
vyse p!itdeslntllsfc žiakov. At keď 
si uvedomujeme. že te to este vždy. 
l en malé per cento všetkých detf, 
prcclsn sl myslíme, :Ze by sme ne
muself IHk :/:taJiť n11d ncutesenou 
SllUIICIOU estetickej V9Chovy, ke
hy SU VO vsetkých ĽSU Jli'II(;OVIIIO 
Intenzívne 111 • pucus vyul:ovuclc ll 
hudln tt keby sa vyuzllf at bo
hute n1ozno~tl tlllmoskolskct bn
nosil, uku su vopred dobr e pripru
vcnu nav:;tpvy opier, koncertov, 
llt~IHIJC I , VYl>lliV, IIIUZei <i 111 \Ch 
hullurnvcll pud u Jill i. Ak su Idku
tu IIIJmoskul~kU C:lllliO~t SPU III S 
dobrou pnl cou v skole, ak pri vv
uc.:ovuni VICIIIC V ZIUkoch preiJu
d .. at a formovať motlvy ucenu-s, 
prehl bovo t Ich z(Jujcm o ui:1vo, 
posihwvuť Ich túžbu zlskať v sko· 
l..! eu nnjvluc vedomost! a umulec
ki•ch zúzlllwv, tukllo zíocl po HlJ
solvovunf ĽSU su zaisto budú •ti 
thldolel podielať nn kult(u·nom i t
vole svo(ho okolia čl u~ svo1ou 
ol<lfvnou účustou, alebo aspoit uko 
niivstcvnfcl umeleckých poduit~tí, 
teda svo( volný čas vyplflla 
u~ rachli lou zúbavou, tak, ako le 
to v záujme naše( spoločnosti. 

Preto sl hlboko vážime prllcu 
t i•ch učll efov ĽSU, klor9ch úspeš
nú činnosť možno badaf v škole, 
nie a1 mimo školy. K nim patr! al 
jublluj(Jca ĽSU v Samorfno. 

EDITA VJSNOVSKA 



K jubneu národnej umelkyne 
Heleny Bartošovej 

živá história 
slovenskej opery 

delnost. Svedčia o tom cha
rakterové úlohy 1 drobné ep!· 
zOdy z tel posledných rokov 
v SND, hoci krásna, boha tá po
stava sovietske! 2eny v K&bo· 
levského Tarasovet rodine, ry· 
bárka v Odsúden! Lu~u ll 11 a ce
lý rad prfležllosU v dieloch pil· 
vodnej slovenske! opomal tvpJ'· 
by. Ale význam Bartosovoj pre 
slovenskú hudobnú a drama· 
lickú kultúru spočfva v tof 
skvele! Interpretácii velkých 
postáv domáce! a svetove{ kla
siky. 

ko~pMrovskrl komédiP, Elzou 
z l.ulu.:ll);rlliii, Wuu~lln<Juu t. 
Rýn~kuhu .Gluta, Bl.lllclnJlleui t. 
malo t.n<Jmej Klenl.IOVCI ľwsne 
llór, <lVU):>lľCliiUlllll Nun 
Muna 1 Niilnu 1 a v rc holi v 
dvucll struussuvskvch krca
Cidt.h - Chrvsuslhcmls u Ot.lU· 
vlunuvl. Nu telu vurdiuvsk)t.h 
ki'edttl slOJI l:lurtusovcl Amehn 
u Aidu. Expresivnv n!llurel 
lllllUiky iiO Sldhlll k UlllelcLkylll 
Vl'I.IIOIUIII V pusiiiVIh;h operne• 
ho VUI'IZlllU - V JlOZJlÝCh, lV• 
poch LtJtii'CilY. Mimi u L1u l 
vo vllsnlvýcll ženách typu l os
ky, GcUI'KilltV l Plúi>ť]. Sllljlllt.· 
zy. PUIIICI'no bUhlltá je pleJ<~(I8 
llurto~ovo t postáv v oblt1sll 
francuzskc f OtJcrv 19. stot·učiu 
- k Zerllnc z Frn !Jiuvulu po
sltlpnc prll·udulo Lejlu z Lov
cov ptlnil. Antóniu z liulfnitiO· 
novych poviedok. Steblu l Mnr· 
gurótu, Manon. k Ft•asqutte 
nu IPI'V Mlcaolu, potom Carmen. 
V obdobi twugrcsivnet drHmu
turgle Kurta Nedbalo podpiSU· 
fC su al poc.l rad hlavných žen· 
sky~:h postliv v mene! známvch 
oporllch 20. storočia (Sámum 
Fnec.lrleha Blocha, Cerepnlnov 
ll lad, Llllcnovo Beatrys). vo 
vojnových sezónach patri k tel 
najúspešncjsfm postavám Jula 
z Gotovucovet ludovoj opet'V 
E1·o z onoho sveta. 

Styridsať rokov na scéne 
opery Slovenského národného 
rlfvadla a okolo stopllfdeslat Ja
viskových úloh '- tó je žatva 
julJIIulúcel národnej umelkyne 
l leleny BartošoveJ, speváčky, 
ktorá v !lesťdeslatro'čnet h tstO
l'll slovenského operného ume
nia nemá obdoby mierou svot· 
ho vokál neho majstrovstva 
klasického školenia, sugestlv
nosťou hereckého pretavu, hlb
kou hudobnodramatického v9· 
razu svojich hrdiniek. NemeneJ 
ojedinelá te Barlošovet umelec
ká univerzalita, Jednak v zmys
le žánrového rozpätia postáv, 
jednak v samozrejmom prekra
t!ovan! hlasových odborov. Ko
ketná Rosina, zádumčivá Anež
ka. slbalská Desplna, démonic
ká Carmen, naivná Zerllnka a 
velká tL·agédka Milada - par
tie subretnej koloratúry, l yric
kého, mladodramallckého a 
di·omallckého sopr~nu, úlohy 
mezzosopránové - a to nie· 
Jen v ná~ednosll prlrodzoného 
vývoJa umeleckých dispozicii, 
ale slvl!ri\ované takmer súbež
ne. ako dôkaz nevšedného ta
l entu prevteJovanla sa a vel
kel vokálne l profesionality. Stú
dium u profesora Egema na 
bratislavskej Hudobnej a dra· 
mallckel akadémii, ktora ukon
t!lta ako Jeho prvá absolvent· 
ka, dalo Helene Bartošovef vý
zbroJ vokl!lno-technlckého mat· 
strovstva, ktoré tel umožnilo 
n ielen na ťírovnt Interpretovať 
zdanlivé odborové kratnostl v 
celel šfrke repertoáru SND dva
'dslatych, tridsiatych a štyri· 
Clstalych rokov, ale al uchovať 
sl vrcholnú. spevácku formu po 
celé štvrťstoročie. A ked o
pustila prtmadonské party, vte
dy vari ešte plnšie pretavovala 
u na povrch te l umeleckýcn 
:výkonov spontánna, člra diva-

Na počiatku cesty stá lo pred
spievanie Oskarovi Ncdbalovi 
a prvá lesna žienka v Rusalke. 
VzépiiU menšie prfležltostl tv· 
pu Esmeraldy a FI·asqutty. alo 
už v prvom roku angužmán Ma
rienka, v druhe! sezóne potom 
Marta v Klenzlovom Evanjelis
tovi, v treteJ Mignon 11 Ma
dome Butterfly, ktorým! sA Bar
to~ovú natrvalo Zllpfsuln du <lo
fin slovenske! opci·v. lc oi.Jfn~
né, najm!i pre toho. kto zl! 
velkým umenfm llclcnv B11rtu· 
šovel v jej posledných. rozsa
hom mal9ch, ale formátom ver
kých "labulfch ptesitach" a tel 
soprán pozná Iba z rozhlaso
vých nahrávok, aby postihol 
univerzal!tu umelkyne vo va
riáciách stváriíovaných typov, 
partoch diametrálne odllšnych 
nárokov, rôznych rukopisov 
skladatefských škOL A t11k zo
stáva Iba priestor na sled pro
Hlových ťíloh. V oblasti česke! 
opernej klasiky sú to priam 
kur!Ozne stretnutia s tým Istým 
dielom v rôznych postavách -
s Esmeraldou, Marienkou a 
r,udmilou (Predaná nevesta]. 
Lidunkou, Karolfnou a Anež· 
kou (Dve vdovy]. jitkou a Ml· 
ladou (Dalibor]. Barčou a Ven
dulkou (Hubička]. prvou žien
kou, Rusalkou a cudzou kňež· 

Národná umelkyiía Hel ena Bartolluvá stvát•nila v inscenácii llu· 
loubkove j opery Rodina ISND, 19601 postavu babky Petráčky. 
Na snímke J. Vavru je spolu so zas!. umeikyiiou Annou Marivo
novou. 

s menom 1 l eleny B!lftošovej 
vlulfe sn nl rad llloh pôvodnej 
slovon~kc f operne! tvorby -
promlérova Elena z Dctvann, 
swu nhlldn z Kovllča Wlelanda, 
Ev11 zo Smatkovet Cachtlckoi 
panel. dve hlavné hrdlnkv v 
prv9ch lloloubkov9ch opel ú ch 
(Stella, Svitanie). Od nich te 
krok ku klesickef a doc.lnes ne· 
p1·ekonanet Zatčičke z Krútila· 
vy. k vclkcf dramatickeJ voJ 
stave Anny z Bega Bajazlda, 
k ncobvča jne plastickému uor
trótu súčasne! starel dedtnskcf 
ženy v Holoubkovet Rodlnn a 
k dvom nevefkým, ale v91·ezovo 
neobyčafne sugeslfvnvm 11 he· 
rocky strhu lúcim epizódam 
cikkerovským - Madame Ki· 
tajcvovcl zo Vzkt•Iesenta a zlo· 
dojke z Mistra Scroogca. 

nou (Rusalka). pastierikom, 
Jcnufou a kostolničkou (Jet 
pastorkyila). Varvarou a Káťou 
l Káťa Kabanovová l. V análoch 
zostávafú zepfsané at lyt·lcké 
h1·dtnky Smetanovet Blaženkv. 
Dvoi·ákovet Terlnky, Janáčka· 
vej Lfšky Bystroušky, Foersll·o
vel Jessiky a Hany (Deboru 1. 
Kovai·ovlcovej Hančl (Psa hlav
ci l a Ostrčilovet Anežky (Pau
pe). Bohatá je Bartošovcf žal· 
va at v ruskej klaslckef lite
ratúre - počinajúca Chloo v 
Plkovej dáme a Xéniou v Bo
risov! Godunovovl. vrcholluca 
Lfzou, j aroslavnou a Taťjanou, 
ktorú v posledných rokoch 

zamenila za . matku Lartnovo
vú. 

Pohyl>llvosť a technickú per· 
fekctu Burtosovcj sopránu, kto
rá mu zostala vlastná at po 
stretnutiach s exponovane tšiml 
purtlaml, dokumentu je Blond a 
(únos zo Serailu), Zuzanka 
(Figarova svadl>a). Znrllna 
(Don juan). Desplna (Cost fan 
tutle], l'amina !Carovná flau-
ta). Marcclina v pamätneJ 
~ulcovcj Inscenácii Fidelia, 
Rossiniho Rosina a Vet'diho Gtl· 
eln. Galória úloh nemecke! kla· 
hiky zučina Wcberovou Anlč· 
kou, pokručufc Anlčkou a pani 
Fluthovou z Nicolalovej slw· 

Rnd postáv. 
Suchá umelecké biografia. 
šcstcleslntročná htst6rlll sl o-
venskeJ operv. 

JAROSLAV BLAHO 

Prehliadka slovensl<ého 
prostrednost výrazu poznačila naJmä 
technickú a tntonačnú tstotu prednesu 
L isztove j Etudy f mol (z Transcendent· 
ných etťid ). Lapšllnský patri k nas nn 
natlcpslm scbumannovským interpretom. 
Pop•·t povahovom založeni ma k vysllh· 
nutlu slohu tohto autora bohatý arzenál 
dynamických prostriedkov, pravej ro
munllckel fantázie l výdatné technické 
Z<t.lCillJC. Mnohé z tychto črt dokázal v 
znacncj (i ked nic v úplneJ) m1ere de
mon~trovat v Tancoch Dávidových spo· 
jencov a pt·tpruvll poslucháčom lnten· 
zivny zážitok, ktorý bol vsak čtustoc· 

ne osluhcny monšou technickou istotou 
a výt•azovou ncc.lutluhnutos(ou oxponovu
nojsfch usnkov. 

popredia a skrytý poetizmus diela zostal 
sice kdesi velmi blizko, ale predsa n1e 
v dostatočnej miere odhalený. Bezpru· 
stredné dravo!>t a elán umclccket dvujJ· 
ce pomerne najviac kore~pondovall ~o 
zuverečnýml Variáciami na Pagani niho 
tému od W. Lutoslawského. 

koncertného umenia 
(Zilina, 15.-20. Xl. 1979) 

r{Polira'čovante z l. str.)' 
Mil, b je koncertným typom. Z Jeho 
h ry vyžaruJe tvorivé zanietenie, má tech-
1\lcké predpoklady 1 bohatstvo fan tázie. 
W susedstve profesionálov však viac vy
stúpili do popredia niektoré nedostat· 
k y, na ktorých odstráneni mus! praco-
1ol8f. Vnútorný oheil a zápal Beethoveno
••j SonétY. Es dur, op. 27, č. l nie je 
mu vzdialený, skOr chýba kultivovanosť 
t Onu a naplllle klasickeJ výstavby. Dra
,.,osf a vlrtouzlla Prokofievovej hudby 
'(J. sonáta) sú bližšie jeho vzrušenému, 
temperamentom prekypujúcemu nature
lu. Záverečnú Lisztovu Sonátu h mol 
stvárnil technicky zrelšie ako v Ban· 
skcl Bystrici, ale má este v jel Inter
p retácii stále rezervy. Dynamické vr· 
choly nie st\ dostatočne vyvážené v9ra· 
zov9m vkladom a potrebným napätim. 
[ ked s prl hlladnuthn na vek hrá Liszta 
lmponujúco, vysllhn(tf jeho filozofické 
zázemie vy:laduje zrejme ešte väčšie Zl· 
;votné skúsenosti. 

Petet· Toperczer sa prezentoval výko
nom, ktorý môžeme označlt za vrchol 
Prehliadky. Predviedol cyklické diela 
štyroch autorov a Ich štýlovou inter
pretáciou Jednoznačne dokázal univer
zalitu svojho umoleckého naturelu. Kol
ká hlbka výrazu, meditácie, naplllla vý. 
stavby, výrazová diferencovanosť, pevné 
Unie koncepcie a pravá klasická vy
vá :le nosť Interpretačných parametrov 
vyžaroval! z Toperczerovho jedinečného 
p odania Beethovenovej Sonáty E dur, 
op. 1091 jeho Janáček (cykl us V mihá ch) 
nic te výrazovo a citovo ventilu lú cL Je 
sice dravý, ale táto vášnivos( je zarámo
vanlí do Intelektuálneho šatu. Vo farcb· 
nom lloi10vant nedosiahol zallaf vsetky 
možnosti. ktoré poskytuje tento cyklus. 
ale 1 pJ•! všetkej osobllosll musel po· 
s luchííč Jeho koncepciu prijAt Debussv· 
l-to ObrAzy doslovA fascl nov~tll zrelosťou 
e t:~fin i t\vnosťou svolel koncopcle. Nal· 
m~ v kritjnych čAst iach cyklu priam 
Ideálno tlmočil zamor skladateľa a Ich 
Interpretačným uchopenfm predstihol at 
porlanla svntovo r!'nomovaných klavtrts
to\1, ktorých sme s tymto rllelom u nlí-; 
poi;~hl Topucz:e1·ovo podanie ~iadea· 

Klaví r i sta Peter Topercze r pt·edstavil sa 
na Prehliadku Interpretác iou diel Bee
thovena, Janáčka, Debussyho a Schuman
na. 

skS'ch faliangov op. 2& R. Schumanna 
poznamc sice už aj z gramonahrlívky, 
ale živé podanie podmai\ovalo romanllc· 
kým vzletom, vzruchom l pravou schu
mannovskou medllatfvnou lyrikou. 

V záskoku za Idu Ccrneckú predstovii 
sa Marián Lap§anský. l ked tentoraz 
podal výkon pod svoje možnosti (ne
dostatočnú suve renita v technicky expo
novaných úsekoch, čo mato dopad aj na 
výt·azovú zlo~ku l. pt·cdsa len domon
stmvol sl!·okú )lllletu svoflch nemalých 
tcchnlckych l výrazových schopnosti. Je
ho zmysel a lntenzlvny sklon ku kulti
vovanému, elogan tn(lmu l yrick6mu výra
zu ~A výntznc prcjAvll v konrcpcli Fran· 
ofu;skoj suity r; dur J. S. Haf!!Ht . Stofl, 
)WRVdfJ, Zil llVit ZfJnie, Cl )JI'l l'eprtirll\ch 
treba ka:i.dú (aj prvú] kadenciu v9ra
zovo zaťažovať a agogtcky spomaTovať. 
~~ to nekoketutc s romnntlckýml črtami 
a v kunernom dosledku ru~ochuclollitu ic 
ii lýlovosť. Snaba tvorlť, dQ&iihOUf bDI• 

Rad kluvtrlstov vystllpiacicil n<~ ži lin· 
~kot Prehlludkr. ukoncJiu zas!. Ulllell<ylla 
Klára llavl ikuvá, k turli pred niesl a d iel a 
G. F. lländlu ( Chacu11ne ), J. L. Dusíka 
(Sonáta O dur). E. G. Griega [S11nit ta 
e mol) u E. Suchona ll. ai 5. čast z 
Metamorfóz a Toccuta 1. 

Klevime duo prufesomv kostckého 
konzc1 Vlllórln Uudmilo Ku janová - Pa· 
vel Novotný vyvolalo sympatiu svotuu 
odvahou predvies! celý prchlladkovy re
pertoár spamiltL Mlostumi, nujmll v 
úvodnom Llsztovl, doslo sice k menšim 
pamliťovým zakollsanium, nlo od sklad
by ku skladbe Istota u presvedčivosť 
I ch výkonu sa stupiwvalH. Typickou čr· 
tou Ich prejavu je !moho o bozprostJ·cd
né muzit<Bntské stvilrnenle pi·edvíl<lza
ných dieL V úvodnom Lisz tovi (Con· 
ce rt o pathétique l nepodarilo su Im do
statočno uvoľniť, a tak necl1ýbilll 11nl 
niektoré technickO ncdotlahnutosti. Dvo
jica ako by sa oboznamovala s akustic
kými danosťami sály žlllnskél1o Domu 
umenia a zvykala sl na Intenzitu zvuku 
druhého partnera. Počlnujúc Cikkerom 
( dve časti zo Slovenske j suity, op. 22 l 
Ich sebavedomie stúpalo a paralelne s 
tým sa predieral do poprcdlo čoraz dô
raznejšie aj tvorivý zrete!. J'.tllhaudov 
Scaramouche upútal dravým spádom a 
bezp1·ostredným muztclrovanlm. Táto 
prednost niesla v sebe však nebezpečie 
podceneniA kultlvovHnostl zvolen9ch vý
rozových prostriedkov a miestami at ne
dostatočné ocii!Senle hlavného hlasu od 
vedlaf!;leho (nnfmarknntnejsic v Liszta
vi). Kompllkovnnýml akordov9mi o pa· 
si\7.ovýml gil'lunduml vyšperkovaná 2. 
I!Ui ta , op. 17 S. Rnchmnninovo, ako väč
šina skladieb tohto Alllorn. prtnliša so 
sobou problém suven!nnr.ho zvllidlilJtlu 
vsetkych tcchn!ckych ilsku tl a PI'itom 
st'llopnosť viest plasticky fi :;pHV1111 met6-
diU s výr~tzným porllckvm nuhojnm. Je 
Iha málo umelcov, ktor! su dukazu s 
problematikou Rochmantnovho slohu vy
ľovn~tt bezo ZVVSkUI [ pr! VŠfllkCf Ílľ,tC 
k prcdved"nému vykonu predsa len to 
1ecbntck 6 a .vll·t6zne • dostalo pdllš da 

Komorné ensembly 

Tt•! slovenské komorné telesá, ktoré na 
Prehliadke vystúpili, pľesocllll sa uz v 
koncertnom zlvotc a v podsta te splnili 
uť:ilkóvanto. ktoré sme do nich vkladdll. 

Košické k varteto predstavilo sa s no· 
vým JH'im[ll'lom Ondre jom Lcwilom. run
to absolvent prnzskcl /\MU hrti s Hn· 
somblum !hu púr mcslucov u, puchutJJ · 
ti!Tne. zu ten t:ns nodukúzul so s n fm 
este dostutotno lllllCICCI<V zžlt Je tvoom 

Eduard Fischer, d irigent a umelecký ve
d6ci žil i nsk ého Státneho k omorného ot•· 
ches tra. 

s(Jboru. ktorý inklinuje k muzlkAinemu, 
zd,·uvo tcmpoJ•amenlnému PI'cjavu, pri· 
com neraz v službe tomuto zAmcl'lJ obc
tuje at nejaký ten detaiL Disponuje po
me,·ne šlrokóu v91·azovou paletou 11 mQ 
pi·cctpoklady l pet•spektrvy ju néustll lfl 
rozsi i'OVIIt S tll'/!llýml výrazovými {u prl
niiiriA at s lnlonalli:no-technlckýml] re· 
zorv;Hnf ~o tvllrnlll IJael hovenovn 11. sl á· 
ilikové k vot•totn r mol , op. 95. s prf· 
znnčn9m elánom a vrúcnosťou Interpre
tovali Prelúdi um Pavla Bagi na a pre· 
l\vnpufúco suvcr6nne zvltidll technl!:kú 
n.irocnost Troch k u1ov l . Strnin1kébe. 

,(Doko~enio 11 ~ucilleom t11ie,~ 
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li. XI. 1979 

Navstcvnfcl - O!IJmH d l horočn! - abonentn yt.h J.. oncct·tov SF 
pnvJtuli s potesen!m obnovenie recitálov pop•·etlnyl!J sóllo;tov -
wstrumentahstov v rAmci abonentného cyk lu. ľuk l>l u1oh11 
u pd t l' UZ vypočut sólistu SF, zasl (t~ilého umelca Fe•·dinanda Kl in
du. jeho organové koncerty prl nésajQ nové Impu lzy, č a sto nov)• 
pui.Jud l nd diela zname, už vldckrát počuté. Vo ~vojom po!.lea 
num recJtlJII uviedol skludlly autor ov vsl:ltk9rh stý lových obdolll 
od l>urokd pu sučnsuosf. - Hned v ú\"Odnej Toccate a fúgo F dut· 
}. S. Bacha, BWV 540, zauj<1lil Toccata po stavebnej str<i nkc spo· 
sobom stnedanla tJ'Och manuálov, zvyr aznen ým este ddekvá tnou 
uguglkou. Nie zriedku tollz poču jeme 'fu<.catu rozvrhnu tú ltm n.t 
ov.t manuély, čo du istlq miery zotiera Zl'etefné clenente jet 
truch temullckých usckov. Pr l nc1péilový zvuk prvej témy lúgy 
vp:dvthol jej pokutnu spllvnost, ktorá tým jusnejšle kon tras tu· 
vula s druhou, pohyblivou témou, rolvlja júcou sa v mlxtúro 
vum zv11ku. Ohe témy tvonl1 tuk s ostltt nymt v~-razne vedenými 
!Jlu,llll prlrodz~:~w ::;a doplnnjuct, preiiiY!:!I!' IIt! vvbudovan y celok. 
- hl u dny fll wbeh prekrc~smn kolut·uvunct chorálovej predo hry 
Nun komm der Hoiden Heiland, UWV &59, zclOJ'BZilUVUl lm erpret 
Jemnou, pritom plastick ou agogi kou, k torá dl cln zabezpečila po· 
l,ujnc nusený tok 11 svieže, tusne vyznenie. Zau flmavym pdnusom 
lu.t,, -1. ~oná ta F dur C. P. E. Uacha (Cusu : Al legro - Largo -
Allegretto]. 'lypicke dielo ubdoiJIH t t:v. Em pf.ndsamk ell [alebo 
,.citoVeJ hudby"), naslo v Klindovl povolaného tnlerpr eta, ktorý 
teho hudobnu v~ poved zncHlel do ~tyl ovuho rúcha tuk regt:. trac
nc ako aJ čo do vyprolilovdnlŕl JCho mlestil ml prlr•m bOI·ttvých 
\yrazových kontrastov nd nu.tl}ch p iotllách [kr<~tne tastl.J l vo 
\Hl:~lch celkoch [strwdmy pretuv l rcglstr.tCJd Largu ). Lt~zt ov8 
Welnon, Klage n .•. [vari<l(;Je na basso contm uo rovnomennej Ba 
<:ltuve1 kuntát)'] poskytujú rôzne možnosti hJHlolmóho výkladu. 
V Kl111duvom pod.mi vystupovalo do popredw neprl'náhlene, pre· 
myslenú, postupnó zlntenzlvJ)ovnnie vyruzu, llstJIICeho po r o:wrvn
nustl u hnevlivom vzdore do Zllllf!rllv6hu, zjasiiUjúcuho, vyrovna 
neho zilveru. Reliéfy ll ju Ze l jun ku, k to ré zazneli po pre.~t;1vkr. . 
otvorili posluchácom puhlad do culkom Iného, nnmqvýs sul:u~né
ho svetu. Tt>mpovu, farebne l formovou výstnvbull citlivo odeli 
fm·enrované otvilnJII a ruzvitall su tednotfivi> t'1sélw dwla -.!uchu 
pu::;luehM:ov - uiJI'Htne poveduné - postupne ako kvety. Oclu· 
zva, akll vyvolali, uuznucuw. ze Ich vstup nn koncel'tné pódl.um 
IC viac nez ú.,pesny u budú ni.im mut v~dy ro puv~,lfa t. Nt~p1Iek 
hus!t't sadzhn o plnemu zvuku n<íslruln vyl'wslt l't'~Jstra~ne IR~ 
nn a zrctelno nnJnl<l uvod, alo uj u'>toltne plr·no·l'a:<tl f·nn táz1e 
v skl<1dhe Maxa Rege•·a Fantázi11 a fí1ga nu B-A·C·H sa podal'! 
vofmi znudkc1 tak, nko sa to podan iu umt>lruvl hodnoteného ve· 
tNu. v~clky zluzkv tn l PI'fH'PtóC'Itl prispiHvali k tomu, ~e sa F~n · 
t(JZicl rozvl1ulu s Vl' l kyrn ruzrnnchum il impot.dntn\ m J~omnntlrkym 
v7.lfltom. Prvá t liga gradovala preziCI'IJVO, druhi1 stu~ala pr~ nm 
ncz:1 ti 1·žu1Pľne v tl:llllpc, vyr<.íintul'lllll t11•th, v ktu rum vsnk p redsn 
viietko mul o !.VOje uvili,Hnfl miesto a v ktorom nitlkol ko _technlc· 
kých kazov nemohlo oslahl( skvfll} zMllok z tohto gnmdtózneho, 

1ntorpretml obávaného diela. Nndsenemu publi ku sa po tomto 
zuvert! umelec zavrratil esl<' chortJiom We•·de munter, mein Ge· 
m iithe z Bachove j kantá ty, ktory pre organ upravil Maurice Du· 

- eh
ruflé. 

22. a 23. XI. 1979 

Pisa( recenzie nn vyslllpcnia Slovenskél1o komorného orchestr/l 
nie je práve rahkJ úloha. N1e azda p1·eto. že ll\: bol ~~~ nlzkel 
fH·ovnl, skôl' naopuk: tch naodmyslitoln9m AII'J~utorn te prlna1· 
menet vysoký umelecký štandard. Je vsal' už neunosné konl\tato· 
vut v každom príspevku o Warchalovcoch v menšich obmenách 
to Isté. I!octnolcnia mt pripadajú ako šAblóna. clo ktore{ tba do· 
sadlm sklaclby, moná nových sólistov. 

Obdobná sflu<icta rharaktrrlzu{e nl tuto dvopcu poduJati. V dra
maturgii opUtovne domlnovnla hudba bnroka: 3 koncPI'ty a jedno 
concerto grosso. Pôvodne Ich moli vyvá;ht dve o;kladbv t\'orcov 
20. storočia. Náhly odchod jednčho z i)lenov súboru vyn6 tll si 
v§ak dramalurgickít zmenu. Na záver odznela ~~~ uctenie !'a
miatky Pavl a Ra~ku , ktOI'Ý zomrel 21. Xl. 1979 Su1 t11 pre s l á~ 1ky 
od Leoša Jllnáilka. . 

v Hudbe pre kl av i r a slácikový orchester. od ll iu Zeltenku 
stretli sme sa so zaslú~llou umelkyi'lou Evou Fischero vou-Mar ivo· 
f10vou. Náročn9 klavlrny part zvládla suverénnym lipôsobom ll 

t;pam!ltl [v čom by ju m ohli nasledovA( pr i nnstudovávanl tv(IJ'bv 
domácich autorov aj ďalsl kolegovta ]l Podarilo Sil 1e1 vymonlf 
z koncentrácie na rytmický parameter a pri všetkel kťlmpll· 
kovanej sadzbe tvorivo rozv!jat dyna mlck9 priebeh, budova( ho 
z množstva clynamlrk9ch odllet'\ov a nestrácat pri tom zo Z!'etefa 
celkový v9rnz. Fl<;cherovej v9kon upúl :tl al lntonHtnou Istotou. 
11\'avosťou, dravosťou, eleganciou a prlkludnou !'.polnprácou s or· 
chestrom no čom mal nemalý podiel al dll·l gr.n t tel esa za~l u z1 l ~ 
umelec s'. Warchal. Al keď rylmlck9 element Hudby Ir v hlerar· 
chi! parametrov v popredi evoh1čného procesu. v sklAdbe dom\· 
nujú dve tektonické tendencie: krátk o po t>xpozicll témv znčillll 
ju skladater drobiť n po dosiahnuti mnxlmtllnP zredukovaného 
laádla pristupuje k jej varlovAnlu. Ten to postup mil v sebe I n· 
tenzlvn y dynamlck9 priebeh. Súl'nsne v rámci jednotli vych časti 
dostávajú pr!sl u~né úseky vlastný, osobitý výrazový Ivar a <;ólo
vý klav!r má v dialógu s orchestrom funkciu stimulátora tohto 
o«obltého evol učného procesu. Klovlrn v part nic ie nljnko cľr.k l· 
n<í, hor.! je vermt naročny na zvukov1í súhru, vvrllz n nnlmll nA 
rvtmlckt1 prPsnost. . 

Pr!zn ačná Warchalova puctivost' dom inovala af pri 1nterpretár.li 
Zeljenkovej partittít•y. Všetky purty sláčikových skupin boli p•·e~
n.mtné, rytmicky precfzne a znkomponov11né do ce!kuvého zv11 
ku . Táto, dnes už pomaly vzácna exaktn osť mOže sh1 ~lt aho vzor 
naštudovAvanta tvorby nášho storočia. Warchal vvkonal pr e Zel
jcnkovu Hudllu všetko, co bolo v jeho silách. A bolo toho nPmálol 

Ostlnátom warc llltlovych vystúpeni z posledných rokov je _dl· 
lema dlrlgovu( - u čl hrať na husliach ako umeleck9 veducl. 
Objavila sa aj teraz: koncerty dirigoval a v dvoch skladbách 
hral ako huslista. ZdA sn, že ten dru h9 spôsob je "Pr edsa p re 
celkový dojem z Interpr etácie účlnnejšl. Vyznieva spon ttlnnejš!e, 
presvedčivejšie, dravejšie. Mozno ho doloztt napr. podantm Con
ceria grossa C dur, op. &, č. 10 od A. Corelliho, k toré zapOsobllo 
technickou Istotou, ilvostou, ľahkosťou a d•·avým spádom, ale 
a1 nostalgiou, tragickou lyrikou, vrúcnostou a Imponujúcim vy
pracovanlm partlWry záverecnej Suity L. Jantlčka. 

Okrem E. Flscherovej-Martvonove j sa na tomto podu jat! pred· 
stavil rad ďftlšlch sólistov, vrátane B. Warchala. V Koncerte pre 
2 husle a sllít:ikový orchester d mol A. Vivaldiho sme poi'!ull 
Jozefa Kopelmona a Petra Hamat·a. I ch v9kon sa vyznačoval zna
menlt9m technlck9m zvládnut!m, živou muztkalltou. Ale - pre
tože tu Warchal dirigoval, nemalo predvedenie Vivaldi ho ten 
per osobitosti a presvedčJvostl ako naprtklad u Cor ell1ho. 

V Koncerte pre 2 husl e a sláčikový orchester E dur, op. ll, 
č. 3 od G. Torelllho excelovala s6listlcká dvojica B. Warchal 
a ) . Kopelman a vo Vivaldi ho Koncat·te pre husle, violončelo 
8 sláclkový orchester A dur znovu J. Kopelman a )ural Alexan 
der. Vlvaldl upútal vysokou ClrovJ'Iou intonačného zvládnulla. 
v druhej časti muzlknlltou, peknou vy1·ovn anosťou zvuku sól 11 
sprevádzajt1ceho ensemblu. Finále bolo fascinujúcou, su v.,.rénnou. 
ab;lwj~ ~. . ll. C!1m 

Keby smo chceli vytvorit ty
puloglu opern~ ch snevakov, 
m useli by sme hovoril o prls· 
nych spe!.lullstoch na urcllý 
hlasový odbor alebo mtorpte 
tačny stý!, 1 o untverzúl nych 
spevakoch, o umelcoch kumor· 
neho ladenia i takých, klorl 
ext.elutú v prlrodných amftte· 
átroch, o !.pevák och. ktorí 
ohromujú kvulitnml hlasu, vy
brúsenou techn l kou, výJ·azovým 
Jniltslrovstvom, spomenút u
chovávaw!ov inturpretdčnci 
tradll'IC i t VOľCOV trltdicll OO· 
vi•ch utd. Umenie jeleny Oll 
l'clZCUVOVI'I, jCdlll:ll l vrcholn\ľ ll 
ztavov svetových operných pó· 
eli l posleclnýt h rokov. lc na to l 
ku mnohotváme, te bv sme ho 
len tazku clokázull zurudit do 
ZI111C llľ.nCI typológie. 

V iCl {aviskovych kreáciách 
::;H snú!Jt dokonalé zvláctnulle 
~pevuckej techn lkv s un ikátn y 
ml prlrodnyml kvallluml jl:ll 
mezzosopránu poclmantvel krá· 
sy. Nujprlznučnel~ou črtou Icl 
uperných postáv jo v~ak tom 
peramen tne vctťovnn to su do 
In ter pr etovllní•ch hrdiniek. ve
dúce k UJ'čitej patettzácll vu
ktilnl:lho pretavu. Pokiaf v dl 
vadle takýto pl'lstup pôsob! str-

JELENA 
OBRAZCOVOVA 
Piesňový 
recitál 
veľke i 
speváčky 

hujúco. na nahrávkach nleke· 
dy nucrne lldi'U~il kultl\·m anost 
vokálnej linic. 

uz konceľ\né reLltály na 
noslcdných ročníkoch Pra:i:skel 
turl núm ukiÍzoli aj lnll tvár 
Obra7.covovet. Predstavila ~tt 
na nich oko pravA konccrtna 
~pováčka virtuózne prispósobu
JliCU hlasový prl!lav požiadav
kAm rdznvch Stýlov. Jel brAli· 
~lnvský piesitOV\ rcr.ltill f2ti. 
nov. 1979] potvrdil. ZP umel· 
kviw dosiahla taky stupPn 
mujstrovstva 11 tako lnterprn
tučnú vvzrelosť, tr. je schopna 
v priebehu koncertu prczento
v<Jť ~a v l\Ch natkontrustncj
sfth podobárlt. 
Speváčku sa rolOsplevala -

a to le urcit~ ptlradox - nic 
na plcsiwvom r!•pertoúJ'i. ale 
nu (Jrlách z Mussl:lnelovho 
\Vt'rthera. Kaidl!t z troch árii 
Churlotty - postavy, s ktorou 
slávl111 prvý tl'luml v La Scale 
- vd\•c:hlcl Inú OtlllO~IPIU. Zná
mu listovú scf>nu lnternrelova
IH komo•·ncjs1e noz Sil zvykne 
spievuť v divadle. zre1me vzhflt
clom na kluvicny sprlovod, llil· 
sll:ldujúca aria sA pohybovala 
v lyrlcko·mcchtutlvnei pololH' 
(s očarujúcimi pldntssimami}. 

k9m tretí výstup mal podobu 
vzruseného dramattckeho mo· 
nológu ešte s trocha mlilo kon· 
centrovanou vysokou polghou. 
Zvyšok programu vyp lnili trt 
cykly piesn!. V n ich sa Obraz
covová ukázala ako ma{sterka 
v budovani 11álad vokálnynll 
prostriedkami. V španielskych 
piesňach M. de Fallu rovnako 
suverénno zvládla hravé popev
ky ako Iudovo drsnú melodiku 
(vďaka nádhernej. a); bary to• 
nálne znejúce l nfzkel polol.e ). 
V Prokoftevovych piesňach U " 
pútala zmyslom pre jemné nu
ansovanle, v Rachmanlnovvcli 
romancách sa popri nostal~ tC• 
kel tónine opiit dostal k slo
vu r omantický pátos. Kým v 
ptElsi,ovom repertoári demon· 
šlrovala perfektnú tech niku, 
v9razovó malstrovstvo a Zm'l
sel pre jenmi\ detaily, v dvoch 
áriách - odspievaných ako 
Pl'ldavok nadsenérnu obecen 
stvu - ni'lzornc predviedla :-vo
le nevsedné prednosti oporne1 
speváčky. ExpresívnA, drRma
tlcká SantuzzH z MH~ra~n•ho 
nperv s ltr~snvml prsnýml tón 
ml a prlkladnvm trázovonťln 
ohtasnila lei uspecltv u htlvm. 
.,kyrh diVIÍkov l kritikov. Sko• 
dn, ie vertsllrká tvorba poskv· 
tu1o tak málo prlležllostf tJre 
Icl hlasov\• od hor (okrem San 
tunv je to vlas\nP. len kl)n/.· 
no:i z Cilcovef Adriany, ktol'tl 
Obrazcovova nedávno nilhrula 
spolu s DomlnJ:om a Scotto
vou ). p retože tento tvp onc•·v. 
naJviac Ita•·m onlznJf' s 1ci o~nh
noslným zalo!Pnlm. čf111 nl'!· 
chceme znižova( JP i kvilllt v 
verdiovskeJ spr.váčkv. Á1·1 u 
Lauretty z Pucciniho operv 
Giunnl St'hlccltl mo~no 1.asa 
chápa( ako výraz osobnľho 
vkusu umelkyni' l ako vý:tvu 
akademickej častt krtUkv. 

Ki ež by SP18 mali moznosť 
v Bratislave prr%iť vlaccl po
dobných večerov! 

V. BT.AHO 

Za Viliamom Fedorom 
(1913-1979) 

V stredu 28. uovembra 1979 po dlhej a t'a:l
kej chorobe odi~iel z našich radov predseda 
Slovenskej spoločnosti pre hudobn ú vychovu 
doc. dr. Viliam Fedor, CSc. Ootlklo §fachctné 
srdce nadleného, obetavého pedagóga, l áska· 
~ého, vždy usmiateho čl oveka, ktoré nás žia· 
kov a kolegov vedelo vždy nadchnúť pre roz
voj hudobnej pedagogiky, ktorej sa venoval 
cel ý život. 

Viliam Fedor pochádzal z viacdetnej rodi ny 
:r:o Spliíského Srnolnlka a u! od mladosti sa 
musel tvrdo preb!ja( životom. Jeho charak to
l'istickou črtou Sil pt•oto stal a skromnosť a 
nesmierna a2i mrav!Ha hťiževnatosť, zásluhou 
k torej sa vypracoval z učltela (na Učitelských 
akadémiách v Michalovciach (1941), potom v 
Bratislave] na vysoko!ikolskébo pedagóga. Toto 
nároilné a ilestné povolanie vykonával od r o· 
ku 1949 nepretrf lte až do odchodu na dôcho· 
dok roku 1978. 

Ako vysokoäkolský pedagóg pôsobi l na Vy
aokej škole pedagogickej v Bratislave, na Fi· 
lozofiekej fakulte UK taktle:f v Bratislave a 
v r okoch 191111-1978 ako vedtíci KHv na Peda
gogickej fakulte v Nitre. Tu sa mohul najlep · 
!iia veuovať výchove budúcich pedagógov, ktu· 
Jíek 941•"M&l alakol.k.ca ata. 

Patrll modr.l zakladatelov moderne! budttb· 
nej pedagogiky na Slovensku, o čom svedt:f 
al jeho posledná práca v spoluautorstve s 
PhDr. Zdenkou Svóbovou, CSc. .,Pt·ogramovi 
ui:obnica in tonace a sl uchové analýzy" z ro· 
ku 1977. 

Jeho bohatá publikačná činnosť z oblasti 
hudubuej psychológie a Intonácie, ktorú pol<la
d al za základ hudobnosti , obsahuje vyiie 80 ti· 
tu tov, z ktorých niektoré boli- publikované aJ 
v :tohran itl. Otázkami tntonácle sa zaoberá aj 
jeho habllitatná práca z roku 1972. Zlvotnym 
pr ogramom doc. Fedora boln pozdvihnutiB 
úwvne hudobnej výchuvy od najelementfirne j· 
šieho stupila, at pu vysokti !ikolu , o čom sved
l:i ll u~ebnicových titulov, napfsaných pre 
rôr.ne stupne škôl. Spomeňme z nich aspoit 
priekopnfcke učebnice hudobnej výchovy pre 
3.-5. ročnlk ZOS z roku 1952 a Metodiku 
hudnbnej výchovy z roku 1954. V nej pl'\'f 
ruz spracoval m etodiku predhrávnnia hudby. 
ua likolách. Botu to u n6s prvá syn tetická pub
likácia z melod iky hudobne{ výchovy. 

Z Jeho psychologických pr líc pozornos! si 
zasluhujú štúd ie .,Nieklur é psychologické pl'lll· 
ctpy estetickej 11 hudobnej výchovy" z ••oku 
19511 a .. o niektorých zák ladný ch vzťahoch 
hudby a psychicna, so zvi .Utnym p l'ihliadnu Hm 
"" časový faktor" z roku 19611. 

Viliam Fedor sa celý !Ivot snažil dvfhat kul· 
tťit•n u a hudobnťi úroveň v najilirliich vrstvách 
a pre ne naplsal cyklus siedmich článkov 

,.Aku rozumieť hudbe" a niektoré heslá v Ces
k oslovenskom hudobnom slovn!ku. Oalet to 
bola bohatá pt•ednlí§ková činnost' no rôznych 
miestach našej vlasti a zalof:Bnie Slovenskej 
spoločnosti pre hudobnú výchovu, k toreJ sa 
stal predsedom. 

Bohaté bolo aj dirigentské pôsobenie VIlla
ma Fedor a v rôznych spevokoloch v r okllt!b 
1953-58 aj v Spevokole bratisl avských nčite· 
liek . 

Ut k nám viuc neprebovorf láskavý uč iter, 

kolega, predseda Slovenskej spoločnosti pra 
hudobnú výchovu, zapálený vysokoikolskt pe· 
dagúg a nadovšetko dobrý človek. Ná~ i ia· 
k ov a vilatkých, ktorl sme ho poznali a s n!m 
spolupracovali to zaväzuje, aby sme aj my. 
na poli hudobnej výchovy vykonali kus potf· 
tívne j práce. 

Cest jeho pamlatkol 
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Uautanu OtuliT.t.li!J. L.ucut dr Lammnl'lnrror. 
Up nt v 2 dl! jStVIU:h. r.lh t'IJ !U Salva tore l.Uill-

111 ll'uno p1;dlu W ~ultlo. Olrigeu l - G. Auer. 
Rll:tt,er J. Gyol'luck. Zbormajster - L. Ho
l ásrk. Srr>nu V. Suchánek. Koslymy - L. 
l'url-yuovu Chot·cogn.tlla - E. Zahul'ákovtí . 
Zbor a urcliestol' S U. Sullsti. P. i•Jaurer} , 
R. Szucs l E111·ico ), S. Hal ja ková, J. Smyt:ková 
r Luciu), P. O~ot·sky, P. Oswald ( Edgardo ), P. 
Gubur, .M. Kop;,l;ka ( Arlnro ), S . Kopt:ák, A. 
Kúrnava (Raimondo), A. Mic halková. A. Sla
ro~lovti (Aiiso ), A. Judt, V. Schrenkol ( or
mannu). l prcmi l't' ll 17. nuvcmhra, H . premi é
ra 19. novombt•a Ul79 v Oper e Slovenského 
národného dlvatlla. 

Jeden z prrdpren11érovych Informatívnu pro 
pugačnych článkov mill nupadný a dosť v; 
suiný titul: Luciu odhalí sprvúku. Dve pre
miéry Donlzettrho opery na scéne SND odha
lili v iac vec!: kladné, ale 1 menej potešují1ce. 
Hned na zaclatok treba povedat, že premiéry 
mali v hfadisku lispech n že pt·eds tavenla Lu· 
r.le z Lammermooru, ktoru v Opere SND chv!i 
lyhodne uvádzajú v origináli (chvállt treba 
ll] zaradenie slovenskúho prekladu libreta do 
hulletlnu . je prtl.cou jely Krtm6t·y a Alexandry 
Rruxatorisovej), výdatne prispeju k dobrému 
obrazu o nav!itevnostl nai;ej opt!rnej scény. 

Vo v~ bere z prfrc Gézu Csátha, po.toruhod
nr.J osobnosti maďarského kullftrneho ž1vota 
na prnlome storoči, ' ll ds lu sa 1 k ·ii tka recenziu 
prHllsruvellla Lucie z Lanun •1 ·nooru v buda
pt1SllttnskeJ oper e v sezón& 1909,1910. Oddá 
su z nej kusok odcttovttt: "Ztt ctas nasith 
stttrych matiek ntJbolo kr·ajsCJ opery uko Luc iu 
a nebolo v!lčsleho sk ladatel a ako Doni<:elli. 
Mendelssohn, Mozart, Hayd n na~ledovall Ultle
ko za n!m. Dnes sl znuloc hudby vypoČU JO Do
nr7,cttlho Iba ako kuriozitu ... uk ho \'iwk uveclu 
na stline, mnl by su prr.wntovat ako kuriózne 
predstuvente. Luciu trebtt uvrest pred obecen
stvom ako d!lky starý porcel,ln, čl bieder
IIWWrovskú tlpku .. Donlzottiho part y treba 
!Sptevat nie vú~ne, alo ľohúčko, akoby hravo: 
spevák nech vychutnáva svo] vlastný spev .. . 
Dirigent Jt~dln ý pochopil a vysvetlil, akou mi 
lou, p1·ostučkou, gent..ilnou kuriozitou je Du
nil.r' lliho hudbu .. :· S takýmto - nte osilto
trmým - nl.izorom uz nlekolko desutroč! tvo · 
nvu polemizu]o novodohá Interpretačnú prax, 
hlad,\ 11 aj nnch.idw hlb~l zmvsel, výrazové 
holwtstvo v kolor·utúraeh, v nwlodtc-k9ch klen
h<ich beh antOvych opier, odha lu je iCh dramu
trc-ky náboj, divadelnost. A l !!k !lj na uve
denie Luctu v S"lD nemozno ZJednodušene na
zcrd( ako na luxusné dr11maturgtcké vyboť:e
nte, či Iba príle~itost pre po trebnú masá7. hla
~Sivi e k členov s(tl>oru. Nnopak: Donizett tho ope 
ra sa stala <Cul!lou - wfmi prísnou skí1~kou 
sp,!VIU.:kej pro l'csiont.ílnostl, p1·everovatelkou 
kvalit, klOI'é su nakoninc potrebné na pľlme
ronil lntet•pretác-lu hudobnodrnmatlckých dtel 
z hocktorého stýlového obdobia a dúta vzniku. 
A hoc! stm·šle diela talianskej proveniencte 
spájajú sa s Istou dávkou potrebnej Inter pre
tačneJ ~peclollzácln, to na j lepsle sme dostnll 
od tých umelcov, ktor! podávajú v našich r e
Jácltlch splčkové výkony flJ v Inscenáciách 
diel s dwmetrálne odlišným slovn!kom než 
aký má Talian Donlzettl. 

Pavol Mauróry v úlohe Lucllnho brata En
rica zut·oču]e vsetko to, k čomu sa dopraco
val, sp t·avnym, belcuotovým školením (jeho 
Nabucco, čl Rtgoletto dozrievajú do vzorovej 
podoby): mllkkú kan tllónu, krúsne legáta, š!r
ku dynamického l výrazového registra. Jeho 
lnterpretúcla tej to negatívnej postavy j e opat
rená aj zdravým "talianskym" pátosom, c!ll 
pulz hudby, ktoru tlmoč!. Menšiu postavu Ra!-

\ 
\ 

Sidónia Hal ja ková (Lucia) a Alžbeta ~lich ti l · 
k ová (Alitm). Sn!mka: J, Vavro 

mondo povýši l basista Sergej Kopčák medzi 
k!ličovó nlelpn sll·hujúclm oclspicvanlm svojej 
obsohorn posols tva v kontexte opery dôleži tej 
á1·1e (ldú su, ~u v ostatnom čase sa ku Kop
č(ikov9m nndprlemer ným kreatlvnym kvulllám 
pridt·užuje n j čoi'UZ vllčsml sa prehlbu júcn a 
ctzelujúcn voká lnn majstrovstvo). V korektnej, 
no výrawvu pasivncjsej a aj vokálne sl\rom
nejšej lnl!'rpretll cll altPrnujúceho Antona Kítr
ľtHVU ostúva Luclln vychovávatel "tba" členom 
suity Enri<;ovho dvor<~. Szi1csov Enriro JC nu 
rozdiel od Muuréq ho lym knj~IP \'okltl nn 1\on
cl povll n ~· . niP n] jcdnostrunneJsl. Ve!kil, ale aJ 
ve lmi llllkú itlohu pr!' kolorutúrny soprúnovy 
odbor - Luciu - nuslu st dve kvalitné pred 
stuvltc!ky (v Jedinom d1vnrllc to nie JP mnlol): 
Stdónia lluljakov!l pod~iurklll naJmä efektnost 
svojho ozdohaml bohato vyšperkovaného pnr
tu, má nn to dostutok vokáln\'Ch prľ,dpoklu
clov 1 pra xou zl~k&nit suvf!t'Pnilu v J.;ontakte 
s hftHIIskorn. LuciU jarmily Smytkovej je vkl.t· 
dom hlusového m!lll!l'lálu ~kromnejšw, ale po
zol·neJsla k zápisu partu a v ství1rnenl 
koncr.pt~ nojsla. v JHVISkovom zi votopise Jllj Lu 
clo nic jn scrinu sutlenstvu efek tnym vrcholom, 
uic vvvt·cholonfm trngéclte ci tovo zt·unlle!né
ho, nPrVO\'U lnhil nélto a !Hl podobný stav oko
hy pi'Niesll novanl\ho nestastného dievč nt ŕl . Pn 
!Hr o~wHid naslucloval nfl t•očny tcnorovy part 
- Ecl,t.\UI'd.t. Pro ochoreme Petru Dvo1·skéhu 
jemu pHtn ll ohH premiéry l ďalsie l>rl)clstnve 
11 111 Donit.etliho opery, nuputr! mu vsuk Z!llt~r 
taltanskv repertoilr. Kfúčom k otvommu .. w · 
kila teJ komnnty" bude V\ budovnnir <oi spo
lah lh ·eho Wr.hntckého zltzemla, ktoré hy I>Od
porl ll vlastnosti O waldovl neupwrulrlne -
mut.i~fllnnst a Utnbinn zmocnil o.,a úloh\' . mil t 
na itu ná.wr .. Tenorové" problémv n8Se1 scény 
potvrd il aj málo stylový v~•koo M. Kopačku v 
pnrte Lucunho íenlchu Arturu, na)lllU vsak 
naturúlny tón (a nevkusná gestika) P. Gúbol'a 
v tejto úlohe. Starostovej Alisu zau(ala kulti
vovaným včlenením su tlo ensemblov a Ctlll
vým herectvom v sc6nach s Luciou. A. Michal 
kova. ktoreJ zverili l . premiéru, je v úlohe Lu
cilneJ spoloč nlčky vličšm l zahľadená do seba, 
málo sa vokálne 1 stvárnen!m postavy dokúze 
prispôsobovať stluácllim. 

Asketickú, "čleenu" Suchtinkovu scénu o~l
vujú len kostýmy L. Purkyiiovej, reži sét• pone
chl!va peiestor v prvom r ade pre dominantu 
Donizettiho diela - spev. Staticky je aranžo
vaný v tej to ot>ere exponovaný a produkciou 
kvalitný zbor, v tomto kontexte preto nesúrodo 
pôsob! naviazané veselie svadol.m9ch hosti v 
6. obraze. G. Auor má na svojom konte už vla 
cero "talianskych" lnscenáclf. táto oblas( mu 
však nie 1e na (bllžšla. 

Z. Marczellov6 

OPUS OČAMI KRITIKOV 

OPUs-.......... -
L. Slovák, SF, SFZ, zbor SND 
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M. Hajóssyovil, V. Stracenská, V. Pd
byl, R. Novák, I. Sokol: L. janáček 
- Glagolská omsa 

umelecká hodnota 
technická kvalita 

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4 4,41 

Ľ. Ra]teL', SOCR: J, Brahms - Variá
cia na tému J, llny!lna, Tragická pre
dohru, Akademlcka slávnostna pre
dohra 

Slovenské kvarteto: F. Schubert -
SlliCtkové kvarteto č. 13 a mol 
(D. 8 10), Sláť:l kove kvarteto Es dur 
(D. 87) 

M. llllióssyová, P. Dvorský, Orchester 
SND v Bratislave, dir. P. Bagin: M. 
Srhtll!lller l'rnuv~k9 - Z plesi\ove1 
tvorby 

J. Alnx.mder: VIolončelový recitál (L. 
Calx d'Hervelols, G. Frescobaldl, L. 
Boctht'rlnl , G. Ph. Telemann, G. Sam
martini ) 

P. Topt>rrzer: F. Schubert - Fantá
zia C dur .,P(ttnlk" ro. 7601. Moments 
Muslcaux ro. 780) 

umelecká hodnota 
technacká kvalita 

umelecká hodnota 
technická kvalita 

umelecká hodnotil 
technická kvalita 

umelecká hodnota 
technická kvalita 

umelecká hodnota 
technická kvalita 

4,5 4 4 4,5 4 3,5 4,08 8,49 

5 5 4,5 5 5 4,5 4,83 
5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,75 9,58 

3,5 3,5 4 
3,5 4 4 

3,5 3,5 3,:') 3,68 
3,5 4 4 3,83 7,51 

4,5 4,5 4 4,5 4,5 4 4,33 
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,50 8,83 

4,5 4,5 4,5 4,5 5 4 4,50 
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,50 .. 

5 
4 

5 5 5 
4,5 4,5 4 

5 5 
4,5 4 

5 
4,25 9,25 
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ľ. l. CA JJ...OV5KIJ : FRAt-.CESCA DA RIMINI , symr. fantAzl ~ op. 12, 
A. DVOflÁK: S\'MFONICKe VARI ÁCIE, op. 78 
S\ M F'ON ICK\' ORCHESTER CS. ROZHLASU V BRATISLA\ E dl rlgu· 

je LADISL.AV SLOVÁK 
"Cj OPUS Stereo 9110 0642 

CaJkovského symfonická fantázia Ft'iUlCesca da Rlrotna nc1sla 
svojho v~borného Inter preta v národnom umelcov1 LadlslavovL 
Slovákuvi a Symfonll:kom orchestri Cs. rozh lasu v Bratislave. 
Liidisluv Slovák je predovšetkym známy ako prvotriedny Zndl t;O 
~íu~Hsnych par lttúr (Sostakov1é, Prokollev, sučo~snt~ tvorba slo
ven~kych skludHtefov). Sve t romantikov je mu ::;!co bllzkv, no 
n1n a); tak dôverne ako svet suCirsnostl. Vari aj prrto !od ~ n At.l 
prl;lslllllt oclpatettzovanú formu interpt·crllctn, viest orches1e1· tm.~: 
romantickeJ veravravnostl. Podobne ako sklaclutor. ktorý sice 
v podtitule dáva dielu názov funt;\zle, no sloha skôr ku klasicl.ei 
tro tdlel nel lorme, mierne uvolnene1. 

Svmlonlcké varlácte Antonína Dvotáka v podani Ludtslava !:ilo
\Jkll a soCRu predstaVUJú už tretiu kreáciu diela zachytenú na 
lvukovy zllznam : najstaršia z roku 1952 Je v podani Ceskel lti · 
harmónie s Karlom Sejnom a spred de!>lallch I'Okov v1•n lka i ú l a 
Neumanova opät s Ceskou fllhu rmónlou. Azdu Ibu slova nsky In· 
tet·pt'l't mô:le naplno vniknúC do St"eta Dvoi·ákove] hudby, pl'P· 
svedclvo tlmočiť premenlivosť jej nálad , fn1·ebny sve t hudobných 
obrazov. A Slovák skúsenou rukou vedie orchester; dominu tít ru 
plnokrvné sláčiky, Inde zase drevá s t ypickou clvotákovskou spev
nostou. Plasllčnos ť pri formovaní tém l vnúlor·ná pulzácla hudby 
sa plne stotožnili so sklada teTovou predlohou. 

INŠTRUMENTÁLNE KONCERTY STAR\íC II MAJSTROV 
J, S. BACH: Sl nfonia D dur pre dva ot·chest1·e. op. 18, č. 3, 
r. ALBINONI : Konce1·t pre hoboj a sllíl:tkovy orchester , op. 8, č. 3, 
L. !.EO : Sl n lon i11 In D, K. STAM IC: Koncert B dur c. 3 p1•e klari-

net u orchester, BRATlSLAVSKe KOMORNe ZDRUZENIE, ume
leck} vedCtcl : VLASTIMIL IIORÁK, JOZEF IIANUSOVSI\Y -
bobo], JOZEF LUPTACIK - klarinet 

Tvorba starých m;,jstrov je u posluchacov stú le ob l úbena p1·e 
svoje hladante krllsy v hudbe sumotne1 11 me v m lmobudobnych 
podnetoch, pre svoj naclhľuc.l i odosobnenie sa. Viacero súbOI'OV 
- v zuhranlč! l u ná!> - sa venuJe výlučne interpretácii l ef!O 
hudby, rll~p. ona Je ICh hlavným r eperlofirovym zl!zemhn . Medzi 
ne pul r! 111 Bra llsluvské komor nó zdruien le, ktoré už viac ttko 
dve de~nťr·očla spolup racuje s Cs. r ozhlasom, a jeho rozhlusové 
oalt1·úvky so vysielajú prakttcky do cel eJ európy. Mono ]BilO 
umeleckého vedliceho Vlasttmllo llorlika, ktorý má dlhorocne 
sl,llsenosti v tejto oblasti , je zárukou styloveho pr edvedenia 
l presvcdčlveho podunta skladieb. Na nahrilvke treba zvlásť oce
n iť "vyrovnuné tempá a nutm!l to, že •·ycllle allegrá .,nepr ehá
uall . Zvukový adeál ensemblu neprel eruje drobnokresbu a reho 
hutne j~ !. pl nšl zvuk sme1·uje viac k b8 I'Okovoj monumen tallzáLli 
a mu jestútno5ti. Ich interpretá cia nesie znaky vysokého umelec
l<l'lho majstrovstva, hudobného vkusu, Inteligencie a v neposl ed · 
nom 1·ade dokonaleJ archltektontcko] výstavby diel. Obaja sólisti , 
lčlk klarinetista jozef L.up táčlk , ako aj hobojista jozef llanusovský 
puclall perfektný vykon. Kultlvovanost, st·hopno:-ť verne tlmočiť 
zcipls sklada!PľR , us !ach ttlosť tónu charakterizoval i Ich presved· 
či vu umeleckú Interpretác iu. f. SUHAJDOVA 

JOIJA N, I::S HHAIIMS: \ARIACJ.t:: N A ľ!:MU J, IIA\DNA 8 ctur1 
up. 56a 
THAU ICKA PREDOHRA, Ull. 81 
AKADEMICkÁ !:>LÁVNOSTNA ľREDOIIRA, op. 80 

S\MFONICK\ ORCHESTER CS. ROZHLASU V BRATISLAVE dtrl• 
guje ĽUDOV jT RAJTER 

LJ OPUS Stereo 9110 0643 

Pol~toroť:nému SOCRu Bratislava stá l Ludov tt Rajter ntekolko 
rokov za šéfdirlgentsk 9m pultom, preto )edna z profUovýcb plat· 
111 tohto orchestra pri prlležilosu jeho jubilea patri práve Je
mu. Urt:lle nie nllhodou sa prezentu je Ľ. Rajter , po gramofónovom 
albume s Bt·ahmsov9mi sym fóniami, op!lť skladatelom jemu snaď 
n~ jdilvetneJsle známym. A opäť prlsla na trh pl11tiia, ktorá sp lita 
v~e tk y očakávania - je presvedčivé po Interpretačne( stránke, 
mú výborntí hudobnú r éžiu (Leos Komúr ek), zasvlitený s prievod~ 
ny toxt (Milan Adamčiak), vkusný obal (Kosárkova Krajina )1 
red a k~ne j u pri pravila Marta Ftlldešovil. 

Orchester znie Rajterovl plasticky, tvárne, ]ednotllvé nástrojové 
!.kuploy sli zvulmvo vyvážené, I ntonačne precízne prepracované. 
Vnrlácle napriek Ich kompozične] a náladovo] r ozmanitosti kto~ 
rti zdôrazi10je, stvárni dirigent do vefkého kompaktného k~mpo
Ztčného celku. Dokáže pohrať s11 s melódiou, vyklenOt dynamicJ 
ký oblúk, udrža ť napätie, ktoré Brahmsov génius vložil do sklad• 
by, "vydolovať" z hudby presne to, čo robi Brahmsa Bramsom. 
ľá to skladba, pocbopltelne, dominuje cele] platni, no rovna ko 
presne vystihol Rajter odllšnú náladu a kompozlčn tl spracovanie 
oboch predohler. VIERA ZITNA. 

Náš tip čitateľom Hudobného života 
V. Adam~iaková: OdporOčam naht·ávku Schubertov~cli 

klavírnych skladieb v podanf Petra Toporczera kvôll 
elegancl! prejavu .a noblese frázovania a Brahmsove 
diela v interpretáci! Ľ. Rajtera pre Ich rozvážnu, hlbo· 
ko precftenú koncepciu. Obi dve gramoplalne sú navysa 
aj dramaturgicky zau jtmavé. 

V. Cfiik: Najviac ma zau jala Rajterova nahrávka 
Brahmsa pre u~rachtllosť a kultlvovanost prejavu , pre 
citlivO vyváženosť detailu l celku, pre Ideálnu rovnó
váhu racionálneho a emocionálneho prfstupu. 

A. Gabauer: Odporúčam nahr·ávku Schubertov9ch k la
vfrnych skladieb v podanf Petra Toperczera, ktor 9 ht' d. 
"Pútnlka" 1 šesť pôsobivých miniatúrnych skladieb zbter
ky " Moments muslcaux" podmar'lu]úclm spôsobom. Po
zornost st zaslúži l platila s menej u nás hrávnnyml 
Brahmsovými orchostrálnyrm sk l!!dllaml v presvedctvr.f 
mterpretúcll Ľ. Rajtera a Symfonického orchestra Cs. 
rozh lasu v Bratislave. 

V. Rd uchová : Odporucam Rrahmsove dwla v podan( 
I:. Rajtera a SOCRu, dalej Toparczcr·ovho Schubf'rta a 
platnu s nahrávkou hudby starých ma jstrov v interpreta
cll J. Alexandra. 

L. Sustykevičová: ... znovu u znovu obdtvu,em maj
stt'Ovskú Interpretáciu Petra Toperczera. Schubertove 
sk ladby v jeho stvárnen! na recenzov11nej !! l'11mosnfm
ke sú podla mr)a optimálnym obrazom k lavl l'lleho Srlw
berta. Druhú gramoplatňu, ktorú z predloženeJ kolekcie 
vrúcne odporúčam, je l nterpretačn9 profll Juraja Ale
xandra, skvelého violončelistu a c!tl11ceho muzikanta. 

V. ! ltná: Odporúl!am mimoriadne krásnu nahrávku 
Schubertových klavfrnych skladieb s Pet rom Topercze
rom pre ukážkovO kultOru tónu a adekvátne vystlhnu
,tte neopakovateln eJ poetlck~l nálady skladieb. 
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Lehár , F.: Veselá vdova (D. Marenčlnová) -
Leoncavallo, R.: Komedian ti [D. Marenči nová) 
M~scagn i, P.: Sedliacka čes f (D. Maren činová J 
Patsi~ I ~o, G.: Barbier zo Sevilly (Z. Marczellová ] 
~uccm t. G.: Bohéma (T. Urslnyová ] - - -
Suppé, F. v .:Boccaccio (E. Michalová J 
Se bo - Mar tinský, T.: Ohni vák ( D. Marenčinová ) 
Ur ba nec, B.: Tanec nad pla i'om ( Z. Marcze ll ová) . . . 
- ag-: Cikkerovo Vzkt·i esenle v Br ne 
A. t i.: Krec insk ij so sovi etsk ymi hosťam i 
Bar tko, E.: M ladosf v balete SD Košice 
Bar tko, E.: Tvorivý pl'lnos baletu SND 
Bar t ko, E.: Zlý sen 
Blaho, ).: Sedemdesi atročný \Votfln 
BokOvková, V.: )ulletta B. Martl n ii v Plzni 
Cech, V.: Cenn ý prlnos k Ostrčilovmu jubtleu 
Ftt kač, ).: Cs. p remi éra Mí·tvych duši v Brne 
Ciabauer , A. : Pria ter Bumbmy 
Grlnevová, L.: Mnlchovská "Krútitava" 
lloza, S.: Zrod opery Kr(ttilava -
K lein , R.: Kompletná ,.Lul u " 
Kriška, B.: Spomi enky, úvahy a perspeklivv 
Marenč i no vá , D.: Pôvodný pofsk ý muzi ká l Machiavel ll v D)Z Pt·esov 
Marczellovli , 7. .: Evergr eeny na NS v Bt·alislave 
Marc:zellová, Z.: Opera SND v j ubil ejnej sezóne [ rozhovor s P. Ba-

ginom ) 
- R-: Krútňa vn za oceánom 
Steinmelz, K. : Cs. premiéra Boháčovej opery 
Sti llcha. P.: Si mon, Scala, Pnrlž - -
VaJda, 1.: 20 r okov opery DJGT v Bansk ej 3ystrlc i 
Va rga, ). : Decembet• v Budapeštl 
Varga, ).: Nová maďarská opera 
Varga, ) .: Viedenská Ariadna v Prahe 

BESEDY, INTERVIEW, ROZHOVORY, PROFILY 

Adamčlakovll, V. : Alexa nder Moyzes 
Adamčiakovli. V.: TB ien t a ciefavedomosf (M. Lapsanský) 
Adamčiaková, V.: Tucet o tázok H anušovi Domanskému 
- AG- : Peter Hradil 
ava: Keby všetky deti sveta [ S. K limo) 
- Sf- : V tieni super primadon 
Riaho, J.: Peter Dvorský - l au reát Štát. ceny KG 
Bulla, M.: Bach netrad ičný, al e ak tuá lny? [ L. Máli ) 
Cech, V.: Od det·i vácil k taktovke [ C. M. Per sel li ) 
Curil l a, S.: SF Koš ice dvadsa ťročná (A . Kovái'ová) 
Gabauer , A. : I.!ld islav Slovák v Japonsku 
Gabauer, A.: M ilu jem hudbu, a k lavlr nu obzvl!l š( ( M. Pivka) 
Gabauer , A.: Smerom k angažovane j č i nnosti [ S. Klimo) 
C'abauer, A ,: Z. Macháček 11 ). Kuchlít• 
Ján Cikker o sebe a o In ých 
- ký- : NAš vzťa h k or i entílinej hudbe ( j . Malovcc. N. Onguk u Sudan] 
M . G.: S Petrom Dvorským 
Makarevičová, 1.: Cas nemá moc nad operou [J. Si monov ] 
Marczellová, Z.: V jubileJnej sezóne [ P. Bagin ] 
Marenčlnová , D.: Mária Harnádková 
Marenčinovll , D.: S(tčasnosť košick ej oper y (S. Marlii; ) 
Pazdejová, Z.: Stefanl a Woytow lczová 
R: ) . Kot v novor o('nom rozhovore -
- red- : O sovie tske j a našeJ k lavlrneJ pedagogik e (l. Cernecká] 
Rubin, S.: Her ec v opernom umenf (B. Lancaste r ) 
Szelepcsényi, ).: Gramofónová p lal riu - cenný prostr iedok m edzi 

národnej výmen y ku l túrnvch horlnŕil 
Suhajdová, ) .: So S. Zamborským o hudbe v Ku vajte 
Sulc, M .: Car lo Maria Giulinl - - - -
Sulc, M .: Vlad i mil· l!orowllz 
Tarkó, 11 .: Na čele Národného di vadla ( ). Pauer ] 
Ur sln yová, 'f. : Branislav K ri~ ka a I van Soko l 
Ur sínyová, T.:E lena l l anzelová 
Ursínyová, T.: Nad poslednými dielami a o večných otázk ach 

[D. Kardos ) 
Ur sln yová,T.: O um eni skrytom za k ulisami [M . Synk ová l 
uv: Amer i cké tu rné (K. l!avl!kovA ] 
( Z. N.] : Mi loslava F id lerová - Sapi t·ová 
- ZN - : UmP. nie znásobené húževnat osťou (K. Havllkovó ] 
Z il ná, V. : Ná vsteva n11 ĽSU v Rimavskej Sobote ( E. Nagy ov{! l 
1.itná, V.: Sk lacla ter Peter llernn ann 
Zitná, V.: Za pultom japonského or chestra (A. Mó:f.l] 

ROZHLAS A TELEVÍZIA 

Braniš, F. : K aktuá lnym o tázkam fudove j hud by v rozhla~e 
Bt·aniš, F.: I~u dová hudbB v rozhlase 
Branis, F.: Rozhlas a hudobná k r i li k11 
- i p- : Prlr<rstk y hudobnej fonotéky Cs. r ozh lasu -
Pod r ack ý, 1. : Spolu práca P. Semetova so SOCR-om 
:?.itná , V.: Rozhl asový z<í pi sn lk 
:litná, V.: Rozhlas k Hummelovmu Jubileu .. . 

24/5 
7/5 
1/5 

23/ 5 
4/5 
4/5 
4/5 
8/5 
5/5 
gt;, 

13/5 

] 2/ 1 
L/5 

13/5 
10/5 

9,'5 
4/H 
11!5 
tl/ 5 
3/5 

15/3, 7 
23/4 
23/4 
23/6 
23/4 

3/ 5 
1/ 5 

19/1,5 
5/1, 2 

2/5 
9/6 

18/3 
4/6 
2/6 

12/5 

2/1 
3/4 
3/4 
8/3 

17/ 2 
8/6 

11/5 
20/3 
22/6 
10/8 

5/3 
17 17 
3/1, 3 

l J t! 

3/ 1,3 
5.'7 
4/7 
3/ 6 

19/1, 5 
13/3 
1717 
11/H 

111 
9/1 
3/6 

22, l 
2 1/7 
17/G 
20.6 
19/4 
11/ 1 

3/4 

13/1, 3 
7, 7 

311 " wn' 
13/4 
11/2 
10/5 
15/7 

22/7 
6 '2 
9/2 

1212 
9/2 
7/ 2 
1/2 

- AG- : Televlzn y záplsnlk 
Rlaho, V. : Operné pria tefstvo na obrazovkách 
F!ll dešová, M.: Tel evlzny zá pisnlk 
l!ejzlar, T. : Hudba na televfznej obr azovke 
Mar czellová, Z.: Telcvlzla k llummelovmu jubileu 

10 2, 24 2 
19/2 

2/ 2 
15/ 3 

1/ 2 

KONFERENCIE, KONGRESY, KOLOKVIÁ, SEMINÁRE, PLENARKY, 
STRETNUTIA 

1\rilllni-rak. M: Strl't nutr t• sklntln td ov GSSil n zso.; tl 2
1
:1 

Acloml;inkuv:í , V.: Str etnu tie mlollýr h o.;k ladAl cfov ČSSR a Rumu n~ka 23/7 
'. l l i t l tl ll ,\l ' l '-l l: .)'1\ l,,, :i 

\1 ' \ 1 11. lil ll l. ll\ •t 1 11.L: IC ' I ~; t l d ' ll lt !I'(! IH ' iH ..! 1 r; 
Cii.ok, 1 ~. : Zn hudbou str ccloazitsk ýclt rrp11 hl ík 2/li 
- om - : Sf:rn l1111 r k vystavc lluclhfl v B1 • n~kPI Bvstrl rl 5/7 
- tOl'- : :>I..!acla tol in a tnuzi !-ológovi :r v Dnl 11cj 1\r upt' l ll/'!. 
r:nhRuor·, A: Plr.néit' IIO zasadnutie ZSS o hudolm r i kril i kn 6/:l 
1\lrllllM, F. : Dlsl-usia o Bocllovl 24/8 
~: 1i 11 . 1.: Ili , svetuvy t y~,li D u hudhy - Ili l 
Nuvú čel< . Z .. ]l. kongres v Londýne 2/3 
Ryburii:. R.: Oq;~u nové sympózium v Innsbruck u 20/H 
Scdllc:k ý, T. : SNP a jeho od raz v hudobne j tvorbe 23/2 
'i. itnú, V. : Muzlkuloglcké ko lokvium ,. ll uclba jako sdelen l " 21/2 
Zllná, V.: Zo stretnutia v Dolnej Krupej 4/3 

KNIHY, HUDOBNINY 

Bur las, L.: Hudobná teól'la a súčasnos t ( !:. Chal upka] 
Gol dschmidt, ll .: Um die unsterbliclte Geliebto - eine Bestandsaur

nahme [J. Tvrdoit) 
Janeče k. K.: Smrtanova komornf hudba [J. Tvrdoi t] 
1..1a n <l ssy- Var nscly-Ztles : Uvod clo ensr.mhlovej h ry. Fúkacw pl c-

<: hovó nástro je [J. Albťechl) 
Máriassy , l . - Vigh, I..: Rnnobat'okové cllela pre sllí č iky (). Albrech t) 
Ml chajlovsl,a ja, N. M.: Muzyka 1 det i (A . Staskovú - Kostu ťová) 

No vaček, Z.: ll u dba v Bt·all slavc (L, Ci ze k J 
l'eCntan. R.: Beethoven dramu !t k (j. 'ľvrcl oit] 
l'o fukovová, Ľ.: Ceskn ja l slovaclw Ja opera 20. veka I. (J . Tvľdoit) 
Pramene slovensk c t hudby. Zhomlk. (). Banáry ) 
Soquar dlovi.i, 11.: Konstunty o pľomcny ve Smotanovo tvorbe 

(l. Tvrdo It] 
Skladan ý, ).: I nvencie pt·e dvoje husief (J. Albr echt] 
Slovenské spevy IV. Spruc. L. Galko [L. Burlas ] 
Tisovec u jeho revolu č né lľadlci e. Zosl. ). Bolfi k (M. Potemr ová l 

GRAM O 

Al binoni, T.: Sonáta a mol pre husle a čem bal o . G. B. Per golesi: 
Sonáta G dur pre husl e a čembalo. A. Vi valdi : Sonáta g mol 
p re husle a čembalo. ). S Bach: Chaconne d mol z Parti ly č. 2. 
G. P. Telemann: Fan tázia h mol č. 6 (V. Ciži k) - - -

Alena Miková [T. Ursínyová ] 
Antl rasovan, T.: Povesť o )ánošlkovi. Na jarn ú nedefu. Radvanský 

jarmok. Pršl, kosiefka mi zmokne ( L. Su stvkevičová ) 
Brahms. ) .: Klavlrne triá (J. Albrecht ] 
l:lr ahms, J.: Sonáta No. l for Viol in and Plano. A. Bloch: Su ite for 

Violin and Pla no Melody ( J. Albrecht ] 
Brahms, J.: Symfónie I-IV [V. Zitná] 
Bur las, L.: Koncertná sonáta pre husle sólo. Kadenci a p r e husle 

sólo. ll u cl ba pre sll\čikovó k var teto ( J. Podr ack ý l 
Cikker , J.: Slovenská su tla. Spomienky [ -lp- ] 
Ft·an llšek z varfk spi eva slovenské ľudové p iesne ( -uy- J 
FreSo, T.: Prológ pre vefký orch. op, 9. Martin u slnko. 2. ária 

Studenej princezneJ. Suita pre s láčikový o rch. [L. Suslykevičová] 
Gresilk [ .: Koncertan tná symf oniella , Zuzanka llraskovie, kornor. 

oper a. Améby, pt·edohra. (f. SuhaJdová ) 
ll!l ndel , G. F.: Sonatas for Fl ute and Guitar (f. Al brecht) 
llrusovský, I.: 2, sonáta pre klavl r . Suita piccola pre violonče l o a 

kl avl r. Sonata pr e husle só ln . Comhlnazion i sonori che per 9 
stromen li (1. Podr ack ý ] 

I šli hudci horou. Slov. ľud . . balady ( -uy- ) 
I vana Mixová (T. Ursl nyová) 
Ja náček L.: Káťa KabanovovA (Z. Nováček) 
Ježek, ).: Sláčikové kvar teto Konr er t pre husle a ot·chcstet· ( -žk-1 
Kowa lski , ).: S l áčikové kvarte tá č . 2, 3, 4 ( ·ip- ] 
Kresánek , ): Klaví r ne kvinteto. Tri piesne na slová I vana Kr asku 

[L. Su stykevičová l 
Magcla l fm a H aJó~syová (T. Urslnyovil) 1 
JVJt' tln it, B.: Fantázia Concertante pre klavlt· EL or ch . Koncert pre 

2 k lav!ry él o r ch. [Z. Novúček ) 
Mendelssohn-Bartholdy, F.: Concet·to In E minor for Violin and 

Orchestra op. 65 (f. Albrecht] 
Mendel s~ohn-Bar thold y , F.: Or ganová tvor ba [ -vr · ] 
Mikula, Z : Avc Eva. To bude r áno [ ) . SuhaJdová l 
Mozar t, W. A.: KlELr lnetové k vin teto A dur. C. M. Weber: k lar lne

tové k vlntP. to B dur op 34 ( -k ý- ] 
Ruvcl , M: Koncer t pt·e k lnvlr a orch . G dur . S. Pt•okoflev: 5. koncert 

pre klav1r a orch G dur (V Cíiik] 
Scltunberg, A.: Sk ladby pre klavír ( ·žk - 1 
Spev{lcky zbor slovenskych u čiteľov [ N. Kyselová l 
Str auss. R.: Till Eulensp tegel. C. Debussy: Prél ude. L'aprcs-mlú i ďun 

faune. O Respighi: Fcstc romanc [ ľ. U1·slnyova] 
Suchon. E.: Ra ladirká sut l'a ). Cikker: Leto. A. Moyzes: )ánošlkovl 

ch lapci (T. Ursln yová 1 
Suchuit . E.: Ka leidosk op ( -N- l 
Sos talwvtč , 0, : Symfónia č. 5 cl mol op. 47 (V. Ad amč iaková l 
Zel jenka 1.: Elégi a p re sl:íčikové n~stroj e a sólo husle. Koncer t 

p re husle u sláč i k ový orchester . l luclba pre k lavlr a s l ťtči kové 
nfrstr ojc. (L. Su s ty kevičovll 1 

Albrecht, )Hn (Ľ , Ballovil j 
Bulio. ! von 
Burvl k, Mi roslav ( P lleerenová l 
Bulla, Daniel ( -Schz l 
Cusn dt!lla. Lisa ( B)l 

JUBILEA 

Cón, Zdenek ( I Wusserbcrgcr] 
Detský spev<íck y zbor Cs r ozhlasu (M , Mésárošovú l 
Uabn el , Voj lrJch ( ·žk 1 
Di vadlo J. G. TaJovsk ého Banská Bystrica (1. Vajcia] 
G 1aurov. Nilw lu t ( B)- ] 
Furtw !lngler , Wilhelm ( ). Var ga ) 
Gá f for ovó , llelena [ V. Clžlkl -
Olinka. Michail I. 
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4/4 
10/3 

3/5 
3/5 
1/2 

14/5 
4/4 

19/5 
16/5 

lU/3 
10/2 
15/5 

6/5 

6/5 
13/5 

15/5 
1/5 

12/5 
5/5 

19/5 
16/5 

6/5 

15/5 

8/5 
12/5 

17/5 
9/5 

13/5 
5/5 

18/5 
16/5 

14/5 
5/ 5 

5/5 

12/5 
18/5 
19/5 

1/ 5 

17/5 
111/5 

9/5 

20/5 

20 /5 
4/5 
7/5 

14/5 

2/7 
9/7 

181 7 
'Q/7 
5. 6 

24/7 
3/2 
3/7 

18/3 
17/6 
23/6 
18/7 
14/6 
2417 Holäsek , Lad islav (V. Ctžtk] 

llr abussay, Zoltán [Z. Mar czellová l 
Hrebenár, Rohcrt (Z. Cón 1 
Ho li!:kner ht, Vá clav [T. lleJzlar ] 
Ho:ter , llans (). Blaho 1 
Hudobná škola pre Slovensko [). Hrdinová ) 
lluclobná škola v Pr ešove (F, Matúš l 
Hudobn ý život [Z. Nováček ] 

8/7 
13/7 
11/7 

4/6 
20/ 2 
24/ 2 

3/1, 4/1, :!, 3 
Cha la bala, Zdenek [A G. ) 10/7 

24/3 Kardoš De:ti cl ct· (l. Podra cký l 
Katcdt·a hudobnt>1 výchovy Pedngog, fakulty 
1\aušilz, Otto 1 T. Ur~fnvovtl ] 

v Nitre [M ZAhllkovft ] 1Y/2 
' 1217 

Kl imo, ~ t ofu n (S. Bachlerll! ] 
honz!'I'VII t(trium Rrnl lslnvlt ( Z, N ovlti:nk l 
l\lii'Ín ~ l\11 1\ol'll hnuser ova , Anna (z k 1 
l\l'atský sv mlon irký ot·cltcstrr v Banske j Bystr i c i lE Mu:lra luvrí l 
1\11 n~. l~ r tr h [ J. Ili airu l 
l Oll dllll . ( ;f'O I')U' ( ] lllll l to j 
t:udovn ~ kola Ullll' tWt v Nl trP (E. Vladurov<r] 
Mnrudzl llskt. 1\dlull (G Ou~ tn s lqi 1 
,\1,' 11 ' • / 111 :, s ,' IVId d H l lr lll l j, l l 
Malachovský, Ond re j l ) Blaho ] 
Meier , Jaros lav 
Mm·un;r. Boltusl •tv (T llejzlar ] 
Muntfig Eman (B. B.] 
Opm·n SND v Br atislave [ P. Bag in - Z Mnrrzellova ] 
Os trčil , Otakar [J. Tvrdoi1 ] 

20/3 
2311, .1. 5 

li/7 
817 

l !í/ íi 
15/13 
19/l 
21/7 
lll l 

8/3 
217 

1712 
14/7 
]9/1, 5 
5/3 



Plllka, Dušan [l W'nsscrber~er) 
Papp, Gustáv [J. Blaho) 
Pllui·. Karel [M. Kresák) 
Prey, Herman (J. Blaho 1 
Rigele, Alojz (G. Du!llnsk9) 
Seefr iedovi\, Irgmnrcl (J. BlAho) 
Slovák. LAdislav (Z. Novlíček) 
Slovenská filharmónia (L. Mokr91 
Slovenský hudobn9 fond (Z. N.) 
SĽUK (S. Svehlák ) 
Smetana Bedfich (ZN) 
Smyčková, Jarm1la (Bil 
Stella, Antoniella ( BJ ) 
SOCR v Br atislave [Ľ C!žek) 
Silan, Ján 
Spelda, Anton in (V. Bokt'lvková) 
S tátna filharmónia Košice (š. Curllla) 
Turb!t, Belo f A Gabauerl 
Vnnek. Rudolf (-zs-) 
Wtede•·m11nn. Juraj [J. Blaho) 
Zemanovský, Altréd (l. Berger) 

NEKROLÚGY 

Ban!k, An ton (-lg- l 
Durey, !.om s [L. M.) 
Godln, lmrlch [J. Onlščenko) 
llnutek, Ja rosiHv (M. Potr.mrová l 
Kabclač, Miloslav (T. lfejzlar) 
K ic ko, Liidlslav [ Ľ. Bc les l 
Konnska, Annu (A. G.) 
:>ta nček. Ladislav (L. K01·boT) 
5véd, S'indor (J. Vargu l 
~tcl:.:er. Jozd -
::>vecová, Edita [Z. Gaburov!i 1 
V!lec, M1chal (E. Suchoitl 
Voldun, Bedrlch [A. Bninsky) 
Zelezn}•, Ľu!Jom!r (Z. l'\o\ii Ček 1 

ROZNE 

..-ag-: úspechy AndreJa Kuchar~kého 
Bárdtovlí, M.: 1!\tdobntí expozlc ta Ozveny z puvsllileck ych hOr 
DárdlovA, M.: Spevokol Smetanu v Banskr.j Bystrirl 
- BN-: 'ľa~ lwsti kolegu Notll:ku 
C!žlk, V.: V)stavu "lludbu v Banske j By;,t rl r1'' 
Dušlnský, G.: K J OO. výrol:lu konr.ertu /. Joaclttma v Bnttlslave 
DušlnskS. G.: Návstevtt An tonu BruckneJ'il v Bratislave 
-elr-. ľolt torotná C'ena Antonfnll Z!tputockoho 
(.ctb.ttl( 1', t\. '1\"1 /.il~.u 111 tllll.:ILt 
Gergely!, 0.: Orgun v BrPzovej 
GergelvJ, 0.: OrgmHít• Mur11n Susko 
(;ergnlyl, 0 .. ::>usl<ov chýrov orgun v Pulnom Berlnčoku 
Gergely!, o. Saskov org11n v lllohovn 
l!et•renovu, P : Z dromHiu t·g tckvclt p lánov SD Brno 
llurnfh, 1.: Nu rozlučku 

Kiíkonl. R.: Do aidsiatkv veril nech ybil 
- la-: Ospel'hy SFZ v zuhran1tl 
I.ippold E.: K rozvoru hudobnej l'"tetlkv v NDR 
M. G.: S P. DvorsJ..ým vo Frankllll' te n1M a v Prahe 
M. P: Cesty k nu~im severnym ·m~edom 
Mrawvá, M.: HereC' v opp,·nom umPnl 
Nemsllova, E.: Dom umenJH pred dokoni:enhn 

2 1 7, 

18 '7 
11:1/1 
23 7 
15 h 
7/:J 

20 (J 

17/ 1 
22 8 
13/1 
14'8 
10 '3 
24 7 
6 '6 

11 8 
13 7 

6 7 
1018 
5 i 
l 5 

19'7 
16/7 

3/7 
18.6 
10/7 
10.7 
20 7 
23.7 
ll/7 
11/7 
1616 

3/7 
15!7 
7/7 
2/7 

20/7 

1917 
20 2 
13 8 
1213 

3/2 
4 8 
9l8 
73 

11 4 
20 3 

8'3, 8 
24 .l 
22 7 
HJ/7 
18 2 
2·1 7 
1ľ6 
20'i 

4 7 
9.7 
3'6 

11 7 
Potemrova. M.: Neuskutotnený zAJaZd brnen!.kej open: do Kosfc 

roku 1903 
(S. r •. ): !l.ávswva LlSZtovej spoločnost! zo Sop1-onu v B1·alislave 
Simonov, J.: Cds nemá moc nad opes·ou 

208 
10 7 
3'6 
21, 5 Szf'IP.pcsónyl, J.: O zorientovaný a orlentnJúCi obraz našeJ hudby 

Szť.lepr.sényl , J.: Stá ln expozlcla "Osobnosti európskej huclby 11 Sln-
16 '-1 
317 

24 5, 8 
21/7 
5/8 

11/8 
21.6, 22 6 

11/1 
:.!0'6 
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PF 1980 
XIV. koncert b~ valých žiakov tu dovej školy 

umenia v Ples(ltnoch, lo. tor! . tuduiú na konze•·va 
tóriách a múzických akadémiách sa uskutočnil 
dna 9. novembra 1979. Z účinku júcich treba vy
zdvlhnf•t najm!l vf•kon vlolončellstky Evy Hrabov
skej Cermanovef ( lll. ročn !k AMU, trieda doc. A. 
Vel:lomova), ktorá sa po rozpačitých úvodných 
taktoch plne skoncentrovala a s veTkou dávkou 
muzlkality predniesla llaydnov Koncert pre vio
lončel o a orchester . Prfjemn9m prekvapen!m bolo 
vystúpenie klaviri stu Petra RPbru (V. ročnfk 
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v S MU, trieda doc. E. FischeroveJ). Jeho Bre thove· 

nova Sonáta Es du r. op. 31, č. 3 pO~oblla ako vy

vážený a umelecky zrelý celok. (kdk) 
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