
Novovybudovaný pl eAťa nský Dom 

Pri pl·!lezilusli otvol'en la toh
l!ti·ol! néhu juhilejnóho 25. roč
nika Pioi t'anského hudobnóho 
festiva lu utlovzdali 13. Júna 
sl ávnostne do ulfvania nový 
Duru umenia v Piestanoch. K 
existujúcim kul túrnym za t•iade
n iam ll ľ! hudol !.tk tful ~i st&nuk 
ku llury, k tur·y isto vyznamnuu 
111 1rrou trri\!l!:l" k nbohutoniu 
8 I'O.tSirOnlU k UliUl iiP.liU :tiVU 
ta ná~ho liVCluznllmeho kupoT
neho mo~la l jeho ~irokehu 
ukulia. Uvedomujúc sl celospu
l utensk}• a kulturny význam nu 
vchu kultúrneho ohjoktu, p l'l· 
nósome ~itatolom Hudobnehu 
žlvuta :eakladne údaje u joho 
stuvohuo Bt'ch itektoníck ých da
uust lirr.h n tcchUick ých dispu· 
zicilich. 

Uum umenra v Plrstanol. lt ~<l 
do plánu 111\ esttľrwJ vy~tavhy 
dos la l v ruku l!J7J u to z ou 
la;lravej potreby zabczpccit bo 
IWI} kuitlii'IIY ZIVU! IHJllsl<JlO ~a 
,-uzmtHr<~júcHIIO kúpclného mos
ta svetového významu. Naile· 
ha\(osf ví•stavby nového kultúr
neho stllnku sa zvysovala tým, 
ze SH dnes UŽ kll~doročne V 

Po-h fad do hľadiska Domu umenia. 

Prešťanoch vystrledd vyi;e 25 ll
sie kúpeľných pacientov [z to
ho 7500 zo lu hraničia), vcfkc 
muolstvo rekreantov (nová zo
tavovira ROH], domllctch 1 za
hranlčn9~h turistov naJmU v 
l etných mesiacoch, ako l exis 
t encla Piešťanského hudobného 
festivalu, majuceho už svoju dl
horočníl tradlcln. K týmto sku· 
to~uost lam prlpiiJO su uJ ďa lši 
nevyhnutny fakt; v roku 1961 
zhorelo u2 l tak ncvyhovujúc.e 
divadlo s počtom 350 sedadle! 
a p rP.tr·vi'lvfljúra dlhoročná Im 
prov tzflcla organlzoviln5'ľh ku l
túrnych podujati v nnvyhovujú
clch p r iestorových a k llmall· 

umenia. 

Zncny~;h podnuenkdlh clvuri:Jol~ 
lrci.:etllleho 1lumu ~lovan t1 k l
ll•! ~lu:.lo.V<I hol<~ uz JH úuu:;nu. 

IILAV l ltEAI, IZATURI 
VYSTAV BY 

lnvc:.turum prcstanskcho Uu· 
mu UffilHIIfl 1e ::.loven~I\,J lJihut·
món•a i:llutJsld\d [hlavný uzr
vatcf budovy). jeJ nadrludcnym 
orgánom ~1iurstt•rstvo kultúry. 
::.SR. \'vhouavuctc projekty Im
ll VYj)l'dlOVUilÚ !>tittnym pnl)l!k 
IUV}Ill é1 lYPilil~llýlll IIStdVIJIII 
Bratislava ako genorillnym 
JH'OJCktantom stavby Domu u
monia [ uvodny pt•ojckt - Sld· 
voprojekt Br11t1slava ). /\u torom 
tychto proJektov jn Ing. a rch. 
Ferdinand M1lučký, luurcól 
Státnej ceny Klementa Gottwal
da. Vlastnú výstavbu reallzo· 
vall Pozemné stavby Tr·nava, 
hlavnými subdodíivutcTml spe
citílncho technického zariade-

nla a ďalšej terhnológ io boli 
Divadelná techniku Praha, Tes
la - elektroakustika Bratisla
va, Slovenská požičovila f tl
mov, Drevovýroba Ples!any, 
SFVU' Otelo Bratisl ava. Stavba 
objektu prebiehala od soptPm
hra 1974 do deeen>bra 1979. 
Celkové nákladv no v9stuvhu 
nomu umenia prevýslli sumn RO 

1 i fm ov kor ún. 

DlSPOZJCN€ RIESENt l:. 

Vlastný objekt plcsťanskCii" 
Domu umenia sa nachádzu v 
p r iestore ohra ničenom liečeb
ným domom Slovan, prtr odným 

A nr t nea trom. meslskym par
k oni a oclu <tnnou hradzou lo.d· 
lldlu .-1 l" o~arlen} v smere ~c· 
\ ! r Jllh s 11 -•••pn•·•n lt•ra nvl · 
l\ lll i>ChOdli>Íúffi Z JUZO~ho SlllU· 
ru. 

IILAV A PREVÁDZKA 

lllavnyml pl'lestorml DonJU 
uuwnld sll h ladisko a or ches
tr isko s jav i skom . IITadJsko te 
ruvnomt•rne stút>ajúcc. lllavué 
vstupy su l dvoch strán IlTH
disku v iH·ovnr druhého podhr
tia. Vstup pre vozíky s hLípnľ-
11 }1111 nemubllnymt pacientmi 
do osobitneJ pr·testt·anneJ 16ie 
ll!ncllska je z tretieho podlHilo, 
k čomu jn prispôsobflllí' l vý
ťllh. Akustika bola r resenll s 
ohradom nn voklilno-hudobný 
prr.dncs s dobou dozvuku 1,4 
sekundy. Akustické riesenia ja
vrska by ma lo vyhovova t l pro 
ba let, činohru, premietanie 35 
mm filmu a Iné žánre. Preto
zo javisko je univerzálne. bol 
navrhnutý technrcky blok v 
dvoch úrovniach. V spodnľ 1 
časti tcchnickf!ho bloku je pre
mietacla kah!na klnotcchnikv. v 
hornej časti sú priestor·y pre 
svP.telnír, hudobnú a chvudolnú 
réžiu a komentátorské kllblny• 
pro prenos tc levtzle a rozhla
su. 

Orchestrisko je navrhnuté 
pre 60 hudobn!kov a je situo
vané medzi hľadiskom o javis
kom. Pr·edná stena od h ľad iska 
je oblú ková. V orchestrlsku sll 
dve hydraulicky vysúvatefné 
podlahy. Vysúva n!m dvoch pod 
lahových plôch do út•ovne ja
viska sa zvii čšuje plocha javls· 
ka smerom do hladiska. 

Priestor jav iska JO r lešeny 
tak, aby funkčne a plošne vy
hovoval pl'c všetky uvazova11é 
Inscenačné žánre. Na javisku 
1e umlestnena točt1a o p r iemere 
14 metrov tanierovej konstruk
cle zo segmentov. Zodn~ javis
ko nie je vyhotovené a ani sa 
ncmavrhovalo, pretože sa nc
uv!lzuje so stálou scénou, Iba 
so zujaztlovými súbor mi. Tech 
nolog rcké zariadenie juvlska 
rešpektuje viacúčelovú pr·nvtídz
ku a lo oper u , balet, činoh ru, 
OľChestrá l ne a komor·né kon
certy, koncerty džezovej a po 
pulárncJ hudby, estrády, sltrv
no~t né zhromaždenia a td. 

Ostrednou miestnosťou fl ľf! 
spoločenský život je foyer. 
Vrhnd do foyeru je z h !adl~l,n 
bočn ými vst upmi a vysunut}•m 
schodiskom. • Foy\lr je umlest-

nony na tretum podlai! a jo 
taktlet 1>rlstupny vyfahom. Z 
JUZnCJ sll·uny ju rm~~lreny ilrro· 
kpn bullo.ónom, ktorý umožllllle 
vy hfud na v ah a lnoveclo.é po· 
la)I'Je. Z toycru Je prwmy v~tup 
do butetu. 

l'l'icstory p !'C Ílcin knj uci cb a 
per·sonól sa nathtldlUJU v se· 
vernej ča~tl Uomu umenia. 
Vstup Je na prvom podlazr s 
vr<llnrcuu n llllt!Stnostou pre po
)(Jurnlkov. Nn prvom podlazí 1>ú 
sutne a ladlareií pre orche~>ter 
včitunC' zdJ'uvutnickeho vybave
ll lll. Nn druhom podlati je l;a
kírren a oddychový priestor pre 
účlnkujucrch, kancelárie a uby
tovuci upartmán pre zahranič
ní•ch sólistov a významných 
hosti jednotlivých podujatt. 
DvanJst satnl pre sólistov je 
na tr·etom podlož! a možno Ich 
vvuzlf l ako ubytovacie pľles
tory pr·o 24 osôb. Na štvrtom 
(s cvičnou sá lou l a piatom 
podlaž! sú !;atne pre mužský 
a ženský zbor. 

Ma lá sála - dodatočnou zme
nou osadenia strojovne vzdu
chotechniky do suterénu uvor-
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ne, kantelarlr., bočné sthod1 • 
ká a tec hmc!,é bloky maJú pod· 
l11hu z tnxtrlu (tmavosedý Je· 
kor·]. Podlaha 'vrcne1 balntue[ 
saly Je z tlubuvýrh p1:1rklet. 
Vsetky schudrskovP. stupne '>U 
vyhotovené s povn.hovou liiH'a· 
vou a to z teratzovych prcfab· 
rlkovanych dosr!'k. Steny v hTa
disku sú ohlozcné akust11 kým i 
p.-tnclml s textilným potilllC!m. 
Occľovt\ zu~klcncnr: !>tenv sú z 
Jäklových profilov s nótemm. 
Vefkoplosné za~klen ic je zo Zl'• 
kadlového ~kiH, ostatné zasklt~· 
nic Je z normálneho skla. V~et
ky stuwbnl: materiély, poui:1té 
pri stavbe Domu umenia, sú tu· 
zemské a ich výber bol detrr· 
minovaný požiadavkou doslah· 
rn1lia potr·ebného estetického ti· 
činku IP.JIO kultitr·ncj stavhy. 

StavebnO koni.trukcle Domu 
ume111a v Plestanoch, ako 1 
vlastné stavebné práce včftune 
konečných úprav Interiéru bo
ll vyhotovené v súlade s celo· 
svetov}mt architektonickými 
po~ladnvkaml klndenýmt na 
dnný druh stavieb. Menovrte 
hfadtsko vorkej sá ly so 622 ~>C · 
dad laml pre mobil ných divákov 
a 8 sedadlami pre nemobllných 
divákov, priestory foyeru, bufe
tu, hl avnej šatne, výstavnej 
miestnosti, malej sály s prekla· 
dateľským znrtnden!m svojim 
v ybavenim a realizáciou sa vy· 

Na záverečnom koncerte XXV. pie!lansk ého fest i va lu odznelo " 
pl'Omiúrovom nd tudovnn í nové diel o znsl. umelca ll. Urhanca 
"Bia~uslavon mi r " . Snfmky: M. Ottinger 

nll su pr·trslor, ktorý sa využil 
na vytvorenie malej sály rte
SlJOCJ tdk, aby plne vynovova
ltl usporiadaniu konferenct!, 
kongresov a Iných podujali. Mu 
kupdcltu 75 pohyblivých sedu
drel a zabudovuné pt•ckladatel· 
~ké Z!II'Judcnle ttrmy Simullon 
1. MllliUI'sku pre zák ladn9 jazy k 
ll styri prekladané. 

Výstavná sioit súčasfou 
Domu umeniu jn aj sref1 , ur
čeno IJI'C uspor<tcluvanlc výstav. 
Uôstojuý prlestot·, u rčeny pre 
vystavy, Jo situovaný do dolnej 
čflslt vstupn~ho Areálu. 

KONSTRUKéN€ 
A MATERII\LOVf: RlESE I E 

Stavba Domu umenla je aty
pickú a je rle1!ená ako železo
betónový skelet. Obvodový 
plást - výpli'l skeletu je vy
murovaný z dlerovanej tehly . 
Fasádne úprava je vyhotovená 
z bť'tónových a typických obkla
dllčlek z bieleho cementu, kto
rf! dlíVBJll celkovému výzor u fa
sády prlrodný charak ter. Stro
llY podhlndu v hľadisku, f oye
r i, bufete a vo všetkých vstup
nS•ch prlestor·och sú riešené z 
tlrovencJ mrežovi ny, v ktorej sú 
umiestnené osvcllujúce telesá a 
znmontovnnA vzduchotechnika . 
Podlnhy vstupných pr iestorov, 
t. j. p r lzemla a pr vého poscho
diA, sír z pen lažkovej gumy. 
Fovcr. bu fet, balkón p r e nemo
hlln9rh divákov a pod laha ce
ll-ho h rncllska je z texti lu ( p ly
t oVé koberec · z Raltexu). Sat• 

rovnajú podobnym stavbúm v 
celosvetovom mer,td lo. Svetu v ú 
út·ove11 v plneJ miere netJu,..d
hujo JUVlsko alo.o celok. Bolo 
rcaliwvonEi .rko VllJ<.ucelové a 
z toho dóvodu nospliw vs(Hi-y 
pozludnvky klddenú na jednot
JJvó zám·e z hTadrska ~vetovej 

:iprLky. AJ lo.cd pi'I:Sio k určrté
mu znlžcnlu techmcl<eJ Orovne 
JdViska, zelutelnó purumetre tlO• 
It dosiuhnuté. Priamym d()sled
kom vtacúčolovostl objel<tu te 
1 zn!~oná l<va l lta akusllky, lo.to
ra jo v súčasnosti predml' rmn 
vy lupsovan1a. 

Postavon!m Domu umen111 sa 
zvyslll kn pucrty v oblasti ku l · 
Lúry v Plestanoch o 630 se· 
dud raL Reallz(rcrou teJIO kultur· 
nej stavby sa dosluhla navyse 
kapucrta u počte 75 miest pre 
naJrOznejsl~ kongresy, konfe
rencie a Iné podujatia, ktorú 
doter·az nebolo mo2n6 v Plešta· 
noch na úrovni zabezpečlf. 

Novovybudovaný piesfunský 
Dom umenia vo veľkej miere 
prtspejo ku kultúrnemu rastu a 
obohateniu obyvatefstva mesta 
ako l početných domácich a 
zahraničných host!. Strakou pa
letou ponúknutých podujat! sa 
Iste rýchlo za r adi medzi nuše 
mr JVýznoJnnP.jšte lwllúrnr za· 
t·ladcnla šh·lace dobré mnno na
~'" soclollst lrkej ku l túry. 

Redakcia 

1 pod la uepub llkovanej Zá· 
vcrečnej techr\tck o-ekono· 
mlckej správy ' F. Somod!
ho) 



V júl i tohto ruk u uply nulo :JO •·oKov nd zai: iatku spol upráce dr. Zdenka O 
VACKA, CSc., riadit eľa bralislavského kon:r.orvatú•·ia a šéfr edaktora novln llndub· 
ný život, s bralislankým rozhlasom . Statisticky vyi:lslon6 znamená 30-ročn lí sft· 
stavná spolupráca s bratislavský m rozhlasom vcfkií množstvo rozh lasových 
cyklov i sa mostatných relácif, znal:ný vplyv na f ormovanie estetického vedo111:a 
r ozhlasového poslucháča , vplyv na formovani e Jl l'ofi lu hudobných rozh lasových 
l'c li\cif a spoluformovanie rozhlasového pr ofilu vílbec a v neposlednej miere po· 
diel na prohlbova nl ma••xistiokého chli iJa n ln rozhlasovej práce. Pri tejto priloži· 
tosti usku točnil a sa s menovaným na 11ílde r ozhlasu malá beseda, kde sa táto 
práca - v takej časove j kontinuite u nás nevídaná - podm bnejšic hodnoti lo. 

Umenie popularizovat 
Ako vyzera la situácia na hudobnom 

ft·un te v čase, kecľ ste v j ft li 1950 uve
re,nili v časopise Slobodný r ozhlas svoj 
člá nok o J. S. Bachovi a od tej doby 
ste začali sftstavno spolupracova ť s hu
dobnou t•edakciou nášho r ozhlasu? 

- K spolupráci ma pt·izvall vtedajsf 
redaktori hudobného vysielania ]at·osiav 
volek, Vlastimil Horák a Vit Ch lup. Už 
vtedy boli dobre spoločensky zoriento· 
vani a moju prvú spolup1·ácu chantkte
rlzovail asi v tom zmysle, že sa obrcl· 
CllJú na nových spolupracovnikov, ktor! 
nlilJ(l vedomosti a ktor! by mail parnú· 
hut spoiuzal>czpečovaf novú rozh lAsovú 
liniu. V pozad! tejto iniclatfvy bol vto
daJsf séf hudobného vysl!llllnla brntislav
!okeho rozhlasu Si mon jurovsl(ý a pred 
lllldOIJnou redakciou sa vynárali novú 
povmnostl. Bolo treba ovela intcnzívnLj· 
sie populat·izovaf hudobnO hodnoty, zbu· 
vova! ľudi st1·achu pred sonátami, sym
lontaml a operami, postaviť sa jedno
tnnčnc na stanovisko pokroku a zač11t 
hlttcitlf ozajstné hodnoty i v nasej s lo· 
vunskej tvo1·be, propagovať ich a veri( v 
rOZ\'Oj slovenskeJ hudby, Spomfna nit sku
JlliHI a spolu s nimi l n iekoľko clal
sich mladých muzlkológov sa oddnnc 
,.vrhla'' do propagačneJ práce a v rozhltt· 
Súvej st t·uktúre bolo al<osi zrnztl viac 
prlestot·u pro propagáciu hudobných hod· 
nell. Začali sme najskôr propagova! n 
V)'svetlovať hudobných veltkánov, o nic
čo neskôr l diela nastch skladatelov, 
dos l sa hovorilo o českých hudobn} ch 
klasll..ach, obnovovala sa znovu konti
nuita slovenskej a českej hudobnej vzde
lunostl. Bola to práca velmi radostml, 
čo Isto súvtsclo l s radostnou u tmosfó· 
rou prvej etapy budovaniu soclnilzmu u 
nás a s vtedajsfml vclkymi Ctspechml 
nui>cj republiky. Kto si poZt'ie kópie tých
to t•elácii zisti, ako smo sa snažili mar· 
xl sticky vysvetrovar hudobných géniov 
a Ich tvorbu, proste ako v pozad! bola 
snaha vidief z nových pozicii hudobný 
vyvoj, tradfcle, celkové prúdenie, ale l 
jednotlivých tvorcov. 

Zhodou okolnosjl ste sa dostali v r o
koch 1956-62 na ču l o sym[onlckého a 
upernóho vysielaniu a i stý čas i na čelu 

celého hudobného vys ielania. O čo stu 
sa vtedy snaži li a čo považujete za po
zitívum tejto etapy? 

- Tak ako pokračovala socialistická 
výstavba vlasti, tak sa prehlbovala a do· 
tvilt·a la struktúra tt možnosti hudobncho 
vysielania. Táto etapa bola charaktcrls· 
tická svojou ot·lentáclou na domáce hod· 
noty, lntenzfvne sme sa venovali cralsc] 
popularizácii svetovej tvorby a do práco 
11 programu relácii vstt:tplli hlbi.le kon· 
takty s klastkml hudby 20. storočia. No
bola to náhoda, prichádzalo to zukomtc, 
V tejto etape sa celá nasu hudobná kul· 
túra tlostalu vine do kontaktov s tvorbou 
~u·avln~kého, )un<ičku, llindomithu, Bur
tOka, ľrokofiovn, Sostakoviču, ale l Orffu, 
Lol>osa ll ďulšich. Mal som pocit a so 
mnou už aJ dobrá desiatkfl kvulitnych 
•nladsfch •·ednktorov, že slúžime dobrej 
veci. Pum!ltám sa, ako cely redukčný ko
lckt!v, v ktorom boli mnoh! mladsf ro
dakto•·!, dychllvi po poznatkoch, orgunl· 
zovane preni kol do tvorby Skrlnbtllll, 
~uka u Mahlera a svoje novO poznutky 
zučal uploliiOVať l vo vyste lanl. Vano· 
bliita pt·ogrumov sa na pochode živo
tom prehlbilu, úgine novym typom pru
~ramov boli koncet·tné prenosy zo zavo
dov, čo dobre korespondovalo s liniou 
strany u snahou ncľormítlne pribllžovnC 
hudobné hodnoty najstrsfm v1·stvám. 
Vždy som v túto možnosť veril, vtdy 
som bol presvedčený, že spoločnost mu 
tol ko sil u moznosti a človek s(lm je tuk 
vnímuvy a tvárny, že mu motno prt · 
bližiť utnelccké hodnoty. Viacer! z mo
jich r edaktorov sa zučall vtedy venovdf 
opernym zostnhom a zd<i su mi, ~e priam 
"lavinovlte" zucall mlSmu posiuc lHli:ovl 
odkrývať opemé hodnoty. Bol to vtcdv 
skvelý redakčný kolcktiv, na ktory niJ 
spomlnum. 

eskôr ste využil i svoje skúsenosti pl'i 
vytvár ani rôznych ltndo bnu-rozh lasuvýc h 
eykiO\', čo nt•č lte bula vys~ia l orn1a spo
luprácu s rozhlasom a výhudnej~in moi· 
nosť esteticky vplývať na rozhlasového 
pos l uc háča. 

- V určitej etupe som hol "JubtieJ· 
nyrn" spoluprucovnlkom hudobneho vy-

Malé jubileum 
ostravského 
Janáčkovho mája 

Už po platy raz sa v máji a začiutkom JCtna konu l 
v Ostrave ]anáčkov máj, hudobný festival, ktorý nadvia
zal na dlhoročn(t tradlclu Ostravských máJOV. Tohto
ročn(: ostravské hudobné slávnosti sa uskutočni li v ču
se od 14. mája do 4. júna a v Ich rámci bolo tentoraz 
sedem symfonických a rovnaký počet komorných kon
certov, jeden koncert zborový a štyri opcmé a baletné 
predstavenia v ostravskom Stl!lnom divadle. 

slelanla. Robil som t otiž ~a sto relácie k 
zlvotnym jubtleám hudobnych umelcov, 
co pre mi1a znamenalo ak9sl z..ivllzok 
priblizlt poslucháčovi pr ostt·ednictvom 
r ozh lusovcj relácie hodnoty toho-ktorého 
umelca a upozornlt na jeho kult Ct t·no· 
politický význam. Tak som pt•ipravll t•ad 
JUbileJných ro lácH o šostakovičovl, Pro· 
kofievovl, janáčkovi, Novákovi, Sucho· 
itovi, Flblchovi, Ostrčilovi, Kabalevskom, 
l:lt•lttenovl, Wagnerovl a Iných. Veľmi rad 
spomínrlm na relácie, v ktorých som po· 
siuch<ičovl približova l svoje stretnutia 
s významnými hudobnými osobnostamt 
dneska čl už doma alebo v zaht·aniti. 
l'osiucháčt tieto relácie prljfmall s vel· ., 
kou vďačnosťou a ja som mal zase dobrý 
pocit, že sa niekomu vyznávam zo svo
JICh radostných a úprimných zá2i t kov, 
citov, skúsenosti a myšlienok. V ďa lšo! 
etape som potom pri prav il podYa mojeJ 
knihy Hudobné rezldancle na západnom 
Slovensku rozsiahly cyklus, k torý hod· 
notill pozitlvne najm11 v okresoch a na 
zAklada knihy 1 rozhlasového cyklu ve
novali neraz miestn i funkcionári zvý
i.enú pozol'llost renovácii rôznych kaš· 
uerov alebo Iných objektov. Od tohto 
cyklu bol už Iba krOčlk k cyk lu lludob· 
ny zemepis Slovenska. 

V posledných siedmich rokoch ste s íí· 
stavnu autorom cyklov Tri otázky pre 
vás, k tOI'Ý sa neskôr premenil na Dia· 
l úgy s hudbou. Pova! ujete tieto cyk ly 
za akýsi vrchol vai ej doterajAoj spoluprá· 
ce s rozhlasom ? 

- l< týmto cyklom ma pl'izvall •·edok
torky Olga Odzganová a Zdenka Berná
tová a muslm povedať, žo mi pon(tkli 
možnosť rea lizovať akúsi vnútornú pred· 
stavu, ktorú som dlho nosil v sebe. 
1\nždá z relácii má kvfzové jadro, dalej 
pt·odstavuje spičkový ZjaV domftCej BI O· 
bo zahraničnej hudby, jeden čas smo 
tam uplatiJOvali l hudobný zemepis, v 
Ul'Čilých I'OkOCh sme zase UpOZOrÍIOVali 
na neznáme skladby n v posledných ro· 
koch spestru jeme reláciu vystúpením 
hosťa. Závažnosť cyklu vidim v tom, že 
tu už Ideme ku konkt·étnym skladbám, 
pt Ičom volim dosf nekonvečný hudobný 
mnteriál. Strukt(tt'a l'elácil je pest rá u 
kolekliv, ktorý Ich pripravuje, je zohra· 
t}•, čo, pravda, značne uľahčuje pokra· 
i::uvanie tHk dlhoclobóbo a ná ročného 
c.~kiu. Som hrdý na jm11 na to, ze sme 
sa za tolko rokov unl raz neopakovali, 
vždy sa snBžime byť novi a lnl a čo jo 
zvláš! cenné, m(lmc už verml širok9 
okruh pravidelných posl u cháčov, rudi, 
ktol'i s nami sympatizu jú, rudi, ktor! 
su vďačnf rozhlasu, že Ich esteticky 
vyzbrojil, spl'IJemnil Im život, da l Im po
ctt estetickej radosti a postlnil v nich 
ludské istoty. Mám z týchto cyklov ozdj 
rAdosť u uprlmnc poviem, že so tu ne
nutlm do akademických formu lácii, altl 
Vi.etko SVOJO úsilie podrl!lďujem ustuchti· 
lému propagačnému zámeru. 

Zn 30 rokov t•·vale j spolulll'áce móile 
č l ovek !:o-to puvcdat' i k rozhlasovej mo· 

todol ógll, má pomet•ne vera skúsenu~ tl . 
k toré sú vo va~um prípade navyše pud · 
ložcné dlhoroi:nuu pedagogickou prácou 
a rozsiahlou muzikologit:kou činnosťou. 

Ako chcete využit v~etky t ieto att•ibúty 
k ďa lše j Stlolup•·áci s rozhlasom a jeho 
lmdobným vysielaním? 

- Nemll m rád ani v rozhlase "spoku· 
Iontov", ktorl chcCt ukáza( akúsi slovnú 
ekvtlib•·isllku, pričom strácajú zo zr e· 
teľa normálneho poslucháča, chcú ma· 
ntfcstovat viac soba nez slúiiť zamnru 
či clclu. Zostával som vzdy názor, i e 
rozhlas musi v prlmeronoj m1ere sluiiC l 
hudbe dneSka, ale pritom má vedecky 
diferencovať čo už je mimo hranic ko· 
munlkat lvnostt, kde je hudba mOdou, kde 
je už hlboko za okrajom nllrodn9ch po· 
trieb l potrieb socialistickej spoločnqsti. 
Som zvlášť citlivý na vzťah vefkých tra · 
dietl a st'tčasného umenia, som vyzncwa· 
tom teOrie, :le civilizácia l hudobná vzde· 
lanost sa vyvijajú v kontinuite, že ne· 
t reba veriť vo veľké vývinové skoky. 
Castejsie som formuloval názor, že tre
ba respektovať komunlkativno možno::.tl 
poslucháca, nenCttiť ho, uby z nejakých 
módnych dôvodov vsetkOmu pritahclvai, 
bol neúpritnný stlm k sebe l k druhym. 
Vidy som za to, aby ozuj veľký talent 
a lnvestovuná umelecká prúcu boli plne 
docenené, ale na druhej strune nevlr:m 
prepáči( rôzne umelecké šarlatanstvá, 
nedostatok umelechej práce, lacnO na
hrávanie módam, koketovanie so V~E't· 

kým, čo pt·ináf.o zo sveta hoci len malý 
vánok. Rád zdôr azií.ujom vlastenectvo, 
mum Ctprimnú radosť z domácich l!úd· 
nôt, OCetiUjem llsľachtilý pocit, S ktorým 
clovck pristupuje k násmu umeniu, ale 
nomúm rád tých, ktor! chcú pseudovlas
teneck9ml ft·ázaml zakryť domáce ne· 
dostatky, sú velmi kritick! k zahrnnl
člu a veľmi zhovievavr k tomu, čo vzni· 
ká doma. Vystúpil som viac razy na ve· 
rcJnosti proti vplyvom tých IdealistiC· 
kých estetik, ktoró nám chcú vsugero
vať, že vsetko v hudbe a umeni 20. sto· 

rocia 1e zlé, bezvýchodiskové, že tu nikde 
niet Istôt, pričom sami podliehame kde
Jak9m zvratom. Toto myslenie rozkladá 
pozitfvnu koncepciu našej kultúry. Vi· 
tlime hodnoty široko okolo seba, dávame 
i.lroky priestor pozltivnemu umemu, kto
ré nás zusfachťu]c, sprijcmtJuje chvtle 
kontempiácll, robi nas hodnotnejšimi. S 
touto estetickou predstavou slávim svoJe 
30-t·očné Jubileum spolupráce s Cs. roz
hlasom v Bratislave a rozmysľam, .::o 
som este dlzný rozhlasu, kdo by mal 
zazmr.ť mój hlus a kdo by som uplut
ntl svoje dlhorocné skil!oenostl. 

Záznam z besedy. ( Redakcia l 

K. Jakowicz ako umelec s krci ~ny m, lahodne WCJUllll l 
tónom, Jlrccltcnym muztkuntsk}lll prejavom u V} nlka· 
JÍICou technikou. 

Velmi dobru út·ovr.il mul ttez koncert ]an.ii:kovcj ľil· 
harmOnie s dirigcnhJm j . Oan iclnm (<!U. 5.) , 11.1 kt01·um 
zaznelo vetlľn Ovoi·~kovhu V i u l ončc l uvé hu koncertu (sÍl· 
l ist ka N. Gntmanuvú - ZSSR), Než knn tátu J. l'aucr.t 
VoHim vás lidé (sólist i E. Kincluvlí, l.\1. Kuzc lský, P. Ce l'· 
v inka, Ost t·uvský [i Jhurnwnlcký zbur, zbunnajstl!t' P. Skd· 
rohlld ). NuJiepsi vykon vsak puduiu janai: kova ftlhanH<l· 
nla na :r.ávcrecnum koncct·te (.J. ll.) . Umeletky ~!if ut·· 
chestra zns!Ctžilý umelec dr . O. Trh lík zvolil prugralll pi· 
ne zod poved u jCtci koncepctl fcsllva lu, konaného v julli· 
lejnom roku oslobodenia Ceskoslovcnska Sovtetskou ttr· 
mádou. Husitský cho•·ál v Sukovej symfonickej básn i 
Praga l v PI'Ur oct vc Libu~e zo Smetanovej •·ovnumcnHc j 
oper y (s vý borne disponovanou zasl. umel kyitou . Knip
l uvou) tvorili spolu s ruskou monumcnta lllou Musvrg· 
ského Kartin iuk lcleovft kostru tohto večera. Orchc:-oll!t' 
hral uvoľnene a vl.ctky sOia dychových nástrojov, kto· 
rým! purtll(li'H tohto Ruv!'lo~ho ,.lnst t·umontačného skvos
tu" prlumo hýri, vysl. vy•oika jú co. Sulfdnu Jostivulovú 
(troveit mail i vystúpenia olomouckej Moravskej filhar
mónie (dirigent V. Micka , sólistu P. ToperCZIH') " So
fiJskej filharmónie (clirlgcnt n(Jrodný umelec K ll jev) . 

Tradične býva na janáčkových májoch poslucháčskym 
"mugnetom'' vystúpenie nlektoróho zo Splčkových soviet· 
skych symfonických telies. Tohto roku to bol Státny 
akademický orchest e1· Leningradskej filharmónie, vede
ný národným umel com ZSSR A. ]unsonsom, ktorý ntnl 
teu toruz v Ostrave dva koncet·ty 25. a 26. má)fl. Lc
ntngradských symfomkov sme v Ostrave prlvftuli uZ 
treti raz. Vždy pritom obdivujeme sýty zvuk siáclkov, lcll 
velké dynumické rozp11tie, lntooačnú Istotu plechovej 
dychovej sekcie. V!letky tieto technické predpokludy 
umocnené umeleckou l sk ľlvosťo u a muzlkálnosťou hra
čov l dtrigonta su tohto roku obzvlásť prejavili v Inter· 
pretúctl Sostakovi čovej VII. sym[únie ,.Leningradskej", 
v Cajkovsk ého I V. symfónii r mol a ďaiSfch skladbách. 
Huslista V. Tr etjakov. k torého sme už v Ostt·ave taklie.2 
počuli, 1 tentoraz s Leningradskou ftlhaľmónlou po· 
tvrdtl svoju vynikajúcu povesť v Brahmsovom Husfu 
vum koncerte D dtt l'. 

Zasl. umclkyiia Nadežda Kniplová vystúpila na zá\'e
rečnom koncerte Ja náčkovho mája. Snfmka: O. Brna 

Oproti symfonickým a zborovým koncr:rtom Srt koncot·· 
ty komornej hudby stretávoj(t v Ostrove vždy s ponHll' llO 
mHiým záujmom publiku. Tohto rolat, vďolw skutol:nc 
postľoj drumntllľgickej skladbe llbonontnýl.h komorných 
cyk lov a moi no tiež zásluhou toho, i1• temet· poiovtca 
tychto koncertov bola umlestncnl.l do Silhéi'uvickúllll 
zámku, zostali poslucháčmi nepovSimnuté tba dva klu· 
vit·ne recitály S. Fa lvaiho z Mn1l'nrsko a R. O. Aronsa 
z NDR, čo je skutočne skoda, prmoze obaJa - meno
vite vsak maďarský umelec - predčili očukávania a 
predviedli technicky vybrťtsené a s(Jstretlené výkony. 
Omnoho vllčsi záujem su sústredil na recitál kubánskeho 
g ttarlstu L. Bruuworu, na koncert sftčasnej hudby uspo
t•iadaný Zv11zom českých skladuterov a koncet·t ných 
umelcov, ďalej na koncert y Ostravského kva1·teta, Ko
morného orchest ra L. janáčku s čcm ba li stkou zasl. 
umel ky nou Z. R iii i čkovo 11 a P1•ažskéhu komurnéhn nr· 
ch ostra bez clh·igonta su sólistnm S. Buguni nm (k lav ír). 

Dnlsím lnterprellli::nc významným u najmtl d•·amatur
gilky vskutku OJOd tnelym koncertom, ktorý bol skuto~;
ne ozdobou tohtorocného ostravského festtvalu, bolo vy
stúpenie Sluvonského filharmonického zbor u (19. 5.) 
JlOd vedením jeho zbor majst ra L. l.\1á tla. Farebná ::.kúlo 
hlasov, intonačná 1stota, rytmická presnosť a starostil· 
vo prP.myslcná tcktonlckó výstavba monumentólnych diel 
zbornln)strom, to boli hlavné črty predvedenia Stravln· 
skŕito Svadby, Orlfovej Catulli Cat·mina (sóhsti V. Mlcjn
kova, A. Barová, M. švejda a R. Novák) a konečne 1 me
ktorých časti SuchoiJovho zborového cyklu O človeku. 

Domaca Ja náčkova fil harmónia vystúpila na festivale 
celkom tri razy. Na otváracom koncer te (14. 5. ) hrala 
pod vedenfm národného umel ca F. JUka. Skladba kon
certného programu bola dost nesúrodá, hoci konfrontá· 

cia jnnäcka, 1\iirlowtczu o Mnrtlnt• neholil IJez zauj íma 
vy~;h monwnluv. j.tntlckov mä1 JO ui tl'ildli::ue otvurnny 
j anúi!kuvuu Symfunicttuu u tnl< je toto d10lo ostrav:-.ké 
mu publiku dôverno zmime. Pravom sme preto boli zve
dav! na poi1at10 vyntkaJOCeho janiti:kovského d1rlgen 
ta Fr. ]!lka. Predvedenie bolo vybrusené, prepracované 
tlo v::.e tkych detailov, aj ked pôsobilo azda trocha 
, ,neučesanc''. Dtr•gotlt volil miernejsie tempá, v dôslcd ku 
toho skladba vyznolu akost zdrzanlivejšte a prflis dOs· 
tojne. Vynikajúcou prácou s orchestrom dosiahol Jílek 
nezvyčajného prečistonia faktúry diela. V dramatických 
miestach však boli trocha "zlomené splčky" Janáčkov
skej expresivity. Zato V. symfónia B. Martinti zaznela 
v pravom lesku. V Karlowiczovom Husrovom koncerte 
sa P.redstavu ostravskému ~ubllku ROlsk9. busltstu 

Programová pe:.it•osť, lradli·ne dubr.~ lnlr.rpt·ctacna 
uroveu väl:šllly festfvalovych koncertov, vysoku n<ivst.JV· 
nosť temer vi;etkých koncertnych poduJati, spolol!en
ská tiroveň koncertov i sprievodných okct! (okrem zna
menitej výstavy Leoš ]an<icek a Slovonsko, spoloi:ne 
pripraveneJ brnenským• a bratisl.•vskyml hudobnými his
torikmi a dvojdennou muzlkologlckou konferenciou na 
tému Cesko-ruské a ~eskoslovenskO·l;OVIetskn vzťahy v 
hudbe s účasťou popredných českých l n•ekoľko sloven
sk9ch hudobných vedcov) skutočne zaradujú Jan(lčkov 
máj - hudobný festival socialistických krajin v Ostra
ve - k najv9znamnejšlm hudobným slávnostiam v Ces
koslovensku, K. STEINMET~ 



K mimoriadne fispdnému zl\ jazdu Slovenskej f i lharm6nie do 
Japonska sa vracia me osobnými vyznaniami a hodnoliac1ml ko 
mentál'ml tr och hlavných aktérov zájazdu. (Red.) 

Riaditel Slovenske j fllharm6· 
ole dr. Ladislav Mokrý, CSc.: 

- Japonský zájazd Sloven
skej fi lharmónie možno právom 
označi ť mnohými uznanlivými, 
ba nadšenými epitelami. Zna
mená novú kvalitu nielen v his· 
tórll nášho orchestra, ale aj ce
l ej naile) hudobnej kultúr y, k to
rú SF nielen reprezen tu je, ale 
súčasne rozhodujúci m spôso· 
bom formuje. So základnými 
f aktom! o zájazde je naša hu· 
'dobná verejnost už oboznáme
ná, oddá sa však venovať po
zornosť niektorým všeobecnej· 
šlo platným poznatkom, ktoré 
prin iesol. 

Na prvom mieste t reba Iste 

listov, r esp. komorných telies 
(SKO) až napokon v tomto ro 
ku vyvrcholi la pozva ntm Slo· 
venskej fil harmónie. 
Veľmi dOiožllým predpokla

dom úspechu bola aj voľba l'e· 
pertoáru a dir igentov 1 sólls· 
tov. Na nevhodnO volbu pr o· 
gr amu toti ž v minulej sezóno 
v Japonsku doplatili 1 orchestr e 
s v!lčšou tradfctou a zvučnej
šfm menom než je Slovenská 
filharmónia, naprfklad London 
Symphony Orchestra so Sergm 
Cellbtdachem. Zák lad nášho re
pertoáru tvorllt diela českých 
klasikov - Bedi'lcha Smotanu 
a Antonfna Dvoi'áka - sklada
terov v Japonsku veľmi oblú
bených. Navyše na japonskom 

m~mP oc;ohitnťí rarlost. pretož,_ 
jehu uloha pr~.;~ad1t ~o v zápla· 
ve l<IOVII'I!>(ov z ce lého sveta, 
hosťujúcich v Japonsku , nemoh· 
la byť ľa hká. 

Napokon e~te jedno ponauče
nie z ja ponského zájazdu -
azda to najdôl eZilejsle. Ukáza
lo sa, že Slovensklí fi l harmónia 
je skvelý, umelecky veľm1 zod
povedn9 a d isciplinovaný ko
loktrv, schopný l v mimoriad ne 
ťažkých podmienkach (mám nn 
mysli no jmU medzinárodnO kon
kurenciu 1 pra videlne podúva ť 
vrchol né v ykony a skvelo re· 
prczentovn t našu soc in IJsticl<ú 
vlast. V Japonsku sa ohi\orn 
preskúšal i n ielen umclcck6, ale 
aj morá lne a vôfovO vlastnost! 
or chestra, ktorý po mesačnom 
volmi vyčerpávajúcom zájazde 
do Talianska a Iba týždennom, 
tvr dou pr ácou naplnenom poby· 

Zas l. umelec Zdenek Ko~ ler dirigoval v Japonsku 9 z 15 konccr· 
tov Slovenskej filharmónie. 

Slovenská filharmónia v japonsku 
ešte l ullcomi tejto dnes ex· 
torncj stvx·ti Tok1a. Sympatie, 
s kturymt orchester pr iJal v má· 
Jl 19ll!J mu te pr vó pu hustl n~ké 
vystúpo111u v Bratislave, sa v 
pneiJoh.u ďa lsic h t•ok ov vyvmu-
11 v k rlísny fudsky vz ta h or· 
chest ru l jednotlivcov k ho::.t u· 
JUCcmu dirigentovi, k torý lto s 
rndo~ tou opUtu jc. !:i pul uprlíco v 
lc)tu utmusférc uz zrod llu ce lý 
rad zrelých plodov, z ktu i'Y'-h 
Japonsk y zújuzd nose pnn tof~ké 
J)lllO - myslím sl - prinuj· 
mc nsom potvrdi l. V~d y som ~a 
na kuzli (l spoluprll cu su Sloven· 
skou filharmóniou s r 11dostou 
pnp!'OVOVUI a vys iCdOk japOII· 
ského zújnzd u potvrdil, pn:co 
l omu tuk bo lo. Lepsie poveda· 
nl'! , proco tomu tuk jo a budo 
- vel'fm - l naďa lej . 

S pozorným a v ni mavym ubcccnsl vum sa strelia Slovenská fii 
Jlol' lllónia v Japonsku pl'i ka:illom svojom vystupcni. Snimka z11• 

chytáva aplaudujúce obecenstvu po koncerte v Osake. 

vyzdvihnúť skutočn ost, že ná
roé né japonskO publi lw m - a 
tu ncmäm na mysli Iba ntiVSIOV· 
m hov naslch koncertov, ule 111 
pu~luchačov rozhla~u a telcvl· 
zw - zlskalo plnšl obraz o 
r olložcnl s(i ~účasncj éeskoslo
vuusl<cj hudobnej ku lt (lry, pri · 
com kultúrnopoll ticky význam· 
n y je fakt, ze vznik a vyvoj S lo· 
VUII~kej fílhal'lllÓnltJ ~ŕl V jUpUn· 
~ku chápali v úzkeJ vUzbc na 
socln llstickó premeny nasej 
::.po lačnosti. 

IJulslm poznatkom jo fakt, že 
pre~udiť sa v takom náruénom 
l orC:ne, akým jo súčasnO Jnpun
~ko, otvorenO prllevu toho naj· 
IPp:.lt!hO, tím súčnsny hudobný 
svnt disponuje, možno Ion na 
z<~ k Inde systematického koor
d movoného úsilia. V našom pri· 
podo to znamenalo vlucroč nO 
pr l pravu it spoluprácu medzi 
Slovenskou filharmóniou, Slov
k oncertom a Opusom. Osobitne 
t rehu vyzdvihnúť význam gra· 
mofónových nahrávok, ktoré 
Opus v úzkej spolu pr{lcl s vý· 
znamnou japonskou f i rmou Vie· 
t or (gramofónová produkcia 
V ictora je jedným z odvetv! 
člnnostl tohto prlemyslového 
giga ntu, známeho u nás naj· 
mlJ ako výrobcu špičkových 
r ozh !osových, gramafónových, 
magnetofónových a telev!znych 
výrohkov, predávaných pod 
znnčkou JVC - japan VIctor 
Compa ny l už viac rokov za
llrzprčujc pre japonský trh vo 
fo rme preda ja Hee ne lf. Naše 
snlmky českej klasiky l zo sve
tov(! ho repertoáru, ale aj naprf· 
k lod promová plat ila Jána Cik· 
k oril, vychádza jú v j aponsku v 
n i\d herne j adjustácii a Ich p ri · 
t omnost na tamojšom preboha· 
t om trhu cftlť. Tým viac, že 
Im vr.nujo nemalú pozornosť aJ 
oci iJ!ll'lld tlač, k t01·<í ll !lpr!klad 
v m.t)i t. r. označ llo n a~u na
hr<tvku janáčkovej Glagolsk ej 
omso (dir iguJe nlír. umel ec La· 
d1siHV Slov<ik] za JCdnu z naj· 
cr nnrJi.lch l mportovanych na· 
hritvok. Podohný význam mala 
al V I acročnú spolupr(lca Slov
konl'ertu s vcfkou japonskou 
agPntúrou Japan Arts Corpora
tion, k torá sprvu viedla k vy
sloniu naši Ch dirigen tov ( na l· 
mä Ladislava Slováka) a só· 

trhu sa predávaJú n.t~e sním· 
l-y kompletu !:imetunuvej MOJCJ 
v la:,tt 1 Dvurú kuvych symlouil , 
IHthrunó s d1ngcntom zusl. u
melcom Zdcilkom Kosierom. 
Kosier je V j ll pUnskU IIC!>Ill iOl'· 
nn populárny a P<~ t r! k IIHJ· 
uznnvuneJsfm svetovym d1ngen
tu111 súčusnost 1 . Avsnk VHII' n•!/. 
prfl<~illvusť )Cho menu o úspc· 
r:hu deviatiCh z piltnusu ch JU· 
punsk ých koncertov !:il,., k turó 
Kosier dl rlguvul, ptisohl lu ukul· 
nosť, ze medzi d1ngnntom a or · 
chest rom je Jt•d i ncčná atmosfét·a 
unwle!.l;ého purozume111a u ll l· 
splnh:te. To, éo sme neraz 11 0 
1\oi;lerovýrh koncertoch so Slo· 
venskou !llhu rmónlou zuzi ll 11] 
u nAs domn, č l naprl k lod na 
Pražskej Ja l·i, v Japonsku kul
ml novulo. Bull to nc•wiJudnutcr
né okn mt hy vrcholného tvori· 
vého vzopnutia, k torO v anfl· 
loch orchesu·a navždy zostanú 
vrchuln)'ml udalosťam i. Nie 
dlv, že núvštcvnfcl koncertu s i 
vy•nucovall každý raz n lckof· 
ko prfduvkov a že dir igent sa 
musel niekedy až tr l násfkr lí t 
prisf poďukovat za frenetický 
potlP.sk. Na koncerty v Tokiu 
čl v Jokohame, kdo sa publl· 
kum s di l'igcn tom a or chestrom 
nevedelo rozl účiť, I sto žiadny 
účast n!k zájazdu ni kdy neza
budne. 

Velmi šťastná bola aj vofba 
dirigenta Kon I čiro Kol>a jašlho, 
ktorý po úspechoch v Európe 
z! ska va stá lo väčš! rešpekt a 
uznanie aj doma a vďaka svo
jOJ eruptfvncj osobnosti pred
stavil Iné stránky umonia Slo· 
vonskej f i lharmónie než po
vedzme Kosier . 

Vefml významné úlohy pr i· 
padli aj šófd irtgcntovl SF nú· 
rod nómu umnlcovi J,nd lslavov l 
Slovákovi, k torý okrom iného 
dirigoval tok iJsky kone;cn·t pro· 
n.i saný tc lcv!zlou. Na progrH· 
mc tohto koncm·tu IJoll II J Cik· 
kcrove Spomwnky. Potvrdením 
uznama Slov;i kovmu dtrl~rnt· 
skomu umeniu bol a 1~ t o Aj skn· 
točn osť, zo ho pozva ll na ďA l· 
810 t urnó s japonskými orches
trami. 

So Slovenskou filharmóniou v 
japonsku debutoval náš sólista 
Mm·iií n Lapšonský. Bol to de· 
but viac ako úspe~ný, z 'oho 

to doma doki1za1 celý cľalsf me
siac hrať tuk, ako azda 111hdy 
prccl tym. Tento prevzacny ka· 
pil u l umelockých úspochuv, al u 
<t j hrdust1 n<t vlastné schopno:-;· 
ti <t zdravOho umeleck(•ho seb<~· 
vedonua treba kull iVUV<Il o pru· 
h i iJuv<t ť a j doma, kde hazJy 
k oncert, puchopltcľnu, nenHiio 
muť utmusléru typ1ckú pre Ju· 
panský zájazd. 

Japonci ~~~ voči Slovenskej 
fii !Htrmónll prejuvlli ahu m1mu· 
I'IUdllC SlUrU~t iJV ( hUSlllOiJU U 

dukunu l! orgunlzáturl. Procov
nicl agentúry japan l\1'l S na čo· 
lo s JO] r1Ud 1tefum Nakatum 
perfoktnu zubezpočtll kaidy de· 
taJI , tukw celý Zú JUZd probio· 
hol bez nu jmenslch pi'Oblémuv 
u ťazkostl. Osobitne milé ba l l 
pr eja vy záuJinu a sympJtll zo 
strany publ iku 1 ko legov - v 
tomto oh lndo nezabudnu teľn ým 
zúžltkom zostane p riuteľshO 
sl !'ctnutle, nu k tor é nás orches· 
tor pozval Tokyo Metropollt<Jn 
Orchest ra (Kosier je stálym 
hosťom tohto vym ka juceho S li· 
bor u, znúnwho u nús z hosťo 
vania m1 BI IS). Prlwučný vsak 
bol aJ zllujem jA pou~kých IJU· 
dohnikov zlskať čo ll!IJViac pu 
znatkuv o lnform<H'If od n<~:.lt,;li 
hi'Učuv, k tor! s11 uspu1'1 na nie· 
ko ľko hodin sWvuli pecl ugógnll 
l>VOjl1o nAstroju. Con fmo sl at 
pozvanie Filharmunickúho 
kvartetu nu koncert pre pos lu
r húéov nnjväéscj ja ponskej hu· 
clubnoj HkHdómic Musushlno, 
k tor !'!ho su zúčastnili 111 éleuo-

prcdvcdonio. Orchester 1111 svn· 
jum prvom zftjuzdo du JUtJIIn· 
ska sn Jll'edstavil aku sí1bol' 
nadšených a vil' lnnznych hrú· 
l:ov, kiUI'Ý súdiac JlUdfa ová
cii publika a počtu pddavkuv 
bude opät vitoný kedykoľvek a 
s a kým koľv ek lli'IIIJ I'UIIIum " . 

Diriguut, zuslúiilý umelec 
Zdenek KošJcl': 

- Prvý zájazd S loven~keJ !i l· 
harmónie do Japonsko bol sú· 
t'u~ne mojou jodena~tou cestou 
du tejtO ZUII)imuvej kr<I JI IIY, 
Tym v iuc mózem purovnlívu f 
úspech nái.ho orchestra s 
úspechmi celého rudu význam· 
ných svetových tollcs. Svoj 
ilspech sl Slovenski1 f llhH I'IIlÓ· 
nin plno zosl úžilu. Trocha jej 
nzda pomohol l moment pro· 
kvupcnlo: orchester bol v kra
jine pr vý raz a poslucháči ho 
poznali za ttal Iba z gramofó· 
nových nahr ávok. Orchestr álne 
telesá, ktor ých vynikujúce rnc· 
Dú mujO UŽ dlhOI'OČil Ú trad fC IU, 
vy~tupuj(l neraz na pód iu vor
mi suverénne až c hlud no a zo· 
z[najLI Zll SVOJe vynl l<ajOce Vý· 
I<Ony zusl llzcné vcfkO, ovšcm 
n1koho neprekvapU JUCC úspc· 
chy. Slovenská fll hurmónla sH 
naproti tomu pustila do svo
j iCh posl uchAčov s takou chu· 
ťo u a vor vou, že to korek tných, 
ale vnlmavých Japoncov úpln e 
vyvied lo z miery. 

Istota, s ktorou boli zahrn té 
or chest r áln e sóla, dynamická a 
l nt onač nó vyrovnnnosf dycho· 
vých skupin, zvuk sl{l č i k ov a 

Záber z vystúpenia Slovenskej [ilharmú nie ll. júna v Osake. 

vla ja panskej spoločnost i Sme· 
tona - IJvoi·Jk - j an<H:ck (o. 
l. na i10111 odznelo kvurteto 
Mu runu Burlusa l. 

Na ZiiVCl' 8SPOii dva Ci táty l 

nes početných joponskych kri 
tik , k toré počfnajúc úvodnou 
tlaéovou kon ferenciou sústavne 
In formovali 1:1 hodnotili zlíjuzd 
!:i lovonskeJ f i l ha rmóni e. Novi ny 
Yomiurl Shlmbun, vychádzajúcu 
v mi liónovom nák lade o. l. 
konstatovall: " Za posl edných 
dvanásť mesiacov hosťoval v 
Japonsk,u rad významných or· 
chestrov, ktoré vliak neraz hra· 
li bez napätia a eltinu. O to 
sviežej§le pôsobila nadšená hra 
slovenského orchestra". V an 
glickom vydanf nov!n Mal nlch1 
Da il y News nadšený kriti k ho· 
vor!: " Slovenský filharmonický 
n1·chestcr, vedený Zdeiikom 
Košlcrom, poč uli pusluchál; i 
Jll'Cplneuej ľukyu Jluukan Kan· 
kun ( ll<l)VLii:i)lél kOilCCI'tllá Sll311 

nielen v fuponsku, alo OJ na 
celom Uu lekom Vyrhcidel vo 
vy ni ka j(tcoul a pamätihodnom 
JII'Odvcdcni Smclauuvej Mujc j 
vlasti. llndha, JWzustl'ivujfu:a zn 
~icstich symfouických 1Jasn1, 
hola za hr aná s brium, vcfkym 
d1lrazom na detail o absolúl· 
nym zaujatim každého č lena 
ot·chestra. Predstavi li ju exem· 
plárnym sp6sohom a koncert 
mal vletky_ anakr. ideálneho 

Ich sýty tón v espresfvnych 
pasážach, vrelosť prejavu l za
uJatie pre atmos féru menov1to 
Dvoi·iíkoveJ u SmotAnovej hud· 
IJy - k tor á je IJ I!zka nielen 
nám, ale všetkým pr irodzene 
vnlmajilclm luďom na svete -
to sú eplte tá, k tor é som počul 
po každom našom koncerte z 
úst posluchlíčov a č!tum Ich l 
v doplsoch, ktoré od tých čias 
dostávam od svoj ich prlatelov. 

Slovenská f ilharmónia zane
chala už pri svo jom prvom hos
ťova nl v Japonsku trval(( a hl· 
bokO stopu. Atmosféru tohto or 
chestra je vP.lml bl!zka l mo je j 
predstave o spolupráci dl rlgcn· 
ta s orchestrom. Pri skúskach 
býva ešto možnos ť vhodne vo 
leným slovom sl vyži ad ať odpo
vedajúci hudobný výraz. V prle· 
hchu koncertu už to môžu byf 
len letmú, lnspu·u j(lcc strctnu 
tlil pohľadov. l n~ p lrativnr. z 
oboch strú n - od cl lrlgcnt<J l ?. 

orclwstru. Azdu preto mohol 
smulok 11 lút.ba 10. SlOvonskO· 
ho tancu zaznieť s !akou vý
l'rtznou inlcnzitou (u p1·fdHv l; n 
skutoi; nJ• neobvyklou ] a hur l<ll 
r udosll l l.V. !:irbsk!'!ho ko la (to 
1wc c. l'i l s<~ tak prehnala, zo 
sme s1 ju nakoniec uvedomil i 
ai v ďalSeJ bOr ke - aplauz!, 
ktorý v Yokohamc dokonca 
sprevádza l účlnlsu j úclch členov 
orchestra d do autobusov. ba 

Klavirista Marián Lapšauský, 
sólista Slovenskej fllharm6nir. : 

- Zájazd do juponska bol 
na j v!lčsou za ťazkávo j(lcou sk u fi · 
kou v mojej doterajšej kcu·l(! ru. 
Pred náročným, ale nesmierne 
vnl mnvým japonským publikum 
som sa pr edstavi l na deslo tl c ll 
koncertoch so štyrmi r ôznymi 
pr ogramami. S japonsk ými or· 
chestraml (Tokyo Metr opolitan 
Symphony Orchest ra - dlr. Z. 
Košlor, Kjóto Munlcipal Sym· 
phony Orchest ra - dr. L. Slo· 
vák ), ktorých úrovc!J ma veľ· 
mi p t·fjemne prekvapila, som 
hral Grlegov Klavfrny koncer t 
a mol, s výborne hraj úc.ou Slo· 
vcnskou filharmóniou a dlľl· 
gcntom L. Slovákom ll. k lav!r· 
ny konce1•t c mol S. Rachmanl· 
nova (ktorý som, mimochodom, 
na želanie japonskeJ agentúry 
zača l št udovať v jan uári 1980 ], 
a nakoniec to na jťažšie - sty· 
ri r ecitá ly v Tokiu. A J nap1·iek 

Snfmky: Arch!v Z. Košlera 

poci tu veľkej zodpovednosti a 
nev!iham pov!:!duť- aj u rč itého 
strachu, moje výkony v Japon· 
sku pr iaznivo ovplyvnilo vera 
fHkto1·ov: vynika júco sá l y, ver
ml dobrO nast ro Jo ( už mcswc 
pred tu rné prišlo! z Japonska 
dopyt, v okeJ presnej vysk o 
chcem moť na ladené kluvlry J, 
veľmi početné a pozorné pu b· 
llkum a napokon dobrá pripra
va a propagácia koncertov zo 
st rany obidvoch zúčastnen 5•ch 
ugentOr l fi rm y Victor , u kto· 
re] vysll dve mo jo p latne ( ď!d· 
šiu. s P. Schrelerom vydu la Co· 
l um bln ), to všetko pomohlo k 
tomu. že s mojimi výkonmi oo
la Ja ponska kritika spokojná. 
Pre zn u jlmuvosf eš te uvádzom, 
že s(lčasnc so mnou boli v In· 
ponsku na turné klavil' istl j . 
Mog llcvsk l j, V. M konazl , M. 
Plelfiov, 1\. Schlfr a U. Dltlltc ľ. 
j.tponské pulll lkum si 11111 na· 
oza j 7. collo vybo i 'Hť. V týlll· 
lo suvlslostlac h pre to JJotestn 
slova, ktorO nap1~0 1 krlllk v 
čnsoplf.o Tokyo Mot ropoil ldll 
(29. m<ljrl 1980 ]· " LUJI~UJISký je 
l olcnl, klm·ý lime uhjavili pu 
dlh11111 JtllS IUJJC " 4\dhr. t' llé" 111 
jediné sfuvu. kto1· ŕ. mílžr vy
slihuú( jeho výrečný p1·r,jav, 
ktUl'Ý dojal posfuchtil:ov, majú· 
ci zároveii dobrú kontl'ul u trb· 
lietavej techniky, zvuku, temp 
a apôaobu spievania ••• " 



.K životnému 
jubileu 
skladateľa 

zl1fva, klor9ml Jubilant ovplyvnil a 
ovplyvnuJe nasu sth~usnú tvorbu. 

Predovsetkým v &rct pllJáCIJ Stravinské
ho nezľahčuje kompoz1čné remeslo, dls· 
ciplfnu. sebakontrol u. Stlm pfšP. málo a 
anla aj s pochybnosťnmi. Dnes Je na
nitjvyš ddležitý tento pos to j, tvoriaci hrá
dzu Inflačným pokusom - s ním sú
visi tiež presvedčenie, že hudba musi 

Romana Bergera 
mat pol'lndok a sys tém, ze nic je ab
~olútne slobodným, ľubovoľne kreovaným 
fenoménom. 

sólov9m nástrojom. Askéza vObec aj v 
wých stránkach, nielen Inštrumentácii, 
Je pre Bergerovu hudbu mimoriadne dO· 
Ježllá. Napriklad výrazový kontrast v Je• 
ho ponlman! nie je protikladom odllš· 
ných ent!t, a le viac rozporom vnlltrl je· 
dme]. Podobne subtllne modeluJe všet· 
ky parametre, vyberajúc sl (l:asto čim 
obťažnejšie slluAcle a riešenia. V posled· 
nom tvorivom obdobi (od Mementa] na. 
dobudol skladaterov rukopis - zda· sa 
- niektoré nové črty, ktoré sl bude 
možné potvrdiť až pri jeho· nasledujú• 
clch skladbách: pribral do svojho kon• 
zekventného štýlu prvky výraznejšie ma• 
llarske, impulz!vnejsle, barokové. Napi• 
nen1e tej to domnienky, vzišlej z niekto• 
r ých sugestlvnych plôch Mementa, by. 
bolo nesporne novou kapitolou v jeho 
tvorivom v9vlne. 

J{oman Berger sa do vývinu novej slo
vnnskeJ hudby zaplsal vlaceJ•ýml vyraz
nynll tvorivyml činmi, vcfaka ktorým :.a 
tdi1 ve ľkeJ autonte nielen vo svojom ge
\HJI'al:nom okruhu, ale aj v fm š!ch relá· 
cil\ch. V historicky nevyhnutnom, hoCi 
nie vidy hladkom procese konštituovania 
nových este tických progrumov, ktoré by 
~~·tvArali žiadúcu a zlvotodarnú proti
vt~hu ku už u nás jestvujúcim a kochf!
kovanym kom pozi čným snnžcnJ.tm, to· 
hral R. Berger ako teoretik l tvorcu ne
m.llú úlohu. j eho Transfnrma clc pre or· 
ehe:>ter sa stali priam exemplárnou 
ukil'-kou tvorivej potrnc1e generácie na
stu pu JÚCeJ do ii vot a zač l at kom sesťdesJH
t \'Ch rokov. Rovna!m viaceré jeho fundu
V<tné analýZ\' nmll pre ro f lrkt uvan1r. hud
by vo všetkych Jel polohuch prlckopnic· 
hv vyznam. Päldesilftnik R. Berger [9. !!.] 
mtl za sebou veľké penzum sustrr.dencj 
prlíce tak vázncho a závnzn6ho clmrn ktc
ľll l vzhľadom na úlol1y, aké sl kladie 
i net spôsobv riešeni], že by bolo ne
úctrJu pokllsať sa Ju vyčerpávajúco ziJod· 
nulit IHJ ma lom prieslore. Bude leps1e 
p1 1pomenut lliCkolko sku toč nost i, tie po-

Okrem tohto etického momentu kom
pozil:ncj l:innosti je vždy ddležité, aký
mi estetickými princfpmi sn autor ri a
dl. Práve ony koniec-koncov rozhodu jti 
o chorakterc a náplni umeleckMw die· 
la. Este tiku R. Bcrgr.ra vychlldzu z naj
hodnotnCJi>lch snáh 20. storoč111 domit
cej 1 zahramčncj proveniencie bez to· 
hu, nby niektorému prúdu eklekticky 
podllehdl. 'traduje sa, ie vera z!ska l z 
podnetov tzv. poľskej ~koly, ale túto 
hypot6zu zatiaľ nikto ncvcrifikoval. Sku t· 
pnchadzaJú do úv u hy Schônberg l prdV· 
dH , domýslany, skôr Jeho myslen JC ako 
iludiJa J, pozdny Stravinsktj a potom du
chovnts nkllv1ty mlmoumulec;k6. Prlive z 
nich ta?.! impulzy k mnoh}•m svopm hu
dobnym rir.i.eniHnl, ci už 1dr o sen110tik u, 
León u 1nformucH alr.IJu tr.ónu systémov. 
Snmotný i:.tý l tormovan1a hudobuého ma
terlúlu neprei:.1el u Borgera - od jeho 
sklddnwfských za l: iH tkov až podnes -
\' iiČSIIlll molllllk~ICI<1m1. Aj IO svedč[ O 
tom, že nové 11npulzy Im plan toval do 

svojho jazy ka uvázllvo a nenásllne. V 
celkovom výzore teho hudby dominuje 
scba pi'OJekl:né skúmanie, zahlbcnost, 
vai.nosť. 1 Neobyca)nc vera opusov napt
~ul In memoriam: j . Rúčka, M. Filip, M. 
1\opcrnlk, F. Kal'cndil.) Mohlo by sa po
vedn(, že mäme do l:lncn1a s meditácla· 
m1 o hudbe, svojho druhu komentármi 
mo/.nej c i myslenej hudby. Kompaktnost 
~ll'llktúry a ZI'Cl i11 Ý l ilozoflckS• zá mer tu 
v jednote slúzia tomu, aby sa cl!nlo .,od
hmotnilo" od zmyslovych ~úvzťažnostf, 
ally ncprcvlá<lol zvukový povrch nad 
podstutou. Azda preto sú Konvcrgenclo, 
di elo obrovského rozpätia, zverené iba 

Doposia! sme uvažovali z pozfcle skla· 
datera. Ako však vnimať Bet·gerovu hud. 
bu? Vseobecne sa prfl!š veľký dôraz kla• 
die na aktuálne vnímanie a priamu rezo• 
nanclu. Bolo by treba kalkulovať tle2 s 
tloznlevanfm, teda s celým tým kompl1· 
kovaným procesom, ktorý sa odohráva 
ex post. Azda až tam, kde vstupujú do 
hry mnohé sO.t·adnlce skOr racionáln9 
Ilko zmyslové, Je pravý priestor Berge. 
rovej hudby a tam mOže plniť svoje 
pravé poslanie. Stáva sa ( dodatočne l v ý· 
razným a zmysluplným znakom, pouka• 
zu júcim na mnohé dOležité s11vlslost1, 
Ak sama nevie načisto strhnúť, pomáha 
a inspu·uje v Iných prtpadoch. Te svojho 
druhu meradlom, vOlou a zvláštnym zá· 
me1·om tvorcu predurčenou k tomu, aby, 
bola uprostred. Hodnoty slovenskej elek· 
troakustlckeJ tvorby sa m e1·ajft výlučne 
R. Bergerom, a orchestrálnej č~sto: no 
hvť meradlom znamená nebyť v hre. V. 
tom Je krásny par adox leb existencie. 

IGOR PODRACKf, 

• edzinárodný 
televízny festival 
Zlatá Praha 19 O 
{na okraj súfaže v hudobnej kategórii) 

' Podobne ako ostatné masové 
oznamovacie prostr iedky, ani 
televízia sa nemôže zrieknu ť 

sirokéhu a mnohostranného vy
u2ilia 11udby Ilko osobitého a 
doplfíutúceho č 1nit ern. Spolu s 
olllnstou hudollno·dl·amatlckej 
tvorby [opera, ope1·cta, ba let, 
muzikill) mel nu telev!znych ob
raznvkilch SVOJC miesto aj hud
lnl '>ylll[onlt J;ú, vokéilna, komor 
nti . "rt~ezov(l u folklórna, urče
no~ bucl dospelému cilvákovi ale· 
ho v url:ltcj progra movej mo· 
d 1tikilcu, so zr ctnl'om na psy
l.ltulnglckf'! n~pnk ty, detskému 
pnl llíku. SúčHsto u vysie lAnia sú 
1 programy náui:no-vzdelávacie
ho, propagHčného a informač
ni!hO z~mcranw s ťa žiskom v 
huclotmeJ puiJhCil>like a doku
nwntu!'lstike. Hudobné progra
my dopl11uje l obla sť tzv. ma
l }'Ch hudobných žánrov (dycho
vá hud ba, populárna hudba a 
Iné]. 

je pochopiteľné, že vlietky, 
tieto zámové zlo~ky tvonu su
cast hudobnej kategórie prat:
ského Medzmárodnello telcviz· 
nehu festivulu. Treba podo t
knút, ~e tohtoročn y rocmk llo l 
uproti nunulym rokom v hu
dobneJ obiHstl nómetovo zovre
LeJSl u ucelenej!;!. Táto obsa ho
Vú zovretosť tematickych okru
hov núkala moznosť pl'lsneJšle· 
ho porovnávania hľadisk jed
no t hvých programov 1 celkov. 

Toht o roku na jfrekventova
nellilmi boli televlzne stvál'lle· 
nia ko nccrtnych vystúpeni -
na obrazovke sa predstavili u
mch: i ly t>u Y. Menuhina, l. Ha
endclovej, S. l shikawovej i ďol
šl. Mcnš1e lrckvencic zazname
nali popula 1· lzučne programy 
tvoľlace v minulostí sprav idla 
jHdro celej hudobnej kutcgóne, 
ďalej televizne programy foJk
l orlstlcko-zábovného charakte
ru, baletné a operné Inscená
cie a portréty umelcov. 

j o zarážajúce, že práve ope
ra, zancr tel evlznc pósobivý a 
mscenučne vďačny, llola zastú
penú Iba dvoma pr!spevkaml. 
Podobne ako v minulosti, aj 
tohtoročný maďarský príspevok 
- Donizettiho opera Rita -
bol dokona lou uhá~kou pozuru
llotllll'J režijnej koncepcie, i 
kcťl sumotná opera umeleckými 
kvdlltllml pri llš n ev}~niká. ln
sct•ntltorl všnk dokázali, ze prá
ve tt!lcvizln - na rozcllel od 
divadla - môze l menej nosné 
predlohy realizovať v poMtl, 
lttor6 napomáha zaslúfenému 

diváckemu úspechu (v tomto 
pripade tiež zásluhou spevác
kych vý konov!] . 

Novým smerom vykroi;Jla 
pofská televízia v progt•ama 
Tvrdo spiaca královná. Táto 
opora súčasného polského sk léi
dAtera (u zf1rovei1 Hutora sce
nára) A. Bloc ha na motfvy roz
právky o spiucej princeznej ne· 
priniesla sfce mnoho nového da 
vývoja slicasneJ hud by, ole gro
teskno-ironické stvárnenie tejto 
prevažne pantomlm ickej opery 
dáva tušiť nové smery v chá
pan! modeme] opernej tvot·by 
so zámerom špecifickej tvát·
nostl moderného uchopenia tak 
z hfadhka riešenia scény a 
kostýmov, ako l hladiska cho
reografickéhn. Cenným vkla
dom tu bo l momen t aktualizá
Cie a prlsneJ televíznej koncep. 
cie operného ce lku. 

Z portrétov zaujali dva zá
padonemecké pr!spevky s od· 
llšným spôsobom riešenin prob
lematiky televlzneho sprístupl) e
nlH. Meno 35-roi:ného huslistu 
ltzhaka Per lmanna je u nás 
lllkmer neznáme, l keď jello 
umenie je už dnes technicky 
l umelecky dokonalé, čo mož
no puvazovar aku ťažisko pt·o
gr amu, pretože vlastné te levlz
ne spracovanie tvorilo kon
venčné k lišé zostrihov záberov 
z koncertných vystúpenf i sú
kromného života. Formálne l 
myšlienkovo zovrctejšf bol tak
mer hodinový program o k lavi
ristovi S. Richter ovi , o jeho ná
zoroch na umenie l ostatné ži
votné problémy predoslicrané 
so značnou dávkou pri i'Odzenej 
filozofickej substancie, podob
ne ako o hudobnom festivale 
v Tours, k torého je Richter od 
založenia pred 15 rokmi vedú
cou umeleckou l organizačnou 
osobnosťou. Prog1·am nic je pre
razený odborným profeslona
llzmom, hoci obsahuje množ
stvo myšlienkových podnetov. 
Ci tlivo volené a časovo úmer
né hudobné uká/.ky [ Riclllrlr 
spolu s ďnlšlml umelcami ) dá· 
va jú programu sviežosť, pro
porcionalitu a dokona lú auten
ttčnost. 

Z popularizačnej ob!Rsti pro· 
g ram g t•éckej televízi e 
Grécky tanec v behu vekov 
snažil sa poukázať na s11vislost 
dnešného ludového tanca na 
gréckom vid ieku s niekde Jš im 
antickým tancom a jeho spo
ločenskou funkciou, čim pr!
SP.evok zlskal Rredov~etkým na 

nl\ul:no ditlnkttckom vyzname. 
ľutlotlný zamer slcdovaln 8) 

dn nska televízia v pwg1·ame Ba
letny svet Hournonvillov, avsuk 
túto m yšlienku r eu llzovHia za
UJÍIOa\ Clti Ínl spôsobom, pretože 
tnfurmutivno zlozka bola do· 
kumentovaná l pôvodnými fil 
mov~ ml zábermi z počiatku 
náiiho storočia i uktižkaml 
dne~ného ba letnčho umenia v 
podan! Kráľovského dánskeho 
ba le tu, nadväzujúceho na tra
dfchL slávneho dánskeho cho· 
reografa, od ktor ého narodenia 
uplynulo 100 r okov. Vysvetru
júci komen tár tu tvol'il organic
ké puto medzi jednotlivými 
zloikam1 progrumu. Ceskoslo
venská televízia sa tohto roku 
prezentova la llspesným progra
mom z oblúbeného cyklu Ces
ká filha1·mónia h l'á a hovoi'Í, v 
ktorom ~éfdirigeut V. Neumann 

televizne stvárnenie, akokoľvek 
zreJlnú, nepósobila taktiež dob
rým dojmom, čo nupr. plati aj 
o nadiJytočnom vyuzlvunf svc
tclnýcil efektov o pod. 

Televízia NDR sa v svojum 
programe Cierni vlá !!i (balet s 
12 obrazmi l snazlla vytvoriť de
jový komplex s níunetom pov
sta nia sedliakov proll šľachte 
lO začiatku 16. storočia. Fallu
Jačné zápletky však v časovom 
priebehu ba letu zanikajú, ce
lok pôsob! zdlhavo, bezkon
cepčne, nemá potrebnú gradá
ciu, čomu zodpovedá l ILudob· 
ná zlozka, ktore j autor Georg 
Katzer [nar. 1935, studoval t1ež 
v Prahe na AMU l dal len čias
točne potrebnú mieru hudobnej 
sk1·atky, prekomponovanosti a 
využitia melodlcko-motivlckej 
práce. Celok nepôsobil osobi· 
tým dojmom vyrazného skla-

Záber z maďarskej tel evlznej i nscenácie Donizett iho opery Rita. 

spolu s huslistom J. Sukom prl
hll!ili d ivákom Suk ovu Roz
právku. Taktiež nás program 
splt~a l kritériá celej kategórie 
a patril k tým, ktorých premie
tanie na MTF má svoje opod
statnenie a svoj prínos. 

Zo zábavných a folkloristlc
k}•c ll progrumov ~a na tohto
ručnom MfF neobjavtl ani Je· 
dln"ý, ktorý by svojim obsahom 
alebo stvárncnl m zoltpovedul 
parametrom, ktoró sl hudobná 
kategóriu v priebehu r okov svo
jej existencie na pražskom 
MTF vytvorila. l slo zväč~a a 
prtležitostné, technicky, obsa
hovo a an i televizne nedorie
šené pl'lspevky. 

Taktiež baletné programy ma
ll ko llsavú úroveil . Očakávame 
nesplnili ani tie programy, od 
ktorých by sa predpokladala 
vyši.la úroveh, ako napr. ra
kúska baletná kreácia choreo
grafa Viedenskej itátnej opery 
H. Nitscheho pod názvom Cesta 
a Klaun. Vce lk u málo osobité 
a choreogra ficky nevýrazné po
ňatie nadobudlo dominantné 
postavenie l pri všetkej snahe 
o experiment, takže celkové 
stvárnenie džezových prvkov 
zanechalo plochý a málo v ý· 
razn~ dojem . Snaha o osobit' 

daterského rukopisu, čo sa pre
javllo l na celkovom televiz
nom výsledku, kde am scéna 
nezodpovedala námetu a pôso
bila, napr. oproti madarskeJ 
operneJ lnsceMlCll strnulo, za
starale, skôr dojmom javlsho· 
vej koncepcie nez pôvodne j te
lev!zncj Jnscentic1e. Sekvenč.
nos ť televízneho baletného 
stvárnenia bola až p l'lliš bez
obsazna a statlcka a dlvlik tu 
nedostal možnos( byt vtlahnu
t9 n ielen do deja samotného 
baletu, ale dokonca nemal an i 
pr!ležltosr k všestt·annómu es
tetickému c&žltku. 

v erkým prekva penlm bol 
však pohvb.-:vo pú tavý a ume
lecky k ulti vovaný príspevok in
dickej tel evizle nazvaný úsilie, 
ktorý spo }enlm prvkov klaste
kej IndickeJ kultúry s moder· 
nou chor eogt·afiou dosiahol ce
lý rad zaujfmavých, efektných 
a dokonalých momentov a to 
1 na priek tomu, že čierno-bie
la verzia bola určitým nedo
statkom tohto programu opro· 
ll ostatným farebným príspev
kom. 

V sovi etskom programe Sta
ré tango rade tanečn9ch 
grotesiek spojen9ch jednod.u
~~m cteotom a clobove adek~1 

nou hudbou - sa ako renomo• 
vaná baletná umelkyňa opätov• 
ne prejavila E. Maksimovová, 
ktorá vo svojich ta nečných 
kreáciách zažiar ila dokonalou 
súhrou pohybu s hudbou, tech· 
nickou perfektnosťou a m imo• 
riadnym a spontánnym herec• 
kým talentom. Trocha rozpa'č:l• 
te však pOsobll výbell hudb~ 
(T. Kogan) a Jej sled, pretože 
jednotlivé prechody nebolt hu• 
dobne riešené j:o najcitltvejšta 
a s odpoveda júcou proporčnos· 
tou voči baletnej zložke. 

Celkom zrejmým f avoritom 
bol od počiatku súťaže kanad· 
ský program Vták ohnivák, kto· 
rý rovnako ako minuloročný 
program (Svätenie jari) ilol 
rea ilzovaný v obrazovo l hu· 
dobne naprosto do kona lej for
me jednoty a súhry. Výcho<Hs
kom tu je hudobná predloha 
ba letu l. Stravinského. Tech
nicky úspešne zvládnu té, su
gestívne a umelecky mimorictd· 
ne vydarené po!1atle vychédt:a
lo z perfektnej OI'Chestrllln •~ l 
nnhrávky Montrealského fllha1·· 
monlckého orchestra dirigova
ného Ch. Du tmtom, doplneueJ 
baletno-obrazovýllli kreacum11 , 
podmanivými obrazovými Vllld
lll l s moderne ptlsob1vou ll u~
tratfvnou zložkou tvoriat.:on JCd· 
noliaty komplex s jed incc11ou 
choreo~raliou bohatou 11" ti i'O · 
k:ové prvky, fa rebne výnnnou 
ai strbu]ucou scénou, k coll\u 
vsetkému sa pl'lpá Ja l perľol;t
ná kamera a ré2in. 

Kanadská teh.lVIZiu si celkom 
oprnvnone odn iesla z touwr uc
ueno 1\I'ľF v lluuuunej kiltt:go 
rii nn)vyiliiie ocenenie - cuuu 
Zlatá t'ľiilla . Hmlu pľl~!Jt.~v•' 
lVOľ! LOllt: UkéJlKU lldrJOOtll~t.> Y 

vyrovuuuej u uol\onlllel Mtury 
vsetk ycn Zl Ut:lek WII:!V l~H~::.tv 

hUdOUlli:!IIO S l Vd l'll~ lll él - U IllU· 

lecky<.h 1 te~,;hm ckycll - v IJtu· 
!l l'llm~ s vyrat:ne mout:~ľllOLI u· 
rlen tacwu, estellckuu 1 umel~::<;· 

kOU dokOilllJO::>tOU l lCC..IJillt.: "uU 
u~pe:.uostou. hlluaush.} tciP.VIt:
ny pnspevok vbuJ-. uebol l t.: JJ 
VlZUit tnou kreťJc,ou, dlt.: vy:.UI\U 
funkcuym cioplnkolll iludotm~J 

predlohy, ktotu osob1 tymi 
lliOI.llOl>lélllll GOlJIIIUV!ll H {IUtvii· 
rctt. 

Práve tento Vltazuý J}IO<;tó!lll 
vy llovel tym krlleľlaru, l\1 11~ 

J)ľáVOlll kl éiO i t:JIIlEl Ud •.lll!J~ li~ t<· 

tevízno·hudoDné pľotlul\Cll! , ..:o 
napokon ocenili i JednotllV I u
častnlcl tohtorol:neJ Voľn ej Lľl· 
búny, ktorá sa prvý l'az veuo
vala výhradne hudobn9m pľO· 
gramom. Nebolo to nébodué a 
neplodné stretnutie: ukázalo ~a 
totiž, že problematika telcvlz
neho siváJ·nenla hudby má svo· 
je špecHické prob lémy, ku kto
r ých riešeniu by bolo t reba viac 
podobných siretnutf. Verme te
da, že tohtoročná Voľna tri bú
na v rámc! MTF b1.1de mat 1 v 
budftclch r okoch svoje pokra· 
čovanla, ktoré by stále vfac o· 
zrejmovall špecifičnosť posla
nia budobn9ch televíznych pro· 
i~ ., • • 



Filozoficky a detektívny muzikál 

DVE MUZIKÁLOV 
PREMIÉRY 
CANDIDE, 
muzikál v dvoch t uliach. Po· 
c.11a t•uvnon1enuc1 VolldtruvcJ 
pr .. uluuy napl:.all Husu wuue· 
ICl' thlll' e to J, .IUc ha ro WtlbUl' 
(lux ty p lusm J, Slt:JUICn Sund
beun a john Latuucne l p•·auané 
I>IH!Vnc taxty ) , Leona nl Bom
stein (hudba) . P•·cktud : Ivu 
UsuJsobú n Vladimir t 'ux. Re· 
tia: jat·ustav Huran. D•rigeut: 
j it·• l{arlísok. Choreografia: Lu· 
bos Ugouu . Scéna: Ján Du~ok 
a. n. Kustymy: Katei•ina Aslllu
,;uva a. h. Celolltótna premiéra 
lti. mája 1980 v Mauenovom 
dlvaule v Brne. 

Voltolrov "CutHlldo" ako mu· 
Ztkull VynJrUJUCI sa OldZntk JO 
t.elkum IHI miestu, pretolo JO 
dosl tui.kó stotuzmt su s pred· 
stavuu, zo by l•lo~ol1cky ro· 
mau sa mttl sta( IH'Udlohuu mu
Zihalovchu sprdCUVUilla. MUZI· 
kt~lovy Candtdo JO však sku
tol:noslou, a to ut. takmer 25· 
ročnou. A jo to len dulsi do· 
klad umvcrzálnosti a noubmc· 
cl<wnych moznosti muzlkalu, 
t ejto dnes najmodcrneJsOJ a 
mqdcmukl·atickejseJ hudubno
d•·uruatickej IOt·my súčasno~ti , 
ktora v dôsledku svojlrh špe
c•llt.kych pro:-.tnPtlkov' ma vsct· 
ky prorlpokludy s Ú!>JHllhom sa 
zmocntt akťJkolvPk témy. Ok· 
r em rt!kreativno l.tlbavnt>j, aj 
tť'm vysoko spoločt'nskych a 
polit iCky aktui'tlnych, ni'tbožen
skych čl fllozoftckych. Doteraj· 
~· c dej iny, no nuJmll súť!asnost 
mu7.Jki'tlu sú toho názorn9m do· 
kladom (Jesus Chr1st Supersltl r, 
Kabaret, Chicago, Evita). 

V Brne údajne na muz1kul 
Caml1de pumýsrull ui. vyse dva
dsat rohov. Ntt pokun sa roz
hodl! pro v sučasnosti oxtstu
júcu druhú, prepracovanú ver· 
ziu pôvodného muzikálu. j ej 
lniciiítorom je llroadwayský 
producent a. rellsér Harald 
Prľnce, ktorý správne vy•stlhol, 
ie slaiJtny p<lvodnOJ verztc spo-

josef Husni k ako Candide. 
Snímka: R. Sod l::íčck 

čívaJú v librete, ktoré am taka 
skúsená dramullčka a sptsovu
tolkll akou JO Lllliun llollmano
v ci nedokázala napisať na ta· 
keJ urovm, aby bolo adekvatne 
bt•tiantnemu lron1ckému tónu 
Vo l tulľOVOj predlohy. V ZáUJIIlO 
zachránenia muzikálového Can· 
dida pre javisko oiJrlítll sa na 
skúsen9ch muzlkalov9ch tvor· 
cov - libretistu ll. Whellora 
( Usmevy letno J noel, ?wceney 
Todd) a textara piesni a skla
datefu S. Sondhmma (V Rhno 
na fóre - Prcsov 19781 ), k to
rl v jeho intenc tách nuptstdl 
druhú, ú!>pesnejslu verziu mu· 
zlkálu, bll zsiu duchu u zmys· 
lu Voltult'ovoj predlohy. 

MAiokcdy stOJI recenzent pred 
takou náročnou tilohou ako v 
pr lpHdt' pnbllillll l!l tohto muzl
'b.u lu. /\le vari UJ to JU drik<IZ 
vyn•moCnostl a nórol:nostl toh
to diOI!J. 

Volta1rov rumu n "Cantltdc 
ah•llo optimizmus" (17951 je fi· 
l ozu[Jckym pamfletom proll 
teó11i optimizmu a predurčenej 
harmónii hlúsanr.j leibnlzovsko
'\ olflowským smerom vo [il o· 
zol11. 11odla ldorcho tento náš 
svet. stvor ený bohom, je "na j· 
Jepšim zo všetkych možn9ch 
svetov" a to l napr iek jeho ne 
dokonalosti a oxlstcnctl zla. 
pretozc ony existujú Ion ako 
nutnú podmlrnka hannóOJe 

~veta ako celku". Voltaire sa 

tu ptl.šťa do poh ... ,llky s rnozo· 
fH; kou axwmou dugmdlll ky ob· 
hajUJúcou myiilienku o dóm)'· 
seine zariadenom, usponaua
nom a naJdokonaleJšom svete. 
,Prostrtcdkaml ostrej satiry, 
z2leravcj Irónie a sarktttlii U 
Voltair nonulosnlnc odkryvu 
!alošnost a neudt•tatclnost trJh· 
to tvrdonla na pl'iklade SVOJ· 
ho r omanuvého hrdinu Culldl
da, ktorému na jeho putuvan l 
svetom dá na v lastnej kozt po
citJf slasti proklamovanúho 
"dokonulcho" svetu. Trh s ot· 
rokmi, zemetrasenie, ctrkovné 
pogromv, autodafé, zvlčilá do· 
bová morálka - to sú javy, s 
ktorými s!l strelllvn a mus! vy
rovnať hlavný hrdina u jeho 
suita pn svo jom strastiplnom 
putovaní svetom. Nie je taiké 
dospieť k zisteniu, ie prostred· 
nictvum Cundicla tu hfacl•1 Vul· 
tnlre sám odpoved na otálku, 
ako spruvne a múdro zil, v 
čom je zmysel ztvota, ako odO· 
vodnit exi stenciu tohto sveta . 

Nebolo fahké zachoval ltlo· 
zof lcliO·polomlcký char.aktcr 
Voltairovcj pred luhy, Jill m~ s· 
lienkové j!ICII'O l churaktllrls tJ c
kó znaky Voltalrovho hterärno· 
ho rukopi su a prenwst Ich p•·i 
nutne ohnwdZUJúCich moZnos· 
llach do polohy muzikfliového 
libreta 11 podoby muzikCIIuvého 
spral.ovuuiu vóbec. Ze tu bola 
flioha ow j ťazkií, svedci na po· 
kon UJ CXISlCilCHI druhej, VY· 
lupsetwj verzie. Okrem autorov 
textovej zloi.ky prispieva k to· 
mu levlm pod1elom i Bernstet· 
nova ltudlla, ktot·á je - ako 
vzdy - nokonvuncná, ZUUJímu
Vd, vzrusujucd, nadmieru ru· 
linovana, štýlovo nezarad1telnu. 
Cerpa z nujrOznuj~ích zdrOJOV, 
počlnajúc operou 11 končiHc su· 
čusnou populárnou hudbou, pn· 
com v jej šty lizovanom churtl i,· 
tere dominUJÚ pr1íve huduhua 
karlkat(Jra, v9smoch, s<Jitl'!l , 
ll'ónia, v9ruzná a ostrá portJ'é· 
tová charakteristika, Wd<1 lu, 
čo Candide z hudobného hla
diska naJviac potreboval a vu
rl nebudeme daleko od pravc; y 
uk nap1scmc, lC 1.0 zúčastnc· 
ll}'Ch autorov JO Bt!l'll!->IUin k 
Vo1ta1rov1 u~du Iltl Jbl•zs•e. 

V (JI'IIOilskl!j Sf)UVOhľC UIOIJJlt 
pru uspot.h tohto lllllllUIIUune 
II(II'Ul iWhO lllUZikllJU skUlUl.IIB 
maXIIlllllll. \ 1d1et to zo stu. ust· 
IIVllJ pr1pruvy a vy IJurneJ sue1n· 
ll USli VMl l kych ZúCaSlllCII~ ll! 
ZIUliUk, klUľYlll U~l lte ~llll:I'U· 
valo k Jeo •n~rnu netu: du-,tup
n ~ 1111 a učinnynu proslnetlb.u· 
ml hudobno zubuvueho tltvutl· 
la, pn tom d•va(IUino plnok1 Vllll 
a posob1vo sprístupnil dlvuko· 
v1 my'sll cnlwve posolstvo tulllo 
tllozoflck~hu muz1kúlu. Vyrc1t· 
ným podlulom pl'lspc l k uspu· 
chu lnsconác•c muzikátuvullo 
{.;,tndidU lld)ffi!i l'elJSéľ j. liU· 

rem, ktoľý dul prcdstuven lu p1e· 
myslunú rcl:ljnú koncepciu s ce· 
lým rudom duchuplných u bys
trých re~IJných n<\padov a jem· 
ne vyprucuvaných detailov ako 
1 presnú cha•·aktcrovú kresbu 
lwreck}'lll výkonom. Spolu s 
dramaturgiou sa n!IJVI!IC t.tslú· 
t.J) U tO, te V lnSC(!IlÚCIÍ JC ba
datelný cltelny posun k anga· 
zovanostl, k súčasnému prlju
teľnému výk ludu a zdovodne· 
nlu predlohy, s jasn9m akcen
tom nn jej aktuálne a sta le 
platné myshenky. ZvládnuC na 
scéne mnozstvo meniacich sa 
scén s množstvom vefkych 1 

malých postáv (herec tu za ve
čer stvlhiJu je tri l štyri postu· 
vy l nebolo nl ja ko rabk(l, na
vyse, ak zvá21mo l epický a 
nedrumallck9 c1111rakter predlo· 
hy blfzky typu epického divad
la Bertolda Brechta, čo IIOI'a· 
nova r éžia dobre vystihla 11 v 
tomto duchu aj pred lohu lns<e· 
novHlu Vznikla tok pozoru hod· 
ná Inscenácia, ono veľkolepé 
"theatrum mund l", ku ktorého 
pôsoblvému vyznaniu prlsplcvc;~ 

tiež sporahllvé hudohnó nustu 
dovanlo, var•abilná scéna, cho
rco~rafla [ktoroj zástoj a In 
rogrujúca funkcia mohh byť 
"~te vi!čsle l a viaceré výborné 
~pevácko herecké v ýkony pro 
togonlstov súboru. Spom eniem 
111 aspoň tvárneho josefa Hus
nika hrajúceho Voltalra, prof. 
Pongloso, guvernéra. hostltora 
,J mudrca, Zdri'lko Šm ukai'n v 
titulnej úlohe a jnroslnvu ján
sku v postave Cunegondy. 

Brnenská Inscenácia muziká· 
lového Candlda nlo je - ako 
vyp lyvu z doteraz poveda ncho 
- predstavenlm strhujúcej ve
selosti a zábavnosti akoby sa 
h<~dam niekto naztlával. Toto 
wtu lcktuálno náročné, prilom 
vsdk JUVIskovo prHdihvé mu..:t 
kálové dielo vyzudu je vnlma vé 
obecenstvo, JUliO spuluuču~t. 
ohorenst vu, ktoré chce vid • cť 
,, pocut eusl nové, nutrttdJCIIIl, 
ktoré CIH .. e pl'ljlmUt IHll'UCnu;StO 
lll ys il!lnky ( 1 IHÍ I'OČilejSIU Zi.IU!I· 
vu), ktorú pri!.tane na ponúk· 
nut u tluchuplnu lllozoflckú hru. 
'.luzJ k,tlovt!hu Candlda occma a 
vychutnUJU predovšetkým tí , 
ldorl mu jú dokonalo ,.strúvc
llu" nielen muzikálovú klusl
ku (PollozkuJ ma, Katarlnal, Dt
vutvorny hrniec. My Fair Lad y, 
IIPllo, Uullyll, ale l ndročncj· 
šli! tituly sučasnóho muz1b.cllo· 
vého vyvoja (West Side Slor v, 
Man of Ja Mancha, Ka barel, Chi
cngol. i\ Ion v konttmutu s tý· 
mlto dir.IHml mo~no správne 
oceniť V}'Znum a kvahtv muzl· 
kalu Candlde a JOhO za radenie 
du repnrto<lru brnenskej spevo
hry, kdo S!l )ChO IIUSlUdUVHilltl 
stulu výrazným dramaturgie· 
ky m a 1nscenal:ným ttnom. 

ALFRt::D GABAUI::R 

TAJOMSTVO 
VEĽVYSLANCOVÝCH 
TvPÁNOK 

rletcktivny n1uzikúl v troch zá
huduch a tlvoch muzikúlor:h. 
l,illi'Cto uup1salu Faiua B. l'otl
btlruzská ua mutlvy llOYioduk 
i\ ga thy t;hristle ( knibP .,Spoloé
IIICi v zlol:inc", Londýn 1929 ). 
Hudba a vc 1·~e: ~1ark Podbu· 
rczski j. Preložil u texty piesni 
pt·euásni l : j ún Strasser. Orchus· 
tt·á lna úprava: Miroslav Brož. 
Scéna: Otto Sujan. Kostýmy : 
Sta111slava Vanil:ková. Dirigent: 
d t·. Bohu!~ Slezák. Choreogt·ofia: 
jnzet Subuvčík. ZblH'majster : 
~ada Raková. Ré:tia: zasl. ume· 
Ice Bedľich Kramusll. Očinko· 
ju su listi , zbor, balet a orches
ter Novej scény v BrutisJavc. 
Ct!luštátna ptemiét·a 28. júna 
1980. 

Na samom >tl\lull kU llllllll luj 
sl't.óny uv1edla spr•vohra brali· 
si ,IV'-tkUJ 1\UVf!J SlUil } ~OVICt)tky 
mut.1kul 'J <IJUill'>tVo vervy sla neo· 
vy• ll topunok. joho uvedanie JU 
ctuls1m dokladom zam!'rélllla 
drt~ mutur8 1f' prcdovsetkym nu 
pcivodnú tvorbu, z ktorej v po
pred• ~:.tojJ hlavno IVOI'bél na· 
l-tlt;h a SUVH!ISkych aUtOrOV. 1'0 
EspuJOVI (dvakt·ut l. Zaccpuwv1, 
KufkEJI'OVI a FeTt.munovt Je Poll· 
bt!I'CZ!.kchu lllliZiku l už sle~tylll 
tlluiOIIl i>UVi!JlSki!J pl'UVOIIIOIICI9 
uvectcnym zo po~lcdnych desut 
rokov niJ NoveJ scóne. OIJjav
nost a istd v~• n i moi.nost tohto 
ti tulu spoé iViJ v tu111, ie tu Jdo 
o detektívny muz1kal, v čom 

lllfiJU lfiO SOVIU!Skl aU tOl'l dSI 
svetOvé prV(!nstvo. Vyuzquc 
svo1llo nupudu siahali au1orl 
(ltbretl stka je sk lttdnte loviJ 
matka) odvalne po troch krAt
kyl'h tlutektlvnych príbehoch 
'v ) J:ll!lmne) prudstnvltcfky tuhlo 
Zilnt·u Agll l hv Christie t1 v sna
he ponúknut ok1·em vz1·uscn•u 
,, napät1a l .,dúsok humoru, Z<l· 

havy, vtipu" , vytvon l i svot'>J.;é 
hudobno-zábavné JUVIskovó elle
Ju, ktoré však zaujme skcit' spn· 
m fnanou numetovou odv<iinos 
fou a vý lučnos(ou nel dokona 
lostou HHtzlkíi lovóllo sprucova
u lu. Trom poviedkovým prll>c
llom A. Chrlstfc (Ta Jomstvu 
vetvysluncuv)'rh topánok, J<.r.il 
nu1de pCid a Zállada kr·vuvehu 
domu l spojených do Jedneho 
ce lku nechýbaj(! sfco priznu t né 
atribúty dotcktlvnP.ho zá m·u ,ll 

ani libretu), t>roll lémom tu vsuk 
zostávn Ich muzlkólové proti· 
moceme, predovsetkým v z loz 
ko hudobnej u pohybovej. Ne· 
zv, čujný námet sl i. Ind al t m~· 
tvyčafnú nekonvunčníl hudbu, 
čomu Pod berczsklj svo Jou hu cl 
hou aJ primerane vyhovel. Pu 
tv1·dll v nej povest rozhrade 
11Hho a talrntovaného sklada tr 
ra. poznajtlccho dobrA nielen 
súcasnl1, ole 1 minulú poplllár 
nu hudbu. z ktorej sl vie vz1u! 
tofko Inšpirácie a podnetov. 
kofko pot rebuje pre r ea llzilcht 
svojich tvorivých zámerov. Ale 
práve táto a? akási prfllšná hu 
dobná rozhJadenos( a u rčité 
hudobné esknmotérstvo bez k ri · 
llrkl'!ho nspr.ktu. suverénne po
hrtivantr s1 s na)ruznr]<.ímt ~~~· 
lovyml prejavmi a formami po· 

GRAM O RECENZIA 

ORGANOVY RECITÁL F. KLIN DU ( Bnch: Tnccata a fúga F dllt', 
Keger : Tuccuta 11 fflga d mol, F1·a nck: Píôcc hút·nir1ue, Dllll· 
ré: Vianočné variácie ) 

_g OPUS Stereo 911 l 0806 

'Jotu je skutoi;ná pro l llov.i plututll F. Kllnda si - ako ~a 
\ yzm1va vo v1·ucnc napfsnnom texte na olldiO - vybral "z mo· 
l'u hudby muJ(tky, ktOI'Ó ho uputnll nat1·valo a vytvoril i pevné 
llody, ku ktorym so rád vraci11 ". Uz t9m su táto platfia vy
raznu odhsuje od bein9ch. kde sa čnsto vvskvtnti aj skladhy 
v žiadnom prípade nie dôverne blfzke Interpretom, skOr nn
opak. Zaži tý vztoh k uvádzan eJ hudbe, pozlndavka dnes kon· 
ccrtnymi umelcnm l tak často poru~ovaná (z príčin, ktoré 1sta 
nic sú jednoduché), je nevyhnutn9m predpokladom čohosi vý· 
nlmocného, svojho druhu zvlástneho a neopakovateľného. 
Pri!vda, k tomu ešte musi pristú piť technické majstrovstvo 
a ructská zrelosť, aby výsledný tvar mal žlll l'lvosť, plnos( a clo· 
b.onalosť umeleckého d1ela. Kllndovo lnterpretačnó umenie, 
vtdena z úzkeho !l predsa dostačujúceho pohradu jedinej p la t· 
ne, mít známky verkého umenia. Právo preto. zo sa v iJOm 
spoJilo a nerozo.::naternc sp lynulo lechnlckó !l v9razové, cito
vé a rozumové, vnorcllle a naclhfad, osobné a ObJOktJvne nte 
na zák lade nejakej náhody, ale celkom v súhlase s Jllho nsob
nostn}·mi predpokladmi. Nemusfmo s n im v každom jeu1ou•n 
takte suh lH!ilť, ba nemusfme s jeho podaním suhlaslt vobec 
a predsa citlmc, celkom jasne, zo Klindova hra má pevné léÍ· 

zcmio a koncepciu a z nej vyplývajCtcu "prevahu" nad posl u
cháčom. Nflt1 ho k sustredenlu a priam vndle k tomu, C::o jo 
pre tu-ktu l'ú skladbu podstatné, /::o JC neustlílo pl'ltomné u vy· 
jttvuje sa napriek odbočeniam a rozmanllO!.llam plynutia. Klin
cla duk<iie mat na pamäti ten krúč. to Jadro, k toré tvori on tiC• 
ku tslolu daneJ hudby. Preto mu nerob! í.iadnc problémy tck· 
tonlcku výstavbA, ba práve ona je - ak uz musímo rozdeio
vat m·dclltefnli - t}·m naJsllnejšhn a stmPiujuctm pl·ostried
kom. \ ysledok jo potom nielen hudbou smnutnou, a lu ZII I'OVt'l) 
\'ykladom, nepon1šujúcun jeJ vlastnil ex1stonc1u -lp· 

pulcii'IHlj hudby (najvyznumnoj· 
l>l JO tu pnklon k swingove j 
cre 30. rokov) p<l!>ob•u Ct1sto 
dost rušivo. Inak dobru zneJú· 
e1m a uchu fahodwctm JCdnot· 
livym [\udobnym č!slom, oscilu· 
jU l. l m neust(J le nwdzl tl·adlclou 

11 IIIOdernosťou , mlnulos(ou a 
SÚC!Jsnos lOU, Ch}'UB ZlednOCUJÚ· 
Cl stylový prvok ll rste adek· 
vlítneJSla hudobne vysllhnutlc 
u umocm1nlo delektlvneho tex· 
tu so vst!lkými jeho llnesam l, 
osohitostnml, zvliJstnos!arnl a 
d!JJOV}ml zvratmi. 1\j v tomto 
muzll úli podobne u ko v 
n1nohych 1n9ch - zoslélvn len 
ml\ lo priestoru k tllnlli:no poh1 · 
bovemu vyJudrentu deJU či mys
lienok a balet aj tu zostáva 
Iba v doplnkovej, dflkorntlvnej, 
zvličsa revuálnej (Inak vymka· 
Jútu naarnni.ovanej a pósohl
vcj) polohe. Hei.lsér B. K1·amo
~~l - spolu s ďa lšími tvorca 
ml Jnsctlnácle - sa v súlade s 
IVOI'C!lmi diela usiloval v insee· 
núcu o Istý nndlohčcný, úsmev
ný pohfucl, v ktorom nechýbU· 
jú prvky Jemnej paródie prlhe· 
huv a v last no samotného do 
tcktívneho i unru . RPžlsér do 
slohol úspech predovselk9m 
vdul<a lomu ze sn mohol OPI'I r. C 
o kvnlltné sp!'vllrke v}'konv 
vll/'~1 ny uč1n ku1uctch ..,óllstov 
Z Oll'h zautcli predovsotk9m Ivo 
IlP IIer l To m y Brn~~ford 1 ll Of 
ga (:atlov(l [luppencel, kturl 
v posl cl\'át'h man/olov detel-;11 
vo v rep rezom u júclch ma lú su 
kromn(J clotektívnu ngentúru. 
ur /'rnú no riešen ie mal9ch sú
kromnych prlbehov, preukázali 
naJmä \' swlngov9ch hudobných 
č!shtch ! .. Len pokoj kalclý hra. 
rlf1 " , .,Dmvý prúd pl'lslovi" l vý· 
hornA rytmlcko džezové cften le 
a pri pomenuli tak svoje v ml · 
nulostl prezentovan~! a lebo po
tltl/'nné Amhfcle vo sľl'! rP dže· 
?.ovej a tanečno popu lárnej 
budby. Výborná, ako v2dy, bo· 

lu Bozcnu Polónywv.t l Mun1ka 
Dcanovd l 1 t.ad1~lu v M1skov1c 
[1\ IIJort) v pu~tavach mladycll 
drtektlvov, ~ poluúttt!ttn•kov 
glosátorov u komeutmorov de
JU. Vola ~nuhy preukJzal l al
tPI'n!l nt A I I>EH'lll Martin Danko, 
spnvúcky vtfučné čfslu ("I bi.! s 
111111 " J vyuzlla pr11nurane Zuza
nu ~ludarovu ako speváčka !,u
l!!, IHrakc lu lokálu "P1kovt1 
eso". s clm vSuk uemožno ~ú· 
hlaslť, je vylepsova nc "ozvul:e· 
n ic" prosti'Cdníctvum spieva nia 
na mlk rolón, čo bolo zbytočné 
a m!esta 1111 uz nevkusné. Dlva
dulna scénu nic JO .,lýrové pó· 
diUm" a spievame 11c1 m1kroton 
a Jeho potahovunle za sebou 
s pUtmetrovou šnúr ou (spieva
n ie v kres le s m1krofOnomí' l 
pôsobi tu nenáležttel Za voká l· 
nynu výkonmi č 1ustočne zaosta· 
ll herec ke vy k ony no Jm!i v ob
lasti rečuvuho prejavu, kde ty
pit ká anglicko konverz11čná 
f!lhkost a ungl1ck}· .,suchý" hu· 
mor s mnohými duchaplnyml 
>t ťJ ill CIICié.llll l ZIIZOJOVal l l>ez po· 
zadovane1 slovneJ lallkostl a 
nohlu~y u I'OIJtll só listom zvy
éUJn <:l Jazykovo predncsove liiŽ· 
kosti. lnuk S!J však hlavni IVOr· 
covla lnscunfiCJo po~1aral1 v 
pl'IITiei'OnC j 1111ere O to, dl>y 
JH'cd~taven ill tohto ctmekt l VIle· 
ho lllUZlkUIII 11111 10 VSOlky <: flO· 
ky posoblvej liivuct elnoj elek t· 
nosti o atruklfvnosl•. 

Muz1ka l l •lflllll~t vu \•l'lv)'slun
covyGh toptlnok ueoslml. ate 
.Jill IH!sklm•u•l. Sučasn ú muztk<\· 
lovil tvorbu obohacu je h lavne 
SVO JOU temauckou nezvvéa jnos· 
tou, meneJ už celkov9m riešo· 
nim fo rmy. Al v tomto prlpa
de sa potvrdilo, že hladanle a 
nachádzanie kvalitných muzl· 
ká lových predlOh je fažkou a 
ná ročnou úlohou - napriek to· 
mu, 2e dnes vo svete vznlk4 

vera l ejto tvorbf.. -AG· 



Slovenská 
filharmónia 
na Korutanskon1 
lete 

Celosvetový trend vyu:llval 
~etné obdobie, nlekdajSiu 
,.uhorkovú sezónu" na organ!· 
zavanie š pecifických umelec
k ých p odujaU v a trakttvnych 
prostrediach, sa n evyhol ani 
<Rakúsku. Krajina s velkými u
m e leckými tradlciaml a s mi· 
moriadne rozvinutým ,.turlsllc· 
k ým priemyslom", už ddvno po· 
chopila, že letné hudobné fes t!· 
.valy sa m Ožu s tat pre domáce 
a na jmä zahraničné publikum 
o sobi tným dôvodom pre s tráve
nie dovolenky práve v Rakús· 
ku a nie, povedzme, na bre
hoch Stredozemného čl Cierne 
ho mora. Taká to motivácia pre 
vznik stá le nových letných fcs
,tivalov však nezname ná, že 
,,fes tivalltls" nepriniesla Rakús· 
ku a j podujatia, kde nad zá uj
mami turistického ruchu dom!• 
nujú umelecké ciele a amb!cie. 
!Jedným z n ich n esporne je fes · 
'tival ,.Carintischer Sommer" 
l( Korutanské leto) v Ossiachu 
a Villachu. Vznikol pred viac 
než desiatimi rokmi, t eda o 
nle'čo neskôr ako naše Bratl· 
slavské hudobné s lávnos ti, z 
lniciatfvy p rofesora Helmuta 
Wobischa, trClbkára .Vieden· 

Džans ug Kachidze 
Snlmka: I. Grossmann 

skýcn filharmonikov a z ná me· 
ho p edagóga viedenske j !loch· 
schule fOr Musi k und darslel· 
~ende Kunst. Ako dlhoročný 
,,Vorstand" Viedenských fllhnr
monlkov (ako je známe, or· 
chester je pod tým to m e nom 
autonómny a slí m riadi s voju 
ume leckú činnosť) m a l prlleži· 
tost spolupracovať s najvý· 
z namnejš!ml umelca mi na šej 
doby a práve ti e to svoje prla· 
t e fs ké vztahy na plno vyu žil, 
k e d sa rozhodol na samom Ju· 
hu Rakúska, v t esnej bl!zkostl 
'hranic s Juhos láviou a Ta lian· 
s kom, vytvor it ďalši letný hU· 
'dobný f estival. Cos koro sa uká· 
za lo, že Woblschove konta k ty 
a organizátorsk ý ta lent v spo· 
:teni s prekrásnym prostred!m 
historicky a umeleck y pr!faž ll· 
vého kostola v Osslachu (na 
brehoch rovnomenného jazera) 
e moderného pros tredia Kon-

gresslia us u vo Villacliu vylvo· 
rlli z Kot•utunského !ctil puuu· 
jalie, k tor é nielen že sa uumu· 
sl bát konkurencie feslivu lov 
v Salzburgu a Bregenzl, ale svo· 
jo u vita ll tou a nekonvenčnos· 
ťo u sa Im v mnohom sláva vzo· 
r om. Vďaka pos taveniu, ktoré 
sl za pomorno krEtll;y čas Ko· 
rutanské l uto zisko lo, Je za· 
bez pečen á jeho ďa Išla existen
cia aj po nooču klivan ej smrt i 
pt•ofosora Woblscha na jar toll· 
to roku. 

Woblsch budoval Korutanské 
Ioto na principe rozvijanlo kon
taktov a spolupn1ce nielen s 
rakúskym i a zlipadnýml umel· 
cami a te lesami, ale v rovnakej 
mier e, ba dakedy ešte intcnzlv· 
n ojšl e l s prcds ta vltormi hu· 
dobnóho um onia socialistických 
krajin. Velmi v 9razný bo l a j e 
napriklad podie l soviets kyc h U· 
m elcov a kolektívov na profile 
Korutans kého leta. Me dz i s k la
dateľskými osobnosťami, kto· 
r ým je každoročne venovan)ŕ 
cyklus au tors kých koncertov, 
boli popri napr. Carlovl Orffo· 
vl , alebo Leona rdov,! Bcrnstei
novl Dmitrij Sostakovič, Aram 
Chačatu rlan a Tlchon Chre n
nikov. Vo VIllac hu (tčinkovala 
Moskovská filharmónia s Davi
dom Ois trachom a Moskov~ká 
komorná opera s Gennad ljom 
Roždes tvensk ým atď. Velmi ho· 
haté sú aj kontakty konllun
s ké ho festivalu s českos l oven· 
skýml umelcami. V tejto súv is · 
los ti treba s pomenú C aj prf!Vi · 
clelné hosťova nie Slovenske j 
filharmónie, ktorá striedavo s 
budapeštla ns kvm F erencs lko· 
v ým Állami Hangvcrsr.nyzcne
knt· kazdý druhý rok pôsob! vo 
Villachu ako oficiálny festiva
lový orchester. 

V tomto roku Slovenská [il· 
harmó ni a vystúpila na Koru tan· 
skom lete po piaty raz, pričom 
po prvý raz sa popri symfonic
knm orchestri predstavil aj Sln· 
vr.nský fllha•·mon lcký zbo1·. Pr· 
vý z dvoch koncertov SF di ri· 
gova l nftrodný u melec GSSR 
Džansug Kachid ze, dirigent, 
k torý sl s našim orc hes trom 
výbome rozumie a doká~e vďa· 
ka s il e svojho nevš ednóho ta· 
len tu a s ugcstlvnos li ume leckP.I 
konce pcie dos iahnut vrcholnó 
výl<Ony. Kachidzeho úlohou bo· 
lo precls tavit fr. s tivalovómu 
publiku málo znl\m u tvorbu 
Ser ge ja Rachma ninova , naim ä 
je ho monume ntálnu 2. symfó· 
niu [láto symfónia ne bolo p red· 
tým znftma ani u nás a preto 
tre ba uv!t af, že S lovcn~ká fil
harmónia ju pre d VillAchom U· 

vied la na letných festivalor.lľ 
v Piešťanoch a Trenčianskvch 
Tepliciach 1. Výkon di rigen ta l 
orc hestrA, k torý napriek m imo· 
ri adne n(i ročn ej ~ezóne hrAl v 
"japonsk ej" forme, vzbudili u 
nás n ezv ykle btírlivý oh las u 
publika a nadšené ohiiiSV k ri
ti ky, k torá Kachidzeho označilA 
za Ideá lneho lnterpretll tr.llo 
roma nti c ky expres!vn ej hudby. 
Nie celkom Ideálne d opadlll pr· 
vá polovica koncertu. pozostl'l
va jtíca z nesmt e 1·ne náročného 
3. klav!rneho ko ncertu Serge ja 

Ra chmaninova. Nikita Magalorr 
dlho n e poc11y1me palr ll k ve· 
líká nom súčasného pianlzmu1 
dnes však už, ž iar, jeho stále 
ošto úctyhodné umenie, ohro· 
ZoJe vysoký vek. Preto dojem 
z jeho výkonu, mles tuml ešte 
v ždy Qchvatného a dokonca aj 
bt·iiantného, nebol celkom jed· 
nozna.čne pozlt!vny. O to viac 
s • publikum l kritika cenili po· 
hotovosť d•rlgenta a orchestra, 
ktorým te nto "gra ndselgneuru 
starej skoly pripravil nejedno 
,.prekvapenie". Celkove vsak 
tslo o koncert - a mohli sa o 
t om vďaka rozhlasovému pre · 
nosu presvedčiť a j stillislce po· 
sluchučov rozh lusu - drama· 
turgicky objavn ý a najmä v. 
symfónii plný ozajstnóho fes ll· 
valového lesku a veľkého U· 
menia. 

Na druhom koncerte sa Slo· 
venská fllht1 rm6n ia a Sloven
ský filharmonický zbor po p1·· 

vý raz s tre tli so ~éfom ha m· 
burskej opery Christophom vun 
Dohnányim, vnukom bratislav
ského rodáka, maďarského 
s kladate ra a pianistu Ernéí von 
Dohnányiho. Pre festivalové 
pu blikum bol tento k oncert a l· 
raktívn y jednak kvôli progra nHt 
- k U5. n arodeninám Carla 
Orffa SF a SFZ uvá dzali jeho 
najznáme jš ie a najprlťažlivejšie 
die lo, Carmina but·ana, jednak 
kvôli osobnosti dirigenta, ktorý, 
Iba pt•ccJ ned(lvnom od rieko l po
nu ku stať sa v budúcom l'Oku 
n ovým šéfom VIedens kej š t ft t• 
nej opery. Súdiac podla jeho 
výkonu s nas lmi kolektivmt, 
m o2no polvr di(, ze jeho kandl· 
datClra boJu vhodná a opodstat• 
n cná. Dohnl\nyi je ne pochybne 
voľká dirigentskú osobnost s 
v ýrazn ým nmlan!m pre oper· 
n n oblas t, kRm vlastne možno 
prirá tať a j Orffovo dielo Car· 
m lna burana . Na druhej s trane 
bolo prc kvilpu juce, n o o to za. 
u jlmavejšle sledova ť, ako diri• 
gent tlmil vonknjškové "opcr is • 
t ické" efekty par tit ú ry a vychá· 
dza júc z pruclc mcntu Orffovut 
lu tclby, rytmu, budoval celok 
diela ako muzika ntsky s t r hujú• 
eu oslavu mladosti a vitality, 
Slovenská filharmónia a Slo· 
ve nský fil harmonický zbor (vý• 
borne pripravený Pavlom Ba
xom) zažili s Oohnányim veľký 
večer, kedy vo vynikajúce j tvo
rive j atmos fé r e dokázali strh· 
núť preplne ný Kongressha us k 
ozajstným ovfici á m. 

Tohtoročné vyst úpe nia Slo• 
vc nskcj filharmónie - a rovna· 
ko (•spcšn ý festivalový debut 
Slovcnskóho fi l hllrmon lckého 
zboru - po lvrrlili vynlknjúc u 
(1rovc11 n llšicil Wlics, k tor é s 
I<orulonským letom bud(• spo· 
lu prllcovaf aj v bud úc nost i. 
Ce nn :\ však lJOIR 111 možnost 
spo!upracov11ť s clvom 11 vvnlka· 
J(tclml dirigent ml. pričom n ie 
je bP.zv ýznam nA ani okolnosť, 
že DohnAnyl. ktorý le n výni· 
močnP. pri Iima pozvnnta k hos• 
tovllnt u, c hce v rok u 19R2 dl· 
rigovnť Slovens k(• fllhArml\ntu 
n lr.len vo Vi llac hu, ale Al u 
n li · · IV· 

Solidarita s britskými hudobníl<mi 
Od začia tku tohto roku pre

živa hudobné Anglicko fa2l<ú 
k r izu. Spôsobili Ju zámery ve· 
d e nla š tátnej rozhlasoveJ spo· 
lačnosti British Broadcasting 
Corporation sanovat deficit a 
zn!21t celkové n áklady BBC 
t ým, že rozpus ti p!it z Je dcnt:is · 
'tlc h britských rozhlasových or· 
chostrov, medzi nimi aj m edzi· 
nťtrodne z ná my BBC Scottish 
Orc hestra. Tieto zámery, v sk u· 
točnostl vôbec nerlešlace fi· 
nn nčnú kr!zu BBC, nie sú n á · 
hodné. Korešp ond u jtí s polltl· 
k ou konzerval!vnej v\6dy Mar· 
g11ret Thatch erovej, ktora b ezo· 
hfadne re111tzute proRram Clspor 
V oblasti SOĽIA ! nej Slfll'OStli VOS• 
111 ~kols_tva, . g,ed~ a kulU1tY• 

zato však prenikavo z vyš uje vý· 
davky na z broJeni e. 

Likv idúcla piatic h orchestrov 
z namena krut ý zasa h n tolcn do 
existe n c ie Ich huclobnfkov a do 
prog ramove j š truktú ry huduh· 
ného vys ie lania BBC, ktoré dl· 
ho patrilo k najl<valltno ji;fm na 
svete. Povedie k výraznómu o· 
chuclobnentu celého brllsl<ého 
hudobného ž ivota, pretože pro· 
vlnčné rozh la sové orchestre !>Cl 
s pravidla jedln9 ml pro fes ton li t
n yml h udobn ými te lesami ce
lýc h oblas t!. Preto n a obra nu 
o rchestrov, ohrozených llkv tcla
clou, vystúpili nielen brltsld hu· 
dobn!cl. združen! v osobitne j 
odborovej organlz~c ll , AIP. a j 

~Ý)!lt~~ ~.Ail_~él!O 

a mod z i ná ro rl nfoho lnltluiJn(>ho 
svetu. V colo~vctuvycll rul,l· 
CIUI'h al<Gic sol ltllll'l ly urgfi ii iL. ll· 
je Ml!dZIIliii'Od ll fl lmlr.r<H lrl 1111· 
tlollllfkov (FIM l. č!ous l1a o rga · 
n•zaclu M()dZIIlllrotluej illHiull• 
noj n •dv UNESCO. Svo ju pod· 
poru spravodlivému zúpfl s u svo· 
)I ch a11g l•ck ých kolegov VYFid• 

r UJeme l my, prcdstllvitella ecs· 
koslove nskej h udobne j kulltíry, 
ktorej naša spoloč nost vytvú ra 
p riaznlvó pod mie nky pre vse· 
st r an ný r ozvoj. 

Or. Ladis lav Mokrý, CSc., 
tajom n!k Cs. hudpbn P.j ractv, 
vil " PI P.7irlP.nt MPrlZillfl tud· 

_ ne1 lluctobne1 .:8!!~ ..,.-

~ZAHRANIČIA 
Rok 19U1 bude v Budapešti v znameni 100. výro čiu narudenia 

skladateľa Bélu Bartóka (1UU1-1945I. Vyv rcholen im os láv 
storočnice bude jarn9 Bartókov týzdeil a jesenné Budupeštian· 
ske hudobné t9ždne. Odznejú na nir.h najzná mejšie Bartókove 
koncertné ako i hudobno-drama tické diela v poda ni domác ich 
i zahraničných U\nelcov. Ná1·odná ga léria usporiada výstavu 
Bartók vo výtvamom um ení a okrem toho bude aj niekofku 
symp6zii o Bartókovom ž ivote a umeleckom di e le. 

Na scéne opery v Seattle uskutočni sa v múJI ruku 191JZ 
ame1·ic ká p1·emié1'a opct•y Kráľ Ruger od K. Szymanowského. 
Na priprava inscenát: io budú sa podieľať pofski umelc i na če l e 
s dirigentom R. Sata nowskim , ktorý v Sea ttl e pripl'!lvil prml 
dvoma rokmi p•·emiét·u Musorgského .Hol'isa Godunova a toh· 
to roku Cajkovské ho Pikovú dá mu. 

ZápQdonemeckťi Deutsche· Grammopbon (DG 1 prevza la flo 
svojho kata lógu dva zaujímavé ope rné titul y z ruskej a s o· 
víetskej tv01·by: operu "Oresteia" S. l. Ta nejeva v reatizá•: ii 
só listov, zbom o orchest1~o Bieloruske j š tá tnej OJJery v Minsku, 
veden9ch dirigentkou T. Kolomijcevou a národnú gruzlnsku 
upe ru ,.Absolon a Ete ri " Z. P. Paliaš viliho. Nahrftvka v inter· 
pretác ii gruzínskych sólistov, Veľkého zboru a Veľkého sym· 
fonického r ozhlasové hu orchestra Ukrajinskej SSR, vedený1:h 
dirigentom o. Mirzchu la vom, je záznamom koncertného pred· 
vedenia opery v Moskve. 

V parfžskej opere bo la 9. júna prem •m·a Musorgs kého opery 
Boris Godunov. Hudobné die lo naštudoval sovie tsky dirigent 
jurij l~ubimov, réž iu mal americký filmový režisér joseph Losey, 
výpravu navrhol Bernard Uaydé. 

Telesné pozostatky Pabla Casa lsa boli prevezené do rodnej 
Katalánie a ulože né do rodinne j lll'obky vo Vendt·o ll . Posledná 
vóľa veľkého umelca bola splne ná až po uz n a n( Kata lánska 
za autonómiu. 

Jedi ná opera Roberta Schuma nna " Genoveva", ktorá od svo. 
jej premié ry v Lipsku r. 1850 dodnes nenasla miesto na oper
ných scénac h, bo la nahratft na platne gramofónovou firmou 
E lerna s vynikaj(tcirni inte•·pretmi - Eddou Moserovou v ti• 
tnlne j úlohe, Dietrichom Fische r -Dieskauom a Pe trom Schreie• 
rom v tílnhách S iegfrieda a Gola. Oa lej účinkujú Berl!nsky roz
hlasový z bo r a lipský Gewandhausorchester pod vedenlm Kur .. 
ta Masura . 

Pri prflez itosti otvorenia tohtoročného le tné ho festivalu v ra• 
kúskom Bregenzi ( 17. júla 1 odovzda li do u žlvania nový ,.Fest· 
spiel haus" . Na prugrame s lá vnostného ko ncertu kona né ho pri 
tejto prlležitos ti boli o . i . Alleluja z Händlovho ora tória Me· 
siáš, Mozartova koncertná ária Exultate, jubila t e a Bruckne
rovo Te Deum. Hrali Viedenskl sym[o nici pod vedením jurija 
Aronovi~a. Vlas tn ý fes t iva l otvorili Vicdenskl symfonici Bee· 
thovenovou IX. symfóniou pod ta ktovkou Karla Biiltma. Okrem 
orchestrálnych koncertov súčHsťon ťest ivalu boli sólové r eci· 
tftly spevákov (T. Adam, Jlf. Caballé, H. Prey ) , komorné kon 
certy ( (lč in kova l i um e lci zo Sofie 1 a d ve opel' né premié1•ovó 
inscenácie - Mozartov Onos zu Set'il ilu a Verdiho FalstaU. 

Eve lyn Hartová z Kanady a S ta nis lil v Issa jev zn ZSSR sta li 
sa víťazmi tohtoroč nej ba letnej s úfu xc vo Va rne. D1•uhú a tre
liu cen u ako i rad osobitných cien z ls ka li tanečnici zo ZSSR 
a Bulharska . 

V Mannheime uviedli s jednoznačným úspechom novú operu 
.,De r jilngste Tag" Gise lhera Klebehu, mannhehn skélto r odA· 
ka (1925) , kto1·ú skladateľ skomponoval podľa predlohy Odena 
von Horvatha pri priležitosti 200-ročníílto jubilea založe nia 
ná rodného divadla v 1\fan nhe ime. 

Klavírne duo Alois a Adolf Kontarskovci (NSR) predstavilo 
sa v Berline koncertom, na programe ktorého bola salónna 
hudba 19. storočia - Schubertovo Olvertissement ii Ja Ho n
s ruise op. 54 (DV 818) , Brahmsov VallHk op. 39 a Bizetova 
jeux ďenľants. 

Operu .,Baa l" od rakúskeho sklada teľa Friedricha Cerhu 
sknmpunovanú podra predlohy Borthohla Brechta uvedú n a 
bud úci rok v svetovej premié r e na le ln9ch Selzbursk9ch sláv· 
nos tn9ch hrác h, v septembri ju potom uvedie t iež Mestskú di• 
vadlu v Darmstadte ako zá padonemeckú premiéru . 

Po Leningrade uvi edli aj na scéne Veľkého divad la v Moskve 
nový ba let Husá r s ka ba la da Tichona Cht·ennlkova v r éži i 
u c ho•·cografil mla d é ho lening radské ho baletného majstra 
Dmitrija Brja nceva. Podklado m ba le tného libretu je hra Ale
xa ndra Gladkova Dáv no-pradávn o, k tore j dej s padá do obdo· 
bia vojny s apo leonom v l'. 1812. V hlavnej postave ba letu -
di evčine Sut•e Azarovovej, ktorá sa rozhodla brániť vlasť pred 
ne priaterom - a ltemujú primaba lcrina Jekaterina l\1axi mo· 
vová a Nina Soroki nová. 

Nový komorný orches te r vz ni ko l v Západnom Berline z č i P.• 
nov tamojšej Be rlínskej filharmónie. ,.Berlfnska komorná fit · 
ha rmónia" (tak z nie názov nové ho komorné ho orchesh·;~ l, 
sa c hce venovať predovAe tkým Interpre tác ii die l W. A. Mo· 
:~:a r ta. 

Vedúca operná scéna Lati ns kej Ameri ky - Teatr o Co lo n 
Bue nos Aires - uvied la s veľkým úspechom operu Zla tý ko· 
hútik N. Rimské ho-Korsakova. Na priprava inscenác ie sa 110· 
die rat tlm SOVillt s kych umelcov - l'eil.isér J. Tuma nov, c ho· 
l'e og raf l. Sm irnny a v9 tvarnlk J. Cemoburov. 

V Matľarskn realizoval i te l!!vlznn :)Odobn 8art6kovej jedin c i 
OPI!I'Y Modrnfúzov zámok. Spie va jú K. Kovács ( Mndrnfúz l a 
S. Slissová l judilh J. H1·ä Londnn Phi lhn••moni1: Orchesll·a pud 
veden ím G. Sznltlhu. ré~iu mii M. SzinP.tat•. Te lnvlz ne ho t>todl'll· 
fít za ma jú u v ies ť na obraznvky zal!iatkum oktúhra t. r . 

V rí ms ko m ľAiazzo BrasGhi ns po•·iuda li " Fest iva l sk ladalo• 
liek", na kiOI'IIIll za z ne li di e lA z ll krajín . Mnd?.i in ými nvin •ll i 
tu dinla Anny Bolcynove j, Kláry Sc humonnuvej, Mát•io S7.y n• ~· 
nowskej, They l\1 usg••a veovej. Kuncert uspo r iada l talians ky 
Zväz žie n. 

Aj tohto l'Dku sa cez le tné mesiace konali v Buda pešti a nie· 
kofkých ďalších mes tách , predovšetkým v Szeged e, mnoh9 
umelecké podujatia - zväčša na voln9ch pl'lrodných scénach 
- za spoluúčinkovania viacet•9ch popredných zahraničných 
h osti. V Budapešti na Marg itinom ostrove uvá dzali napl'ikla d 
Lehát·ovu opere tu Veselá vdova , Verdiho Truba dúra, Lisztovo 
oratórium LegP.nd a o svätej Alžbe te. V Szegede uvádzali o. i . 
Verdiho Falstaffa, v Debreclne sa koual ~ AňOCb 1 .. -s_. iúla 
JllOdl.hljJ'O.!lú il!OJ;Q.V.Ý; {OJ,ti~!iiJ. ...; 



Zomrel Teodor Šebo-Martinský 
Správa o smrti Teodor a Seba-Martin

ského bola v ten augustový hot•úci de•1 
neuveriteľn á. Niel en pt·eto, že v l ete sa 
a~osi tazšie prijhnajú odchody fudl, že 
Y1ac myslime na l liskovost' o 11ohodu ži· 
v ola. než na sull't', al e najmä pre sku
to~nosť, že sklodatef, k torý nlis 5. VI H. 
1960 vo veku nece lých 69 rokov ( "23. l O. 
1911 ,Martin) opustil, bol plný p lánov a 
t l vutnéhu optimizmu. Azda mesiac od 
tohto diia, zarúZa(úccho svojou krutos· 
tou, smu sa t•ozpJ•Iívali. Po t elef óne. Ná· 
metom bolo pozvonie no t•ozhovot•, de
hutu u novo m plánovanom muzikále k tn· 
t'ý majster Scbo mal v hlove l v ~rdci. 
PretuZe bol vždy sk romný a u~rocht ilo 
jemný, t úžil vziať do plánu svojej um P.· 
Jecke( práce l pripomienky v§etkých, 
k tor! mu priali a ~ll!i l i. Teda a j kriti kov. 
Týt:h, l!o s radost'ou sledovali jeho ume
l ecké vzopätie v rokot:h, kedy sa zvykne 
odpo~fvať a bilancoval'. Lenže Teodor Se
bn-Marti nský bol cel ý ži vot dok:-maJe 
zau ja tý prlicou v rilznych Inštit úciách 
a r edakciách, na tvorbu si musel krad
núť chvile vofna, a tak odchod do díl· 
chodku považoval za sp l nenie kr ásneho 
ce loživo tného sna o sústredene j prfit:i 
nad väč~fml hudobnými opusmi. Aj keď ... 

KARUSEL SA ZASTAVIL 
Yefa rudi nosi v sebe podobn fl túžbu 
málokto ju dokáic :r. t•eallzovuť do p lsmc: 
·~a . Niet slf, i nvencie, koncentrác ie, chu· 
It a elánu. Teodor Sebu-Martinský Ml 
stal výnimkou, vzorom umelca-i!loveka, 
prern ýUafúccho nielen o napln eni svojho 

JUBI LANTI 

Snlmka: J. Llr>7hoth 

jozef Potočár 
. Di\a l. augusta t. r. dožll sa šest<lt:~ ltt · 

tJch rokov význumný hudobný ped<~go6 
a. cl1rl~ent dr. jozef Pot očár, rodlik to 
Skulltcho (okr. Cadca). Ako syn robot· 
n i ka na železnici a mAtky, ktora vycho· 
vávt•la ll dell. pocltll už v detstve na 
vlastnej koži ztolltost pomerov za pr· 
vq 1:epubllky. !ažké sociálne podmwnky 
pllnUIIII hO UŽ UkO mladého studenta 
nb 1st ý čas opusti! skolu a prija l m1cs
to lesného robotnlka Pri prvej prlle
žltost • sa amhlclózny študent upllt chopil 
možnosti pokntčovnt v stúdiu o po ma· 
turlte na u čltr fskom ústnve r. 1941 vv· 
učova l na národných a hudobnýrh ško· 
Iach, na pedagogickej škole, pričom zá
roveň v r. 1946-50 študoval na VysokeJ 
škole pedagogickej v Bratislave a štátny
m l sktlškaml z hudobneJ v ýchovy (dirigo
vania l nadobudol aj kvalifikáciu peda
góga pre strednó školy. Napokon v ro
koch 1961-1965 študoval dirigovanie na 
VSMU v Bratislave, ktoré úspešne ukon
~11 verejným koncertom so Slovenskou 
filharmóniou. 

Náš Jubilant hneď po osloboden!, naj
m11 po prlchode na pedagogickú školu 
v Zll tne, rozvinul mimoriadne oktlvnu 
angaiovanú činnost hudobného pedagó· 
gél a dirigenta miešaného spevltckeho 
studcntského zboru v Ziltne, s ktorým 
ah::.olvoval mnoho koncertov na dcdtnlich 
Qlllllne pri zakladani (RD. A( Zt llnský 
lllft>sHný zbor, s ktorym sa Potočár ako 
Zll l< l <~dutef a dirigent zúčastnovnl na vr
ciloiných domOctch l zahrani čných sú(a
ž•,u h, sa dodnes zara(fu jo medzi naj· 
l cpsie nmat6rske spevácke zbory v CSSR. 
Ncmoi.no nespomenú( ani miešaný spe· 
v11cky zbor Mier pri Vo(ensl<e( nemocnll; l 
v Ruiomberku , ktorý Potočár viedol 7 
t·okov, kam dochádza l zo Zlllny. Aj ten
to zbor patril medzi najlepšie ochotnlc· 
ke zbory v ČSSR a ako na(lepšl zlskal 
a1 štandardu ministra národnej obrany. 
Pc. prlchodP do Bratislavy roku 1960 ujal 
sa vedenia speváckeho zboru Medik pri 
Lekárskej fakulte UK, s ktor9m tiež ob· 
aadzoval v sú(ažlach prvO miesta a už 

veľkého sna, ale i ponwt:i žánru, priná
šu júcemu ľud'om rudusť a othl ych. K pre
miére muziká lu Rovlzo t• no Novej scéno 
rok u 197:! o. i. noplsal : " Myš lienka kom· 
ponovar hudobnú k omédiu muzíká tovéhn 
typu ma dri:( v zajat( už dlivno, Túto 

po ročneJ umoleckcj pruct zlska l v 11111-
slnkúch zi<JtU medailu. V tomto éa::.e 
(1JlJ3J za•·uvc1l zuluill Mici.aný zbor bru 
tlsluvskyt.h učllclov, ktorý pud JUbtlan
tovym Vt:dunnn zlska l Zlatý veniec. m•.s· 
tu BJ<~IJ"Iavy u po polroku Zlaty vcutEH; 
Slovcu::.ku. 

Nn Pctl<~goglt.kcj fukultn UK v Trnave 
nu pui.Jml o~IIIU l'l !ktoru v..:krtes1l l'otui..J:' 
r. HJUU '' '"•dt!lllltky ::.pl'VJI ky ~iJu r Unl· 
v ~,;r tll y Konnmskullo, ktory mul dve zlo..:
l<y: pr1 ľullugugic lwj lakultu UK v 'lrlld· 
VO ll pri UK V BrUII~iuvu. S tynllo tnitl· 
su 111 nu ~:ulusiuvuus l;ych su tu zlucll l'uw• 
eur uptit zl::.kul prvú miestu, J'UVJJ at,o aj 
nd motlzlnlll'otlnyrh sut.J)'Idl'h v Hukus
hu, lloluutlsku a v 'ľallanshu. otlk1a r pri· 
11 11:sol plll cleu. V ralllt' l druiby s vy
sokým• i.kUidllli fi SliiJUI 111 1 V Z!llli"I.1111Čf 
t.·eDtt sponwnllt nutll• il vynlkatúcu repre
zentáciU ASZUK vo Fruncuzsku, Talian
sk u, lloiandsku, ZSSR, Fln::.ku, USA a v 
Ka nade. Vsetky sponw nutó umeleckč za
jazdy zboru ako 1 n11h rO vky doma a v 
cutlzu•c vplml pozlllvne hodnotila do· 
muco l zuhrunlčno t111č. 

Umelecko pudaguglckO činnost dr. Jo· 
zulu l'otočuru nu Ku tcdrc hudobnej vy
chovy Pedagogickej fukully UK v 'fl'lla
vc ncochabu(e ani v poslednom desať
roč!, naopu k, v rAmct pomoci menej roz
v•nut9m oblustium zuložll r. 1973 Robot
nlcky spevOcky zbot· pri Slovenskom hod
vlibe v Senici, ktorý odvtedy sa zaradil 
medzi na jlepšlc robotnlcke spevácke z bo· 
r y na Slovensku. Roku 1976 (cho prlčt ne
nlm vzniko l Okresný učltcfský spevácky 
zl..u r v S!lnlcl, ktOJ'ý s dirigentom Poto· 
čárom vystupu Je na kullOrno-polltlckých 
podu jullach v kraJskom l celosloven
skom merud le, absolvovol koncertný zlt · 
1uzd do NDR (1977) o zahraničné turné 
po Fro ncúzsku (19781, kde absolvoval 6 
celovečerných koncertov (Pari ž, MDI·sell
le. Lyon, Cannes ] a rozhlasové nahráv· 
k}. Tento ne(mavn9 organizátor zborové
ho spevu r. 1978 znovaožlv ll l Bratislav
ský tJkademlcký spevOcky zbor pri PKO 
v Brotlslave z i!lenov bývalého univerzit
ného zboru. AJ toto umelecké teleso do· 
siahlo vefml pekm1 úroveň a v sú(ažl 
o Zlatý Vllnlec Bratis lavy sa umiestnilo 
na l. mieste. Okrem toho absolvoval zbor 
úspešné koncertné zájazdy do Bulhar· 
ska a Maďarska. 

Z PotočároveJ publikačn ej činnosti tre· 
ba spomcnút aspoi'\ Skriptá z dirigova
nia zboru pre poslucháčov pedagogic
kých fak(Jft, DlrtgentskO prakt tkum so 
spevéckym zborom. Ako pracovať s det
ským zborom, Dramaturgia v detsk9ch 
speváckych zboroch - s prih liadnutim 
na rozvoJ kultúry socialistickej dediny, 

Detský zborový spev. 

Nemož:no nespomenú( ani organtz<itor
sl<ú a prednášatefsk(J činnosť nOšho tu
bllanto. Potočar jo už po dlhé roky lek· 

torom pro zborov9 spev na Slovensku 
pri Osvetovom (Jstavc. l niót•·ukl orom pr e 
kategóriu vysprlých zborov oa Sloven
sku. p1 cclnnsntefom na dl fi fl,ových ško· 
len1ach dirigentov, kdo ved te sknp1 uu 
vyspel ých dirigentov n:Z 25 rokov M(l 
veľký podiel na r ozvoji zborového spo· 
vác ke ho umenia na Slovensku a zaslúži l 
sa o výchovu zdatných dlriRentov-zbor· 
mnt~trov pôsobiacich nielen na školách, 
ale l pri hudobno-spevárkvc h zboroch 

dOSP.el9.ch.. JOZEF SAMKO 

tvorivú t ú!lJu . eite umocňuje skutollnosf, 
že slovenská hudobná tvorba je elite stá· 
le velkým d!Znfkom tomuto javiskové
mu žánru". Spoločenskli potreba s vy
gradovanlm vlastného talentu našla prá· 
ve v tomto diel e pravdepodobne vrchol 
Sebovej komJlOZičncj tvorby. O pár r o· 
kov neskôr nasledoval Ohnivák - Jon
donovský muzikál, z ktorého so sk lada
tel tešil rovnako úpt•imnc, pt•etožo do 
neho odovzdal maximum nodlienia, zápa
lu o talentu. Pozorne ~Ital vsetky pri· 
pon~icnky: pol)úval diskusiu na margo 
svoJho dJola, k torú bu la JlO nedávne( 
promiét·c na Novej scéne (vo fciJL•. t. r . 1 
a - ako sám hovoril - ani jedna veta 
ucbolu zby tui:uá. Všetky zbiera l do svo· 
joj k t·it ickej mysli, prohoduucoval Ich 
a bra l si z n ich to, ~o uzual za naj
vhodncjliio - ako tmni!onie. l to pouka
zuje na skromnost' a disci1JIInu toh to ti· 
chého, ušfachtilého a usilovného č lo
veka. Ak Revlzor zostáva pre nás prvý m 
slovenským muziká lom so širokým spck· 
t rom dopadu, Ohnivlik Je svojim morá l 
nym apelom aktuál nym testamentom u
melca, presvedčeného - (1primne a ne· 
zištne - ze nie sila peiiazl, a le ľud ské 
vztahy utvárajú hodnotu života. Melodic
kli kräsa a invenčnosť hudobných i!lsfll 
oboch vrcho lných diel skladateľa taneč
nej, estrádnej, zábavnej, scénickej, hu
dobno-zá bavnej tvorby zostáva stá le zí
vli. Nielen v piesi1ach a tanečných scú
nach jeho dvoch muziklil ov. Stá le svie
zimí a "zelenými" zostanú aj desiat ky 
šl ágrov, k toré vyšli z hudobnej diel ne 
Teodora Seba-Martinského v pii tdesia
tych rokoch (E j, ch lapci p1•emili, Samý 
úsmev vílkol nás, Toľko . t'astia v srdci 
mám, Ked' sa ja s tebou túil im .. • 1. Patri 
k zakladatelskej genc t•úcii slovenskej ta
noč nej hudby, k tlll'á nemala vufakody 
tnlko žánrov a pudžlinrov, no vo svo jom 
globálu nodväzuvala na melódiu, ako 

Mikuláš Strausz 
Mlkulúš Strausz, ktor9 ll. augusta t. r . 

oslúvll svo(e 75. narodeniny. mOže sa 
právom spokojne obzrie ť za plodnou a 
záslužnou prácou, ktorou vyoral hlbokú 
brázdu v slovenskom hudobnom živote 
- naJm!l na úseku hudobného školstva. 

Po absolvovanl Viedenskej hudobnej 
akadómle vyučovu l Mikuláš Strausz v ro· 
koch 1930-1937 hru no klavl rl na Hu
dobneJ škole v Prešove, kdo spolu s Ml· 
kulášom Moyzesom, josefom Brabcom a 
Micha lom Vllccom sa tntenzlvne podiefa l 
no r ozvoJI samotne( školy, ale v znač
nej miere prispel aj k obohateniu ku l
túrneho života mesta. Strausz vynikol 
ako výborný klavirista, mod erne orteo· 
tovaný pcdogóg a v neposled nom rode 
ako pohotový publicista. 

Ako výkonný klavirista úspešne úči n · 
koval často ako sólista na koncertných 
podujatiach v Prešove l v ďa l~lc h mes· 
rúch, ba aJ v rozhlase. kde okrem diel 
svetove( klavlrnej literatúry zoradil do 
svojho programu a( diela slovenských 
skladatefov . Patril medzi prvých, ktor! 
propagovali klavlrne diela Mikuláša Mov· 
zesa a MichalA Vlleca, sk ladaterov, k to
rých st ľudsky a umelecky vysoko vážil. 

Ako pedagóg vyzllro(cn9 najnovšou 
metodickou litera túrou t9katt\cou sa vv· 

KONKURZ 

vedúcu liudobn4 zl otlku, typická nielen 
pre istú etapu zlibownej hudby no Slo· 
vensku, ale pre naše cltenle vôbec. Ti· 
to ilrta domi novalo i Y šebovej muzik4i· 
lovej tvorbe, hocako vyspelo prakompo· 
novane( a oživenej dobovými č i súčas· 
nými rytmami. Bol dieťaforn svo(ei ~e· 
neräcie, nezapieral to - a mol!no preto 
lak zaujal t•ôznOl'Odé a široké obccen· 
stvo. Vedel si vybrat nielen vhodných 
spolup1·acovníkov k zložk e Jibr etislickc j, 
al e a j r ealizailnej. Opieral sa však n ielen 
o r oky skúscnoslf svojich kolegov, no 
odvážne zveril spol uprácu aj do mia• 
dých r úk. Vedra B. Kramosil a to bol na• 
pt•lk lad ml adý režisér Peter Oravec, ok• 
r em libretistu )lino Tut•ana a B. K1·a mo• 
sila tiež dvojica mladých: Gita Kopelio• 
vičovä a Miroslav Sebo. S radosťou sie• 
doval na desiatkach reprlz zaujatú 11 ná· 
paditú ht•u protagonistov Revízora, sme• 
júc sa - ako prvýkrát - I vanovi Kra• 
j ii!kovi v neprekonaternej kr eácii Chios• 
takuva, al ebo roztomilej dvojici Bobi!in• 
ského o Dobčinskébo v stvárnenf Mi lana 
Lasicu a Júliusa Satinského. Vďačný au· 
tor , tešiaci sa z každého úspechu, ra· 
dostne Inf ormujúci prlaterov o úspec hu 
Revlzora na i!eských l východonemoc· 
kých javlsk lich, o poctivo prlpr avenel 
prvej premiére Ohniváka v Preiove i 
úspešnom ďalšom naštudovonl v Brali· 
slavo. VAetcl mu priali, pretože za umel· 
com videli a cHil i dobr ého, ui fochtilého 
a aj iným :ličiaceho človeka, ktorý mal 
poctivosť vpfsanú do svojho ludského 
i umel eckého erbu. 

Karusel z RevíZOI'O sa zastavil n lclon 
na scéne, al e i v ži vote. Skl adater od· 
chúdza, jeho (Jsmev, vtip, r adost, smiech 
a oddaná služba človeku zostáva jú. OpiH 
však niekto pl'fde, kto roztoi!f jeho krás· 
ny ko lotoi! smiechu, znežiíuj(tcl l gogo· 
rov ~•· ií satiru du i ebovských rozmernvl 

T. URSfNYOV Á 

učovanla klavlrne( hry, sa Strausz neu• 
state ( prakticky dodnesl l hl1ževnato ve. 
novo! problémom ktavlrne( pedagogiky. 
Bohaté skúsenosti, neobyčajná rozhfade
nosť, vysoké odbornost a cenné rudské 
kvality postavili St1·ousza roku 1955 do 
fu nkc1e referenta Odboru umenia a do 
funkcie Oslrednóho Inšpektor a pre ume
lecké i;kolstvo na Poverenlctve skolstva 
a kullOry. Z postu tejto vú :Zne( 11 zod· 
povednej runkcle mal priamu zAslu11u 
najmH nn z<~ kladanl fudových skOi ume
nia nko ut na vytvo•·enf novej stJ•uk ti•rv 
konzervflt6rll v ce loštli tnom meJ'flctl e. Ako 
Ini ciátorovi pa tri mu zllsluha za OJ'gl!· 
n1zovnn1o c'l' ios lovensl<ých sOta :ZI p•·e tri 
sloven:;kô konzervatóri(J, ktorO každoroč· 
no konl1 ontujú výsledky svojej odbor· 
nej umclerkcj úrovne. 

S ncv!.cdnou starostlivosťou sledoval, 
ba este ::.tOie sleduje, stav a úspcsný 
rast hudobného školstva na Slovensku, 
nekompromisne pranieruje každý nedos· 
ta tok, ktorý by bo l prekážkou ďalšieho 
rozvoja, naopak, úprimne sa radu je ~ 
každého Jeho napredovania, t1spechu a 
dobrých výsledkov. Zo seminárov. porád 
či maturitných skúšok pozna(ťí Strausza 
ako človeka priameho, s otvorenou kri· 
tlkou a vysokou náročnosťou, k torý vie 
poradi(, pomOcť čl usmerniť. 

Hudobn6 verejnost pozná však Miku
láša Strausza nielen ako klaviristu, sk\1· 
seného pedagóga, ktorý doneclévna vy· 
učoval na Konzervatóriu v Br atislava, 
ako d lhoročného funkcionára v oblasti 
hudobného školstva - ate pozná ho ej 
zo stránok viacerých novln a časopisov 
ako autora novinárskych prlspevkov. 
Publikačná činnos( sprevádzala Strausza 
u:Z od mladosti . úvahy a články, ktoré 
venoval na(mä stavu a problematike hu· 
dobnej výchovy, estetickej výchovy na· 
šeJ spoločnosti, úrovni a napredovaniu 
nášho umeleckého školstva, sl\ nielen 
spofahllvou analýzou určitého výseku 

nášho kulltlrneho života e pre budúc· 
nos( cennou dokumentáciou, ale svedčia 
o verkeJ zanlel enn• ' ~ nezlštnom zaujati 

'''P dobrú vec. 
H. BORKOVA 

Riaditefstvo Konzcrvat6ria v Ko§iciach. Leni nova 89 prijme Ih neď ul!llefa hry 1111 

akordeóne s vysokoikolským v ;~:de lan lm. 
Ziadostt posiel ajte nojnesk il t• du l . Xl 19110 s pol r ehnýml dokladmi. 
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K PROFILU ZABUDNUTÉHO SKLADATEĽA 

A DIRIGENTA 

(13. ll. 1820 Bardejov -

20. Xl. 1882 Wiesbaden) 

l Dokončenie z min. člsla.) 

r 

Najrozsluhlejslu ču~! Kélerovej 
tvorby tvoria skludby tanečné· 

hu dwrakleru, určené priamo ta
nl'ť;n(,mu purketu alebo n11 počúva
u.!., uvtidzané pn promenádnych 
kon •. ertoch. Túto !.kuplnu predsta· 
VUJU valčlky, polkv, čo rdá5e, ma
llii ky, stvoq lk} u Iné dobové tun-
1-C, lilorým ncchýbu melodická nó
padltos! a rytmtcku svtezost Vel· 
m i často sa Kéle1· vo svojej tvorbe 
lli~plroval uhorsl<ýml melódiami s 
clwrakterlstlck9m bodkovaným 
rvtmom a ča rdásov9ml prvkami. 
Fnrmová v9stuvba t9chto skladieb 
vykazuje dvojdlclnosC s typickými 
čc~sfami Lassu 11 Frlss. Nnjpozoru
hodnejšou skhldbou v te1to skupí· 
n!l je Erlnneruug an Bartfeld 
( Bárt fa i Eml ék Csárdás ) op. 31. 
Skladba vznlk!H v Jlill 1858 na ces
te z Bardejova clo Debt·ecfna, kHm 
su skiHdater vrucAI z dovolenky 
k spomlna nému Mnzzuchelllho plu
ku. 

skS·ch skladateľov a Ich diela V) 

dáva za svoje vlilstné. UntlS sil u..: 
nr:dá zistiť , kto stal zu tym110 
útokmi, pretoie v Kélcrovoj zbter· 
ko podpisov slávnych ludí figu· 
ruje okrem joach ima, Liszta, Raf· 
ra a Iných aj BrHhms, čo Jf! do ur
f'itej miery svedectvom Ich prld· 
tel~kých ntahov. Bt·uhms na tie
to (tloky (tdajne neodpovPdal a al 
po jedenáslích rokoch vytvoril dul
sl u sériu (ll) uhorskych tancov. 
V Kélorovcj pozostaluslt s11 v~Hk 
zuchoval koncept anolýzy Brohm so· 
vej p1·ve1 scl'le (plsnný 1\I'IProvuu 
rukou) , na ktorom je ZIJZI1Uil1!llla· 
nč, ie devtlt z destattch Brahmsa· 
vych tancov obsahuje melodický 
tnfltet·lal už predtým publikovaný 
v dlP!och skladaterov \V indta, Riz
nnra, TrdVnika, Sark!:lzyho a ďal

šfch. Len siedmy l!tncc vytvoril 
Rrnhms z materiálu lmlového čat·· 
dá su. 

Tt·idsatdva tak tov p1•vej frišky, k to ré vyvo lali svojho 
času vefký rnznu;b. 

Okolo tejto skladby sa traduje 
údajný spor Béla Kéler kontra )o· 
hunnes Brahms. Dôvody sa na pr· 
v~· pohlad zdajú by! viac než ru
kolapné. Skladba pozostáva z pre
dohry, troch frlštek B záverečné· 
ho finále. Po 16 taktovej predohra 
v miernom tempo nostupu 1e p rvá 
z troch frlšick. 

Uvedenč skutočuostl nec111vo fu 
cll\vod vlnlt Brahmsa z plagltilot·· 
st~a a svojvolného prcb~Jranlll cu
dzfch hudobných my!:lienok . 
Brahms vo svoj i ch Uhorských l&n· 
cot:h sice sillhol do c:uclzkh du~l. 
vybrol z ntch zaujínwvu a chllľllK· 
tm·islickt1 melódiu, ktorú obyčaJne 
hned v úvode citovul, JHtp.HIIH· p.J 
u?.ll Iným spôsobom, ule podstnt 
nú čost svojich tnmov vvpi111l 
vl&stným strhujúci 111 hudulm) 111 

prejavom. To, že v jeho clu•lnt h sú 
aj cudzie prvky, vyznnc'll pn.tmo 
v podtitule prvej sérln tancov po 
zn/Imkou "gesetzt", ted ll, ?.!• Ide 
Iba o upravy tancov 11 ntr .. kom· 
ponlrt" - vlastné kompozlcle. 

Týchto 32 taktov urobilo svojho 
r:<asu velk5• rozrurh. Z notovej u
háiky je dobre vidiet prečo. Jede
nAs( rokov po Kélerovej Spomien· 
ke na Bardejov vyšlo tlačou pr
vvch desa! Brahmsov9ch Uhor· 
skS•ch tancov a v plstom z nich 
(v t1vodnej časUJ sa stretávame 
s celou prvou frlškou Bélu Kéle
rn v doslovnom znen!. Onedlho 
llll to sa objavili v tlači ostré na· 
rážky a útoky na Brahmsa, že od· 
cuclzil duchovný ma je tok maďar-

Dccllkácla sklacllltelského odkit · 
zu Bélu Kélera p1·edstovuje v hu· 
dobncf histórii veľmi lnteresantn~ 
umel ecký čl n . Pred koncom svojho 
života dal vyhotovi ť rozsiahly tes· 

Titu lný list lluCou vydaného val l:fl1a .,Am schoncu Rheiu 
gedenk' ich dclnl" 

K 100. výročiu narodenia Jana Kub eh ka 
._" 

Ce s ký Paganini 
j1 dn) 111 z IHIJVIH:slch reprezentantov 

uuvudoiJPj i:f,sk~! J husrovej skoly Je ne
~purne )un 1\UIJelik (5. 7. Hl80 Praha -
5. !<!. HJ.JO l'nlll<~l , ktorého 100. výročie 
n11roc!Pniu lJOin v uplynulých týzdflOCh 
[Jripurncn utó celym rudom spomtnnko· 
vych akcií, z ktorych azda na jvtlč!.lemu 
z<\ujmu sa lľ.sll osobitn} koncet·t v rám· 
ct tohtoročného festtvulu Prazská jar, 
venovun9 Kubcllkov!•j pamiotke. hubelf· 
kovské osluvy sú všc~k rozvrhnut(• do 
jednotlivych rnle~t nas!~J republiky po do
bu ccleho rol--u. pretože v závere tohto 
roku uplynie 40 r·okov od umelcoveJ smr· 
ll. 

J<~n Kubclik bf'Zpochyhy patril k nu f 
viičsim osobnusllum huslového umenln 
s1 ojej dobv nielen doma, ale 1 v cudzl· 
ne. frho umeleck(• tmnó a umeleckč po· 
bvty v rúznvl'lt kr11)lnúr.h celého svuta 
sa neoblll!!dZOI'all tlla no oblasti tradie 

l'nr•č~J i ic ziimku v Ortuvom, kde Ku· 
beh k hyval pui:as svujho pobytu na Slu· 
vensku. SntmkY.: Archtv autora 

ne nfiiStevované Inými umelcctmt, ill-.) 1111 
~ú eu10pske či amoncke velkomHstá, <J!e 
Kubelfk sa ako umelecky rcprf!zentullt 
11111lej krajiny uprostred Európy svsiPntil· 
lieky venovcll koncertneJ čmnostt 1 llil 

Cizijskom. afnckom l austrul~kum krlllll· 
nente, ako o tom svcclčltt leho turuó 
po Alžírsku. Maroku, Tunisku, JužneJ Af
rike, C01·!6ne, Crne, Flllplnach, japonsku, 
Syrll, Argentina, Brazllii. Chtle, KulltJ, 
M<'Xtku, Venezuele. HAvaJských ostro· 
vurh, Tahlll čl Austrlíl1l nleho Novum 
Zélande. 1\k st uvcclomfmo, že Kuhr:
lík tlelo cesty ahsolvovnl od znčlatkt l 
tohto storočia ( nupr v Ameri ke prvý 
t•oz vystupovnl v rolwch 190L -1902. IU· 
du oko mliHiy nlldejný umelec) a~ do 
koncn 30. rokov. je táto koncertní! nktl· 
viln z dnei.ného hladiska obdivuhodná. 

Zákl11dy husrovélto umonia. zfsknné u 
profesorov O. Sovčlko (v r. 1892-98), A. 
BennPwítza a ďalMrh . tvorili spolu so 
~túdiom kompozlcle pPvné základy Ku· 
IJE'IIkovho mlmorlndnrho Interpretačného 
poslŕwenia, ktoré so prejnvllo ako ne· 
sporné už pri jel1o turné po českých 
kra jiná ch a vo VIedni koncom r oku 18q(), 
hoci už v detstve upozornll na sebo 
prfležttostn9ml úspešnými vystúpeniami. 

Kubellkova umelecká cesta bola prta· 
motínra, Interpretačne s11 stále prehlbu
j(ICa a to l napriek tomu, že sa Ku· 
bellkov talent čiastočne dell ! medzi vlr· 
tuóznu a kompozlčnit oblast S odstu· 
pom času je však ZI'Cimó, že domlnu1u· 
cou oblasťou bolo l ntet·p rctačné umen lo, 
kde dokázal vytvorit takmer neclostah· 
nutelný piedestál umelerkej dokonalos· 
tt, ku ktorému sa Bko k dokonlllému a 
majstrovskému vzoru s obdivom hllislll 
l jeho lnterpretačnl nasledovnfcl. Z his· 
torlckého hodnotiaceho hlndlska Itl tre· 
ba prizna(, ~e Kubollkova kompozičnfl 
činnost bola Iba podružným elementom 
talentovaného Jedinca, ktor9 azda v 
sk ladAie fskef sfére nachl!dzal u rčitú mie· 
,,_, doplnenia sebarealizácie, bol všAk 
značne konformný votl okollt9m vpl y· 
vom, ktoré na neho v tejto tvorivej ob· 
!asil pO so bllt. 

Kompozičné práce )ana Kubellka nf'S(I 

t.l·af'sa stopy tracllctonallzmu, určitú mie 
r u povrchného romanttzujúceho pohra· 

jan Kul.Jellk (Drázďony 1!103) . 

du na tvorivé túmery, jeho drobnejšie 
skladby majCt vl.ak svoje upodstatneme 
& SVOJ osob1tý rukopis. :; Kubelikovym 
menom Jll spOJllllá l úpravu Flblchovef 
st.IHnky V podvcter, k torá vďaka to· 
n1uto hushslovt natrvalo zakotvila ako 
puslut:háčsky vď11čny re pet tour do pove
domia najširšlch vrstiev. Jeho husrové 
koncerty sú ln!.ll·umentálne dokonalé, Ja 
v nich vsak badatolna určltu mtera sche· 
mallzmu, cez klot•ý sa Kubellk snazll do 
sólového partu vtesnať max imum tech
nických dokonalostí, vlastných JCho 111· 
ttlrpretačnému umeniu. 

V svojej dobe, obzvlusť v rokoch prod 
vznikom samo::.tatnóho Cc~koslovensku, 
bol 1\ubelf k reprezenwntom umenia ná· 
roda, ktot·9 slco esto nemal sVOJU né'l· 
rodnú svojbytno~t. praukazoval fu v~e~l< 
vlastnou akt tvltou. Kubellk sa tak spolu 
s Emou Destlnnovon. Ceskym kvartetom 
a nlekofk9m t ďalšlml v~ nlmoénými zjav· 
ml českeJ kullút·y stal zll roveu súčasťou 
poll1 1cke1 kampane antlclpujúcej vytvo
t·enie s11mostatného slobodnlího Cnskoslu· 
venska. 

jan Kubellk sa neobmedzoval Iba nn 
klasický lllls[ov9 repe1·toár reprezenl•• 
van9 slávnymi koncertantn ýml čl sólo· 
V} ml sklad bH mf renomovaných svetový1 il 
skladHterov počlnajOt: Bachom cez Cuj
kovského až ku sklada telom Kubel!ko· 

tament, pod ra ktorého najzával!· 
neJslu a nBJilOclnotnejšlu čast svo
JeJ pozostalosti - všetky hudobn6 
diela a dokumenty o živote - ve
noval mest lím Bardejov a Prešov. 
Nlekolko mesldrov po sklada tero. 
vej smrt! prtšlel odkaz do Bar· 
deJOVa a bol uložený v spisovni 
bardejovskeJ radnice. Rozrlelenfm 
skladate ľského odkazu poverila 
bardejovské mestská t•ada miest· 
neho regnn~choriho Old~icha Ile· 
merku. Podl11 nkych zasad bol od· 
kaz rozdelený med..:! Bardejov a 
Presov sa ml neporturilo zistiť, pre· 
toze ani v testnmente nie JB toto 
tlc,lcnie 1cdnoznučne určené. Ked· 
,.E' každé tlotenó Kélet·ovo dtelo 
bolo dodané vo viacerých exem· 
pJAroch, neboli pl'l dolenf zt·e,me 
žiadne problemy. Zlo7.1tejšla sttuci
cla vznikla pri drlenf rukopisov 
11utografov. V testamente sa hovo· 
rl· "Zomrelý porucll svoJmu rod· 
nému mestu Bnt"dCJOVU v Uhorsku 
partltflry skladieb v ot·tgtnáll" a 
na Inom m1este .,Prei;ovskému 
fwflnjellckému kolégiu určtté 
mqožstvo rukop isov". 

Cast rozdeleného od kazu bola 
odoslaná do Prc~ova, ale tu sa pri 
Jel sledovani strácajú stopy. V. 
presovskom kolegiálnom archwe 
~om nenašiel žiadnu zmienku o Jaj 
prevzat!, takzc dodnes nle je zná· 
me 1mesto jej ulozenla. BardeJov· 
~ká čast odkuzu le:w la mnoho L'O• 
.kov na radnici, odktar bola pl·et·a· 
ctená po vzniku múzea v Bardejove 
do Jeho zbierok, pravdepodobne 
bez akcjkolvek evidencie. V sú· 
časnosti je táto česť uložená v sa
rno~tat nom hudobnom fonde v 
knl.1:nlcl Sarlšského múzea v Bat·· 
dejove. Konfrontácia zachovaných 
rnnterlálov s K61erovým testamen
tom svedčf o velmi velkej absen· 
ni celého rndu notového a iného 
matená lu, ktorá sa traduje zrej· 
mt< uz od čias jej delby v osem
dFstalych rokoch minulého storo· 
č! l! . 

Ztvotné a sklada telské osudy Bé
lu Kélet·a a jeho skladatelského 
od kazu sú už zabudnu tou kapito· 
lou v európskych dej tntich hudby. 
Mal však na nich vo svojej dobe 
prlslusný podiel. Bol známy a v 
okruhu dosahu jeho hudby aJ vy
soko cenen ý a uznávaný. A dosah. 
jeho hudby nobol a nie je zanedba· 
t ľ:fný , v druhej polovici 19. storo
čia ju pozna 11 v niekoľkých kt·a· 
jlnäch stt·ednej a západnej Európy. 

FRANTISEK MATú S 

\1\:Jj ~UI-IJ~UOStl. 'lľVIIIC ~~~ VtlllOVétl télklltJZ 
~Luuw UltH ~:e:;kycu :.J..JuUIItewv ou :;,me
LduU ll UVUľab.O dl KU XOUI'slrOVI a :;,u. 
IWYl. IIUS!OVIl Ultllll IYClllO :.KtilllillCLUV 
1\UUUIIJo,. lll U~IIZIVllU [lL'ClpuguYal l V ZU• 

Jll'CJIUt:t - (JľllJUlOt:lllllt:: uspuu pL'tlllllt:l'U 
t Ut:l'SLľOVIIO .L. llUS)OVtlllO kOIIl.t:H'lU 
1- IllU!, UlJ. IS!I, h. lOl'd Sil l<Oilti ld .1. 0:::, O.b:• 
lOuľct J.~J.o v CuJctlgu, 

AJ kea .t<.ui.Jellh. pn ~VOJlt.h poéetnyt..h 
kou ... enucll niJ t.tHum ~vete tv roJ.. u .L~.:~ :l 
11.11 ~cllll UUUdQOVill 1-t:Z ::tllUUIJ UCI V::tlll'll 

!>LUVb.) lllu:ISL a Utl JII:GQIJ llleb.ulkO IUIUO• 
llUV 1\IIUilhJ<l'OV, 111KQy llUZ81JUcll11 UU tiO• 

lll<ll.t: (JUuuKUill V .~USKYl:U IH'!tjlCié!Cil 1 llél 

:;,wvelt::.a.u. r.. JtlhO pusteanym umelec
l\} m pn:~Juvum putru UJ cyklus orcue::.. 
trulu) t..ll 11 Kumurnyt:h h.oncertov !Hi pt·e
lulue ruKuv J.:Jj~·':lll v l.:'ralla, konauyLll 
v ::.<rnu~Luuovycu Intervaloch. 

Tak ttez ~IOVtlliSkl posluchd,!;.J mah mo..:. 
no::.t _navsuvn Jeno koncerty. nuJmá v uo
ue Kuoel lkovho pt·toll2ue dvojroé.neuo 
puuytu na Zdmku v Orlovom nedaicb.o 
l:'uva.:skt!J Hystr·1ce a potas Jeho návi,te· 
vy na zalllku v Hytctc1 pl'l Zlllne, kde 
:Gullll'tli a oo! pochovan y jeho llUJUlliicl· 
::.1 syu Jan. Ooa tieto pobyty )ana Ku
bollka na Slovensku :;padaJú do oi.Juu
tna rokov 191[)-1919, teda do rokov 1e
ho narastaJUt:elto Vri-hutného tnteqll'e· 
toCného umenta. AJ ked tteto skuto~
nosll su v celom umeleckom ..:ivote lúh· 
to vo svete pre~laveueho tlu~listu du~t 
OkľOJOVé, mali by sa ~ll;( V l'diOCI J)U· 
doi.Juej topograflu ~lovcnska pradmtJtulll 
llllellZll'll\:lj!:il:lhO ZSUJIIIU, aby boli Z!!Cily· 
tené aj pre buducnosL 

Doba, v ktorej Kuuelik dosiahol sve
tovello úspechu, bola chut·a lo.tet·tsllcKa 
Silnou konKurenciou huslov~·d1 osobno::.· 
ti akymt boU napr. P. de Sut'dSdte, F. 
Ondi'fček, j. Huuay, E. Ysaye, F. hretsler 
a mnoh! dalsf. Nič vsak rle<:attemlo do· 
konalost a prectznosC 1\ut>cllkovel hus
lavej hry, jeho dokonalú technickú pri· 
pravenos! l v9razovit hlbku. Napokon, 
un l štyri desa (ro ela po jeho smrti ne· 
zostáva jeho odkaz zabudnutý. Posledný-

ml konkrétnymi dokladmi sú kubelfkov

ska monografia z pere ). Vratlslavsk>1ho, 
vydaná nedávno praiskfm Supraphonom, 
a Zld kovél k niha Ceštf housllsté t i'! sto· 
let! vydanll nakladatelstvom Panton. Ku

belfkov odkaz fe v nich vvstl hnul 9 plne, 
bez zvel!čovBnla a s historickým odstu
pom, v obfektfvnej celistvosti. k torá 1e 

pre význa m Kub!lllkovho umenia v na· 

Steh kultúr11ych dejln:!rh odekvíttnll. 

!rOMA G, HEJZLAR 




