
Máj - mesiac hudby 
Pnll'l 11iiho hudobného života je pomerne rozložený na celý rok, okrem prbdnln. 

A p.red!la najintenzfvnejiie !Ijeme s hudbou v máji. Korene tejto aktivity Idú do 
minulosti, výrazne ju m6ileme sledovať od dnäCdeslatycb rokov minuUíbo storočia , 
kedy Jcstvnjtco robotnfcke spevokoly vyhlásili máj za mesiac verejných koncertov, 
stretnuti spevákov v prirode a mesiac rôznych zborových premiér. Na tftto tradfciu 
nadvíuaU riizne Iné lniltltúcie, v neposlednej miere i bývalá Bratislavská hudobná 
jar, predchodca dneilných Bratislavských hudobných slávnosti. V doteraj!iej povoj
no'fllj hist61'li slovenského hudobného života pripadá na máj najviac premiér, bos· 
t'onlo u nás najviac zahraničných umelcov, prichádzali k nám najväčši konce.rtnf 
prominenti a dosahovali sa najväčiie návitevy. Ak prizeráme na lokálna hudobné 
fesllva.ly, v máJI býva i najväčiila hustota koncertov na Slovensku. Prispievajti k nej 
l rôzne výročnli koncerty lk61 (včflane ĽSU), ktoré si na tt't dobu obvykle nečasujú 
tvoje najlepiiie umelecké podujatia. 

M6j prinása i mimoriadnu a neopakovatelnú atmosféru na umelecké školy. V tom 
l!ase končia Atúdium absolventi konzervat6ril, nadväzujú kontakty so svojim budú
cim zamestnanlm, alebo hfadajti formy a možnosti ďalilieho §túdia. je to mes iac 
umeleckých bilancii, kedy mnoh! budúci umelci obhajujú pred komisiami svoje ve
domosti, !fičia sa 110 svojimi ikolaml, aby dnes či zajtra nastúpili na miesta, kde 
leb potrebnjli . Je to súčasne mesiac prijlmacfch pohovorov na vysoké likoly, me
alac nových rozhodnutf, očakávani, niekedy l sklamanl. 

V m6jt hjvajú l každoročné prehliadky tvorby, ktorá vznikla na oslavu vllazstva 
ned [a!iizmum. Viaceré okresy a kraje pripravujú festivaly detských zborov, anga
lovaných piesn(, prlležltostnej zborovej tvorby, slávnostných symfonických diel, 
prehliadky mladej Interpretačnej generácie a pod. Máj býva i mesiac gramofOno· 
vej platne. Zo itatistfk sa dozvedáme, že stúpa a niekde l kulminuje záu jem o p~a.t
iu, ňou oslavuj6 mnoht ludia život a rôzoe spoločenské priležitostí a intenzívneJihe 
vyplňajú vofný čas. 

V máji vyjde hudba i do .,prlrodných koncertných sie nf". V repertoári sa začfna 
objavovať viac hudobnej lyriky, rastíe počet komorných koncertov, medzi núvlltev· 
nlkml týchto podujat( stúpa percento mládeže. V tomto mesiaci sa zvyliuje i zliuje~ 
o nlikup hudobných nástrojov, azda v súvislosti so soabou mladých zaspievať s1 
v prlrode a uvolniť sa z bei nfch starostf. Májový pulz v ce lej nailej republike 
vrchoU Prllfskou jarou svetovo uznávaným festivalom, skvelou vizitkou nallcj spo· 
tol!nosti, ozaj akciou 'celoiit6tnou, ktorú rovnako rád naviítlvl Cech, Slovák, i:i 
c1U111hiec. ZN 

Dňa 8. IV. 1973 sa svet rozlúčil s Picassom 

Výtvarník a hudba 
Moder né umeme je nepredstavttelné 

bez vzajomných tmpulzov, ktoré pricltá . 
dzajii z iných druhov umenia. Azda mk
dy v minulosti nebo!i ko11 takty medzi 
jednotlivými rtmeniami také intenzívne 
a prenikavé ako v 20. storočí. 1 ked sa 
všeobecne precetluje vplyv výtvar ného 
w11enia na hudbu pri vzniku impreszo
nlzmu, nemož11o predsa len -prehliadmd 
určité mark ant né výrazové ako i men
tál ne anal ógie medzi maliarskym a lm
dobllým impresionizmom. Keď v ničom 
inom, t ak vo výslednicovýc1J a estetic
kýclt zámeroch, predovšetkým vo výra· 
::ovom zameraní, v pr ízvukovanej far
bist osti, v odklone od starých kontúr, 
v ich náz11akovej, ale velmi výst ižnej 
kresbe, či stí t o v maliarst ve t vary ob· 
jektov alebo v hudbe obrysy tematických 
prvkov. Predovšet kým sa však zhodu j ú 
vo vynášaní subjektívneho mome,lt u člo
veka k pretavenémtt alebo reálnemu pro
&lrediu. Možno poveda(, že Impresioniz
mus tak v hudbe ako i vo výt varnom 
umení sa or ient uj e na lyrické výrazové 
polohy a že sa vyhýba v oboch ume
niach pátosu a preexponovaným citovým 
vzruchom. 

Aj ďalší vývoj hudby a výtvamého 
ume11ia kráča v mnohom v nápad>týcll 
paralelách, či myslíme teraz na mní
chovskú skupinu Modrého jazdca, alebo 
na ohnisko moderného umenia, na Pa
rl ž. Oproti iným centrám 1tudobného vý
voja vyznačuje sa práve Paríž dejinnou 
~dalostou, k torá bola evokovanli pôso
bením rusk ého baletu v Paríži od ro
ku 1909. l ngeni6zny šéf súboru Sergej 
Ďagilev, všeobecne orientovaný, umelec
ky cítiaci človek, bez špeciálnej hudob
,tej či umeleckej vzdelanosti, mal na 
; retelt stupňovat účinok scé11ick ého pre
javu v maximálrtej zladenosti hudobnej, 
výtvarnej, hereckej, či tanečnej zložky. 
Poňatie akéhosi univerzálneho umelec
l>ého diela, k toré stojí v určitej ant tté
:e s Wag11erom, lebo Wagner ponímal 
wtiverzálne umelecké dielo ako dielo j ed
ného a toho ist ého subjektu. Zaujímavé 
je. že Dagilev sa vedome či nevedome 
,ríkláňal Tt: pommaruu E. T. A. Hoffman· 
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Picassov portrét Igora Stravtltsk ého 

na, ktoré tento vy:mam11ý romantický 
spisovatet vyslovoval vo svojej Kreisle
riane, kde zast t'iva ntl}iílienku, ze univer 
zálne umelecké dtelo nevzniká v jednom 
srtbjekte, ale inS·pcráciou umelca ume
leckým výt vorom meho t vorcu Dagilev 
vychádzal z t oho, že polt/Jblo·é ume111a 
sa majú prispósobovaf neme1mým, čiže 

sk6r hudba a choreografia sa majtí pri
spôsobovat výtvarnému umeniu - ja 
viskovej dekorácii. Velká iniciatíva. 
ktorú Dagilev vyvinul , opierala ~a o nad 
šenie parížskeho obece,tst va a .~amot

nýclt umelcov, ktorých pozval ako st á
lych čí e:cterných výt varných spolupra 
covníkov pr i návrhu dekoráci i. Mnohí 
z dnes slávnych umelcov sl zlskalt svo 
je meno práve v spolupráci s rusk1ím 
baletom - ll . Mat isse. A. Derain, J . Gris. 
G. Braque, M. Em.~ t . A1 Utrillr> a i. 

K tomuto radu významných umelcov 
patril predovletkým l PABLO PICASSO. 
ktorý Je tvorcom lltyrocb scénických 
llekorácil k rôzaym baletom. P"á apo· 
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lupráca je spojená 1 dielo,m E. Sallo· 
ho Parade, ktoré predviedli v roku 1917. 
Nasledoval balel M.· dé Fallu a Stravlo· · 
ské bo P,ulci'nc lla,' ktQ~ó m'a li svole úsp~Ji · 
né premiérv v' roku · lil2o. v nasledu Jú · 

• ·- •l • l ! 

com roku sa Picasso ve nova l dekoráciám 
k ďal§lemu dielu Manuela de Fallu Cuad· 
ro Flamenco. Treba .sí . uvedom if, že .d i~

la ako Satieho Pa ra de a predovlietkým 
St•·uvlns kéhu Pulclne lla, zna menajú ná· 
stup nových vývojových tendent:il v 
hudbe, l ked' ai dnes neuvedomujeme, s 
akým ohlasom sa stretla Satielto hud· 
ba, ktorú sami hudobnicí pocitovali ~a 

oslobodenie od breme na lmpresionlslic· 
kej tradfcie. Stravinské ho balet Pnlclnel· 
la, ktor9 vznikol na fiagilevov podnet, 
začlna obdobie tzv. n e o k l a s í c i z m u, 
smeru, ktorého názov možno nic je na l· 
ifastnejiie volen ý, le bo v tomto diele 
sa spracúva jú nic klasicistické, a le 
pozdnobarokov6 elementy z jednej Por· 
golcslbo triove j sonáty l z jedn6ho jo· 
ho concertina. Hlavným myilienkovým 
základom hudobného " oeokla slclzmu" je 
idea tzv. kontraJ'aktlíry, teda vychádza· 
nie z nme leekéhn d ie la a lebo lllýlu mi· 
nulostl a jeho pretave nie v nový pre· 
hodnotený obsuhový výrok. Na te jto ro· 
vlne sa stretli povnhuve a es tntikou tak! 
s prlaznenf rud la ako Picasso a Stravi n· 
ski j, Stra vinskij, virtuóz paródie. lro 
nik, nodos ažitefn9 majster duchaplných 
kontrafaktúr, v ktorých sa p ribližujo a 
odďafuje od stá leho živého pravzoru -
ako sa mu to práve hodi, pričom vo vý· 
sledku je obsiahnuté Y nezlomne j po
dobe celá minulosť l celá p rítomnost 
v umocnene j forme akéhosi obdlvuhod· 
n6bo súčinu. To jo presne Picassov duch 
a col9 jehn život. Zmocnil sa kto1·6ho· 
kohek podnetu, čl je to fudovó ume· 
nie, i!l It to ume nie vzdialených e tnik 
alebo grécka antik a. Predovllet kým ol i 
vil práve spomfoa nú g récku antiku k 
novému životu, preberá ich techno!() 
giu . prehodnocuje je j skra t, zmocňuje Hil 

C!llého jeho ducha . Vo všetkom, čo odrá 
1.a a reflektuje lebo umenie, je ohsioh 
nutý aj antický pravzor. Má lo kedy mo 
1.eme byt s vedkami takých vzácnvch ek 
vivaloncil ako v nmenf Igora Stravln 
ského a v umenl práve v tieto dni zo· 
snulého nnstora eur6pskllho umenia Pab 
la Picl8sa. JAN ALBRECHT 

Snlmka : K. Vyskočil 

Jibe»r Sarai . . • ? • 

o4p~o~edá ·.· ,. 
Hudobnému .. životu 

V Buda pešti sa uskutočnilo valué 
zhromažde nie maďarských hurlobn~rc b 
umelcov. Niekofko dnf pu tomtu za· 
sadoutl po1.iada la naša redakcia ge· 
oerálnebo ta jom nika Zväzu maďar· 
ských hudobnýt:h umelcov. 

V čom vidfte zásadný prínos va • 
ho nedlívoobo valniíhu zhromazde nia í' 

- U nás su v minulosti vyvmu11:1 
zvlá~tna situácia, žf' hudobný žlvof sa 
~koncentroval do Budapešti. Nai.f' " ,.. 
sadnutle zdOrazilova lo , aby smP vy· 
pracovah projekt plného rozvojo hu
dobného života l v Iných maďarsk yr.h 
mestách. Je to vlas tne radikálna zmP
na u pre nás lo ?.namená posJin tf 
tam hudobné pohočky Zv!izu. dobu· 
clovat tam výbot•y, l<tort!o hy v 1Ninoth · 
vých mestách nielen pno:udili vlastn ý 
hudobn ý ?ivol o iP prfiHno ho roz pru
cl!ll 

Kto ré ďa lli e hudobne cieiA povoi u
jcte za najdtlležitojllie? 

- Chceme vnnovnt ove fo v1lč!.ln po
zot·nost rnasov(unu konzumentov• hud· 

( Pokračovanie na 6. st.r. ) 



e Komornt orchllste r 
s lovenských učltefov je 
hudobnou zlotko u pri 
Domove Spevácke ho zbo· 
r u s lovens kých učllefov 
v Trenčianskych Tepll· 
ciach . K oslavám Vll'az. 
n éh o f e br uá ra vystúp il 
n a t roch konce r toch v 
StareJ TureJ a v Novom 
Meste na d Váhom p re 
Zväz socialistickej m lá· 
d eža. Na koncerte uvle· 
d ol barokovú hudbu a 
skladby venované Vftaz
nému februáru (Sláv· 
nostná p redoh ra MikulA· 
ia Moyzesa a Hym nus 
Bartolomeja Urbanca ). 
Spo luúčinkovali : Helena 
Kozárová - s pev a Ger· 
ta Pacasová - klavlr. V 
obidvoch mestách lived · 
čili na plnené sály Domu 
kullúry o nezvyčajnom 
dnfme o komornú bud· 
bu . Komorn ý orchester 
s lovensk ých učltorov zis· 
ka l za dirigenta Bartolo· 
meja Urbaoca, zaslúžilé· 
h o umelca . Je to do brý 
prl<~fub d o b ud úcnosti. e K 25. výroči u VHaz
ného februára pripravil 
Slovkoncert v s poluprá · 
cl so svojimi kra js kými 
strediskami bohaté p ale· 
tu programov, ktoré 11í 
u rčené p redovletký m 
usporiada tefom • mea· 
Uch a v čs. i tá tnych k6· 
pe roch. Sem p a t ria celo· 
večerné programy Cest y 
k doelku , vyst1ipen le 
VUS-u • p rograme Me· 
mento a Krédo, p h m o 
rovoločnef po6zle a robot· 
nfckej piesne Plesali Y 
ohol kalená, s lh nostnt 
koncert SloYenského 
k varte ta 1 dielami Sos· 
takovlča, Prokofieva, 
Očenáio, Fereoczyho a 
Kardola. Posledným z 
p rogramo• Je vyst1ipe nle 
l<tieilaného zboru brali· 
slaYSkýcb ui!ltefov s 
tvorbou českých a s lo· 
venských s kla da t elov, 
d o plne né rnolučnou 
p oíízlou slovensk ých au· 
to rov. 

e Zh lulnt čln pri· 
p ravlll Okres n é onetoY6 
stredisko a Okresná 
k n li n lca y Senici. K 25. 
•ýročlu Febr oba yybra· 
ll a rozmooiUII výber ao
lentlckfoh dokumen tov z 
februára 1948, a ogafova· 
ných básní l spoločen· 
akých piesnf. Medzi ples · 
ňami d e(llujú skladate· 
lia Elbert, Seldl, Kardol , 
Andraiovan, starlle ro· 
botnfcke plesn e a podob· 
DII, 

e Sliezske d ivadlo v 
Opave uviedlo českoslo· 
venskO premiéru komic· 
kej opery jlrlho Barkov
ca Hostinec u kamené· 
ho s tola, podla nlimetu 
známeho románu Karla 
Poláčka. Libreto, ktoré 
sl autor spracoval sám, 
vytvorilo osnovu pre 
rýchly s led scénických 
obrazov, hudobne naplne
ných obsahom janáčkov
ského razenia. Zhuste
nosť hudobných myillie
nok a bohato t lnštru· 
mentácie su hluvnymi čr
tami Berkovcovho skla
dateTskébo prejuvu. Ope· 
ru nostudovoll dirigent 
JIN Kareš a rézljnc ju 
stvárnila Elena Dopltová
Vai'láková nH scént> za
služllého umelca Karla 
Dudlča. 

e Do rllmra o~láv 25. 
výročia februarového vl· 
fazstva prispel v Banskej 
Bystrici svojim umelec· 
kým podielom aj súbor 
opery DJGT. Pripravil dva 
slávnoMné koncerty, kto· 
ré sa uskutočnili dňa 19. 
a 26. 11. 1973. Vyzneli eko 
pásmo slova a bud by, zo
stavené z diel popred
ných slovenských sklada· 
tel ov ( Moyzes, Cikker, 
Očenáš) a básnikov 
(Hupka, Plávka, Kostra, 
Mihálik). Ideová niť kon
certu g radovala od s láv· 
nych februá rových dni 
cez hold na!llm oslobodi· 
telom - až k pátosu 
dnešných dni. V SúVISlOS· 
tt s jubilejným! oslava
ml bolo 24. ll. 1973 aj 
slávnostné p redstavenie 
opery sovietskeho sklada
tela Sergeja Prokofieva 
"Pr lbeh ozajstného člove· 
ka". 
e Výberová porota 

Bratis lavs ke j lýry vybra· 
la na spoločnom zasad· 
nutl oboch národných ko
mtslf 24 súťažných skla· 
dleb, ktorá odznejú na 
VIH. medzinárodnom fes
tivale populá rnej plesne v 
dňoch 30. má ja - 1. júna 
t. r . Celkove doš lo do sú
taže 240 skladieb - z 
toho 130 s lovenských a 
110 českých. Celolltátna 
porota zaradila do súta
že 12 slovenských a 12 
českých plesnf. 

e V dňoch 25.-28. 
septembt·a t. r . bude v Ca· 
radtclach pri Zlatých Mo· 
ravctach IV. ročnlk etno· 
muzlkologlckého seminá
ra , ktorý poriada Ostav 
hudobnej vedy SAV, SNM, 
Slovenská národoptsná 

'Jpoločnosf, ZSS a MK 
SSR. Hhtvnou témou se 
mlnára bude "lludobny 
a tanečný zápis v etno 
muzlko!Ogll a etnocho 
reo lOgli. 
e Opera Juhočeského 

divadla sa zučastnl toh
toročného - už 16. roč
nika juhočeského diva
delného festivalu v Ccs
kom Krumlove dvomH In· 
scenáclomt : LA SERVA 
PADRONA od Pergoleslho 
a OCNYM LEKÁ ROM -
operou od V. Jlrovca. SO· 
llstka opery jana Smit· 
ková (po úspešnom na· 
~tudovanf Káti Kai.Janovej 
na scéne Berllnskej ko
mickej opery) dostala 
ponuku k trvalému an 
gažmán. Prijala ju od 
nas távajúcej sezóny 1973 
74 - na 3 r oky. Medzi

tým spievala na tejto 
znAmej scéne postavu 
Mlcaely v Blzetovej Car· 
men. Sér opery - Kare l 
Nosek naštudoval s prot· 
skýml umelcami oprru 
zas l. umelca Emila lllui.JI· 
la Anna Karenlna - pre 
učely pražského rozhlasu. 

e Osvetový tlstuv -
národnostné oddelcnlo -
vypisuje skladateľskú st1-
fa t na nové detské zbo· 
rové s kladby v maďarskej 
reči. Uzávierka súťaže jo 
15. mája t . r . O podmien
kac h súťaže ako aj o ce
nách podá Informácio 
Osvetový tlstav, národ· 
nostné oddelenie, Brati
slava, nám. SNP ll. 

e Osvetový ústav v 
Bratis lave v spolupráci s 
etnografickými a fo l kl o· 
rlstickýml pracovnlkmi 
akadémie vted a univer
zit usporiada pri priloži 
tostl XX. Folklórneho fes 
livaJ u Východná v di1och 
4.-6. JOla t. r. v zasa
dacej miestnosti MsNV v 
Lipt. Mlkulá!ll konferen
ciu na tému Folklór a 
scéna. Hlavnými témami 
prlspevkov bude scénic· 
ký život folklóru a spo
ločenský l umelecký vý
znam folklórnych restl· 
valov. V dňoch 6.-8. Jú· 
la t. r . bude XX. Folklór· 
ny festival vo Východnej. 
o oboch akciách budeme 
po Ich skončeni tn[or
movuf. 

e Výročnú cenu Slo
venskej spoločnosti pre 
hudobnO výchovu za rok 
1972 v oblasti kompozlč· 
neJ tvorby pre dell a 
mládež udelili hudobné· 
mu skladatelovl Alfrédo· 
vl Zemanovskému. 

Na čom pracuiete? ••• odpoved' Andrej Byst ran , s6Jista opery Di· 
ndla ). G. Tajovského v Bansk eJ Byatricl. 

Sme po premiére opery Nlžlna, kde som stvár· 
nll úlohu Tomassa. Ešte predtým začali sa v na· 
šom d ivad le korepeUcle na operu Rolfa Lleber
manna Skola žien (podla Moliéra). V máji t. r. 
bude po treti raz v juhočeskom kraji Medzinárod
ný koncert družby, ktorého sa zúčastňujem už 
druhýkrát. Prldu sem umelci zo Sovietskeho zv!l
zu a z ostatných socialistických krajin. Každý 
prinesie niečo z tvorby svojho národa. Celý pro
gram je rozvrhnutý do koncertov jedného týždňa. 
Koncerty sC1 v ntekolkých juhočeských mestách, 
na1.:1r. v Ceských Budejoviciach, v Pisku, v Tábore, 
v Ceskom Krumlove, v Strakonlclach atď. Tohto 
roku trvá podujatie od 4.-10. máJa. Prispejem 
doň postavou Stellou zo Suchoňova) KrOti'lavy, Ke· 
calom z Predanej neves ty, slovenskými ludovýml 
plesňami, zbojnlckyml plesňami od Ladislava Fai· 
xa, čl niektorými vokálnymi skladbami od Miku
láša Schneidra-Trnavského. Duetá Kecala - jani· 
ka, Stellou - Ondreja budem spievať s n iekto
rým kolegom z Ceských Budejovlc. Po divadelných 
prázdninách ma čaká llttldlu m Marbuela z Dvo
i'ákovej opery Ce rt a Káča. ( mm 1 

XII. HU~IE"JSKO TlliDÓB~O JAR otvoril a dl\a 17. aprlla Stát08 fllharruOnla Ko· 
~Ile ~ dlľlgPntom Dennlsom Burkhom z USI\. SOhstaml boli ). )ui'ena (harfa ) 
a P. Puk! (ľlauto ). Dalsie koncerty vyplnia vystupenla nui;lrh popredných ko
morných ~ui.Jorov: Pražskl madrigallsll (24 . aprlla), Kvarteto mo!>ta Prahy (2. má· 
ja), C11mr.r11la slovocca ( 15. mája). Prvým zahranH:ným host om festivalu bud A 
~punll115ky tenorista jesus Mar tatoguin, ktorého na klavlrl !>pravádza L. Mar· 
rhl8•ll'. Pub-ká huslistka Koja Danczow~ká sa predstavi dna 29. mája za klavlr
neho sprwvodu E. Buko)emskej. Záver XII. HHJ (5. júnu) bude patt·lt Slovenskej 
fllharmtmu o dirigentovi dr. I:udovltovl Rajterovl. Ako sólisti sa pre dstavia 
mladá '>lovenská huslistka Andrea Sestáková a kontrabasista Karol lllek. De· 
jlskom XII. IIHJ, ktore) usporlodatelorn jo Kruh prlatelov hud by pr1 Kultú rnom 
a !>puločen!> kom stredisku v Humennom, je Kultúrny dom CSD v Humennom. 

E. G. 

jUBILEUI\1 VE20 VfCH KONCERTOV. Ul po d ealaty rok budú mať Bratislavčania 
možnosť l!l lld ovať vatové kon certy, ktorfch u spor ladaterom je MDKO. Zaznejf1 
z rallnil:ue j veže na nAmeatl 4. aprlla a n o jou at rakUvoosťou , ako aj umeleckou 
úrovňou obohacuj6 kult6rny l ivot meata . 

Vežové koncerty v Bratislave maj6 boha tú t radlclu. Vrátili sme sa k nej v 1ill· 
lf navrátiť meslu neobyčajné p odujatie, ktoré zvyšuje les k kult6rn oho !Ivota, 
robi mesto a trakUvnym pre zahraničných nádtevnikov. 

M••stský clom kult6ry a osvety v s polupráci s bratislavský m Konzervatóriom 
usilu jú Id katdf rok :aabe:apeč lť čo najle pl le podmienky pre priebeh koncertov 
a sk\•alitimjO progra m, k torý súčasne plni aj význ amn6 spoloi!o nsko-výchovntí 
ú lohu Ui uiekof ko rokov fanfárový súbor Konzervatóriu, vedený prof. j . Bone· 
liam, pravllle lne pripravuje vežové koncerty. Tohto roku budú od 12. mája do 
30. jú na kat dú stredu a sobotu o 19,30 h od . s nasledovným progra mom: fan
fáry, int rády, staré tance a Iné skladby maJs trov 15.-18. storočia. Bratislavčania 
sl už na tú to tradlclu :avykll a nebýva zried kavosťou, že na n á rncstl 4. aprlla sa 
zid e aj vyliu tisic nhltevnlkov. Ak pred rokmi chápali vežové koncerty le n oko 
ku ltúrnu raritu, does v nich vidia aj hudo bný zážitok a prljemné stre tnutie 
1 mlnulos tou. LEOPOLD KARAF'IA'ľ 

SPISSKÁ HUDOBNÁ JAR JUBILUJE. Dila 16. aprlla t. r. zazneli v Spi~skoj Novej 
Vsi v :renovovanej sá le Reduty prvé tOny X. Med zinárodn eJ Spllskej Hudobnej 
jari. Usporiadater - Kultllrne a spoločenské sli'Cdlsko mestu Spl!iskli Nová Vt:s 
uz po desiatykrát umožňuje š1rokej verejnosti započuvat su do tOuov s turS·ch 
majstrov, strávlf sedem večerov s poprednými umelcami naslml l zahraničným i. 
v priPbchu X. Medzinárodnej SHJ vypočujú sl náv!!tevnlc l sklodby Mozartove, 
floethovenove, Dvofákove, Rossiniho, Brahmsovc a ďalslch sklodatcrov. Otvárar.l 
koncert 10. aprlla 1973 patril Státnej fllhormOnli Koi;tce - d irigoval Dennis 
Burkh z USA, 25. a pr lla vystúpili Pražskl madrlgallstl (umolr.cky veduct Miro
slav Vontooda ), 4. máJa vystúpi - Kvarteto mes ta Prahy, 16. má JO - Camerata 
Slovacca, komorný orchester SND f dirigent Viktor Mil le k j, 25. máJa - je~ us 
Marlatoguln ( tenor- Spanlelsko), 30. mája K11 jo Danczowská 1 husl e - Pol!. ko) , 
4. jun a Slovenská filharmónia (dirigent dr. Ľudovlt Rajter ). B. H. 

SEM INÁR PRE UClTEĽOV ĽSU. ZO ZCSSP pri ĽSU v Z1llne zorgant.tovala dtlli 
22. marco 1973 v priestoroch Ľudovej &koly umenia prvy z cyklu bemlnárov p1·o 
učltelov kl&vlrnej hry z okresu Zlllna, Cadca a Považská By!>trlca. Se minár na 
tému "Základy marxisticko-leninskeJ estetiky a 1e1 metodic ké dosledky v klavlr· 
nej hre" viedol profesor Konzervatória, prom. hlst. I:udovlt Baka y. Prediskutoval 
& pr!tomnýml Očastnlkml základné a podstatné prlnclpy murxls ti cko-lenmskej es
tetiky, ktora aplikoval na metodické problémv a úlohy v klavfr•noj hrP.. I.ektor 
seminára aualyzoval socialistické umenie a umelecké dielo, osobnos ť !>ocinllsuc
kého lnterpi'Ata a ukázal, ako treba prakticky viesť hudobnO mládež už od d et· 
s tvo sprllvnym smerom - v duch u učenia marxlsllcko-lenlnskej estetiky, k roz· 
voju v!;estrdnne vzdelanej a vyspe lej osobnosti. ·GD· 

VYZNAMENANIE ZBORU. Na strednom Slovensku u! roky pocltujeme nedos· 
tatok zborových telies detakých a dospelf ch. O hudobnosti národa v tejto líasll 
Slove nska sa nedá pochybovať, bo ha tá hudobná minulosť i súčasnosť jej o byva· 
telo• h ovori jaane v proapech veci. Je pre to clo určitej miery paradoxom, to 
Jedným z mála pokračovaterov te Jto tradlc lo zborového spevu v Banskej Bystrici 
a na okoll je okrean ý u čltebkf spevokol HRON. 

VIac ak o 20-ročná existencia t ohto te lesa n6tl k zamys leniu o vykonaneJ práci 
a n utne nas tofu fe 1ivahy hodnotiaceho charak teru s mnt noslou ďaliileho skva llt· 
ne nia ras tu ume leckých amblcl( jeho členov. Sestdesiati!lenný amatérsky ziJor 
s d ir igentom O. Oobrlko m pozostáva poväi!lin e z učiterov z B. Bystrice a bllzke· 
ho okolia. 

Zbor vyko na l zblu lnO prácu n a poll llren la hudobnej kultúry v pos ledných 
rokoch. Spome niem le n vyst1ipen ia z prllelltostl nedávnych výwamnýc h jubilel, 
množstvo výchovných koncer tov pre ! la kov ZOS, a pod. Re pertoá r súboru jo 
lllrokf :o:ameraoý na t•orbu naillch a sovie ts kych skladatcfov, klasikov svet~Jvc j 
h udby: a d ielami od 17. storočia podnes. V zbore úči nku je elite veru zakladajú· 
c lch členov, ktorých nesn1lorna obetavos( o láska k umeniu 11ú prikladmi. Preosa 
sa 'flak na jmli " muhkt ch hlasoch preJavuJe generačný prob)6m, súvisiaci s n ll· 
dostatkom mladých adeptov zboroYého s pevu, čo Je problé mom celého hudobného 
lkols tva. 

Pri prlleiltostl Dňa učltefov d ostal učltefský spevokol vyznamena n ie Vlll. v e
udborovéb o zJazdu - ako ocenenie svojej statočne) polltlcko·vfchovnej pruce, 
vyzna me nanie, ktor6 Je Jedný m medzn lkom jeho d oteraJAej činnosti l vhodný m 
povzbudenfm do uaat6vaj6cich r okov. IGOR TVRDON 

e Koncerty a prehllad
ky súčasne) h udobnej 
tvorby: tohto l'oku uspo
riada ZSS aulorské kon
certy pri prfležt tos tt 15. 
v9 ročta úmrtia M. Schne!· 
drs-Trnavského v rámci 
Trnavskej hudobne) jari, 
k n edožllej devllťdeslat· 
ko Frica Kafendu, k 75. 
narodeninám Ladis lava 
Stančeka, k 60. narode· 
n lnám Eugena Suchoňa a 

jubllejný koncert k 65. 
narodeninám jozefa Kro
sánka. Rovnako sa pripo
menie 15. výročie umrlla 
Alexandra Albrechta a 10. 
výročie úmrtia Simona 
Jurovského. Bude uspo
riadaná prehliadka 1n· 
š truktlvoej tvorby, ktorá 
vznikla v posledných 3-
4 rokoch. Prehlludka sa 
uskutočni v rámci sP.ml· 
nára, na ktorom sa stret-

nú koncom tohtoročného 
leta hudo bnl pedugOgo
VIO U s kllldtllCIIU . ZSS 
us porludu l zol: lnt kom 
mar('B 1973 kon certy zo 
s lovenskeJ tvorby v PrH· 
hc. V Bra Us luve bude vý
nwnn y konr.er t z tvorby 
českých s kl adatelov na 
)eso11 1973. V novembr! 
t. r . budo komorný kon
cert z tvori.Jy skladate· 
rov NDR ule bo PI:R. 

Koncerty mladých 
V pondelok 5. Dl. t . r . Y ZrkadloveJ sieni Prlmaciál· 

u e ho paláca úi!lnkovall 1 polorecltá lml mladi sloYBoskl 
umelci - klavlrlatka Helena HI l Dk o v á · H l r ne ro· 
•' a flautis ta Vladislav Br u D Der mlad if, ktorého 
n a klavlri s prev6d.zal Mlloalay S t a r o 1 t a . Interpreti 
do nojho prog~amu zaradili akladatefoy :a konca 19. 
a 20. storočia (Simon )uronkf, Claude Debuuy, Alezan
der Skrlabln, Michal Vllec a SeraeJ Prokofiev). 

Klaviristka Hele na H ll D k o • 6 • H l r D e r o • á 'f 
dvoch tancoch p re k lnfr z baletu Rytleralta balada (Roz-
16čenie a Na hoatlne ) od Slmoua )uronkého ukázala 
svoju te chulcki p rlprneuoa( a mu:alkalltu. Azda • dru· 
bom tanci, ., ktorom je cltlf orchestr,lnu lol trumeutá· 
clu, mala interpretka svoju 6Johu elte sťailent, a le vy
rovna la sa aj 1 t ýmto probUimom. Debuuyho prelidlá: 

S t ar o s t om so sklad bou Na ro:ahladni (:a cyklu Le t· 
né záp isky) od Micha la Vileca a Soná tou pre flautu 
a klnfr od SergeJa Prokofieva. Vo Vl. Brunnerovl vy· 
raati vynikajúci majs ter svojho nástroja, čo ukázal l n a 
tomto konce rte. Mllol Staros ta nb znova presvedčil 
o svoje J vzá cne J muzikalita a o predpokladoch k omor· 
ného hráča. Na Diektorých mlestacb • Prokoflevovl 11a 
objnll meol l uedos tatok dynamicke j rovuováhy (v ne
p rospech flautistu) . Pre p r llll k rátky progra m druhe j 
časti koncertu mal flautis ta málo p r llefltostl ukhať 
noj talent • celej tťrke. Koncert by 11 bol :aas l6111 roz· 
hodne vllčiiu návl tevnoat. Vln u Ylak nesie ne koordlno
vaooat kult6ruych poduJati ( lličasne boli dva koncerty 
a ll. premiéra • opere SND). 

oe bola najlťastnejlla. Vltame, ak má tnterprét odva
hu zaradiť do svojho .Programu takó nóročnó d ielo, jed· 
no z "kameňov úrazu svetových klavlrlst lckýc h lplčlek. 
Daniela Kardolová vllak ostala teJto skladbe vera dlhá 
a Inou volbou, p rime ran ou jej fyziologickým predpokla· 
d om, by azda ukáza la viac. To potvrdzu je l vkusný 
a adekvátny prednes Kardolových Bogote !. Kardoliová tu 
nemala s tarosti 1 p roblémami technického rázu a moh· 
la prejaviť svoj talent na p ln o. Techn icky náročné Ka
fendo• o Na prelome bolo trochu nad jef sily. )e vlak 
s ympatické, t e v tomto roku, k ed' sl prlpoml name 90. 
výročie na rode nia a 10. výročie úmrtia skladatero, za· 
radila do programu jedno z Jeho diel. 

Eva B Jab o • á prip ravila p re tento koncert piesne 
ruskfcb sklada te rov (N. RimskiJ· Korsakov, Alexander 
Grai!aulno'f, P. l. CafkovskiiJ. Cyklus plesni na t ext A. 
Pul kiDa Faun a pastierka od Igo ra Stravi nského a Mia· 
dosť, cyklus plesni na text L. Novomeského od Ladla lava 
Holoubka. Bolo zaujlmavé sledovať niť ruskej l koly (včf· 
tane StraYiosk 6h o) a konfrontovať ne! n 6ho a prlezroč· 
uého Koraako'fB 1 vynallezavou melodikou Ca jkovského 
a mnohotvárnosťou a dramatickou výstlžnostou Stravln· 
s ké ho. Eva Bla hod :aap ôsoblla zmyslom pre výraz a vy
stihnutie atmosféry diela . Ľudovlt M a rc l n g e r sa 
predatavll ako ku ltivovaný a citlivo reagujúci sprevá· 
dzač. V. ZITNA 

Anacapri, LiilaJnfk, Generá l Lavrl a Co 'fidel západný 
•ietor boli • jef poda n( pre poslucháča ozafatuf m zá· 
l ltk om - tak Isto ako Son, ta-Fautbla č. 2 Alezandra 
S krlabln a. JeJ prvli yYit1ipeole • Bratis lave bolo rozhod
u e Yýhrou. 

V druhej čaat l koncertu sa predstnll fla utista Vladl· 
aln B r u n D e r m J a d l f 1 klaviristom Milos lavom 

. . . 
IV. komoruý koncert mladých umelcov bol 19. Ul. t . r . 

v Zrkadlovej sie ni Primaciálneho paláca. Predstavili sa 
na ňom klavir istka Daniela K a r d o l o v á a speváčka 
Eva 8 l a h o v á s klavlrnym aprlevodom tudovlta M a r · 
cl Dg e ra. Daniela Kardoi ová sl vybrala n a koocert 
Beethovenovu sonátu f mol, op. 57, • f ber 10 skladieb 
z Kardol ových Bagate l pre klavlr , op. 18 a sk lad bu Frl· 
ca Kafendu Na prelome. Vol ba Beethove novej sooá ty 



Venované 
Prokofievovi 

f'fho Bafera, CSc., ktorého predmetom bola poetika opern6ho 
diela SerseJa Prokofieva. po u káza l n11 niektoré dielčie prob
lémy. dot9kaJOce sa námetov a libriet nlektor9ch opier a Ich 
návllznostl na hudobnu reč. Baletntm titulom SergeJa Pro
kofieva venova l s voju pozornosf prom. hist. Igor Va Jda -
v historickom pohlade na Ich vznik a vonka Jšie sllvlslostl. 
Referá t neprftomného dr. josefa Beka, CSc., ktor9 predn iesol 
dr. Jli'l Bojor, CSc., rozobera l vztahy Prokofieva a českeJ hud
by v medzivoJnovom obdobi. Posledné dva referáty boli ve
nované rozborom konkrétnych die l s klada te la (žlal, pre zly
hanie technickeJ apara t llry, bez hudobn9ch ukážok) . Milan 
Adamčlak podal obraz o tektonike oboch sléčlkovtch kvar te! 
a Koloman KovAl! sa venoval rozboru TreteJ klavfr ne J son6ty. 
Seminár uzavreli dis kusné prfspevky referentov, dr. J. Tvrdo
ňa a J. Kowalakébo.. 

Je dobrým zvykom, ! e okrllhlym jubileám svetom uznáva· 
ll9cb skladatelov venujtl naše lnštlttlcle spomienky formou 
rôznych seminárov čl hudobných večerov. Tak tomu bolo a t 
v prípade 20. výročia smrti Sergeja Prokofieva. Tvorivá ko
misia muzlkolOgov Zvllzu slovenských skladatelov, Slovenský 
llstredný výbor ZCSSP a Dom československo·sovletskebo prla· 
telatva prlpravlll aemlob noovaot tvorbe Serse)a Prokofle
YL Napriek tomu, ! e tvorlv9 odkaz sovietskeho s kladatera 
hovor! sám za seba, na seminár i odznel rad podnetných rere
r6tov, prlbllžujtlclch Proko!levovo dielo. úvodný referát dr. Jl-

Ospel!nébo priebehu seminára sa zllčastnlll členovi a TvoriveJ 
komisie muzlko!Ogov, Tvorive j komisie skladaterov, členovia 
Kruhu mladých muzlkolOgov ZSS ako 1 In! hostia. 

Dua poht ady na účastnlkou prokofieuouskl ho semtndra. 

400. výročie smrti 

JANA SYLVANA 
J6n Sylván je prvý menom zdmy 

básnik - Slovák pf§llcl v národneJ 
reči. Preto sa nfm doposlal lntenz!vnet
lle zaoberali literárni historici, ne! mu
zlkolOgovla. Sylvánove Pfaoi ood vy!Hl 
dva roky pred básnikovou smrťou v r o
ku 1571, druhé vydanie posmrtne r. 1578. 
Jeho zbierka te pnou ootovanou abler
koa pleaof vydanou Slodkom. Popri Pav
lovi Kyrmezerovt, Vavrincovi Benedik· 
tlm z Nedožler rad! sa Sylván k počet· 
nému zástupu slovenských Intelektuálov 
pôsobiacich v 16. storo!!! na Morave a 
v Cecbách. 

vďaka Cakslmllnet r ecd!cll Borisa Bi-
lenia v Matic i slovenskeJ v roku 

1957, stali sa Sylvánove ple~ne at l!lr!let 
verejnosti pr!stupn9m dobov9m doku
mentom. Táto zbierka te pozoruhodná 
natmll 19m, ! e pri početných plestlach 
Sylv6n uviedol odvolania na hlstorlcki 
l na fudové, 1!1 zludovell! plesne. Z mu
ztkologlckého hladiska prvý čerpal zo 
Sylvána Otakar Hoatloakt, ktor9 vo svo
jej práci ,.36 náphQ svi tských p!snl čes

kého lidu z XVI. stoleU" uverejnil 10 
meiOdll zo Sylvána. FranU§ek Zalllba v 
De1lnách slovenskej h udby z r . 1941 upo
zornil na možné hudobnl! stlvlslostl me
dzi Sylvánom a TlnOdlho zbierkou Cro
nlca. Dnes, po porovnani oboch zble
rok mOžome povedať, !e len melOdla u 
Sylvána označená ako .,0 muránském 
zámku" je varian tom T!nOdlm r. 1553 
uverejnenej plesne pod názvom ,.Az ud
varblrákrOI". Cesk9 muzlko!Og Ja n Kou
lia publikoval v r. 1966 vyčerpávajťlcu 
i tlldlu o pOvode melódii Sylvánovet 
zbierky. Dokázal, že Sylván preberal me
lódie v! eobecne známe, už predtým zve
rejnené. Zos távajQ len 2-3 melOdle, kto
ré by mohli byt Sylvánove. Sylván bol 
nepochybne dobrým hudobn{kom, jeho zá
pisy ludových melOdU stl plastlckejl!le 
a verneJšie, ne! to bolo v jeho dobe ob
vyklé. Z dotera jšieh nal!lch vedomosti 
o ňom nemožno však usudzovd na tvo
rivO skladatelsk(l činnost. za pravdepodobný rok Sylvánovho na-

rodenia sa považuje rok 1493. Ivan 
Vina vo svojej l!túdll uverejnenej v 
zbornfku Biografické š tQdle ll., Martin 
1971, dokázal, !e mOžeme stoto!ntt bás
lllka a Jánom Sylvánom de Merica, kto
rt sa zapísal na vledensktl univerzitu v 
r. 1516. O Sylvánovl sa vedelo, že po
ch6dzal z Trnavy. Vávra na základe zá
pisu vo viedenskej univerzitneJ matrike 
poukázal na to, že lokalita Merica te 
latinskou verziou miestneho názvu Bo
rova, ktorá sa pr l Trnave nachádza. Dal
Ila správa o Sylvánovl te z r. 1527, v spi· 
ae Baltazára Hubmalera, zakladatel a 
hnutia novokrstencov, ktorého upálili v 
r. 1528 vo VIedni. Toto hnutie. charak· 
terlstlcké sociálnym radikalizmom sa 

pokQsllo uskutočni( spoločn~! vlastntctvo 
v9robných pros triedkov. Obce novokrs· 
tancov boli na Slovensku známe pod 
menom .,Habán!". l ked Vávrovu do
mien ku, !e Sylván sá m bol novokrsten· 
com, nepovažujeme za presvedčivo do
loženll, nemožno pochybova(, !e Sylván 
bol v osobnom styku s Baltazá rom Hub· 
meterom a !e s novokrstencaml sympa
tizoval. Já n eaplovli! dokázal, !e Hub· 
malerom spomenutý Ján Sylván te totož
ný s nal!lm básnikom. Pod patronátom 
Jána Dubl!anského vyl!U roku 1530 v 
Lu l čl pri Habrovanoch ,.Pfsnlčky" , v 
ktor9ch Je prv9 raz uvereJnená Sylvána· 
va pleseň "Spomozlž ml", teJ notovanll 
verziu poznáme z kancionálu Jana Ro
ba z roku 1541. Osud tejto plesne te za
uj!mav9 at preto, ! e bola v krátkom 
čase preložená do poll!tlny (1547 u Sek· 
luc tana) a do nemčiny !1566 v nemer.· 
kom bratskom kancionále) . Vda ka te tto 
plesni sa dozvedáme o Sylvánovl od re· 
daktora brats kých kancionálov autora 
Muziky, Jana Blahoslna, ktorý roku 
1561 napfsal o Sylvánovl: ,.Jintch plant 
rozlli!of ch mnoho slol ll, ale ty ae 16pe 
avétu atrefuJI". Blahoslav nas zá ruveň 
Informuje, že Sylván bol pisárom u )a na 
Popela z Lobkovlc, ma Jitela Horl!ovs kého 
Týna, ktorý bol vysok9m hodnostárom 
českého krá lovstva, krátovs k9m komor· 
nikom, neskOr pražsk9m meslsk9m grO
rom. Sylvá n sa zrejme v zrelom veku 
vzdal Ideového radikalizmu a od roku 
1552 nachádzaJil sa o ňom doklady z 
Horl!ovského T9na a Domaflfc, ktoré 
svedela, že bol majetným me!lfanom a 
predával vo val kom maslo. Zomrel ako 
vážený občan mesta Domaflfc, !!len 
utrakvlstlcke t mestskeJ rady a mattter 
domu na n4mestl. Jeho !Ivot a tvorba 
boli obrazom doby plne j rozporov a 
protlrečent. SylvánovskQ problematiku 
nemožno považovať za uzavrettl. Nie 1e 
vyllll!ené, že sa elite v niektore J z po
četn9ch rukopls n9ch, čl tlačených zble
rok plesni nájdu stopy po Sylv4novl -
hudobntkovl. Málo vieme o teho s lužbe 
u Jana Popela, hoci l!llo o v9znamného 
štátneho hodnostára. Funkcia teho za
mestnAvatela naznaeute, ! e Sylván mal 
prfle!ltosf v Prahe aa st relnQ( 1 význa m
nými hudobnfkml s votel doby. Zdá sa, 
že nie aQ vyčerpané vletky možnosti, po
klal Ide o teho pobyt vo VIedni a v 
lvanl!lclach. 

Ak llter6rnl histor ici charakterlzuJO 
Sylvána ako básnika, ,.ktort aApaaf 

ao ltndovekfml kooteoclaml a ktort 
prear6... auaob6 l!rty pokrokovoeU no
JeJ •olly", pre n&s je Sylván stále zautf· 
mav9 ako budobn!k, ktorému bola bllz
ka kultdra ludu a ktorý vo svojom die
le zanechal cenn9 prameň ku skllmanlu 
detfn slovenskeJ his toricke J l ludoveJ 
plesne. MAROS VAJDICKA 

V. ADAMCIAKOVA 

Snlmka: CSTK 

Spišský učitelský 
spevácky zbor 

Vzmk tohto uýznamného hudobné
h o t cle6a na Sptli spada do reuoluč
ného dtama, k t oré ro;u~rtlo hladmu 
l udauuch mas po VOSR. 
Najvdčltu zásluhu na uytuoreni učt

tel ského speuok olu u Spt!sk ej Nouej 
Vst m at prof esor hudby na tamoj
lom učttelskom ústave - Augustin 
D e r ! a k. Jeho bystrost , j emny ume
lecký cti, opravdtuá láska k ludu a 
k jeho ptesrlam rýchlo uedell pocho
ptt bohat st vo i tradlcie spth ke} tu
dovej ptesne. V novembrt r oku 1922 
f ormuje z učztetov speuok ol pod me
IIOtn l:'evecké združenie slovenských 
učlterov v Spišskej Novej Vsi 
( PZSU ). V j eho prlekopnlckej pr áct 
lto podporoualt ~kol$ký tnSpektor 
F. Fílust ek - ako predseda, J. Hlo
bít z Kolic - ako podpredseda a 
taj omníci V . Riclltarčík a J. Mi kolaj. 
PZSU bolo pôuodne mužský m zborom. 
Malo 60 členou, aLe nielen zo Spz§a: 
20 zch bolo z okolia Ko!lc, týchto 
orga111;ačne podchytil učttet Emil 
Rusko. 

V roku 1929 po Der Mkouom odcho
de do Bratulauy, činnost PZSU u 
Spih·k ej Novej Vst pomaly ochabu
je a speuokol začina preži uat pr vé 
k r lzocé obdobie. Pomery sa zhor§lll 
u t n dszatyclt rokoch, keď aj r~a§u 
ulast zachvacuje suetová hospodárslt:o 
k r fza a keď sa nad Európou uzrtá
faj ú mračná f aSutzckého nebezpečen 
.ttua. My!lienka speuokolu u!ak žij e 
medzi učt teCst uom ' po Mn/chove. Vo 
uojrtouých rokoch pokračuje nakrát l.·o 
vo suoj ej čmnosti pod vedenlm De
zidera Ná g l a s názuom Splbký učf
tefský spevokol. Súčasne sa premenil 
na mle§aný zbor a jeho počet sa 
ust álil r1a 28 mu:fou a 28 žien. Vo 
vojnouých rok oclt nemal mo:fnosr 
pln!te sa rozvinúr , i pri dobrej sna
Ite ! 55 podporných člertou, ktorl po
máhali spevokolu finančne. 

V oslobodenom Ceskoslovensku ož•
uuje spevokol opäf suoj u činnost al.·o 
m1e!aný zbor . Má 30 mužou a 35 :ftert. 
Po prelotenl d~r~genta D. Ná g l a do 
Martina, preberá umelecké uedeme 
u r. 1947 profesor Ladislau S t a n
č e k. V roku 1948 začlna speuokol 
plnlt nouú prtek opnicku prdcll : so 
1uojim speudckym umenlm dostdua sa 
medzi masy robotni kou - na praco
ulsktJ. V tejt o činnosti pokračuje aj 
pod uedenlm dir igent a d.r. Teodora 
H i r ne r a. 

Najtuor i uej!ie obdobie začlna spe
vokol u roku 1958 pod ndzuom Spl!
ský učl terský spevácky zbor v Spl!
skej Novej Vsi. Zásluhou OV KSS a 
ONV u Spll skej Nouej Vsi uyt uoril i 
sa pre tot o hudobné teleso nielen 
pr laznlvl materidlne l mordl111 pod
m ienky, ale dost alo sa mu aj ideouo
polltického usmernenia. Nouý ume
lecký uedúci Vojtech Ad am ec, diri
gent Cs. ,.ozhlasu o Kol iclach, bol 
ztJrukou. fe SUSZ bude mat zaru~enO 
aj dobr ý u~mlecký rast . Pod jeho 
vedenlm absol uooal zbor 187 konce,.. 
tou doma l v zahraničf. 

Za 1uoju prlekopnlck u a uýchoun.1 
prácu bol SUSZ pri 40. uýročl suojho 
t r uania poctený !tdt nym uy znamena
nlm Za vynlkaj(lcu prácu. Is te pod 
ueďenlm nového di r igen ta Tibora Ha
r a k 4ly11 o bude naďalej dobre re
prezentouat zborouý speu Spila. 

JOZEF BALÁ2 

TVORBA 

Slovenská 
hudba v NDR 

Na tohtoroi!oom berUnskom hudobnom 
bienále oalu hudobnCí kult6ru reprezen
tovala Slonnaká filharmónia, tedonl 
zul. umelcom LadJslnom Slodkom. 
Svedkom 6speloej reprezentácie bol al 
na!. umelec prof. DEZIDER KARDOS, 
ktort teleao na záJazde apreddzal a 
llíčaaoe sa pred berl!nakym publikom 
prezentoval aJ autorsky. 

late ole te fedooduch6 bovorlf e 6i!la· 
ku vlaatnet akladby na vereJnoatl ; l lak 
vb vl ek pol ladame o aprlstupoenle odo· 
n y, ktord aahranli!n6 preml6ra d i ho 
diela Rea phllharmoolca vyvolala l o 
pollídenle Interpretačného prfapevku 
nU ho orchealra •• • 

Mus lm prlpomenll f, !e lsttl zodpoved· 
nos f za s kladbu programu mali aj orga
nizátori bienále, ktorf sl z vlacer9Lh 
predložen9ch návrhov napokon vybra lt 
aJ moju Res phllhar monlcu (spolu s 
Prokoflevovou Vlll. symCOnlou a s Can
to t rlste J. Pauera, ktor9 so SF Interpre
tovala Vl!ra Soukupová ). Programová 
sklad ba koncertu sa strelia so záujmom 
obecenstva. Slovens ká fllhar mOnla 
ako to býva vždy prl joj ~yst(lpenlacm• 
v zahranll!l ..- podala v9born9 v9kon, 
žlal, v akusticky pre symfonické kon· 
certy nevyhovujtlcej koncer tneJ sieni dl· 
vadia VolksbUhne. Potešila ma reakcia 
obecenstva na moJu s kladbu: prija lo 1u 
spontánne a na jma prevedenie, záver a 
záverečná kóda boU v plechových dv· 
chov9ch nástrojoch nielen s trhujOco In· 
lerpre tované, ale vedeli at zaujať. Pr!· 
tomnf odbornfcl a kritici vo svollch re· 
rerátoch hodnotili skladbu kladne, v roz· 
hovoroch sa vys lovovali o die le ako o 
sClčasne modernom a pritom nezarbá
dzatOcom do extrémov. Potvrdili ml mOJ 
názor, že treba budovat na natpozltlv· 
ne1~1ch výdobyt koch hudby ná~ho s toro
či a. 

Ako di!aane orlentotanf akladater 
mále late predstavu - pot ladavku Ideál· 
neho poslucbálla tal lch diel a budby va• 
l ieh a61lasnfkot .. . 

Máme už nemalé mno!stvo tolera ntn~!· 
ho mladého obecenstva, ktoré te otvora· 
né a ochotné prlJima( sllčasnll budhu. 
Celkove však - obecenstvo by malo 
Jednoducho necha ( hudbu na seba pO
sobi(. To, pravda, sOvlsf s psychikou a 
s Inteligenciou hudobného vnfma nla. V 
tomto smere by vera mohla napomOc( 
clelavedomá v9chova na hudobn9ch ul!l· 
llštlach, ktoré by v rámcl zmodernlzo· 
vanla pedagogického procesu mali vv· 
chováva f obecenstvo dis ponované pre 
s(lčasnll hudbu. Odstránila by so častá 
nechuť k sClčasn9m kom pozfclám, ktoré 
predsa tlel! majll svoju melOdlu, rytmus 
a využfva JQ metodicko-r ytmické postupy 
s voJho národa. Práve tento moment sl 
zahraničná kritika cent, ba hlad! naň s 
llctou. V zahranič! sa v tejto s llvlslos tl 
hovor! o s lovanskosti, ktorá sa pok1Ad6 
za zvlál!tnosf a umeleckO prUažllvost. 

Vyslovovali aa odbornfcl na berlin· 
s kom bienále v tomto zmysle aJ o Res 
phllharmonlca? Ktoré prvky die la sa po• 
kladall za .,vybočenie z rámca európ
s keho kompozlllného dzu a teda tým za 
typlck6 pre vb ako pro slovenského 
akladatera ? 

U Res phllharmonlca to boli najmä 
vedlojl!la lyrická myšlienka, colková rvt· 
mlck4 Otočnosf, volnosf výstavby, nevy. 
umelkovanos( a neprefaženost tzv. In· 
te le ktuallzovanfm. Je to samozrejme zo· 
vl!eobecňovanle smerom k slova nskosti, 
pretože zahraničiu nie Je bežne známa 
charakter istiko melodiky a r ytmiky slo
venskeJ ludovet hudby, ktorll ani ne· 
mOže pozna!, lebo nemá s ňou kantakt. 
Ale nApriek tomu, aJ zahraničný poslu
cháč vie vycftl f prevahu lnš plratfvneho 
citu - l ked v práci s motlvom bola 
potrebná techn ická koncen t rovanosť 11 
technické majs trovstvo. L SJSKOVA 



Návrat Carme11 
, ltu!ena ~ toirOI>4 nascenu (Carmen ) a Ar· 

opery no Id Judt (Josl ) 

{in6le 

Hned na začiatku nomozno 
navyslovlt pre vedčenle o tom, 
že nová lnsccntlcla opery Ge
orgesa Bizeta v opere SND bt>z
pečne oblde úskallu viacerých 
sezón 1 neraz nevyspytatclných 
diváckych sympatii. Garantom 
Je predovi.f!tkým autor a jeho 
dielo, Jo sučasno l zbraľ10u 
Pl"Otl oponP.nture, ktorá by dl· 
vadl u azda vyčltala hfadante 
prlveTml srhodných clf!~t za 
obecenstvom. Druhou zárukou 
trvácnosti Jo skutočnost. že 
touto operou sl subor priradil 
do svoJho zásobnlka vyslovene 
repertoárový titul, z druhu 
tých, ktoré sťl potrebné a vhod· 
nó pre dotvkv s reprodukčnou 
opernou praxou Iných scén, 
Iných krajfn. Ponukou reper
toárových roll, ktorými sú 
v la!ltne všetky tyrl ústredné 
postavy opory (Carmen, José, 
F'icamll lo, Michaela) otvára 
SND ešte vllčšml svoJe brány 
hosťom. u~ l krátky čas po 
pt·emtérP noveJ Inscenácie mol
n o vytušlt, že láto bude naj
!rekventovanejšfm územfm pre 
konfrontáciu súčasného pohybu 
a trendu speváckeho umenia v 
okolitom svPto s no!llm úslllm, 
s doteraJšfml výslodkaml a 
mo~nosCaml. Doterajšie vystú
penia hosti (vrátime sa k nim 
podrobnejšie, na tomto mieste 
spomet)me azda vftant\ možnost 
c"ll'!teJ~Ie sa stretáva( l s čle
nom opery SND, v súčasnosti 
v NSR pOsoblaclm Andrejom 
Kurharským l sa zrodili zvllčša 
pod ~Cestnou hviezdou a po
tvrdili nanovo nielen zážltko
vé, ale l výchovné poslanie ta
kýchto konrrontáclf - pre obe
censtvo l pre sllbor. 

Reperto6rova operu pripra
vil '!ťibor zodpovedne, s ambf
clou poskytnťlť tel z vizuálne
ho l akustického hl adiska ma
ximum. Spolupráca režiséra Ml
roBina Fischera a výtvarnfka 
Pnvla M. Gtlbora (nemožno ne-

priloltť otá..:ku, čl tri lnscená
cw .:a :.ebou - predtym One
gtn a Rusulka - nte su prl
vefkym útokom na lnvenCné zá
zemie tejto dvopce J prlnása 
etoktné ovocie v druhom a naj
mil v tretom dejstve; záver je 
al na pôsoblvtt cboreograllu 
Frunze ~1 . Jelaiíana o Cosl oku 
l emócii menej lahodiaci, ťlvod 
zasa svoJtm charakterom a 
strukturou ZVtldZOI k prehráva
Illu, k nadbytoCnému nodsadzo
vanlu akcie l tot rámca. Vldl· 
terná - a kladným momentom 
lnscon&cle je práca, ktoro re
žisér Investoval do postavy ti
tulnej, v pokuse dostat sa o 
čosi ďalej, hlbi.lo pod .,vamp
ský~ pancier Interpretačnej 
schémy tejto hrdinky, v poku· 
se o kresbu charakteru, vydo· 
!ovanie silného dramotlckého 
náboja, ktorý táto úloha skrý
va. Z troch predstaviteliek Car
men na toto Osllle na)cltllvet
ste r eagovala - a súčasne aj 
pomocnú choreograrovu ruku 
maximálno vyu'-lla - Ľuba Ba
ricová, hladajúc 1 adekvá tne 
vokálno výrazivo. 

Za dirigentským pultom sto 
jl pri predstavenloch Carmen 
zaslťl~llý umelec Tibor Fre o: 
nanovo možno oceilovat jeho 
predestlnovanost pre oporno
dlrlgontskťi prácu bohatO 
sk(•senost, ktorá sa ztíro!'uje v 
správnom odhade vku!>ovej nor
my, rovnako platneJ pre výra
zov\1 škálu orchestra, pri Car
men dvojnásob dOiežltých zvo
l ených temp a vyhmatnutle hu
dobného pulzu - ako aJ pro 
spoluprácu so spevákom na 
scéne. V kolaborácii so spevá
kom Frešo nie te typom diri
genta-diktátora, dokážo sa mu 
- bez zlavovan111 zo svojich 
predstáv a na základe pozna
nia špecifika vokálneho preJA· 
vu 11 hranfc možnostf Jednotliv 
ca - pt•!spOsobtt. (Málokedy 
bola mo~nost vvpočut st také 

KOŠICKÉ KONCERTY 

SND 
perfektné kvinteto v druhom 
deJstve ako tomu bolo na Il. 
premiére ... ) V technicky 1 vý
razovo exponovaných zboro
vých partoch opery sa zbor 
(zbormajster L. Holásek 1 po
drobuje 1 zatalkávajucej skuš
ke režisérskej tnstruktože. K 
optimálnemu dojmu z JOho vy· 
konu chýba azda este jeden mo
ment - vUčšte splácanie dane 
zvukoveJ rarebnostl, hlasovému 
i.peciCiku jednotlivých skupin. 

Pohfad na programový bulle
tin novej lnscen<icle Carmen 
je radostný - ved až na Nlnu 
Hazucbovlí, dr. G. Pappa a A. 
Martvoňovli , ktor! sa vracaju k 
minulým ú!>pechoru, sa publi ku 
predstavu ju v tých to úlohách 
takmer samé nové tváre· Ľ. 
Baricov6 a R. Stúrová v titul· 
nej postave, M. Kopačka a A. 
Judt v úloho )osj\ho, Escumllla 
spievajú j . Onillčcnko a J. Hru· 
bant, v Mtchaelo sa popri J, 
Smyčkovej sympaticky uvádza 
A. Czakod a aj ostatné party 
sú obsadené prlslui>nlkml 1111 f· 
sviCZP.jliej bratislavskej gonHrll 
cle. Počut kvali tné hlasové mu
terlály, muzikálne kreácie, moz 
no vvstopovat llsllle o nekon
venčné, striedme, alo učtnuó 
herecké tvarovanie postáv ... 
A predsa práve v týchto mies
tach je ei.te nová Inscenácia 
zranltefná : v pocite absencie 
dostatočného napl neni a 
vzormi živeneJ - predstavy o 
korenis teJ rarblstostl, tónovej 
hlbke l obJeme, o vllč!le) výra
zovej sile vokálneho prejavu, 
jedine vokálneho, pretože on fo 
koniec-koncov atlasom ka'-dof 
opernej Inscenácie. Vo vllčslne 

pripadov Je vyrovnanie sa s 
týmto problémom otázkou tech
nicky Ctčlnne podporovaného 
postupného dozrievania. Možno 
1 prlložltost konrrontovat sa s 
hostaml zohrá pozltlvn u ulohu. 

Z. MARCZELLOVA 

vo Bi:leto -

vej opery. 

• 
Ndvratom k rí.Y• 

pdnej úlohe bola 

Carme11 :aslrízilej 

umelkyne Nr'HI 

Hazuchovej - na 

.YIIímke -' Arnol 

dom Judtom. 

• 
Prv1i premiéru 
prrprauila opera 
SND u ob.~adení: 
Cuba Barrcová 
(Carmen ) a \ l l/atl 
Kopačka (José). 

Snlmky: J. Vavro 

Dfla 13. marca t . r. vystllpll v Dome 
umenia v Košiciach Komornf orcbe1ter 
pri Státnej tllharmónll pod vedenl m 
Koraela Gábora, Tak, ako materské te
leso l komorný súbor charakterizuje nfz
k y vekový priemer jeho ll členov. Te
rajšie zloženie Je totožné s obsadenl m 
SKO (pravda, košický súbor nevystupu
je s čemballstom). 

Z výkonu hráčov tohto súboru priam 
v yžarovala bezprostredné radost z muzt
clrovanta, pravý barokový jas, prleboj
nost, čo sa odzrkadlovalo aJ v oblasti 
zvukoveJ. Ich dynamický rozsah je Octy
hodnSI", l ked, pochopltelno v nuansoch 
su e~te určité rezervy. Vzácna dlsclpll
na poznačuJe l oblast rytmickú a ago
gtckQ, čo sa na druhej strane zrkadli 
a j v spolahllvostl súhry. 

V leb lnterpretácll sa dočkala prvého 
predvedenia Snila lo C, ktorQ zostavil 
a upravil podla zápiskov .,Pestr6ho le
voi!lk6ho s:bornfka" pro!. ko~lckého Kon
zervatória, mladý skladatel Jozef Pod
p.rockf, Suita ako celok vyznieva vzne
~ene a slávnostne. I nvenčne Je svieža a 
pozoruhodná, a preto tu právom mOže
me pokl ada( za ďalšf dôkaz o vyspelos
ti našej hudobnej minulosti. 

predvedenie Vari6cll na slovensk6 rudo· 
veí plesen od Vladlmfra Bokesa. Varlá 
cre venoval mladý skladater SF v Ko
~tclach. Podkladom k t•ozvlnutl u 24 va
rláclf slúžila Bokesovl rudová pleo;e•) 
Hore mestom K01l icam1. V konrrontácll 
s predchádzajúcou tv ol" bou (Variácie na 
Haydnovu tému pre klavtr, La Follo pri! 
sólové husle l je variačná forma Boke 
sovt zrejme vefml bUzka. Skladatel sa 
prezentuje nojmll v oblasti zvukovo-ra
robných komblnliclf, so značným prfzvu
kovanfm r ytmického l harmonického pa
rametra. Poklal použlvn dodPkaronlcký 
systém, tak Iba volnc. Vo vertikálneJ 
oblasti sl vyborá najmä Otvurv podobné 
tradičným postupom. V programovom 
bulletine smo sa dol'ltall, že Bokes sa 
usiloval (usportadanlm sled u varláclf 
pod fa tompového parametru 1 dosiahnut 
schému sonarovej formy. No nezabezpe· 
čllo mu to úspešné zvládnutie stavby 
dielo. Skladba postráda predovšetkým 
uo;poJiveJšf, širšie konclpovanf záver. 
no aJ v predchádzajúcom priebehu va
rlác!f nezohfadnll skladatel vždy rovna· 
ko tíspešne moment stupňovania a uvor
''ovanta naplltta. 

Zdá sa, že Státna !llharmónla sl nat
Iepsle počina pod vedenlm svojho šéf
dirigenta. Doka:zu1e to nizka úroveň or
chestrálneho sprievodu na tomto kon
certe pri Mo~artovom Koncerte pre flau
tu a orchester č. l G dur (Koch el 3131. 
ktorého sólový part prPdvledol ~filol 
jurkovič. NaJm!l dychové nástroje ne
podali výkon, ak9 sa očakáva l po strán· 
ke Intonačne! l sroty a zvukoveJ vyrovna
nosti (v okrajov9ch - rýchlejšfch čas
tiach). Jurkovičov výkoo znesie i velmi 
prlsne k ritériá . Svietivý tón s j emným 
vibrátom, zretefná artikulácia. spofah
llvá a čls" Intonácia - nepofavujú ca 
ani v noirých lejilcb pasUach, čl pri 
skokoch (s prerukovanlm 1. Jurkovič bol 
suverénny a l l ý1ovt v rýchlych isekoch, 
muziká lny a plulický v kautlUine. 

Dirigent Urs Schneider je typom mu
zikálneho, no trochu lmpulzlvneho mla
dého dirigenta, ktorý sa nedoká~e do
statočne vybnOC porušovaniu rovnováhy 
jednotlivých Interpretačných zložiek 
(tempo, výraz. krása zvuku). Jeho po
danie BrahmsoveJ l . symf6nle c mol, 
op. 88 nieslo znaky heroizmu a prfllšnet 
dravosti. Vlll'šl Qspech mal vo zvukovo 
a výrazovo exponovanejšfch častiach. V 
pokolneJ~Ich a Iyrlckýcb úsekoch neve
delo )Pho gesto dostatočne udrža( or 
chester (napriklad 3. čast). 

VLADIMIR CfZIK 

Conc11rto grossa d mo1 (L'estro armo
ntro 1 od Antonia VIvaldi ho zaujalo svo· 
fou zvukovou 11 výrazovou prlebofnostou, 
meno l už (najmä vo tlnálovom Alleg
re l lntonačnou Istotou a vybrt\senostou 
( prodov~etkým vo violončelách) . 

Podanie známeho Divertimenta D dur 
od W. A. Moaarta vyznačovalo sa vcel
ku St>rávno uchopenýml a zvllčša 1 ílspeš
ne dodržlavanýml tempami, sympatickou 
snahou po zvukovej uslachtllostt a mäk
kosti, po ohvbnostt a spevnosti melo
dických rráz l po znameniteJ artikulá
cii Skoda, že napr. vo rugára finá lne
ho Presta neudržali hrtlči do-,t<Jtočne na 
pätle hudobného toku o at v oblasti ln
tonačnot mail miestami rf!zervy. 

Známa Serenáda, op. 48 od P. l . Caj
kovského bola zahraná so zdruvs·m mu
:r;tkantským elánom a tvorivým zanle 
tenlm. Zvuková rnz11ntnost. technická 
zllntnost n PlAn ktorý cha•·akterlzovAI 
v podstlltc cPI~ prednesen9 repertoár 
pocttvost a d~kiAclnost, s akou mladi 
h•·ál'l prlstupovnll k riel,nntu štúdlfných 
a tntr.rpretnčných p•·ohlémov. sO záru
kou !oFnbnol (Wrc;prktlvy a ďalš!Pho 
ll'ipi'Silt'\ho lliltlľf'dOVHnto tohto tCIPSa. 

Pod tnktovkou svuJčlarskoho dirigen
ta Urlll Schneidera vystúpila košlrk,1 
Státna filharmónia dt)a 14 marca t. r. 
V rámci tohto podujatia odznelo p1·v6 

K cmwmy orchester pn Státnej fllltarmótlll K11iice. 
Snlmka: M. Robinsonová 

BALETNY SOBOR SLOVENSKE
HO NI.RODNEHO DIVADLA uve· 
dre drla 6. mája t, r nové nastu
dovanie Asafieuouej clloreografrc
kej poémy BACHCISARAJSKA 
FONTANA, podľa známej Puškino
oej Msne. 

V rMit a choreografii zaslrízrlé-
110 umelca Jozefa Zajku účmkujli 
popri osvedčených sólist och rJásho 
baletu - zaslúzilej umelkyne Gus
ty Her~nyiovej, Jána Hafamu, vy
znamenaného Za vynikajúcu prá
cu, Zolt4na Nagya a Jozefa Dolm· 
sk~ho - aj prislu!nlct mladlej 
s6llsttckej gtmerócle - Gabriela 
Dcmootčovc1 (Zaréma), Danica 
Pilzová. ktor4 dostala u tomto ba
lete vzácnu prrle~1tosr stuámir ly
rickú úlohu Márie t uó§niuú Zaré· 
mu. Viera Koldrová ( Mória) , Mi· 
kuláJ Vojtek (Václau), Peter Bo
ria (Ctrej) a Du.~an Nebyla tNu
raU) 

V roku 1953 ut•tedol 11tH balet
ný s!lbor t oto dielo ako mtmo
rwdne tíspe!lnrí celoSt6t •m premt~
rt~. A. P. 

• Pri prtlezitostl 100 uyroC1a 
nar oden ta Serqeja Ra ch man i
n o u a bol 1• T.·oncertrrcj .,leni ko
~lckl!ho Konzervatória r•erejný 
koncer t z jeho ~·lar•rrnycll 'kla
dleb. UA·6:I.·r1 rnterpretotJall K 
Cur.d,·6, \1 Zálomo1•6. J. Gullero
t·6. A. Berlout! a M 1uanov6 (z 
trredlf prof. T irltélto. \fillera. Rei
ter ov('j) Vrílamy tí~itl~·ujrídclt 11 

plnej miere potvrdili stupeň ich 
lt>clmickej vr,bavPnoMl a mu;;tka
lity. So ~iootom. rllelom a cllardk-
teri.,Wcou fednofli••flr'll .,kladieb 
obo:n6mlll prltomn(l publikum 
Hude•tlktl Vl. rol'n!l.·n K. KontJ(I . 
rot•6 a \1 TRtl~·or•r1 S1Ua.,fou kon 
rer tu bola aj mal6. t•ermt 11k11.YtU' 
btUatovaná VJí.,tar•Ti-a z tvorbtl 
'i Rar,tmaninm•CJ -šč-



Vracajťic sa do povoj· 
novej hlstór1e opery S lo· 
venského národného di· 
ndla nemožno sa vyhnúť 
kon§tatovanlu, že baryto
nista Jm·aj Martv011 re· 
prezentuje v nej jedného 
z najvllčšlch priekopu!· 
kov snáh o moderné hu· 
dobné divadlo. jeho oper
né postavy, vytvárané 

~elen so speváckym za
metenfm, ale aj pozna
menané programovou 
snahou po komp lexnom 
obraze predstavovaného 
hrdinu, prlblfžlll sa v na
šich pomeroch vari dopo· 

_ slar najv!lčsmi k tomu, 
-to novodobé operná ter· 
mlnolOgla označuje poj
mom o Jl.!.ľ né ho her· 

-1:...!:_ Možno práve toto nó
vum, táto herecká pre-
pracovanosť a presvedtl· 
vos( Martvoiiových pos
táv spôsobili, že sa o 
nom v Istej dobe hovo
rilo viac ako o hercov! 
než o spevákovi, pričom 
sa z jednostrannosti po
hradu obQ!ládzal napri
klad Mar~Jemný 
h lasový"""'VOTu menlll bo ké· 
ho 1~ci
bren o-
veda~la· 
d_~tY_kám ktOl'&--klarlleJla 
tr:ti:i[ta ~r:: l!tw;a-
tura ro O. A tak 
je temer samozrejmé, že 
sa s jurajom Martvoľlom 
u ž koncom päťdesiatych 
rokov s tretávame v ná
ročných postavách mo
derne) opery (domácej 1 
zahraničneJ]. Lebo . úvod
né epizódy - to bola iba 
nováčikovská daň absol
venta konzervatória s tt· 
tulom magistra fa r mácie, 
hoci mnohé z nich vy
tváral eš te aJ potom, čo 
sa stal jedným z proml· 
n entov súboru (Morales 
v Carmen, Angelottl . v 
Tosce, Zareck lf v luge
nov l Oneginovl) .' Prvú 
veľk(! prfležltost dostáva 
u melec v lete roku 1956 
a ko Leporello v ]erneko-

Snlmka: M. Robinsonova. 

Juraj 
Martvoň 

vej inscenácii Dona 
Jmma. 

Po Leporellovi začlna 
sa pozoruhodná séria 
postáv v operných die
lach XX. storočia:~ 
miérový Petrucclo v Se- ' 
balfnovom Skrotenf zlej 
ženy, Goland v prvom \ 
slovenskom naštudovaní 
Debussyho Pellea a Méll
sandy, pytliak Harailta 
vo vynikajúcej Wasser- 1 
bauerovej Inscenácii Llš· 
ky Bystroušky, kri!l v 
Orffovej Múdrej žene, 
Ramiro v Ravelove) Spa
nlelskej hodinke, próza-
vá úloha komentátora v 
naštudovant Dessauovho 
epického Odsúdenia Lu· 
kulla. V análoch SND ne-l 
nájdeme temer premiéru 
diela pôvodnej tvorby, 
na ktorej úspechu by sa 
juraj Martvoň nepodiefal 
výraznou mierou. I vte-
dy, keď to boli menšie 
úlohy (bača v Begovi Ba
jazidovi, Hrfň v Krútila-
ve, Dragomír vo Sväto· 
plukov!, Filip v Bázllko· 

vej opere Peter a Lucia]. 
dokázal v nich umelec 
svojou schopnosťou cha· 
rakterlstlky na malom 
priestore prispieť k plas
tlčnostt javiskového obra
zu. A potom velké kreá
cie, charakterove tak 
diametrálne odlišné 
lloloubkov o ~e~= ~
] tiel komunista Pe tráJLz 
1t'Odiny, tolstojovský tn· 
-rere:;:~ l NccbtndoQ 
-etk vho Vzkriesema, 
~ensovský sku~Ján 
s.r;.ro?ge z ďalšeJ Cl iffi:" 
foVCf ~Po ll ICh ti· 

--nrt11"é[Jostavy v operách 
Profesor Mnml.ock [ llo-
loubek] a Udatný kráT 
(Moyzes)."-Na jesell roku 
1968 dopli1a tuto pestrú 
paletu marMI z ra-
šovan o ns-
1n'TJ)Cie apkove) Bielej 
nemoci a hneď po 11om 
prichádza postava, ktorá 
v mnohovrstevnej kombi · 
nácll nezvyklých poetlk 
je novinkou v Martvoňo
vom repertoári - cisár 
y Benešo vom pozoruhod· 
nom pokuse o syntetické 
dlvaOio l C!särnve n~ 
š~ 

Všetky tieto postavy, 
ktoré samé osebe vyáren
dovali Martvoňovi viac 
ako čestné miesto v kt•át
kych dejinách slovenskej 
opery, sú Iba polovicou 
Ilustrácie umelcových 
možnosti. Druhá sféra 
Martvoiiovho prfnosu sa 
kryje s Interpretáciou ná· 
ročných par tov klasickej 
opery. Nájdeme medzi ni
~Bckovho Ag&ntB!II· 
o : eethovenovho i z· 
zar , iVífgnerovho~ 
rama ~achU, 
Vetmho Amonana;-Na
bucc~o.
rocnhovno Igora, Cajkov
S1<šho tomrkúttu;r;>rasca· 
gnt!To Alfia WnrdaiU!Yho 
Gét._ärda l Pucciniho 
Sch icchlbo. Koncom se
zóny rozšfrl súpis Mar· 
tvoňových klasických 
postáv (lloha, ktorá sru
bu)e patriť k jeho profl
lovým - barón Scar pia 
v Krlškovom !L Fresovom 
naštudovanf Pucciniho 
Toscy. Jaroslav BLAHO 

Z diela Maxa · Regerá ml požiadavkami. Af ten naj komp likova
ne jšl zápis autora dokáže ntrebať a 
zúročene poslucháčovi odovzdať spôso· 
bom jemu typickým. Obdivuhodná boJa 
stavba, rytmická vyváženosť, farebnosť, 
účinnosť prednesu. V jednotlivých sklad· 
bách mal dostatok mo! nostf k pre jave· 
nin svojho te mperamentu v rútiacom sa 
spáde hry a v suverénnej rytmičnosti, 
kde vlletko bolo na svoJom pravom mies· 
te, k prenkázanln technických možnos
ti l v tých najexponovancjllfcb miestach, 
a le pritom vždy so zreterom k Rege· 
rovej pozd naj romantike. Sokolova in· 
terpret ácia je objavná, páči sa poslu· 
chtlčovl - a zda l preto, že v plnej mie· 
re rešpektuje autora. ]o ťafké dať n ie· 
ktorej skladbe programu jednoznačnú 

prednosť, ale l napriek tomu bola vrcbo· 
lom programu Fantázia a fúga na me· 
nn BACH, op. 59. Tento zaujfmavý chro
matický postup tónov hral Sokol maj
strovsky fa rebne, s vefkými technický· 
ml dlspozfc lami a 1 citom pre dyna
mickú gradačnosť a stavebnú dokona· 
lost. S. CURILLA 

Pri prfležltostl 100. výročia narodenia 
Mna Regera bol v Dóme sv. Alžbety v 
Koiiciach organový recit ál Ivana S o k o
l a. Pomerne rozsiahle Regerove dielo 
fa v celistvosti u nás prakticky nezná
me. V koncertn om živote sa občas ob· 
fnuji Iba niektoré jebo skla d by. Z je· 
ho rou iable j organovej horby si Sokol 
vybral Introdukciu a passacagliu d mol, 
Pastorale. Fantáziu a fúgu d mol, op. 
135 b, Bencdictus, Fanthiu a {úgu na 
meno BACH. 

Sokolovi (o jeho kvalitách sme sa 
mohli už viackrát presvedči() Reger pi· 
ne vyhovuje a je jeho povahe obzvlášt 
hlfzky. jeho hra oplývala technickou zre· 
losťou 11 širokou ilkálou výrazových 
schopnosti, pod mienených cielavedomnu. 
usilovnou a precfznou prácou. Prehuste
n6 sod:rhu fPr1.,niJjv('r.h sklnrlir.b hra l 
1rnumilefne a 1 prlsluinýml itýlovf· 

Novou premiérott operného stíboru Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bys
trici bolo twedertie ď Albertovej Nížiny v hudobnom rtaUtulovaní 
A. Burartovského, v réiii K . Cillíka, na ~céne P. 1-lerchla. /ltscenáciu Ní:iiny 
budeme recenzovat v budúcom čísle. Snfmka: K. Miklóši 

RECENZUJEM.E 
Už v druhom vydani vyilla iltCtdla dr. Emila Hradeckého OVOD DO STUDIA 

TONALNI HARMONIE (Supraphon 1972) - a to svedči práve tak o jej hod· 

note, ako aj o záujme hudobnej verejnosti o zdanlivo nezätivnú a iba malej 

skupino hudobnlkov prfstupoú problematiku. 

Tento zdufem môže do iste; miery 
prekvapil. Tondlna harmónza 1e dnes 
do znatnej miery histortckd záležt 
lost. SO.časn~ho hudobntka buda. skôr 
zaujlmat teórie moderných, netondl 
nych kompozU:nýcll syst~mov. A Hra· 
deck~llo A:ntlw ani nie fe učebnicou 
harmónte, podla ktorej by sa mohol 
adept kompoz!cle naučil elementdr
nu techniku akordlckych spojov. Ak 
naprtek wmu na!>la taký odbyt na 
knižnom trhu, že doSlo k druMmu vy
daniu, znamend to, te predmet jej 
výskumu te natoľko Spectftkovaný, ze 
md čim uplítať dostatočne siroký 
okruh zdujemcov. 

Sttídla te rozdelend do dvoch, v 
podstate samostatných častf. Prvd -
obstahlefsia - sa zaoberd. historic
kým výuotom tondlneho myslenia. 
Dl"ul!d - systematlckd - pojedndva 
o fednolltvých tauoch tontUne funk· 
čn~ho myslenia. Odborntka zaufme 
vdčSmt tasť prvd. V net sa sleduje 
jednak vfívof harmonlck~ho cítenia a 
harmonlcket reči od najstar§tch čias 
a~ po XX. storočie, Jednak at vfívo{ 
teoretických ndzorov na zdkonitosti 
hudby. So zdufmom mô~eme sledo· 
vať, ako sa postupne obohacovala 
výrazovd paleta harmónie, ale tie~ Of 
v{jvoj teorettck~llo myslenia v priebe
hu std.ročt a ndzorový bof o niektor~ 
elementdrne otdzky podstaty harmó· 
me, ako napr. problematika konso· 
nancle a disonancie, otdzka harmo
nicke{ Inverzie, rovnoprdvnostt duro· 
v~ho a molového kvintakordu a i. 

Autor nds zoznamute s fednotltvý· 
mi dobovými pohladmi a pritom -
čo te sympatlck~ - vyhýba sa vlast· 
n~mu hodnoteniu, pripadne svoj nd· 
zor nedogmatlcky naznačt medzi riad
kami. 

Na{vlac uplíta Hradeck~ho prdaa 
vsade tam, kde sa úzky harmonický 
problém premieta na pozadie celkov~
ho vfívoja európskeJ hudby. Harmo· 
ntckd zložka uMy citlivo reagovala 
na vSetky premeny v oblasti kulltír
no·hlstorick~ho vývo;a a te s nim 
natoľko tízko spiltd, te sledovat tel 
historický vyvof nutne znamend s/edo
var celkový vývof hudby. Z tohto hla
diska celý prvfí diel knihy predslo· 
vufe vlastne mal~ dettny hudby, a to 
dctiny v tom na(lep~om zmysle, bez 
twotoplsolf a vsobnych ddt, ale so 
zreteľom na pravú podstatu vývofa. 
Te asi natvlič~tm kladom Hradeck~ha 
knihy, ~e le v{jborným prameifom pre 
poznanie htstortck~ho vývoJa hudby a 
ako "Ovod do sttídia deJln hudby" fu 
treba odporlíčat ka~dému, kto md zdu
jem o hlbšie poznanie histórie eu· 
rópsket hudobneJ kulttíry. 

Druhd. systematlckd čast knihy nie 
te uZ natoľko ptítavd a neprtndša u~ 
toľko zauttmav{jcll poznatkov. fe to 
teoretlck{j opls tauov, ktor~ hudobntk 
väl!Stnou poznd z prakttckef nduky o 
hormónU. V tom zmysle te otdzne, tt 
podobnd prlručka te naozaJ "tívodom" 
do §ttídta harmónie. Dos( ťa~ko st 
predstavU, Ze adept Sttldla harmónie, 
ktorý ešte neztskal zdkladn~ znalosti 
Sllídlom prakticke( nduky o harmónii, 
by mohol porozumie! v!>etk~mu, o 
čom spis po1edndva. Nazddvam sa, ~e 
postup pri použití tefto - alebo po
dobne/ - prtručky bude skôr opač· 
ný: po preštudovant praktickej učeb· 
nice harmónie pristtíptt k teórtl a a~ 
potom, so zlskan{jm prehľadom cez 
lltstortck{j v{jvoJ sa s vilč~lm pochope
nlm vrdttt k vlastn~mu, hlb§temu šttí· 
dlu harmónie. 

Pri celkovom kladnom hodnoten! 
Hradeck~llo prdce nemožno neupo· 
zorntt na dva problematické ndzory, 
ktor~ sa tam časteJ§Ie opakuJií. Po· 
prv~ Hradeck!1 stotoZiluJe termtn "har
mónia" s pofmom tontllne-funkčneJ 
harmónie. 7'dlo zdmena pofmov -
at keď samotný autor fu na fednam 
mieste vysvetrute - m6Ze viest k 
mnohým nedorozumeniam tam, kde 
prdca hovort o "vzniku" - a na;mä 
o "zdnlku" 11armónle {u tmprestonts· 
tou a v hudbe XX. storočia). Pre mo· 
dern~ho teoretika testvuftí nielen zd· 
konttostt tondlne-funkčnet harmónie 
(podla Hradeckého ,,harmónie" v/5· 
becj, ale at zdkonitostt harmónie im
presionistov, modfJlnet a tntervalovet 
harmónie a t., ktoré stí na tondlne
Junkčnet harmónlt celkom nezdvislé, 
alebo stí s fíou iba valne - vývoJo· 
vo- sptJ.td. 

Druhou problematickou otdzkou fe 
celkové chdpanie historického v{jzna· 
mu tandlne{ funkčne/ harmónie. Al 
keď autor nikde vfíslovne netvrdt, 
predsa len z celet knihy zreteľne vy· 
~tupufP ndzor. ze tondlne myslenie 
n cítenlP {e čosi, čo te ľuďom vrode· 
n~. o/Jfektlvne prirodzené, už príro
dou apriórne dané a vývotom hudby 
tv Burópe) iba postupne odhal'ovan~. 
z tohto aspektu sa, pravda, tavt ka~
cld md hudba {harmonicky nefunk· 
tnt1J ako neprlrodzend, alebo eSte vý· 
vojovo nedokonald {u "predtont1lnom• 

!;Jadw J, alehn rozkladnó tv moder
ných netond/nyc /1 \yst~mochj. Súl!a,. 
n~ vedumo~ll o vy\pelyc/1 mimoeu· 
rópskych kultúrach, ale rw,mil lwdob· 
nd prax ut takmer storočrU!ho obdo· 
bta "moderne/" hud/Jy, ktord žife pre· 
važne mimo úzkycl! hrome tonalily, 
stí dostatotne preukdzanýmt skutot· 
nosťami, ktor~ svedNa proti tomuto 
nd zoru. 

Ak bude ttlateľ pristupovať k Hra· 
deck~ho prdci s tým, že sl bude ve· 
domý problemmitnostl týchto dvoch 
skutočnost!, može mu byt zdroJom 
mnohých zauflmavycl! poznan! a móže 
mu poskytnút Of vera pritemnych čl· 
tatelských clwtrok, nakoľko fC pisa
nd žwým fazykom, prz v!>etkef odbor
nosti te celkom zrozumztelnd a - na 
rozdiel od mnohych mych teorellc· 
kých diel - nat ot ko pútavd, že /U ne· 
odloZtme nepretítanú PAVEL ZIKA 

JAROSLAV MEIER: 
OBRAZOVKA PLNA HUDBY 
(Výskumný kabinet te luvfzuoho 
programu Slovenskej te levfzi·e 
1972) 

Vedtíci 1mdobného vys1elania Slo~ 
venskej televízie Jaroslav Me ie r JC 
autorom teoretickej práce OBRA-. 
ZOVKA PLNA HUDBY, ktorú v edi .. 
eli Teória televíznej tvo,.by záslu:me 
vydal Výskumr1ý kabinet televízneho 
programu Slover1skej televízie (z od 4 

povedná redaktorka K. Belnayová). 
Vydanie je určen6 len pre vnútormi 
potrebu inštittícte - a teda bezný 
čitateľ a záujemca sa s touto, čosi 
vy~e 200 -.~tranovou publikáciou rta 
knižnom trhu rtestretne. Nenájdeme 
ju na knižných pultoch ešte stále 
chudobných na tituly - informatív· 
neho i teoretického charakteru - o 
špecifiku a problematike inštitúcii 
(rozhlas. televízia), ktoré sl svoj pro
fil, svoje zóujmo1'é i výrazové teri~ 
tórió ešte len buú11jú, overujtl si 
správnos( svojich postupov v nachá· 
dzaní optimálnej podoby i účinnosti 
prístupu k postucflóčovi - divókov1. 
EdičnJj čin televízie treba priv!taf v 
prípade tejto prt'/r'e dvojnásobne: ho• 
Cl hudba si ukrajuje čoraz vlič$i po .. 
diel z televízneho vysielacieho éa.~u. 
čoraz častejšie sa v rôznych podo~ 
bách cez obrazovktL prihovára - o 
jej ::óstojl, o VJíruzových formách, 
slovom - o problematike televíznej 
hudby okrem minima krótkych štú .. 
dií, él skôr glos - niet u nás takmer 
žiadnej líteratúry. 

Volba autora spomínanej práce nie 
je náhodná: patril medzi skúser1ýcll 
rozhlasových pracovníkov a v televí· 
zii sa hudbe venuje ttž od založenia 
tejto inUitúcie. Prt písa11í knihy Ob .. 
razovka plná hudby bol mu teda opo ... 
r ou bohatý zásobník poznatkov, skú .. 
seností. Knihu určuje ,. ... predovšet• 
kým mladým tuďom, ktorí pr ídu do 
televízie, aby v rozličných funkciách 
a odboroch, ako dramaturgovia, re
daktori, produkční, kameramani, zvu.., 
kárt či ozvučovatelia. našli tu svo• 
je zame.~tnartie". Vymedzuje týmto 
nielen adresáta, ale súčasne aj šírku 
záberu témy a typ interpretácie 
problematiky. Obrazovka plná hudby 
s~áva sa takto v Meie,.ovej koncep .. 
c1t populárnou, informatívnou prírué• 
kou, približujúcou rozmanitost funk ... 
~~~ hudby na pôde televl::ie. kategórie 
JeJ p7ezentácie, oboznamuje s dote• 
raz zauilvantjmt typmi relácií, dotli• 
ka sa problémov televfznej publici~fi· 
ky, značný prie.~tor venuje otázkam 
hudobnej drám11 pred kamero!L, ho.
vorí o problémoch v(lcltovtl hudbou, 
do!ýka sa otázok hudby ako zábar•y, 
otazok prezentácie fol~·l6rtt rza t ele"" 
víznej obrazovke atď. Všetko ilustru• 
je (väčšmi ilr1struje než dokumenttc .. 
je) výberom z bohatého scenaristic~ 
kého materiálu. 

Skoda, že prácu podobného druhu 
nedo.~tane do rúk aj ~ir§ia verejnoM. 
Pravda, v prípade r6znorodej.~iehr>. 
ale najmä o princíp problémov ~a 

zaujímajúceho éitatetstva vynikli by 
v terajšej podobe Meierove p7áce aj 
postupy menej zdal"llé: autorov väč· 
Jml didaktizujúcl výklad problému, 
miestami popisovanie javu na úkor 
jeho analýzy, nie vždy vydare11é úsi• 
lie komper1zovat ešte stále nedosta· 
tok všeobecných. Twdobllo-dejinných 
prehľadových prác - na úkor slova 
o televíznom špecifiku. V tejto chvílt 
vítame však prvé slovo k nie nezá
važnej problematike, slovo o obra
zovke, ktorá sa naplňa hudbou. 

z. M. 

'1 



Spomienka 
na profesora 
Vodi ma 
Borisovského 

Dobre sa pamätám, keď sa mi dostal do riik 
katalóg violovej literatúry, ktor ý zost avovali 
prof. Wilhelm Altman a prof . Vadim Bor isov· 
skij. Bolo to asi pred štvrť storočím, keď ma 
začala zauj1mar violová t vorba, na ktorú som 
sa chcel špecializovať. O nlekolko rokov ne
skor pnšlo slávne Beethovenove kvartet o do 
Bratislavy. ktorého členom bol t Borisovsldj, 
spoluautor spomenutého katalógu. Po koncer
te som sa mu predstavil a uzavreli sme pr ia· 
telstvo, ktoré trvalo nepretr žite viac ako dve 
de~atročw. Bohatá kore§pondencia, výmena 
nateriálov, dedikácie jeho vlast ných vydavat et. 
skych a upravovatefských prác, priatetské po· 
zdravy, ako i napokon, moja návšteva u neho 
v Moskve v roku 1967, opätovné stretnut ia sa 
v Bratislave, boli hlavnou nápl tlou v čase ná§ho 
vzájomného styku. Vďačlm mu za mnohé za
ujímavé pokyny, materiály, postrehy, my!llen
ky, spoločné zážitky a porozumenia. Taiko som 
vedel pochopU, že sa náš styk náhle ukončil. 
Pred niekoľkými dtlami mi oznámila manželka 
profesora Borisovského, že koncom minulého 
roktl jej ma11iel zomrel vo veku 72 rokov, ve
novaných ltudbe, viole, vydavateľskej a zbera
teľskej či1mosti a predov!etkým bohatej pe
dagogickej práci na moskovskom Konzer vató
riU. 

Umeleckú interpretačml činnos( začal Bo
risovskij už ako 10-ročný v roku 1910, kedy 
začal hráva( v orchestri. O rok neskôr sa za· 
čala jeho s6listická kariéra. Moskovské Kon· 
:ervat6rium skončil v roku 1922: v nasledtt· 
jtícom roku - 1923 - sa stáva členom Bee
thovenovho k varteta, s ktorým absol voval tle
predstaviteľné množst vo koncert ov. Koncer to
llal v Bulharsku, v CSSR, v NDR, v NSR, v 
Pol .~ku, v Rumunsku a vo Svajčiarsku. 

Po svojom debut e v Moskve ako sólista čas
t o pred vádzal sk ladby, k toré neraz odzneli 
ako svetová premiéra. V reper toári mal sklad
b'! Hindemlthove, Blochove. Komauthove, Ba
rove, Bowerove, floneggerove, f r osythove. 
Glinkove. Mosolovove, l vanovove, Radkevlčove, 
Kreinove a iných. 

Velm1 záslužná práca - vydal ju spoloč· 
ne s profesorom Wllhelmom Altmannom -
je jeho zoznam literatúry pre violu a vi.olu 
cľamour. Tento, s veľkou námahou zostavený 
katalóg violovej lit eratúry je ako fundamen
talny a súčasne pr vý súbor pre každého od· 
borrllka nielen dobrou informáciou, ale pri pr6-
ci priam nepostrádat e(nou pomôckou. l nov~ 
vydanie, ako aj dodatok, k tor ý publikoval 
Franz Zeyrmger , redigoval Borlsovskij. 

V záujme koncertnej· a· pedagogickej činnos 
tt sa prof. Bor isovskij poduj al ria velkú prácu 
- zrevidovat 200 t i tulov star ších a novš!ch 
d1el pre potreby violovej hry na rôznych stttp· 
ňoch technickej a hudobnej náročnosti. počí· 
t ajúc do t oho aj diela vr cholných vir tuóznych 
pretencií. Táto práca svedčí o jeho univer zál
nej t vorivej muzikólnosti. Z prác tohto dru
h u zverejnil vy§e sto skladieb. 

Ako pedagóg bol činný od roku 1924. Profe· 
sorský titul mu udelili už 11 r oku 1935 a od· 
vtedy prešlo j eho r ukami vyše st o žiakov, z 
1..·torých 22 účinkuje napríklad vo Vefkom di· 
vadle, traja sú koncer tnými majstrami a se
dem žiakov získalo ceny v medzinár odných 
sútažiach. K jeho vetmi slóvnym žiakom patri 
napríklad aj Rudolf Baršaj, dirigent Moskov
ského komorného orchestra a sólista. Za ume · 
lee kú činnost udelili Borisovskému v roku 1943 
titul zaslúžilého umelca a o tri rokv neskôr 
sa stal nosite(om Státnej ceny . 

Omrtím prof. Borisovského str áca hudobný 
život prvotriedneho umelca, zberatela a znal
ca violovej literatúry. JÁN ALBRECHT 

NÁ~ ZAHRANJCNf HOSt : 

Sovietsky huslista 
Gidon Kremer 

Dollftal som sa, l e pri volba programu dhate pred· 
aosť urllittm skladbám ... 

- Zo št9lov9ch epoch mám v r epertoát'l XVI. až XX. 
storočie, ale v každom obdOb( som sl niektoré diela 
obf6bll. Lá kaj6 ma diela polozabudnuté a málo hrané. 
Nemôžem sa, samozrejme, vyhn\lf ant ,.bežnej" litera· 
t\lre (Cajkovského koncert, Fr anckova sonáta). Usilu jem 
sa však odh1člf svoje poi1atte od cudztcl;l vzorov a chá· 
paf tieto skladby novo, po svojom. To so sebou prlnll!ie 
vera úskaU. Ne prtklad Cajkovského koncert - je tak 
často ln terpretovan9 a existuje v desiatkach nahrávok, 
že keď som ho pr ed moskovskou súfažou študoval, ne
dokázal som sa s nfm nanovo vyporiada(, preto sa sna· 
žfm u tak9chto skladieb as poi1 neprovokova( známym 
poňatlm. Vidief novo, však neznamená extravagantnosť 
za každO cenu. SkOr to chce - siahnuť do vlastného 
vnOtra. Tak, ako v každej kultúJ'nej oblasti, l na hud· 
bu sa usadzu je prech času, ktorý by sa však mal zo
trlef. Menej známe skladby majú aj menej nánosu a Ich 
podanie je omnoho fahš le. Napriklad - z Inštrumentál · 
nych koncertov múm rád 2. Prokofieva, ktorý sa u nás 
v Sovietskom zv!lze hrá pomerne málo. V niektorých 
mestách som ho predviedol a ko premiéru. Do galér1e 
mojich oblúben9ch diel pall·í aj Bernsteinova Serenáda, 
Elgarov konce•·t, l. Bar tókov; Haydnov Dvojkoncert pre 
husle a klavfr som u nás uviedol ll t!ž prvý raz. Za 
vefml pozoruhodn(! kompoz!clu pokladám spomrnaný Sl· 
beHov koncert:""" Zo sovietskej llteratOry by som chcel 
zo svojho repertoáru vyzdvlhn(Jf na jmtl zaujfmavý kon
cer t Karajeva a 2. koncert mladého s kledate ra Snil· 
kina. 

Zút astalli ste sa mnohf cb promlncntnf ch modzlnArod
nt ch súťalf. Ako sa na ne pozeráte dnes - s odstupom 
nlekoJktch r okov? 

- Každll má svoje úskalia, svoju špecifičnosť. U Pa
ganlnlho súťaže sa pozerá hlavne na virtuozitu pre
javu, mon trealská je enormne nllročnll pre svoj rozsiahly 
program. Pre mňa bola najdOiežltejSia Cajkovskóho su
te ž, pretože de facto rozhodovala o mojej sólistickej bu· 
dúcnostl. Najkraj§le spomienky mám na Brusel , hoci 
som tam neobsadil prvé miesto. Azdo preto, že som llllll 
s6tažne debutoval, bol som naivnejill a zákulisné vply· 
vy som nevnlmal. Vefml sa ml páčilo, ako touto akciou 
celé Belgicko doslova žije. Dnes už chápem, tn•ečo sa 
mnoho mladých umelcov sfažuje na Interpretačné suťll· 
že, ale Pl'l dnešnej sltuúcll Iná cesta na významnO 
koncertné pódiá, žiar, nevedie. 

VAl pedagóg - David Ols trach - je Iste vefkú !!osť 
roka na koncer tných cesiAch . . . 

- Keď vš ak te doma, stojt to zato. Ak je žiak zvyk· 
nut9 samostatne pracovať, jediná hodina pod jeho pri&· 
mym dohfedom mA priam taboratorn9 význam. Podstat
né však je, že už 20 rokov má v9borného zástupcu a 
eslstenta - profesora Bondarenka - ktor9 sa pred 
mnoh9ml rokmi vzdal koncertne j dráhy a venuje sa 
len pedagogickej práci. Na druhom moskovskom Kon
zer vatóriu ( Institut Gneslnnych) má 1 svoju vla<>tnú trie
du. Len pre zaujlmavosf - prof. BondHrenko nie jo 
Oistrachov9m žiakom, jo dokon ca o dva roky stars!. 

Môžete nám niečo prezrad iť o svojom nástroji? 

- Sú to talianske husle z Guadagnlnlho dielne, 
asi z roku 1763. Keby som Ich nemal, snáď by som sa 
ani huslistom nestal. Je to starý rodlnn9 nástroj, de
dený z pokolenia na pokolenie. VIem, že už mOj pra· 
ded na ňom hral. 

Mófe me nazrie( do vátho koncertného plánu v toh· 
toročneJ sezóne? 

- V Bratislave bol mOj §esfdesia ty verejn9 koncert 
tejto sezóny, čo znamená, že som vystupll priemerne 
trikrát zo týždeň. Okrem toho som nahral dve platne, 
v Budapešti obe Bartókove sollllty !l v Moskve Sebu· 
berto. V zahranič! som pOsobll tohto roku menej, hr!tl 
som tba v Maďarsku a k vám prichádzam priamo z NDR, 
kde som mal rozsiah lejšie turnO. Centrom mojej kon· 
certnej činnosti bol Sovietsky zvllz. Napriklad vo Vllne 
mám rozpracovaný sedemvečerný cyklus, vztahu jucl so 
na vývoj husrových koncertov. Predvedlem na úom 20 
velkých diel, nlekolko dvojkoncertov a rad drolmych 
skladieb s orches trom. v Mos kve a v daiS!ch mestách 
som uskutočnil cyklus Tri storočia viedenskej hus fo
vej tvorby. Po návrate domov predvedlem s Leningrad· 
skou filharmóniou, ktorú bude dlrlgovaf David Ol· 
strach, Brahmsov Dvojkoncert a už spomfnaný lloyd· 
nov Dvojkonce rt. MIROSLAV SULC 

e Storočni cu 
MAXA REGERA 
os ltivill predo· 
vlietk9m v Ra· 
kúsku . Vyllo 
niele n viac po· 

zoruhodn9ch 
litúdll, a le u· 
viedli a j vlietky 
jeho organové 
skladby a d'ol· 
ilie komorné die· 
la. Znova sa 

neJ~!m skladatelom na tohoroOnom 
a nglickom Bachovom festivale. Tvori 
tu moderný pendant k Bachov9m 
skladbám a o rganizá tori chcfi s ledmi· 
ml Messlaenovýml skJadbaml dtlklad· 
ne pripomenúť tohto s kladatefa. Nie· 
ktoré koncerty diriguje Pierre Boulez. 

vokál11ej výučby, odbonuci, ktorí zijtí 
v profesiollalizmom presiak11utom pro· 
stredí, majú štý l, 1ch c1temc a zmy.,cl 
pre sprd vnost a dokonalosť vokalnej šku
ly aj i11tcrpretacie ma; ú_ takmer r ov .. 
naký pul::. Sla som do 1'aliattska s otaz
kott, i:1 t o, to si 11 nás predstavujeme 
pod ldealtiOit vyul:bott , pripravott zwka 
11a spevácku dráhu - su zllodu;e s t a~ 

mojšott prao~.·ou. Moja profesorka 11a """' 
lártskom konzervat órw, pam Cast1glto .. 
neová, ktora má bohatti sktisenost we .. 
len pedagogickti, ale aj v oblasti kon .. 
ccrtllého a operné/to spevu (bola člerJ · 
kou milá ris kej Scaly) - mi :hoclllo,,r 
1deálu s konkrétnou praxou potvrd1la. je elle a lebo zasa 

d iskutova la 
otázka , čl Reger 

moderný. 

e ZDArne hudobné vydavatefstvo v 
Lipsku začalo vydávať DENNIKY RO· 
BERTA SCHUMANNA. V ohlasovanej 
edlcll mA byť l viac doteraz neuverej
ne ných dennlkov, zápisky z cies t, 
okre m iného i z Ciech. Vyda va ter 
k ladie dôraz na obrovský poznámko· 
vf apará t a vysvetlenie vietk9ch úda· 
jov, ktoré sa vyskytujú v Schuma nno
vtch plsomnostiacb. 

• OLIVIER MESSIAEN je najhra· 

e Eor6pakl odbornfcl venujú čoraz 
vllčlilu pozornosť sovietsk e mu klavi· 
rlstovl SVIATOSLAVOVI RICHTERO· 
VI. Viec európskych hudobnfch časo
pisov prl nllla kompletné diskotéky s 
Rlchterovýml na hrávkami. Krit iky 
nadilene hodnotia jeho Interpre táciu 
Bachovho Te mperované ho klavfra l . 

e Ostravský muzikológ VLADIMIR 
GREGOR vyda l v najnovlom Slezskom 
sbornfku lilúdlu Expone nti tzv. s ude· 
tonemeckej hudby. Venuje sa tu téme, 
ktorá nebola doteraz do hlbky roz· 
pracovanA. Spomtna najmä tých ne· 
mcckých muzlkol6gov, ktor( s a dos
tali oa platformu faltstlcke j ldeoló· 
gle. Do protikladu s tavia pokrokovt 
prúd nemecktch skladaterov a Inter · 
pre tov a robotntcke hudobné tradt· 
cie. 

Tibor Sárai 
odpovedá 
hudobnému životu 

zau jlme otázke, ako organizovane 
prepojif nové skladby k Ich lnterpre· 
tom. Náš Zvl!z sa bude usllovaf o 
komplexnejšie posudzovanie t vorby a 
Inter pretácie. Obrazne povedané, bu· 
deme organizovať, dotvárať, ale l od· 
meňovat partnerstvá, sktadnterov, In· 
terpretov a muztkológov. 

Taliansky 
zápisník 

Koacom minulé ho roka ame sa oa 
strá nkach oAi ho i!aaoplsa abotAra ll • 
mladou sólis tkou opery SND - MARTOU 
NITRANOVOU. O , pl6a~n~aaeJ ltudljneJ 
ceste do Ta lianska, o cieli l oi!akba· 
nlach. V polllase talJaaskych lttdll, pri 
krátkom pobyte doma, ,ol ladall s me 
umelkyňu o prlbUi enle poliDatkO'f a aká· 
senosll, o zopAr sprb o palu apedcke· 
ho f lvota krajiny, ktor6 'f teJto oblasti 
elte atAle dominuje. 

Zahra11ičný záujem o talianske stú .. 
dlum je značný: napríklad Sovieti d11cs 
u:!: c1elavedomo posielajú viacerých /IU-< 

daných mladých spevákov na dlhodo
bej šie štridlá do kolisky bel canta. Ba 
pred nlekolkými r okmi vyslali sem me· 
kolka tudí studovať okrem spevu aj 
spevácku pedagogiku. Podiel :ahrami:w 
v oblasti št údia spevu je velký - zvlii: .. 
ša sa však študuje u stikromných peda.., 
g6gov. Títo t voria nie zanedbatetmí, 11a 
možno povedať, podstatnú a a:da naj .. 
r entabilnej!itt súčast talianskeho vokál-. 
neho §kolst va. Výsledky ich práce .~ tí 
r ovnako rešpekt ované pri uplatňovaní 
sa mladých adeptov speváckeho umenia 
pri k onkur zoch na viletkýclt operných 
scénach. Podpis, odporúčanie učiteľa je 
- prirodzene okrem kvalít žiakových -
najlepšou vizitkou. 

Aké možnosti - nádeje na uplatneme 
má absolvent §tátnelto či sríkromll~ho 
Uúdia? flovorif o krlze spevu v Ta .. 
llansktt je ťažko, hľadanie kvality trt 
problémom Ilie je, vlič/iml je tu problé· 
mom umiestnenie sa a presadenie kva~ 
llty. Veď absorbačné možnosti scén .~ rí. 
pr edsa len ohraničené. Zvličša sa to rie .. 
ši konkurzom. Napriklad Scala usporadtí"' 
va pravidelné konkurzy pre spevákov -
bez oh(adu 110 absoltttórium stát neho či 
súkromného šttidia. Kto konkurz vyhrá, 
t oho porota, zložená z odbornlkov, d lri .. 
gel'ltov prijíma do úvtlzku tejto scény. 
Pr i r odzene, ako som už 3pomlnala, aj 
t u nemalti úlohu zohráva meno škollte(a 
- maestrov podpis. Rovnako účln11ý•n 
odporúčajtícim listom pre založe11le st 
kar iér y je vystúpenie v Parme. Ak sa 
mladý spevák úspešne prcd.~tav! na scé
lle tohto mest a, otvoria sa mu hrá1111 
ostat11ýcll talianskych operntich serm, úa 
možno povedaf - aj brány do sveta. Na 
taliwtskej scéne mladi speváci :ač!najri. 
malými tílo1wmi, v zrelns tl interprcttt]IÍ 
a kariéru končia vclktími postavami 
opemčho repertoáru. 

(Dokončenie z 1. str.) 

by. Preto náš Zväz vypracuje viac 
dokumentov, ak9ml forma mi a cesta· 
ml približovať umeleckti hudbu. V tom 
zmysle podchytfme všetky tendencie, 
ktoré nám mOžu pomOcf. Chcell by 
sme nahradU Istý ,.aristokratizmus" 
väčšou demokratizáciou v oblas ti hu· 
dobnej kultOry. Proste - prlblil!ova f 
hudobné hodnoty, vytvárať podmienky 
pre najširšie vrstvy, viac sa orlen· 
tovar 1 na robotnícku triedu a pod. 

Hovorili s te a j o pr opagAcll, ktor6, 
ako vieme, je kameňom 6razu takmer 
vietkfch umeleckých zväzov? 

- l táto problematika bola v po
predt. Máme viac dobr9ch skladieb, 
koncertn9ch v9konov l muzlkologlc· 
k9ch prác, ale ako postaviť Ich pro
pagáciu na nové základy? Zvlášť nás 

Aký postoj s te zaujali k mladým 
l!lenom vAi ho Zväzu ? 

- Valné zhromaždenie podčiarku

Je prácu s mtad9ml členmi. Nie vytvA· 
raf akési hviezdy, ale pomáhať mia· 
d9m, eby sa mobil uplatniť, rozvf!af 
svoje umelecké a IdeovO zámery a po
stupne sl ztskava f miesto, ktoré Im 
palrt. Viac dlskusn9ch pr ls pevkov tú· 
to problematiku analyzovalo. 

Zostha dm !!as l na komponou · 
ale? 

Pomerne málo, ale l tak roz· 
hles uviedol moje II. kvarteto a preds a 
ten pokrečutem v práci nad ll. sym
[óniou. Rozv(Jam tu kompozičné prln· 
ctpy, ktoré som sledoval už vo svo
li eh nedávno dokončen9ch skladbách . 
Rád pri tejto prlleWos tt spomlnmn 
na vašich Werchalovcov. ·• · 

Náplňou pneJ l!astl OHmmesal!ného 
l tudiJného pobytu Marty Nltraaonj bo· 
lo l kolenle v Milá ne - oa Koaaervat6· 
riu Gluaeppe Verdiho a aa vel!eroch 
v miiAnskeJ Scale. 

Výul:be speváka v Tallar~~ku sa k di&· 
pozícii konzer vatóriá a 1úkromnt učlte· 
lia. 

Kottzer vat6rid v otázkach d i&cipliny, v 
.~tudijných podmienkach, v cieľavedo
mosti a kortcepčnostl prlpravy mladé/10 
umelca by pri k orlf r ontácil s nallm ume· 
leckým školstvom ostali asi 11 tieni na
kich učílí§t. Ich silnou zbraňou 3ti peda· 
gógovia. Konkrétne na milánskom kon· 
zer vatóriu v odbore speváckom: mená 
Bert ranli, Carboneová, Pastori11o, Castig
lioneová a ďalší - sú autority na pôde 

Tak, ako v Taliansku 11ernozno havo .. 
rif o kríze spevu, o absencii kvalitného, 
dobre školeného a t alentovaného mladé .. 
ho materiá/tt, tak Isto neznámym poj~ 
mom je aj náv.Hevnicka krlza. Opemé 

( Pokračovanie na 7. str. ) 



Profesor Ernest Krifan BO-ročný 
Zo zakladatetského pedagogického 

zboru Hudobnej lkoly pre Slovensko zl
jú uf iba dvaja - či traja pamätníci. 
Medzi nimi sa najsvtezejfte clti prof. 
Ernest Križan, rodák z Vylnej Boce 
(17. 111. 1893). Pochádza z učitetsko
kantorskej rodiny, ktorá preJla viace
rými itáciami, nie tak pre zanedbdva
nie svojich povinnostf, ako skôr pre ná
rodno-vlasteneckú horlivosť. Nadaný žiak 
Emest chodil do vrbovskej meltianky, 
keď vyšiel Apponyiovský zákon, #ctor(/ 
nariadil učit vo vfetkých l koldch (štcH
nych aj cirkevných) iba po maďarsky. 
Otec Križan, pozbavený učiteľského 
chleba, odsťahoval sa roku 1906 1 celou 
početriOil rodinou do Ameriky. Usadil sa 
vo vtedy najviičfej slovenskej kolónii 
v Chicagu. Tu v americkej lkole sa ma
lý Ernest pilne učil po anglicky, ale po
kračoval aj v hudobných !túdlách, kto
rých začiatky nadobudol u otca. Zdo
konatoval sa najma v hre na klavíri. 
Po trojročných začiatkoch pokračoval 
vo vyUej večernej fkole a potom ho 
prijali do súkromnej §koly Josefa Capka 
(1860-1932), huslistu, priateta A. Dvo
rdka a prvého vfíznamnejfieho propagd
tora českej hudby v Amerike. Križan 
vynikal v hre na klavfri ako mimoriad
ny talent už v rokoch 1908-1913. Skolu 
absolvoval s vQbomým prospechom ve
rejným vystúpenlm - prednesom Caj• 
kovského b mol koncertu (za sprievodu 

jubileum Jozefa Zaiku 

Dnes vllč!mi ako predtým vynlira sa 
problém osobnosti umelca. Diela, ktoré 
privádzali dakedy u úžas, prijíma dne~
ný človek s akousi samozrejmosťou. A 
to. čo plati pre umenie všeobecne, toho 
je balet schopnú s obzvló!tnou prer~ika
vosfou - a v tom je jeho sila. Ta11ec 
vyžaduje mimoriadne vynaloženie síl a 
je príkladom toho, čo všetko je schop
ný človek dokázať. Preto choreograf 
nesmie byt len tým, čo ta11ec či balet 
naštudoval, ale musí byt človekom, kto
rý dokáte svoje myflienky uyjadrit nie
len v abstrakcidc11, ale aj v obrazoch 
a u pohyboch. Odllilt sa, upútať pozor
nos( je schopnd len suojrdzna umelec
ká osobnost. 

Takouto osobnosťou u slovenskom ba
letnom umení je zaslúžilý umelec JOZEF 
ZAJKO. noi!ltet uyzrtamena1lia Za vy11i-

Konkurz 

žiackeho orchettra). V rokoch 1915-
1918 bol posluchdčom chicagského kon
zervatória, kde po absolutóriu učil dva 
rokJJ hru na klavlri. 

Roku 1920 založil prof. Milo! Ruppeldt 
s niekoľkými ďalllmi žičlivcami sloven
skej hudby prvú Hudobnú školu na Slo
vensku. Po celej Európe hfadal pedagó
gov Sloudkov a Cechov, ktorí by prim 
do Bratislavy učlf. Upozornili ho l na 
r:. Kriiana, ktorý sa vrdtil 11a Sloven
sko a od roku 1920 učil v §kole hru na 
klavíri. Podieľal sa na vývine sloveta!ké
ho spoločensko-hudob116ho života v Bra
tislave i na slovenskom vidieku, kde, 
keď mu to čas dovolil, chodieval koncer
touar. V oblasti kompozičnej zameriaval 
sa 11ajmii na tvorbu initruktíunych skla
dieb. Križan učil celýc/1 21 rokou nie
len na Hudobnej lkole, ale nesk6r i na 
Hudobnej a dramatickej akadémii a na 
Konzervatóriu. Neuspokojil sa pritom 
s Iba v Amerike nadobudnutým hudob
ným vzdelaním, lež v rokoch 1923-27 po
pri uyučouanl !tudoual na majstrovskej 
lkole u Vlléma Kurza v Brne. 

Vychoval celé generdcle dobrých kla
vlrnyc11 pedagógov a niekoľkých vý
znamltých umelcov, ktorým bol prof e
sorom: E. Suchotla, L. lloloubka, 1. Skull
rouú, P. Pokojnú. Prof. E. Križan žije 
na zaslúženom odpočinktt. 

STEFAN HOZA 

kajúcu prdC!l, dlhoročný sólista baletu 
a choreograf SND. 

Za ilvojej takmer 30-ročnej čin11ostl 
- ako ta1tečnlk a choreograf u balet
nom !úbore SND - vytvoril vyše 20 
ta11ečnýcli postáv a od r. 1955 už 20 ce
lovečemýcll choreografii, mimo balet
nýc/1 vložiek do opier. Z jeho bohatej 
umeleckej čilmosti tpomíname na množ
stvo tanečných kredcíi, ktoré vytvoril 
v klasických baletoch, ale vedel uptítar 
aj u úlohách I111H10 charakteru, čo naj
lep§ie dokumentoval v Gllerouom ba
lete Cer uený mak ako LI-Cllan Fu (v 
Clloreografil A. T. TomskéiiO}. Spome
nuli by tme celú séri!l úloh, ktoré vy
t voril na baletnej scéne SND - t Václa
va v Bachčlsarajskej /OIItáne, ktorého 
tancoval ako prvý v na!ef republike, 
českoslouenS'kú premiéru postavy Filipa 
a herca v balete Plamene Parl::a. 

U:í za sólistickej činnosti prejavil sa 
jeho uztah ku choreografii. Začal naitu
dovanim tancov do opery Rigoletto, v r. 
1956 v SND inscenoval Nedbalou balet 
:: Ro:prdvky do rozprávky - a od toho 
času p6sobl v SND ako choreograf. lrt
sceiiOVal arménsk/l balet Ga}a11é. Krejno
vu LaU,.IIICiu, pripravil premcéru Jurou
skčho Rytierskej óaladJJ. Svoj taler1t a 
umenie zúročil i u ďalflch choreogra
f iacli - v baletoch Gl~elle, Ples kade
t ov, Trojrol1(/ klobúk, Selierezdda. Ro:
prlivka o Janoui, Da/nis a Chloe, Zd:rač
ný martdarllt, Karneval, Frartcesca da 
Ríminl, Legenda o láske, Raymortda. Slo
vanské tance, Spiaca krásavica. 

Jozef Zajko okrem samotnej práce v 
SND nezabúda aj na rozvoj slovertskélio 
baletné/lo dorastu a venoval sa l pe
dagogickej čllmostl. A našiel si čas i na 
to. aby na r6::nych vystúpeniach. brigd
dach ZCSSP a iných podujatiacll so !lo
velukým baletným umertlm oboz1tamoual 
pracujúcich aj mimo Bratislavy. Okrem 
t oho pomdhal taneč1tým kolektlvom pri 
ZCSSP, saboru Baník llandlovd, Mladé 
srdcia a ďalllm. Rovnako nemožno opo
menat jeho choreograflckú prácu 3 ba
letným súborom opery DJGT u Ban .~k-Pf 
Bystrici, pohostinné choreografie v SD 
v Ko!iciach a Iné. 

Za!laftlý umelec - majster Jo:ef 
Zajko dožíva sa u týclito dtlocl1 plitde
slattch rokov. V. RAPOS 

Rladllelatwo Konaenat6ria Y Brat11lan YJPIIuje koakura na wo1n6 mlea-
la lote.rnfch peda&6sov: 

profesora hry na husliach 
pro[esora hry na viole 
profe10r1 hry oa flaute 
profesora hry oa fagote 
profe10ra hry na leiDom rohu 
profa1ora a61odho apnu 
profe1ora klallctuliho tanca 
profe10.ra oa ndenie orchestra a 'f}'ul!onnle dlrigowaola 
prote1ora poYIDo6ho klnfra a koncertnej korepetfcle 
korepeUtora pre balet 
prote10ra hudobneJ teOrie a latooicla 
profe10ra hry na biela oútroje. 
Uch6dul!l mu1la preull;6aet 6pln6 'f}'IOkolkollkt ndelanle. flado1f do· 

lol en6 l lwotopl10m, o10boým dotuafkom, k6ploo diplomu a prehfedom 
o doteraJief lllnno1t1 ulllte do 15. m6ja 1973 na rladltefltwo Konzernt6-
rla, Bratlalan, Konwento6 2/a. Termfo konkursu dujemcom wl!a1 oan6ml
me. R l a d l t e l 

RJadltel1tvo Kon1enat6rla " Kollciecb priJme 11 loternfch profe1orov 
klnlrl1tu, husllatu. flaut11tu, akordeoal1tu, 1pew6ka 1 nbtupom od L ••p
lembra 1973. Knliflkel!n6 predpoklady: ab1olut6rlum VSMU, AMU, JAMU, 
prfpadne Kon&enat6rla. !iado1tl treba poclaf oa rledlter•two Kon&enat6rla 
" Kollclach, Lenlnowa 93 do 15. ttoa 1973. 

Prlpdfame sa k blaho~elanlam k 
sedemdesiatke zasltl~ll4ho umelca 
FRANTISKA KRISTOFA VBSELB· 
HO. Teho fublleum sl prlpomlna 
nielen Jlrokd obec dlvadelnlcka, 
ale af slovenskO hudobnO !Ivot: 
vdal!t fubllantovl za prtspeuky k 
deflndm operety t slovenske/ po
puldrnef plesne. 

Taliansky 
zápisník 

(Dokončenie zo 8. str. ) 

obccenst vo 11cchodi ani tak na opery, 
ako 1ta spcvdkou. A kde spievajú dobri 
speváci, tam sú divadlá plné. 

Prcvddzka mllliiiSkef Scaly 1tavla na 
inom principe než u nás, na systéme 
tzv. staggionovom. Opera sa tu hrd 5-6 
tý!dňou, predstavenia sú teda nie čast6, 
ale takmer kaMé z nich je udalosrou. 
Anga!ujú sa najlep!ílc domdce 1 zahra
ničné sily a prlleiitost, prirodzene, do
stdvajú aj mladi. Na predstaveniach u 
milánskej Scale ma upútala sila vokál
neho výrazu. Hlavným výrazovým pro
striedkom je tu spevdcky t ón, farebne, 
dynamtcky ::ladený s mySiienkou javl!· 
kouej skutočno.~ ti. Nielen speváci v 
hlavných úlohc2ch, ale celý ensemble de
monltruje farby jc#Mej palet11. vletel 
spfeuaju jednou školou - a tým ta do
sallujc uyvd~em1, rtiéim tterušend harmó
nia hlasových farieb. 

V rdmcl milánskeho staggionc mala 
som mo!1wst vidiet predstavenia Ma!
kamčllo bálu, Dona Pasquala, Normy a 
Borisa Codunova. Vcrdl/10 operu s rýdzo 
talianskym obsadením, rovnako l Doni
zettihO Pasquala - 1 momentálne azda 
najlep§lml talianskýml silami o ba!o
vom a óarytónovom odbore ( Montarsolo, 
Paneral). Predstavenia Borisa Godunoua 
boli tnumfom Bulhara Gjaurova v ti
tulnej postave. O t om, ako sa db6 o 
špecializdclu, o optimdlne využitie vokdl
llych dispozícii a hlasového charaktertt 
umelco, o čo 1tajuhod1tejiie obsadzova
nie roli, svedči v Codunovoui artgažova
nle sovietskej mezzosopranistky Iriny 
Archlpouovcj do úlohy Marí1ty. O jej 
mlldnskom účinkovaní mozno 11ouorU 
Iba v supcrlatluoch. ZvUazila pred r oz
ma:naným a kvalitou sústavne sýteným 
oóeccnstvom. -m-

• Karlove Vary bud6 " dňoch 18.-
22. f6na t. r . deJI•kom VIU. 1pn6ckel 
aúťa!e Antontna Ovof6ka. S6tal je url!e
n6 poslucháčom 1pedckych oddeleni 
l t6tnych konzenat6rlf e wyaokfch ume
leckých likOI a CssR a z cfallfch •ocia
llatlckfch l tá tov. Vek 61!a1tnlkov 11iťale 
m6 byt 18-28 rokov. Kald6 umeleck6 
lkola m6:1e prlhlbif do dwoch kate&6-
rU najwiac 5 kandld6tow, a to do 10. m6· 
Ja t. r . na adresu: Okre1o6 kult6roe 
1tredlsko, Roo1ne1ton 14, Karlou Vary 

me1t1k6 programow6 oddelenie, 
PSAD. Tu mol no d1kef l podrobn6 pod
mienky dťale. 

Fanatik 
hlasu 

,.Prečo 11emáf trochu ldsky~ ..• " .. Ne-. 
bolo to ndltodou .. . ", ,.Po celý dell sa 
te5tm .• . ", alebo ,.Prečo sa ma nikdy 
neopýta!? ..• ", áno sú to názvy dobre 
zndmych evergrínov skladateľa taneč~ 
ných piesni dr. Ctibora Len s •k é It o. 
Pri príležitosti jeho 65. narodenín pred~ 
iltavujeme vlak ten menej známy ju
bilantov profil, ktorý pozná Iba uUf 
priateľský kruh so spoločným zliujmom: 
profil vá§nivého dlskofila, milovníka 
opier a - last but not least - prvo~ 
triedneho znalca tudského hlasu. 

Vo~ huma11a, najdokonalejJl ,.hudobr10 
n/Jstroj" je jeho najvernejfou fdskou. 

Korene tejto večnej hobby sa datujú 
do ranlho detst va, keď uo zbore odcla
lle spieval prlezračným clllapčenskyrn 
soprlinom, túžiac po speváckej kariére. 
:Zlat, po mutácii sa .. spevdcka kanéra" 
čoskoro tkonči, a namiesto aktívneho 
úči1tkovania, zostane .,Iba" obdiv a Iás~ 
ka, ku lctorým post~pne pribudnú ulast.
n6 názory a čoraz hlbfla odbornost. Má 
totlt to ftastle, že cite ,.In natura" po .. 
čuje uetk6 osobno!ti .,zlatej éry" spe .. 
vdckeho umenia - Piccavera, Slezáka, 
Selmu Kurzovú - s jej ,.minútovými 
trilkami" - či Michaela Bohnena a rad 
ďal!fch prominentov. 

Coskoro ale popri živom dretnutl sa 
s idolmi na javisku, !tretáva ich aj na 
gramoplatniach, z ktorých sl od r oku 
1925 začne budovať svoju jedinečnú du~ 
kotéku, ktora dnes - bez nadsádzky -
mo~no pouažovar za európsky unikát -
po obsahovo-kvalltatíunej i po repro .. 
dukčnej stránke. V!eobecne známa je 
!kutočnost, te na bežných gramoprístro• 
joch sa staré štandardné platne jedno
ducho nepočúvatetnl a nepoužíuatel 6 
starožitnosti, lebo kvalita ich reproduk
cie pri dnefnej ndročno!ti je priam ne• 
zn~sltetná. A tu je prdve .,tajomst vo" 
umkdtu dr. Lenského: 011 zbiera práve 
t ieto staré nahrlivky, ktorl iný už bet. .. 
ne vyraďuje, lebo jeho reprodukčnl za .. 
r iadenie po elektroakustickej strlinke je 
tak pri3p6sobené, že vyfiltrovanlm §umu 
a rufivých komponentov, tudský hlas 
znie takou čistotou a takým jasom, kto .. 
rého kvalitatlvne parametre sa vyrov .. 
najú bežnej monopreprodukctl. Počut na .. 
priklad hlas Enrica Carusa z prvých ro~ 
kou storočia v tejto dokonalej reproduk
cii je slovami fažko poplsateCným zá,. 
žitkom. 

Ale nie len reprodukcia, aj obsah Len• 
ského zbier ky je ohromujúci: takmer 
700 platni - naslovovzatých unlkátou 
ako napr. v blízkosti stovky sa polly~ 
bujúci počet Carusov(Jch rtahrduok, na .. 
hrdvky jeho !účasnikov a partnerou -
Destinovej, Farrarovej, llomerouej, Mel .. 
bouej, Galli-Curclouej, Titta Ruffa, Fran .. 
cesca Tamagna - pruéllo Otelia, Georgi .. 
fa Baklanoua atď. Popri množstve jed .. 
notliuých árii !Ú tu zasttipemf už aj 
kompletné opery ako Alda, To!ca, Bo .. 
héma s Ciglim, Turandot s Cinou Cig .. 
novou, Traviata a Rigoletto s Capsiro .. 
vou a Stracclarlm. 

Dr Leotskfí po hla~ovej strónkc upred~ 
no.~ttiuje týcltto legendarnycll vcW;állOIJ 
z prvých dvoch desatročl gramotechm .. 
ky, lebo Ich hlasovú krásu r1a nahráv~ 
kach považuje za člstej!iu, prlrodze11ej .. 
liu, ktord r~ie je žiadnou nahrlivacou 
technikou manipulovaná a korigovaná. 
Pre obdiv k historickým nallrdvkam po .. 
merne fažko .. presedlal" na zbieranie dl~ 
l&ohrajúcich platní: l tu si vlak uytvo .. 
ril úctyllodng repertodr. Má asi 220 re~ 
c!tálovýcll platni, z ktorých vélčiina ic 
11ce venovaná zase len prchrdvkam do
kumelltárnyc11 snímok, ale popri nich je 
tam už naP.rlklad aj Placido Domingo so 
svojou ltajnoušou profllouou plattlou. 

No a konečne - opery. Podla kata .. 
l6govélio poradovnika celkom 138 kom .. 
platných nahrdvok (a to bez dctpllká .. 
tou). V ltýlouostl, v orlentovattosti a v 
fcvallte bohatej fubllantovej kartotéky 
vyberám ndmatkom aspotl zopdr lpecia~ 
lit: Catalaniho La Wally, Straussova 2e .. 
na bez tletla, Zandonaloua Francesca da 
Rimini, Clleova Adriana Lecouureurou<f 
a nakoniec v sakromnej nahrávke z ml .. 
Iánskej Scaly belliniovska platňa s Ara .. 
gallom, Pavarotttm a Renatou Scottovou. 

JOZEF VARGA 
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lnntA MAeDGOVA 

.Divadelný 
exkurz 

lV. 

V tomto člsle sa konči Jlú· 
dia pracovnlčky Divadelného 
iistavu Gizely l\1ačugovej o 
americkom hudob no-zábavnom 
d ivad le. Divadelný exkurz je 
nielen pokusom o pt•ii.Jiizenie 
pozitlv l uegatlv videného a 
počutého, a le s(tčasn e a j kon· 
f rontáciou názorov na [ unkciu 
zábavného umenia - i puku· 
som o llirlll pohfad na spolo· 
čenské zázemie vytváraných 
kultúrnych hodnôt. 

TAKMER 3000 REPRIZ 

Intenzita žiarenia prcsláve
n9'ch mustcalových lnscenác1!, 
ktoré sa plánuju ul vopred na 
dlhoročné série, nlo je, pocllo· 
pttorne, konstatnA, l>•·etole ptl· 
vodné obsadenie hlavnfch úloh 
SH často men!, tým sa auloma· 
tlcky mem aj atmosféra, kva
lita - teda umelecká presvetl· 
čtvosf a formát celej produk
cie. Na takéto .,nepodstatné'' 
okolnosti sa, pravda, neber~e 
ohľad vtedy, kmf so už niekto· 
ré slávne čfslo po roky 
udržiavané pr! živote Iba ume
lým dýchanlm, zvaným rekla
ma - stalo takmer kamen
ným titulom, z ktorého sa ešte 
stále a do omrzenia ako z 
prázdnej slamy vytlkajú penta
ze. AJ divadelná Inscenácia je 
živý organizmus, ktorý ako 
kazdý Iný časom degeneruje, 
stráca pružnosť, rudskl1 bez
prostrednosť, pevnosť foriem, 
sviežosť ducha, význam slov ... 
napokon vlastne aj pôvodný 
zmysel. 

The Fiddler on the Root 
[Fidlikant na streche l to vlani 
dotiahol na pribli:Zne 3000 rep
rlz. Predstihol tak všetky 
broadwayské hlty (ako napr!· 
klad Hello, Dolly a My Fair 
Lady l a vďaka neocha bu jl1cej 
reklame sa z neho stal za po· 
sledných dev!lf rokov pojem, 
o hodnotách ktoráho sa nepat· 
rt pochybovať. Zahnala ma ta 
okrem zvedavosti najmä po· 
chybnosf a ztstlla som, že ani 
zavše nová hviezda v 11lohe 
Tojvfeho nedokáže oživotvoriť 
starecky vyčerpanl1 Inscenáciu. 
Bolo to neuverltefne nud né a 
svojimi profesionálnymi auto
matlzmaml až desivo chladné 
predstavenie. 

V~ETKO NEDEGENERUJE 

Do kategórie nielenže nestar· 
n liclch, ale stále živých a pr!· 
fažllvých musicalov rad! sa a j 

Cleavo11 Little (Purlie) a Patti Jo v iskrivom černoJ 
skom musica le PU RLIE. 

.,1776", hudobno-zábavné dlnlo 
o podplsant Deklarácie o ne
závislosti americk9'ch ~tálov v 
roku 1776, v obdob! vojny pro· 
ti Anglicku [vodca generál 
George Washington l . Kvalit né 
llbt·eto, so zmyslom pre javls· 
kovú účinnosť, vkus a lntell· 
gentný vtip, postavy kreslené 
s neformálnostou - l ked Ide 
o najväčšie osobnost! amertc· 
kých dejln, akou je napriklad 
George Washington, Thomas 
Jefferson, Benjamin Franklin, 
a lebo prezident John Adam -
sCtkromné problémy, mieša j(tce 
sa so štátnymi, žánr ove prilie
havo volená hudba a choreo
grafia (tieto historické osob
nosti aj tancujú! l, no najm!! 
perfektné herecké a rež1Jn9' 
v9'kon vytvorll! z tohto musi· 
calu klasické hudobno-zábavné 
divadlo, každou svojou zložkou 
vyvážený javiskový tvar. 

Téma libreta je ostatne da l· 
šlm dô kazom, že na javisku 
obstoj! akákolvek živá proble
matika, a lebo historická uda· 
lost l najväčšieho dosahu, ak 
sa o jej transpoztclu postarajú 
umelci s profesionálnymi scho p
nosťami, s kultivovanosťou a 
vkusom vyspelých Interpretov. 
Naproti tomu, l ked musica! 
1776 dostal cenu k r itiky a ce
nu za najlepšiu muslcalovl1 ré· 

žt u, mnohl sa cítili dotknut! vo 
svojej národnej hrdosti a od
sudzovali toto dielo práve pre 
bezprostrednosť a neformál
nosť, s akou herci portrétovall 
historické osobnosti americkej 
revolúcie. (A pritom práve 
úprimnosť ludskef blfzkostl 
ochránila tieto postavy od pa
nopt!kálnej sošnosti a vdýchla 
Inscenácii čaro a divadelnú 
presvedčivosť. l KrltlckJ snobo
v!a fu povýšene odporúčajli r o· 
dičom, aby priviedli svoje de· 
ti na toto predstavenie, a ko na 
peknú hodinu nlizorného deje
pisu. 

ABY HVIEZDU NEZATIENILI 

Meno velkeJ hereckej osob
nosti, obotkaneJ nymbom slá· 
vy a popularity je pojem, mag
net, čo l z váhavej ruky vv· 
tiahne ten dolári k r najmenej 
päť-sedem 1 za • vs tupné. V di· 
vadelnej praxi, · za kulisami a 
v kancelárii p roducenta fungu
Je také meno a ko zlatá minca, 
výnosný vklad do novej pro· 
dukcle, os, stredobod, ku kto· 
rému sa vyhYadá vhodné oblo· 
žente farbou vlasov, výškou po· 
>tavy, stupňom Inteligenčného 
kvocientu, mierou talentu, po
pularity a prltažl!vosti exterié· 
ru - z nlčoko nesmie byt a ni 

TALIA O HUDBE IV. 
čajne prejavuje obdiv lc ve
ciam, ktorými nevládne a k t oré 
nepozná • • • 

e Som presvedčený, že sot
va moino zhrnút pod jedného 
spoločného menouatela uvedo
melý pnstup učenia sa na hu
dobnú nástroj a vnímarlia pro
stredníctvom hudobného ná
stroja ako tntuitívne - inšpirač· 
ného zdroja - konkrétne v he
reckom umení. Dobrá hudba 
rtás podnecuje rozmýštat. Jej 
zásluhou sa herec mnohokrát 
naučí mysliet. A to je uýbor
l!é. Hudba je veľmi tl;;ko spo
jená s hereckou prácou. Ba 
priam bez hudby si dwadelnú, 
filmourí, televízr1u či rozhlaso
vú prácu ani neviem predsta
vU. Pre herca je hudba pra
meňom pri vytváraní postáv. 
dáva mu možnost preniknrít do 
atmosféry doby a do hlbky po
stavy. Keď mám vrauief za se
ba, pri mnoltlich postavách mi 
hudobný motív uyrieW situá
ciu, na ktoní by som logickým 
rozborom a.~l tažko prišiel. Ono 
sa t o mnoho razy ani slovom 
uyjadrlr nedá, čo hudba v po
citoch vie dosialmut a pri he· 
reckej práci vypr ovokoval . 

... hovorí 
jozef Adamovič, 
člen činohry SND 

e Klamal by som, ak by som 
tvrdil, že prauidel11e chodím na 
koncerty. Nie som snob, ale ke
by som ním aj bol a chcel ich 
pravidelne nav§teuouat', je t o 
teoreticky 11emož11é zladil' s 
prevádzkou divadla. Bez hudby 
si viiak život neviem predsta
vil. V našich komplikovaných 
časoch, keď stí myšlienkové 
centrá človeka skoro chr onic
ky napäté, keď je prtld infor 
mácií až príli§ hojný, keď ne
vyhnutnost vyžaduje triezvy a 
vecný prístup k životu a sám 
sa zavše u tempe všedných dní 
dívam na iiuot okolo seba dosl 
štatisticky - vtedy sa uchý
lim k hudbe. Je to možno re
akcia, túžba po prostom a ži
vom Cudslcom cite ... 

e Ako chlapec som sa mu
~el učil h ra( na lclavlľl - mo
ia mama bola totiž učitetkou 
klavíru. Samozrejme. čo sa mu
~í. do toho sa nikomtt nechce. 
Navyše ml to pripadalo ako 
drezúra - a tak sa vo mne 
v.~etko uzbrírilo a učenie na 
klavír som znenávidel navždy. 
O to väčšmi v.~alc vzrástol môj 
obcliu ku každémrt, kto doko
•wle ovládal hudobntí nástroj. 
Je to asi zákonité, človek oby-

Na snímke 1. Vavru v in
scenácii Učite(a t anca od 
Lope de Vegu. 

Najviac som čerpal zo sólo 
vých nástr ojov - čl to už bol 
koncer t pre violu, čembalo, 
klavír, husle alebo gitaru, pre
to:=e tiet o sólové ndst roje ,(tí 
ako herecké k redcie, ako po
stavy u d ivadelnej hr e. Možno 
je to paralela veiml svojská, 
ale keď mám uraviel o .~ebe , 
o svojom vzt ahu k vá:=nej hud
be, t ak v mojom prípade je 
práve kdesi ttt jadro môjho 
vzfalw, mojej inJpirácie, he
reckého sebavyjadrenia. Pam/l-

málo, ale najm! wtla nla -
aby ntk hviezd u nezatlenll. 

V musicale Applausa (Po· 
tlesk) v tom období žia rlia 
hviezda prvej velkosti, Anne 
Daxterová, k torá svojim templ:l· 
ra mentom, podmanivým zjavom 
l hereckou kultl1rou bezo zvyš
ku ovládla celý h r a cí priestor. 
Bol to J e 1 večer a jej patril 
obdiv 1 ,vďaka obecenstva - a 
právom. Lenže ostatn!, akoby 
sa boli stiahli o pozna nie oo 
uzadla a s respektom posluho· 
vali svojou prltomnostou ob
divova nej a závidenej, možno l 
despotickej star, okolo ktorej 
sa tak automaticky vytvoril 
vrázdny priestor. A práve ten 
ml dožičil dost času na úvahy 
o slabinách libreta a réžie, o 
výhodách i nevýhodách star· 
systému. 

Naproti tomu v najnovšom 
šlágre Broadwaya, v mus1cale 
Follles [Pochabosti, Bláznov
stvá l. ktorý dostal cenu k riti· 
ky a cenu za najlepšl mus!c11l 
roku, som nemusela dbať o to, 
kto je 1Igotav9'm stredobodom 
večera, pretože Fo111es Je vlast
ne prehliadka hviezd všetkých 
l!!júclch ročnlkov, sladko-bôr
na reminiscencia na prvé re
vuálne programy slávnej Zleg
feld Follles, založenej v roku 
1907 podla vzoru parfžskeho 
Folles Bergere. Jedna z bývd· 
lých Zlegfeld girls, počltam, bo
la aj stará dáma - hádam aj 
vyše sedemdesiatky ktorá 
tancovala a spievala, zrejme 
svoj kedysi populárny šláger, 
.,l am a Broadway-Baby" a zo· 
l!ala obrovský potlesk a neopt
satefnCt radost obecenstva. Oži· 
volvoroná romantika amerlc· 
ký~h počiatkov dnešného musi· 
calu pre mľla, prirodzene, ve
fa neznamenala, ani prlbe h, 
ktor9' bol tuctový. Ale meló· 
die ... škoda Ich a škoda ver
kej dávky talentu, ktorú vyn!· 
kajCtca het•ečka-speváčka vloži· 
la do predstieranie .,hlbokých 
citov" otrasne sentimentálnej 
plesne. A tak som mala kedv 
vvrhulnat vtipný nápad re~l
séra, ktorý spomienky dnaš· 
ných vyzretých umelcov na trh 
začiatky a mladé lásky riešil 
nemýmt dvofnlkml, fyzicky st
ce prttomnýml, no len ako tiP.· 
ne stelesllujťiclml evokované 
obrazy dávneJ minulosti. 
Keď v librete zalskrl aspoi'l 

zamak kritického d ucha, na 
javisku zavládne hneď čerstvej
šie ovzdušie - ako je to v prt
pade nováho titulu Company 
[Spoločnost - cene krit iky, 
cen11 za najlepší muslcal r oku l , 
v ktorom sa ner ozlleva slruoo
vltý, lepkavý dotyk falošnej ro
mantiky Follles. Zásluhu má na 
tom kritický pohfad do nena· 
lfčeného sOkromla manželskýc:h 
párov, nielen llustratfvne kvA· 
lltv hudby, príbeh osviežený a 
charakterizovaný zborovými 
tancami a vtipnými groteskami. 
A navyše : napriek tomu, že 

tám sa, fLeď sme na V ysokej 
škole múzickvch wnení ako 
poslucháči hrali z Pu~lcinouvch 
"malých tragédií" Mozarta a 
Salieriho - hudba sa pr iam 
núkala ako par tner pri vy
tváraní postavy. Hral som Mo
zarta a nič mi väčšmi nemoh
lo pomôc( r ozkryt d uševný, 
psychický svet postavy než sa
motné veľké majstrovo d ielo. 
Zostqlo mi dáko, že aj v prie
behu nasledujúcich r okov sopl 
sl hudbou vypomohol čl už 
priamo alebo nepriamo, že v 
jednotlivých hudobných pasá
žach som na~iel vyjadrenie ur
čitej charakterovej črty posta
vy. A zaujímavá bola aj spo
lupráca s hudbou potom v dl· 
uadle pr i hre Lope de Vegu 
Učitet tanca, k de sa mi part
nerom stala gitara. NakúRil 
som lutnové a gitarové kon 
certy ..• 

e Som rád, že sa mozem 
vyznal z náklonnosti k ltudbe. 
Pravda, tažko tento vztalt .tlo 
vami vyjadrif, tažko pouedrzt 
čosi nové. Možno t o väčšmi vy 
stihna verše básnika Sčipačo
va: 

Cltajúc lásky našej zápisy, 
jedno len nemôžem sl 

predstaviť: 
že cudzia sl ml bola ked ysi, 
že bez teba som vôbec mohol 

žlt. 

Co kol'ko by t u preletelo rokov, 
čo by som k'ol'ko sve ta 

p rešiel sám, 
znovu a znovu blahorečlm 

krokom, 
ktor6 nás viedl! k p rvým 

stretnutiam. 

dstrednou postavou mustca lu 
je neženat9' mladý muž, herec 
nepodčlarkuje svoje starov8 
postavenie. Kvalita hereckycll 
v9'konov je pr eto vyrovnaná a 
Inscenáciu tvori režijne umne 
vybalansovaný, jednoliaty ce
lok. Company sa hrá podnes ll l 
v Londýne, kde dostal tak tsto 
pochvalné kritiky. 

HROZIENKO BROADWAYA 

Hrozienko z broadwayského 
koláča som sl necl1ala na Ku· 
niec: černošský musica! Purli e 
(meno hlavnej post11vy l vyzna· 
menan9' cenou za najlepši mu
sica! roku. Po Gershwlnovef 
Porgy a Bess, svojho času v 
Prahe v podani černošskeho 
súboru Everymen 's Opery Com
pany z USA, som mala po dru
hý raz prlležltosť vidief na !ll· 
visku subor čiernych hercov v 
pravom, netalšovane amer·c· 
kom muslcale so šiestimi .,P" 
(to šieste je Pu1·11e 1. Nič n1:1· 
tušiaceho diváka, slušne sedi!i· 
cého v kreslo, hneď na začiat
ku zavaU vodopád melodických 
rytmov ohniveJ hudby, pričom 
sa mu mimovofne roztancujú 
nohy a celým telom l dušou 
sa oddá čistému pôžitku z hrv, 
sólovému 1 zborovámu spevu 
(a akému!), sólovému 1 zboro· 
vému tancu [a akému!), vybu
chujúcemu v~dy akoby náhle s 
neúnavnou chuťou a neodola· 
tefnou živelnosťou. A počas ce· 
lého predstavenia obecenstvo 
nasáva do seba perlivé, šumi
vé v!no, prOdiace odklafsl z 
11trob samotnej prírody, plnej 
zázrakov zvaných: kypiaci ta· 
len t. Slová nezachytla mieru 
temper amentu, zmyslu pre hu
dobný a tanečný rytmus, hu• 
mor, p rost11 srdečnosť, bezpra. 
s tredná h ru a 11prlmnost srdca, 
ktorá sa š trt z !#lvlska do hr a· 
diska. V prostom prlbehu pla• 
chef lásky černošského farárd, 
k torá sa konči manželstvom, 
nezazneje po celý čas ani je· 
diný falošný tón, cit, a lebo ges
to - Iba pravdivosf života a 
hry a na jradostnejšie korne· 
dlantstvo, aká sl len mOže di
vadelný návštevnlk želať. Pur· 
l!e sa dá len vidiet - je neo• 
p!satefný a nenapodobitefný. 

Naozaj nenapodobltefný 
ako vsetko, čo organicky vy• 
rástlo v špeciálnych spoločen• 
ských a kultúrnych klimatic
kých podmienkach tohto náro• 
da. No napriek tomu Impulz a 
silné žiarenie muslcalu - ako 
u potrebltelnej formy hudobne· 
zábavného žánru - ktorému 
neodolá nijaká divadelná kul• 
túra, môže v priaznivých okol• 
nostlach podnietiť aj Inde vlast
nú, obsahom aj formou špeci· 
flcky národnO tvorbu. 

Vďaka zdravému semienku, 
ktorá mustcalovýmt 11spechml 
zaslala bra tislavská Nová scé· 
n a, dnes u~ máme na Sloven
sku pre toto tvrdenie aj kon
k rétne doklady. KONIEC 

Bratislavská lýra 1973 
V dňoch 30. mája - 2. júna 

t. r . bude VIII. medzinárodný 
festival populárnej piesne Bra· 
tislavská lýra 1973. Tohto ro
ku sa uskutočni v Parku kul
túry a oddychu. Pilterom fest!· 
val u zostáva domáca sklada
tefská sút'ail, ktoru obohati me
d zinárodná autors ká súťaž, pre
zentujúca internacionálny cha· 
rakter festivalu. Uskutočni sa 
na báze umeleckých agentur v 
prvej polovici posledného res· 
tlvalového večera. Do domA· 
cej skladaterskej súfa:Ze bolo 
vybraných 24 piesn!, z toho 13 
od českých autorov a ll od au· 
torov slovensk9'ch. Z našej pro
dukcie: K. Duchoň bude spln· 
vat pleseľí V. l\1atu~ika - E. 
Kunoviča "Keby náhodou" H. 
Bleh6rov6 bude Interpretova( 
skladbu l. Btízlika a J. Strasse
ra "Mám taký nápad", K. Elbert 
- A. Coi.Jej zverili D. Grúliovl 
skladbu .,Mier všetkým vám", 
M. Rottrovtí zaspieva . P!csoč
nt dom" od M. Vargu a' K. Pe· 
teraja, H. Vrllchová bude sple· 
vat Hammelovo-Filanovo "jobl· 
ko , J. Velčovský - B. Droppa 
naplsali pre O. Szabovú pleseii 
"s vetrom o preteky", J. LP. hot· 
ský bude Interpretovať vlast· 
ntl piesei'l .,Pošepky" ! text -
K. Peteraj l, J. Koclá nová za
spieva skladbu T. Seidmanna a 
Z. Laurinca .,Svet mám", Inter
pretom Kramárovej a Brhlov l· 
čovej skladby .,V ~ťastt po ko· 
lená" bude P. Va~ek, Horvát ho 
veJ·Štrasscrove j plesne "Kvap
ky slnka" - M. Skultétyiová a 
E. Kostolánylová s K. Ducho
ňom budu tnterprrtml .,Chvály 
humoru'' od I. Bozlika a T. Ja
aovicL 


