
Z komorných koncertov MOKU v Bratislave 
ZUIO!llá umelkyňa RSFSR, profesorka Konzervatória P. l. Cajkovského v Moskve, 

Vlen GOI'IIGatajnod predstavila sa v Brattsla.ve ll. novembra 1986 v Zrkadlovej 
818111 Primaciálneho paláca so samostatn9m klavlmym recitálom. Táto vynlkajťica 
sovietska umelkyňa nie je u nás neznáma. V meste na Dunaji vystťiplla u! pred 
Dlekolk9ml rokmi a navyše sa allo pedagóg v9razne pod.leJa na umeleckom raste 
nallcb mlad9ch klaviristov - Idy Cerneckej, Mariána Pivku a daolšlch. 

Dramaturgia jej recitálu bola zostavená v9luooe z tvorby F. Choplaa: 2 aoktamt 
(f nr, op. 15, i!. 1 a o .al, op. 41, i!. 1), l -..trok (C du, op. 51; a .ol, op. 17; 
C ar a b IHI, op. 24; Des dar, op. 30 a cla mol, op. 13), Balada f mol, op. 52 
a Wta b .ul, op. 51. 

Po skončeni koncertu nikto nezostal na pochybách, !e umeleckému naturelu kla
vl~ky je svet polského majstra dOveme bUzky. Interpretuje ho so zanletenlm, 
8 blbok9m emoclonélnym ponorom, so šlrr.ok9m spe!Gtrom náladov9ch polOh - od 
mjetvej meditácie (nikdy však nie zmäkčilo precltllvelej). cez eleganciu, iskrlv9 
vzncb al po dramaticky vystupňova.né uzly, s9te dynamické vrcholy. Akcentuje 
tlelzdravd zemitosť Choploovej Inšpirácie folklórom, čo jednoznačne demonš tro
vala ll!ljmä v mazťirkach. V Jej podani to neboli Iba krehké tanečné obrázky. TMn, 
kdt to charakter hudobnej reči vy!adoval, neváhal1r slahnuf aj po palete tmavšleh 
farteb, po polohách dramatlck9ch. · ' 
Poučné bolo sledovať, ako sl umelkyňa - najmä v širšie-h plochách - dokáz8<la 

l'onrhndf dynamlckO. v9Stavbu a vyzdvlhnťif Jeden vrchol popi'! dalších, podruf.n9ch. 
Raclo]\alltu tohto prlstupu vyva!ovala zasa bohat9m fantázljn9m vkladom. 

Gornostajevovej choplnovská IM.ntlléna je pla·stlcká, presne načrtnuté, dom1nuje 
nad okoUm, ktoré tvaruje mlklw. Sprievodné hlasy vedQci hlas jemne oprf.adajel 
a Ueto ešte zmäkčuje - a do Istej miery aj zahmlieva - pomerne odvá!nou peda
lldcloo (markantné najmä v okrajov9ch čast'lach Nokturna F dur). Je z t9ch umel-
00'1, k ton v duchu zásad sovietskej klavírnej školy (študovala u slávneho pedagóga 
H. Nejgauza) sa sna!ta vysplevaf l sledy akordov (vo forte napr. v hlavn~! téme 
Scúty h mol, ale aj v strednej času Nokt~rna c mol) . Prt opakovan( toho istého 
tiDat'lckého materiálu sna!ť sa ho situovať do Inej nálladovej roviny, nte sťce velmi 
ndfalenej od pOvodnej, ale predsa len zámerne obmleňanej, aby sa vyhla prťpad
Dimu stereotypu. 
Interpretačné umenie nespočlva však Iba na detailoch, hoci 1 tieto musia byt 

Y rámci celku presne tvarované, vyvá!ené a zast6pené. U tejto umelkyne v hlerar
cbll pozornosti stoji však v popredi celok - široké Unie, Ich pevné sklbenle, ago
Jfcky správna •priprava a plynulosť prechodov z jednej náladovej roviny do druheJ. 
V nlektor9oh prlpadoch mo!no jej vyhranen9 názor na Interpretáciu Chopina azda 
lj neprijať, pripadne s nfm ·polemizovat, .namo!no však uprlet jej hre velkel mieru 
presvedčlvostl, s akou - ako ka!d9 velk9 umelec - presadzuje svoj názor. 

Jej a utorltatlvna v9P0ved a hlboké ponorenle sa do sveta Chop1novej hudby vy
trorlll osobltt1 atm.osféru, ktord sa obecenstvo v prvej polovici koncertu neodvá!llo 
medzi jedootllv9ml člslam1, Ol blokmi skla.dleb .narušlf potleskom. A to sa tak často 
nestáva! VLADIMIR l:lliK 

Prvé organové podujatie novej sezóny v rámci komol'ných koncertov MDKO v Bra
Usl.ave patrilo sólistovi SlovenskeJ f<U.harmónle dr. FerdJaandovl KUadowt. Umelec 
so šlrok9m dramaturrglck9m záberom s tabilného repertoáru z d1elnť najväčšlc-h maj
strov minulosti l tohto storočia (no nevynfmajt1c ani pOvabné drobnosti menej zná
mych mien). ako 1 prlekopntk v oblasti nahrávok starej organovej huďby zo Slo
venska na zachovan9ch hlstorlck9ch nástrojoch, zvoLil sl tentoraz program z ne
obdhran9ch skladieb Franza Liszta a velkolepo vystavan(l symfóniu Marcela Dupré
ho. Dv~ protipóly organovej školy .našli u Klindu spoločného menovatela v drama
turgickej vyvá!enost1 hudby poslucháčsky mimoriadne pt1tavej , Interpretačne však 
náročnej. Jeho koncepcta sa postupne odvljala od drobnéno Prel6dla Fransa LIISta 
a smerova la cez dalšie opusy tohto jubllujdceho skladatela - Orfeua, Aanu Del, 
Dante - zaznejelclch v prvej polov,lcl vys tCipenla , do drlllhej časti, v ktorej doml
•novala Symfónia i!. 3 Marcela Duprfbo. Vlastnou tv.orlvou zaangaoovanosfou v part
nerskom dialógu s autorom sa zaslt1!11 o tlspe§né vyznenie tohto mimoriadne ná
ročného organového opusu. 

Dr. Ferdinand Kllnda, dokonal9 znalec francúzskej organovej llterattlry 1 školy 
(po stránke teoretickeJ značne fundovan9J. a taktie! llsztovsk9 stťipenec :._ lnter
.pret jeho kompletného -organového diela - realizoval z tej to llteratQry viacero 
nahrávok v rozhlase l na gramoplatne (Llszt, Messlaen, Franck, Dupré, du Mage, 
Allalne, Dandrleu, Daquln .. . ). Preto l na svojom ostaftlom vyst(lpenl chápal inter
pretované diela predovšetk9m v reláciáoh adekvátneho poslucháčskeho vyznenia , 
preto volil v Llsztov9ch dielach Orfeus a Dante ta k bohat9 register farieb na s tvár
•nenle v9razovo-zvukov9ch obrazov, ktoré .mali splňaf predovšetk9m lnterpret·ačno
kompozlooé predstavy sólistu. Zlal, IIla organe v Redute nevyzneli dplne v duchu 
predstáv sólistu l ~publika. Ta!kopádone ovládante nástroja spOsobllo lstd rozčlene
nosf, ktorá sl !ladala prirodzene prosttl, ale presnd a pevnel stavbu z mozalkovlt9ch 
časti, citlivo farebne dlferencovan9ch. V tom!Io zmysle vari najčistejšie vymelo 
Agnus Del, daleJ prehlbené Interpretáciou Duprého symfónie. Táto náročná , vzácne 
lnšplratlvna hudba vyprovokiovala aj dr. Klindu k väčšej koncentrácii, ktorá sa sta
la rozhodujtlcou pri velkorysej koncepcii. Part1 tt1ru d9chajúcu francúzskymi farba
mt Kllnda realizoval vkusnou regisbráclou, typlcklou pre charakter ka!deJ časti. 
Na1prlklad ll. časf, La Natlv!Jté, podfarbená jaz9čkov9m reglstr{)m evokovala atmo
sféru Vianoc. V okraj0v9ch častiach náročnosť ostlnátneho rytmu bola zasa zv9raz
nená v spl9vajťic1ch regis troch monumentál·netro zvukového materiálu. Ohlas v pul>
}lku nasvedčoval o záujme mláde!e o organovt1 hudbu a v tomto prípade konkrétne 
o organové umenie dr. Klindu, za ktoré sa umelec poďakoval prldavkom Lea con
.olattoaea od Fraua Llasta. ETELA I:ARSKA 

Hovorlme a profesorkou bratislavského konzervatória 
EVOU PAPPOVOU 

ÚSILI ZAMERANÉ NA SKVALITŇOVANIE 
VYUČOVACIEHO PROCESU 

(Dokončenie zo 4. str.) 
Sledmi klaviristi sa zt1častnlll na Pre

hliadke mlad9ch koncertn9ch umelcov v 
Trenčianskych Tepliciach, šiesti dčlnkova-
11 v rozhlasovom Stt1dlu mlad9ch na ve
rejn9ch nahrávkach ako sólisti, s komor
n9m l velk9m orchestrom. 

Ja mtme, la sta ako koocartn6 part
Dat'ka calf liwalt apohlpracowaU ao IYD
Ifm mlllllalom. Ako bodaotfte t6to Yaln 
prtcu a Y i!om Yidlta daadnf prfnoa 
tfcbto koncartOY? 

- Ak mám hovorlf o svojeJ koncert
nej činnosti bola viac-menej druhoradá, 
ale až donedávna stála. Začínala som 
recltálov9ml vystt1penlaml, postupne sa 
moja činnost zredukovala na kombino
vanie sólov9ch člslel so sprievodmi a v 
poslednej dobe som pOsoblla už len 
ako korepetltorka. Prešla som sprievod
ml rOznych nástrojov, ale najviac som 
sa venovala spevu. Sprevádzala som mno
h9ch vyn1kajdclch spevákov, pochopltel
ne, najviac som spolupracovala so svo
Jim manfelom, a to pri jeho vystdpe
n1ach na verejn9ch koncertoch, . v tele-

UPOZORNENIE 

vťzll a rozhlase. Mimoriadnu pozornosť 
sme venovali slovenskej plesňovej tvor
be. Prácu so spevákmi a sdčasne stále 
sledovanie operneJ tvorby považujem pre 
seba za prlnos. Prirodzené hudobné vy
jadrovanie ludsk9m hlasom nťitl a pomá. 
ha" klavlrJstovl pri frázovanl a .,spieva
nl na klavfrl. A je všeobecne známe, že 
práve spevnosť na nástroji patr! medzi 
najfa!šle domény. 

Obfaa nasnei!ujate, le by ata chceli 
poatupne koni!tf IYoju padaaoatck6 i!tn
noaf, my dak m6me s6ujam udrlaf da 
i!o oajdlhlle • aktlwnaj pedaaoatckej pri
cl. Mylllta al, le aa otm podal'l wyrteltf 
t6to dilemu? 

- Z rodlnn9ch dOvodov som musela 
v uplynulom roku odlsf do dOchodku, 
ale pracujem na škole dalej na polovlč
n9 dväzok. Nakolko mám svoju prácu 
rada a nes tratila som o ňu záujem, dd
fam, že budem mOcf takto pokračovat 
v práci a zt1častňovaf sa, l ked v men
šej miere, na v9chove umeleckého doras. 
tu aj naďalej. 

• Zhodral aa: ZDENKO NOVAI:EK 

Redatcola proal nojlob epolupraoowntkow a doplaowaterov, aby n6m pri suielaDl 
prfspevkov uwtdnU: praaat adresa bydUalta e PSI:, rodDé 1!'-lo, pnpadsae po
tudelda o dani • prfjmu • Utertnaej a umeleckeJ i!lnnoatl. Tieto 6daje treba • d · 
Yilloeti 1 prechodom - poi!lta4!owé apraconnle hooorárov. 

SF-Koncerty súčasnej hudby 
Slovenské f1lharmónla otvorila vo svo

jeJ 38. koncer tnej sezóne nov9 cyklus 
- koncerty sdčasnej hudby v Inovova
nej, čl novej Moyzesovej sieni SF (pred-
19m Koncertná sieň Cs. rozhlasu na Va
Janského nábrež!). Potrebujeme sl na no. 
v9 cyklus zvyknQf; 12. novembru m.. r. 
sieň totiž zfvala prázdnotou, určite nie 
vypl9vajťicou z nezáujmu. Asi 40-50 po· 
sluchéčov malo možnost z(lčastnlf sa na 
bohatom pr ograme v podnn! jednej z 
velk9ch osobnosti Interpretačného ume
nia sOčasnostl - Yioloni!ellatu Slegrrt.,. 
da Palma prezidenta Medzinárodnej spo 
ločnostl pre sOčasnú hudbu Mnl som 
povznášajQce pocity a ťažko sa mt re
flektuje tento koncer t do podohv recen
zie . . _ 

Siegfried Palm Je predov!;etk9m vá~nl
v9 milenec sOčasnej hudby a pristihli 
sme ho doslovne In flagranti so šlestlmt 
skladbami P. Hlndemltha, T. Mayuzumtho, 
B. A. Zimmermanna, S. E. Bäcko, K. Pen. 
dereckého a E. Kl'enka. Reprezentatlvna 
dramaturgia na Jeden večer, vyvolávaJti
ca Qsmev šfastla pre t9Ch, ktor! majt1 
radi hudbu 20 storočia. Pnlm predostrel 
varletu sťičasnej lltoratOry pre violonče
lo sólo, vrátane trojice skladieb, na 
ktoré má otcovské právo. Varletu, v kto
rej vynikli jeho lnterpretačn6 kvality l 
rukopis autorov. 

Hned ťivodné Sonáta op. 25, i!. 3 Paula 
Hlndemltha vniesla do koncertu pulz 
20. storočia - skladba z roku 1922 vy
znela nádherne svojim pr iam kovov9m 
leskom, nuansovane v jednotllv9ch čas
tiach, pritom s energiou prfznačnou pre 
tnterpretačn9 š t91 s. Palma. Odkaz ku 
zrodu moderny pôsobil ako majestátny 
pomnfk. 

Japonská hudba na európsky spOsob 
- tak by som charakterizoval uvedenie 
Bunraku pre vloloni!alo aólo (1964), re 
prezenta tlvnej skladby Toshlro Mayuzumi
ho. Ak sa autor usiloval o transplantá
ciu hráčskej techniky japonského tradič
ného drnkacleho nástroja šemlsenu s vy· 
užltfm hudobnej koncepcie bábkového di
vadla do sólového kusu pre violončelo, 
potom Palm dal skladbe ešte v9raznejšl 
európsky dych. Nuansy v tvorbe tónu, 
tak prlznačné pre japonskd hudbu, vy
nikli v Pa lmovom podani kontrastnejšie, 
vyhroteneJšie, vnášaj O.c sem atrlbO.ty ineJ 
virtuozity. 

V znamen! brilantneJ virtuozity a hl bo 
keJ muzikál nos ti sa nieslo paf častí jednej 
z vrcholn9ch skladieb pre violončel o vo. 
bec - Sonáty Bernda AlolAa Zimmer
manna z roku 1960. Skladba je kompo 
zfclou par excellence s využltfm azda 
všetkého, čo je vo violončele a v súčas
nej hudbe utajené a odha lované. Vznika
la bez konzultácii s vlol ončellstaml a 
stala sa azda najlnš trumentálnejšou kom
pozíciou pre tento nástr oJ , v koncentro
vanej podobe prenlkajťic až k podstate 
a povahe hudby. 

Klasik švédskej avantgardy Sven·Erlk 
Dick venoval S1egfrledovl Palmovl svoje 
Rlcercare per S z r. 1983, pár p0vab
n9ch kusov s manlfestačn9m prienikom 
ku zvuku a konštrukcii. Palm tu nespor
ne zohral velk(l r olu dramaturga celku 
z kaleidoskopu lmpreslf. 

O hudobnej povahe Capriccia v Pande. 
reckého tvorbe sa hovor!, že s(l to vlast
ne herecké v9stupy jednej postavy, ad
resné a svojim spôsobom provokujQce. 
Capriccio per Slegrled Palm ( 1968) je 
brlskn9m. vášnivým lazz1 a koby z com
medle dell 'arte. Kus Improvizácie, kus 
ratlnovanostl, akrobacie, sebaprezentácle 
- Intermezzo uprostred konfliktného 
dllmla. Palm ho predviedol so svojim 
typlck9m šarmom, s neuver1telnou vita
litou a sebaistotou. 

Záver, vlastne prídavok recitálu, bol 
návratom ku klasikovi- pOvabné m1nlat(l. 
ry zo Suity pre violoĎi!elo s6lo Ernesta 
Kfenlta, s echom velkomesta vzdialené
ho od vojnovej vravy rokov štyridsia
tych, dodali koncertu dalšlu sémantlck(l 
rovinu pocty. Od chvály zvuku, nástro
ja, interpreta, tvorcu, a! k pocte života. 

MILAN ADAMI:IAK 

Oalš! koncert cyklu pre súčasna hudbu 
sa konal v Moyzesovej sieni SF 3. de
cembra m. r. V obdobi, kedy sme už in 
tenzfvne poclfovall absenciu pravidelné
ho uvádzania hudobnej tvorby 20. storo
čia , vftame zrod tohto nového cyklu s 
nadšením. A ako to už b9va, aj s ver 
k9m očakávaním. 

Pravdaže, všetko nové prináša so se
bou aJ problémy, napr. návštevno-:f nie 

je dostal na želatefnej drovnl (ešte sa· 
nevytvot:llo stále publikum zo strany šir
še j verejnosti) . Ťažkosti vznlkaJd aJ prl 
dramaturgii v sťivtslostl s v9berom diel 
pre rôzne nástrojové obsadenie, zvlášť 
v situácii, ked napriek mnoh9m dobr9m 
koncertn9m umelcom, často lnterpretu
jťíc1ch skladby sQčasn9ch autorov, nema. 
me špecla!lzovan9 sťibor pre novd hud
bu. Možno však aj tento organlzátorsk9 
čln bude podnetom k jeho vzniku. 
Naznačené problémy sa do istej miery 

ukázali aJ na tomto koncerte, hoci tre
ba v ťivode povedaf, že na základe doJ
mov, ktoré sme sl mnoh! z koncertu od
niesli, máme dôvod k optimistickému na
zeranlu sa na poslanie tak9chto poduJati. 
Náročn9 program, ale aj publikum (PO· 
zostávajúce väčšinou z hudobnt~ov pro
fesionálov) sl vyžiadali väčšie dsiUe od 
interpretov. K t9m, ktor! opätovne po
tvrdili svoje vynlkajt1ce kvality tak v 
oblasti sólistickej, ako aj komornej hry 
patril Josef Lupt6i!lk, vedtlcl skupiny kla
rinetov SF, popredn9 sólista 1 komorn9 
hráč ( dlhoročn9 člen Bratislavského dy. 
chového kvinteta) a klaviristka Daotu 
Ruaóovt, v ktorej hre sa spája Intelekt 
s bohatou vnťitornou zUitkovosfou a sen
zlbllllou. Ako umelec značn9ch hráč
skych skťísenostl a tvorlv9ch schopnost! 
sa prezentova l aj mlad9 huslista Pa.al 
Bogaca, zástupca koncertného majstra 
SF, v sťičasnostl vyhladávan9 spoluhráč 
komornej hudby. Prlmeran9ml {lartnermi 
sa však ukáza li aj dalš! umelci, tla! hrá
čl SF - huslista Peter Zajli!ak, violon
čelista Peter Baran a violista Mlkultl 
Blau (obaja s P. Bogaczom tvoria Bra
tislavské sláčikové trlo). 

Už v prve j skladbe, Predohra oa balt
r ejsk6 témy, op. 34 pre klarinet, alii!lko
d kvarteto a klavlr od S. Prokoftna, 
sme mali možnost počuf velmi dobr9 ln
terpretačn9 v9kon. Tťito meneJ známu a 
hranel skladbu (v Prokoflevovej tvorbe 
takéto obsadenia ojedinelO. ), dokázali 
stvárnlf velmi plasticky s vyváženosťou 
jednotllv9ch nástrojov9ch partov a pa
tričnou dávkou muzikantskej zanletenos. 
ti. S Istotou a presvedčivosťou vystihli 
špecifické melodlcko-rytmlcké zvláštnos
ti hebrejského folklóru. Oalš1e dve sklad. 
by vznikli v časovom rozpät! dvoch ro
kov, avšak každá z nich predstavuje 
pr!s tupom kompozičneJ práce l v9razom 
odl!šn9 svet. Bartókowe Kontraaty pra 
husle, klarinet a klnlr patriace k jeho 
neskor9m opusom, vznikli v r. 1938 na 
podnet džezového klarlnetls tu G. Good
mana a huslistu J. Szigetiho. Patria k 
často lnterpretova n9m dielam, čo mOže 
byt pre umelcov určitou nev9hodou 
vzhladom na väčšie možnosti porovná
vania. Skladba vša k t9mto spOsobom In
terpretácie vyznela pťitavo, podla mOjho 
názoru naJ lepšie z uveden9ch diel. Pri
tom už prvá časf kladie značné nároky 
na s(lhru a najmä technlckd a v9razovd 
zdatnosť klarlnetlstu, druhá je naproti 
tomu vyrovnaná v partoch husi! a kla
rinetu, postupujťiclch väčšinou syrytmlc
ky v kantllénovom prednese (velmi fa!
ké na v9raz a vykreslenie klenby 
melodlck9ch lfnlf), k9m tretia čas( v 
rýchlom tanečnom pohybe vyžaduje zruč
nosť všetkých hráčov. Najviac problema
tlck9m z môjho aspektu, avšak aJ in
terpretačne naJnáročnejším, bolo dielo 
O. Messiaena Quatuor pour la fia da 
tempa (Kvarteto na koniec času - sveta) 
pre husle, klarinet, Yioloni!elo a klanr. 
Autor ho naplsal v nemeckom zajatec
kom tábore v Gôrlltzl v r. 1940 pod bez
prostrodn9m vplyvom vojnov9ch hrOz. Te
mer hodinové dielo je rozčlenené do 
Osmich časti (nie ná hodne, č!selná sym. 
bollka hrala u Messiaena velkO. rolu). 
ktoré vzájomne kontrastuj(! po vlacer9ch 
strá nkach (striedanie néstrojov9ch kom
bináci!, dominantnej funkcie partov, cel
kov9m tempov9m a v9razov9m priebe
hom, motivickou prácou atd.) a ich kon
certné realizácia je velmi fa!ká vzhla
dom na spOsob kompozičnej práce (Mes. 
s laenov modálny sys tém pre oblast me
lodiky, metrorytmlky, sonor lstlky a 1.). V 
tomto smere st1 zrejmé r ezervy v mo!
nosttach poňa tia umeleckého stvárnenia. 
Pravdepodobne aj väčšia stls tredenost na 
technléké zvládnutie skladby (ukázali sa 
určité nedostatky napr. v štvrtej časti vo 
violončelom ~pa rte v spOsobe nasadzo
vania a vydržovanla tónov) bránila do· 
siahnu ti u Interpretačného v9konu z ur
čitého nadhladu. 
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ll. CELOŠT Á lNA KONFERENCIA 
O HUDOBNEJ VÝCHOVE 

SljyiiCJitDébo onorenla ll. celolt6tnej .konferencie o hudobnej 'tjcbo.e aa :16· 
tiiiCaJIJ yJaceré yfznamné oaobnoatl n61ho hudobného IJyota. ZlaYa: n6r. nme· 
lee J. Cikker, 'zaal. umelec ). Boh6i!, zaal. nmelec doc. dr. L. Barlu, DrSc. 

Ut druh~krát sa zišli v Nitre (ll. 
-13. novembra 1986) poprednl pred
stavitelia nášho hudobného života, aby 
~okovali o aktuálnych otázkach pro
greslvneho napredovania hudobnov~
chovného a vzdelávacieho procesu. Po 
podrobnej anal~ze . procesu formova· 
nla vedomia mládeže socialistickej 
spole>enostl, zachytenej v t~chto dňoch 
prava vychédzajt1com vyše štyristo 
str4nkovom zbornlku, sa ukázala ak
tu4lna potreba preverenia stavu prl
pravy učltelov hudobnej v~chovy na 
pedagoglck~ch fakultách a ln~ch ty· 
poch ~kOl. ll. celoštátna konferencia 
na tdto tému sktímala vyt~čen\1 pro
blematiku v čo najšlršlch súvislos
tiach. Jej hlavn~m usporladatelom bol 
Zväz československých skladatelov 
spolu so Zväzom slovenských sklada
telov, Zväzom l!eských skladatelov a 
koncertn~ch umelcov, Ceskou hudob· 
nou spoločnosťou, Pedagogickou fa
kultou v Nitre a Inými lnštltt1clamt. 

Miestom konania konferencie bola 
Pedagogické fakulta v Nitre, ktorá 
ako spoluusporladatel niesla hlavné 
organizačné bremeno podujatia. Aj v 
tomto prlpade treba povedať, že ak sa 
akdsenostl spoja s mimoriadnym t1sl
llm a aktivitou, výsledn~m efektom je 
hladk~ priebeh podujatia umožl\ujt1cl 
hlbok~ ponor do skúmanej problema
tiky. Angažovanie popredných osob· 
nosti je v~sledkom seriózneho prlstu. 
pu k problémom výchovy učltelského 
dorastu. Celá kultúrna verejnosť vy
soko ocenila vrelé slová národného 
umelca J6na Cikkera adresované \1-
l!astnlkom konferencie a prostrednlc. 
tvom televlznej obrazovky aj širokej 
verejnosti. Presvedčivé a hlboko lud
sky precltené želanie čo najlepšieh 
v~sledkov rokovania dodali konferen· 
eli slévnostn\1 atmosféru a potrebn\1 
spoločenskO vážnosť. Tri dni naplne
né prácou možno zhrn(lť do bilancie 
obsahujt1cej okolo 50 referátov a 
množstva zanleten~ch diskusných pri· 
spevkov, ktoré bolo ťažko zhrnťíť do 
sedem strán Záverov z konferencie. 

K najzávažnejšlm referátom patrUI 
slová zástupcov jednotlivých tvori
vých :nazov, burcujtíce k jednote v 
dosahovani čo najväčšej kvality pri 
výchove budt1cich učitelov. Viaceré re
feráty nastolili problém zbllženla školy 
so llvotom a prlpravou výchovy učlte
lov s ohladom na budtlce potreby spo
ločnosti. Anticipačné a prognostické 
požiadavky vo výchove sleduje celá 
prestavba školského systému. V hudob
nej výchove ide najmä o zmenu tra
dičných vyučovaclch metód, vybave
nie SkOl modernou technikou a pre· 
stavbou obsahovej náplne učiva. Vy
užitia modernej výpočtovej techniky, 
elektronlckých zariadeni, hudobných 
nástrojov a názorných pomôcok zod
povedajdclch stavu technického po· 
kroku doby, je poiladavka nannjvý~ 

aktuálna. Vytýčenie a zvládnutie na
stolených t1loh vyžaduje neustále zdo. 
konalovanie riadiacej a organizátor· 
skej sféry školského systému vychá
dzajtlceho z ideológie marxizmu-Jen!· 
nlzmu obdobia rozvinutej socialistic
kej spoločnosti. Ide o velmi vážne 
požiadavky na celý v~chovný systém, 
ktoré bud\1 vyžadovať vytrvalé t1sllle 
celej širokej fronty pracovnikov a tn. 
štlttícll v školskej a kultťírnej oblasti. 
Modernizácia v školstve vždy zname
nala aj potrebn\1 selekciu učiva, vy· 
radovanie nepotrebného a jeho nahrá. 
dzanle nov~m. To všetko má reaUzo
vať vždy učltel, ako najdOležltejšl 
článok reťaze v~chovného systému. 
Preto teda detailn~ pohlad na profil 
absolventa pedagoglck~ch fakt11t a 
ostatn~ch druhov škOl vychovávajt1· 
clch učltelov bol hlavnou náplňou 
konferencie. Pri skťímanl reťaze člán. 
kov v~chovného systému se v nie ma· 
lej miere hovorilo aj o priprava na 
učltelské povolanie, o v~bere pedago. 
glckých talentov a o premyslenl a 
preverenl možnosti lndlkácle doteraj
šieh foriem objavovania a prlj!manla 
študentov na učltelskd profesiu. Za
chovanie kontinuity hudobnej v~cho
vy v nadväznosti od najnižšieho pred. 
školského veku až po vysokoškolské 
štddlum je hladanlm t~ch najlepšieh 
ciest v riešen! nastolen~ch otázok hu· 
dobnej v~chovy u nás. Pri tradičnom 
spOsobe výchovy učltelského dorastu 
stoji v opozlcll k požiadavkám st1čas
nos tl a najmä budt1cnostl s tav prlpra· 
venosti nadradeného článku v reťazi 
výchovného systému vlnou retardač
ného charakteru ďalšieho vzdeláva
nia učitelov na rOznych stupňoch 
škOl. Z tohto hladiska je celá proble
matika prlbllženla školy st1časným a 
buddclm potrebám života vyspelej so
cialistickej spoločnosti velmi zložitou 
a náročnou tílohou neustále aktuál
nou na riešenie. 

Pracovné zasadanie konferencie bo
lo rozvrhnuté do šiestich tematických 
blokov, ktorým predchádzalo slávnost
né otvorenie. Priebeh konferencie 
však málokedy zodpovedá naplánova. 
nému programu. Plánované vyvrchole. 
nie konferencie referátmi šiesteho 
bloku, s programom prlpravy učltelov 
hudobnej výchovy z hladiska st1čas
ných a budt1clch potrieb, bolo z rOz
nych dôvodov roztrťísené v predchá
dzajt1clch blokoch. Patrili sem refe
ráty Miloša Jurkoviča, Ilju Hurn!ka, 
Jll'lho Fukača a Jozefa Vereša, Lad!s. 
Java Daniela a Václava Korbela. 

Na slávnootnom otvoren! sa zťíčast· 
nlll zástupcovia usporladatelských ln
š tltdcl! a Milan Holub z Ministerstvo 
školstva CSR, ktorý bol prttomný na 
celej konferencii. Za Zväz českoslo
venských skladatelov pozdravil roko
vanie )oaef Bohál!. ZdOraznil neus tá
lu potrebu zvyšovania hudobnosti na. 

lieh národqv, čo považuje za prvora
d\1 t1lohu pre všetkých pracovnlkov 
umenia, likolstva kultt1ry. Iba potom 
bude možné počltať so závažným spo
ločenským dopadom umeleckej tvor
by. Predseda · Ceskej hudobnej spoloč
nosti Jlfl BaJer bilancoval doslahnutd 
výsledky za posledné dva roky. In
formoval pr!tomných o zakladani ZS 
s rozš!reným vyučovanlm hudobnej 
výchovy a o prlpravách na otvorenie 
hudobného gymnázia v Ceských Bu
dAjovlclach. Vo sfojom prejave zdO
raznn nezastupltelpd t1lohu hudby prl 
formovani harmonicky rozvinutej o· 
sobnostl človeka a plnen! jeho huma
nitného poslania. Ladialn Burl81 ho· 
voril o problémoch hudobného škol
stva z hladiska občana, umelca a ve. 
deckého pracovn!ka. Vo svojom pre
jave vyzdvihol t1lohu prognostlky vo 
vede. Na základe poznania zákonov 
človek predvlda do buddcnostl, stáva 
sa pánom nad pr!rodou, ako aj nad 
sebou samým. Musi sa však počltaf 
s tzv. ludským faktorom, lebo aj dobre 
myslené ludské zámery maj\1 nleke· 
dy neočakávané závery. Stavia sa za 
využitie prognostlky pre 'Oblast hu
dobného školstva, výchovy a vzdela· 
nla a očakáva od nej signalizovanie 
rôznych stavov. Prognostika vedie lu. 
dl k novým formám myslenia smeru
jtíceho k zveladovanlu lntellgenčnej 
oblasti. To plat! aj pre hudobm1 vý
chovu prlpravujťlcu mládež na samo· 
statné a tvorivé konanie. U nás bude 
potrebné odbt1rať bariéru medzi ume
leckou a mlmoumeleckou aktivitou 
človeka. Ak sa nám to podari, doká· 
žeme, že umenie nie je ten vecou tíz. 
keho okruhu zainteresovaných lud!, 
ale vecou všetkých nás a dôležitou 
sťíčasťou želatelnej podoby našej bu. 
ddc nosti. 

Vysokd ťíroveň hudobného školstva 
reprezentovalo Dychové trlo tlakov 
r:Su z Havl!čkovho Brodu, ktoré pred
nieslo v slávnostnej časti konferen· 
cle Mozartova Divertimento B dur. 

O práci Komisie pre otázky hudob· 
nej výchovy pri Zväze slovenských 
skladatelov referoval Mlloi JurkcnU!. 
s umarizoval dosiahnuté výsledky v 
oblasti výchovy zbormajstrov, výchov
ných koncertov a v oblasti prlpravy 
učltelov hudobnej výchovy. Zároveň 
Informoval prltomných o prlpravách 
na založenie Slovenskej hudobnej spo. 
ločnostl. V tejto sl1vlslostl sa usku
točnilo v Nitre aj spoločné zasadnutie 
ústredného výboru Ceskej hudobnej 
spoločnosti a Prlpravného výboru Slo. 
venskej hudobnej spoločnosti. Vytýči· 
ll sa spoločné ťílohy pri zvyšovani ll
rovne hudobného života a školstva. 
Vyslovila se potreba vytvorenia spo
ločného koordinačného výboru. Iba 
tak sa nám podari riešiť spoločné o· 
tázky hudobného škols tva. Spoločný 
postup pri riešeni závažných ťíloh 
zodpovedá ludskej podstate nášho štá. 
totvorného spolužitia. 

Z hladiska sdčasných aj budtíclch 
potrieb sa javl dôležitou ťílohou ve
dieť pr!ťažllvo hovorU o hudbe. Svo
jim vystt1penlm to najlepšie demon
štroval IlJa Hurn!k. Schopnosť t1čln
nej popularlzácle hudby vid! ako u
menie "vidieť myš a prehliadnuť vel
rybu". Ovahy o možnostiach zefekt!v. 
nenla hudobno-pedagogickej komuni
kAcie predniesol Jiff Fukai! a Jozef 
'Verel. Vychádzajd z možnosti od
krývania určitých skrytých rezerv ne
vyžadujúcich žiadne zásadné zmeny 
platného školského systému. Ich návr
hy sťí Intenzifikačného charakteru. 
Systémom tzv. Norimberského lievika 
naznačujú prlj!manle a filtrovanie po
trebného množs tva poznatkov do ve
domia učltera a následne aj žiaka a 
množiny osta tných prljemcov. 

(Pok račovanie na 3. s tr. ) 
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Vz.nJk k.a:t.dej noveJ umeleckej lnštltdcte je vel
ká ku.Lt1írna udalost Novo sa muSIIa sformovať 
sily, treba rozmýšla( v menej vychodených ces· 
tách, počltaf s ludm1, ktor! sl1 všelikade "scho· 
vaniM, poredl~ť koncepciu , ktorá je prljatelná a 
kultúrne nosná, a pochopiftelne, počltať s mof.· 
ným1 protlvn!kmJ, ktor! novd Ideu hned nepoche>
pta, pripadne by sl !l'adi prlhr.lall vlastnil polie
vočku. 

K.a:t.dá nová 1nštltt1ala dáva viacerým ludom 
nové pocity, umocňuje v nich vlastné kultt1rne 
predstavy, konf.rontuje ciele kultdrnej poll.tlky 
s daným stavom a napokon núti pridať čosi z 
vlastných skdsenost! a z vlastlnej podstaty. Tak 
prljlmame vznik Komornej opery, tešlme sa na 
jej prácu, predstavujeme sl už jej tí.spechy a 
chceme pomOcť všade tam kde narazi na pre
kážky z nepoohopenla. 

Bude to umelecký komplex mladých umelcov, 
často ludJ s menšlml umeleckým! skúsenostam1, 
plných elánu, svle~Loh preds táv o umeleckej bu· 
ddcnostll. Je predpoklad, že mladosť IJlah;r.adl skú
senosti starš!ch, že všeličo sa rýchlejšie dotvori 
na pochode životom, že mladé talenty bud\1 zod
povedne chápať sv·oje povlll!llostl a vyhnd sa 
"nešvárom" starš!Ch operných divadiel. 

Začllllaf prácu tak zloiltého komplexu nie je 
lahké. Už samotná potreba skťlšobných miestnos
ti a presná koncepcia práce s mladými ludml 
pnnáš&jťí mnohé problémy. 

Vznik opery posk}"tuje š81Ilcu celej jednej gene· 
račnej vlne. Ak sa prl}ala zásada, že sa bude 
predovšetkým počltať s nedámyml absolventmll 
uméleokých škOl a najmladš~ml sólistami diva· 
diel, potom je Isté, že tu bude zameraná pozor
nosť najmä na talenty, ktoré vynlkal\1 u! na ume
leckých šklolách, pripadne vynikli v pi"Yých t1lo

hách na našich operných scénach. Je Isté, f.e 
prvý s611stlcký výber nebude ešte detlnlt!vny. 
Systematická práca ešte len prever! kto sa udr!l 
a kto .rue. T-reba počltaf l s tým, že na umelec· 
kých školách budeme svedkami novej ctiZLados· 
tlvostl dostať sa medzd prlpadných adeptov. Naše 
vokálne školy - jedny z .najlepšieh - Iste vy
uf.ljú novd velkťí šancu! 

I naša kritika je pripravená pomOcť novému 
t1tvaru do žlv<lta. Sltuáoil by neprospell rOzne krl· 
tlcké ekvll11Yrlstlky, klloré by skOr odrádzali ako 
lnšp.Lrovall. Neoplatl sa plsať krLtlky po jednom 
počul! ; k!rltlk n ajmä v tom~ o pr!pade je spolu· 
autor, ktorý poradí, poc,hváll a dáva kva'llflk,ova
ný návod ako sa vytmúf pr!padným nedostat
kom. 

f ažko ~oveda ť ako sa bude správať naše obe
censtvo. Záujem bude zrejme zAlef.at aj na ťl.rovnl 
predstaven!, výbere repertoáru n celkovej svie· 
žostl cesty novej opery. Vedenie s tým zrejme 
počlta, je kval1flkov811lé a na jzávažnejšie Ideové 
otáz ky má už vy:rlešen é. 

Teleso bude mať značné možnosti presťívať sa 
do mlmoiYrntislavs kých kultúrnych centier. Ko
marné dlelo sa lahšle prenáša, vydrž! l mec!le 

' akustické dimenzie, mOže sa hrať aj pred men
š!m počt'Om návštevn!kov. Opera sl ešte len bu
de hladať kontakty so svojim obecenstvom, por1-
čom tempo nadväzovanie týchto konta ktov uká
že prax. Zrejme by bolo žl.adťíce, keby sa moblll· 
zovall Kruhy priatelov hudby a tálto oblasť by 
sa všestr811lllejšle zabe:llpečovala. 

Nová opera má pl'edpoklao vyplniť oblast, ktorá 
zatial nebola pokrytá. Menšie opemé diela zo 
sveta 1 z domova, obsadené menšlm počtom sólis· 
tov, nie sťí zatial u nás bežnou súčasťou ume
lecke j praxe. 

Každá nová Inštitúcia prichádza do ~Ivota s 
vedomlm, že P'rvé roky bud\1 !·ažké. Súčasne sú 
tu ale tst.oty, že naša spoločnost dobre premysle· 
nťí Ideu už nepust! zo zretela a nenechá ju osla
bit S tým vedomlm prajeme novej opere vera 
šťastia a tvorivých slll 

ZDENKO N0\1-ACEI<. 


