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Knmnrnfm konr.ertnm .z r.ykln .. Konr.ertnf umelr.l k SO. Yl· 
ročiu s P". ktorý bol tt . fttbra•n t. r. • Z,.-.llllftl •at 
"strednP.hu domu pionierov • ml.dele Klementa OOttwaldi, 
~8 k podujatiam. ktoré sú venované tu!Uaročnému vzácnemu 
jubileu. pripojili hnmf 4 poriadaj6ce lniltltúcle: ZSS, Slovko~
•:ert, MOKO a OOPaM. Koncert , ktorý pozostával z polorecita
lov huslistu VIktora Simčiska a speváčky Alžbety Ondrusovol· 
Svobodovej, vyznel vcelku tispP.iine, hoci akustika sá ly skOr 
polkodlla, než pomohla výkonom l dielam. 

21. a 22. ll. 1974 

Hudobný riaditel a šéfdirigent Symfonického orchestra Ma 
ďarského rozhlasu a televlzle, umf:llec európskeh o mena Gyorgy 
Lehel vystúpil po prvýkrát v Bratislave. je vyhranenou dlrtgent 
skou osobnosťou, s úsporným, ale účinným gestom, presvedčivým 
osobitým výrazom. Lehelov prlstup k Jnterpretáclt sme sl mo1lll 
najlcpf.le overlt na populárnej Symfónii d mol od Césara Franc· 
ka. Romanllcký vzlet a vzruch podčiarkol dirigent p•·Iam obj1.1v 
ným spôsobom. jeho vefkolepý architektonický plán prlpomfnal 
mohutný monolit, s dókladne premysleným agogtc kým vlnením, 
ktorého jemné výkyvy prechádzali logicky a plynulc do seba 
a bol! vzdtalené konvečným postupom. Lehelov pátos má v sebe 
čost ušfachtllé, mravno očistené. Nie lo silácky - a predsa sa 
vyznačuje presvodl'ivosfou 1 v~eJudskou výpoveďou. Bol to jeden 
z najkrajšlch zá~llkov, aké sme v posledne! dobe počul! v ste
ni SF". 

Dramaturgia pr
vej čaMi k"Oilcertu 
f Vtkfor Sllnéaxl.·o. 
klauimy .~prie: •od 
- llele11a Gaff•J· 
rocá) pozoslát•alo 
z dvoch hu~o
t'JiCh .~onát .~kladu
t clov 11áiilto storo-

Umelci 
čia. Snáď prat:e 
rJárOČIIQ., f tejto 
dramaturg•e ~· 
oyziadala hru z 
not, 11a ktorú sme 

k výročiu SNP 
r.ehel zaradil na program bratislavskú (pravdepodobne celo 

štatnu 1 premiéru l. symfónie Tibora Sáraia, (venovaná gréckn 
mu vlastencov! a umelci Mi kisovi Theodora kisovi 1. Die lo vznik lu 
v roku 1968 a bolo v tom tstum roku l predvedené pod taktovkou 
Lehela. je to sfastná ukážka jedne! zo súčasných vývojových 
tendencií hudby v Maďarsku. Sllr111 d áva vef ký dOraz na výstavbu 

. a formu diela, pričom zbytočne neexperimentuje, skOr využlva 
hodnoty preverené, ktoré dokáže pretaviť do účlnnet podobv. 
· Na koncerte spoluúčlnkoval popredný slovenský organlstd 

d r. Ferdinand Klinda. Noštudoval premiéru Koncertu pre organ 
a orchester C dur od Jana Krtitela Vaňhala. Dielo objavll v Ar· 
chrve mesta Bratislavy f. Meier, ktorý ho 1 zrevidoval. Organový 

. l?art d1ela te dobre posadpný - tak, že sólový nástroj - POIJrl 
orchestrálnom sprievode - vyniká. Dielo sa dobre počuvn a Zt'C] 
mo 1 dobre hrá. Prezrádza nám, že skladater, sám dobrý orga 

· nlsta, rozumel kráfO'ltikému nástroju. Koncert svojimi témami 
(l Ich spracovávan!m však nept·ckracujc bežnú dobovú koncer 
tantnú literatúru. Dr. F. Kllnda sa venoval naštudovania diela 
s pt·eiiho prfzpačnou starostlivosťou a vďaka virtuóznemu trakto 
vanlu organového partu mal prfležttost skvele demonstrovot svo 
je vymkaj(tce technické možnosti. V. Cf2 JK 

Flautový recitál 
I ked koncert popredného slovenského flaulls~u Mllola J u r-

k o v l č a bol velmi má lo propagovaný a neavizoval ho snád' an_l 
jeden plagá t, predsa sa Zrkadlová sieň ODPaM v Bratislave za· 
plnila nielen obdivovatefmi hry na Uoutu , ale l osobnosti umelca , 
ktorý v dosť dlhých časových úsekoch dostáva prlle:lilost na 
recllálové vystúpenie v hlavnom meste Slovenska. Jeho koncerl 
diía 12. marca t. r. predstavil drpmaturgicky zauj!mavo "riclený 
program, v ktorom dominovala hudba baroka. V prvej časti pro
gramu predniesol sólista Vcraclniho SOl'llATU PRIMA, Tc lemonno
v o SONATU C DUR VivaléUho SONATU G MOL, OP. 13 A, l:. 6. • • 
Na~ tejto,-1alqmve'di1lf" .~1<Diii' ti\oy na flautu" nkázal Mtlo§ Jnl' 

kovlč umenie pre mysleného f rázovania, š týlového cltenia, progra
movo chápaného ako živá, dnellku adresovaná lnlcrpretácia, kto
rá v technicky náročných pasážach je istá , no v pomalých ples· 
iaovýcb úsekoch je fundovanosť interpreta navyle podopretá 
zmyslom pre citlivé rozospieva nle nástroja. Hlavnou devlzou Mi· 
Jo!la Jurkoviča je farebne pekný tón , podopretý pevným dychom, 
ktorý umelecky perfektne ovláda. Nie je to rovný a plochý zvuk, 
Jež okrfahly, plnohodnotný tón . Rytmické cltenie malo kolfziu 
11nád Iba v jednej časti Sonáty C dur od Telemanna (Allegro), 
Ináč Interpret nevybočil z dynamicke j rormy diela . . . 

Druhá časť programu bola otvorená Hummelovou SONATOU 
G DUR, op. 212, kde vyznela pekne priam romanticky chápaná 
2. časť (Romanza. Poco a ndante). I keď na sprievod Heleny Gáf· 
rorovej možno už tradične vzniest maximálne kritériá a chlípal 
je j podanie r ovnocenne so sólistickým prejavom, práve v Hum· 
me lovej skladbe bola prvá časť (Allegro) trochu neistá. 

Miloil Jurkovič je nielen kvalitným interpretom starej hudby, 
no nebojhne sa povedať, že eilte lep le • adekvátnejilie dokáže 
preži ť a poda( hudbu súčasnti . Dokumentoval lo na Paríkove j 
SONATE PRE SOLOVO FLAUTU, k torá vyu žlva vletky finesy a 
mo! nos tl nástroja. Je zvu kovo mimoriadne dobre vystavaná a je j 
zmysel pre proporciu Je priam ideálny. Navylle ju má Jurkovič 
premysle nú do detailu o viacerým interpretovanfm "za žitú". Spo
lu so skladbou maďarského autora Mlílyása Selbera PASTORI\LE 
A BURLESCA tvurilo die lo Parlka v podani Jurkoviča skutočné 
vyvrcholenie koncertu, ktorý napriek " utajenosti" bol úspe§nej l 
než mnohokrát vefavravne propagované akcie. To vlak neospra 
vedlňuje poriadaterov... - b-

si pri podobných vystúpeniach 
ttí odt•ykli. Sonáta pre husle 
a k lat•ír op. 134 od D. Sos
takov•i:a je dielo. ktoré si vy· 
::aduje maximum nielen od al
terpreta. ale aj od po.~luc!Jáču. 
PrezentHjc pest r ý kaleidoskvp 
qíruzot'(lc!J poloh, ktoré uyplý
uaj tí jednak :o utámych prv
kou Sostokouičouej hudob11e) 
reči, 110 sti obohatené i pro
st r iedkami tzv. No•·cj lwdl1y 
( zasahttjJí najmä do lónot·c} 
farby a prejavujú sa u mo 
:aJI..-ouom riešení formy }ecl
llotlivlicll čas tt ~kladby ). Vik
tor Simčisko .,a SrJstakot'IČOt"e} 
sonáty ujal zodpot·edne a 
u.~pešne. V jeho podaní t!ado
budla ~kladiJa jednotwci výraz 
- snáď príli.~ rudimentárny, 
ladený viac ltindemitltov.~ky. 
Pritom vsak ne.~tratil zo zre
t ela am je11111e llltOII.~OUané Uý· 
ra::oué o(1/íene partou lync
kýclt, paroclL::::ujtícJclt, č1 sclter
ZOiliÍCh, alebo patetirkýclt. Po 
technickej st rártl.·e dwlo ne
rllrpelo am v 11ároér1ýclz alleg 
rOt'!íCII tísekorll. Z!'lái•t pre
.wecltwý t•fÍIWII podal S nčisl.·o 
u miestach, kcle donwwje ryl
mická ~trclllka, al.·o aj v sólo-

. l'ej, impro~izaéne laddnej ka
clellcii. 
Szymanow.~kéllo Sonáta pre 

husle a /.:lavtr, op. 9 však pô
sobila u je/to pQdaní ovela bez-

. prost red•1ej,~ie. to. a pome mc nr
rei kej ča.~at·e j ploche - opiit 
U /cOJI/rOil/ÓCti ,, lll011Jt111ellfdl· 
1111m So.~takovičom mol1ol 
in to pret plne demmJšt rovaf 
.~110je techmrké i muzikantské 
~· ·atify v jedrUll.(p.tom dynamtc: 
kopr toku Szyrn.o rwwského lmcl 
l.ly. Otelo - nenaročné pre po
'turlláča, uyiaduj1íce však maj
dtovstuo i nterpreta - pôso
lluo po Sostakovtčovej skladbe 
ocflaltčujlico svojimi efektnýnu 
"' t onáciami. 

Drulltí čaM komomélto kon
ccrtlt bola venovaná vystúpe 
niu Al±úety Ondrusovej-Svobo
douej , sólistky opery SND. 
Predstavila sa l'ýberom piesní 
z t vorby Mozarta, RmiSkéllo
Korsokova a Bartolomeja Vr
banca. V Mozartouých pies
nacll trpel Suobodouej sýty a 
príjemný soprán takmer mim
matnou zro:wmitetnostou tex
lu. Solt.Hka však uprttala pub
Ltk·um (JyrotiiiWWsťou reg ist r ov 
a štýlovým pochopením skla
da/ela. Ovela vydarenejšie -
hlavne pokrar ide o bezpro
.~trednost a rwolnenosf preja
VIl - vynikli d ue piesne Rim
skélto-Korsakoua, v ktorých 
dominoval intonačne bezvadný 
a výrazovo jemne diferencova
l!ý prejav sólistky. áročné 
po~radavky na Intonáciu. a ly
ru·ko-dramatické podanie cyk
l u plesní Májová láska od B. 

U rbar1ca, .!plnila Svobodová 
t al.mer stopercetttne. Jej 
~tm.Jmerric piesní, ktoré kolíšu 
IIH cl 'i lyrickou karttilénou a 
dromr.ttckOm recrtatiuom, ~a 
t'.~::l'aCujú vyspelou hlasovou 
tecl.mh'Otl a kultivovaným pre
Javom. V závereč11ých číslach 
st:or/Jc. uystiipenia zvládla ~ó
lr~U·a velmi dobre 1 zrozumi
/ť ••osť textu - objavili .\a 
c.~o~· rue kol l.·é, naš rast ie nie 
11elmi výrazné 111tonačné kazy. 
Celkove sa A. Ondrusouá -Suo
boctouá zhostila svoj/to polore
c• tálu zo,dporedne a úspeš11e. 

M. ADAMCIA K 
Di1a 25. II. t. r bol koncert 

m ladych umelcov, tenoristu P. 
Dvorského. sólistu opery S\,0 
(kiavlrny spl'ievod Sylvia Ma
cudzinl>l«t) a E. Michalkovej, 
posluclHJčky klavlrnej triedy 
1. Paloviča na VŠMU. 

Tenonsta Peter Dvorký je 
talentovaným, tJúdejným adep
tom speváckeho umenia. Uz 
poča~ siJídta r1a Konzervató
riU bot angaíouaný za sólistu 
brnti~lauskej opcrfr ( sl.·oltt ab
soll'Ot·al u mirwlom r oku). Je
ho prvou. uéié~o11 príležitosfolt 
u S, D bola postava Lenského 
u Cajkoush:lto Eugenovi One
girlOvi. 11/otmtí aritt z tejto 
opery si zaradil aj do koll
ccrtu. 11/a .~ Petra Dvorského 
má pel.:né, lyncl.·é zafarbenie, 
pritom však· t nwr•š• odtietí, kto
rý ddL·a tusif, ze sa z neho 
mtiže vyuimíf aj m terpret dra
matlckejlich pelóll. K tomu lto 
predurčujú predov.Ýetkým bo-

., j 

TVORBA .. ' # l t' l v f . .. • 

ZDENKO MIKULA SLOVENSKY MA~ 
Za posledných 25 rokov som 

vo svojej kompozičnej práci ne· 
raz siahol po takých námeloch, 
ktoré sa nase] socialistickej sku· 
tocnostl priamo dotýkali. V ml · 
Jlltlom roku, pri prlležitostl osláv 
25. výročia Vllazného februáru. 
som bilancoval svoju dovtedaj 
šiu tvorbu v žánri spoločenskej 
plesne. Vyčlenil som z nej de· 
sat skladieb a rozhodol som sa. 
že Ich prepracujem' do podoby 
miešaných zborov tak, aby sl za· 
chovali pos lanie a charakter ma 
sove! spoločenskeJ plesne. Potom 
som Ich usporiada l do cyklu s 
názvom "Sloven<,ký máj". Nie je 
to vsok hudobný cyklUs v pro· 
vom slova zmysle. jednotl ivé 
časti mOžu zaznlevaf samostat · 
ne. Pritom som sa v~nk snažil 
o akys l jecl notlarl, spoločný tón 
- ved Ide o s kladby s rovna-

kou, alebo aspoľl - podobnou 
temat1kou. 

,.Slovenský máj" bol v ruk o 
plse p r ipravený už k vlaM jslm 
oslavám 25. v9ročla Viťazného 
februára. Premiérovo ho uviedol 
Ceskoslovenský rozhlas v Brali
s lavo (vo rebruárl 19741 v na· 
študovan! Slovenského fil harmo
nického zboru. pod vedenfm 
J. M. Dobrodlnského. Oneskorené 
predvedenie cyklu však nepovB· 
žujem za nedostatok, pretože je 
konclpovnný tak, aby - mysllm 
sl - v každeJ dobe tlmočil svoj 
obsah dnešnému posl uch~čovl, 

prlslušnlkovl moderneJ soclalls· 
ttckej spolotnostl. 

Prvó dva zbory s názvami Slo· 
vPnsk9 má 1 a Plesm'l o radosti 
som komponova l na textov(J 
predlohu Valórlo I.uennlčovPI 

Kým pt·vá sa vyznačuje typickým 

pochodov9m charakterom, druhé 
te zamet·aná lyrlckeJšle. V Ples 
nl o radosti je nostterom deJa 
sólista (tenor) a celkovll atmo 
sféru dokresluje part zboru. Sna 
žil som sa o prost9. lapldllrn~ 

melod•cký nápad 1 hllrmonlcki" 
rucho. aby som tak zvýra.~:n11 

poslania a funkciu tejto plesne 
Ptesm1 o Leninovi a Ml6del1 vda 
čia za svoJ vznik básňam An 
drej11 Plávku. V Plesni o Lenlno 
vl som uplati'loval viac Judského 
lvr1zmu a ci tu ako patetizmu. 
aby som Lenlnovu osobnosť pri 
bllžll skOr zo stránky Tuclsket. 
Pleseit o domovine krásnej vznik 
la opllf na text Valérie Lučenl 

čovej. He roická avšak lyrizmom 
a Turlským citom obohatená Ptr 
so1'1 n Nálepkr v• nn k la na tex 
lovu predlohu Jána: Chovanca. 

haté prirodzené dispozície, po~ 
merne veľký hl asový fortd, 
rozsah a muztkalita. Dvorské
ho výkon v priebeha koncerta 
bada tel ne stri pa!. V poéiatoi: · 
nýcli čtslach progr ama (v áni 
::: orator io Stvorenie od J. 
Haydna) p6sobíl jeho hlas -
najmä vo vy/lších stredoch a 
mektorých výškach - troclm 
nerwolnene a stiallnltto. O. i . 
sme .~i t'IIPOčuli 3 romance od 
P. l. Ca jkovského, náročmí áriu 
Fausta. z opery Farist o Ma~~ 
garéta a azda najlep/lie mter
prctovamí Rudolfovtl áriu z 
Bohémy a dramaticky zaspte
vanú tenoroUtí áriu z Krútila · 
vy. Te1 az 1de o to, aby s hla· 
.~om mlade/to umelca správne 
zachádzali a tým mu umo:htili 
ďalsí umelecký vzostup. 

Elerw Michalicouá, ktord 
tíč111kouala namiesto sopranist 
ky Evy Blahovej, d isponuje so .
lidnort tecltntkott, pomeme 
pevným tónom a dosr výraz-
11/íml dynamickými odtieňmi. 
Treba vyzdr•ihntíf najmli pocli
uost /wdo/mélto 11a.Hudova•tia, 
premyslell!í, cietavedomú pri · 
prav u programu ( ulditeCné naj .. 
mii u Braltmsouých Variáciách 
110 tému R. Schumanna op. 9 
a u koncert/lej etude La Leg.
grerezza od F. Liszta). K vy .. 
stt111111tiu pravej nálady inter 
pretovanlích ~1.-ladieb, k icltrta• 
plneniu skutočným, presvedči .. 
vým výrazom .máď E. Micha · 
licová časom dospeje. 

I. O~DRASEK 

Ouodným podu
jatím kor!certného 
:života v Humen
taom bol večer u 
rámci Roku čeS
kej hudby, na kto
rom vy~tlípllo Slá
čŕkoué kvarteto Sf 
z Košíc. Da!ším 
podujatím bol 
koncert mladých 

juhoslovanských 
um.elcov - sopra
mstky Milice Ze· 

• čeuičovej a gita
rtstu l va11a Kalcr
nu. Sóli~tka Sara
jevskej oper y sa 
predstavila inter-
pretáciou rene· 
sarténýcll madri-
galov a I van Kal 
cína. laureát súta-
že v Palerme 
predutedol sklad-
by vacst/IOU od 
špantelskyclt skla
dateľov. Komorný 
koncert jultoslo
uansklich umelcov 
bol aj 26. februára 
t. r. v Bratislave. 

Clena Gombitouá 
Snlmky: CSTK 

FragmPnly ruskeJ partizánske! 
plesne 0111 lnsplrovnll l( naplsa· 
niu zboru Pod brie.Gkou Folklór. 
ne názvukv veselých fudov~rh 
plcspl prlná!.a P1eseii o 11lash 
[text Vojhlcha M1hállka l Miku· 
láš Kasarda naplsal roetlrky, 
fudskv cllhvy text. ktorý ma 
podnll!fll ku komponovaniu PfP.~· 
ne o rodnej rieke Myslim, fe 
SR ml podarilo at hudbou zdô· 
ra.~:mC ui v texto pt•!t.omné nA· 
zvukv na dumky. Cel9 rvkllts 
uzatvát·a MáJOvá twmna. Je to 
vlastne spracovaulc pOvoc!n(>'j, 
stare j robolnlckej plesne. O men
šic úpravy v texte - tak, abv 
nestratil svoJu pOsobtvosf - ~a 

poslaral Tibor Grllnner. BoJ by 
'iOm šCnstný. kebv Sloven~ký máj 
'iJlP' f tli ľl't Jlo,ír nas!Ch zborO· 
vých telies. -dt-



.... 
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Opera DJGT v Banskej Bystrici premiérova/a dňa 9. marca t. r. Verdiho lyrickú drámu Othello. V titulnej postaue hosťoual na 
Z. premiére košickú sólista Jozef Konder. V pozadí Stefan Babjak ako Jago. Na prvej premiére stuámil Othella Fra11tišek Urcikán. 

Snlmk'y: K. Mlklóši 

·Festival politickej piesne - Sokolov 1974 

PIESE:Ň S POSOLSTVOM 
Celoi.tátny festival poht1chej vei'l, no vyskytli sa l tak~. kto-

piesne počas ll. ročnlka (22. rým robilo problémy zvládnuť 
až 24. II. t. r. ) dokázal, že Jde · základné hudobné poll~davky. 
o podujatie, ktoré patrí k n11j: . Ziadnej však ,necJ;lýbalo ob,rqv· 
dillet.ltej~m v oblasti naŠej po· · tské ljl'adšenle. ~e~atika plesne 
JlUiárnet ltudby.• Počas · trot<h zmapovala široké rozP.!Ú!e cl to. 
festivalových k4?ncertoy s.a pre- vého . ~ .myšllenkpvého sveta,sO· 
zentovalo mnoho ·piesni najrôz- easnej mládE!že. Na1častetšte sa 
nej~leho zamerania a koncer· prejavovala solipa,rlta s kraji· 
ty dostali výraznú publicitu: nami, v ktorých sa imperlalis; 
&tanica Hviezda vysielala prta- lická politika prejavuje vo sfa· 
mym prenospm II. časť všet· šizovanej podobe. V~akn pre· 
kých ktmcertov, televlz!a renlt
zoval'B ·jeden ,priamy . p;eqos ·a 
zaznamenala celý .pr~e~9h. 1 po· 
(lujstta, uvedené skladby· väč· 
§inou už vyšli, alebo, v dohlad
nom čase vyjdú na platniach. 
Na podujati bolo mnotstvo flO· 
vlnárov a predstaviterov rOz
nych lnštlt&cU. V ,tomto sme
re má už Skolov takmer "Iý· 
rové" parametre. Niekedy vzni
kol však dojem, Že tento roz
sah prekvapil samotných orga
nizátorov. Celé podujatie malo 
prehliadkový charakter ( poro
ta naurčovala porl\dle, ale oce
Dila v9raznejšle prlnosy v kom
pozičnej a lnterpretačnei sfé
re) . Mnohé z uveden9ch skla
dieb už boli známo. 

Hlavn9m garantom podujatia 
je úv SZM, ktort testtvaľ zor
ganizoval spolu s MK'' CSR, SSR 
k s úRO. Dalej sa na organl
ziic!l podielali . prnktlcky všet~ 
~Y Inštitúcie - tak, z oblasti 
pro(.eslonálnoho umenia, ako l 
záujmovej umeleckej činnosti. 
1omuto ZIO~Onlu (!fg!lolzátpr,ov 
zodpovedalo rozdelen1e resttva. 
lu: l. časf koncertov patrila 
amatérskym sfiborom, kým 2. 
časf mala typický pop-te~tlva
lový charakter (ve fk ý orches
ter, ~plčkov1 populárni spevá
CI, profesionálni autori}. 

tAtKO Sl PREDSTAVIT 

• rámci jedného podujaha ne
súmeriteľnejšle prlstupy nef 
tto, ktoré takto vzni k ll. AmA
térske skupiny preZfilnlovali 
rôznorodé ' žánrové, výrazové a 
kvalitatlvne rozpätie. Prevažná 
väčlllna skupin vychádzala z 
fo lklórneho po11at1a a tnštru· 
mentálne pozadie k Ich jedno 
duchým popevkom tvorlll akus 
tické gitary, rôzne plštaly, bu· 
btenky a pod. Mnohé z týchto 
lkupln mali pozoi.'ullodnu úrD· 

zieravej dramaturgii .vystfiplll 
na festivale · aj skupiny, ktoré 
tieto pocity mohli llmočtt au
tenticky (skupina č!lskych štu
dentov, kttlrf žiJG v ,NDR -
Jaspampa, grécka skupina 
Thermophyly - pOsobtaca v 
Brne). ' Práve ich pre tav bo l 
em'ocionálne najpresvedčlvetšl. 
V mnohých 'piesilach Išlo o vy
jadrenie ,.pac!flstlckých" po· 
citov - tu sl často amatérski 
textári nevedeli pora<tlť s té 
mou a upadall do frázovitých 
všeobecných konštatovanl. Naj· 
lepšte vyznel! texty, v ktorých 
sa nehľadanými slovami hovo. 
rllo o problémoch zo l!tvota. 
Takým okamžikom bol napr. 
ten, kedy dievča s gitarou -
Mirka Jabulková spievala vlast· 
nú pleseň d znečistenej Vltave. 

ZAUJIMAV'f A CCINNil 
BOL PRISTUP 

skupiny Ceský ' sklfflc Ji~iho 
' Traxlera, ktorá prezentovala v 

citlivej modernej fiprave star· 
šle robotnlcke plesne. K vrcho
lom patrllo tiež vystťípenle br
nianskej skupiny Menši brati'l. 
ktorá sa politickej pjesnt ve
nuje od svojho zalo~!lnla. Na 
festivale vystfiplll tiež niekto
ré skupiny, lnkllnutúce ku 
š tandardnej . PQPUI4rneJ hudbe, 

-pripadne k )ej men$inovým od· 
nožlam. u týchto nehralo te· 
mattcké zacielenie textu pri· 
,márnu úlohu., BoJ.o v~čš!nou . 
vrostricdkom, pOI)lOCpU ktoréhO 
sa mohla · skupina prezentoval 
na festivale. Viaceré sfibory ~a 
zamerali na - černošskú. , Jl.9Pú
Járnu hudbu. K zaut!mavejšlm 
výkonom tohto druhu patrilo 
vystúpenie pra~skej skupiny 
A,vantls, ktorá na úrovni In· 
terpretovala hudbu s gospelo
vými. manierami. Sem možno 
zaradiť aj Klub 71 zo Sale nad 
Váhqm - skupina mala zaujl
mavo aranžované (no nie čisto 
spievané) vokály v duchu FHth 
Dimension. Najmä sólový spe
vák môže, byt vltaným prino· 
som pre slovenskú populárnu 
hudbu. 

PO PRESTÁVKE 

sa na pódiu objavili namtosto 
texasiek čierne obleky hudob
n!kov a spevácke tváre, ktoré 

' su známe z in9ch podujati. Bo
la to zmena, rta ktorú sa bolo 
treba preorientovať. Vera 8a 
diskutovalo na tému, čt je 
únosné spájať tieto dva odlls
né svety. Možno verlt Interpre
tom, ktor! spievajú závažné 
polltlcké texty, no mlmorosll
valový repertoár majl1 v úplne 
inej polohe? V mnohom boli 
podobné výhrady trefné . . Ne
znamená to však, že vrcholný 
festtva.J politickej plesne sa 
môže oblsf bez účasti profesio
nálov! V tomto smere treba sl 
správne vysvellovaf gloriflko · 
vanie amaterizmu.., Na rozdiel 
od prvej časti, produkcia dru 
hej neklesla pod spolahllv~ ru
Unovaný priemer, v niektorých 
prlpadoch odzne11 aj skladby, 
prevyšujfice štandp.rd. Objavná 
bola napr. šansónová pleseh 
Muži se nevract t~IUdba: ]an 
Spál ent. spievala , Marte Ro tt· 
rov á), v ktorej te~tlír Pavel Vr
lia prejavil poetlckfi Invenciu 
a novým pohladoin · prlblfžll 
Jednu zo stránok Vojny. 

ZO SLOVENSKÍCH 
PRISPEVKOV 

mal! veľký úspech najmä dve 
skladby: dobre známa pleseil 
·vysoko nad mestom od B. Tr 
nečku a j. Turana (v noobv 
čajne citlivom podani M. Lai· 

..,.... 
ferove1 ), pte:.ef1, ktorá pomo· 
cou dvoch kontrastných hu· 
dobno textových plôch evoku'je 
s~omtenky na padlých hrdinov, 
otlpočlvajúotch na Stav-t'le. · Je 
to téma, ktorú fa~ko stvárniť 
už 1 preto, aby sa zachovala 
pr!slušná pieta· a nenaruš!J sa 
civilný medltu)ficl charakter 
preexponovaným pátosom. To, 
že autorom aj Interpretom sa 
v tejto podobe podarilo do
siahnuť presvedčivý výsledo~ . 
dokazuje, že oblast populár nej 
hudby môžo absorbovať aJ .tie 
najzávažnejšie témy. 'Skladba 
v pa ml! U sveta (hudba I. Ve
štca, text G. Hupka, spieval Z. 
Sychra) má pôsobivý refr~n. 
ktorý pripomenul spoločenskG 
potrebu mobillzujúcich pies91 s 
l ah kozapamlltatefnou melódiou 
a textom. plesni, vhodných na 
oživenie repertoáru kolektfvne
ho spevu. 

IMPOZANTNOU CRTOU 
FESTIVALU · 

bola propagačná vybáv!mosf: 
usporiadatelia vydávali Festl· 
vato·1ý denn!k, dalej !!yšla bro 
žúra O čom plšu a splevajG -
zamyslonle sa nad politickou 
piesňou a hudobné vydavatel
s tvA ponúkali vo svojich s tán · 
koch platne l notový ma'terlál. 
ktorý korespondoval s poduja
tlm. Je potešil~ľné, že na tejto 
činnosti primerane participoval 
OPUS, ktorý vydal LP p~atiíu 
so slovenskými angažovanými 
piesi1amt. SGb\)žne vyšil texty 
a noty nahraných skladleb. 
OPUS sa tiež pričinil o repre
tentatfvnu slovenskú dčasf v 
profesionálnej časti (Eva Kos 
tolánylová. Zdenek Sychra 
Dušan Grúií, Marcela Laifero· 
vá, Karol Duchoň so skupinou, 
Ivo Heller a vokálno-1nštru· 
mentálna skupina Trend ). ... 

Festival politickej piesne do· 
knmentoval velké zázemie an· 
ga! ovanej popul6rnej hudby. 
Oalilu etapu tejto práce moi 
no vidiet v kva litatfvnej a ! 6n 
rovej selekcii. Mnoho talento
vaných ludf, ktorl sa tejto ob 
last! venujtí . ich dosiahnuté vý· 
sledky - to vietko zarui!uje 
:le politická pieseň má vfvnjo· 
vé perspektfvy. 

IGOR .WASSERBUGU 

1. tv: 1971 
Roč. VI. · 
Cena 2,- Kčs 

RIADITEl: DIVADLA JGT V BAN
SKEJ BYSTRICI - STANISLAV 
K MEt 

S novým 
elánom •... 

K súčasnému litnerovaníu 
Opery DJGT v Banskej Bystri
cl i k perspe!Cttvnym plánon1 
tohto divadla lime požiadali o 
vyjadrenie riaditeľa DJGT 
Stanislava Kmeť a. 

OTÁZKY PREVÁDZKY: 

U i pr ed dvoma rokmi bola 
premenovaná spevohra 

náího divadla na ·operu. To za
väzuje k vyšlim umeleckým 
cielom. No napriek tomu ne
môžeme zabiídat 11a diváka, 
k torý má rád operetný žáner. 
Podob11á prar je bežná naprí.
f.:lad aj v ko§ickom SD. V zhta
dom na spevohru i operu je 
v§ak potrebné riešif dobudo~ 
varlie umeleckého súboru. Stí .. 
časný stav nie je 11ajutešenej .. 
si - naj m/i v kolektivltych te .. 
lestlclt. Zdá sa, že je to horšie 
v zbore a v balete, než v or
chestr i. V prvých dvoch zlož• 
Ieách cllýbajú najmä muži. Ra
di by sme (aspoň každú druhú 
sezónu) uviedlt celovečerný ba
ret - t(!k, ako v minulo•ti, 
čo sa stretlo tt diuáka s r•er
kým ohla3om. Tým by rást nl aj 
súbor. Otázky jeho omlade•ua 
u§ak s'CíL•isia $ prepracovattim 
problematiky sociálneho zabez
pečenia starších členov balet 
rré1lo· srlboru, čo je viialc už zá
leiltosťou nadriadených orgá
nov .. V rámci našich moíno~tí 
je vy /epiieltie medziľudských 
uzfahov. S týmto cieCom pr i• 
pravujeme ue(mi citliué poho• 
uory, v .ktorých sa nemá etik• 
tovať, ale využit m,etódu pre
sviedčania, argumentovama, 
prijatia i názorou druhej stra~ 
rty. Radi by sme spesťríli po
hostinským p6sobením aj cho
reografické vedenie, miemme 
povolávať do divadla z i11ých 
telies nielen ·sólistov, ale aj 
reiisérou. V orchestri st ou~ 
pomáhame externistami - po. 
dobne ako v zbore. Problémy 
sú v tom, ze uajm(J. zboristi 
pochtldzajú často ::: mých pro
fesií, čo stažuje prácu pri 
.~kúškach. Najmä u genertllko
uom týitdrri stí veéemé nácvi~ 
ky uelm1 vyčerpávajúce. Ten~ 
to neradostný stav chceme rie~ 
!iť formou eléPskej praxe. No~ 
vi tčlénovla zbor~t . - po111ly 
hľadáme najmä ·do mužskej 
zložky - by st nadobúdali kva~ 
liflkáclu a odborné školenie 
formou ďalšieho štúdia. Naj
ideálnejšie by boli posily z ná ii
ho kraja, ktoré by zostali plat~ 
nými éle11mi divadla aj v bu
dúclwsti. Tieto otázky ú~ko 
'úvisia s firwnčným zabezpe
écnlm. V porovnaní s inými di
uadlami - patríme do kategó
;te stredných súborov - nie 
sme d.osr dotovaní. No sú pri
stuby na riešenie tohto prob
lému. Ver'im, ie !a časom rea
lizuj tl. 

ORCHESTER: 
( ' f aikosti sú naj md v skupin• 

sláčikov. Niečo sa nám po
dar i lo ziskat , no zatiať je to 
-náZo. ChQfJajú aj 1~ráči ntt 
ostatnt ndstroje. Sme v kon
takte s konzervatóriami v ce-
1ej ,.epublike o 'máme reálne 
lohody li ulacerlimt n'Holve•1· 
tami, ktorí by mali ku nám 
·rastúpit' začiatkom budúcej 

(Pokračovanie na 7. •tr.) 


