
ni gitarovej hudb.y '77 
jedn5•m z viacerých cyklických podufl:l 

tf, ktoré prebehll v rámci Kultúrneho 
leta '77, bol! Dni gitarovej hudby. Prvy 
roč u l k tejto prehlladky, dal priestor k 
prezentácii plejády našich l zahranič· 
ných koncertných umelcov-gitaristov. Ba
rokové nádvorie Univerzitnej kn ižnice 
je skvelým prostredfm, s optimálnou 
akustikou pre koncertné produkcie, s 
lntfmnou a skutočnou komornou atmo
sfé rou . 

Na konto porlada teľskej organizácie
MDKO - t reba zložiť len a len pochvn· 
lu. Na každom z koncertov mal pos lu
cháč pocit, že je na podujati sta rostlivo 
a s citom pripravenom, nenáhodnom, čl 

1,ušitom horúcou Ihlou". 
Ten to vstupný, nanajvýš úspeš ný roč· 

nfk otvoril podujatiu najlepšie perspe k· 
tlv y. Ver ime, že i v budúcich ročn!koeh 
snaha neochabne, a Dni gitarovej hud by 
sl vybudujú v Bratislave svoju tradfclu. 

Nie práve prebytočný stav gitarovej 
literatúry skrýva nebezpečenstvo, žo sa 
tak rozsiahle pod ujatie v určitom bode 
ocitne v polohe s tereo typnosti. Fakt, že 
viaceré skladby sa v p rog ramoch jed· 
notllvých umelcov opakoval!, dávall no 
druhe j strane možnost konfrontácie In· 
terpretačných prlstupov a vkladov. Dô
myselnosť dramaturgie spočfvala l v in· 
štrumentálnych osvieženiach (husrové 
duo, komorný orchester, gitara a violon
čelo). 

V otváracom koncerte [13. Júla ) sa 
predstavilo gitarové duo - Monika a 
Jilrgen Rostove! z NDR. Duo strleuali 
so sólovými vystúpeniami, v ktorých sa 
prezentovali oba ja Interpreti s rôznoro· 
dýmt kval!tat!vnyml výsled kami. Mon t
kina Interpretácia J, S. Bacha a H. Vil· 
Ja-Lobos dosahovala sol!dnu úrovei\ a 
vyváženosť vo všetkých zložkách [ vý
razná artikulácia tónu, dynamická dlfe· 
rencovanost, dobrá technická úrove1\, 
zmysel pre štýl ), prejav jej manžela 
JUrgena bol poznačený nedosta tkaml. 

Skladbám G. Sanza l M. Castelnuovo-To 
desca chýbal osobnostný vklad lnterpre 
ta, i iaduca Iskra a neobišli sa ani buz 
tcclmtckých vý kyvov. V duách S(thru 11 

presnosť tiež narúšala nesúroclost obuch 
interpretov. 

Na ďalšom koncerte (15. júla l vystú 
pili bratislavsk! umelci - gitarové duo 
Jozef Zsupka a Alojz Menšfk. Preclstavth 
sa v dielach starých l súčasných sklu
clate!ov 11ž na jednu výnimku [Eleglo 
de la clanza L. Brouwera - só lo ). Zsap
ka l výlučne v duo zostave. Ma ll sme 
možnosť počuf vzorový model interpretli· 
cle gitArových skladieb. Zsa pka a Men
slk sa prezentovali ako umelci vysokých 
kvalit. Maximálne ťažili z dispozfclf ná· 
stroja a svojimi výkonmi demonštrovali, 
akú širokú š kálu výrazových a technlc 
kých možnost! poskytuje gita ra . 

17. jtlla sa publlku predstavllo husia· 
vé duo Quido a Anna Hlllbllngovcl spolu 
s gi taristom Alojzom Menš!kom. Značná 
časf večera patrila ma jst1·ovskej Jnter
pretáctl Htllblingovcov. Mens!kova gila· 
ra zohrala funkciu kontinuu [Corelllllo 
Sonáta a Pagoniniho 2. sonáta pre husle 
a g itaru) a umelec sa jej zhostil s naj
vyššou konzekven tnosťou a muzikant· 
s kou cit llvosťou. Tieto prfvlastky patľiO 
l jeho jedinému sólovému vystúpf'nlu s 
náročnou Fúgou h mol ). S. Bacha . 

Brnenský gitarista Martin Mysllveček 
[20. júla) sa bratislavskému publiku 
pt•edstavll bezprostredne po návrate z 
Venezue ly, kde sa úspešne zúča stml nn 
medzinárodnej gitarovej súťaži. Uviedol 
sa ako umelec s rozsiahlymi dispozfcla
mi, l keď v prvej polovici programu je· 
ho tn te1·pretácia vyvolala určité rozpH· 
ky. Najmä Bachovej IL su ite a mol chý· 
ba la ucelenosf, bola poznačená istou In· 
terpretovou manierou a zárubou v clze
lovan! detailov, ktoré zohrali nie práve 
najprlaznlvejslu funkciu pri výstavbe cel
kov l v š týlovos ti. V druhej polovic i 
hral však Mysllveček koncen trovane, ro-

., 
zohrdl sa k vymkajúc1111 vykonom, hl11v 
ne v Etudtich H. Vllla-Lobosa a skladll(> 
Elegla de lu danzn Leo Brouwera. 
Večer 2~. 7. pat1·il rnkúskemu g1tarls· 

tovl Leo W1toszynském u. Všetky skladhy 
svojho programu uviedol na dobre( tech· 
nlcke] úrovni, no to je vari všetko, čo 
sa dá povedať na konto jeho ln terprn 
lačného prejavu. Pociťoval! sme abscnctu 
expresivity, diferencovanosti a osobnost· 
ného vkl!ldu. Celý progra m vyznel plo· 
cho 8 stereotypne. 

Mladého pražského gltnrlstu Vladlm!· 
ra Mikulku si bratislavské publikum pa
mätá z vystúpenia na lnterpódiu. V sa· 
mostatnom koncerte (24. 7.1 potvrd il 
svo] veľký umelecký vzostup. Skladby 
predbarokových a barokových autorov 
predniesol štýlovo, tech nicky suverénno. 
presne, čo plat! i o skladbách súčasní· 
kov, kto1·ých Interpretácia podčiarkla te· 
ho noblesu a širokú ská lu V9r8ZOV9Ch 
dlspozfclf. 

27. júla pred preplneným náqvorfm vy· 
stúpil Slovenský komorný orchester poll 
vedením zas!. umelca Bohdana Warcha
la. V prvej časti večera uviedol sklad
by Corelllho, Telemanna a VIvaldiho na 
prfslovečneJ vysokej umeleckej úrovni. 
V druhej polovici progt·amu mal prles· 
tor 1 sólista )azer Zsnp ka. Vivaldiho Kon
cer t D dur dal nAplno vyznieť interpre
tačnému umeniu sólistu l orchestra. Con· 
certe In Ro od M Costelnnovo·Tedesro 
ho potvrdilo o to viac, že z diskutabil· 
nej kompozfcie práve vďaka presnosti 
a triezvemu pr!stupu vytažlli interpreti 
maximum. L. SUSTYKEVICOVÄ 

Recllál [29. júla) p11trll mladému 
pražskému gitAristovi Lubomfrovi Brab· 
covi. Už prvé tóny jeho hry ukázali, že 
interpret skladbu do detailov prepracú· 
va, prec!tl každý jej tón, pričom hrá s 
takou vnútornou sú!!.tredenosfou a zauja· 

tfm, ~c jeho prednes mozno právom 
označiť aku dokonalý. V prvuj polovici 
recitálu zazneli diela prevažne baroko· 
vej hudby (). DowlanďH a J. S. Bachitl. 
Vo fúge ). S. Bacha tror...ltu chýbal .,!.Ah" 
{pričom niektoré partie prczr(tdzali •sku· 
točného m(ljstra svojho nilstro1o l. skl.Jd· 
ba bola však transkripciou klavirnej 
kompoziclc a gitara má oproti klav!1 u 
rela t!vne menšie možnosti, najmä po dy
namickej stránke, a tým udrža nie cclr.l 
plochy v nap!ltf je omnoho obttažllC!· 
šle. Druhá polovica koncertu bola ve
novaná dielam 2. pol. 19. storočia a 20. 
storočiu [H. VIlla-Lobos, M. de Falla, 
). Rodriga, I. Albéniz 1. Interpretáciou 
ktorých L. Brabec jednoznačne strhot a 
oča ril - uvo!nll sa a okt•em perfektnej 
techniky, detailného prepracovania a 
Jemného štýlového c!tenta jeho hra zis
kala muzikantský .,nadhfad". 
Záverečný koncert [31. jUla) pripravi· 

lo Pražské strunné duo, ktoré roku Ul70 
vytvorlll Saša Večtomov [violončelo 1 a 
jeho mladš[ b rat Vladlm!t· [gitara). Mo· 
no známeho a výborného vlolončell~tu 
Sašu Večtomova spolu s neobvyk lou 
kombináciou nástrojov prilákalo na ba
rokové nAdvorie Univerzitnej knižn1ce 
vefký počet návštevnfkov 11 sľubovalo 
hodnotný u zaujímavý večer. Bohužiaľ, 
naše očnkávanln nebol! celkom splnené 
- duo so výl'Etzne štiepilo na dve roz
dielne lndlvuo!Hy s odlišným umeleckým . 
naturelom - Saša s vysokou tónovou 
kultúrou a muzikálnym cHen fm (naj· 
plnšie sa prejavilo v adekvátnom pretl
močen! ľudovosti, hlbokého lyrizmu aj 
skrytej dramatičn osti Hozprávky Leosit 
Janáčka a v Bar tókových Siestich ru
munských tancoch) a Vladlmfr so stro
hým rytmickým sprievodom a ostrým 
zvukom gitary. Najmä v melodických 
partiách sn zladnlo dynamicky aj ryl· 
mtcky prispôsobiť part gitary, lepšie ,.do· 
ladiť" výslednú zvukovú podobu diel. 
Sólovo sa Vladimir Večtomov predstavil 
v skladbe Václava Kučeru Dlarlo ( n11 
pamiatku Che Guevaru), ktorá vzhľa
dom na ziíva,ný obsah svojej výpovede 
potrebovala väčšiu zainteresovanosť 19· 
tet•pretn nn sprostredkovan! jej zmyslu 
posluchilčom. 

Z. KALNICKÄ 

Mladé pódium 

M. Túmovd 

Podobne ako v predclu1dza;úclch rokoch, a; tohto leta 
vycl!O.dzalt usporiadatelia prehliadky mladýcl! kon

certných umelcov "Mlad~ p6dium 77" v Karl ových Va
roch - Zvl/z tesk!}Ch sklarlaterov a koncertných umel
cov,. Okresn~ kultúrne stredisko, Cs. !itdtne kúpele Kar
love Vary a Miestny V!íúor SSM - z níekolkých ztlklad
ných aspektov , ktor~ sa odrazili tak v dramaturgii ako 
v celkovef atmosf~re a vyznenl Mlacl~l!o p6dia 77. Pri
pomlna;úc sl 60. výročie VOSR akcentovali uvtldzame 
diel ruských a sovietskl{ch klasikou: z nich Sostakovzčov 
11. huslovq koncert v podant fii'íllo Tomd!ika a VII. sltl
čikov~ kvarteto v tnterprettlcii Koclanovho kvarteta pat
rili k na;intenztvnefľitm ztlWkom prehliadky. Stopliťde
slate výročie tímrtla Ludwiga van Beethovena sl mladi 
.inter pret! uctllt predvedentm radu teho diel. Nemenet 
§tastn!Jm podielom prispeli do dramaturgie MP '77 mla
dt teskl skladatelia. Diela 9 autorov - Miroslava Hd
bu, I vany Loudovet. Vladimlra Wernera, Pavla fPŕtl/Jka. 
Eutena Zdmečn1ka, Pavla Slezdka, Otomara Kvecha , Mi
lano Slavtck~ho a Taroslava Tumu - potvrdili skutol·· 
nos(. te mlaaqm interpretom te hudba ich rovesn1ko11 
mimorwdne blízka. Prlv1tal som, že usporiadatelia uyhe
roli /nt&pretov s vekovým priemerom okolo trlc/swtky. 
čo zaručovalo dostatočne kvalitnú interpretóciu. doku
menllljúc prof ilovanie umeleckej drtlhy toho-ktor(!hr 
mlad~ho umelca. Dvandst koncertných podufa/l MP '77 
bolo sprevtldzaných dvoma hodnotiacimi besedami skla 
dateľov. Interpretov a kr//ikov, ten/okrtlt s pokusom za 
mera( sa monotematicky na problematiku interprrtal'nf
ho Stýlu. 

Na otvdracom koncerte Karlovarské/lo symfonlck~l! ' 
orchestra s beethovenovsklím programom pod takto!Jkou 
Petra Vron.sk~ho. ktor~ho tvórne gesto a osobitť1 drama 
tlcktl koncepcia vynikli nnfmli v prec/ohre Leonora ITl .. 
sa prel!ltadkov~mu publiku predstavil v treťom kon
certe L. van Beethovena Boris KraJný, klavirista so zre-

l ým umeleclqím profilom a bohatou vyrazovou paletou. 
Teclmwk!i lwnd1cap klavíra a nervozlla poznamenala 
výkon Fran!iska Kudu v Musorgsk~ho Karlinkócl!, z kto
rých len niekoľk~ (ale l! ran~ nek011Venčne 1 vy.\li IJe z 
úlwny. v pre;ave Ji flho Skovajsu dommoval temer ne
o~obný pr!.~tup k dielam, ktortípl vtjpnú Sona/a ioculuto
res P. Slezóka nadobudla osobll~ taro, kym u Beellume
na bol prtam negatlvom. Pozoruhoäntí konfrontáciu po
skytovala Marl!na Maixnerovtl svo;im detailne vybrúse
ným sWtlrnPnlm Beethouenovho opusu 110 - te; so
ndty, okolo ktorej sa pdr dnt predtým rozprtídila Zivá 
diskusia v Trenčianskych Tepliciach s Cyrilom Dianov
ským. v Maixnerove1 tnterpretócll odzneli l subtílne 
Schubertove impromtu - hudba, ku ktoref md azda na;
bliBie. Hosťu;tíce klavlrne duo z Bratislavy - Bva 
a Ttln Sallayovci st zl~kalo prehliadkou~ publikum nal
mä vitdlnym a aynamicky premysleným predveäenlm Ba
ne!iotJet Manželskej hudb!l a ntlročnýmt Varitlciaml na 
llaydnovu ttlmu f . Brahmsa. Oso/Jilntí pozornosť sl zas/ú
iii i citlivo tvarovanQ klavlrny sprieuoc/ Jany NtlcOIJ· 
ske; a korepetícia lia/Ice Poulove;-Ma;erske; vo vy
stúpeni ;edinej spevdčky prehliadky Alžbety Bukovacz
ke;. Z teJ polreclttllu vyniklo podanie Partkove;, pomaly 
už povestnet plesne, fesenn~ sttldo a cyklu piesnt MI
lenci od Aloisa Htlbu. v ktore; Bukoveczktl suver~nne 
prezentovala kontrastn~ polohy svoJho hlasu i umelec
kel koncepcie - subtllnt1 l qriku l exprestvny drama
lizmus. f/arf/stka MagclaMna Spicerovd a slovenskQ akor
deoni.~ta Tibor Rtlcz potvrcllll v Karloll.lÍCil Varoch ~vole 
zrelii muzikantsk~ kvality poclobne ako pdr ciní pred/tim 
11 Trenčtan\kych Teplic/ach. Pozoruhodntl l>olo i VIJ~ti.Í· 
penie organistov - Zdenek Novtll•ek a faroslafl 'ľwno 
sa nafpresvedčivej!ile zhostili skladie/J .~tíl'asnQch auto
rov (V. Wernera a 1. 2'timuJ naviac T1lma sa u_(jborne 
uviedol ako komorný hrdč v duu s t rúbkárom Vladi.s la
vom Kozderkom v dielach H. Purcella a G. Ph. Tele
manna. Szíčasntl tvorba dominovala l vo uýk:onoch flau
tistov - Vdclava Kun/a s exponovanqm szjtym t6nom 
a brilantnou technikou fM. Htlba, l. Loudovtl/ a Magda 
Ieny 7'timovef v osobitom dynamickom stvtlrnenl cl/el 
S. Prokofieva a J. PauPra. V Prokofievouef sonóte pre 
sólov~ husle v podani Pavla Prantla zaufal obditmho'l
ne vulu~ntí t6n. k!Jm v tnterpretdc/1 druhtlho husll~tu 

MlacMho p6dla - flŕlho Tomdska - muzlkantskd dra 
vost i lyrika v už spom1nanom stvórnent ntlroč11tlho 

ll. koncertu D. Sostakovtča. 
Vystúpenie Tria l stropolitanum sa stretlo u publika · 

s odozuou nafmli vďaka Mende/ssolmomnu triu op. 49 1 
tentokrdt v eSte lep§et tnterprettlcit ako v Trenčian

skych Tepliciach . a vysoke/ muzikali/e klavtnstu súboru 
Stanislava Ztlmborsk~ho. Nov~ pra'tskl} trio po uvedant 
Beethovenovho Tro1koncertu (na otvtiracom koncerte 
MP' 77 j prekvapilo zvukovou rovnoutlhou v Triu c mol, 
op. 1, L. v. Beethovena a ne:lpadilým stvtlrnením ~k/aci

by Milana Slavtck~ho - azda natzrelSleho diela spo 
medzi uvddzamích skladieb mladých skladateľov. K/Jar
telo mesta Brna sa tentokrtlt opä( uviedlo svo,ou pri
značnou črtou - subtilnostou vtjrazu a komornostotJ 
zvuku v clielach O. Flosmana a E. Zómel'nika. Kocw 
novo kvarteto avizovalo mimoriadny muukantsktí záži
tok u't prv!íml taktami Sostakovi(•ovho VIT. kf;arteta 
a Icl! hlasovti rovnovdha, zvukovtl llutnost l zreltl mu
ukall/a sl ubu/ú vel k (S pPrspeklívy. Koclanovci to napo
kon potvrdil' i vo~Jroutjm m1.~tudovanlm Dvoi'ákovl!o kltr 
vtrneho kvinteta A dur Is Borisom KrafnQm l so zaslú 
ženým "bis", ktorým d6stofne uzavrel/ tol!torot·n~ Mlad{) 
p6dium. l'ILAN ADAMCIAK 

A. Blli-..Ollf'C kd 

P. Vronskzj za pultom Karlllllotr>k~h' ,,,ntfn , f ( k~ho 
orchestra 

Klavu·ne duo manZelov Szallayovcov. 
Sntmky: B. Hoi'lnek 



13. PhDt•. Tibut• Sedlický, 
CSc. : Slovenská hudobná peda 

gogiko a jej hlavni prel.lstavl 
tell!l v rokoch 1919-1939. 

13. októbra 1977 (9,00-14,00 
hod.] 

14. PhDt•. Milan Kuua, CSc. : 

Václav Tnlich a slovenská 111: 
l.lohn(1 kultúra v dvndslatych 

I'Ol<O('Il. 
15. PhDr . Václav Hnlzkuechl · 

Zacintky !su Krejčiho v Brat! · 

sla vP.. 
Hi aďa Fii ltlváriuva : 1\ 

pro!J lpmnlike brathlHv~kélJo pO 
soiJenia Karla Nedbala. 

17. PhOr. Dana Jakubcová: 

Prore~or Strelec a jeho pnzlti 
vlsllckA estetická koncepcta. 

18. Ján Hrk: Vzmk orchestrd 
Racllo toumalu a jeho kult!'trnv 

dosnll. 
19. I gor Wasseri.Jerge t•: Osob· 

nosti ZH h lada teľskrj gcnerArie 
skladateľov a lntepretov slo· 
venskcj populárnej hudby. 

-o-

20. Emese Duka·Zólyominvá: 

Brattslavskl nást i·o1ári llJPdZI 

dvoma vojnami. 
21. PhDr. Milada Ladmanová, 

CSc.: Slovenská hudobnó knl· 

· · FESTIVALOVÝ VÝBOR BRATISLAVSKÝCH HUDOBNÝCH SLAVNOSTl 
MESTSKÝ DOM KUL TORY A OSVETY V BRATISLAVE 

Vl MUZIKOLOGICKÁ KONFERENCIA 
v rámci cyklu 

HUDOBN~ TRADfCIE BRATISLAVY A ICH TVORCOVIA 
na tému 

HUDOBNA KULTÚRA BRATISLAVY MEDZI DVOMA VOINAMI (1919-1939) 
Bratislava 12. a 13. októbra 1977 

Filmový klub, čs. armády č. 3 

PR OGRAM 

12. októbra 1977 (9,00-14,00 

hod.) 
úvodný referát: 
PhDr. Zdenko ováček, CSc., ve 
decký tajomntk konferencie 

Bratislavský hudobný zivot v 
rokoch 1919-1939 (hlavné 

umelecké a ideové tendencie l 
Refet·áty: 

J. PhDr. Ladislav Mokrý, CSc.: 

Podnety KSS v oblasti kultún 

·v~ prvej• vepu,bltke. -
- .1·2: DQc: ,PhDr. · jaroslav Jh· li · 
neJ<; ' l , D)'Sc.: Esteticko~tdeov" 
problemiltika vo vzťahu českeJ 
a slovens~e] .kultúry v dvadsin 

ly,ch rokooh. , 1 
t 3. ,Dqc. , PhDr. 1•Ladis.lav Bur· 
Jes. CSc .. : Es\etlka medzivojno 

vej , hudobnej ,moderny. 
4. Ingeborg S i~ková: Zmeny 

vj• 1 národnostnej a soctálnrt 

štruktúre Bratislavy· v dvadsln 

ttych .11o~o?!l a, Ich -odraz v ~tt l 

tcllle.~ " 
' . 

S. PhDr. Daniel Okáli , CSc.: 

Na okraj estetiky davlstov. 
6. Univ. prof. PhDr. )íi'f Vy· 

sloužil, CSc.: Idea čechoslova· 

kizmu a slovenská hudba. 
7. PhDr. Ladislav Lajcha, 

CSc.: Boje o národné divadlo. 
(dokumenty a pramene). 

-o-

8. ján Albrecht : Stylová kry~ 

ta ltzacw ~lovenskeJ mol.lern ~ 
medzi dvoma vojnami. 

9. PhDr. Jozef Laborecký: Bu 
jo o oporný rcal tzmus v dvad 

siatych rokorh v Bratt~lu ve. 

10. PhDr. V ladimir Clžik : 

Vzťah mestskej hudobnej škol
~ lludohnej dramatirkcj ukadé 
mte a pokusy o Ich zlúčonte. 

ll. M át·ia Gáborová: Pr P.nikH 

nie sov!Ptskych vplyvov clo hu 

dobného života . . 
12. PhDr. Naďa Hrčkov-á : liu · 

dobná kritika v Robotnickych 
novltlách (1909~1939 ). 

tura v českom hudobnom živo 
te v trldstatych rokoch. 

22. Jaroslav Blaho: Rozbor re 

pertofirovej situácie v opet t> 

SND. 

23. Miroslav Sulc: NaJV5' 
znamnejsl česk! speváci ako 
hostia opery SND v rokoc!; 
dvadslutych a tridsiatych. 

24. Ivan Ondráiek : Prv! oper 

nf speváci a ich pr!nos do hu 
dohnE:Ito ztvota Bratislavy. 

25. PhDr. Milan Pospiši l : FJO 
<lor Sa!Japln a ope1·a SND. 

?6. Doc. PhDr. Vladimí•· Gre 
gu t•, CSc.: Kongres Cs. spo lol; 
nosti pre hudobn O výchovu r o 

ku 1938 v Bratislave. 
27. PhDr. Jozef Tvrdoit : Ja 

nilčlwve kontakty so Slovákmt 

tnfomHicle podáva: 
MP.st~ký dom kultú r y a osvetv 

v Bra tlsl<~v!! 
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Svetový týždeň 
hudby 

Dr Narayana '\1Pnon - prezident Me
dzmárodne; hudobne; rady UNESCO. 

Prvy tyzdei1 oktOIJ· 
rtt má pre celti našu 
kul turn u vet·ejnosť 
usobitny akcent. Hu· 
dolmé rllanln socialis· 
lickélio Ccskoslovcn· 
~ka dosti1Vit sa do 
centra kult(t rn~clt ah 
tiVÍt V šlri>ich medZI· 
národnych relftCI<'ic!t. 
Z poverenia Mcdziná 
rodneJ hudoiJnfJJ rady 
( UNESCO J u vd' aka 
v~estrunnej podpore 
nu~ich stranfckych a 
slá tnycll orgánov 
nskutotitujc sa v CSSR 
v dfwch 1.-9. uktóiJ · 
ra ll. svetový týžde1l 
hudby. Gestor om a organtz;;,toront je Coskoslovenska hutlohná 
rada [predsedo n ltr. umc lcc•prol. Ján Cikker). ktorá takto skladá 
náročnú skítsku Hko orgamzntor a koordinator vsestranneJ rnpre· 
tentáCíC nasej hudcbncl kultúry pred medzm.:trodnym fórom. 

ldei:l SvE:tového týžaM hudby sa uskutočnila prvý raz len pred 
dvomit rokmi v Kanade. Východtskom koncnpcw bola snaha za · 
potil iluduhný potenciól knqlny, ktorú hosti valné zhrom1J ~d1:111e 
a kongres Medzinárodnej hudobneJ r<1d y, do konkrétneho zná· 
zom eniu, aJ..é mie~to ruá .JtudiJa v žrvoto jej spo ločnosti. Nu mo· 
delr JCUIH:I krajiny chce wcta MIIR zvyraznlt mieru aktívnej 
učast: hudobného umrmia 1111 duchovnom zivotr súčasnP.ho člove· 
J..a. Svc•tOV)' tyiclCII hudb'y chCe byt vsak l fórom nových podtH!· 
tov wunak pro mzvo1 huclobneho unwn111 v hostttebkej krajiiH', 
lednélk pro členské mírodné hudobné rndy. 

1\itnadsl<y Svl'tovy tyzC.:e,, hudby potvr!ltl 11ktuálnosť a ZIVIII.r· 
~~..hopnosť l!!jto idey. Mal za ctcľ vziJutlJť pozornosť o!JciúlnyclL 
miest pre potreby hudobného rozVOJU u ztskat väéslu murAlnu 
l materiálnu pomoc, nE:Jz mal hudobný zivol v Kanade doteraz. 
(Súdtac podľa dostupných informáci!, podunlo sa tento Ctef za 
uplynulé dva roky dosiahnuť v porozuhodnej miere.) 

úloho Ceskoslovenska ju v mnohom z!lsndne odlišná od posla· 
nia, aké plnil l. STli. Kecr su MqtlzJnárodnú hudohnt1 ntcla 
(UNESCO) rozhodla prijat uase PO?-Vanie (nai;im prottkanclidátuon 
bola Iludobn(l rada. NSR), vychádza l<~· bezpochyby z1totio.1 ~r: sme 
tuelen k t•a jlnou s neobyčajne bohatou hudobnou trodlciou a este 
rozvinutejšlm hudobným i t vo tom súčasnosti, a Je prihlwélo la a 1 
k tomu, že sa u nás hudobné umenie rozvlja v podstatne ocllts· 
ných spoločenských podmienkllch než tomu je v Kanade. Zlskai i 
sme takto možnosť p r áve v rokit 60. 'výt•očlu VOSR dembns.trovuť 
ceskoslovenský typ soclo llstlckej hudobno] kultúry, špecifický 
aj tým, že sa tu v rámci re lativne malej k rajiny organľcky spa
ja jú hudobné ku l túry dvoch nár!JdQv,. z ktorých slovenská . sa 
po boku svetove významnej českej hudobnej kultúry naplno moll· 
la rozvinú( Iba vďaka socialistickej revolucli. 

Ak po dvoch rokoch pr!prav predstupujeme pred nušu i me· 
dziná1odnú hudobnú obec s pocitom, žo sme všestranne u na 
vysoke] úrovni pripravil! právo z uvedených hfad!slt náš STli, 
je to možné Jen preto, ze sme našli veľkO pot·ozumenle u vóľu 
aktívne spolupracova! v celom organizme českej a slovensl<ej hu· 
dohncj kultúry. Podarilo' sa niím vytvoriť jeho koncepciu tak, ze 
sa kvalitallvno Uši od l. STH a v mnohom !stP. vtlači peCať Edei 
Svetového týzdt)a hudby 1 v rokoch budúcich. ' · 

V centre STH sú va lné zhromždenie a kongres Med~iuári•dnnj 
hudobnej rad y (Ml-IR .združu je 18 medzinárodných·.spcCtHilzova· 
l tých hudobných or ganizácii a 56 .národných : hd·aqbny.ch rÓd]. 
Prvá z týchto akcii sa koná v B1·atisl ave v diíocJ!''2.-5., okt-óbru, 
kong t•es v Prahe od 6.-9. októbra. Patričné m),e~to · zat.ljnlc a 1 
diskusia o Medzinérodnej 'll·Jbúne mladých lnťer·pre.tov,• k tor ú 
z poverenia UNESCO a MIIR už vera r_ol-ov Ol:g~n),tujerr~e v Bra· 
tisla ve. Sedemnáste valné zhroma?,denie o. i. položi z3kl.btly ' dal· 
~ich dvoch n·ibún špecllllizovaných na európsku a 'la l in~ko-ame
rickú ľudovú hudiJu. Nie jo p1·itom náhocln6, ~e · na slávnostnom 
i<oncerte l . X. - Medzinárodnom dni hudby, ktorý lakl'ečeno 
symbolicky otvára STH, zaznie kantfilll llymnus mieru od bullldt'· 
ského skladateľa Dimitara Tapkova, ktorá zvlťazilu v lanskej pa· 
r!zskej Medzinárodnej tribúne ~kladateľov . 

·Medzinárodná hudobn á racia prijala náš . nJvrlt, aby témou kon· 
gresu (vedeckým tajomnikom je d t'. Jiff Bajer, CSc.) boli proiJll! · 
my (tloh a postavenia interp reta v súčnsne 1 hudobneJ ku ll ú re . 
lslo n ám o to, aby naJVyšš! orgán hudoiJného umen iu po pt vý 
ru z vo svojej vyše stvrťstoročne1 histót•i i venoval sústreden ú po· 
zomos! tomu činiteľovi, ktorý je v centre vsPtkého hudobného 
diania, je jeho hlavným nositeľom. úlohou kongt•csu bude posúdi( 
napr. stav muzikologlckllho bádania problónJOv tnterpt•eta~ní:ho 
umenia, problémev mlt1dého nnstupUJl!Collo pokolenw, vzťahov 
medzi Interpretačn ým umenl m a . masovyml kotnun ika l'nyml prqs
lt'ted kaml , otázky pracovno·právne. psvciHJlog lcké, soclologrcl<~ 
ntd. Osobitná panelové d iskusia 1 sa bude zaoiJHrétť prohlt'!nlinnt 
tradičného Interpreta v Afrike a Azit. Na kongresP sa Aht fvno'! 
<:ltčastnla desiatky významných ilpec ialistov z rôznvrh krajin a 
pracovných oblast!, takže možno oôakllvať. ze to budP. nHJSÍl!otre
denejsi a naj lepšie organizovaný kongres MHR. 

Je prirodzené, že STH mus1 mať ťazlsko v hutlolJnýriJ podriJa· 
liach. Našim zámer om bolo zapojiť clo STli r el ú našu vlasť. VSi!l· 
ky jej hudobné centrá, p rofesion ál ne koncertné a hudobno sr:é· 
nické (tstovy, rozhlas, televlzlu, l(ramofónový pt•ie(llvsel, hndohné 
'mítZ(;á atď. a zámer sa podat·llo realizovať tukmet· típlrP Si 1·okil 
paleta podujati musela ma( svoje dominanty H tie sl:l súslrPdllt 
do miest,~ kde sa odohrávajú valné . zhromai.denir a k9ngres MHR 

(Pokračova11ie 1)1'1· 2. str. } 


