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1e io ako prebudenie zo sna - aspoň
'mne to tak pripadá. Začalo to pred ro·
kom, keď sme z k rehke j ociel'ky novej
spol očen sk e j skutoč!WSti z ačali vykresávl:lť iskry myšlienok a plánov o našom
zväzovom spoltmaživaní. Boli sme akísi
horúčkovití a trochu i naivní. Ghŕlili sme
slová štruktúra, federalizácia, ľudské
práva, r ehabilitácia. Prešiel t akmer r ok,
o celé k olo za víťazným časom dobelzlo
udych čané ôsme č í:slo Slovenskej hudby
a prinieslo závan tých čias, atmosféry,
ktorá nám dávala starosti, ale a; mož·
nosť v eri ť, že sa ich zbavíme. čo možno
dnes pr idať k rok sta7'f]m úvahám o štruk·
túre, zmysl e a náplni Zväzu skladate·
ľ ov? čo st môžeme a musíme pov e dať
v t oto siué, pomal y vst ávajúce r á no, do
kt oré/zo sa prebudili naše predstavy a
želania, aby zápasili o miest o na d en·
. nom svetle? Mnohé z n ich sa st ali - či
stávajú sk ut očnosť o u, n iektoré zostávajú
predbežne l en re alitou . Na Zfazde tesko·
sl ovenských sk la dateľ ov vznikmí sam o·
statné zväzy. Pofdeme sa do Prahy tba
rozlúčiť? N ie ;e to málo? Kom isia pre
novt1: štruktúru Zväzu pripravil a pre sl ovenský zjazd , k tor ý má · byt lmeď po
1
pražskom " rozvode' " ·náurh· novélw štatútu: na r ôzllycll svh ôdz ach sme o 11om
do nekoneč na diskutovali, b r úsili h o, pí·
lili s l áskou atva , ktorý synovi al e
hlavne sebe - l epí nového šarkana. N e· .
zabudli sme si al e podebatovať o smere
a rýchlosti vet ra, kto rý n á m šarkana
zdutlme do rJ ýsok? N ezau j í ma n ás, k to
bude dolu d r žať koniec povr ázk u?
Nedármo som st v zt1:fa l ef chvíľ ke , ka·
ely sa mi zdalo, že moja hlava u ž nikdy
nevyproduku je niL', čo by sa podobalo my šlienke, otvoril knižku s Jeffer scmými uer·
šami. !!J>j'a z nic}l ;e sntiä' k1•aj.~íc11 ako
tt?)), ktor!í budem ' c i tovať, n o cWm, te
veclie kúsok:, ba ku s ďale; od mo;tcll
otázok:
" ... A pokiaľ ide o nás, l nesmieme
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Otvárame diskusiu
o estetickej výchove
Myšlienky
pre mimoriadny zjazd
Schulwerk
pre naše {~cti
Pred Bratislavskou
lýrou 69
L. Berstein

o .Beethovenovi

čo

od nás
očakávate?
V úsilí čo najobjektfvnejšie vyhmatať
širokú· , , problematiku s lovensk ého · lmdobného života, ' oorátili sme sa - ' hri e'cľ
na začíatku -našej 'činnosti · - na zodpovedných ' pracovníkov ·našich hudobných
inštitúcií; ako ·aj tvorcov a interprétov
s · nasledujúciini tro'ma otá zkami. ktoré
sa us ilu jú z i stiť najzáva žnejšie problémy.
, .
l . .čo o čQkávate od nového hudob·
oého ila$op \su?
2. Ktoré otázky nášho iludobného
života pova~ujete za najpálj!ivejšie a ,
potrebné, aby . sa časopis nimi zaobe·
ra!? .
.
3. čo .považujete za na jdtiležitej·
ší organizátorský p.roblém v sloven·
skom hud obnom živote v rámci no·
vého federatívneho usporiadania?

•
'· 1. Očakáva m, že bude objektívny a
nebude preferovať nifakú skladateľ•
skťt skupinu ani i ednotlivcov, al e bude slú!tiť predovšetk .7Jm pro paqácíi
cele; sloven ske; hudobn e/ tvorby.
2. Aby ·sme našu verel1wsť vľac o•
, bqzni.!JJWI{f.!l.i... s dianí r,n , náS bo hudobného %ivota a našich 'jiroblémov a ne·
povyšovall menej dôležité za hraníi.'né
akcie · nad ·naše. vf}znamné po dufati a.
3: Aby 'časopis pomohol nájsť plné·
lzo· u[Jldt neriia · slovenske; tvorby ; tak
u n ás. ako a/ v · za hraničí: A nakol'lco
to · bude·· možné,· aby pomáhal z1slc ať
návštevní kov do · našich divadiel i na
koncerty.

sa uz mysfon sú streďovať iba na se·
ba, l musíme trochu menej podliehať
čis to ľudsk ým hľadi sk ám a získať l takú

Tibpr Andrašovan, zas !. umelec

Úvaha pred
mimoriadnym.
zjazdom

žiť

prak t ik v t onľio smere. Co však · tomu
a podobným vec iam. môže zabrd n iť?
Jedine to, ak okrem t oho " vie dela t" sa
budeme clr žať i t oh o "ne ml če t" , a k budeme viac ako úspešní egoist i , ktor í sa
IJenávidia alebo ohovátafú., Naučila
hesla, k t orú vymysl el televí zny publ i cis- li'
nás to predsa nedávna · skúsenosť: · pr iata Kantúrek: " Víc d el at, ale nem l· l"'
tel'stvo a porazumenie nie 'je ·.n amáhavý
č e tt" Kred i ť Zväzu vždy · získala a bude
J!xus, je t o obr a n a.
·
· ·
:
získavať h lavne úspešná túorba. ·SkladaPravda, ľudia st1: dnes ·iní ako pred ro·
telia či interprétž m ôžu byt dobrí a
k.:om. Nejednému peknému gestu u ťal r uúspešní, 1 keď sa n enávidia , alebo ohoky zlý čas. Myslím ale, že to · nie ;e ·
vára;t1:. Okrem toh o · v eľa z trenie · minu·
dôvod k to mu, aby• sme ad acta · odložili
losti zavinili neprimeranosti v štruktt1:re
l svo; projekt spoločenstva ľudi, ktorých
a vytýčenom poslaní Zvä ~ u . Dódnes · j e
okrem stavovských záujmov ·združu je aj •
naprikl ad n ejasná koncepcia straníckej
snaha porozumieť c agónii svet a a · prelzl ukultt1:me; politiky ·a · vz ťahu straníckeho
šiť iu zvukom wnenia a sPo:lupatrtč~iosti,
centra ku Zväzu a k lwdobnei kultú r e
-{ ľudi , kto rí chcú žiť s v o ; e my š l ie n vôbec. V erme, že sa nenáfde nikto, kto
by otvoril . Pandorinu . skrinku starých
JURAJ HATRIK

1.- 3. V elmi sme sa tesili n a náš
dva/týžd enník , veď · o hudobnom ži·
vate denní ky a týždenní/cy r ef eruj ú
len občas; bolo jasné, že potrebujeme
tribúnu na diskusiu , vy jadrenie svoj·
ho názoru, rza výmenu myšlienok. Bolwziaľ · sa reali zácia · časopisu ·usku·
točií.uje v tr ochu smutnel dobe, kedy ·
ľudia volai ikt po zákl adn óch obči an·
skych · ·slobodách sú · .,pravie,ovými
živl ami", takže nie so nľ presvedL'e ný,
že časopis · môže byť ozat t ým , po
čom sme tríž tli. Al e i tak 1e ieho povinnosťou byt anga'iovaným, ·a· aspoň
pokiaľ· t o .,realita" · dovoZ!, · bo/ mJať za ·
to, čo ted ine ospravedl ií.u i e naše pot·
kýr1an ie sa · po t omt o sl za,Jom tJ.dolí:
za našu, pravdepodobne · nesplntteľ nt1:
túžbu po ·kra/ !lom a ľudske jšom sve·
t e.
'
Ladislav .Kupkovič, hud. skladateľ

svoje 111Yšlienky

sebadôveru, l akú má skala a oceán ,
z ktorých sme stvorení . .. "
Na tejto myšl ienke je mnoho zaujímavého. Nes t1:streďovať sa iba na seba.
Získať sel>adôveru. Antagonizmus egoii ·
mu a sebadôvery .. . Nový šarkan nám
nebude lietať, ak ho hocako umne poz liepame. Je dobré, že sme si lzo zl epili a j e
za tým kus dobrej práce. Vol ení funk·
cionári n ebudú sice platení, ale ani prefažovani administratívou, schôdzami; sekcie budú samostatné, výbor bude parttný,
menejčlenný, pružnejší, budú spontánn e
vznikať tvorivé skupiny, nebudeme m usiet zívať o ranných lietadlách smeŕu iú ·
cich do Prahy. Ale napri ek tomu všet·
kému si myslím, že t o hlavné nás ešte
iba čaká, pravda, ak budeme v úsilí dô·
sledni a postŕhame dr ôtené pl oty okol o
soofich zalzrádok a nalzradlme i ch živý mi, cez ktoré návštevník sice asi ani tak
neprekročí oveľa častejšie ako dverami
v tých drôtenýc/2 , ale aspoň k nim bude
môcť privotiat. A keď k n im niekto ani
neprikročí, tak nie preto, že by nesmel,
alebo sa ost.í}chal, a l e preto, že sa mu
jednoducho n ebude pozdávať vôiía al ebo
ba.
Egoizmus a sebadôvera. Neviem si na·
príkl ad pr edsta viť, ako budú v znikať
ozajstn é tiJorivé skupiny, kým nepreko·
náme v zdialenos ť medzi týmito dvoma
bodmi, Sú toti ž od seba ďalej, ako by
sa zdalo. Veriť v seba by mal o znamenať: ver it i dr u lz ý m. Veriť · i c lz pria·
teľstvu alebo apozícii. Len si z fešitného
egoizmu n e lzrať navzáj om divadlo, aby
to nedopadlo tak, že l en premaru;eme
kulisy zo st ar é; · frašky s mnohými pre·
vlekmi.
Ľudia stí dnes iní a ko pred rokom.
l v našom Zväze. Nejednému peknému
gestu uťal ruky zlý čas. Ani reči o štruktúre, federalizácii, ľudských právach a
rehabilitáciách n eplynú dnes · z úst tak
ľah ko a s c huťou ako vtedy. M ene;
hovoriť a viac pra co vať zvykne sa
zvonku a zhora komentovať takýto .pocit. :
Prikláňal by som sa k modijikácii tohto
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Kam.eň

do
vody?
NA[)A· HRCKOVÁ

.

Výchova rudf k umeniu .ie jed ným z velmi ·'pti l ~iv'ých ;
d nešných problémov, o 1\torýc h s a t e.raz d os ť t:asto
d iskutuje. Dnešný č lov ek je tak zaneprázdnený denn ými
povinnos ťami .a s taro s ť ami, že · na konzu máciu '· umen ia
mu zostáva min imum čas u . A napriek tomu·.' n ep rest al
umenie por reb o v a ť a uv e domovať si jeho význa'm , d ok onca technické k omunikatívne prost ri edky, ktoré má
k ·d is pozícii (rozhlas, kino, televízia, gramo fón a podobne), ho ním s tále viac a viac obklopu jú. A tak sa
umen ie konzumu je iná č ako p redtým: rýchlejšie, vo
vä čšom množs tve, tak mer v cele j jeh o šírke a vývoji,
v dokonalých reprodu k ciách a techn ických prevedeniach, súčasne s mi nimálnym aktívn ym p rispením kon zu men ta. Amaterizmus bol v dôsledku toho - najn'! ä
v hudbe a výtvarnom umen í - po tl a če ný na m inimu m.
Stratilo sa množstvo príležitostí k zborovým a iným
amatérskym speváckym pr odukciám pestovaným v mi·
nulom storo1ií, zmizla po lr nba n ah r ád zať nedos tatok pri ·
ležitostf styku s umen ím, jeho aktívn ym pestovaním
a sme - naop ak - po ~ taV(·: nf prec! ú lohu, ako zvláclnur
nadby tok.
·
Pokles aktívneho pes tovania múz nesieme ť až ko, lebo
tento spôs ob obcovan ia s umen ím um o žňu je č l ove k u
oza j ten najintímne jší vz(ah k nemu. Môžeme však za tvárať o č i pred tým . že cl nes jmlnoc!ucho n iet na to
č as u a že vä ~ši n a z nás nami es to úmorného " lúskan ia "
nôt si .radše j pustr perfe ktnú nah rávlm Mozartove j so náty? Ze ľudi a !:>i •iom a nebromarlia svoJ e k resby, ale
majú · na ka ždom kroku možnost spo znať · vynika júce
( Pokra čo vani e na 3. str. )

1. Predor>šet k.ým by som vymedzil
p6sobnost a št r uktúru nového časo
pisu,. aby sa jeho náplň nekryla
s existu túcou Slovenskou hudbou. ŕlu·
dobný žiiJot si · predstavujem akc po•
hotového qlosátora podľa možností
všet kých !zudobnýcl! akcii na SZo·
vensku, mal by sa rJenovať aktuali·
l ám, r eportážam a pod., t e,da t o mu,
čo tvor í náplií dobre vedených, modem [Jclz n ovín. Vzorov na to máme
už v in{!Ch oblastiach naclostac. To
zase neznam ená, že by Hudobný ži·
vot ·mal byt · akýmsi kal endárom, alebo štatistickými novinami. Treba zachytáv ať h l avne čerstvú problematiku, otvoriť a ; širši u d iskusnú tribúnu, prevetrať názo'ry rôzneho, hoc ai
protichodnélw dru hu, čo dnes IJ na·
,~ om hudobnom ži1Jote akosi chtjba.
l ednu z popr edných r ubrík by so m
venoval problematike hudobne; výchovy a hľadal v tomto smere vrthovu /úce koncepcie.
2. Sú zhruba tri: l. r iešenie aktív·
11e; ·hudobnej zaangažovanosti sl ove nskéh o viclieka, 2. ri ešen ie prob l e mati~
~ ky hudobne; výcllouy a cel kove i hu~ dobného školstva: 11ie však do omr z zen/a deklaratívn e, 'I l e •wchádz ať

<
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(Pokračovani e

na 2. str.)
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zo str.
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Myšlienky

praktické, účinné prostr i edky, 3. rte~enie pružne/ propagácie slovenskej
hudby.
3. Tento probMm vldtm v obsahu
bodu 2. - teda nie Je to ani tak
problém inštitúcií a organizácií (Zväz
a pod.], ale skôr zd.u/em a aktivita
každéllO tedtnca, pracu;aceho (! ob·
last! hudby.
Dr. Ivan Hrušovský

V rušných augustových dňoch som sa
pokúšal bez hóroskopov a astrológov - vyhodnotiť našu politickú situáciu a nájsť pravdepodobné alternatlvy
ďalšieho vývinu u d alost!. Už vtedy bolo
jasné, že bez kompromisov sa v blfzkej
a možno i ďalšej budúcnosti 1 nezaobideme a že náš politický život čaká v dôsledku toho krízová situácia.
Poznáme mnohé výroky klasikov marxizmu-leninizmu o dynamike spoločen
ského v:s;voja, v ktorom nové a progresivnejšie zápasi so starým a odumierajúclm. Bez tohto večného procesu. ktorý
reprodukuje protireče nia , n iet života a
pohybu vpred. Umenie diagnózy bolo rozoznať tieto sily pomocou analýzy konkrétnej spoločensko-vývinovej situácie.
Zrazu sa však stáva takýto hodnotiaci .
ro'z bor pre kohosi nežiadúcim. Ak sa
u nás v:s;raznejšie prejavuje diferenciácia
náhfadov a postojov, jedna skupina z(tl':astnená politického zápasu využiva rôzne sily k tomu, aby sa nemusela naz:s;vat pravým menom. Pre ňu je výhodnejšie upraviť základnťi tézu ut'::enia o
spolo~osti tak, aby nebolo jasné, kde
je znamienko kladné a kde záporné, čo
je nové a čo odsťidené na zánik. Hovorf
sa, že tu ide o nežiadúci a n e bezpečný
rozpor dvoch názorových skupin v s tran e, štáte, spoločnosti. Bez klas ifikácie.
Alebo dokonca tak, že čo sme právom
p ovažovali za nové a plné perspektiv, to

kaf.d~ho
novovzntkafúcého
sa obyča;ne v!dy FJera oča·
kárla, predovšetk{jm to, že splatí určitý dlh a zaplni chýbaj(lce medzery.
V oblasti hudobnej publicistiky ;e na
Slovensku sttudcta obzrJUlMt neutešená. Doteraz bolo málo priestoru a
možností venovať sa hudobnej problematike rl celel tel šírke. Mesačník
Slovenská hudba bol v nezávideniahodne/ situácii; všetky "mank,á" sa
hromadili na teho konto. ]eden ča
sopis v~ak pri sebalepše; snahe ne·
môže saturovať všetko.
Naša hudobná verejnosť azda na;vtac pociťovala nedostatok tnformd·
cie o hudobnom dtant doma i vo
svete, poznatkov o tom, čo vzniká v
oblasti hudobnej tvorby, čo odznie·
va na koncertných p6diach a v akom
prevedeni atď, Teda od nového časo·
pisu sa právom očakáva pohotová,
podla potreby t podrobne/ilia (nielen
glosovitti.) tnformti.cia o hudobnom ~i
vote, ďale! propagdaia dobre! hud·
by, tJI u~ tde o diela alebo tnterpre·
tačné výkony. Toto predpokladá se·
rt6zny, kritický prtstup k tfímto ta·
vom. Teda prava, odborne fundovaná
krtttka ·rntelen referentski! glosova·
nie J by tu mala a mohla nájs( ko·
nečne svoju platformu.
2. V slooenskom hudobnom !tvote
je hodne pálčivých probU!mov a tažko povedat, ktor{} z ntch je najpdl·
čtvet!lt. Na strdnkaah nového časo
pisu by st podla môtho ndzoru zv!}·
šentí pozornosť zaslúžila problematika, vynťfratt:tca sa z korelacle troch
zd.kladn!}ch menorJaterov hudobného
života: dielo - lnterprét - konzu·
ment a to ~ hladtska skúmania zd·
u;mo~, požiadaviek a potrieb posledného. Hudobno-soctologlck'!} v'!}skum,
ktortJ sme doneddvna zaznávali a
podceňO!JQli a ktor(J sa u nds v po·
sledntích l'okoch znova rozbieha, po·
skytne iste vera zaufímav{jch Informácii a načrtne naliehavé problémy.
v tetto súvislosti te treba znova zd6razntt nutnos( zamerat pozornos( na
pro.b.lém.y, hudobne/ osvety a prob.Zé·
mr/ hudobno-pedagogické. Nový časo- .
pis sa bude m6cť tie~ zasadiť o realizdciu {doteraz l en v ref erátoch a
rezolúciách proklamovan'(Jch) pož!a·
daviek nutnosti systematickej a cieľa
vedome! hudobnej vfíchovy.
3. Federatívne usporiadan ie dá azda
väčS ie
možnosti take! organizáci!
ná!ílzo hudobného ' života, ktord by umožnila h7adante nov'!}ch ciest a fo·
r iem ešte rozsiahlejšieho prenikania
hudobne; kulttíry všade, at mi mo kul·
ttírnych centier.
Dr. Viera Donovalová, CSc.

1. Od

ča sopisu

e

V ženeve uviedli na jeseň málo hrana operu Ernsta Blocha Macbeth,
ktorá je druhým n ajznámejším opern ým prepisom s lávne j Shakespearovej tragédie. Dielo m a lo p remiéru
ešte v roku 1910 v parížskej Ko'mi ck ej opere. V ženevskom naštudovan í
vytvorili hlavné úlohy Inge Borkh
( Lady Macbeth) a Nicola Rossi-Lem en! ( Macbeth).

e

Významný
wag~erovský
t enorista
Wolfgang Windgassen sa v marci
predstavf ako režisér. V Královsk e j
opere v Kodani inscenuje Wagnerovho Tristana a Izoldu.

e

V rámci operných podujati Divadelných dni v . Regensburgu, ktoré sa
bud(! konať od 21. aprfla do 6. mája
po d mottom "Str etnutia s Prahou a
Bratislavou" , odznie premiéra Cikkerovho Jura Jánoš ika.

e

Zn ámy americký operný skladatefi·"'
talianskeho pôvodu Glan-Carlo Men,otti režíroval n a · sklonku u plynulého roku v HambuJgu Donizettiho

čakáme

by sa rado označilo ako negatívne. Koni·
promisy? Nie, pokus znásilňovať skutoč
nosJ' tak, aby sa najprv stratll! hodnotiace znamienka a aby sa potom zamenilo kladné za záporné - a naopak. Ak
naša spoločnosť nenachádza dosť pochopenia pre takéto zámeny hodnôt, sťi tu
naporúdzi vinníci: možno všetci, čo bránia zdravý rozum, ale najmä tlač a masové komunikačné prostriedky, ktoré sa
obviňujú z vyvolávania napätia, nepokojov. Zamieňa sa tak následok za pričinu,
pretože sotva by u nás niekto uveril, že
iba noviny mohli spôsobiť také nepokoje
v spoločnosti , keby tu nepôsobili iné
faktory.
S úžasom som nedávno sledoval muža
na obrazovke (ide o V. Nového, pozn.
red.), ktorého výklad sa podobal kúzlam
zamieňajúcim hodnoty. Zdalo sa mi neuveriteľné, že sa mu dáva možnosť havorH práve cez tie - aj ním ohovorené masové komunikačné médiá. Na druhý
deň sa potom muselo niečo z jeho vý-.
povedí úradne dementovať. Tu už potom
nejde ani o kompromisy. Kompromisy s(t
možné azda v politickej praxi, ale nemali by byť pristupné v osobnej etike
občana, človeka. Ináč hrozi morálno-politický rozpad spoločnosti alebo upadnutie do lahostajnostl. Jedno i druhé je
pre nás neprijatefné, bol by to pre naše
národy priUš velký kompromis a nová
prfležitosť rozpťitať hru o ich osud a
svedomie.

buffu Don Pasquale. Kritiky sa zhodli,
že r éžia, hudobné n aštudovanie
i
jednotlivé sólistické výkony boli n ekaždod enným zážitk.o m a insenácia
predovšetkým fantastickou pastvou
pre oč i.

e
e

e

Dtisseldorfská opera uvedie v teJtO
sezóne miesto pôvodne ohlas ovaného
Dessauovho Odsúdenia Lukulla Janá č .
kovu operu Z m ftveho domu.
Od l. januára t. r. začala pra covať
štátna filharmónia v Košiciach. Šé fdirigentom je Bystrík Režucha a ria ditelom prom. historik llubomir Cížek. Prvý koncert bude 16. aprlla t.r.
Sll .traja, pochádzajll z Grécka, "doma " sú teraz v Anglicku a volajú sa
Aphrodite 's Child, občianskymi m enami Vangélls Papathabasslou, Dem!s
Roussos a Lucas Slderas. Grécka bo. h'y ňa krás y Im zrejme z vďačn osti,
že po n e j nazvali svoju skupinu, pomohla. V Anglicku sa ve lmi populárni a známi. Grécky folklór v beatovej llprave má ú spech.

odpoved

OD PRACOVNIKOV IDEOLOGICKl!:HO ODDELENIA SKV KSS V B. BYSTRICI

1.- 3. Te!ltm sa, že slovensk'!}m hudobn'(Jm kruhom sa podarilo utvor iť
podmienky pre vyddvanie dvoft'!}ždennf.ka Hudobn'!} život. Bola by som rada, keby tento dvoltlíždennik pl nil
funkciu hudobn'!}ch novín pre tak št·
roktl čltatels ktí. obec, ako te to na
Sl ovensku l en možné. Na§e hudobné
časopisy tati! sleduft1 zdutmy vlUJ!ltnou vysoko odborne kvaztftkovanrJch
čitatelo!J. Očakdvam
teda, !e vdN
'dvoft'!)!denntk ndtde re~ zrozumttelntí na§ef hudobne! mldde!t, fant1škom
hudobného umenia, ale i všetkt}m
profestoniiln.ym hudobntkom. V slovenskej' hudobne/ žurnalistike p6tde
teda o priekopntcky čin. Zeldme
uám, aby sa vám tento č.in vydaril
u zdutme slo!Jenského hudobn~ho !lvata.
Za na;pr::llčivef§lu ottizku ndlilio 1iuäobného litvota pova!ufem otdzku preklenutia dotera flie; prlepastt medzi
tvortvgml hudobngml umelcamt a hu·
dobnf)m obecenstvom. Bola by som
rada, keby ste nezabudlt na na/lu hu·
'dobntí mldde!, na !tlakov Ľ!JU a kon·
zervatdrlt ako na Jadro perspektlvneho hudobneho obécenstua.
NovTJ drJoftfífdenntk by sa .mal stat
a6leWl}m organtzaf1nt)m i!lnltel'om v
hudobnom !tvote na celom Slovrmsku, nielen v Sratlsl-aue. Mal by ro·
gtst rovaf tednotltulf . udalosti a ted·
notllrJ~ probl(jmy
hudobn~ho !Ivota
vo v§etk.Qch slorJensk{jch mestd.ch,
meste{} káCh (a sndtf al dedtná.Ch},
mal by mobtltzovat srJofe Cttaterstvo
al v trJchto mlestac11. Keby sa vdm
podarilo tvor/Do odpozorovať prfstup
!lportových norJin k !Jportonel proolG·
mattk e, kt?b!J ste vedel! zatnteresooat ""'
s!Jof!Ch č!tatelov, ab.!J boli prt ka!· """
d(l/ zau1tmaoef 11udobnet ud.alostt, .~
spl nili by ste to, f1o nd§ hur.tobnrJ ::t:
žl rJot bezpodmMnečnP nnrrebule.
.
M6rla Potemrovl

z
<

Na konci minulého roka vypracoval kolektív odbornikov velmi podrobn~
a konkrétny plán dlo h v spojenl s perspektívami rozvoja hudobného života
v kraji. Plán mal s lťižiť potrebám SKV KSS. Ako sme sa dozvedeli, jeho pôvodn é zn enie bolo zoškrtané na minimum. Radi by sme vedeli priamo od
zodpovedných pracovnikov ideologického oddelenia SKV KSS, čo mienia v t ej·
to oblasti robiť, ak ťi aktivitu vyvinllť, aby s a aj z ich kompetencie bohatšie
rozvinul hudobný život na vidieku. Ak sa má zostať pri doterajšej prax1
zbieran ia informácU pre informácie, potom je zbytočné aktlvizovaf široký
okruh spolupracovnikov. Táto pr ax bola bežná v minulých rokoch a n er ad í
by s me, a by sa opakovala. Uvedomujeme si ekonomick é potiaže pri real!·
zovanf p lánov v kultťirnej oblasti, a le napriek tomu s me presvedčení, že
hudobný život n a s loven skom .vidieku by potreboval n eformlílnu a nepapierova pomoc a j od strantckych orgá nov. Prosime vás , aby ste v tomto zmysle pochoplli n ašu otázku. Teštme sa na skort\ odpoved.
- R-

'
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O NÄVŠTEVNOSTI v divadlách hudobného typu sa popísalo toľko nepovšim·
nutého papiera, :le v šetky slová na·
vyše sa mi zdajú byť nosením dreva
do hory. Pisatelia podo bných riadkov
bijú na všetky strany: do obecenstva,
dramaturgie, sólisto-v, do nepríťa:i:livosti
a nesvetovosti našich, operných scén ..•
No najmenej sa spomína to, čoho ne·
máme asi vôbec: dobrú a ítčinnú, do . očf
bijúcu reklamu. Prax v divadlách je
obyčajne taká, že pred premiérou sa
vyvesia na hlavných uliciach a ich nárožiach plagáty so štandardnou a nie
vždy výraznou úpravou. Kto má záujem
všimne si ich, ostatní popri nich
prejdú bez záujmu, hoci by sa tu obja· .
viii aké koľvek mená sólistov alebo názvy
diel.
.
Dočítala som knihu Kamila Bednái'a~ ·T·
Amer'ick:!í- manažer Mer le Armitage vzp~~q
mfná. Možno sa v nej dozvedieť o k()IO·.
to č och, ktoré vedel tento obdivuhodne
všestranný a podnikavý ob chodník [a v
tomto odbore skutočný umelec) rozkrú.
tlť okolo celkom neznámych spevákov,
čo sa práve jeh o zásluhou stali sveto·
vými a slávnymi aj keď nemožno
poprieť, že im nechýbalo nadania a všet- ·
ky ostatné predpoklady potrebné ku slá·
ve. Americký manažer nezailinal v tzv.
profesionálnych podmienkach jeho
kariéra začala n a začiatku tohto storo·
č ia, v detskom veku reklamy. A predsa
dokázal urob iť zo svojho povolania sku~
točné umenie, v ktorom pravdaže Iš lo o zisk. Ale ten nemožno zlskať, ak
za vecami n esto jí záujem a skutočné
nadšenie, sila osobnosti všestranne vzde·
lane j a rozhľadenej , ktorá vie, ako vo
svete bežia veci okolo umenia. Píšem e o
n ávštevníckej k ríze a zabúda me na nie čo, čo je zákla dom úspechu .v mo dernom
sveto. Na dobrú a in teligentn1i, no nie
šedivú reklamu.
-uy-
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Dva pozoruhodné stroje
Mal som poteSento zozndmtt navzdfom dvoch pozoruhi:Jdn(Jch intelektuálov.
"Rijntgen, Std.tna klinika."
.
"Magnetof6n, gr amozdvod.y."
VIdel som, le nebude rahkiJ nd;st styiJnrJ bod medzi nimi. Pokúsil som sa
vyvolat rozhovof' a obrdtil som sa k r(:lntgenu. ,,Vašou azohou te •••"
"Htadteť do vntltra tlel."
,.Ja htadtm do vnátra diel," porJedal magnetofdrt, a všetci sme sa zasmiali ml·
movotne/ slovne/ hrai:!ke.
"Ide o tnterpretačniJ diela, ktor fi u nds vytvára/tí. umelci," ' doplnil magnetofón.
"Hladáte v tltrobdch choroby?" pgtal sa rčJn tgen.
"Nehľadám, ale, ~lat, nachádzam."
"Lwcdoie, trakttlry? • • •"
"Ano, luxdote i fra k tO.ry. U nás sa im hovori kiksy."
"BOva to neradostnO pohtad, !)šak," povedal r(:lntgen, "našťastie sa pacienti na
sntmkach nepozndvafO.."
,,Ant mott k lienti nechctí. (!asto verU, :!ie ;e to tah dielo, ktoré som na snimke
zachytil."
.
" Zrejme sa vám umelci vyhýba /O.."
" Naopak," povedal magnetofón, " chodia k nám radi. Priamo sa k nám hrnú."
"Zauflmavé,' dumal räntgen, "ku mne idú l en z nutnosti. Ak už majtí chor:;by,
túlia po tom, aoy som ich odhalil. Nechcú sa dostať predčasne na večnosť.
" 'J'u te diametrálny rdzdiel," povedal magnetofón, " moji k lienti stce ttež t ušia, že
mattl choroby, al e boli by radšej, ke1Jy Yam ich neodhalll. A chodia k n ťim prár;e
preto, aby sa na ve {}11o sť dostali.
RozlCttlli sme sa a ja som vyprevádzal ka žd.e!za ZVláš ť, preto íe obidvoch veľmi
potrebuJem.
ll .J a Ii .u r.n l k

......,..,~

\fAM RADA mladé obecenstvo. Tých i)llt~
násťroi!ných chlapcov a dicvl:at<í . kfoŕf
v náhlom opojení vykríknu hoci' · m~no .speváka. Nič viac, žiadne "bis" alebo
"opakovať" iba meno. Alebo sa zil~
dvihnú a odídu, keď sa im niečo ne".
páči, zapískajú si a zabúria, hodia n11
pódium niekoľko kvetov, dr obné mince,
za ktoré si isteže žiaden spevák auto
nek1ipi, ale možno si jednu-dve zodvihne
pre šťast ie. Nehovorím, že podobné cho·
vanie teenagerov by malo zakotviť na·
príklad .na koncertoch tzv. vážnej hud•
by, hoci by som to aspoň raz chcela
zažiť v dôstojných sálach s nemenej
dôstojným publikom. Aspoň raz . . . Roky
však utekajťi, som utlieskaná, pretože
nechcem vypadnúť zo spoločenstva tajných bratov a sestier, ktorí s opovrhnu.
tím hladia na ka:tdého, kto nechá ruky
pokojne zložené. Raz som na l<nncerto
slabúčko zapískala - skladba i jej pred·
vedenie bolo skutočne podivné - ale
vyslúžila som si od okolo sediaceho
obecenstva hlboké opovrhnutie. Počula
som dokonca poznámku, že dnešní mla· :
d( vyšli z hlbokého pralesa. Pote·
šilo ma iba to, že som mladá. Odvtedy
však nemám príliš veľkú odvahu na du.
panie, kričanie: "opakovať" alebo: "fuj",
- som predsa medzi inteligentnými po·
sluch áč mi , ktorí si zaplatili za to, aby
tlieskali do zbláznenia aj vtedy, ak v
sále odznie hravo zam ýšľaný "Sextet
oa pamiatku troch padlých mačiek u
Varadina". Ale na názve nakoniec nezáleží - moh la by to byť výborná skladbička, ten Sext et . . . Vžívam sa pomaly
do úlohy príslušníka strednej generácie.
Nie je to najprí jemn ej šie. Dlane mám
celkom zodr ané od potlesku.
-uy-

KPÄŤDESIATKE

Jánovi Albrechtovi
Keď2e tvr dá r ealita veku dolahla 1 nH Tvoju muzikantsk ú
h lavu - aj keď to n emus 1me
brať celkom vtlžne predsa
sa tešfme, že 'l'a zastlhlu v pi·
r.om pra covnom eláne, optimiz m e i humore pre ľeba tak pr!zn al!nom,
Tvoju zá s lužnú či nno s ť v hu·
dobn om dian! pozná me všetci.
No n a jvzácnejš ie p r e nás je,
~e popr! hudobnej p alete, ktortí tak b ezp ečne ovládaš od
Orlanda Lassa až po n á šho Lac.
Im Kupkovl ča , d omin uje v Tebe
s tlile s úlad a ľud s kosť, ktor á
h re je pri k aždom s tretnut!. Bo·
da j by tak bolo i v te j cľal šej
pa ť des ia tlw !
Za priate ľov

z Konzorvatór!tl _

Tvoj
Albfn Vr tel'
Pozn. r edakcie : K úp rimnému b lahop rianiu sa p ripájam e.

t. URSfNY OVÄ :'

Schulwerk aj pre slovenské deti?
Nechcem p !sať článok o metóde Schulwerku
Chcem sa 1ba sp9tať: Je Schulwerk aj
· pre slovenské deti?
Na úvod t9chto rllekorko viet:
Profesor Carl Orff zostnvil svoje Škol- .
ské . dielo dnes známe pod menom
Schulwerk - v dvadsia tych rokoch tohto
storočia . U nás je pre túto metódu práce
s defml pri hudobne j výchove zaužťva n9
tiež termln Elementárna hudobná v9chova. .Zapojenie všetk9ch det! clo pohybu a
rytmu, vzbudenie záujmu o najjeclnocluch§le hudobné prejavy, pri ktorých nemusí
by! každé d ieťa vysloven9m talentom, aktivizácia pr ostrednlctvon~ pohybu a hry
na rôzne jednoduché hudobné nástroje
(tzv. Orffov inštrumen tár: xylofóny, metalofóny, zvonkohry, poháre ladené vodou,
bubienky, tympány, činely, fl autl čky, kastanety.,.), zači atky jednoduchej improvizácie, zapojenie do "verkej hry" (aj deti, ktoré sú údajne nemuz!kälne, ale ako každé dieťa - majú prlrodzen9 zmy.
seJ: pre rytmus J: to sú základné znaky
Schulwerku, ktorý sa od čias svojho vznL
mer
celom svete. Okrem
ku

-

" Celá výchovná literatúra nemusi
pre dieťa, ale d ie ť a fo m n a pís a ná."
- "Moji nasľedovníci a vyznavači Schulwerku sú často prH!š ortodoxní a robia
dogmu z toho, čo bolo mienené skôr ako
rada alebo myšlienka, ktor(l treba v praxi
dotvoriť a dať jej podla okolností, v ktorých pedagóg pracuje, správnu konkrétnu
byť

náplň."

To však · znamená, že Schulwerk môže
a s ním pr acovať len skutočne
tvorivá osobnosť pedagóga a vôbec s!
nemyslím, že táto metóda je samospasite Jná. alebo že by sa malo pom5·šJaf na
jej zaradenie do osnov. Navyše - máloktorý u člte r mal možnos t - okrem zopár
článkov a Inej literatúry prakticky sa
oboznámlt so živou ukážkou vyučovan ia
pomocou Schulwerku. Už tým je obmedzené širšie rozširovanie elementárne~ h udobnej výchovy na väčší počet škôL Navyše - v spomínanom Orflovom inštitúte v Salzburgu št udu jú desiatky zabrani čných pedagógov, dokonca české k r aje
tam posielajú záujemcov na krátkol d lhodobejšie študijné pobyty. Osobne
som žiadala na bývalom povereníctve
o vybavenie štipendia pre niektorého_ z
mladých záujemcov, ale zbytočne. Dalo by
sa to vybaviť aj cez Slovenskú spoloč
nost pre h udobnú výchovu, ved tej by
v prvom rade malo fsť o ďalšie vzdeláale . ..
vAnie hudobných pedagógov Nevedno, čl niet ochoty alebo síl na
vybojovanie rovnoprávne ho zastúpenia pri
te jto (a lebo podobných ) pr!ležltostiach.
aplikovať

Je lkým problémom pri zavádzaní
metódy Schulwerku - správnejšie
po vedané: jej adaptácie na slovenské pomery - je nákladnosr tzv. Orffovho inš trumentli ra , to znamenA série hudobných
nás tro jov, ktoré sa pri prác i s deťmi
použ1va jú. je zná me , že pred niekoľkými
rokmi mal v celej republike tento inštrunumt(lr íba skladater Ilju Hurnlk a profesor Vl. Poš. Dnes su tieto minia túrne
a jednoduché hudobné· nástroje vyrábajú
a j u nás, a le uvážme, ktorá škola si ich
mOže dovoliť , ak väčšina z nich nemá
a ni zlí ldadné hudobné pomôcky (obrazy,
literatúru, hudobný nástroj klasického
ty pu, o magnetofónoch nehovoriac ... ).
je pravdou, že aktivizácia detí sa dá
u s kutočňovať v prvom rade a na
'lélč latku práce s o Schulwerlwm priro.
clzen9m1 "hudobnými" nástrojm!, ako sú
ruky a nohy. Dá sa nimi rytmus vytlieskávat. vydupávať , prstami sa dá l úskať,
d e t~ mOžu ud i e rať pali čkami 1 prstami na
poháre, a stôl ~- a už len tým sa získa
velk é škála zvukových efektov, ktoré deti zaujmú a s pestr ia im hodiny hudby.
Pr avd a, t re ba ich neustále kombinovať a

•

mnlchovskej Gi.inther-S chule, k torú s kladater Orff založil s profeso rkou tanca
Dorotheou Gi.intherovou, vznllwl v Salzburgu dnes · už presláven9 Orffov inštitú t,
ktorý navštevujú pedagógovia z celého
sveta, aby so zťskaným\ skúsenosťam i
mohli metódu elementárnej hudobnej výchovy aplikovať vo svojic h kraj iná ch.
Tofko ·- v krátkosti - o chllrakterlst ike
pl'Bblému, o ktorom sa bude hovorif ·
nasled'ujdcich riadkoch, pravda, v súvis losti
s našimi, slovenskými pomermi.

v

Profesorka bratislavského Kom:ervatória
Dr. Olga Pavlovské putrl medzi prvýcl1
a ojedinelých propagätorov Scl1lllwerku
na Slovensku, hlavne na školách základ ných a materských. Pýtala som sa jej na
problémy zavádzania tejto metódy. Odpovede boli prekvapujdce - ale v každom
pr!pade zauj!mavé. Dovollm si ich citovať:

•

Carl Orff vyslovil dve vety, ktoré
by som na začiatok chcela prtpomenťl.f, lebo vysvetlujú jeho prlstup k
vlastnej metóde a sd teda dOležité pre
každého, kto sa o tzv. elementárnu hu dobnd výchovu za u j!ma.

Kameň
( Dokončenie

me niť.

úpr imne povediac, na Slovensku sme
•
v e ľm i ned ô v e r č iví voči · novotám .a
sentime ntálni na trad!cie. Voči Schulwerku e xistuje t iež takä to nedôvera. Nie~
kedy z neznalosti, inokedy· z pohodlnosti.
Opozlcla je však aj z radov Iudí, ktor!
veci pozna jú a rozumejú Im. Hovoria
obyčajne
toto: Naša hudobná výchova
sa n emôže obmedzovať iba na výchovu
rytmu, ktorý je u Orffa v poprad!. A
potom - existujú okrem nácviku plesní
[kd e sa clá Orff najlepšie aplikovať) aj
cľ a lšle zložk y hudobne j výchovy: počú
vanie hudby a hry so spevmi ...

do vody?

zo str. 1.)

výtvarné diela či knihy o t,~menl? Nebude lepšie vz ia ť
ako fakt na vedomie rozdiel, ktorý oproti minulosti
nastoluje prudký technický rozvoj v našom storo čí a
zamyslieť sa nad tým, ako Juclom umožniť, a by sa vedell orientovať v množstve vývojových prtldov vo film e,
hudbe, divadle, výtvarnom umení, aby nestáli bezradne
pred novým \lýtvarným prejavom, ale ho vedell zar ad i!,
a~y chápnll, že hudbu n!e je len sladká melódia, ale
~e sa dá mnohé pochopiť zo zákonitosti vývoju, aby
vedeli nl e~o z estetiky umenia?
Sll to otllzky, s ktorými sa s tre tavame nujm!l vtedy,
ked l!asto nevieme dosť dobra chápať - alebo chápeme
len akosi Intuitivne - celý zmysel umenia a tým aj
celej luctskaj kulttlry. A ked sme nakoniec schopn! prijlmat Iba ta - bez nárokov strávitelnú potravu - najpopulárnejši eho umenia a ostatné nám uniká.
Hladáme príčinu - čas to celkom neoprávn!lne v ument. no niekedy aj v tom, že nie sme naň - tak,
ako nas ono dnes obklopuje - dostatočne pripraven!.
• Veď pochopenie a náklonnosť sa z a čína poznanfm. A nuJ ·
lntenzrvne j!lle su .Pozn&vél pr&vl:l v ško ls kom veku. Al<o
vlak U n4s dnes VYZI:ll'il. prlpravu ,mladého č l ov e ka pre
stretnutie s umením? Je ná§ systém. školskej výchovy
v umeleckých predmetoch zameraný aj na to, aby člo
vek zvládol tento nápor umenia?
Na stredne ] škole sa di e ťa oboznamuje s umením n a
hodlnácll hudobnej a výtvarne j výchovy. V prevažnej
miere je systém vyučovania týchto predmetov zameran~ .na vý r hovu aktlvneho prlstupu k hudbe néljmä
cez spev a zvládnutie elementárnych základov hudobne!
teOrie. V určitom menšom rozsahu sa pamätá aj na
prehravante hudby a krátky kurz z dej!n hudby. Podobn e je to aj vo výtvurne j vý chove. Z praxe je však
známe. te v!\ čšin ou na hod inách hudobnej výc hovy zostáva sa pri spievaní a vo výtvarnej výchove pri kres -

Os obne t ieto námietky rešpe)< tujelp.
Pravdou je, že Schulwerk je jednou z vynikajú cich metód výchovy hudobnosti, ale
stavaf výhradne na ňom nemožno bez
nebezpečenstva
určitej
jednostrannosti.
Pokúsim sa uviesť priklady použťvanla
Schulwerku u najmenšlch:
Už dva roky pripravujem v Ceskoslovenskom rozhlase relácie, pri ktorých pr a.
cujem s deťmi Materskej školy na Nedba .
lpvej ulici v Bratislave. Kupodivu - tieto
deti sa na nahrávanie zvlášť nepripravujú
a predsa pohotovo reagu jú na všetko, čo
sn od nich žiada. Nepovažujú to za vyučovanie ale hru. Neroblm s nimi iba
nácviky plesni. Pr vky aktlvll.z\e využívam
aj pri hrách so spevmi a počúvaní hudby .
Dokonca mám skúsenosť, že učlt e lka materskej školy použila huctobný Inštrument
aj pri rozumovej výohove, pri počúvaní
rozprávky, kde príslušné die ťa udrelo napr.
na triangel, ak sa v deji objavila postava, ktorú malo sledovať. Nedá sa to gene raliz ovať ale použit na oživenie možno. A jednostrannosť rytmická? Pozr ite
s n, Orffovl a jeho následníkom ide hlavne
o to, aby v t i a 11 ll aj nemuzikálne deti
do sveta hudby. A čo je všetkým deťom
spoločn é , k čomu majú pribllžne t·ovnaký
vzťah? Práve k rytmu. NemysHm sl, žeby
sa druhé zložky hudby prťllš zanedbávali,
alebo nemohli rozv(jať na vyššom stupnl, keď dieťa opusti pole elementárne j
výchovy a začne sa vážnejšie zaobera ť
hudbou. Musíme podchytiť to, čo tu máme l< dispozícii a - uznáte - že je to
lepšie, ako konštatovať : päť-desať det!
v triede nemá záujem o hudbu, nemajú
sluch, nudia sa, cítia sa preto menejcenné a podobne.
•

Orffov systém sa pohybuje v penta.
tonike - ale naša hudba je založená na systéme durových a molových
stupnlc. Ako vyriešiť túto dilému? Päť
tónová sústava sa v úplných začiatkoch
ukázala vhodnejšia. Dokazuje to napokon
prirodzená Int onácia detských riekaniek,
ktorá je v pentatonike. Tým, že Orff vychll.dza z tónovej sústavy zodpovedajúcej·
detskej mentalite, má možnosť od začiatku
viesť deti k ich v l a stne j tvorbe. To
je snáď najcennejší rys orffovskej práce.
Bezpoltónová stupnica je najlepším základom pre improvizačné cvičenia, a to
práve tam, kde by obvyklá sústava dur
a mol bola velmi silná a vylučovala by vzhladom na problém s(lzvuku a stavby
melód ie - skupinovú Improvizáciu. Prechod na šesť a sedemtónovú sústavu
je možný postupne - na jmä na vyššom
s tupni elementárnej hudobne j výchovy.

lení -, že gramofóny a d iaprojektory ·zostávajú ča sto
nevyužité. Ziaci kon čiaci stredná školu majú o umeni
a jeho vývoji celkom n edo statočné predst avy. Dok onca
a j H, ktorl sa hlásia na vyšilie ikoly umeleckého smeru,
vedia z hľadiska tohto celostného prístupu k umeniu,
ktorý by mal pat.;iť k vieobecne j vzdelanosti iHovek a,
velmi málo.
Výchova aktívneho prístupu k umeniu je, prirodzene,
prvoradá najmä u menších detf. Tieto musia spievať
a kresliť , aby sa u nich prebudlla hudobnost a výt varnosť skryté dispozície k umeleckému pre javu. Ak sa
.také dispozície prejavia, ma jú tieto deti možnost Ich
dalej rozvíjať v nsu a v osvetových zariadeniach, alebo
na hodinách výber ovej hudobnej výchovy v gymnáziách.
Má však zmysel ntlt!ť ďalej k týmto prejavom deti, ktoré predpol<lady na .to namaj\1? A pritom aj ony môžu
celkom dobra využiť možnosť blahodárneho vplyvu umenia v pastvnom konzumovan!, ak ich na to pripravíme.
Veď Iud!a mOžu byť citlivými konzumenta mi umenia,
l10ct neved ia spievať, hrať, kresllf alebo recitovať.
Z mnohých a mnohých otázok začala sa v posledných
rokoch r odlt aj potreba nového pohladu na výchovu
k umeniu. V snahe pr !bUžlť človeka k umeniu dneška
vznikla myšlienka na pokusné r ealizovanie tzv. e stet i c k e i v ý c ho v y, ktorá sa bude od bucll1ceho roku
ako nový predmet prednéšať na štvorročných gymná·
zlách - zatia l experimentálne.
V podstate pôjde o to. aby sa poskyt la mladým futrom
možnosť oboznámte sa s vývinom jednotlivých umení,
po c hopiť ich zllkonitost!, pomô c ť Im cez his torický pristup pr eniknúť k zmyslu umenia, teda niečo na spôsob
k u l tú r nej h l s t 6 ri e, ktorá oboznamuje so základmi estetiky umení. Nemalo by to byt iba "blflovan!e" hls torlcko ·umeleckých faktov, 1 ked kultúrny č lo 
vek má vedie ť. kto to bol Rembrandt, Mozart, aké diela
vytvorili, ba možno aj vera iných veci. Ťaži sk om by
malo byť, aby !liaci z videnia a poňutla poznali umelecké diela, vedeli sa v nich orientovať, aby sa im hodiny
estetickej výchovy stali vzácnymi cbvllami styku s umonim starým i súčasným.
Názory na takýto spôsob umelecke j výchovy školskeJ
rnlade:Go sa zatial rôznia a už sum otn9 fakt jeJ cxisten-

Neďávtio vyšla v Supraphon e ve1ká
•
gr amoplatňa Hudby pr·e mWdež v
adaptácii skladaterov Ilju Hurnlka a Petra
Ebena. je tam zahrnutých aj nie koľko
slovenských plesni, pred sa s l však mys Hm, že slovenská adaptácia metódy Schul·
werku ešte len čaká na svoju realizáciu,
U nás by tento plán moh ol r e alizovať nu pr!klnd skladater Ladislav !:lurlas, l{torý
má mimoriadne zodpovedný prlstup k det.
skej tvorbe a sám pre javil záujem o túto
prácu. V!dťte - tiež úlohél pre SSHV a
h udobné nakladateJstvá. Vyžadovalo by to,
aby doktor Burlas mohol osobne v Sa lburgu konzultovať - élko jeho česk ! kole·
govla, aby aj u nás sa vychádzalo z domäcello materiálu pri aplikác i! d nes už
vo svete osvedčene j Hudby pre mliídež.
Vo svete sa Schulwerk preberá ortodoxne,
alebo Iba niektoré z jeho myšlienok. Ale
všade sa s nim pracuje na základe vývoja
tej-ktore j nérodnej hudby, l{torá je blízku
cHeniu a mysleniu det!, v duchu ktore j
žijú od mali čka - hoci si to ani neuvedomujťí.

Vefa k rát sa nám u č lteliu sťažu jú,
že nemôžu pracovať metódou Sclmlwerlm pre velký po čet det! v tri ede (na
MS nie zriedka je 30 det!) a malé priestory, v !a orých ťaž lw u skutočniť ne ju){é
preslmpenla tleU, umožniť Im pohyb a ten je u Orffa mimoriadne dôležitý.
Wilhelm Ke ller, riad itel Orfľovho inštitútu v Salzburgu o tom hovorí nasledovné:

•

"A k si u č i telia sťaž u jú na preplnenosť
tried, nemusí to byť na prekážku muzlcí.
rovan!u. Jedna podmienka však musi byť
v každom prfpade splnená: mus! byť k
dis pozícii miestnost, ktorá ponecháva všet·
kým muzicírujúcim dostatočnú vorno sť po- ·
hybu pre tlieskanie, dupanie, plieskanie
a hru na nástroje, ako aj pre tane č ný
pohyb celej skupiny." Teda - mnohé z
toho sa dá .robiť na mieste, v normálnej .
triede, bez kombinovanýci'l ·•pres unov• }ed-·•
noťlivýc h ' skupín žfa kov. Musíme' 'sa uskroml\ ov&t -:- to je pravda. Ale Schul- ·
werk je preds a pre všetky det i :._ aj keď
nio pre všetkých uči te Jov. To je snáď
tá najvä čšia diléma.
Na záver: chod! mi veľa lis tov hlav·
ne od učiteliek z materských škOl,
ktoré chcú vedieť, či sa nepor!adajú od·
borné semináre a školenia, na ktoré by
sa mohl! pr!hlásif. Pravdou je, že zatial
niet pros triedkov na sústavnejšiu výchovu
n adšen cov a čo sa r obi - to sa iba pláta:
f inančne i časovo. Priestor na Slovensku
je malý - a napriek elán\1 dnes ešte
nemožno povedať, čo sa do neho nového
zmesU. Hoci :z toho Sclmlwerku.

•

cle nie je prijímaný s o sympatiami. Na jmä povola n[
hudobn! pedagógovia vidia lepšie možnosti · v upl atňo
van[ a ďalšom rozš irovani toho spôsobu prfstupu k umeniu, ktorý sme spomínal! v súvislosti s dnešnou h udobnou, výtvarnou a Hterárnou výchovou na školäch. Nie
raz sa volalo po zvýšen[ poč tu hodln hudobne j výchovy
poukazovaním na katastrofá lny s tav vo vzťahu JucH
k hudbe. No, zdá sa, že zatial sa - v take j forme,
v akej hudobná výchova na školách je - nepodarilo
dosiahnut zlepšenie. Vo vzduchu vis! otázka, či je malý
po čet hodfn jedinou vlnou a či nechýba práve ten pohlad, aký by mal byt realizovaný v este tickej výchove.
Ozývaj6. sa pochybnosti o tom, či nejde o priliš krkolo mn ý exper iment, čl si to mô~eme na Slovensku vôbec
dovoliť. lstel!e, ide o experiment, lenže či nie je aj
nailou po v innosťou experimentovať, n nchlid:o~ať nové cesty, v yrovnáv ať sa s tým, čo prináila život? S trochou
rizika - ale a j s perspekttvou .• . Alebo radšej zostaneme bez rizika, bez prll!múrenla oka nad tým, l!e to
mor no nebude od samliho začiatku r užové?
Jeden argument je ozaj vážny: ako to bude s pedagógmi pre estetlcktl výchovu? Zatial sa otvoril tento
odbor pokusne prvý rok na Filozofickej fakult e. Raz
začať treba. Skoda len, že my musíme zač!nať vžd y
odznova. Predmet umeleckú výchova už totiž na gymnáziách existoval. ale sa zrušil v roku 1953 pr! refo rme stred ných š kôl. Problémov je až-už .. .
Každý z nas má svoje vlastné skúsenos ti s tým, ako
sme boli vychovávuni k umen iu, kon frontovali s me a
konfrontujeme denne to, čo nám dula škola s t ým, čo
nás obklopuje. Preto sl mysllm, že školská výchova
k umeniu je nielen zá ležitosťou odborníkov a pedagógov, ale aj nás všetkých: bývalých žiakov škôl a tera jš ích rodi čov detí. Tieto raz budú možno hladaf r esty
svojho nedostatočn é h o vztahu a schopnost! vyrovn ať su
s umením aj tt nás . Radi by sme poču li vyjadrenie všetkých zúčastnených a kompet ent ných strlin, radi by sme
vymedzili priestor k diskusii o probléme - ako ďalej
s výchovou k umeniu na naiíiclt školách. Pretože - aj
keď má estetické výchova už zaistený štart, otázka
náplne výchovy našich detí k umeni" '""'~v ll zatiaľ
otvorená.
NAOA HRCKOVA

'

Den Giovanni
v · origináli

.

.

',.cWI(H · O'ttu Schenka vo vlaČ!en
; skej Státnej opere.
Zatial čo prvé obsadenie pred-·
viedlo tzv. pra žskú - pôvod nú
verziu diela, slu buje druhé obsadenie pr edvedenie cele j opery rozš írenej o dve á r ie, ktoré
Mozart neskôr vo Viedni pri komponoval. Môžeme sa teda kon eč n e tošlť na zahra n ičnýc h hos.
tí, ktorí s l iste rudi prídu do
Pr ahv zusp ie ví:iť v Mozartovom
Don Glovannim.
Eva Herrmannová

Pred rokmi som mala pr!.lež!spr e v ádzať známeho režiséra a šéfa berlínskej Komicke j
opery Waltera Felsensteina po~~as jeho prvého pobytu v Prahe.
Hne ď ako sa uvofn il od skúšok
SVOJhO hosťujúceho súboru, prejavi.! prianie navšt!v iť divadlo na
Ovocnom trh u. Divadlo, v ktorom po pr vý raz zaznela opera
opier - Mozar tov Don Giovanni.
l\Cila som svedkom jeho hlbokého do jatia a úprimného rozoehvenia v prie~toroch Tylovho
vybočenia
divadla. Tu, na tomto javisku sa
29. októbra 1787 klaňali členo
vta talianskej staglony pána Bond·i niho, k torý po prenikavom
V d ňo ch 23. a 24. januára 1969
tispechu Figarove j svadby obsa predstavil v sále Slovenskej
jednal u Mozarta Dona Gionanfilharmónie Slovenský komorný
niho.
orchester na f.ele s Bohdanom
Vtedy bol! pri estory Tylovho
Warchalom. Toto teleso aj
divadla t'iché a v pološere. Iba
napri ek niekoľkonásobnej flukfa ntázia oživila dávno minulé
tuácii svojho členstva - dokáže
príbehy. Dňa 6. februára tohto
sústavne udržiava ť vysoký a stúroku t u zavládol opäť slávnostpajúci tr end svojich výkonov. Vyný ruch: operný súbor Národst~pen i a tohto ensemblu majú
ného d ivadla pripravil inscenávšak predsa jedell nedostato!<:
ciu Mo.zartovho Dona Giovanniho
s ústavné reprízov anie aspoň čas
• jeho ,.materskom" jazyku ti programu, pri čom výdatne
v taliančine. Už tento fakt,' k torý
napomáhajú najmä dramaturgiesa m imochodom na svetových o' ké požiadavky zah rani čných konperných scénach stáva samozrejcertn ých agentúr. V tomto prípamosťou, je pozoruhodný. Vedenie
de to bola Sonatína g iocosa od
Národného divadla neustále zdôA. Moyzesa a Styri roč né obdobia
razňuje, že v žiadnom prlpade
od A. Vivald iho [sólo na husnechce tít to módu zavádzať ·tiež
liach hral B. Warchal ). Obe dieu nás. Chce iba v tomto mimola · odzneli v príkladne vybrúseriadnom prípade nechať dielo ných naštud ovaniach s pozorukomponované pre Prahu - zahodn.ým s tupňom muzikantskej
znieť v jeho spevnom talianskom
kultivovanosti a e lánu. ú rov e ň
origináli.
ich interpretácie znamen ite ol>Nová pr ažská inscenácia Mos to j[ aj v európskych r eláciách.
zartovho Dona Giovanniho si
Za šťas tné vy bočeni e z obvyk však zaslúlli pozornos ť aj pre
lej zostavy programu považujem
iné vlastnos ti. Nesporné kvality
Koncert pre flautu a orchester
m á predovšetkým hudobné nac dur, op. 7, č. 3 od Jean-Marie
študovanie Jaroslava KrombholLeclaira v podani
Alexandra
ca - orchester hrá precízne,
Magnina. Tento šva jčia rsky umemá patričný lesk a svieži zvuk.
lec zaujal v málo známom !mnKrombholc s polu s vynikaj úcim
certe zdfltnou t echnickou priorchestrom viedol spevákov k
pravenosťou, ušrachtilou
kultúvýraznej interpretácii Mozartovrou tónu, discipl!nou, solídnou
ho slohu, k čomu nesporne priartikuláciou fr áz. Za udalost prspela aj taliančina.
voradého významu po važu jem
premiéru skladby Ladislava Eu rPre operného ume lca býva
lasa Planctus. je to dielo,
mozartovský part najprisnejšou
ktoré za svoj vznik vďačí exisprevierkou jeho speváckeho utenc1i SKO a s ú časne podnetom
menia a výrazových schopnosti.
k jej vzniku boli osud né augusPr vé obsadenie bolo velmi uspotové· dni. To, čo plne zau jalo na
kojujúce. Bola to predovšetkým
perfektná a herecky
pôvabná . · te jto novi.n ke; bolo v prvom radn
š(astné ,. p OL!~i ti e svojr<izne trak·
Zel'linka lleleny Tatternwsc11ovej
- speváčky, k tor.á sa ako_. je.d- .J!{)(i,!nxcll m9dernýt<h zvukových
, DI:</$tl'iegkov v službe vyjad r iť
z mála smie u nás nazyvat
mozartovskou, dalej stille rovna -' '' tragicky ponurý a med itatfvny
obsah Mela. Burlasov Planctu s
ko strhujítcl Karel Bermun, k to:rÍokla'dám za úspešný prínos pri
rý študu-je svojho Leporella už
riešen{ problematiky syntézy níítlO tretíkrát (najprv česky, porod{lého výrazu (úryvky ludotom pre s lávnostné Felsensteinových piesní ako mot lvistický s ta"'e naštudovanie v berlínske j Kovebný prvok ) s avantgardnými
mickej opere nemecky a teraz výbojmi. Burlas v tejto skladbe
taliauskiy•] . LeporeUo je pre tohdokázal, že je majstrom výstavto speváka skutočne životoou úby a postupného n arastania dylohou, jeho komediálne nadanie
namick ej formy, využitia kontrattt vytvára - . spolu s perfektpunkt!ckej techniky a svojráznej
ným zvládriuUm hudobného pa r harmonicke j vynaliezavosti. Ani
tu mimoriadny umelecký donie štv r ťho dinový rozsah te jto
·j em. Prekvapením bol Don Gionovinky, rešpektujúc! udržanie
vanni Jaroslava Horáčka, k tovnfmavosti poslu cháč a , svedčí o
rého poznáme doposiai z basozr iedkavom fakte, že ti jednej
-vých úloh. Horáček je svojim
osoby dochádza k šťas tnému spozje.vom a tempet"amentom pre újeniu teoretickej erudície h ud oblohu Giovanniho akoby predurného vedca, širokého obzoru
čený. Náročný po slu cháč by si
skladatera i vlasten eckého zápavari mohol priať kvalitnejšie vyznenie vyšších polôh, kde predlu n[trodovca.
sa len basista Horáček celkom
neuspokojil. Ale tvárnosť jeho
hlasu, vyspiev~nie najrôzne jších
odtieňov
Giovanniho zvodných
recitatívov a spoiahl!vá technika - to všetko je u neho obdivuhodné .
Nie celkom - v súlade s vysokým priemerom výkonov pražského Dona Giovanniho - vyznela Dona Elvíra v podaní E.
Zikmundovej. Neus pokojila hlavne vo vyšších polohách.. Dona
Anna je jednou z najťažších partov opernej liter atúry. Jej árie
obsahujú prvky všetk ých sopránových oborov - od drama t ického po koloratúru. )adwiga Wysoczanská vyu:ma v plne j miere
V druhej Jlolovici januára hossvoje schopnosti. Spieva Donu
1 oval v Slovenskej filharmónii
Annu vel mi kultivovane, s veJšva jčiarsky flautista Alexander
kým dr amatickým vypätím, a hlMagnin. Predniesol so Slovenboko Judským prežiUm postavy.
ským komorným orchestrom
Po stránke insc enačne j upťita - .
Koncert pr e flautu a orchester
lo pozornosť predovšetkým nové
C· dur od Jean-Marie Leclaira.
scénické poňatie architekta JoFoto: Ján Bakala
sefa Svo bodu. jeho základným
v.ýtvarným prvkom s6 kópie _lóži
Ďalšia dvoj ica koncert ov, ktoTylovllo divadla llistor1ck é
r ú dirigoval Ladislav Slovák ( 30.
hfadisko sa tak vlastne rozširuj e
a 31. januára] za čala sa V. brani na scénu, priestory pamätného
denburgským koncertom J. S. Badivadla sa stávajú vlastným decha. Koncert zau jal hlavne zájiskom hry. V t omto prostredí
sluhou pražskej če mbatistky Zurozohráva režisér Václav Kašlík
zany Ri'tžičkove j a jej fantasticneustále stretávanie a preHnakej suver enity. Veče r st upňovalo
nie vážnych a komických prvvystúpenie Alžbety Svobodovej,
kov, na k torých je založený prinčl enlty bratislavského SND v Stycíp výstavby tohto Mozartévho
roch posledných piesňach na
diela. Nepítš ť a sa do hlbšieh o
texty josepha Eich endor fa a H!~r ·
psychologického prckresiovan ia
manna Hesseho od Richarda
jednotlivých osôb a nehodlá zre j.
Str~USS{I. SOQtWst.k.a - . na konme ani ko nkurova ť novej kontos ť

Sfastné

z priemeru

na

certnom pódiu neprávom obehá .
dzaníí - zau jala nielen teclmicky vybrúseným kultivovaným
hlasom, ale jeJ vystúpenie vyvo·
lítva dojem suver énnej a premyslenej interpretácie, ktorá je
s chopná navodiť s ugest!vnu atmosféru. Nedostatkom bolo, že
dirigent nestač il dostatoč n e stlmiť sýte farby S traussove j partitú ry voči pomerne kr ehkému, lyric ky pôvabnému prejavu speváč
ky.
Interp retác i.u
Bart ókovej
Hudby pre strunové nástroje, bicie a č elestu označu j em za výkon sezóny. Slovákov zmysel pre
precízne naštudovanie, dynamickú vyb r úsen osť , rovnováhu umeleckej kultivovanosti a bezprostrednosti, emocionality l pregnantného výrazu znásobila plná
sús tredenosť a nadšený t vor ivý
pr!s tup orchestru.
v d ňo ch 6. a 7. februára t. r.
pod tak tovkou zaslúžilého umelca Karla Sejnu sa str etlo so srdečným ohl asom uvedenie
15
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od pr is!ušníka strednej českej
sklac.Jate!skej generácie Ľu 
boša Fišera. Flnsky če l ista Arto
Noras zauja l v Boccher iniho Koncerte pre violončelo a orchester
B dur popri bezpečnom technic kom zvládnuti a j zrelosťou š týlového pr ístupu, vyváženou umiernenosťou výrazových prostriedkov a pr edovšetkým uš!acht llým,
sýtym a tvárnym tónom ako nos!telom hlboko zažitého kultivovaného prejavu - vlastného len
vefkým umelcom.
K. Šejna je t ypom muzikant:
sky plnokrvného - skôr impulzívneho ako hlbavého d ir igenta.
fe ho prístup k I. symfónii Gusstava Mahlera nemohol potom
plne uspokojiť, pr etože hudba
tohto autora skrýva v sebe aj
filozofický pod text či svo jr ázn u
meditáciu. A to v šejnovom poňa tl zostalo viac-menej utajené.
Nevdojak sa nám natíska d o spomienok vynikajúce poňa tie tohto
rliela pod ta k tOVkOU· f:udovita
Rajtera.
V. Clžik

Prevaha

staršej
h~dby
. .. tak trochu s a vyníma tento koncer t zo základnej dramaturgickej llnie rozhlasových cyklov. Na d ruhe j ~t rane vš11k nl~
rnožn.o up r ieť dr.a.maturgickú zásluhu, v tom, ž~ bola uveden á
skladba au tora z pr vej generácie slovenských s kladateiov. ]e
to iste dobrá pripomienka v Roku slovenskej hud by v tom ohrade, ~e i naša hudba má svoju
m inulost, aj ked jej chýba ten verký rom antický rozmach, k torým
pr ešla v minulom sto ročí hudobná lmltúra česká . Škoda len, že
v tom Roku slovenskej hudby je
na Slovensku práve tej slovenske j hudby na programoch t ak
miilo, že uveden ie staršej skladby pôsobí skôr k uriózn e než or.
gantc ky.
Umelecký dojem z dirigentského vystúpenia Tibora Frešu s
rozh lasovým orchestrom nie je
celkom j ed noznačný. Jeho vystúpenie prinieslo svetlé i tienisté
stránky (ostatne, svoje pre a
proti má každé umelecké vystúpenie ) a nepodarilo sa mu prek on ať ist ú roz pačitosť . Z hJa. diska výkonu . cllrigentu l orchestra vyznela prvá skladbu
pr ogr amu, Malá vrchovská symfónia Mikuláša Moyzesa v celej
· svoje) trocha naivne j · bezpros trednosti muzikálneho pr ejavu.
Cistá, priez ra čná partitúra vyznela bez problémov a ka zov s
gra cióznosťou ,
ktorá je v jej
priezr ačnosti · zna t e ľná. Tu sa poullrllo Frešovi najpresvedčive jš ie
v y vá žiť hru detailov a celkový
wk formy.
Viac problémov prinieslo stvár.'wn ie orchestrálneho par tu Bachovho II. husi ového 'koncertu
E dur i v druhej polovici programu Respi ghlho symfonicke j
básne ,.Rimske slávnosti". V orchestrálnom parte Bacha bolo na
jednej strane má lo vzdušnosti,
ale n a druhej strane i málo ba·
rokového pá tosu. Celok sa niesol
v málo diferencovanej priemernosti výrazu, ťaž kopádne v zvukovej vyváženosti. Po tempovej
a agogickej str ánke sa však dir igent velmi pr ispôso blvo podr iadil sólistovi, takže v tejto oblast! bola velmi slušná súhra.
Resplg hiho Rlmske s lávnosti sú
partitúrou d lr !gentsky vcfačnou
pre interprétn ma jú ceho sklon
skôr k ve ikorysému mod elovaniu
architektúr y celku, než pre súhru detailov. Zdá sa však, že
Frešova p r e d s ta vivosť tu nebola
celkom udekvlí tna, ta kže s'k ladbn
vyznelH ako celok d osť matne.
Vo zvuku · sa objavilo n iekolko

pr e kv ~tpujúctch

ZM!jfmaiost!;

Bachovský

hlavne vdaka istej nekonvenč
nost! (z hladiska Resptghiho
večer
par titúry ) vo vyrovnávam zvnkovej intenzity jednotlivých skopín.
Oproti iným kreáciám Frešo na
niektorých miestach menej exponoval dychové néstroje, takte
hosť
viac vyznel pohyb slá čikov - a
to 1 v miestach, kde sú sláčiky
V str.edn 12. febr.uéra V)1Sttipfl
skôr v pozadL Toto preskupenie
v Bt>atíslave Rheinisches Kam významu v plastike part!títr y pô·
merorchester z Kolína nad Rýsobilo miestami ako zámer a
nom. Za dirigovania Thomaflá
dalo celkovému zvuku velmi zaujlBaldnera predniesol výlučne d iemavú podobu, no inde ten to postup
la J. S. Bacha - Brandenburské
robil do jem nevyr ovnanosti a
koncerty č. 3 a č . 5. Koncer t
trocha otupil celkovú gradáciu
E dur pre h us le a orchester a
(záver . Hymnu pútnikov). ZdôSuitu h mol. Je to pomerne mlaraznenie sláčikov v miestacll,
dý súbor - väčili na hráčov nekde sa m elodická kantiléna súmá ani tridsa ť rokov. Na jeho
str e<luje do tejto skupiny daio
hr e zaujme pr edovšetkým vit avýrazu m äkkosť a gr acióznosť
lita - všetci interpréti hra jťi s
(Sl á vn os ť vinobrania]. No ved la
chu ťou, pôžitkom, ba pi"i am s
niekolkých zaujimavých momenvervou. An! stopy po akade m i.č
tov vyskytl! sa i dosť n epríje.mnosti, suchopárnom podaní, poné kazy súhuy [secco akordy
vestnej nemecke j strohosti] Nana začiatku, zvony a klavir v
opak - v zan ietenl ensembel dozávere Hymny pútnikov) . Vcelku
konca chv!Iami zabúda na presa Frešovi nepodarilo vystúpiť
cťznu intonáciu a artikuláciu nad zot L·vačný tok skladby a vynašťastie
nie v take j miere,
modelova"ť z nej svojím suverénaby sa tieto poklesky stali prenym prístupom uchvacujúcu arvažujúcim i znakmi hry. čo však
chitektúru, ktorá je )ej vlastná
u púta najviac, to je neomylné
a ktorú s me obdivovali najmä u
akoby náme sačné vyhmatazahraničných d irigentov v minu.
nie s lohu najväčšieho majstra
lých sezónach.
hudobného bar oka. Pri hre KoSólista Bachovb<l Huslového
lln skeho komorného orchestra
koncer tu, mladý koncer tný majmá po slucháč dojem, ako kester tohto orchestr a Pavol
by sa všetci jeho členov ia boli
Farkaš sa op!iť predstavil velmi
narodili práve pre bachovskú
sympat ick y, l keď voi bou barointerpretác iu. Isteže - jej úrokoveJ skladby si pr ipr avil nieveň
nebolo rahké dosiahnuť.
ktor é úskalia. Predovšetkým jeho
Najväčšiu zásluhu na tom má
komorne ladený tón nie je vždy
nesporne mladý dirigent, ktorý
celkom adekvátny barokovému
dir igoval
prak ticky
spamtlt!,
pátos u. Napriek tomu poslu c há č
bez o hiad u na to, čt mal na
tento rozpor ani toiko nepoci'ťu 
pulte par titúr u alebo nie. Spofe vcfaka jasnej žiar lvosti toh to
medzi všetkých svoji ch kolegov
tónu a jeho Vl'elej intenzívnost!
. je najvyhranenejšou osobnosťou.
v kantiléne (druhá časť]. TechZvláštnu zmienku si vilak zaslunická a rytmická pre cfznos ť pr llll je aj ťlautis t a [ žia!, progra m
vej časti sa op!lť potvrd ila a zná.
neuviedol jeho meno ) - sólista
sobila disciplinovaným pr ejavom
Suity h mol: nielenže spamäti
temper amentu v záverečne j r onpredniesol nár o čný part, ale pocle, kde výsledný dojem nenaruhral sa s ním s ozajstným mušila nie práve zretefná dvojhmazic!rovanhn, pôžitkom a virtuo·
tová hra . Só!istovo vystúpenie
zi tou v tom na jlepšom slo va
vyznelo velmi priaznivo; škoda,
zmysle, plno využívajúc tr ocha
že značnú časť výsledného dojneobvyklý komornejší tón svojmu ubral zvukovo mtilo pružn ý
ho nástr oja. Škoda len, že tel eo rchestrálny part!
so ešte nie je homogénne - to
A na záver otázka usporiadaje však následok mladého veku
teiOOl: Domnievate sa, že mát e
väčšin y jeho členov. Je však na
Lofko publika, aby ste s jeho
najlepšej ceste stat sa významdôverou hazar dovali neustálym
ným komorným súborom - prámenením času začiatku koncerve pre obdivuhodnú chuť z predtu? · Obávam sa, že takáto donesu hudby, ktor á, žial, mnohým
mnienka je trochu predčas ná.
profes ioná lnym hudobníkom·.,tak
i?rillovár am sa za. stli ly časový
ve lmi chýba!
1~
termín:
Juraj Pospišil .
Meno portuga lského k lavir istu Segueiru Costu bo lo u nás
až do jeho vystú penia v Brati.slave dňa 16. februára t. r. praktícky neznáme. Azda preto účasť
obecens tva bola rekordne malá
- niečo vyše štyridsa-! !uc!í [ l) .
Ale umelca, ktor ý má r enomé už
Ak sa dvafa ľudia aleuo dve
v mnohých štátoch, t o neznechuInštitúcie zaoberajú tým · i stým
tilo - hr al s takou chuťou, ako
druhom činnosti dokonca v
keby bola sieň naplnená do potom istom meste - dalo by sa
sledného miesta.
Na úvod kon certu zaradil Sepredpokladať (podľa zdsad zdravého roz umu), že pravideln e k ogueir a Costa skladby svojich kraordinujú plány svojef činnosti a
tanov: Toccatu a andante (autor
podujatí. A predsa tak tomu nie
Joao de Sousa Carvallho), Soje. Aspoň nie v organizácii hunátu g mol a Toccatu in B z
dobného života Bratislavy.
pera José Antonia Carlosa de
Brat islavsk!} hudobný život maSeixas. Obaja skladatelia r epre·
zentu jú pyrenejskú odnož klasiJú na starosti dve in!itttúcie: Slovenská filharmónia a Mestský
cizmu, ve!mt .invenčnú - . a v
dom kultúry a osvety, k torý za
.Pr ípade drujl.ého z nich pozoruhodnú aj r aným rokokovým císpolupráce Koncertne; a divadelnej
kancelárie
obh ospodaru fe
tením (Car los · de SeJxas zomrel
prakticky vsetky mimofWzarmo roku 1742]. Cos ta sa s týmito
hudobnými ,.maškrtami" doslova
rilckl? koncerty. Ale zdá sa, že o
seba navzájom velmi nest ofa. Dôpohral - bola to pr e tľeho príle žitos ť rozoh rávania sa na vdat ·kaz? Netreba poň {a nie feden)
ných sklad b ič k á ch. Zat o v, prvej
chodiť do dlivnejšej, t:!t nedávBeethovenovej klavírnej .son.te
nejšej minulosti {hoci by sa i ch
tam našlo nadostač) . Stačí prir mol, op. 2, č. l sa Pľ·et;l:~ta
pomenúť kuriozitu celkom čerst
vtl ako plnokrvný a prvq tri.e dny
beethovenovský inter pr ét, skvele
vú.
Na koncert e Symfqnického orodlišujúc! niel en štyri ro~ni~nité
chestra čs. rozhlasu v Bratislasvety jednotlivých častí, ale vyve (9 . februára t. r. ) odznel v
nikajúco difer encujúc! Ich; depodaní Pavla Far k aša Il. husľov ý
taily bez toho, žeby celok bol
čo len na chvílu stra til mužpý,
koncert E dur ·r. S. Bacha. Ten
.spoločným podtextom jednoliateistý koncert zaznel v podaní primlirla Rýnskeho komor.ného orho výr aziva. spojený ráz .. Skutoč 
chestra dňa 12. fe bruára - išlo
ne, málokedy možno po č uť tak
o zmenu pôvodného pr ogramu
dokonale pr edvedeného Beethosúborom,
takže
poriadatel
vena. zato v Schumannovýcll Fa( MDKO J bol postavený pr ed hošiangových obrázkoch, op. 26
tovú vec {súbor dokonca zmenu
Costa zrej me nebol ,.vo svojej
koži" - inter pretoval ich dosť
neohlásil ani publikú v sále).
Vzlipätí { 13.-14. februára) odnev,ýr azne. Ale to je (popri jeho
tnel ten Istý koncert na aboobčasnom po spevovanť kantab ilných myšlienok ) a j jediná výnentých koncertoch Slovenskej
h rada vo č! jeho vystúpeniu, kto· filharmónie v podaní Ivana Strausa. Tá však už musela predsa
r é :kulminovalo v Ravelovom cyk.
le Gašpar noci a v suite Ibéria
vedieť, 'že nlekolko dní · predtým
dielo v Bratislave Už odznelo. j e
lsaaca Albénitza. Kým v Albenltzovi n aplno uplatnil svoj tempe·
pravdou, že musela hľadať náhradu za nemocnú Orene Oliver
rament, Ravel mu poskytol mož·
- ale prečo padla volba prlive
nosť ukáza ť svoju bohatú výra·
na ll. Bachov husľový koncert,
zovú t echnickú paletu v celej
š!rke - a Costa toho a j plne
tu je nepochopiteľné .. .
Vr cholom všetkého je však skuvyužil. Nadšenému obecenstvu sa
zavďa čil tromi prťd avkami. Pritočnost, že spomínané mafstrovchodí n ám však velmi !utovat,
ské dielo neod znelo an i ra z
:le klavír y v Bratislave nie sú
i hoci bolo predvedené v rozmeJzt šies tich drtí styri kr áti) adezc!aleka vyhovujúce.
Igor Vajda
k.u 4t.ne.
, . -M-
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Proti
zdravému
rozumu

Rozpaky· po

polčase

vyjadriť stručneJiiie, zrozumiteľnej Tri s lovenské operné d ivadlá majl1 za sebou už polovicu sezóny .. · ale, nuancovanejšie a zároveň jed1968/69. Retrospek trvny pohlad n ie
noznačnejšie.
Nechcem tvrdiť, že
Andrašovanova opera je omyl, po
je príliš potešujúci a naznaču je,
'že vo všetkých zložkách, ktoré sa '
divadelnej stránke [ 11breto, scenár l
je to dokonca ojedinelý artefakt v
podiela jú na výslednom tvare snažen[ opernej inscenácii, stále
slovenskej opernej literatúr e. Inscenácia Biele j n emoci bola poin tprevládu improvizácia, neu j asnenosť
som o maximálne využitie javislw koncepcií, pochybné luitériá, opatrvej technik y, i te j, ktorá v našich
n!cke rem eselnfč enle 'n a úkor pro.
pomeroch n emá tr acUciu. Dobrá digres!vneho experimentu li žiar, nievadelná úroveň predsta venl svedči,
kedy aj malíí d ávka profesionality.
že to nebol pokus márny a il.e aj
' Nechcen'i hovori ť o krťzovom s tarežisér Miroslav Fischer sa v sú' ve, pretože v detailoch predsa len
časnom a vážnom žánri cíti oveľa
had ať malý krok vpred, a le všetlepšie, než v hlupučkých prlbehoch
, Ci dobr e vieme, ž~: jedna lastoOryho a Talianky v Alžír! .
, 'vičku leto nerob!.
Je· neúnosné komentovať drama-..
Po Biele j nemoci vyhovela opc, turgické plány, ktoré v priebehu
ra SN D tým, ktor! vy trvalo volali
po pr edklasicistlckej opere. Obetsezóny podliehajú us t avič n ý m zme. nám u neraz Sét výsledný pr!rastok
ným baránkom sa stal Hlin cl el a jerepertoáru len v ojedi nelých tituho Xer xes. Pr i " talianskej" tradfc ii
loch zhodu je s predsavzatiami. DraSND iste lepšf os ud postihne Belliniho Normu a aj Martintiove Grécmaturgie sftborov aspoň čiastočne
ospravedlňujú zmeny, ktoré vznikke pašie. Hoci sa reper toár brat islavskej opery zdá na prvý poh fad
nú pre problémy s obsadením a
ešte viac, že dôsledky trochárskej
zostavovan ý podla r eceptu "z každépevízovej politiky, ktorú nemôžu
110 rožku trošku". treba pri vynášani súdov postupovať opatrne. Predivadlá ovplyvniť, menia, kým dramaturg mieni. Tak vypadol z nástavpa budovy opery ,zabráni sd bor u• prip rav iť ďalšie premiéry a z
vrhu košickej opery na jhodnotnejší
torza š tyroch predpoltladanýc h intitul, Straussov, Gavalier s ruiiou.
scenác if sa vychádzať neclli. Okrem
Inak sme ·v tejto sezóne videli v
Košiciach len diela, ktorých zaradetoho si musfme raz pre vždy uve·
nie je diskutabilné. Z nich dávam
domiť, že opera SND ako 11rvá slaprednosť Pucciniho Dievčaťu zo Závenská scéna svojho druhu si nemôže dovoliť repertoár ftzko špeciapadu, 11retoiie aspoií dovfšuje široký
pohľad na dielo jedného z našich
lizovaný, či krajnostne vyhranený
"domácich" autorov, pred Smetano(ako niektoré laborat6rn e divadlá
vým Ta jomstvom, ktoré reprezentu·
v zahraničí a experimentálne scény,
j.e to najproblematickejšie v konktoré existuj6 popri d ivadlách ofitexte kvalitnej tvorby otca českej
ciálnych). Okrem uvádzania kvalitných domácich diel je jej prvoranárodnej opery. Zánrovú hybridno sť
dou povinosťou črtať čo najbohatšiu_
a dejovú po ly fonlčnosť, ktor á hranič [ s r ozd r obenosťou, n áč r tom, plo.
paletu svetovej opernej tvorby mic h osťou väčšin y charakterov t u nenulosti i prítomnosti, a to aj za
zac hraňujú un! hodnoty Smetanocenu toho, že širka záberu sa nezlučuje vždy s absolútnymi hodnovej hud by. Volba titulu, ako poteni nsce n ačného
tami.
ciálny predpoklad
.člnu na t!sl<a sa ako jedno ' z ur čuDramaturgická ambicióznosť je
sympatická iba do te j miery, pokým
júcich kritéri [ dramaturgie. ž ivotnos! Tajomstva volá po režisérovi,
neprekra čuje hranice reality. Ne ktorý sa vie zllavlf piety pred naivbezpečie z precenenia vlastných sH
nostaml a unachronizmami libreta.
hrozí ba nskobystricke j opere. ZaPo oclchocle Kriš ku do Bratislavy a
r adiť v podmienkach zá jazdového
predčasnom slwne Hájka košická odivad la bez širšieho zázemia vyspepera takéhoto režiséra nemá. Ba
lého publika a aj bez vykvaseného, málo d iferencovaného s úboru
nemá interného režiséra vôbec (mi.mochodom Gyermek bol pred deza sezónu 'tri diela nekonv en čne j
siatím! rokmi tuš!m posledn ým
dramaturgie, je rizikom. Uvedenie
absolventom
opernej
réžie
na
<ľalšieho pôvodného diela súčasn e j
VŠMU l - a experimentuje, čl skôr
proveniencie popri Cikkerovom Jul'isku je s hosťami. Ak telev!zn y r erovi Jánošíkovi a barokovej opere
žisér juraj Benda dokázal z Puccibratislavského rodáka Kusser a Erin)lsniho westernu aspoň v det!Jl(och
·· do [bude mať v By9trici ·svoJu svevytvorit zaujlmavé · pr edstaven ie;; .' ,:;.t,ovú~· pr emiéru),'' sa- ·zctä pr eeXJJo-'
Koloman CilUk stroskotal na úska- · · nované, hoci je na druhe) strane záliach TaJomstva úplne. V.zdal sa
služným čl nom divadla, ~e sa od hodlalo poskytnút priestor a j z ačívlastného pohfadu a nenápad ito, toporne inscenoval pochybné libreto.
najúcim autorom. Na tomto mieste
Opera SND sa podujala dať možzaregistr~jeme, že ~ pozitívam prnosť priaznivého štartu Andrašovavej ~olovJCe opern~J sezóny 1968/~9
oovej Bielej nemoci. Podarilo sa jej
patri_ banskobystrická _inscenácia
to iba čiastočne, lebo ani snaha
!_ravlaty. P!!v~á koncepcia tryskainscenátorov dielu vera nepridala,
1uca z gr~otneho odviB!neho nápadu (r_e~!serka ~raho,mfra Ba~gáro Ien pomohla za1•etušovaf jeho vážne
slabiny - málo hudobnej invencie,
v~), J8J polem!čno.st s tradičným
originálnosti a samostatnosti hu'lyk~ado~ predstavila toto -~bohrá ·
dobnej výpovede. A pre bohatstvo
vane d1elo v novom,, zau11mav~m
myšlienok, ich sllu a adresnosť sa
uhle pohfadu_ a odhahla z Verdlh~
do· opery chodiť neopla tí. Opera v
~pery mnoho, doteraz
netušene
tomto zmysle nikdy politikum ne;~námky krásy.
bola a ani nebude, pokým existujú
Ani hudobné naštudovania neposkytujú možnosť jedn označného koniné divadelné žánre, schopné veci
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štat:Ovania stavii v oblasti nášho
o perného d irigovani a. Pri všetkej
úcte k Málko vej práci na Andrašovanovej opere šlo skôr o näroc~nú
technickú prod ukciu a r oproduk citl,
nez o volné pole umeleckých maZností. A tak kladne možno hodno ·
tiť iba Holoubkovo Dievča zo Zá pad u, kým Velatovo naštud ovanie Ta jomstva svojim absolútn ym nerešpek tovan!m poč uteľn.ost i spevá kov
dáva zabud n ú ť na jeho ostatné kval ity. Javorova Traviata v Banskej
Bystr ici nedorástla r ežijnú koncep·
eiu. Dokazu je, že úspech inscenácie nie je len výsledkom vyd arenej práce jednotlivých zlo:Giek, ale
aj ic h vzájomne j súhry. Nezálež! n a
tom , kto udáva t6n, č i d irigent, ale bo režisér. Rozhoduje sila osobnosti
a m ier a talentu. A tétk, ako si režisér n esmie dovoliť n e r ešpektovať
dirigenta, tak a j d irigent bude rnu~ieť, okrem nazerania clo partitúry, č oraz viac hladie( a j na javisko .
Polovica sezóny nebola bol!at6 ani
na veľké sólistické výkony. Bermanova, Pappova a Martvoňova
kreá cia v Andrašovanovcj 011ere bola
viac-menej hereckou príležito sťo u .
Inak je dnes sólistický súbor opery
SND v málo utešenom stave, najmä
v mužských hlasoch. Ešte stále sú
tu špi~kové výkony, ale obmedzujú
sa už iba na niekofko spevákov.
Svoje tu nezobral len masový od chod spevákov na zahraničné scény, ale aj genera č ný problém v
staršej garde a stagnácia tých, ktot•í sa ešte pred pár rokmi zdali
sľubnou perspektívou. V Košiciach
už roky zápasia s absenciou dramatického tenora, v Bystrici su sftbor
stále len formuj e a sústavné odchody a príchody mu nepridá vajú na
konsolidácii. Veľkú oporu získa li
Bystriča nia v čer stvej medailistka z
Toulouse - Edite Grftberove j, kto·
rá by bola cennou posilou aj vo
väčších
divadlách. Jej Violetta z
Traviaty je toho presvedčivým dokladom. Za spevácky i herecky najvyrovnanejší považujem však výkon
Evy š málikovej v košickom Dievčati zo Západu. Aj on v mnohom
prerástol rámec domáce j scény.
Dve solídne inscenácie, jedno hudobné naštudovanie a pár sólis tických výkonov je na polovicu sezóny
trochu má lo. Možno, že nasledu júce mesiace · dajú dôvod a j k r adost.
ne jšfm konštato.vaniam. Sdčasný stav
v súboroch, ·systém i)ráce a aj mnohé mimodivadelné okolnosti nútia
však ku sl{ep.ticizmu. Naše operné
divadlá si musia konečn e uv edomiť,
že konečným ciel om ich sna:Geni nie
je obha j ovať spoločensk ú existenciu operného žánrtl, čo sa zdá za
dnešnej, špeciálne českos lovensk ej :
· n'ávšeev!Ífcke'j krizy ·prvoradé. Sk/Ír
a predovšetkým treba svoju exis tenciu obhájiť umelecky, a to sl vyžaduje ín scenačn é č l ny . Dramaturgiu, ktor á sa zr ielta kra jnosU, r eprezentovaných na jednej strane volanim publika a na druhej s trane
požiadavkami niektorých kritikov inscenačné výsledky podložené sna hou po zclivadelne nr opery, svojsk ým pohľadom li pevnou koncepciou - hudobné naštudovania, ktoré sa neuspoko juj ú s vypr acovanfm
orchestrálneho sprievodu, ale akt!vne clotvára jd a spoluvytvá rajd podobu inscenácie -;- l sólisticlté výkony, vys tupujúce z polohy odspievania partu do sféry speváckej 1 her eckej tvorby.
Jaroslav Blaho

•

{

;

•

•

l

• •

j

•

~~

~

Pražské
hudobné prebudenie
Sez6na máva svof rytmus, ktorý sa s1ce u ž ustálil,
býva k ažd!} rok prtblt~ne rov nak!}, ale tento raz bolo
výnimiek ·až-alt. Ak po 23 r okoch pr avidelnosti nastane n ie koľko zmien, fe to iste niečo veľmi zvlášt ne. Také v!}nimky boli napríklad v septembri, kedy
sa pražské koncerty za člnall u Prahe už o 18.30 hodine, pret ože poslucháči chceli byť pred zotmením
doma . .. Také výnimky boli, keď známe a mi/íl mená
na plagátoch boli nahradené inými, pretože zájazd
nejedného nášho ministra sa "pr etia hol" . . . Takou
výnimkou bolo konečne at t o, že česká filharm6nia
hrala pre p racujt1ctch pražských závodov v· jeden
septembrov!} podvečer Moju vlas( pr ed preplnenou
sálou, kde b olo väčšie ticho, ako býva obvykl e. Ta·
kou výnimkou bolo predstavenie L ibuše 28. okf.6bra
m. r., kedy desiatky ludl u hľadisku slzili a divadlo
obliehala predovšet k!}m mládež, k t orá mala v ru <t<:ách štátne zástavy a . dožadovala sa vyslovenia svojich názorov i pozdr avenia Svobodu, Dubčeka, Smrkovského, černíka ... Bolo mnoho clwiľ, mnoho maličkostí, ktor é .pravidel n!} posluch áč koncertov zaznamenal, ktoré signalizovali premeny tepla v organizme umeleckého konzumu.
Ak sa voľakedy "rozbiehal a" sezón'a jeden-dua t ýždne, t entokrá t to bolo niekoľko mesiacov. Prakticky
až u decembri možno zaznamenať pravidelné tempo
!concertnéh o života a predovšetkým vyrounallei!H stav
v mysliach t!}clz, ktorí prišli poMvať . Ziaľ, nie nadlho, pretoite pri počt1vaní hudby sa nepočíta ľen
s pokojom na ulici, s prifateľne fungufúcou dopravou , s teplom v koncertnej sále a s pr!to1iznostou
umelcov. Musí to by( a j poko; v cluši a ten sa ziskava len pomaly.
Snáď preto toh t oročná koncertná prevádzka v Pra he má nečakané v!}kyvy v návštevnosti, snáď preto
sa objavia večery hodnotné a krásne, na ktor!}cfz
je iba polovička z týclz poslucháčov, z t oho množstva,
čo bývalo v minulosti. S náď preto sa opäť s omnoho
väčšou i ntenzitou vyhľadťwa prostredie, k toré podtrhuje hudbu a umocfluje zážito k viac, než tradičná
k oncertná sietí. Koncerty v gal ériách, organoué produk~ie v chró.moclz, pochopiteľne vsetky. clrul,zy
vianočn!}ch p rogramov (ktor!}ch bolo pomerne dos,t),
všetko t o ;e posluclzáčmt preplnené. Je to v!írazné
svedectvo tolzo, že človek nelzľadií v hudbe Zen ak!}st
estetický pocit r ozkoše, ale aj mieru kompl~x!1ého
prebudenia, inšpirácie, istoty, odptí.t anla a pocitu čo
najužšieho spof enta sa s kolektívom pos l!f.C/7..áčQu,. ď

Exemplárnym p rípadom nového typu koncertného
konzumu sa stali KONCERTY NA SCHODOCH< v Ná7·odnom .mt1zeu u Pl'alľe. O svedčili sa už v ·mi.•nl!lle;
sez6ne a ·po fem~ "sobota 17. lwd1n a 1'7. -minút" sa
st al ii~ príta~llv!}m sloganom, ktorý preplňuje '"pô~
uabný inter iér mlízea. Princíp koncertov bol · }edJt·oduchý; st1stredit do plochy o málo dlhšej než ;e
hodina niekolko hudobných pochúťok, atra,k cií a zážitkov, da( poslucháčovi možnost s r ozk,ošou sa pobaviť i potešit hudbou, nepočlívat ju l en v spoloče n
skom strnutí velkých sál a veľkých skl adieb. Autor
myšlienky prof. M i r oslav Venhoda ~ tu . poC'l:iopiteľne vychádza z velkef zásoby čarovnýc,h dielštarýclz mafstrov, o~ivufe ar zendl starých násťrojoq, 'lza
Vianoce . rozozvučal at niekoľko hracích strojček/;Jv,
u prvom januárov om koncerte prtsli k slovu aj uybu·
chujlíce papierové vreck á a celý kolektív posluchá·
čov si s clzutou zahral na hrebe'ň s papierom, k t orý
dostal ku srJofnzu lístku. Bol to posilvestrovslc!} lzapenntng so starou a novou hudbou. [>ochopitelne, že
počas týchto večerov znie aj súčasná hudba, ze sa
objaví nejedna koncertnt1 perlička -- je to nóuý
prístup ku k oncertovaniu, ktorý nachádza olila s.
Schody sú preplnené deťmi at dospel!}m t. Múzeum
je stále živé • • •
Janudr priniesol mnolto vynikajúciclz zážitkov. "
ZANA RbžitKOV A pripravila prv!} večer, venovaný
st1boménzu predvedeni u Temperovaného klavíra {v
cenzbalovom predvedení pochop iteľneJ, niekoľko
k rát sme počuli Ceskt1 f illzarm6niu, pred ktorou sa
opät obfavll ZdeniJk Košl er, Václav Neunzann - ;e;
nový séf. Paul Kleckt; zaftraniční hostia nechýbali
ani vo FOK-u, ani na s6lov!}ch vystúpeniac'h.. Nemohol som sledova( všetky večery - iba konštatovať,
že medzintírodnos( a t1r ovefl hudobného života Prahy
dosiahla oplit normtllnu podobu.
Za zdravé považufem a; t o, že zmizla postupne
záplava "Mojich vlastt" a "Libust", ktoré na chvU'u
boli . ;asnýnz v!}razom t ed noty a myslenia všetk!}ch
nás, ale , postupne na seba nabrali väč!iiu dávku obra. deneckélzo · tradictonalizmzt, ne~ bolo zapotreby. Pri' nzitivne anal6gie a symboly miznlí, obfavu;e sa uvažova nie ·· do väčše j hlbky. Koniec januára priniesol
ďal šie . impulzy k tomu, aby sme aj v kultt1rnej oblasti prest ali brať všetk o ako hru, ale i
'
a tvrdý život. ~
ne a denn e musí vy rovntívať szmenzívnou duchovnou vibráciou naše;
zeme a so zvýšenou senzib ilitou , v ktorej žite lzlavné
mesto.

V dňoch 17. II. -

22. II. 1969 konali sa vo Viedni DNI C:ESKOS·LOVENSKEJ HUDBY. Na otváracom koneer te toho
významn ého podujatiu účinkovala SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA. Za dirigovania Ladislava Slovák a uvied la Rupsorlickú
suitu pre klavír a orchester od Eugena Suchoňa v podaní Kläl'Y Havlíkovej. Dramatickú iantáziu Júna Cikkera, 15
listov podht Dtirerovej Apokalypsy od Ľuboša Fišera a Tému a val'iál:ie na smrť Jána Rydtlíka nd Ot marn Mftchu.
Druhý koncert patril bratislavskému komornému zdru~eniu pre novú hudbu HUDBA· DNEšKA s ttriestorovým .koncer·
tom, na ktorom odzneli d iela P. Kolmana, I. Paríka. J. Malovca a L. Kupkoviča. Na 1ľ alš í c h koncertoch vystúpilo
Vlachovo kvarteto, klaviristka Dagmar Baloghová a i.
Snlmka: J. BAKALA
l

Je smelé vyslovovať dnes slovo budt1cnosť, a.le j e
to nevylznutné, pretože musíme klásť do budtí.cnosti
požiadavky, aby sa prtbll~ila k tomu, čo považu;eme za životasehopné. V hudobnej sfére j e t o predoušetkýnz fasné uvedomenie si hodnôt a ich rozlišovanie od palzodnôt. Te t o čo nafväčštq šír ka a hlbka
hudobného zó.zemta, k toré nemôže byť zásobované
len hodnotami s vlasteneckými symbolmi. Ak te
v niečom sila našej kultúry, tak je to práve v or gani ckom spo;ení domáceho a svetového, v pochopení
medzinárodnosti kult t1ry, v kon frontácii hodnôt. ,Podmienkou tí.speiinef budúcnosti te t eda všestrannosť
.<;tý/u, medzinárodná paleta koncertného žlrJOtl.l. V
t omt o zmysle hudobný život Prahy dostal po ťažf;Qch
ro zbehoch dobrý štart a 1e nasím želaním, aby vydržal a prehlbll sa l!o najviac.
l i i' í Pi l k a

MEDZ'I DVOMA
FESTIVALMI
Stojlme na rozhraní dvoch ročníkov
Bratislavskej lýry. Ako vyzerá resumé
z vlaňajška?
Odstup

času

nám už dnes

dovoľuje

pozrieť sa na výsledky vlaňajšej Brati-

slavskej lýry z Istého nadhľadu. Myslfm,
že najspoľahlivejšou odpoveďou sú ohlasy svetovej odbornej tlače, l<torá tomuto festivalu venovala značnú pozornosť. Napriklad londýn~ky BILBOARD e-

f VYdavatelia z nemecky hovoriacich kraiín uskutotJnili stíťaž o vydavateľsk~
práva na víťazn/j tituly .z tJs. pesnitJkove; stí(aže, ktorá bola stítJasťou festivalu. Najtíspešnejším vydavateľom sa stal
Hermann Schneider z Viedne, ktorý získal štyri víťazné piesne pre nemecky
hovoriace krajiny ešte skôr, ako boli

rovne tejto sťiťal!e určite porastie l medzinárodné uznanie celého fest ivalu, a
zasa opačný prípad sa nemôže prejaviť
negativne. Oalšfm veľmi dôležitým či
niteľom
sú možnosti medzinárodných
kontaktov našich inštitúcii. Mám tu na
mysli naše hudobné vydavateľstvá, umelecké agentúry a čiastočne i rozhlas a
televíziu. Jedným zo zmyslov konania
festivalov všade na svete je úloha .prezentovať diela, pripadne umelcov vhodných na "odpredaj". Toto samozrejme
predpokladá nutnosť riešenia medzinárodných obchodných stykov na komerčnej báze obojstranne výhodn ej. S postupným vyriešen!m tejto otázky v čes
koslovenských podnikoch, kde v tomto
smere je stále ešte veľa problémov. zasa porastie medzinárodné uznanie celého festivalu. Al{ v tomto budú zahrani čn!
partneri narážať na prekážky,
op!iť to bude mať negatfvny účinok.
Pripravujete v koncepcii festivalu nejaké zmeny?
Po umelecko-programovej stránke sa
zdá, že štruktúra nášho festivalu je ustálená na dvoch základných zložkách:
prehliadke zahraničných a českosloven
ských umelcov a súťaži českých a slo-

~í

sa o 11th

J

Leapy Lee má dôvod na to, aby sa
usmieval. Všetko ide výborne. .. Leapy
Lee je vo vynikajúcich rukách - jeho
managerom je Gordon Mills, muž, ktorý urobil z Toma Jonesa a Engelberta
Humperdincka svetové hviezdy pop-music.

LEA PV

LEE
"Keď sa pán Gordon Mills rozhodol,
le zo mňa urobi hviezdu povedal
Leapy Lee - otvoril zlisuvku, kde ležali noty niekoľkých piesnf, - tie, ktoré odmietll Tom Jones i Engelbert
Humperdinck. Gordon Mills mi ponúkol pieseň Little Arrows. Siahol som po
nej oboma rukami. Nezliležf ml na tom,
fe ju Tom Jones nechcel spievať, vlastne by som sa mu mal za to pod'akovať: pre mňa je [Jieseň ako ušitá."
starož itnosťami ,
potom vys tupoval v
londýnskom d ivadle Pallad ium ako spevák a komik bez úspechu. Skúsil
teda zasa ni e čo iné -- bol najprv vedúcim v nočnom podniku, potom mal
svoj vlastný klub. Všetko t o stihol urob iť veimi mladý ( má 26 rokov l- Pochopitelne, tieto n eúspechy mu priniesli
finančné starosti. No Leapy Lee vraj
nestratil dobrú n á ladu an i v tedy. "Peniaze pre mňa n eznamen ajú veľa - neviem s nimi zaobchádzať. Beriem všetko
s humorom." Potom sa na scéne objavil
pán Gordon · Mills a na n ebi britskej
pop-music sa objavila nová hviezda .

KTO JE LEAPY LEE?
Mladý Angllčan, ktorý je výnimkou
medzi pokojnými Angličanmi , v tom, že
je velmi temperamentný. Pán Gordon
M!lls má pravdepodobne akúsi osobitnú
mušku na pseudonymy. Engelbertovi,
Humperdinckovi prinieslo šťastie n ové
nezvyčajné a dlhé meno. Leapy Lee je
tiež pseudonym: vlastným menom sa
volá Graham Pulley-Blank. Narodil sa
20. iúla 1944 v Eastqourne v Anglicku. Keď mal 15 rokov, založil vlastnú
ro ck'n rollovfi o;;kUplnu. Pracoval ako
kachliar, ale nechal to a skOšal niečo
Iné. Bol managerom, obchodnikom so

...

týždňov vystupovaf v Las
Vegas za honorár 250 tisic dolärov. Nedávno vystupovala v Londýne na
dobrol'lnnom
koncerte :
zisk z koncertu ven ovali
telesn e _chybným d eť om.

e

Foto: Karol Belickf

meckých,

talianskych a francúzskych
prtležttost stretntí( sa
tu so zástupcami všetk!}ch vý ch odn~ch
k ratín, čim sa vytvoril malý zdpadovýchodn!} trh. Tento t rh j e v stítJasnost i
ibr;z zc1rodkom, ale má v eľktí budtícnost).

spol očnostl mali

Rakúsky mesačnfk DAS INTERNAZIO ·
NALE PODIUM piše: " . . . boli t r t sku-

vens kých pies ni o Bratislavskú lýru.
Tak Isto sa us ilujeme, aby sa stala n ede liteľnou s účasťou festivalu l výstava
č es ko sl oven sk é ho záb avného priemyslu,
ktore j myšlienka sa s tak ým úsp echo m
stretla pri vlaňajš om fest iva le. Samozre jme, že ti eto zá klad y a hlavné dôvody konania fes tiva lu chceme pripravov ať tak, aby č o n ajlepšie splnili svoj
úče l. V s p ôsob e p rlpravy . a v rôzn ych
ďalšieh otázkach chceme z ohľadň o vať
doteraz n adobudnuté skúsenosti, kt oré v
jed notlivostiach p ove dú k domý šľ a n iu a
dotváraniu základnej koncepcie.

totJntj senzt!cie: gala show Karla Gotta,
k tor!} skvele disponovaný predviedol
med zim1rodn!} repertoár nadšené mu obecenstvu tak, ak o sme i od neho zriedka
potJull . . . Ďalej Eva Pilar ová, k torá do- · .
kázala znovu svoju vrcholnú t r iedu
Máte ul!; dajaké t ypy pre mimosúťaž né
speváčk;y , . . Bratislava sa vyvinula mevysttipenla?
d zi mnoh!}mt f estivalmi tanečne j hudby
Typy máme a s viacerými umelcami
na nepochybne naJlepšie or ganlzovantí a
rokuje me. Boli , by s me radi, k eby sa
pre celú tato oblasť stále d6l ežltý festiva l. "
nám podarilo realizovať náš p ôvodný zá-

Ang lický časopis MELODY MAKER p rin áša Interview so s p ev á čkou Julie Driscollovou, ktorá sa zmienila o svo jom
vys tupovanf v Československu t akto:

" . . . Achf Kec! sme ta m hrali, dostalo sa .
ná m na tveľk o l epe jš ie prlvftanle. ak~ sme
kedy zažili. Bolo t o fantast iek~. l ebo
oni nevedeli kto sme ~ aspotí sl to
myslím, !ie nás predtý m nepoznali · · ·
Boli ohr omnl. Tl ieskali v'tdy na spr ávnom m ieste." A tak by som mohol vy-

mer, aby v budúcom ročntku bolo zo
z ahraničia s ice inen ej umelcov, al e s kutočne najkvalitne jších. z česko s l ove n s ký ch umelcov (v p rehliadkových častia ch koncertov l tie ž dostanú viacer[
prílež itosť. o k onkré tnych možnostiach
s a rozhodneme Ihne ď po sp eváckom obsadent súťa žných piesni o Bratis lavskú
lýru, ktorým preds a len z hfa d!sk a č o
najlepš ej československej reprezentácie
dávame istú predno sť.

ratiivať ďalej.

Ako by ste zaradili Bratislavskú lýru
do eurlipskeho hudobného kontextu?

(l)

Zo sveta pop-:-music

Hovorime
s riaditerom
Bratislavske~
lýry
dr: Jánom
Sí váčkom
IJyhldsen~ v~sledky) alebo newyorský
CA SH BOX. [Zástupcovia britsk!}ch, ne-

••• •

čo oi!aklívate od IV. roi!nlka?

Radi by sme, aby IV. ročn[k v pods tate pokrač ova l zatial v ús pešne s a
rozvfjajllcej tradtcii t ohto festivalu. Radi by sme našim zahr a n ičným hos ťom
pripraviU v Bratis lave op!iť niekoľko
veľmi p rije mných a užitočný ch dn!, radi
by sme nlí.šmu publiku predstavili niek oľký c h s kutočn e po predný ch s vetových
umelcov zo žánru piesn e a n iekoľko
nový ch d obrých čes kých a sloven skýclt

Domn ie.vam sa, ž·e otázku med zinárodn ého p ostav en ia Bratis lavskej lýry nemožno po s ud zovať izolovane. Festival je
organi ckou súčasťo u diania v č eskoslo
ven skej pop-music a v širš ieh súvis los tiach súč asťou č eskosloven sk é ho kultúrneho a spolo čenské ho života. Ukazu-.
je sa, že jeho pos tavenie v európs kom
p esni čie k.
hudobnom konte xte, jeho medzinárodné
uznanie je i bude také , aké medzináNa poslednom MIDEM v Cannes vás
rodné uzn anie sa bude dos távať česko 
nolili za viceprezid enta Svetovej fede s loven sk e j pop-mus ic. Treba spomenúť
rácie festivalov. Ako sa odrazí t áto noa s po ň ni e ko ľk o činite ľov , ktoré v tomvá funkcia na Bratislavskej lýre?
to podla mňa hrajú rozh odujúcu ú lohu:
Považujem s voj u voľbu za vy soké u zje to pr edovšetkým otázka autorsk e j
n anie festivalu v medzin ár odno m ko núrovn e - č i že úrovne pesničiek, ďal e j
Bratislavske j lýry urč ite
int e r pret ačnej úrovne, t. j. kvality s pe- . te xte. Menu
p rosp ieva a j s k utoč nosť , že prvé ofi vákov a súborov. Ako je známe, n a š u
ciálne za sadnu tie prez!d la fed er lí.cie sa
pôvodnú tvorbu na fe s t ivale reprezenusk u t oč n! p ráve n a je j IV. mč n i ku.
tujú piesne zo · súťa že o Bratislavskú lýZh ovár al s a: Dr. Ivan Stanislav
ru. Znamena to ~eda , že. ;> l:f.!1>.1om ú-

e Speváčku Alexandru
sme sp ozn al! na minuloro č nom
Zlatom klú č ! v
Karlových Varoch. V pos ledne j dobe sa Alexandra
rlostá va d o popredia zá ujmu
odborníkov. Okrem
s pievania hrá na husliach
a p!še texty k piesňam .
Má rovn ak ého manag er a
ako Udo Ji.irgen s - p án a
Hansa R. Beierlelna. Výs ledkom te jto náhody je
s poločná pieseň , pod názvom Ilúzie Udo JUr- '
gen s napfsal hudbu, Alexandra t ext. Pl ese ň spieva Ale xandra-, nabudúce to
bude vraj naopak, pretože
obaja chct1 v spolupráci
pokračovať.

Petula Clarková slwn či 
la nakrúcanie ve1k ei hu dobnej k omédie Gooct bye
Mister Chops. Partnerom
jej bol Peter O'Tool e. Wm
sa pre ňu f!lmovani e ne skončilo čaka iu ďa l ši a
hudobná komédia, tentoraz v Hollywood e.

e Beatles žalovali fran cOzskeho speváka An toin a ,
že vraj sl .,p oži ča l" niek o lk a tónov pre svoju pies e ň Votez pour moi z Ich
ples ne Yellow Su b marin e.
Požadovali 50 tisíc frankov od škodn é. Antoin sa
odvolal.
*

e

Po v e ľkom ú spech u
piesne This Wnee ľ a on
Fire Julie Driscollo vá dostala 13 ponúk na nakrúcanie filmu .

••

•

e

Skupina Klnks chce ža skupinu Dors za· to,
že údajne použili p re svoJ
hlt Hello Y love you úspešný hlt skupiny Kinks
- All Day and all of the
Nigh t.

•

•

FUll] Speedway

označiU

v Amerike ako film roku
1968. Hlavné úlohy hrajú

a spieva jú Nancy Sinatravá a Elv!s Presley, dve
mená, ktoré prlťahujti divákov a plnia pokladnice
kín.

•

e Mama Cass vys tupuje
ak o s óllstka n a gramofón ove j platni Dream A Little Dream of Me ( Snfvaj o
mne ma lý sen l- Skup ina
Mama 's and Papa's , o ktor ých sa hovorilo, že sa
rozišli, 1 sú tu uved ení len
a ko jej s pr ievodn á sk upin a. Mamél Cass bude š esť

O semná s ť ročn á

sp evá č

tén acb, no usad ila sa v
-::áp ad n om Nemecku . A tam
aj urob ila k ariér u. Predala
u ž vyše t r i m il ión y platní. V roku 1967 získala v
Grand
Prix
Em·ovis ion
štvrté mies to , precest ova.la Fran cú zs k o, Ameriku,
Japon sko, Kan adu . Spieva
v ang ll Nlne, n emč in e a
fr an cúzšt in e . V
Gr écku
s pie vala po pr vý r az koncom minu lého roku pred ,
100 tis!c d ivákmi. je j najvllčš f ,h it 1e p i ese ň L'amour
est 'b le n.

e

Beatles budú pf sať hudbu k najnovšiemu FelUniho filmu a francllzsky spevák Michel Polnareff (autor piesn e Bábika l pfše
hudbu k filmu Francois
Reichenbacha.

e

•

!m Vlek y sa n ar odila v A·

lovať

e

Americká skupina The
Ohio Expre~·s sa ešte pr ed
tromi r okmi volala Sir
Timothy and the Royals.
P!iť mladých mužov, ktor!
založili kapelu, pochádza
z mesta Mansfleld, v štáte Ohlo. Majú u ž dve zlaté
platne a čoskoro k nim
asi pribudn e dalšia. Ich
n a jznámejšia skladba je
Yummy, yummy, yummy. V
Amerike sú veľmi populárni,
vo s vojom obýva com auto b use cestujú križom-krá·~om po Stlitoch. Mest o Columbus v š táte Ohio vyhliís !lo 18. augu st za d eň
Oh io Expr ess ( Ohio Express d ay).

e

Adrian a

Ce len tato

z rozh lasu a televizie ie z
h ud obn e]
rod iny.
Teho
matk a o t) om h ovor!: .,Nes ta čím sa č u dova ť. K e ď bol
malý, n evede l p oriadne
ús ta o t v o riť - o s pievan!
n eh ovorfm. Ked' na pokon
ten ieh o
o tvor il ús ta zachr ípnu tý hl as no ,
d iv som si vla sy n etrha la.
Neskôr si spolu s kamarátmi za ložil kapelu - a
oni boli jeh o hlas om n a d•
šeníl Ter az - prizn ám s·a
- už som s nim s pok opiá
a j ja.'' Posledný h it Ce- '
lentata je p i e s eň Azzuro
- u n ás ju pozn áme v in ter p retácii Evy Kos tolányiovej p od názvom Poď so
mnou. V Talia ns ku b ola
tát o pi eseň d lh o na prvom
miest e Hit-p ará dy.
u n ás dobr e zná my

Show

- business

v Cannes a San Reme
MIDEM [ Marché Interna tional du Disquue et de l'Edition
Musica la). čiže velťrh '·bud obn~cb vydav.a te lstiev a gramofónov9ch s poločností, ktor 9 bol
koncom januára t. r . po tret!
raz v Cannes, pokra čoval v J!.
nl! predchádzajúcich dvoch roč
nlkov. Lfšil sa od nich iba t9m.
že tohto roku tu prevlád al takmer neuveriteľný chaos , ketl
portadatelia nestačili niektoré
slabiny organ izačne zvl ádnut
(nápor hosti z celého sveta ].
sll časn e sa aj ukázali niektoré
slabiny a problémy v samot·
nom poslanr MID EM. Ak na jed·
nej strane MTDEM pos kytuje
velmi širok9 obraz a konfrontáciu o produkcii svetového
gramofónového priemyslu, tak
na druhej strane jeho pos lanie
ako "sh.o.wbuslnessu" sa trochu
dostáva do slepej uli č ky. re to
dané predovše tkým tým, že do
popredia sa dostáva jú vyslovene obchodné záujmy silných
gramafónových spolo čn ostf. Táto préferencia postihuje pr edo.
všetkým malé
gramofónové
spolo~nosti , pre ktoré začlna
byt pôdo Ca nnes pridrahá . Ten to paradox je však daný už
samotnou štruktúrou MID EM,
kto r~ so tentoraz ukáza la d os ť
pochybnou.
Ca nneský business sa pehy·
buje v podstate v dvoc h rovinách. Prvou Je vlastne obchod,
· ktor9 su odohráva v obrovsk.om hote li Martinez, kde sú
umi estnené kance lárie a expo·
zlcle asi 400 svetovýc h gramo·
!ónov~ch Fi r lom . Pre túto strá nku V!l1trllu posky tu je prostredie Ca nn es naozaJ vhodné podmienky. Druh ou strá nkou MI D~ M . vlastne akýms i dekórom
obchodn9ch zá ujmov, sú kon cer~y, na ktorých sa zúčastn ia
tzv. laureáti Trophy MIDEM , teda speváci, ktorí sú vo svo jich
kra jinách naJpreclávane jšL Mnohí sl trofeje však iba formálne
~rev ezmll a niektorí s a MIDEM
doteraz a ni n e zúčastnlll (Frank
Sinatra, Beatles a 1.) . Olcrem
nich tu vystupu jú aJ začín a 
jllce talenty v r á mci tzv. Promoshow. medzi ktor ých bol! zaraifennfJ našlsplw!i.ct W. 'Mif- tuška, P. Novák , V. Necká i',
H. Vondrái;ková, M. Kubišová.
Zla!, MID EM neposk ytuje pr ehliadku toho najlepšieho, či
najzau jlmavejšieho, alebo naJ·
progres!vnejšleho v oblast! popmusic, k čomu ho vlastná existencia p~edur čuje. Je to skôr
s poločen ská
záležitost , prostredníctvom ktore) sa často
Iba posilňujú a upevfi ujú po·
zícle najs!lnejSích gramafónových fi riem. Zostane mi asi navždy záhadou, čo je určovate·
lom popularity t zv. kvality a
dobrého obchodu u spevákov s
podpriemernými alebo priemernými hlasovými, intonačný mt a
vôbec muziká lnymi schopnosfam!. Spomedzi asi š tyridsia tich laureátov trofeje MIDEM,
možno var! desať považovať za
špičkov9ch a lebo aspoň zauji·
mav9ch Interprétov. A t ak samozrejme . vo francúzskom prostredi s vefk9mi ováciami boli
prijatt mlláčkov ia fr ancúzskeho
publika, nenap od ob ite ľný Gil.
bert Becaud a pôvabnú, ta len tovaná Mirellle Ma thieu. Pri
ostatných hviezdach - Da llda,
A. Celentano, P. Pr avo, U. Ji.irgens, Ad ama - ma toho zaujalo, žia r, málo. Prišli so s voji·
ml známymi a os v edčen ým i hitml a sta li sa skôr i ba ozdob·
ným doplnkom ako ume leckým
a azda a j o bchodným magnetom. Z nových ta lentov ma zaujala Izraelská speváčka Yafa
Yarkkonl, grécka beatová skupina pôsobiaca v Anglicku a
Francúzsku
Les
Aphrodttés
Child, ako aj skupina Ser gte
Mendes a nd Brasil 66 spája jú·
ca prvky latinskoamerické, jazzové a swingové, ukážkovou
showmanskou exhibíciou bolo
vyst!lpente či ern eh o ]oe Texa.
Bez nads8.dzky možno povedať, že vys túpenie Karla Gotta
a Evy Pila rove j (na MID EM
spievala po prvý raz ) tu pa tri.
lo vďak a Ich speváckym kvalitám k t9m málo pozltfvnym
prejavom, ktoré som počul. Ptlarovej skve lú interpretáciu Requiem pr ijalo publikum s nevšednou pozor nosť ou a porozu men!m .. .

-o-

Styri dni po Cannes nasle·
ctova lo dalšie podu jatie - Xl.X.
festival ta!Janskej populá rnej

piesne v San Heme. Trojdňov9
taliansl<y festival má už svoju
dli1otrvajúcu tradíciu, má svo ju
o sv edčenú tvá r l dobrú organi záciu. Hoci púta pozornos ť celej Európy, je to predsa len
záležitost vyslovene ta l1anska.
Tohtoro čný sanremsk5' festival
mi prlpomrna l urputn5' súbOJ
o pr venstvo nielen tvorivé, či
int e rpr e t ačn é , ale na jmM (a o·
pH ť l o prvenstvo gr amo fónove j
firmy, ktorá na prvý poh ľad
stojí v pozadL Tento súboj má
všetky zna ky ta lianskeho temperament u a stava sa takmer
národnou zá l ežitosťo u ce lého
Talianska. Noviny venujú tomutq podujatiu obrovský priestor. Takmer so športovým fa núškovstvom sled u je talianska
ver ejnos ť súboj svojich milál:kov. Sanremslcý festival však
tentoraz prer ástol úzlcy rám ec
speváckeho s ú ťaže nia. Titulok
jP.clných ta lians kych novín -24 piesní, 48 spevákov a 2000
polica jtov - plne charakterizova l a tmosféru a priebeh festivalu. Pokusy o demonš trácie
a bojkot fes tivalu zm arili kordóny poll ca jtov okolo Casina
Municipale a da lš ie stovky boli v pohotovosti pripr a ven é zasi ahnu ť. Bo lo zrejmé , že za, na
prvý p o h ľad nevinným festiva-

lom

pesni čiek

'5 0 eJ Iné záuJ-

IL SMOLENI.CKÉ SE.MIN.ÁRE -.
PRE SOčASNO HUDBU

m y.

Celkovsr priebeh s úť aže v San
·Reme je ď aleko dramatickejší
ako u nás na Bratislavske j Iý·
re. Už aj preto, že ide iba o
čis tú sú ť a ž,
bez pre hliadka·
výc h n e sú ťažn ý c h vystúpen!.
Všetka pozornosr od zaznen!a
prvej piesne sa sústr e tľuj e na
s tlťa:Z . Od z ačiatku do konca jf\
to zápas nervov, spr evádzaný
ta lltlnsl< ym temper amentom a
špekulatívnos ťou , takže č l o veku
niekedy unika jú zr etele umelecké. A tak márne sl č l ovek
láme hlavu, prepadaJÚC lokál·
ne j atmosfér e, prečo nepr ešla
tá a tá vti.pná a zau)lmavá ple·
seň, k torá má všetky predpoklady staf sa š lágrom, ale !ná,
pre mňa fá dna, invenčne nevsrrazná. kompozične nevydarená. Zrejme, 1119 kraj, ln9 mrav,
ako tlovovi naše pr!slovle, talia nske publikum čl poroty ma.
jú svo je osobitné požiadavky
na pleseň a je J hodn otenie. Ak
sa pred tro mi r okmi v tomto
viíšnivom pe sni čkovom s úboji
odohra la vel ká tragédia , samov r ažťl a Luigi Tenca, pre nepo·
chopeni e a neocenenie 1eho
plesne porotaml, tentoraz sa
na sanrems kom festivale sclly·
revalo k velkej búrke. Perfekt·
ná organizácia miestnej pol!cle
však zabezpečila festivalu hladk9 · prie beh. Ked s om opúš{al
s ln eč né ligurské pobrežie, myslel som už na našu bUžlacu sa
Bralislavskú lýru. Darmo )e,
ln9 kraj, iné starosti .. .
MARIAN )URIK

Smolenice. 31. marcá -

4. apl'Íla 1969

Prednášky
Ca rl Dahlhaus: Estetické pt•oblémy elektronick e j hudby
Hans G. Helms: Materiá lové a sociálne poč:i m len en os t! Novej
hudby
l-lans P. Reinecke: Mer ate!né sémantické štrukt úry Novej
hudby
Emerson Ma yers: Forma v elektr onickeJ hudbe
Peter Kolman: Technológia e lektr oni ckej hudby
Vladimir Lébl: Typológia zvukové·h o materíií lu No vej hudby
Peter Faltín: Ontologická transformácia obj ektu v avantgarde
Skladateľská

tribtína

Gyorg y Ligeti: Nové tendencie v komponovani
Vlnka Globokar: Nové možnosti použitia dychových nástro jo v
Ladislav Kupkovi č : Idea preparovaných textov
Jozef Malovec: Mo ja cesta k Orthogenesis

Koncerty
HUDBA DNESKA - BRAľiSLAVA
L. Kupkovii!: Ad llbltum - priestorový konce rt s ú čusfou
poslucháčov
,
I. Parfk: Smolenické nokturno pre. 5 ve_žl 11 12 hráčov
G. Llgeti: Poeme s ymphon!que pau~ 100 metronomes
V. Globokar: Discours
QUAX - ENASA MBLE PRAHA
j. Cage: Atlas Eclíptica lls, P. Kolík : Contraba nd, C. Cardew:
Schooltlme Composltion, J. Cage. Ttleatr e Plece, S. Busotti :
Couple, von Biel: W é ľt 2.
N,a obmedzený po čet va lnýc h miest prijlma 'prl h lá SI~y 11lw 1 konf er e n čný poplatok K čs 300 .sekr etariét Smo len ic1<9 cl1 seminá rov
Gorkého 19, Bratisla va.

Televízna Hit -paráda
l.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

TIE DNI l A. Tichá') - 4232 Masov
OSVIT [ M. Kr iSt of ovl čl - 3772 hlasov
POD SO MNOU [ E. Kostol á nyiová 1 - 3615 hla sov
VSETKY ZVONY SVET>\ l Z.. 'Ko línska - E . ScpeSiové'i i
- 3292 hlasov
·
SEN NOCI SV ÄTOJANSKEJ l M Laiferová) 2338
hlasov
MAM PRE TEBA LIST [ I:. Nosko l ~ 1 350 hlasov
DOC.ELA OBYCEJNA PISE Ň ( K. Cernoch ] - 1281 h lasov
SLZA (V. Sokolova 1 - 643 hlaso v
•

o

Zo života Zväzu · skli;tdateľov:
Pre(lnesen!e
pro- ·
gramu
Zv!!zu
sk lada te·l ov
2, 3, 4, 5, t
· diskusia • k ak č
aému programu
7, diskus ný prf.
'pevok
č l ena.
na zá kl a de ktorého bol
l,

ak č né h o

e

e
e
e
e

vy l ú čen 9

zo Zväzu skl adnte!ov.

čisla:

Z obsahu 3;

e

1/ANt;K.

Spravodajstvo z mimoriadneho zjazdu
slovensl{ých sklad ateľov
úvaha o hľadaní istoty
Dva pohľady n a Burlasov Planctus
Dvakrát o zlatých súťažiach
L. Berstein o dirigovaní
Pravidelné r ubriky a hudobný život

JOE TEX
DALIDA

HUDOBNÉ INFORMAČNÉ STREDISKO
AARCH(V CESKÉHO HUDOBNÉHO FONDU
PRAHA
ponúka tieto komorné novinky:
Josef BLATNÝ: Suita pre 2 fl, cl, fg - part
Jlfl AROCH: II. nonet - part.
Miroslav KLEGA: Concertino pre sUíč. kvartet - part.
Vá clav LfDL: Pampelišky - šesť f>iesní pre soprán, fla utu
a harfu na s lová Fr . Hrubtna [ a j s neme ckým textom} - part.
Zden~k LUKAS: Partita semplice pre št voro husll a k lavtr - flar t.
G. THOMSONOVA-MUCHOVA: Serenl'ida pre dychovf kvintat - part.
Vladlm!r SOUKUP: So néta pre trubku a kla vír - part.
Partitdry (aj hlasy) zapo!ii!ia OA CHE, Praha 1, Paríž·
ská 13, a lebo dodá HIS, Praha 1, Besedni 3.

Dostávame do redakcie vela lis tov od našich čltate rov , v ktorých
s a nás p9tajú, kde si možno objednat náš časopi s. Radi by sme
záujemcom pomohli, a flreto uverejňu jeme prihláš ku pre s tálych
predplatltelov. Vyplnené objednávky priJíma lcaždý poštový úrad
i doručovate r.
REDAKCIA
Prihlasujem sa za stá leho pred platlte!a HUDO BNl!:HO ZIVOTA
Meno a priezvisko: ............, .....,...........,,.........., .................................. .
Adresa:
Dátum: ......u.....
PP. <~ l atka

h

. . . .... .

., .~ o, ••,.",..,.,,.,.,.•••• ••,,,,..., •• , ...,.•••
• •

.-.,.u,•. ,............,.................

a lebo podpis: ........................................................................... ..

v

·r~desi Nôvom ~é5c1Ku . Sme traja a lcleme autom nenro! nou rýclilos~ou
k dosiaľ n eznámemu cieľu, dajme to mu kamsi na Vystrkovskú vysočinu
alebo do Picassovho priesmyku alebo kamkoľvek chcete. MLAD ŠÍ BRAT, šestnásťročný, držiteľ pilotského preukazu a svetová kapacita v jadrove j fyzike,
s:dí z~. volantom a dychtivo pre~bieha každé auto, ktoré sa na hradskej objaV!. MOJ sused vľavo, SLOVESNY UMELEC lyrik - trnie hrôzou a mám
pocit, že sa nepretržite mod lí, aby sme už rýchlo niekam dorazili. Musí zostať nažive aspoň dovtedy, kým skon čí svoju najnovšiu knihu. S. U. je bás·
n ik bá snikov z Británie a jectným z t ých nepochopiteľných ludí, čo sú s tále
natoľko zapletenf do politiky, lásky, hudby a pracovných ide álov. že napriek
uznávaným úspechom sa často ocitnú v úzkych, ked' im doručia ú čet z p ráčovne. Kec!' S. U. hovorí, vyzerá veštecky; a ešte viac, keď ml čí. )

"aliy" népatrr končHcicin'áf,
l Ale zmieľ11ufe rýchl ost./
S. U .: l akoby v zdclwate zúrivosti pravda, lyriekej }: Tak sa ml zdá,

M. 8.: Po

EONARD

S. U. (s mrazivým pokojomj: Milý M. B.,

mám podozrenie, že si zabudol, že
tá pneumatika lléí m vče 1·a praskla
p reto, že s i šiel takým is tým
spôsobom, aký miíš na svedom!
teraz.
M. B.: V jednej vete máš tt·ikrát "že".
( Predsa to v!§a lc na M. B. natolko zaposobilo, že z načne zmiernil rý chlost pravda, tak po·
zvolna, aby vylúčil podozrenie, že
o krôčik ustúpil. Inak má hro!§iu
kožu a málokto ním dokdže pohnúť ale tej ve!;'tbe neodold
ani on. U plynie pár minút ticha,
teraz už bez neprí;emn{jch pocitov a keď napätie úplne zmi zne,
môže S. U. uref.sľ k základnému
námetu všetkých hovorov na v.rJl etoch: ku kraflne. J

[Nasleduje prestávka, fed na k aby
sa re{!nlk mohol pokochať ú.čin ·
kom svo jef reči, jednak, aby ticho, čo nastalo, podtrhlo vyznenie
tohto zo srdca idúceho preJavu.]
L. B.: Máš pravdu; S. U. Je to skutočne

S. U.: Tieto hory sú celý Beethoven.
(Ďalšieh pät minút sa nedefe nič;
S. U. blažene premýšľa o svo;e;
vyda rene! metafore, M. 8. fe mr·
zui!í, že musel spomalil r{jchlost,
a . ;a dumám o literárn om spôsobe
myslenia, ktorý sa nemôže zbaviť ndvyku pripája( hudbu leu kopcom, k moru a k b ohviečomu
ešte./

Dišputa
vSkalnatých
horách

s. U.: Dokonalý Beethoven.
L. B. (vytrime sa z dúm}: Mal som na·

ozaj v úmysle nechať tvoju poznámku zapadnúť ako nevinnú, ale
ak na nej trváš, dáni t1 jedovatú
otázku. Ak je na svete torko tlsfc h ôr - najmenej sto n a každého slávneho s kladatela - prečo
každá z nich pripomína každému
spisovateľovi Ludwiga van Beethovena?
S. U.: No a le toto! Ja som si myslel, žo
ti l!chotrm, keď vyslovujem hu·
dobnú metaforu. Napokon, podľa
môjho n ázor u je pravdivá. Tieto
h ory majú v sebe sk uto čne t akó
dôstojnosť a s kalnatú vznešenosť,
ktorá ml prlpomfna Bee thovena .
L . B.: Ktorú symfó n iu?
s. U.: To- je naozaj s miešne. Ch ceš po·
vedat, že n evldfš vzťah tejto kraj iny k Beethovenovej hudbe?
L. B.: Určite - a j k Bac hovej, Stravinského, Sibeliove j, Wagnerovej a Raffovej. Tak prečo Beethoven?
S. U.: Ako povedala húsenica Alenke v
rfši zázrakov: ,,A prečo nie? "
L . B.: Ja to myslím vážne, s. U., a ty
nie. Poklal sa pamätám, odjakživa
sa pri zmienke o vážnej hudbe
vynorf k aždému vo vedomí najprv Beethoven. Ked mushn mať
koncer t na otvorenie sezóny, aby·
č ajne sa žiada celovečerný pro·
gram z Beethovena. Ked vo jdeš
do koncertnej s iene, ktorí1 má
koldokola, n ápisy s men ami velikánov, je tam zase on - vpredu
a upros tred, prvý, najväčš!, priťa hujúci okamžite pol1ľad a obyčajne pozláten ý.
S. U.: No a? Tebe sa hádam nepáči ?
L. B.: Nepáč i ? Má všetky moje sympa ·
tiel Ja sa totiž v tomto oabore
dosť vyznám, preto som sa asi tak
zhurta chytil tvo jej pozná mky.
Beethoven a
zbo ž ňujem.
Chcem
však poc hop iť, prečo sú všetci os·
tatnf z toho najvy ššieho radu po·
s ÚhnuU akousi nepísanou kliatbou.
Nie že.by som sa sťažov al. Len by
som rád vedel, p rečo n i.e Bach,
Mozart, Mendelssohn, Schmn ann ...
M. B.: Ghce n iekto žuv ačlw?
S. U.: Hm, asi preto, že Beeth oven. Alebo n ajs kôr je tu urč itá tra . ...;
Totiž, kecr človek uváži celý t enI •. B.: Ano, presn e tak je to: odpoveď

V'

rec
ť. B.: Určite. Takže to nijako zvlášť nemelodičnosťou.

vynikll

S. U.: Nešťastnou

náhodou som vybral
zl ý príklad. A čo napriklad prva
veta?
L. B.: Len to skús a zapíska j ju.
S. U.: (robí odvážny pokus. Prestane.
Pauza./

L. B.: (veselo/: Pril< roč!m e k har mónii?
S. U.: Nie, hrom do toho, dbkončlnie to
predsa! Tak . . . tetl11. . . . Už to
mám! Pomalá veta kvarteta a mol!
Tá jej svätosť, tá vďačnosť uzdra vujúcej sa duše, tá čistota neuve ritelne · p r eťa hova n é ho pomalého
pohybu, t ti r.·. B.: Tá melódia?
S. U.: Stále s tou tvojou tne!ódiou! Co
je to vôbec melód ia ? Mus! to by t
krčmárska pes ni čka. aby sl zaslil·
žila ten niízov í' Me lódia je pred sa - M. B., už zase zrých ľu ješ!
- akýkoľve k rad po sebe ·nasle ·
dujúcich tónov, však?
·
L. B.: Z technické ho s tanoviska áno. Ale
my predsa hovoríme o vzťahu medzi
prednos ťam i jednotlivých melódi!.
A pokiaľ ide o Beeth ovena
S. · U.: (trocha beznddejne}: St11le je tu
· · ·ešte ·ten · sliivny nápe,v z fin ále
Deviatej: tý·da-da-da .. .
L. B.: Ňo ;dovol, vecf to je p redsa h ostín·
ská pesnička par excellence, ne·
mysl!š?
S. U.: (s , povzdychom/: Cedunt l·/elvetii

( dávam sa na' ú st up] . Pris túpim e
l< h armónii. Musíš,· pravda. brať
do ··úvah y, že ' n i,e so m hudobnfi<,
teda nie ·aby si n a mňa sp ustil
sa n1é technické termíny!
L. . B.: Vôbec n ie, ty ly ri k. St ač!. ak sa
zmienim o troch alebo štyroch
najobvykle jších akordoch západnej
hudby. Urč ite ich pozn áš.
S. ·u.: Mysiiš, ako n apriklad v .tej pesnfčke:

[ spieva l

nee;>~.istuje.

S. U.: No tak, do čer ta, človeče, je to
preto, že on je najlepší a basta!
Len sa to nehanbíme vysloviť:
Beethoven je najväčší zo všetkých
sk l adateľov , ktor! kedy žili!
L. 13.: [ súhlasi, ale má nie{!o za lubom}:
Smiem ťa vyzvať, aby si toto odvážne tv1:denie dokázal?
s . U.: s ra dosťou. Ako?
L. B.: Preberajme rad-radom jednotlivé
hudobné prvky melódiu, harmóniu, rytmus, kontrapunkt, in štrumentiíci u · a všimnime si,
ako s a náš prlater v každom z
· nich os vedčil. Co myslíš - je to
sp ravodlivá a nestrann á metóda?
S. U.: Samozt'ejme. Tak počkaj, melód ia . . . M elódia! Panebože, tak á
melód ia! Poma lá veta Siedme;. T<í
spieva tak zo s rdca ...
L IL Z ve lmi monotónn eho s rdca. ch ceš
poved a ť. Pok iaf s f spomen ieš, prevažn ií čas ť tejto .. mel ód ie" bez•nocne t rčí na tône e.
S. U.· Hm, ale to je (Jmysel né má
to pôso bi ť U I'Či t ým stat ick ým, pochmúrnym, poc.h.~s!ový.m

že by som mal prednie sť reč. Môj
idol bol pred mojím zrakom zne svätený. A to člo vek om , ktorý pra·
cuje s tónmi, z atiaľ čo ja so slovami - so s lovami! Hra, tam leží
v prachu, zodratý hluchý syfilltik,
oč ierne n ý
malich erným jazykom
lžf.vej kritiky; nikto nevenuje pozornosť jeho zrejmej genialite, jeho divokrásnym výtvorom, jeho
rýdzemu zvestovaniu, jeho videniu
slávy, bratstva, božstva! Tam lež!
v prachu, p rie merný melodik, bez·
významný h armon ik, autor remeselne zhoblen ých r ytmov, všed·
ných Inštrumentáciť a otrepaných
kontrapunktov! A tieto rany mu
zasadil hudobník, človek, ktorý o
sebe vyhlasuje, že odkr ýva vnútor·
né tajomstva t ých to mohutných
diel - člov ek, ktorý zasvätil svoj
život sviatosti hudby! To j e všet·
ko n emožné, úplne a absolútne ne·
možn é!

Keď · večer za-horia
hviezdy a -·po-h oria,
tiene sú blíž a blí!íž , -

L. B.: Presne tak. A

čo harmonicky, odvážnejšieho môžeš nájsť v Bee'thovenovl ako to, čo si práve spieval ?
s. · U.: Ty žartuješ, L. B. To s l určite
nem yslel vážne. Pred sa. Beéthoven
- radikál, arcirevolu cion!lr , Napo- .
·
leon a tak dale j L. B.: A napriek tomu sa strany Plate/
symf6nte he mžia tými starými
tromi akordmi, ktoré sa stále nah á ňajú dookola, až je č lov ek zved avý, čo z nich asi autor ešte

e o
dalej vyžmýka. Tonika, dominanta, tonika, s ubdominanta, dominan tas. U.: Ale aký "šmrnc" majú!
L. B.: To je niečo Iné. Hovorili s me o
harmonicke j zaujímavosti, však?
S. U.: Pripúšť a m , že by som n epresa·
dzoval har móniu ako Beethovenovll silnú s tránku. Ale teraz je už
na rade rytmus - a tam iste nemôžeš popierať ráznosť, s ilu, prle·
hojnosť L. B.: Prťllš lahko od tej h armónie cúvaš. Beethoven vedel - bez n ad sádzky - s akordom čarovať: ob·
divuhodné rozloženia, prudké, náh·
le modulácie, neočakávané zvraty
harmonickéh o diania, n eobyča jné
disonancie S. U.: Na čej s trane vôbec stojfš? Povedal sl predsa, Ze jeho harmónia
je nudn á.
L. B.: Nudná nikdy! Len obmedzen á. a
p reto men ej zaujímavá a ko tá,
t:ó· nas ledovala po ňom. A pol<iai
ide o . r y tmus - · áno, Beethoven
bol rytmický skladatei; podobne
ako Stravins ki;J. A a ko Bizeta Berlioz. Opakujem - prečo Beethoven? Sú h ádam jeho rytmy zložitejšie a ko In é? Zaviedol vari. n ejaké nov~? Nezostáva trčať pri
jednej rytmickej figúre na mnohých s tran ách ako Schubert a nevt!ka nám ich do h la vy ? Znovu sa
pýtam, prečo t eda jeho meno aj hľa! s tojí na čel e všetký ch
ostatných.
S. U.: Prepáč , ale touto otázkou už sám
na z•Jačuješ, ako sa má od povedať.
Nik netvrdí. že Beethoven stoj! na
čele všetkých os tatných jedine pre
rytmus alebo melódiu alebo harmónl.u. Práve zlúče nie L. B.: Zlúčenie prvkov. ktoré v ničom
nevynikajú ? To s otva s lúži ku ct!
pozlátenej buste, kt orú uctievame
v koncertne j sieni konzervatória!
A kontrapunkt M. B.: Chce niekto žuvačku?
L. B.: máva o byčajne š kolácky. Po
celý život sa snažil napísať skutočne dobrú f úg u. Aj inštrumentli·
cla býva niekedy úplne zlá, najmä
v neskoršom období, ked už bol
hluchý.
Bezvýznamné
trúbkové
party trčia z orches tra ako bolavé
palce, lesné rohy sa potácajú na
tónoch donekonečna opakovaných,
drevá sú utopen é, a spevné party
to je Pl'e ludský hlas úplná vraž·
da. Tak je to.
S. U. 1 (v zúfalstve/ : M. B., tak nevieš
!sť rozumne, aby som ti to n emusel stále prlpomfn ať?

nemožné. Avšak jedine takýmto .
rozborom sa môžeme dopátrať
pravdy. VIeš, ja s t ebou už od za čiatku s úhlasím. ale premýšfam
s tebou nahlas. Nel!šim sa od ostatných ludf, čo uctievajú jeho
meno, jeho son áty a kvar tetá, je ·
ho zlatú bustu. Ale keď sl toto
u ctievanie uviedol do vzťa hu s tý·
mito horami, nálile som sl uve·
domil, . aké je zaslepené. Tým, že
som ta vyzval k diskusii, vyzval
som sám seba, aby som predložil
dôkaz. A teraz, keď s i sa už zotavil, určite budeš môcť vymeno·
vat hudobný prvok, k torý sme v
n ašom sústavnom pre hľad e vyne·
chall.
S. U.: {už t riezvo, ale trochu hrozil)o J:
Melódia, lla rm - pravdaže. For ·
ma. To bolo odo nula hlúpe, že
som dopustil, aby si ju vo v ýpočte
vynechal. For ma - pravá pods tat a Beethovena, živo t tých nádher ·
nJch a llegrových úvodn ých viet,
tych dokonalých scherz, tých
chmiirnycll L. B.: Pozor! Už sa zase dostávaš do va·
r u. Nie, to ule je presne on o, čo
chcem p ovedať slovom .,forma" .
Dovoľ, a by som to vyjadri.l takto.
Mnoho a mnoho skladaterov vie
napfsaf božské mel ód ie a úctyhod- _
né fúgy. Niektorí s kla Elat-elia cjoká~u j nštrumentovať · stupnicu C
dur tak. že znie ako majstrovské
dielo, alebo hrať sa s tónmi tak,
že z toho vzídu rôzne harmonie·
ké nov oty. Lenže to všetko je číry
prach - čf.re n i č, ak to porovn áme s onou čarov nou prísadou, za
ktorou sa každý z n ich ženie:
s nevysvetlltel nou schopn osťou ve·
dieť, alcfí md byť nasleduiúct t6n.

Be,etlloven mal toto nadanle v takej . miere, že všetci ostatn! zos távajú ďaleko za ním, sotva dych
lapajil. A keď túto schopnosť premenil na {!In
naprikl ad na
S mútočný pochod z Eroiky vytvoril čosi, čo sa ml vždy zdá,
akoby to bolo už predtým napísané na nebesiach a potom len
jemu nadiktované.
S. U.: Teraz sa zase dos távaš do varu
ty.
L. B.: (nepol!ufe nič, Iba svoj vlastnfí
hlas}: Forma je len prázdne slo·

vo, š krupinka, ak autor nemá zvláš t·
ne n aclanie poznať nevy hnutnos ť;
skladateľ môže n apísať celý rad
dokonale s formovaných s onátových viet dodržujúcich viletky pravidlá. a napriek tomu môže ma ť
zlú form u. Beethoven všetky p1·a·
vldlä rozbil a vytvoril skladby úžasn e správne. Správne - to je
to p ravé s lovo! Ak cftlš, že každý
tón, ktorý zaznie, je v danom o·
kamthu a v dan e j súvislosti jediný
správny tón, čo môže nasledovať
po tóne predchädzajúcom - po·
tom je pravdepodobné, že p ráve
počiivaš Beethovena. Melódie, fúgy,
rytmy - tie nech si n ech ajú s ldadatelia, ako CajkovskiJ, Hindemith
a Ravel. On má v sebe to p ravé,
to nebeské, tú silu, s ktorou v tebe na konc! vzbudí pocit: Na svete .je

niečo

správneho. Extstufe
nad nami neustále bdie,
čo sa riadi dôsledne vlastným zdlconom; niečo, čomu môžeme dôverovať, čo n.ds nikdy neopustí v
tlesni.
S. U.: { ttchoJ: Ale to je s koro definlcla
niečo, čo

Boha.
L. B.: To som chcel.
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