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20 A nemyslím úvodnä otázku afco hyperbolu 
r·ečrúcfceho prejavu, v ktorom sa neraz nad ·· 
sadwje, aby sa umele vyvolala pozornosť 
Skutočnosť je tot iž taká, ie počet hudobných 
1nibticistov. zvlášť kritikOtJ, v posledných ro
koch klesá - v nepriamej úmernosti k počtu 
absolventov hudobnej vedy a výr.fumy, ktor1jch 
filozofick·á fakulta Univerzity Komenského 
nikdy nevyprodukovala také množstvo. 

Vari postačí spomenúť - na ilustráciu 
aspori niekoľko mien, ktoré dali ,.vale" písa
niu o hudobných . podu}atiach: Dr. Jozef Kre· 
sánek, Dr. Oto Ferenczy , Dr. Ivan C-Ir ušovsTcý. 
Dr. Pavol Polák, . Dr. Peter Faltin. To samo 
by r~enwselo byť tragédiou - keby boli na 
ich miesta prišli ďal!!í, schopní zaplniť me
dzeru . Ale tá skŕir rastie, než by .~a zmenšo
vala. Je t o značne paradoxné, zvláš! keď sa 
toh to rokzt splnila dlhoročná túžba mar na 
Slovensku noviny o hudbe - myslím tým na 
časopts, ktorý držíte tJ ruke. (Pripomínam v 
tejto sú rJislosti, že HudoiJný život má všetky 
predpvklady llyt od budúceho roTcu. jediným 
dtlvjtýždenníkom o celoštátnom meradle -
Httdební rozhledt/ sa stávajú mesačníkom ) . 

život 
Poktísinl sa portkázať na niektoré príčiny 

tohto stavu. Nemyslím si, že to bude výpo-

Kto .bude pf sať 
o hudbe? 
čel vyčerpávajúci (o tom by bolo mozne na· 
písať siuhodlhú štúdiu, po ktorej by mohla 
nasledova( dlhotrvajúca disTwsia) - a najmä 
sa rzedomniel!am, že poviem niečo originálne. 
Ale stí situácie, kedy treba pripomemíť · i veci 
v .~eobec1te známe. 

Na prvom mieste spomínam výučbu na vy
sokej ~kole - nie Dšak preto, aby som snáď 
katedrrt httdobllej vedy a Dýchovy označoval 
zu lrlcrvného vinníka. Nebola by to totiž prav
da - už aj preto nie, že väčšina odmlčaných 
kritikov (spomínaných v tomto úvodníku) sa 
formo vala práve na nej - a ich 1tlavným pe
dagógom bol Dr. Jozef Kresánek. Domnievam 
sa však. že určitá revízia osnov by bola pre 
rast nádejných . adeptov veľmi prospešná. 

Omnoho väčšieho vinníka vidím však v zá
ujme. presnejšie - v nezáujme na.~ej tla
če (denne j. týždennej. mesačnej) o hudbu. 
Okrem hudobných časopisov existuje jediný 
profe.~ionálny redaktor - tJ Smene. Pravi
dcl(1e referuje o, h!fdobných por:Zitit;t_tiach Ve
éertlík. Ostatná tlač ien sporadicky· - alebo 
vôbec hudbu ignot"Uje. 

(Aby som bol však. spravodlivý a nikomu ne
ukrivdil, musím .na tomto mieste prezradiť 
úprimnú snahu. redakcie jedného z najpozo
ruhodnejších časopisov - Matičného čítania, 
Tctorá sa už dáDnejšie snažila získať v i a ce 
r ý ch stálych hudobných dopi.~ovateľov; lez 
až v poslednom čase sa jej to podarilo. O tom 
sa čoskoro budeme môcť presvedčiť.) 

Lenže tento nezáujem ča.~opi.~ov je . len od
razom miesta hudby u našom spolóčenskom 
živote. Hudba, ktorá .~a na Slovensku eman
·cipovala i tak dosť neskoro, ie dnes l' tiem 
mladších umeleckých odvetoí - filmu, televí
zie. Tie si tot iž o. i. ner1yžadujú toíko pred
bežnej výchovy. A v škole ju mládež aj tak 
nedostane D žiadúcej miere. 

Nemalý podiel na úniku z r adov kritikov 
má aj ve!'ká časová réžia, ktorú si toto po
volanie vyžaduje. Hudobná kritika je doslor1a 
želiarčinou, pretože tí, ktorí ~;a jej venujtí -
s d v o ma V]jnimkami - ju. robia p o p r 1 

i11om zame.~tnaní (za smiešne malý honorár , 
ktorý - rozpočítaný na čas, strávený cestou 
na hudobné podujatie a späť, vlastnú dížku 
podujatia, napísanie kritiky - Dydá číslicu 
nie k or k ý ch kortín hodinovej mzdy!): sa
mozrejme, že táto činnosť si vyžaduje i per
manentné .~ttídium a predbežnú príprauu -
ak nemá sk!znuť do púhej rutiny!!! ( Domnie
vam sa tiež. že hudobný kritik l1y mal pra
oidelne chodiévať na významné zahraničné po
dujat·ia - keď t!Z nie pr·e nič iné, tak aspoň 
preto, aiJy mal možnost' porovnávať. Ale za
tiaľ je skutočnosťou, že takéto .. výlety" sú 
dosť zriedkavé a žiaľ, asi aj budtí.) _. 

Ne/Jola by správ(te zamlčať, že i podrážáe. ! 
né reakcie hudobných tvor·con ( skladate!'ov, 1 

interpretov) na záporné súdy nedodávajú chu· 
ti pí!i11cim. Alt sa "postihnutí" nieTcedy i opráv- , 
nene sl'ažajtl. na ostrosť fornwlác'ií kritikov 
1 hoci platí známa pr_avda, že je lepšie naj 
zdrctt}úeejSie odsrldeltie než totálne mlčanie), 

11emali úy .~a uchyľovať k zákulisným intrigám, 
ohooáraniam, ba i pokusom o znemožnenie 
kr ilikovej existencie (hovorím z vlastnej skú
senosti) A vôbec by sa už nemalo stať -
lebo aj to sa stáDa - aby bol kritik znel'lá· 
uiden(/ pretv. :e sa pochvalne rozpisál o inom 
( skladatel'ov i, interpretooi). Vari ris pec lz jed · r~ 
né ho zatietíttje iného? • · 

A tak sa napokon ukazuje, že problematika 
písania (toho novinárskeho) o hudbe je pre
do v.~etkým problematikou etickou. Vecou an- , 
gažo•Jania sa za hodnotu n <~emaskovania pseu· 
dohodnôt. IGOR VAJDA 

V čfSLE : 

• Desaťročná opera 
v Banskej Bystrici 

• Operný zápisní!{ 
• Veronská operná stagiona 
• Londýnsky a antverpský 

balet 
• Wagnerovská Mekka 
• Show siedmich strieborných . 
• Kalin ova revue bez trapasu 

· Odložená premi~ra Ber'nsťeinoDho m~zikálu · W.est · S~de ··Story konečne ttzrela na 
bratislavsTcej Ndvej scéne . . weUo sveta. O -pr.edstavení budenie referovať o lmdtí 
com čísle - za l iaľ aspoň dve ·fotografie približujúce atmosféru naštudovania 

Sn!mky: A. Šmotlák 

Košickí filharm.onici po lal.ianskom turné 
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Najmladší 
ale úspešný 

' r 

Este neutíchli v našich ušiach potlesk.v z pnýeh lwn
certov .Štátne.i [i lharmónie v Košiciach a . už sa .tento · 
orches ter pn•ds tavil aj za hraničnému publiku. V ·diioch 
28. septembra 1969 - 1.0. ok tóbra 1969 absolvoval súbor 
štátnej filharmónie v Košiciach desať koncertov. ·za takú 
krátku do~u exis tenci!' umE'Ieckého t elesa ie to vývo.i na
ozaj JH·udký 

Posedelí sme si so šéfdirigentom Bystríkom Režuchom 
i viacerými členmi orchestra a zh rnuli sme do mozaiky 
dojmy, ľal<ty i obr·ázky z tohto 'J..ája7du 

** * 
Ponuka na zá jazd do Talianska pr išla t r i t,ýždne pre lľ 

otváracím koncertom. Myšlienka · na :ie.i realizáciu bola 

,· •.· . ,. 

· vid no aj z toho, žP sa s nacvlčóvan!m. začalo pred · ukôri
čenl rn rlovoiHniek - 11? l8. augus ta 1969. 

* ** 
f ras :i z<iJa:td u tvorili mestfj· Merano - La Spezia 

Vicenza - Chieti - Aos t& - Monselice - Tortona ' 
Vige vano - Arez.w -- Sulmona . l. program pod taktovkou 
šéfdirige nta Flystríka HPžuch u uviedol orchestet· Štátnej 
filharmónie v Košiciach vo všt!tl<ých mestách okrem Vi~ 
cenza a Monselice, kde zaznc>l II . progr am, ktorý d ir igoval 
prof. f\ohumil Čiže k z Pt·ahy . Oba programy tvorili, ' sklad -: 

. by už doma obohran•< ok rr-!m Beet hovenovho Husľov_ého 
koncer tu, ktorý sa oripravova l špeciálnE> · na - tento zftjázd. 

l • * * * 
š t átna . f ilharmónia . v Košiciach vystupovala na · pódiach 

' prav idelným koncertným životom Boli to buď chrámy 
( Mo nselice, Aosta), čo j e v talianskych mestách bez vy
hovujúce:! konce rtne j s iene bežné, alebo v koncertne.i sieni 
Kursa lon u v Merane, najvi ac však v divadlách. Akustické 
podmienky - až na dve výnimky - boli bezvad né (naj-

·. mä v chrámoch a r<ursalone). 

v atmosfére zač!najúceho telesa :.:avrhnutú. Veď išlo v pr
vom rade o vybudovanie jeho pevných základov. Po triez
vej ú vahe však dospelo vedenie Štátne j filharmónie v Ko
šiciach k t ake j to analýze s ituácie: rozhodným kladom Pr<" 
teleso by bola l. možnosť reprezentovať slovenské ume
nie aj mimo naš<~ územie, 2. posilniť sebavedomi.e hráčov 
mladého orchestra, 3. otvorenie dverí do ostatne j EU1·ópy 
cestou zahraničných agentúr, 4. posilnenie pozície · telesa · 
doma, 5 . výhodné f inančné podmienky p rvého kroku te lesa 
na zahraničnom pódiu. Negatívnym javom, s k torým: s a 
kalkulovalo, bol zlý umelecký výkon na zá,jazde, s násled
kami nedokončeného tu mé, spojené ho s finančným · f ias- .. 
kom, úplnou s t ratou umelecke j povesti u talianskeho 
agent a organizujúceho tento zájazd, ale aj u všetkých 
ďalších európskych agentúr - a tým aj znemožnenie kon
certných zájazdov aspoň na dobu desať rokov . . Zname· . 
nalo by to v tomto prípade aj totálnu blamáž . doma, u ·ve 
re,jných a nadriadených orgánov, rozklad orchestra, stratu 
kreditu u obecenstva Po serióznom zvážení všetkých 
eventualít, po rozbore predpokladov tejto prvej možnos li 
zahraničného zájazdu dospelo vedenh! l< uz-áveru, resp. 
k o dhadu, že C!il~ovl! možno veriť v schopnost i jednotliv
cov i kol ektívu Stát ne j filha rmóniP v Košiciach. Ponuka 
sa teda pr ijala. 

Bolo treba stanoviť program, primeran.Ý zvládnutiu mia · 
dým orchestrálnym telesom. Po predbežnej diskusií s t a
lianskou agentúrou a s naším Slov{<o ncer tom boli na zájaztl 
pripravené t íeto dva programy: !. l. van Beethoven · 
Leonóra III . L. van Reet hoven: l lu sľovy konc(,)rl (sólista 
P. Micha lica) fJ ':imetana: Vlta va, F'. Liszt . Les Pt•élu ues . 

Il. A. Dvorák: i<ameval, F . Chopin: f(lavfrny ko ncert 
e mo ll (sól ista H Melmuka), L. va n Bepthoven : VII. sym
lónia A dur. 

S akou vervvu, naclše ním, ale naj mll poc itom veľkeJ 
. zodpovednosti sa pristupovalo k náležitej pr_fprave zájazdu, 

O propagáciu koncertov bolo veľmi dobr e · postarané 
a listky takmer vždy vypredané (600-1500 l!r ) . Kurio ~ 
zitou bol napríklad v Sulmone bulletin, v ktorom boli 
publikovan(' názvy všetkých t u účinkujúcich t elies a súbo
rov. Tak sa vedľa skvejúclch názvov našich popred ných 
telie~ ako SF, fOK, št . filha rmónia Brno, komorné en
sembly takmer z celého sveta, na 129. miesto ( v poradí 
129. koncert) dostala a.1 Štát na filharmóni a z I<ošíc. 

"'~· * 
v· Arezze, v meste vyspelej hudobne j kultúry, ktoré ne

obíde na svojom zájazde žiadne čsl. teleso, vystúp ila št. 
fil harmónia z Košíc slávnostným otváracím koncer tom se
zón y. 

V mes te la Spezia n!l špeciálnu žiadosť poriadatel ov sa 
previedla zmena v programe tak, že celý koncert· .bol 
venova ný L. van Beethovenovi - k nastávajúcemu 200. 
výročiu jeho narodenia. 

*** 
Hudbymilov né a míročné publ ikum .sa pr,e,iavilo ;vo ve l'ml 

,ympatickom svet le. Nešetr ilo SJ.?'ontán'nym . ap lauzom, 
vrcholiacom po poslednom č!sle programu natoľko, že ani 
jeden koncert sa nezaobišie l bez prídavkov. Pt;!dávalf · sa 
Dvoi'ákov Karneval , Slovanské t ance a ~Janáq)<ove P!lky. 

*** 
Na všeobecnom úspechu koncertov sa podieľal aj mladý 

slovenský l huslista Peter Michalica, · ktorý okrem · svojho 
prvého vystúpenia na Košickej hudobne,; ,iari 1969, zahral 

(Pokrač!)v.anle - na- 8.· str.) 



O tom, že existuje Slovenský Hi-fi 
klub net reba osobitne písať. Je všeobec
ne známe, že sídli v Bratis lave, že zdru
žuje miestne fonokluby Slovenska a že 
sa jeho činnosť už pomaly rozbieha. 
Z pripravovaných akcií Hi-Fi klubu spo
menieme aspoň toľko, že sa nebudú v 
podstate líšiť od dot erajších služieb 
Československého Hi- Fi klubu. To zna
mená, že členovia budú l nacľalej pra
videlne informovani o novinkách Hi-Fi 
techniky, o nových subskripčných ak
ciách a pod. Hlavnou činnosťou Hi-Fi 
klubu je však práca v miestnych klu
boch. Pretože sieť klubov zati aľ nepo
krýva primerane ce lé Slovensko, obra
ciame sa na vás, mill priatelia. Keď má
t e záujem stať sa členmi Slovenského 
Hi- Fi k lubu á radi by ste vo svojom 
okolí zorganizovali miestny fonoklub, 
nap íšte na adresu: Slovenský Hi-Ft 
klub, Rooseveltova nám. č. l , Bratisla
va, odkiaľ vám pošlú všetky potrebné 
il: formácie. 

P re zintenzívnenie kontaktov Hi-Fi 
klubu s jeho členmi a s miestnymi fo
noklubmi vyčlenili sme v pravidelnom 
rozhlasovom týždenníku HALALI oso
bitnú ru briku Fonopošty, ktorú chceme 
obohacovať aj príspevkami z t vorby na
šich fonoamatérov a záujemcov o Hi-Fi 
t echniku. Myslime s l, že práve oni, ne
za ťažení redakčnou praxou, môžu na
č rieť do nevyčerpateľného žriedla zvu
kov prírody a života okolo seba, pre
tože pr! realizovan! amatérskych na
hrávok je im zvuk - zvukové univer
zum - najrozllčnejšej proveniencie ne
nahraditeľným materiálom. A vznik no
vého fonozáznamu bude tou najlepšou 
odmenou. 

Okrem toho otvorili sme Okienko pre 
fonoamatérov aj na stránkach tohto ča
sopisu. Preto žiadame všetkých, kde 
miestna organizácia pracuje aktívne, 
aby nám písali o svojich problémoch, 
doterajšieh poznatkoch, resp. i náme
toch trvalejšieho charakteru. Pozorne 
ich preštudujeme a zaradíme do vysie
lania relácie HALALI, alebo zverejníme 
v Hudobnom živote. 

A ešte stručne k základným údajom 
zvukových llstov, ktoré sme spomenuli 
v 18. čísle Hž. Treba sl pamätať. že 
okrem oznámenia prljemcovi môžeme 
ako ukážky nahrať zvuky alebo časti 
skladieb. Dbajme však, aby to nebolo 
väčš ie hudobné dielo - celok, aby· v 
.list e nebolo viac hudby než slova. Zvu
kový Ust sa zvyčajne začína zvučkou, 
pripadne oznámenlm adresy odosielate
ľa a adresy príjemcu. Na pás prip!šeme 
údaje o rýchlost! a počte stôp. Písomné 
oznámenie neprikladáme, je to nepr!
pust né. Pás ik zabal!me a k adrese po
značíme heslo "Phonopost" či .,Fono
pošta". Takto budeme pl atiť pri pošto
vej priehradke menej, než keď pásik 
pvsielame ako ba líček. Tieto úda)e pla
tia rovnako pre vnútorný, ako a;j pre 
medzinárodný s tyk fonoamatérov. Na
pokon ešte podotýkame, že z h ľad isk a 
platných čs. colných predpisov je vývoz 
a dovoz magnetofónových pásov a pod. 
s nahrävkou reči, hudby a spevu po
volený; colnica ich prepúšťa bez t oho, 
aby vyrubila clo. 

František Braniš 

e· Tä<feä~ Säivä napíSal 
novú skladbu pod názvom 
Mša glagolskaja pre zbor, 
štyroch sólistov (soprán, alt, 
tenor, bas) , organ, bicie, dve 
har fy, tri hoboje, štyri t rúb
ky, tri pozauny a tubu. 

e Dňa 16. novembra bu
de premiéra skladby Jozefa 
Sixtu pod názvom Synchró
nia pre symfonický orchester. 
Die lo uvedie Symfonický or
chester čsl. rozhlasu v Bra
tislave pod takt ovkou Ladis 
lava Slováka. e Brnenská opera anga
žovala do tej to sezóny dve 
mladé speváčky zo Št átneho 
divadla v Košic iach - sopra
nist ku Gitu Abrahámovú a 
altistku Danielu Suryovú. 
Súčasne podpísal! ročnú 
zmluvu s manželmi Baarový
mi, ktorí sa po rokoch pôso
benia v Lipsku vrátili do 
vlast!. Spevohra z!skala po
sily aj v Anne Starostovej z 
Prešova, ktorá má za sebou 
(po skončen! VŠMU) dvoj
ročnú prax v menšom divad
le. Anna Starostová sa už aj 
predstavila brnenskému pub
liku v t itulnej úlohe Frimlo
vej Rose Marie. 

e Dňa 19. a 20. septembra 
sa v ZUrichu zišlo predsed
nfctvo Európskej džezovej 
federácie za prltomnostl zä
st upcov Angl!cka, Belgicka, 
Francúzska, zäpadného Ne
mecka, Pol'ska, Juhoslávie, 
Maďarska, ČSSR, Svajčiarska 
a Rakúska. Európsku džezo
vú federáciu so s fdlom a Qe 
nerálnym sekt·etariátom vo 
Viedni založili v máji tohto 
roku v Benátkach. Cieľom 
zlirišského stretnutia bolo 
okrem koordinácie aktivity 
národných džezových federá
cií vypracovanie osnovy pre 
ministerst vá školstva na za
členenie džezu do hudobnej 
výchovy na školách vyššieho 
stupňa. 

e Informácie o klavfrnej 
iiteratúre od pätnásteho sto
ročia cez Bacha a Händla, 
viedenských klasikov, ne
meckých romantikov, novú 
fr ancúzsku školu až po mo
dernu podáva kniha Otta 
Schumanna Handbuch der 
Kla vlermusik, ktorá vyšla vo 
Wilhe lms hafene, v Helnrichs
hofens Verlagu. 

e Šiest i finalist i medziná
rodnej sútaže mladých dirl" 
~entov Karajanove.i nadácie, 
ktorá sa ·kohala ťl západnom 
Berline, boli pozvaní na vie
denské Festwochen 1970, kde 
mali koncerty v Musikvere l
ne. Víťazom súťaže sa s tal 
Ok ko K amu (Fínsko) pred 
Dimitrijom Kitajenkom (So
vietsky zväz) a Francois 
Huybrechttsom (Belgicko). V 
ďalšom poradi sa umiest nili 
Géza Oberfrank ( Maďarsko ), 
Eduard Se rov (ZSSR) a Tai
j iro Jimori (Japonsko). Všet
ci ma jú pod 30 rokov. 

e Vedľa budovy západo
berl!nskej fil harmónie sa má 
za dva a pol roka vybudovať 
novos t avba inšt itútu hudob
ného výskumu . 

e z príležitos ti .. n,äiého 
Bachovho jubilea" (285. na
rodeniny) uspo riada Moskov
ská filharmónia veľký cyklus 
koncertov venovaných Jo
hannovi Sebastianovi Bacho
vi. Celý cyk lus je abonent
ný. Zahrňuje všetky Bran
deburské koncerty, suity, 
husľové koncerty, niekoľko 
kantát, Omšu h mol, Rlcer
car (vo Webernovom spra
covan!), ako aj podstatnú 
časť · skladieb pre organ. 
Koncerty na počesť Bacha sa 
začali večerom prominentné
ho estónskeho organistu Hu
go Lepnurma. Na ďalších 
(okrem iných) vystúpi Igor 
Oist rach, Svjatos lav Richter, 
Rudol f Barša j s komorným 
orchestrom a Moskovská fil
harmónia. e Viedenská štátna opera 
začala 20. októbra zimnú se
zónu novou inscenáciou Sme
tanovhq Da'libora. 

e David Ahlén, švédsky 
chrámový hudobník a medzi
národne uznávaný dirigent 
Bacha zomrel v Stockholme 
vo veku 84 rokov. 

e Concertino Praga 70 -
med7inárodná rozhlasová sú
ťaž mladých hudobn!kov bo
la vyhlásená tohto roku už 
po platy raz. V podmienkach 
súťaže sa vyhlasuje, že sa 
jej môžu zúčastniť mladí hu
dobnlci, narodení počinajúc 
l. januárom 1954. Výber só
listov, ktorých výkony budú 
v súťaži hodnot ené, urobi 
rozhlasová orQanizácia. kto
rá ohlásila účasť v súťaži. 
Rozhlasová stanica môže 
oboslať súťaž výkonom jed· 
ného klaviristu, jedného hus
listu a jedného vloloncelistu. 
V prlpade, že niektorý sú
ťažný odbor nebude oboslaný, 
môže byť nahradený výko
nom hudobnlka druhého od~ 
boru. V si1ťaži sa hodnoU 
predvedenie povinnej sklad
by a skladby podľa voľného 
výberu sllfažfaceho v rozsa
hu do 15 m!nllt. Povinné 
skladby sú zamerané k 200. 
výročiu naro:ienia Ludwiga 
van Beethovena. Rozhlasová 
organizácia, ktorá ohlásila 
účasť v súťaži, pošle orga
mzačnému výboru najneskôr 
do 15. VIII. 1970 zvukový zä
znem \'ýkonov. Podrobnosti o 
súťaži dá Or[Jan !začný výbor 
m!!dzinárod·nej t·ozhlasove j 

'súťaže Concertino Praha, čsl. 
.rozhlas Praha II., Vinóhrad
ská 12. I< Medziná rodnému 
dňu študentstva bude uspo
ľ iadaný v Dvoi'ákovej s ieni 
Domu umelcov v Prahe (16. 
novembrá t. r .) koncert lau
reátov Medzinárodnej rozhla
sovej súťaže mladých hudob
níkov Concertino Praga 1969. 
Pri tej príležitosti budú v 
predaji aj gramoplatne s na
hrávkami víťazov. 

e Kruh priateľov umenia 
v Nitre slávi tohto roku 10 
rokov od založenia. Po ju
bilejnej Nitrianskej hudobnej 
ja ri začal 27. októbra t . r. 
jesenný cyklus abonent ných 
koncertov. Vystúpia na nich 

s redťäloin Nina HazuchovÄ 
a Eva Fischerová, husl!sta 
PeteL' Michalica a klavirista 
Milo~ Starosta, komorný or
chester E. Ysaya z Belgic
ka, Slovenská tllharmónia s 
francúzskou klavirlstkou Fr. 
Clidat a opera DJGT v Ban
skej Bystrici s HoCímanový
mi rozprávkami. e Konzervatórium v Bra
tislave a Slovenská spoloč
nost pre hudobnú výchovu 
usporiadajú 19. a 20. . no
vembra seminár na tému 
"Problémy modernizácie hu
dobne j výchovy". Na progra
me sú prednášky o skúse
nostiach vo vyučovaní v 
elektroakustickom štúdiu, no
vé metódy a formy vyučova
nia hudobnej teórie, spôsoby 
využit ia štúdia pri vyučovani 
hlavných predmetov. Seminár 
sa uskutočni v akusticko
nahrávacom štúdiu Konzer
\'atór!a na Kostolnej ulici. e V týchto dňoch ZSS ex
pedu,je náborový list za úče
lom z!skania členov Kruhu 
priateľov slovenskej hudby 
pri ZSS. Pre záujemcov sa 
pripravuje abonentný cyklus 
šiestich koncertov zo st ar
š!ch l nových diel sloven
ských autorov v interpretá
cii popredných slovenských 
umelcov. e Centrum súčasnej hud
by v Bllthovene (Holandsko) 
"Gaudeamus" usporiada v r. 
1970 Medzinárodnú súťaž 
skladateľov v odbore zboro
vej, komornej, orchestrálnej 
a elektronickej hudby. Zú
častniť sa jej môžu Iba skla
datelia, ktorl sa narodili po 
l. I. 1934. Uzávierka je 30. I. 
1970. Gaudeamus usporiada 
od 1.-6. IV. 1970 v Rotter
dame VII. medzinárodnú sú
ťaž Interpretov súčasnej hud
'Jy. Podmienkou je, aby 
účastnlci uviedli len súčasna 
hudbu, pričom majll vofnosť 
vo výbere diel. Svoj program 

mušiä prealožiť dÔ 31. r, 
1970. Majú byť v ňom dve 
diela z XX. storočia a dve 
diela holandských skladate• 
ľov. e Texaský Houston, kto
rý rozhodne nepatr! k cen
trám amerického operného 
života, začal 21. októbra svo
ju tohoročnú opernú sezónu. 
:-la programe s ú síce diela 
tradičnej dramaturgie 
Turandot, Sedliacka česť a 
Giannl Schicchi, Rigoletto, 
Hoffmannove rozprávky. zato 
za účast! popredných spe· 
váckych hviezd, Elinor Ros 
sovej, Ursuly Koszutovej, Be
verly Sillsove j, Charlesa 
Cralga, Iona Buzeu, Petra 
Glossopa a Jeana Coxa. e Stajerská opera v Graz! 
hlási na túto sezónu pre
mieru Blúdiaceho Holanďa
na, Stt·avinského Zlvota zhý
ralca, Wagnerovho Rienziho a 
Pu9c!niho aktoviek Pl~šť a 
Giannl Scb!cchi. Ako rakúska 
premiéra odznie Krenkov Ka
rol V. e Medzi premiér ami se
zóny 1969/70 v stuttgartskej 
WUrrtemberskej štátnej ope
re nachádzame i Janáčkovu 
Vec Makropulos. Hežisérom 
predstavenia je GUnther Ren
nert, diriguje Václav Neu
mann. V úlohe Em[Jie Marty 
vystúp! 29-ročn á operná 
hviezda prvej veľkosti Anja 
Sil ia. e Zápatloberllnska Ne
meck<i oper a hlási na toho
ročnú sezónu štyri premiéry 
- Rossiniho Popolušku, čaj
kovského Pikovú dámu (v 
hudobnom naštudovaní Mar
tina Turnovského), Verdiho 
Silu osudu a Straussovu 
\ r iadnu na Naxe. V dňoch 
t5. marca - 30. aprfla vy
;túpi _ s úbo1· na EXPO 70 V 
C>sake s inscenác iami Moj
žiša a Arona, Lohengrlna, 
Cos l fan tut te, čarostrelca, 
Falstaffa a Lulu. 

Juraj Raška 

.................................................................................................... 

ZVÄZ ČESKfCH SKLADATEĽOV ro
zoslal po tieto dni prvé člslo mesačníka 
pre súčasnú hudbu KONFRONTACE. Za
tiaľ je zaistené vydanie prvých troch čl
s ie!, ktoré sa nedostanú do novinových 
stánkov, ale sú zasielané na adresy čle
nov českého i s lovenského Zväzu. Z nad
šenia niekoľkých generačných príslušní
kov vznikol časopis so zaujimavým obsa
hom - ba dokonca i formou (na obálke 
s ú ukážky z par titúr a r eprodukcie diel 
P. Mondr!ana). Prvé číslo sa nesie v zna
meni š irokej t émy ,.skladateľ a svet " a 
okrem prihovoru šéfredaktora Vladimlra 
Lébla nájdeme tu Vostrákove Kapitoly z 
hudebnl poetiky, prierez deJina mi Praž
skej skupiny Novej hUdby, výňatok z ko
rešpondencie medzi J . Bergom a V. Léb
lom, ako aj Volekovú recenziu knihy Wal
t era Wioru Komponist und Mitwelt . Ob
zvlášť zauj ímavou je Klusákova Prednáš
ka o Variáciách na Malllerovu tému, kto
rá zaujfma nielen pros tými faktami o 
ťažkostiach pri uvádtan! t ohto diela na 
koncertné pódiá, o problémoch tvorby 
Variác!f, ale aj neobvyklým zanietením 
pre toto srdečné dielo skladateľa . Málo
kedy človek č!ta t ak pregnant ne a pritom 
citlivo zoštylizované vet y, v ktorých sa 

autor neboj! povedať, že Variácie s ú pre 
neho Eroicou a Svätením jari. V budúcich 
číslach by sa mal čitateľ stretnúť s te
matikou včerajšej a dnešnej avantgardy, 
s problémami mladej generácie, s ana
lýzami, ako aj so vzťahom medzi hudbou 
a rečou. Ovšem, osud časopisu Kontron
tace závisí od zfskania širšieho okruhu 
abonentov, a pre to si dovoľujeme aj tou
t o cestou upozo rn iť na výborný zborník 
úvah a článkov, ktoré oscilujtl na hranici 
odborných článkov a eseji. Cena jednot
livého č!sla je 4,- Kčs. 

o 
Málokto na Slovensku vie o vynikajú

com úspechu mladého 19-ročného poslu
cháča bratislavského Konzervatória -
akordeonistu RAJMUNDA KÄKONIHO, 
ktorý získal na súťaži v Riccione (Ta
liansko) prvú cenu v seniorskej kategórii. 
Súťaž poriada každoročne (vždy v inom 
štáte) Medzinárodná organizácia akorde
onlstov Confédération Mondiale de 
l'Accordeón (CMA). Akordeón ako kon
certný nästroj je u nás veľmi často za
znávaný a ani porladatella nemajú, žiar, 
záujem o jeho uvedenie na koncertné pó
diá, hoci práve naša krajina ši získala 
za niekoľko rokov medzinárodné - ak 
nie svetové - uznanie v prtprave umel· 
cov na tento nás troj. Dôkazom toho je a~ 
?:volenie profesorky bratislavského Kon
zervatória Marty Szokeovej za viceprezl
dentku organizácie CMA. Súčasne zo 14 
hlasov na tamojšom kongrese bolo 12 za 
usporiadanie budúceho ro čníka súťaže na 
Slovensku - v Trenčianskych Tepliciach. 
.Je to významný úspech, nad ktorým by 

Rajmund Kákoni 

sa mali zamyslieť viacerí zainteresovani, 
ktorí majú čo hovoriť aj o osudoch mla
dých umelcov. Stav je taký, že v čechách 
l na Slovensku sa akordeónová hra vy
učuje vo veľmi širokom meradle na ĽšU 
a potom na konzervatóriách, skade však 
absolventi už nemajll možnosť postúpiť 
ďalej a doplniť si vzdelanie na vysoko
školskej út·ovnl. V zahranič( je situácia 
iná. Berlín, Moskva, Varšava, Leningrad, 
alebo Weimar majú vysokoškolský typ 
štúdia pre akordeón. Stálo by zato, po-

rozmýšrať o d'alšej budúcnosti tohto ná· 
stroja na Slovensku. Iste je nie zanedba
teľný ani ten fakt, že okrem aktívnych 
koncertných umelcov by sa našlo uplat
nenie aj pre akordeônových pedagógov, 
ktorl by si mohli získať vysokoškolské 
vzdelanie - a ktorých je t reba veľmi 
vera. Mladý Rajmund Kákonl sl okrem 
putovnej ceny priniesol aj strieborný po
hár, pochvalné slová odborníkov a ne
zabudnutefný dojem z gala koncertu, na 
ktorom doslova zažiaril interpretáciou 
mimoriadne náročného Bachovho Koncer
tu a moll pre organ. Podceňovanie akor
deónu sa však neprejavuje na Slovensku 
len zo strany publika. Chýbajú špeciálne 
skladby pre tento nástroj, a preto tým 
viac si treba ceniť odvahu a zanietenie 
skladateľov (Pospíšil, Hatrík, Koľínek, 
Feld), ktorí prelomili bariéru nezáujmu 
a ignorantstva. Niekde začať treba a tak 
sl mysllm, ·že možnosti na vystúpenie 
by sa pre n. Kákonlho - l ďalších mla
dých umelcov na tomto nástroji - mali 
nájsť, hoci na výchovných koncertoch pre 
mládež. Vzácne porozumenie je zatiaľ zo 
strany Hudobného oddelenia Ministerstva 
kultúry SSR, ktoré sa postaralo o vy
slanie prof. Szokeovej a R. Kákoniho na 
súťaž. Ba dokonca minister M. Válek po
slal riaditeľstvu školy ďakovný llst za 
úspešnú reprezentáciu - čo tiež nie je 
jav každodenný. 

o 
ŠKAND~L V OPERE od Imre Ormaya 

a v preklade H. Slav!čkovej a G. Jus tovej 
vyš iel v Supraphone ako 2. vydanie (ce:. 
na Kčs 15,-). Ci t anie pre najširšie hu• 
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Desať rokov opery Divadla JGT 
v Banskej Bystrici 

ZRELŠÍ, 
VYSPELEJŠÍ, 

NO SO STAROSŤAMI 
Anton Buranovský umelecký §éf opery DJGT, 

Pred desiatimi rokmi vznikla v Banskej Bystrici - po Bratislave 
a Košiciach - tretia profesionálna operná scéna na Slovensku, do
dnes (napriek prvej dekáde) držlaca si pr!vl asťok na .im l a d š i a. 
Tento rok je pr€plnený kultúrnymi výročiami popred ných ume leckých 
inštitúci! a jedna os lavná spomienka strieda d ruhú, no práve preto 
je zaujímavé porozprávať sa o veciach zdanlivo všedných, ktoré for 
mujú nebadane a;j umeleckú tvár súboL·u, začí najúceho Forstt·ovou 
operou Eva - za potlesku oficiálnych hostí a prv,ých fanúškov d i
vadla. Pr i príležitosti jubilea vznikol a j tento "nejubilejný rozhovor" 
s · umeleckým šéfom opery Di vadla J ozefa Gregora Tajovského v Ban
skej Bystrici - dit·igentom An tonom Burano vsk,ým. 

Ste jediným operným zájazdovým <11- Alexander - z baletu M. de Fallu Troj-
vadlom na Slovensku. Iste to prináša rohý klobúk a z Mascagniho Sedliackej 
nemalé problémy a narúša aj umelecké cti. (Mimochodom - autor je šéfom 
snaženie súboru. · opery v Salzburgu). Na záver sezóny 

- To mäte pravdu. V posledne j dobe uved ie opera nové naštudovan ie Verdiho 
or ganizuje divadlo t:z;v. zvozy, k toré však Rigoletta. Réžie týchto die~ sú zverené 
nemôžu nahradiť počet plánovaných domácim t·e~isérom - K. Clllíkovi a J . 
predstavení vonku, mimo Banske j Bys- Chundelovi - iba na Cigánskeho ba-
trice. Mesačne robíme 5-6 (v minulosti róna si voláme hosťovae I<. Smažíka. 
a j 10) predstavení v mestách Slovenska. ktorý v Banskej Bystrici sa v operet-
Na jednu divadelnú sezónu máme na- nom žánri už úspešne uviedol dávnejšie. 
plánovaných 190 predstavení na domá - l keď nechcem, aby ste hovorili o ne-
ccj scéne a j mímo Banske j Bystrice. j ake j retrospektíve bystrického operné-
"Bijeme sa" za zníženie zájazdov - ale ho súboru, predsa by len bolo dobre 
aj predst avení na domácej scéne. Veď zamyslieť sa nad jeho krištalizáciou za 
'si len porovnajte: košická opera reali- uplynulých desať rokov. 
zuje mesačne 7-8 preqstavení a my - Divadlo :z;ačínalo s ve ľkými ťažkos-
18-19. Tieto čísla sú možno na po- fami - finančnými, hospodárskym i. alo 
hľad pre nezainteresovaného - málo h lavne kádrovými. Nevyjasnená bo la i 
hovoriace. Kto však t rochu okolo divad- drama turgická línia, ktorá ·raz s met·o-
Ja robí a pozná jeho problematij()tt;::')li'e . ;;_ ·val~ k , ľudovej spevohre. inokedy · boli 

1 vel'mi dobre posúdiť náročnosť ·umelt:t\.~ · ·· · : ::::P9?tacl avky - hlavne zo s trany obe<:en-
1 k ej práce v takomto ni.aximéU'lJOtTI za·- . . <"S.tva "r' ' na obľúbený .. romant·lcl<ý žflne-t'.' 
· ťažení. Odráža sa to na . vý~ledkoc)'l a ...•. st.Q.ba často žiadala inscenovať tzv. veľké 

pri premiére sa nikt o nepýta, za akých opery, :ktoré už pr iestorovo; ale i u rne-
podmienok sa inscenácia študovala, že lecky nevyhovu jú nášmu divadlu. Dnes 
umelci, ktorí sa po polnoci vrátili zo sa konečne oficiálne vyriešil a otázka 
zájazdu, museli ráno nastúpiť na s kúš- okolo zamerania s úboru, ktorý by s a 
Im a večer prípadne odviesť ďalšie mal na:z;ývať nie spevohrou, ale operou 
predstävenie. V najbližšom obdobi mä so zameraním k tzv. komornej opere. 
byf schválený náš p lán na 160 pred- Ale i koncepcia komornej opery sa ne-
stavení ročne, čo už by bolo r eálne j šie. <l á realizovať doslova. Umelecké vede-

Aké inscenácie pripravujete v jubi- nie divad la mlÍ názor, že komornosť vy-
lejnej des iatej sezóne? plýva n ielen z výberu titulu, a le i z 

-·• V novembri bude prvá premiéra realizácie jednot livých inscenácií. Pre 
tejto sezóny, a to opera J. Offenóacha obecenst vo. aké navštevuje naše d ivad-
Hoffmannove rozprávky, na dec€mber lo, nemôžeme vypustiť celkom ani ro-
pripravujeme operetu J. Straussa Ci- mant ické repertoát·ové čísla a operetu, 
gánsky bar ón, pozornosť publika i k riti- resp. muziká l, z ktorých najmä posled-
kov sa nesporne súst redi na večer, zo- né pomáha jú členom s úboru a j v inej 
stavený z diela B. Martinú: Dvakr át rovine - v rovine prirodzeného a ne-

dobné públll(um, pritiližujúce näjznámeJ
šie spoločenské škandály okolo uvedenia 
opier únos zo serailu, Barbier zo Sevilly, 
Fidé lia , Tannhäuser, Traviata a Tosca. 
Autor sa pridržiava Verdiho rady: Prav
du je lepšie uhádnuf - už len preto, že 
historickú pravdu okolo života sklada
teľov, Ich inthnnych zá~i tkov. životných 
detailov a duševných dejov nemožno re 
konštruovať presne, ale iba v t ušenl, li
t erárnom dotvoreni. Takáto je aj kniha 
Ormayova, ľahké čítanie o zmätkoch oko
lo hudby. 

Ter eza Ursínyová 

.... 
s . 

Pred pomerne početným, mladým a 
prekvapujúco vďačným obecenstvom bo
la 20. októbr a v SND ďa lšia r.epriza Puc
ciniho jednoaktoviek. čas vydare nú in
scenáciu ' z konca sezóny 1967/68 poL'iadne 
nahlodal (nedodržiavanie aranžmán, roz
bité ensembly, v Schicch!m aj prehnaná 
s nah a čast i účinku,júcich "hrať komé 
diu" ), predstavenie an i spevácky nevy
bočilo z dobrého priemeru, nad ktorý 
sa týčil hádam le n Ri nuccio J. Zahrad 
níčka. Predstavenie Nabucca (21. 10.) sa 
hralo takmer pred vypredaným h ľad is
kom, jeho reakcie boli však rezervova
ne jš ie, hocl š lo o j edno z naj lepšieh 
predstavení tohoto bestselleru za posled
né obdo bie. Vynikajúci bol O. Malachov
ský (Zachariáš ) s k rásnymi, zrnito- ko
vovými tónmi najmä v stredne j polohe a 
opä ť s dostatočne konce ntrovanými výš 
kam!. Dobr €' mu sekundoval J. Martvoň 
(Nabucco), ktorý sa v závere predstave
nia rozospieva l na úroveň svojich naj 
lepšieh výkonov. M. Česányiová [Abigaii) 
v drama t ických pasážach svoje :i úloh.v 
opäť demonštrovala nevše dné kvs!ity 
s vojho dramatické ho sopránu . 

afektovaného hereckého prístupu k po· 
stave. V minulosti vznikli nejasnosti 
okolo zamerania súboru aj pre vonkaj
šie príčiny - hlavne zo strany KNV, kde 
sa často prediskutovávalo, akým sme
ro m mf1 vlastne naše divadlo !sť. V sú
časnosti podliehame priamo Minister
s tvu kult úry a ver íme, že s touto zme
nou nastanú aj u;jasnenosti koncepčné, 
väčšie pochopenie po stránke umelec
ke j a odbornej. Dokonca je sľúbený so
ciolo~ický prieskum, ktorý by nám veľ
mi pomohol p r i ujasnení ďalších ume
leckých plánov. 

Da romné sú však s naženia umelec
kých pracovnikov divadla, al< nenachä
dza,iú aj [inančnú podporu a hospo
ilársku pomoc. Ako :le to u vás? 

- V roku 1968 bola rea li zovaná, mys
Im si. že slušná platová úpt·ava našich 

7.ätnest nancov. Pomerne v ústrety nám 
mesto vyšlo aj v zabezpečovaní by tov 
pravda, tých n ikdy nle je dosť. No ne
t reba zabúda ť ani na to. že Banská Bys
tr ica poskytuje iba veľmi málo možnost! 
na v e d ľajšiu činnosť hudobn!kov, a tak 
fažko sem pľtlákat najmä mladých, kto
r í si chcú vybudovať existenciu. Potre
bovali by sme doplniť na jmä orcheste ť 
kvalitnými hus listami a za tým účelom 
sa už snažíme hľad ať. východiská z 
vlast ných zdrojov. Hatli by s me vytvo
t'i li v Banske j Bys trici tzv . de tašované 
triedy konzervatória pre sláč iky a spev. 
Dokonca sme mali vyhliadnu té aj miest
,nt}sti, kde !ly .l!a . v·yučovanie mohlo re· 
alizovať, žiaci by t u študovali s mož
nosťou .~tipendia a s podmienkou, že po 
skončení školy budú pôsobiť v našom 
d ivadle. Potrebovali by sme k tomu 
však väčšie pochopenie a zäujem zo 
strany Konzervatória v Žiline. Snáď sa 
nám naše p lány raz vytlaria. Inú mož
nost na doplnenie súboru tot iž za dneš 
nej situáci<! nevidím. Veľa spevákov a 
orchestrálnych hráčov odchádza do za
hraničia, alebo <lo tzv. kamenných di
vadiel, kde sú lepšie pracovné podmien
ky. 

Myslím, že zvláš tnu kapitolu tvorí 
samotná builova opery, ktorä je už dnes 
nevyhovujúca pre profesionálne divad
lo. 

- Máte pra vdu. Okrem PL'iestorových 

V predstave
nf Plášťa spie
vala Glorgettu 
mladá sopra-
nis tka Marta 
Nitranová. Na 
margo jej per
spektív a ďal
šieho vývoja 
žiada sa pove
dať niekoľko 
pripomienok. 

Škoda opakovať 
Civilná fotografia že Nitranová .ie 

Marty Nitranor.;ej ojedinelý, do-
konca veľmi 

ojedinelý talent. Veľký materiál, farba, 
pripomínajúca tallanske dramatické sop
niny, prieraznosť, nosnosť a n rušivý 
drama tický akcent, najmä v stredoch, 
veľké · herecké d ispozície, javiskový zjav. 
Za tri roky angažmán v SND desiatka 
úloh. medz! nimi vynikajúca Nancy v 
Herrlngovi, žena v Udatnom kräľovi , 
Adalgisa v Norme a Giorget ta v Plášti, 
ktorú jednoznačne vyzdvihla celá kriti
ka. predpovedajúc sopt:anistke veľkú per
s pektfvu. A o tú práve ide. Pri všetkých 
kladoch vyskytujú sa v Nit r anovej kreá
ciiich rovnaké spevácke nedostatky, kto
ré pod ľa momentálnej dispozície vystu
pujú viac čl mene;j do popredia. Pri spe 
ve príliš spolieha na fyzickú s ilu, čo ba
dať hlavne vo forsí rovaných vyšších tó
noch. pričom lesk h lasu str áca optimálnu 
kvalitu a materiál sa zbytočne unavuje. 
V týchto polohách chýba h lasu apog~io, 
dych sa kráti - frázy pôsobia nedotiah
nuto, bez patl'ičného oblúku, trp! p ly
nulosť kantilény. V ar ió:z;nych pasážach 

ťažkosti má st1la v Národnom dome veľ
mi zlú akustiku, neustále treba tlmiť 
zvuk orchestra, čo zase spätne vplýva 
na ;jeho kvalitu , h neď vedľa je kaviareň, 
skade i poča~ predstavenia zaznieva 
hluk, spev. Pred niekoľkými rokmi sa 
ve ľa hovorllo o výstavbe novej budovy 
.)pery, dokonca bola ho tovú projekcia 
divadla, plány boli vystavené vo vesti
bu le opery, no zre,jme pre iné · (i!ohy 
a nedostatok [inancií celá stavba zaspa 
la. V Banskej Bystrici sa dnes veľa 
stavia, dúfajme, že s a do reálnych plá 
tlov pojme a j výstavba novej opery. 

Nedávno s me videli v televiz ii ins ce 
náci u Cikke rovho Jura Jánošíka. Bolo 
Lo prvé uvedenie vášho o perného súbo
ru na televízne obrazovky. J e nádej, že 
n iektoré z naj lepšieh inscenácií sa opäť 
dostanú pred televízne ho diváka? 

- Na vysielanie je pripravený .,Bar
bier zo Sevil y", p lánuje sa televfzna 
inscen;ícla - Meierovho "Erincla" a tiež 
te lev lzny zúwam "Tt·aviaty''. No rad i 
by sme si pre internú potrebu urobili 
u;j kva litné rozhlasové nahrávky každej 
!nscemície, aby tu e xi stoval akýs i kon
krétny doklad o raste nášho súboru. 

Plánu jete v novej sezóne a.i nejaké 
zahraničné zájazay·r 

- Veľm i reálna je návštev~ J uhoslá
vie a NDn, z mníchovskej agent úry 
máme pris i'Obcný zájazd do Hannove
ru na fes t ival barokovej hud by, kde by 
sa uviedol Erindo a trochu mat né plány 
sú pre budúcnosť a.1 na vystúpenia v 
Taliansku. I náč poč:í ta me aj so zahranič 
nými sólislami, ale v podstate sa opie 
t'ame o domáci s úbor s prípadnou spo
lup rácou bratis lavských ume lcov. Tu mi 
nedá nespomenúť hlavne výbornú spo
luprácu zaslúžilého umelca J. Zajku, 
choreogra fa SND, ktor,ý vynikajúco ve
die náš baletný súbor. Máme v pláne 
dobudovať náš zbor, kde chýbajú hlavne 
te nory a an~a:lovať kvalitného sólistu
tenoristu. lebo J. I<onder po odchode 
do Košic bude chod iť do Banskej Bys 
t r ice iba na určitý úväzok. Do nášho 
súboru nastúpil tenorista Voj tech Ko 
clan, absolvent VŠMU. Doteraz pôsobil 
na zahran ičných scénach v Rakúsku a 
Juhoslávii. Naposledy v Maribore. 

Zhovárala sa T. URSfNYOVÁ 

speváčka mcí lo pouZlva základnú dyna
mickú polohu - mezofor te, preto je v 
nich okrem nieko l'kých krásnych tónov 
i vel'a hluchých miest. Va výkonoch Nit
t·nnovej by sa žiadala viičšia vyrovnanosť. 
väčšia kantil éna a menej fyz ického nasa
denia. Ide o kvalíty, k torých dosiah nutie 
pL·ameni V oblasti speV{ICke.i techniky, 
preto ak má táto sopranistka splnit ná
deje do nej vkladané a ak sama nechce 
v sebe zahubiť ten mimofiadny zdroj da 
ností a t alentu, mus í sa rozhodne ďalej 
školiť. Za tri roky angažmán urobila 
Nitranová síce značný pokrok, skôr však 
v oblasti hudobnej a javiskovej rutiny, 
než po stránke zvyšovania speváckej 
techniky. V záuj me slovenskej opery je 
nevyhnutné, aby dostala veľkorysú mož
nosť študovať v cudzine. lebo výsledky 
dnešných naš ich t ridsiatn ikov nás pre 
svedčujú, že naša spevacka pedagogika 
vle vyťažiť z daností ade ptov sotva po
lovičný efekt. Mimochodom - ani vede
nie opery SND nehospodári s Nitranovou 
práve šetrne, prezieravo a pedagogicky. 
Obsadzu,je ju do mezosopránových úloh, 
na k torých nemôže s pevác.ky rásť, v pr
vých dvoch sezónach dosta la príleži tosť 
len v herecky exponovaných epi:z;ódach, v 
poslednej zase dve náročné úlohy (Xer
xes, Adalgisa) , doštudovaná Fenena, teraz 
pre miérová Katarína v Gréckych pašiách 
- pr!liš rýchly prechod k veľkému za
ťaženiu po období statovania. Tu niet ve
ľa času na rozmýš i'an le. Nechať zakapať 
t alent, ktorý sa narodi raz za štvrťsto 
t'očie v podmienkach poloprofesionality, 
improvizácie a neujasnených kritéri! bo
lo by do neba volajúcim hriechom. 

.Jaroslav Blaho 



SymJ'atická 

priMáriuska 

Dramatu rgickú líniu po
dujatí SF v druh ej polovici 
o któbra opäť charakt erizu je 
snaha vyjsť v ústrety p r ie
mernému divákovi progra
movaním nan a jvýš r oman,
t ických skladieb. Z hľa · 

diska návštevnosti sa táto 
tendencia stretla s plným 
úspechom n a koncerte čes
kej filharmónie, kt orá hos
ťoval a pod vedením Václa
va Neumann a 16. a 17. ok
tóbra. v jej podaní odzn e l 
známy cyklus Smet anových 
sym fon ický ch bás ní Má 
vlast. Výkon českého or
chestra p ln e potvrdil jeho 
vy nikajú cu povesť. Zaujal 
n ajmä zmyslom pre vyp ra 
covanie l t ých na jjemne.i 
ších detailov najkratších 
mot ivických úryvko v, tech
n ickou precizitou všetkých 
n ást ro jov ých sku pín i sól 
a prikl adnou ušľachtilosťou 

zvuku. V závere vyzn el ko n 
ce r t ako mohutná m anifes
tác ia družby našich náro 
dov. 

Pr vým zahraničným en
semblom, kto r ý vystúpil na 
pódiu SF v dňoch 23. a 24. 
októbra, v novej sezón e bol 
be lgický Sláčikový súbor 
E ugena Ysaya. I keď t ot o 
teleso ex istu je o d rok u 
1958 ( teda skôr ako n áš 
Slovens ký komorný orches 
t er ), j eho obsadenie (ll 
členov + čemba lo ) i vý 
voj smeruj úci k úp lnému 
o samos tatn eniu vykazu;je 
rad spoločných r ysov s na
š ím s úborom . 

Kur iozitou je, že súbor 
v edie žena - vynikajúca 
h uslistka Lola Bobes co. V 
p orovn aní s SKO má b el
g ick ý súbor o d lišný pre jav . 
ako v,ýsledok uplatnenia ná
rodného p rvku v int erpre
t ácii. Náš SKO inklinu je k 
mäkke j, plas ticky vr úcnej 
i zvukovo šťavnate j kanti 
léne, miestami až ku for 
síro~·anétnu · !nťe nzívnemu 
z vuku kovové~o zafarben ia . 
Ysayov súbor je v pre jave 
in tímne jší, komornejší, zvu
k ovo mene j b r ilantný. Do
káže aj p ri určitej e legant
nej ležér nosti p evne držať 
t empo, často pomocou 
zvýšenéh o akcento van ia. 
Tie to rys y sme najmar k an t 
n ejšie moh li postihnúť u 
známeho minit ript ychu od 
Arcangela Cor elliho , ktorý 
je aj v r.epe r t oá r i SKO. 
Belgicki umelc i sa zrieka jú 
'akýchkoľvek tenden cií po 
šťavnatosti kantilény, ne
bazírujú toľko n a vynášan í 
vedúr·ej meló die, a le rad i 
'(a zdá sa zámerne) zd ôraz 
ňujú aj pohyb vedľajších 

h lasov (v Badineri e ) . Cel
k ove mé'.ltme charakterizo
vať vykon súbo r u ako tech
nicky po.-tivo zvládnutý. 
Osviežujúca bola aj dra 
maturg ia p rog ramu , napr iek 
t omu b y sa však žiad a lo 
zaradiť . do prog ramu aj n ie
čo zo súčasnej belgicke.i 
hud by. 

Sym patická prim áriu ska 
Lo léi Bobesco demon št rova
la s voje veľké m uzikantsk é 
schopnosti priebojným, 
t ec hnicky vyspelým a štý · 
!ovo č i stým prejavom v 
Kon certe pre husle a or 
chester d moll od Jean Ma
r ie Leclaira. Program otv~
ra!a Sinfonia in G od A. 
Vivaldiho; ktorá su verén
no u ľahkosťou presvedčila 

o kva litách belgických 
u melcov. Druh ú polovicu 
programu začal! host ia 
s iedmimi piesňami z Ma 
le j knihy drobností od O. di 
Las su. Priznávam sa, že po
éuť n iektoré madriga ly vo 
verzi i pr-e sláčikový súbor 
bolo dosť neobvyklé . Za 
d t'ilma turgický prínos mož
no považovať aj Soná t u č. 3 
C d ur od G. Rossin iho. Pri 
vsetkf·'.i techn ickej zdat-

. nosti n epodarilo sa 2;0trieť 

z Interpre tácie určité rysy 
ak ademizmu, aký si len 
ťažko možno dať do tSú visu 
s menom tohto skladate ľa 
Vystúpenie u zatvo rila In
trodukcia, Ária a Presto od 
Benedet ta Marcella, kde 
zauja li väčším dôrazom na 
hutný zvuk. Bo l to veľký 
úspech u o becenstva. 

v. Gížik 

Kencert 

f're 

vyvelenýc~? 
Pro · art e antiqua, pražský 

súbor starých viol, kombi
novaných so Zobcovou 
flautou, sa objavil v Bra
tislave 19. októbra takmer 
ilegálne. Plagáty , ohlasujú· 
ce jP.ho vystúpenie boli ho
tové až 17. t . m. - a tak 
zväčša neboli vylepené. Na
šťastie Slovkoncert rozoslal 
aspoň niekoľko pozvánok -
neviem však, podl'a akého 
kľúča, lebo väčšina mojich 
kolegov o ničom nevedP.la . 
Ešte šťastie, že jedna z 
n ich s a dostal a na vývesné 
m iest o ústavu hudobne .i 
vedy SAV - a ňou inšpiro 
vaní sa dostali n a koncert 
piati záujemci vráta ne mo
jej maličkost i.. čo tvorilo 
j edn u šestinu publika l cel
kove bolo na kon certe :'iO 
ľud í!! !). Boli s me nadšení, 
že s me sa dos ta li med zi 
vyvo lených a zároveň 

roztrpče ní , že väčšina po· 
tenciálnych zau.1em cov o 
tom to koncer te neved ela. 
Mňa osobne mrze la zvl ášť 

neúčasť š tud ujúcej mláde
že, ktorä v p osledn ých ro
koch Jlreja vil a vzácn y zä
UÍ!!m o h o;lnot né po dujatia 
- bez c,hl'atiu na to, či išlo 
o p redved eni e novej čl sta 
re] · hudby. ' 

o s amotných výkonoch sa 
nem ienim ·r.o;.~širovať: veď o 
súbore Pro a r te ant iqua s a 
popísalo už toľko pochval
ných slov, že d'alšie by boli 
Jen liatím vody d o r iek y. 
Zaujal mimor iadne sýt y 
zvuk celého ensemblu, p r i
t om dostatočne diferenco
van ý dyn amicky i fa rebn e 
podľa predpisov autorov, 
k ultivovaný predn es, štýlo
vosť podania. A - aby som 
n ezabudol - veľmi p ek ný 
výber program ových čísiel , 

s tava ných na prin cípe vý
razového a t empo véh o kon 
t r astu, čím vznikali kon
tr astné dvojice: Pa lestr ina 
( Tri ricercar i) - Prae to
rius (Terp sych ora ) , Purcell 
(F ant ázia n a ;jed en t ón ) -
Fux ( Ouver t ura ) , Kryštof 
Harant (Mot e tt o ) - Vejva
novský {Sona t a pascalls ), 
kromiH'ížsky anonym 17. 
s tor . ( Baletti) Černe
hors ký ( 2 ťúgy), Mysliveček 

(Kvinte t o ) - Seger ( Pre
lú dium a fúga f m ol). 

Dúfam , že organizačné · 
fau x p as s a nezopaku je na 
bu dúcich p odu j atiach 
ne jedno z n ich sľubuje ne
všedný zážitok. Či sa vš ak 
tát o n áde j realizuje, budú 
môcť , čitateli a posúdiť po
dľa t oh o, či s a o nich (ne) 
dočíta:fú . IGOR VAJ DA 

l-l~ndicap -
zlý klavír 
Začiatok sezóny, v kto

rej Symfonický orchest er 
Čsl. rozh lasu v Bratis lave 
jubil u jP., ukazu je , ako n e
zdravo pôsob! (i na také 
vysRelé umelecM t e leso) 

nedomysl e nosť pri závaž
n,ých zmenách !<ríza. do 
ktore j orcheste r up ado l v 
sú vislost i s komplikác i an~ i 

pri r ie.šení u meleckého ve
de nia, ešte vždy n iP :ie ce l
kom p rekonaná Koncert 
dňa Hl. októbra t. r. túto 
skutoč n osť oot vrcl il. 

Ovadom pro~ ramu za-
zne l Brahmsov l. koncert 
pre klavír a orcheste r 
d mo ll op . 15 .. lebo só list a, 
m lad ý československý lda 
v ir ista Peter Tope rczer v 
ňom · u káza l, že i pri jeho 
m ladost i má v ňom naše in 
terp retačné ume nie už ce l
kom vyspe lú a výraznú 
umeľeckú osobnos ť. Vedel 
výborne oddiferencovať a 
spoj iť protik lad né výrazové 
póly pate t icke j drama t ič- . 
nosti a vrúcnej ly r iky , z 
kon t ras tu ktorých s k la dba 
vy rast á . Má ve ľk~ zmys el 
prr< rormovú archi trékt ú ru. 
~t)í l a svojo11 bohatou tó .. 
novou škálou a perľ t~ k tnou 

ter hn ikou vi<! u robiť z llO

č(Jvuni a toh to. ko ncertu vo 
s vo jom 
zážitok 

podaní nevšedný 
J eho výk on treba 

oceni ť tým viac , Žt) doká 
zal odsu nú ť z poľa poz.or
nosti po sl uch á ča i taký veľ 

ký hand ic<Jp, aký m :i tl t e ch - . 
n icky ce lko m nev yhovu júc i 
nástroj v konePr tne.i s ieni 
Čsl. rozhlasu; čo by as i do
kázal n a vý borno m nás t roji! 

Rozhlasov,ý o rchest er t ro
ch u zaost a l za výkonom 
su iis tu a nemožno o ňom 

hovo ri ť ako o id efil no m 
partnero vi . V na študovan í 
os t ravského d i r i ~enta J ifí 
ho Pí nkasa za u ja la najmä 
š tý lovosť v poiíatí a rchi 
~P ktúry Bra hmsovté:i fo rmy, 
l keď v druhej čast i (v 
kon.fronUíc ii só l · s orches 
t r á lnymi úsekm'i) sa jav ila 
me nš ia odchýlka v a~ogi c 

kom poňatí só lis tu a diri
ne nta . V de t a iloch však ru 
š ila nie dosť precízna s ú
hra v jednot li vych orch es-

. t rá lny.ch skupinácľr a naj
mä m iestam i hé):)ev ná into-
nácia . dychov : ', ·. . 

Starostliv~sť, ktorú ve no
val Jii'í Pinkas naštudova
niu t ohto koncert u . sme 
moh li najlepšie bad a ť v 
d ruhej polovic i J)rog ramu. 
Prvá sk ladba - Prelúdium 
a t occa ta pre orchester Jo
zef a Kresánka - sa niesla ' 
v snahe o t ech nickú preci
zitu, miesta mi i na úkor 
ž ivost i výrazu. Naj mä v po
malých ú sekoch Pr e lúdia sa 
občas stráca lo potrebné na 
pä tie. Výrazu skladb y n e
pros pe lo ani to, že pri r·e
gJizácii sa nebr ala do úvahy 
akustická kapacita sály. 
Hutný zvuk st rácal mož
nos t difer·enciácie a občas 

ot Jpoval poslucháčovu po
wrnosť. 

Najvydarenej šie a naj
výr azne;Jsie vyzn e la nr. 
symfónia g moll op. 42 Al
berta Roussela . Je to pÚt i
túra plná vzruchu a origi
ná lneho rytmického poh ybu, 
s v1eza, nápaditá a plná 
j em ného vtipu, zvukove n e
všedná a farebn á. Pravda, 
chýbal .ie.i t ypický š arm, 
ktorý vedia tejt o skladbe 
dať fr ancúzsk e orch est r e -
na jmä ku ltúrou tónu dy
chových nástrojov. No vý 
kon m al zaujímavosť a na
pätie. 

Už dávno si ťažkáme na 
kvalitu klavíra v rozh laso
ve j sále, no azda ešte nikdy 
sa jeho stav neuk iiz.al tak 
katastrofálny, ako ten toraz. 
Márne som hľada l v pro
gramovom hár,ku aj pár 
s lov o sóli stovi kon certu. 
Azda sa nevedelo. kto bu
de hrať? Či sa snáď bo.i!
me svojim umelcom robiť 

m inimálnu reklamu. a lebo 
oret o, že je to iba náš 
um elec , ne•s tojí za takú po-
zornosť ako zahraničný 

hosťf, - pi-

P äťdesiatročné jubileum, k toré 6. 
novembra t. r. oslávi Ľudová 

škola umen ia Bratislava -Staré mesto, 
n ie je le n súkromný m jubileom ;jed 
nej školy. Je to vlastne j ubile um 
celého slovenského hudobného ško l
stva ; n ie nada r mo toto ;j ubileum 
>plýva s jubil eom brat islavského 
Konzerva tó r ia, p rvého na Slovensku 
Bolo by chybou, keby os lavy Kon
zervatóri<J ma lo za ti eniť jubileum 
te j to zákla dn ej školy, alebo naopak : 
ded ičstvo s n{lh zak lad atel'a, prof . Mi
loš a Buppeldta sa vo vývinove j lí
nii obidvo ch š kôl s tále pre javuje na 
t'ozl ičnýd1 s tupňoch, rôzne špecifí 
kované. ale vždy' živé. V Huppe ldto
vej prvej slovenske j hudobnej š ko 
le bo lo od začiatku v zárodku ob
siahnuté všetko, čo viedlo k vývinu 
profesionálneho hud ob ného ško ls tva 
v podobe te raj ších troch konzerva
tórií a čo bolo nako n iec koru nované 
utvorením Vysok ej školy múzických 

uskutočňov.ani_a p~voc.l.f\ého . plánu\ ré 
otvore niu konzerva tor iál neho oddele 
nia. Od to ho času vlas t ne začína 
ľozvetveni e pôvodnej školy na školy 
dve , zo začiatku ešte,- pravda , pod 
jedným vedením a so spoločným uči 
teľským zbor om. Ško la dostáv a ná
zov Hudobná a dramatická škola pre 
Slovensko a v jej čele vyst ri edal 
M. Rupp eldt a Frico I<afenda , ktorý 
j u vi edol až do osamos t at nen ia kon
zervator iálneho typu a ;jeho pošt át
nenia v r. 1941. V roku 1933 sa ďal e j špec if ikuje 

zameranie obidvoch škôl: rozde 
ľuje sa uč ite ľský zbor Akadémie a 
Hudob nej ško ly . Vyp lynu lo to z vy
hranen ia ú loh ob idvoch škôl a náro
kov na vnútorné z intenzívnenie pe
dagogickej práce na obid vo ch špe
cializovaných stupňoch . Perso náln a 
únia v osobe spoločného riaditeľa 
trvá naďalej až do poštá tnenia Aka
démie. 

Pr of. Milo.~ Ruppeldt 

umeni. Dnešná ľu dová š kola umen ia 
Brat islava-St aré mesto moze byť 

právom hrdá na to, že je ded i čkou 
toho, čo bolo v r. 1919 impulzom 
toh to ro zvoj a . 
p ra vda. v . pomeroch , ktoré na Slo -

ve ns ku vládli po p rve j sve tov~ . . 
voj ne , bolo potrebné začať pra ktlt.:k:, 
z ničoho, od samého zák ladu. Bolu 
treba na jpr v založiť zá kl adnú hudob· 
nú šk olu s perspekt ívou ďalšieho bu· 
dova nia š ko ly konzervato r iál neho ty
pu. Hnecľ na j ar r. 1919 podn ik ol 
s kruhom zapá lených nadše nC<;JV , ~ 
ktorých sa n es kôr vy tvoril Prípravn ~ 
výbo r p re vytvoren ie prve j s lo ven · 
s ke.i umelecke j školy , kroky k rea li· 
zácii tohto plánu. Vzn ik Českos lo .. 
vens ke :i r epubliky vytvo r il podrnien 
ky pre to, aby t iet o snah y bo lo mož
né realizovať. I keď Ru ppelutovým 
úmys lom bo lo za loženi<) slovf~nského 
štátneho hudob ného ústavu , predsa 
kaž,Ié r ieše nie, ktoré urýc hl ilo zalo · 
ženie ško ly, považ·oval Zél dob ré a 
pr istúpil teda zo zač i atku na štatút 
s úkrom ného ústavu, spravovaného 
Hudobným spo lko m pre Slovensko s 
pravid e lnou štátnou dot áciou . Nebolo 
to r iešenie ideá ln e, a le u možn ilo čim 
skôr školu otvoriť; k tomu doš lo 
s láv nostne 6. novem bra 1919, kedy 
začína svo ju činnosť Hudobná šk ola 
pre Slove nsko pod vedením jej za
kladateľa, p rof . Miloša Ruppeldtu 
B oj o postavenie novovz nikle j Hu· 

clobne:i š koly však jej zalo že · 
ním nes(<enči!. Bolo potrebné sa sta
rať predovšetkým o jej materiá lne 
zabezpečenie, nást rojové vybavenie i 
personá lne obsadenie . Naj mä o f i
nančné zabezpečenie školy bo lo po
trebné zvádzať neustály boj. Napriek 
týmto dennym starostiam riadite l 
Huppe ldt i Hu dobný spolok (nazý
vaný s krátene Kuratórium) sa ne
vzdali myšlienky na konzervatoriál 
ny typ š koly a z t e j to pers pektívy 
sa us ilovali o čo na jkvalitne jšie ob
sadenie učiteľského zboru . Tak sa 
im podarilo získať v 'šk. r. 1920/21 
ok rem iných prot Fr ica Raf endu, 
p rof. Annu Zochovú- Kafendovú a n e
s kôr prof. J ána Strelca , k torí v roz
voji tej to školy i v rozvoji sloven .. 
s kého hudobného školstva vôbec, zo 
hra li významnú rolu. Od učiteľského 
zboru ovšem si t uácia vyžadovala mi 
moriadne nadšenie, pre tože neute
šené finančné pomery ško ly im nic 
len nes ľubovali žiadny b lahobyt, ale 
núti li ich čas to i d lhšie čakať na 
vyplatenie mzdy. Nap r iek tomu škol~ 
od začiatku vyvíj a la maximálne ume
lecké i pedagogické úsilie a nevzda
la sa snahy o poštátnenie a získanie 
.~ tatútu rovnocenného s podobnými 
ústavmi v českých kra j inách. 
v ýznam ným m edzníkom VO výv ine 

š koly .i e rok 1922. Vtedy sa u~. 
práca školy rozbehla na to ľko, že bo
lo možné prikročiť k ďalšej e t ape 

P oštätnením Akadémie (z k to t:e j 
vzniká ŠL<í t ne k onze rvat.ór iúm ) 

J jej oddelením od Hudobnej š koly 
•wnčia spoločné dejiny týchto šk ôl. 
!-ludobná š kola sa s táva celkom sa
•n ost a t nou j ednot kou a je j r iadite
:·om sa s táva Ladis lav Hrdina. Čak~:>AG 
:1o ve ľa no vej o r gan izačne-j práce' . 

' 'ň ä jmä v po'vo'jrioVo·m obďobí ke'dy-'n ' 
·lo'ch ááz.a k no~érrlu ' búrlivém,U roz- ' ~1 ~· 
machu slóvensh:ho h udobného škol 
stva, kto rý neobišie l ani Bratislavu. 
Cen trúlna ško la 'u ž nest ači počtu 
žiakov. Doch ádza k otvoreniu dvoch 
\Jo boč iek (v Pet ržalke a na Kalvá
ri i). S itu~c i a na vidieckych hudob
n.ých ško lách vyžad u je zameranie sa 
na výchovu pedagogických kád rov ; 
je potn•bn& túto výchovu o rga nizo
va ť a zabezpeč iť utvorením pedago 
qick ého odde len ia · pre výchov u u či 
te ľov hu dobných škôl. K tomu do· 
~;hádza v r. 1951 zároveň s poštát
nením školy. Toho istého roku ot vá-
r a škola nové oobo(,k y (Trnávka, Te
he lné pole. Pricvoz. · Hlboká cesta ) , 
ktoré ~a st~ va;jú zá kl adom nových 
SHillO'it<l lľl }' "!; hudobných škôl. V 
tomto rnku l iPŽ odc:hádza riad i teľ 

Hrd ina na f'ovPľenic t vo a na jeho 
miesto nas l up u ;ie Imri ch Križan, kto
rého po dv och rokoch vys tr ie dala 
Eleonóra Dunajová. 

Od roku Hl52 sa organizácia hu
dobného ško ls tva na úz emi Bra

tis lavy pos tupne m en L Doterajšie 
pobočky sa rozrasta jú u s távaj ú s a 
samos tatnými ško lam i. Pre to pôvod
ná š kola clos túva označe nie l. hu
dobná š kola v Bratis lave (ako naj
s taršia . ško ly boli označené pod ľa 
poradi a svojho vzniku po osamostat
není), ktoré sa v r. 1961 v súvis losti 
s nov:i m ško lským ·~.A konom me ní sa 
tera jš i názov Ľudová škola umenia 
Brat is lavu-Staré m est o. V roku 1954 sa osamostatňu je pe
. dagog ické oddelenie: vzniká z ne
ho Vyššia hudobn ú š ko la pre vúle 
lanie učiteľov hudobných š kôl, k torá 
nes kôr sp lýva s Konzervatório m. V ce lom_ uplynu l?t1_1 . päťdes i a tro čnom 

obdob t (1 keď Je s nah a zaklada
te ľov orientovaná vyššie - k zalo 
ženiu s lovensk ého konzervatória) 
hrá podstatnú ú loh u starostli vosť o 
zák ladnú hudobnú v,ých ovu ž iaka. Bez . 
toh to základu by bo l akýkoľvek vyšší 
stup eií hudobného vzdelania nemys
liteľný. Bola to Hudobná škola, ktorá 
vytvára la potrebnú širokú základňu 
pre výber talentov k ďa lšiemu štú
diu na Konzer vatóriu . Vo nťahu k 
profesion álnemu š túdiu na Konzerva
tóriu však nezost áva jubi lujúcej ško 
le iba táto ú loha. Podie la sa í na 
výchove ďalších pedagogických kád 
rov tým, že preberá staros t l ivos ť o 
ich praktick ý pedago[]i cký výcvik vo 
svojich tried ach, kde títo adep ti 
asistuj~ pri vyui:ovacom procese 
skúsen ých učiteľov. Juraj Pospíš il 



Vo wagnerovskej 
Mekke 

Slávnostný cyklus diel Richarda Wagnera s a stal 
príťažlivým magnetom pre tisícky t uristov, milovníkov 
opery, hudobných teoretikov a kl"itlkov z celého sve
ta, ktorí sa každý rok schádzajú do Bayreuthu, nie 
veľmi veľkého mestečka v Bavorsku! žijúceho veľkú 
časť roku kľudným životom. Rozľah ú budovu Fest 
spielhausu vybudoval samotný Hichard Wagner špe
ciálne pre predvádzanie svojích hudobno-dramatic
kých diel a napr iek tomu, že sa ne honosí prepychom 
iných špičkových operných scén, má svoju vlastnú 
monumentalitu. Dokonalá akustika i viditeľnosť zo 
š irokého parteru amfiteátrového riešenia, ktoré pojme 
obrovský počet divákov, sú charakterist ickými znak
mi tohto d ivad la. 

Bayreuthský festiva l je jedným z najstarších oper
ných festivalov a prežil pocho.piteľne celý rad kríz 
i renesanc ií. Opäť prežíval dobu svo,jho rozkvetu po 
druhej svetovej vojne, kedy na začiatku 50. rokov 
bola obnovená festivalová činnosť z iniciat ívy Wa!Jne
rových vnukov Wielanda a Wolfganga. Na čele festi
valu bol až do svojej smrti v r. 1966 Wieland Wag
ner, ktorý vytvoril v histórii festivalu novú epochu 
svojím inscenačnoprevratným slohom. Prekonal vžitú 
t radíciu a začal opery svojho deda inscenovať sym
bol icky s abs t r ahujúcim výtvarným riešením, ktoré 
odstráni lo zo scény realist ický popis i tendenciu 
k veľkoopernej nádhere, ktorií predtým t iež pr,en i
kala do wagnerovských inscenácií. 
Skutočne výnimočným činom bola inscenácia t etra

lógie Prsteň Niebelungov z roku 1965, ktorä tohto 
roku išla poslednýkrát. Na tohtoročnom fes t ivale som 
síce videl iba Rýnske zlato a Valkýru, no predsa som 
si opäť uv,eclomil, že tu bol Wielandom Wagnerom 
dosiahnutý adekvátny režijný š týl, ktorý vychádza 
z hudby novoromantického reformátora, neilustruje 
j u popisným aparátom, ale koncipuje rozľahlú et ic
kú fresku. V jednotlivých večeroch tetralógie zacho
val zhodný pôdorys, iba menil zadný horizont, ktorý 
tiež podtrhoval monumenta litu inscenácie. Tohto roku 
dirigoval tetralógiu Lorin Maazel, k torý zaujal skôr 
v jednotlivostiach než v celkovej koncepcii. V obi
dvoch prvých dieloch dominoval Theo Adam v úlohe 
Wotana. Vrcho lný výkon priniesla l Leonie Rysanek 
ako Sieglinda, ktorej hlas .skvele vyjadroval búrlivú 
smršť mohutných citových yzruchov vo vnútti po
stavy. Ako Zigmund debut oval Helge Brilioth. Zna
menitú charakterizačnú šttídiu podali v Rýnskom zla
te Custav Neidlinger ako Alber ich a Gerhard Stolze 
ako Mime. 

Umeleckým vrcholom bolo pi·edstavenie Tristana 

a lzoldy a Par slfaln, ktoré môžeme nazvať priam 
klasickým odkazom Wielanda Wagnera . Nič tu me je 
náhodné, ale všetko je premyslené do posledného 
inscenačného tvaru. Zatiaľ čo Tristan vyznieva ako 
vel'ká romant ická elégia, Parsifa l j e skutočnou Wag
nerovou mystickou omšou. Izo ldu s pievala Birgit 
Nilsson s výnimočnosťou svoj ho mohutného [ondu, 
o ktorom sa hovorí, že je to " hlas storoči a ". Tiež 
Wolfgang Windgassen podáva ako Tristan vrcholný 
výkon a s trháva muziká lnou intelige nciou a vypraco
van1m do na jjemnejších detailov. Hudobné naštudo
vanie Karla Bohma bolo skvelé. Znovu sa ukázalo , 
že je dirigents kou osobnosťou, kto rá dokáže strhnúť 
nielen svojským poňatím die la, ale aj výnimočnou 
schopnosťou pre realizovanie hudobného naštudova
nia v dokonalom tvare. Parsifal a d irigoval Horst Stein 
s dirigen tskou z ručnosťou a istotou. Zo spevákov do
minovala predovšetkým Ludmila Dvoi'áková ako Kun
dry, k torá spiev.ala na festivale už po piatykrát. .Te:i 
Kundry fascinu je prekrás nou farbou hlasu, neobvyk
lým tónovým rozsahom a dokonalým sklbe ním vr
cholnej speváckej kreácie s dramatickou štúdiou 
postavy. 

S vysokou reprodukčnou úrovňou spomínaných 
predstavení s il ne kontrastovalo tohtoročné predvede 
nie Majstrov spevákov norimberských, ktoré insce
noval už minulého roku Wolfgang Wagner. (Po smrti 
svojho brata sa stal umeleckým vedúcim festivalu.) 
Až príliš sa utápal v jednotl ivos tiach, realistická 
drobnokresba zabiehala často až do naturalistických 
deta ilov a predstavitelia speváckeho cechu boli cha
rakterizovaní h rubozrnnou komikou. Predstavenie ne
malo šťastie ani v obsadení. Norman Bailey s pieval 
Hansa sá·chsa s kŕčom, výkon Helgy Dernesch (Eva) 
bol b~z speváckej brilantnosti a rovnako nefarebne 
vyznel ' Beckmesser v podan! Thomasa Hens leyho. Ku 
kladom inscenácie musíme pripoč!tať Waldemara 
Kmentta a Karla Ridderbuscha. 

Na záver som s i ponechal novú inscenáciu Bludné~ 
ho Holanďana :v réži( Sugusta Everdinga a na scéne 
Josefa Svobodu. I tento ,.Holanďan" vyznieva oveľa 
realistickejšie, no ide o vynikajúce predstavenie, kto
ré dokázalo, že umelecky presvedčivému stvárneniu 
možno dôjsť a;j rozdielnou cestou. Josef Svoboda vy
chádzal zo svoje j dávnejšej pražskej inscenácie a 
tiež v Bayreuthe · úspešne použil javiskovú kinetiku 
a p rojekciu. Predst avenie Bludného Holanďana (hra 
ného ·bez jedine j pauzy) pôsobilo ako strhujúca ro
mantická balada plná životnej sily a dramatického 
napätia. V úlohe Sent y sa vystrieda li dve vynika júce 
predstaviteľky - Leonie Rysanek, ktorä strhovala 
nevšed ným objemom hlasu a obdivuhodnou dynami
kou a Qwyneth Jones, ktorä zase pôsobila nesmierne 
intenzívnym prežívaním. V úlohe Holanďana rozvinul 
Donald Mcintyre farebný hlasový mat eriál, zatial' čo 
Theo Adam uplatnil opäť s vo,je výnimočné spevácke 
majstrovstvo. · RudoU Rouček 

londýnsky vo Viedni, 
antwarpskf v Bratislave 

Náhodou sú oba "kráľovské", ale porovnávať an
glický Royal Ballet s baletom antwerpskej Kráľov
skej opery nemožno - čo do počtu, významu, tradí- ' 
cie, umeleckého potenciálu a tvorivých výsledkov. 
Angličania vystupovali vo viedenskej Staatsoper 
v rámci Britského týždňa, Belgičania zase ako účast
níci Týždňa belgickej kultúry a po predstavení v s lo
venskej metropole uskutočnili ešte ďalšie v Banskej 
Bystrici a v Košiciach. 

Viedenská premiéra Royal BaBetu bola predovšet 
kým veľkou spoločenskou udalosťou. Skoro by som 
povedal, že to bola udalosť viac spoločenská ako ume
lecká a aspoň vo mne zanechalo samotné predstave
nie dosť rozpačité dojmy. Zdalo sa mi, ž·e nemalo 
" lesk" aký človek od Krá ľovského bale tu (ako jed
ného z na j lepš ích s vetových súborov) automaticky 
očakáva. Snáď to bolo tým, že t ento raz tu chýbali 
také oslňujúce osobnost] akými sú Fonteynovä alebo 
Nurejev. Najvia c to bolo poznať hneď vo vs tupnej 
Bajadére, resp. v jej štvrtom obraze - Kráľovstvo 
tieňov, ktorý bez vrcholne j technicke j brilantnost i 
sólistického páru (Nikij a - Sqlor), znamená pre sú
časného diváka dosť nudný a staromódny pohľad. 
T,e nto Minkusov balet mal v choreografii Maria Pe
tipu svoju petrohradskú premiéru už v r. 1877 a An
gličania uvádzajú záverečný akt v Nurejevovej re
dakcii z roku 1963. Vo Viedni tančila Nikiju Vivian 
Lorrayne a Solo ra Keith Rosson: dobrí interpréti, ale 
predsa len nie takí pe rfektní, ako to tieto technicky 
exponované úlohy vyžadujú. A navyše - bez toho 
neomylného citu pre š týl, pre baletnú romantiku, aký 
majú Rusi a v ktorom sú snáď skutočne nedostihnu
teľnf. 

Tiež d ruhý balet večera - Symfonické variácie Cé
sara Francka patri už do histórie (a;j keď nedávnej ). 
Frederick Ashton ich naštudoval v Sadler's Wells ro
ku 1946, rok na to ich Angličania ukázali aj u nás 
na svojom československom turné. Symfonické va
riácie mali vtedy obrovský úspech, .,č isté" balety sa 
vtedy veľmi neuvádzali - nielen u nás, ale i na Zá
pade. Dnes je však s ituácia iná. Je s čím porovnávať. 
Pravda, Ashtonova práca s i s tá le uchováva u rčité 
kvality , stavebnú ~yváženosť, muziká lnosť neoklasi

. cistickú umiernenosť - ale pre dnešného d iví1ka na
priek tomu pôsobí trochu sucho, ncvzrušivo a aka -
demicky chladne. 

Skutočný pôžitok priniesol až posledný opus pro
gramu - opäť v Ashtonovej choreografii: Enigma 
Varia tio ns (teda Hád ankové variácie) od anglického 
skladateľa Edwarda Elgara z r. 1898. Je to vlastne 
súbor hudobných portrétov skladatel'ovej rodiny a je
ho priateľov. Ashton ich dokáz.a l choreograficky s tvár
n iť skutočne znamenite, so skvelým psychologickým 
postrehom a hlbkou, s ľudským pochopením a pozo
ru hod nou choreografickou kultúrou. Tento drobno
kresbový žómový obrázok zo starej dobre;j An!l lie 
IH! ko nci minulého sto ročia je taký autentický, žP 
ne mohol vzn iknúť inde než na ostrove. Chor eogra r 
zaň dostal od západne,l k ritiky honosný prívlastok 
.. čechov bal etu" . Našiel vynikajúcich pomocnikov v 
ce lom rade úč i nkujúcich. tažko chváli{ zvlí1šť nie
l<torú , z mnohých tak výstižne vykreslených ťi!jú r. 
ale zmienim sa aspoň o Derekovi Hencherovi v úlohe 

Anglický Royal Ballet - obraz zo Sym
fonických variácií Césara Francka 

Edwarda Elgára, o Svetlane Beriosovej v úlohe jeho 
ženy a Desmondovi Doyleovl, k torý predstavuje ich 
priate ľa Jaegera. Kvality Enigma Variations sú bez 
diskusie a verím, že sa dlho udržia na r,epertoár i. 
hoci s to ja bokom od súčasných vývojových trendov. 

*** 
O be lg ickom balete vieme tohô málo. Käždému prí

de na um Béjart - lenže Béjart je Francúz a jeho 
famózny b t·uselský Balet XX. storočia je pestrým 
tanečným kolektívom, ktorý združuje zástupcov 20 
národností. Súvislá tradícia, škola a národný výraz 
chýbajú a tak by bolo lepšie hovoriť o balete v Bel
gicku a n ie o belgickom balete. Videl som náhodoL 
jedno jeho predstavenie na domácej scéne pred nie· 
koľkými rokmi - a bolo sfabé, sotva priemerné. 
O to zvedavejší som bol na stretnutie v Bratis lave -
a j keď sem zavítala vlast ne len lO-členná sólistická 
sekcia súboru, k torý má ináč k d ispozícii 30 inter
prétov. Videl som samé nové t váre - včítane dneš
ného šéfa a prvého tanečníka André Leclaira, done
dávna jedného z "étoiles" u Béjarta, čo o jeho 
schopnostiach hovorí samé za seba. Leclair má vy
nikajúcu techniku, pružnosť, aplond - j ednoducho 
"vie to", je tanečnou osobnosťou. Ako choreograf 
však zrejme s tojí iba na začiatku svojej kariéry. 
Jeho bezdejové opusy, Miniat úry (na hudbu F. Van 
Hossuma ) a Efekty (hudba F. Glorieux), ako aj pas 
de deux z Baervoetsovho baletu Fantastický lov t o 
dokáza li dosť zreteľne. Ich 1·ukopis j e málo individuál 
ny a kompozícia zase má znaky bežného západného 
štýlu. Niektoré dobré momenty - zvlášť t ie humor
ne zafarbené - mi pripomenuli Bé;jarta. Večer do
pi ni la s uita piesni a tancov renesančných flámskych 
majstrov Deň na burgunskom dvore v choreo!J rafi· 
známej Jeanne Brabantsovej . Chýbala mi tu pr edo· 
všetkým pevnejšia divadelná dramaturg ia - suit;~ 
star,ých dvorných tancov filtrovaných dneš ným elle
nim bola ne úmer ne dlhá a miestami monotónna. 

Na záver ešte poznámka: premiéra v P~O kontras 
tovala s tou viedenskou skutočne znatel'ne. V ne
dosta točnom diváckom ziiu jme i oroanizácii, ba i v 
absenci i t lačených programov, ktor& ne mohlo nahra
diť improvizované s prievod né slovo. A to tento veče1 
nakrúcala televízia! Vladimír Vašu( 

·-" Hana Jankú ako Turandot 110 ve ... 
ronskej Arene 

Snímka: archív au tora: 

V strede st arej časti Verony stojí obror1.~ká aréna 
uybudovaná ešte o slávnych dobách rím~'keho impéria. 
Každý 1·o'k o l etných mesiacoch ožíva nebývalým ru-> 
chom. Veronská operná stagiona má už dnes bohatú 
tradíciu a je vyh!'adávaným miestom domácich i za.; 
hrctničných návštevníkov. Silný zážitok poskytuje predo·' 
ošetkým neobvyklá at mosféra operných tJečerov pod šírym 
tlebom. O predstavenia je uetk!i záujem a tak sa tu ve.., 
čer čo večer zíde viac než 20 000 divákov, ktorí často spie ·' 
vajú obľúbené melódie so sólistami a aplaudujú s pravou 
mier ou talianskeho temperamentu svojím obľúbeným 
umelcom. 

Dramaturgia vychádza predovšetkým z dispozícií ob.., 
rovs'kého priestoru a volí diela .~ mohutným zborovým a 
komparzovým aparátom. Niet sa preto čo čr.1.dovat, ak sa 
najpopulárnejšou operou stala Verdiho Aida. · 

Tohto roku bola uvedená opäť Verdiho Aida, Pucciniho 
Turandot a po prvý t·a z vo veronskej aréne J Verdiho Don 
Carlos. Všetky predstavenia mali novú výpravu i réžiu 
a celkove boli - proti predchádzajúcim rokom svojím dô
··azom na inscenačnú s t ránku - pokrokom. Už minulý rok 
som tu videl Aidu a mal som pocit, že išlo skôr o to, ako 
prekvapiť neobvyklým poetom ľudí na javisku, než o dô
myselne premyslený inscenačný t var. Ešte viac to platí 
o minuloročnej inscenácii Trubadúra v réžii Sandt·a Bol
chiho a výprave Nicola Benoisa. Pravdaže, už vt edy som 
bol nadšený vynikajúcimi výkonmi sólistov. 
Tohtoročná stagiona ~'!amenala skutočný prevrat pre• 

dovšeflcým vďaku L.VCIAN.OVI DAMIANI MU, ktorý scénic ~· 
Iey pripravil DONA CARLOSA a AIDU ( súčasne ju aj re• 
ťiroval ). Využi! kámenné stupne al'ény a 11ytvoril masívnu 
architektúru starovekého Egypta. Zborové scény 'konci·: 
poval tiež z hľadiska priestorového využitia scény. Vytvá• 
ral tak veľkoryso komponované fresky. Komornejšie scé.o: 
~~11 umiestnil účelnou prestavbou do stredu javiska. V spe.., 
váckom obsadení dominova! predovšetkým CARLO BER..: 
GONZI alco Radames. Je skutočným majst rom talianskej 
'cant ilény, zaujme širolcýmí tónmi a nádherne sfarbeným 
!tlasom. Ako Aida vystúpila opät' RITA ORLANDl MA .. 
C..ASPIN A. Presvedčila mohutnosťou hlasového materiálu, 
ale intonačne nebol jej výkon vždy celkom čistý. BIZER-: 
KA CVEIC ako Amneris síce zvládla spo!'ahlivo náročnú 
partiu, ale j ej hlasovo subtílnejší prejav nevládal vyplniť 
obrovský priestor arény. 

V DON CARLOSOVI dosiahol L UCIANO DAMIANI pre-. 
wedčujúcu monumentalUu zvýraznením určitých architek-: 
tonických prvkov a tak už výtvarný štýl vytváral základnú 
atmosféru inscenácie. Režisér JEAN VILAR pracoval pre-1 
ntyslene so svetlom a podtrhol symbolické lJljZnenie opery. 
Väčšinou nevyužíval celý priestor, ale osvetlením si zu.., 
~oval rozlohu na menšie plochy, kde rozohl'ával drámu. 
Tým väčšmi zapôsobila vrcholná scéna autodafé, kde vy-1 
užil celý priestor arény, k torá mu poskytla možnost i pre 
ctplatnenie zbor ových scén. Za dirigentským pultom bol 
indický dirigent ELIAHU INBAL, ktorý vypracoval ver-: 
diovskú partitúru s dramatickou vervou a citom pre štý .. 
lové zákonitosti diela. Tiež sólist ické výkony mali vrchol.., 
r:ú úroveň. Predovšet7cým ·FIORENZA COSSOTTO sa za .... 
skvela ako princezná Eboli svoj ím nádherným hlasov!im 
materiálom a vzácnou technickou suverenitou. Rovnako 
jedinečný výkon podala MONTSERRAT CABALLE ako Alž-1 
beta z Valois. Spievala s takou v irtuozitou, že poslucháči 
rrw!i pocit abso lútnej dokonalosti. Z mužských výkonov 
by som na prvom mieste spomenul barytonistu PIERA 
CAPPUCCILLlHO, 'ktorý spieval s dramatickým výrazom 
a· strhol ako silná individualita. 

Inscenácia TURANDOT mala predovšetl,ým zaujímavú · 
scénickú architektúru - v pozadí sa týčil vysolcý čínsky 
palác, z ktorého sa vychádzalo po schodoch dole, pričom 
čierne hradby 'kontrastovali so svetlym pozadím schodov. 
Ale réžia ( LUIGI SQUARZTNA ) inklinovala k typickej 
show, oslňujúce kostýmy i pestré aranžmá davových scén 
"leóoli dôsledne dramaticky prekomponované. Zo sólistov 
si najväčší úspech odniesla naša sopranistka l-IANA JAN-J 
KO, ktorá spievala Tum ndot už na väčšine dôležitých 
európskych scén. Jej hlas žiariaci vo výškach a fascinu-. 
j1íci dynamickými možnosťami zvukovej gradácie aj v tej 
•wjvyššej polohe, jedinečné zvulcové oblúky od stíšených · 
pian až Te mohutnému forte - to všetko sú predpoklady, 
lťtoré ju predurčujú pre uyrii'kaj úce stvárnenie Turandot. 
liana Jc:znkíi je aj herecky znamenitou interpretkou tejto 
úlohy. Cínska princezná v jej podaní nie je iba zosobnením 
i:mtosti a pýchy, ale i citlivou ženou, ktorá podlieha ras 
ltícemu citu lásky. Jej partner LUDOVICO SPIESS (Ka!af) 
·1emal práve najšťastnejší deň. V kľúčol!ých miestach 
• 1iekoľkolcrát spevácky zlyhal. Celkom zvláštnou kapitolou 
IJolo znamenité hudobné naštudovanie FRANCESCA MO-· 
UNARI PRADELLIHO, ktorý oživil v poslednej Pucciniho 
opere dramaticlcú pôsobivosť a presvedčil vzácnou hudob
llOtt čistotou. Jeho ditigentský výkon patril 'k vr cltolným 
zážitkom tohtoročnej stag.iony. RUDOLF ROUCEK 



SHOW 
na iedna 

• m1nus 
H

ra disko sa vyprAzdňovato, rachot 
stoličiek pllmaly tíchol, miest• 
nost ostala puttá. ZÁVes na boku 

javiska sa pomaly rotht11Ul a ja som 
bol konečne 11 tou, ktor4 som tak dlho 
hľadal . • • Tak vofajako by sa záčal 
fllbostn~ román :2 19, lítOročia, 

Nie, priatelia, muslm vu !klamať, 
neälo o rllbostné dobrodružstvo, ale 
o ro:~~hovor s populAl'nllU slovenskou 
speváčkou Editou StÄ VIKOVotJ. ll:~ te 
vydýchnutie po ltílntAhavom Pi'édllta• 
vení a Edita rozpráva •• , 

Silver Seven Show a členovia orchestra TTte SilmJr Men 
v zavere vysttípenia, o k torom píše náš spolupr atovnlk. 

- Kedy som začllia spievať, to 
vlastne ani neviem. Presne sl pamä~ 
t4m na prvé 116inkovanie v pražlkom 
divadielku Zrkadlo v rokoilh 1963·65 
a potom v bratlillavskôm VUSe pred 
dvoma rokmi. Podstatnojši zlom v Ino· 
jej kariére nastal d vtedy, ked' &om 
prijala angažm'n do Btatislavakého 
Comha Zdeňka Kratoéhvíla. To u! aom 
mala za sebou prvii gramoplatňu il pr• 
vé skllsenostl profellloflála. Za 4'alifml 
som sa vydala na dlh'U, ale zaujimavd 
cestu po DAnsku, švédsku, Pofsku, 
NDR, Juhoslávii a NSR. Boli to dni 
plné tvrdej prÁce, alé l očarujúcich 
zážitkov. Dodnes rada spomínam na 
švédsko, ktoré ml akosi prltbtlo k 
srdcu. Možno, že pri\ve tlltn som sa 
naučila milovať hudbu Barbary Strel· 
sandovej , Edithy Plaffovej, Beatles a 
Wilsona Picketa. Ten posledný - je• 
den z ·kráľov čierneho soulu - tane• 
chal vo mne myšlienku a túžbu spie
vať soul l doma. 

u~ dlh§! cas sä v kuloároch šepkalo, po
vrávalo a apriori hodnotilo pripr avované 
s lovenské - Show siedmich strieborných. 
Rodilo sa šesť mesiacov, rástlo od s kúšky 
ku s k1lške a 18. októbra 1969 malo svo,lu 
premiéru v bratislavskej Tatra revue. 
Keď zhas il svetlá v s áfe a niekoľko de

s iatok kritikov, publicistov a ľudí "od fa
chu" spozornelo, zaznela otváracia zvučka 
Si lver Seven Show. Tatjana Hubinská, Edi
t a Sláviková, Miroslav Ličko a orchest er 
The Silver Men predviedli Impozantný za
čiatok, ktorý sľuboval naozajstnú ·show. 
P rvé minúty vystťipenla bol! však pozna
čené pochopiteľnou premiérovou nervozi
tou, prlllšnou sústredenosťou na choreo
grafiu, chýbala profesionálna uvoľnenosť. 
Samot nú show ot vor il Miroslav Lička po
merne suverénnym speváckym výkonom, 
ktorý podporila dobrým soundom skupina 
The Silver Men. Scénicky pôsobivá a vtip
ne upravená bola skladba King of the 
road, ktorá skutočne vyčari úsmev u di
váka. Škoda len, že po juhoslovanskej pies
ni Pijem sa zabudlo na gradačné prvky, 
čim vznikli určité "hluché miesta" v pro
grame. Show bola rozdelená na niekoľko 
r ecitálov už s pomtnaných sólistov, ktoré 
boli popre tkávané s lovom dr. Vlada Hla
váčka. Treba podotknťiť, že ilroveň a In
t erpret ácia hovoreného slova · pokľlvkávala 
za samotnou hudobnou produkciou a mala 
určitý podiel na dramaturgicky nevyváže
nom efekte. 

SHOW SA ZACALA 

vlastne až pr ! vystúpeni Edity Slávikove,j 
(mám na mysli americkťi pieseň Medový 
koláč ) . Edita Sláviková dlhším pobytom v 
zahranič! len z!skala; perfektné uvoľnené 
pohyby na scéné', ... precizny,..s i'Jevá"cj<y výkon 
a !larm - to všetko symbolizovalo piesne-; 
k toré Int erpretovala. V podst-ate až t u sa 
prejavila výborná choreografia zaslúžilého 
umelca Luboša Ogôuna a bola akceptovaná 
vizuálna s tränl{a programu. 

Po premiére 
Kalinovei revue 

Trapas 
bez trapasu 

Sn!mka: A. šmotlák 

TROCHU SOULU NIKOHO NEZABIJE -

povedali si tvorcovia programu, keď po
zvali na scénu zvukára Cuboša Novotného. 
Jeho spevácky prejav bol prtjemným pre
kvapením a v súčasnom trende svetovej 
pop-music veľmi moderným a pohotovým 
reagovan!m na situáciu. Osobit nú pozor
nosť sl zaslúži s kladba S malou pomocou 
moj ich pri ateľov, ktorú Ľuboš Novot ný za
spieval s nádychom černošského soulu a 
belošského blues. Treba len dodať , že táto 
vsuvka by s l zaslúWa viacej nápadi tosti 
na scéne, aby udržala tempo programu. Po 
sérii ang licky s pievaných piesni nasledo· 
v ali 

SLOVENSKE EVERGREENY 

v progreslvnej úprave Ladislava Gerhardt& 
a boli len dôkazom toho, že dobrá pes• 
nlčka nestárne. Vtipne upravený štvorhlas
ný vokál: Hublnská - Líčko - Sláviková 
- Mrva, týmto skladbám len pomohol a 
celkove toto člslo programu patrilo k naj
lepšlm. Na principe kontrastu bola zalo· 
žená druhá polovica programu, kt orý už 
v týchto fázach gradoval k vrcholu. Na 
divákov bude s ugestívne pôsobiť vystúpe
nie Tať,jany Hubins ke.i s plesňou Ivana 
Vašiou a Kamlla Peteraja Strhnite masky, 
kt ore,! atmosféru umocnili výborné kostý• 
my a práca so s vetlami ' 

PERFEKTNÚ PROFESIONALITU 

tvorilo finále programu - zmes americ
kých ľudových piesni, zaujlmavo a L'anžova
ných, s výbornou atmosférou a choreogra
fiou. Hoci záverečná časť trvala .Jedenásť 
minút, člqvek mal pocit, že je vel'mi krát
ka - .a t? ,le to najlepšie vysvedčen ie . DA 
sa povedať, že táto čast programu môže 
smelo konkurovať l zahraničiu, o Cechách 
nehovoriac. Ak postupom času vyrastie ce
lá show na túto úroveň , dá ,,mat" mnohým 
súborom v republike. · 

l!UBO ZEMAN 

Tu sa Edita trošku zamyslela a pre~ 
to som využil vz6cnu éhvlrku, ked' že· 
ny mlčia a navodil som tému na :zá
ľuby. 

- Mám rada teplo a najspokojnej 
šie by som žila v krajine, kde ja per
manentne 30 •c - a kde je pokoj. 
Nemám rada skoré vstAvanle a prlve· 
l'a hluku. A to je vlastne všetko. Na 
záver ešte vystovtm svoje skryté že
lanie: aby som už konečne mala byt, 

Popredný satirik Ján Kalina dlhé roky 
určoval tón malým javiskovým formám. 
Jeho scénky sa· hrali v rozhlase, televi
zll, jeho pásma uvádzala pred rokmi Tatra 
revue. Tento oddaný priateľ humoru sa 
teraz rozhodol napisať pásmo pre jestvu· 
jácu estrádnu skupinu s urči tým profilom 
a možnosťami personálnymi· a t echnickými. 
Týmto ,podmienkam musel ustúpiť a snažiť 
sa zo skromnej kvantity vtesnať mixlmum 
kvaHty. Povyberal si na mušku trampoty 
ľudí - Ich občianske strasti z viacerých 
oblastí. Uťahuje sl z nich celkom úprim
ne, úsmevne a Inteligentne. : 

Edita Sláviková 
aby n6m nová Silver Seven Show "kla~ 
pala" a aby nás obecenstvo vždy po· 
chopilo. 

t UBO ZEMAN 

e Sexte to Dušana Kolára 
začalo v stredos lovenských 
mest ách vystupova ť Iba ne
dávno v takom zložent ako vi· 
ctite na fotografii. Ale jednot
liv( čl enovia tohto ambicióz
neho saboru st1 nadšencom 
pop-music známi už d~vne,j · 
š le. Sll to .~redovšetkým spe
váci Zuzka Kollárová, Viera 
Kočlšková a vlťaz ZlateJ ruže 
v Detve Karol t<onárik. Ale 
po~ornosť sl zasluhujú a,l L. 
Khnek, M. Polák, V. Greššo, 
D. Kollár, M. Koreň a D. Strát. 
Sextet Dušana Kollára absol~ 
voval v pos:edných týždňoch 
úspešné vystúpenia vo Zvole
nt>, Martine, Ban. štiavnici, 
Handlovej a samozrr..irnP vo 
svojom '>lálom pôsobisku - v 
Banskej Bystrici. 

Máj a Vel ši cova a Michal Slivka v Kalinovej r evue Tra· 
pas s KOfolou 

š armantnejšia sa nám zdá byť druhá časf 
Trapasu. V prvej nám prekáža rozvláčny 
úvod, ktorý by si bol azda zaslúžil úprim
nejšie pero dramaturga. Pot om však dostá
v.a pAsmo autorskú gradáciu. Réžijne (za• 
sldžilý umelec Bedrtch Kramosil) má pred
stavenie nlekofko hluchých miest, nedo• 
tiahnutá je práca s neskúsenými hercami 
a zaslúžili by si viacej námahy speváci. 

Každý, kto prišiel do styku so sloven
ským estrádnym umením, vedel, resp. vie, 
že v jeho realizácii hrA často dominujúcu 
hru náhoda. Programy a pásma pri rôz
nych príležit ostiach ohromne výdatne Im· 
provizujd, lepia sa dovedna, nemajťi jasnil 
koncepciu ani zámer. Tento alarmujúci stav 
bol koniec-koncov už neraz terčom kriti· 
ky. Nevraviac o tom, že na Slovensku tzv. 
estrádne programy často s uplujú funkciu 
malých profesionálnych divadiel, ktorých 

= N 

e s k\iptnä tiräto v Gônaolá
novcov je nä 'dvojmesačnom 
zájazde v ZSSR. Ich program 
sa volá Gipsy Góndolán show. 
Okrem t oho sä pripravu je !ch 
prvá LP platňa. 

e Konštelácia Waldemar 
Matuška a skupina Mefisto už 
neexist u je. Waldemar Matuš 
kä pripravuje nový program 
nazvaný Stereo ·show s veľkým 
orchestrom Václava Hybša. 

e Beatová skupina The Ma
tadors je n a :5-mesačnom an
gažmán v Hamburgu. Až do 
kónca decembra budú hrat v 

rast trči stále kdes i v závoze. Preto sme 
so sympatiami prijali správu o premiérach 
dvoch nových pôvodných prograntov útvaru 
Koncertov a estrád pri Mestskom dome 
kultúry a os vety v Bratislave, ktorý sa 
na začiatku tohto roku podujal na agen
tážnu činnosť. V týchto riadkoch si všim
neme rozprAvkovú revue pre dospelých 
Sranda ako v márnici alebo Trapas s Ko
folou (recenziu Show 7 strieborných pr i· 
nášame na lnont mieste). 

Herecky je predstavenie hravé, šibalské 
najmä zásluhou skdsených aktérov M. Sllv· 
ku a M. Velšlcovej. Trochu ťažkopádny -
najmä v úvode - je I. Kondel, viacej 
uvoľnenosti sl žiada prejav K. š afarkovej. 
Spevácky je veľmi úspešný Jozef Krištof. 
Sympaticky možno prijať výkon orchestra 
P. Vereša, a j ked' máme výhrady voči ži· 
velnos tl v niektorých piesňach. 

Z Kllllnovej revue s me sl ináč odnášali 
veľmi dobrý pocit. svedčiaci o statočnej 
prlprave. P. Chvojka 

svetoznámom múzil<áli Haare. 

e Milan Drobný a Naďa 
Urbánková pripravujú s novým 
orchestrom pr ogram, s ktorým 
by mal! chodiť na t urné po 
celej republike. Na rozdiel od 
Nadi Urbánkovej Milan Drob· 
ný nie je už členom divadla 
~ema fo r. 

e Josef LauCer ,ie na Zápa · 
de veľmi populá rny. často 
hosťuj e v západonemeckej te· 
levlzii a v rôznych show. V 
posled nom týždni októbra bol 
na týždennom t urné no vP.!'· 
kých západonemeckých mes · 

tách. Gramofónová spoločnóst 
Cornet vydala Josefovi Laufe · 
rovi LP platňu pod názvom My 
name fs Joe. Platňa je v lu· 
xusnom obale s farebnými fo
tografiami. Okrem toho mu 
vyšla na platni nahrávl<a 99 
Stufen, s ktorou sa Josef Lau
l'er umiestnil na druhom mies· 
te rebríčka nadlo Luxemburg 
( podľa spt·llvy 7. konca sep· 
tem br~ ) V oolovici novembra 
budP. Josef Laufer opäť na 
turn{> v československu . 

e l<ar·pl černoch bud e vy· 
s t u povať s novou kapelou. Vo
lá sa Shut up. 

e Ešte jedno show je na 
obzore. Milan Chladil a Mile
na Zahrynowská, členka praž
ského Hudobného divadla v 
Karline, pripravujú spoločný 
program venovaný pop-muste. 
Spoluúčinkovať bude aj Karel 
Bláha, možno aj niekto z mla
dých talentov, hrať bude or
chester Vladimfra Rašku. Vla
dimír Raška je bývalý trom
hónist a z orchestr a zas!. ume l
ca I<arla Vlacha, ostat n! čle· 
novla takisto hrali v tomt o 
orchest ri. Povráva sa, že nová 
kape la je v s1lčasne.1 dobe v 
oblasti pop-mus ic najlepšia. 

e Karel Gott odchádza 16. 
novembra do západného Ne
mecka. Má pred sebou veľké 
turné po L'Ôznych západone
meckých mest ách, ktoré bude 
tl'vať do konca mesiaca. Spolu 
s ním bude vystupovať Hana 
Zagorová, ktore j meno sa u 
nás začína skloňovať vo všet
kých pádoch. 

e Milena Zahrynowské má 
už aj svoju prvil platňu. Je 
to v·eľmi s ympatická a príjem· 
ná pieseň Bonjour, bonjour, 
ktorú sme počuli v marci v 
rámci eurov!zne.i .:;úťaže z 
Madridu. 



Košickí filharmonici po talianskom turné 

~ Hudobné vydavatel'stvo 

~~l SUPRAPHON BRATISLAVA 
Najmladší 

Z bohatého repertoáru predajní Supraphonu 
ponúkame vám tieto gramofónové platne: 

VÁŽNÁ HUDBA: 

Ján Cikker: Vzkriesenie. Komple tná opera v 
podaní členov ND v Prahe. Ditl. zas!. ume
lec J . Krombholc. Album, 3 platne. Kčs 108,-

Eugen Suchoň: Svätopluk. Kompletná opel.'a 
v podaní ND v Prahe. b ir. nár. umelec Zd. 
Chalabala. Album, 3 platn e. Kčs 108,~ 

Antonín Dvoľák: Slovanské tance. Hrá Česká 
filhar mónia, dlt·. K Ančerl. Album, 2 platne. 

Kčs 72,-

Bedflch Smetana: Predaná nevesta. Prierez 
operou v podani členov ND v Prahe. Díl'. 
zd. Cha labala. Kčs 36,-

Bedrich Smetona: Má vlas t. Cyklus symfo
nických básní. Hra česká filharmónia, dir. 
v. Talich. Kčs 72,-

G. F . Händel: Chaconne con variazionl G dur 
- Suita č. 7 g moll. Na klavirl h rá Kláro 
Havlíková. Kčs 28,-
R. Schumann: Viedenské fašiangy - Téma 
na meno Abegg - Impromtus. Na klavíri hrá 
Michal Karin. Kčs 28,-

ĽUDOVÁ HUDBA 

Slovenské ľudové piesne a tance. Ht'á ľudová 
hudba čsl. rozhlasu v Bratislave, primáš 
E. Farkaš . Kčs 28,-
Spieva a hrá Lúčnica. E. Suchoň: Bodaj by 
vás vy mládenci - Aká si mi krásna 
J. Cikker: Hej, tri rôčl<y 

A. Moyzes: š umná čerešenka - Cos, - Ja
noško - červené jablučko - Tr ávnice 
Zd. Mikula: Lúčne hr y - . Horehronské kle 
betnice. Orch. a zbor. Lúčnice dir . St. Klimo. 

Kčs 28,-

POP ULÁ RNA H U DBA 

A. Moorhouse/VI. Hlaváček: Hľadám si cieľ 

Ľ. štassel: Nesmi eš v ceste m i stáť. Sp . 
T. Hubinská a RT-VOX, TOBR dir. I. Hor
váth. Kčs 12,-
Th e Traditional: I Want To Die ,Easy (Chcen1 
zomrieť ľahko ). 

The Traditional: We Sha!l Not Be Moved (Bu
dem e nezlomní). Sp. E. Sepešiová, hrá The 
Tt'aditional Club Bratislava. Kčs 12,
L. Janko/M. Kováčik: Ráno 
l. Horváth/ I. úradníček: Tam j e rnôj svet. Sp. 
A. Tichá, TOBR di r. M. Brož a l. Horváth. 

Kčs 12,-
G. Duslk/P. Braxatorls: PiHseň o rodnej ~:emi 
N. Fleblg/M. Dunajský: Tá moja zem. Sp . 
N. Fieb.ig a RT-VOX, TOBR dir. M. Brož. 

Kčs 12,
Scott - Wilde - Gerlg/ J. Turan: Hrajme, 
hrajme 
Ľ. štassél: Láska j e s ladká. Sp. M. Laiferová 
a RT~VOX, tan. orch . Tatra revue dir. O. Ze
man, TOBR dir. l. Horváth. Kčs 12,-
Mogol - Ascri/J. Turan: Si môj kráľ 

Ľ. štassel: Môžeš s l byť is tý. Sp. T. Hubinská 
a RT-VOX, orch . G. Broma a TOBR d lr. 
l. Horváth . Kčs 12,-
Del Turco - Bigazzi/M. Kováčik: Aj z mája 
máj 
l. Horváth/ B. Droppa : Miss dobr ej nádeje . Sp. 
E. Biharyová a RT-VOX, TOBR dir. M. Bro?. 
a I. Horváth. Kčs 12,-
Crewa - Gandio/Ľ . Feldek: Buď zdravá láska 
A. Brezovský/O. Kllnget·: Deň zhasina. Sp. 
P. Sedlák a zbor, ot·ch. G. Broma a TOBR 
dir. M. Brož. Kčs 12,-

Z HEPERTOÁRll SKUPINY THE GENTLEMEN 
VÁM PONÚKAME 

ale úspešný 
(Dokončenie z l. s t r .) 

Beethovenov Husľový koncert v priebehu 12 dn í až osem
krát, a to s ne ustále stÓpajúcou tendenciou. Tento ta
lentovaný mladý lnteŕpret dostal v Taliansku už a;j viac 
ponúk k samostatnému recit álu. 

**"' 
Riaditeľ Štátne j filharmónie v Košic iach L. Čížek, šéf

dir igent B. Režucha, aj zástupca agentúry vyslov ili jed
notný názor, že kvality koncertov, k toré s a na záj azde 
dos iahli (ani jeden koncert neklesol pod no rmálny štan 
dard, ba d va koncet•ty v Merane a Arezze hodnotí šéf
dit•igent v Elfmi vysoko ) , vyplýval! z ľudsky a umelecky 
zodpovedného a disciplinovaného pl'fstupu každého jednot 
livca i ce lého kolektívu k tomuto zájazdu. 

*** 
Orches trál ni ht'áč l s i veľmi pochvaľova li mater iálne 

podmienky zá;jazdu. Okrem honoráru za koncert dosta li 
hraden~ ubytovanie v najle pšieh hoteloch, spojené s ľa 
ňajkami a teplou s travou raz denne. Okrem toho mali 
bohaté zážitky z cesty, k tor á v iedla cez Salzburg, Alpy, 
Tyrrhanské more. Jadran . Mont Blanck, Miláno, Rím, Vie 
deň a Be nátky. 

*** 
Záverom tnožno l\OnŠtatovať, že prvý zahraničný zájazd 

Státnej filharmónie v Košiciach sa vyda r il. Zás luhu na 
eelkovom úspéchlr zá.Jazdu má nesporne neúJl~Vný šé fdl -: 
t• igent Bystdk Ré~ucha a r iad ite l' Ľ.ubom!r Clzek. Bol to 
pr vý doklad preverenia doterajšieh výsledkov umelecke,; 
práce. Napriek tomuto úspechu Je to však len akési po
zlátko na činnosť košic·kých filharmonikóv. Z hľad iska bu ... 
ctúcnosti orchestra t reba tenlo zájazd považovať t·ozhodne 
za záležitosť okr ajovú . Prvoradým cie ľom je dobudovaf po 
stránke repertoárovej a in terpreLačne,i oľchestrálny apa• 
rát. Dúfaj me, že pocth•ou prácou u s elá nom, . ktorý ve 
denie i hráči o rchestra majú, sa to urči te dociel t. 

M. Potemrová 

Opera Divadla 
J. G. Tajovského 
(tonú lia, 

Z klenotnice ľudovej hudby T!1e Everley Brothers : But l Do 
V richtárovej studni - Na tom našom ná-

7. XT. 69 
8. Xl. 6!1 

to. x1 ou 
ll. Xl 60 
H . XI. (j!J 
15. Xl. lifl 
Ul. X l. 61J 
L9 . Xl. 69 
'21. Xl. 60 
'25. XI 69 
28. Xl. 69 
'29 . XT. 69 

19. hod 
L9 . hod 
19. hod 
1!1. hod 
19 . hoci 
l9. hod 
1!1. ho tl 
LO. hod 
Hl. hod 
l9. hod 
1.9. hod 
19. hCHl . 

Hoffmannove poviedky v B. Bys trici 
ll ol'ťmunnove povil'dkyv B. Bystl'icl 

tonl:čku _ v hlbok ej doline _ Zahra,i nám M. Oberth/Št. Andet•ko: Tlw Strnnw' Wa y 
muzika vesele. Hra dych ová h udba z Drie- l<c'~ 12.-
t d . L H á p S.t k !<čs 11~ . . J 'he Roll inn Stones ; Huby Tuesci Hy omy. 1r . . us r a - . op a . -4<,-. ,. 

.1. Lihosit: No Chonrw l<čs 12,-
.· -- -r:udová'inrdha ·zo-Rasla'Vtc. Tri "'ľ-udové tan(!e - - - ---- ----- - · -

*- :: a svadobné piesne . Spieva folklórna skupina B. M. ~l R. Gibb/Št . Anderl<o: Mám pn~ teba 
,š. Udermana, hrá l'udová hudba M. žoltaka . .list ,. 

Kčs 10,- r.:.. Nosko/D. Urs ínyi: Vášeň Kčs 12,-

My ľ a ir Lady . v Karvlne;l 
My !'air Lady v I<arvinc~ 
ll uťl'mannovf' poviedkyvo Zvolene 
Trav iata v B. ByStl'icl 
)loffmannovc povletlky v B. Et~s trlci 
My ľair Latly v B. Bystr~c! 
Don Carl os V ll . Bystrrcr 
Tr·ui.Jadúr v B. Bystl'ici 
Poľská l<r v v B ~ystrici 
O,iamileh ~ Strauss i ana v ll. Oystrici 

Zme na predstavenia vyhradená! 

TOP-TEN 
BRATISLAVSKÉHO SUPRAPHONU 
l . úSVIT (Carter/Ľ.. Feld ek) Sp. M. I<rištofovič a 

RT-VOX. TOBR dir. M Bťo7. 

2. DAJ ľOVEĽ PÁĽ (J . La i ťe r/A. Karšay) Sp. M Lal
l'erova a zbor L. Pánka, orch . K. Vlacha 

3 . PLAVOVLÁSKA · (The Trem eloes/ J. Tlira n ) Sp. 
D. Grúň , hrá Sexte to J . Velčovského 

4. J EDNll LÁSKU MÁM ( C. l::lakýtka/ 1. Fišer - T. 
J anovic) Sp. M. Létiťerová a K. f-Iá l1:1, orch . K. Vla
cha 

5. POHEAD Z OKNA (M. Krištofovič ) Sp. M. Kriš
tofovi~ A D. Ružička, TOBR dir. M Bro?. 

6. HRAJME, HHAJME (Scott - Wflde -- Gerig/J Tu
ran) Sp M. f.;Ji ľerová. TOBR d ir . l. Horváth 

7. AJ 1. MÁ.JA MÄJ (Dc l Turco - Bigazzi/M. l<nvá
či k) Sp . E. Biha ryová a RT-VOX, TORR dir, 
M Bro 7 

8 OUI.AI<Y. OBLAKY (.l . Lennon - P. McCar tney/J. 
š t n J<;'H-! r ) Sp O Sznhová A RT -VOX TOBR dir. 
l. H:n·véth 

9 "'LOVENSKÉ MAMIČKY (Slov. ľudová ) Spieva a 
hr á ThP Traditiona l Club Bratislava 

10 ')l MO.I KHÁ['. (Mogol - Ascri/ J . Turan ) Sp. 
T. Hubin !:iká a RT VOX, or ch. G. Broma · 

z obsahu 21. čísla 
e Dotyky s ame1·ickou hudbou - Il. časť 
• Technika na pomoc hudobnej pedagogill;e 
• Jití Slitr o Sem afore 
• : Rozho.vol' s mladým huslistom P etrom 

Michalicom 

l 

GRAMOFÓNOVÝ 
KLUB 
1970 
ponúka 

60 titulov vážnej hudby , zvukových doku
mentov 
16 titulov prózy, poézie, d ivadla 
·l -krá t do roka po desiatich tituloch džezu 
~ pop- musie 

- na gramoplatnlach svetových fir iem 
- v podaní svetových interpretov a diri-

gentov 
Neplatítf.> zápisné, an i členské príspevky 
Výhody : 
10% členská zľava klubových gramoplatní 
:)- k rát do roka zdarma členský spravoda,i 
4~krát do roka zvláš tna ponuka d žezu a pop
music 
klubové večery s prehrávkami 
Prihlášky sú v predajniach SUPRAPHON a 
v GRAMOFÚNOVOM KLUBE, Praha l., Per
štýn 2, tel. 242-282 
Uzávierka 30 novembra ! 

*** 
R. Strauss : Pies ne (DGG) 
Mužské zbory Leoša Janáčka 
J. s. Bach: Vianočné oratórium (DGG) 
G. B. Pergolessi: Stabat Mat er 
.r. Mysliveček : Abrahám a Izák 
1 Stravinskij: Persefona (COLUMBIA) 
c. Orff: Aľroditino viťazstvo · 
W. A. Mozar t · ômwn á flau ta (DGG) .,;,: 
G. Donizetti: Nápoj lásky 

R. Wagnet·: Tt·lstan a lzolda 
D Scat'la tti: Sonáty pr~ l<lavir (COLUMBIA 
Albert Schweit zet· hrá Bacha (COLUMBIA) 
G. F . Händel : Soná ty pre husle a cembalo 
C. P. E. BHch : Triove sonáty 
F. Benda: Sonáty pre husle a continuo 
F. Sch ubert: Sonáty pre klavlr (kompletn 
nahrávka) 
r<vat·te tá s lovenských s klada teľov 

F. X. Brix l: Koncerty pre organ 
L. v. Beethoven: l( lavít:ny koncert č. 3 
Klavirne konce rty 20 storočia (Hlndemit l 
Stravinski j) 
Francúzska moderná koncertná hudba (Ra 
vel, Honegger, Mesi~en) 

Hudba na zámku v KromiH' lži 
W. A. Mozart: Symfonie č. 26, č. 31, č. 34 
L. Cherubini: Orchestráll1f) skladby 

J. Stra uss: Orchestrá lne skladby (Na krás 
nom modťom Dunaji , Netopier , Cigánsky b11 
rón, Radeckého pochod atď. ) H. v. l<araja ' 
(DGG) 
N. A. Rlmskij-Kot·salwv: Šeherezäda 

G. Mahler: Symfónia č. 3 d moll 
Ch. Ives: Orchestrálne die lo (COLUMBIA) 

Tenorista Aure lia no Per tlie ( dokumentárn• 
snímka) 

Na nových cestách (Burgha user , Piňos, Zel· 
jenka, Ma lovec, Vosträk, Klusák, Kučera ) 

Džes a vážna hudba (B. Martin\l) 

Homér: Ilias a Odyssea (Hudba Uja Zel· 
jenka) - v slovenčine 

Balady štúrovcov 

Moderné české a slovenské básnické zbierky 

(F. Halas, F. Branislav, V. Mihálik) 

čítanie z Biblie 

D. Tatarka: Prútené kreslá - člta K. Ma· 

chata, hudba .l . Malovec 

Portrét V,. Záborského 

l 



IVAN STADTRUCKER 

s americkou 
hudbou 

f"ísať o hudbe v Amerike je 
vec veľmi ošemetná a tak, pre 
istotu, dovolím si nepísať o 
hudbe ale o mojich stretnu
tiach s hudbou na americkom 
kontin'ente. 

/inc, tie úžasné veci, o kto
r_ých som počul ešte doma,. na
oza;; e!Xistujú: vynikajúci hu
dobní . pedagógovia z celého 
sv~ta, móaerné vyuč,avacie me- . 
t óqy, časté: ' prednášky pozva
ných - pred,návatéľov na špeciál 
ne téthy, fantastické učebne a·. 
koncet·tné sály, hojnosť ' hu~ · 
ctobi1ej ' liter.atúry, _ dostupnosť 
notového materiálu od najstar
ších až · po najnovších .'auto
rov. diskotéky s bohatstvom 
unikátnych nahrávok svetozná
my.ch ·umelcov i magnetofóno
vé pásky so ·záznamom absol
ventských koncertov. 

Po prvých týždňoch pobytu 
ma pochytilo podozrenie, že 
som sa : ocitol v začarovanej . 
krajine. · Najmä keď som v 
Johnovi, technickom šéfovi 
rozhlasovej stanice objavil ta
lentovanéhó violoncellistu, v 
elektromontérovi Jimovi sólo
v ého hráča na trúbku a v sek
retárke Carol! absolventku hu
dobnej fakulty v hre na b icie 
nástroje ... 

Ale dožil som ~a aj iných 
prekvapení. Jedným z nich bo
la mladá, moderná, nábožen
stvom ani konvenciam i neza
ťažená Američanka, pre ktorú 

životným šťastím bola práca 
učitel'ky v škole pre mentálne 
narušené deti. Linda si veľmi 
zakladala na tom, ako .ie:i po
máha spev · pri styku s citovo 

· labilnými stvoreniami. Spievať 
na.qzaj vedela, ako najlepšia 
absolventka získala od univer
zity . štipendium na dvojročné 
štúdium operného spevu v zá
~8dnom Nemecku. Po dvojtýž
dennom pobyte sa odtial' vrá
tila a zmy~el života našla v 
učiteľskom povolaní. 

Alebo Jeannice. Útle žieňa, 
filigránske stvorenie. Predsta
vili mi ju ako pani qarážmaj· 
strovú a mal som ju za ženu 

· z domácnost i - až dovtedy , 
:Jokiaľ som nedosťal pozvánku 
na jej organové matiné. Nie
len zo zdvo rilosti som išiel do 
prvého presbyteriánskeho 
Country Club kóstola. Hrala 
starých majstrov. 

V _ technologicky vyspelej 
spoločnosti sa l'udia môžu plne 

. venovať záľubá!ľl - . uvažoval 
som po · týchto prvých doty
koch na americkom kontinente 
- môžu s i dovoliť ten pre
pych odborného hudobného 
vzdelania , aby sa potom ve
novali !nej praktickej činnost!. 

Archie, absolvent dirl!Jovania 
a regenschori v druhom nere· 
fo rmovanom luteránskom kos 
tole do mojich úvah veľa 
sÝ'etla . nevniesol : . -

Neviem čomu sa čuduješ, 

Pop-opera o slepom Tommym 

Snimlw z bulletinu lc pop- opere Tommy 

Co f!1ajú l'udia r adi na operách, na ktorých sa vlastnP. nu
dia '? Císla, š lágre, ktoré od detstva počujú v rádiu, teda 
hud_ba, ~v~orej rozumejú, ktorá patr! im: Prečo je pop-art po
pularneJ/'!1, ako bol tachh;mus, . p~:eco , su Beatles_ po,pulárnejš í 
ako Stockhausen? Pretože toto · uménie zase začína byť ume
ním pre ľud, pretože prestáva;. byť zrozumiteľným ('dosiahnu
teľným) len máloktorým, p retože sa stáva umením pre kaž
d ého bez toho, aby heroicky reprodukovalo všedný deň. 

Dvojitý a lbum l'OMMY ná spôsob opery od pop~skupiny 
The Who je pekná a dôležitá platňa, lebo póp~hudba sa uja
la tradičnej u meleckej formy ·bez toho, aby si všímala tradič
né>,pravidlá; .. Iebo ľhe Who predst.av~je zrozumiteľnú hudbu, 
lebo precho,dy medzi je'dnotlivými: číslami 'neprepcháva výpl
ňovou hudbou. Predovšetkým preto, lebo Tommy je vždy au
tentický, keď hovorí z reproduktorov stereoprístrojov. 

Deväťdesiatminútová rozprávka o zázračnom uzdrave ní sle
p ého a hluchonemého ľommyho a o jeho premene na nového 
mes iáša je ako romantická rozprávková opera, jemná, ·bez 
hlučných efektov, hudobne citlivá, pričom neupadá do gýču 
h udobná-ut~pia - o -sjle "vnútor11ého svetla", o snahe uniknúť: 
"Nič --nepovedať a nič 'nepočú'ť. A nič nevi(li eť." ' Skryte a n á
znakovite · tu ide ePikom •.iste ; aj o oslobodzujúcu a inš piríijú 
eu s ilu - vysnených "výl etov'~ 1'.\I.QÍ,.: uží_vajúcic~t , drogy. 

veď nejde o žiadne nóvum. Ani 
tí, čo sa v minulosli zaoberali 
hudbou, neboli s ňou existenč
ne spätí. Samotné kompono
vanie iba málokedy bolo pre 
nich zdrojom oMivy. Najčas
tejšie boli učitel'mi hudby, or
r~anistami alebo niečim podob
ným. Povedzme taký Bach . . . 

Znevidelo sa mi to všetko 

Najmä keď som sa v infor
mačnom bulletine fakulty do
čítal. že pre poslucháčov, kto
rí nemajú dostatok financií na 
zaplaten ie zápisného a školné
ho, dekanát poskytuje pracov
né príležitosti v profesiách 
zriadencov, pisárov a úradní
kov. že sú dostupné pozíciP 
v niektorých chrámových zbo
roch a pre mimoriadne talen
tovan,ých - možnosť hry v 
profesionálnych t e lesách (v 
miestnej filharmónii a pod.). 

Stretol som takýchto ml a
dých ľudí pri ich zárobkovej 
činnosti. Vo svojich profesiách 
počínali sl suverénne. Pravda, 
každý z nich mal auto . Nie 
vždy nové, ale vel'ké americ
ké auto . A každý z nich nav
števoval prednášky a cvičenia. 
akoby ani nič iného v život~> 
nema l na starosti. Školská do 
chádzka :ie nn amerických uni
verzitách povinná, absentéri 
nie sú p.ripustení ku skúškam 
a mrhať podaromnici časom a 
peniazmi tu nie j e zvykom. 

Vybadal som u nich j ednu 
spo l očnú vlastnosť: s nekt·itic
kým -obdivom hovorili o ľu
ďoch, ktorí prišli z Európy a 
vôbec nezfl leža lo na tom, či to 
boli hráči . diri~enti alebo pe
dagó!Jovia . 

- Boli v Európe , chápeš? -
presvedčovali ma - , od malič 
ka počúvali Vivaldiho, Mozar
ta a Wagnera. Chodili po tých 
istých miestach ako oni, vní
mali okolitú prírodu, ktorá ich 
inšpirovala, n achádzali kľúče k 
ich tvorbe. Rozumieš ? Prišli 
z kontinentu, kde sa narodi 
la hudba! 

- Ty, a le t aký Bernstein 
musi mať pekný k opec peňazí, 
hovor čo chceš - podpichol 
som Patricka pri j ednom z n a
šich rozhovorov, keď sa mi u ž 
určité súvislosti črtali jas ne j 
šie. 

Patrick bol skladateJ:, muž 
moderný a prvý z mnohých 
hudobníkov , ktorí sa mi neta
jil! svo.iou zd~·žan li vosťou k to 
muto dirigentovi. 

- Je dobrý, nie'/ V Euró
Pe "letí" . . . - dodal som. 

- He;j. Dobrý. V Amerike 
máme aj bohatších ľudí. John 
!!'. Ke nnedy tiež nebol z-lý. V 
americkej histórii máme a j 
lepších prezidentov. Pre Euró
pu je však iba Kennedy . .. 

l. 

Patrick sa zúčastnil ako vo
lič prvý raz volieb, v ktorých 
zvíťazil práve Kennedy. Mal 
starého Buicka, akých po Spo
jených š t á toch behajú milióny. 
.Je ho auto by som však spo
znal všade, lebo na zadnom 
okne mal napísäné zlatými ' ' 
písmenami heslo v prospech 
"jeho" kandidát a na úrad ame 
rického prezident a. Stálo na 
ňom: ,.Stockhausen for presi
d ent". A už len kvôli úplnosti 
uvádzam, že keď v Hudobnom 

živote 
Gyorgy 
mu ho 
lo žiť. 

vyšlo interview s 
Lighettim, musel som 
slovo za slovom pre-

Vzťah americke;j verejnosti 
k hudbe má tisícero podôb. 
i\apríklad zďaleka nie v kaž
dom miliónovom meste sídli 
Jrofesionálny operný súbor. 
:-Jajčastejšie sú na programe 
vystúpenia miestneho súboru, 
ktorý sa zgrupuje na začiatku 
sezóny a na jej konci Si:l roz
padne. Nieke dy prichúdza;jú 
páľ predstavení odohrať zá jaz
dové operné spoločnosti a raz 
za čas pohostinne vystúpi nie
ktor,ý známy a slávny súbor. 

Pravda všedného dňa 

je t aká, že t isíce ľudí pohodl
ne usadených v amfiteátroch 
sa zabáva a tlieska umelcom, 
ktorých spevácky prejav je 
mizerný a herecký - prosto 
neexistuje. Od okolitého par
ku oddel'uje scénu obyčajne 
len primitívne namaľovaná ku
lisa. Na repertoári týchto 
ope rných večerov je Netopier, 
Grófka Marica, Cigáns ky ba
rón, My Fair Lady - popri 
klasických operách .. , 

Všetko čo tu píšem, pravda 
že, neznamená, že by v Ame
rike nebolo fantastických kon
certov vážnej hudby a po mno
hých stránkach vynikajúcich 
operných p redstavení. Žiaľ. 
väčšina Američanov nemá prí
lež itosť ich navštíviť. 

Krčma v St. Louis 

A tak som sa zameral na 
hu dobné produkcie Američa
nom bližšie a d enne prístup
n.S. V St. Louis je krčma , ne
mal som potuchy, ako v sku
točnosti môže vyzera ť ale tá
to, ktorej an i meno neviem, 
bola presnou podobou mojich 
nejasných tušení: r·ady hru
bých stolov a lavíc, l'udia s 
.,mugs", vel'kými pohármi pi
va a na vyvýšenom pódiu v 
červenobielych pásikovaných 
vestách, so slamenými klobÚk
mi na hlavách dvaja hudobní
ci. Jeden hral na banjo, dr·u 
hý na čosi, čo vzdialen e pri 
pomínalo p ianíno. Hrali trú 
bili klaxónmi, zvoni li vŠel ičím 
a spievali. Diaprojektor ponad 
ich hlavy premietal na s t enu 
slová práve s pievane.i pi esne, 
Prítomní j edli pizzu, pili pi
vo a predovšetkým s pievali 
staré amer ické piesne. 

Inú podobu hudby som na
šiel v Kansas City, v bare Ho~
seshoe . Bar v an!Jličtinc' zna
mená čosi ako lavica, plôt ik 
alebo pult a kde je ba r , tam 
sa n etančí, hoci u nás sa tan
čí práve v baroch . . . 

V Horseshoe to vyzeralo ako 
hocikde ind e v kav iarni , ibažf' 
u prostred s tolov bo l kruhovÝ 
pult a uprost r·ed nebo miesto 
pre koncertné kr ídlo, kontra
bas a manželov Millerovcov 
ktorí na tieto nás troj e hrali 
Bol som tam ne raz. Chodilo 
ta m veľa l'udí, star,ých i mla 
dých, vypiť si " hart" alebo 
" soft" drink a počúva ť džez 
Nebyť toho alkoholu. človek by 
sa cítil ako v koncer tnej sie ni . 
tak zbožne a pot ichu s a tam 
počrívala hud ba. Iba jed inký 
raz akýsi nevychovane c pod 
vpl yvom alkoholu čosi nahlas 
prevravel a hudobníci prestali 
ht·ať. 

O Betsy Millerovej bola v 
Hudobnom živote ( č . 9) zmien. 
ka v súvislosti s jazzovým 
festivalom v Kansas City. Tá
to príjemná či.erna dáma je ' 
určite virtuóz, keby som sa 
neb ál, povedal by som .,gé
nius " klavíra. Absolvovala vy
sokú š kolu a núkala sa je j ka 
ľiéra koncertnej u melkyne. 
Ostala verná džezu: už devia 
ty rok, každý týždeň , deň čo 
deň s výnimkou n edele, h rá 
so svojim _ manželom Georgeom 
v Horseshoe. 

Nezakrýval som svoj údiv 
nad takouto trvácnosťou pra
covného úväz-ku, keď ma je;j 
predstavili. 

Well, to nie je nič nové, 

poveda la - to .ie u ž taká tra
dícia v džeze, hm, vlastne .i e 
din á hudobná tradícia na kon -

tinente. Donedávna bol v toni; 
to meste band a ten hral v 
jednom lokále štrnásť rokov. 
V Amerike to nie je nič 
zvláštne; prídete zajtra alebo 
o rok - alebo o desať. Vrá
tite sa a nájd-ete, v čo ste 
verili. Na tom istom mieste 
náJdete svojich ľudí a svoju 
hudbu. A viete, je to kumšt. 
Musíte sa do tej hudby vlo 
žiť, dať l'uďom dačo zo seba. 
Každý večer. Aby mali prečo 
prísť znova. Nemôžete stvrd
núť a hrať večne a rovnako 
ten istý repertoár. A ;je to aj 
náramne fajn. Tento podnik 
ma živí, ale exis.tu;je len vďa
ka mne. Keď r az o dídem, ne
bucl.e viac Horseshoe, lebo nie 
je Betsy Miller. Rozumiete 'l 

- Ano, pani - povedal som 
úctivo. 

A nezapieram, až teraz viem, 
ak dakedy o päť alebo desať 
rokov zavítam do Kansas City, 
budem hl'adať Betsy Miller, 
pani džezu. A ak ;ju ná;jdem, 
bud·e to jedna zo šťastných 
chvíľ v mojom živote. 

Horseshoe je podkova. Our 
home je hodinový dom alebo 
náš dom - záleží, ako sa to 
číta. Hudba v ňom sa akosi 
obl'úkom klenula ponad čas. 
Tento študentský podnik v 
Santa Monica a jeho hudba bo
li teraz v tejto chvíli a nikdy. 
Naša hodina! 

Steny polepené plagátmi 

z celého sveta, na podlahe 
hrubá vrstva pilín, na s trope 
krúži červený reflektor, ukrad
nutý z policajného aut a, za• 
výja siréna a do toho všetké
ho neznesiteľne hlasito škrie
ka a ryčí psychedelická na
hrávka . Bo li tam zastúpení 
všetci: mladí intelektuáli, 
skrachovaní š tudenti, poriadni 
študenti, notorickí ľlákači, ho
mosexuáli, nevinné devy a 
prostitútky. Niektorí postávali, 
iní sa objímali, iní tancovali. 
Dlho som pozoroval dvojicu, 
ktorá sa zvíjala na stole. Ne
vnímali okolie. Zmyselne s a 
dotýka li pri tanc i, ktorý ne
bol tancom. Bola to súlož. 

Sedel som v ústraní 

nad pohárom Schlitzovho piva. 
Znez rady pris túpi la ku mne 
mladé Mexičanka , nas ypala 
predo mňa na stôl za prie
hrštie búrsky ch orieškov a 
odišla spiiť k svojej spoloč
nosti A tak som popíja l pivo, 
lúpal o t·iešky a uvažov8l , m.·e
čo p nive tu (v Amer ike) ml 
niekto dal čosi bez toho, aby 
voľačo odomňa chcel. 

No a do tretice, min Úlý čas 
hudby s t retol som na ceste z 
Flag sta !'fu do Santct Fe Po
stupovali sme. netuš iac kam, 
podľa údajov miestny ch o by 
vateľov z miesta na miesto. 
Vyrazili sme od indi ~ n skeho 
výmen núho obchodu "t rading 
post" a po ni ekoľko sto ki lo 
mf'troch ocitli sme s a v sa
motnom s rdci r ezervácie, na 
vysoko•n bt· a Je Walpi. 

V híbh pod úrovňou terénu, 
na ploch p nie väčšej ako bas 
ke t balové ihris ko prebieh al 
s láv nostný obrad - kačinový 
t an ec. Pohľad naň predčil 
vše tko, čo som kedy v kni
hách a filmo ch o Ind iánoch 
videl. 

Muži boli zaod etí do čier 
nych kt·á tkych- kabaní, tváre 
natr:eté bielou hlinkou zdobili 
cele nky z peria a vysoký dre~ 
vený t ám, k torý obklop-oval ce
lú hlavu. Vise li na ňom drob~ 
né, z dreva vyrezané a pes tro 
po maľované fi9ú rky - kačíny. 
Rarnen~ a lýtka ovíja.! i červe
né s tuhy, po prave j s trane 
še rpa, vzadu líščia kožä zast r
čen{r za opas ok. ženy mali dlhé 
Vlásy ovinuté clo hrubého čier
neho uzla. Napredovali v 
rlv-och zástupoch, obtancováva 
li čerstvé, bohvie kd e v pré
rii vyťaté jed li čky, muži s hr
kálkami, ženy s jedľovou 
chvojkou v jedne j ruke, v zo
vretej dlani druhe j ruky ukrý
vali amulety. 

(Pokračovanie v bud. č ís le .) 

HUDOBN'f ZIVOT - dvolt9 ždenn!k. Vydáva Ministerstvo kultúry SSR vo vydavatelstve Obzor v Bt•at!s lave 
Ved ie redakčná rada: dr. Peter Faltln, CSc. (predseda). Marián jurfk (šéfredal{tor). Terézia Urs !nyovA 
l redaktork a ), Pavol Bagin, pr·om. blst. Naďa Foldváryová, juraj Hatrfk, prom. bist. Naďa Hrčková, dr. Iva 11 
Stan is lav, Ivan úracln!ček .- Technlcl{9 redaktor Vojte ch Solčansl{9. Tlačia Nitrianske tlačiarne, n. p., Nitra 
Rg. č . RS 8261/68. Adresa redakcie: HUDOBN1 Z IVOT, Bratislava, Volgogradská 8, tel. 592-37. Adminis trácia 
VydavateJstvo Ob:~;or, Bra tl ~_l ava, Cs. armády 29/a. Inzertné oddelenie: Bra tislava, Gorkého 17. Rozšlrll1f 
I'NS C~na ierlnéhn v(,tlačku :- 2,- !<čs. ' 


