
V' CISLE: 

t Pražský džezový festival 

t Rozhovor s Petrom Michali
c·Om 

u n 
t Recenzia West Side Story · 

t Slovenská operná novinka 
v Košiciach 

t Budapeštianska mozaika 

t Po finále Zlatej kamel'Y život 
ILjA HURNIK l REFERÁT 

Orchester začal hraf nové dielo skladatela S., nazvane Nokturná. 
Už po niekol'kých taktoch som spoznal, že t úto skladbu v dvaná~tich vetách 

nevydržím bez psyc.hologlckej pomoci, vytiahol som tužku a začal som si kreslit 
na zadnú stranu programu. Potom som si prečítal životopisy práve hraných auto
rov. Potom som 'chcel sT,úmat', u · ktorej vety sme, keď som náhle tttkue! rut slove 
Nokturná a skúsil som :z jeho písmen vymýšľať nové slová. V pl'iebehll tretej 

vety som prišiel na slová kontúra, koruna, orkán., tank a oktan 
' Potom som čítal ešte raz životopisy, vrátil sa opäť Te prešmučkám u zapísal som 
li korán, akt, tŕň, T'ánon a orn'át. Pri piatej vete som si ešte spomenut Ha kanto 
ra, Antona a Nanuk, na čo ma prestalo baviť všetko, zas trčil som tužku a už som 
iba ticho existoval. 

Cez prestávku sa prihrnul jeden môj priatel kritik, utiahol ma do kúta u rozčú 
lene hovoril: "Ja som prišiel iba teraz a mám o tom písať, rýchlo. aké to bolo?" 

,,Môj milý, ja ti o tej skladbe mnoho nepoviem." 
.,Ježiš, Mária, nezdržuj, ja musím ísť ešte na jeden koncert , ukái program, nech 

viem, ako sa to aspoň menovalo - aha, ty si si písal poznámky . oýbome. to už si 
z nich niečo vyberiem." Vopchal si program do vrecka a utekal preč. 

Na druhý deň som čítal jeho referát: 
Ide o skladbu výrazných kontúr; j e to zrejme koruna .~klaclatefovej t vorby. Pra

vý orkán, rútiaci sa ako tank, pohát'íaný uk tánovo najbohatiíou látkott. Pri tom má 
l1dadba niečo snové, ako keby sme éíta!t korán, hoci nechýba ani čosi tfntté. Ano, 
je to skladba akosl o~nažená, je to akt. .,Nahý P tfni", povedal! l1y .~me . Iba ten 
kánon je akoby oblečený, a tu u zlatom vyšívanom t)máte. Okrem t!pluvov starýcft 
čefkých majstrov nezaprie toto dielo ani vplyv Antona 8ruclcnera 
Keď som po určitej dobe stretol priateľa, ďakoval mi za pomoc u povedal: .. Ilia 

som nemohol príst na to, čo znamenala tvoja poznámka ,Narmk'." 

Po pražSkom džezovom festivale 

• Duke Ellington v pra'ts'ke; Luceme 

predstavil , bol orchester Oukc Elling· 
[JJ:1!- ~TJ' I:ľ """i"' ' \'.'•Č ~~~. 'l '"f 
>íuat:tby 1-ba kon ceny (ho ti '!Hí ~'in url!' 
bolo p da ť určitl\ Cmavu z cesty l, boli 
akqusi š kolou llre lta :l!d ého džezmena 

"..,. 
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kráľov · 

Snimka: J. Bartoš 

Prahu možno uez výhrad považoval 
za centrum spoločenského l po
litického života. Sllstreďuje sa tu 

množstvo najrozličnejšfcll podujati, 
ktoré toto mesto postavili na prvé mies· 
to v· republlke. Nie je teda div, že t u 
sa odohrávaj(! najvýznamnejšie hudob

·né podujatia, akým'l. su Pražská jaJ•, 
rôzne umeleclté sllťaže a prehliad ky a 
nesporne sem patria aj festivaly iných 
!ánrov, ~ko napr. českoslovensl~ý beato· 
v~ festival a džezový festival,' l{.torý so 
s . Jednoročnou prestávkou l{onal v Pro
he už po, šiesty 1·az v dňoch 30. októbru 
až 2. novembra t. r .' 

O podlljatlach, ako bol Medzinárodný 
d!ezový festival , sa pri tak silnom ob· 
sadenl zvykne plsať poväčšine oslavne, 
často i nadsadene. Nepochybujem, že 
niekedy je tomu naozaj tak, no , predsa 
triezvost názoru, objekUynos.t a _ neglo· 
rifikovanie prlbllžl takúto udalosť ovefa 
prijatelnejšie. A o io 'by sam sa ·chcel 
tento raz pokúsit. · 

Na · pražskom festiv.ale .sa .stretlo 
v priebehu štyroch dní a šiestich kon 
certov viacero štýlov džezovej hudby 
Zast0pen9 bol tradičný džez ( TJ,"aditio
ul club Bra~islava, Traditional Jazz 
Studio Praha - "Smetáčlwvci"), klas.ic· 
ký orchestrálny (Duke Ellington) a Ida · 
slcký !n~trumentálny džez v malom ob· 
sa dani (Oscar Peterson Trio), štýl, i~:to -
11:- sa p9hybuje' na rozhran1 džezu a 
beatu (Jon Hiseman's Colosseum) a ra <l 
dalšlch. ·Mnoho · zúčastnených telies 
predstavovalo vrchol, alebo aspo fi · nad
priemer jednotlivých štýlov, a tak mož
no pražský festival nazvať a j festiva lom 
králov džezu. 
Pr,v~m z "králov", ktorý sa pražskému 

publiku [dosť zhutnenému BratislavčalJ · 
mi 1 "fajnšmelterml" z Iných miest ] 

• rfiilovn!ka tejto muziky. Spoč!va!a pre-
1lovšetk9m v demonštrova11f Ol'Ches trál · 
ne j .' dol<Onalostl uložene1 : v aranžmán. 
umocnenom silou osohnostt' to'h tn se· 
demdesiatnilta , ktorým su pt•efilt, uv ul o 

·doteraz takmer všetko, čo s a v romto 
žánri v dVadsiatom storoči uéiialo. Ocin · 
lwvanie v innohých · orchestroch s po .' 
preclnými !Htdobn_(loni, opil\ovné vytvá .. 
t•anie 11dvých súbol'Ov tvorivá práca 
skladateľsiHí l al-anžét•s lw , to všetl<O cí · 
ti ť z t.nterpretácie orchestl'a D. Elling· 
tona · a·· tú charakter izuJe . dolw!lalosf 
takmer po l<aždej :stránke. 

Druhý • večer festivalu pa tril š tyrom 
súborom. Koncert otvorilo prao'i.ské Tra · 
dítioúal Jazz Studio, ktoré si s íce v pro· 
pozictách uvádza podtitu l náš ho uajlep 
š ieho orchestra v oblaslJ tradičného 
džezu, svojim vystO!JElnlm však vóbec 
uedôk&zalo podoprieť toto tvrdenie . 
V mnohých deta iloch [i celkove ] ich vy
s túpepie predčii , bratlslav~ký , Traditio
nal, 'ktorý charak terizuje nielen tech· 
nick á dokonalosť ' 11 'mimoriadne svtétiv9 
zvuk, ale najmil muzil<áh1ost v c~lko 
vom prejave a zvlášť pri sólových im 
provizliciách, ktoré majú neobyčajne 
tvoriv\1· tiáplii. Na poslednom lwncerto. 
1\torý otvárali, sa ·Im .po zásh1hP. dostalo 
ttznania od publ!ka. 
Vráťme .sa ' však · Im dt'uhému dťiu ľe~ · 

livaJu. • Zaujímavé bolo vystúpenie big 
bandu V. Záhradn!ka, l<torý donedávúr1 · 
[lracoval· ako štúdiový orchester. ľeho 
vedúci · sa snaž! v aranžmán l vo vlast· 
ných skladblicn, vntesť nový pohľad 1w 
interpretáciu, použlvan!m viacerých' fa · 
t•ebných kombinj1cU nekonvenčnými ná 
strojmi v džeze, nÁpr. altová flauta , so· 
prán saxofón, iesríý ' roh atď., alw aJ 
využit!m harmonicko-rytmid.kých dtva· 
wv, ktoré charalrtertzujú skôr . nrches 
trálnu. Interpretáciu v pop musto. 

Vystúpenie Okteta báVOl'Ského rozhla 
su, Rtoré vedie trObkár Benny · Bailey 
( zllčastnil sa l. mec(ljl')árodnébo (esti 
va lu). prini~sl0 UL'~~~ · dlľvl<u t·ozč.~rq 
vani'a, - n'ajm!i v ovočlnýc~:, ~1Hadba_cl1 1 
v .("t!Jt<ých bolo cft! l"' znač1111·· n~sťjJl~ll IJ 
neistótu a j pri samostaufých · \f~lach 
1\t •v závere svojho , vysttlP.~t)J~')& pren ! · 

vl~dli ntek'tor1 jednóll i. ve'! . ru ic ll zásluďt:
llOU a j celé ol<teto l svo l [)ľii>ližný · štan!, 
d ard. Po tomto " ttí lése raís!ll3doval tflľJt 
n~jč!lka,tlej~l , a vytCíž~I)Ý · džéú~1en -·~';. . 
Oscar Peterson. 

Aitokolvel{ by som , su ·cncet obmect·zi l 
na triezve · .hodno tenie a primerané sl o 
vá, · v tomťó , prlp,ade nerrwzno hovorH 
ináč ako nadnesene Osca r Peterson je 

' l ! l 

n~pochybne najv!lčš!ru žljdclm a hrajú 
cun · džezo vým hudobnllw m súči:lsnosti , 
11kého · v Prahe tal' skoro neuvidím<! o 
nt;pljlč;Ujeme·. :Jeho · hru . na lrl Eiv!ri cha 
rul~teri zuje nedostižnA technika ktorú 

· je •VŠak ib,a ·,podriadená neobyčaľne hu t 
néi1JU a ··nebpakováteln'e ťvórivéínu pre 
javu, vy.plývajúcemu z' trlbky . invencie 
tejto osobnp,Sti. 'Aj; dalš1 dvaja členovia 
Tria $11 · do~bna\f · muzikanti. Bubeník 
Boblly Du1'rharrl a basista Sam', Jones sú 
mu . takmer. ' rovnocehnými . partnermi, 
o ktp~ých. O. Petersón vyhlásil,' že je to 
najl~p~ia qvojica; s ·akou kedy h raL 
NenapQdobitel:n~ J j~ taKmer .. technická 
škála prvkov buben!ka a ľahl<asť, s aRou 
predvádza svoje sólo l doprovod Sam 
Tones na base. Ako celok tvor! toto trlo 
vzor ~Ž\IZ!J.vej . dokonalosti, o . kto1·ej s& 
mal možnosť presvedčiť každý divá'k 
v Lucerne. · · 

Po vystdpenl totito druhého "kráľa" 
džézu ::sa · pl·Š~pokladaJo; že úroveň · res 
Nvalil poi{Jésne .. ' Našťastie, zósta10· "len 
pri • [lnHipok ladoch. · ' ·• · 

·. NeiriecKo~ra kúsko-umérické" ' lrvdrctetu 
l'lle : ·o ave FIRe ' s et sa p'redstävilo ako 
t.u'ndóvári'l!i"' ~khpiria · modén1éEô ' džezu 
v~.P~f.ll~:ve1. t<~oret s~ naclit\dZájií avluľtgar 
chstické ,prúdy v sjlčasnom dlani a tieto 
(z. 1 lťto~ých Je ' kaž,tlý ' v pods tate ~ólis 
tom) dokážu 1 interpréti , na primeraner 
úrov1ii1 pónúlmuť 'posluchúčovf i tonni 
!;to : má 'túto . muziku buď alm odborn !lc 
ule bo fnštrumentaii.Sta v matíČI<n. 

Nepochybne · velmi zaujtmavým vystú 
· pe !l.ím bol koncert skupiny )ona Hise 
mana; Coloss!'um, okolo 'ktorej sa zvieC\ 
lo 'na jviác poleinlk, pokial ide o iltý 
lóliosf, pr1tomnosť ·na festivale a · BJ 
o samotn u interpretMi u. Jedno · je vša l' 
is té: skupina prédvádza výbornll muzi ku 

' a do budúchostl 'sa dú oča k<ívať rozšfre 
nie .'tohto smerovímia, k toré eharakte 

;. , \'izuje džezový -prefav s lleatovými prv 
, kami - ólebó qpačne: Aj toto teleso s11 

'l[yznučovalo \fýraznýml indiv-kluilllstami 
med zi ktorými ' výn!kal buben1k a ve 
élúcf ·skupiny Jon · Htseman. Na tom to 
f·cstiva lu sa ' stretlo veta vynlkajllcicll 
bub(in!Rov nci l{a~d~ ''l' ri!cl! prin iesol 
Ms i'' novél1e, la ·; ťa k ··a 1; l·llseman nfelen 
oCárLI·, • a;ľe .aj oliúril svojou' technikou 
L'úl< tl · ;,p ŕácou" 1\ôb'. Aj keď skitplpa 
produkova la ol<i:em muziky aj veľa de 
'cibe lov 'lVuku ,' IÍEHnožno oblsť práve sa 
:mo~nú . ·hudbu , lúorú·; skupina pósunulR 
vo v~voj! o jedn u-dvfl generácie dopre· 
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du. 'ľažko je vysloviť nejal<ý uzáver, no 
očakávať vyhranenie tohto smerovania 
do štýlu možno predpokladaf a cellwm 
logicky. 

Džezovou d i.el ilOH sa nazval :• stvor ica 
• ". ·n1J""'!ľ • ..J• ,.._ • ""'~J;.:: .. '"t .. t:t~ ~ "i~ l ~ ·VJ, t 
Albert tVľa'figelsdut! 1 ~l! SR], 'Erici• KJeiň· 
schnstei' [Rakús ko! a Svatopluk !{os va
nec . [CSSR J. V ,.clžezovej dieln i" , sa 

.scllád z.ajú., i ~l il ttmm~nl'ťllisU !Hl pribli~np_ 
rovna l<ej \' rovnJ t1 aJ ked' . nevyllikajfr 
dokonalou súhrou, demonšthijú inštru

'mentálnu· [)reclznos r na · vysokej úÍ·ovri1. 
'ro potvrdilľ všetci š tyria čl enovia , áj 
l<eď tal<mer ·ctvojhortlnóvé vystúpe11ie 
Colossea. bo lo trochu handicapom, k torý 

·ich obt·al· o · ča~ť pub U!ta. Tť, čo zosttili , 
·s i .. nepochybJ;te ·. " pochutna li" .na ich vy
stúpeni. , , , . • 

O !Jruti!>lavsiwm Trudi lionuli , l1 tor~ 
otváral . posledný koncert, , som sä ul. 
zmienil. E'o fíotu nastúpi l nn 'p(ldlum 
dánsl<y sllbor Carsten Meínert · Quartet, 
ktorý prišiel' so zauj!inavým ·spojoflilh 
hudby a obrazu. eo však č1astočne · od
pútavalo pozornosť od , hudby . , V . 'jellb 
Interpretácti St! objavili aj náznaky 
,.free" džezu . jednóho z na javantgard · 
nejšich pt'údov . Jed nýll;l z -najsilnej!;ich 
zážltlwv celého (es !fvalu bolo vys túpé
nie big band u Kcnnyho Clarka-Francy 
Bollandi\. Je to orches ter, lt tqry možuo 
považova! za na Jlepšie džezové telesá 
nielen v Ettt•ópe lnter pretilciu · ch~pu 
jeho členťlvia skllr ako ' hru s muzil~qu. 
než svoje 'zames tnanie 'a to dáva súboru 
vizitlw dokona le j spontánnosti, ktorá 
spojenlm s mu:~;ikalitou u techt licl{ou 

_ dokonalosťou pt•ivúdza čl,ovel;a tn l<n1er 
do pochybnost!, či to, čo tentq orehes· 
ter predviedol, je v možnostiach Hl do· 
konaléhu ' tnterrireta." · · 1 i l ' :· 

Poslednému koncel'l'u Medzinárodné tio 
d~ezoveho .festivalu predchťidzalo precl
ve·denie s l{lad6y J. Hn!l!čku Missa · in Es 
v chréme Najsv!!te jš ieho Srdca P<'in nvtío, 
ktorú interpretova l orches ter G. Bronía. 
)ej •autor · využíva zúld adnG časti on1še 
podla g regoriáns l<eho princípu a v me
iódilt e sa · často objávujú inte rvalová 
príbuznosti chrámového spevu. Základ
ný kontrast vzniká medzi orches tL'Om a 
zborom, ktorý je koncipovaný v l'ene· 
sančno-barokovom š týle. Ako l'elok. 
tvorí skladba homogénny útvar , u nás 
dotel'!lZ takmer neznámy , ktorý Jll roz
hodne prínosom. O s ldadbe sa mot11e] 
ily sa dalo poveda ť, že je to hudba 
h lbokej pravdy, vyplývajllceJ zo života 
človel{ a, na miesto monumentálnosti , 
ktora sl<ladaterovi poskytuje cirlwvná 
tematilul. ' 

Na záver by som chcel pripomenú! 
len toľko, ' že ten'to' ·fHstlval ' bol neoby
čajne cenným podu)atlm z celého radu 
doterajších 1 · v lwntexte ostatných pod· 
ujatl v zah.ranlči. Ukázal clžez v plnom 
jeho bohatstve a hlblm samotného ume: 
nia, ktoré je vlastné Judskej osobnost!. 

Stanislav Bachleda 



Už pät rokov pracuje na bratislav· 
skom konze rvatóriu nahrávacie š túdio, 
k toré podstatne zasiahlo do vyučova· 
cieho procesu. Podla rozhlasových skú· 
s enostf vypracovali odbornfc i plán na 
akust!ckl1 adaptáciu jedne j z mies tnost! 
a pomocou pracovnikov z br atislavské · 
ho rozhlasu ju vybav!l! n iektorými do
mácimi aparátmi a technickými pomôc· 
kam!. Bmšle o p ráci tohto experimen· 
tá lneho štúdia nás Informova l riaditeľ 
Konzervatória d r. Zdenko Nováček: 

- Na naše j šimle ved ie nahráva cie 
štúdio angažovaný zvukový technik 
v spolupráci s profesormi. Zvukový zá· 
znam slt1žl pedagógov!, aby poukázal 
na tie miesta , ktoré s a žiakov! nevyda· 
r!li a tak pomocou zvukového zápisu 
vplýva l na kvalltat!vny rast š tudenta. 
Zvlášť sa nahrávajt1 výkony najvyššieh 
ro~n!kov a táto prax s a použiva najmä 
u špičkových ·talentov, ktoré s a prlpra· 
vujú na rôzne domáce a zahraničné sú· · 
ťaže. Takto už v konzervatoriá lnom 
š túdiu sa žia ci zoznamujú s mikrofó· 
nom, odstraňuje sa u nich tréma, ob
vyklá v rozhlasových š túdiách. Pomocou 
zvukových záznamov výkonov žiakov sa 
účinne vplýva na Ich odborný ras t. Pe· 
dagógov!a sl súčasne môžu aj pre seba 
odvodiť rôzne poznatky. 

Ešte viac využ!vaj11 nahrávacie štt1dlo 
t eoretici. Prednášky z hudobnej teórie 
a lebo dejin sa mOžu podla potreby do
kladať zvukovým! prikladmi. Zvui<Ový 
t echnik je p1·esne Informovaný, ktoré 
ukážky prednášateľ potrebuje, vopred 
s l pripravi p rik lady a pod ľa pokynu 
p rednášate la zhráva zvukové dokumen· 
ty. Vyučovanie tým dostáva v!!čš!u ná· 
zornosť a študent! sa mOžu na hodine 
zoznámlt so širokou látkou. Táto prax 
má osobitný význam pri hudobných 
rozboroch skladieb. Zatial čo prv pre 
rozbor slúžil len notový materiál, po · 
s luchilčl, ktor! nemali dostatočne vyv1· 
nut11 hudobnt1 predstavivosť, ťažšie p1·e· 
n ikl! do podstaty skladieb. Te1·az sa 
k notovým materiálom reproduku je 
hudba. Profesor prednáša látku, š tudent 
sleduje priklad v notovom zázname a 
súčasne počt1va hudbu z reproduktorov. 
Tento pos tup s a osvedčuje, čo sa uka
zuje najmä na ma turitách z teOt·etlc
kých predmetov. Maturant dostane za 
úlohu rozbor n iektore j skladby a sú
časne v osebitn9ch slúchadlll '"b počúvól · 
ukážku, ktorú má rozobrať. Keď s a prl
pravll a p redstúp!l pred komisiu, znie 
hudba ešte raz celou miestnosťou . Ak 
sa chce sl<t1š ajúci vrátiť k n iektorému 
problému, vrát! technllt pás a pustf žia · 
dané miesto. Vyučovacl proces pomocou 
modernej techniky sa plne osvedčuje a 
žiaci zfslmvajú trvalejšie vedomosti. 

Pravda, systém práce ovplyvňuje vý
chovnýŕ postup a metódu n ielt torých 
predmetov. Veď kým v minulosti bol 
pedagóg suverénnou postavou vo vý
chovnom pt·ocese, uplatňuje sa teraz 
popri 11om 1 zvukový technik a zvyšuje 
sa aktivita s amotné ho žial<a . Nahráva
cle š tt1dio sa tak stáva nepostrádater
nou súčasťou hudobne j výchovy na 
ško lách konzervatoriálneho typu. 

F. B. 

8 Viac sloveiisk9ch spev'ákov 
pôsob! na n emeckých, ra
kúskych a švajčiarskych scé· 
nach. Tenoris ta Andre j Ku
charský, ktorý je členom 
Mestskej opery v Dor tmun· 
j ~ a s tálym hosťom najväč
ších západonemeckých d iva 
diel, spieva v poslednej do
be často s vynika júcou sop
ranistkou Marion Lipper to· 
vou, pos lednou Turandot z 
MET, ktorá sa začiatkom ok
tóbr a vrátila s vavrínaml z 
operného festivalu v kanad· 
skom Toronte, kde túto svoju 
na jslávnejšiu ú lohu šesťkrát 
spievala. Kucharský vystúpi l 
s Lipper tovou velmi úspešne 
ako Cavar aclossi v Tosce 16. 
októbra na scéne Bavorskej 
štátne j opery v Mníchove a 
27. ok tóbra na scéne WUrt
temberskej štátnej opery v 
Stuttgarte. 
e Mezosopranistka SND Ľu 
ba Barlcová spieva od nove) 
sezóny v opernom s úbore 
kra jového d ivadla v Linzl. 
Pred niekolkým! dľiami sme 
ju mali možnos ť vid ieť v Bra· 
tlslave v predstaven! KTt1t
ňavy (Školn!ca], dva dn! 
predtým spievala Carmen v 
pražskom ND. V Linzi uza
vr ela zmluvu 1111 fednu sezó
nu. V medzinárodnom en
sembll pôsob! s ňou a j praž
s Ký basista Zdenek Kr oupa, 
okrem domácich spevákov sú 
tu v nngažmán a j Gr ék, Ma
c1ar , rra ja Ameri čania , !<ana
danka a Iránska kolora tt1rka. 

Onedlho očakáva Barlcovíi 
prvá premiéra - 20. decem
bra spieva Grófku v čajkov
ského P!kovej dáme. Vo feb
ruári to bude titulná postava 
v Rossiniho Popoluške a 
koncom sezóny Carmen. B. 
e Londýnsky r ozhlas BBC VY·· 
sielal 18. septembra na 3. 
programe recitál nášho k la
viristu Petra Toperczer a. 0~
zneli Sonáta op. 2 č. 3 Lud
wiga va n Beethovena, Karne-

Kresba: Jura j Raš la 

val R. Schumanna, Sonáta 
Bélu Bartóka a Soná ta b moll 
Frederika Choptne. 
• Dľ\a 28. októbra uviedol 
Stockholmský rozh las na 
iednom zo svofjcll verejných 

V týchto dňoch vychádza vo vydavateľstve Tat ran knižka 
kresieb nášho spolupracovnlka, Mariána Vaneka pod názvom 
,.Recesnlk Mariána Vaneka" . Okrem čierneho humor u, sexuál 
nych a nemravných kresieb, je v knižke i jeden vtip s hu
dobným motlvom. Knižka vychádza aj v NSR, Holandsku, 
Singapúre a doplnená o 50 nových nemra vných obrázkov i v 
Taliansku. Ne premeškaj te svoju životn ú šancu! !! 

MARIÁN VANEK 

Hudobné vynálezy 
xv. 
Nafukovacla harmonika .Erika" 

. 
1 

\ \;! 
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koncertov v sérii Musik l Rá· 
diohuset skladbu Pavla Ši
mala Meditácia pre alt a slá 
čikový kvartet na slová Re
náty Pandulovej v in ter pre
tác!l Solwlg Grippe a Nor
ki:ipplng kvartet u v originál
nej českej verzii. V súvis losti 
s t ým uverejnil časopis NU
TIDA MUSIK (Novodobú bud
ba) článok o te jto skladbe a 
o dotera jšej činnost! sklada
tela. Zahraničná premiéra Šl
maiovej skladby bola v mi~ 
nulom roku vo Viedn i. 
e Prezident hudobného fes
tivalu v Luzerne prejavil zá· 
ujem zaradiť do programu 
koncer tov budúceho ročnika 
Planctus pre sláčikový or
chester od Ladislava Burlasa. 
Dielo by naštudovala švaj
čiarske tel.eso. 
e V Rumunsku sa v posled
nej dobe zač!na prejavovať 
živý záujem o experimentál· 
nu hudbu. MedZI k ruhy hu
dobných odbornfkov pr eniko l 
chýr o slovenske j Novej hud
be. Riaditel oddelenia dejin 
hudby n a Inš tltt1te histórie ll· 
mení na Akadémii v Bucu
rešti prof. dr. Mircea Vaica
na by chcel s Komorným vo· 
kálnym a inštrumentá lnym 
súborom Lyra uviesť niečo zo 
slovenskej tvorby. Hudobné 
Informačné str ed isko ponúklo 
k výberu nahrávky skladieb 
s lovenských autorov zaobera 
jt1cich sa najnovš!m! hudob
nými technikami. 
e Sloven skí madr igal!sti ( vc
d t1ci Lad islav Holásek ] bol i 
v dňoch 12.- 15. ok tóbra v 
Nemecke j demokra tickej re· 
publika, kde uviedll starú 
svetovú ren esančnú hudbu nn 
koncer toch v B~1r ! ínu (v rám· 
cl Berliner Festtage v Divad 
le Maxima Gorltého J. v Drá:l
ďanocb - v Kongres ovej sá-

lei a v meste Gärli t.z. Ber l 
sky koncer t nahra l rozh 
Kritil~a vyznela pre na! 
umelcov velmi kladne -
beráme: . . . hostia z Bratis 
vy ·prekvapili h lasovou k 1 
túr ou, muzikalitou a difer 
covanou dynamikou . .. rn 
l'igalový zbor pod vysoko 
horným vedením di<rig 
Ladislava Holé.ska predni 
diela vo vynika júcej intt 
pretúc!i . . . Berlfnčania ~~ 
konca vyjad ril! svoju pr!a~ 
celkom neobvyklým spôsooo;. 
pre lch naturel : medzi ť 
tlesk ,.zamiešali" a j duplo 
• Dňa 19. decembra bude 
Tylovom d ivad le v Pra!Jo 
novená pr emiéra baletu A. 
dama- Giselle. Réžiu a 
reografiu má Jii'l Blažek. Pr 
tou to ins cenáciou uvedú J 
p,ešný balet Gottfrieda 1 
Einema.·Medusa. V réžl! 
choreografii Jil'1ho Nijme 
• V pražslw m nár.odnom 
vadis účinlwvali dňa 17. 
vembra estónski umelci. -,11 
r lgent Neeme Järvl dirtgof.~j 
operu G. Verd iho Violetta , 
koloratt1rna sopranistl<a Mc 
garita Voites vytvorila tl~t. 
nú postavu v tejto opere. 
fréda s tvú•rn!l tenor ista 
Krumm. Dňa 27. n ovem 1 
vystúpil v Maškarnom P~e 
od G. Verdiho Georg Ots , 
t1lohe Renata. Všetci m 
vaní umelci patria medz! RIJI 
populárnejšlch spevákov S:Ot 
vietskych operných javísk.i 
• Novl1 inscenáciu Jani 
lw vej Je j pastorkyne pripr'P1 
vuje Ba vorská š tátna ol 
v Mnlchove. Režisérom 
G(inthor Renn.er t , dir!g&nt 
Rafael Kubel!k. ú lohu Je 1 
fy vytvorí Hildegard H~u 
lcprecht, Kostolnfčku As a 
Varnay, Lac u Jean Cox. P 
m1ér a bude 17. marca. 

OPRAVA ~ 
Ospraved lňujeme sa našim člta · A 

telom zn chvby, k toré sa omylom 
dos ta li do 20. čísla Hudobného [11 
života a prosíme, aby si Ich aspoň le 
dodatočne opravili: ~6 

V poslednom čase. najmä po dt·uhej svlltovej vojne sa rozšírili harmoniky po ce
lom svete. Stali s a platnoh poslkill' ~~v.t~..bv~rni on iL: kých orchesť'~v a s vojou 
sentiment ál nou melodičnosťou sl podmanili -~rdcia i .duše hudbychtivých d ivákov. 
To je jedna strana mince. Pozná me však harmoniku i z druhej strany, možno j u 
okrem hry použiť a j na iné , ušľacht!lejš !e ciele ?, - pý tajú sa milióny televíznych 
a rozhlasových posl ucháčov. Z toho to dôvodu, hnaný nezištnosťou a láskou k fud
stvu, som vymysle l nafukovaelu harmoniku "Erika" . Trva lo to s íce niekoľko hod in 
činorodej práce, kým som vynaš iel ,.Eriku" , ale o t o viac h rial pocit dobre vykona
nej práce, keď už bola hotová. 

V 11vodnfku Igor a Va jdu (treU 
odstavec od konca ) sa dos talo 
slovo ,.Zeliarčlna" n amiesto ,.nn
denníčt!na" - veta má správne 
zn !Pť : Hl~rlo)m~ k r;:_l tlka ].a doslovn 
nádenn!čt!nou, pretože tr, k tor ! sa 
!e l venu ft1 . . . ( atď. ) . 

V druhe j otázke t·ozhovoru s 
Antonom Buranovským o opere 
DJGT v Banske.j Bystr ici sa zasr. 
nedopatrením dostala · ve ta : .,Ml· 
mochodom - autor je šéfom ope- 0 
r y v Salzburgu." Prosíme, aby si r 
Ju čitatelia vypustlll a tak to chll - o 
pali text, oJjäznamuiúci s reper· ~nl 
toárom tejto s lovenske j scény. ~ 

Harmonika ,.Erika" sa skladá z vlas tnej harmoniky (h), šnút•y (o ) hermeticl<y 
pripoj enej k rebrám harmoniky (h) a š roubovacieho ventilu ( i ). Iste sa pýtat e, akú 
funkciu má ,.Er ika", kde sa dá využiť v našej ekonomike, s ktorou to nevyzer á a~ 
tak zle? 

,.Erika" sa dá využiť všade, kde treba použil! ľudské pľt1ca. Nemysllm, samozr ej · 
me, dýchanie ako také, ale iba rekreačné dúchanie. Na prik lad pomocou ,.Eriky" 
hravo nafúkame automobilovú pneumatiku a p t·áca nám Ide od r uky, lebo zároveň 
hráme i pekné melódie. Da le j môžeme pomocou .,Eriky" nefúkať rôzne detské na 
fukovacie hračky, môžeme poskytovať umelé dýchanie alebo nefúkať balóniky. 

Ak pred ,.Erikou" umiestnime malé v lajočky (najmä pri významných výročiach) 
a na ,.Erike" hráme populárne melódie, vlajočky nám prekrásne plápola jú. Vyzerá 
to veľmi efektne a ten to návrh dávam do láska vej pozornos ti všetkým miestnym 
kultúrnym činiteľ om. Nafukovacie harmonika .,Erika" do každej domácnos t i so 
zdravým bytovým jadrom! 

Súčasne proslme o ospravedlne- ~8 
nie zle f kva~!ty r~produkcie obil! 
ky knihy .,Skandál v oper e", u- al 
vere jneno f na tretej s trane 20. č. ~o 
H~. a 

Úakujeme :~. a porozurn,en te. c 
~R- a 

~------------~r~ 

------------------~~--------------------------------- ----·---~~--

TRI DNI pobytu v Prahe mOžu poskyt· 
núť ná vš tevníkov! oza j iba útržkovit ý 
pohlad na hudobné dianie. Preto ak 
sorn s a rozllodla napfsať nlekolko po
s trehov do Glosára - tentoraz výni
močne pražského - budú to skôr !ba 
mimovo rne získané poznatky a myš· 
lienky. 

Hudobný život, k torý je v Prahe 
omnoho bohatší ako v Bratislave, som 
si "pozrela" iba na množstve plagátov 
pr i Prašne j bráne. Upútala ma najm!l 
ve!l< ll. p revaha tematických koncertných 
cyklov - napr. Bach a k lasická hudba, 
cyk lus hudby XX. storočia a !né. Zdá 
sa mi, že je to dobrý spOsob na upúta
nie pozornosti publika a na jmä na udr
žanie návš tevnost! počas viacerých kon· 
cer tov. Poslucháč príde nielen kvO!! 
obl t1beným d ielam, či interpretom, ale 
uvíta a j moUv vzdelávací, možnosť obo
známiť sa v kvalitne j interpretácii s cha
rakterom a vývojom určitého hudobné
ho š týlu alebo obdobia. Je známe, že 
tematické cykly, ser iály na pokračova
nie bývajú obft1bené - v hudobnej 
1 inej oblasti - a j v rozhlase a tele
v!zll. Zdá sa ml, že sa u nás v. hudob-

nom živote využivajú málo. Mali by sme 
nasledovať pražský prík lad. ... 
Každoročne o tomto čase zasadne 

v Prahe vo Filmovom klube porota, zlo· 
žená z hudobných slda dnteľov a filmo· 
vých režisérov, aby vybrala najlepšie 
z diel, prih lásených do celoštátnej sú
ťaže o na jlepšiu pôvodnú hudbu, vytvo
renú pre flh11 a televiziu v poslednom 
roku. Za niekolko dnť trvajt1cl vyčerpá· 
vajúcl maratón, ktorý v hort1čave pre · 
mietacích miestnos t! porota absolvuje, 
by s! sama zas lúžila medailu. Je všal\ 
dobré, že s a táto mimoriadna s11ťaž ko
ná. Praca hudobných skladate rov os táva 
vo vedomi verejnos ti - popri ostatných 
filmových komponentoch - väčšinou 
nepostihnutá a nedocenená. A pritom 
tu vzn!ka jt1 vynika júce diela, ktoré s a 
často zaslt1žia o 11spech filmu. V od
borných filmárskych l<ruhoch mt1 zase 
súťaž vážny dosah pre skladatelov fil 
move j hudby: udelením cien upozorňuje 
na úspešných hudobných au torov, lw 
ktorým s a potom upiera pozornosť a 
ponuka režisérov. Skladateľov by malo 
pobádať k tvorbe toh to zaujímavého 
hudobného žánru. Tohto roku prebiehal 
už V. ročnfk sl1ťaže v kategóriách : ume
lecký h raný film, h udobný film, animo
vaný film, populárno-vedecký a doku
mentárny fllm a pôvodnú televťzna in
scenácia. Rokovanie poroty, ktore j ten
toraz predsedal hudobný skladateľ zo 
Slovenska - d t·. Ivun Hrušovský -
bolo tajné. .,š uškalo sa" o n iekolkých 
kvalitných die~ach. Musťme s! všal( 

. .i t.t&MY&&A&~ti? ... UU.&MXUGlJQUL&DWJQ!.KiU ... CUZLE&.Jdlb 

počkať na oficiálne vyhlásenie výsled
kov, ktoré bude v najbližšom ~ase a 
všimať s l z tej to pr!lel!itosu viac a j hu
dobnt1 strá nku filmových diel. 

• • • 
Na pražských vysokých školách sa 

už - podobne ako u nás - začal ~ulý 
študijný ruch. Prednášky začínajú a) ne 
filozofickej fakulte - na katedre hu
dobnej h is tór ie. Zaujimala som sa, č! 
v Prahe existuje aj samostatný š tudijný 
odbor hudobnej teória, ktorý sa v Bra
tis lave tohto roku po prvý raz otváru 
na VŠMU. Speclallzovať sa na odbor 
hudobne) teórie mOl!u v Prahe !ba skon
čeni a bsolventi n iek torého z odborov 
AMU. V pos tgraduálnom dvojročnom 
š túdiu absolvujt1 už !ba špeclallzované 
p1·ednášky z hudobnej teórie v tomto 
odbore, každým rokom iné, .poctia naj
novšieho s tavu a smeru bádania. Tohto 
roku vedie prof. Janeček seminár z hu· 
dobne j teórie, dr. Rls lnger prednáša 
metodiku modem ej harmónie, dr. Hra· 
decký dejiny ha~mónie, J. Burghauser 
úvod do akustiky. V Bratislave sa odb.or 
hudobnej teórie na VSMU chápe širš ie, 
!.Jude sa aj študovať ako r iadne p!lf. 
L'očné š túdium, čím sa vš ak nevyhne 
Istej dupllcite so š túdiom hudobne j 
vedy. 

• • • 
Na záver svojho pobytu som sl Išla 

do gramopreda jne kúplt novú platiiu 
zo s ld adieb Jana Klusá ka, ktorý je me
dzi svojim! kolegmi v9nlmočným zja· 
vom, kedže je s11časne aj filmovým her· 

i i l.( lkhl u l flJJZUM&IMl!kkJLZL!d"" l St 

com a hrá divad lo. Oprot i b ratisl 51 
s l<ým skCisenost!am z predaja ~plat Is 
Nove j hudby bolo pre mňa prekvapen~t 
konštatovanie pr ažskej predavačkl 
,.Pozriem sa, či platňu eš te máme, viet\Pa. 
u nás ludla na tieto nové veci s trlehnt,ne 
a p reto st1 hneď vypredané". Kiež bjllfi 
tomu bolo t al\ a j u nAs l po. 

Naďa Hrčkavá pie 
It • • f8t 

V d 
Spi 

y avatelstvo Obzor vydalo zaujfm~ 
vú knihu Dr. Zdenka Novéčka Sprla\: 0 

vodca hudbou 20. storočia. Kniha prn el 
stavuje cellí galériu tvorcov modern,StO 
hudby, pod ú.va v nej informácie, teorťvló 
lické rozbory najv9znanmejšich, pnhrc 
tvorbu toho-ktorého sk ladatera najtyplljvla 
kejliich a v dejinách hudby na jprogrtS 
slvnejších diel. Sleduje v nej rôzne vf~ar 
vlnové cesty modernej hudby až po sd It 
.časnosť. 

Co asi viedlo autora k napfsaniu tejtih01 

knihy? Pravdepodobne skutočnosť, že j~ 
takmer a bsolútny nedostatok literatlíl'!'trlt 
ktorá by zasvätene o boznámila čitateliPót 
s charakteristikami jednotlivých dl~LE 
o vzniku ser iálne j techniky a punk! a 
alizmu, s nutnosťou vzniku nových ~~ O\ 
lov a ilkill ako aj okolnosťami za akýc! e• 
diela vznikli. ~ ' 

Sprievodca lmdbou 20. storočia p~ ar 
dáva zrozumiteľný v9kla d o hudobnoadac 
dlani v 20. storoči a myslím si, že dobnblH 
posllíži litudentom hudo bných llklll, ko~dol 
zervatórií, hudobn9m 11edag6gom a ko (am 
~irokej kultlírna j vere jnosti. (Cen o KčtOII 

43,- ). N. Jedllčkov~ 

, ,,,X§IL&ll.iiiLLU JLJLL..i. 6. L. , L -



· úspechoch 
l . 

Obráťme sa teraz k niektorým 
otázkam. ktoré súvisia s proble
Jnatikou nášho koncertného živo
ta. Aké možnosti má flodra váš
ho názoru pre svoj rast mladý 
koncertný umelec na Slovenslm? 

Bratislavská premiéra West Side Story 
c trápeniach 

JEDN A KAPITOLA 
UZATVORENA 

8 

~ uslistu Ie to pomerne chú lo-stivá otáL
ka. ale preclsa sa ju poHtsim 
zodpovedať: Slovensko je malá 
kraj ina a koncer tného publika , 
pot! vp lyvom rozličn ýcll ~nsto a· 
nalyzovaných príčin , ie u nás 
pomerne mtí lo. Al ked počet kon
ce rtných podujatí zodpovedl\ pr i
bližne po!~ t\1 záujemcov o vážnu 
hudbu, predsa mi to - v porov
naní s naplnenými koncertnými 
sieňam i v ·Taliansku - pripad á 
dosf málo. Ešte donedllvna som 
si myslel, že mám možnost! J}l'e 
vystupovanie pomerne dosť v DO· 
r ovnaní napr. s mojimi kolHr,ami 
k laviristaml. Ak si to však Y.r·n 
frontu jem s možnosťami, aké ma 
jú mla rl f hus lis ti napr. v ZSSR [ po 
t ejto s tránke by som ve lmi l\vi
tova l, keby sme sa snažil i ic h 
nasledovať], a lebo mlad í adot)ti v 
mnohých dalš ích štátoch, tal\ ID"i· 
chádzam k záveru, že ak by som 
mal konkurnvnť takvmto suverén
nym n ostr ieľaným výkonom, mu
sel by som mat aspoň poloviČim 
spomlnaných možnos ti k obohra
liu s i r eperto!iru. 

d 

i etra 
ichalicu 

J• . 

V bulletine Novej scény, ktorý vyšiel pr! priležitostí d lho 
a s napätím očakävanej premié ry muzikálu Leonarda Bernsteina 
West Side Story, sa píše: , .... uvedením West Side Story uzat 
várame jednu kapitolu musicalovej produkcie v čSSR. čo ďalej? 
Budúce roky budú zrejme poznačené väčšou a výraznejšou sna
hou po profesionálne dokonalejšej interpretácii, čo samo o sebe 
s tavia pred súbory i umelecké školy nemalé úlohy." 

J. 

d 

Sntmka: Alexander Nagy 

eúprosný čas 
Na jar t ohto roku zakončil svo

l ~ úspešné štúdiá na lnštrumen-
1 !!Inej lt ated re VŠMU v Bratisla
l ra jeden z najlepších odchovan
• v llOs ledných rokov, 2lak prof. 
· Skladaného - Peter Michalica. 
• V týchto dňoch sa vrátli z d lhšie
l ~o zahraničného turné po Tal!an

lku, ktoré absolvoval ako sól!s
la s košickou Statnou f!.lharmó
nlou. Pri tejto prfležltostt som mu 
!XIiož!l nlekolko otázolt, ktoré sa 
4olýka jú jeho ďalších plánov a 
~inkovanla v Taliansku. 

Vaiie plány sa teda prodbr.ine 
nemohli realizovať. Co momen~.á l
ne robfte? Pl'ijal! ste zamestna· 
nie? 

POsob!m alm asistent lltlslovej 
llry na Vysoke j škol.e muzlck v::!l 
ume nr. 

Nová scéna má skutočne za sebou rad inscenácii najznámej
šicn a najhodnotnejších svetových muziká lov (spomeňme aspoň 
My Fair Lady, He l! o, Dolly, Don Quijote, Fidlikan t na streche), 
ale rovnako j e pravdou, že vo svete hudobno- zábavného d ivadla 
sa medzičasom už tiež veľa vytvorilo a aj v núzoroch na tvor 
bu pokročilo o hodný kus dopredu. Napr iek tomu však tá p; ·vá 
kapitola je uzatvorená čestným zäpasom o stvárnenie jed né ho 
z najnáročnejších diel svojho žánru, ktorý ešte pred niekoľ
kými rokmi sa zdal na slovenskom javisku nerealizovateľný. 

West Side Stol'y - koľko s me sa napočúvali o fi lmovom 
stvárnení (doposi aľ nebežiacom v našich kinách) tohto diela 
ovplyvneného rovnakou mierou džezom ako súčasnými kompo
zičnými technikami vážnej hudby, pričom s i na svoje prídu a j 
milovníci sentimentu . .. Premiéra West Side Story bola (koneč
ne!) spoločenskou i umeleckou udalosfou brat islavského diva
delného života, no na jviac t eš i, že k stvárneniu p r iš lo osobitými 
a nevychodenými cestam i, ho ci n ie je dobré pravidel ne robiť 
z núdze cnosť .. . 

Zéjozd v Taliansku bol vaším 
prvým tohtoročným dlhšlm s6lis· 
!lokým účinkuvanfm za ltranlca
ml? 

Na jar toh to Toku som bol s 
!Jlčnlcou na zájazde v USA. Spo
lnQčinkoval som ako sólista v Bur
lasových Metamor fózach krás. 

Mali sto možnosť uplatniť nie
kde oj svoj sólistický repertoár? 

Prostredníctvom svojich zná
mych z muzikantských kruhov 
rom sa dostal náhodou k d ekano
vt Jullllard School of Music, k to
rému som prehral niektoré ve
cl. Odporúčai! ma k prof. Ivanovi 
Galamianovl, dnes jednému z n aj 
lepš!ch amerických hus lových pe
dagógcw. 

... s akým výsledkom? 

Profesor Galamian prejavil o
c~tu prijať ma do tzv. Special 

so - v rámc! p.ostgľacluálnc
h študi jného plánu. Kecr som mu 
spomenul svoje flllančné "problé
lly", ako predseda š tipendijnej 
jllry nepochyboval o mCYZnostl, že 
by som mohol bez problémov zís 
kAl plné štipendium. Bol som po
chopltefnA dosť rozčarovaný, keď 
doma, v Ceskoslo.vensku, som sa z 
prlj!macích formul!lrov a dotazní
kov hneď na prvej s trane dočt
tal, že pod š tipendiom na Jullliard 
School sn rozumie Iba hradenie 
!kolských poplatl{OV (čo činí roč· 
ne dvr. t!sfc dolá,rov). ale na byt 
a stravu nemá tllto Inštitúcia ni
jaké fondy. No a keďže s a ml 
doteraz nepodarllo zaobstarať si 
p !tl'l~né finan čné prostriedky, ne
mohol som začiatkom s e1Hembra 
nastúpiť do triedy k prof. Ga la
m!anovl. 

A~o d·ošlo k vašej Masti na zá 
ja:.~de v Taliansku? 

Ešte na .iar tollto r oku ma po,. 
žiadalo vedenie StAtnej filhar
mónie z Košfc o spoluúčinkovn · 
nie na talianskom zlíiazrl e. ktN·ý 
sa po niekoľkých presunoch ter
m!nov uskutočnil konco-in sep
tembra a zač!ntkom októbra. 

S akým repertoárom ste sa 
pred~tavili talians·kemu obecen
stvu? 

Na ôsmich koncer toch som s d i· 
rigentom Režuchom predviedol 
Beethov.enov husTový koncert. Vy
stu povali sme za veľmi ťa2kých 
podmienok. Zvláštnosťou n eboli 
a ni 500-k llometrové celodenné 
presuny v naš ich čs. a u tobusoch. 
Sotva s me sa cl ostali do ciela, o 
hod'lnu-dve n fís už čakal koncert. 

Odrazilo sa to na úrovni ume
leckých výkonov? 

Napriek týmto nepr!jemným 
podmienkam snažlll sme sa po
dAvat štandardné výkony bez v\
cllternejších stôp únavy. Súdiac 
podla odozvy, podarilo sa n8m 
to 1'ieto tvl'denlo ' zatiaT nomO 
žem, žia!, dolo-žiť fotokól) iaml re
cenzii, al e podla ohlasu a rozho· 
vorov s tamojš!m! hudobnými kri
tikmi predpokladám, :Ze budú ver
mi priaznivé. O úspešnosti celé
ho turné svedčí aj pozvanie ocl 
hudobných predstavite ľov n!elt to· 
t•ýcll miest, naprťl\lad z Mernna, 
kde by som maJ s miestnym or
chestrom p ravdepodo bne účinko
vať. Stálym d ir igentom toh to t e
lesa je u nás dobre známy Anto· 
n to Pedrotti. Ďalej som d os tal po 
nulm na sériu r ec itá lov. Za akých 
podmienok by SEI tieto ponuky 
realizovali, to zllvisl aj od jedllot
llvýcll miest Predpokladám však, 
že možnosti i únavné cestovanie 
bv boli obd obné, ako pri zájazde 
s orchestrom. Nerobím sl o tom 
nijaké ilúzie. 

Pred tr.OJno rokmi ste sa v Lun
dýne s úspechon1 ~IH! astnlli me
dzinúro!ln c j súťaže C. Flescha. 
Obsadili sto tretie miesto. Vys tú
pill ste tam s Brahmsovým hus
levým koncertom. Kolkokrlít ste 
mali mu'ŕ.nosť zahrof si ho verejne 
pred odchodom do Anglicka? 

Vystúpil som p!\ťkrAt s klavír
nym a raz s orcllestr{llnym spr ie
vodom. Ťa·~.l<o porovnať toto čís· 
lo s počtom vys túpen! napr. so
vietskyc h sú ťa2!aclch, ktor ých vý
kony sn pohybujú vn vyšších 
dvojciferných číslach [ so súťa ž
n ým repertoárom vystúpia doma 
aj vyše 80-krá t). 

Opustili s te školu s výaledkwni, 
aké doteraz nemal azda ani je
den váš kolega:. samostatný reci
tli! v Bratislave, llosťovanln v Slo
venskej filharm6nil, trofej zo za 
hraničia, uznanlivé kritiky doma. 
Toto v•etko je prednosť-ou, ale i 
záväzkom. Na čom momentlílne 
pracujete? Aké méte plény pre 
oafbllž!IIU 11ez6nu? 

Chcel by som rozširi ť svoj 1'e· 
perto(lr o š tand ardné koncertné 
čísla t a k v oi.llnstl komornej hud
u:)' [lllysltm nu hust'e 5 klavtrom J. 
ako aj O· koncer ty s or chestrom. 
Na(rale ! su mienim vénovať iitú
diu sklacl!elJ s lovenských autorov 
11 propagova! ich doma 1 v :.:a
hraničí. Koncertnl1 sekcia ZSSS 
ml prisľúbll él u~porlatlať koncom 
tejto. sezóny smnostatný l'eCltlíl. 

-0-
PI'Oblémy Petra MichRlicu n ie 

sú, žiaľ, v~ nimkou v radoch mln
clei generácie ~lovenských L'BPI'O
clukčných umel co-v. Nncl Je h ri e· 
š1mím uvnl ul(l mno hé inštitúcie, 
mnohi jedno tli vci. Je to al\ýsi za · 
čarovaný kruh. jedno je však 
isté: sme hohatí na m ladé ta
lfmtv. a lf! n iP. tnkí mll ion tl rl. aby 
sme sl mo''l l dovo li ť s n i.mi ha
zarcl ova ť. Cas je neúprosný. 

ZhovAra l sa: Vlado Cížik 

Bratislavskú inscenác iu charakterizuj e predovšetkým výbor
ná choreogr afickl1 práca Borisa Slováka, ktorý s angažovanými 
ochotníkmi odviedol pro[es ioná lnu prácu a pravdaže, dokázal 
rovnaké kúzla aj s baletným súborom a profesionálnymi her
cami, ináč nie zvyk lými na podobnú fyzickú záťaž ( nezabúdajme, 
že pri väčšine tanečných člse l s a aj spieva, čo iba zvyšuje 
námahu účinkujúcich a nároky na ich hlasovú, dychovú a pohy
bovú kondlciu). Angažovanie m ladých chlapcov a d i evčat zauten
t izovalo a podčia rklo pravdivosť deja. 

'tažko prirovnlivať javiskový tv m· k ideálne mu filmovému vzo
ru, ktorý napokon môže vyu žlva ť aj iné techniky. Pre to každý 
pokus o porovnávanie ne musí byť s právny a na mieste. Režisér 
- zas!. umelec Bedľich Kramosil vychádzal z d aných mož.no stí 
pries torových i umeleckých ( v súbore) a skomornil. zovre l d e j 
pr!behu, pričom okrem sociálneho podtónu výrazne podčiarkol 
l u nás plat né generačné problémy, nespokojnosť s poriadkom, 
v ktorom treba žiť mladým, odhliadnuc od špec iálneho a pre 
t ento prlbeh naplsaného deja. ktorý ťaží z boja dvoch veľko
mestských gangov a tragiky so lva začatej lásky tlvoch mlad ých 
ľudi. Škoda, že pt•iestor j aviska Novej scény nedáva väčšie 
možnosti. O. šujan ešte vluc zaplni l beztak mul é javisko ča sto 
realisticky vyznieva;jl1ciml d ekoráciami a kulis!lmi, z materiálu 
prlllš ,,kričiaceho" drevom a lepenkou, čo nedobre pôsobilo 
h lav ne pri kulisách znázorňujúcich mrakodrapy, staré predmest
ské domy New Yorku a hracie sk r ine v automate Doktora. 

Spom!nala s om už výborné stvárnen ie postáv po stránke ~aJ 
nečnej. Tu trepe zvlášť spomenúť Ivana Krajlčka ( ináč - na 
premiére hlasove indispo novaného), Idu Rapaičovú (pracu júcu 
s naturálnym hlasom, čo v d anom prípade n evadilo). Jar 
milu Vašicovú, Ninu Zémanovú, Zl. VáclavovO, výborného Imra 
!iO J:R n i čn !)ko.. Chh1a ( zvlášť v soé n!.' l ~nečlle.j .zá\;Javy), a le a j ct;~ l!J 
ženský a mužský tanečný komparz, zostavený z mladých a po
hyblivých ľudí. Ako typ výborne vyhovoval a j Bernardo (Vlado 
Sloslar). 

Hlavné postavy, okolo ktorých sa sústreďuje vlastný ľúbostný 
pt'lbeh ~ Mária a Tony (Mária Schweighofferová a Ladislav Mls 
kovics) boli vypracované s tarostlivo, a predsa len to neboli 
Ideá lne typy, tro chu pre trému, trochu pre menej dokonalé he
recké stvárnenie postáv, často lacný sentimen t a na niekoľkých 
miestach s labšt hlasový pre jav. (U Miskovicsa h lavne vo vyššlch 
partiách. ) Navyše obaja preds tavitelia, hlavne však Tony, boli 
vedeni réžijne viac operetne ako muzikálovo, zdôrazňova lo sa 
príliš často a neOnosne ich neobyčajné post ave nie vo svete, 
v ktorom žijú - hl avne u Tonyho, jedného z vodcov bandy 
Tryskllčov, to bQla ilž prejemnelosť a zženštilosť . Škoda. Snáď 
pl'lležitosť veľké'ho poi:tu repr lz veľa vylepš!. 

Slušnú prácu s H fil'očnou par ti túrou odviedol orchester pod 
taktovkou Zd. Mucháčka. West Side Story n ie je v B1·atislave 
výsledkom prlice j ednotlivých hviezd, ale je to poct ivo pre jde
né cesta celého kolcktlvu, v k torej dominuje - darmo - né
obyčajná ambició:!:nosť a umenie choreografa. 

Tereza Ursínyovä 

Ani najväčš! speváci nežall rovnaké 
dspechy na koncertnom pódiu a na ja
visku. Mys l!m tým, že medzi nárokmi 
lnterpret&cie piesiíového a operného 
partu je is tý rozdiel. Interpretácia ples
ne vyžaduje jemnú muzikalitu, všestran
nú Inteligenciu, schopnosť vedief sa 
ponorlt do textu p lesne, schopnost duť 
plesni výraz. Veľlmsť materiálu, jeho 
farba a rozsah n ie sd pre koncer tného 
spev&l<a určujúce, nedos tatok týchto fe· 
noménov eliminuje často na mlnlmum 
relatlvna komornosť koncertného prie
storu, zvyčajný sprievod klavrra, spra
vidla neve1ký rozsah piesn!. / Co ako 
hromžfme na spevákov, opájajdclch sa 
vlastným hlasom, v opere je spevák 
s neprlerazným materiálom, šedivou 
farbou a bez bezpečných výšok (alebo 
hjbok, najmä u altov a basov) v nevý· 
hode. Aby som bol konkrétny: jeden 
z najväčších spevákov súčasnosti Die· 
trtch F!scher-Diesl<au je na koncertnom 
pódiu neprekonatelný, a le v I<Os týme 
Rigoletto sa nevyrovná Prottlmu, jeho 
Macbeth je nn mHe vzdialený Wnrre
novmu, ako Holanďan je menej výrazn ý 
než London. Najlepšie sa vari cm v Mo· 
zartových operách, ktorých spevácl<a 
decentnosť a technické nároky sa p ri
bližujú nárokom piesňovej tvorby. Po· 
dobným pr!padom je aj u nás známa 
americká černošská sopranistka Irene 
,Olivier. v plesňovom rocltáll očal•11a, 

ako Mimi v Bohéme {jú l 19681 bola Iba 
priemernou partnerkou náš mu J. Za· 
hradn!člwvl. Priemerný, až podpriemer 
n ý hlasový fond, nevýrazná farba, pro· 
blémy s vysokými tónmi, ktoré boli 
rors!rované a bez dostatočnej dychovej 
opory a rezervy. Eš te viac som bol roz
čarovaný s jej nedávnym vystúpen!m 
v brnens ite j Janáčltovej opere ( 30. Ol\· 
tóbra), l<de spievala Bess v Gershw!no
vom (l!ele. Očaklivalo sa autentické po· 
rl a n le, ale v je j výkOnO bolo ove fa VIA C 

{až na ťažkosti vo výš kach). R. Wolek 
( Ct·own l a J. Hladik s mimoriadne pek
nou lyriclmu farbou. 

V Banskej Bystrici ma li 7. novembra 
premiéru Hoffmannove poviedky. Insce
nátor! sa rozhodli obsadiť všetky tr! 
úlohy (Olympiu, Antóniu a Giuliettu l 
jednou speváčlwu. Neviem čl ich k tomu 
priviedla v pods tate Felsenstelnova 
úprav.a, kto1·ou je bystrická Inscenácia 
s ilne lnspir.ovaná, alebo logika fabule. 
Fakt je, že sa ťažko nájde speváčka , 
ktorá sa rovnako bezpečne vyporiad a 
s koloratúrnym! nárokmi Olympie, ly
L'ikou Antónie a drama tiCI{ým charakte· 
rom partu G!ulie tty . Z posledných rokov 
s i spomínam iba nn Melltu Muszely a 
Anju Silju. V Banskej Bystrici pripadla 
táto úloha mladučkej , mimoriadne ta· 
lentovanej koloratúrke Edite Grúbero
vej. Ako Olympia je skutočne brilantná , 
exceluje svojím krištá!ovo jasným a na 
koloratúrlm aj nosným tónom a nád · 
herným! výškami. Aj ú lohy Antónie sa 
zhostila výborne, hoci tu sme už cťtlll 

is té och udobnen ie v dynamickej ampli
túde, najma v porovnani s nedávnou 
ideálnou Antóniou našich javísk Annou 
Pollikovou. Grúberová však nemOže 
spievať - ani na minimum zoškrtaný 
- par t Glulle ttyl v nevyhovujúce j po
lohe sa celkom s tráca jása vá farba spe
váčldnho sopránu, objavujú sa nutné 
sklony It forsírovan lu, výsledok nie je 

pr íliš presvedči vý. Nemyslfm, že by troj
obsadením Grúberove j bolo ved enie bys · 
trickej ope1·y uroh!lo š ťastný ťah . . f.nl 
nle talt z hladiska v9slerlného efek tu, 
ako z h l ad iska šetrného, pedagogicky 
prezierového hospodárenia s týmto 
vzácn ym matel'i!ilom. 

Ak je n n jedne j strane pOstoj divadla 
ku Grúberove j skuto~ne veilmrysý, ha 
dmhe j s t1·ane vzbuclzuje jej účinlmvan!e 
v tomto súbore aj Isté obavy z jej cľal

~ leho h lasového vývoja . Grúberová je 
skvelá koloratúrl<a už dnes vysokej me
dzimírodnej úrovne. V Banske j Bys trici 
však na nej s tavajú repertoár, čo 
v p raxi znamenú, že okrem idel11nej Ro· 
s iny sp ieva aj Travla tu (na tú má ešte 
naozaj pri s vojom velw l:as ), Zuzu v Já
nošíkovi a na jnovšie d ve mlilo vyhovu· 
júce pat·tle v Hoffmannových povied
kac h. Je skoro zákonité, že a j speváčky 
s výbornou hlas ovou technlkDli s trá
caj(! po ča s tom ,.zas lw lwvaní" v iných 
odboroch svoje na)v las tnejš ie lwal!ty. 
Vedeniu opery D]Gľ zostáva iba jedno 
- alebo sa pýšit Grúbe rovou a vytvorit 
je j ok rem optimálnych podmienok ma
te riá lnych a j opttm&lne podmienky ume· 
lecké, t. j. nechať ju spieva! iba jej 
najvlastnej ~f odbor, ulebo Ju pustiť 
k väčš!m d ivadlám, v ktorých sa pre ňu 
nájde viac vhodných umeleckých prlie
žitos tí. 

opernej maniery, ne2 v l{reáclll.c h do
mácich ťl. člnkujúcich. Spevácky t!ež ne
presvedčila a charakteris tika jej bl'a
tislavskej Mimi sa cellmm zhoduje s br
nensltou Bess . Zl:ížltlmm p re mňa zato 
bola Vllžn!kova inscenllcia a v ne j na j
ma Ogounova choreografia, ktorá je 
akýmsi záldadným tmelom ce lého pred 
stavenia. Z ensemblu Janáčkovej ope ry 
ma upútala najmll t roj ica ba t·ytónls tov 
- J. Souček, k tOl'Ý vytváral Porgyho Jaroslav Blaho 



Z moravských operných scén 

Operná· žatva 
V tomto člsle pokraču jeme v 

stru čnom ttOdnotenl mimopraž
ských operných scén a Infor
mácia mi o najza u jímavejších 
inscenáciách v Olomouci a O
pave. 

Repertoár Divad la Oldricha 
Stibora v Olomouc i bol obo
hatený Off.enbachovou operou 
Hoffmannove rozprávky , ktorá 
nás stále vzrušuje svojou 
zvláštno11 formou, spájajúcou 
tri ťántastické príbehy v jeden 
celok. Nezvyčajná podoba tej
to jedinej vážnej opery Jacque
sa Offenbacha otvára polohy 
surrealistického videnia s-ku
točnosti a dáva siroký priestor 
režisérovej fantázii. V Olomou 
ci 11rlšiel hosťujúei režisér Jii'l 
Fidier s vlastnou dramaturgic
kou úpravou, ktorá diváka v 
prológu a epilógu zaviedla na 
miesto do I.utheruvej kaviar
ničky s veselou spoloi:nosťo!Ju 
umelcov - do [H'ostredia blá
zinca . Pomätený bíísnik tu vy 
práva svuje príbehy a napokon 
sa vyliečený vracia do života. 
Táto úprava čudne kontrastuje 
so slohovou atmosférou mfen
bachovej hudby. Ešte viac za
ráža nános rutiny a prázdnej 
konvencie vo vlastných "roz
právkach". Neuveriteľne ba
nálne pôsobila zvlášť režiséro
va snaha ilustrovať pal\tmni
mický obsah jeduntlivýclt árií 
na druhom javis·ku. I nscenáciu 
nemohla pochopiteľne zachrá
niť a)li výborná s lohovo vyvá
žená scénu Ohli'iclla Šimáčka, 
an i lsté hudobné naštud~va : li e 
Františka Preislera, ktoré sa 
vša·k tiež pohybovalo skôr v 
rovine pohotovej t•ntiny ne~ u
vedomelej koncepcie. S väčším 
úspechom boli urobené skôr 
mensie úlohy - priam osh1u 
jú.cu paletu výrazového ume
nia pre dviedol K·onrád Tuček v 
trojici sluhov, ·ostrými ťahmi 
vykreslil Václav Eremiáš po
stavu fyzika Spalanzaniho a 
rovnako presvedčivo vyznela i 
postava Miklasu v p<Jdaní A
málie Braunovej-Kadlčíkovej . 
Z trojice :limských postá'v za
u jala naj'l' iac Rilžena Je línko
vá ako Antonie. 

Oveľa rad·ostnejší dojem som 
si odnášal z predstavenia 
dvoch českých operných akto
viek. Už samo d ra maturg ické 
spojenie Novákovho Zvíkov
ského raráška s Blodkovou o
perou V studni je skutol:ne 
ilťastné. Vitezslav Novák vy
tvoril vo svojej opere nový tyJl 
komickej opery zachytávajúci 
v hudobnom výraze najjemnej
!lie konverzačné odtiene je,d
notlivých situ ácií viet a slov
ných obrazov. Už samotný prí
beh La.dislava Stroupežnfckelw 
o nevyda.ren ých "frajerinách" 
pána z Heslova a rozpustilých 
kúskoch neposedného Petr íka, 
ktoré načas zasej ft nesvár m e
dzi steny zvíkovs·kého hradu, 
vzbudzuje úsmev svojou naiv
nou prostotou a Novákova nad
ľahčená hudba radostnú at
mosféru ešte podtrhuJe. Zví
kovský rarášek bul réžijným 
debutom )irího Glogara v ol o 
mouckej opere. Celok inscená
cie dokázal, že G!ogar sa vy
hýba bežnému klišé a hľadá n e
ošumelý výraz, ktorý by zod· 
povedal danej situár.ii. Zo só
listov zvlášť vyniká Mirka 
Bra dová v postave Elišky, ako 
Markéta sa uviedla veľmi ná
dejne Daniela šounová. Tiež 
predvedenie jednoaktovky Vi
téma 'fJlodka pt•esvedčilo o bez
prostrednej pôsobivosti dielka, 
ktoré je v poslednej dobe ako
si neprávom . obchádzané. 
Zvlášť zauja l hosťujúci Josef 
Klán (Janek )_ Osobitým tem 
brom sa výbDrne dopliiova li 
Daniela šounová ako Lidunka 
a Amálie Braunová-Kadlčíková 
a ko Veruna. Režisér Emil F. 
Vokálek celkove dobre vysti
hol naivitu d eja, aj keď je 
škoda, že do zborových scén 
prenikla míe!>tami. veľkoo.perná 
bombastika. 
Skutočným obohatením dra

maturgie slezského divadla 
Zdenka Nejedlého v Opave bo
lo uvedenie Meyerbeerovej Af
ričanky. Opavská inscenácia 
potvrdila, že Meyer beer vytvoril 
výraznú etapu vo vývoji Gpe
ry a hoci počíta ako väčšina 
r omantikov s účinnými drama
tickými efektmi, vie ich vždy 
funkčne zapojiť du celkového 
kontextu diela. Ziar, podoba 

(ll.) 

opavského naštudovania nebo 
la najšťastnejšia. Táto opera 
predsa len vy~aduje veľké ja 
visko a bohatým scénickým a
pa rátom a aj ked' .obaja insee· 
nát-ori - dirigent Oldfich Bo 
huiíovský i rež isér Jlf! Mefin
ský si zrejme uvedomovali 
špecifi ~nosť Meyerbeerovho die 
Ia, výsledná podoba zostala na 
pol ceste. Zo sólistov si naj
väčšiu pozornosť zaslúžila E
mílie Žáková v postave Seliky, 
ktorá ako spevácky, tak aj vý
raz<~~vo vytvorila postavu čer

nošskej princezny so vzllc 
nym pochopením pre meniace 
sa 11olohy tejto úlo·hy. Tiež Pa
vel Stejskal ovládni dt•ama
ticky vypätú partiu Nelusca s 
patričným zaujatím. Ale úslred 
nú postavu Vascu de Gama sa 
nepoda·rilu obsadiť vhodným 
interprétom a ani Helena Klaš
ková nezvlátdla koloratúrny 
11art lnez bez ch}•b, aj keď 
aspoň 11redstavitefsky, vyzne la 
[IOstava presvedčivo. 

Oblasť národnej klasiky ho
la v Opave obohatená nový•Jl 
n aštudovaním Smetanovej Hu
bičky, ktorá sa vždy po určitej 
dobe vracia na našu scénu. Re
ž isér Oskar Unhart znovu pre· 
svedčil o svojich bohatých 
skúsenostiach v interpretác ii 
Smetanovského repertoáru. Díj
raz polo·žil najmä na indivi
dualizáciu postáv, tiež zboru
vé scény získali neobyč ajnft ž i
vosť a tak opavské naštuilo 
vanie charakterizovala spon
tá nna bezprostrednosť. Ze SIIP.
váckych výkonov SJIO nteiíme 
aspoň J. Vidlái'ovú 1 Vendulka l 
a f- Jandu (Lukáš). 

Na s,cénu Slezskéllo divad la 
sa znovu dostala tiež Madame 
Butterfly. Jedno z hlavných 
diel G. Pucciniho. Opavské 
predstavenie dosiahlo predo
všetkým v hudobnej interpre
tácii prekvapujúcu úroveií. 
(Emil Kfepelka -· šéf 011ery ). 
Zato relisér Jii'í Mei'inský sa 
uspok·Ojil skôr s . ilustráciou 
príbehu a tak vystupovala nie
kedy do popredia sentimentali
, ta na ft kor opruv.dive j drama· 
tičnosti. V titulne j postave •lY
stihla J. Vidlái'ová s úspechom 
dral!laticky vypäté sc~ny, v jej 
koncepcii však chýba viac ci
tovej bezprostrednosti a naiv
ného JIÔvabu. J. Rada ( Pinl{er 
ton l nie je sice farbou hlas u 
predurčený pre Pucciniho š týl, 
no podal vyro,vnaný výkon. 

Tiez Pucciniho Toscu patri k 
titulom, ktoré dokážu v kaž
dej dobe naplniť divadlo. Na 
priek tomu však nebol tento 
titul vybraný s rozvl!h{)u už z 
toho dôvodu, že krátku pred
tým bola inscenovaná Madam 
Butterfly. Ale samotné uvede
nie Toscy bolo vcelku úspeš 
né . Dirigent O. Bohuňovský s 
režisér om J. Mei'inským pod
trhli predovšetkým s trhujúcu 
a tmosféru diela a kládli dôraz 
na pôs obivú hudobnú charak
teristiku postáv. 

Massenetova Manon sa obja
vuje na našich scénach už po
merne zriedka. ·Jej posledné 
naš tudovanie v Státnfm divadle 
v Ostrave znovu potvrdilo, že 
ide o dielo pre vývoj opery 
závažn é. V ostravskom hudob
nom naš tudovaní vychádzal 
Václav Návrat z výnimočnosti 
deliká tneho sJ.ohu skladate.ra, 
orchester h ýril jemnými zvu
kovými odtieňmi a vystihoval 
neustá le sa meniacu náladovú 
a tmosféru . .Zlaľ, vel'kým skrá
tenhn diela sa por ušili propor 
c ie opery. Ináč vš ak inscená
cia Ma non znovn presvedčila o 
zmysle r ežiséra Miloslava Ne
kvasila lll'e slohovú čistGtu a 
dílkladné prepracovanie herec
kých akcií. V predstavení do 
minovala tlredovšetk~m V. No
vá ková, ktore j krehký hlaso · 
vý materiál vystihuje charak
ter hrdinky rovnako ako sen 
z itivny herecký prejav. Hosť 
V. Krcjčl:{ (des Grieux l doká
zal svoju disponovanosť pre 
š týl francúzskej lyrickej ope
ry. Rudolf Rouček 

Nevšedná 
humoreska 
"Konečne máme aj sloven

skú komick ú operu !" - oo
mys lel s om si, keď som ottcilá 
dzal z posledne j generálnej 

skúšky .f er e nczyh o Nevšed ne ! 
llu nwr·esk y v košickom S tát·· 
nom cl ivaclte. Nie že by som 
nevedel o n ieko!kých pokusoch 
v tomto- ž(ll1rí; He však neboli 
úspešné, a lebo dokončené. 
A tak tr valo temer 20 rokov 
od pre miéry prvej slovenskej 
m oderne j opery, kým sa na ja
visku objavilo dielo, schopné 
I' OZOSill iäť OIJeCul1StVO a USP O· 
k ojiť hudobných kritikov. Ve
ru, slúžit rahket múze je ver
m i tažká vec i 

Pruvcla, nemožno v tejto sú
vislosti n epr ipomenú (. že Fe
renczyho bu ffa lllH I~ už v mi 
nulom roku svoju r ozhl:.J<;Ovú 
premié ru - n a rozlúčku s nir.
ko!koročným šéfovským pôso
benfm v symfonickom orchestri 
bratislavského rozhlasu ju pr 
votr iedne nahra l (v mm10 i 
s tereov.er zil l Dr. Otakar Trh
Uk. S veľkým potešením som si 
ju n lekofkokrilt vypočul 
prizná m sa vš al{, že až do ko
š ického naštu dovania som ne
bol úplne presvedčený o je j 
javiskovej nosnosti. Poklada l 
som ju za icleá lny pr1pacl roz
h lasove j ope ry, vhodnej i pre 
te levíznu inscená c lu . Pochybo
val som vša k o je j úspechu 
v d ivadle. Prečo? 

Ne všednlí humoresk a je to
ti ž - z h tadiska svojej vý
stavby - predovšetkým kon 
verzačnou komécl lou. Lfši sa 
síce od svo jej č inohern e j 
pred lohy - Mŕtvej tety Curta 
Goetza - väčšími vetnými cel
i{am l. a le fabulačných momen
tov, vyžad ujúcich si javiskovO 
akciu, m a dosť poskromnP.. 
Ok rem prikomponovanéllo úvo
du a záverečnej fúgy zachová
va v podsta te pôdorys čino

l'lry - umocňu je h o slce n é
pad ltou hud bou, tá však m ies
tami svo jou hustou inš trumen 
täci Oll sťažu je zt·ozumlteľnost. 
Lež pr á ve v Koš iciach sa u 
kií zalo, ako veľ'a zálež1 od in
te ligencie a n ápadltostl reali
zátorov - r ežiséra a dir ig en
ta predovšetkým. 

Skôr vša l<, než pr.ejdem na 
s tru čnú charalí ter istiku ich 
práce, dovo.Tu jem s i predoslat 
dva odstavce o Ferenczyho o
pernej prvotine "an sich" -
ne možno· predsa predpokladať, 
že · všetci čitatelia Hudobn ého 
života počuli spomfnanú je j na 
hrévku a teda d ielo pozna jú. 

De j Nevšednej humor esk y s u 
octohráva v s lovenskom ma lo
me~ lskom prostredi [ tek clá 
verne zná mom napr . z d ie l 
lanka Jesenského ] ; {{rú tt sa o
lw lo dell i!:stva po sestre hlav
né lw " h t·dii1Lľ: , ; typického clo
má ce ho cle·spotu - gymnaziá l
neho profesora, s tále mOI·a lí 
zu júceho a ty ranizujúcello: má 
pr ipadnú ť jell a naj~taršej cl cé
.re pod podmienkou, že s11 sta 
ne do svo·1!ch sedemn ásti ch ro
kov matkou n emanželského 
di eťa ťa - je to pomsta nebo
he j za to, že ju brat pred 
t•okmt vyhna l .z clomu, pretože 
sa je j narodil nemanželský syn. 
Vidin a desaťtisfcov dolá rov 
začne rozv!klávať "skalopev
né" zásacty pána profesor a -
na r flža však na od por jeho 
ešte rigoróznejše j m a nželskej 
pol ovičky. Situá cia · sa čoraz 
viacej zamotáva, keď sa objaví 
n esm e.lý n á padn!k n ajstar šej 
dcér y - konči však nečaka
ným rozu zlením, pr i k torom 
"ostáva sýty vlk l ovca ce
tá". 
. Hudba opery nadväzuje na 

Ferenczyho tnštnunentá!ne vo
k á lnoinštrumentá lne diela je
ho posledn é ho desaťročia. 
Str tecla dve polohy: parodicko
gr otesknú a lyr ick ú ; nechýba
jú však ani mies ta účinných 
dramatických gradácií (prav
da, zväčša s ironickým pod
textom)_ Tieto dve p olohy u 
kazujú z·r e jme schvá lny rozdiel 
autorského pr!stupu 1< zh ud ob
i'lovan lu : v lyr icl<ých m iestach 
sa so svoj imi hrd inam i viac
rnenei stotožľi ujH . inak sa však 
na ntcb d iva s odstupom, s 
.. nadhfadom" . Celou oper ou -
pod la Ferenczyho slov v bul
letin e - prebieh a v r ozmani 
tých var ic1ciiich motív ·r.ávet u 
( as! na spôsob mot!VLt vlny v 
janáčkovej Je j l)astorkyni 1; 
viičšie hudobné plochy vznikn· 
jú pomocou ostimH. Rozkošní' 
je z.ilverP.čná fúga s fOzmar
ným text om - ide o typlck(J 
.. kla i'lačku". 

Inscf)nác!a Nevšedne j humo 
rcsl< y je v pr vom r adf) rl in inn• 
nevšedne j lnvenčnej a p remys 
ienef práce reži sérky Drahom! 
t'Y Barglí r ove j. Dok áza la pr i
n i es t' také obrovské množstvo 
u[tl)íltlov . že sa n n jav is ku te 
mer ustavl [;ne niečo d ialo -
v zhode s je l z·lutBrom sclw1il
ne hyperbolizovať frašl<ovitost 

situác ie; pr ikom ponova lél rlo
lwncu krátku expozlclu - u
l<ázala v nej šibalstvo pr oCeso
rových deti, neskôr plne r oz 
vinuté v skvele r ozohrane j scé
ne spoločného obeda , zakonče
nej prvotr iedn e organizovanou 
bitkou a všeobecným zmatlwm. 
Záver.ečnú fúgu však výrazn e 
od líšila - velm i správne v s ú
lade s predloh ou - zvýrazne
n1m je j koncertného charakte
ru : nechala ju spieva ť pr i pul
toch za obrovským rámom 
[č!m vzn ikol veľmi IJO:larený, 
doslova živý obraz). Výbor
ných pomocnlkov n ašla vo vý
tva rníkovi Lad islavovi šestina
vl - navrhol otáčivú scénu s 
tr om! pries tormi, vhodne strie 
danými - 11 lwstymií rke Ste-
fá n ii Jurášovej, - výtva.rrrá· 
zložka výrazne vykreslila 
"nóbl" prostredie r odinné ho 
domu .,strednej zámožn ej 
vrstvy" pr vej polovice 20. sto
ročia u nás. 

Neme n ej slov ch vály n.ež in
scenátori si zaslúži šéf opery 
Ladislav l-loloub Hk za veľmi 
dobré hudobné n aš tud ovanie: 
neľahká pa r titúra bo la zvlád
nutá su verénne, s citlivým o
hladom na možnosti spevákov 

ich perfektné zvládnut ie 
par tov je t iež v prvom rade 
výsledkom práce clir lgenta (a 
samozrejm e korepet!torov V. 
Tichého a š. Gajdoša l- 1-Io
loubek má na ookon hlavnú zá
sluhu na javl.skovom uveden í 
d tela - a na to s a n esmie za
budnúť: vecr uviesť novinku v 
čase permanentnej návštevníc
kej k r fzy je zna čne riskantné. 
Domnievam sa však, že m !m o
r la cln e srdel':né pr ijatle košic 
l{ým obecens tvom veštf n ielen 
rad pekne n avštívených r epr!z, 
ale i per spek tlvne n aš tudova
nie na Iných scP.n ach v Tepub
llke. 

Nemožno však oblsť ani 
chu ť .a zanietenie os tatných 
košických umelcov, k tor í 111aj ú 
na celkovom vyznen1 . Nevšed
nej humoresl<v nema lý pod iel. 
Na pr vom mieste treba spo
menú ť Lad islava Neshybu, kto
r ý obdaril svojll o gymnaziá l
neho p rofesora celou stu pni· 
con výrazový ch prostriedkov, 
a Máriu Adamcovú, s tel.es -
11ujúcu jeho u pätú ž0nu - je 
to všestranná herečka ! Poda
r enú figúrku žoviálneho, tro
cha nahlúpleho. m onsignora 
zosobn il Ladislav P'a čaj . Dvo
Jicu mi len cov predstavovali 
Stanislav Martiš a Bo·žena Ha
nák ová - obaja ukázali zmy
sei pre drobnokr.esbu. Lož i 
osta tn!' účin ku j úci - vč!tane 
detských externistov - "za
padli" výborne do kolotoča 
m\piidlte j ins~ enácie. A l.él l< mi 
nezos táva na závet· n tč Iné, 
ak.o im všetkým - a na jlllii 
a u tor ovi ú primne. zablaho-
že·la ť . Igor Vajda 

Pucciniovska 
etuda 

Pre.d Ferenczyhn Nevšednou 
humoreskou uvá dza košick á o
pera v Jlrve j časti večera Pucci
nibo je!lnoaktovku Sestra An
gelika. Všeobecne sa tento ti
tul pGvažuje za najslabšiu časť 
Tt•iptycbu. Myslim sl, že na 
príčine je dramaturg ická s tav
ba diela. Lebo k ým Plášť je 
nnozaj natura listickon drá mou 
trojuholníka v skratkr. 1 Gian
ni Schicchiho ne tre ba defino 
vať, Jlreto:le je jedno u z naj
vydarenejších komických opier 
vôbec) - Sestra Ang eliku je · 
iba etudou. Absolútne jej chý
ba vonkajš í konflikt (ten sk ôr 

obsahuje predhistória 
a prvá časť opery je 
žánrových výjavov. Až 
rei časti .dostáva dielo 
tický náboj vo forme 
nej vnútor nej d 
snahou nájsť 
zrútenia sa životného. 
pevnou, poslušnou v 
boha, v iaho :r.ák ony. 
pre dramatika -fHozofa , 
ním nebol, a tak 
expresívne zobrazenie 
ných chvíľ nešťastnej 

ky, ktorá nachádza 
samovražde. .Ziadna 
žiadne nábožensk é f 
nie, o ktorom sa v 
s touto operau rado 
skôr parafráza 
tragédie Butterfly. 
tentokrát miesto "ja 
xotiky · rovnako 
pochmúrnym, d u sným · 
dím ~enskélltí kláštora 
násteho· storočia . Nic 
dráma, Ang elika nemá 
ho llrotihráča, ani · 

· ex,pono:Vaná postava 
nepredstavu je v diele 
zástoj, než aký ma J (l 

starog~·éckej tragédii ( 
·né ·' jé iba to, že 
známi snn·ť syna). Je to 
matický monológ. Tomuto 
tried.eni n zodpovedá i 
faktúra opery. Od 
a vyrovna ného toku 
žánrových scén, cez 
lyriku Angelikinej árie, 
kávajúcej smrť syna, 
extaticky vypäté pasáže 
likiných predsmrtných 

Režisérke predstavení 
Bargár.ovej sa podarilo 
ditým aranžmán 
notvárnu a ensemblovo 
uú prvú časť opery, v 
monologickej, spuliehala 
na hlavnú predstaviteľku. 
nu Angelikiných vízií u 
la v účinku takým 
jednoduchým pros 
ako je nepravide lný 
ne. škoda, že tieto 
ako aj celá . insce nácia 
priam amatérske sviete nie. 
perbnlizovaný duševný stav 
možno predsa znázm•iíovať 
mocm1 pohybujúcich sa 
ných svetelných 
mer všetky fázy insee 
nasvietené r ovnakou i 
- kde zostala pre 
typická pochmúrna 
v čom sa odráža jeho 
sio.nlstickli zložka? 

Zdber z košickef lnscendcle opery 
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Nemám rád stíťaže v umeni, siami preš lo už 5602 kandidátov miesto, to však nebolo dotované 
lebo "prvenstvo" v ume ni nie je zo 73 luaj!n. Dosial sa udelilo r.enou. 
vyjadritelné metrum! a sekunda· 103 prvýcl1, 273 druhých a 76 tre 

Nemal som možnosť zú častnil 
su na každom podujat! tejto sú 
taže, lebo som pricestova l až na 
r.učiatku druhého !<Ola . Okre n: 
toho niel<toré súťaže sa odollrii 
va lí súbe2ne. V st1·edu 1. ok tóbru, 
teda práve v deň, ked sa kona l 
ve rejný koncert flautistov a spe 
vál<av, hosťovala Lyons l< á openr 
s Rameauovou I:' Lateé v ženevskom 
opernom divadle [koncertým 
majstrom [,yonskej opery je Milan 
Bauer, ktOl'Ý tieZ hosťoval v Ze· 
ueve) , 

mi a aj preto, lebo doménou ·treb cien. V tomto roku · sa p t' i 
umenia je naše vnútro· a nie špor- hlásilo celkove 276 uchádzačO\' 
tové ihrislw. V!ťazstvom umenia z 34 krajin, z ktorých 185 prlpus 
je miera jeho int!mneho a trva· t!li ku sklÍškam a 48 k verejným 
lého účinku a. nie vedomie, že súťažým výkonom. Konkurzy pre· 
stoj i na prvom, druhom alebo tre· blehati v paláci Reynard, na l<an· 
ťom mies te. Naprie !< tomu sa pre· zervatóriu a vo Victoria-Hall. 
vádzalo umelecl\é súťažBnie uz Pred verejnosťou sa hralo tba po 
v stredovel\u . A Iste sa budú ko- vylučovacom kole, na tzv. vere j· 
na ť súťnže aj v bud úcnost!, lebo ných finálnych konkurzoch. Gala 
sú ne.oddellteJným článkom vý- l<ancert uzavrel súťaž, pričom sa 
voja; pL'iLH1sajú nové impulzy a slávnostne odovzdávali ceny za 
podnety, o čom som sa osobne pr!tomnost! čestného komitétu. 
presvedčil pri pobyte na ženev- Organizačným vedúcim v oblasti 
ských kon ku rzoch. Zenevsl(á sú- umeleckej bol prezident komitétu, Verejné finálne konkurzné kon 

certy boli zaujfmavé a svedčil i 

Ž 
čiastočne o vysokej úrovni. Prvý 

N 
z týchto koncertov bol koncert 

E E~ 
kontrabasis tov. Okrem spomtna
ných lau reátov mal! ftčinkova f 
ešte ďalš! dvaja účastníci. Ak sa 
dobre pam!ltám, zúčastnili sa len 
laureáti s Ecclesovou a Spronge-

69 
lovou sonátou a s Dragonettiho 
koncertom. Bulharský kandidát 
vynikol spevným p rednesom, kým 
jeho .súper z NSR získal úspech 
v!lčšou techn ickou pripravenosťou 
a vyváženosťou. Ten to koncert sa 
konal 29. septembra poobede. Ve· 
čer toho Is tého dil.a súťažili pia-

taž má už svoju trad!ciu. V tomto 
rolm oslavujú ženevské konkurzy 
svoje tridsiate výročie . Každý rok 
sa stretávajú mlad! umelci s .cie· 
lom merať svoje sily v umeleckej 
interpretácii v hre na niektorý 
nástroj, pričom sa každý rol{ me
Hla súťažiace disciplfny. Oficiálny 
názov súťaž( je Concours interna
tional ďexécution musicale 
Genéve [Medzinárodný konkurz 
výkonného hudobného umenia). 
Ako z názvu vyplýva, obsiahnu 
ženevské sútaže, založené r iadi· 
telom konzervatória v Zene.ve M. 
Henri · Gagnebinom len Interpre
tačnú časť umenia. Súťaží sa 
zúčastnili a ko lmndidáti mnohí, 
dnes velmi známi hudobn!ci, ako 
Georg Salt! 1942, Wolfgang Sn
wallisch 1949, Maria Stader 1939, 
A. Benedetti-Michelangeli 1939, 
Auréle Nicolet 1948, Michel De
bos! 1961, Friedrich Guida 1946, 
cľalej uvediem v krátkosti len 
n iekoľko mien ako Teres a Stich
Randall, Antonio Janigro, Martha 
Argerich, Ladislau Konya, Walter 
Berry, Alexander Jenner a mnohí 
!ni. Snaha po objektivite a dobrá 
vôla namiešať do kritérif aspekty' 
osobné alebo politické, s tupňova1i 
autoritu súťaží. ženevskými I<Omi-

dirigent Roger Vuataz. Slávnostný 
lwncert dirigoval nástupca Ernes· 
ta Ansermeta, Samuel Baud-Bovy 
za účinkovania Orchestra román · 
skeho Svajčiarsl<a, sólistami bolí 
vybran! . laureát i. 

oisti, z ktorých sa u rhiestnil, ako 
vieme, Jen Ch rist!Ím Zacharias. 
Oila 30. septembra veče r sa lwnal 
cľals! ((oncet·t pian istov, na kto 
rom sa zú častnil okrem vlťaza 
Eflera aj kandidát z Francie a 
kandidátka z Pofska. Odpoludňaj
s! koncert v stred u 30. septembra 
bol súťažným koncertom čemba· 
listov, večerný koncert, ako sme 
už spomfnali, bol venovaný súťa· 
žiacim v hre na flautu a spevá
l<am. Koncert sprevlldzal Orches
ter románskeho švajčiarska pod 
vedením d irigenta Samuela Baud-
11ovy. Najvil čšfm dojmom zapOso
lJ!li flaut isti Chang Kook Kim a 
Guy Cottin, ktor! interpretovali 
striedavo Ibertov koncert s impo· 
nujúcou muzikants lwu vervou. Na 
záverečnom koncerte účinlwval i 
laureáti , k torých som spomínal: 

V tomto roku sa sL1ťažilo 
v s peve, ako aj v hre na čembalo, 
na k l.avirl, flau te a na kontra· 
base. Tretie ceny bol! v tomto ro· 
ku zrušené a prvá cena bola ude· 
lená len za spev a ldavir. Prvé 
ceny iných kategórií boli preme 
nené na druhé ceny. Hráčom n~ 
čembalo nebola udelená žiadna 
cena. 

Prvé ceny dosiah li zo spevu 
!one l Pan tea [Rumunsko), Joo 
Yeon Lee (Južná Kórea) a z Ida 
víru Peter Efler [ RaklÍsko). Dru· 
hé ceny dostali Maurice Brown 
[Kanada ) a Chr istian Zacharias 
[NSR) z klavíru; z flauty Guy 
Cottin [Francúzslw) a Chang 
l<ook Kim (Južnú Kórea). Druhli 
cena bola udelená nas ledujúcim 
Kontrabasistom: Gtinter Klaus 
[NSR), Andrzej Kalarus [Polska l 
u En čo Raduchanov [Bulharsko). 
Bratislavský účastn!k, kandidát 
súťaže hry na kontrabas Milan 
Sagát, absolvent VSMU, člen SF, 
z 35 (lčastníkov obsadil šieste 

Chang Kook Kim, Guy C.ottin 
( flauta), Peter Efler (klavtr), 
ktorý hral Brahmsov cl moll kon
cert, Andrze j Kala rus [kontrabas l 
hra Dragonetiho, dalej lone! Pan· 
tea spieval áriu Leporella a Joo 
Y.eon Lee s áriou Ah, Perfldo L. 
v. Beethovena. Týmto záverečným 
I<Oncertom, ktorý odznel v sobotu 
4. októbra bo-la sú ťaž, ktorá za· 
čata 25. septembra, uzavret<i . 

, ) án Albrecht 

\. ------.-·-

Berliozova opera .Trójania 
v Londýne 

Londýn veľmi dôstojne uctil sté výročie smrti 
íranc(lzskeho skladateľa Berlioza uvedením jeho 
diel. Snaha vyzdvihnúť Berliozovu reputáciu nie je 
v tejto časti sveta nič nového. Nadšenie pre Ber
lioza r ovnako ako s ama j eho hudba sú vrcholne 
očarujúce, ale súčasne vyčerpávajúce. A vskutku, 
prastarý problém sa netýka očarujúcich kvalít veľ
mi veľkej a krásne;j Berllozovej hudby, ktorú ne
pochybne produkoval, ale spočíva v tom, čl tent o 
efek t je alebo nie j e zoslabený množstvom pasáží, 
často kompletných celkov, ktoré znejú zvláštne, 
mnohokrát rozmarne a ktoré koniec koncov pôsobia 
vyčerpávajúco. 

Tento problém bol veľmi zjavný v mesiaci októbr i, 
keď kráľovská opera Coven t Gar den uvied la Ber
liozových Trójanov prvý raz od roku 1960 kom
pletne a prvý raz kompletne vo f rancúzskom origi 
náli. Anglická tla č bola úplne jednomyseľná vo 
chvále Trójanov ako majstrovského diela na jvyš
šieho stupňa, čím chcela napraviť predchádzajúce 
znevažujúce a často urážajúce súdy. Názor, že Tró
j ania môžu byť iba nedokonalým dielom, sa neobja
vil. Napriek tomu som pevne presvedčený, že. im 
skutočne čosi chýba. Opera má s íce veľkosť, vzne · 
šenosť a vzbudzuje úctu. ale to z . nej ešte nerobí 
dobrú operu. 

Berlioz už od mladi nachádzal inš pir áciu vo Ver
glliovej Aeneide. Klasické a romantické koncepcie 
hudobného výrazu podnecova li v ňom akúsi d voj 
hodnotnosť, čo b P.zo sporu prispelo k formovaniu 
jeho hudby, j ednej z najol'iginálnejších, akú pozná 
me. Ale v Berliozovom prípade t á to "dvojhodnot
nosť" pôsobí skôr nepriaznivo ako podnecujúco 
Berliozovou snahou v Trójanoch bolo prelínanie k la
sického s t'Omanti ckým, a to je p ráve snaha, ktorH 
sa zdá byť absolútnym nonsensom. 

Skladby, ako Faustovo prekliatie, Rekviem, Ro · 
meo a Júlia, a predovšetkým Detstvo J ežišovo sú 
m a jstrovskými dielami hudobnej tvorby a ich menej 
bezprostred ne zaujímavé pasáže sa akosi s trácajú 
v celkovej koncepcii. Nemožno však to isté pove
uať o Trójanoch. Prvé de js tvo, pozostávajúce 
z dvoch obrazov, má názov Obliehanie Tróje . De j je 
dostatočne príťažl i vý, čo však nemožno povedať o 
hudobnej časti. Zaiste je množstvo momentov, po
tvr dzujúcich veľkosť impresívneho génia, ktorého 
snaha uplatniť intelektuálne vlohy neprospela hu 
dobnému prejavu. Cassandrino var ovanie pred zni
čením Tróje, vtiahnutie dreveného koňa do oblie 
hanQho mesta, zjavenie sa Hectorovho ducha pred 
Aen.,asom v jeho spálni - to sú momenty, ktoré 
podni etili Berlioza vydať zo seba to na jlepšie, čo aj 
u robil. Výsledkom však je, že po začiatočnom im
pd.tanAnom vs~upe do týchto vznešených a nesku
toiín9~h svetQv sa ~ovek zrazu ocitne vo svete 
skutočnom. Naše sklamanie sa' začína vo chv!U, keď 

si nedostatočne zacmame uvedomovať skutočnosť , 
že naše zmysly sú ešte oslnené výjavmi zo začiatku 
opery. 

Prvé de jstvo, Obliehanie Tróje, t rvá necelé dve 
hodiny. Hudba druhého a najdlhšieho ue jstva opery, 
Trójani~ v Kartágu, znie pr it·odzenejšie ako čokoľ
vek predtým. Hudba prvého obrazu, ktorý sa odo
hráva v miestnostiach paláca kráľovnej Dido, n ie 
je jba lahodná. J ej brilantná úroveň sa stotožňuje 
s najlepším, čo Berlioz vytvoril. Dido je najľudskej
š ia zo všetkých postáv a jej hnev a utrpenie s(l 
vášnivé a oslňujúce. Dido je aj pred aj po s tret
nutí s Aeneasom a so svojou s estrou Annou po 
každej s tránke postava pr irodzená. Druhé de j stvo 
Trójanov sa s talo najpopulárnejšou časťou celého 
diela jednoducho preto, že Dido sa z javuje ako veľ
ká tragická hrdinka opery v najlepšom slova zmys
le. Aeneasov príchod - preoblečený za námornika 
- do Kartága a jeho zamilovanie sa do kräľovnej 
mä nebývalú, prvotriednu úroveň. A zjavenie sa ba
letu pri t e3to scéne predstavu je vrchol. Aeneasov 
osud, ako sa dozvedáme, je predurčený. To je tra
gédia príbehu a t o je t r agédia, ktor ú Berlioz ne 
dotiahol do dramatickej polohy. Po peknej, ale málo 
originá lnej záhradnej scéne prinášajú Aeneasovi. do 
mov s právu, že musi opustiť Kartágo a Dido. Na
priek pokusu, ktorý som urobil, sledovať všetko 
vn!mavo a reflexívne, nezbavil som sa pri tejto 
časti nudy. Vo chvili, keď Dido mala rozhodnúť 
o svojom vlastnom osude, j e hudba sama osebe hl ·· 
boko do j!mavá. Ale toľko predchádzaj úcich sk la
maní nedovoľuje iné, ako urobiť záver, že celkový 
dojem nebol uspokojivý. 

Predstavenie v Covent Gardene viedol Colin Da 
vis, nadšený prívrženec Berlioza. Keď som ho po
ču l , bol však skôr zdržanlivý. Josephine Veaseyová 
spievala .Dido (Janet Bakerovi\ ju dvakrát zastúpila, 
ked' bo la chorá ), Jon Vickers bol Aeneas, Anja Silja 
oola Cassanclra a Heather · Beggová spieva la Annu . 
Chcem sa vyhn(lť detailnému komentovaniu pred
stavenia a brilantnej produkcie Minosa Volanakisa, 
ako aj vynikajúcej scény a kostýmov Nicholasa 
Georgiadisa Možno je to flagrantné porušenie po 
vin nosti hudobného kritika, a le posudzovať inter
p retačné hľadisko by presahovalo možnosti tohto 
listu. Pokúsil som sa tu zaujať voči Berliozovi po
stoj, poznačený jeho výnimočnosťou, ktorú však nif' 
je dosta točne badateľná v tomto di ele. Pokús me sa 
pochopiť, aký dt·uh fenoména bol Berlioz. Osobitosť 
jeho hudobneJ osobnosti sa často zdôrazňoval a ako 
príznačná pl'e pochopenie jeho génia. Teda zdôl'az
nime to a j my, a vyhnime sa Berl iozovi aspoň nn 
pä ť rokov. Potom sa k nemu môžeme vrátiť ušami 
a mysľou osvieženou ďalšími štúdiami, ktoré nám 
možno vysvetlia Berlioza uspokojivejšie. 

Ronald Weitzman 

Bucl_apeštionsko 
mozail<a 

Prísť do hudobnej Budapešti na týždeň - to je vlastne 
ako nic, ako - lacne povedané - kvapka v mori, ktor é ne
možno preplávať pre málo fyzických síl i času . Navyše sa 
človek musí zmierit' s tým, že uvidí t o, čo práve beží, na čo 
stí lístky, nič sa dopredu nedá vyberať - najmä, ak si str o
chou ľútosti uvedomí, že tu mal byť na Budapeštianskych 
hudobných týžd1~och (co je akcia asi podobného druhu, dTco 
Bratislavské hudobné slávnosti) , kde sa zišla cel á hudobná 
Európa (pravdaže - v prvom rade interpretačná ... ). Prišla 
som do Budapešti - vďaka komplik áciam a dlhšiemu vyba !.· 
vovaniu vysielacieho orgánu - práve v posledný deň spomí
IWného festivalu. Vystupovali V iedenskí filharmonici, lístky -
podobne, ako napríklad na Pražskej jari - boli vypredane 
mesiac dopredu, a tak som nemala ani najmenšiu nádej po-· 
čut' tých . o ktor ých legenda hovorí samé superlatívy. Mala 
som však to, čo sa zvykne nazývať šťastie . Zostavila som si 
týždenný program tak , že som nemala voľné nielen večery, 
ale ani predpoludnia. Veťká starostlivosť mojich hos·taeiov -
maďarského Ministerstva školstva a kuUúry (pre mňa steles'
neného v skutočne pozornej sprievodkyni pani Marte VinTco·
vej), interes o slovenské hudobné d ianie zo strany maďarskej, 
určit é styčné body - ale aj r ozdielny názor či prek vapenie 
z úspechov ich T!udob11e j pedagogiky, rozhovory s maďarský
mi hudobnými činiteľmi - no a pravdaže, cellcom nehudobné 
zážitky z budapeštianskych obrazární: t o bol približne pro-· 
gram a náplň siedmich maďarských dní, ktoré mali mať pô-· 
vodne celkom iný - festivalový účel. 

Zhodou olcolností som po bratislavskej premiére ( 1. novem
bra) muzikálu West Side Stor y uvidela /meď o dva dni nato 
( 4. novembra) star š iu budapeštiansku inscenáciu tohto die1a 
v známom Operett színház (Operetnom d ivadle) . Okrem Bem
-~teinovho diela beží tam samozrejme slávna čardášová prin
cezná, My Fair. Lady a muzikál K. Lendvaya Knock out . Je 
zaujímavé porovnať čerstvý bratislavský zážitok zo skut o,qne 
výbor nej inscenácie s inscenáciou pochopenou značne odliš
lle - ak v ničom inom r ozdielnu, tak v temperamente určite. 
V sebe som si 11ašla pre toto predstavenie osobité pomeno-· 
vanie - Story s paprikou . . . Osobité j e však samotné réžijné 
poňatie. Dve chuligánske bandy Zralokov a Tryskáčov sií. 
skutočne veľkomestskými nenávidiacimi sa skupinami, hlavní 
predstavitelia sú menej uhľadení a ni e t ak lyrickí (intel elc·' 
tuál n i? J ako v bratislavskom poňatí, celá budapeštianska 
inscenácia má v sebe horkosť a trpkosť ne'wyorslcých bludísk 
predmestia, k toré aj keď predmestím doslova . n ie je, predsa 
sa na míle uzďaľuje ideálne j preds tave Amer iky. Scénq j e 

· zos1·avená z komplikoacmých Tc.on!itrukc ií ( ináč - šťastnej}ie 
· oýt varne rie.~e11á ako v Bratislave), ktoré akoby ·.symbolj

zovali čosi zo ' sveta hrdinov, ži júcich na perif érii života a 
v bludiskt< ideálov · i hodnôt. čo ma prekvapilo na tomto 

· predstavení - a pri čom som si súčasne uvedomila T<:vality 
bratislavského súboru - je hlavne baletná zložka muzikálu. 
Budapeštianska inscenácia sa opiera o baletný súbor, vetct 
účinkujúcich protagonistov j e pasívnych a pr izerajúcich sa. 
Bratislavská inscenácia j e pohyblivejšia, stmelenej šia vo vý
k onoch, vyrovnanejšia v celku. Čiže klady i zápory, ueci 11f!
diskusiu, ale napokon - jedinečnosť umenia spočíva práve 
v neopakovat etnosti a vždy v novom hľadaní i stvárnení. ' . 

Od muzikálu musím trochu 1ľes[írodo prejsť k ope,re -
spomínala som tlŽ 11áhodne zostavený program môj ho po
bytu, a tak .~om hneď na druhý večer videla a počula v Er
kelovom divadle Beethovenovho- Fidélia. Hlavnú postavu spie
vala Mátyás Mária ( Leonóra), Florestana st várnil Ko ron dy 
Gyorgy, Pizarra (ináč - najkvalit(lejšie predvedená p'ostava 
po sťránke speváckej ) Pal6cz László, E'ernanda Já nosi P ét er 
a Marcellimt Erdész Zsuzsa. Priznám sa - aj keď som týmto 
tvrdením trochu prek vapila maďarských hostiteľov - ' b~la 
som sklamaná výk onmi spevákov i mŕtvou. atmosférou pred
stavenia, postaveného na staticke j r éžii a nie veC mi kvalit 
nom výkone orchestra. Jediné, čo skutočne zaujalo, bola scé
na, vyr iešená zo šedých kvádrov, dát?ajúcich spolu s ' tma
vým osvetlením pochmúrny a .t ragický ráz predstaveniu, 
zjasnenému aj po spevácke j stránke iba záverečnou zborovou 
scénou. Isteže, z jedného predstavenia nemožno ustldzovať 
na celko vy . stav operného života, a preto týmto stručným 
hodnotením končím svoj kratučký pohťad na bu.dapeUianske 
operné javisko. · , 

V Zeneakadémii, kde sa sústreďuje maďarské vysoké hu
dobné školstvo, bývajtí. aj koncerty bež11élto abonentného cyk
lu. Tu boli aj akcie Budapešt ianskych hudobných týždňov (iba 
najviac navštívené podujatia sa konajú v Erkelovom divadle, 
ktoré pojme vy8e dvetisíc divákov). V priestoroch Hudobnej 
akadémie som bola aj na koncertoch Maďarského štátneho 
orchestra, 'ktorý uviedol v prekvapujúco dobrom naštudovaní 
Lutoslawského Mal ú suitu, Beethovenovu II. symfóniu ( d iri
gent Mura Péter) a lll. Rachmaninovov klavírny koncert· 
d moll so sólistom Jakovom Flierom. Fliera som počula aj 
na samostatnom recitále o dva dni neskôr (8. novembra) , 

·kde uviedol pomerne známy reper t oár (Mozart : Fantázia 
c moll, K. 475, Schumann: Fantázia C dur, Rachmaninov: 
štyri prelúdia, op. 23 a 32 a Prokofjevova Sonáta d moll ). 

Je zaujímavé, že niekol'ko dní na to, mal v Budapešti vy
stupovať aj Svjatoslav Rich ter - teda dve známe a svetové 
pianistické mená, ktor ých bezpr·ostredná poslucháčsku kon
i rontácia je iste zaujímavá. Výkon Jakova Flier a znesie ma
ximálne kr itér ia a tažko čo dodávat k j eho uýkonu, po uy
l'Očutí ktorého má človek dojem hlbokého vnútorného zážitku, 
ponorenia sa do najmenších detailov, vypracovaných s j emu 
príslovečnou disciplínou , bez zbytočných afektov a s int e
lektuálnym prežitím, Vo Flierovi sa spájajú najlepšie tradície 
.,ovietskej klavírnej školy s myšlienkovou lttbkou moderného 
111.telektuála . Možno pr áve ten obohraný r epertoár, aký si 
oybral, iba potvrdil, čo dokáže skutočný umelec s dielami 
wámymi a pertraktovanými na svetových koncertných pó
rliácll v najväčšej móžnej miere. 

V tomto liste z Budapešti som spomínala shttočne i ba tie 
základné - lconcertné zážit lcy. Rada by som sa však v nie
ktorom z ďalších materiálov vrát ila k celkovej atmosfére 
hudobného života u Budapešti . Ale o maďarskej hudobnej vý
chove, o organizác.ii .,Jeunesses Mttsicales de Iiongr ie" a jej 
akciách - až nabudúce. :TEREZA URSINYOV,6.' 



Oravské 
synkopy 

1969 

Eva Bthdryovď a Lfídla Babuch· 
novď zaspieval! v Istebnom vlťaz· 
na pteseti - Ver len hviezdam. 

Sn!mka: Vlado Hák 

Medz! podujatiami, ktoré sa v oblast! 
populárnej a tanečnej hudby konaj(! na 
Slovensku, možno zaregistrovať jeden 
festiva l tanečneJ plesne, kto1·~ sa s ice 
nenápadne, no celkove na 1írovnl zara
ďuje medz! festivaly podobného druhu 
- Oravskli synkopy, festival, ktor~ sa 
tohto roku konal už po tret! raz. Pre
biehal bez predchádzaj1ícej publlclty, 
a preto treba na úvod povedať zopár 
slov z jeho histórie. 

Festival amatérskej tanečnej plesne 
vznikol pred trom! rokmi v Istebnom 
na Orave; vtedy sa volal Oravskí\ p!š· 
ťalka a odznel! na ňom plesne orav::
ských autorov. Bola to teda akási re· 
glonálna sllťaž. Iniciátori tohto pod· 
ujatla - pracovn!cl ZV Kovohuty Isteb
né - pov~š!ll druhý ročn!k súťaže na 
Oravské synkopy. Rozšfrll sa okruh 
autorov plesnr l počet piesn! sllťaž!a
clch o titul v!taznej pesničky. 

Tohoročný, v poradi už tt·etr ročnlk 
festivalu amatérskeJ tanečnej piesne 
Oravské synkopy 1969 sa konal v d t)och 
24.-25. októbra v Istebnom. Organlzo· 
va ll ho už tradične ZK ROH Kovohuty 
Istebné, spolu so ZV ROH a v spolu
práci so Slovenskou radou odborových 
zväzov, Odborovým zväzom pracujllclch 
v kovopriemysle na Slovensku a Zdru· 
ženlm klubov mládeže na Slovensku. 
Výber p lesni a Ich aranžovanie urobll! 
odbornlc! na s lovo vzatf, a taktiež fes
tivalový orches ter, dramatu rg a režisér 
boU na úrovni. Tento "profesionálny 
punc" amatérskeho festivalu ma l po
chopltelne na s llťaž kladný vplyv, takže 
dva večery plesni na Orave sa stali nie· 
len spoločenskou udalosťou v kraj i, no 
1 podujatrm, ktoré malo "cveng" vo vel
kej rodine zainteresovaných a fanúšl· 
kov pop-music. 

Teda v dňoch 24.- 25. októbt·a mo 
Istebné v znamenť hudby a piesn!. Zišli 

l 

e Udo JUrgens nahrá na 
gramoiDlatňu pieseň Illusionen 
a honorár i percentá z preda
ja platne venuje synovi tragic 
ky zahynute j speváčky Alexan
dry. 

sa tam h\ldobn!cl - Tanečný orchester 
Cs. rozhlasu v Bratislave pod taktovkou 
Ivana Horvátha , speváci, mená ktorýcl1 
nie sil v oblas ti populárnej hudby ne· 
známe; konfflrenclérl~a Eva Chalupová, 
porota a cel~ racl .,fudť v pozad!" , bez 
ktor~ch by · festival nežil - režisér 
Imrich Strelka (dobre známy všetkým, 
ktor! sledujú Malú hit parádu), drama· 
turg Miloš Lánik zo Slovenskej televfzle 
a dalšf. A pochopiteľne autori plesni, 
novinár! a vyše 400 šťastllvcov, ktorým 
sa ušli vstupenky. 

Autor! prihlásili do súťaže 95 plesni 
(tentoraz to boli 11u tor1 z celého Slo
venska a dokonca aj z Moravy). Odllor· 
ná porota na če le s Dr. jánom Siváč
kom, riaditeľom Brll tislavskej lýry z nich 
vybrala 20. Z týc h to dvad~iatlch plesni, 
ktoré v prv~ večer prešli sitoni pl' lsnej 
poroty, postúp ilo do finlile dvanásť. 
Výsledky finálového večera sa nasle· 
dovné: zvlťazila pleseľl autorov M. Va· 
neka a E. Drienku Ver len hviezda m, 
spieval! JU Eva Biháryová a Lýdia Babu · 
chnová. Obe speváčky poznáme z tele
víznej Malej h lt parady (olle sú člen
kami VUS ·u ); potvrdili, že !Ch úspechy 
v obl11st1 pop·mus!c z poslednej. doby 
nebol! náhodné Dru l1é miesto obsadilo 
plesefi Mal~ Joe (autor! E. Feix-E. Sta
novský). Na jeJ úspechu sa nesporne 
podlela dvojica populámych spevákov 
- Dušana Ružičku a Milana Krlštofo
vlčl! . Malý joe sl z!skal aj velké sympa· 
tie u publika, ktoré mu venovalo naj 
viac hlasov - pleseil tecla z!skala a j 
Cenu diváka. 

O tretie miesto sa della dve plesne. 
Pleseň Mama [P. Závodský- L. Mayer ) 
v podan! Hany Laššovej a piesel) Tuš!m 
(Ing. I. Kramár-I. Strasser). Spieval ju 
VIliam Csino. TuSfm je veirni zaujfmavá 
pleseň - má soulový charai{ter a po
chvalu s l zaslúži aj v~borný text mla
dého slovenského básnika J. Strassera. 
Pleseň zlskala vera aj vďaka lntet·pre
tácl! V!llama Cs!nu, člena vus. Jeho po· 
pularita stúpa úmerne s Interpretačný
m! kval!taml. Nevšedný text Jána Stras· 
se1·a s l zrskal osobitné uznanie poroty. 

Sympatická myšlienka iniciátorov fes
tivalu Oravské synkopy - vplývať na 
zvyšovanie úrovne amatérskeJ plesiio· 
vej tvorby a dať šancu zač!najOclm 
autora~ - nadobúda konkrétne črty. 
Začfnajúcl autori sa Sance chopil!; a 
ako vid!~ť, úroveil amatérskej plesňovej 
tvorby na Slovensku má stúpajúcu ten· 
denciu. V nemalej m1e1·e k tomu p ri-spel 
ten .,profesionálny punc'', o ktorom som 
sa zmienila, počnúc porotou, cez aran· 
žovaole piesni, Ich Interpretáciu dobr~
ml spevákmi a~ po predvedenie Taneč
ným orchestrom Cs. rozhlasu v Brat!· 
slave. Tento orchester pod vedením I. 
Horvátha s! zaslúži absolutórium. Men· 
šie výhrady Je treba vzn~~ň'Ú"ti~-·r-.o." t· 

n1e Evy Chalupovej ( te levfzni d lv.á'ci • .. ju ;.,_. 
poznajú z Malej hit parády). Hovorené 
slovo by sl z jej strany žiadalo viac 
dlsclpl!ny a sústredenia. Teraz by bolo 
žiadúc-e, aby sl v!tazné pesničky z!ska ll 
širšiu publicitu; zaslúžia si to nielen 
a'utorl a speváci, a le a j samotný fes tival. 

Oravské synkopy sa s távajú popri 
Detvianskej ruži ďa lšou celoslovenskou 
súfaZou v oblasti populárnej hudby. 
Organizátori tretieho ročn fl<a sa Iste 
budú sna~lť napt·avlť malé ,,chyby kl'á· 
sy'(, bez ktorých sa azda an i nemožno 
oblsť. Ostatne, spôsobili Ich skôr ohra· 
nlčené možnosti rôzneho charakteru. 
A preto t reba celý festival hodnotlf 
kladne a podporovať jeho zl! kladnťi 
myšlienku - aby s lovenská tanečná 
pleseň už nehrala ú lohu popolušky . 
O to predsa Išlo všetkým za lnteresova· 
ným a ťlč lnkujúclm a o to Ide vše tk~m, 

ktorým zálež! na úrovni populárnej a 
tanečnej plesne u nás. 

Nina Litschauerová 

.• 

· Po 'piátom roč niku· s'Ofaze · spevMok· fane~ných piesnr o Zlatú· kameru 

KAMERA. DO DUBNICE 
Záverečným stretnutím šiestich fina· 

llstlek v Dome kultúry na Vajnorskej 
u l!cl v Bratislave sa skončil 30. októbra 
V. ročnlk telev!znej sllťaže speváčok 
tanečných plesni a šansónov O Zlatú 
k~uneru. 

sEt nevyhýbajú žiadnej črte figliarstva . 
Spevácky bola Istejšia J. Hl.ln!schová, 
Alena Marková miestam! dlstonovala a 
nepridávala jej ani nesprávna výslov· 
nosť [najm!! časté "hltanle" koncoviek), 

Priebeh pos ledného večera, ale aj 
pl'edchádzajúclch semifinále znovu po· 
tvrd il i, že na Slovensku jestvuje talen· 
tové zázemie, schopné po určitej vý· 
chov!;! zaujať miesto l v prlpadnom 
profesioná lnom kontexte. A neplat! to 
iba o prvých troch vHazných speváčkach 
- Draltoslave Hťrešovej z Du bnice, Juli
ana Htinlschovej zo Spišskej Novej Vs! 
a Alene Markove) z Bratislavy, ale a j 
o zostávajúceJ trojici. Napokon, bodo· 
vac!a tabufa jasne ukäzala, že o tt·o· 
fejác h rozhod li naozaj velmi tesné bo· 
dové t·ozdlely. Tým nechceme tvrdiť, ze 
celá sl1faž bola bez chýb, alebo, že by 
všetky intel'p l~etky priniesli !ms nového 
vo výraze, prejave a pod. Naopak, 
mnohé účastn!čky sa stále nevedia od
trhnúf od svojich Idolov. Napodobňujú 
ich do llplného deta!lu, č!m pochopiteľ
ne klesá Ich výkon v očiach porotcov 
(kolko už máme M. Kublšov~ch?). Stá· 
va sa často, že sú ťažiace si vyber(! re
pertoár, ktor~ sa Im síce páči , no 
technicky ho nezvládnu ... 

Rozpačitý pocit sme mali z telev!zne· 
ho stvárnenia súťaže. RéZi jne pôsob! uZ 
dosť fádne a ošúchane. Zámena kon· 
fe rencle rlw bola tiež chybným krqkom. 
Vel mi zle pôsobili tec hnické nevyrov· 
nanosti - najm!! v závere vysielania, 
keď napr. zvukový technik "uhádol'' 
play bucl{ až na štvrtý raz. 

Vrá fme sa však k vftazl<ám. Velmi 
prljemným prekvapenlm bol v~kon Dra· 
hosla vy Hfrešovej: Jej soprán znie čisto, 
i ked v hl bš!ch polohách plocho a ne
vý razne. Jej naturelu vyhovujú plesne 
pomalé, lyrické a pr i nich je l najiste)· 
šla. 

(cb) 

Iný charakter mal! vystúpenia Juliany 
Hélnlschovej a Aleny Markovej. Obe sú 
temperamentnejšie, "živšie". Svoj pre· • Vítazky Zlate; kamery 
jav opierajú o herecký základ, pričom 

Blue Effect v bratislavskom PKO 

Ko·ncert vífaza 
Konečne sa hala bratislavského PKO napl

nila tretf raz za sebou. Dobrá reklama a sku· 
točnosť, že Blue Effect boll na II. medziná
rodnom festivale beatových skupin na jeseň 
mlnulélm roku vyhláseni za naJlepiilch a só
lový gitarista Radim Hiadfk sa stal beatovou ' 
osobnosťou číslo jedna, prilákali do bratislav
skej velkej haly PKO velké mnobtvo fanliš-
kov. . 
~iktO,;ttV.š~ . ne.č~~~at_,--!lie.č.o~ '.zvlá~~-!1.?.;:.., ~l!.~dý . 
t.;a,lal li:r.JKíerii'!lríi~m ~týldfi4í~P.~'Po sfíísa!lll!ithrclt ~ t: 
z - minu.lO'SÍi~ (SyilkSP!Y ~81?, Juventus) ·sa óa. sko· ., 
pinu pozeralo s re~ervou. Iná však bola sku
tollnosť. Bezchybné s61ové variácie Radima 
Hladfka , časté pou!lvanie boosteru a či .,kvá 
kadia" privádzali obecenstvo do nad.llania. 

Ako však vznikol Blue Effect!' 
Začiatkom roku 1968 odišiel Vladimir Mislk 

do štúdiovej skupiny Karla Dubu - s predsa
vzaUm, zalo·žlt si vlastnli skupinu. To sa mu 
podarilo, a tak vznikl! New Force. Alo neskôr 
sa aj táto skupina rozpadla a tak Mllilk za
kotvil v George and Beatovens ako gitarista 
a druhý spevák. To bolo vlak z núdze. 

V pra!skom New-klube sa spoznal Hladik 
s Cechom. Pridal sa k nim Jii'í Koze! Mužlk 
a neskôr veter6n Mil-oií Svoboda. To bol dklad 
novej kapely. 

Premiéra v Music f Clube sa vydarila. A fes
tivalová Lucerna, v ktoreJ s u konal baatový 
festival 1988, už videl na pódiu vlťaza Blue 
Effect. 

V Bratislava sa Blue Effect pradstav111 bez 
Miloša Svobodu. Bez rytmického gitaristu, ale 
s výborným repertoárom, za ktorý by sa ne
musela hanbit žiadna skupina, 

JURAJ VYSOK~ 

Snťmka: Eduard Hollt 

e Ceskf telev!znl diváci ul! 
videl! na o brazovkách televrz.,. 
ny muzikál Maciame a 7 lú· 
pežn!kov, kde úlohu Madame 
hrá a spieva Hana Zagorová, 
7 lúpe~ntkov Josef Laufer. Sko
da, že na Slovensku sme tento 
.,bonbónik" nevideli. Treba eš· 
t.e povedať, že Josef Laufer pra· 
cuje ako autor na telev!znom · 
seriáli o Horác.ovi. Seriál bude 
mať 6 pokračovaní. 

e Uclo Jlirgens ešte raz: 
tento spevák chce mat úspech 
nielen v Európe, a preto "ho
dil na trh" v Južnej Afrike se· 
dem svo jich nahrávok. 

-4"1',-.~ ~, "'f '"' - -

e Frank Sinatra má novú 
LP t>lat1~u pod názvom A Man 
alone. Všetky texty k pi esňam 
nap!sal Rod Mc Kuen - u nás 
meno sotva známe; v Amerike 
ho považujll za hviezdu prve] 
vel kosti medz! textármi. Na je· 
ho konte je viac a ko 50 mllló· 
nov predanÝ.Ch platni a 900 
plesni! Texty k plesňam, ktoré 
plše, sú velmi poetické - a 
F1•ank Sinatra Ich ideálny Jn
terprét. V~sledok - vynika jú· 
ca LP platňa. 

e Aretha Frankl!nová mala 
v novembr! zača ť velké turné 
po Európe. údajne odriekla 
všetky zájazdy, pretože sr po
trebu Je oddýcbnu t. 

e V západnom Nemecku , 
Rakúsku o Holandsku Je v pre· 
da j! kniha o Helotje. Je zosta
vená prevažne z fotograflf so 
sprievodným textom; fotografie 
sú vlas tne rlokumentaml Jeho 
cesty k s láve. Coskoro pride 
na Západe do ldn prvý film 
ktorý Hein tje nakrútil v Berlf
ne [titul: Helntje - Jednosrd
ce ide na cesty 1. Helntje sp le 
va vo fllme osem plesní a rio· 
kazu je všetkým, že Jeho h las 
ma naoza j rozpätie troch ok· 
tá v. 

e Mlrellle Mathieu odchá· 
dza do USA, !{de bude spolu 
s Tomom jonesom nahrA vat oé· 
riu relácH pre televlzJu. Mi
rellle Mathleu Je v USA vel mi 
obfú bená - je to už po šiesty 
raz, čo bude n ahrávať televíz
ny seriál. 

e Nielen pre fanúškov pop
music, no i pre tých, čo majú 
radi filmy - kovboJky , je ur
čená LP platňa pod názvom 
Great Western Flim thems. Sú 
to nahrávky hudby z t•ôznych 
filmov, ako napr. Sedem sta · 
točoých, Na pravé poludnie. 
Alamo, Pos ledný rozkaz a pod . 
Mnohé z f!lmov pO'lnáme aj u 
nás a mnohé melódie sa me 
clzič!lsom stali š lágrami. 

e Hviezd a gréckeJ spevM~ky 
Nnnv Mous kouri 11št.e nezapnd
la. Nana Mouskourt žiJe so 
svo jlm n111 nZelom v Par fžl a v 
súčasne j dob•~ po dobu troch 
týžd ňov vys tupuje so ~vojlm re
citá lom v parlžske1 O!ymotr. 
Okr em toho pre<lpo lurlnim na
l<rúca televiznl;! f arebné show, 
do k torého si pozva la 2 hos t!: 

e V tzv. Dais y Cl11b v Holly
woode preclvl\dzala Diana R0ss 
sku pinu Th.e Jackson Pive k to· 
rú sama objavila . Slwpinu t vo
rf 5 bratov, spevókom je naj
mladšl z n ich - osemročný 
Michal. 

e Mary Hopk inová nasp le· 
va la na svoju na jnovšiu pl al'
ilu známy evel'green Dor·" 
Dayovej Que sera, sera. 

e Holandská bea!ovti s lm
plna Ekseplon sa pt>ltús i!a o 
prevra t v klasickeJ lludbe a 
nahrala na platiiu čast Beeth.1· 
venoval Piate j symfónie v bea
tovom ar 11nžovaní. Na druhe t 
s trane platn l:l ie známy Cl1ača 

turja nov šabrový tan r.c ti ež v 
beatovom predvedenf. 

Ha rryho · Belllfonte il la linnske· 
ho tenoristu F·ranco Corel llho. 
!hnecr po skončen i a nga1.má n 
v Olympii od let! NaPa Mous
kouri clo USA, kclP ju r..1 '1 1í tur 
né po 24 mestách. 



In memoriam 
Antonína Sychru 

Kddú jeaeň sa koné. v Karlových Va· 
roch Spavánka MIHa~ Antonína Dvoi'áka 
v rámci tzv. Dvoi'ákovej Karlovarskej 
jesene. Tohto roku bola súťaž uspora
daná ufl po ltvrtýkrát. Na celej akcii 
sa už do zal!iatkov podlelajú výkonmi 
velmi flspelne aj mladé talenty zo Sl'O· 
vonMka, preto sme požiadali členku po
roty - prof. bratislavského Konzerva
t6ria Máriu Smutnít·Vlkovú a členku 

Prekvapil nás jeho s~on. Prekvapil 
napriek tomu, že sme vedeli o ťažkej 
zákernej chorobe, ktorá dlhšie roky 
na Antonina Sychru do.Iiehala. Vedel to 
aj sám. V žiadnom prípade to však ne
nechalo stopy na jeho práci, na jeho 
rozvíja júce·! s•a vedeckej činnosti. Ako 
to, ruzvíjajúcej? Veď Sychra nebol žiad
nym začiatočníko.m, minulý rok prekro
čil päťdesiat•ku a abrahé.nwviny sú s.pra. 
vidia príležitosť-ou pre retrospektívnu 
sumarizáciu spokojného, vavrínmi oven
čeného, zaslúžilého hudobného vedca. 
U Sychru to bolo )lráve naopak. Posled 
né obdobie jeho činnusti miesto reka
pitulé.cie je poznačené hradaním, vedec
kým skúmaním v oblasti n nb priekop
níckej - apliké.cie te6rie informácie na 
hudbu. Nestačil vl!etic:o predsavzatfi u
skutočniť, niekde začlnal, inde ro!llpra
covával a napriek definitívnemu prery
vu v najväčlíom rozmachu vytvoril v 
tejto disciplíne zé.kladné východiskové 
pole, na ktorom sa linde ďalej stavať, 
tým viac, že Sychr.ovo meno je neroz
lučne späté s výchovou h\lldobno-vedné
ho dorastu, a teda je predpokladom vy
bud·ovaného zázemia nadl!encov a na
s ledilvnikov. 

Co. však prinútilo Sychru, aby sa 
orientov.al spomenutýJu smerom? Bol to 
logický kontinuitný dôsledok predchá
dzajúcej činnosti? často zvykneme u 
padať do falošnej predstavy, že Jud
ský !:ivot plynie jedno-značne, sme 
schopní určiť jednotlivé etapy l ciele 
takéhoto hladkého priebehu, Skuto!lnosť 
je vsak iná, vefakrát sme sa o tom 
presved!Hli a stále presviedčame. Beh 
! Ivota je a :t príliš pnznačený perlpetia
rni, úskaliami - ťaž·kosťami, schopný· 
mi silného zvrátiť, slabého zničiť. 

Prečo to všetko pripomíname pri spo: 
mienke na Sychru? Azda preto, že bol 
prtliš poznačený splatnosťou určitého 
obdobia. Sotva dvadsaťročný začlna štu
dovať u Vladimíra HeUerta, po skončení 
vojny a po prmn6cli sa in~piruje Mu 
Jcai'ovského štrukturalizmom, ktorý je 
aj výchadiskom jeho estetických názo-

rov. Potom vliak prišlo obdobie zjed
nodušovania, primdtizovania, splošťova· 
nia skutočnéhO> vedeckého flsi!ia. Sychra 
sa v tomto virvare nielenie vzdé.va svo 
jich doterajiUch oborov, ale sa stáva 
popredným apologétom idanovizmu. Bo· 
lo iste pohodlné tsť cestou, akú umo~
ňovala vtedajliia kultfirna politika -
cestou riadenou, jednoznačne usmerňo· 
vanou, normami ohraničenou a najmä 
nárokmi nízkilu. Sychra však neskor
šie badá nebezpečenstvo uviaznutia na 
plytčine, ktorá by zabrzdlla a mohla 
úplne zničiť zvyllok zdravého vedecky 
fundovaného a nespokojného ducha. Už 
v Estetike Dvoi'ákovej symfonickej tvor· 
by sú né.znaky obrodnéhu procesu, kto
rý si Sycltru čoraz viac podmaňuje. Se 
rl6zny pohlad na hudobné dielo, spôsoh. 
akým sprac6va monstrum materiálu v 
tejto práci, je zárodkom pre jeho ďal
šiu činnosť a orientáciu - heurlstickO 
prácu v oblasti relácie kybernetika -
hudba. Toto filllle sa potom ~onkretizo· 
valo v Hudbe a slove z experimenté.l
neho hradiska, noskoršie vo Vede a 
hudbe a v iných ittídlách, ktoré st\ ešte 
v živej pa.mäti. 

Ano, mohol odpočívať na vavrlnoch 
a poct6ch. Ze tak neurobil, nebolo ak
tom hlučného, i!i menej hlui!ného me
ch.anizmu obracania kabátov, ale pre
dovlietkým výsledkom vntUorného seba
spytovania, snahou o odbúranie nad 
merného slovného balastu, úsiHm o ze
xaktovanle muzlkologlckých disciplln , 
stopy ktorého badať už v jeho štfldiu 
Hudba a sJ.ovo v lidové plani z r. 1949. 
Pri svojej práol sa vlak nevrhá 011 pole 
sclentlzmu, na ktoré by opojenie z ky
bernetických met6d mohlo fahko zviesť. 
Vfťa,zí v ňom muzikant, chce svojimi 
výskumami doké.zať niektorým pochy
bovačum, nedôverujúclm v snahy o ex
aktnli metódy v umenovf!de, že takéto 
~pojenle je možné a nakoniec aj nutné. 

Sychra chce . . . chcel dospieť ešte 
k mnohým vlastným predsavzatiam, ur
čiť d'allie súvislosti .- smrť ho zastih· 
la skutočne v rozvoji .•• 

Ľubomír Chalu pka 

čestného predsedníctva národnt\ 
umelkyňu Máriu KiAoňovfi-Huboví• 
o krátky rozhovor. Jeho cieľom bola in· 
formácia o IV. ročnlku, ale ukázalo sa , 
že problémy sú overa širliie a presahují• 
dant\ tému. Zmienime sa o nich v ná· 
deji, že nie sú nerieiHtelné. 

Vokálna 
sútaž 
pre 
Slovensko? 

Najprv by som vá11 poprosila, keby 
s te sa zmienili o celkovom charaktere 
spevé.ckej súťaže Antonlna Dvofáka. 

Prof. Smutná-Vlková: Je to trojkolo nl 
súťaž, pričom prvé - vylučovacie -
kol o je nn školách [konzervatór ia, AMU, 
JAMU, VSMU]. druhé kolo mä povinnú 
jeclnu starši u át•iu Hlobo plesell, dve 
piesne Dvoi'áko.ve a jednu lirlu zo sve
tového repertoáru. Tt•etfe kolo má dve 
Dvoľákovské árie (z orató1·ia alebo ope
t'Y), roman tick ú pleseľ\ a jednu sk ladbu 
od súčasného skladatela. Súťaž! sa po 
hlasových odboroch (soprlin , ul t, tenor 
o bas ). Prvé t•očn1ky boli s medzináro!l· 
nou účasťou, minuloročný a tento boli 
koncipované ako národná sú ťaž. Ešte 
k počtu mladých adeptov - tohto rok u 
Ich bolo 14, zo Slovenska sa zúčastn ili 
speváci Iba z B!•atis lavy. Je š koda, ~e 
napr. Košice a Zllin n neobsaclzujll pod 
ujatie. 

Z Karlových Varov sa ka:ldý rok vra· 
caj(l mladf slovenakf speváci s diploma· 
mi a cenami. Ako to bolo ten tokrát? 

Prof. Smutné.-Vlkové.: l'o lls pešných 
minu lých ročníkoch, ked y upúta li o d· 

Hoffmannky-JJez fantázie a invencie 
Opera DJGT uviedla 7. novembru svo

ju pr vú premiéru v novej sezóne, Ofíen
bachove HoUmannovc poviedky. ž ia!, je 
to predstavenie plné rozpornosti, z vel
kej časti pod štandardom banskobys
:;trlckého p1•!emeru, v k torom sa naplno 
oclráiajú dva hlavné problémy tohto 
sympatickéh o s úboru - absen cia r eži
sérsk e j osobnosti a personálna nedobu
ctovanosl sólistického ensemblu. Z ok
ruhu tlezil uzívnych konštatovani vymy
kli sn h ád!l m len soHdne hudobné na
študovan ie Vo jtecha Javoru, aj kea mies
tami postr<~da vačšiu fallkosť, švih a of
fenbachovský pôvab. Snaž! sa nevtie· 
r avo doprevádzať spevlikov, čo pri ná
rokoch postt'v na jednej a možnostiach 
banskobystr ického ensemblu na druhe j 
s trime nie le úloha n i jako vaačná. Ne· 
v!em, ti sn človek po častejších stre t
nu tla ch s luchove ad aptuje, a le zdá su, 
že or cllestor DJGT predsa len postupne 
nadobúda na ku ltivovanos ti v kvalite 
zvuk u. 

z pedagogického h(acllska problematicl\ é 
a n ie dosť uvážené, potom ja volba in· 
te rpré ta Hoffmanna takmer zloiii nom ne 
mladom tenorlstovl Jánovi Zemkovi, kto
rý na vyp!ltý, vysoko polo~ný a na hrli· 
nlcl prechodných tón ov často su pohy 
imjťícl part vôbec nestnčll . Mimoc!lOclom 
- na Hoffman na nestačili pred pár rok
mi ani skúsen! bratislavsk! !nterprét l. 
s výnimkou ]. Záhradníčka, ktorý 1e 
[H'avdep oclobne jedným z na jlepších 
l)reds tavite iov tejto exponovane j úlohy 
v Európe. Myslfm, že v bnnsk ob ystric· 
ke j opere opl! f rnz nezváž!li svoje sily 
o m ožnosti. Menšie úlohy sa úpravou 
spevácky ochudobnili. Za zmien ku s to ji 
Nll<laus Ľ. Vysko čllovej , k torá však v po
pevkovitej á r ii mala len málo prlle· 
žltosti uplatniť svo·j d ramatický mezo· 
soprlin a tro)postava sluhu v podani 
V. Kociana. 

výklad [ naznačen9 v bul let lnfJ l. režisér 
1111 javisku skoro vôbec nedemo nštruje 
11 pre dlvAka sú vz·to lty a asocltic'e rov
nako zm1Hené nlw pr! iných inscená
ciách tejto ope r y, 1\torú vycMdzo ll ešte 
z barbarských úp rav u ,.vylepšeni". Na 
Ilustráci u by som uvtedol d va markan t· 
né pri k lady. Antóniu v druhom symho
ltckom p Ume nezab!ja fan tostlck9 d·r. 
Mir a kel, ole jej vlastnlí pos tHllos t ume
ním. V inscemícli to c!tlme presne no
opak. Tkvie to v tom, že BalJjakov u 
kreácia vo výruze a sile účlnlm prevy
šu je Grúberovej Antóniu, u ktor e j mala 
byť overa viac vyexpedovaná vášnivá 
túžbll po· umeleckej kari ére. Druh 9 pri
klad: benáts ky obraz začlna Hof fm anno
vPm lronlzu JOCim postojom l< ob letova
nej Giu liette. O chvllu všuk padá pr,ed 
11ou pokorený, "stráca tvár". strlica 
svoje ja, dos táva sa clo protirečenlo sám 
so sebou, je porazený . Na javisl(u zo
stal z toho len Depar tuttov tajomný vý
stU}), lúbostn lí scéna a akésl čarovanie 
so zrkadlom. Vala mohol výkladu do 
pomôcť C!ll!kov p reklad. V tom to smere 
však nevyužll všetky možnosti n sú
st•red!l so viar. na roman tlzujCicu orna
men tiku reč!, k torA v dogmat ickom pre
vracan l ve tn e j stavby p ôsob! Ctnavne, 
nás ilne a n iekedy o~ komicky. 

l 

bornlk ov napriklad M. Hájossyová, Stt\· 
rovll-llienbergerová, a lebo E. Grúberová, 
sme sa tohto roku vrát1li z absolú tnou 
vlťazkou sú ťaže - Gabr ielou Beiíačiw
vou z VSMU [momentálne zí ačka d r. f. 
B lá hu ). OlHem toho zlskala tre tiu cenu · 
absolventka bratis lavského Konzervató
riu Mária Plvačková . 

M. Kliioiíová·Hnbová: ja by som chce· 
la vyzdvihn úť nie len úspešný ch mla
dých spevákov, o le mys l!m si, že tieto 
výsledky potvrdzujú oj dobrú prácu sia· 
venských vokálnych pedagógov. Na to 
sná<ľ netreba zubúclať. Celá s úťuž mii 
charakter h odnotenia sol!dnych umelec
kých základov, pl'izerá sa na perspek
tivu speváka a na zák ladné umelecké 
aspekty. Ved nejde o zrelých umelcov, 
ale o m ladých, ktor f vstupujú do života. 
Tým sa súťaž l!ši aj od početných za
hr·anlčných podujati. Zástupcovia mno· 
hých českých ope !'l1ých s cén Ka r love 
Vary navštevuj ú s nlidejou, že s l tu pr!· 
padne nájdu vh odný typ do sólistickéh o 
súboru. re to teda výborná možnos{ 
zisku p re obe s tran y. No ani táto súťaž 
nie je celkom bez pripomienok. Spo· 
meľime hoc! len ve fký vekový rozdie l 
medzi lwnzervatoristaml a poslucháčmi 
vysokých škôl, rozdie l, ktOI'Ý v umelec
kom stvll rnenf sk lad ieb môže byf velmi 
závažný. 

Prof. Smutná-Vlková: Ve la .sa dislw
tovnlo aj o termtne súťuže. Preto~.e pod· 
ujatla $Cl zúčllstľhtjú žiac i, často nemôžu 
poda ť ia ký výkon akoo 4-5 mP.siacov 
po začiatku š !w lsi<ého roka. l'ľe to sa 
počita s tým, že s pevácka súťa2 Anto· 
nína Dvoi'áka , ktorá je mimochodom 
jedinou sú ťažou svojho druh u v česko-

·slovensku, by sa mula p ľesuntl ť n a ko· 
n lec apríla. Laurelíti súťaže by boli PD' 
zvauf nu 1\oncertné vystúpen le v rámci 
Dvoi'álwvoj Ka r lovm·s ke j jesene. 

Myslite ~i . že je reálna nádej na uspo
J~iadanie podobnej akcie na Slovensku? 

Prof. Smutná-Vlková: Už v minu losti 
sme sa pokúšali vypracovať štatút a zn· 
bezpečfť podmienky tzv. súťaže Mikuláša 
Sc!lnelclra Tľnavského. Stroskotalo to 
na fln!ln lln ých záležitostiach a niekto· 
t·ých organizačných neujasnenostlach. 
Kedysi su v rep ub like robili tzv. St1 ťaže 
ivo ri vos tl mltíd.eže, čo bola vefká prlle
žltos ť pt·e m l11d é tulenty - uj z neume
leckých ši<OL Dnes na Slovensku niet 
akcie, na ktore j by sl mohli mladt zme
rať sily, uveriť repertoér, )lrlpadne zts
l<ať koncertné pounky a Istotu vo vystu
JIOvanl pred obet:enstvom i porotou. 
Z tohto dôvodu by malo byť nallon ctl
~ladosťou, aby aj na Slovensku vznikla 
spevácka s(lťaž, ktorej obsahová né.plň 
l Unan!lné zabezpečenie by sl vyžiadali, 
myslhn, nie veľké zaťail.enie . 

M. Kläoňová-Hubová: Pr! Ministerstve 
iwltúry SSR zač11la po tieto d n! p raca
va r Siovensktr h trdobnii rada,· k torá by' 
si mohla všimn út te jto požJ.adtwky a 
L'OZcl iskutova t ju napr. v komisi i. On~ 
je p ravda - m lad! sporadické pr!leži· 
tost! na koncertné vystúpenia majú, a le 
vo vl!čšom mer!tku nielenže n iet p re 
nic h miesta v divadlách , ale an! na 
iwncertných pócllách. V čechách je s i
tuácia overa lepšia. U nás m noh! spe
váci oclchúdzujú u~if na ĽšU, alebo 
sp ieva ť clo cl lv.adelných zborov, čl do vi
d iec lty ch opernýc h súborov. Tomu po· 
s lednému sa všu k brá nia u ž a j pre to, že 
im tu chýba odborné vedenie a sú od· 
kázanl vo svojich profesionálnych za
č iu tlwch sami na seba. To nie je zaneu-· 
t.wtelml slwtočnosf. Možno nereál nou 
po2todnvkou - no p redsa si to dovo
fu]em s pomenút - je aj fakt, že Bra
lls iava by mala ma t konce rtn ú slet1 pre 
ko morné podujatia. Tak by mali mladi 
1 s ta rS! u melci možnosť častejšieho vy" 
~tupovan ia v sá le, ktorá nezýva prázd· 
notou, ako je to vo veľlt ých sieľi ach 
[napr. v PKO, Red ute,a lebo vo Vlád~e_i 
IJu dove ), k to rú sú napokon aJ prllls 
d rahé. 

Na závl!r sa teda obraciame n a Slo
vensk(! hudobnú radu pri Ministerstve 
kultúr y SSR s prosbou, aby na jednom 
zo svo·jich zasadnutl prejednala mož7 
nosti usporiadania s lovenskej SJlevácke) 
súťaže 11re mladých adeptov tohto ume
nia a pripadne nás Informovala o reál· 
nych nädejách. Verime, že záujem by 
bol nielan z bratislavských umeleckých 
~kíl!, ale aj zo Zlliny a Kolílc . 

- uy-

V s úludH so zmyslom C!pl·avy a reži j· 
nou koncepciou (aj keď použitie t ohto 
t ermfnu pri inscenácii je disku tabilné) 
zvarili inscenátori všetky tri postavy 
Hoffman nových mileniek (Stella - O
lympia, Antón ia, Glulletta ) a protihrá
čov [ L!nci oJ' f - Coppellus , Mirakel, Da
por tutto) tým is tým interprétom 
EdHe Grflberove j u Stefanovi Babjakovi. 
Ba bjakova tro jpos tava je jednoduchšia 
jednak v tom, že jej par t v podstate 
nevybočuje z basbarytónového odboru, 
jednak je j char akterové me tamorfózy 
n ie s ú notorko odlišné. Babjak spievn 
sý tym , pekne zafarbeným, a j ked mies
tami predsa len trochu sve tlým barytó
nom, s malými náznakmi únavy vo vy 
sok e j poloh.e, ktorá sa prejavule dis to
n ovan!m. Ove.fa náq·očnejšia úloha čaka 
la Gr úber ovú. Olympia je p1saná pre ko. 
loratúrny soprlin , Ant ónia pre lyrický, 
par t Giulietty vyžaduje dramatick é h la
sové kvality . V prvom prfpade bábka, 
v druh om 1>rosté meštianske dievča, 
v treť om noblesnft kurtizána. Spevlicky 
i h erecky sa Grúberová s diametrálne 
odlišným i n árokmi svoj ich troch postáv 
vyrovnal a velmi čestne, hoci aaleko 
najbezpečnejš ie sa eiU v koloratúrach 
Olympie (ozaj Olympia medzinát'Odnej 
triedy! ). kým v kos týme kurtizánky pô· 
sobila nepresvedčivo, s tiesn en e a afek 
tovane, n ehovoriac o tom, že lllasove 
sl musela vypomáhať pros triedkami in ý
m i, než z arzenálu dramatických soprá 
nov. Ak je trojobsadenie Grúbero.vej 

Pod réžiu a preklad sa podpísal Ko
loman Člllfk, ktor ý je p odl a bulletinu 
aj au torom Opravy. Opera sa hrá v B. 
Bystrici v podobe blízkeJ Offenbachov
mu or iginálu, s hudobným! číslam!, po
spá janými dialógom v próze. Dôležitej
šie je, že úpravou z1skali Hoff mannky 
ako príbeh svoj zmysel, svoju log iku. 
Ho.ffmann sa zbavuj,e čtt: pijana, nihl· 
llstn a dobr odruha a sWva sa opli t pr e
dovšetkým básnikom . Tr i pr ibe}ly, to sO 
tr i metamorfózy a a j tri e tapy jeho Iás· 
ky k speváčke Stelle, ktorá so objavu je 
v e pilógu. Preto je aj poradie obrazov 
oproti bežne j praxi zmenené - Olym
pia, Antónia, Giuli etta. Na jprv je to ne
kr itické zoožňovanl.e vyblíjené ho ob jek
tu, p otom !{r lza vzťahu, ktorú HoffmallJl 
pripisu je tomu, že Stella - Antón ia v.iar 
než všetk o, mlluje svoje umeni~. až na · 
koniec milenka naclobCidA črty prázdnej 
kurtizány. A tak v epilógu vlastne nie 
Stella op.ťišfn Hoffmanna. a le naopak, 
Básnik sa zbavuje ošia lu 11 vracia sa 
k svojmu n ajvlastenjšlemu poslaniu , 
i< tvorbe. Vo vytri ezvení z pomýlenéh o 
vzťahu mu pomáha Niklaus - Múza 
[ tli! o clvo jpostuva je jednoznačne vysvet· 
lená v prológu), jeho umelecké svedo
mie. Z hladiska tohto s taronového vý
kladu je zauj1mavá aj postava radcu 
Llndorfa (Cop pe l! us, Mirak.el, Daper tu t
to), ktorého vzťah k Ste lle je v každej 
podobe vyslovene vlastnícky a v dru· 
horn p láne motívovaný ai s i.iou peňnzí o 
výsadnosťou Lindor fovho s polot'enského 
postavenia . 

Ďalšou s labinou JnscenáciB je abso
lútny nedostatok nápadov a poe tičnost l , 
ktorú an i rac ionálny výklad nevylu čuje, 
naopak, pr.edpokladli . Ved H'Jffmnnnovo 
spom!nan le nie je such ým, nezážlvným 
rozprlívanlm obyčajného smrte in1ka, a le 
Inot ajom ta lento.vaného a navyše auten · 
t ir.kého. básnika s velkou dávkou ro·zpú
tanej f antázie a až snovej imaginácie. 
Najpresvedčive jšie vyšie l režisé rov i ob
raz u Antónie. Ostatné trpia zdlhavos
ťou, nedosta tkom svo jske j a tmofséry, 
slabou prácou so svetlom. benátskemu ' 
obr azu chýba na pH tie z llo bt•oclr užn osti. 
Komporzové vý javy sO statické a výtvar 
ne málo pôsobivé, aranžmán zhoru pa t· 
rl napokon k známym Gillíkovým s labi
ná m. 

Z obsahu 22. čísla 

Či)l ik ova úp~avo je vefmi blízko Fe i
sensteinovej. Háčik je v tom, že tento 

A tak prínos banskobys trických Haff· 
mannov9ch poviedok - hoci prvýkrM 
na Slovensku prHcl siiiVených v optim!íl 
nom drnmatu rglckom lvore - j.e closf 
pofi rlérny. Prodstuven lu chýba na p lneow 
zámeru . javisková poézia a m iestami Bi 
profesion alita .. 

Jaroslav Blaho 

• Dni komornej hudby v Banske,! Bystrici e 
G t·écke pašie v opere SND e O jav iskovej 
t•cči n a. opemých scénach e Maďarský systém 
bmlobncj v~·chovy e Pt·cdst;wn .lcmc Milana. 
Drobného 

KONKURZ 

Dekan át Hudobnej fakulty V$MU v Bratisla
ve vypisuje k onk u rz do komorného spevác
keho zboru pre vše t ky hlasové skupiny. 
Záujemci. p odaj te prihlášku n a R ektorá t 
VSMU, Bratislava, Stúrova 7. 
Termín konkurzu bude k a:ldému písomne 
ozná mený. 

V SMU: 



r<on"ťakťy Slovenskej filharmónie 
s Talianskom majú už dnes nielw!· , 
!mračnú tradíciu. Naprfl<lad Slovan· 
ský filharmonický zbor od svojho 
prvého zájazdu v roku 1963 bol te· 
raz v Dl\tóbri v Tali.ansku po štvrtý
ln·<.ít. Tentoraz s pieval na koncer te 
k 100. výročiu sm rti Hectora Berlio
za v milánskej Scale. Podrobnejšie 
ttfls Informoval zbormajster Ján Má
ria Dobrodinský, ktorý .práve JJ tom
to roku s lá vi 15-ročné jubileum prá
ce s filharmonicl\ým zborom: 

"Raz sme už spievali v Teatro alla 
Scala na zájazde v r. 1963 s českým 
pl!veckým zborom. Našich pražských 
kolegov odvtedy dva razy angažovali 
v tomto s l&vnom divadle. Prvý raz 
jeden mesiac účinkovali v Lohengrl
novi. Druhý raz tohto roku v rlimci 
jamej "stagione s infonica" spievali 
s polu so zborom opery La Scala Ber
liozovo Requiem. Nedopadlo to dob
re. Interpretačný štýl obidvoch te· 
lies bol p r fliš rozdielny. Preto pre 

uvedenie Berliozovho Te Deum teraz v októbri 
vzniko! p rojel\t, prizvať k spolupráci len čes
koslovenských zborových speválwv, nalwlko 
sa žiadal 180-členný ensemble. Zbormajster 
prof. Veselkn zvolil nás. 

A ostatní účinkuj úci? 

"Pôvodné obsadenie predpisaného detského 
zboru malo byť dôsledne medzinárodné. 
V skutočnosti účinkoval KGhnov detsl<ý zbor 
z Prahy spolu s nlelmikými vybranými zborm i 
zo severotalianskych m iest. Orchester bol do
lliáCI. - opery La Scala, dirigent - dlretore 
stabile (v našom zmysle šéfdirigent) Claudia 
Abbado. Koncert, na ktorom v prvej polovici 
odzneli 3 skladby pre orches ter ocl Albana 
Bergu a III. Idavirny koncert Sergeja Pro
kofjeva - bral Maurizio Polllni - sa opako
val po tri večery, vždy pred vypredaným hra
diskom. úspech bol obrovský, potlesk preru
šovaný talianskym - "b ravo·". 

Pri·niesol vám·· tento zájazd ·.os obitné ·· zážitky? 

"Boli sme po pt'vý raz jeden týždeň v jed· 
nom meste. Bol •t eda čas prezrie ť s i podrob
nejši<:, naprlldad plagáty a zostal mi dojem 
o s labom kultúrnom živote. Počas jedného 
týždi'ia 1- 2 koncerty v mes te, ktoré má jed·en 
a pol milióna obyvaterov, je dosť mlílo. Dalš ia 
zaujimavosť - s dirigentom Abbndom sme 
skúšali dva dni, v utorok a s tredu, pre nás 
nezvyklých termínoch: o d 16-18.30 hod a ocl 
21-23.30 h od. Vo štvrtok predpoludním bola 
generálka, večer koncert. Koncerty zač!nali vo 
iitvrtok a piato!< o 21,15 hod a v sobotu, kelly 
koncert bol myslený viac pre mládež, znčfnalo 
sa o gtvrť hodiny sltôr , teda o 21. hoc!. Pre 
nás značne obrátený život! A ešte by som 
sa chcel zmieniť o dirigentovi. Claudlo Abba
do má 36 rolmv. Spolu s našfm Zdeňkom Koš 
Iarom získali prvé miesto v Mitropoulosove j 
súťaži dirigentov v Amerike. Nliš zbor s ním 
spieva l už raz v Taliansku v Peruggli, v sk lncl· 
be ll canto sospeso od L. Nana. Kvality dit·i
genta sme poznali. Preto nás tým viac pre· 
l{vapil na sktHikach . . Bol fádny, pôsobil bez
radne. Všetci, čo s me v hradisku prizerali, 
u1ali sme obavy o koncerty. No tie I.Joli fan· 
tastické! Dirigoval vše tlw naspamäť. Podal 
s trh ujúci výkon s vyjadrením najši ršej pa lety 
nálad, výrazu. Vtedy s me len pochopili, prečo 
môže stáť na mieste, kde stával Toscanini. 

c; bratislavslwm ~bore sa už mnohí vys lo· 
vili s obdivom a ja rada využivam pr!ležltos f 
t lmol!iť úprimné a nie zd vorilostné slová nad
šenia a ocenenia niekoľl\ých zahraničných 
host! brnensk ého festivalu Musica vocalis , 
kde našl predviedli celovečerný prog ram s or
chestrom SF. O Bartólwvej Cantate profane sa 
napr. prof. Noske z Amsterdamu vys lovil, že 
tak kultivovane po zvukovej s tránke a tak 
"vynunnsovanú" po výrazovej stránke ju ešte 
nepočul. 

Marcela Mésárošová 

Tisíc operných :spevákov 
bez zamestnania 

V západnom Nemecku nte je uz zvlášl
nostou stretn(d sa s taxikárom, ktorý 
;e opernOm spevákom, alebo so spe
vtít!kou, /:Jo pracu[e ako upratovačka. 
Slce tu existu[e viac opier ako kdekoľ
oek na svete· a nikde nie je " potreba• 
rlobrých spevákov taká veľká ako tu, 
lenže ponuka ďaleko prevyšu[e dopyt. 
Nie ;e to l en preto, že zo speváckych 
~kôl a konzervatórií odchádza rotJne 
oeľký počet "l!otovgch" spevák ov, z k to
rýc/z mo!tno lba časť prijať do hudob
ných divadiel, ale predovšetkým preto, 
že z cudziny sem prúdia hlasove nada
ní speváci, ktorí p)•ichádza[ú plní ná
de[e, očakávani a ilúzii. 

l eh predehoäcamt sú Claire Wat son, 
. Keith Engen, Barry McDaniel, Felicia 
Weathersova, Roberta Petersová a ďal
št, ktorým sa podarilo prerazil na ne· 
meckých scénach. Avšak väi:J§i na ostal 
n~ijch nespteva Lohengr ina alebo Toscu, 
ale namiesto tollo umýva riady v ho
telových kuchyniach. Iní umývajú autá, 
strážia parkovtštta, pokú§ajú sa uplat
niť v umeleckom remesle, strážia deli , 
praeu[ú na stavbách a v obchodných 
domoch alebo ako príležtt ostní §tatis
tt vo filme. 

-br· 

;...,.----.--~· ------~-·------' 

IVAN STADTRUCKER 

s americkou 
hudbou 

ZBOR MUŽOV SPIEVAL 

Melódia bola monotónna, bez zmeny, 
podporovalo ju len l'ytmické bubnova
nie a nedalo sa vôbec vypozorovať, či 
ide o slová alebo o neartikulované zvu
ky. Zivot tejto hudbe dodlivall neočakú· 
vané zmeny l'ytmu a asymetrické udie· 
l'anie na bubon. Ich výskot nemal žiad· 
n u logiku, odvoditefnú z hudby, bol 
zt•ejme výsledkom momentálnej inš plrá· 
cie bubnujúceho. 

Bol to zázrak, ako všetci tancujúc! 
na kal!!dú neočakávanú zmenu zareago·· 
vali. Okamžite, spontánne, rovnako. Ne · 
mám preto vysvetlenia . Možno š lo 
o druh akejs i hypnotickej in terakcie. 
Tancoval! muž.!, ženy i deti. Od 3 do 70 
rokov. Mali zažmúrené oči a mlčali. Ich 
pohybové variácie, boli často výsledkom 
ve!mi komplikovaných vzorov a preds~ 
vykonávali ich naprosto súhlasne. 
Keď som sa spamätal z prvého ohú· 

renia, utekal som pre filmovú kameru 
o apará~ s farebným diapoz'it!vnym ma· 
teriálom. Okolostojaci Indiáni mi zabrli· 
nili fllmovat. Protestoval som, žiadal 
o rozhovor s náčelnlkom, zdôrazil.oval 
som, že pr ichactzam v dohrom úmysle 
z ďalekej zeme akn priater lndlií nskye h 
rudL 

- j a a rada sta rších sme su rozhod li. 
Ze je to zakázané - povedal "big chief" 

Uznal som jeho argumenty a z Wnlp i 
som si neodniesol ani jediný záber. 
Keď sme sa vracal! autom od Paci 

fiku po vyše dvadsaťl\ilometrov d lhom 
bu lvár i La Cienega. os ud mi bo l p rlaz 
nivejšie naklonený. . V jeho na jfre l< 
ventovanejšej čas ti upútalo mu vysoké, 
jasné zvonenie, ako ''eby sto mlniš tran· 
tov oznamovalo Nanebevšiúpen!e. 

BUDHISTI 

poznamenal flegmaticky Can. Prlnú· 
ti! som ho zastať a s lwmerou som 
podišiel bližšie k asi desaťčlennémn 
hlúčku mladých ludl. Zaodiati do val
ných bielych plátených rúch, ženy 
s rozpus tenými vlasmi, muži s vyhole · 
nými lebkami - iba s prúžkom vlasov 
na temeni poslw lwva li, zvonll l zvonca 
mi, h rk ali h rl{álkami, udierali na tam . 
buríny a donekonečna s pievali jed in(! 
strofu svoje j hymny. 

Bola noc a na krúca l so m ich le ll 
vo svetle neónov Mubel snm prís !' cel 
!w m bl!zko. 

- Nechceš s i a j nu"í a nakrútiť? Teraz 
alebo zajtra? Prídem. Môžeš so mou 
robiť, čo ch ceš. Je to moje telo . Na
ozaj - prihovorila sél mi jedna d iev· 
čina z okolosto jacich hip ple. 

SCHONBERGOVA LÁSKA 

V Santa Fe ma zaskočila jačavá tr úb· 
Im pravej mexickeJ fiesty . V Denevri 
pod mostom som videl cvičiť bubeníl\ a , 
ale ked som v nájomnom dome na 
oluaji Bever ly Hills v jedno l1orúce let
né popoludnie začul zvuk flauty, bol 

som p rekvapený. Po mnohých mes ia
coch pobytu v Spojených štátoch som 
našiel niekoho hrať pre potechu. 

- To je ten š véd - poznamenal 
Pierre, pôvodom Fr ancúz. Prednáša na 
univerzite matematiku a hudbou sl 
kompenzuje Ameriku. Keď pred dvoma 
rokmi začal cvičit, bol z toho v domo 
malér. Domáca mu škaredo vynada la. 

Potom vysvitlo, že pani domáca, ktorú 
1\ aždý, čo iš iel okolo, musel zazrie ť, 
lebo dni trávila pestovanfm záh.radky, 
že táto s tarenka bola kedysi sólistkou 
v Berl!nskej f!lharmónll. Utiekla pred 
Hitlerom. A mala t u pred rokmi lásku. 
Bol to skladater. Už zomrel. Volal s o 
Sclltlnberg. Opatruje celú škatuiu jeho 
fotografi!. * -k * 

Alm vidieť, neviem hovoriť o 11udbe 
Ináč, len cez zážitky. Nezmiefioval by 
som sa o nich, nebyť km·zlvky v Hu· 
dobnom živote ' [ č. 9]. čísel né údaje 
v nej uvedené ma vyprovokovali, aby 
som ich akosi kompenzoval a dopln il 
možno jednostranný čitateiský pohľad , 
hoci nie je vylúčené, že vo svojom sub 
jektlvizme som upadol do inej jedno 
s trannosti. 

V mene zachovania miery a zmys lu 
pre realitu uvediem preto ešte pár kon
š tatovanf, ktoré som prevzal z The Kan
sas City Star, kde ich uverejnil john 
Haskin, vedúci hudobnej rubriky nov!ti, 
di\a 10. augus ta t. r. Menovaný p íše : 

ŽIJEME PSIE ČASY 

tet·az, na sklonk u le ta. Za nm·má !nych 
olw lnost1 po tieto dni by sa mal náš 
~ymfonický orchester p ripravovať na 

• Kartkatiíra z americkef tlače, leto· 
rá znázorifuje postaven ie raneric
kQch hudobntkov. 

utvorenie koncer tnej sezóny v ol<tóbri. 
Sólis ti sú zabezpečnL Nie všal\ ht•iíč i 
orchestľll, hoci sa nedá hovoriť v pra · 
vom s lova zmysle o štrajku. O čo teda 
ide? Hudobníci žiadajú týždenný plal 
170 do lárov pre 31 týždi)Ovú sezóuu a 
týždel'i. plateného voľna. Týždenný úvií 
zOl\ reprezentuje 8 frekvencií ( frekven 
c iou sa t•ozum ie dva a pod hodi ny h t·y 
na s l, ús il P. nle i.Jo ko ncer te ]. Poče t ľm l1 ~ 
ve neif v pt•iebe il tl týžd ť\a je pohyblivý , 
nesmie však v úlu·ne prekročiť 248 
frekvencií Zl! sezón u. V takomto prí· 
pade IJy muse l byť h radený nadi:asovými 
prlplatka mi. 

Tieto požíadavl\ y predstavujú v nove) 
d vojročnej zmluve vzrast o 10 dolárov 
týžde nne v porovnaní so s tarou zmlu · 
vou. Treba tiež podotlmút, že len tretina 
z 90 hráčov by bola pla te ná tým to zá
kladným platom. Univerzálni hr&č i ve· 
dúci jednot livých sekcií a hráči sólo· 
výcb partov by ma li vyšši príje m. Zna
mená to, že mínin1álna hodi.nová sadzba 
pre člena symfon iCI\ éllo orches tra by 
bola asi 8 dolárov, teda nižšia v porov· 
nani s inš talatérmi, ale vyšš ia oprot i 
1\ovorobotn!.kom. 

MOžE KLARINETISTA ZARÁBAŤ 
VIAC AKO INŠTALATÉR? 

Môže. In ves tova l oveľa viac do svojej 
prfpravy v porovnani s tamtou profe
s iou a jeho zamestnanie si vyžaduje 
tiež vyšši stupeň zručnos ti. Boli s ice 
časy, ked Mozart sadal k jedlu v ku
chyni arcibiskupského palll ca v Salz· 
burgu spolu s čeľadníltml, ale pos tave· 
nie .hudobnfkov od tých člas sa zlepš ilo. 
Ras tú však aj výdavky .. . Fa ktom je, 
že Kansas City Phllharmonic association 
pre sezónu 1969-70 vykazuje deficit 

100 000 aolárov z celkového rozpočtu 
800 000 d olárov. 
Pätn&sť z dvadsaťosem h.lavných or

dlestrov si tohto roku sadlo ]( vypre· 
dajovému stolu. Každý z n ich je v urči
tom ohlade rozdielnym prlpad om, a le 
problém je v podstate ten istý v celých 
USA. Pre porovnanie uveďme niektoré 
mestá, počet Ich obyvateľov, trvanie se
zóny !ch orchestrov a týždenný príjem 
tmdobnii\a. 

Kansas City 
Dallas 
Minneapolis 
Buffalo 
Ctnc innati 
Denver 
New Orleans 
Houston 

Ql > 
>u ;., 
o .o 
o. O 

l 039 493 
1 083 601 
1 482 030 
l 306 597 
l 071624 

929 283 
868 480 

l 243 158 

> o 
•t:: 
'O o >N 
~ 

'O 

31 170,-
35 175,-
41 204,-
35 183,-
48 190,-
31 150,-
35 125,-
'll 185,-

Ten to údaj dopli\ ujem JH'eh ladorn me· 
saených výd avlwv pre l t"O jčlennú rodi
nu, pdsluši acu do rovnakej sociálnej 
vrstvy ako a !<tívnt hudobníc i. 
Američan, h lava spomenutej ro cl lny 

predv!clu vo s vojom mesačnom rozpočte 
tieto výdavl{y: nájomné od 120,....! dolú
t•ov. telefón 4,-, elel<trika 14,- , lekár 
20,-, lieky 6,-, cirkev 15,- , životná 
poistlw 25,- , jedlo 75,-, práčovŕia 8,- , 
noviny 3, - , kultúrne podujatiu 20,-, 
poštovn é 2,5, domáce pot reby 5,- , !mi
hy 5,-, darče ky 10, - , benzín 90,-. 
V t•ozpočte nie sú zahrnu té nákupy $lat, 
top&nok, onemocnenie, kúpu a lebo 
oprava auta a iné mimoria dne výdavky, 

Z HUDBY SA ŽIŤ NEDÁ 

Je nemožné, aby sa člove!\ uživ i! 
!en h udbou! - presvedčoval ma Bll l, 
absolvent h udobnej kompozície. 

- To by človek musel by ť naozaJ vý
nimočným prípadom a oluem toho mať 
i š ťastie, že sa mu podarí p resadi[ ~a 
op rot i Iným, rovnako dobrým. Ale aj 
tak je vystavený neus tále j konku ren cii. 
Znlimy sólis ta z televíznych č i gmmo
fónových spoločnost! be rie fantas tické 
pen iaze. To ie ' pravda, a le orien tovn t sn 
len na hudbu je aj tak r is kantné. Bud 
[J la tí nezmyse lné č iastky pois ťovniam 
pre prip ad úrazu, ale bo okrem hudby 
mus i mať v zálohe ešte inú profesiu. 
Zmluvy sa uza tvá rajú na rol\, n a clva, 
lludobnícka úniu je slabá, neschopná. 
há jiť mnohoraké a p rotichodné záujmy 
jednotlivcov roztrúsených po celom 
lwntinente. Tak či onak trebn pnc:flu ť 
s tým, že keď su v kra jine hos podlí l'ska 
s ituácia zhorš!, muzi kan t ide prvý rlolu 
vodou . . . Bill bol po up lynli l(: roky 
veľmi úspešným sldadatefom e lektro
nickej hudby, o čom svedčf fakt, že 
jeho slda cl bn odznela nj na I. medziná
rodnom lwng rese e lektronicke j hudby 
vo Flo rencii v júni 1968. Bol som ná· 
hodou p r!tomný jej p redvádzaniu a mô
žem dosved čiť, že p atrila k tomu lep 
šiemu, čo tu odznelo. Trt roky I.Jol s lo 
bodným umelcom - poctia doh ody ho 
živila manželka. Od tejto jesene prevzal 
starosť o živobytie a manžell\a začala 
š túdiá na výtvarnej šimle. Na ~áve1· 
svojho umeleck ého pôsobenia v Kausas 
City uviedla un iverzita vere jný twucert 
z jeho diel. Zisk z tohto podujlltia po· 
kryl výdavky na sťahovanie do San 
Franciska, kde bude jeho manže lka š tu· 
dovať. Na opakovaný Inzerát v tamoj
š!ch n ovinách , ktorým ponúkal vyučo
vanie v hre na klavír, prihlásil sa mu 
Jediný pochybný záujemca, a t a!1 podľa 
posledných správ, k toré o Billovi má m, 
nastúp!l miesto úradnllw nn pošte. 
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