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V CfSLE : • Rozhovor s Janom Klusákom ~ Grétke pašie v opere SND • Prvý slovenský beat 

festival Karel Vlach. na slovíčko 

S(íbor Laine uystúpil na .wčiatku Dní estónskej kultúry (' Bratisla~·e . Okrem toho prluítali ~looenské mestá 
cel ý_ rad estónskiJCit wnelcuiJ , o oystcí.peniach ktorých prinesieme postupne referáty . Snimka : ČSTK 

. Par!ž je mesto pre · na$inca lákavé a 
príťažiivé· l( ~aždil.i ročnej'.ďobe . ,'V P,r~d··
ppsfednom týžärii ·ol<tóó~a : ešte : o )<úštik 
viac ~re ťudC in teresujúcich' s& r;ľ prob.
lémy ·hudby. Vtedy sa , tu . tot.íž. stretlo · 
niekoľko akcií, ~asluhujúcich si osobit
nej pozornosti. V arcpitelctoni9~Y. i. ' v ý · 
tvarne jedinečnom paláci · UNESCÓ ~sne 
movala Medzinárodná · hui:lobná · rada i 
medzinárodná · organizácia ocht1a,n,ných 
a ',ltorských zvHzov. CISAC, t).J . prebiehalo 
sympózium Medzinárodnej hudobtiej ra -' 
dý .. úloha a miesto' hudby ·v súč~snom 
svete". kým v koncertných sieiíach·Pran
cúzskej metropoly sa konali koncerty 
Medzinárodných h udobných týždňov. ve ~ 
novaných hlav nP. najsúčasnP.jšej hudbe 

Med;d národná hudobná •·ada, 

najstaršia zo špec ializováných ornani · 
zácii UNESCA v oblasti umenia . ' lllll!vo
vala toho roku dvadsiate výročie svojhn 
vzniku .• Tej bilancia za uplynulé dve de · 
saťročia je viae než aktívna : dnes zdru· 
žuje okre m 55 národnýéh hudobných· • 
r ád zo všetkých svetadielov · p~·akťicky· 
všetky medzinárodné . hudobné oŕgani· .. 
zacre (napr. Medzinárodnú spoJ·o'čhosť · 
prt:> súčasnú llltdbu: Medzinárodmí rad u·· 
pre l'udovú hudbu : Med.zinárodnťl :spo
ločnose pre hudobnú výchovu ; Medziná -. 
rodnú l'edl~räciu Hudobnej 'mlií.deže : a 
devä ť dalších nemenej významných or
ganizáci!) Mnohé z podujatí MHR sú 
známe aj sirŠC.J vere jnosti. Plati to naj 
mä o Medzinárodnej tribúne skladate
ľov , na ktore j sa zúčastňuje spolu s 
UNI!:SCO od samého začiatku a ktorá 
každoročne reprezentujP naJvýznamnej
š iu sve tovú prehliadku súčasnej hudby 
. Jej osobitný význam je v tom, že víťaz
ným skladbám zaručuje veľmi intenzív-
nu publicitu v desiatkach krajín. ktoré 
sa na Trib(me z účastňujú V tomto roku 
štarlovai<J nová tribúna ktorá v zmys-
le tli'O!Jr amu UNESCA i MHR usiluje sa 
o podnecovanie a propagáciu tradične.\ 
h udnh•m.i tvorby národov Azie a Afri
ky. V najbližšom čase sa uskutočn1 a .] 
prvý ročník na jnovŠeJ tribúny. venova 
tw j m lacl.ým koncť' rtným umelcom. I my 
v t~!jln tribúne máme svoje želiezko 
v ohni - našich mladých interprétov 
budP ·: f'At'íži reprezentovať Magda Ha· 
jó>SVIJVá - dúfajme rovnako ríspešne 
~ ko u :i. po niekoľko rokov našu h udob-
nú tvorbu reprezentujú v skladateľskei 
tri!1úne naši s k ladatelia. 

Tribúny prirodzene netvoria vý lučnú. 
b~ ani hlavnú náplň činnost i Medzln!í
t'od nej hudobnej rady . Popri svoje j ko
ord in ~tot•skej funkcii (existuje totiž 
veľmi Intenzívna spoluprác<~ medzi jed· 
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'lot~iv.ý ni i ná.rod.nýiVi' hud~~tuitni , c:ada · 
mf, ·(lko H-,i medzi ,!11ed;Z~národnými hli· 
rlobnými organizá6ia.r;ni) · ro~vi,ia tvJH;ll 
,·ozmanltú- člnnos.ť na poli. r;nedziná,r.o~l · 
nej hudobnej spolupráce, . lludohnc,1 
tvorby a výchovy. , výchovy. profesionál
nych hudobníkov ... výskumu v oblasti 
hud by. tanca a ·div;1dla. hudby ako sú
~asti · kultúrnej politiky . medzinárodnej 
výmeny . hudobného materiálu. šíreryi;, ,, 
lludby a rozv!jania hudobných lradfcii 
Program MHR, pri,jatý na tohoročno111 
13. valnom zhromažd~n l obsahuje de· 
sia tky pQdujatľ . a. akcii, v,ychádzajúcich 
< uvedených tematických okruhov . Na 
mnohých z nich aktívne spolupracuje
me. iné na š kodu veci :loteraz u nás 
nevzbudill väčší záujem. Spomeniem 
aspoň Meďzlnárodné hudobné týždne v 
Paríži , o ktorých ešte bude reč., súťaž 
o televfznu operu (Sa lzburská operná 
cena) , stá'le bohatšie sa rozvíjajúcu čin
nosť Medzinár:odného . inštitútu pre 
komparatívny v,yskum. hudby a , doku
mentác-iu, vledenský . Medzinárodný au- . 
diovizuliln·y lnšťitút hudby, tanca a dl
vadia, nehovoriac už o štipendiách prP 
mladých skladateľov a hu'dobných peda
gógov. udeľovaných UNESCOM. 

Rokovan ie o ·programe MHfl prebie· 
halo tak, ako po iné ·roky . vP.ľmi vecne. 
ale aj rutinne až do okamihu, · kedy in
dividuálny člen MHR pol'ský skl adateľ 
Witold Lutoslavski vystúpil s návrhom . 
aby so doň začlenili konkrétne akcie 
p roti nadužlvaniu hudby na jmä v ma
sových médiách. Jeho návrh, vrele pod· 
oorovaný s amotným prezidentom MH !? 
Yehudi Menuhinom, ale aj ďalšfm indi
viduálnym členom Luigi Dal)apiccolom. 
vyvolal búrlivú diskusiu a vyústil jed
nak v stručnú rezolúciu valného zhro
maždenia, jednak v uznesenie, ktoré vý
lwnnômu výboru ukladá pripra viť ve
decky podloženú analýzu a návrh na 
opatrenia. ' ktot•ým i- sa· má zabrániť z ne· 
qžívaniu hudby a škodám z toho ply · 
núcim , Hezo lúcia . którú na d t'uhý deň 
zverejn ili ag~!ntúry i tlač pod titulkami 
ako napr Hudobníci proklamu jú právo 
človeka na ticho, si zasl uhuj e pozornosti 
i konkrétnych opatrení aj u nás. Prob 
lém nefunkčného zamorenia nášho ži
'votného prostrP.dia hudbou . Prt'\Chádza
.]UCOU z hudobnej kulisy v zdraviu 
škodlivý hluk, je aj u nás veľmi akútny. 
Nie náhodou sa mi totiž stá le vybavuje 
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úde'sné .' liiS Ú!pie a medckých , bu rl obný i' IJ 
pedag(>gov . l<tod . k9nštato val i, ži! · do· 
spievajllca . ml(ldež. od . de:Lstva I(.YStfiV(J. 

ná .vplyvu hudby .z rozl~ l asu, lc·Jievíii.e 
tnagnetofó)10V,. i . 9t'amofônov je> ,už. v , 
nubeáe . Ll!v.ale 'nahlfJCh lá Budúct; poc 
kolenia· ~udú Leda gen.erácia.mi n ahluch
tých, zbavených schopnosti n aplno vn i · 
rnať hudbu, ak - nedokážeme účelne a te
da s . mie rou využíva ť inak' w nmcnit é' 
technické pt;ostdedky šít·en ia hudby 
Medf,inárodtHí hudobná rada mú za (i lo · 
hu . up(lzorniť na tento P.roblém buqúcf' 
valné zhromaždenie UNESCA. ktor6 bu
de roko'vať o životnom prostredi ·clo · 
veka, teda o problematike. ktoľá bez .. 
prostľlldne súvis! s naším problémom 
Dúfajme. že sa dožijeme aj konk ré t 
nych· výsledkov na · ochranu nás všel · 
kých, no najmä mladého pokolenia, kto· 
ré sa škodlivým účinkom hudby ako 
hluku vystavuje najčastejšie a na jin 
I.P.nzivnejšie . 

Valné zhromaždenie MHR sa uznieslo 
usporiadať ďalšie, svoje snemovanie v 
coku · 1971 v ZSSR (pravdepodobne v 
Moskve a Leningradé) . Bude to prvé 
valné zhromaždenie a kongres MHR 
v socialistickej krajine, čo zvýrazňuje> 
význam tohoto rozhodnutia. V súvislosti 
s tým využil výkonný výbor MHR mož
nosť, danú zqtenenými stanovami (zme
ny boli schválené teraz v Parlži) a ko
optova l za svo jho člena prof. Borisa 
Michailoviča Jarustovského. Proľ. Ja 
rustovskij predložil návrh, aby témou 
kongresu boli problémy stavu a per
spekt1v m~1·odných hudobných kultúr v 
súčasnosti. Pôjde predovšetkým o ana· 
lýzu vývoj a tých národných kultúr, kto · 
ré vstúpili na scénu medzinárodného 
hudobného života v 20 storoč[. Na valné 
'Zhromaždenie a kongres má nadviazať 
serntnar špecialistov, venovaný hudlw 
~tredoázijských národov. 

'iympózlum o ntieste a úlo.hách hudby 
v súčasnosti 

Tak ako po iné roky , i ten toraz nad· 
dizovaio n a valné zhromaždenie MHR 
podujatie. ktorého ciel'om je pQskytnúf 
platformu významným predstaviteľom 
rôznych hudobných profesií a oblastí 
pre diskusiu o aktuálnych· problémoch 
hudobného umenia. Oproti predchádza
júcim kongresom malo parižske poduja-
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Rezolúcia 
Medzinárodne; 
hudobnei rady 
UNESCO 
13. valné zhromaždenie 

Valné zhromaždenie Medziná-. 
rodnej hudobnej rady, ktoré sa v 
diíoch 20.-22. októbra zišlo v pa
láci UNESCA na. svoj<;~m 1:5. riad
nom zasadnutí, jednomyseľ11e od· 
~udzuje neznesiteľné. obmedzo,va· 
nie osobnej slobody a práva . kai 
dého na ticho, spôsobované nad· 
merným užívaním nahrate~ a· vy
s ielanej hudby na verejných i sú
kromných miestach. 

Valné zhromaždenie poveri lo 
výkonný výbor študovať ten~o 
problén~ zo všetkých hľadisk -
lekárskello, vedeckého, pr~v!teho i 
umeleckého a výchovného a pt·ed
ložiť · predovšetl{ýlll J ÚNESCU a 
kompetentným orgänoitt 1 návrh 
opatreni, ktoré by znemožnili ta
kéto nadmerné u~ívanie hudby. 

tie skromnejšl rámec . org<mi~átQri 
(okrem MHfl . nim bola Fraqcúzs.~ .a hu· 
dobnfl rada)' ho nazvali sympóz·ioin, no 
Lyolili preň ' · o to náročnejšiu tému: 
ú lohy u miesto hudby v dnešn om sye
te. Každé mu; kto pozná ,zložitosť prob
lémov . dn<!šného sve ta a hudby . v i1orn, 
bolo. · pravda; od z.ačia tku jasné, že · sym
pózium môže byť iba pokusom · o .. zma
povanie" ' take j m nohostrannej a rozpor
nej témy. .Výsledky · sýmpózia tento 
predpoklad potvrdili. no napriek tomu 
ho možno hodnotiť ako veľmi podne~ný 
a provokujúcl podnet. Namiesto strohé· 
ho refe.rovaniíl pokúsim sa preto vy 
zdvihnúť tle momenty. ktoré' sa mi ja
vi li z tohoto hľadiska dôležité. · · 

Vstupný referát francúzskeh9 socioló
ga staršej generácie Georgesa Fried
manna ·- organizátori zámerne volili ta
kéhoto . referenta, aby sme sa vymanili 
z profesionálne zaujatého pohľadu -
dolwmen toVn l, ·že pri "posudzovanf situá
cie hudobného umenia v tej ča!!ti sve~ 
to. ktorfi rozvíja európsl~e tradfcie na 
vysokej úrovni. sme ešte stále v . zajat! 
názoru. že ?:d,edené t:~H'l,J1,Y. hudptJ!l~i kul.~ 
t úry s ú yre ~u · . op~imálne : V · dlsku~n 
k FnedrnunnClvmu refedtú sá však .uka
za lo. že to je ariachl'onický názor. !<to
rý ·nedokáže byť . východ~skom k rieše
niu kr!zovýcb javov. Napríklad systém 
hudobnej výchovy. ktorý vidí vzor a cie
ie v tradovaných formách, míi ·u dneš
ných mladých rudi len · malé' šance.: Mla
dá generíicia oveľa výraznejšie než ke
dykoľve!< pred tým formul~je a pre;s.a· 
rl zujf• ~voju predstavu o hudbe a fot·· 
'nách hu dobného života - voči· starým 
.;tá le výrilznej šie protestuje, lebo v nich 
" idí ni ele>n súčasť s t arého ·establishlnen
Lil , aJC' nn jmä myšlienkovo a pocitovo 
:zd ia lc ný svet Podobne prob\ém hu
·lobného amaté ra : .zdá sa. že ·tre ba re
Jidovat: Jeho tradičnú dcľin!c iu . . DJies 
;;a ním stávä popri podceňovanej mase 
~:lad,ý eh nl<t ivne pestujúcich 1:ôzne ty
··'Y poJ:~ mu~ic. i diskofil či ťonoí,ltnatér. 
Ktorý siet• präktic ky nehrú nu nijakom 
inštrument~J . no jeho nťah k hudbe je 
čo do intenzity a vy tribenosti oveľa 
tll bši než u. slečien,. čo -sa n iekoľko ro
kov z pr imusu uči li povedzme .,klim
provať" na k lavlri Tým viac, že najmä 
u ťonoamatérov sa upla.tňuje . í výraz
ný tvori vý postoj. 

Ta,kéto nové rysy sa stretajú s rastú
,~im úsil!m zmnožovať a rozv!jať tra
dičné formy pe'stovania hudby. Po vzore 
.;ocialistických krajín i v · kaplt!Jlistlc
'<ých štátoch dnes štát prebení čoraz 
vUčšmi zodpovednosť za materiá lne za
hezpečenie činnosti orchestrov. oper
ných divadiel, hudobných škôl atď. , a 
to i napriek tomu, · že náklady na ne 
:tstrono'micky rastú' a že· naďalej do
•:hádza ku krízovým situáciáhľ (piatim 
najväčšlm orchestrom v USA hrozi .,ban-
krot"). ' · 

V besedá'ch pri okrúhlom stole o hud
be ako tvorivóm procese i prostriedku 
t.ábavy sa str(ltávali názory natoľko 
urotichodné, že ťažko hovoriť o kon
kré tnych výsledkoch. Zauj!mavé však 
holo, že skladate lia spravidla vyc~á
.-Jzaj~ z tradičl,lejších predstäv. kým .,tl 
močnlci" mäsových médií. publ icisti, so
-ciológovia l výkonní hudobntc! väčšmi 
akcentujú zmeny •. ku ktorým často ne 
pozorovane dóchádza. z .mnbzstv.a ná
wrov spomeniem aspoň dva: Witold tu
toslawski s údi. . že dnešný skladateľ je 
fl rlliš obmédzovaný zastara,lým inštru
mentárom (tento · názor vzbud il veľké 
námietky a kontraverzi.e) , Rolf Lieber· 
mann na základe výsledkov svojho 
ústavu, hamburskej .štátnej opery: sQdi, 
že modern(t opera náležite JWe'?.en•ova
ná je vstave získa ť sl trval é pu bl ikum, 

• (Pokraeova'fiie na . 7. str .) 



Je radostné konštatovať, ako hlbo
ko zapust ilo svoje korene fonoama
térske hnutie na Slovensku. Jedným 
vzda najaktlvnojšim slovenským fo
nokluborn je Fonoklub pri ROH v 
Chemicl<ých závodoch Juraja Dimit
rova v Bratislave. Závodný klub vy
šiel fonoamatérom v ústrety už v 
roku 1967 zakúpením potrebných 
magnetofónov. Koncom roku 1968 
získali od bratislavskej televízie vy
radený' režírovaci stôl, ktorý si svoJ
pomocne opravil! a upravili aj pre 
nahľú vanie stereosnímok. Bližšie o 
práci týchto mladých nadšencov nám 
povedal vedúci Fonoklubu Ivan Hulík 
to ľko: 

- Činnosť nášho Fonoklubu bola 
v prvom roku založenia slabá. Na ce
loštátnej súťaži sme sa zúčastnili len 
troma snímkami, ktoré nepriniesli 
úspech. Fonoklub sa venoval v tom 
čase zariaďovaniu miestnosti, v kto
rých mal pracovať. Pod jeho patro
nátom sa konali nedeľné tanečné po
poludnia pri magnetofóne. Na celo
štátnej súťaži v Banskej Bystrici sa 
zúčastnili členovia už šiestimi snim
kami. Z nich kolektívna - Deň na 
poš te - získala I. cenu v kategórii 
zvukových montáži a zároveň cenu 
za najlepšiu snímku, vyrobenú na 
československom zariaden!. Snímka 
'ľažký deň, ktorú nahral M. Lang , 
získala III. cenu v kategórii syntetic
kej hudby. 

Tieto úspechy nás všetkých po
vzbudili. V tohtoročnej súťaži sme sa 
zúč astnili šestnástimi sntmkam!. Opäť 
to bola kolektívna snímka Oratoriál
ny koncert a Išeu Macek . .. od I. 
Hulíka, ktoré nám ziskali dve druhé 
ceny v kategórii hudobných nahrá
vok. 

Fonok!ub sa venuje ·aj iným čin
nostiam. Momentálne má veľkú zbier
ku hraných skladieb pre nácvik spo
ločenských tancov. Krúžkom spolo
čenských tancov na požiadanie zašle 
zoznam skladieb s udanou dlžkou a 
charakterom s kladby. Ďalšou . cm
nosťou je nahrávanie rôznych skupin 
pre ich vlastnú potrebu. Používame 
pri tom režírovaci stôl, Echolanu a 
mikrofóny Neuman. Spievané skladby 
nahrávame play-backom. Vieme, že 
medzi fonoamatérml existuje názor, 
že na hudobnú snimku stačí len ro
zostaviť mikrofóny. O pravom opaku 
sa môže presvedčiť každý, kto zavtta 
k nám. Niektorú nahrávku opakuje
me aj desaťkrát, kým ju nahráme 
tak, aby lahodila uchu hudobníka i 
technika. 

Napokon upozorňujeme aj touto 
cestou, že radi prijmeme do svojich 
radov každého záujemcu o prácu s 
magnetofónom. Pravidelné schôdzky 
mávame vždy v str edu od 18. hodiny 
v Klube mladých ChZJD, Bratislava, 
Dimítrovova ul. 36, kde môžete po~ 
sie lať aj písomné dopyty. F. Braniš 
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UPLYNUL ROK, čo začal existovať -
ešte bez miestnosti a papierov - näš ča
s opis. Nedlho potom sme mali v zásobe 
prvé článi'Y a materiály. Medzi tými pr
vými bol a j rukopis knižky Ilju Hurníka 
Kapltolské husy. Dnes má redakcia rol< 
- a z bohatého rukopisu vznikla knižka 
skladateľa, Interpréta a splsovatefa. Nie
ktoré z humorných, fahkých a brilant
ných príbehov s me pravidelne uverejňo
vali, ale väčšina zostala na redakčnom 
s tole ako .,záloha", istota - alebo ľútosť. 
že .,t oto asi nepôjde, lebo tu treba vytla
čiť aj noty, obrázky, ináč by to nebolo 
ono .•• " S Hurníkovou knihou s múdry
mi, rozšafnými, literárne ľahko spracova
nými pl'ibehml sa ku nám vracajú re
dakčné začiatky - i spomienky, akokof
vek mladé, ale predsa len spomienky. 
Päťdesiatosem hudobných rozprávok Ilju 
Humíka sa dalo na svoju samostatnú ces 
tu :;:a čitateľom, obfubujúcim jemný hu
mor, historicl<é (i bájoslovné) prirovna
nie, oživenie sl situácií, osôb, osobností. 
postavenie ich do nového s vetla, iróniu 
i úsmev nad slabosťami prameniaclmi ,.zo 
sily" umelca, z jeho večného hľadania -
uberajúceho sa niekedy i humorným! ces· 
t ičkami. Hurnik čímsi pripomína - v dob
rom slova zmysle - K. čapka. Je rovna
ko ľudský - i hfadajúci paralely s mi
nulosťou. Vie byť však aj sarkastický -
a má dokonca schopnosť, ktorú vlastní 
iba málo ľudí: vie sa :;:asmiať zo seba, 
svojho ,.povolania" i j eho zvláštností. Bolo 
by, dobré, keby si autor Hurník a jeho 
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(!') V októbri založili vo Sviij
čial'~Ku Spoločnost Leo·ša Jan;ir::ka 
Jej cieľom je pomáhať pri roz- · 
širovan! Janáčkovho die la, ziska· 
vať interpretov, koncertné agen
túry a širokú hudobnú verejnosť 
pre hudbu moravského majstra. 
Založenlm notového a gramofó
nového archívu Janáčkových skla
clieb, ako aj odbornej knižnice 
chce Janáčkova spoločnosť slúžiť 
umeleckej l muzikologickej obci 
k bližšiemu poznaniu skladateľa. 
Na ustanovujúcej scMdzi, ktorá 
bola ll. októbra, boli okrem troch 
mladých iniciá torov (dr. J. Knau
sa, R. Pfistra a M. Gerteisa) zvo
lení ešte dr. D. Bodmer - redak
tor nakladateľstva Atlantis Ver
lag a E. Herzog. Z prominentných 
osobností sa do spoločnosti už 
prihlásili: prof. dr. I<urt von Fi
scher - ordinárius hudobnej ve
dy na zUrišskej univerzite a pred
seda Medzinárodnej spoločnosti 
pre hudobnú vedu, popredný švuj 
čiarsky hudobný sklad ateľ prof 
Constantin Regamey a u nás zná· 
my interpret Janáčkovho Zápisní 
ku zmizelého Ernest Haefliger 
Toho istého dňa s~ v zUrišskej 
opere konala úspešná premiéra 
Janáčkovej opery Prfhody Jiškv 
Bystroušky. · 

e V dňoch 11.-13. novembra 
bola v Brne konferencia na tému 
Vokálny podnet a reakcia žiaka 
Porladateľom bola Katedra hudob· 
nej výchovy Pedagogickej fa
kulty UJEP v Brne. Na konferen 
cii bolo vyše 70 pracovníkov v 
odbore hudobnej výchovy, medzi 
nimi aj dvaja hostia z NDR a je · 
den zástupca Akadémie pedago
gických vied z Moskvy. e Festival vokálnej tvorby sa 
už po dvanásty raz uskutočnil toh -
to roku v dňoch 21.-23. novem
bra v Jihlave. V zborovej časti 
festivalu vystúpili zbory česká 
piseň, Ondráš, Klihnov zmiešaný 
zbor z Prahy, pražský detský zbor. 
Sofijský komorný zbor a Komor
ný zbor RTV z I:.ublany. e Nie je to tak dávno, čo so 
v poľských Sopotách skončil IX 
medzinárodný festival populárne.i 
piesne. A už prišla do redakci!• 
pozvánka od poľskej umeleckeJ 
agent(lry PAGART na X. sopot
ský festival. Uskutočn! sa v dňoch 
26.-30. augusta 1970. Informačný 
bulletin prináša okrem prihlášky 

aj informácie o v!ťazoéh fohťô
n :r:· ~~!Iu ft.l~·t i ... ~ . , v SQpotúch. 

fi) Preli 70 rokmi 15ola v N~
rodnom divadle v Prahe prvý raz 
uvedená opera Antonína Dvoráka 
čert a Káča. Na tejto prvej čes
kej scéne bola spomínaná opera 
inscenovaná sedemkrát, naposledy 
v roku 1966. K 70. výročiu pre
miéry uviedla opera ND čerta a 
Káču dňa 21. novembra ako 563. 
predstavenie tohto pôvabného 
Dvorákovho diela. V sobotu 22. 
novembra popoludní bolo na scé
ne ND v Prahe už 700. predstave
nie opery Jakobín od Antonína 
Dvoráka v úspešnej inscenácii z 
minulého roka, t. ,i. v hudobnom 
naštudovaní Bohumíra Lišku, v 
réžii Hanuša Theina a na scéne 
Oldl·icha šimiička. e Ako nás informovali z praž
ského Hudobného a informačného 
strediska, v dielňach českých 
skladateľov vznikli v tomto kalen
rl árnom rok11 nasledujúce nové 
diela: .J Z. Bartoš - Hudba pre 
> láčíky, Z Petrarcových sonetov 
Laure, Inštruktívne skladby pre 
klavír, Trio pre husle, violoncello 
a klavír č. 2; P. Boi'kovec - Ba
letná sága Tristan a Izalda (nej
de o preklep! pozn. red.); P. Eben 
- Vox Clamantis pre orchester, 
Dychové kvinteto, J. Feld Dycho
vé kvinteto; J. Hanuš - Contem· 
plazioni per organa solo, Posol
stvo - vokálny triptych; S. Ha
velka - Balet na libreto Vladi
míra Vašuta a autora pod názvom 
Pyrrhos; E. Hlobil - Symfónia 
č . 5, IV. Sláčikové kvarteto op. 77; 
l. Hurník ·- Pastorela pre sólo, 
detský zbor a orchester orffov
ských nástrojov na ľudové texty. 
( rialších autorov a ich skladby 
vymenujem~ v budúcom čísle 
HŽ.) 

. 
Virtuosi per musica 
di pianoforte 

V dňoch 26.-28. októbra 1969 sa uskutočnil 2. ro~• 
ník klavírnej súťaže Virtuosi per musica di pianoforte 
v ústi n. L. Táto súťaž bola prístupná všetkým kla
viristom ČSSR i zahraničným účastníkom vekovej sku
piny 10-16 rokov. Súťažilo sa vo dvoch kolách, ktoré 
boli verejné. Každý úČastník prihlásil do l. a 2. kola 
skladby podľa svojej voľby. Museli to však byť skladby 
najmenej dvoch štýlových období: v l. kole musela 
byť zvolená skladba od skladateľa národného po roku 
1890. V každom kole bola súťažná doba 5-10 minút 
hry naspamäť. Súťaž bola hodnotená porotou, ktorej 
predsedom bol doc. AMU v Prahe Pavel štepán. Členmi 
poroty boli profesori našich konzervatórií a poprední 
reprodukčn! umelci klavírnej hry. Ce lková úroveň bola 
podľa mienky poroty veľmi dobrá, v II. a III. kategórii 
až vynikajúca. Je potešujúce, že tento rok sa zúčast
nili aj žiaci ĽŠU zo Slovenska (vlani zo Slovenska nebol 
nikto): z Bratislavy, Košíc, Žiliny, Ko máma a iných 
miest a ich umiestnenie svedčí o svedomitej a dobrej 
práci slovenských ped agógov. 

Prvé miesto vo IV. kategórii (15-16-roč.) a súčas
ne absolútnym víťazom sa stal Cyril Dianovský z Bra
tislavy, prvé miesto v III. kategórii (13-14-roč.) zis
kala Eva Virsíková z Bratislavy, druhé miesto v II. ka
tegórii (11-12-roč.) získala Magdaléna Ivanová z Ko
šíc, tretie miesto vo IV. kategórii získala Elena Meš· 
ková zo Žiliny, Pavol Virág z Komárna získal čestné 
uznanie I. stupňa. -šd-

..... 

Filharmonické utorky 
štátna fllharmónia v Košiciach so svojím Klubom 

priateľov ŠF poriada pravidelné fllharmonické utorky 
pred svojimi stredajšimi koncertami. Roman Skrepek 
.,spovedal" šéfdirigenta Bystríka Režuchu a prvého to
horočného sólistu R. Melmuku, A. Hanka viedol roz
hovor so západonemeckým klaviristom Helnrichom Ber
gom a prof. Ivan Sokol predstavi! belgického orga
nistu Jozefa Sluysa. 
Dňa ll. novembra 1969 prof. Mária Potemrovä v roz

hovore so zas!. umelcom Ladislavom Holoubkom a s in
terpretmi koncertu Ladislavom Nezbylom a Karolom 
Petrôczim rozobrala skladateľské problémy v tvorbe 
L. Holoubka a otázky interpretácie novej Holoubkovej 
skladby Spevy jesene a Mozartovho Husľového kon
'certu G dur K. Z. 216. Ale neboli to len rozhovory 
charakteru tvorivých a interpretačných problémov, ale 
l hlbšie sondy do celkového rastu, problémov a d'alších 
plánov košickej filharmónie. V. Jarkovská 

.Di.vadlo s bol1atou diskotékou 
mesiacoch hrali v Divadle hudby výhradn!íl 
vážnu hud bu. Neskoršie pribudli a j dR
obediía jš ie preds tavenia pre deti v n'é~ 
deľu a sobotňajšie večerné predstavenia 
pre mládež. Činnosť sa rýchlo rozširovala: 
zábavná hudba spojená s krátkymi fi!. 
movými groteskami, poéziou, v rámci pro· 
gramov sa súťažilo v kvízoch, predvádzali 
sa ukážky spoločenských tancov, progra
my poézie doplnené hudbou atď. V pr
vých rokoch činnosti podnikalo Divadlo 
hudby aj zájazdy do vojenských posádok 
(Zvolen, Brezno, Martin, Ožďany), orga· 
nizovalo predstavenia pre závody a naj
mä pre školy. 

V pondelok 28. septembra 1959 sláv
nostným predstavením cyklu symfonic
kých básní MOJA VLASŤ od B. Smetanu 
začalo s voju činnosť stále Divadlo hudby 
v B1jnskej Bystrici. Impulz vzniku by sme 
však museli hľadať niekde v stretnutiach 
milovnikov hudby - amatérov, ktor! sa 
už od roku 1956 schádzavali pri slušnom 
gramofóne, neskoršie pri hudobnej skri· 
ni . . . Zo súkromnej záležitosti sa stala 
vec verejná. Inšpektorka pre kultúru 
Mária Oravcová vypracovala podrobné ná 
vrhy, vysvetľovala, presviedčala a získa 
va la ľud! pre novú vec. V budov.e MsNV 
na námest! SNP č. l naš li vhodnú miest 
nosť, v ktorej krásne, (!čelne a akusticky 
vyriešili Interiér, vmontovali dokonalú 
zvukovú aparatúru a Divadlo hudby mohlo 
začať pravide lnú činnosť. Zal'iadenle DI
vadla hudby sa postupne doplňovalo a 
obnovovalo. Diskotéka Divadla hudby je 

li.lpiro/s/;,' lm;y 1 
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Ml l & Jrt f l lC. M 

l<apitolské ltusy našli vera čitateľov -
hlavne z radov hudobníkov. Čim to vša l· 
je, že v slovenských predajniach darom 
ne hľadáme túto knižku? 

• 
l<nižná hudobná produkcia posledných 

týždňov bola pomerne bohatá - i keď vo 
väčšine pripadov išlo o diela vydané v 
českých vydavateľstvách. Medz i tituly, 
ktoré is teže vzbudia zäujem, môžme za-

C&LMU.LblLkl.i . 

dnes veľmi bohatá. Okrem platni, kto
rých je vyše 3000, má Divadlo hudby 
množstvo najmä zahraničných nahrávôk 
na magnetofónových pásikoch. Okrem zá
kladných diel svetovej hudobnej literatú
L'Y a vyše päťdesiatich kompletných oper
ných nahrávok sú v diskotéke aj početné 
vzácne nahrávky ako napr. Schonbergova 
nedokončená opera Mojžiš a Aron, opery 
Carl Orffa, dialógy a plesne Voskovca a 
Wericha z hier Os lobodeného divadla, zvu
kové snlmky prvých džezových klasikov. 
prvé nahrávky Enrica Carusa, ale a j 
vzácne ľudové plesne z Tibetu a ticho
morských ostrovov. Od 28. 9. 1959 d<' 
septembra 1969 usporiadalo Divadlo hud · 
by celkom 2158 predstavenl pre 71 86fJ 
návšt evníkov. 
Zakladateľmi a priekopníkmi myš lienky 

Divadla hudby v Banskej Bystrici boli 
manželia Anna a Jozef F ialovel. V prvých 

radiť aj knihu J. Z. Bartoša Hudba vol 
SOS. Cie ľ a pôvodné zameranie autor; 
boli inter esantné - zamyslieť sa nad po · 
s lanim hudby v živote súčasného človeka 
nad jej exponovanosťou v dennom ko· 
!obehu, intenzitou i nevyváženosťou žán
rovou, kladným l negativnym pôsobením 
priamo na činnosť osobnosti - skrátka, 
nad sociologickým pôsobením hudby v ži
vote človeka. Autor je predovšetkým pe
dagógom a z toho vychádza aj veľa po
~trehnuteľných momentov. Príliš často má 
čitateľ dojem "zdvihnutého prstu", mnoho 
vecí sa dramatizuje bez faktografického 
podkladu a systematičnosti, resp. vedec
kých výsledkov sociologického výskumu v 
l ŕJjto oblasti. Napriek p(ltavosti a člta 
vosti tak kniha Hudba volá SOS zostala 
na polceste medzi literatúrou faktu, ve
deckou publikáciou, esejou či subjektív
nym zamyslením sa. škoda, je to nedo
tiahnutá možnosť. 

• 
Jedinečnä publikácia vyš lá vo vydava

teľstve Panton z pera českého muzikológa 

t J ! i4 IS .Ltt..1Zit 

V jubilejnom desiatom roku svojho tr
vania nastali v Divadle hudby určité zme
ny. Vedúcou tohto kultúrneho zariade
nia sa stala Jaroslava Lukáčová. V dra
maturgil sa strieda jú programy l'ahšej 
hudby (pop-music, hity, recitály) s pro
gramami vúžnej hudby. Od januára t. r. 
v Divadle hudby účinkuje i Intímne di
vadlo pri PKO v Ban ske j Byst rici. 

Pavol Kubiš 

a estetika Jaroslava Voleka - K a p it o
l y z d ň j i n e s t e t i k y. Sú v nej zhrnuté 
jeho univerzitné prednášky z dejín este
tiky, ktoré autor prednášal aj na ak
ciách mimoškolského vzdelávania. Steno· 
grafický záznam týchto prednášok sa stal 
p!'vým podnetom k vypracovaniu Kapitol, 
!< toré vyšli ako skriptá už dvakrát - a 
vždy boli veľmi rýchlo rozobrané. Kniha 
doc. dr. Jar oslava Voleka je v súčasnosti 
aašou jedinou prácou prehľadného typu 
~ oblast i dejín estetických názorov. Prl
!•ovára s a všeti>5•m t ým, ktorí pracujú 
v umeni, pri čom zvláštne pos !~ ..- e ni e má 

4 'tt'PM?' , 



Varié\Cie 
Jana 

K .luSáka 
na vlastnú 

Až do nášho stretnutia v Prahe som Jana Klusáka 
poznala z koncertov ako skladateľa l<rehkej a t rocha 
neprlstupnej hudby a z fi lmového plátna ako preds ta
viteľa duchovne celkom protikladných komických pos
táv. Aký vlastne je Jan Klusák? 

Ste mužom mnohých tvárí - skladateľsl<ej, filmovej, 
hereckej . . . Čím s a cítite byť predovšetkým ? 

- Rád by som bol sám sebou. Chcel by som, aby 
som ničomu - ani hudbe neprepadal, aby to bol len 
prostriedok k šťastiu, k skutočnému životu. Kedysi 
som si napr. mysle l, že hudba je zmysel môjho živo ta, 
že je to božstvo, ktorému musím slúžiť. Mysllm, že si 
z ničoho nesmieme urobiť modlu, idol. Neviem však, 
aká cesta j e najlepš ia k 'tomu, aby človek vykonával 
svoje dielo s chuťou: s dostatočným zaujatím, aby mu 
pôsobilo radosť a aby mu to pritom nebolo tým na j 
vyšším, čo v živote má. Je ťažké udržať urči tú harmó 
niu a nebyť extrémistom. 
Snáď to príde akosi samo od seba ..• 
- Áno. Človek stárne, unavu je sa, takže ho hudba 

prestáva natoľko tešiť. 
Naozaj? Predstavovala som si, že umelec má skôr 

pocit približovania sa k niečomu, k určitému ciel'u. Vy 
tento pocit nemáte? 

- Vôbec nie. Ziaľ, má m skôr pocit stltle sa stenču
júceho a vysychaj úceho pramienka. 

Prečo? Hádam preto, že nadanie pre tvorbu hudby 
tvorí iba časť vášho ja? 

- Neviem. Kedysi bola hudba pre mňa všetkým. 
íl&tbin som zrazu ·akosi vytriezvel. Zda lo sa mi, že mi 
t~~- nejde .,t ri k, ako by som chcel. A to do tel mi-ery·, 
že som chcel aj zmeniť povolanie. Bolo m i z toho ťažkÓ 
a smutno. O niečo neskôr som začal hrať vo fi lmoch 
- a tým som v rokoch svojej tvorivej krízy akosi od
počíval. V posledných rokoch hrám aj v divadle Já ry 
Cimrmana. Teraz je to však skôr hobby, prostriedok, 
ako ušľachtilo tráviť čas, ktorý človek nechce vyplniť 
prácou. 

Možno nemáte dosť vytrvalosti prekonávať s voje krí
zy a začínať znova. 

- Je stál~ ťažšie začína ť znova - v tom máte prav
du. Ale moje konlčky, to nie je lenivosť. Vyžadova li 
odomňa vera úsilia, musel s om s a tu dostávať do nie
čoho celkom nového. Zotrval som však pri svojom pô
vodnom povolaní t vorcu .hudby. 

Ako ste objavili svoje na danie pre film? 
- Objavila ho pani Es ter Krumbachová. Haz sme šli 

v šumperku, kde sme obaja pracovali na filme (ona 
na kostýmoch, ja na hudbe) nad ránom z vinárne. 
Bol som v mierne ,.rozihranej" nálade a vyvádzal som 
rôzne kúsky, predstavoval lieta júceho vtáka, behajúc 
po ulici a mávajúc rukami. Pani I<rumbachovej sa táto 
a iné moje ,.legrace" zapáčili a potom mi ponúkla úlo
hu vo filme (O s lávnosti a hosťoch). · 

Prijali ste aj ďalšie filmové úlohy. Po prvom filme 
prišli Mučedníci lásky a ďalšie. 

Sn ímka: O. š. 

- Moje ďa lš ie účinkovanie vo filme bolo na jednej 
strane s pôsobené urči tou ješitnosťou - robilo mi dob
re, že som sa páčil a dokazoval s om si, že moja fi lmová 
schopnosť nebola len j ednorazovou náhodou. Keď už 
ma omrzelo s i to dokazovať, dal som sa zase vždy 
prehovoriť svojimi priatel'mi - režisérmi. Aj nedávno som 
dokrútil jeden film režisér a ,Jireša - Va lér ia a týž
deň zázrakov. T~im som však def initívne ukončil svoju 
filmovú kariéru: viac nebudem hrať. 
Keď som pred rokmi počula v Brat is lave vaše Variá

cie na Mahlerovu tému, predstavovala som si vás alw 
kofvek, len nie ako humoris tu a clowna: s kôr vážne
ho, s mutného, krehkého a neprís tupného. 

- No. krehký vlastne som To iba tučn iem po múč
nikoch, k toré maškrtím. A keď som sá m, bývam a j 
smutný. Každý si urobí ne jakú maniéru pre styk s ľud
skou spoločnosťou , v k torej potom hrá svoju úlohu. J a 
roblm ,.legraci" . Ale rád by som· povedal - ak si to 
s miem vôbec dovoliť - že vo Var iáciách to budem asi 
ja, že som v nich na j viac sám sebou. 

Tá hudba mi pripadá ako niekol'l<o rozp rášených 
škvŕn, každá iná . . . Je príliš vnútorne diferencovaná, 
rozatomizovaná a koncentrovaná na male j ploche. Ako 
sa k vám chová publikum - takáto hudba zvykne mať 
ťažkú cestu k ľud' om? 

- J e iróniou, že najväčší ohlas spomedzi mojich 
skladieb majú skladby účelové (pre film, d ivadlo, či te 
levíziu ), ktoré robím - s výnimkou osobných prí 
s tupov ako napr. u šormových filmov - objektívne, 
chlad~r:Je. vonkajškovo. I mnoh! ľudia , ktorí sa hudbou 

, · ,. ,zaoberajú profes iQn~l n e, mi hovOt;i<~ : vi,dítc, to je Cť~ l- _ . 
' · "'korri'i'pekne. :s~e tLI č~ll?:O lí;ľ :rudskS"r.' I~<ležto v iných :Va· -

š ich skladbácfí . . . · · · 
Je vari to ľudské vnútro také odstrašujúce? 
- Možno je to aj tým, že vo filrnovej hud.be pouz•

vam často iba · určitý prinL·ip ná padu v z jednodušenej 
podobe, ktorý sa viackrát opakuje. Aj ked' je to moja 
hudba, ľudia s i takto na ňu navyknú a nepr ipadá im 
taká neľudská ako na ko nce rte, kde sa v skladbe t a
kýto nápad iba mih ne v sp le ti mnohých iných, ľud i~ 
stratia or ientáciu a majú pocit cudzo ty, v.vkonš truova
nosti. 

Pamätáte sa na n elé prijatie vašich Variácií v Bra
tis lave? 

- Bol to ojedinelý z;ížitok, ,jedna z najvziícncjších 
chvíľ z predvádzania mojich diel vôbec. Tú~ im po ta
kých chv!ľach: zažívam v nich ten zl'iedka vý pocit. že 
všetko nie je márnosť. 

Ja som mala odvtedy pocit, ako by Variácie boli va
ším jediným dielom - hoci s hanbou priznávam, že 
som niekoľko rokov nepočula žiadnu inú vašu skladbu. 

- Máte pravdu: medzi tým a všetkým os tatným je 
veľký ro7diel .Je to vlas tnP. úplne iné. 

Je to výsledo!< nejakých zvlášť priaznivých, alebo 
mimoriadnych okolností, za ktorých ste skladbu kompo
novali? 

- Nie. Ale v človeku sä už 'ctlhô predtým·ukladajď 
rôzne usadeniny a za situácie, ktorá riem'ú'sí . oyť ni 
čím nápadná, sa to takto spracuje. 

Myslíte, že budem ostatnými inš trumentálnymi' sklad· 
bam! sklamaná? Pokia!' viem, sú to ešte tri symfónie, 
Concertino pre .8 nástrojov, Invencie, Sláčikové · l<var-
teto a ďal šie. . . ' · 

- Asi á no. I keď je to hudba podobného druhu ako 
Variácie, predsa je už akás i jednostrannejšia. Ako keby 
s te vzali z Variácií určitý moment a urobili z neho 
skladbu. Ale možno nájdete miesta, ktoré sa vám budú 
páčiť. Napríklad I. invencia má pekný koniec - Adagio 
con ardore. Toto miesto mám rád. · 
čo znamená u vás názov invencia? Mät e už šesť skla• 

dieb s týmto menom. 
- Je to výsledok mojej posadlosti - vymyslieť se

riálnu formu, ktorä by bola takým prísnym ká nonom 
pre dnešný spôsob kompo novania, ako ked ysi sonátová 
forma, alebo fúga. Hovorím jej invencia. V piatich in
venciách to bol i s tá le kompromisné, alebo formálne 
bezradné riešenia. Až v šiestej invencii, ktor ú som 
naplsa l tohto roku na jar, som vyrieš il fo rmu - kruh, 
ktorá je určitou tot álnou organizáciou. Vo svete sa už 
síce totá lna organizácia nenosí, a le je snáď dobre, že 
sa do jej dej!n povedalo ešte toto posledné slovo. 
Stockhausenova "momentform" je nedozre té hrozno -
keď nemôžem dať dohromady celok, poviem, že mi bude 
formou každý okamih skladby (trocha vulgarizujem, ale 
v podstate je to tak). Moja totálna forma je však tak 
prlsna, že všetky ďalš i e skladby napísané v tejto for
me, by si boli veľmi podobné. 
čo však s takým prísnym zákonom? Nezostáva nič 

iné, než hľadať možnosti, ako ho obísť. 
- Bol som trocha sklamaný, keď sa mi to podarilo -

predstavoval som si, že ide o neriešiteľný problém, ako 
pe rpetum mobile. Teraz hľadám spôsob - dokonca za 
pomoci matematikov -· ako túto formu, ak má mať ne
jakú budúcnosť (a možno, že j u ne má), obmeňovať. 
Rozhodne to bude skôr uvoľňovanie tejto formy. 

Ale vráťme sa k vašim začiatkom. Aj v hudbe ste 
začínali humoris t icky ... 

- Ke(ľ som chodi l do školy. páčil sa m i najmä Stra
vinskij, !ša Krejčí, Martinú a t rocha Hindemith. Snažil 
som sa napodobňovať , písal som humorné kúsky v štý
le Krejčího. To sa však skoro preje. Potom som musel 
ísť na voj nu, č ír.1 som urobil akúsi nútenú pres tá vku, 
počas ktorej som zvližnel. Po návrate mi u ž humor 
akosi nesedel. Ale nechcem to veľmi zdôrazňovať -
moh li by ma na tú vojnu trebárs znova vziať, aby som 
sa zase zdokonalil. V tej dobe som začal komponovať 
skladby pre orchester Komorná harmónia, tie, k toré sa 
už hrajú odomňa aj dnes. 

Spomínali ste v jednom svojom rozhovore s Vladi
mírom Léblom svoj vzťah ku Kafkovi . . . 

- V šestnástich rokoch mi ktosi požiča l Zámok. Od
vtedy som si zača l uvedomovať, že Kafka, to nie je len 
li teratúra, alE> niečo . čo ide človekovi "pod kožu" . 

Nejde vám teda ani v hudbe o púhu literárnu, ver
bálnu inšp iráciu '! 

- Ak v určitých okamihoch chcem niečo povedať 
priamo, presne a nájdem práve text, k torý súzvučí 
s t ým, čo chcem vyjadri ť. urobim naň hudbu. Takto 
som skomponoval 4 malé hlasové cvičenia na krátke 
Kafkove prózy, zbory na výber z Halasových zbierok 
Sépia a Kohút plaší smrť, nazvané Čierne madrigal.v. 
c~alej. mužské zbory na Holana zo zbierky Bez náz~\J. 

·. ·a frag mentov . z Božskej komédie pre alt a klavlr. Ja 
všal< nie som vel'mi vokálny skladateľ. Usilujem sa rad
šej o hudbu svojbytnú, k torú by nepotrebovala l.ex t. 

To je však celkom nový, humoru vzdialený ol(ruh 
nálad . .... 

- Je to stále akási pochmúrna šeď. V čiernych mad
rigaloch ide o klasické madrigalové texty, ktoré ospe
vujú lásku. ženu a pod., naopak, z negatívneho hľa
diska: milost ná skepsa, nie od lásky do života, ale do 
hrobu. Z Holan a som si vybral kontemplatívne texty až 
mystického obsahu. Je v nich položená otázka, či 
umeleckou tvorbou možno dôjsť k bohu, či možno hl'a
dať boha v umení. Epi lóg zbierky odpovedá na túto 
otázku zá porne: ak je umenie stvorené a boh nestvo
rený, potom v umení boh nikdy nemôže byť. 

Ale v prístupe k umeniu je niečo spoločného s roz
jímaním, vierou ... 

- Kedysi umenie. hoci slúžilo iba ku ltu bolo najviac 
samým sebou. 2lvot tvorcu s nim nemusel ani súvisieť, 
mohol žiť veľmi nezaujímavý, t ichý, skrytý život. Svo
je umenie ro bil mimo seba, a le ukladal doň svoju dušu, 
ktorá ma la neobyh1.inc bohatý. ·dožitý, hl boký a dob
rodružný vnútomý ž ivo t . Bol uy som najradšej. keby 
to dnes bolo tak, ako kedysi v gotike: aby človek tak 

(Pokračovanie na 7. str.) 

v každej kapitole hudba, uvádzaná do 
širších integrálnych súvislostí. Pripravo
vaný druhý diel Kapitol, ktorý by sa mal 
podrobnejšie zaoberať niektorými smermi 
estetiky z 2. polovice 19. storočia a s mer
mi 20. storočia, sľubuje ucelený a na ve
deckej báze postavený obraz estetického 
myslenia od antiky po súčasnosť. 

• 
Pracovník Výskumného ústavu pedago

gického v Bratislave štefan Kantor vy
pracoval k diskusii Problémy koncepcie 
hud. výchovy na základnej deväťročnej 
škole. Má to byť príspevok k r ea lizácii 
chystajúcej sa prestavby ZDŠ a podkla
dom pre školské dokumenty. Koncepcia 
skúma dieťa ako subjekt hudobnej vý
chovy. hudobné umenie ako estetický ob
jekt, hudobné činnosti a osobnosť učite
ľa hudobnej výchovy. V uplynulých týž
dňoch sa táto koncepcia dostala aj do 
predmetových komisií Z~š a na pedag. 
faku lty . Výskumný ústav pedagogický už 
má ohlasy na tento materiál, ale ako pri
znal sám št. Kantor, veľmi málo list ov 
je skutočne podnetných. Celkove koncep
cia zdôrazňuje estetické pôsobenie hudby, 
no zdá sa, nie do detailov rozpracováva 
myš lienku, že estetický zážitok je nie
len emocionálnou, ale aj intelektuál nou 
z&l ežltosťou. Menši dôraz sa kladie na 
s poznanie tzv. hudobne j gramatiky -
snáď zo strachu, že preexponovanie ná
r-okov v tejto oblasti by spô,sqbilo ne-

záujem o hudbu vôbec. Dôkazov z minu
losti je na to dosC - ovšem konkrétne 
výsledky závis ia predovšetkým od odbor
nej pr!pravy pedagóga-špeciali s tu (kto
rá ,ie m imochodom ešte stále nedostaču·
;iúca ) a jeho osobnosti. Na rozdiel od na
šich susedov v Maďarsku i v Nemecku 
chýba našej hudobnej výchove nielen 
väčšia starostlivosť zhora, zvýšený počet 
hodin, ale aj ucelený systém, ktorý sa 
opiera o aktlvne predvádzanie hudby žia 
kov, pretože darmo - ťažko vyvolávať 
estetické zážitky z obmedzeného pozná
vania hudobných skladieb, ľudových pies
ni - a to navyše počas jednej hodiny 
týždenne. Autor koncepcie nezatvára oči 
ani pred súčasným neradostným stavom a 
pomer ne podrobne ho a nalyzu je. Ide te
raz len o to, aby chystaná r eforma hu
dobnej výchovy nebola iba formálnou zá
ležitosťou, ale aby sa súčasne s ňou roz
mýšľalo o ďalšom postaveni hudobnej pe
dagogiky, o práci na špeciálnom ucele
nom systéme hudobnej výchovy' od ma
terskej školy po skončP.nie stredoškol
ského vzdelania, čo úzko súvisi s kv anti 
tativnym i kva lita llvnym rastom hudob
ných ped agógov a llČiteľov vôbec. 

Hudbu na texty Eduarda Krečmára zložil 
Angelo Michaj lov a sedem piesní zaspie
vali i scénky rozohrali Hana Zagorová a 
Josef Laufer. Príbeh bol iba kulisou na 
rozohranie pohybového, hereckého a spe
váckeho majstt·ovstva dvoch protagonis
tov českej pop-music, ktorí majú nielen 

talent, ale i odborné herecké školenie. 
Hoci je známe, že spevácky prejav J . Lau
fera zaostáva za jeho showmanskými 
schopnosťami. v spomínanom muzikále s a 
opieral tento ináč vš estranný umelec o 
lacné herecké prostriedky a určitú po
hybovú manié ru. V každom prípade ho 
predčila jeho partnerka. Bola kultivova 
nejšia herecky, rovnocenná tanečne a za
ujímavá spevácky - i keď jej treba hod
ne pracovať hlavne na výslovnosti, v kto
rej sl Hana Zagorová zakladá na ake js i 
nevkusnej ,.maznavosti". Madam a sedem 
zbojníkov prinil)sli teda pekné piesne -
ale úž menší celostný zážitok. 

ktorý pri vyh lasovani poradia povedlj l, že 
názory mOžu byť rôzne. pretože koľko 
l'udí, toľko názorov. Skô.r by som si chce
ta všimnúť v te jto krátkej glose niekoľko 
staro-nových spt!váckych tvá rí, ktoré vy
stupovali v relácii, so s triedavým úspe
chom. Eva Bihá ryová dokázala svoj spe
vácky i dramatický talent. Atraktívna Eva 
Mázikov~t . o ktorej sme d lhší čas nepo
euli, v zahraničí spevácky vyzrela a bola 
milým prekvapením najmä pre perspektí
vy ďalšieho ú činkova l')i a, v telcvizii. Už v 
Malej hit paráde s me počuli Iva I-Iell era, 
patriaceho vekovo s kôr do strednej ge
nerácie, Zdá sa, že tento spevák sa v 
krátke j dobe stane hviezdou č. l - naj 
mä pre svoje hlasové a technické kva li
ty. Príjemne prekvapili aj ďalši z účinku 
júcich, na jmä prostý pre jav Lýdie Ba
buchnovej, hlasovo kvalitný Viliam Csino 
a na naše pódia sa vracajúca Jana Be 
láková. Svoju štandardnú a trochu jed
nostrunnú úroveň demo nštroval Ivan Kra
jíček .,v ľudovkársky " znejúcej piesni 
Marika a Milan černohous z Brna. typ 
tzv. s ladkého speváka. Eva Sepešiová ten
toraz sklamala - už samotnou nepri
pravenosťou na vystúpenie a vlažným po
danim Melkovi čovej piesne Čáry-máry. 
š koda, že Dušan Ružička nemal možnosť 
vo vybranej piesni Má.i prejaviť svoj ta
lent pre swingovanie a navyše s ilne dis
tonoval. Osme kolo televíznej relácie Vy
berte si pesničku sa tak s talo súčasne 
prehliadkou novej i staro-novej generácie 
slovenských tvári pop-music. T. Ursínyová 

• 
Slovenská televízia uviedla 22. novem

bra hudobnú lwmédiu M a d a m a se -
dem zbojníkov. Konečne sme sa 
teda dočl<ali v tlači dlho propagovanej 
komédie p~dfa nám.etu Eduarda Bassa. 

• 
VYBERTE SI EESNičKU je názov 

populárnej televíznej relácie, ktorá po 
dlhšom časovom odstupe zaznela z te
levíznych obrazoviek v nedeľu 23. no
vembra. Osme kolo tejto sútaže pôvod
ných slovenských noviniek v oblasti po
pulárnej hud by prinieslo úspech predo · 
všetkým skladateľovi Igorovi Bázlikovi. 
O poradi troch prvých pesničiek sa ten
toraz nechcem rozpisova ť a pridržiavam 
sa slov predsedu poroty Ivana úradnlčka, 



Celoštátna . , 
premiera 

rozmerného symfonického die
la nebýva každý deň - a tým 
menej českého diela na Slo
vensku! V diíoch 6. a 7. no
vembra zaznela však na kon
cl')rtoch Slovenskej filharmó
nie za dirigovania Ladislava 
Slováka po prvý raz vôbec 
7. sym fónia Jána Kapra pr e 
detský zbor a symfonický or· 
ch~:Jster . Je to rozsiahla sklad
ba, napísaná . z podnetu ria
diteľa Slovenskej filharmónie 
Dr. Ladislava Mokrého k 20. 
j~,Jbill)u prvého symfonického 
telesa na Slovensku (prvého 
.nie dobou vzniku, ale ·sv{)jím 
významom). Tvoria ju- tri ná
ladovo odlišné časti: prvá je 
rozmeruá detská hra , druhá pô
sobivá elégia, kým v tretej, fi 
nálovej, . sa preUnajú najroz
manitejšie prvky výrazu. 
Zvláštnosťou diela je zapojenie 
d,etského zboru nie len vo funk
cii .hudobného, ale i herecké
h-o telesa. Hudobne ide o za
u1ímavý - a veľmi originálny 
~ komplex, zostavený použi
tim rozmanitých technik a ci
tácií (vrátane slovenských ľu
dových piesní), ktorému Kapr 
vti'sul neopakovateľný punc 
svojej osobnosti, mimoriadne 
citlivo rezonujúcej s psychikou 
detskej bytosti, pritom však sa 
nevzdávajúcej ničoho·, Č{) z ar
zenálu modernej hudby pokla
ifá za správne použiť. Je to 
diel,o_ mioriadnc svieže a preto 
životné. - O nadšenít inter
pretáciu I<allrovej 7. symfónie 
sa zaslúžili dirigent La dislav 
Sl41vák, detský zbor čs. roz
hlasu v Bratislave na čele s 
Ondrejom Franciscim a . Mária 
Mrázková, ktorá mala na sta
rosti li.ohybovít a slovnú ré:tlu. 

Koncerty otvárala geniálna 
kompozlcia Modesta Petroviča 
Musorgského Noc na Lysej ho
re v úprave Nikolaja Rimské~ 
ho-Korsakova. Slovák sa za
meral na dynamické a tempo
vé diferencovanie tejto strhu
júcej riavy, čim dos.iahol zried
ka počutú kontrastnosť. 

Na . koncerte zaznel a j Il. 
I<ľavlrhy 'koncert Sergeja · Rach~ ' ~ 
maninova (·c · mol, op. 18) v jlow 
d~ni 'soviets·keho klaviristu Jev· 
genija · Malinina. Igor Vajda 

Pent?Jerec'kého 
P.šie v· SF 
Dňa 10. a ll. novembra pri

vítali sme v r ámci lmncertov 
SF ako dalšie zahraničné te
leso - Orchester a (miešaný 
i detský) Spevácky zbor Kra
kovskej filharmónie. Po,rsld 
hostia predviec\ll brati slavské· 
mu ' o)Jecenstvu zaujfmavý po
kus o stvárnenie paš!l novými. 
modemými avantgardnými zvu
kav5fm i. prostriedkami - Pas
sia e t mors Domini nostri Jesn 
Christl secun.dum Lucam od 
Kt·zystofa Pendereckého. 

Tento príslušn!k mladšej ge
nerácie tzv. pofskcj školy n e
usiluje o detailné doslovné 
zhudobnenie celého pašiového 
textu.. I keď v jednotlivých 
hudobných úselwch možno sle
dovať zbory, árie, r ecitatívy l 
"speaker ský" k·omentár Ev.an
jelistu, úsili,e skladateľa zame
r iava sa predovšetkým n a vy· 
stihnutie prísluštľýCh drama
t!cký'ch uzlov a situácii pašio
vého deja. To, čo na diele 
najviac zaujme, je spôsob, ako 
zriamenl.te, miestami pr iam 
majstrovsky autor pri hladani 
adekvát neho výrazu neváhal 
využit tak melodické kroky 
gregoriáns.keho chorálu ako i 
Iud·ového poľsltého duchovného 
spevu. Prfn.os autora vidím nie 
tak vo v5fpovedl, ako práve v 
schopnosti skvelého stmelen!a 
jednotl!vých inšpiračn5fch zdro
jov .- vrátane tzv. malej alea
torik:y. 

Z hladiska dramaturgie .Pre
dovšetkým, ale 1 po stránite 
umeHeckej hodnoUm vystúpenie 
Krakovskej f!lharm6nie ako 
jedn.o zatial z vrcholn5fch pod
ujatí abonentného cyklu Slo
venskej filharmótlie v tejto se
zóne. Zdroj pr!ťažllvostl tohto 
vystú.penia musfme vidieť v 
značnej miere 1 v nadšenf, vo 
vybrú.senosti a v muzikálnom 
prfstupe poľského dirigenta 
Je,rzy I,<atlewicza, kt9[S'; !?:~!U
doval}IU dl~l_a a v,~~~~u 

účinnej dynamickej stavby 
jednotlivých úsekov venoval 
nemálo pozornosti a sústrede
nosti. Spoločn5fm menovateľom 
sóllstov-umelcov bola vysok~ 
miera kultivovanosti a emo
ciálneho prístupu k reproduk
cii svojich partov. Tak Leszek 
Herdegen (Evanjelista), v reci
tácii v timbre i v celkovom 
·vystupovani nie nepodobný 
nášmu G. Valachovi, preukázal 
navyše aj citl!vSf zmysel pre 
ideálnu súhru s hudbou. U nás 
dobre známa Stefania Woyto 
wic:.. (soprán) osvedčila tento· 
raz svoje vynikajúce majstr.ov
stvo v pomerne odlišnej inter
pretačnej oblasti a so skutoč
ne presvedčivým a imponujú
cim výsledkom. Barytonis ta 
Andrzej Hlolski (Kristus) pre
ukázal pre tento druh hlasu 
obdivuhodné výrazové spek
trum. Jeho krásny kovový hlas 
znel kvalitne nielen vo fortis
slmách a vo výškach, ale i v 
piane a v hlbších polohách. 
Bernard Ladysz [bas - Peter) 
zaujal nielen krásnym hlaso
vým fondom , ale aj zriedkav5fm 
dôrazom na zreteľnú zrozumi· 
teľnosť textu. 

Znamenite sa pred stavil 1 
detský a miešaný zbor (až na 
niektoré príliš vysoko polože
né úseky ). Orchester upúta l 
popri vyspelej technicke j ú
rovni i muzll{lllnosťou prejavu 
a šfrkOU pale ty SVOjich výra 
zových odtienkov. 

Vlado Clt 11< 

Gigantid<ý 
Siovákov 
Šestakovič 

Koncert symfonického or
chestra čsl. rozhlasu v Bruti 
slave dňa 16. novembra pri 
mesol príjemné prekvapen ie. 
Orchester sa predstavil pod 
taktovkou zaslúžilého umelca 
Ladislava Slováka opäť v te j 
podobe, v akej sme ho poznalt 
pri jeho vrcholných výkonoch 
v minu los ti: precfzne, čistým 
zvukom, citlivým umeleckým 

.. pre<!nesorn podaných . skladieb. 
Je ,vidieť, že v. tomto orches
t~i s.ú značné ume.lecké re -

• ~erv:t, ktoré treba prebudiť 
c ie ľavedomým prístupom. 
Zvlášť dychová skupina pre 
kvapi la nečakane pekným tó
nom i súhrou a kompaktnos
ťou zvuku. Zdá sa, že hlavná 
nádej je v mladých prvých 
hráčoch, ktor! tentoraz v sku
pine dominovali. 

Prvou skladbou bola Asyn
chronia pre sláčikový orches
ter Jozefa Sixtu, ktorá odzne 
la v celoštátnej premiére. 
Mladý skladateľ sa tu pred
stavil ako sympatický umelec, 
ktorý vie spojiť emocionálnu 
zložku s prlsnym rozumovým 
prístupom: Asynchronia je 
koncipovaná ako mnohohlasný 
kánon v at~gmentácii, ktorý 
vzniká tým, že od počiatočných 
bodov jednotlivých úsekov hra
jú hráči každý s iným postup
ným oneskorovaním. Vzniká 
tak aleatorické zvukové vlne
nie, ktoré dáva skladbe zvlášt
ny ráz, pravda, s t ým, že jej 
dramatická línia je skôr intro
vertná, nemá efektne budova
né grad ácie, no v svojej oso
bitej log ike je konsekventmí. 
Môže byť diskutabilné, či 
množstvo hlasov, ktorými t áto 
s kladba disponuje, neprekrýva 
základný skladateľov kontra
punktický zámer; nie vždy je 
totiž jasný, ba možno pove
dať, že môže byť jasný iba pre 
informovaného poslucháča. No 
nezdá sa mi, že by to malo 
byť sklad be na závadu : nie j e 
cieľom umeleckého diela, aby 
ukazovalo t echniku prístupu k · 
materiálu, ale predovšetkým 
je rozhodujúci estetický zá
mer. Ak bolo zámerom sklada 
teľa postaviť proti sebe pocit 
presnosti a nepresnosti, v 
úmysle určitého estetického 
účinu poslucháča tiež t rocha 
dezorientovať, potom tento zá
mer vychádz.a. Nepresnosť 
nikde nedosiahne mieru, ktorá 
by ju posunula do oblasti mi
moes te tickej: skladateľ vždy a 
plne podrobuje materiá1 svoj
mu zámeru. Je to sympatická 
skladba, plne charakterizujú
ca súčasnú etapu Sixtovho vý
voja'. Orches ter, ako · sa zdalo, 
pristupoval s istými rozpakmi 
k nezvyklej úlohe, no cieľave
domosť dir igenta, s ktorou 
formoval zvuk a výraz skladby, 
ich nesporne celkom prekona
la. 

Sólistkou Haydhovho Kon
certu pre violončelo a orches
ter D dur op, 101 bola mladá 
západonemecká. · vľolončelistka 

Anja Thauer. O.bdivovali sme 
jej krásny plný tón, technickú 
is totu a štýlové cítenie, s kto
rým skladbu predniesla. Hayd
nova hudba (práve tak ako 
vše tka hud ba klasicizmu) žia· 
da od hráča úžasnú disc iplínu 
a veľkú vyzrelosť . To všetko 
vo výkone Anji Thauer bolo 
spolu s noblesou a silným mu
zikálnym cítenlm. Je to sólist
ka, . ktorá pri svojej mladosti 
vie dobre zl.adiť silnú podve
domú muzikalitu s vedomým 
formovaním skladby, fantáziu s 
discipHnou. Jej vystúpenie bo
lo skutočným pôžitkom i pre 
najnáročnejších. Ladislav Slo
vák s orchestrom jej bol vý
borným a c itlivým par tnerom 

Vrcholom večera bolo poda
nie šostakovičovej Vl. symfó
nie op. 53. Ladis lav Slovák tu 
opäť siahol po svojom obľúbe
nom autorovi, ktorého dielo 
dôverne pozná a ktorý dáva 
Slovákovmu umeleckému natu
relu všetky predpoklady plné
ho vyžit ia. Obdivuhodne vy
staval giganticl<ú klenbu roz
siahle.1 fo rmy, precízne a plas
ticky vypracoval každý hlas. 
kaidý detail. Najmä tu sme 
mohli obdivovať tón dychove.i 
skupiny, o sláčikoch ani ne
hovoľ iac . Nádherné a zvukove 
diferencované pianissimá. dr
vivé !'orte, ktOI.'é i v akusticky 
dosť nevyhovujúce;j sále zneli 
napriek svojej prier aznosti 
vždy plasticky a kultivovane, 
jasná diferenciácia výrazu, to 
sú obrovské klady práce di r i 
genta Slováka s týmto or
ch~strom. Ladis lav Slovák opä ť 
dokáza l, že je jedným z na
šich najväčších dirigentov. 
ktorý mil svoj vyhranený in
terpre tačný štýl a jasnú pred 
stav11. ktorú vedel plnP real i
zova ť . 

Musica 
antigua 

Ju raj ľospíšil 

viedenský súbor pre inter
pretáciu (ako to už názov pre 
zrádza) staršej hudby sa pred
stavil v. Bratislave na predpo
tudňaj.šom mali-Bé .2. noyemb~1a. 
s ·programom z diel skladate
ľov viedenského baroka. V zlo-
žen! Dr. René Clemenčié 
(sprievodné slovo ot tavino, 
[!auto piccola. flauto dolce, 
flauto basso, čembalo ), Michael 
Dietrich (mandora, · barokové 
hus le, viola) , Alfréd Hertel 
(ba rokový hoboj), Johann 
Sonnleitner (čembal o ) a Gundi 
Klebel (soprán + bicie) pred
viedli diela Johanna Josepha 
Fuxa (Sinfonia, Suita in F). 
Johanna Jacoba Ft·obergera 
(Sui ta , Lamenta t ion ), ctsara 
Leopolda l. (ária zo Sepolcra, 
3 <\rie - ť rancúzska . nemecká. 
ta lianska, Baletti ), Alessandra 
Pogliettlho (Sona ta ) a Sinfoniu 
neznámeho autora. Schválne 
uvádzam celú zoslavu .progra
mu, aby si čitateľ mohol uro
b iť obraz o zaujímavosti po
dujatia - sldadby spomína
ných autorov u nás zaznieva
jú na koncertných pódiách 
veľmi zriedka; skôr ich možno 
počuť v rozhlase alebo z gra
mafónových platní. Preto a j ja 
som išiel na tento koncert 
predovšetkým ako hudbymilov
ný poslucháč a nie ako kritik. 
Pravda, nemohol som si ne
všimnúť dynamický nepomer 
medzi zobcovými flautami (s 
výnimkou basovej ) a hobojkou, 
ako aj rozdie l medzi hrou 
oboch · čemba listov - Clemen
čié (sprevádzal árie) j e ryt
micky pregnantnejš!; ale v re
gistrovaní jednotvár nejší, 
Sonnle itner hrá kultivovflnej 
šie, registruje nápadi tejšie, ale 
rytmická pulzácia sa chvíľami 
strár·a . V každom pl'lpade však 
treba oceniť dramaturgiu sú
uoru a zvlášť j eho vedúceho, 
ktorý v improvizovanom sprie
vodnom slove sa snažil prekle 
núť nedostatky vytlačeného 
liulleiinu a vložky doň doda
točne nacyklostilovanej. 

Tým však predchádzam k 
organizačným problémom 
nielenže bulletin nebol úplný. 
ale dokonca aj názov súboru 
bol (v ňom i na plagáte) uve- . 
dený nesprávne (Musica da ca 
mera ); koncert bol propono
vaný do zrkad lovej siene r ad
nice, uskutočnil sa však v kon
cer tnej sieni čsl. rozhlasu .. . 
Slovkoncert si urči te zaslúži 
pochvalu za pozvanie súboru, 
ale takéto lapsusy by sa ne
mali vyskytovať! · Igor ' Vajda 

Klasickí 
"horál<ovci" 

V rámci I. cyldu komorných 
koncertov sa v nedéfu 9. no
vembra predstavilo Bratislav
ské komornú Z(lruženie pod 
vedením dirigenta Vla~timll a 
Horáka. Negatívom koncert u 
bola veľmi riedko obsadená 
Zrkadlová sieň Primaciálneho 
paláca. Svoju pozornosť v zo
stave programu venovali ten
toraz "horákovci" hudbe klasi
cizmu (keď do tohto označenia 
zahrnieme aj l<Iasický pôvod 
záverečných Tancov v Kresán
kovej modernej t ransformácii ) . 

úvodná t rojvetá s infónia od 
.Tii"iho Antonína Bendu, kom
ponovaná v r ámci mannheim
ských zvyklostí, nezastihla sú
bor v najlepšej kondícii. Nie 
že by Horák nemal premysle
nú koncepciu celku, s úhra hrá
čov bola taktiež na úrovni, ale 
chýbalo vystihnutie tej iskrl
vosti a l'ahkosti, typickej pre 
klasickú partitúru. Benda bol 
podaný výrazove monotónne, 
šetrilo sa v dynamickej sfér e 
i · rytmickej pregnantnos ti. Re
latívne najlepšia bola l. čas(. 
V nasledujúcom čísle - Hayd
novom koncer·te pre fia u tu, ho
boj a orchester sa interpre
tačná út·oveií zlepšila , značný 
podiel však na tom majú oba
ja sólisti. Flautista Vladis lav 
Bt•unner st. a hoboj is ta Jozel' 
Hanušovský podali precízny 
výkon, počínajúc techn ickým 
zvládnu tím sólových partov až 
po perf.ek tnll súht·u a premys
lenú stavbu v (Jynaľiliclw-výra-
2.ovej sfére Sprevádzajúc i or
chester sa svojej úlohy zhos til 
dobre - najmä v priliehavých 
kulmináciách v tutti partiách. 

Druhú polovicu koncertu 
uviedli Tance pre dvoje husi·e ľ 
11 s láČikový orches ter od bra 
tlslavskúho skl adateľa · z polo
vice 18. stor. Antona Zimmer
mana. Horákovo podanie sme 
rovalo k vypracovaniu kulti
vovanosti menších plôch a k 
náladovej diferencovanosti jed 
notlivých tancov. Škoda, že ·na 
rozdiel od Haydna orchester 
viackrát prekrýva! sólistov 
V11jtecha Gabriela a Viliama 
Farkaša, ktorí potom nemali 
možiiôsť zvukove <lominovať. 
Vz:ťáh k sl.ov.énskej · lťlsťôtll 

viedol .prof. Jozeb Kresáf!ka k 
vedeckej monografii zbierky 
šľachtických tancov z prvej 
polovice 18. storočia od Anny 
Szirmay-Keczet·ovej. Nezvyčaj
ne melodicky zaujímavé nápe
vy inšpirovali Kresánka-skla
dateľa k aktualizácii pôvodné
ho jednohlasu v modernom in
štrumentačno-harmoniclwm rú
chu, šitom na mieru komor
nému sláčikovému orchestru. 
Horákovej sa tu rozohra li k 
svojmu naJlepšiemu výkonu 
matiné. Zvukovo plnokn,ný 
prednes vede li pod riadi ť pl as
ticite dynamiky a rytm u kaž
dého tanca, aj l<ed' sa 1. K•·e
sánkovej partitúry dal vyťa
žiť ešte väčší ambitus r:vtmic
l<ej živosti a dynamického re
gistra. Nazdávam sa, že I<re
sánkove Tance s číselne roz· 
šírenejším výberom sa môžu -
a mali by sa stať úspešn,ým 
kmeňovýJU čís lom repertoáru 
Bratislavského lmmornéhn 
združenia. 

Ľubomír CHALUPI< A 

Dni komornej 
hudby 
Tohoročné Dni komornej 

hudby (20.-21., 23-24. X. 
1969) v r ámci štyroch večerov 
obsahovali klavírny a violon
čelový recitál, piesňový kon
cert a koncert súboru Pro arte 
antiqua. Na prvom koncer te -
klavírnom sa predstavi la 
mladá temper amentná a ener
gická J uhoslovanka Darlnka 
Mihajlovič. Program vábil pre 
známe mená majstrov hud by 
(Mozart, Brahms, Chopin, Ca
sella), k toré v jej podaní do
stali zviá.štny nádych : veľm i 
umiernený, ba až plastičnosti 
a hravosti zbavený Mozart (So
náta B. K. Z. 333), málo poe
t ický, viac triezvo a bez páto
su chápaný Chopin (Balada As, 
Nokturno Des, Sonáta B op. 
03; spôsobili, že z celého ve
čera najviac vyznel Brahms 
( Balada g op. 118 a dve inter
mezzá z op. 118) ako a j A. Ca
sella (Perpetuum mobile ), kto
rých náročné predvedenie zná
sobilo výraz muzikálnosti in
terprétky. 

Druhý večer (21. X.) bol ve• 
J!vvcný pražským umelcom 
Pro arte antiqua. S(Jbor, ktorý 
hrá na starých hudobných ná 
strojoch (vio la da gamba) ne
obyča,jne návštevníkov upútal. 
Prekrásny mäkký. zamatovo 
znejúci tón star ých nástrojov 
vytvoril na koncerte neobyčaj
nú atmosfC'I'I I komornosti sta 
rých či as Program . skladajú
ci sa zo starých predstaviteľov 
svetovej ( Palestrina, Praetó
rius, Purcell, Fux) a českej 
hudby 16 a 17 storočia (Ha
rant z Polžíc. Vejvanovský, 
černohorský, Mysliveček a Se 
gcr) bol na plnený perfektnou 
techqickou isLotou. neobyčaj
no u muziká l nosťou a hlbokým 
z.myslom pre štýlovosť . .Jedno
la poňalia a prednesu len 
zväčši l a obdiv súboru, klorý 
zanechal cenný a nevšedný zá
žitok u publika. 

Nie menej hodnotný bo l aj 
ďalši kOJľcert - v poradí tre
tí (23. X.) - recitá l mladého 
slovenského v iolončelistu Ju
t•aja Fazekaša. Jeho program 
obsahoval náročné skladby 
( Bréval - Sonáta G, Brahms 
- Sonáta F, Janáček - Po
hádka, Mat·t inu - Variácie na 
slovenskú tému, Hrušovský -
Suita piccola, Debussy - So
náta) a mladý umelec sa ich 
zhosti l obd ivuhodne. Plný. sý
ty tón, temperament a aj mäk
kosť, plná h!bky v lyrických 
par t iách zanechali u pos luchá
ča cenný umeleck.Ý dojem. 

Záver Dní komornej hudby 
tvoril piesňový koncert našich 
popredných sólistov opery SND 
v Bratisla vP Niny Hazuchovej 
a .Juraja Martvoňa (k lavírny 
sprievod Eva ľ ischerová ). Pro
gram v dvoch častiach - pr
vá patrila našim skladateľom 
(Šimai, Cikker. Dvoľók). dru 
há (Schubert. Schumann, Bem 
berg, Saint - Saens) nebol vy
čerpávajúcim a presvedč ivým 
do kladom s peváckeho umenia 
íJčinkujúcich. Postráda! pies
ňový pľofil . oboch umelcov čo 
do výberu (neobsahoval v se
be kompletný cyklus), ako aj 
osobit ný umelecký prejav. kto
rým obaja bezpochyby dispo
nu jú, a le nejako skúpo s nfm 
na uvedenom koncerte narába
li. ' 

štyri večery hudby sú za na
mi a my môžeme konštatovať 
pár . milých, či nemilých z~,., 
žitkov. Po neúspechu minu tx1c,lfi 
rokov, kedy poloprázdna sá1a 
"zívala" na účinkujúci ch, dne~ 
možno s uspokojením u znať, 
že hudobný život svojim chve
ním začína zobúdzať aj našu 
školskú mládež. ktorá na kon
certoch tvorila prevažnú viič 
šinu (najmä poslucháči PF, 
študenti SVš a žiaci ĽŠU). 
Pravda, nadchádzajúce sviatoč
né dni voľna už poznačili úča!>ť 
na piatkovom piesňovom kon
certe. Je len na škodu veci, 
že vlastný hudobný život mes
ta pulzuje len na Ja r ( Hu
dobMt ja r pracujúcich) H v je
sen~ (Dni komornej hudby ). 
Veľké. časové odstupy týchto 
období. ako aj bohato nahus
tené koncerty v permanent
nom čase, pôsobia dosť nára
zovo, časovo pre plnene. Na
priek tomu sa na spomína 
ných koncertoch dok<~za lo, že 
rnlädd mú o hu<lbu záu jem. 
vie, si 'pre ňu nájsť čas, ak je 
správne vedená. (Nevyhnutne 
tu však musí dominova ť pre
dovšetkým z;iujem vlastných 
kultúrnych č i niteľov mesta, 
včí tane Diväd la JGT, ako aj 
pedagógov na všetkých ško
lách!) 

Menej príjemne pôsobí dra
matur giu Dní komor nej hud
by. Zdá sa, že tohoročný vý
ber nebol bohatý. Ak dni chá 
peme ako prehl iadku či fes· 
tival, sú tomuto pojmu vel'a 
dlžné . Chýbala pestrosť vo vý 
bere a jedinečnosti druhu. Veď 
komornú hudba má viacero po
dôb, nie len sólové k lavírne č i 
spev{lcke rec italy, ktoré nepô
sobia t ak vzácne, ako naprí
klad koncert H·udby dneška, 
alebo vokálneho komorného 
súboru, č i špičkového t r ia a 
pod. 

Azda preto, že Banská Bys
trica je svojou polohou mimo 
hlavného ku ltúrneho diania, 
žiada sa o to viac, aby boli na 
taký druh hudobných sllivností 
(ak tak Dni komornej hudby 
možno nazvať) prizvané špič 
kové súbory komomej hudby 
našej, prípadne . zahraničnej. V 
opačnom pl'lpade budú Komor 
né dni len suchou tradíciou, 
na ktore j nebud,e žiariť novum, 
ale zapadne vo všednosti vý
beru a opakovateľnosti stá le 
rovnakých recitá lov. 

Eva Michalová 



Grécke· ~· paste 
v opere SND 

• Marta Nitranová a dr. 
Gustáv Papp, hlavní 
predstavLtelía u opere B 
Martimi Gr éclce pašie. 

Snímka : .J. Vavro 

Uvedenie hudobnej drámy 
Bohus lava Martinu v opere 
SND je veľkým drama turgic· 
kým č inom . .Je to dielo zrozu
mi teľné. špekulatívne nepre
komplikované a jednoznačne. 
humanis ticky angažované. Za
ujme na tiom výrazovä stried
mosť až pros tota, snúbiaca sa 
s hfhkou myšlienky a zrelým. 
na imä v hudobne·! zložke maj
stt:uvskýn\ s prac1;vaním, Hud
ba Martinú pri vš etkých ohla
soch českých, východoeuróp
s kych a starocirkevných je 
neopakovateľne originálna a 
ťaží z kontras tu chorálov 8 

vrúcne ho lyrizmu intímnejších 
s.::én. Neopisuje, mieri k pod
state, k duchovnému výrazu 
reálnych situácií. Vnútorná 
dramaturgia opery má však 
svoje pt•oblematické body -
načrtnutý dej, l<torý sa reali
zu;ie s ledom voľne k s ebe pri
raďovaných scén a nerobí s l 
problémy s detailnou kresbou 
a v.ývojom charakterov, mies
tami neorganické prestupova
nie' naturalistického a symbo
ľi'c1Mho prvlw. Ani s význami>
v.vml proporciami to nie je 
vždy celkom v poriadku - ex· 
ponovaná postava sa z príbe· 
hu vytráca, aby sa objavila až 
v závere, naznačený konflikt 
medzi Manoliom a mocou ustu
puje takmer na celé dve dej
stvá d.o pozadia a strieda ho 
konflikt v samotnom hrdino
vom vnút ri. Výhrady, pravda. 
ne7.t1i i u;jú ve l'ké hodnoty toho
to diela, v ktorom sila námetu 
a skvelá hudba prevyšujú vše t
ko ostatné. Považoval som za 
potrebné vysloviť ich len pre
to, že ak sme ich v bratislav
skej iscenácli pociťovali v mi 
nimálnej mie re. má na tom 
vefkú zásluhu režisér M i ro
s l a v Fi sc h e r a herecky. 
spevácky, ale najmä vo výraze 
mimoriadne 11isponovaný ko 
lektív sólis tov. 

Jednotný .!livadelný priestor 
v inscenácii, v javiskove j 
časti maximálne š tylizovaný a 
v niektorých obrazoch až éte
ricky vzdušný, nemateriálny, 
a koby zdôrazňoval, že ide nit> 
o divadelný príbeh z gréckeho 
viclieka. ate o symbolické, več 
ne sa opalwjúce podobenstvo. 
Pt·eto ruší, a l< v.ýtvarnik P a
v o l M. G á b o r neodhadol v 
!lvoch, či troch prípadoch mie
ru a nosnosť š tylizácie (napr 
zbytočná pastierska koliba 
ikony v I<ata ríninej izbe, opa
kuj úce sa a nalógie medzi touto 
postavou a Máriou Magdalé
nou) . Zaujímavé je použitie 
pt•ojekcií (ikony) , ktoré maj ú 
až tri významové l<vali ty. V 
Manoliovom sne j e to pro
s triedok v podstate popisný a 
bolo ho možné nahradiť napr 
s vetlom, čo by bolo štýlovej
šie a štylizovanejšie; v chrá
movom obraze je projekcia 
Kristovej postavy významovou 
rekvizitou a supluje oltár, kým 
v scéne Manolia a jeho troch 
druhov dostáva sa do polohy 
čistého symbolu. Fischer vô
hec viac forsíroval symbolic
ko-imaginárnu zložku dieiH 
pred t•eálne-naturalistickou a 
myslím, že výsledok to umoc
nilo. Tak:Yto prístup nezname· 
naJ stratu dramatického na
.pätia , len jeho zvnú~ornenie a 
7.intenzívnenie. Niektoré obra
zv maj ú už strhujúcu atmo
sfé ru a výrazovú silu. najmä 
záver prvého dejstva a už spo
mínaná Manoliova scéna s 

priaterml. lnscenäcla je silná 
aj v práci s hercom, len vzťah 
Manolia a Kataríny a vnútor
ný vývoj týchto dvoch postáv 
nepodarilo sa realizovať s ma· 
ximálnou presvedčivosťou, -
základ spočíva v obmedzeniach 
libretg 

Za javiskom hrajúci orches 
ter (dirigent V i kt or Má
J.e k) si môže dovoliť muzicí
rovať, pretože nemusí brať 
toľké ohľady na speváka ako 
pri klasickom umiestnení v or
chestrišti. O vedenie sólistov 
sa stará druhý dirigent Ondrej 
Lenárd, ktorý udržiava kon
takt s orchestrom pomocou 
technickej televízie. Do hla
diska sa hudba dostáva cez 
t•eproduktory. Takto znásobená 
1.vuková intenzita síce spočiat
ku šokuje, neskôr však aj una
vuje a ruší - nehovoriac c 
tom, žt> vo výkone orchestr:~ 
stierajú sa jenmé zvukov~ 
nuancie . Zbory (O. Lenárd, P. 
Hradil) neznejú vo veľkých 

· scénacn dosť sýto a miesto 
monolitnosti zvuku dochádza 
neraz k situáciám, keď niekto· 
ré hlasy z kolektívu nepríjem
ne "trčia". 

Inscenácia Gréckych pašii 
dokázala, že napriek perma· 
nentn:Ym kádrovým stratám je 
v sólistickom ensembli stále 
dosť . kvalitných speväkov. 
mnohotvárne typy a v niekor
kých .. prípadoch i naozaj kva
litní operní herci. Týka sa to 
predovšetkým Kataríny M a r -
ty Ni t r a n o v e j, ktorá he
recky obsiahla všetky polohy 
postavy - od veristicke~ váš
nivosti a živočíšnosti až po 
pasáže lyrickej ženskej nehy a 
čistého citu v premene cha
rakteru. Hlasove je tiež po
zoruhodná. Len technické ne
!lostatky pri st~ievaní, o kto
r ých sme v· HŽ už písali. brá
n.ia jej dosiahn}Jť takú mieru 
speváckeho výrazu, ktorý by 
bol adekvátny jej citovosti. 

. hlasov;ým predpokladom, javis· 
kove.i impulzívnosti a her~c
kej tvárnosti. V tom je prave 
silnejšia Katarína O ľ gy H a· 
n á k o v e j, zďaleka nie taká 
IH·esvedi!ivá ako typ a hla~~ye 
prt>dsa Jen trochu komorneJsaa. 
v postave Manolia pr~~s~avil 
dr. G u s t ú" 1' a p p opať. Jed· 
nu 7 piJsor, ivÝch ·óolôh svojho 
iemne štylizovaného preja.vl,!. 
Spevácky vychádz~ zo s~oji~h 
známych prednosta, uplatnuj~~· 
cich sa najmä v kreáciách su
časnej tvorby, z v;ýrazovej 
schopnosti spievania a široké
ho volumenu svojho s uperdra
matického tenoru . Vynikajú· 
cich predstavitefov má v bra- · 
tislavskom naštudovaní posta· 
va popa Grlgorlsa, predovšet
kým v Ondrejovi Mala· 
ch o v s k o m. Jeho tvrdý, 
zvučný a pri v~etke.i tónoy~j 
kvalite i drsny bas dokaze 
vel'mi presvedčivo charakteri-
7.ovať postavu demagogického 
popa. v hereckom s tvárnenl 
prevládajú črty tvrdej nekom~ 
promisnosti 8 démonlčnostt 
K y z l in k o v Grigoris je o od
tieň civilnejší, menej démonic
ký a viac vychádzajúci zo so~ 
cíologicl<ého zatriedenia cha
rakteru. Jeho mäkší, hoci veľ
ký bas je však v nevýhodP 
oroti zrnitému materiálu Ma· 
tachovského. Veľmi dobré sú 
obe predstavltefl<y Le~ io,. A n
na Kajabová-ľenask~ 
v á a E l e n a K i tt n á ro v a . 
u Kittnárovej treba mimo
riadne oceniť. že hoci sa dos
tala k . úlohe naturelove dosť 
odlišn~j od svojich dramatic
kých heroín, dokázala ju ob· 
dariť dievčenskou pros totou a 
teplým, guľatým tónom, kto~ý 
ani v najchúlostive jších pasa
žach nepostráda špičku . _Po pa 
Fotisa vytvára J o.z ef ~.Pa: 
č e k. Využíva v nom makku 
farbu svojho lyrického basu. _k 
lepšiemu výkonu sa dopracoval 
na druhom predstavení, kým 
na premiére mal pr?blém_y ~ 
vysokými, exponovanymi tonm1 
partu. z ostatných si zaslúži 
pozornosť lyrický tenor Fr an
tiška Livoru (Yánnakos) 
s taronový debutant Arno l ll 
.J u d t (Michelis) a krištáľov\· 
soprán J a rm ll y S my č k o 
vej. Jaroslav Blah· 

Jed z E!sinoru 
Brnenské Státne divadlo S<• 

predstavilo opernou novinko1 

Karla Horkého Jed z Elsinon 
>~apisanou pod l'a pred lôh Re,i 
nuša a Renča (Kráľov sl< • 
vraždenie a Jed z Elsinoru l 
Nová opera je predovšetkýn 
inscenačným a dlvadelnýn' 
úspechom. r<eď sa zamýšľame 
nad každou opernou novinkou, 

uvedomujeme sl dve možnosti 
a funkciu opery v súčasnom 
svete hudby. J ednak ako pro· 
dukt ,.veľkého" operného ja
viska s využitím tradičnejších 
prostriedkov a teda ako dielo 
zrozumiteľnejšie a momentál
ne s väčším dopadom, jednak 
ako dielo experimentálnejšej 
povahy, ktoré lnkiinuje vzhľa
dom k tomu, že divadlo je 
.. tržná" inštitúcia, obyčajne k 

· me nej t'iskantnejšiemu komor
nému' pt·euvedeniu, s užším a 
obmedzenejším dopadom a lebo 
pl'lamo so zameranlm na špe· 
ciallzovanú atmosféru (napr. 
festivaly modernej hudby a 
pod.). r<arel Horký rozhodne 
patr! k prvej skupine a doká
zal to celým radom svojich 
pr edchädzajúcich opier a ba· 
letov (Lastúra, Král Ječmfnel<. 
Hejtman šarovec, J an Hus). 
Horký je v dobrom slova 
zmysle opern,ým ru tlnét·om. 
človekom, ktorý má cit prP 
zvuk operného dramat u, dobre 
napfše vydarené operné cha· 
raktery. zvukovo zvládne ot·
chester a dokáže umocni ť 
predlohu, ktorou s i vyberá ná 
padito a tak, že má obyčajne 
šir.šiu spoločenskú platnosť 
Tak je tomu i v prfpade Rej
nušovej-Renčovej hry o nerie
šiteľnom konflikte moci a 
mravnosti, r ozohranom v pro
stredi hamle tovského Els inoru. 
na dilému Polónia. poznajúce
ho vraha a neschopného ho od 
haliť. Horký je typom. aké sl 
operné divadlo drži a o kto
rých vie, že dokážu naptsať 
dramaticky a javiskovo vďačnú 
operu. Stotožňovať Horkého 
hudbu s prejavmi avant gardiz
mu (ako to bolo - azda omy
lom - v programe brnenské· 
ho predvedenia ) nikde nevedie 
a naopak škodí dielu, ktorého 
s ila je niekde celkom inde. 
Horký sa prikláňa typovo k 
.. veľkej" opere a k r étorické
mu dialógu, ktorý prenáša do 
podoby prekomponovaného a 
vzrušeného permanentného re
cltatlvu. J e zaujlmavé. ako sa 
dokázal vyhm'íť (hoci je l3r
ňák) vplyvom Janáčkový,ch 
opier a Janáčkovej operne.\ 
poetiky. K čomu prirovnať Hor
kého hudbu? Tým, ako sledu
je dejový prúd (vzniká vlastne 
ako produkt odvíjania d rámy 
a len m·ies.tami presiahne e mo
cioná Ine cez rámec literárnej 
roviny) mi pripomlna vzdiale
ne ľibichovský princíp. Hudba 
tu umocňuje slovo, ate hrá 
často i úlohu scénickej hud
by. De j ové vpády sa uskutoč
ňujú formou akýchsi krátkych 
symfonických inte.rmezz, vole
ných neobyčajne v~usne. Or
chester je napísaný naj lepšie 
zo všetkých Horkého javisko· 
vých diel. Brnenská inscená
cia je zásluhou obja vnej réžiP 
Milana Páska veľmi pr! ťažlivt1 
a s\tčasn e strohá. monumen · 
tátna až oratorná, s orches
trom hrajúcim na scéne. v jed 
noduchých kostýmoch a s od
patetizovaním tzv. vel'kých 
scén, v ktorých by to pr i tra
dičnejšej réžii zaváňalo operou 
minulosti. Vokálna zložka je 
vydarene zdôraznená opreli 
plnému a pritom jemnému 
1:vuku orch€1stra. Inscenácia 
mala l po spevácke,j stránke 
veľmi šťastnú t•uku. Ako krá 
ľovský pár a kancelár Polon ius 
sa predstavili výbornf: M 
Šafránková, V. Pi'ibyl a J . Sou · 
ček. Aj ostatné úlohy boli ob
sadené vyrovnane ( R. Novák 
E. Hrubeš, A. Jurečka. Z. Sou
šek a J . Doubek). Páskova ré· 
žia a výtvarná konce pcia hos 
ťu,júceho K. Zmrzlého vtláčajú 
nove.J inscenácii rysy civilnej
šieho operného di vadla. 

Miloš štedroň 

Mladosť 
• pr1 organe 

Na prvom organovom kon
certe v tohtoročnej sezóne sa 
predstavila mladá pražská or
ganistka, absolventka organu· 
vej triedy Jirího Reinberge r :l 
na AMU Ja ro s l a v a Pot
m e š i l o v á . Program svojhn 
recitálu koncipovala na osved· 
čenom protiklade barokových 
~kladieb a produktov súčas 
ných snáh o renesanciu kom
pozície pre organ, tentoraz 1 

diel českých skladatel'ov. 
Interpretačný štýl umelkyne 

ie poznačený tíspornosťou vo 
výraze, s nahou po redukcii a 
oprostení sa od nadme rne j 
l Vukovosti - akíi 'i c;naha P~' 
č istote, exaktnnsl.i -· vzhľadnlll 
na vek umell<yne až neobvyk
lá. Treba vopred povedať, že 
takto , pojaté chápanie ·skrýva 

Vzájomné kontakty 
Pri všetkej vnímanej kráse, po poch.op~ní obdi~uhod_nej 

symbiózy technického pokrok~ s~ špičkov~mt v~k~nntt sov1et• 
skelto koncertného a kompoztčneho umema, prt uvahách 11ad 
úzkou súvzťažnosťou našej hudobnej kultúry so sovietskor:-, 
možno dôjsť po niekoľkotýždtíova~!'l pobyt·e .!! Mos.kv.e ~ cza• 
veru· že niet umenia bez poznama, bez vasne a dtsctplmy, 
bez Ítrdosti a pokory, bez momentov integračných i _diferert-: 
ciačných, bez úcty k tradícii a taktiež bez kompozicnej od·; 
va hy. 

Výstava Zlatá Praha, inštalovaná v čase pobytu autora 
článku v Moskve - v Paláci architek túry - bola dobrou 
reklamou krás nášho fíiavného m~sta a príjemným priblí~e"' 
ním domova pre toho, kto dlhší čas dý~h~ kultúrnu atmosferu 
sovietskej metropoly . Nepochybne so zau]mom si pozrela mu-: 
zikantská .. smotánka" Moskvy na našom veľvyslanectve krát·: 
ky film pod názvom Praha - hudobné srqce Euró~y. Ale tu 
sa môže vynoriť hned dôvod Te nostalgickym nálaqan~: v po·.· 
rovnaní s Leningrad :>m máme pražské architektomcke skvos,o, 
ty v havarijnom stave, mtwho z . ht~;do_bných ~rás sme prop_a-· 
gačne nevyužili, u sovietskych btblwte_kach Je po11!':me mal_o 
našej muzikologi ckej ltteratúr y a nemam_e :;t nás mc podobne, 
ako je napr . špeciálna hudobná stredna skola na Frunzeho 
ulici. 

Zdá sa ml tu čosi . nevysvetliteľné. ZSSR sa mi j avi jako 
vzor , ak uvažujem napr . nild prmny~lenosťou učeb~ýclt ~l~
nov štúdia muzikológie u 11ich a u nas V rovnakom r ozsahu 
S-ročného štúdia stači(t n('i.~mu poslucháčovi necelé dve 1t,o-, 
diny prednášok českej hudby počas jedného semestra, __ záttat 
čo sovietska ,.podgatovka" budtíceho muzikológ~ poc1ta ~o 
štúdiom národnej ruskej hudby (dva roky) a so stud~om vy· 
vinu sovietskej hudby počas t roch sem~strov. So z~vts~ou sa 
možno prizerat' na organízácitt a system hudobne] pnprav!l_ 
učiteľov na pedagogických iltšfitútoc1t, Tcde odbornosť a hlbft 
význam estet ického vzdelania chápu tak, že hudobná vy-o 
chova tu má svoju f akult u na čele s dekanom. a špecializo-: 
vanú katedru zatia!' čo u nás sa vedie beznáde]ný boj o hu·; 
dob né gymná~íum, o , ozvinutte . diaľkového štúdia muzikolô-< 
gie a hudobnej výchovy, experiment s výc1zovou mimoriad .. 
nyc11 talentov na špeciálnej škole je v ZSSR .~amc:zrej!nos~ou, 
takže pre ďalší rozvoj už vyžadujú. nové, leps~e u~e?ne plany. 
Počet ob1tájených kandidátskych prác z m_uztkologte j~ kaz.• 
lloročne obrovský a ani pri značnej .nárocnosti nevzmká tu 
nevraživosť kasty, kt orá by nerada vpúšťala do. svoth? stre.dt' 
Ttomines novo s" . Čítanie napr. Sor okerovej dtzertacze o tn•: 

terpretácii Beethovenových sonát. je . nao:.~i pôžit~om. ~ašine~ 
. ,s lepšou znalosťou :ruského jazy~a t .tl f:lCl]de defatl!J Te_ Je,q!t.'i.~ : 

livým · t émam Beethovenových dit:l, tak a~o ic(~, u~te~pre U].u 
špičkové interpretačné osobn?sti. }._1al so'?~' v ruke i .dtzertáci! 
menej hodnotné a tievyvractam, ze sovte!sky muztko!ogicky 
záu jem o našu hudbu by mohol byť vličšt. • . 

Naša hudiJa má v ZSSR dobrú povesť. Uz na vys!ovente 
mena napr. Zdeťíka Chalabalu reagujú soviet ski u.melci s ne_, 
utajovanou úctou. Znamenitý dir igent -:: pov~dall mi takmer 
zhodne viacerí dirigenti, skladatelia a clenovca orchestra vo 
Veľkom divadle, ako aj popredný sólíst~, ktor~1;o Chalabata 
zasväcoval do zvládnutia operných postav Janackovýclt. Ale 
aj slovenská generácia novej hudby tu má._svoju popularitu: 

' .~ roztomile dlhým ó uyslovovaný Kupkovte, .salva a hlav.ne 
l . Zeljenka. fm patrí odovzdať pozdrav od v1acerých soviet-· 

· skych skladateľov, predovšetkým od by~:':~ho, pohotové1t~ 
diskutéra E. Denisova, tediného v Moskve zt]uceho Weberno_v 
ho žiaka. Skladateľ A Blok, inšpirujúci sa často slovens~ym 
hudobným f olklórom, sa snáď neurazí, . keď ho upozormme~ 
že slovenské ľudové piesne nezapisor1al tba Bar!6k. Aj v mo~
kovskom Zvlize skladateľov, podobne ako u nas (ale č_as_te]
šie) sa konaj ú predhrávky nových skladieb: autor clanku 
počul rad nových diel, koncipovaných moderne - bez ohľadu 
na ždanovom ·,.zaka·zované ovocie" a prijatých _kladne .. odúor .. 
nou kritikou. Moskva u posledných . mesiacoch ztla tiez v zna.• 
mení orientálnych kultúr svojich autonómnych republtk: hod~ 
noty ich umenia presvedčovali, že follc~ó:_ne podnety ;mz 
v XX. storoči nie sú anachronizmom a meczm nepotrebnym. 
Nár odná umelkyňa N. Tka.~en1cová nedávno písala v dennej 
tlači na t ému Opera - masové umenie a čitateí článku sa 
mohol potom pokúsiť o lacné. rýchle získanie lístku do. Veľ
kého divadla. NeboliJ t •: bez námahy pre obrovský zaujem 
po kultúre lzlmlnéh'J sooiet sl,elw občana - na rozdiel od ka
tastrofálnej návštevnosti divadla nášho. J . TVRQOfii 

v sebe niektot•é ús kalia, najmä 
~ebezpečenstvo vkiznutia do 
odosobneného akademizmu 11 

na druhej strane vyžaduje vy· 
!lokú technickú pripravenosť 
Jednotlivé čisla programu vo· 
Ilia Potmešilová preto v sna
he zachovať a priliehavo doku
mentovať toto svoje pojatie. 'l 
prvej polovice z dramaturgic
kého hl'adiska treba hodnotil 
uvedenie skladieb málo zná
mych skladateľov - Schlicl<a 
a Bruhnsa. Ovodná Chorálová 
predohra Arnolda Schlicka a7 
očividne prezrádza zameraniP 
sa na lutnovú tabulatúrnu 
tvorbu Zdôraznenie prehfad
ttosti faktúry demonštrovala 
ľotmešilová i v ďalšiclt sklad
hách - Ric.ercare od Johanna 
.Jacoba F robet·gera a Prelúdiu 
a fúge e moll od Nicolausa 
Brunsa - žiaka Buxtehudeho 
Výkon umelkyne sa tu nevy
vat·oval vyššie spomínaných 
ehýb, menšia paleta registrácie . 
výrazová strohosť charakteti 
T.OYali úvodnú skladbu, kdr. 
naviac bolo na Potmešilove,i 
badať určitú fyzickú indispo
zíciu, na ktorej však mala ne· 

s porný podiel "l<omorne" za
plnená sieň Heduty - pohľad 
na prázdnu miestnosť (tých 15 
prítomn;ýclt sa v mohutnej Re· 
dute ·skutočne stráca) Iste 
tažko povzbudzuje. Strémova
nost sa prejavila najmä v 
uvornenf rytmickej súdržnosti. 
Dve chorälové predohry a fan· 
tázia a fťíga c moll Johanna 
Sebastiana Bacha, završujúce 
prvú polovicu koncertu, už 
boli vyrovnanejšie, hoci by sa 

· aj tu zniesla väčšia vynalieza
vosť vo vofbe registrov. V Cho· 
ráJe E dur Cézara Francka 
svojím výkonom Interpretka 
eliminovala všetky predchádza
júce prehrešky na minimum. 
Franck jej dal možnosť pred~ 
staviť · svoj naturel zvlášť 
vhodne si podtnaňujúcl zvu· 
kové monstrum, kultivovaný. 
dynamický a vhodnou voľbou 
registrov umocnený prednes. 
Stúpajúca · krivka výkonu sa 
odrazila v interpretácii ftezá
čovlto · Andante i Slavlckého ln
vokace, diel budujúclch na Im· 
presionistickej zvukove.i a dy· 
nam·lckej kultivovanosti - _ 

-· · · ·· · 1::. Chalupka 



Prvý slovenský 
beat festival 

• Skupina Modus z Bratislavy, z ktorej .~ i najvlJč§í 
potlesk vyslúžil spevák Meky Zbirka. 

Snimka: P. Procházka 

Dňa 14. novembr a 1969 o 15,00 hod. a 22 minúte začal 
vo Vel'ke j hale bratislavského PKO l. slovenský beat fes 
t ival. Zúčastnilo s a na ňom jedenásť slovenských s kupin, 
ako hostia vystúpili skupiny Progres Organization z Brna, 
The Blue Effect z Prahy, Uragani z Rjeky a The Cresslda 
z Londýna. . . 

Festival bol rozdelený na tri koncerty a záverečn(! Beat 
festival show, na ktorej vyst\'Jplli t ri naj lepšie skupiny 
spolu s hosťami. 

PRV1' KONCERT začala skupina Ecrlns z Istebného, kto
r á od Považského beat festivalu vôbec nepokročila vo svo
jom vývine. Bola to len slabá nahrážka beat u, objavovali 
sa časté rytmické chyby a kompozfcle vlastných skladieb 
boli p!sané začlatočntckym p!smom skladateľa. 

BEATTHINGS pochádzaj(! zo slovenského východu a boli 
druhou skupinou, ktorá vystúpila hneď po Ecrins. Inštru
m entálny podklad hudobnej produkcie tejto skupiny bol 
na veľmi n!zkej úrovni, a v niektorých vlastných sklad
bách sa objavili banálne texty. Celkóvý repertoár bol za · 
staralý a preto skupina na festivale neuspela. 

DOBRA HUDBA zaznela v säle až pri vystúpen! brat!· 
slavskej beatovej skupiny GEORGES ET LES FLAMMES. 
Skupina produkovala akúsi odrodu mercey-beatu, ktorý 
doplňall šanzónové prvky. Na.Jv!ičšlm a milým prekvapen!m 
bol kultivovaný prejav sólového speváka Juraja Cierneho. 
ktorý sa prezentoval presnou Intonáciou. Skupina značne 
v.yuiílvala dynamllm •a lío je poteš i teľné, až na j ednu ~klad· 
bu hrala výlučne vfas tnú tvol'b\l. · · 

ST . . PATRICK: CLUB nie je· svätý spolok, ale skupina, 
u ktore j bolo vidieť určltll prores!ona lltu , ale zároveň aj 
monotónnosť hraných skladieb. Dobrý dojem pokazili a j 
nečisté vokály a priemerné texty. Vlastná tvorba kompo· 
zlčne Inklinovala k tanečným piesňam, afe nedosahovala 
výnlmočnll kvalitu. 

IMJ.>OZANTN1' NASTUP predviedla skupina We Five 
z . Bratis lavy. Juhoamerické rytmy, trocha soulu, trocha 
džezu, trocha beatu, výborné biele, to všetko symbolizo
valo tllto sympatlckll skupinu. Jej sound bol ovplyvnený 
aj dychovou s ekciou a kvalitný repertoár sa vyznačoval 
prec!znou Interpretáciou (napr. skladba Glmme, gimme 
good lovin) . Celkove patrili k veľkému prekvapeniu, keďže 
od svojho posledného vystapenla spravili veľký kus práce. 

TllÁPNE SHOW na scéne predvádzala bratislavské s ku
. plna The Hooks. Ich produkciu možno prirovnať jedine 
k polotovaru, ktorého nálepku tvoria fa lošné vokály, a 
zbytočný rev. Jediným kladom bola Ich snaha o vlastnú 
t vorbu. -
VEĽKfM SKLAMAN[M bola žlllnsl<á skupina Blackmai

lers. Väčšina obecenstva pozná tllto skupinu z vystupova
nia v bratislavskom "V"-klube, l<de hrali náročnú hud bu 
na celkom slušnej llrovnl. Festi valový koncert im, žiaľ , 
nevyšiel a ako sa hovori, "vybuchli". Nezvládli ťažký re 
pertoár a preto niet divu, že Ich obecenstvo prijalo dosť 
chladne. 

DOBR1' PRIEMER symbolizoval skupinu Forthy Three, 
ktorá š týlovo inklinovala k čiernemu soulu. Škoda len, že 
výt·azný sound skupiny pokazili intonačné chyby v prejave 
sólového speváka. 

TRETIE MIESTO, pravda, akési neoficiálne (podľa an
ketných lís tkov), zís ka la skupina Modus z Bratislavy. Naj
väčš! a zaslúžený potlesk patril spevákovi skupiny Meky
mu Zbirkovi. Uplltal zvláštnym hlasovým zafarben!m a pri

·rodzeným prejavom. Jediným ruš ivým momentom bola 
jeho nečisté slovenčina a určitá štýlová roztrieštenosť 
v r epertoári skupiny. 

THE GATTCH - taký nézov má skupina z Nových Zám
kov, ktorá obsadila ' druhé miesto a z!skala nlekol'ko !ndi· 
vidulilnych oceneni. Myslím si však, že ohodnotenie te jto 
skupiny je nezaslllžené. Faktom zos táva, že priniesli určité 
kompozičné nóvum, ale neinterpre tovali ho na patričnej 
llrovnl. Hlavne začiatok ich produkcie sa vyznačova l vo
kálnymi distonáclami a našli by sa skupiny, ktoré by s i 
toto druhé miesto zas lúžili viac, ako Gat tch. . 

NAJLEPŠOU SKUPINOU boli GENTLEMENI hrajllci v no
vom obsaden! a štýlovom zameran!. Citlivo využ!vall dy
namiku a rytmiku a sound skupiny doplnil aj organ 
a dychové nást roje. Dvaja členovia skupiny sa stali hu
dobnými osobnosťami festivalu. Ján Lehotský najlepšlm 
spevákom a buben!k Jozef šošoka najlepším inštt·umenta
llstom. Gentlemeni hrali väčšinou vlastné skladby Janka 
Lehotského a interpretovali ich na pt•ofesioná lnej llrovnl. 
Boli skutočne najlepšou skupinou festivalu a spolu s hos
ťami Blue Effectom a Cressidou patrili k najväčšlm hu· 
dobným zližitkom. 

KONIEC DOBR1' - všlltko dobré, tak hovor! ľudové prl
slovle a môžeme ho aplikovať aj na festiva l, ktorý uzavrela 
výborná anglická skupina Cress!da. Bolo to už 16. XI. 1969 
o 1 hod. 40 min. str edoeurópskeho času. Festival ako celok 
bol veľmi dobre organizovaný a t reba len poďakovať hlav
nému usporiadateľovi ZKMS za tento významný, priekop· 
nlcky čln, k torý pomáha zvýšiť úroveň slovenskej beetovl.'.i 

. hudby. Festival zomrel, nech žije festival 1970! 

Ľubo Z .e m a n 

Osme kolo t elevlznej skladaterskej súťaže Vy
berte si pesničku umiestnili organizátori do Zl< 
n. p. Trikota vo Vrbovom. Na verejnej produkcii, 
ktora vyslelu la Slovenská televlzla v nedeľu 23. 
novembra, odzne lo 10 z 50 prihlásených skladieb. 

O úrovni predvedenej tvorby ako aj o vlastnom 
televíznom zážitku, ťažko pri tejto príležitosti 
písať v superlat !voch. Program, ktorý bp! kedysi 
nóvum a povzbudzova l rozvoj slovenskej tanečnej 
hudby, sa dnos pri oxlstencii Bratislavskej lýry 
stal skôr výplňou pre medziobdobie do tohto fes
tivalu. A čo tt·vá ako výplň. to nemá obyčajne 
nádej na úspech. Osme kolo Iba potvrdilo naše 
s lová. Po des iatke piesni sme nemohli konštatovat 
prítomnost kvality. Skôr tu dominovala skrom
nosť Invencie. nepôvodnosť, textová vysilenosť a 
často i hudobná §pekulácia. 
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ho vybrať, je rozhodnutie poroty prinäjmen!orii 
prekvapujllce. Obe Bázllkove plesne totiž postrá
dajú akýkoľvek náboj l moment úprimnosti, s ú 
mdlé, fádne vo výstavbe a liknavé v gradácii . 
Zaujlmavý je hádam ešte t•efrén druhej plesne, 
ktorá však trpl primitívnou formou verša. Tretia 
pleseň je v koncepcii tiež nevyjasnená. Motká sa 
na rozhranl šansónu a protest-songu, nie je 
schopná presvedčiť nielen poslucháča, ale podľa 
všetkého i j ej Interpretku (Eva Blharyová). Za· 
znamenali sme a j pokusy o prostý . módny po• 
pevok (Peter, Peter od šeba-Martinského a Ma
rika od Machka a Krajlčka), ktoré hádam nájdu 
ctiteľov medzi priemernými konzumentamf pop
music. 

Poľota expertov (o jej zložen! aspoň toľko, že 
zo 6 členov boll traja zamestnancami te.levlzlo, 
teda rudia priamo zain teresovan! na relácii a je
den osvetový pracovnlk) u rčila vavrfny piesňam 
Daruj mi dážď ( Bázlik - Mu ľánska ), Ty nie sl 
sen (Bázlik - Lau rinc) a Stále tá hra (Šebo· 
Martinský - Walnerová). Aj keď sl n~bolo z čo -

·-== Cl:) 
Cl:. 
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Neprljemná bola zvuková stränka televlzneho 
pr·enosu. Intenzita zvuku kollsala a spôsobovala 
skutočné utrpenie predovšetkým poslucháčom. 
Nešťastná bola myšlienka s losovanlm poradia 
piesn!, ktoré rozbíjalo spád programu. Osme kolo 
relácie Vyberte s i pesničku patrilo medzi tie pro• 
gramy, ktoré by sme r adi na obrazovkách sledo· 
val! - pokiaľ možno - čo najzriedka vejšie. 

Peter Chvojka 

Zo sveta 
• pop-mUSIC 

e Adriana Celen tano nakr\'J
ca film "pre deti od 6 do 60 
rokov" - hrá v ňom úlohu 
Pinocchia - to je niečo ako 
t aliansky Gašparko. Názov fi! . 
mu ešte neurčil!. 

e Západonemecký spevék 
Rex Gildo bude hrať a sple· 
va ť hlavnú úlohu v známe,! 
operete P. AbrahámA !<vet 7 

Hawala. e Elvis Presley ~ožla dal 
dvoj icu Zager a Evans (auto · 
rov svetoznámeho hltu In The 
Year 2525) , aby preňho napi· 
sali niekol'ko ples ni. 

O V západnom Nemecku a 
Rakúsku je v predaji LP plat
ňa s nah t•ávkaml známych spe
vákov (napr. Udo JUrgensa, 
Mireille Ma thleu. P . Alexandra. 
Helntje a pod.) . Umelci sa 
zriekli honorára za nahrávanie 
a taktiež peňazf , ktoré by do· 
stali z8 predané exempláre. 
Všetl<y penlazH venujll jedné
mu z lls tavov pre st arých ľu d i . 

8 Dave De'e opúšťa svoju 
skupinu a bude pracovať len 
ako konferenciér a filmový he
rec. Dozy, Beaky. Mlch a Tich 
zostávajú zatiaľ ako štvorčlen 
ná skupina. 

e Posledn ~ LP platňa Beat
les Abbey Road mala taký 
úspech, že už za štyri týždne 
po jej vydan! s a z nej preda lo 
230 00" exemplárov a Beatles 
dostall ďalšiu ?latú LP platňu . 

e Spievajúci manželia Son· 
ny a Cher sa pred dvoma rok · 
mi odmlčali a úspechy v pop· 
music chceli zameni ť za úspe
chy vo filme. Film sa vola l 
Cudnosť, scenár nap1sal Sonny. 
hlavnú úlohu vo filme hrala, 
samozrejme, Cher. Film však 

Show plné 

nemal úspech, a preto sa dvo- " 
jica Sonny a Cher vracaj\1 k 
show business . e Po skvelom úspechu plat
ne Elvisa Presleyho In the 
Ghetto, aj jeho ďalšia platňa 
sa ,.šplhá" po rebrlčku na 
vrchné priečky svetových hit
parád. Je to pleseň Suspicious 
Minds. V americkej hitparáde 
(k 1. ll. t. r.) bola už na pr
vom mieste. 

• Pod názvom For me -
formidable uviedli v západo
nemeckej televlzli show, v 
ktorej vystupoval Charles Az
navour a anglická speváčka 
Dusty Sprlngfleld. Spolu s nl
ml mladá speváčka Roselyn. Je 
to sestra známej muzlká!ove.J 
hviezdy Barbry Streisand. e V decembri sa v Prahe 
očakáva slávnostná uda losť -
Kare l Gott dostane od gra
mofónovej spoločnosti Polydor 
zlatú LP platňu. To znamená, 
že z dlhohra,jťícej platne Karla 
Got ta Zlá tý hlas z Prahy (Die 
goldene Stlmme aus Prag) sa 
predalo už vyše 250 000 exem· 
plárov. e ,.24 hodin pre Naďu" (ro
zumej Urbánkovll) sa volé jed· 
no·hodinový televlzny film, no· 
krútený pre Cs!. t elev!zlu. Ja 
to film o Nad! Urbánkovej -
s Naďou Urbánkovou v hlav
nej úlohe. Medzi plesňami, kto
t·é vo filme spieva, je a j pie
seň Mosazne,l džbán, ktortl 
t.oh to roku vyhrala Strieborní! 
lýr u. Pre zaujfmavosť : film 
nakrllcali študenti FAMU v 
Prahe, kameramanom bol Ra
dek Očenášek, tiež študent. 
Všetko sa robilo pod pr!snym 
dozorom pánov profesorov. 

e Peggy March, americká 
speváčka, ktorá väčšinu svo
jich pies n! nahráva v západ· 
nom Nemecku, sa s manželom 
definftivne odsťahovala z New 
Yorku do Mn!chova. Do USA 
sa viac nechce vrátiť. Je j 
manžel Arnie Harr is je súčas
ne a.i j e j managerom. 

šarmu 
Dni estónskej kultúry a umenia sa začali mimoriadne sv1ezo 

a sympaticky. V nedeľu 16. novembra sa zišli do Vel'kej haly bra
tislavs kého Parku kultúry a oddychu okrem vzácnych oficiálnych 
hos tí skalní prívrženci populárnej hudby. Treba sa priznať, že veru 
sme o estónskej hudbe, tobôž ešte o populárnej, nevedeli. O to 
príjemnejšie bolo poznanie, s tretnutie sa s poslami malého po· 
baltského národa. 

Hep•·ezentantml estónskej zábavy bol súbor LAJNE ( slovo "laine" 
znamená v slovenskom preklade "vlna"), ktorého členovia nie sú 
na pódiu žiadni nováčkovia . Lalne exis tuje s rôznymi prestavbami 
deviaty rok. Deväť sezón úmornej práce prinieslo aj svoje ovocie. 
Súbor patrí dnes medzi reprezentačné sovietske telesá. Vystupoval 
na Expo 67 v Montrealf, dva razy vo Fínslw, v NDI! a k nám pri
šiel tiež po druhý raz (prvýkrát hosťoval v t•oku 1966). 

Es tónci doslova za liali halu PKO prívalom melódií. Bohatosť a pes· 
trosť repertoáru , ale predovšetkým neobyčajné prežitie piesni robi 
z koncertu skutočný zážitok. Dámske spevácke septeto vyniká nie
len čistotou tónu, ale celkovou prcciznosťou tvorenia vokálu. Súboru 
nechýba ani zmysel pre štýlovosť a pohybovú kultúru a eleganciu, 
na ktoni nezabúda celé naše vys túpenie . 

Súbor Laine pt·<~d vledol clvojhndlnovú iskrivú show, plnú nápa
ditosti a š armu Jeho ~ ys tCJpeni e bolo dôstojným uvedením celej 
dekády estónskej kultllry. .( is) 

Očaril ho 
saxofón 

Nedávno usktt ločnil turné po .Hred ... 
t!Om Sloven.~ku 1'aneČil!Í orcllc.~tar za.~IÚ· 
žllé/w umelca Karla Vlacha spotoc")ne· so 
spevákmi Yvat ou Simonovou , Marcelou 
C.aiferouou , Mi lanom Chladilom, JIFím 
Stedroriom a ďalšímr. Predstavili sa v 
Považskej Bystr ici, Kremnici. Ružomber
ktt, Cadct K ysuckom Novom MeMe a 
Zvolene. Pred vystúpením vo zvol en
.~kom Dome Tculttí r1J CSD sme zastihli 
K ar l a V l a c ha s jeho orchegtrom 
pri skúške na večerné vysttípente a po• 
žiadali sme ho o odpoveď na niekoľko 
otázok . 

Mohli by ste čitateľom prez~adlť , ako 
ste sa. vlastne dostalJ k hudbe '! 

- P6vodne som sa V!Jttčil za obchod
ného pracov'níka. no hudba ma veľmi ·za
uj ímala. Chodil som do hudobnej školy 
- na husle. Neskoršte mt "padol" do 
očí bratov saa:ofón, ktorý som st po· 
z iča/. 1 ým sa začala moja poloamutér· 
ska - poloprofesion.ál na čirmosť pri ta. 
11ečnej piesni. 

Ktorá bola pr vá kapela, v ktorej ste 
začín& li? 

- V r oku 1938 som vy t vonl polvama
térsky orches ter, s ktor ý m sme hrávali 
na čajoch a rôznur;h vecterko.:/1. V roku 
1940 do orches tra prilmdlt A. Kafka a 
seslriJ Alanové. O rok neskoršie sme 
mali spolu s orchestrom pr uý l.·orlcert v 
Kut nej Hore, ale aj mesačné angažmá 
v Prahe. 

Ako šéf orchestra ste so svoj imi mu
zikan tmi prešli kus sveta, mohli by ste 
nám prezradiť j eden z t ých príjemných 
zážitkov ? 

- Príjemných zážitkov j e veľa, no 
nepríjemných ešte viac. Je dťi/Jrým po
citom, ak si pu i.Jl íkwn s on:hes/1 0111. ale 
aj so spevákmi doi.Jr e rozumte. Samo 
zrejme, tiež t eší vypredaný koncert. 

Ktorý zo spevákov zotr va l vo vašom 
orchestri na jdlhšie? 

- S nami spolupracuje vela spevúkuv. 
No najdlhšie vydržali Yve ta Si monová 
a Milan Chladil. 

čo by ste mohli povedať o dnešnej 
tanečnej piesni '! 

- 1'o j e široká ~kálu názor ov. No j e
den, ktorého sa držím, je ten, že tl ne!iná 
tanečná pieseň sa stala hlavnou zlož 
kou spoločenského ži vota Stala sa teda 
majetkom najširších vrstiev, 

čo pripravujete nové pre pos luchitcov 
tanečnej piesne? 

- Pre t elevíziu sme robil i r ecital Yve 
t y Simonovej, k torý by mal IJyľ odvy
sielaný počas vianočných svi atko tL Spo
ločne s Marcel ou Laiferovou sme tla· 
kl'ú t ili dlhot rvajrícu platňLt, ktorá 
mala pr íst: na trh lconcom 110vembra. 

Zhováral sa: š. C i bu I a 



VYZNAMENANIE PRE VŠMU ·O hudbe 
Prezident republiky udelil Vysokej škole múzických umení v Bratislave pri príležitos ti 20. výročia jej 

založenia vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu. Vyznamenanie odovzdal do rúk rektora VŠMU prof. Ale~ 
xandra Moyzesa námestník ministra školstva SSR doc. Ing. Libor Vozár, CSc. Vyznamenanie Za zásluhy 
o výstavbu prevzali aj profesori VSMU dr. Juraj Haluzický a dr. Rudolf Mrlian. Prof. dr . • Jánovi Boorovi 
a doc. Bohuslavovl Valašťanovl udelil prezident republiky vyznamenanie Za vynikajúcu prácu. Doc. dr. Nine 
Tänskej a Aurélii Votavovej udelili čestný titul Zas lú žil á učiteľka a Ladislavovi černeckému a Márii Rut
kayovej tituly Zaslúžilý školský pracovník. 

v Paríži 
(Dokonče l'l ie z l . s tr .) 

hoci všade inde p revláda názor, že skôr 
publikum z divad la vyháňa. 

Štefan Klimo 
päťdesiatročný 

Kto sledoval dlh§le roky podujat ia Lúčnice, 
!sto zaznamenal fakt neobvy kl ého rastu, ťio 
sa tOka ~frky zdberu v ždnrovej oblasti 
t v kvalttatfvnostt. Za 20 rokov sa z hl'stky 
nad§enoov pre slor; enskg folk l ót vykľul sú· 
lJor, ktort} na profestondl net tírovnt prézen· 
tuje hodnotnú ľudovú t umeltí tvorbu. 
P~vodoom teJto kulmtnačnef krivky je 

v mtnult}oh dt~ocll tubllufúct pčiťdestatntk, u
melockg vedúci súboru - dr. štefan 1Wmo. 
Jelto osobnou tniciattvou . a muztkantskt}mt 
schopnosťami dokdzal priviesť Ltí/Jntcu na 
platfor mu, ktora na súbore naJviac obdivu
jeme. Klimo ako zbormatster zvld~t prenik a
vo zmodernizoval dramaturgiu zboru. Teho 
dll!orotJn~ skúsenost i v teJto oblasti { v ro
koch 1947 ~49 fli zbormatstrom v robotnlc
kom spevokole, lctorg viedol teho otec, a od 
r oku 1951 sa r ovnakej fu l'lkcie ujíma v Lúč
niet), priviedli vel akrát mle§ant}, pr tp. redu
kovanfí zbor Lúl}ntce na stupienok vtťazov 
medzindrodn!}ch prehliadok. Bolo to vďaka 
kultlvovan~mu prednesu slovensk~llo folkló
ru, alebo §lrokdmu vt}beru z európske/ ume· 
leJ zborovet tvorby - po/Jnúc renesanciou 
l spomm1me vysokl} oceneni e Stt}lovel /Jisto
ty prednesu Monteverdiho na festivale v ta
lianskom Are z ze ) a~ po stl/Jasnost ( pravidel
ná aspe!lnd tll}asť na f estivale stí /Jasne/ vo
kálneJ tvorby v f lh l ave ). Kltmova cieľavedo
má prdca so zborom, budufúca na hlasoval 
i Stglove/ d lsctpltne, no zdrove11 na uvoľ· 
nenostl a spontánnosti pretavu priniesla ovo
cle v podobe vysokliho kurzu, ktorg dnes 
v umel eckom svete Lú/Jntca zauflma. v graz
n(J sú aspechy a} v tane~n.eJ i orclzestrdlnet 
zlo~ke, na kt ort}clz md dr. Klimo taktie~ 

;,"~'íepr/amy podiel . Ncmanat d6lef.ltý Je aJ vý-
~ chovng moment - mladí adept i odchovávani 

Ltll}nicou s! natrvalo uchovaJú v srdci lásku 
k slovenske/ ľudoveJ plesni a k lwdbe v/5-
bec. 

Pri prlležllosli ;ubilea treba dr. š tefanovi 
Klimovi blaho~alať k dosiahnutt}m (Lspechom 
a zcirov011 mu poprlat dostatok mo! nostt 
k reallztlc/1 ďamc11 umeleckýc/l zámerov. 

(ch) 

Variácie 
Jana Klusáka 
na vlastnú tému 

(Dokončenie z 3. s t r .) 
do konale slúžil, bo l takým dokonalým remeselnlkom 
a pľltom to bolo t aké pekné. 

Namiesto toho sa prišlo l< p itvaniu vlas tného j a 
a čím viac to umelec dokáže, tým viac j e cenený. 

- J e to nesympatlcké. Ale zrejme už nedokážeme 
robiť nič iné, iba takto prostredne s a zaoberať sam i 
sebou. A pritom s me už unaveni ľart pour ľa rt izmom, 
sebestačnosťou . . . 

Ale v šesťdes iatych rokoch, keiľ to bol objav, vtedy 
to bolo pekné, nie? 

- Áno, vte dy bolo vše tko iné. Objavova li sme nový. 
poetický hudobný s vet, ako keď dieťa objavuje živo t 
Vrhali sme sa do os lobodene j hud by, milovali sme svo
ju prácu, nikto nás nepoznal, robili s me - bez akej
koľvek oficiality - čo sme chceli. Bo li to roky spolu · 
práce s priateľom dir igentom Peškom a I<omornou har· 
m óniou v divad le Na zábradll. 

To však p resne odporuje ideálu, o ktor om s te ho-· 
vorlli predtým! 

Áno. Zmeni l som so. 
Chcela som sa vás ako " všeumelca" ešte opýtať na 

vaše vzťahy k výtvarnému umeniu. Maľujete? 
- Nie, to vôbec neviem . Vý tvarný pre jav ma však 

láka k zvukom - doko nca oveľa viac ako literatúra. 
Mo žno preto, že mám vôbec preds tavy o hudbe skôr 
ma teriálové, vizuálne, hmatové: preds tavy š truk túr, 
drsného kameňa, divoko rastúceho rastlinst va, džung le 
a pod . 

Mali by s te nainštalovať ne j akú zne júcu výs tavu .. . 
- To by som si netrúfal. 
Pre čo ? Nic ste hercom a hráte. 
- Zase ma navádzate na čosi nové . .. 
Pre tože sa ml zdá, že si dokážete veriť. z . vášho 

článku v časopise Konfrontace cít iť takú dôveru v to, 
čo !'obite. 

- J a v iem, že je ten článok nafúka ný, veď to t am 
p!šem. Sóčasne však som voči sebe aj skept ický. Ale 
človek má chvlle, keď s i musi byC is tý - alebo skôr 
momenty, keď mu to stoji zato. Inak by musel všetko 
zaba liť . Ak som z toho, čo r obím, mal aspoň na chviľu 
veľké potešenie, t ak to nebolo zbytočné. -nh-

Neobyčajne zaujímavú a dôležitú 

Prečo slabá návšteva? 
pľoblemati ku nastolil vietnamský (v Pa
ríži žijúci) muzikológ Tran Van Khe. 
Brila ntne zhr nul charak ter istické rysy 
pľemien, ktorými prechádzajú hudobné 
kultúry tretieho sveta a znamenite zhr 
nul problémy, ktoré vznika j(! z kon
fliktu medzi tradičnými autoch tonnými 
hudobnými ku lt úrami a impor to vanou 
európsko-americkou hudbou vážnou i 
populárnou. Jeho .,recepty" na r ozvíJa
nie predovše tkým vlastných t radícií a' 
foriem hudobného myslen ia predstavite 
lia rôznych ·krajín t r et ieho svet a t u ak · 
ceptoval! , Inokedy ostr o odmiet ali. Napr. 
Egypúm Dr . . F awzi v snahách rozvíjať 
vlas tné t r adície v · del pokus zbaviť tretí 
svet možnos t! pes tovať t aké t ypy hud· 
by, k toré vzn ik li v eur ópskom kultú r-' 
nom okr uhu: polyľóniu , kontrapunkt, 
opeľu, orchestrá lnu hudbu atď. Tunisan 
El Mahdi naproti t omu referoval o tom, 
že v jeho kr ajine sa hud ba európske j 
proveniencie vyučuje a uplatňuje len 
Hko dop lnok a nads tavba domácej tra 
dície. 

Diía 18. Xl. bol v Divadelnom 
š túdiu v rámci Mesiaca prla ter
s tva a j ubilejného 20. roku trva · 
nia školy _otvárací koncert pos lu
cháčov VSMU. Návšteva lwncer
tu bola "mizerná", a človeku j e 
IIŽ tríípne, ako miilo ľudí vie o 
koncertných podujati ach VšMli 
hoc! koncerty bývajú včas pla
glitované a oznamované. C:i snáď 
nikto nie je zvedavý na nastupu
júcu generáciu koncertných umel -
cov? · 

Na koncerte odzneli d iela na
š ich, r uských a sov ietskych skla 
<.Iate ľov. Eva Salayová (7. semes
ter z triedy pro[. R. Macudzin
ského) se uviedla výbe t·orn Pre lú
di! a fúg o<.I D. šostakov iča. Tvrd~í 
a vybitý nástro j je j nedovoli l p l
ne uplatn iť širokú šká lu vý razo
vých pros t r!e <.I kov. Preto ,je j vý
konu chýbala p!astičnosť (najmä 
vo ťagach ) a kontrast. Alžbet a 
Bukoweczká (5. semestet• z t riedy 
ctoc. A. Hrušovskej ) sa predstavi
la v Suchoňovom cykle Nox et 
solltudo, ktoré s pievala s vid iteľ 
nou !nd is pozlcio u. Jo7.ef Mydliar 

Brnenské divadlo 
jubiluje 
bňa 6. decembra t. r. uplynie 

85 rokov od otvorenia divade lne j 
budovy ,.Starého divad la" na Ve
veri. Ceské predstavenia v Brne 
boli por iadané s prest !ívkami už 
od r oku 1767 kedy sa v Redute 
hľlllo oper u - pantomlma Zamilo
va ný ponocný . • Slávnos tnou uda 
losťou bola pren1iéra $kroupovho 
Dr!ítenika v r. 1840. Priaznivejšie 
pracovné podmienky mala česká 
opera od r. 1874 v Besedním do
me. V r. 1881 bolo založené DľUŽ
stvo českého dtvadla v Brne, k to
ľého úlohou bolo vybudovať 
zvláštnu d ivade lnú budovu pre 
pravide lné české hry . Prevádzka 
v Prozat!mn!m d ivad le nu Vever í 
bola otvorená KoHirovou či noh rou 
Magelona a prvým oper ným precl 
stavenhn bola Smetanova Pr<"daná 
nevesta. Po nových úpravách na 
zvali v t', 1894 toto d ivadlo Ná
rodn!m. Brne ns ká scéna sa vždy 
ak tívne podielala na spoločenskom 
pohybe a udávala smer českému 
divade!nict vu. Význam nými pre
miér ami boli zv lášť opery Janáč
kove - Začiatok r ománu (1894) 
a Jej pastorkyňa (1904). Po vzni 
ku samost atného československé
ho š tátu dosta lo br nenské Národ
n! divadlo rep rezent atívnu budovu 
Mest ského d ivadla, kde bola p re
vá.dzka začatá. Je j pastorkyňou 
(23. VIII. 1919). V tejto budove 
sa hralo až do r. 1914, kedy pre 
pr evádzkové ťažkosti bola trvale 
uzavrená. Po oslobodení vznikli 
nové scény - Divad lo bratov 
Mršt!kovcov, d ivadlo J. Fučík a a 
bábkov fi scéna Radosť . 

V r . 1959 sa zača la stavať no
vá d ivade lná budova opery a ba
letu, ktorá. bola otvor e ná 2. X. 
1965. Jeseň tohto roku je začia t 
kom novej epochy. kedy sa vy
tvára z Brna závažné stredisko 
ume leckého s naženia. J ubilejná 
sezóna zastihla bmenské scény 
uprostred veľkého úsili a o do 
siahnutie čo najvyššej umeleckej 
úrovne. V rámci slávnostného cyk
lu, k torý prebiehal od 1.-7. de
cembra pod názvom Týždeň br 
nenských divadie l, uviedol operný 
súbor Státneho divadla Schänber
govo Očakávanie spoločne s Ja
nou z Ar cu na hranici od A. Ho
ne ggera, pôvod nú nov inku K Hor
kého Jed z E!sinoru , Gerschwino
vu operu Pe rgy a Bess, čajkov
ského P!kovú dámu, J anáčkove 
Výlety pána Broučka a Sm etano
vu Predanú nevestu. Baletn ý sú
bo r :r.ar acli! clo cyklu Cajkovského 
Labut ie jazero. Spevohra sa zapo
,jila do osláv r<a lašovým-Kožiko 
vým Komed!antom, vlasteneckou 
s pevohrou J. K. Tyla - V. Troje
na Pani Mar jánka, matka pluku, 
muzikálmi - Filozofická h istór ia, 
fid likan t na streche a Angličan 
na ražn i, ako aj pantomlmou Blu
disko. - ph-

(z tľiedy J . Beneša) uviedo l 2 
čas ti zo Sonatíny pt·e pozaun a 
ld avir M. Krejčlho . Túto s klad ba 
nevyhovovala j eho naturelu. Pr e 
svoj kľíis ny tón, výbornú techni
ku by si mal vyberať ade kvátne j 
šie sklad by. Absolven tka Daniela 
Kardošová hrala so zan ietenim 
Kardošove Bagately (5 čísie l ), 
Hľušovského Toccatu a Prelúdium 
a toccatu .T. F'elda. Opäť pot vrd i
la, že jej nat u relu na jviac vyho
v~je súčasná hudba. V jej výkone 
vsak chýbala technici<~ suvereni
tn, čim rých le čast i nevyš li pre 
svedčivo. Ma rián Horák ( 5. se
mester z triedy A. I<o r!nske j) za
ujal v Musorgského a Cajkovské
ho piesňach krásnym a sýtym t ó
nom a celkovým prejavom. Bolo 
to jedno z najlepšieh vystúpení 
na tomto koncerte. Na záver kon
certu su preds tavil! manželia 
Holblingovc l s Evou Uhliarovou 
pri klavlr i v Sonatlne pre d voje 
husi! a k lavlt· B. Mar t inu. Ich 
spontlin ny a suverénny výkon, 
per fek tná s úh ra boli dominan tou 
celého večera. ktorý až na pos
ledné dve vys tópenfa bol skoro 
podpr iemerný. - JR-

Jednotný recept na problémy súčas

nej hudobnej ku lt úry očividne neex is 
t uje. Za význa mný pokrok by však bolo 
t reba považovať už to, že by sme s i 
začali uvedomovať, aké pren ikavé zmeny 
v hudobných ku ltúr ach rôznych častí 

s veta sa da li do pohybu. Paľ!žske sym
pózium v tomt o smere znamená dosť 

významný k rok. 

Za Františkoin Furchom 
Toto meno už najmladšej generácii veľa nehovorí, hoci F urch bola mimo

riadne zaujímavá osobnosť bt·atislavského hudobného život a. Už v dobe prvej 
republil<y na seba upozornil člá nkami v nemeckej bratis lavskej tlači, neskôr 
ešte vý raznejšie ako spevák Od iných spevákov sa líšil najni.ä tým, že vy
s tupoval na koncet·t ných poduja tiach robotníckych spevokolov a bol z prvých, 
k tor í u nós poznali soviet sku ume lú pieseň. Udržiaval čulé korešpondenčné 
s tyky s niektorým i interprétmi v zahraničí a všetky tieto skús enosti mu 
priš il vhod, keď bol v päťdesiatych r okoch m enovaný riaditeľom Hudobne j 
a artis tickej ús tredne. Zažil tu práve e tapu, kedy sa budovala nová kon~ 
certná sieň Slove nska, ke dy s tá la na interpretačnom vrchole generácia Ti
bora Gašparl<o a Michala Kat·ina a hlá sili sa už p rvé záblesky bu<lúclch in· 
terp retačných ueneräcií. S jeho menom sa spája or ganizácia prvých let ných 
hudobných festiva lov v Bratislave, kúpeľných mest ách i Banske j Bystrici. 
Popri organizačných zás luhách zostával mu čas i na prekladateľskú prácu. 
Prekladal najmä p iesne z nemčiny . Ešte v posledných rokoch, kedy bol už 
na odpočinl<u , sme ho s tretávali ako sprievodcu zahrani čných umelcov, ktorí 
pr išli do nášho mesta. K jeho charakteru patr il a skromnosť, ochota a opti
mizmus. Zomrel v polovici novembra, pričom ve l'a jeho priateľov sa o smrti 
ani nedozvedelo . Z. N. 

Deň Hudobnej mládeže 
Málokto u nás vie, že 20. novembra t. r. hudobníci oslávili tzv. Deň Hu~ 

dobnej mládeže. Spomínaný Deň bol vyhlásený na 23. svetovom kongr ese 
Jeunesses Musical es, k t or ý bol v Budapešt i u dňoch 16.-23. j úla t. , .. Zo 
Slovenska sa ho zúčastnili ôsmt zástupcovia, k torí pracujú na vytvor ení sa 
most atnej slovenskej organizácie Hudobnej ml ádeže. Všetky členské k rajiny 
J M ( dot er az ich je 28 a ďalších 20 žiada o pr ijat ie) oslávili t eda 20. novem
bra, v derl vzniku prvej skupiny JM v Bruseli spomínaný Deň Hudobnej mlá
deže. V rámci osláo sa usporiadali akcie. kton:: mali za tílohtt rozšíriť zá
kladnú mJJSlienku J M, t . j . združovať mládež celého sveta bez akýchkoľvek 
rozdielov a diskriminácií - rasových, národnostných, náboženských a sveto
názorových - za cieľom vzájomného zblíženia sa 1wdbou, radosťou a pocitom 
uvoľnenia z j ej krás, z jej aktívneho i pasívneho, resp. l'eceptívneho preží
vania, ako aj z poznávania a výmeny jednotlivých národných hudobných 
kultúr a ich hodnôt. Jeden z najväčších v hudbe ná.~ho storočia a i nám Slo 
vákom blízky Zoltán. Kodály zanechal tomuto lmutiu svoj odkaz v podobe 
vety : "1'reba "zmuzikalizovať" mládež, treba skrášliť svet." Myslím, že tu 
niet čo dodať. 

Žiaľ, na Slovensku sme nemohli osláviť t ento cleň v plnej miere, lebo 
u nás má Hudobná mládež za sebou iba nesmelé začiat·ky v Bratislave, Trnave 
a Zlatých Mor avciach. Ver íme však, že budúce r oky budú bohat-šie na kon
krétne činy a myšlienka zbrat ania sa mladých priaznivcov hudby nájde svoje 
konkr étne výsledky na koncertných pódiách i v tých najmenších mestách. 

Július Po d h o rn ý 

Z obsahu 23.-24 čísla 
V bohatom vianočnom d v o j č í s l e prinesieme pre našich čita
teľov - okrem iného - rozhovot· s opernou speváčl<Ou H. Janku 
e Slovensk! skladatelia budú besedovať o tvorivých problé
moch • IvaJ;~ Stadtrucker píše o liečenr pomocou hudby e Ja
roslav Blaho glosuje v Opernom zápisníku posledné in terpretačné 
výkony našich spevákov e Zvláštna dvojstrana bude venovaná 
našej a zahraničnej populárnej hudbe • Ivan Stanislav píše 
o budúcej Bratis lavskej lýre a Supraphon ponúka bohatú vianoč
nú nádielku. 
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lirahmsovci" by asi mali námietky. :Ze 
otázka štýlu Wattsovi nerobí veľké sta
rosti, ukázalo sa na jeho recitäli, naj 
mä v Scarlattiho Sonátach. Lisztova So
náta h mol mala znamenite koncipovanú 
expozíciu a šokujúco pôsobivý záver, ale 
t•ozslahlu výstavbu a hlbokú myšlien
kovú näplň diela nepochopil klavirista 
práve tak ako rozsiahlu Schubet·t ovu 
fan táziu Pútnik. Zato Chopinovou Fan
táziou f mol a Have lovými Miroirs oča
r· i! a získal obrovský úspech. 

tvorby. Vedľa tradičnej, m·aďarským fol• 
klórom poznačenej Sonáty pre flautu 
a klavír G. Dávida a Fantázie s variá
ciami na maďarskú ľudovú pieseň P. 
Jardányiho počuli sme diela poznačené 
novými smermi európskej hudby. Veľmi 
fažké, atonälne, nie príliš presvedčivé 
Motetá L. Lajthu, z hľadiska Novej hud
by konvenčné Intervaly pre klavír 
A. Bozaya; upútal a plne zaujal zvukovo 
zaujímavý a emocionálne veľmi pôso
bivý plesňový cyklus G. Kurtága, žiaka 
francúzskej školy: Milhauda a Mess1ae
na. Podobne Osem ženských zborov 
M. Kocsára vyznelo veľmi pô~~bivo. -
Koncert bol úplne vypredaný, v obecen
stve vedľa m ladých ľudí - zväčša po
sluch!ičov Hudobne,i akadémie - boli 
i poprednl maďarsk! skladatelia na če le 
s ľ. Kadossom i niekoľko literátov a vý
tvarnlkov. 

Niet vo svete väčšieho kultúrneho 
centra, kde by sa neusporiadal aspoň 
raz za dva roky - ale najčastejšie 
každoročne - hudobný festival. Niekde 
ide o festivaly celkom osobité, neza
padajúce svojím charakterom do kon
certnej sezóny, inde sú festivaly vlast
ne len zhustenfm a· obohatením kon
certnej sezóny a jej organickou súčas
ťou. K prvým patria fest ivaly zamera
né na dramaturgiu, k druhým festivaly 
zameran& na i nterpretačné hv iezdy. A 
preťože sa jeden i druhý typ 'lačlna 
preží vať, pristupujú organizátori fes ti
va lov ku kombinovaniu oboch typov. 
Niekdf! s väčším, inde s menším úspe
chom. 

s1m úkazom; všetky koncerty ·- · či išlo 
o zahraničných hosti, alebo domácich 
in terprétov - boli výborne navš tlvené 
a mali slävnostnú atmosféru. Bartókov
ské koncerty boli dlho vopred vypredané 
a ani pre zahraničných pozorova teľov 
nebolo možné obstarať vstupenky. 
(S trpkosťou som si spomenula na Bra
t islavské hudobné s lävnosti a Rok slo
venskej hudby!) 
+ Týždeň, v ktorom som sa zúčast

nila tehto fes tivalu, bol jedným z bo
hatých . týždňov z hľadiska zahraničných 
hostí, ale i z hľadiska domácej tvorby. 
Sólisti, francúzsky barytónista Gérard 
Souzay a americký klavirista André 
Watts, predstavovali dva celkom proti
chodné umelecké typy. Prvý int t·avert
ný, kultivovaný, intelektuálny typ, z čo
ho vyplýva vysoká. kultúra prejavu, hl
boké štýlové pochopenie - druhý ex
t ravertný, výbušne temperamentný, ne
spú taný. budujúci svoj prejav viac na 
vonkajšom efekte. Viem, že nie celkom 
~a chi zrovnävať spevák a klaviri sta, to
bôž keď ide o speváka vekove zrel.ého, 
s veľkými koncertnými skúsenosťami, 
Francúza - a klaviristu mladého, mie 
šanca dvoch horúcich nác ií· maďat·ske.l 
matky a černošského otca 

+ Obe budapeštianske symfonické te
lesä, štátna filharmónia i Orchester bu
dapeš tianskeho rozhlasu, sa svojím kon
certom dobre reprezentovali. Rozhlaso
vý pod vedením Gyorgya Lehela okrem 
už spomlnaného Brahmsovho klavírneho 
koncertu predniesol v znamenitej kon
cepcii i II. symfóniu. Štátnu filharmó
niu dirigoval Lovro von Matacič, diri
gent dnes už svetového mena. Orches
ter v klasickom programe (Haydn, Mo
zart. Beethoven) poda l precízny a štý
lový výkon. 

A ja som si opäť s trpkosťou spo
menula na prázdne koncerty Zväzu slo
venských skladateľov a na Rok sloven-· 
skej hudby. + Najzaujlmavejšim večerom pre mňa 

bol večer maďarskej súčasnej komornej Anna Kováfová 

Budapeštianske hudobné týždne ne
m ajú ešte dlhú tradíciu - netrvajú ani 
desať rokov - ale vo svete už maJú 
celkom dobrý zvuk. Patria k tým festi
va lom, ktorých koncepcia s tavia na sú
streden! čo najväčšieho počtu zahra
ni čných hviezd, no popri tom - a to 
je veľký !dad - dávajú plné uplatnenie 
domácim špičkovým telesilm a sólistom. 
v Lomto roku sa pokúšali i o akúsi 
<it· a ma tu raickú kostru sústredenú na 
cyklus koncer tov z komornej tvorby 
P.ŕ•lu Bartóka a na týždeň maďarskej 
o pP ry. 

Budapeštianske hudobné týždne sú dl
bvm !'P~ tivnlom. V pr iebehu t akmer pia· 
tidt t.vždi'wv bolo 37 konce rtov - kaž 
dV 'deň j!~rlen - operný týždeň tvor il 
sn rnn~t n tnú akciu popri koncer toch. 

Zn zllhra n ičných orchestrov účinko· 
va la · Krakowskii [ilharmónia a zbor, 
nrážd':.~n sk fi š tátna [i!harmónia a Vle
d:•w;kí filhar·monicl s dr. Rohmom. Z 
kwnorných súborov okrem domácich 
.. l muzici di Homa", z dirigentov C. Ab
hado. L. v. Matacié L. Gardelli; sól isti 
h<~rvtonista Gérard Souzay a klavirfsta 
André Watto;; ; ohlásený Henryk Szeryng 
nepriš iel a jeho koncer t sa preklad!\ 
na neskoršie obdobie. Zrovnávajúc s 
Pražskou jarou je zahran i čných súborov 
a sólis tov na taký dlhý festi va l málo. 
M druhej strane však práve preto sa 
d<'mácP súbot·y a só listi mnhli v plnej 
miere uplatniť a čo je na jpozitlvnej-

Publikum 
pre 

+ Gérard Souzay nie je nám nezná
my - s veľkým úspechom koncertova l 
IH! Pražskej jari. Pi~)sne spiev~ v pô
vodných jazykoch a jeho výslovnosť je 
obdivuhodná. V Budapc~šti očaril najmä 
Beet:hovenovým cyklom .. An d ie ťeľne 
Geliebte" a fascinujúcim prejavom v 
pi esňach Rousselových, F'ouréa a najmä 
v hebrejských piesňach Ravelových . . Do
kona le so spevákom spolupracoval kla-
virista Dalton Balďwi n. · 
+ André Watts vystúpil ·dva ' razy . 

1\az ako sólista Brahmsovho B'-dur !<Ja.: 
vírneho koncertu. druhý raz na samo
sta tnom recitále . Ukáza lo sa, že kon
cert s orchestrom je asi vďačnejšia 
úloha ako zvlfldnuť napätie celovečer
ného t·ec itálu. Brahmsov koncert hral 
Wat ts ~ dôrazom na pregn'ántnosť ryt 
mickej ·l.Jožky a brilantnosť klavírne j 
hry. n11 výslednica týchto snaženi bola 
cel kom presvedčivá keď .. ska lní 

pujmc sa okolo toho - druhí 
nám to robiť nebudú." 

š tudentka es tetickej výchovy 
FF'UK. 19-ročná; "Stala som 
sa členkou Kruhu priateľov, 
pre tože sa mi takto naskytne 
možnosť poznať zblízka tvorbu 
slovenských sldadateľov, zis-

'! 

slovenskú hutlbu 
Nedävno bola v miestnos

tiach Zväzu slovenských skla
dateľov na Sládkovičovej ulici 
zvláštna udalosť. Zhromaždilo 
sa tu do 50 ľudí rôznych po
volaní a veku, ktorí sa pri 
hlás ili za členov Kruhu pria
teľov s lovenskej hudby. Pred
seda Zväzu skladateľov, prof. 
Alexander Moyzes, dával z prí
ležitosti otvorenia činnosti 
Kruhu malý coctail pre jeho 
prvých členov. Otvorenie bolo 
ne[ormálne a príjemné, v du
chu toho, o čo v prípa<le Kru
hu priateľov slovenskej hudby 
ide : skladatelia si chcú získať 

:nulbu, ktorá často nezaslúže · 
ne nenachádza ohlas u širo
ké ho publika, i pre tých, čo 
by radi venovali svoj záujem 
práci a tvorbe svojich umel
cov, ktol'i nakoniec tvoria v 
pl'vom rade pre nich. 

l,.ar. rôzne mate!'lii'.Y z tejto ob
lasti, zoznámiť sa s mnohými 
novými fud'mi, najmä sklada
termí a hudolmými teoretikmi,' ·· · 
s ktorými by som sa inak ne
dostala do styku. Môžem takto 
spojiť svoj štúdijný záujem s 
osobným záujmom o proble
matiku slovenskej hudby." 

Niekoľkých členov novoza
loženého Kruhu pria teľov sme 
sa na otváracom posedení 
IJpýtali, čo ich viedlo k vstupu 
do klubu a čo si od jeho čin
nosti sfubujú. 

*** 

O. Z., stavebnú inžinierka, 
27-ročnä: ,.Po celodennej práci · 
človek hlodá spoločnosť, kde 
by sa mohol odpútať od kaž
dodenných starosti a súčasne 
by sa dozvedel. aj mnoho pek-· 
ných a zaujímavých vecí. Mož
no iste chodiť na koncerty - , 
ale v Kruhu priatefov sú aj 
iné, pestrejšie možnosti styku . 
s hudobným svetom, prileži
tosť poznať nových ľudí, zá- . 
kullsle umelecl•ej tvorby a 
pod." 

J. M., administratívna pra
covnlčka, :SO-ročná : "Chodim 
na koncerty, kde sa často stá
va, že ľudia odchádzajú z kon
certu, ked' prichádza na pro
gram slovenská skladba. Mys
lím, že je to hlavne z nepo
chopenia tejto hudby, ktorá je 
väčšinou štýlove novšia. Ja by 
som si k nej rada našla cestu. 
lebo nemám predsudky voči 
modernému umeniu. Keď som 
sa dozvedela, že v Kruhu prla
tel'ov bude možnosť zoznámiť 
sa s jej tvorcami, navštevovať 
koncerty s odborným výkla
dom atd'., privítala som tento 
výchovný moment, lebo si 
myslim, že ' človek nemôže vy
znávať len starú hudbu, ale má 
povinnosť vyrovnávať sa aj s 
tým, čo vzniká v jeho dobe. 
J\ zvlášť, ak to vzniká v kraji
ne, v kroje žije." - nh-

··' 

Miniopera premiérovo 

• St ravinského Príbeh vojaka uviedla brnenslcá Miniopera . 
Jan Nemeček stvárnil postavu vojaka. 

Snlmka; R. Sedláček 

Brnenské štätne divadlo prichádza s novou koncepciou operne.! 
dramaturgie a otvára popri "vel'kej" opere aj tzv. minioperu. Je 
to st ará znäma svetová koncepcia experimentálneho štúdia spo
jeného s veľkým súborom a realizujúceho také diela, ktorých ex
perimentálny charakter a lebo výlučná orientácia nezaručujú, že by 
sa dieli! presadili na opernom t rhu vel'kých show. Tým nie je po
vedané, že ide o nejaké laboratórium umele živených pokusov. Na

'opak. Prax už mnohokrát dokázala, že p'ráve takto objavené diela 
fť!ÔŽu prejsť do širokého povedomia publika. V Brne sa tejto, v čes
koslovenských pomeroch avant gardnej myšlienky, chytil dramaturg 
Státneho divadla Václav Nose k a otvoril · Minioperu inscenáciou . 
Stravinského Príbehu I(Ojaka a svetovou prelJliérou opery B. Martinú 
Slzy noža. Václav Nosek iste pôjde vo svojom .zäslužnom experimen
_tálnom úsilí. ďalej a nie len do ·prítomnosti, ale i do minulosti. Či 
snáď nie je čo objavovať v svetovej (a vari i v domácej) opere 
17., 18. i 19. storočia? Nediivne svetové poučenie napr. z uvedenia 
schumannovských zabudnutých dramatických diel nás zaväzujú k ná
prave hriechov zabudnutia. 

O čo išlo v úvodných inscenáciách Min io pery ? St ravinskij zaznel 
v priebojnej a zvláštnej réžii holandskej režisérky prof. Jacqueliny 
Jacobi, zn!imej u nás pr~dovšetkým spoluprácou s brnenským Me
dzinárodným hudobným festivalom i záujmom o inscenačné prob
lémy Janáčkových opier. Jacobi aktualizova la Vojaka ako nadča
sový problém a · súčasne i aktuálny problém našej doby. Hralo sa 
na javisku i v hľadisku Reduty (ktorä · ešte pamätá Mozartov det
ský koncert v Brne) a režisérk!na snaha dostať diváka do akcie 
a aktivi~ovať ho, rozhodne nevyšla naprázdno. Vo Vojakovi úspešne 
zahrali Jan Nemeček v t itulnej úlohe, Oldrich Slavik (diabol), Iva
na Fišerová (princezná) a Otakar Dadák (speaker). Ansámbl z čle
nov operného orchestra pôsobil vyrovnane - Stravinskij si však 
vyžiada ešte väčšiu zvukovú rozmanitosť a technickú ľahkosť. Dych
tivo sa čakalo na svetovú premiéru opery Slzy noža Bohuslava 
Martinu, na surrealistické libreto z parížskej atmosféry 1928. Opera 
bola pôvodne určená pre festival v Baden-Badene, ale jej pt·vé 
uvedenie bolo až po 40 rokoch v Brne. My~;lím, že je to veľká škoda. 
Martinú, ktorého pozícia bola v 20. a 30. rokoch labilná, sa mohol 
odrazu stať, uvedením na festivale európskeho dosahu, prvoradou 
osobnosťou, Jednoaktovka totiž hýri poetickým šarmom, znamenite 
štylizuje džezové prvky a súčasne sa pohybuje originálnym spô
sobom na svetovej avantgardnej úrovni novoklasického prúdu 20. 
t•okov. Najšťastnejším činom ' novej Miniopery bolo, že zverila réžiu 
tohoto pôvabného dfelka Lubošovl Ogounovi. Ten zmenil troch 
operných spevákov (J. Jánsku, D. Lesmanovú a R. Tučka) doslova 
v trojicu pohybových žonglérov. Pritom sa všetko robilo s vkusom 
a v intenciách diela, súčasne zazneli l pozoruhodné a vyrovnané 
spevácke výkony. Brnenskä operná réžia má v tomt o prípade na 
s vojom konte viac ako iba púhu aktívnu položku v bilancii súborné
ho uvádzania scénických diel Bohuslava Martinu. Treba si už len 
priať, aby myšlienka Miniopery nezaspala a aby sa nové štúdio 
stalo nielen školou diváka a posluchäča hudby predovšetkým sú
časnej, ale i liahňou dnešnej opery a baletu. Miloš St~droii 

okrul1 ľudí, od ktorých bucllJ J. K , stavebný inžinier, pra
pociťovať záujem o svoju tvor- covník Hydroprojektu, 50-roč 
bu a ktorým zase oni umožnia ný: "Pochádzam z Martina a 
príjemne stráviť časť svojho od mlados ti som sa zapájal do 
voľného času stykom so slo- slovenského hudobného života, 
venskou hudbou a jej autormi l<torý bol v Martine veľmi ču
na najrozličnejších poduja- Iý. Vtedy sme sa oveľa aktív
tiach. Budú to koncerty, skla- nejšle zúčastňovali na pesto
dateľské tl'ibúny, prehliadky vaní s lovenskej hudby, ako je 
hudobnej Bratislavy, rôzne po- tomu dnes. Uvažoval som nad 
sedenia. Tým, ktorí budú maf tým, že by sme mali ako Sto
záujem, poskytne Zväz sk~a- váci pestovať a počúvať najmä 
datefov rozličné služby, ako to svoje. Svetovej hudby je 
nahrávanie hudby na pásky, všade plno. Ale podporovať na
požičiavanie · kníh a pod. Po- šu hudbu a našich skladateľov 
riadatelia chystajú aj nekon- musíme len my, vytvárať pre 
venčné podujatia, napr. v štý- nich to spoločenské prostre
le happeningu, ktoré by spes- die, v ktorom by sa Im dobre 
trili atmosféru týchto poduja- pracovalo. K hudbe je však 
tí. Budú sa niesť v neoficiál- potrebná pohoda a tej je dosť 
nom a neformálnom ovzduš( a málo. Ľudia preto hľadajú 
mali by sa stať miestom stre- hlavne rozptýlenie a zábavnú 
távania ľudí, ktorých spája hudbu. Ja sa však zaujímam 
spoločná myšlienka, spoločný o vážnu hudbu a teším sa, že 
záujem, ktorí chcú spojiť ju v Kruhu priateľov budem 
ušľachtilý kultúrny zážitok s môcť poznať celkom zblízka. 
príjemnou spoločenskou uda- Zaujímajú ma najmä moderné 
!osťou. Vo svete sú ' podobné smery, spomínam si na Tri
mienšie spoločenstvá ľudí , ' zuljakovu výstavu, kde na ver
združované okolo určitého zá- nisáži znela elektronická hU<l
ujmového okruhu, veľmi obľú- ba (myslím, že skladateľa Ma
bené. Dúfajme, že Zväzu slo- lovca) . Bol to mimoriadny zá
venských skladateľov sa touto žitok a bol som hrdý. že, aj 
dobrou myšlienkou podarí pre- naši skladatelia držia krok s 
budiť takúto obľubu aj u nás vývojom vo svete. Buďme radi. 
Bolo by to prínosom pre obi- že sme tak pokročili od tých 
dve strany: pre slovenskú Sládkovičových gajdeniec, gru-
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