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ROMAIN ROLLAND :

O Beethovenovi
é elý jeho život podobä sa búrkovému di1u. Najprv je
ako mladé, priesvitné ráno - ledva nieko ľko ochabnutých
vzdychov. Avšak t u, v nehybnom vzduchu vznáša sa tajomná hrozba, tiesnivá predtucha. Náhle preletia veľké
t iene, tragické burácania, hu čiace a hrozné zámlky, zúrivé
nárazy vetra v Eroike a Symfónii c-mol. Predsa však to
vše tk o ei;te nenarúša čistotu dňa. H ad osť ostáva rado sťo u a v smútku je ešte
vždy nádej. Po r. 1810 sa však duševná rovnováha por uší. Svetlo •sa stáva
zvláš tnym. I najjasnejšie myšlienky vidno ako pary; k toré vyst upujú, r ozp ty ľuj\í sa, opäť sa stvárňujú a zatemň~ jú dušu svojím melaítcholicl<ýnt
a vrtkavým zmätkom; č asto sa zdá, akq by hudobná myšllenka •celkom
zmizla, ako by sa utápala, ke ď sa predtým raz alebo dv a razy · vynoril a ·
z hustej hmly; zjavi sa potom až na konci . vety ako .víchr ica. Aj sama veselosť dostáva tu ostrý a divoký ráz. Horú č ka a j ed primie šavajú sa ku všetkým citom. Búrka sa stáva čoraz hrozivejšou, čím viac sa chýli- k večeru .
Tu na začia t ku Deviatej symfónie zjavujú sa ťažké chmáry, . križované bles kami a noč né temnoty, ťarchavé b úrkami. ·- Náhle, -uprostred najsilnejšieho
uragánu, roztrhn ú sa temnoty, sila vôle zapudí z nebies ·noc a jas dňa sa
navrát i.
· Ktoré víťazstvo sa môže porovn ať s t ýmto víťa~ tvom , aké slnce od Stavkova, ktorá bitka Napoleonova dosahuje slávu tohto nad ľudského úsilia, t ohto
víťaz stva naj skvelejš ieho, aké kedy dobyl ľudský du ch: ne šť a shi5·, chudobný, chorľavý a osamotený č lovek - vtele ná bolesť -, ktorému život
odmieta rad osť, vytvorí si Rado sť sám, aby ju daroval svetu. Uku je svojou
biedou, ako to pove da-l- v hrdých slovách', ktoré sú súhrnom jeho životn
a l<toré sú devízou každej hrdins ke j d uše:
" UTRPENlM K RADOSTI!"
Durch Leiden Freude.
!·

· Okolie budov/ opery a baletu · Sloven~ké
ho 'n árodné ho divadla je dnes zapratané
stavebným materiálom a rôznym haŕabur- ,
d ím, bez ktorého sa žiadne stavenisko nezaobide. Zvedavci sa snažia cez špáry plota, ktorý obohnal budovu, · zazri eť, · al<o pok'račujú práce na rekonštrukcii Mekky slovenské j divadelnej kultúry. ·
Hekonštrukcia - to bola jedin ä · spása,
ktorá mohla · prispôSobiť · bUdovu ',.S!\10 · moderným požiadavkám doby. Póča s posiednýcb S'e_ió.n ..sa .tu' hra'! o . ozaj fi)a ·s " n.a'j- '
väčŠirŕľ výp'äfŕm. ens'e mb'lu •i':'pei.:só'i1l-ílu.''B'udova divadla pochá'dzá' z roku 1'1.88'6 1 a pô~
vodne sa vôbec net•átalo s tym, že ' by 's a
mala s tať- stánkom s táľeho divadla. Po desiatkach rokov .ples eň ·· z ač ala rozožierať
steny, elektt·ická inštalácia sa rozpadávala,
·nevyhovovalo . kú~en i e, šatne ·-:-...jednoducho
rel<o'nštt:ubvať . divaälo. boio 'už 'ozdj i načase·.
··Hl avným
investo.ttom je· : .8\·a:wiiävský ·
'sta\.:eb!ľý'· podnik, tkťorý'• ci6"ťek<;inštrukčn~ch
p.rác zajpteresoval Vyše·· t): id sať · dodávaťe- . ·

Malá násobilka
50 ROKOV SND možno ntiti skôr

i·b~:· N.ä:iťá:#la·;,úloh'a) tú 1 čak:ala· · kori\árňan

.. :.a t akto by malo· vyzerať · SND : po , rekonHrukc ii

lc
sc:énou na Slovenofw, ktorá kedykol'vek
:amysleniam, ale prolJlemat ipo s~:ytla ~:~oCnú - - i:l'stl!ti vstupenlw hu·
ka ktor ú chcem naclhodiť - verím, :i:c
dobn!?inu kritikom, kedykoľvek sa objavil (aj neoh1úsený)
tW večiemom
aj'. v n~ene ďal!iich kolegov - sa . lia pp ·
leon ' dotýka níele11 tohto divadla. Ide
predstavení. Bola lo opera DJGT v Banskôr o otázky et ické, alebo, ako (o po,,kej Bystrici. To t o divadlo dopos.i a(. pr a-y
vedctl ' na jednej' tlačovej . porade ,dr. ·Iva n
vidcl ne za.~tei a· ,pozvánky /lU· . premiéry11
St anísla'v, o naučenie sa základn;ej a!J.ečo ; je ďalšia .,lcuriozita" v slovert$li:om,,
ce(i.y : uo . vzťahu k noviná!om, puplihudobnom . živote, Zatial: čo v - d~tmej
Č istom krítikorn. Takmer osade oo sve·
po.He do~ táuame skoro denne informá,
te exi~'tuje nepísané pravidlo, že !toni-..
de z hudobného diania u Cechách a na
,\1orave, pozvánky na premiéry - po.~ :
1tári - najmä ak píšu o ' danej prolJle·
1
mat ike. - sú vítaní v priestoi·och di ua·
l cdný príklad je z Juhočc.~Tcého divad(a
diel, v dejiskách festivalov cz i n/je/i kul·
o Ccslcýclt Bud!Jj oviciach - fotografie
trímy ch podujatí. Svojimi článkami, ~ri ~ inscenácií, pražské Národní divadlo
tikami, úvahami č i už v kladnom
PI/dáva pre tlač dokonca pravidel llý i nalebo zápornom slova zmysle - ~obio . · formačný úulletm zat iaľ slovenské
scény mlčia. Nic je t o pekná vizitka
spomím;mým in.Hit ríciánt neplatenú. rck·
lamu. Opakujem: tento st"Clv je takmer
uo tlzťafw fc tzovinám, aj keď j e dosť
všade vo svet e. Možno existajú sporamožné, že divadlo nemá uzdy najlepšie.
dické výnimky, mrzí ma však, že mc ·
sktíserws li .~ propagáciou . o denr;tcj tlaé.i
dzi ne t r eba za r adiť aj niektoré slovcn·
o niečo poclobne je rzer entabilnon .po:-!
ské divadlá. O čo ide? Stav je taký, že . lož~ou.moŽI10 v ťatkej sitttácii celkou{;·
ak sa' chce hudobný re fer ent dostať na
ho ro zpočtu. Nielcedy však nejde arU
premiéru clo opery SND, naprie/,; oso/)·
lak o veľké jinanc':né náklacly, afco o poi1
nému listt! z Minister stva kultúry SSR
hotovost' ľ11di. ktorí btJ so v každom
(ktorý je vydávateľom nášho časopisu),
divadle mali ~tarat o t~, aby sa divácke
leiíacom na l'iaditel'stve divadla ako dorady zaplnili čo 1taj véičším poč tom ľudí.
klad, musí najprv o btel efono vať prísSnáď sa to dá robi l' lepšie núborom q
lušné telefónne čísla, až dostane M
podnikoch, ale som presvedčená, žh
linku súdruha rozdel'ujúceho ešte pred
jednou z možných foriem práce pr i za~
voiným predajom v pokladnici lístky
p!líaní "zívajú.cich stoličiek" v divadelL
pre redakcie. To je v poriadku. Nejaký
ných sálach je aj cesta neplatenej · rek":
systém byť musí. V pokladníci sa však
l amy za pomoci novín, tlače.
novinár dozvie, že l íst ky môže dostať
Z celej republiky dostávame cli vadeln~
iba na j edno pr emiérové predstavenie plagá t y, informujtíce o bežných pred-·
a t eda b uď na jednu alebo na druhú
stavaniach - iba z košického št·átnehb
premiéru. Nikóho nezaujíma, že obyčaj divadla a z bratislavského SND (napriek
ne sa píše ' o oboch premiérach, nehopísomnej žiadosti) sa asi spoliehaj ú, že
ooriac o ·tom, že sú recenzenti, Tct or í
reda ktor sí môže napoleon zistil' vše tky
pri neverejných generálka ch · opery by
tidaje v ·pokladnici Hviezdoslavovho diradi videli aj niektorú z repríz. Aby ste
vadia - álebo · v Košiciach, pri svojej
ma spr ávne pochopili ...:.. žiadtia redakcia
náhodnej ceste na východ. Za daného
nie je · taká chudobná, aby nevedela
stavu je t r ochu trapne počul' z úst ria ,
svojmu redaktorovi preplatiť vst u.penlw
dit'eľa ŠD v Košicia~h jemnú výčitku 1úz
nci iúemtér u. álebó rep'ríitt, 'žiaden read,r.~;il~ hr.ati.slav.sk.ýeh . k r itikov. ktor í
málo navšt euujú uidiecke divadlá. (Kulclaktor nemá tak málo financií, aby ;~l
prípadne
nezaplatil
13-15-korunovtí
túra 70 - odvysielaná v televízii 18. javst upenku. Ale ide skutočne o tú vyšnuára t. r.)
šie spomínanú abecedu vo vzťahu k no ·
Možt~o trochu nestívisle a neusporia·
uinárom, ktorí napokon nechodia do didane, .verte vgak, ptiatelia z divadla, nie
vadla iba pre potešenie z umeleckého
škodoradostne som .písala tieto r iadky.
zážit ku, ale hlavne - pracovne. Pret o
Obom . stranám ide v tomto - i v naby nemalo byť pozoruhodnou drzosťou.
sledujúcich r okoch . o lepsiu propagá~
ak si hudobný redaktor (ináč, na SZoeiu, spol upr qcu , a · kontakt y. Mnohé j e
vens/cu máme iba d o a časopisy zaobe zatiaľ · snáď "zav(ate prachom" iba pr e
rajúce sa tzv. vážnou hudbou.: Slovennepozor nosť. Nepísal.a som t ieto riadky
sktí hudbu a Hudobný život ) vyžiada
ani k vôli nášmu , časopisu, ani pr e nie T'oľko · kor ún · českos lovenských, k t oré
vst upenka aj na r eprízu, o ktorej tt emien i písať. Ale pokiat vie m, práve
č lovek rád · obetuj'e pre dobrú vec , ani
v našom časopi.~e sa objavujtí r ecenzie
ako rítok na ' niekoho - pre niečo . . .
·
speváckych výk onov aj z t(;cTtt-o r ~prí z,
SND slávi 11 'tejto sezóne vzácne jubi i keď z pera spolupracovníka, ochotlté ho možno aj kqždý oper ný večer pr eleum. Čo keby · ono prvé začalo na SZoz
vensku skutočne nové praktik11 v tej
sediel' na stw·ších iltscenáciách . IIÓ.Š/'Ie poznania, ftazvit~ • to ho ~akp . . .
,abecede Č~ rna~ej násobilke" uzťahu k
Pokiaľ . viem z vlastnej prax e, .~tretia , ·11ovinám . a t:~C?~_iná~O!n · vo všeobecnosti ?
som · sa - zatial'- i ba s . jednou : hudobnou · .,.
0 .,lavným

ský .z~yod ~~ýdrostavl!,''ktorý. n:(u13.el ·najprv
zabe~p~~w Sf~ny, d iýJi~la:.l?_red. spod.nOU:VO- , .
'dou. Povodný ··t el·mín · sUo nč enla ·· rekon-_štr~tkde •1je· stanov'e ny :,_ n'l{ ·apdf.. budúc~hó
roku; K'eď · sa to pod_a rí,\ bude '• to '.hu~sársky
kúsok, pretože roi;JÓ~Y... je tu'< neúrekom.
Hľadisko . b).lde · klimati~oyan é·l á;- pr.~ J:iuduje
sa na amfíteátrové, odkiaľ bude mať ' ka ž~
dý :zo 65Q · náv.št evníkov, dobr ý ...: vý,hľ·ad • na
j)lvi ~ k0. V · podzemí . pod parterom:-bude
mie~ to p r.e centrálne · šatne ·a ; ' bufet · pre
obecenstvo.• Javisko sa rozšíri 10 • d va :met r.e 1í . ~reh1bi z'; 10 · na ·18 · metrov. 'Vynov.en~: SND bude· mať · ako prvé , divadlo •v.republike· zvukovú · aparatúru so· ster,eozvukom. v · t esnej blizkosti ' divadlá' vyrástú i
dve . budovy, . kde · bude -. dostatok miesta ' pre
prevádzkové priestory,; sklad .. kúlís ,,· šatne,
úrovňou svojich zariadení znesú porovnaumyvárne, skúšobné · s:ály, · propágačné ·,s t renie s ktorým koľvek stánkom Tálie v · Eudisko, bufet · atď.
rópe. Treba si však najprv p očkať, ako
Plány sú ve ľkorysé ·a · keď ·sa všetko vy -fjls plnia stavbári svoje slovo.
daJJi, SND sa zat·adí ··m·e dz i ~ d i vadlá, . kťot·é
Snimky : L. Pákozdy

vzťahov

Fonoklub
Koncom roku 1969 sa uskutoč
n ilo v Brat islave zasadanie predsedníctva ústredného výboru čes
koslovenského
Hi-Fi
klubu.
Schválil! o rganizačné upresnenia
vzťahu
vedenia organizácie s
členmi, a návrh Statlltu Fede·
rálneho Hi-Fi klubu. če skoslo
venský zväz bude koordinovať a
zjednocovať činnosť oboch národných zväzov a pravidelne or·
ganizovať výmenu skúsenostt, za·
oberať sa spoločnými zásadnými
celoštátnymi problémami, konc e pčnými a perspektívnymi otázkami rozvoja hi-fi činnosti ·a
e lektroakustiky. Vo svojej práci ·
sa bude zam er i ava ť na činnosť
miestnych Fo_n oklubov.
v tomt o roku usporiada Hi-Fi
klub v Brne výstavu amatérsky
zhotovených hi-fi zariadeni a bude sa akt!vne podieľať na orga·
n izovan! rozhlasovej celoštátnej
súťaže fonoamatérov o najlepši
amatérsl~y
zvukový záznam v
týchto kategót•iäch:
A. Ucelená relácia (hra, skeč,
scénka, zvuková montáž atď.) vytvorena na základe vlastného
scenára v rozsahu do lO minút.
B. Reportaž a t•ozhovor v rozs ahu do 6 minút.
c. Nahrávka
zaujímavého,
zv láštneho, objavného hudobného
diela alebo jeho ucelenej časti
v pl'edveden1 sólistov (inštľumen ·
t alistov, spevákov, hercov, orchestrov, s\lbot·ov a :~:borov), na~
hrávl<y ľudovej tvorby a syntet icl(y vytváraná hudba v rozsahu
do 6 minút. (Do medzinárodnej
súťaže môžu postúpiť len nahráv·
k y v rozsahu do 5 minút.)
D. Origin úlny :~:vukový dokument (význačný, výnimočný a
zaujímavý hlas, zvukový pľejav
zvieľaťa a vtáka, nezvyklý zvuk
prírody, mesta atď.) v rozsahu do
2 minút.
E. Zvukový list (ukážka koreš pondencie s j edným alebo viacerými fonoamat éľmi) v rozsahu
d o 8 minút.
F. Ucelená relácia ud~ená pre
pe dag ogickú výučbu alebo záznam
m etodicko-pedagog ického postupu
v rozsaP,u do 8 minút.
H. Kategória bez témy pre uičiatočnl kov ( k tor! sa: t ejto s úťaže zúčastňujú po prvý raz), · v
rozsahu do 5 minút.
G. Mimoriadna tematická kat egória "Mládež dneška svr.t
zajtrajška" v rozsahu do 10 min\lt.
Do súťaže sa pr ijmú amatérske
zvukové záznamy; ktoré vytvorill
jednotlivc! aleb o kolekt!vy. Podmienkou j e, aby tvorcovia boli
čsl. štätnyml občanmi. Fonoama tér alebo kolektlv fonoamatérov
môže súťaž iť podľa svojej voľby
na jviac jed ným zvukovým záznamom v j ednej, ni ekoľkých ale bo
vo všetkých sú ť ažnýc h kategóriách. ( Bližšie informácie poskytne Ceskoslovenský rozhlas Praha, alebo Ceskoslovenský rozhlas - Bratislava.)
F. B.

8 D ií~ ,._7, feb ruára t. r. uve die opera pL'ažského Národného
divadla v novom naštudovanl (v
Tylovom
divadle )
významné
operné dielo Wolfganga Amadf:la
Mozarta COSI FAN TUTTE, Dirigentom predstavenia bude Josef Kuchlňka a re~isérom Ladislav štras.

e

dňa

21. februára

úlohe opery G. Pucciniho Turandot významna sólistka po predných európskych operných
scén Ingrid Bjoner z Nórska.
Dňa 21. januára zaznel z
koncertnej siene Čsl. rozhlasu
v Bratislave spoločný medzinárodný koncert džezove j hudby,
ktorý pripravila bratislavská re dakcia Štúdia mladých a hudobná r edakcia budapeštianskeho
rozhlasu. Bratislavu reprezen ·
tovalo Sexteto Lad!.slava Ger·
hard ta a Budapešť Benkó DiXi f1·
land.
·
Problematika merania a
spracovania dát v muzikológii
- to bol názov p rednášky doc.
dr. Miroslava F!l!pa, CSc., ktorá
odznela 22. januára t. r. v zasadačke Zväzu slovenských skla·

e

e

e

V dňoch 18.-24. fe bruára
uspor!adajQ v Mn!chove
Týždeň súčasn ej hudby. Bavorská štátna opera sa bude na
ňom podieľa ť inscenáciami Zimmermannových Vojakov, Orffovým Prometheom a Cikkerovou
Hrou o láske a smrt!. WUrtemberská štátna opera zo Stuttg artu sa na podujat! predstav!
Pendereckého Diablom z Loudunu.
Podľa dohody medzi ve denl m viedenskej Štátnej opery
a Veľkým divad lom v Moskve
uskutočnia sa medzi oboma súbormi v roku 1971 výmenné zájazdy. Viedenčania pľedvedú v
Moskve Straussovho Ružového
gavaliera a niektorú zo svojich
mozartovských inscenác!!. Bólšoj teatr sa vo Viedni predstav!
Musorgského Borisom Godunovom a dosiaľ neurčenou operou
z l'USkého klasického repertoá·
ru.
V porovnani s našim! ()bohým! možnosťam! pozývať do
operných predstaven! s vetových
spevákov,
,je
budapeštianska
opera hotovým eldorádom. V
tejto sezóne majú v Budapešti
spievať
Rajna
Kabaj vanskä,
Christa Ludwig, VIr ginia Zean!,
Theo Adam, Boris Chrlstoff,
Walter Berry, Tito Gobbi. San·
dor Konya a Nicola Rossi - Leme-

1970

e

ďate ľov.

e

Hana Janku, sólistka opary SD v Brne študuje so šéfom
západoberl!nskej opery L, Maa·
zalom úlohu Leonory vo Verdiho
opere Sila osudu. ľre mléra je
urče ná na 5. február a.
8 Operný súbor SD v Brne
uvedie 30. januára premiéru Blzetove j Cal·men. Na prlprave inscenácie sa p od i eľa dirigent F.
J !Iek, režiséľ N. Sn!til a. h., výtvarník J. A. Sálek a. h. a choreograf It Karhánek. Kostýmy
navrhla S. Bar blery z Milán a.
8 Novým šéfom baletu š D v
Brne bol menovaný národný
umelec Miroslav Kúra, Doterajš! šóf zas!. umel ec Lu boš Ogoun
zostáva choreografo m br nenské·
ho baletného súboru.

rriešťo pocas sií.oojov mi.jlepštch
š pot•tovcov sveta mohlo za~kvicť
l
r e pt•mwn tač ným
kul túrnym
programom. I< .)o ho vr cholom
majú patriť t1·J vystúpenia milanskej Scaly s Verdiho Aidou.

e

e

Kresba: T.

Krajč!r

nl.

e

Slávny taliansky barytonls~
ta Tito Gobbi sa pokúša o karlél'u operného režisér a. 31. ja·
nuára bude m ať premiéru v ZUrichu j eho inscenácia Pucciniho
Toscy. Gobbi vytvori v predsta·
ven! zá,roveň postavu Scarplu.

e

Ot•ganizátorl OH 1972 v
Mnlchove sa starajú, aby sa

e

Z novej

sk ladat e ľo v

tvorby českých

pokračujeme

ďalši

ml informáciami.
Viktor Kalabis - Sonáta pre
klarinet a klavh·, Variácie pre
lesný roh a klav!r; Jan Kapr 7. symfónia ,.Kra jina detstva"
pre detský zbor a veľký orches·
tel' na slovensk\1 ľudovú po éziu;

Yvan Jirko - 4. sláčikové kvär•
te ta. VIvat Verdi! - štyri oper•
né impres ie pre flautu, hoboj,
k larinet a fag ot, Fantázia pre
violu a sláčikový orchester; Jan
Klusák - 6. Invencia pre nonet; Marek Kopelent - Žaloby
pre dva komorné zbory; Ivana
Loudová - I<urošio, dramatická
fľes ka pre soprán s ólo a veľ
ký zmiešaný zbor; Zdenek Lu·
káš - Ecce quomodo mot·ltur
jus tus; Otmar Mácha - žalm
č . 2 pre baryton organ, Klavlr·
na vlastiveda pre klavír sólo;
Veroslav Neuman - Omaggio á
Prokof ieff pre dvojo huslí; Arnošt Parsch - Didactlca č. 3
pre husle, ld avlr a biele, Poeti·
ca č. 4 pre kontrabas, gltat•u a
4-6 hercov na textovú koláž,
Transposizioni II. pre magnetofón, Hlasová vernisáž, cyklus pre
soprán, baryton, lwmorný súbor a komentár, teamwork s J.
Bet·gom, M. !štvanom, A. Pisaňom, R. Ružičkom a M. Stect ~
roňom, s l áčikové kvarteto; Jlióí
Pauer - Miniatúry pre sláči ka·
vé kvarteto, 12 duetov pre 2
violončelá, Panychida pre sym·
fonický orchester; Karel Reiner
Dua 5 skladieb v rozsahu
cl-h2 pt'e 2 klarinety In B, 2
hoboje, 2 flauty, 2 trubky in B
alebo kombinácie; Hudo!f Rdžlčka Del!ciae pre kontrabas
a konkrétne zvuky, Peripetie,
Dlvertissement,
Ecce
homo,
Gurges, skladba pre konkrétne
zvuky, I-llasovú vemlsáž; Kle~
ment Slav!cký Cantl sacr!
per canto e organo na latinské
texty; Vladimír Srámek - Iná
spr áva o katas trofe pre nonet;
Vladimír 1 Štedroň Monoióg
pre lesný roh, só lo, Baletné scény zo Shakespeara pre baletné
só la, baletný zbor a orchest er,
Sempre parlando pre baryton a
klavír na s lová Jl'lro slava Seiťerta ; Zbyuek Vostf äk Sextan t pre dychový k vlntet, Dve
o hniská, skladba pre fonosynte- ·
tlcké zvuky.

spevokol. čo sa týka literárnej činnosti Kadavého, t áto je najbohatšie · a najvšestrannejšla zo všetký ch profesorov martinského
gymnäzla. Veľa príspevkov naplsal do rôznych časopisov, kalendá·
rov atď, Kadavý spolu s August om Krčmérym re digova l Živenu.
Usporiadal prvý diel zbierky Slovenské s pevy a pris pel aj do druhého dielu. I<adavý v roku 1873 vydal aj príru č ku Malý spevák čiU
stručný nävod ku spevu pre slovenské národtlie školy. Príručka
je prvou metodikou spevu v slovenčine . V jej predhovot·e podotýka, že ,.spev a'ko odve tvie krásny ch umení bud! k rásocit, vzdeláva
v o blasti q.p~jj,tP,pY,a.n)"?. ,"h.w;lobo.l!.j. výchovy: ua..,. $lQYEI,nS,k$.ch školách sr4.9~ . .!) . Au cha, j~ ..hýb;td lom vyššej vzdelanost! a poskytuje jed·
notllv.c om . a . celým spoloč n ostiam mllú zá bavu. Má-li spev úlohu
má svoje význ 11mn.~· miesto ; J"án . Kad'ávý., -.k·tórého 160. vý. ročl-e nat·o~
cteni a si pripoh;in,e(ij~~. v,. .to.mto r q)q1 . . .. •.•. . .·- . . . , ••..: ..... ;~-' • ~,'l t9 1 n~ l.~ž}~~ )\ . Y,9 -;."~.gšo m rozmeľll vykonať, musí by ť prav i deln~
~:; Z" jeho vyučovan!m sa mu sí začať hneď v národnej škole p~i
J án Kadavý s~ nar9díl.· ,v J'e stt'abí' v' CP.ch~ch (7. lv.' 1810) ;'!-;,.ťu·.:
ať!ej mládež!." Oal ej píše: "Lež k riadnemu vyučovaniu VO speve
doval v Trnave, . neskôr na' lýceu v Bratlsla.ve. napokot't' v · Modre.
nedostávaj\1 sa nam potrebné prostriedky. I zaumienil som si ne~
Počas štúdií mala na neho veľký vplyv osob nosť · a tvorba Jána
dostatku tomuto aspoň v čiastky odpomôcť vydaním stručného
Kollára. Z Moďry Kadavý odchádza do Mýs li c v Cechách, kde pônávodu ku spevu zo zásobou primeraných piesní. Vys iel am tedy
sobil ako učiteľ . Potom prešiel do Hermanse iťe, odkiaľ roku 1839
pt•e ctené spe voľubné obecenstvo prvú časť toho návodu, obsahujúci
odchádza do Pešti na slovenskO' evanje lickú školu. V Pešti sa J án
Kaclavý za podpo ry Jána Kollára dostal do s tredu kultúrneho a spo ~
,jedno a dvo jhlasné piesne v d akoľ ko bližších tón!näch, za ktorou
bude na sledo vať časť druhá, ktorá podáva spevy d voj a tL'ojhlasné
ločenského život a. Kadavý založil v Peštl pre sta ršiu mládež nea ak bude ž!a ducno i š tvor hlas né i v druhých vzdia lenejších t ó•
d eľnú ško lu a do dejln slovenske,j literatúry sa :>:aplsal najmä tým,
nlnách, plesne nArodni e, j uko aj druhé známosti v speve."
že v roku 1846 vyda l vlastným nak ladom S ládk o vičovu Marinu.
Pr!L·učka v prv ej čast! po stranu 16 obsahuj e metodické pokyny
I<adavý okrem t oho vydal aj' Hurbanovu úniu a pomáhal J. M. Hura výklad teórie. Od 17. stt· any s(t rôzne piesne od celého radu nabanovi pl'i vydávani Slovenských pohľ a dov, ako aj če rven~kovl pri
šich národných buditeľov a významných pedagógov. Od 24. strany
Zrcad le Slovensk_ij·.
je "priprava k spevu dvojhlasnému" a v ď alšej časti s ú potom
Nalwľko roku 1848 začala r evolúcia, Kadavý odchád:.:a do čiech.
Po jej skončen! prichádza na Slovensko. Spoč.la tku pôsobll al~o
plesne k cvičeniu.
učit e ľ na rôznych mi est ach, až ho napoko n pozv ali za profesora
Spomenutá p r!r učka zo br alfl svo ju úlohu na našich školách a je
a j dôkazom schopností a pracovitosti Kadavého. Roku 1873-74 Ka·
prípravne j triedy na slovenské gymnáz ium v Turč. Sv. Martine. Na
martinskom gymnáziu v prípravnej tried\' u č il Kad avý všetky. davý vydal eš t e dva ro č nlky poučno zó bavného časop i s u Priateľ ľu•
du. Kadavý 11. 8. 1883 v Ma rtine zomreL Jeho život a prá ca je
predmety. Okrem toho u čll a j žiakov hre na husle a klavír a v školsko m roku 1871- 72 uč il aj s pev v Il., III. a IV. triede gymnázia.
dôkazom nevšedne j lá sky k slovenskému ľudu a d e ťom , ktorým
P o zrušen! gymnázia zostal I<adavý v Ma r~ ine, kde t'-ladll Slovenský
obetoval všetko.
Dr. H. Janus

Priekopník
hudobnej výchovy

Hoci je už takmer polovica sezóny Z<!
nami, zaregist rovali sme d os i a ľ v sloven ských operných divadlách minimálny po čet premiér. Len operný súbor SND pri vital dvakrát svojich premiérových návštevn1kov. Po Gréckych pašiách naštudo vala bratislavská opera Verdiho Rigolet ·
ta - v t al! an čine . Prihováram sa za š tu ·
dovanle ve ľkých klasických diel v orlgi·
náli, aj k eď s i treba u vedo m iť, že v na·
šlch pomeroch (dôraz na hudobnú diva·
delno sť ope ry, mal!i pripravenosť pub! i·
ka) môžu byť t ieto pripady skôr výn!ni ·
kou než pravidlom. Práve preto sa mi
zdá talianske znenie Rigoletta tak t roch u
luxusom, ch ýba mi v ňo m exportný t e ·
norista a barytonista, speváci, ktor! b~
zo scény - okrem taliansky splevanéhr·
slova - rozdávali svojimi výkonmi do ·
jem skut očnej autenticity. To lns cenáci<'
Trubadúra, Maškarného bálu, Sily osud u
Turandot, André Cheniéra z nedávne j mi
n ulosti mali predpoklady pre ta!ianskr•
verziu oveľa väčšie. Opäť sme raz priš li
" s krlžom po funuse".

***

V sobotu

t. r . vystúpi a. h. ND v titulnej

8 v dňoch ! .-24. júna 1970
hull t• v Mo;oi<V Ii! IV. medz!ni:\.rod nd s\'iť t-Jž f>. L Cajkovského v
odbore klavll·, husle, v iolo nčelo
a zborový spev. Materiály o sťl~
ťail sú k dispozícii na Ministerstve kultúry SSR, hudobné
oddelenie, na Zväze slovenských
skladateľov
a na hudobných
škol !Ich.
Bratislavská odbočka Slo venskej spoloč1ws ti pre hudobnú výchovu usporiadala 30. ja·
nuára semlnär na t~mu Mládežnícke a detské komorné- súbory.

V brnenskej Re dute som videl štvrtú ~
zdá sa, že poslednú reprízu naštudovania

Stravinského Príbehu vojaka a Martinuovej mlnlopery Slzy noža. Necelá stovka divákov v hľadisku signalizuje, že expet•lmentälny repertoár nemA ani v Brne
ustlané na ružiach. Pohostinská réžia Hola nď anky Jasquellny Jacobiovej je ro zča
I'Ovaním nie preto, že by nevykazovala
l n a losť remesla, ale preto, že tento útvar,_
blízky nalvnému j!lrmočnému divad lu·
vtesniiva režisérka do inscenačných koľaji vážne, šedivo a tak trochu lntelektuälsky
reallzovanej morality .
Osviežením je naopak Ogounova Inscenácia Martlriť.l, vtipné, nesmierne dynamické predstavenie. Zdii sa ml šťastné, že
Ogoun sa tvrdohlavo neuslloval o javiskový výklad surrealistického, prekomp!ikovaného a množstvom náročných asociácii zaťaž eného libreta, ale inscenoval
Slzy noža ako experimentálnu hračku so
surrealistickými rekvizitami, slovnými i
~ ituač nýml gagmi, ohňostrojom recesistických nápadov a prvkami absurdného
h umoru (dielko vzniklo te sne po prvej
~vetovej vojne!). Prekvapilo, s akým š artnom stvárnlli tri antioperné postavy po l.lrednl sólisti Janáčkovej opery J. Jánská
r.. Lesmanové a R. Tuček.

***

Ak som v posledný ch dvoch vydaniach
>perného záplsn!ka pís al o problémoch
.. Za hr adníče k " a "Caban", nešlo ml o ne ·
'<rltickl1 obhajobu a zakrývanie objek tív
nych faktov. Podstatné na vec! je vš8fto - nech s ú už ,.pre" a " proti" v akom
koľvek pomere - že podobné " škandá ly'
oslabujú r enomé a čo je horšie, i úro
veň slovenskej opery. Do pera sa tis n•·
ďalš! ,.pr!pad", ku ktorému by sa mal •
vyja driť niekoľko kompeten tných pracov

n lkov Ministerstva kultúry. Začn ime s
predhistóriou. Jura j Hrubant sa začiat
kom te jto sezóny vrlltll zo š tv oľľočného
angažman v Lipsku do SND s tým, že
vypln i medzeru po Bohu šovl Hanákovi.
V každom prlpade Ide o speváka, ktorý
ma perspektlvu stať sa ~plčkovým zjavom, aspoň v našich pomeroch. Hrubant
sa rozhodol ďalej iikollť u s\lkromného
ta li anskeho pedagóga vo VIedni. Na min isterstve nepredostrel žiadne !né nároky - !ba ž iado sť o vybavenie krátkodobých výjazdných povoleni - bez úspech u. Na druhe j strane j e však známe,
že do Viedne pravid elne cestuje niekoľko
iných bratislavských spevákov, ktorí sa
ani súčasný m formátom, ani perspekt!vami nedaj ú s naším nádejným baryton!stom merať. Rozdiel je však úda jne
v tom, že kým t amtl študujl1 na vieden·
skej hudobnej akadémii, Hrubant chcel
dochádzať na sllkromné hodiny. To nie
ja nič Iné, ako praobyč aj n ý formalizmu s
a negácia hodnôt. K eď u ž nedávame na šim talentovaným speväkom ve ľkorysé
možnost! študovať v zahra ničný ch centrách operného s pevu (tak ako to robia
Sovieti, Maďar! , Rumuni, Bulhari), mohl!
by sme aspoň uvltať a vyjsť v \lstrety
osobnej !n!clatlve, kompenzujúcej v koneč nom dôsledku jeden z nedostatkov
kultúrne j pol!tiky.

**"'

č osi radolitnejšie.
·ačfnajú konečne n ahrávať

Ale aj

V Supraphoi:Je
svoje gramollatne a j s lovensk! opernl s peváci. Pred
Vianocami nahral so SOBR a dirigen tom
r!borom F rešom svoj operný recitál t e'10r!sta Andre.j Kucharský, k torý nás t . č.
dôstojne rep rezentuje na najvä čš ích zá-

padonemeckých javiskách. Kuchars ký je
č le nom Bavor skej š tátn ej opery v Mnl•
chove a Mestskej opery v Dortmunde,
pr i čo m je stálym ho s ťom aj vo WUrtem•
herskej štátne j opere v Stuttgarte. Sple•
va pod dlrlgentaml takého formátu, akým
je napr. Hans Wallat, alebo Nel!o Santl,
s polupracuje s režisérmi svetového me•
na (J·Ians Hortleb) , med zi jeho partn ermi
a najmä partnerkami nachádzame vý•
znamné západoeuróps ke oper né hviezdy
(Jurinac, Wa t son, Hi!l ebrecht, Llppert,
Tipton, Crass n iní) . Kucharský nahral
ukážky zo svojho š irokého r epertoáru, Y
ktorom nechýba ani Ondre j z Kr útňavy,
Lu káš z Hu b ičky, Mozartov Tamino, Ver•
dlho Radames a B!zetov José. Záznam
z nahrávania však prezrádza, že reper•
toárová oblasť, v ktorej sa Kucharsk)ŕ
najviac cíti doma, s ú postavy ruského
ldaslckého repertoáru ( Lensklj , Herman),
a najmä postavy z verlstlckých opier.
Myslím sl, že ária Hudolfa z Bohémy, ale·
bo Johnsona z Dievčaťa zo Západu bude
v Kucharského podaní po chú ťkou aj pre
najnáro čnej š í ch labužníkov. Pre árie tohoto typu má tento t enorista vzácne
predpoklady - vrú cn osť podania, hlbku,
ale aj zahranič nými skú se no s ťami vytri·
benú rafinovanosť výrazu, m ä kkosť kan·
tllény, j as a pe vno sť výšok. Za posledné
roky Kucharského hlas zmužnel, zbavil
sa prlllš nej mäkkosti, ktorá niekedy nepriaznivo poz načoval a jeho výlwny dnes je to exportný s plnto tenor s ná ·
behom k dram atickému odboru románskeho repertoáru. Svetlý bod na premen·
fl vej oblohe s f ovE'n ~ ke i opery.
J aroslav BLAHO

s Ondrejom Demom
o K(k)lenotnici

ľudovej

Snlmka: J. Kobza

""

VECNE

žiVE

hudby

níci. Nezabudnem na poznámku jednej
ženičk y, k torá mi po hodi nách práce
v rozhlasovom štúdiu vyhlásila: - Jaj,
pán r edaktor, tušim by som radšej t'Odila, ako robila tú vašu prácu!
.Ä O to väčš ia musi byť pre týchto
účinkujúcich odmena v podobe vysielania záznamu ...
- Najvyššim ocenenim moje j - aj
ich - práce je, keď sa v neskorých
večerných hodinách započ úvame do nahrávky. Vtedy zmizne všetka únava. Pri
vysielani reläcie sa obyčaj ne zlde celá
dedina - a na uliciach nevidno ani
človiečika . Ba pamätäm sa, že v Topoľčiankach si všetci tr, čo ešte nemal i
rádiopr ijím ače,
rýchlo kupovali nové,
aby sa počuli.
.Ä A č o poslucháč i? Ozývajú sa, radia
vám, cítite medzi nimi ohlas svojej pt·áce?
- Spon tá n nosť, ktor(! vytryskla na
zač i atku relácie, nie je zdá ~a formá lna. Dostávame desiatky listov dôkaz je v týchto nieko ľk ých zväzkoch
na s tole -. v ktorých sa ozývajú mlad í
i starší poslucháč i. Pt·e mís je to aj určitý obraz, ako prijlmajú široké vrstvy
ľ ud ové umenie. Ne;jednú s1:1 iba o poslucháčov z vidi eka. Súčasný dopy t po fo lklóre - a to predovšetkým v ,jeho pôvodnej podobe - n ie je iba módnym
výstrelkom, skôr ukuzovateľom, že popl'i mnohých iných módnych a moder ných smeroch v hudbe je folklór tým
zdravým pokrmom, ktorým sa spoloč
nosť najlepšie udržiava pri hudobi1oumeleckom živote.
.Ä V skratke by sme to mohli formulovať aj tak, že čl ovek sa nutne po trebuje vracať k č is tým pr ameňom , z
ktorých kedysi vyšiel - on či jeho
predkovia, potrebuj e návrat l< nekomplikovanej a či stej tvorivosti bez
racionálnych stimulov, č i a spoň ich prí lišného zdôraziíovania, že človek dvadsiateho s tot·očla - napl'ielt tomu, že

PRAMENE
Klenotnica ľudovej hudby patrí medzi
najsledovanejšie a najob ľúbenejšie hudobné relácie rozhlasu. Dnes už štvrtý
ročn!k zameraný na polytematické
obrázky z obcí a regiónov - zač í nal
hudobno-speváckymi ukážkami z jednotlivých obci východného, stredného a
západného Slovenska. Pôvodne bolo v
pláne odvysielať iba osem relácií. Boli
to však posluch áči, ktorí zahrnuli auto ra i redakciu toľkými listami, že n apokon padlo rozhodnutie: v relácii sa
bude pokračovať.
Ale nielen poslucháč i boli por otcami.
Reläcle prvého ročntka sa dostali do
Celoštátnej rozhlasovej žatvy, kde dostala Klenotnica l. cenu v hudobnom
žánri. V dt·uhom ročn!ku sa autor O. Demo so spolupracovn!kmi zameral na slovenské svadby a v treťom roku odzneli
relácie s tematikou: Hegrúti, Na Mit ra
v Očovej, Ko ledy a l<oledn!ci, Kúdeľná
izba v Liptove, U Slovákov v Rumunsku, Fašiangy na Slovensku, Vítanie jarl, Posedenie pri dychovej hudbe v čer
veniku, Pri muzike vo Vyšných Raslaviciach ...
.& Pán Demo, nedávno som počúval a
jednu z relácií Klenotnice a nechcelo
sa mi veriť, že .,úč inkujúci " nie sú
presne réžijne vedenými profesionálmi.
Samozrejme, nie čo mi tu nehralo tvrdý opravdivý folklór (dovoľte to nazvať tentoraz netradi čne ) a rovnako
čiité prežívanie citov pred mikrofónom.
Ako vlastne pripravujete s voje relácie
- v ,.teréne" alebo v štúdiu ?
- Tam - i tam. Vyberám sl skupiny a obce, kde sú vhodní a zaujímaví
Interpreti hudby, spevu, tanca i slova.
Musím ich vi dieť, aby som si mohol
z ponuky vybrať vhodný celok pre roz~
hlasové vysielanie. Ve ľa nového i zau jímavého možno vidieť na folklórnych
slávnostiach. Po predbežnom rozhovore
sa opäť vraciam do obce - s prípadnými externistami, folkloristami, ktorí
pomáhajú autorsky dotvoriť scenár.
Tento dáme folklórnej skupine rozmnožený, aby si podľa _ neho mohli svoj
vlastný program upraviť, skl biť, skrátiť.
Je to nutné vzhľadom na špecifiká rozhlasovej práce. Potom si interpretov pozývame do štúdia - tak sme napríklad priamo v rozhlase nahrávali podpoliansku svadbu. Na výslednom tvar e
relácie to nie je p oznať. Veď napríklad v spomínanom pr!pade s i svadobníci priniesli všetko, čo je k ozajstnej
svadbe potrebné - kroje, jedlo, koláče,
pitie... Do svojich úloh sa vžili t ak
opravdivo, že pri svadobnej odobierke
svadobná mať i nevesta skutočne plakali. Je to veľké divadlo bez režiséra,
divadlo riadiace sa svojimi zákonmi a
skuto čným prec!ten!m. Naše réžijne vedenie spo'č!va v rozhlasovom uspôsobeni. Nuž veru, práca s ľuďm i, ktor! prvý
raz stoja v š túdiu, je ťažšia, ako sa
zdá. A možno, že väčši e vypätie prežívajú oni sami akó rozhläsoví pracov-

rajú nový text na staršie pesničl{y. Samozrejme, v texte sa odráža nová súčasnosť, ktorá týchto ľudí obklopuje.
Východné Slovensko je ešte vždy veľmi
bohatou folk lórnou pôdou. Je tu od najstaršlch čias po dnes nenurušená kontinuita vývoja. Stredné Slovensko je
interesantné vo svojej š týlovej vyhranenosti. Valaská kultúra. ktorá sa tu
sformovala so svojim Inšt rumentárom,
je č í msi charakteristická pre naše etn ikum. Povedal by som. že tu sa cez stáro č i a formoval typický hud obný prof il
Slovákov. V pos ledt1ých rokoch sa ukázalo, že aj západné Slovensko mlí vel'ké
folklórne bohatstv[! - hlavne v krojoch a tancoch. To, čo je pre východné
Slovensko rezký rytmus kariči ek a čar
dášov, pre Stredoslovákov sú zase bačovsko -valaské pl esn e, vr chárske rozkazovačky pre západ niarov sú charakteristické zase ťahavé l'úbivé melódie za sprie vodu dychových hudieb.
Ä Ako sa pozerá te na súborovú tvor~
bu '? Najmä pre zahraničie je ešte stále
\'eľmi atraktívna, zatiaľ čo u nás doma pozorujeme návrat k tradičnému
folklóru.
- Jej klad je v tom, že spom í nanč
súbory vznikajú vo väčšieh centrúch, pri
školách a závodoch, kde mládež nie je
priamo spätá s tradičným fo lklórom.
Môže sa s ni m st t• eUivať už !ba v súbore. pod vedenlm režisérov, choreogru ťov , raz lepšieh, inokedy slahšle erudovaných i tvorivých. Č i že Id e o vytv~í
rani e akejsi esteticko- výchovnej línie,
isteže nczanedbate l'n ej. Tam, kd e sú
umeleckí vedúci na výške a majú jasno
vo svojej súborovej prác!, robia ve ľmi
záslužnú prácu. Potvrdzuj(! to napokon
výs ledky na festivaloch a za h raničné
ohlasy. Ziať, u nlis - na Slovensku existuj e veľa súborov s nevyjasnenou
koncepciou. Sú to kolektlvy, ktoré imit ujú šp i čkov é súbory a tvor ivo sú málo
originálne. V posledných rokoch si sympatie medzi obecenstvom ziskava jú skôr
fol klórne skupiny. k to r~ pracujú bez
vedúcich a chonwg raľov - v ich V)lkone je viac úprimnos ti a ori g;nálnosti,
ba i zdravej improvizácie bez scénických úprav.
.Ä Vt·áťme sa ku Klenotnici - mienite pokr ačova ť v tomto type r elácie?
- Osobne by som rád pr.ipravoval
ešte piaty ročník - a potom sa uvidf.
Príprava Klenotnice ľudov ej hudby je
n á ročná aj časovo. Mesačne odvysielame j ednu reláciu, .ktorej realizácia sl
vyžiada taktiež - mesi ac práce. Na zá -

Liptovská ktídeiná izba vo V ýchodnej -

neujde skuto čnosti , ktorá ho obklopuje
- túži po návrate k zidea!izovanému
a krásnemu snu, ktorý snád' ani nikdy
neskúsll na vlastnej koži. Dobre, je to
t ak - ale sú tieto pramene ešte živé?
Netvárime sa iba tak, ako by fo lklór
aj v dnešnej dobe rástol s novou generáciou - a možno to tak vôbec nie je'!
Aké máte skúsenosti vy, pán Demo?
- V minulosti som sa často stretáva l
v rozhlase s názormi, že pôvodné ľudo 
vé umenie sa vraj stráca a je na vymretie. Bol som na vážkach a mal som
podobné pochybnosti, aké vyslovujete aj
vy. Po niekoľkých rokoch práce - nielen na Klenotnici - som sa pr esvedčil,
že sú to povrchné názory. Počas návštev folklórnych slávností a svojich
ciest za tradičným folklórom som sa
stretol s m nožstvom j ednotlivcov l skupín, ktoré ma priamo na mieste pre svedčili, že je tu veľa talentov, ktoré
sú vzácnymi pokračovateľmi fo lklórnej
tradície. Napriklad, ak dnes sledujeme
terchovskú muziku, vidime v nej nielen
starých muzikantov, ale llj ich nástupcov - 16-20-ro čných chlapcov. Naprfklad Vincent Rybár - vynikajúci mu zikant - dnes hr(! so svojim synom
Jankom, vynika,júcim terchovským prednikom. V Detve .na sú ťaž i fujaristov
boli zastúpen! mladšl l starš! - tiež od
16 do 60 rokov. Pozorno s ť upútal najmä 15-ročný Janko Slovák z Fiľakova
a trlo Kubincovcov z Ute k ličn, v ktorom
hrá otec a dvaja synovia. Vo východ oslovenských obciach existuje rad pl esní,
ktoré na spôsob ,.obecnej noty" dotvá-

záber z nahrávky v štúdiu.

klade listov a žiadosti našich poslucháčov vyšlo už n iekoľko dlhohrajú cich i tzv. malých gramoplatní (vo vy davateľstve Supr aphon) s nahrávkami
hudby z Klenotni ce. Napriklad: dychovú
hudba z Drietomy, svadobné piesne z
Vyšných Raslavíc, spevácko duo z Brodského a Milan Chvastek z Terchovej,
dychová hudba z Cerven!ka, trio fujaristov z Utekáč a , rozk azovačky z Očo 
vej, na LP platne sme prehrali v i anoč n é
koledy, vinšovačky a hry, ďalej svadbu
z Liptovských S l ia čov ... Záujem o tieto platne je obrovský. Supraphon nám
nahlásil, že o pl a tňu s nahrávkou rudovej dychovej hudby z Drietomy od
Trenčína je 40 000 záu jemcov, čo je
viac, ako o ktorúkoľv e k blg-beatovú nahrávku. Mnoh! č itatelia ná m píšu, č i
by sme nemoh li založiť Klub pr i ate ľov
Klenotnice. alebo aby sme publikovali
scenáre a plesne z tejto relácie. Len
pre lnform<,ciu uvádzam, že v roku 1971
by mala vyjs ť vo vydavateľstve SAV
publikácia Svadobné piesne, r eč i a vinše
- s bohatým fotografickým, textovým
a notovým materiálom. Prvou lastovi č
kou tohto druhu boli naprikla d žatevné
a dož lnkové plesn e. A.i tu pr ekvapil veľ 
ký dopyt - dokon ca sa pomýšľa na
druhé vydanie. Už t ieto prosté fakty
poukazujú, že zá ujem o fo lklôt· je trvalý, ba možno v äčš í ako kedykoľve k
pred tým. Teš! aj záu jem Slovíikov žijúcich v zahran i čí. Ich li s ty, to j e ce lkom osobi t{i knpitola. ktorá by s i vyžiadala možno celkom nový rozhO\'Or.
Zhovärala sa: T. Ursínyová

l_oiskusia, polemika .. .

Poďme

k veci...

N epol emlzov ať s tvt'denlaml Stanisla va
Mjartana znamená jednak stanovisko spokojnosti so súčasným stavom naše;! vol<álnej pedagogiky a jej výsledkov, jednak opatrnícky postoj n e rozhýbať stojaté
vody, v ktorých môže prúdiť všeličo nekalé. Všetkým - tým, čo s Mjnrtanovými
výhradami súhlasia, l tým, čo ich považujú za ne za rgumentovate ľn é by, clufajme, malo i sť o s polo č nú vec - o skutočný rozkvet a perspektívu náš ho vokálneho umenia. A preto treba o veciach
hovoriť, citlivo posudzovať , byť zdržanlivý v súdoch, ale nezatvárať ani oči pred
javmi, ktoré nemožno prehlladnu t. Vd'al<a
Mjartan<>vi, vďaka Oľg e Šlm ovej. Ak má
mať však polemika sku točný zmysel a
priniesť ak nie výsledok, tal< aspoi1
stanovisko, potom t reba vopr etl upozo rniť ,
že efek t neprinesie prípadná podráždená
polemika s Mjar tanovýml tvrdeniami, ale
kt•Jtlcký a konštruktívny pohľ a d na vec.
Nespokojnosť so súčasným stavom poci ťujem rovnako ako mnohi !nl. Spev v
opere mu. pravda, nez~ u j ím a z úzko odbor ného hľad i ska, ale ako jedn u zo zložiek operne;) !nscen{tcle. Vo svojieh r ecenzhích prevažne chvúllm s pev{tcku úroveň
v bratislavských preclstavcnlach.
Chce m však veci uviesť na pravú mieru:
špička ensemblu SND predstuvuje, resp.
v uplynu lých ro koch predstavova la v našich malých. českos lovenský c h pomeroch
(budapeštianske obecens tvo mó za jed nu
sezónu možnosť zhliadnuť viac operných
me d zi n á ľodných hviezd, než návštevníci
českosl ove n ských oper ných divadiel za
n i ekoľ ko r okov) naozaj abso lútnu triedu.
Z tohoto s tavu som vždy pri hodnoteniach ,. nie kol'kými fráz ami" .vychádza l.
Horšie je to, ak sa pozrieme na ú či nko
va nie našich v zah r a n ič í. S výnimkou
Poppovej. l<uchat·ského a v budúcnosti.
zdä sa, Gr (Jberovc.i s pievajú poj my bratislavskej opery na periférnych scénach.
Čím to j e '! Nemožno donekoneč na argume n tovať, že Pragokoncert, či Slovkoncert vedia svoj tovar nevýhodnejšie predávať. než skúscn! zahraniční lmpresárioviu. Dovolim si tiež tvrdiť, že naša
spevácka elita ;je v objeme a farb e materiál u neraz na to m lepšie, než renomo vaní zahraničn! speváci, k lo rých so m mal
možn osť, myslfm, v dostatočnom výbere,
počuť vo Viedni a v ojed ine lých prípadoch aj v Bratislave. Príč i na je v tom,
že krásny, naturálny hlas nie je ešte
všetko. Ak by bol rozhodujúci Iba tento f!mo mén. potom by aspoň poltucet
bt·atislavských hv1ezd mohol spievať vo
Viedenskej štátnej opere. Spevácke majstrovstvo sa meria a j mierou muzikality,
schopnosťou
speváckeho
dramat ického
výrazu a najmä technikou, ktor ú na rozdiel od iných kvalit môže pri n iesť len
pedagógova metóda. Za výsledok osvojenia si speváckej techniky nepovažujem
iba posadenie tónu, správne dýchanie, ale
aj to, s čim sa stretávam ako divák na
scéne - ohebnosť veľkého hlasu v chúlostivých pasúžach, rozsah, vy rovna nosť
tónu v ka ždej polohe, dynamickú mno ho tvfirnosť nwteri~ l u a pod. A s tým sa
práve na javisku opery SND stretávame
poriedko. Nepovažu jem za normálne, ak
sa väčšina zo súčasných i bývalých opôr
našej repr eze nt ač nej scé ny .. vyznačuje"
(pri všetkých kvalitách) nedostatkami
podobného druhu, s ktorými sa nestretávame mnohokrát ani u priemerných
zahra n ičných spevúkov. Poďme k veci .. .
Upozo rňuje m
vopred, že parafrázu jem
svoje tvrdenia z letného čís la Filmu a
divadla. Keďže však predpokladám, že
publicita tohoto časopisu medzi našimi
vokálnymi odbornikm i j e neve ľk á, vraciam sa ešte raz k tým to konštatovaniam
a zároveň prosim . e litu našich voká lnych
.
pedagógov o objasneni e pr íčin:
. . . v čom tkvie .fak t, že popred ná mezosopranistka má už hlbšie stredné polohy (o hlbokých ani nehovorím) menej
znelé, než tmavý dramatický soprán,
.. . prečo iný vynikajúci mezosoprlin má
problémy s vyššími tónmi,
... prečo nádej slovenske j opery č . l ,
vynika júca koloratúrka, spieva jeden a
ten istý tón v jednej a tej istej pasáži
rôznymi spôsobmi i s rôznou kva litou
tónu,
... p rečo ďa l š ia v eľ kú nádej dokáže vysoké polohy iba od fors!rovať,
... prečo mladý lyrický soprán stagnuje, pt·i čom zaráža, že bez problémov nedokáže odspievať ani vysoké ,.c", čo by
u hlasu tohoto charakteru malo byť samozrejmosťou ,

.. . pre čo pekný lyrický bas má rozsah
iba jeden a pol oktávy,
... p rečo farebný lyrický barytón vysoké tóny alebo nezmyselne kryje, alebo
ich neprijemne otyára,
... prečo pedagóg (možno aj dirigent,
lebo by mal tiež byť potenciálnym pedagógom) preháňa kvalitný basbarytón me dzi basovým! a pomerne vysokými barytónovými úlohami.
A tak by sme mohli pokračovať s koro
l l celého e nsemblu. Pt•íčiny týchto defektov by mali naši pedagógovia objasniť.

''""*

A ešte niekoľko poznámok k tvrdeniam
a uzá verom O. Simovej. Pre stručnosť ich
(Pokľačovanle na 7. str.)

\
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Návrat

Jessiky
Ako svoju· prvú oper.nú pre miéru zaradilo pražsk é Národné divadlo Jessiku pri príleži tosti jubilea J osefa Bohus lava
Foerstra, tentokrát pod názvom Sh akespearovej pred lohy
Kupec benátsky. Foerster sa
vracia na scénu Národného di vadla po určitej prestávke a
ako to už pri takých návratoch
'býva, pýtam e sa, ako bola pôso bnosť diela autora (kedysi
tak úzko spätého s vývojom
našej posmetanovskej . hudby)
zasiahnutá neúprosným zubom
času, ktorý oddeľu je hodnoty
trv alé a men livé.
T pri striedmom hodnotení
sa nedá Foerstr ovi o dopri eť,
ŽP. práve v kontexte našej k ul túry má svoje miesto práve v
mnohotvárnej stupnici klasického cl edii:stva. Možno, že dnes
by bol o celkom jednoduché
" od písať" tem er celú dramatickú tvorbú Foerstrovu
rovnako ako F'ibichovu, Novákovu alebo Ostrč i lovu , ale tým
by sa ochudobnila práve š pecific ká tvár opernej drama - .
turqie Národného divadla. kd e
ma j ú diela týchto au torov svoje trvalé miesto.
Každ á zo ~ies ti ch Foerstrových opi er predstavuje cez
zjavné spoje tematick é a hudobno- výrazové iný svet. Jessi ka - t retia Foers trova oper a je jedinou komickou operou
~kladate ľ a a iste právom ju
povazu JU za naj invenčnejšie
Foerstrovo hudobno-dramatické die lo (i keď Eva zostane
zn,,ime pre svoju štýlovú jed notu a drama t ickú p r avdiv osť
di e lom, kde nás Foerstrova
hudba zas<Jhuje najpôso bi vejš ie l. Pt• i Jessl'ke vzniká pocit
ur č it ej vnútor nej rozpornosti
m edzi Shakespear ovou predlohou, ktorá obsahu je rad vypätých dramati ckých scén, a
Foerstrovým s tvár nenfm. kto ré sa záme r ne pohybuje predovšetkým v oblasti lyt·iky.
Toto napätie n epr eklenu lo an!
libreto J aroslava Vrchlického
úst t·edné miesto vo Vrchlické ho koncepcii získ ala Shylockova dcéra J pssika : na rozdiel od
SJ'!akespear a použi l Vr chlický
celý rad odli šn.ých motívov. z
ktorých pre ko nečný tvar opery Je najdôl ežitejšie zdôraz nen ie veľkej lásky Jessiky k otcovi. nko aj to, že sa v zá vere opery Shylock so všetkými zmier i.
Ťaž i sko Foerstrovej Jessiky
spočíva predovšetkým v lyrickej atmosfére. To, že Foer strove opery n ie s ú drámam i
v pravom zmysle, all' skôr lyrickými obr azmi, nemôžP byt
dôvodom k apriornému odsudzovaniu je ho tvorby ( uvedomujeme si tu súvis l osť s Čaj
kovským) .
Na druhej stran e však pr áve
t áto prevaha lyriky, inklinujúca k preds tave a bsolútnej hudobnosti zna mená ' i u rčité
úskalie pre cel kovú štruktúr u diela. I pri svojej relatívn ej účinnosti zostáva problémom súdna scéna, kde najviac e
chýba skutočný dramatick ý
nerv; práve tak su z opery
'Vytratí! žive l komi cký. Lyric"k é miesta : Jessiky sfce vytvá rajú pôsobivú n áladu, ale nie
s ú začlenené (ako napr. u
Evy) do pevnej dramatick ej
·kompozície, takže dramatickým nositeľom fabule sa stáva najmä r ecitativ, ktorý už
zďa leka nemá účinnosť lyrických celkov (napr. rozhovor
Shylocka s e Tubalom, vystúpenie Porcie pri súde a pod.).
V lyrických s cé nach vie Foerster
n eus tálymi
obmenami
t rojdobéh o ·rytmu vytvárať p ôsobivé nálady, idealizu júce čas
t o v rôznych podobách ta neč
n ú formu ľudovej ,.susedskej",
v reci tatívoch c!time trojdobosť skôr ako tendenciu k ur ·
čitej ster eo typnosti, s meru.iú ·cej až k jednotvárnosti.
Hlavne h udobné našt udova . nie s plnilo v rukách Krombholcových naše očakávanie . Jar oslav I<rombholc vyťažil p r áve zo špeciľi ck ých stránok
·Foerstrovej hud by čo najvia c
a podarilo sa mu j edineč n e
priblížiť .. foerstrovský"
svet.
Jaroslav Krombholc tak uviedol so súborom Smetanovho
divadla preds ta venie skutoč n e
vysokej úrovne.
Tiež réžia Hanu ša Theiua
.prin iesla ucelený in s ce načný
tvar. Je však škoda, že režisér, ktorý predt ým dokázal napln i ť scénu skutočným živo-

hoci partit úru sleduje pozorne,
tom, sa ten toraz akoby obáva l
rozohrať
javisko naplno
dynamiku vypracováva precíz..najmä zborové scény v prvom
ne. Jeho koncepcia má míiii ~
dejstve sú až pr!liš statické
kantskú úprim nosť a postráda
a
str ácajú
cha rakterizačnú
rysy akejkoľvek prešpekulovaf unkciu , ani všetky sólistické
nosti. Veľm i výstižne do!llJ..hJ.I.Je...
vystúpenia nie sú vypracované
rovnováhu, ta k pr!značnú pre
s dynamickou výrazno s ťou. i
klasický sloh. Preto jeho pr ~ ke ď na druhej strane musím e
jav pri vš etkej disciplíne a ·
ocen i ť Theinovu s nahu o dôvyrovnanosti pôsobí pl'irodzes ledné rešpektovan ie lyrickej
ne, úprimne a nutne musí za polohy diela. Do zvoleného štýu jať svojím napätím. Or éhes- '
ter vedie trošku hranatými
lu pred stavenia dobre zapadá
Šimáčk ova scéna, a j keď sme
gestam i (je nadmieru vysoký,
sa nezbavili pocitu, že točna
nepotrebuje ani dirigentské
nebola v inscenácii využitá
pôdium), k toré sú však presné
vždy s f unkčnosťou. Kostýmy
a názorné. Podarilo sa mu · s
(Marcela Pokorného) pre že orchestro m
nadv i azať
úzky '
ny boli vydarenejšie, u m.u žov
kontakt a in špi rovať ho svo- ,
pôsobili až príliš vyum elkojou n~sporn e silnou osobnos- ·
vane.
ťou
k príkladnému výkonu.
Operu naštudova li vo dvoch
Urč ité menšie ne presnosti v
Na
premiér e
súhre charakterizovali najmä
obsadeniach.
spievala Jessiku Mária TaubeCor iolana.
r ová - so sku točnou spevác Pražský pianista Panenka · v
kou ku ltúrou i citovo opali koncer te Es dur dokumen tozovaným prednesom, hoci nám
val v prvom rade vynikajúcu
miestami neun ik lo, že ú loha
úrov eň
technickej vir t uozity
.Jessiky sa čiastočne vymyk<í
pri zdo láva ní aj iných najkrjej najvlastne;jšiemu odboru.
ko.lomnejšíc:h úsekov. Zvláštnu
Shy lock sa s tal ďalšou výrazzmienku zas lu hu je majstrovnou úlohou Kat'la Bermana stvo s akým budoval dynamickú nosnosť trilkov a elegancia,
zo š iroko rozpraco vanej charakteristiky m u pôsobivejšie
precizita s akou modeloval
vychád zajú otcovsky
nežM
najjemnejšie r egis tr e. Spakscény než výstup pri súde. V
trum jeho dynamických mažr ám ci svojich možnosli zaspieností je sku točne široké. Škovalí úlohy benátskych šľachtída, možno i kva lita nástroja
cov Teodor š rubai' ( Bassani zohriJ.la pri tom ú lohu, vo for. no), Jaroslav Horáček (Grazia tissimách nemal ;jeho klavlrny
no ) a Jlndrich Jindrák ( AntoLón u š ľ~; clltilosť, zvučnosť a
nosnosť. čo sa tý ka pr!stup u
n io): za zmienku sto jí tiež ne obyčajn e
plastický
pr ednes
k
Beethovenovi,
Panenkova
Zd e ňka Otavu v úlohe vojvodkonce p cia sa síee o piera la o
Cti. Opäť sme obdivovali umeveľ ké dy nam ické možnosti, no
nie, vt l á čajúce h lboko ľ ud ský
jeho fa ntázi u príl iš zväzovala
rozmer operným postavám u
r aciomílna rozvaha: miestami
Viktot·a Ko čího v renesan č n e
natoľko, že st rácala jeho hra
bezprostrednom Lorencovi a u
muzikuntsk ej bllzprostrednosti
Ivany Mixovej v rozprávkovo
a vrúcnosti Pritom vša k v
nádherne j Poreii, ktorá ani v
Adagiu zauja l med itatívnou
preob l ečení za mladéh o advohlbkou až príliš prejemnelého
káta nezabud la v s trohej pr ís"
výr azu. Rysy virt uozity akosi
nos ti na úsmevnú láskavosť. V
najviac vyst upovali do poprebuf óz nl~ ,i úlohe Lance lota Gob-.
dia v bri lan t nom finále.
. V · pravej beethovenovske;
ba sa dobre osvedčil O.ldi'lch
· atmosfére nies lo · sa podan ie
Lindauer. Tiež v malýc.h úlohá ch · sa nezapt·elo zrelé um·e VI. symfÓnie. Orchester hral
nie Vladimíra Jedenáctíka (Tu uvoľnene - ale disciplinovane
ba l) ~ Rena Blachuta (gondaa vyb'rúsen~. Vynikajúco odli ér ).
zneli ·aj jednotlivé sóla (hlasy
v táčkov v II. časti, nie i v Ul.
Dl'uhé predstavenie pri nies lo
predovšetkým dva vynika júee .
časti),. Mellesovi sa · podarilo
výko ny - J aros lava Veverku v ·
Ná jsť pri . lnterp r eťá'qii toh~o
ú lohe> Shylocka. ktorý pôsobil ; .. ;pr;ogramového diela'· ·správny
s vližnou pravdivosťou a .m,q, ~
. pomer medzi vy jad r ením vnúhutnou vn útor nou s ilou ;;· ró'e't" ' · "'' toŕn:l!ho · ot)sa'hu 11 · emo-ciálneho
lisLvpj klen he postavy :•' d'sle;j ·: '\ ·"'' nl:fbbjtl,~ ľ!'ri čon1 mu. · bol -znáto bof Václav Zítek, ktor}' l(k'o,.··'-··' ŕtl'éŕi.i'te '-l'l ľ~f~Or\IW!Iný ot'.c l.ies~!· ,
Bassanio
oča r il
jed in eČným
. •zda.t!'lým· a' 'sp'O ľa hlivý·ni·'BO!TI,0Č - ·
šarmom re nesančného ši'achtl1 ·' níkpm. ' '
.N , •.č:í·tcik
ca, lahodným timbrom a hu ·
·
clobno -c itlivým prednesom Zí.,,
tek vypracoval Bassan ia .' clo
všetkých deta ilov a sná,ď najviac vystihol "foerstrovsky"
mlikkú kan ti lénu. Lyr ický pá r
s tvárni la Miloslava Fidle rová
( Jessika) so Zd eň kom šveh~
lom (Lor en zo ) so spoľah.livou
istotou: u Evy
Hlobilovej
Sta ni slav Zámborský, posl.'
(Porc ia) sme predsa len poci prof. Rudolfa Macudzinského
ťava li nedostatok vyhranenej
na VŠMU, upozornil na seba v
osobnosti. Lubomír Havlák má
posledn ých l'okocb ni e koľk o 
ak o Gobbo sk lon k väčše j bur krát . Na III. prehliad ke m lalcsknosti, j e však svojou zdra dých s lov e nsk ých interpretov v
vou bezprost r edn osťou n eobyTren č ian skych Tepliciach. r oku
č ajne s ympatický. Kultivovaný
1968 i na vl aňajšej pr ehliadke
pre d nes charakterizoval výkon
mladých koncer Lných umelcov
Václava Bednára v úlohe vo j z celej repubhk.l' na Sliači si
vodcu . Josef Heriban ako An spomedzt klaviri s tov odniesol
tonio zaujal najmä v súdnej
palmu v íťazstva . Nie div, že
~céne clramatickými akcentajeho d ip lomový recitál 13. jami. Zbory v naštudovanl zbor iluára sa s tretol so značnou
majstra Vladivoja J ankovského
pozornosťou obecenstva nie
odvi eclli tentoraz v eľm i dobrú
síce nadmieru poč etného, ale o
prácu.
"'! u clolf R o u ček
t o vyberane jšieho.
Ukázalo s a však - ako net•az v podobných prlpadoch že m ladému umelcovi vedom ie

Klavirista ·

s p~.rspektívou

Beethovenovský

koncert
Rakúsky dirigent maďarsk é 
ho pôvo'du Carl Melles otvor il
prvou dvojicou koncertov v
dňoch 15. a 16, januára s orchestrom Slovenskej filharmónie jubilejný rok pri priležitostí 200. výročia narodenia
Ludwiga van Beethovena. V
rámci roku majú sa uviesť
všetky Beethovenove symfónie,
inštrumentálne
koncer ty,
i
ďal šie najvýznamnejšie diela. V
č i sto
beethovenovskom programe odzneli: predohra op. 62
Col'iolan, 5. koncert pre k lavír a orche ste~ Es dur op. 73
a Vl. - Pastorálna symfónia
F dur op. 68. Sólistom bol
če ský klavírny umelec Jan Pa nenka .
Koncert s niektorými výhradami možno hodnotiť vynikaJúco. Melles pristupuje totiž
k stvárn eniu BHetho venovho
štýlu so snahou podčiarknuť
vnútornú dynamiku a napätie
s tavebnej klenby veľkých oblúkov. Neutápa s a v de tailoch,

pr!lišnej zodpovedf!OSti i, te~er
doslovne zviazalo ruky: t'ám'borsky za'č a l so zjavnou · nervozitou, ·ktorej sa len· ťažko
zbavoval. Možné ;·je•. že, ju i:Väč~
' šilo· 'i ·-úvodné · čfslo .:_ I:i.illyhó
.. Sär ä bä'nde . a Courani:e. v. kcin'certne j úprave · L~opolda Godowské'ho.
Sotva · si ·: možne '
predstaviť · ri ešťastnejší

Uspech-'
slovenskej

klaviristky

začia

Po t ieto
spr ávu, že

dni sme dostali
mladá s lovenská
!daviris ~k.a . Draho~í ra . Biligová
(na prve j h udobnej škole žiač 
ka M. Oravskej a na Konzervatóriu prof. P. Pokojne j ) dosiahla významný úspech. V ro ku: 1966 dostala pozvan ie na.
n iekoľkoročné štúdium v Bel gicku. Na základe štipendia
krá ľo vnej Alžbet y študovala na
Král'ovskom konzervatóriu v
Mons u prof. J. Gentyho. Momentálne n avštevu je akadémiu
Santa Cecilia v Ríme - ČQ je
však len jej dočasné študi·jné
pôsobisko. Na konci m inulého
r oku bola v Bruseli usporia-

tok: ide . totiž o · t ypicky n eskoro roman t ický ;,prepis" so
všetkými
jeho
necnosťami ,
vrátane zbytočnej zvukove1
preforsírovano;>ti a týllÍ i prekomplikovanosti pôvodnej .fak~
túry. A tak namiestcľrozoh ~a 
n ia a ukľu'dnehia · m u's ei hneď
spočiatk u Zámborský zápas iť s
mečím, čo-oséilovalo m e'dzi ba.:
·rokom · a r om antizmom (ne viem, č i on ali~b o jeho · profesor zodpovedá v prvom ,. rade
za ' túto · vofbu); .. výsle ďok však
nebol ' najuspokojivej~i; ·a.· ták;
sa nervozita · preniesla i · na
známu Beethovenovu sonát u
Fis dur, op. 78 - chýbala jej
tak pre potrebná vyrovna no sť
k lasicizmu (pop r i vše tke j kon trastnosti) a došlo i k technickým zakolísaniam.
Po krátkej prestá vke sa však
klavir ist a dokáza l sústrediť a
brilantn e
predniesol mimor iadne n áročné - ale i mimoriadne pôsobivé Variácie na
Hayd novu tému, op. 7 Vladimíra Bokesa. fš lo o p remiérové
predvedenie, a tak n eviem, či
každý tón bol na svojom mies te ale dojem zo ZAmborského hry· bo l s trhu júci. Tr e~
ba zagratu l ova ť obom - kla viristovi i jeh o kolegovi- skladateľovi ( Bokes j e poslucháčom prof. Kardoša): pr vému k
vý bornému výberu a dokonalému zvládnutiu, druhému k
dote raz v slovenskej literatúr e dosť ne zvyk lej variačnej
technike, vzdialene pripom!najú ce j
"klusákovský"
model
rozpad u pôvod nej pr ed lohy a
j ej s amorastlej tran sform ácie.
V Debussyho Estampes (Pagodes - 'La· soirée Grenade J ardlns s:ous la pluie ) 's a Zámborský snažil o zladeni e im presionistickej ' fa'r !) bnosti so
stavebnou kontúuo·vosťou . Vy šlo mu lepšie to druhé - nak~ľko koncer t ný' ~lav'Jr v konce rtt~ej s ien i; <:.~ 1: , .uo'?;hlasu je
už prlliš· (najr;oä , v.'. I:J lskan tovej
polohe) opotrebovaný a bolo by
na,čase- · nahta dľt'. ~ !io .. le pšfm
·. ,,r• '"'·"'-4kr idlom'.
•
...~ .... ,...~,,· ..."':""f4>1~ ~(1'.'1.
~
, Vrcj10lom k0Jí.Cé;!itro: b.ľla veľ
kble,pá Liszto\fä·,;Sop((~. h mol.
Na t•ozä iel' od ' syoj~p .' predve denia pred p oldt'uhá~' ~;Ó kom ~e q y dáva l dôraz' nS:' i)rchitekton iku výstav.by - ·\ia ·. te.n toraz
Zámborsk_s; oz;ameJ?al 'n a mimo r iadne in tenzívne stl(ftrňova 
nie každého detail u·;·. kQ ntras ty
boli u nikátne a tempá chví ľa
ml na pokraji hrate1'nost i. Na priek tomu celková stavba di ela neutrpela - vyšla · o to nekonvenčnejš ie, zaujfmave jšie a
najmä presve d č i vejšie. \1 n e j
došlo k jednému p amäťovóm\t
la psu - ale v tak pôsobive j
interpr e tácii pri jeho ne patrnosti by vyčíta ť Lo nebolo
správn e: dovo lím si poznamen ať, že už dávno som ne bol
svedkom tak sugestivnej tvorivej inkarnácie. A tak i na·
priek určitému sklama niu zo
začiatku Zámborský opätovn~
pr e svedč il, že patr! k n ašim
najväčš í m k lavirist i<:kým ná dejám - otázkou však ostáva,
č i (a k de) bude mať možnost
svoje schopnosti naďalej rozvfjať.
Igor Vajda

daná Chopinovská súťaž - pod
patronátom Spoločno st i bel e. g icko - poľsk é ho pri ateľstva pri
príležito sti osláv 120. vý ročia
Chopinove j smrti. Prvé mies to
obsadila mladučká 22 - ročn á
slovenská pianistka Dr ahom ir a
Biligová. Vzápii tí - p o úspechu v Brus eli - dosta la po zva nie na m edzinár od nú Chopinovu sú ťaž vo Varšave v r.
1970. I< významnému úspechu
jej osobitným listom . bJ aho~e
lal aj· gene rálny . riad i t eľ Spo lo čnos ti F. Chopina z Varšavy
Viktor Weinbaum. Pre infor máciu nasich čitate l'o v ·VY'»hr
n ím e nie!<p ľk o výň atkov ,,zo
zahraničnej tlače. .
~~
Le So(r: "S ij ťaž e . s a mohli
zúčastniť laureiiti piatich belgický<:h kráľovských konzervatórií (m·usel, Mons, Luttich,
Ant werpy, Gencl) , ktorí získali
prvú cenu za posle dných p ~ť
rolw v.
... D. Biligová je nespoŕne
virtuózkou
s
obrovskými
schopn osťami
a vynil<ajúcou
technikou. Má bunky vefl<ých
pianistov a ur č ite ju čaká verká kariéra . Z hudobného hľa 
disk a bola naj pôsobivejšia v
jej predvedení stredná časť
Sche rza b mo ll . Zdá sa, že sa
us iluje
zvýraznenie s kôr p omalých á stredných partií.
Od prvých chv íľ , s ú ť !!že ne-.
holo ťažké uh á dnuť, že boj o
prvé m iesto sa rozpúta medzi
dynamickou Slovenkou Drahomírou Biligovou a jemnqu
.lapon1<ou Yoko · Moriyasu,. Prvá pre j'avu je pri hre nevyče r
p ate ľ né možnosti, zatiaľ čo
dr uhá sa zmociíuje Chopinovej
hudby uváženejšie a disl<rétnejšie.
Konkurentky
sa
umiestnili v s ú ťaži · vedľa seba".

o

~------------------------------------------------------------~

Pred valným zhron1aždením
· Zväzu slovenských skladaterov· ·

. 'l

Od mimoriadneho zjazdu ZSS uplynie o niekoľko <lní r ok. Po'!l'ra nových ·stan'Qv 'z väzp. sa každ-ý
rok medzi zjazdami má zvolať valné zhromaždenie, ktoré má . pótvrdft · prácu · Zvä:zu · s lovéÚÍlkých
skladateľov. Približne v druhej polovici februára (presný termín ·· eš~e n ie 'je . určettý) pripravuje
teda tvorivá or ganizácia s lovenských skladate ľov, interpretov, hu'd obných ve·d cov a kritikov svojP.
valné zhromaždenie. Majú mu predchádzať aktívy jednotlivýcl1 'sekcií. ' Vah\é' .ŽIÚ·om aždenie sa m á ·
vysloviť p redovšetkým k doteraj šej práci vý~oru a celého Zvä~u ' ~ n<?~O~ :ŕe1ter!atívnom u sporiadaní. Jeho ďalšou - a nie n epodst atnou, - . úlohou jo aj zaujatie ' postoja' k ' sucas,nej poliťickej .
s ituácii a k aktivite členstva. Tre ba urobiť aj ďalšie lu·Qky ,Pre. nadvla.zanie . zahraničných k od- ' '
taktov. Len pre infor~áciu uvádzame, že dopo s ia!' sa ú 11p ešn e ·rokovalo ·s!l · zv'ä;iom skladateľÓv
Gruzíns ka, I/a kúska a Spanielska, ako . aj so . Zväzom koncertných . umelc~v. J ,Uh()Slávle: Očakáva s~ ..
dis kus ia aj okolo práce jednotlivých sekcií Zväz\•• ,kt oré, ak o.' .u.kazujú · výsle'llky ! u'plynulého r oka.
s i ešte ne zvykli ~amostatne a tvorivo 'p racovať na · základe možností .' n'ov~ch' 'stá'nov. : K ' jed ne}
'l
hlavných uloh patri aj predisku tovanie s polupr áce .so 'zväzom . českých sklad ateľov , ktor á jP.
momentálne ne uspokojivá. ( Na valné zhromaždenie bude pozvané ; .'aj· do'Ca's né ' ved.enie' českéhn
Zväzu.) Ako vidiet z nadhodených bodov, bude' mať 't ot o .s tretnutie slJ venských hudobných umel cov pracovný chat•akter. Ale jeho súčas.ťou bude aj udei'O'{anie: tz'v, ..Cjet:J Zväzu slovimský,ch skla ·
date ľov za ob last tvorčiu (odmenenie jednotlivcov ·za symťonickú .. .'vokálno -'symľoúi ckú a l{om or ·
nú tvor bu) interpretačnú, za hudob no -vedecké diela .. a zá činnÓst. i .v . ob lasti ' p'orhľiáÍ·twj h ud hy
Na rozdi el od podob ných každoročných, ci.én' Slovens~élH) '. hudobnélio f~ndu ·éa·' ce ny Zv ~zú sl ~
venských sk l a dateľov môžu udeľovať n i!llím ' za . čjnnqsť :v,.u plynul()m· rokli,' ale aj s 'prihÍiadnutím
na cel oživotné dielo . O zasadnu tí a uzneseúiach v,alnéh o zhroínaždÍm ia zss. buďeme našich čitateľov p odrobne inf orm ova ť .
· ·
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pr!ležitos ť referovať

svojim slovenským p riat eľom-kolegom o veľk ej udailosti maďarského hudobné 'ho· života. Mimoriadne nás
t eši, že sa t áto ud alo sť
'odohrala práve vo svete
opery, o ktorej sa dnes ve ľa disku tuje.
Emil Petrovics
napísa l
operu Zločin a trest p o dľa
sveto'lnámeho románu Dos ~ ;to!evskéh,o. Au torom !ibl.·eta
R a~'k o ! nikov Vtä Endre
· 'je ·Gyula' Maár. Celoveč e:rhá
opera Zločin a trest má · t ri d ejst~á .
Dokáže bez a k éhok oľvek zlomu, s
-·Kt o.· :p.oúui Doštojevského roman,
absolút nou hudobnou logikou vyrie ľahko si predst aví, · že vzh ľa dom na
šiť moment "vykúpenia", ktoré sa
- koŕn Í>Ii ~o vane rozvetvenú konštruku skuto čni prostred níctvom Soni, bez
·citr ' dfela· sa museli · autori usilovať
narušenia základnej t émy. Vývoj ma m a ~imá lnu .: konc e ntrovanosť. Pett eriálu témy a je j umiestnenie p rirov'ics:· a · Ma ár pr-eto ' .zanedbáva jú
. pomí na jú po s luc h á čovi konzekvencie
zlož)t~ . vzťah y Dostojevského .p.o stáv ·
symfo nicke j tvor by.
, a ·cel\1' drámu . zredukovali · na osobu
Napriek mod er nosti hudby môže;Raskolnikova. Mohli by sme pove m e pokojne p oveda ť, že Emil Petra.dať aj to, že celá oper a sa odohráva
vies napísal k las ickú par t itúru. Tým
v ' Raskolnikovovej duši.
myslíme predovšetkým to, že part i· To však nezname ná, že by h ra bot úra je v každom d etaile svedomite
la . jednotvárna. N~opak, , práve epivypr acovaná, čiže znie len to, čo je
~ódy sú t aké vydarené,, že donú tili
napísané - ale to, čo j e napísané,
k uznanlivosti a j t ých .. dom ácich krirozhodne zaznie. "Mod e rnosť " teda
tikov, k tor! ope'r u zaznávaj ú. Ide tepre Petrovics a neznamená oslobode '<fa.. o to, že opera ako , celok, ted a
n ~e. ? d povinnos ti s vedomitej kompodstata diela sa zhoduje . s podptztcte, ale naopak, kladie si eš te
statou Roskolnikova ' a epizódy z
vyššie požiadavky, ktoré splň a na
rôznych strán osvet ľujú t oto vn útorna jvyššom stupn i. Nervózne sa vlné dianie.
niaca hudba. bohatá na prekvapivé
Vzhradom na formu opery boli autori núten! dr ámu, ktor ú Dostojevskij necháva ot vorenú, na j av is ku
dokončiť. Vzťah Raskolnikova a Soni sa teda po d ľa požiadav iek do istej
miery men!: pred očami sa nám odohráva katarzia, ktorá je v posledne j
kapitole románu iba n azna če ná:
Libreto· je práve také vydarené,
ako je Pe trovicsova hudba skrz-na skrz dramatická.
O sk ladateľovi iba to ľko: už r oku
1961 svojou operou C'est la guer re
dol\~ z a l , že má mimoria dny cit pre
'l'r'('Jdobnú drámu na javisku, kým
p'Odtitul jeho Lys tstraty (1962) znie:
"Koncer tná komická opera".
· V základ e je Z ločin a trest komponovaný dodekaf onicky, jeho celi stvo sť zab e-l!peč uje prísne
motivick á
práca. Hlavné motívy sa menia a
vyvljajú s p o kračujúcim d e jom, ale
bez toho, aby. · pos lucháč stratil n iť .
ich totožnosti. Vzhľadom na t o, že
ide o vnútor nú drámu Raskoliliko va, nálada 'oper y je ponurná, t em ná, priam ner iešiteľn e t ragická. Z
ťo'hto temného podkladu vystupu jú
,jednak mn ohé epizódne posta vy, jedtlak - a najmä - " Sonina" hudba.

o

Náš čitateľ MILAN VOKROJ z Pisku nám poslal f otografiu tzv. Melografu "ELF" - autom atického hu dobného písacieho s troja, ktorý sám vynašiel. Prístroj
samočinne zapis uje hru na klavír alebo iné klávesové
nás troje na 35 mm š iroký papierový re gis tra čný pás,
opatrený vrstvou pre elektrický záznam. Záznamové zariadenie súčasne kreslí osnovu podobnú bežnej notovej
osnove. Do nej sa v priebehu hry registrujú grafy.
Záznam je ihne ď či ta teľný bez ďalších chemických
úprav (napr. vyvolávania) a možno ho s le dovať už poča s hry. Záznam možno po vybratí z prístroja t iež
pr emi etať a zväč š ovať v diaprojektoroch pre 35 mm
diafilm alebo v čí ta com prís troji. Pás ku so záznamom
hry možno t iež rozmnožovať, lebo má vlastnosti filmového negatívu. Elektrografický zápis sa dá využi ť
v oblasti hudobnej teórie i praxe a - ako píše vynálezca - zo záznamu možno kontrolov a ť t echniku hry
na ldávesové nástroje, č o by mohlo mať význam pre
hudobných pedagógov. Záznam · melograf u· sa dá použiť
t iež vo zvukových laboratóriách" pre výrobu e lektroni cl<e j hudby a v oblasti džezu b ~ mohol po slúžiť ako
notačný automat na zachytenie improvizácií.

zvrat y, je zárove ň mimoriadne plynulá a až do konca upúta záujem
p osl ucháča. Pet rovfcs dokáže ,Jed in ým pohybom p r i ti ahnuť č l oveka do
sveta hudob ne j d rámy, v zaj atí ktor ej potom ostáva .
Pr e nás je však najdôležitejšie, že
Petrovics poved al jedno zn ačné "áno"
na dnes čast ú otázku, ., či ešte vôbec možno pi sať operu? ". Okrem t o ho dokazuje, že nová opera vôbec
nemusí ., rúca ť fo rmu", aby dokázal a
vy vo lať sk u toč n ý hudobnodramat ický úč inok. Ak nasilu treba p rir ovnať Pet r ov icsovu hudobnod ramati ckú
koncep ci u k n ieč omu, pot om je to
na jmä nemeck ú o pet·a a Musorgské ho dramaturgia. ktorá sa môže v
istom zmysle po k l adať za predlohy.
Z hľa d iska jäviskového stvárnenia
je dielo Zloč i n a t r est celkom jednoduché až asketické. A j scéna Gá bora Ferraiho je v znamen! jedno duchosti: javis ko je asymetricky
rozd e lené na štyri obd fž n iky, č ím
nám už pri zd vihnutí o pony pred k ladá všetky dejisk~ dr úh y. Pri zmline
scény s a o svetlí horná pravá, r esp.
dolná ľavá št vrtina - a obecenstvo
i h neď vie, že je teraz v by te sta t·ej
ženy alebo v Raskol n ikovovej izbe
a podobne. (Na horn €> dve časti scény ved ú schody !) Hežisét predsta venia András Mi kó be zp eč ne poznal.
že dian ie možno pr ed v iesť len do
kr ajnosli zjednodušeným pohybom
účinkujú c i ch . Po dari lo sa mu odhovoriť spevák ov od v eľkýc h .,oper n ých" gest a zárove ň ich c i eľa ve do 
me p osta vi ť do služieb drámy.
Namiesto detailného hod not enia
účinkujúcich sa uspokojíme konšta tovaním, že Maďarsk á štátna oper a
s dojemnou, oddanou láskou a na j mä s naj lepšími schopnosťa m i svo jich na jvýznam nejších č leno v predvied la Petrovicsovu oper u.
Osobi tne trebu spom c" n ú ť s ta rost livú a vý bornú dir igentskú prácu
Erv~na Lu~ácsa, ktorý mal nemalý
podte! na uspechu premiér y.
András Pe rnye, Budapešť

Wiener
Festwochen 1970
Viedenské hudobné slávnosti - Wiener Festwochen
pozos tá vať z dvoch ča st í: je to jednak . už
t<lr az známy Beethovenov ťe s t J vt~ l , ktorý z prevažne j
čas U organ izu j e G cls ~~ !J sc ha f t d er Musi kfreunde (Spol o čnosť p riateľov hudby ) pri príleži tost i 200. výroč i a
naroden ia sklada t el'a u súč a sne 100. výročia otvorenia
r eprez ent<~ čnej budovy Spo l oč n osti, ktorú postavil známy architekt vied e nského klasic-izmu Theofil Hansen.
Druhým ťaž i skom shív ností bude Medzinárodný divadelný festiva l. ktorý sa - s výnimkou jedného pre dsta venia - odohrá v Theate r an der Wi en. Na nedávne j
tla čo vej porad e oznámil intendänt festivalu Ul rich
Baumgar t ner dohc:·dnutý prugram. ktorý vša k ešte
v na jbližškh týždňoc h dop ln ia.
Toto st retnutie nwdzinárodn vch ,•nsr.·m bl ov ot vo r ia 25. m<i ja uverJ P. ní m prem iér y' v Thf)a tcr an der
Wien : j uhoamerický režisér Jo t·ge Lave lli. ktorý si zís k al slávu vo Francúzsku, bude i n scenovať h r u Mexičan a Car losa Fu<> ntesa Lc borgne est ro i ( Jed noo ký
krá ľom). so známymi franc úzskymi hercami Mariom
Casarésom (svojimi povojno v~' mi filmami sa stal po jmom) a Samy Freyom v hlavných úlohach.
Na fe sti val clo Viedne pozval i:
Di vadlo Nih on- Nogaku-Dan z Tokia.
Štá tne divadlo Brno s dielom J a na l<opeckého Ko~
méd ia o živollo) " slávnom zm ŕ t vy chvs t<.ní n li šhn .Ježiš a
Kr ist a, skup inu Mun fcipale d e Tunis s Call1Julou od
Alberta Camusa a Murad III. od Habiba Boulai·csa.
Théat re <le Senegal so Sha kPspearovou hrou Macbeth v spracova ní medzinárodn e zná meho senegals.k ého
básnika Senghora.
Divadlo Roge ra Planchona - Théat re de la Cité
s dielom La mise e n piéc.e du Cid.
Ako hosť Burgthea t ru Kt·:Hovské dramat ické divadlo zo š tokholmu, ktoré bude vo Viedni ú č i nko vať
v di'ioch 10. až 13. jún a. Na programe mä BUchner ovho
Wozzecka a Stri ndbergovu h ru Traumspie l v inscenácii
Ingmara Bergm Hml
Navyš e pr isľú •,i l ú ča sť aj Giorgio Streh ler s jed nou zo s vojich proclukctí. Za ti aľ však sú otázni ky okolo
jeho príchodu. Tohto č asu sa roku je aj o hosťovan'i
dvoch divadiel - v anglickej a nemeckej reč i.
C u dzojazyčné hr y S l návštevn íci vy p očuj(t v simul tánnom pľek lad e . Počlt a sa tiež s osobitným abono mán na Medzi národný či noh e rný eestiva l.
1970 budú
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Z viedenských divade lných scén uvedie Burghteat er
31. mája p remiéru h ry F r.itza Hochvaldera Der Feld-

zung (Vojenské ťaže n ie) v inscenácii Ernesta Haeus ~
sermana a Volkstheater 22. mája ľud ovú hru Anzen grubera štvrté prikázanl.f1. Divadlo · Josefstadt pre re nováciu budovy neuved ie festivalovú pr emiéru. do s vo jho programu vi;ak .w r mlí Lcssi nnov11 Emi'!iu Galq tt í
·v ·ins·cenäcii' F ritza Kortner a.
Ako už oznámili , prvá fes tivalová p rcmicn1 v Theat e r
an d er Wien bud e 24. má ja. Leonard Bernst e in tu di riguje Beethovenovho Fidelia v inscenáci i Otta Schenka a so sólista mi Gwynet h Jonesovou, Luciou Poppovou, Jamesom Kin gom. Theom Adamom a Franzom
Gra!.som. Repr i ~y určili na dn i 27. a 31. má ja v Theater
an der Wien. Dalšie p redstavenia odohrajú v budove
Viedenskej š tátnej oper y.
V rámci Beet hovenových osláv s ú na progra me:
Štyri koncert.v Viedenske,j f ilharmónie, vždy v nede ľ u pred polu dním, pri č om d irigent otv;:i r acieho koncertu ešte n hl je ur čený. Na programe je svetová premiér a Slávnos tnej preclohry od Uhla, k lavímy koncert
Franka Mart ina, ako aj VIL symfónia F. Schuberta.
Dňa :n . mája pod t·aktovkou Seiji Ozawu odznie pre miéi'a Einemovho Hu sľového koncertu so sól istom Ruggierom Riccim a I I. symfónia Johannesa Brah msa.
Leonard Bernstein 7. júna diriguj€' a h rá sólový part
Beethovenovho I. kl avírneho koncertu a IX. sym fó niu
Br ucknera. 21. júnu predved ie Kripa Beethovenovu
Ml ssu solernni s za ú č a sti viedenského Singvcre inu.
Viedenskí sym fnn lci sa z ú čas t n ia na festi va le šiest imi koncer t am i: 21 . má j a dirigu je Da viú Ois trach HusI'ový koncert a Vl symfón iu Č ajkovsk é h o. Sólový part
zahrá jeho syn Igor. podobne ako Beethovenov Husľový
koncert, ktorý spo lu s V. symfóniou Prokofieva odznie
27. má j a. Pod taktovkou Mellesa predvcdu 31. mája
dielo Fran za Schm idta Kn iha so siedm imi pečaťami
a 3. júna IV ., V a vr. organový koncert llä nd la, k tor ý
diriguje Karl Hichter. V d ňoch 15. a 18. j úna vystúpia
za dir igentským pult om dva ja víťa z i tohtoročnej Kara janovej berlínske j d irigen t ske j súťaž e .
Ďa lšie dva koncerty - 25. a 26. máj a - bude mať
Ph iladelphia Orchestr a pod vedením Eugena Ormandyho ( Richard Strauss. Ravel, Mahler ).
P äť
koncertov Berlinskych fil harmoni kov poved ie
Herbert von Kar aj an. Ako oznámili. pr edvedú všetky
Beet hovenove symfón ie - 9 .. 10 .. l l., 12. a 14. júna posledný d eň deviatu.
Okrem toho 4. júna t u ho sť u je Maďarská š tátna filharmónia s Jánosom Fer encsílwm, 6. júna Mníchovská
filharmónia pod vedením Rudolfa Kempného, 7. júna
japo nská Cisárska dvorná kapela s japonskou h udbou
a t a ncom v o ri!:J ináln ych k ostýmoch a 17. júna švéd sky
symfonický orchester.
V s p o l o č n ej p rodukcii s Rakúskym rozhlasom a te levíziou uspo riad a Sp o l o čno sť pr i at e ľov h udby 21. júna
koncer t pod talctovkou Mellesa. Na programe sú s kladby: Dallap iccola ll prigioniero a Ligetiho Rekviem s or chestrom a zborom Hakúskeho rozh lasu ;i televízie
'l zborom Viedenskej štátnej opery.
Ďa le j_ sú to husľové recit ály s Davidom (23. V.) a
Igorom Oist rachon1 ( 29 V.). organový koncert Kar la
Richtera ( 28. V.l a p ies ňo vý več er Hermana Preya
( l. j ún), ako UJ komorné koncerty WelleJ:-kvarteta ,
Moskovské trio Bašk irov Bezrodnij Chomicer
(28. V. ), .Juillard - kvarteto, pi e sňový v eče r Petra Scln·eiera.
Od 2.- 5. júna usporiadaJú sympózium o B!:!elho venovi v miestnostiach hudo bno-v edného inštitút u univerzity. V rámci tejto akcie budú aj majstrovské kurzy
pre k l<nír. veden ŕ klaviristami Badurom-Skod ' ""' ·
Bre ndelom a Demu som. I<u t·zy potrva jú od 2. do 23.
júna.
-u-
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Scéna z opery Z loč in a trest

Muzykarna;ažizň oS.ND
, Pos!edn é (23) člslo sovi etskeho h udobného
Muzyka!'na j a ži zň prináša z pera
J. Malrsev,:t o bs1ahly d vojstL"á nkový referát
?. vyst ~p e m ~pe r~ a bale t u SND v Kijeve pocas Dr~! k ultury Ceskoslovenske j socialistickej
rep u bh_!<y na Ukra jine. Veľmi pochval ne sa
au tor clánku zmieňuje h lavne o uvedení Sucho ňove_j, opery ~rútňava a na jej margo píše
nasledUJUCe slova: " .. . po prvý raz sme s a
mali mož nos ť pres ved či ť o tom, aká veľk á a
silná je. táto opera nielen po hudobnej stránke, no 1 po dramaturgickej línii. Suchoiíovi sa
~oda~IIo to, čo ni,e je také samozrejmé u súcas nych skladatelov. Jeho opera nemá známky abstraktnos ti a odtrhnutosti od národného
~~j.a a t.r~dícií. Pos tráda znaky vonkajšej r ezls erskeJ ef ektnosti a hry na publikum .. .
Všetko j e vyvážené a harm onické, všetko sa
zlieva s hudbou v jednotný pr úd".
c asop1su~

Recenzent ďalej p ripomína tL"adlciu h ud obných dr á m Jan áčka, hlavne Je j pastorkyne
a dúva obe oper y do s úvislosti v dramatickej
s tle, hudobne j ná r o čnosti a pôsobivosti. Zo sólisti cký ch výkonov vyzdv ihuje stvárnenie st arého ~tc li n u Ond re jom Malachovským, Katr eny Margit ou Česányi ovou a Ondrej a Gus távom
Pappom. Jed iné čo vytýk a na záver obsiahlej
krit iky, je či sto vokálna stránka predvede nia. pričom, p ravda. zdôrazňuje, ze vokáln e
party opery sú po in lo n ačnej str;inke mimoriad ne ná ro č né.
Po drobne sa rozpisu je a j o ď a l šeJ inscenácii - o opere Biela nemoc Ti bora Andrašova n a. V zúvere r eferátu z d ôraz ň uje , že objekt ívne hodnote nie by vyžadovalo vypoč u ť s i toto moderné a zvukovo nároč n é dielo ešte raz.
Vcelk u je obsiahly r eferát J Malyšc va veľmi
pochvalný a ko n č í žela ním. aby sa u pevf10va! i
družby medzi hudobným i ku ltút·ami bt·atských
slovanských národov.
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ZEUS •

Podľa ankety Radio Lu-

xemburg
označený

čeného

bol Barry Gibb
za najlepšie oblespeváka pop-music

1969.
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patrón estrádnikov
Kvantitatívny rozvoj estrádneho umenia na Slovensku a narastanie jeho popularity medzi najširším! vrstvami obyvateľ stva si zasluhuje zvýšenú pozornosť a starostlivosť vo sfére tvorby,
riadenia a organizovania. Súčasne si täto skutočnosť vynútila zaoberať sa
otázkou založenia samostatného umeleckého zv.ä zu, ktorý by estrádnemu
žánru pomohol vytvárať podmienky,
hlavne pre jeho kvalitatívny rozvoj. Doteraz existujúce umelecké zväzy v dostatočnej miere a komplexne neriešili
a ani riešiť nemohli vše tky záujmy a
potreby estrádneho žánru na Slovensku.
Vyplýva to predovšetkým z roztrieštenosti, rôznej umeleckej a o rganizačnej
príslušnosti jednotlivých činiteľov estrádneho umenia.
S iniciatívou a myšlienkou založenia
svojho umeleckého zväzu prišli samotní
estrádni umelci a pre jeho vznik pripravili všetky administratívne a organiza čné podklady. Ustanovenie Zväzu v
platných právnych noriem,
zmysle
schválili už aj príslušné štátne orgány.
Koniec-koncov o týchto skutočnostiach
sa už objavili viaceré informácie. Vraciame sa k nim v súvislosti s úvahami
nad ďalšou činnosťou estrádnych umelcov Slovenska. Pred Zväzom estrádnych
umelcov Slovenska sú, v porovnaní s
inými umele ckými zväzmi, odlišné a
najmä zložité úlohy. A vz iať si na seba
bremeno zodpovednos ti za ich riešenie,
je neľahké predsavzatie. Chcieť sa pričiniť o kvalitatívny rozvoj estrádneho
umenia v čase, kedy si ešte toto umenie svoj umelecký prívlastok musí obhájiť, sl vyžiada venovať prvoradú s tarostlivosť výchove tvorcov a interpretov a ich získaniu aj pre samostatnú
tvorbu a interpretáciu estrádneho umenia. Ak si v týchto súvislostiach uvedomíme, že nároky publika rastú a že
es tr:.ídne umenie je zvlášť zaangažovaným umením na dianí celého života našej spolo čnosti, viac oceníme sku toč
nosť, že estrádne umenie dostáva vznikom Zväzu estrádnych umelcov Slovenska svojho ideovo-umeleckého patr óna
v celoslovenskom rozsahu. Nemyslíme sl
pritom, že by sa samotným vznikom
Zväzu zo dňa na deň dosiahli divy. Akékoľvek úspechy s ú závislé predovšetkým od všetkých existuj úcich umeleckých zariadení, do rámca ktorých spa-'
dá estt·ádne umenie buď ako celok, alebo iba jeho jednotlivé čas ti. Bez povšimnutia zväzu nebude môcť zostať ani
s amotná s umarizácia doterajších pozitívnych výsledkov a snažení v estrádnom a zábavnom umení na Slovensku,
ako aj kategorizácia ich hodnôt. Pritom
nepôjde vždy alebo predovšetkým o to,
aby tieto úlohy priamo plnil Zväz ako
výkonná zložka. Okrem uvedených, podla nás hlavných problémov a úloh v
estrádnej činnosti, bude mať Zväz svoje
vnútorné úlohy smerujú ce k svojmu
č len stv u, alebo vychádzajúce z jeho potrieb, bude musieť pre prácu v orgánoch Zväzu a ·v jeho aparáte získať
schopných a obetavých funkcionárov a
pracovnikov.
E. Janäková

Najväčší

Hoci sa skupina The
Cream rozpadla, ich posledná dlhohra júca p latňa má
stá le úspech. Za platňu pod
názvom Best of Cream získala skupina už piatu zlatú
platňu.
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Mireille Mathieu býva
v Paríži spolu so svojou
sestrou Monique, ktorá jej
rob! .,anjela strážneho" a
sprevádza ju na všetky turné po

s"""
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Č<~sopis

Bravo uverejnil
najúspešnejš ích platní roku 1969. Je medzi nimi
aj LP platňa Karla Gotta
In mir kling t eln Lied, ďalej
jeho nahrávky via nočnýc h
kolied a LP p latňa so šansónmi Hany Hegerovej.
prehľad

perdinck v Las Vegas; vo
svojej One -Man- Show uvádzal jediného hosťa. Bol nim
Dean Martin. Mimochodom,
Dean Martin p!še autobiografic ký román a už dostal
aj preddavok 1 200 000 mariek.

O Mary Hopkinová skúša
štastie aj ako herečka. Bude vystupovať v jednoaktovke Dick Wlttington a jej
partnerom bude známy an glický rock' n'rollový spevák
Tommy Steele:
Povráva sa, že manže lstvo speváč ky Sandie Shaw
nie je ideálne. V každom prlpade titul najnovšej piesne,
ktorú Sand ie Shaw nahrala
na gr a moplatňu - Jediné, čo
chcem, je tvoja láska - nie
je . vhodné apllkovať na jej
súkromný život. Hovorllo sa
totiž už aj o rozvode.

e

Vico Torriani predal do
konca t•oka 1969 vyše 12 miliónov gramoplatnl. Vlco Torrianl spieva v 12 jazykoch (a
slovom i p!smom ich ovláda
šesť). Za jeden večer, kedy
uvádza známu a obľúbenú zábavnú reláciu Zlatá strela,
dostáva 20 000 švajčiarskych
frankov.

e

e

Gilbert Bécaud je jednou z najlepšie honorova ných hviezd francúzskej popmusic. Za jeden večer inkasuje 30 000 frankov.

e

Medzi prominentnými
osobami s howbusinessu a spe vákmi, ktor! otvárali na uli ci Champs Elysées v Paríži
nový obchod s gramofóna-

muzikál XX.

,.Pripadá m si' malá ako myška," povedala Kate t•az po
skúške . .. Mojou jedinou nádejou ,je, že ak vyjdem z divadla na ulicu, niečo ma prejde." Vie vôbec spievať ?
Pokiaľ bolo o nej doteraz známe, nespieva si ani v kú peľni , kde ostatne strávi . do sť času , pretože jedno\1
z jej posadnutosti j e kúpať sn päťkrát denne.
Lerner zača l pracovať na Coco roku 1961, ke ď mu pani
Chane lová poskytla výhradné právo na svoj pozoruhodný
životopis. Lerner, autor mnohých úspešných muzikálov,
okrem iného aj slávnej My Fair Lady, hovori: ,.Chaneiová je najemancipovanejšia žena, s akou som sa ke dy stretol - kým som s a nes tretol s Kate Hepbumo ·

***

boli
aj
vymt platňami,
Johnny Hollyday a jeho manželka Sylvie Vartanová. Je
to najväčši obchod s gramop l atňami na svete.

Zo sveta pop--music

Katarína Hepburnová nevystupovala na Broadwayi už
rokov a v hudobnej komédii ešte nikdy nehrala. A predsa hrá hlavnú úlohu v novom muzikáli Alana J aya Lernera a Andrého Previna Coco, ktorý venovell životu a kariér e 86-roč nej kráľov n e j francúzskej
módy Gabriele (Coco) Chanelovej.
,.Musela som mať v hlave, keď som čosi takého pod pisovala," hovorí Kate, aj ke ď sa alkoholu nikdy nedotkne. Nákla dy na túto show sú rozpočitané takmer na
900 000 dolárov, čo je n a j väčšia s uma v histórii Broad waya. Ce lý kapitál poskytla spoločn osť Paramount Pletures, ktorá zložila aj 2 750 000 dolärov za právo na sfilmovanie.
Nie je to teda na Kate Hepburnovú málo. Má 60 rokov. Pre muzikál opustila b ezpeč i e Hollywoodu, kde po
dva roky za sebou zlskala Oscara; za filmy Hádaj. kto
príde na večeru a Lev v zime.

vou."

Skupina t eda existovala, ale neustá le menila zloženie i hudobný štýl produkcie. Najprv sa zameriavala výlučne
na vlastnú tvorbu, neskôr priberala do

e

Vystúpenia Engelberta
Humperdincka v Kanade mali skvelý úspech. V Toronte
s a ešte v predpredaji predalo 18 t isic vstupe niek, v Montreall 34 tisíc. Koncom roka
vystupoval Engelbert Hum-

.;edemn á sť

***

Všetko sa začalo pred piatimi rokmi.
maturanti SSUP založili beatovú skupinu. v ktorej nemali nič - okrem veľkého nadšenia. Chýbala miestnosť, aparatúra. Ale napriek tomu sa
nevzdali. Pre ostatných bolo ich konanie ču dác tvom, vo všetkom, čo robill, bol háčik. A to bol vlastne prvý
impulz, z ktorého sa zrodilo meno skupiny - THE HOOKS (HÁČIKY).
Nie koľk!

repertoáru i svetové hity. V súčasnosti
produkujú psychodelic sound - samozrejme, prispôsobený domácemu prostrediu. Na skupine Hooks je sympatická ich snaha o presadenie slovenských
textov, ako aj chuť dokázať, že sloven ská beatová hudba môže dosi ahnuť vyš šiu úro veň. Podobn e a ko Prúdy a Me ditating Four i oni považujú hudbu a
text za rovnocenné zložky. V poslednom
čase to dokázali v skladbe Stanislava
Ja nkovi ča Hej, George, ktorú nahrali aj
pr e čsl. rozhlas. Pred š iestimi mesiacmi
o päť zmenili obsade nie, ktoré im vy nieslo dve sólové git ary. The Hooks sa
zúčastnili n i ekoľký ch beatových festivalov a koncertovali takmer vo všetkých
mestách republiky. Prednedávnom dostali ponuku na účinkova n i e v susednom Rakúsku, nahr{tva jú p re čs l. rozhlas a očakáva sa vydanie platne v
Supraphone. A na záver spoločné želanie členov skupiny:
.,Chceme, aby si st arší fudia prestalt
my slieť, že ten, kto hrá na gitare a no sí dlhé vlasy, je chuligán. Mali by aj
beatov(t hudbu c hápať ako HUDBU!"
To všetko si myslia:
Vladimír Sedlák - bicie, Igor Sroka
- basová gitara, František Bán - kiaviL·, organ, Ivan Rusňák - sólová gita ra l, Jozef Farkaš - sólová gitara 2,
Stanislav Jankovič - sólový spev.
Ľubo Zeman

e

Bratia Gibbovci - Maurice a Barry - založili vlastnú gramofónovú firmu.

e

Zager a Evans, dvojica,
ktorá ma la svetový úspech
s p lesňou In the Year 2525.
vydala ďalšiu, v porad í tre·
tlu, gramoplatňu (druhá nemala úspech). Pleseň sa volá
Listen to The People a oča
káva sa, že sl z!ska popularitu.
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Povráva sa, že v Parlži
sa najlepšie oblieka
Charles Aznavour. Dokonca je
známe; koľko má oblekov a
košiel. Teda pre zaujímavos t::
120 oblekov, 240 košiel, 250
kravét, 80 párov topánok a
:15 kabátov.

e

Medzi najznámejších
s pevákov, ktor! nahráva jú na
platne v západnom Nemecku
patri aj Adriano Cel entano a
l"rancoise Hardy.

e

Francúzsky spevák Salvatore Adamo má už osem
zlatých platnf a jednu p lati~
novú so 17 diamantmi. Ďalš !
j eho poklad je živý: je to
Frank Sinatra bude ma- syn a volá sa Anthony.
j i te ľom hotela, ktorý sa staVyda v ateľ stvo
Zvázu
via v Las Vegas a pred ktočeských skladateľov Panton
rým vraj zblednú závisťou vo svojej edfcii Mikrofóra
všetky ostatné luxusné ho- pripravilo pre svojich členov
tely. Bude ,.superprepycho- gramoplatne, ktor é _počúva
vý".
me radi v reláciách Cs!. roz-

e
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hlasu. Medzi platňami sú
napr. profil ostravského beatového sexteta Ma jestic, brn~mská skupina Vulkán Martha - Tena, skupina New
Blues Five, kvinteť Ivo PavIlka a ďalšie skupiny. Prihlášky možno zasie lať priamo
Vydavateľstva
Pant on,
do
Praha I., Ričnl 12.

e

Skupina The Doors vystupovala v Madison Square
Garden v New Yorku pred
23 000
fa núškami
beatovej
hudby a myslela si, že to bol
rekord. Ale nebol, pretože k eď
Doors vystupovali v Mexico City, spievali pred naplnenou
arénou. kde sa konajú bý č i e
zápasy a kde sa zmesti 48 000
divákov.

e

Barry Ryan predal za tri
mesiace tri milióny !} ra moplatní s nahr ~vk0\1 Eloise. Nedil vno sa na trhu objavi la j eho ,
LP p l atňa, ktorá okrem iných
piesni obsahuje pleseň My Mama. Paul a Barry Ryan ju venovali svojej matke, zná mej
anglickej fi lmovej
h e rečke
Marion Ryan.

e

Heintje. ktorý mal ne dávno 13 rokov, láme re kor dy v získavani zlatých platn!.
Zatiaľ má doma osem zlatých
LP platní a dva singly, ďalšie
vraj ešte len dostane. Za ti aľ,
čo iní spevác i majú svoje zla té plat ne uschované v trezo roch, Heintje ich má doma v izbe. Zato si ale presne zistil, kol'ko zlaté platne vážia.
LP platňu váži 325 gramov, SG
65 gramov.

storočial

Obe tieto ženy majú mnoho podobného. Povaha každej
z nich je o č arujúca svojou ženskosťou a nezávi slosťou.
Obe sú povestné nevyčerpateľnou vitalitou a oba dosiahli
vrcholné úspechy pekuniárne i profesionálne. Obe sa
bránia starnutiu: o tom svedč! tak to, že Chanelovä sa
roku 1954 vrátila do sveta módy (vo svojich 71 rokoch).
ako aj to, že 60-roč ná Hepburnová sa nebojí p odstúpi ť
divadelné dobrodružstvo.
Katlno svojrázne oblečenie prepožičalo pikantnú pr íc huť j ej ceste do Par!ža, kde spolu s Lernerom navlltivll i
Coco, aby zfskali jej súhlas s obsadením hlavnej Olohy.
Je iróniou, že práve žena. ktorá sa oblieka ako Hepburnová, mé s te l esn i ť postavu Coco. Nosf takmer vždy a
všade neohrabané sandále naboso, rozgajdané gabardinové nohavice, tenkú bavlnenú košeľu a čiet' nu blúzu
s dlhými rukávmi až ku krku.
Staroba nemá rafinovanejšieho nepriateľa, ako je Coco
Chanelová. Oblieka sa vždy s dokonalou eleganciou, pre·
tože .. nikdy neviete, kedy do vá šho života vstúpi muž."

"**

H11z ju zastihol clóžď a vypožičala s i pánsky pl ášť d••
lúďa : bol z toho posledný výkrik módy. V sprievodt·
Jeana Cocteaua vošla do Casi na v Juen-les- Pins v noha
"iciach 11 dala t ak punc >nóde dámskych nohavíc. Pľe
,'provala Picassa. skrotila si Cocte aua, bránila St ravin
;kého a podporovol!l ~ag ll eva pri jeho debakli v Bf'
'látkach rok<J 19!W
Cham~ l o v á a jej štýl zavôsobili svojim vplyvom na tr,
le pani Hepburnová SR rozhod la prijať Le merovu ponu
ku, aby na Broadwayi hrala úlohu Coco. .,Zaujalo ma ne
nej to, ako sa vyrovnáva s problémom života, v ktorom
vek nemá žiaden význam. My naproti tomu žijeme vo

Katlterine liepburnova

nevyzdobuje, lebo sú takt!! nádhernl!, že
majú zostať neporušené. Za svojich obľú
bených skladateľov považuje Dylana, Lennona, Ellingtona, McCartneya a v niektorých skladbách aj Jim Webba.
Narodila sa na Rhode lslan<l a ako sama hovorí, vyrástla na zadi10m dvore Newportského festivalu. Navštevovala ho alw
divák, no nikdy si nemyslela, že sa voľa 
kedy objaví na jeho javisku. A predsa, keď
ju John Hendricks požiadal, aby nastúpil a
na miesto odchádzajúcej Annie Ross v triu
L-H-R, Newportský festival bol pre Carol na dosah ruky. Vystúpila počas prestávl<y práve vo chvíl!, kedy väčšina
publika odchádzala. Zostalo však nlekoľlw
kritikov a ľudí z gramofónových spoloč
ností, a tak vznikla jej zmluva s Columbiou. Na základe tejto zmluvy vyšlo prvé
album pod názvom Out of the Blue (v r.
1962).
Carol nikdy nebola stredobodom záujmu
Spievať džez je riskantnou záležitosťou.
- n apriek tomu, že je uznávaná v New
Vefa spevákov sa snaží aspoň napodobni ť
Yorku za jednu z najlepších speváčok. Satento štýl, no len málo je skuto čne povoma o tom hovorí, že vždy bola predolanýclt. CAROL SLOANE patrí medzi skuvšetkým ženou a až potom spevá čko u. Je
točné dámy džezu.
Pravidelne dokazuje
šťastná, ak na jej predstavenia do klubu
obecenstvu Scott Clubu, v čom spočíva jej
prichádzajú ľudia, ktorých obdivuje. Pred
hudobné majstrovstvo. Vie, že l<ľúčom k
niekoľkými mesiacmi si zbalila svoje veci
pôsoblvému prejavu je jednoduchosť. Nea navždy zanechala zhon Manhattanu. Vybolo to však vždy takto. Roku 1961, keď
dala sa na cestu do Raleigh v severnej
pracovala v New York's Village Vanguard
s Oscarom Petersonom, chcela dokázať Karolíne, kde pracuje ako členka rady v
súkromnej
zamestnávateľskej
agentúre.
svetu, že je tzv. okázalou speváčkou. Bol
Popri tom vystupuje v miestnom džezoto práve O. Peterson, ktorý bez toho, že
vom klube, v ktorom v minulosti pracoby to vedel, ju naučil tajomstvu jednoduvali Dizzy Gillespie, Zoot Sims, Charlie
chosti. Sama o tom hovorí nasledovne:
Shavers, Blossom Dearic a Stan Getz. Na- Sedával tam každý v ečer a ticho pozdáva sa, že publikum bude čoskoro unačúva l. Vždy ma žiadal, aby som zaspievala .
vené typmi tzv. výskajúcich spevákov typu
My Ship. Ak som sa odchýlila o d melódie,
Janis Joklin a do popredia prídu jemnejší
nczatliesk al, ale ak som ju zaspievala
a prostejší umelci. Bude to akýsi návrat
prosto, bol nadšený. J eden več er som si
triezvej - "cool" školy. Je presvedčená,
uvedomila, že t o, čo odomňa vyžadoval, je
že spevák nepotrebuje mať najlepšie vosprávne. Predtým som s i myslela, že zmys kálne vybavenie, aby mal s piesňou úspech.
lom môjh o pre javu má byť imp rovizovanie.
A~o príklad uvádza Billie Holiday, alebo
hranie sa s rytmom a melódiou. Lebo veď
slavnu Ellu . . . Spočiatku ju vraj nudila,
ako by som koniec-koncov dokázala, že som
no potom počula jej album, v ktorom spiedžezovou speváč kou?
vala jednoducho a bolo to skut o č ne
Pravdaže, Carol nespieva plesne presne
1\rásne. Podľa názorov Carol Sloane je t o
tak, ako sú napísané. To "ostatné" však
však ťažko vysvetľovať mladším sp evákom.
obmedzuje na minimum. Hlavne o meló diach Duka Ellingtona hovorf, že ich príliš
Pťe ložila: - m-

Návrat "cool" školy?

()r.-edence
si udržujú kondfciu
Skupine Creed ence Clearwater Revival
trvalo práve päť týždňov, než s i vytvorili
svoj hit č . l v piesni Bad Moon Rising.
Už predtým mali v Británii h it Proud Mary
(pi ese ň sa úspešne presadila a j v USA).
Bad Moon Rising má silnú lyriku, je d~
niiJ,u.chú, .ale p ôsobivú meló diu, dynamický
beat a j e typickým príkladom hitu. Podľa
speváka skupiny Johna Fogert iho je to
akúsi výpovecľ o · dobrých a zlých stránkach života. · Nie je to prot est song, aký
sme poznali v minulých rokoch. Skôr druh
varovnej piesne.
Skupine vydali v Británii dva albumy prvý pod názvom Creed ence Clearwater
Revival a druhý sa voiá Bayou Country.
Tretí album vyšiel n edávno v Amerik e a
volá sa Green River.
Hudba Creedence má v sebe v e ľa vplyvov. Možno t u n ájsť prvky blues, rocku,
country a štýlu Louisiany. Má v seb e niečo
z juhu, hoci skupina prišla pôvo dne zo
San Francisca, kde J ohn, j eh o b rat Tom
(gitara) a bub eník Do ng Clifford, ako aj
basgitarista Stu Cook v roku 1959 začí
nali. V San Franciscu hrali 10 r okov pod
názvom Golliwogs. Skupina sa rozpadl a
keď John odišiel do armády a znovu sa
vytvorila pod t er ajším n ázvom v r: 1967.
Ich štýl v nahrávacom štúdiu sa snaží pri-

vypísal ~up r aphon , n. p.,
zavod
Bratisla va
na jar
1969. Do uzávie rky súťaže
(15, nove mbra 1969) prišlo spolu 28 cyklov v celkovom počt e
135 skla dieb.
Odborn á porota v zložen í:
prof. dr. Oto Ferenczy, predseda poroty ,
Juraj Hatrík, dr. Stefan Klimo,
zas!. umelec, čle novia poroty,
Zuzana Marczellová, prom. hist.,
šéf redaktor ka a zástu pky ňa n. p.
Su praphon,
zasadala dňa 8. decembra. 1969.
Pri vyhodnocovaní súťaž e porota
postupova la t rojstupňov"ým vylučo vac fm
s ystémom a r ozhod la
takto :

Oznámenie výsledku
anonymneJ
skladateľskei súťaže

na pôvodnú
vokálnu tvorbu
pre detské zbory
a cappella
l.

bližif

čo

naJVIaC autentickému prostrediu
kon certov. Sna žia sa získať č i s tý,
jasný efekt . Zd ôrazňujú , že pri ich produkcii treba počuť každý nástro j. Hrajú
dva až trikrát do mesiaca. Veľa s kúšaj ú a
nakrúca jú. Vystuplljú v te levízii a mo mentá lne pr acujú na štvrtom i piatom al bume . Na rozdiel od skup ín, ktoré prvý
úspech považujú za signál pre o ddych,
Creedence · sú presvedčení, že neust ále s i
treba udrži avať kon díciu na novú príle~itosť . Zvl ášť venujú pozorno sť výberu sá l
pre s voj e produkci e. Napriek veľk e j k van tite týchto amerických "stodôl" je pod ľ a
n ázoru vedúceho skupiny Johna Foge r tyho
iba 15 sál, v ktorých ako-tak počuť hlas.
Skup ina sa pripravuje na zájazd do Británie, pri čom sebave dome vyhlasu je : ,.Ne myslíme, že by sme mal! ísť do Eu rópy,
chce me hr a ť pr iamo v Anglicku!"
Preložila: -m- '
poča s

Pan i Hepburnovä
š kolu Bryn~ Maw ra roku l!l28 . . Po učňovských rokoch v Hollywood e prišiel roku 1932 jej prvý veľký fil m Rozvodový zákon,
v ktorom vytvorila nezab u dnuteľ nú dvojicu s .Johnom
Barrymorom. Za sv·o,; tretf fil m Hannú s láv u dosta la ro ku 1933 0 ';cm·a.
O jej h ereckom štý le nemožno pov e dať, že netr p( ma nierizmom: zvlhnu té oči sa stú h~ trblietajú od hod·laným
leskom. cl1ve júca sa ruk a váh a pred n e bezpečným roz hodnu tím, h lboký hlas sa riadi svo jím vlast ným kolísa vým rytmom, smiech j e drsný. A n ad všetk ým kraľuj e
el egan~ n li d il< cia divade lnej š koly Bryn a Mawra .
l<atar!n a 1-lepburnová vždy hra la samu seba. J e s kôr
premen llv!\ ako žem1, než p rispôsob!vá ako here čka . Jej
úlohy sú skô t' cicll'azom toho. aká je, než toho , č fm by
v te j č! onr j pos tavP maJa byť.
!<ľ účom k temer všetkým jej hereckým výk onom ,je
pôvabná zmeR Individu ality a ženskosti, ch l apčensk e J nevyť ovnanos ti, ramen ate,j drsnosti vyjadr:u júce.i jemné,
žen ské city ; postoj ženy stretävajúce j s·a s mužom na
jeho vlastn e j pôde. .,Never!m, že niek torá he r ečk a by
mohla byť s kutočne nieč!m iným, než je." hovori I< ate.
,.Coco bud•• m u si eť tiež e xistova ť Jen v medziach mo jej
osoby."
Zo z ahranič n ej tl ače preložila: - b -

Neudeliť

I. cenu.

2. Ud e l iť t ri IL ceny a odmenu
po Kčs 3000,- bez urče nia poradia týmto skladbám:
Hes lo Zem spieva, názov cyklu Morena, au tor .Jaros lav Do stalík, Brno.
Heslo Mojej mamičke, názov
cyklu Ant ipóly troch, autor
Alfréd Zemanovsk ý, Bratislava.
Heslo Dva hlasy, názov cyklu
Halas d etem, autor Jaromír Podešva, Brno.
3.

svete, kde pr ekro čiť štyrids iatku znamená byť vyra de ný';.
.,Filmovanie ma nedes!," hovor!. "Každú scénu môžete proste nakrúc a ť znovu. Ale z divadla som mala
vždy strach" .. (Na Broadwayi hrala naposledy v Shawovej
Milionárke, a le vystupovala v dvoch Shakespearových
sezón ach v St ra tford e v štáte Connecticut v rokoch 1957
a 1960.)
Nedostatok s úkromia ni e je všetko, čim pani Hepbur nová trpí pri skúškach. ,.Je tu s tr ašný hluk, a ja hluk
neznášam . Nemám rada ani hud bu. Nemám v dome nija ký pr!stroj , ktor ý r·ob! h luk - an! rádio, rrwgneto fón
alebo t<~ l evizo r" .

***
skon č il a divad elnú

ú ť~ž

S

Udeliť
po Kčs

tri III. ceny a odmenu
2000,- bez urč e n i a poradia týmto s kla dbám:
Heslo Hus ľ ový ld' ú č, názov cyk lu Tri odpovede, autor AHréd
Zemanovs ký, Brati sl ava.
Heslo Jitka, názov cyklu Podv ečer ní k oncer t u chaty, au tor
Ctirad Kohoutek, Brno.
Hes lo Zorn ič ka, názov cy klu
H oz prá v oč ky,
au tor
Ondrej
Francisci, Bratislava.

1. Odmeny po Kčs 1000,- navrhla
porota u de liť. týmto skladbám:
Heslo a názov cyklu:
Päť
zvonlwvých h lasov , autor Václav Fe lill, Praha.
Heslo a názov cyklu: Nurser y
Hhymes Il ., autor Leoš Faltus,

1

Bľec l av.

Die la bu dú vydané v Ed!cii
zborového spevu, detské zbory, v
e di čno m plá ne roku 1970/1971.
SUPHAPHON, n. p., závod
Bratislava, Dunajská 22/1
Ri a di te ľ Mar cel Hajn ý

TOP-TEN Bratislavského Supraphon_
u
za mesiac december 1969
l. JEDNU LÁSKU MÁM (J. S iváček/1. Fišer - T. Janovic) Sp.
M. Laiferová a K Hála, orch. K. Vlacha
2. DAJ POVEE PÁe (J. Laifer/A. Karšay ) Sp. M. Laife rová a . zbor
L . Pánka, arch . K. Vlacha
3. P OHĽAD Z OKNA (M. Kri š tof o v ič ) Sp. M . K r i štofov i č a D. Ru žič k a , TOBR dil·. M. Brož
4. riHAJME, HRAJME (Scott - WildH - Gerig/J . Turan) Sp.
M. Laiferová, TOBR dir. I. Horváth
fi. ú SVIT (Car ter/L:.. Feldek ) Sp. M. Krištofovič a RT VOX, TOBR
dir. M. Brož
G PLAVOVLÁSKA (Th e Tremeloes/J . Turan ) Sp. D. Grú ň , h rá Sext.~!to J. Ve l čovs l, ého
7. SLOVENSK!!: MAMi Č KY (Slov ľ ud . , at•r. J. Čel ko ) Spieva a hrá
Traditiona l Cl ub Bratislava
8. OBLAKY, OBLAI<Y (J . Lf•nnon - P. McCartney/ J. š t rasser )
Sp. O Szabová a RT VOX, TOBH d ir. l. Horváth
9 TMA .JE NE B E ZPE ČNÁ (L Gerhard t/ Z. Kratochv!l) Sp. E. I<ostolá nyiová a HT VOX, h t•á Bratislavsk é combo dlr. Z. Krs to chvi i
10. SOM ZLÄ (H ee d - Maso n/ J . Č i ž má r) Sp. M. Klesni aková, TOBH
rlir. l. Ho rviíth

Pr ijmeme ihneiľ l<lavir! stu - korepe t ítora pre tan eč·
ný súbor 5-kt'ét týždenne
od 19,00 do 22,00 hod!n.
Mladé sr dcia, Maďarský
súbor pi esní a tancov
Bratis lavu, Mostova ul .
č. 8, t elefón 304- 22

••••••••••••••••••

Poďme

k veci~..-

( D okončenie z 3. str.)
zhrniem do n ieko ľký ch bodov. Nie s ú
rovnako závažné. Niekde ide o podstatu,
inde iba o možnosť iného názoru.
l. Svoje stanov isko vyvodzuje O ľga Š, imová z poznania našej a českej , ako aj
poľske j pedagogiky. Pripa dá mi to tak,
ako keby sportový expert vyvodzova l súdy o čes koslove nskom futbale iba z vý sledkov p ražských mužsti ev, k tor é sú v
posledných rokoch celkom zjavne .,na
dne". Lebo práve my a Poliaci sa v posledných rokoch nn svetových operných
~cénach
objavujeme
najzried kavej šie.
Stvorica čes kých hviezd (Janku, Dvofáková, I<n ip lová, Pľ ibyl) je svetlou výnimkou
a nemožno na základe štyroch prípadov
robi ť uzávery. Ak by Šimová bola ma la
možnosť sledova ť prácu a výsledky pe d agógov sovietskych, maďarskýc h, al ebo
rumunských, potom by celkom určite ne vy slovi la globálnu spoko jnosť s naš(m súča s ným stavom.
2. Pani Šimová po lemizuje s Mjartanovým tvr dením, ktoré obviňuje našich pe·
d agógov z .. naivnej a dôverčivej p redstavy, že hlas má ne vyč erpateľné zdroje".
Hádam t o nebolo treba br a ť tak doslovne.
Ale ako ináč n azvať prax, že spevák nie k edy aj t rikrát za štúdium zmení odbor
(Hruba nt, štúrová, Stracensk á a ďalší )'!
3. Mysl!m s i, že pedagog ika môže b yť
síce diferencovaná, ale výsledky sú vždy
le n dobré a zlé. ,.Tech n icky" spievať
možno azd a na učiť viacerými spôsobmi,
ale krit ériá technického spievania sú ib a
jediné . D i fer en covanosť jednotlivých pe dagogických škôl sa dnes postupne stie r a. Nillssonová nie je iba wagnerovsk ou
superhviezdou, ale a,j vysoko kva litnou
mozartovskou a ve rd iovskou spe v áčkou,
Fischer - Dieskau je t t·iedou n ielen v piesňach a Mozartovi, ale a j vo wag nerovských ú lohách, Germontovi, Rigolettovi,
Macbethovi a moderných operách. Školením i prirodzeným n aturelom možno ink linovať k rôznym skl adateľským ško Jám. ale ak vie m spievať .,technicky",
musím v rámci svojho hlasového odboru
zv l á dnuť skoro všetko (samozrejme o k rem kra jností, ako je napr. mozar tovský
tenor a wagn erovský tenor ). Aj tu však
technika ( okrem pr irodzených d is pozi cií ) dokáže d ivy. Sú ča sná Sent a a Salome
č. l . An ja Silja si poradí hravo aj s koloratúrami Lulu a Olympie, taliansky ba s ista Ces are Siepi má rozsah dobrej tri
a pol oktávy (od hlbokých basových úloh
po Hossiniho F igara).
4. Nemyslím si, že výs led ky našich sp evákov n~ s úťažiac h by boli také, aby $me
mohH byť spo ko jní. V silnej konkurencii
docielila v posled nom desať r očí skutočnÝ
úspe~h iba -Grúberová v Toulouse, prav:.
da , v m inu lom roku ,.vyletela" n a silne
obsadene j m n!chovske j súťa ži u ž v dru hom kole_ Tých súťaží a f est ivalov je
dnes uz to ľko, že výsledky bez h ierarchizácie poduj at í nemožno pr eceňovať.
5. Súh lasím s tým, že naša operné k ritika odbaví spevácke výkony zvä čša .. nie koľkým i fr ázami", miesto n ávod u k náprave . Nepoznám však speváka, ktorý by
docie lil podstatn e jšie pokroky na základe
krit ických posudkov v tlači, adresných
ostatne len v rovine teoretickej formu lácie . Na to •. aby sp evákovi po mohol, j e tu
v prvom r ade pedagóg, potom dirigent ,
korepetítor a až potom ver ejná mienka,
ktor ú k r it ik zastupu je.
6. Vidi e ť východi sko v založeni ., celoštátneho s peváckeho poradného zboru"
považujem za nezmyselné v tom, že by
vypracovalo dáke sp o l očné postupy v ob lasti metó dy výčby s pevu. Zmysel by ma l
skôr v p resadzovaní istých požiadaviek
(napr. aby sme konečne ako susedné so cialistické štáty mohli najväčši e talenty
posie l ať na dlhodobé š tu dij né pobyty do
za hran ičia) a v autoritatívnom o chra ňo
van í mladých sp eyák (>V pr ed p re ť aŽova ~
n!m a nezmyse!ným obsadzovaním v pre vádzke na jmä menších operných divadie l.
Na čom podstatnom sa však môžu uzni e s ť
pedagógovia škol ení v Taliansku. vyznávajúci školu be l canta (bez výs led kov
v p raxi) a ped a~ógovi a, k torí (tiež bez
výsle dkov) v podstate bel canto v jed nom 7. min ul ých ročníkov Hudebních ro zh ledov strikt n e, n epodložene a prr! niihlene odmietl i?
J aroslav Blaho

l

~
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Rigoletto z Brna -
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Trikrát Ri uole tt·o
Giuseppe Verdi: Rigoletto, Libreto:
Francesco Piave, Dirigent: Tibor Fre-Š<J, Hežisér: Július Gyermek, Scé na:
Pf!vol M. Gábor, Kostýmy: Ludmila
Purkyňová. Premiéra v opere SND
17. januára 1970.
Higoletto a inscenačný problém: Ako ho
i nscenovať'! V polohe prevažujúceho kostýmovaného koncertu, č i ako r ealistické
operné divadlo'! Prvý a tretí obraz - to
s ú d eko ru júce zbory, nie koľko árií a enSE!mb lov. Neutrálne pros tredie šľachtic
kého paláca. Tu Gyermek v podstate vystačil s tým, čo prinieslo t ak jeclnoznačn:í
-úspech :jeho inscenácii Trubadúra a Maškarného · plesu. S vkusným ara nžovan ím
jednotliveov i väčších celkov v priestore
a . so spolieh aním sa nä účinok hudobno. dramatického ,výrazu spevákov, pravda,
dv,a výstupy Monteroneho zostal i nevýrazné. Párne obrazy s ú ťažším or iešk om
Druh ý obraz - to je noc , potemnelé ulič
ky, ú tulný dvor šašovho obyd lia v tien i
palácov, vojvoda, ukrýva júci sa v zákut iach záhrady, z tmy sa vynárajúci únoscovia, Gildin únos, šašovo ne skoré poznanie, že šlo o krutý žar t . V štvrtom
obraze sme v predmestske j krčme. v t melve j • noci p ln ej hrôzy, tajomného zavíja nia vetra a vraždy. V týchto obrazocil
;je veľa lokalizujúcich , pop isných a ťa žko
odmysliteľných dejových r e kvizít, ktore
vy lu čuj ú strohú š tylizáciu. Ale je tu a.i
príliš málo skutočných dram a tických momentov, ktoré by umožňova li bohatšie divadelné rozohratie príbehu. Silná a ja. viskovo cítená drama tická s ituácia j r.
vlastne i ba jedna: Rigolettov príchod po
mŕtvolu zvodcu, napätý rozhovor so Sparafucilom, . chvíle radosťou a zad osťu č i ne 
ním podfarbeného triumfu a vzápä tí
strašné precitnutiE! nad zomiera;júco•.J
dcérou.
Obom spomínaným obr azom chýba v
Gyermekovej insce ná c ii
predovšetkým
atmosféra. Ich real izmus je nedôs l.ť!dný.
skôr len v náznaku. Mi estam i sa bazíru je na d etaili, miestami sa s pravdepodobnosťou situácie narába vefmi vo ľne. Gá ..
borova výprava je c h ladMi, v prie storovom riešení ne domyslená . Scéna únosu je
logicky zmäte ná (Rigol e tto s m askou na
tvári sám uteká zo scény) iJ l'ažkopádnH
(ani čoby un ášali pol tucet di ovč~ t) . V
pres lá venom kvartete zasa r u ši prilom ·
nosť dublerov div~k dobre vie, ž(.~

vo jvoda s Maddale nou s pi e vajú kdesi v
J)Ortá li, zato Gilda žiali a Rigolet to zatína
päste nad .. milujúcimi sa" štafážnikmi.
Horšie, že ,.vyhostenie" dvoch sólistov z
javiska zredukovalo toto geniálne hudobnú číslo na nevýrazný .,duet" sopránu s
barytonom, ku ktorému tenor a mezosop rán vytvár a jú len akúsi zvukovú ku lisu - pritom tenorový part je v dvoch
tretinách kvartetu vedúcim h laso m! Na
javiskovej z ložke Rigoletta s krátka poznať, že bola robená na rýchlo u v dneš ných katastrofálnych skúšobných podmienkach v DPOH. To však režiséra
ospravedlňuje
len čiastočne . Divadelný
t var bratislavského Rigoletta mohli za·
c hrániť aspoň sčasti plastické a herecky
výrazné dva zaujímavé charaktery - vojvoda, a najmii Rigoletto, k torý nie je len
štúd iou nešťas tného otca, ale aj esenciou
hyperbolizovan ého charakteru fyzicky a
duševne! poz namenaného č lo v e ka.

Sľubného

Rigoletto a herecl<é nároky: Typove
plne zodpo vedajú ostätné ú lohy: jemná,
subtí lna. naivná Gi.ld a Jarmily S myčko vej,
rab iá tny Spara fu cile Ondrej a Malach ovské ho a Jana Kyzlinka. krásna a zvodná
Mad da lena Niny Hazuchovej. Livorov vojvotl a jE' vš ~k príl iš chlapče n sk ý , mäkký.
sympatický. ani s topy po bonviváns tve .
s kot·o sa nedá uveri ť . že pod touto maskou sa skrýva profesionálny a cynick ý
zvodca O n iščenkov Higole tto •je pre sved či vý v bôli u úprimnosti otcovského citu ,
ale tým sa d im e nzie jeho stvárne nia vyče r pávajú. Tučkov her ecký .i speváck y
výr az v tejto úlohe je bohatší, c hý ba mu
však viac kontrastu medzi oboma okrajovými poloh am i postavy. U oboch alternantov c'ítime, že sú to mladí ľudi<! , · kto.t·i
sa lepšie cftia v kostýmoch rytierov. mi lencov, veselých barbierov, než v mas~ t>
st<írnu ceho mrzáka. Oba ja spieva j ú svp,j
part d obľe, ale výrazové a herecké stvár·
.n e ni e tejto postavy, dat·mo, vyžaduje viic šie skúsenosti, a teda aj pár rokov ná vyše .

Rigoletta vytvoril Jura,i Oniščenko. Jeho vyšší barytón, pekného, talianskeho zafarbenia (najtalianskejší materiá l v in·s .ce.nácii) bezpečn e zvládol všetky šp ič kov é·· vysoké tóny, ktoré efe ktnosť
speváckeho stvárne'nia umocňuj ú. Aria v
treťom obraze :.....: 'sen, ale často aj kameň
úr azú ŕmrohýc.h ' barytónov - presv edčila
v mäkkosti .
lyrfckost i k antilény i v
dobrom zv.I'áďnutí · namáhave j vyššej p olohy v· záveréčhej časti. V hudobnom naštudov aní by sa žiadalo s dirigentom viac
vyosťriť· dramatiCké kontrasty, na k tort
Oniščenko 'aj · pri 'lyrickom charaktere hlasu m·á: ·:v · niektorých vo-ľnejších tempách
ensem'bl'ov (2. · obraz) doch áuzalo k predčasnému ukon čov an iu fráz: Re né · Tuček v
te;j · iste,; ··ú loh e . sa dosta l·· v sp eváckom ·
výraze. ďale j ; vďaka väčšej ·dynamick ej
tvárností
inatei·iá lu. Jeho dramatický
h lasový fond imponuje priel'aznosťou, hoci n<1 'druhej stran·e ne má. . Onrščenkovu
mäkkosť . Niektoré · tóny, by chce·!i pri far benie; , sympatická , spevácka · decentnosť
;mohla v · ·'tomto· · tal'ianskom naštudovan!
po[lUstiť trochu miesfa : onej, tak . čas t o
. : príliš : jedn9:?tr anne odsudzovane j .,talian skej manie re". Tučkov výkon (ná pred·
stavení 25. j anuára.) bol ešte č i astočn e
poznamenaný predchádzaj úcou indispozí·
cioi.ľ (odpust il si' napríklad · všetky nepí ~
sané výšky), preto sa k tej to kreácii ešt~
vrátime

Rigole tto a s pevácke príležito sti: Naj 'ICelenejším speváckym výkonom je Smyč
.kovej Gilda Má tri vrcholy - perfektne
ndsp ievanú ár iu a dva lyric ké duety s
f1 igo lettom (3. a 4. obraz). Že tento krehký, zvon ivý mate t·iá l sa výborne pohybu je v koloratúrach ;je už známe, prekvapi ..
la však širokou clyn!lmiekou šká lo u 8
zovnútonll'ným p1cjm·om, čo je u vce lku
virtuózne a chladne pôsobiacich kolora -

Malachovský a Kyzlink sú dvaja z naj
lepších sú časných čes koslovenských bas istov. Re prezentujú však typ vysokéhc
ba su, preto obom chýbajú zvučné hfbky.
bez ktorých nevďačný , spevácky part Spar afucil a ťažko upúta . Ak bol Malachovskf
o kúštik výraznejší ako postava, treba
poved al: že spevácky si ú lohu vy lozi l dost
o t·igináln c
minimá lny priestor pr e
spievanie si sám ešte zmenšil naturalis-

n í Mozartovho diela, jemná d ifere nciácia
dynamiekej
vý stavby ce lého d iela . . r e latívne
doko nalé pret l močeniE~ partitúry v ce lku i jed no t livos tiach,
techni c ké a prednesové vypracovnrie e xponovaných par t ov
znamena lo vy sok ý ume lecký
zážitok pre poslu cháča a urč i 
te rados ť zo sve domite vyko nane j ume leckej práce or ch estra. Hovna ko možno h o dn ot iť
aj G luckovu pred ohru Ifigénia
v Au lid e (vo Wagnerove j inš trume ntácii ). U nús už do bre znúm a západoneme cká viol o n če li s tk a Anja Thauer pre dnies la P . l. Čajkov s kéh o Val'iácif' A dur na rokokovú tému pre v iolonče lo a orcheste r
op. 33 s vysok'o muzikálnou
bravúrnosťou a s veľ kou dáv ko u e fektu . Je to technicky
a emocioná lne vynikajú co . vy baven á
ume le cká
oso bnosť.
Obecenstvo prij alo ce lý kon cert nadšene a vyž iad alo si n a
záver dodatok Menuet z
programovanej
Mozartovej
symfó nie, v ktorom L. Slovák
vyzdvihol osobitne výkon prvé ho kl avir istu ŠF K. I<locaňa.
Celkove mo.žno pov e d ať, že
vystúpenie zas!. ume lca L adislava S lováka na če le Štátnej filharmónie v Košiciach
patrilo k najlepším koncertom
tohto te les a roku 1969.

***

Jr:> vžc.ly n e vďač n é ho dnot i ť
d'<tlší konce rt toho isté h o t elesa po takomto pracovnom a
umeleckom vypätí. Je dnodu cho
fyzi ck y a -psychi cky (nehovor iac o ostatných t e c hnick ých
prek ážkach) mladé ume le cké
te le so ne s ta č il o : .v tak krá tkom
č a sovom
od stup e n a š tu dova ť
núro č n ý program koncE~ rtu 3
decembra 1969. To . sú obj e k tívne fakty. K e ď k tdmu . pri d á m e ešt e u voľn e nejš! pr!stup

a

parlandovaním (prijatel'nôm i v
či Borisovi) a dramatizujúcimi, ale hluchými piánami. Maddalen!l
(Nina Hazuchová) má väčšiu · príležitos(
iba v kvartete. Aj o tú prišl a .,vďaka"
spomínaném u nevhodnému aranžmán.
tickým

Končakovi,

Inscenácia Higoletta predstavuje v praxi opery SND priemer, v scénickej zložke ešte o niečo menej. Neprináša v$ek
j aviskové tr á pnosti (časti sa vyskytl)ll .aj
vo vydarenejších inscenáciách) , ani spevácky výkon, ktorý by nebol hodný r eprezentačnej scény, hoci na úrovni vysokého sólistického priemeru posledných
desiatich rokov je len Smyčko vej Gilda.
Treba dúfať, že r ept·ízy prinesú vylepšen ie aspoň tam, kde je možné.
Jaroslav Blaho

...

Blahoželanie
k jubileu
· ,20.' jcmuára · o:-;ldvila svoje .péiťde-
·sil!tiny sólistka op'er y SND št e f.á- ,
ni-a : H td m .a no v á . . Po ski·orn-nych .začiatkoch . v bratúl~vslcorn '
. súbore vypracovala sa onedlho na · ·
vyzn(lmná sólistktt ko~ickej . opery . , · '
V rokoch- pä ťdesiatych j u . už str:e· .
távc;trne v -·BratislavCŕ·· kde patrí k '
najp,oprednejším
. sopr an istkóirľ ..
Up.út1:wa
slovanskou
mälckosťôú
svoj{w mimoriadne čistého a 'prirodzene zafarbeného mladodramatic .:
v · po s ..
kého . sopranu. Uplatňuje
Jav~ch tqlianslceho repertoáru, nd/-- ·
mä .. ve rd iovských, kde je v týchto
rokoch čas to j edinou alternantko!l
.Margity. česány io vej ( Alžbet,a .v
· Don .Carlosovi, Desclemona v Othellovi). Jej najväčším úspechom . j e
však Tosca, - ktor ú vytvárá sama
dlhé roky.

'sr

· 'Nemenej významné sú Hulman'ovej- zásluhy o zdomácnenie m·oderného slovenského r epertoáru na
.javisku SND. Popri Katrene v
Kriítňave, Mílke v .luro'vi Jánošíko vi, Katke o Beg Bajazidovi a Milene .
v Svätoplukovi zaujala vyraz11ým
speváckym a hereckým stvdrnením
o l-Ioloubkovej oper e Rodina. Hoc1
v posledných sezónach dostava Hal manova ozajstných umeleckých príl ežitostí veľmi málo a vedenie ope ry ju obsadzuje · skôr do charakterouého odbont, zostáua natrvalo.
zapísaná v dejinách bnltislaoskej
opery.
· ··· · ., ., .. ·
· ä.'

Baletný stíbor .štátneho di1;adla u B rne uuiedol v decembri premtem Straussovho Dona Juana
a Janáčlcou ej GlagolskeJ omBe. Na snímkach R. Sedldčeka viclíte záber y z tejto inscendcie (Gla ..
golská dm ša: Aclam - Ja no Sprlák- Puk, Evu - K a tka Elšlégrovi1. Don Juan: Don Juan - .Josef
[{ubií lek, .lHwzov fon t om ~ Vlasta Bene šová).

Brilantný Slovák.
v Košiciach
Umelecký r:asl najmladšie ho slov enského symfon ického
telesa Štátnej ťi ll: . 'l· món i e
v Košicia ch - sa stal vecou
celej s lo venskej hudobnej ve rejnosti. Frínos k r a st u toht o
te lesa leží samo ~~rejme najviac
m našich P'lpreclných dirigentoch, ktorí v dennej práci s
orchestrom dosahujú s tanover..c,. umelecké c ie le . Ma lo by te da patriť nd je\Jne;j str a ne k
ctižia dosti slove nských d irigent ov pris pi e f. k budovaniu
to hto t elesä a naopa k - že laním tohto telesa na druhej
stran e , aby s ním s po lupraco va !.i n<tši š pi čkoví inter p retač n J umelci. N e pod ceň uj em ani
pr!1ws zahra n ič n ých umelcov,
ale v ic h prípade ide s kôr o
.ko nfro ntác iu d omácic h hodnôt
so zahraničnými. Preto sm e
čaka li s poluprácu zas!. ume lca Ladislava Slováka s Košickou f i !h armóniou u ž s kôr. A
koncerty ŠF 26. novembra 1969
v košickom Dome umenia, 27.
nove mbra v Pre~ove a 25. novembra v Humennom t ieto
očakávan i a
len potvrdili. L.
Slovák priamo s otcovskou trpez li vosťo u a ob e tavosťou investova l .svo j e skúsenosti, vy soké . ume leck é nároky a tvr dú
disciplinovanú prácu do tohto
mladého telesa najmä pri naštudovaní W. A. Mozartovej
Symfonie E s dur. A práve
umelecký výkon ŠF v tejto
skladbe
ukázal, čo všetko
možno dosiahnuť v ume le ckom
výkone u ž v j ej teraj~om štádiu, ak je prístu p k naštudov<"nýtri. skladbá m rovnako m1 roč ný
u dirigenta ako a j u
jednotlivých
hrá č ov,
ce lých
nástrojových
sk upin a o r ch~st ra ako ce lku. Prá ve t oto
a k}) by sa bolo s trá calo_ pri nie ktorých k oncer toch SF. , Vy- ..
~ov,nanosť všetkých nástrojových skupin v š týlovom poda-

túrnych sopránov vzácnosťou. Najsilnejšou zbraňou Livorovho vojvodu sú okrúhle, koncentrované piána a pôsobivé m ez avoce. Dynamic ké prechody k dramatickej ším tónom a vyššie polohy mu však
spôsobujú istú námahu, ktorá sa prejavuje j ednak v kvalite zúženého t ónu,
jednak tvrdým odsadzovaním, sprevádzaným neraz pazvukom, č ím trpí ucelenosť
frázy. Pekný, mäkký t e nor s kultivovaným nasadzovaním potrebuje ďalšie školenie, ktoré by vyrovnalo dyn amické i
rozsahové re gis tre. V mimoriadne nároč
nej úlohe a svo jej prvej veľkej premiérovej postave po návrate zo štvorročného
nemeckého angažmán upútal Livo r a bezpečnou muzikalitou a rutinou. Neodpustí
s i ani jednu z ozdôb, výborne spieva
úvodné ariozo Questa e que lla, kým v
á r ii tretieho o bra zu n ie ;je vždy snah a po
veľkých tónoch úmerná výsle dku. Populárna La donna e mobile vyžaduje väčšiu
bravúru, na treťom predstavení až napo div suve rénne zvládol L ivora prvú polovicu veľmi ťažkého kvarte t u.

l
dirigenta zas!. umelca Ladislava Holoubka k štúdiu takých
náro čných sk ladie b, akými sú
Dvofákova Sym fónia e mol
Z nového sveta, Brahms ove
Variácie na Hay<lnovu tému a
Schumannov Klavírn y koncert
a mol, výsledný ume lecký výkon n emôže byť iný ako asp oň
o stupeň nižší v por ovnani s
predchádzajúcim
koncertom.
Ako celkový n e dos tatok možno uviesť n e dopra co vanosť v
naš tudovaní j e dnotlivých s k la (iJ eb. Brahms pôsobil matným
dojmom vo všeobecnosti, v
Dvoľókov e j Novosvetskej sym fón ii - najmä zás luhou s ku piny dyc hových místrojov niekto ré mie sta vyzne li dobre ,
·CelkOV< . vvs tavlw di ela však
c hýbal a v}i čš i a ko nt ra s tno s ť
jednotl ivých č a s ti ( n a pr. Largo
v po.r na lšorn te mpe by bo lo bývalo ú či nn e j š ie) . Výkon sólis t -

ky M. Pokornej v Schuman n ovom koncerte podľ a môjho
n ázoru nevystihol hlboký emo cionálny, miestami až intímcharakter Schumannovéj
ny
hudby. V j e j poňatí tento koncert vyznel až príliš triezvo;·-· ·
o opatrnej súhre s orchestrom
už ani nehovoriac.

***
štvrt ý koncert druhé ho abon e ntného cyklu ŠF a súčasne
pos led ný je j konce r t v kalendárnom roku 1969 patril hudbe
Joh anna Straussa pod názvom
Na krásnom mod rom Dunaji s
dirige ntom zas l. ume lcom Voj techom Gabrie lom (17. dece m bra HJ69 ). Na koncertné pre d ve de nie ne prim erane silná zá kladná dyn a mika Straussových
v a l č íkov
pr inútila dirigenta
miestami k take j s il nej zvu-

k ovosti, že ce lkový dojem k on ~·
certu sa približova l skôr ku
ko lonádnemu uvádzaniu t ýchto
skladie b. P ľ,i koncertnom predvedení skladie b .l. S tra u ssa sa '
žiada viac ľahko st i, éteričnos
..tr··= · sainôZl'éJI'Yffi'lJl'!...tE.!'Chntc ~
ky p erfektnom zvládnutí.

***
Štátna filharmónia v Koši ciach sko nč ila prvý rok svojhq'
ume leckého účinkova n ia v c e l-""
k u úspešne. J e j vznik patril k '
prvoradým uda lostiam slovensk ého hudobného ž ivota roku
1969, jej domáce konce rtné vy !.
stúpenia
znamena.li obrodu
konce rtn ého života na východnom Slovensku . a prvý zahra ···
ničný zájazd do Talians ka zmim e na l úspec h slove nské ho hu dobného ume nia.
Mária Potemr ová

