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ky, resp. predaj - gramoplatní prostred-'
níctvom Artie. Počí ta sa so siedmimi
zahraničnými gťamospoločnosťami za~
t.ial' sa rozhoduje z dvantistich firiem.
~ tých známejších spomenieme firmy
Amiga, Ariola, Balkanton, Jugoton, Pols kle nagrania, Melodia a pod. Druhý a
tretí koncert bude t ak ako po minulé roPrvá tlačová porada Slovkoncertu ky sústredený na piesne autorov, ktorí
ktorá, dúfame, nebola pos lednou informačnou besedou s novinármi dennej
i
sa zúčastnili súťaže o Bratistavsktí lýru.
štvrtý koncert 13. júna bude dňom vi~
odbornej tlače - priniesla rad zaujímavých informácií o ďa lšej práci t ejto sloťazov medzinárodných festivalov. V praxi
venskej agentúry, ktorá má za sebou prLo znamená, že by tu vystúpili umelci asi
vý rok činnost i.
zo 4 ť enomovaných a známych festiva ~
lov, ako je napr. Zlatý Orfeus v Bu1har~
Prvoradou úlohou Slovkoncertu (v nosku, Veľká cena Eurov!zie, súťaže v San
vých federativnych podmienkach) bolo za
Reme a Riu de Japeiru, t•esp. niektoré ,
uplynulé mesiace predovšetkým nadvi azať
cľa l šie. Presné podrobnosti sú ešte · tľie
samostatné zahrani čné kontakty a obnoznáme. Novinkou tohtot·očnej Lýry je, že
viť styky so s ocialistickými agentúrami
víťaz Bratislavske j lýry bud e zastupov ať
Medzi významné medzníky Slovkoncertu
Ceskoslovensko na súťaži v Riu. Do autreba počítať predovšetkým spol qčnú po- . Lorskej súťaže BL prišlo 213 českých a
radu koncertných agentúr socialistických
112 slovenských skladieb, z ktorých poštátov v Bukurešti, ktorá sa l<onala v márota vybeľie s úťažné ·piesne v týchto
ji 1969. Tu sa hľadali najvýhodnejšie fordňoch. Žiaľ, nemôžeme uvádzať mená zamy pre ďalšiu sp.o luprácu. V Bukurešti
hľan'ičn ých hostí, pretože sa rokuje
s
sa dohodlo z iniciat\vy Slovkoncertu a za
managet·mi
zahraničných . .
agentúr a
spolupráce Pragokoncertu na príprave
upresňovanie hostí Lýry bud e prébiehať
cyklu koncert ov mladých českosloven
po- nasledujúce tj~dl)_e . Veľký kus , práce
ských a za hraničných umelcov. Názov
v t omto smere spravil Slovkoncert práve ..
podujatia je Medzinárodné pódium mlapočas MIDEM v Cannes tu . pripomídých umelcov, uskutoční sa v Bratislave
name, že nie iba v oblasti zábavného
v dňoch 25.-29. septembra 1970. Bude
umenia, ale i v propagácii súčasneJ slo to súčasne stretnutie zástupcov agentúr
venskej tzv. vážnej hudby.
·
socialistických štátov, hudobných pedaPosledným
veľkým
podujatím
bratigógov, novinárov, televíznych a rozhlasoslavského Slovkoncertu bude už spoml·
vých pracovnikov a najmä umelcov, k to nané
Medzinárodné pódium mladých
rých výber určia jednotlivé agentúry. O
umelcov. Každá agentúra n aň vyšle' 'jedpodrobnostiach t ohto podujatia sa zmieného výkonného .umelca podľa vlastného
nime v závere článku.
uváženia - okrem Sovietskeho zväzu, dd·
Z informácií riaditeľa Slovkoncertu Ma kiaf · Gaskoncert deleguje · dvoch umelcov
riána J~ríka vyplynuli aj ďalšie uzávery
(čelistu a dirigeQta) a hostiteľskej kra jio orient ácii te~to s,l ovenskej agentúry
ny, ktorá má právo delegovať 50% sóNaďálej sa počíta so spoluprácou s Pra ·
listov a 2 komorné ensembly. Je to teda
go.koncedom. (Minulý rol{ v septembri
\'el'ká bJľíle;\i tosť pre mladých sli:JVél~Sl(ýCh
sa uskutočnila v Prahe Prehliadka -s!ci·
a českých uinelcóv . - . na· kon'frbnt ácíu
venského i. nterpretačného umenia, ktorá
výsledkov s najlepšími výkonmi ich robola t aktiež poriadan{J v spolupráci s
vesn!kov z ostatných socialistických štá ·
Pragokoncertom. Bola to vlastne burza
tov. Kritériom ú časti je_.víťazstvo v nie·
slovenských umelcov pre českýc h poriak tore j medzinárodnej sú ť aži. Medzi me·
d ateľov .)
nami umelcov čí tame napr. soviet~kehCI
'če listu T. Jnglina, českého huslistu B.
Slovkoncer t sa prestáva od nového roMntouška, domácich organistov Vladimíra
ku zaoberať menšou poriadateľskou čin 
Rusóa z Bratislavy a Petra Sovadi~u z
nosťou, nakoľko nie je pre túto prácu
Prahy, Slovenské klavírne trlo, Tallchovo
kádrovo vybavený. A teda presnejšie sa
kvarteto z Prahy, sopranistku M. Havymedzila jeho pôsobnosť, ako aj pôsobjossyovú, klaviristku M. Maixnerovú z
oosť inštitúcii poriadateľských (Slovtón.
MDKO). V nastávajúcom roku 1970 pt·iJlravuje Slovkoncert niekoľko významných akclf, v ktorých výni močne zos táva
poriadateľom . J e to predovšetk ým Medzi~
národný festival populárnej piesne Bratislavská lýra a Bratislavské hudobné slávnosti. Pre informáciu čitateľov uvádzame
niekol'ko predbežných zaujímavých fak tov o týchto podujatiach.
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Slovkoncert
v novom období

e

.Af!a.d á .:~zovensfcá klavir istka· E'zena Lett'lanová

Prahý, Jf. Vandru -· čelistu r. Bratislavy, J. Janowského · - huslistu z Poľska
V. Hud ečka, mlad ého a Htl'mi známeh<'
huslľ~tll ~, Pruhy, j éh(l pt·a;isl<ll ko legyň •
M. Tupú, Bra ti slavčan ti S. Zamborsl<élw
a klaviristu ,Kissa z Maďm: ska, dnes u ~
wämel).p dirige,n ta D. Kitajenka zo ZSSR
ak'o ··aj ~ad .ďalších · ume lcov. Významno'
l:~~ťou pódia bude aj , jeho teoreti ckf
~ asť konferencia, ktorá sa začnt> ,24.· 9
Lino." Témou konferencie budú . n~sledu·
jú ce referáty: Mlpdí · ~me l ci .v, ageJ1tá~ne,i
práci, Vplyv . metl?:in~r-9.doých ~ úť, ~í. na
utváranie profilu mladíH.lo .. um,eJc~ • . Spolu práca medzi ageptúrou , a · hudobným
• '

•

\

Interview s prof. Robertom
'·
.
'
'

e Ideove sú Brat islavské hudobné sláv-

nosti zamerané na oslavy 25. výroči a
oslobodenia republiky, na 100. výročie naroden!n V. I. Lenina a na 200-ročné vý ~
ročie Ludwiga van Bee thovena. · Bratislavské hudobné slávnost i budú p rebie hať
od 3. V. do 23. V. 1970. Ich dramaturgia
je sústredená na 2 abonentné cykly: budú to pt·edovšetkým orchestrálne koncerty s piatimi domácimi a zahraničnými
telesami . a druhý abonentný cyklus bud e
zostavený z piatich komorných koncertov,
Okrem toho sa počíta s · opernými pred staveniami - mimochodom ich realizácia
má byť na nádvorí bratislavského hradu
(Suchoňov Svätopluk a Cikkerov Juro Jánoš!k). Otvárací akt s koncertom Slovenského kvarteta bude - tak ako minulého roku - na bratislavskom ňrade. z
mien a telies, ktoré budú účinkovať na
BHS, spomeň me aspoň českú filharmóniu
pod . taktovkou Ladislava· Slováka, Symfonický or chester čsl. rozhlasu s dirigentom dr. Ľ. Rajtet·om, Smetanovo kvarteto, Gewandhaus .orchester z Lipska.
Symfonický orchester ..všezväzového .tuzhlasu v Mos kve (d it·iguje G. Roždestvenskij ), operný s úbor šJ?. Košice, sovietskeho čelistu Daniela Saírana, rakúskeho
klaviristu Rudolfa Buch bindera a slo·
venského huslistu Tibora Gašpareka.

e

Bratislavská lýra, ktorá sa tohto
roku koná po piaty raz, bud e v dňoch
10.-13. júna t. r. Opäť h lavným uspo·
riad ateľom podujatia je Slovkoncert. Obsahová náplň sa v podstate rámcovo ne·
meni: prvý koncert 10. júna bude v pr·
vej polovici venovaný speväkom domá·
cich gramafónových spoločnost! (Supraphon a Panton) a druhá polovica bude
zastúpená zahraničnými firmami. Tieto
majú spolu s našimi gramofónovými spoločnosťa mi možno.sť zariadiť si v pries toroch bratislavskliho PKO aj svoje stán :

•••

~

:

l

p

r

1

;: , ,

:

.'

l \

.
.
.
.

··
o d .z~· ll.

... ,

ScJio11U:moin

'

~

- študoval som kompozíciu, dirigovanie, ldavír a organ a už ako 19 -roč
ný som začal prac ovať na hudobnoosvetovom .poli. Istý známy, ktorý mával vo väzniciach prednášky na na jt·ozličnejšie témy, sa, ma vtedy spýtal, či
by som nechcel pracovať vo väznici pre
mladistvých previnilcov a pestovať s nimi hudbu. Tak som sa hneď na začiatku
dostal k tej najťažšej stránke osvetovej
pt•áce. Aj teraz pracujem v jednej takej väznici pre mladistvých, ktorú nedávno v · Rakúsku vybudovali.
Po vojne som sa rozhodoval, č i mám
pokračovať

v začatej d irigentskej ka·
riére, alebo či sa mám definitívne ve·
novať hudobne j pedagogike - lebo oboje je sú časne sotva možné. Rozhodol
som sa pre pedagogiku a prija l som
miest o na viedenskej Hudobnej akadémii.
Zaujímalo by nás,
démii v yuču jete.

čo

všetko na aka-

#

•

Mám

interpretačnú

triedu pre pie -

seň a oratórium, vediem jeden z náuko·

behov · na , oddeleni pre hudobnú výchovu, vychovávam budtícich vokálnych
sp.revádzačov a prednášam o súčasnej
hudbe , budúcim profesorom hudby na
stredných školách. Mojimi rukami tam
pr ejde okolo 100 žiakov ročne.
Vaše pôsobenie sa však, ako vieme.
neobmedzuje len na hudobno-pedago·
gickú oblast , ale ste aj skladatefom.
časom z mojej kompozične J
vyplynulo, že ma zvofi.li za
predsedu rakúskeho Zväzu skladateľov. ·
V tejto funkcii som už päť rokov. Ok·
rem toho som dirigentom spevokolu ra kúskych robot nikov.

-

ja čh1m>sť ' viedla . nap~kon k - rovnako
zameranej práci v rozhlase. Pred niekoľ kými rokmi som vo viedenskom rozhlase mal '' '22 relá~i! 'o :tzv. viedenskej
škole s Gliefami · Arriofda' Schonbe'rga.
Tieto mp~e , .pre~náš\<y . one.cll~o . vyjdú
bude to moja. tt·etia k_ni.h~ . . .

- ·Prvý bbľ životopis · Egona . Wellesza
a druhá bola kniha o hudobno·~osveto
vej präci Musik in . der .Vojksl:iildung.

•

·-

..

=-----~-------- --~

A ktoré · ljej · ·pre.d chá<lzn li ? ..

v dňoch 22. a 23. januára t. r. uvt~dla Slovenská - filharmónia. pod vedením D. Rajtera 4. symfó niu súčasného rakiískeh.o .~kladat-'eľa ROBERTA
SCHOLLUMA, profesor a viedenskej Hudobnej r akadé71J.Ie , a osvetového .pr a covníka, známeho aj z pr ednášok vo viedenslcom : rozhlase .· Prof . .Schollum
prednáiia už štvrtý rok externe aj na našej Vyspkej škole mtízických ume ní ako špecialista pre vokálnu inter pl'etáciu pi~~~~í ··a .oratórií. Využili sme
jednu z jeho mesačných návštev u nás a položili · sme mu niekol'ko otázok
o jeho práci a pedagogických náhľadoch.
Pán profesor, vari bude najlepšie•. keď
~a našim čitateľom pr edstavíte sám .

pedagógom, Uplatnenie mladých interpretov v oznamovacích prostl'iedko'ch.
Ako vidno z vymenovaných podujat! a
stľUčný ch info rmácií o činnosti Slovkoncertu, ktoré, samozrejme, nemôžu ob> i ahnuť cel ú š!rku č i nnosti tejto slovenske j agen túry (mimochodom pracuj(Icej
za veľmi obtiažnych priestorových podmienok), . čaká ctite ľov vážnej i populárnej hudby v tom'to roku bohatý a hodnotný program. Samozrejme, k jednotlivým akciám sa budeme ' vr.acať v priebehu celého · roka a dúfame, že tal< spraví
· aj 'Slovkoncert ..v ~ styku , s novinármi a
publicist.:ami. . ,
-uy-

• •.

nestátlrl ,::kOm
.

Sn!mka; L. Pákozdy

Nuz.

činnosti

Osvetová práca sa u vás sústreďuje
na t zv. ľu d ových univerzitách a netýka
s a len hudby. Pt·acujetE.> aj na takejto
l'udovej univerzite?
- Ano a mám tam kurz pre. pr iateľov
hudby. Vysvetl'u jem im , ako majú počúvať hudobné diela ma jstrov. Táto mo -

S rozhlasom však spolupracujete aj
;!'alej'!
-

Moja

.ďa l š ia

séria relácii mala ná -

·tov Nebojte sa hudby. V tomto roku
sa zač! n a nový rad prednášok s názvom
Od SchUt za k Schonber govi a jeho cieľom je ukázať rozhlasovým posluchá čom a televíznym divákom, ako sa majú
vnútorne pripraviť na počúvanie diel
vel'kých majstrov. Ako vidíte, môj život sa ustavične delí medzi dve oblasti
- na jed nej strane je to výchova pro fesionálnych
hudobníkov
najvyššej
úrovne a na druhe j s trane stá ly kontakt s ľudom, s p ri ateľmi h udby. Pokladám to za jedinú možnosť, ktorá má
zmysel práve dnes, v čase nesmierneho
vplyvu masových médií na ľu dí. Stáť
bokom a eventuálne byť nespokojný s
masovými médiami - t o by bol negatívny postoj. Keď zbadáme. že niečo
za istých okolností nefunguje cell<Om
'správne. že to nejde správnou cestou,
v takom prípade mus!me sami aktivne
'las iahnuť.

Sprevádzanie je dnes zvláštnou ume leckou špecializáciou a ako vidno, vyžaduje osobitné o dborné štúdium.
- Pojem "sprevádzač" už vôbec nie
je správny, či už ide o komornú hudbu, alebo o spr evádzanie spevákov; najmenej Schubertom počínajúc je to vždy
čisté duo, takže l'udový pojem "sprevá dzač" j e v podstate · úplne nes~rávny .
(Pokračovanie na - 3: ., str.)

V 2. čísle nášho časop isu sme informovali o pripravovanej súťaži o najlepši amatérsky zvukový záznam roku
1970. Vyhlá s e nie t ejto celoštátnej súťaže bolo u verejnené v programovom
týždenníku .,Rozhlas", číslo 8, a preto
t outo cestou upozorňujeme ešte na podmienky, ktoré musí splňať každý zvukový záznam zaslaný do súťaže:
a) zvukový záznam bude zachytený
n a magnetofónove j páske o rýchlosti 9.
19, 38 cm/see. v monofonickej alebo
s tereofon ickej nahrávke a bude zodpov e dať technickým n ormám súčasného
zvukového záznamu:
b) nahrávKa bude prevedená: monot onická celostopová, dvojs topová na prvej stope, š t vorstopová na prvej a le bo
tretej stope, synchrónny záznam na prve j a druhej alebo na prvej a t retej
stope, stereofonická dvojstopová na prvej a druhej stope, štvorstopová na prvej a tretej stope, ostatné stopy budil
zmazané;
c ) zvukový záznam bude natočený na
m agne tofóne s presne n astavenou hlavou a kolmou štrbinou;
d) zvukový záznam bude prevedený
n a kvalitnej magnetofónovej páske, ktorä bude navinutá na normalizovan ej
c ievke bežne dostupnej v obchode;

0 Operu Hra o láske ä smr'ti
od národného umelca J. Cikkera, ktorá mala svetovú premiéru l. augusta 1969 v Mníchove, uvedú v tomto roku vo·
švaj čiarku v Berne, západnom Nemecku v Cáchach a v marci t iež v NSR
v Detmolde.
• 28. fe br uára s i pripomíname 95. výroči e naroden ia
s kladateľa Vil!ama Figuša Bystrého.
Ilja Zeljenka pracuje na
dvoch nových dielach. J edno
je pre symfonický or chester,
druhé je určené pre štyri komorné orche stre ( so štyrmi
dirigentmi).
Detský spevácky zbor z
Brna s dirigen tom Františ kom
Lýskom na svojom kon certnom turné po Taliansku v minulom roku zaradil do všetkých svojich programov (San
Remo, Peruggia, Parma, Bergamo, Fermo) skladbičku z
cyklu Padá Hs tie od Ladislava
Bur lasa.
Z íniciat!vy pána Marcela
Crozela u sporiadal! 26. novembra a 4. decembra minulého
r oku vo Fran cúzsku v Nantes
v Dome robotníckej m ládeže
večery, venované česko s love n
sku. Sám M. Crozel premietal
470 d iapozitívov, k toré s i doviezol od n ás v roku 1966. Ako
doplnok pre poznanie krajiny
použil česk ú a slovenskú hud-

e
e

e

e) zvukový zázn am bude opatrený
u vádzacou a kone č nou páskou, každá
v minimálnej dlžke 75 cm, medzi ktor ý mi n ebude vlepená spínacia fólia;
f) u vádzacia pás ka bude označená či 

napís aným menom súťažiace ho
ale bo záznamom sú ťažiaceho kolektívu;
n ahovorenie tohto údaja k zvukovému
záznamu sa n e pripú šť a;
g ) zvukový záznam bude nahratý na
magnetofónove,j pás ky ; ak je
použitá päska dlhšia než nahrávka, bud e na ne j zre teľn e (kone čnou páskou)
označený koniec nah rávky .
začiatku

Ku k aždému
zá Zľlam u treba

sú ť až n é mu
pril ožiť :

zvu kovému

a) sprievodný !!stok;
b) písaný text, keď zvukový záznam
obsahu je hovor ené s lovo ale bo scenár,
p okia ľ bol zázn am po dľ a n eho vytvoren ý, alebo par t itúru vlast ného hudobnéh o diela;
c) p!somné prehlás eni e súťaž iac e ho,
že Cs !. rozhlas je oprávnený súťaž ný
zvukový záznam pre to čiť, vysielať ale bo
ho inak použi ť bez a k ýc hko ľvek nárokov zo st rany súťa žiaceho. Týmto preh lásen ím nie s ú dotkn uté práva auto rov a výkon ných um elcov za ru čené au torským zákonom. poki a!' boli ich diela
alebo výkony pou žité pr i vytvor ení zvu k ového záznam u ;
d) písomné prehlá senie súť ažiaceho,
že záznam urobil ako amatér;
e) meno f onoamatérske,j or ganizácie,
ktor ej je s úťa žiaci č lenom .
Sú ťaž né

zvukové zázn amy tre ba posl ať na adresu: českoslove n sk ý rozhlas,
Bratislava, Zochova 3. r edakcia Halalí,
ktorá záujemcom pošle na ich dožiadanie podr obnej š ie informácie.
F. B.

MALA SOM PRILEŽITO S Ť odposlu chu
viace r ých r ozh lasových r e lácii, ktoré pri pravilo Vys ielan ie pre š koly. Krátke 25minút ové hudo bné re lácie majú názov
Ceskí sk ladatelia d e ťom. Sú vlas tne nadviazaním na dávnejš ie o dvysielaný cyklus
pod podobným pomenovaním - Slovens kí
skladatell a d eťom . (Odzne li v ňom p r ofily
B. Urban ca, E. Su c hoňa, L. Burlasa, O. Fer e nczyho, J. Cikkera, M. Nováka a O.
Francisciho.) Ch ce la by som poinformova ť
pos lu ch áčsku
obec, pr edovšetkým
u čite ľov hudobnej výchovy, kt orým relácie podobného typu môžu byť vítanou
pomôckou a spestrením vy u čov acie ho
procesu. Pros trednlctvom živého slova
s kla d ateľov,
ktorí bud odpovedaj ú n a
otázky, ale bo sami r eláciu p r ipravili n a
pod net br at islavskej redak cie r ozh lasu ,
budú mladi posluch á či - žiaci piateho
r očníka ZDŠ - svedkami vážnych i v ese lých s pomienok z d et s kých a š tudent sk ých č i as, z obdobia prvých s kladatel'ských poku sov i t vorby pre deti, inšpi-

Témou februárového zasadnutia Sloven sk ej
hudobnej rady, poradného orgánu Ministerstva
kultúry SSR, boli otázky, ktoré · sa dotýkajú
hudobn ého života na Slovens ku : informácia o
doterajšom priebehu hudobných festivalov na
Slovensku, ich dramaturgia a koncepcia v roku 1070, hodnotenie Roku s lovenskej hudby,
sú ťaž k 25. výroč iu oslobodenia čSSR Sovietskou armádou, existencia a perspektívy hnutia
Hudobná mládež, s tav hudobnej publicistiky.
Sloven ská hudobná rada na základe správ o
s účasnom stave, problémoch i p erspel<tivach
certe odznel cyklus p iesní Euge na Suchoňa Ad astra v poda ni sólis tky
Mos kovského
a l<ademi ckého hudobného di vadla,
Zaslúžilej
umelkyne
RSFSR Valentíny I<aebčen ko 
vej za klavírneho sprievodu
Tatjany Lazarevy a od Dezider a Kardoša Burleska - hral
Rufino Gavašeli.

e

Rozhlasová s tanica SUdde u tscher Run df unk v Stuttg ar te vysielala v minu lom roku Preludium a toccatu pre
klav!r od Romana Bergera a
Sonátu pre klav!r od Ivana
Paríka .

e

V rámci abone ntných
koncertov Berllnskeho symfonick ého or chestra uviedol dirige nt dr. Ľudovít Ra jter 9.
fe bruára tohto roku 4. symfóniu Dezídera Kardoš a.
Elektron ická s kladba Jozefa Malovca Orthog en ezis zaznela 19. ,januára v h olandskom Utrech te.

e

ta t e ľne

Ak súťažiaci zašle do súťa že viac zvuk ových zázn amov, mu s í byť každý zvukový záznam zachyte ný na samostatnej
mag netofónovej páske a k aždá páska
m us i byť navínutä n a s amostatnej cievke.

Sloven·ská hudobn·á rada zasadala

bu. Zo slove ns kej zazneli Suchoňova mužské zbory O h orá ch a Slovens k á s uita od Jána Cikker a.
S poloč no sť pre experimt:ntä ln u h udbu a umenie v
Stockho lm e Fylkingen prejavila vážny záujem o slovensk\!
elek t ron ickú h udbu, na jmä o
sk l ad a te ľov Petra Kolmana a
Jo?e fa Malovca a ich di ela D 68
a Tme l. Ch cú ich z a rad i ť do
svojích koncer tov. V júni toh to roku u sporiada táto organizá cia spolu s UNESCOM kon gres s (!s trednou t émou Skladatelia a ér a t echniky. Požiadali Hudobné I nfo rm ačné stre d isko o Info r má cie o s klad ateľo c h ,
ktor! sa zaoberajú
elektronickou hudbou a o celkovej situácii v te jt o kompo zič n ej oblast! u nás.

e

e

V Mesiaci českos l o v e n
sko-soviet skej dr užby v Mosk vE' u spor iad al Zväz so vietskych skl a da te ľov koncert z
čes kej a slovens kej s úč a sn e j
hu dby. Zo s loven sk e j zaradili
Sonatínu od Eug eňa Sucho ň a.
Na hu s liach hrala laureátka
m edzinár odne j súťaže Oľga Kaver zneba s k lavlrís tkou Oľgou
St up akovou. Na druhom kon-

• V dr uhe j po lovi ci januára 1970 sa vrátila z koncertného t urné po Taliansku a
šv a jčiar sk u
k laviris tka Klára
Havl!ková. Na koncer t och v
Leccu a v Sondríi hr ala okrem
iného Dumku a tanec z naj novš ieho diela E. S u cho ň a Kaleidos kop a jeho Malú suitu
s passacagliou . Ako s ve tová
premiéra zaznela sk ladba Ivana Hrušovského Toccata chromatica. Pre šv a j č iar s ky rozhlas v Lugane a Lausanne nahra la K. Hav líková Suchoňove
Metamorfózy .

e

!ludobné i nformačné s tredisko od osla lo väčš i u kolekciu
noty a
s lovensk ej h udby gramoplatn e do m edzinárodného hudobného s trediska
Queek hoven v Bre ukelenu v
Holands ku, ktor é pôsob! zásluhou n adácie pr inca Edu arda
van Beinuma. J e to m iesto
stretá vania sa umelcov z celého ~v<, ta, usporadúvajú tu semináre, umo ž ňuj e štúdijné pobyty a pod .

e

Vychádza j úc z návrhu
sekcie koncertných ume lcov,
k torý s a opiera o mimoriad ne
dohrľ
výsledky ko ncertných
poduja t! v žiline. odpor ú ča
vý bor Zväzu slovenských s kladatel'ov Min ister s tvu kultúry
SSR, a by v prie behu 5 r okov
vytvorllo podmienky na vybudovanie profesioná lneho orchestra mesta 2:illny.

e

Onlšlm ko ncertom V. preh liad ky s lovens kého koncer tného umenia v Žiline bol koncert Anny a Quido Hólbllngovcov ( hus le ) a Evy Uhliarovej
( kiavlr) dňa ll. 2. 1970.

r ac1a ktor ej nie r az vyvier ala zo skllseností s vlastnými de ťm i . Slovo skladate ľov je sp estrené veľmi citlivo vole nými
hudobným i u kážk ami - neraz v autentickom pred nese s kladateľov . Autorom
tohto cyklu r elácii je Marián Martínák.
A pretože glosa chce byť predovšetkým
infor matlvna, dovoľte oz námiť aj bližšie
t ermíny jednotlivých r elácii:
PETER EBEN sa predst avuje 27. fe bruára t. r . o 9,05 hodine na Národnom
ok ruhu (r e priza je na VKV o 14,35 h odine ). Okrem spomienok podáných
veľmi bezpros tredne a živo odznejll
sk l ad bi čky a piesne z cyklu Svet malých, Zelená se s nítka (zbor Kdyby t u
nic n ebylo), Poh ádka o kobližkovi z
" or f fovs kého cyklu" sk ladie b, Pís ni č ka na
výlet, ča sť z rozkošn ých Duettin, ktoré
s kl a d a t e ľ naplsa l pre svojho s yna Kri štofa.
ILJA HURNIK sa preds tav! 20. marca
t . r . v tom is tom vysie lacom t ermíne. Je
to au tor t ým zaujímavejší, že jeho tvor ivá č innosť sa neobmedzu je iba n a s klada teľs kú prácu, ale i na literárnu tvorbu .
Práve v tejto súvi slosti tre ba sp om e nú ť
vkusné a humorné Príbehy jed nej k a pely,
ktoré na p!sal - s lovom i hudbou - Ilja
Hurník a int erpretuje ich virt uóznym
spôs obom Kar el Hóger. V relácii odznie
r ozprávka O l adičk e a j ej áčku - a lP
môžeme prez r a d i ť, že rozhlas pripravu jP
odvysielanie všetkých pr íbeh ov - n a pokr ačovanie v sobotu r án o. Je to ll te-

jednotlivých hudobných inštitúcii na Sloven•
s ku chce s plnou zodpove dnosťou a odbor·
no sťou posúdiť d ot erajšiu činnost ustanovizni,
resp. navrhnúť pokiaľ možno opti'!lálne ríe- '
šenia na skvalitnenie ich č innosti. Uloh, ktoré
Slovenskú hudobnú radu čakajú, je ve~a. veľ
k é je však aj pole jej pôsobnosti a ~d~ sa,
že svojou autoritou a kvalifikovanosťou dokáže
pozitívne za siahnuť všade tam, kde sa Síce po
roky konš tatujú nedostatky, navrhujú zlepšenia, v konečne j fáze sa však zatiaľ nič de·
tinltívneho nepodniklo.
-m•

.e

K 25. výročiu os lobodenia
CSSR prip r avu je ZSS v spolu pr áci so Slovkoncertom kon certy z diel A. Moyzesa, J .
Cikkera, D. Kardoša, J. Zimmera, prtp. ďalšieh s lovens kých skl adateľov.
_. Cajkovského súťaže sa za
SSR zúčas tni Pavol Kováč z
triedy prof. R. Macudzinského,
ktorý b ude na sú ťaží ako pozoro v a te ľ. Z podnetu Ministerst va kultúry majú !sť na súťaž štúdijne dvaja mladí umel cl, ktor! m ajú záuje m zúčast-

n iť

sa tohto podujatia v bu·
dúcnosti.

e

Dňa 8. fe bruára ma la premiéru kantáta Juraja Ha trlka
Domov sú ruky, na ktorých
smieš pl akať. Dielo o dznelo v
r ám ci koncertu Symfonického
orchestra Čsl. rozh lasu v Bratis lave pod tak tovkou zas!.
umelca Bohumťra Líšku a za
s poluúčinkovanfa Dr. Gus táva
Pappa a r.. Ozábala, člena či·
nohry SND. O diele prinesieme
inform áciu.

Zanálov opery SND
Moderná zahrani čná tvorba tvorí v pol s toročí repertoárov ých plánov bratislavskej opery len nepatrný zlomok. Opera
SND ako reprezentačné niírocln é divadlo sl nikdy n emohla do voliť nadmieru dt·amat urgíckého experimentu, interpretač né
schopnosti s úboru zv äčša inldinovalí smerom ku klasick ému
r e pertoáru, n avyš<> pre túto t vorbu chýbalo v Bratis lave vždy
akékoľvek divácke zázem ie. Aj tak sa však na scéne SND
vo dvoch obdobiach s tretávame s väčším percentom s ú čas 
ných diel za hrani č nej produkcie. V prvom rade je to obdobie
Karla Nedbala (1928-38) a potom posledné desaťroč i e. Prav·
da, výber (1Jel bol skôr náhodný a nesledoval n ejaký bll7.š ie
premyslený dramatur gický program. Pokúsm e s a z tejto repertoárovej oblasti zar Pgis trovat aspoň tie premiéry, ktoré
čl u ž dramaturgickým vkladom, alebo i n scenačno u kvalitou
prešli do histórie s lo•·e nsk ej opery:
1931 -

Prokofiev: LÁSKA KU TROM POMARANČOM

1934 -

Zemllns ky : KRIEDOVf KRUH

1935 -

šostakovič : RUSKÁ LADY MACBETH
nič n é

prvé zahra•

uvetlenie!!

1936 -

Bloch: SÁMUM
čerepnln: HLAD

1937 -

Vl adigerov : CÁ R KALOJAN
Rocca: DIBUK

1941 -

Egk: PEER GYNT

1943 -

Zandonai: f~ Ú BOSTNÁ KOM~DI A

1948 -

Kon jovi č:

1059 -

Egk: REVJZOH

1961 -

Orff: MÚDI!A ŽENA
Ravel : ŠPANIELSKA HODINKA

1962 -

Dessau: ODSÚDENIE LUKULLA
Britten: SEN NOCI SVÄTOJ ÁNSKEJ

1064 -

Hindeml1h : CARDILLAC

1966 -

Menottl: KONZUL
Britten: ALBERT HERRING

KOŠTANA

Oper a SND s vojím pos lan ím a postavením nie je pôdou pre
experimen ty. Stále j u vš ak ť.až i a ešte dlhy ku klasikom opery
XX. storočia - k Bergovi, Stravinskému, Bartókovi Mllhaudovi, Schiinbergovi, Dalla plcollovl, l k tým mladším :.._ Klebe ·
~u, Henze"?~t, Fortnerov i, Einemovi atď. Aj Pr okofiev, MartmÍ! a J anacek by m ali mať r e prezentatívnejšie zastúpenie.
Možno sa t ejto splátky dlhu dočkáme v P.rvých sezónach druhej pol s toročnice (?)
jb

rárne tak perfektne a vtipne spracované,
že sl Iste r adi vypoč ujťí tieto hudobné·
ro zp r ávky aj dos peli.
JAN HANUŠ, žiak O. Jeremiáša m á venovaný čas 17. apr!la t . r. Opäť sa strieda slovo s hudbou jeho skladieb, ako sú
napríklad Vtei'iny v pr írode, Pí s n i čky o
mlčí . . .
Cyklus uzatvára skl adate ľ s t a rše j generácie - VÁCLAV TROJAN (relácia od znie v m áji - presný t erm!n ešte n ic je
urče n ý) . V centre tohto vys ielania je
jeho opera KOL OTOč a ukážky hudby.
ktorá vznikla v spolu práci na filmoch
J. Trnku ( Š paliče k, Cisai'úv slav!k), p esničky k filmu , ktorý vznikol na mot!vy
Kar afiätových Chrobá č ikov, Dychový kvin tet na motlvy n árodných piesni.
Upo zorňu jeme na s pomínané relácie v
nád e ji, že nájdu pochopenie u t ých n aj ·
m en ších poslucháčov hudby, ktorých pro·
s tredn!kmi by ma li byť ich učite li a. Tre ba
však kon š ta tovať aj to, že nie na všet ·
kých školách sa vys ielan ie hudobnej vý·
chovy po č úva , niekde tomu dokonca bránia riadi telia š kô l - v d omnení, že ide
o nar úšlmíe vyu č ova nia. Ten to fakt m a jú
over ený pracovníci detského vysielania a
teda n ie je post ave ný na predpokladoch
č i š peku láciách . V danom pr!pade h r oz!
táto sku točnos ť tým viac, že s a jedná
o čes k ých sk l adateľov . U čite lia ale
h lavne ich pr eds t avení - by s i však mali uv e d omi ť, že !de o j e di neč n é a autentické zaznamenanie osobnost!, ktoré dnes

stoja v popredi celej česko s lovenskej
t vor by pre deti, a že a j c e z č e s k ý c h
s k l ad a t e ľ o v sa vychováva v zťah k
pôvod nej hudobne j tvorbe.

***

K reláciám, ktoré s ú urče n é pre deti
a odzne li v rámci vys ielania pre š koly,
patri aj Rytmický s lovník ( autor M. Martinák, vysielané ll. februára ). Zastavu•
jem sa bližšie pri t ých to hudobných reláciách aj z toho dôvodu, že m álokedy
nájdu ohlas v tl ači, ok r em poslu c h áčov
sl ich recenzenti vš ímajú sporadicky alebo vôbec nie, a pritom plnia dôležitú
vz(lelávaciu úlohu pri výchove tých, na
ktorých by nám malo najviac zá l ežať, ako
na základe bu(lúceho po slu ch á čs keho zá·
·w mia. Že je hudobná vých ova n a v eľmi
nízkom stupni, to Iste nie je tajomst vom.
Chýbajú k valifikovaní učitelia, dobudovaná a uj asn ená koncepcia vzdelávania v
tomt o predme te - a hlavne zápa l i záujem u tých, k torí by m ali byť povolaní.
Preto tým viac t r eb a oce niť s nahu rozhlasu, ktorý s a s naží - i keď nie vždy
11a rovnako kvalitnej úrovni - pripravo~a ť .,zvukové
pomôcky" pre u či te ľov.
~koda, že veľa odvys ielanéh o zapadne do
ar chívov - a zostanú iba prípadne m ag netofónové n ahrávky u tých naj snažive jšich, resp . m etodické lis ty, k toré r ozhlas
vypracúva na pomoc u č it e fom . čo ke by
sa porozmý š ľalo n a vy llani gramoplatne,
na ktorej by napríklad mohli b yť ai už

s prof. Robertom Seholfumom

Interview

••• nestáť bokom

od života
·(Dokončenie

z l. str.):

Mohli by ste, pán profesor, uvlest aj
niektorých spevlikov, ktorl prešli vašou Interpretačnou triedou a úspešne sa
uplatnili vo svetovom hudobnom živote? .
Absolventi mojej triedy sú roz·
tťúse nl po celom svete, ale sú to zväč
ša ešte mladi ľudia, ti najstarši majú
tak okolo 30 rokov. Aj keď ešte nie sú
svetoznámi, jednako sa už uplatňujú

na ved(!clch miestach. Tak napr. Shirley Mason je dnes vynikajúcou anglickou ot·atórnou speváckou, Svajčiarka
Doris Denzlerová je jednou z prvých
sopranistiek opery v Grazi a mohol by
som uviesť aj veľa ďalšieh. Všetkých
svojich žiakov - či už s(! to sprevádzači alebo speváci pri vyučovaní
ustavi čne privádzam do styku so súčasnou hudbou, a to sa v praxi skvele
osvedčilo. Keď mladý speväk nastúpi
angažmän, nemôže očakáv ať, že mu pridelia slávne štandardné úlohy, ako Gllda, Tosca, Rigoletto a pod., lebo t ieto
sú doménou osvedčených umelcov. kto rí v divadle pôsobia už dlhši čas. Nepríjemné, ťažké s(!ča sné diela da jú
vždy sp ievať mladým, začlna júcim spevákom. Speváci vždy začínali svoju
umeleckú dráhu takto a podobn e a,i
sprevádzači. Pt·eto treba mladým ľuďom
stäle opakovať, že sa umelecky presadia
len interpretáciou súčasnej hudby. Veď
byť k dispozicii komponujúcim súčasní
kom - to patri napokon k t ým najkra jšlm umeleckým úlohám.
Ako reaguje u vás priemerné obecenstvo na súčasnú hudbu? Či je to
azda - ako u nás, viac-menej len záležitosť úzkeho kruhu odbornlkov?
- Zdá sa, že Rakúsko sa od Bratislavy v tomto ohľade veľmi nellši a najmä Viedeň je veľmi konzervatívna. Jednoduchý, nezaujatý poslucháč reaguje
na s(!časnú hudbu oveľa lepšie. Vidfm
to na svojich prednáškach. na ľudovej
univerzite, kde ' sa ľudia bez všetkého
vyrovnajtl s hudbou Berga, Schänberga, Weberna, Bartóka, Messiaena, Bouleza, alebo napr. s opernou hudbou Suchoňa a Cikkera. O sú časnú hudbu sa
nezau jímajú obyčajne len takí ľudia,
ktor! majú isté hudobné polovzdelanie
a ktorl sa v snahe prejaviť svoju muzikalitu, rukami aj nohami držia zvukového sveta napr. viedenskej klasiky a
tým si vlastne sami zahatajú cestu k
súčas n!kom. Ak jestvuje konzervativne
obecenstvo, je to predovšetkým také
obecenstvo, ktoré je fudsky príliš pohodlné na to, aby sa vyrovnalo s niečím
novým. To však súvisí s dôležitým psy-

chologickým momentom. Ktorý čl ovek,
ked' už je starší, rád pripusti, že ne jakej veci málo rozumie? Je teda už v
najranejšom veku potrebné viesť deti
k súčasnej hudbe. Keď ma dnes postavia pred samočinný počitač, tak budem
v prvom okamihu tiež šokovaný a zareagujem odmietavo, lebo môj stupeň inteligencie nepripúšťa, aby som povedal,
že týmto technickým záležitostiam vôbec nerozumiem. Ale priemerní ľudia
nechcú pripustiť, že nejakej veci nerozumejú, a keď .Jej nerozumejú, tak ju

- Vo Viedni vyžaduje štúdium spevu
8 rokov - rýchlejšie sa to nedá spraviť ani s najlepšou vôľou. V 5.- 8. roč
niku má u nás spevák možnosť rozhodnúť sa pre návštevu piesňove j triedy
alebo operne;j školy - môže robiť súčasne aj oboje, ale aj tu sú bezpodmienečne potrebné 4 roky štúdia. Je
možné čas výučby podl'a potreby skrátiť,
t. j. kedykoľvek preložiť žiaka do vyššieho ročnlka, ale ukazuje sa, že žiaci
sami o to nemajú nijaký záujem. Starotalianski učitelia spevu by nikdy neboli pripustili, aby ich žiaci boU išli
do zamestnania pred 25.-28. rokom života, lebo práve tol'ko si vyžaduje skutočná konsolidácia hlasu. Je vel'mi nebezpečné, ke ď naši mladí ľudia dnes idú
do angažmán už ako 22-23-roční. Mla dé
hlasy taký nápor nevydržia, po jednom
alebo dvoch rokoch nastane hlasová kriza a hlas predčasne starne. ľ.udské telo však potrebuje na vývoj speváckeho
hlasu čas, orgán speváka sa vyv!ja pomaly a v priemere nemôže byť hotový
skôr. ako v takom 25. roku. To, čo
dnešnl speváci najviac potrebujú, je
trpez l i vosť a zase Jen trp ezlivosť ak,
pravda, majú byť spevácky činn! do vysokého veku, čo je rozhodne možné stač! spomenúť Gigliho, Roswaengeho a
mnoho iných.
Na al<ad('miu pl.'ijímate spevákov s
vzdelaním, alebo prichádzajú ceiiHHn bez prípravy?

pr~•dhe-í. n ým

odmietajú, a v tom spočív a celý prob lém súčasn ej hudby. Kým naša mládež
vyrastá v školách výhradne so zvukm i
starej hudby a kým v nej už v školsk;' ch laviciach nevyklíči vzťa h k súčasnej hudbe, dovtedy budeme vychovávať vždy len obecenstvo, ktoré súčasnýCh skladäteľov odmieta. Vo Zvuze
rakúskych skladateľov sme nedávno založili aj sekciu hudobnej výchovy a v
nej sa zamel'iavame celkom intenz!vne
na odstránenie spomenutých nedostatkov. V prvom rade sa pousilujeme zadováži ť pre všetky nástroje čl už
ľudové alebo umelecké - nové inštruktívne diela, ktoré by žiakov už od prvého roku vyučovania privádzali do styku
so súčasnou hudbou. Cesta k súčasné
mu sa musí začať už v mladosti. Ukázal nám to okrem iných aj Kodály v
Maďarsku, potvrdili to mnohé americké
experimenty a môžeme sa oprieť aj o
priekopnfcke poznatky Japoncov.
Vráťme sa ešte raz k problému výchovy spevákov. Speváci začínajú svoje
hlasovo-technické školenie vlastne vo
veku, v ktorom inštrumentalisti svoje
štúdium končia. Pri budovani hlasového
orgänu musia prejsť stárou hudbou,
ktorá je jednoduchšia, nie je predsa
mysliteľné, aby ihneď v počiatkoch spie-

- Kým u inštrumentalistov, samozrejme.
požadujeme
zodpovedaj(!ce
predbe:i. né vzde lanie, u spevákov je to
o niečo ťažšie - niekedy prichádzajú
aj úpln! začiatočn!ci, od ktorých nemôžeme nič žiadať. Nie je nijakým tajomstvom, že dobrí učitelia spevu sú na
celom svete pomerne vzácni a možno
teda pochopiť, keď taký učiteľ spevu
dlí prednosť úplnému zaciatocn!kovi
pred žiakom, ktorý sa už predtým inde
uč il zle. Výchova spevákov má svoje
zvláiitnos tf a vždy bude problematick'fl . .
V akom veku sa u vás SllCváci najčastejš ie z a čínajú š koliť?

Spcvlícke š kolenie s profesionálnym zameraním by sa nemalo začať
pred 1,7.-18. rokom. Adept spevu by
však už predtým mal prejsť dôkladnou
hudobnou výchovou. V tom ohl'ade sú
príkladnl Američania, ktorých medzi
svojim! žiakmi mám vždy značný počet. Aj keď v mnohých prípadoch začínajú študovať spev až u nás vo
Viedni, prichádzajú k nám všetci už
skvele hudobne pripraven!. Americké
štipendium dostanú totiž bez výnimky
len t!, ktorí už sú výbornými klaviristami a ovládajú aj hudobnú teóriu. Mno hl z nich začlnajú š tudovať spev ako
výbornl s láčikári a lebo dychári. Z takýchto ľudi t eda budú ideálni, perfektní speváci so všeobecným hudobným
vzdelan!m, aké mojim kraj anom väčši
nou chýba.

intonačná spoľahlivosť.

spomínané relácie z Rytmického slovníka, alebo skladby na počúvanie od slovenských a českých autorov (veľmi
chýbajú napríklad skladbičky pre materské školy) ... V danom prípade však môžeme, žia!', iba konštatovať a navrhovať.
Realizácia závisí od kompetentných.

***

ĽUDSK-st HLAS na koncertnom pódiu relácia odznela ll. februán na čS. L,
autor Vl. člžik. Nie j e to náhodne vybraný program, skôr pozoruhodný tým,
že odznel v rámci Štúdia mladých, ktoré
hl'adá zrejme nové formy präce, aké sa
neda jú realizovať v priamom prenose z
koncertnej siene. Vývoj koncertnej vokálnej hudby odznel v precízne vypracovaných ukážkach textových i hudobných
(treba sl uve domiť veľkú rozl'ahlosť dane j témy). To, čo na relácii vadilo, je
skôr balancovanie od európskeho širokého záberu cez novšiu českú a slovenskú
tvorbu. Lepšie by v danom pripade bolo
l pre autora, keby sa mohol pohybovať
na užšom poli (napríklad slovenskej hudby) - alebo potom zostať iba na európskej pôde. Opäť - relácia pre mladých,
aj keď vyššieho vekového stupňa. Otázne
už je, či práve na spomlnanom vysielacom okruhu mala relácia dostatočný počet slovenských poslucháčov ak vyjmem niekoľkých nadšencov, ktorí si zaujímavé programy "zaškrtávajú" a pravide lne sledujú.
~uy-

vali modernu. Ná zvládnutie všetkých
štýlov, vrátane najnovšej hudby, majú
t eda pomerne málo čas u. Zaujimalo by
nás, ako dlho študujú s peváci v Rakúsku.

Z numma bratislavských opemých
predstavení koncom januára a v prvej
polovici februára zasluhu je pozornosť už
vyše stá repríza Verdiho Nabucca (9. februára). Predstavili sa v n~j dvaja poprední sólisti košického SD basista
L. Neshyba v úlohe Zachariáša a barytonista M. Hájek v t it ulnej úlohe. Kým
Neshyba, z častého bratislavského účin
kovania už známy ako mäkký, v podstate lyl'ický bas veľkého rozsahu a objemného tónu opäť zauja l. svojou (v porovnani s Malachovským alebo Kyzlinkom) lyrizujúcou koncepciou tejto postaskve iP
vy a v náročnosti polohy
odspievaným "proroctvom". Há jek potvr·
di! moje konštatovania z Košic, že mu
oveľa viac sedia úlohy veristické, v ktorých môže bez obmedzovania upl atňovať
svoj bohatý materiáL - Jeho Nabuccovi
chýbala kultúra tónu, väčšia kantiléna,

Aj ,ieho výrazové
prostriedky sú skôr z arzenálu Scarpiu.
než z oblasti vhodnej pre charakterizovanie verdiovských, hoci aj dramaticky exponovaných hrdinov. V úlohe Ismaela sa
prvýkrát predstavil nový tenor ista opery
SND Arnold Judt. Potvrdil zdravý fundament svojho dramatického t enoru, impo nujúcu spevácku dravosť i veľké farebné
dimenzie. Priliš veľké dynamické rozdiely medzi tmavými dramatickými tónmi
a niekedy až prisvetlými pianami pomôže
iste odstrániť väčšia javisková skúsenosť.
Na úrovni svojich štandardne dobrých
výkonov spievala Abigail M. česányiovú
(tentokrát suverénna i v obtiažnych koloratúrach, pl'i e čiacich sa jej dramatickému naturelu) a Fenenu M. Nitranová.

***
Košické Štátne divadlo uviedlo 7. februára premiéru Schubert - Bertého operety Dom u troch dievča tie k. Zmienka
o špecifickej problematike tohto naštudovania objavuje sa v Opernom zápisníku
jednal< preto, že ŠD Košice pestuje výl u čne
klasickú operetu, vyžadujúcu v
hlav ných postavách dostatočne školené
..operné" hlasy, jednak preto, že v týchto
predstaveniach je v prevažnej miere angažovaný košický operný súbor. Opereta vyžaduje, samozrejme. aj typove a herecky schopnú - dvojicu mloclokomik subreta. Tli košické divadlo má v L. Pa-

Aký je váš názor ita hlasové št<olenle
detí pred mutáciou?

v tejto oblasti je t iež potrebná
rev!zia všeobecnej mienky.· Rôzni vedci
totiž jednoznačne zistili,· že dieťa vo ve·
ku asi troch mesiacov už disponuje vyše dvo joktávovým hlasovým rozsahom.
Avšak v priebehu ďalšieh rokov života
d ieťa nespieva, ale len imituje reč dospelých, a tak tento rozsah zakrnie na
normálny hlasový rozsah, aký použtvame pri reči. Výučba spevu by sa·vlastne mala začäť tam, kde di eťa' už bolo
vo veku troch-štyroch mesiacov. Som
presved čený, že školenie spevákov by
bolo podstatne ľahšie a inal! by sme
oveľa viac dobrých hlasov, keby hlasová
výchova bola systematicky a súvisle
robená od dieťaťa v kollske. V súvise s tým by som však rád spomenul
ešte ď a lšie vedecké zistenia, za ktoré
vďačíme Pražanov! Karlovi Pechov!. V
krátkosti ich zhrniem asi t akto: V mozgovej kôre máme dve centrá - jedno
akustické a jedno optické. Kým optické
centrum je pre okamžité deje, pre
okamžité vystihnutie, akustické je pre
dlhšie trvajúce' situácie. Jedno zodpovedá obrazu, ktorý vnímame okamžite, druhé zvuku, ktorý predstavuje
dlhšie trvajúci jav. Psychické výkony
č loveka s ú ideálne vtedy, keď obe centrá - akustické aj optické - sú v
rovnováhe. Ovplyvňovanie akustickým
prvkom, t.j. v ideálnom prlpade najkrajšou hudbou, melódiami, harmóniami,
rytmami, formuje mozog celkom zásadne v s mere časo vej dispozície. V dôs ledku toho je úplne jasné to, čo doteraz vždy potvrdzoval aj Kodályov systém v Maďarsku: hudobne školen! žiaci
sa v normálnej škole oveľa lepšie učia.
ako tl druh1. Nie sú to deti, ktoré sa
u čia hra ť, sp ievať a pod., ale také, ktorých akustické schopnosti sú trénované
hudbou, čo značí , že sú škole né v ča 
sovej dispozícii.
Al<á je sústava hudobného školstva v
Rakúsku?
- Máme tri hudobné akadémie - vo
Viedni, v Salzburgu a v Grazi. Hoci
všetky už tet·az vlastne maj ú platnosť
vysokých škôl, viedenská akadémia má
v dohľadnom čase dostať aj štat(!t vy- ·
sokej školy. Okrem toho m áme celý rad
konzervatóri! a nespočetné hudobné
š koly, roztrúsené po všetkýéh rakllskych mes tách a m estečká~. Korutánsko
napr. už má obrovskú, široko rozvetvenú sústavu hudobných škôl, ktorá
preniká až do najmenších osád a ostatné spolkové kraje t iež pripravujú také
siete hudobných škôl. Ak sa to nepodarí
uskutočniť tak rýchlo, ako by sme chceli, bude to predovšetkým preto, že nemáme dosť kvalifikovaných učiteľov.
Každým rokom je u nás totiž taká situácia, že určitý počet deti nemožno do
hudobných škôl prijať pre nedostatok
uč ite ľo v. Rovnaký problém máme aj na
hudobnej akadémii - veľmi dlho sme
u nás zanedbávali výchovu učiteľského
doras tu od najjednoduchšej po najvyš~
šiu úroveň. Teraz, keď sme si túto chybu uvedomili, pokúšame sa ju napraviť
a d o h oniť to.
Zhovárala sa: Dr. Ljuba Makovickii

čaj ovi a predovšetkým v šarmantnej, vtip·
nej a pohyblivej B. Hanákovej. Hol'Šie
je to s obsadením hlasove najnáro čnej
ších úloh. O hlasove prvotriedne prima• .
<lony nemalo toto divadlo nikdy núdzu,
či si už spomenieme z prvých povojnových l'Okov ~ G. Veclovú, na zlatú éru
A. Polákovej, alebo na niektoré kreácie
E. Šmálikovej v posledných sezónach. Pre
maximálne využitie v personálne oklieštenom (n ajmä v dámskej časti) ensembll
v operných predstaveniach, objavuje sa
šmáliková v operetných inscenáciách čo
raz zriédkavejšie. K. šošoková (Hanlčka)
ju, ž iaľ, pri všetkých svojich prednostiach hereckých spevácky nemôže nahra•
diť. V odbore prvého operetného tenoristu nemalo síce ŠD nikdy výraznú umeleckú osobnosť, v "milovníckych" úlohách sa vždy striedali prví operní teno·
risti. V poslednej košickej operetnej inscenácii prekvapil dobrým speváckym výlwnom St. Mar ti š (Schubert). Jeho neveľký, ale pekne zafarbený tenor, priponínajúci miestami nebohého I. Jakubka
sa, zdá sa, už zbavil kŕčovitosti tvorenia
tónu a hlasovej maniéry. Martišov výkon (spolu s Pa čajom a Hanákovou) je
jedným z mála svetlých bodov tejto vycukrovanej, ale nekorenenej a neopaprikovanej (je to už v sentimentálne lyrizujúcom librete ) inscenácie.

Jaroslav Blaho

/

Nevyužitá
príležitosť

na stránka veci , ktor ú musíme
< obr.a ť
na vedomie. Ko ši ck~
s pevoh ra za to nemôže. Dru-·
hou s t r ánkotl veci je ale to,
7,p košická spevohra (a .každé
i né d ivadlo) pri svojom ro zhod nutí in sc enova l~ tento ume lecký gýč muse lo zváž i ť všet ky ná·sJedky, ktoré vy plý vajú z
poskytovania take jto zá bavy
svojmu obecenstvu a z vplyvu
na jeho ume lecký vku s a úctu
k umele ckým hod notám. čo
povie na t akýto prístup l<
Schubertovmu die lu tá časť
hu dobného obecenstva. -·ktor <!
pozná Schubertúvo d ielo v je originá lnycr.
ho skuto čn.ých
hodnotách? Môze sa prit om
t.abávat'? Možno predlož i ť obece nstvu
sku to.čné
hod noty
Sch.uber tovho d iela: keď sa
možno po prvýkrát s jeho d ie lom stretne v Lakcjto pokri venej podob e na scéne š D?
!< to sa vii žnc~ zaoberá výc hovou n<Ísho obecr•nslva k chápan iu skutočnýc·h h~d nôi- hudob ného umenia ( vo všetkých
jeho oblas tiach od ľudove j

·.'j

Zd en e l\ I<ošler, pre ds tav i te ľ
vysoke.i úrovne č e sk ej dirigentskej školy, patrí v galérií
ho s ťujúcich ume lcov na pódiu
SF k t ým n ajprí ťažlivejším.
Bvzpro s t r ednos ľ podan ia, tvo·
r ivá in venc ia snú bi sa v jeho
unw leckom nature li s vynika·
júcou poh otovo sťo u , hudobnou
pr e d s tav i v osťou a j edi nečnou
pamHt:oq. Na dvoj ici koncertov
;j u 6. ť ebn.1 úra jeho umelecké
vl ast nosti prešli neo bvyklou
z n ťužk á va .jú cou s kúškou , prič om u každého čí s la pr ogramu
z celkom iných príči n.
Nie cel~om rozvážne kopcipované proporcie prerniérovaného symfon ického obrazu Ernest o Che Guevara od Svatopluka Havelku stavali Ko šler a
p red náročný problém .vytvori ť
dielu t akú dynamickú ,. formu,
ktorá by bola s chop ná p reklenú ť niel<toré nedostat ky diela.
Ukázalo sa však, že i Košler ov ·
talent má svoje prirod zené .
h ranice . Ani jeho nespomé muzikant ské kva lity nestačili k
' p re sve dči ve j šej
interpretácii
'
Havelkovho díela.
SpÔsob prľstupu francú zskeho
hu slistu Ivry Gitlisa k in ter·
pretácii · KÓncertú pre husle a
orchest er D dur op. 35 od- P. L
Cajkovského nú til zas Košle~
ra vybičov ať d o značnej miery ,
sv oj1,1 pohotovo sť na jmä vo finá ľne j ča~s ti. Po Entremontovóm pod an! č aj kovského klavírneho koncertu, k toré azda
až
miestami
prekra čovalo
únosnú mieru up l éjtňovania romantického výrazu, <;iit lís re p rezen t uje p resne op ač ný p ~o 
t ipól tohto prístupu. Nem ôžeme p ove da ť, že n ie j e schop ný
vnúto r ne
zaang ažovanejšieho
p re j avu. ale j eho h ra vzbud zu ..
je dojem. že -zámerne okliešf u je zo svojho výrazu akýkoľ 
vek p rejav citu, plasticke jše:
l«mti.lény a s ú st r eďuje sa pre dovšetkým na .hravé zdohiva nir
t ech nických
úskalí sk lad by.
Áno, j e v p rvo m r ade virtuó -.
zom. Ve ľk é ' technické predpok lády zviedli ho však, na jmli
vo finále, R · 1!tlkému · preexpo - '
· novaniu tempa, že sluchom nebo lo možné u ž postrehnú ť zreteľJ~ost:
-jHclnotlivých Lónov.
Ce lko ve jeho · podani e char ak. terizova l akýsi chva t, č ím sa mozre jme, s trácali ve ľk é oblúky s voje napät ie a presvedč i 
yosť. Sk L
on k vir tuozite pr i_v ied ol Gitlisa i pri reprod uk ova ní 2. čast i k vyslovenému
odohrávaniu a k chápaniu tohto úseku iba ako oddychového
miesta k nástup u technicky
exponovane jšieho f in úle.
Košler za takýchto oko lností mal ve ľmi s ťažen ú úlohu.
Nielenže muse l udržať pokope
orcheste r v neúm er ne zve li č e
ných tempách, ale i celkový
výraz orchestra p r ispô s obiť sólistovej koncepcii: I keď azda
č o možno na,jviac tlmil romantíz.u júce tendenc ie svojho výra zu, pred sa len pri všet ke j
snahe po asket i č nosti nedoká za l úplne zat l ačiť do úzadia
svoju individ ualitu.
Záverečné Mozartova Divert imen te B du r ( Kochel 287)
pri v ~etkej s vojej n áročnosti
s talo sa v podmienkach tohto
koncertu Jed inou skladbou, kde
mohol dirigen t s naj lepším výs ledkom využ i ť svoj zmysel
pre u š ľ achtilú a vyváženú . k rásu klasickej partitúry za vý datné ho uplatnenia svojej bo hatej
i nterpr etač n e - tvorivej
inv encľe.

značne aj náladu p ublika, na jmä v pr vej polovi.ci progr.ainu .
1 Je zlou vizitkou .·P.i"e orgánizétorov a najmä zainter~sova
ných pracovníkov Domu od·
borov, že také to poduj atie od kázal i na · malú prehriatu sá lu
so zlým ak u·s tickým pozadím
a nedokázali vym e niť nedos t atočn e
nalade ný a značn e
1
,. vyhratý " nást ro j za lepší vo
V eľ ke j sále DO.
Postupnou .,aklimatizáciou",
zápasom
týmito obj ektívnymi ťažko sťami bo l poznačený
interpret ov výkon hlavne d o
prestávky.
Händ lov a
Suita
g moll nies la znaky nedo statočne j umelcove j koncentrácie,
"zoznamovania sa " so zvuka ·
vými
možnosťami
nústroju
Popri obča sn ých technických
chybách sa vyzna čoval a tem povou a rytmickou nevyrovna ·
no sťou. hlavne v rýchle jších okrajových č a stia ch . V
Beethovenovi (Sonáta e moll
op. 90) sa spomínané n'é d os.
t atky miestami ešt e vypuk le jšie : prejavili a mali vply~
na jmä na koncepciu pr ve j č a s 
ti. Na jej dostatočnú neujas n enosť v zámere, v pr edstave
celku po ukazovali niektoré !Íelog jcké agog ické a dyn8mické
zmeny, ktoré prot irečili for movej výstavbe. členen iu ča s
t í. Dobre sa skončil a dru hlí
č a s ť, ktor ú spo lu so Sarabandou z pred chádzajúcej S..Jity
bola svetlou strá nkou prvej
polo vice vystúpenia. NH záver
odzn Pia Barkarola op. 60 F .
Chopina - pos tráda júca však
pot rebné zvu kové kúzlo a pa t t·ičnú uvoľn e n o sť , plastické vypr acovanie detailov v mel odickom veden! hlasov. To na . koniec ani umelcovi " vy bitá"
diskantová po loha nástroja ne
mohla poskytn úť. Pravd epo dobne zámer z vý razni ť plynu ·
! osť a jednotu celk u na ú kor
detailu a náležit ého kontrustu
sa ukáza l ne pr e sv e d či v ý m .
Debus syho skladba Ostrov
radosti
n aznač ila pods tatné
zlepšenie. ·s ustred enejš! prístu.p a správny odhad zvu ka··
vo- výrazových možnos tí k laví·
r u bo l podopretý a j tech ni ckým zvlád nu tím diela. Skutôč
n ým zážitkom sa stal um e lcov
výkon v Sonáte rusti ~e od
Eugena· S u ch oňa . Iv an Palovii'
bol tu naozaj "doma " a potvr di l spo lu s poda ním M ~rti n -..
é e ko~ýéJl,.;(l.sti n a ti . že jeho in
l c rpret~;čnou d oménou j e hla v
ne h tídb a 20.· st oro č i a . · Pre ·
sve d čivý a muzikant sk y plno··
krvný prednes obid voch• telierbo l d ostatočn e zado sťu č i n en í m
za prvú čas ť koncer t u. Zn iesol vysoké i n te rp retač né kr itériá a vynútil si u vďač n ého
a p očet n é ho pub lí k ~ príd avok
( Debussy
Prelúdhnn)
\\iacnásob ný potlesk.
O. Havránek

-v č -

Problémom
nástroj
· Meno mladého s lovenského
k lavirist u Ivana Palovi č a širší
okruh návštevníkov koncertov
v Žiline s koro nepozná. U tých
najzainter esovanejších však ho
p red chád zala povesť znamenitého
interpreta
n iekoľkých
koncer tov so SF (Bartók, Cikker ), a preto sa so záu jmom
očakávalo jeho premiérové vyst úpenie v tomto meste v i·ámci III. koncertu Prehliadky
s lovenského Iwncertného umenia. Celovečerný recitál sa
usk utočnil 11. I. 1970 v Male j
sále Domu odborov v Žiline.
Treba však hn e ď ú vodom poukázať na n ieko ľk o organizač 
ných nedostatkov, k toré v
ovp}yvnill
pod stu l ne j miere
n ie len
sólistov vý.kon, ale

l

s

Celkom
zbytočná

úvaha?
Bolo by, mys lím, nosením
dreva do lesa, rozpisovať sa o
umelecke j ( ne ) hodnote oper ety Hein richa Ber tého Dom u
t r och d ie včati e k, pri ktorej sa
Fran z Schubert uvád za ako
spoluau tor . Hudobná kr it ika u ~
niekoľko
desiatok rokov nespočetn ekrát napísala, že ide
o h udobný gýč s použitím a
zneu žitím originá lne vysoko
hodnotných skladieb Fŕanza
Schuberta r oz li čných hud obných žánrov, o d jeho originálnych piesní až po úpravu ú r yvk u z jeho Symfónie h mo ll Nedo končene j . A nečíta la som
d oteraz nik de, že by sa niekto
bol pokúsil zmeni ť tento názor. R. Skfepek v programo vom bulletine št. divadla v Koši-ciach k premiére te jto ope~
r ety 7_. fe br uár a 1970 síce napísa l: ,.A čo by na t oto všetko
dnes pove<lal sám Franz Sch ubert'/ ·Pri jeho známom zmys le
p re h!Jmor by sa celkom iste
úprimne zabával s nami ... "
Prot i tomut o názor u možno
rovnako po st aviť pred poklad ,
že prf svojej známej ume lecke j poctivosti a· p r.i nedostatk u zmyslu pre umelecký kšeft
by F..; Schuber t bol nad tým
všetkým zaplakal. Ide t u totiž
o n ie každodenný prípad "aktualizácie " alebo
adaptá cie
jedne j cudzej sk lad by (para fráza, , baletná r ealizácia, potpourri. i nter preta č ná realizii cia a pod.), ale o t r ansfor máciu celého d iela ;jednél;w sk ladateľa na pozadí jeho skresleného životop.isu. Tot o. je jed-

Dom u t r och

Bertého

dtevčat íek v Ko.~i

opereta

ciach . S. Mar tiš ( Sch ubert)
a K. Sošoková (I-I anič ka)

piesne až po najväčš i e vokálno-symfq nícké skl~dby, nevyníma júc ani " ľahkú múzu " ),
ten sa musí 7-arnys l ieť nad
tý m, čo. všetko predk la dáme
tomuto.. obecenstvu ; klenoty
všetkých hudobných
kultú,r
sveta celého radu s toro čí , sú-..
čas n e s ich vkusnou i nevkus nou . deformáciou. Viem s a po baviť. nad vkusnou karikatú·
rou Be·e thovenovej IX. symfó nie v., spo ločnosti, k t orá po·
zná j eho sk utočn ú umeleckú
hod notu. Ale rozho dne treba
p r o t estova ť proti jej cleťortnú·.
c·ii pred obecPns l vom , ktoré jU
pozná. s n<:íd' prvý raz len v ta ke..jto fie forrp.ác.li. Som zainte ..
·r.esbv·ailii na hudobne j výchove
mládeže. ktore,i o inscenácii
H. Bertého operety Dom u
t ro ch di ~včatiek v šp v Košiciách musím povedať Jen to ľ 
k o, že ide o gýč, ktor ého insc ená Ľi a . môže síce b yť nad biehaním nevkusu . obecenst va
z , kasových dôvod ov, · ale rozho dne z hľadiska výchovného
bo l to nesprávny dramatur gický kroJe Možno pri d ne~
ných rozvik laných kr itériácl':
hod noten~a umelecké.h o diela j e.
tcít o tnoja úvaha Gelkom zby . tb'čná. ,Ale um~leckú výchovu
nášho obecenstva potom treba
z ver iť ekonómom.
Odhliadnim e
od všetký ch
umeleck o - ideový ch výhrad a
sústreďme sa na vlastn ú inscenácit). Možno p ráve z úcty
. k F. ScJ:tubertovi režisérka
l Drahomír a
Bargarová v ied l<
celú inscenáciu s prihliadnutím
k možnostiam a nu.tnostiam
operetného žánru ve ľmi vku sne až d ecen tne. Jej snahu
urp.ocnila vzdušná scéna Lad is lava šestinu a kostýmy Štef án ie J urášove j a. h. v jemnÝ.ch
past el_ových farbách, rovnáko
ako nenápadná síce, ale adekvátna choreo grafia Hany Machovej · a. h. Ži aľ , aj premié· ,
rové obecenstvo v.iac rea.govalo na časti zábavné : ná v tipy
Gejz u Spišiaka ako Kristiána
Tschäl!a, na každý výstup Boženy Hanákovej ako Lucie
Grisíovej a nu pre špurácky
d ialekt domovélfo komparzu c;~
sentimentálne sc.é ny ( G. Spi·
šák a n. Kustt·ová ). Stan is lav
Mart iš vy tvoril postavu Fran za Schuberta vhod nou maskou,
solídnym operetným spevác kym výkonom, menej mož no
poc hvá-liť u ž j eho interpretáciu
origi nálnej Schubertovej piesne. Nespokojnosť: · V te jto oblasti . sa lepš ie dar ilo tak La·
dislav ov i
Pačaj ovi
(Fra nz
Schober ), Karolovi Marečk o vi
(Vogl ), ale najmä A. Hucíkovi
(potulný Splovák ). Aj o' výkonoch ostatných · sólistov možno sa vysloviť s. uspoko j en ím.
Komorne obsa\l.er1ý orchloster
pod taktovkou š t efana Gaj doša podal vyl'ovna ný výkon,
miestami obs taral
d ecentný
spri evod
k s<:hube rtovský m
melódiám na scéne, inokedy

l

vyvolal dojem rev uálneho orchestra. ·· ··
·'
Z ·hľa di s ka operet ného u menia · ide o . celkom· s olíd nu inscenáciu, čo môže by ť výs lmlk om snahy inscenátor ov po
lmmpromise medzi neumeleclmu p redlohou a úctou k
Schubertovmu umeniu .
Mária Potemrová

Detský rok
a Slniečko ·
Zameran ie . činnosti mes lských umeleckých dets kých
súborov charak terizuje ne u st~ 
le snaha po hľa daní nových,
mnohokr át do stat o čne neoverených exper imen tá lnych forier_n prejavu,
dramaturgie,
ktor á síce nie vždy vytísti
úspešne vo vyššiu kvalit u. al 0
je nevyh nut n ým rizikom. k to ..
ré treba p odstúpi ť, ak sa má
niečo nového na t omto úseku
dos i ah nuť.
Detský sú bor Sl nie čko p ri úst rednom dome
det í a m ládei:e Klementa Gott·
waJda v ~r a tisl av e svojím me ·
todickým, a reprézentatlv nyJr,
zameraním n utne m usel stiif
na čé'ie týcht o snažení. čo vysv e tľuj e i pomerne š irok ý re·
pertoárový rozptyl jeho ~kcií
Neraz . určujú c i m fak torom výber u·· tematiky i for iem jej
stvár1wnia boli neraz za vlasy
pritiahnu té mimoes le tické mo menty, pre ktoré bolo sk utoč 
ne ťažkým oriešk om ná j sť nH
náležitej u melecke j
úrovni
prilie.twvú f ormu.
Azda i preto si v sú časnost i
vybralo umele cké veden ie za
cie ľ renesanciu d ets kého folk lórneho prejavu a pre s vo j
premiérový p rogr am (ktor ý sa
pre rozlič né okolnosti presunul z novembra až na za č i ato k
nového k alendárneho roku na 27. januára ) na Novej scéne pripravilo pásmo spevu .
tanca, hud by a detských radovánok v jednotlivých ročných
obdobiach od Ľu by Pav l ov ič o~
vej s názvom Detský t.•ok. Ne dávnp sa objavilo na gramofó novom trhu podob né pásmo
J. Fin·kaša, takisto s hudbou
B. Ur banca a totožným názvom, ktoré v~ak mierou štylizo vunosti a dokona lost i vo
veľ kej miere postrád a práve
b ezp ros trednosť
orig inálne j
pr edlohy, kt,o~á podnietila jeho vznik V porovnaní s g ra·monahr'ávkou súbor S l niečko
ne dosahu je síc~ t aku vysokú
mieru profesionálnej dokonalosti ako in terpreti na platni,
ale · ovefa úspešne jšie sa mu
podarilo prib líž i ť a vys tihn úť
(uzda jedine s výnimkou dramatickej zložky ) bezprostred ný, o pt imist ický, radost ný svet
dedinských det !. Malí interpreti pod pedagogickým vedením
naštudovali
v
j ednotlivých
zložkách spolu cca hodinový
pr ogr'am. Nevyhli \ sa u r č ite j
miere štylizovanost~. no zväč
ša sa im podarilo n e zo trieť p e ľ
č arovného
pôvabu f ol klóru.
Veľkú zásluhu na t om mala
detská inštr umen tálna skupina
(pr ipr avila j u Elena šarayová).
ktorá s pr evá.dzala vo fo r me ka ·
pely všet ky vyst úpenia spevákov, ta nečníkov priamo na javisku, bez pultov, tak ako a J
jej originálny vzor na dedine.
Pekným držaním tela, techn ickou p ohotovosťou, širokým záber om do palety detských ľu ·
d ových tanečných prvkov vy ·
n ikol taneč ný súbor chlapcov
i dievčat, ktorý p ripravila Ire na Pavlitová s hosťu júci m Jú( Iius om An t alíkom. N i ekoľko 
-l ro čn á syst ematick á práca a v
porovnaní s nedávnou minulosťou očividné zlepšenie vy·
kazuj e z r oka na rok spevácky súbor pod vedením Petr a
Hrad ila. Vypracovaný. nenásílný kultivovaný p rejav, čistá
intonácia, muzikálne sólové vystúpenia, komorné ensembly
(i pri tro chu menšej pohotovosti v pohybových akciách) ,
stali sa j edným z pilierov tohto s kutočne pútavého, úsmev
vyvolávajúceho programu, k tor ého r eži jné riešenie vypracova la Etela Balgová. Tento nad ča sový progr am hodi sa ku
akejkoľvek pr íležitosti a predovšetkým i pre záj azd do zahraničia, ktor ý by bol skvelou
uk ážkou nielen výsledkov prflce súboru, ale i boha tého nevy če rp ate ľn é ho žried la s lovens kého folklóru.
S l niečko
tak dokázalo. že
svoj kmeňový reper toár môže
budovať nielen experiment ujúci mi for mami súčasnej tema tiky a p~oblematll<y,
t
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Brnenská inscenl.uia Bizel u·
ve,i Carrmm. Dani e!(t Su ru u·
vá v tit ulneJ posruue, Jii't
Olei11íčelc ako don .José
·
Sn ímk a ; H Sedláček

,. oprašovanim" stáročiami zivene j s tudnice .ľu d ových zvykov, tancov, hier, r iekaniek a
s pevov. I keď azda v h ľadai1 i
re prod u kčných fo riem tvorivf,
invencia nevyčerpala všetky
možnosti, n ajväčší klad pásma
muslme v idie ť v schopnos ti ~
ve den ia súboru u držu ť a rozn i eti ť
u . ma lýcb interpretov
iskru snahy po zachovaní svieže j or igina lity pútavého opti ~
mizmu a pre svedčivost i ľudo 
vého pre javu.
-vk -

Nová
Hltvelkova

skladba v SF
Heroické postavy prlvržen cov r evolúcie podnecuj ú neu stále sympatie a rozlet flmtázie tvorivých umelcov.
Hrdinský č i n jedinca či ná ·
roda inšpiru j e t vorcov umele ckých diel nielen v ich vlasti,
ate neraz i vo veľmi vzdialených _ kra jinách. Postavy hrdinov nadobúda j ú v takomto po nlma n C často n adnár odnú, všeľudskÚ '" pl.atnosť.. . Ich t ragické
osudy; zása'd ný, ·nefrompromisný postoj majú neraz spoloč 
ného me ŕ10:v a te ľ a a'' ·st ávajú sa
aktuáln,y;!PJ i s úč a ;;;ue na mnohýc~ , mi·ést*ch zem.t\gu\e. .
v-taký.chto súv.i;;jostiach tre ba nánJ - chápať i viaceré pod nety kJ.i: vzniku. synj,fqnického
o brazu , Er ne sto Che Guevara
od Svatopluka Havelku. Dielo
vzniklo z podnetu vedenia Slóvenskej · filharmónie, ktorá pri
. príležitosti· svo jho d vadsaťroč
ného j u~ilea zaviazala viacerými obj edryávkami s kl adateľo v k
tvor be 'nových pôvodných diel.
Havelka, reprezen t ant strednej če~kej :skladatel'ske j g enerácie,. na('r táva portrét veľké 
ho h rdi-nu kubánske j revolúcie
pomocou pomerne zau jímavej
k omqinácie aleatoriky s t ra dičnými
postu pmi.
Pomerne
významným· momen tom v celkovej kOJ1cepcii di ela j e rozvíj anie a priebeh dynamickej
formy. Havelkovi sa pod arilo
síce vyt:vpri ť sché mu, ktorú
možno Po sti h n úť sluchom, ale
jej riešen ie a rozvíjanie nie j e
schopné uspo kojiť a na jmä
presve d č i ť diváka .
Po čist o aleatorick om úvode, ktorého použit ie poskytuje
· viacer o
možností
výk ladu
( pre dpok ladám totiž. že autor
používa tút o t echniku zámerne, funkčne , na vyjad ren ie určitého konkrét neho obsa hu, a
nie ako manieru), v kt orom
sa kon)bináciou p rechádza po st upne u ž k vyložen e trad i č
ne rieše nému rozvíjaniu hudobného prúdu nad ostinátnym
pohybom v hlboký ch polohách
najmä s l á č iko vý ch nástro jov
Takýto ·spôsob budova nia gra dácii navodzuj e nám a tmo sféru niektorých šost;a kov i čových
symfónií.
K
n a j š ťastne jším
par t iám d iel a patti záverečný
úsek, k de zaznieva citácia
úryvku Inter nacionály, Táto v
kontexte celého diela práve
spôsobom svojho. štylizovania
má pr iam symbolický, jedno·
z na č ný· význam.
V s úvislosti s novým Havel kovým dielom vynár a sa starý
známy, problém - p roblém súvzťažno st i obsahu a formy. V
symfonickom obraze je rad
pozor uhodne a úspešne riešen ých úSekov ; chýba im všaH
pod ľa môjho názor u celostný
n a dh ľad, k torý by ich presv e dčivej ši e a ú činne j š ie sklbil.
•ČV •

. Zvláštnu pozornosť, ktorá sa odrazila aj v dobrej návštevnosti, si
ztskal koncert Symfonického orchestra česko slovenského rozhlasu v
Bratislave 8. II. 1970, jednak hosťovaním výt•aznej č eskoslovenskej dirigentskej osobnosti, Bohumíra Lišku, najmä však premiérovaním novej slovenskej skladby. Po IV. ~ymfónii Jeana Sibelia po prvýk rát odznela kantáta Ju raja Hatrika Domov sú ruky, na ktorých smieš plaka ť.
pre recitátora (ľ.. Ozábal), tenor sólo (dr. G. Papp), miešaný zbor
(Spevácky zbor v Bratislave, zbormajster J. M. Dobrodinský) a ve ľk ý
orchester, na rovnomennú báseií Miroslava Vál ka zo zbierky Pd ťažl i 
vosť. Reakcie na Hatríkovo dielo sú mnohostrunné: okrem konštatovania pozitív kladú aj otázniky, nielen na konto autorské, ale aj žánr u, venti(ujú všeobecné tvorivé a kompozičné problémy. Preto okrem
hlas u kl'itika, dávame slovo aj autorovi.

minulých dňoch sme boli svedkami premiéry najnovšieho diela
Juraja Hatríka - kant áty Domuv sú ruky, na ktorých smieš plakať. Skladba samotná sa stala zdrojom úvah i polemík, čo je nakoniec
vždy znakom pozoruhodného umeleckého diela. čo bolo príčinou , :t.e sa
sk l a da te ľ obráti l k žCmru. ktorý bo l
v nedávne j minulosti z oboch strán
proskribovaný? Aké postavenie zaujíma v kon texte sk l adateľove j tvor by? Ju raj Hatrík vstupu je medzi
skla dateľské rady v čase , ked' ua
Slovensku už výrazne prebieha nadväzovanie s tykov so svetovým hudobným dianím. Pt·ed Hatríkom teda
nestála len úloha osvo j iť si výdobytky s účasného hudobného preja . vu, ale potreba ich podm anenia a
svojského stvárnenia. Preto jeho
cesta sa u berá smerom k u skutoč
nen iu toho svojského stvárnenia, k
určitej osobnej i nadosobnej syntéze.
Kantáta Domov s ú ruky . . . tvorí
v lastne pokračuj úc i čl ánok v re ťazci
Hatríkových skladieb, kde su evi dentne badutel'né vyššie spomenu té
syntetiza čné t end!;!h\)ie. ;ré zaujímavé, že sú to diéla, riešia9e princíp
vzťahu a spoje!lia· hudby a slova Canto .respóitsoriale .· pre d va zbory
a tympany s použitím navonok ostro
protikladt,e j dvojzborove j techniky,
alebo meditatívny cyklus čakanie
pre recitátora a komorný súbor.
Vz ťa h hudby
a slova v obidvoch
skladbách. ale i v kantá le Domov sú
ruky . . . nechce budova ť na séman tických protikladoch a rozdielnostiach hudby a s lova - i keď myšlienkové ťaži sko je koncentrované v
slove, hudba nefung4je ako p úha
scénická zvuková kulisa.
Cyk lick ú stavbu kantáty - rozvrhnutie do piatich častí - skladate ľ volí s ciel'om rozvinúť dyna mickú pal etu výrazových prost riedkov. nic však pop isne sJedu júcich
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Presila
. . . slov

nad myšlienkou
!na margo jednei kri!ikVl
Som rád, že nemusím týchto niekol'ko slov na okraj svojej p remié ľy
kantáty Domov sú ruky, na ktorých
smieš p lakať f.o rm ul ovať ako ko nvenčné vyznanie autora, ale môžem
v istom zmys le ísť hlbšie a pole micky l< veci. Dáva mi· .k tomu prí l ežitosť Ivan Mar ton svojou krit ikou uver ejnenou v Smene 12. 2. 1970
(.,Presila slov").
Ponechám stranou potutefný tón,
ktorý v Mar tonovo!ll člá nku vydáva
podivná kombinácia strnulých, sebavedomo postulovaných t éz a neúče l 
ných, hmlist ých š tylizácií. Zaujímavé
však je sl edovať chod kritikovho
myslenia od úvodom postulovanej té zy "autenticita umeleckého organizmu, najmä moderného, je neporušíteľná" až po konštatovanie, že .,pochybnosti, vyplývajuce z disproporcie
hudobnej a s lovnej zložky su také
vel'l<é, že ohrozuju nie len žám·ové a
druhové, ale i samotné existe nčné
oprávnenie diela" prekonáva oblúk,
vyvolávajúci mnoho d opl ň uj ucich až
polemických úvah. Už úvodná citova ná téza skrýva v s ebe podľa . mňa
koreň problemat iclwsti tejto l<ritiky.
Šl<olometsky totiž · obraňuj e čistotu
hudobného ume leckého druhu pred
symbiózou s druhom in ým, v t omto
prípade literát·nym . Ako skladateľ
mám názor, ktorý sa (lá dolo žiť príkladmi, že sú časn é umenie vôbec a
teda i hudba ve ľmi často vstupuje
do takýchtÓ s yn tetizujúcich súvislostí, akoby hfadala východisko v symbióze, z ktorej sa kedysi vo vlastnom záu jme vymanila, napr. v hu dobnom div adle, v polymúzickom
priestore a pod. Nijako si teda ~le
myslím, že .,spájanie predovšetkým
slovesného a hudobného organizmu
je zákerné a vratké" (Marton). Zna mená, samozr ejme, pre tvorcu mno hé problémy, a často sa nevydarí, ale
ani pr oblémov, ani neb ezp eči a neúspechu n ie je viac ako pri komponovaní č isto hudobného diela. Spojenie slova a lludby u ž nie je ani
slovo ani h,udba, je t o nová kvalita,
podriadená v štrukt úre, výraze i význame vlastným zákonit ostiam. Zbyto č ne Marton horlí proti "tyranii slova", ktorej je hudba bezmocne vystavená. Slovo je síce pri :vnímaní

akcentovú krivku sémantickej výpovede obsahu textu, i keď vol'ba hudobnej fa kt úry, najmä v oblasti rozvrhnutia dynamiky pochopiteľne s
obsahom konverzuje. Nemožno však
povedať, že Hatríkom použité kompozičné plochy či už je to sonoristická koncepcia tzv. malej a leatoriky, alebo bohato rytmizované vzruš ivé úseky, či asketick y znejúce
fragme nty - sú volené čis to z h ľa
d iska určitých asociácií, vyplývajúcich z t ex tu , ale majú hudobné poslanie a zmysel. Text Válkov e j básne
je vhodný k vyjadreniu myšlienko vých centier v úvahách Hatrlka filozofa a myslite ľa, je inkarnáciou
predstáv na pôde intelektu i mimo
neho, predstáv, ktoré s ú obsahom i
podstatou umeleckej realizácie. Part
r ecitá tora v kantáte ľ unkčne pln í
úlohu
formového
zjednocovateľa
cyklu. Uzlové myšlienkové momenty
s ú obsiahnuté v troch koment<iroch
(na začiatku druhej. tretej a v závere štvrt ej časti). J eho úlohu s a
s naží umocňova ť· :;ólový tenor, part
mieša ného zboru sa striedavo zúčastňuje na sémantickom i sonor istickom vyznení textu. štruktúra orchestrálne j časti pozostáva z dynamického
budovania
j ednotlivých
plôch, či už použitim jedného tech nicko-kompoz i čn ého systému, alebo
- a to častejšie - spo,ien!m u kom bináciou , na úč i nnom vyznení čo h o
sa zúč a stň u jú aj vokálne zložky. Z
tohto hľad iska kantáta tvori dynamický asymetrický ( z časového hradiska) oblúk - s vrcholom v tretej.
čiastočne štvrtej časti, p ri čom charakterová príbuz nosť úvodu a záver u kantáty zároveň pod mieň u je formovú uzavre nost a kompaktn osť cyklu.
Kantát a ako útvar riešiaci vzťah
slova a hudby môže byť zdrojom
úvah pri s kúmani up latnenostl a k oncepcie oboch zložiek. Podľa môji:!Q
názoru .i<' však mylné posudzova ť
· tejto syntetizujúce j ..š-truktút·y zvý~
hodnené oproti hudbe, je pre svoju
ele men tár nu séma n t ičnosť zdanlivo
informatívnejšie ako hudobná zložka.
no keď si dobre uvedomu jeme jeho
väzby na hudbu a naopak, toto zdanlivé zvýhodnenie, ktoré sa môže kritikovi ja viť ako .,presila slova", mizne a i v hodnotiacom systéme dochádza k synt etizácii kritérií. Skutočn ým problémom však je, že jazyk poézie má výt·azovú i významovú
rovinu, nadraden ú tejto ' banálnej,
fahk o ro zlúšti teľn ej polohe. V tom
sa poézia blíži hudbe a súčasne jej
s tavia ťaž ko prek ročite l' nú bariéru.
Nazdávam sa, že úlohou skladate l'a,
ktorý siaha po básnickom texte. nie
je .,vyhmatnúť kvalit u utajeného hudobného výrazu, realizovatel'nú len
prostredníctvom hudobnej aktivity".
Tam, kile sa poézia sama dotýka polohy blízkej hudbe, tam môže hudobník len vera pokaziť, najmä ak
s lovo nemelodizuje, resp. In áč hu dobno nespracuváva a ponechá ho
v hovorenej podobe. Naopnl< zas ntôže pomôcť a umocniť tam, kde poézia nad obúda kvalitu filozofického
zobecnenia, alebo kde sa v s nahe po
epickom spáde zrieka .,p oeti č nosti"
a smeruje k rytmizovanej próze, ako
je to veľmi často vo Válkovej básni, k torá bola mojou p redlohou. Tam
hudobník môže priložiť bez obáv
.,mizans cénu" s vojej emocionálnej
reakcie a rozmnož iť asociatívne podhubie básnikovho ;jazyka.
Vzťa h

slova a hudby, ak m.á vznik povedané Martonom, autentický umelecký organizmus, musí by ť
teda diferencovaný a pola ŕizovaný,
najmä ak ide o rozmernejšie skladby. Na jednej s trane nem ôže í sť iba
o Martonom proklamovanú :p roblemat izáciu a relativizáciu poetickej a
filozofickej roviny poézie, na druhej
strane sa mi javí O(l súdeni·e ornamentálneho a ilu stratívneho princípu,
rovnako vehementne preved ené tým to kritikom. ako škodlivé odstráne nie dt·uhého pólu. Je dnoduchšie: od
ges ta potvrdzuj úceho, ilustruj úceho,
cez doph'lujúce, komplementárne až
po gesto protikladné, problematizu j ú~e je všetko d obré a· potrebné, ak
ma vyd ať s pojenie slova a hudby
zdravý a samostatný výsledok. J aví
sa mi ako s ploštenie a zjednodušenie veci, ak sa z tohot o fu nkčné ho
spektra jeden pól vyrad íru je a dru hý zabsolitizuje. r
n úť,

Tenorové sólo sa Martonovi vidí
.,akoby celkom z iného sveta" ako
ostatná hudba. Používam v ňom, mimochodom, tie isté motivy, a j radový

textovú zložl<u prisne osobitne. Tre·ba nazerať na kantátu ako na celok.
kde l'udský hlas - a to je vecou
sklada teľa ako ho uplatn! a samotná semantická výpoveď je jedným z prvkov diela. je zložkou vnú torného ústrojenstva kantáty. V Hatríkovej skladbe ide o kontrapunkt
výrazovej nosnost i textu s hudbou
a charakter tohto spojenia - teda
celok nesporne upútal. (I keď Ozábalov prednes textu dynamicky preexponovaný nekonve noval vo všetkom s autorovou predstavou.)
S klada teľ musí sám z najvnútornejšiebo umeleckého presvedčenia
určiť výrazové. formové a technické
prostriedky svojho umelecké ho jn 7.yk a. V tom je jeho ve l'kosť, clo ake,i
miery dokáže o dha dnúť ich individuálnu ú nosn osť. Z tohto hl'adiska
možno vzni e sť urči té výhrady vo či
zapojeniu tenorového partu do hudobného toku kan lá ty
úmyslom
skladateľa bo ta nesporne! pott·eba hu dobne z vý razni ť niekt oré závažnejšie
textové partie. Zdalo sa mi pri vypočuli, že koncepcia tenorového parlu neumo cnlla umeleckú koncen tni.ci u skladby. Priznávam, že na lent.o
pocit mohlo vp lývať l i nte r pre tél č né
s tvárnenie spomenutýeh (1sekov. ktoré bolo výrazovo preforsírované a
možno v h lavnej m iere spôsobilo. že
te noro vé sólf• bo li v celkovom hudobno-výrazovom stvár není n i eč ím
cudzím . n ieč ím navyše
Hatľíkova kantáta ,jP s kladbou zaangažovanou . Zdá sa, ie dnes silne
prežívame renesan c i\t po jmu zaanga žovano s ť. .lc
zau jíma vé, že práve
príslušníc i mladš e j generá cie skladatel'ov pocíti li potre bu zbav i ť tento
termín ideologickej mystiky i h udobnej povrch nosti a vy už i ť a l apo jiť ho do vlas tného ume"leckého kréda. Dôkazom je rad skladieb p oč: nú c:
Ze ljenkovýrn Oswienczymom a Kolmanovým· Monumentom, cez Salvove
skladby a Bu rlasov Planctus ú k
f-fatrík oveJ kantáte. Sú pot:vrdenim
tézy, že angažovan osť neznamená
regres v h ľadaní toho č i sté h<>. čoho
je hudba schopná d os i ah nuť. Hatrikova hudba nie je typom roman tickej programovej popisnosti, ani n ftlcpkove j frá zovitosti t zv. socialistic·
kého realizmu. Je to meditácia pramen iaca z vnútorného pľesvedčenia
umelca, že v boji o uplatnenie vysokých mOJ;á lnych noriem v dnešnom
svete je potrebný každý zaangažovaný hlas.
Ľubomír

Chalupka

materiál, aký po celú skladbu ovláda
· orchestrálnu zložku K sólu i zboru
s iaham všade t am, kde sa mi Vátkova poézia vide la prisilná na melodramatické uplatnenie a nabiehajúca hudobnému výrazu, ako by už
sama obsahujúc aspekt melodizácie.
.,Súhlasné gestá" hudby, ak chcete,
ilustratívne prvky, i keď t o nie je
presný výraz, používam vždy, l<eď
poézia v narratív nej vrstve s meruj e
ku l<ulminá cii. .,Proble m ati zovať" v
tých to fá zach by znamenalo, aspoň
podľa mojich skromných s kúseností,
oslaben~e dramat ickej sily, ktorú považujem z hľ adiska hudobne j architek toniky za najcenne;!šiu a najstimulatívnejšiu
vla st no sť
Válkove j
básne. ., fl elativizujem" a problema t.lzujem však na miest ach, k de Válek dospieva v rovine poetickej t•eaIlty k filozofickým zobecneniam. Za
všet ky tal<é miesta spomeniem závet•eč nú časť, k de vyznenie verš ov .,domov sú ruky, položené na s tole,
prázdne a čakajúce, jediné, ktoré
vytvárajú d ejiny" atď ., oslabu jem,
p rotlkladne vyk ladám hudobným riešen ím, ktoré je zmierňujúce; odpatctizovávajúce, v hudbe s ú náznaky
na prvky, ktoré sa v predchádzajúcom priebehu viazali k motívu po~
minutel'nosti, s1nrti, u t rpenia a pod.
Skladba sa konč í dosť melancholicky
a výstražne. Za komplementárne gesto považujem napr., ak sa č isto hu!lobným materiálom zosilňujú v texte
sa núkaj úce, ale nevyslovené asociácie, nap·r. v časti básne, kde sa
autor s naží dosiahnuť polohu katarzie, zabudnutia, zosilujem zar adením
reprízy hudol1ného materiálu tragického začiatku melanchalický a sn áď
i trochu skeptický podtón, k torý s om
z veršov ja vycítil. Nestojím o pochvaly
typu:
..... architektonická
vystavba diela je priam skvos tná",
najmä nie už v spomenutých s úvislo stiach tejto k rit iky. Môžem všal<
povedať, že som si nedal dikto väť
slovom básn ika, ale som mu vtlačil
podobu, ktorá sleduje formu absolútnej hudby
sonátový cyklus,
preklenutý nadradeným princípom
expozície, rozvedenia a t·eprízy. Ne pociťoval som však ani potr ebu dik tovať slovu natoľko, aby som potiač H jeho prirodzené š truktm•álne
a
Cormové atribúty. Preto päť ča stí
diela sledu je prirodzen ý chod básne
a j e j významovo-etické jadrá. Opakujem, tými to Ú\'ahami nebrán im
konkrétny výsledok, len s voje právo
n áj s ť v
kr itikovom myslení takú
p l asti čn os ť a tým i adekvátnosť, na
akú mám ako k aždý iný skladate ľ
právo.
Jura j H a t l' i k

Pozornosť na naš<i·m
knižnom
trhu vyvolal
Pruvodce po pramenech
k de jinám hudby (Fondy a s bírky uložené v
Cechách), ktorý pripravili do tlače J. Bužga,
J. r<ouba, E. Mikanová · icl
T. Vole!<. Je lo vynikajúca práca, v ktorej sa
č i tate ľ dozvie, č o títo
bádate lia našli v českýc h
šľachtickýc h
t•ezidenciách, múzeách, lwstoloch a iných archívoch.
Za :>OO- stranovou knihou, ktorú vydala čsl. akadémia vied v r. 1969,
sa skrýva veľa bádateľskej práce, výskumné cesty plné rôznych prelcážok a vedecké nadšeni e
štyroch s pomínaných vedcov. Súpis je usporia daný abecedne, čo ul'ahč uje záldadnú ol'ientáciu.
Skoda, že mu chý ba menný regis ter, ktorý som
osobne postráda! hneď pri hl'adaní v zťahov niel<tor ých slove nských šl'achtickýeh rodín s ich
českým pribu zenst vom. Au tori postupujú tak, že
na jskôr uvádzajú ohjel<ty, v ktorých hľ adali hudobný archívny m ateľiá i , pot om citujú naj významnej šie arch iválie a •·ulwpisné objav y, ďa
lej pomer n P bežnú literatúru naš iel! hu(Jobných
archívov a napokon uvád za j ú s truč n ú správ u o
objavených hudob n~ch n ítstroj och. Ked'že väčš i
na navštívených obje ktov nemá ešte skompletované a presne zaevidované hudobné materiály,
uspokoj ujú sa a utori tým. ze t ieto materiály
aspoň v Iwcke vym enuv ajú u charakterizu jú, pochopiterne bez udania podrobne jších archívnych
sign atúr. Vcelku je to však evidencia obrovského
množstva matnriá!u a n ezaplatitcľná pomôcka pre
ďalši u bádateľskú prácu. Čítate!' má dobrý pocit
i z toho, alro spom ínaní hudobní vedci neskrývajú
svoje objavy preil lw legami , ako v pozadí ich
präce je otvorená rado sť z evi dovaných materiálov, ktorä priamo núka ďalš ím bá date ľom , aby
sa chytili niektorej z dielči ch tém. Toto etické
pozadie slipis u s i z vl ášť vážim. Na pokon záujemca musí o bdi vovať sp om ín ané bohats t vá p!:ažských fon dov. lste by nás po t eši lo, keby s podobnou prácou vyšiel i s lovenský partner českého
vedeckého ústavu. Nazdávam s a, že je lepšie
p ubli kovať i terajši stav našich vedomostí, ako
č aka ť ešte ďalši e roky, kým sa u nás v še li čo clo plní, uce lí, príp adn e vyhodnotí.
Zdenko No v áček

Pomocn íl<
l< d~inám
hudby

Janáčkovu

Nad

prvým

očakáv a ného

zväzkom
J a n áčk<Qv

ho t eoret icl<ého diela,
k tor é
vyšlo zá slu hou
prof. dr. Z deň ka Blažka
z katedry muzikológie
brnenskej
Filozofickej
fakulty, napadá č i t ate ľ a
veľa úvah o skutočn o m
význame Janáčkove jteó 
rie v českej a európske j
ht~d obn1:1j t e6ri i :ieJ.lo.. dQ by i súčasnos t i. Pt·vj·
zväzo!< zhŕ ňa práce staršieho obdobia od J anáckovho prvého teoret ického vystúpenia. Sú to š túdie : Všelijaká objas není me lodická a harmonická, Stati z teorie hudebni, O dokonalé predstave dvojzvuku, Bedrich
Smetana o fo rmách hudebn ích, o predstave toniny, O vedeckosti nauk o harmonii, O trojzvuku•
Slovíčko o kontrapunktu a prvá vet·zia J a náčko
ve j náuky o harmónii - O skladbe souzvukú a
jejích s pojú. Blažkov pod iel na vydaní knihy ,ie
síce v podtitule v yz n nčen ý .formulou ., . . . k vydaniu pri·pravil a pozn "tmkami opatrn Zdenek Blažek". t o však nemôie ani zďale k a vy ja driť rozsah skutočné ho edi čného č inu, akým je Blažkov
t riezvy a kritický prístu p. Hoci sám dôs ledne
vychádza z Jan á čkov ej teórie, m•pristu pova l k
edícii apriori a v množstve komen tárov i po známo!< k j ednotli ·.-ým partiám opravi l rad Ja n áčk ových omylov, protichodných tvrde ní a nedosta t kov. Tým nebol znížený význam .lan1il:i<a
ako t eoretika Naopak. Iba k r i tič n osť a a nalyli c·k o zrovn(IVélcit> š tú di um v ša·okom dobovom kon texte môže našP hodnoty (a to neplatí iba o Jänáčk ov orn t eorelicloom die le) p reveriť a t:ú žiť na
tie, ktorť- možno bez nadsá dzky z ara d i ť do e urópskeho kontextu. J a náč ko ve teoret ické d ie lo
už po prvom zvä zku sem patrí. Ok rem Sku he r ského nemá česká hudobná teóri a taký orig iná lny
prís tup k zvládnutiu problémov harmónie kontrapunkt u a teórie r ytmu. Bl ažek sa namiesto
chvá los pevov, ktoré j5a po roky píšu, t riezvo
pustil do výkladu poďst aty Jan áčkovho teoretického u čeni a . Vydávanim <ľal š i ch zväzkov .Ta n áč 
kovho teoretického diela snáď ko neč m: zmiznú zvyšky s vojho ča su veľmi mód ne ho názoru o tom, že :J a n áček bol aut odidaktom bez
teoreticke j prípravy. Až znova vyjdu k r it icky
rukopisné štúdie (napr. 7.aujím av á štúdia . o natu ralizme v umeni) ·ä Úplná rtáu ka o harmónii,
ukáže sa, kto bol Janáč ek - t eoretik a na koľko
bol všest ranne vzdelaný. Okrem túžby poznávať
novú literatúru je však pre Janáčka prfznač ná
s chopnosť originálne postaviť t aké otázky, ktoré
môžu byť súčas níkom paradoxné a nepod stat né.
ale ktoré - ako dnes vidíme - s ú základnými
otázkami š tý lových p t·emie n na jbližších desaťročí.
Blažek doplnil knihu a j potrebným zoznamom
Janáčkovs kej terminológie, ktor ý je neocenitel'nou pomôckc.u p re prekonan ie jedinej možnej
bariéry medzi čitateľom a dielom - .t erminológie svojrázne formulujúceho autora. Janá ček sa
túžil uplatniť niele n v dramaticke j tvorbe, ale
a j v teórii. Ojedinelé pokus y a v lastná pedagogická p rax v Brne nemohli mu však zaistiť väč 
šiu p ublicitu, a t ak nás čaká rovnaká úloha o
akej Janáč ek desaťročia rokova l s Unive rzálnou
edíciou: vydat aspoň Úplnú náuku o harmónii predovšetkým nemecky. Zahra n i č ní .,janá čko ló 
gov!a" by tým d ostali do rúk materiá l, k to r ý by
pre mnohých znamenal doslova senzáciu a Janáčkov a s časo vacia teór ia a náuka o prelfnaní
s úzvukov spolu s ďalšlmi or iginálnymi poznat kami by mohi vojsť smelo do dialógu s t eoretickými názormi Hindemltha, Schonberga, J. M. Hauera a ďa Išl ch pred staviteľov hudobnej teórie 20.
storočia.
Miloš Stedroň

·teoretické
dieln···

omylov nebude rahk~. Skuto~nost je, flaf,
taká, že zo zodpovedných miest sa ešte
stále málo prísne a objektívne kritizujú
nedostatky. Bežným zjavom estrádneho a
tanečného spevu je určitä tolerancia, priateľské zastieranie nedostatkov a ovzdušie
vzäjomného vychvaľovania. Vieme z praxe,
že niektorí organizátori kultúry sťažujú
spevácko-výchovnú prácu tým, že podriaďujti umelecké kritériá prlzemnému ekonomizmu a podceňujú z hradiska vkusu
odbor esträdneho a tanečného spevu. Spevákov nemôžeme hodnotiť iba podla zjavu, ako sa to niekedy robi. Rozhodujúce sú
ich hlasovo technické a umelecké kvality.
Záujem o umelecký spev v poslednej
Tu je mot ivácia dôsledná: nás zaujíma
dobe u nás neustále vzrastá. Mladi ľudia
spevácke a interpretačné umenie, teda
sa učia klasickému spevu, ale hlavne v odumelecké hodnoty, a nie veci osobné. Tiež
bore modernej tane č nej a estrádnej hudby
nemožno akceptovať jednostrannú fixáciu.
sa v posledných t•okoch prejavuje väčší
že určitými kruhmi obľúbený spevák alebo
záujem o štúdium spevu. V obidvoch odspeváčka spievajú všetko výborne, báječ
bor och sa však mnohí k clelu svojho štúne, bez jedinej hlasovo-technickej, intodia nedostanú. Nepoznajú vhodnú cestu,
na čnej alebo prednesovej chyby. Meradlá
správnu speväcku techniku, alebo Im chýba
by mali zodpovedať s luchovým a citovým
patričné nadanle. Mnohokrát nedostanú prihodnotám, a nie skreslenej potencii nevymeraný návod ako hlas technicky vyvíjať
spelosti estetickej, hudobnej a citovej. Nea ako prehlbiť a zdokonaliť svoje speváckritický obdiv k urč itým speváčkam a speke znalosti.
vákom vedie obyčajne k stagnácii ich umečasto näs tiež prekvapuje, s akými divnia. Inak by nebolo možné, že veľa spenými názormi a predstavami o speve sa
vá čok sa stará o to, aby už v mladistvom
ešte dnes stretávame. Jedni štúdium speveku demonštrovalo starecký hlas bez lesvu podceňujú, pretože majú zlé skúsenosti
ku a krásy.
s rôznymi učiteľmi spevu, druhí si myslia,
Všeobecné hudobné vzdelanie a znalosť
že je možné naučiť s a ,.perfektne" spievať
obecných pojmov sa u spevákov pre dpoklaza nie koľko mesiacov, Iní zasa odmietajú
daj ú. Hudobnú teóriu ov\áda každý inak ékoľvek hlasové štúdium s tým, že stači
štrumentalista. Spevák má byt rovnocenpo čúvať gramofónové platne, magnetofónoným odborným partnerom.
vé p!ísky, rozhlas a televlziu a iba napoK niel<torým aktuálnym hlasovým probdobiíovať obdivované vzory. O to viac sl
lémom, od ktorých nemáme ešte dostatoč
vážime mladých ludí, ktori štúdium spevu
ný odstup, nepovieme posledné slovo. Vepokladajú za v!ížnu vec, za näročn é, mnoríme však v tvorivý nástup mladej gene hokrát l veľmi zložité štúdium, na ktot·é
rácie - a mladä generácia má veriť nám
nie každý stačí, kto si myslí, že má hlas,
Poukázaním na školenie hlasu chceme vapretože k speváckemu umeniu patrí talent.
rov ať pred n ebezpečným
úskalfm: pred
sluchové a rytmické nadanle, cit a tvorivý
f.orsírovaním, pred hlasovým ochorením a
duch.
stratou hlasu, ktoré môžu postihnúť každého, kto z neznalosti, fahkomysel'nostl
Usilujeme sa o to, aby okruh záujemcov
o moderný tanečný, estrádny, šansónový a
alebo ignot•ovania správnej speváckej hlasovej techniky hreši proti prirodzenosti a
džezový spev sa v hlasovom prejave skvalitnil. V žiadnom inom odbore sólového estetickým pravidlám ľudského hlasu.
Počet speváckych Interpretov v oblasti
spevu nie je toľko neškolených hlasov, torpop-mu sic vo svetovom meradle dos ahuje
ko závažných hlasovo-hygienických a technických problémov. Stalo sa, že rozdieldntlS rel<ordné čísla.
Rýchlo zhasínaj úce hviezdy pop-spevu
nym spôsobom chápania rôzne vzd e lan~c~
nás utvrdzujú v presvedčeni, že bez náa nadaných záujemcov o s pev - a t1e~
ležitého hlasovo-technického a umeleckévýkonných spevákov - Ich vedomosťami
ho vyzbrojenia speväk prežfva len eruptív1 nevedomosťaml, ich názormi na štúdium
spevu sa tvrdohlavo há ji stanovisko, že
ne epizódy dočasnej slävy s neslávny'!'
opera a vážny koncertný spev vyžadujú
koncom.
Jedna zo sku točntch speväckych hviezd
celkom odlišné hlasové školenie, než spev
sa objavila na nebi pop-music v roku 1965
v modernej tanečnej a estrádnej hudbe.
- Tom Jones, spevák vzácnyc~ umelecTu ide zjavne o základný omyl diletantských alebo zle informovaných kruhov. kých a hlasových hodnôt. Pozname ho. ~
tJia tní, televízie, rozh lasu a voznäme tte7
Možno to vyvrätiť celkom ľahko . Každý
···" inštrumentalista, každý hráč, ktorý svoj
ohlasv svetovej i našej tl ače.
• '··nästroj ·sku točne ov läda, nám tento základTom .J ones je spevák, ktorý vi!' swin·
ný omyl vysvetlí. P oznám e mnoho výbor- , govať, ktorý má výraz, cíti každé slovo ,
ných džezových klaviristov, flautistov. klaktoré spieva. Nech spieva čokoľve k, nech
rinetistov, kontrabasistov a umelcov iných je to s wing, rock, waltz, balada, country
nástrojov, ktorí prešli - a museli! - kl a·
and western alebo soul, vždy je skut o čným
slckým školením. :liaden Inštrumentálny
majstrom svojho t echnicky správne vede·
umelec nemôže predstú piť pred obecenstvo
ného hlasu, ktorý nám čas to pripomína
ked' nemä za sebou dlhoro čnú odbornú pri·
č aro a prednosti talianskeho spevu. Pret<r
pravu. Ale mnoho spevákov mod ernej ta·
sa stáva po č úvanie piesn! DELILAH, WEE·
nečnej hudby si myslí, že to ide bez škoPING, ANNALEAH, LAUHA. LJNGERING
ON, ONLY A FOOL BREAKS HIS OWN
lenia.
HEART, TAKE ME, MY ELUSIVE DREAMS
Ide teda o hudobný žáner a štýl, ktorý
rovnakým zážitkom, aký prežívame pri po·
treba ovlädať. Rovnaké podmienky mu sí
č úv a ní naj lepších svetových spevákov. O
splňať i spevált. Teda aj u neho ide o žäspe vá č ke Elle Fitzgeraldovej a jej sláve
ner a štýl, a nie o fudsl<ý hrtan. Hlasový
nie je azda potrebné podrobnejšie sa zmle ústr oj operného speváka sa po stránke
iíovať.
fyziologickej ničí m nelíši od speväka džeVýňato k z knihy R. Rosnera:
zového.
ABECEDA zpeváka POP-music
Zdolať v odbore zábavnej a tanečn ej
(Panton 1969)
hudby typickú vtieravosť diletantských

Adresa:

Speváci
pop-music

e

V dňoc h 15., 16. a 17.
marca sa u sk utočni 3. medzi národný bea t festiva l v Prahe. Podľ a predbežných ne ofi ciá lnych správ sa na ňom
z účas tn i a bratis lavské beatové skupiny The Gent leman a
Georges et les Flammes.
Stoj, lebo vedľa je had
- varu je všet kých Zora l<ol!n ska. Id e o skla dbu Coltiera a Janovica, ktorú predned!ívnom nahrala v bratislavskom štúdiu l.
• Skupi na MODUS z Bratislavy neza háľa . Po sérii ang licky spievaných skladi eb sa
podaril malý experiment. J e
nim sk ladba Smútok od Eugena Kratochvila so slovensk ým t extom D. Hivešovej.
Treba len dodať, že je to experiment úspešný.
Počka j ma, mama! to
je názov beatového šansónu
Juraja Cierneho, ktorý napisal pre svoju skupinu Georges et les Flammes. Samozrejme, že aj túto pie seň
s pieva autor vo francúzštine.
Známa gitarová skupina
The Lobsters nahrala ďalšiu
skladbu Ľ.udovíta Janku s tajomným názvom Pereskia. J e
to v poradi už štvrtá skladba
tohto skladateľa v repertoári
skupiny.
štúdiová skupina Pavla
Hammela nahrala pre slovenský Supraphon malú gramoplatňu. Tentokrát na nej
nespieva Pavol Hammel, ale
Eva Sepešiová. Výsledkom
tejto zaujlmavej spolupráce
sú skladby Hammela a Pete-

e

e

e

e

Lýdia Babuchnová
Do galérie popredných osobnosti v
slove nskej populárnej hudbe sa pred
nedávnom zaradila aj mladá bratislav-

movaná
verzia
Pucciniho
opery Madame Butterfly a
film sa bude vo lať Najkrajšie
hodiny môjho života.
V oblas ti beatovej hudby už ex istujú dve opery.
Tá prvá je opera Tommy
skupiny The Who, druhá patrl skupine The Kinks. Je to
tzv. Arthur opera. Tretiu podobnú operu sa chystajú nap ísať č l enovia u nás neznámej skupiny Salvation zo San
rrancisca.

"Rozlúčkovou"

platňou

e

l

e

e

Elvfs Presley dostal za
nahrávku Suspicious Mind s
s voju štyr.idslatu ôsmu zlatú
p l atňu.

e

Najpredávane jšou platroku 1969 sa v USA stala
nahrávka Sugar, sugar; predali sa už 4 milióny platni
U nás ple seň naspieval Petr
Nemec a ostravská skupina
FIamen go.
Západonemecký spevák
Roy Black bude zasa filmo vať. Tentoraz to bude sfil·

e

kvalitných p esn ičiek odporú"'
novú gramoplatňu autorskej dvojica
už Iba bývalej) : Jii'í Suchý & Jii'i Šlltr.
Autori na obale platne Jonáš a doktor Matrace príliš sk romne uvádza j ú svoje nahrávky.
Mysllme si, že v danom prípade je prls lovečná sk rom n osť autorov nie na mieste, pretože ctite lia k valitných textov a typickej
"šlitrovskej" hudby si ur č ite prídu na svoje pravda, ak ešte gra mop latňu dosta nú k ú piť.
Sú na nej tieto plesne: Margareta, Missl sslp~
pi, Kos, Rledá slečna, Jo, to js me ješte žili,
Kubistický portrét, Dialog, ľrot i všem.
Pre

darček.

ňou

A

priateľov

čame
( žiaľ,

raja l<to pokoj v srdci ne- re te Netopler na scéne Ko nosi a Baránky od P. Ham - mickej opery v Parlži. Je to
vraj oneskorený v i a nočn ý
me la a B. Filana.

e

-

e

Zo sveta pop-music
skupiny Diana Ross and The
Supremes možno nazv ať pie·
seň Someday we'll be to·
gether (mimochodom v preklade názov piesne zname né
J ed ného dňa budeme spotu . .. ). J e to posledná spoločná platňa pred odchodo m
Diany Ross.
o Mlreille Mathie u sa
už nehovori ,vrabček z Pariža", ale "sÍávik z Paríža".
Ponúk!! jej, aby vystúp!la
ako hosť v Straussovej ope-

ská speváčka , č lenka VUS-u v Bratislave, 22-ročná Lýdia Babuchnová.
Ako amatérka začala spievať v skupine známeho trúbkára Siloša Pohan-·
ku a 15. januára 1968 dostala ponuku
do VUS-u. Dnes patrí k tomu najlepšiemu, čo súbor má. Keďže sa jedhá
o zájazdové teleso, precestovala celú
republiku od Chebu až po Prešov, ďa
lej Maďarsko, Rumunsko a Poľsko,.
kde natáčala pre varšavskú televíziu.
Jej posledným úspechom je piese ň z
televíznej Hit parády Ver len hviezdam, ktorú spieva spolu s Evou Bi•
haryovou. V súkromi je malým filo·
zofom, túži dosiahnut! životnú istotu.
O tú sa snaží aj v piesňach, ktoré
spieva. Domnieva sa, že pop-music hrá
dôležitú úlohu v ľudskom živote. Nie kedy ako spomienka, niekedy ako doping.
Lýdia obľubuje skupinu Mama's and
papa's pre určitú originalitu, zaujlmavé vokály a úpravy skladieb. V živote
sa riad! zásadou, že čl ovek má vždy
konať len podľa vlastného uváženia,
tak, ako mu srdce káže. Možno práve
preto spieva a chce spievať stále lepšie a lepšie.
Cubo Zeman

Peter Alexander
a
Heintje spievajú spolu v novom filme. Film sa volá Hurá,
škola hor!. Nahrávky
piesn! na platniach neexistujú, takže kto chce týchto populárnych spevákov počuť,
musí I s ť do kina. Premietajú
ho v západnom Nemecku, Rak(Jsku a Holandsku.
Je známe, že v USA sa
platne predávajú v rekordnom čase. Tak napr. nahrávky Two little Boys (podl'a
New Musical Expres vedie
angli ckú hitparádu) - sa za
jeden deň predalo 100 000
kusov. Pleseň spieva Austrá l čan Rolf Harris. V Európe to s predajom platni
tak rýchlo nejde. No občas
sa niečo podobné stane. Vo
Sva jčiarsku majú _vel'ký hit.
Skupina
Minstrels
spieva
upravenú ľudovú pieseň pod
názvom Gruezl wohl Frau
Stir nimaa. Predali z nej už
vyše stotlslc platni a to je
malá senzácia.
• Anglický spevák Chris
Andrews mal nedávno veľký
hit, sviežu a m!lťí pl es eň
Pretty Belinda. Je to jeho
vlastná skladba. Chris Andrews j e nielen spevák. a le
predovšetkým skladateľ. V
súča snost! plše hudbu k muzikálu.

e

***
Zlatú ružu z Detvy netreba osobitne pred-'
sta vovať naposledy sme o nej plsali v minulom čísl e. Tento raz odporúčame nahrávky
tohtoročn é ho festi valu, ktoré pohotove vydal
bratislavský Supraphon. ť>-le ponáhľajte sa s
nli kupom .. .

-----------------------------~-----------------------'

·~

PANORÁMA KVINTET
V posledných desiatich rokoch
vzniklo v Piešťanoch (ale aj postupne zaniklo) niekolko zaujímavých
amatérskych hudobných skupín, 1.
ktorých si Gama club udržal najdlh~ie tempo aj sympatie. Skoda, že o
1íom už nie je počuť!
V súčasnej dobe patrí v l'iešťa
noch medzi prvé a najambicióznejši.-;úbory
pop-music
PANORÁMA
KVINTET, ktorého vedúcim je Mlla11
Baláž, lektor hudobných kurzov Kul·
túrneho a spoločenského stredlsl<a.
PANORÁMA vznikla vo februári 196f.
ako s úbor Ku ltúrneho a s poločenské 
ho stredt ~ t< a. Súbor zallínal takmer
z nič oho. Mal skromné podmienky

pre skúšky a nedostatok nástrojov,
ale aj úprimný vzťah a nadšenie k
hudbe. členovia Panorámy takmer
denne skúšali a zanedlho ich naša
verejnosť
počul a
hrať
na súťaži
r)ievča 68.
V súčasnej dobe Panoráma kvintet účinkuje v estráde, ktorú priprad lo 1\ultúrne a spolo čenské stre•
disko v Piešťanoch . Spoluúčinkuje s
nimi aj mladá speváčka Magda Hanicová. Súbor si zaslúži skutočne
pochvalu za inteligentný a šarmantný hudobný prejav, oko i dobre
aranžovaný hudobný program, s ktorým často účinkuj e v Piešťanoch a
v okolí.
Anton Pastlrik

,

trEFAN HOZA:

Stáli

na začiatku...
:(Dokončenie z minulého čísla.)

Mal

zre teľné

gesto, vedel n!m
i stíšiť Možno povedať,
že bol vo svojej dobe vyhradenou dirigentskou osobnosťou, k
čomu mu nemálo prispela tzv.
Nedbalovská š kola, ktorej výsledok bol · badateľný najmä na
symfonických koncertoch, ktoré
Vincourek v šéfovskej funkcii
opäť zaviedol do SND. Základ
symfonického orchestra tvorili
členovia operného orchestra. Výpomoce boli z iných telies, najmä z rozhlasu, kde Vlncourel<
strhnúť

veľmi často účinkoval.

J . Vincourek ako profesor na
Hudobnej a dramatickej akadé·
míi v Bratislave vychoval viacerých znamenitých dirigentov,
ktorí prešli jeho školou ( E. Suchoň, L. Holoubek, T. Frešo, A.
Očenáš, S. Jurovský, D. Kardoš.
B. Urbanec a iní) . Po Fr. Kafendovl a A. LedviMvi prevzal
ústavný orchester, s ktorým
usporiadal niekoľko významných
koncertov a zavše i di vadelné
predstavenia, ktor é nacvičiZ spolu s režisér om B. Vilímom. Korepetovali s ním skoro v šetci
z prvej gardy operných spevákov, tobôž potom tá plejáda"slovenskfJch speváTcov, Tctorá sa dostala do SND ·po r . 1930.
Od 1·oku 1945 do roku 1948
bol J. Vtncourek dirigentom
Ceskej filharmónie a potom dva
roky dirigentom v Národnom di·
vadle, ke ď už medzitým viedol
Pr ažsk1í spevohru, v ktorej vystupovali mladí speváci i v mimopražských divadlách. Krátky
· čas viedol operu na Kladne a
od r. 1956-58 bol šéfom opery
štát neho divadla v Ost r ave, kde
sa pričinil nielen o roz.~írenie
dovtedajšieho operného reper·
· toáru, ale pod jeho takt ovkou
sa hrala i Such o ňo va Krútňava
(réžia St. Hoza), ako vôbec prvá slovenská opera na ostravskom j avisku. Pritom spolupracoval s ostravsk ým r ozhlasom.
Od r. 1958 bol šéfom opery
Stát neho divadla v Košiciach až do odchodu do dôchodku..
Jozef Vincourek prešiel ako
operný dirigent viacerými štáclami v čechách i na Slovensk u.. Odchoval, ako žiaden z čes 
kých dirigentov pôsobiacich v
Bratislave, mnohých, Slovensku
veľmi potrebných, dirigent ov a
spevákov. Zanechal po sebe, najmil v Bratislave, hlboko vyorm1ú
brázdu nielen na opernom, ale
vôbec na hudobnom poli. Pevne
veríme, že sa na ňho nezabudne
pri významných oslavách našej
opery.

prvých

V

desaťročiach

tohto

s tor očia ,

Oddávna sa venujete výskumom osobrtosti, života i diela F ranza Liszt a. l'ri?ravuj ete ni e čo v tomto smere'/

keď sa zač ala formovať naša veda,
p ociťovali sme intenzívne absenciu
do stato čne vyškolených a pre n árod

zapálených domácich o'd b'órnrl(ov, :kt ori by
boli sústavne usmerňovali s voju čin nosť
na zachovanie kultúrneho bohatstva malého sloven sk ého náŕeda. Jeänýin z prvý ch pr lekopnlkov t e jto zaslúžile j a na máh avej práce bol doc. PhDr. Anton Augustín Ban!k - od r .- 1938 vedeck ý pra covník Matice s-lovenskej v Martlrre. Ťa
žisko jeho prac~vnéh'G' zamer'a11'lla smeru je
už od 20-'tych r@k ov predovšetkým k výskumu s lovenskej národne j, li terárnej a
kultúrne j his tórie. Osobitnú pozo r nos ť zasluhuje si však jeh o významná pu blicist ická činnosť v hudobne j oblasti. D ňa
26. februára dožíva sa doc. Baník 70-tich
ľOkov (narodil sa v roku 1900 v hoľe 
hronskej Valaskej). Pri tejto priležito stí,
súčasne s gratuláciou, položili sme ju bilantovi ni ekoľko ot ázok.

Jubilant
doc. Baník
čo podnietilo váš záujem o präcu v oblasti hudby?

- Zachovala sa mi fotografia z roku
1905, na ktore j ma vidno ako malého
muzikanta s veľkou harmo'nikou. Keď som
mal v r . 1907 zásluhou svojho hudbymilovného vy chovávate ľa Rudolfa Boboka
prís tup ku klav!ru, naučil som sa n a ií.om
hrať ako samouk. V rokoch 1912-14 som
si zap!sal už niekoľko v lastných " skladbi čiek ", ktoré som venoval (!) s vojim
dvom rov esn!č kam z rodiny Randuškovcov a Sabóvcov v bllzke.i Podbrezove,i.
Významnou udalo sťo u bolo Iste pre vás
s tretnutie s Bélom Bartókom. Ako došlo
k tomuto zoznámeniu, a n akofko zapôsobila na vás táto veľká osobnosť?
- K eď Ba rtók n avštívil v lete 1915
Horehronie, a zdr žoval sa v Hronci, dozvedel sa, že v s usedne j Valaskej zbier a
slovens ké ľudové piesn e š tudent A. B.
V augus t e som sa s ním s t re tol na va laštianske j fa re, kde s a pá n pro fesor dozvedel aj o mo jich n otových tajoms tvách.
Vzal si ich so sebou spolu s mo jou notovanou zbierkou miestnych ľu dových
piesní. Keďže som vtedy študoval na
gym náziu vo Vacove a cesta viedla vždy
cez Bud a pešť, Bartók ma pozýval k se be
d o Rákoskeresz túra, kde vtedy býval (bola to s love nská osada ne ďal e ko Budapešt i) . Tam ma s kúšal z hudobnóiÍt i, ba i zo
s lovensk ého pravopisu, a da l m i z notov ať
beduíns ke, arabs ké ta ne čné melódie, k t oré bol zachytil v sever nej Afrike na fo nografick é valce. Tieto osobné styky trvali len do konca r. 1918; ojedinele som
mal šťas tie st retnúť s as n im až neskôr
v Brat is lave ako po s luc háč u niver zity.
Okolnosti ml n eumožnili síce stať sa jeho
žiakom, ale Bar tókova ušľa c htll á os ob nosť, mimoriadna šlrka i hfbk a j eh o hu dobn ovedných záujmov, živá , obetavá, vyt r valá s naha o duchovn é zbllžovan!e podu najských národov na m ňa mocne zapôsobili.

- Liszta považujem za n ajvýznamnej 3iu p ostavu v dejinách hudby vôbec, než
to pri pú šť a j ú bežné známe výklady o
ňo m . Viažu ho hlboko ľud ské a umelecké vz ťa hy k Slovensku, menovite k Bratislave. Stúdi um jeho hudby a jeho ž ivota je a j in ai< o bzvlá.š ť blfzk e môjmu srdcu a preto venujem lisz tologickému výskumu už oddávna hodne pozornosti.
Vä čši a, 160--stranová práca o ňom j e už
v redakcll Hudo bnovedného zborníka, ktorý sa pri pravu je vyd a ť Matica sloven ská.
Ktoré problémy vás v hudbe najviac
priťahujú'/

- Obdivuhod ná vnútorná záko n itosť vo
vývo ji h udby, jej mimoriadne vy soké hu man izu;júce kultúrne h odnoty a prekvapujúca osudová spätosť med zi de jinami
hudobného rozvoja a dejinami ľud s l<e j
s polo č n ost i.
Keď pot·ovnávate obdobie vaš ich prvých stykov s hudbou s terajším s tavom, k akým záverom prichádzate?

- D o v o ľte mi, prosim, od pove da ť vám
nie tak, ako azda čakáte . Ner az totiž
uvažujem v tom zmysle, že ak sú dejiny
umenia vôbec vo svojich základ ných
pravdách b ezp e čn ým ukaz ovate ľom toho
zákon itého vývoja, k t orým pľechád za
ľ udská sp olo č n osť vo s vojich sociálnych
zvra toch, tak je vývoj hudobného ume nia v j eho súčasnom obdob! práve z naj presvedčivejš!ch dokazova te ľov tej skutočnosti , že ľud stvo speje neza drž a teľne
a so zrých ľ ujú cim sa tempom k rozpadu
a z(miku te j základne svojej štrukt úry,
v ktore j sa dnes na vid om oč i zmietá v
p redtuche, ba u ž aj v kŕčoc h svoje j blízkej agón ie.
Pri práci v Matici slovens kej podarilo
sa vám náj sť a získať o. i. aj rad vzácnych tl ačených i rukopisných pamiatok
našej hudobnej minulosti. Na ktoré z nich
by ste chceli tu poukázať?
- As poň na dve :. n a jednu t l ačenú a
na j ednu r u kopisnú. Rukopisn á pamiatk a
preds t avuje dnes už dobre známy Spevnik An ny Szi rm ay-I<eczerovej zo 17. storoči a, ktorý sa vrátil do MS ro ku 1942
z Budapeš t! spolu s ost at nými vt edy pri vezenými pa mätnosťa mi starej Matice
slovens kej. Osobitne význ ačná t l ače n á pamia tka, k torú mám n a mysli, mii t itul
Cantionale Rituaie . . . Georgi j Szelepcheny ... Conc.:innatum, per R. p. Nícolnum
Au gus t inum . . .
Vinncny <;> . Atl$t;r iae ...
1681. 40. Bibliotekär MS našie l tú to
zried kavú tlač r. 194H Mimo riad na hod not a te jto knihy je v tom, že nám zacho vala najst aršiu posiaľ známu hudobn ú
skladbu z okruhu slovens kého d uchovné ho života, a to gregoriánsky chorál, sia ha júci bezpeč ne do ll. sto ročia. Zásluhu
o zostaven ie a vyd anie tohoto prepamätného k ancioná lu má vy nika júci český
piarist<t Hausenka. Je to n eobyča jne hodnotný litlll:g icko-hu dob ný doplnok zná meho
s lovens ko- la t insk ého cirkevnéh o
spevníka Ca ntus catholici z r. 1655. l<n iha
dok umen tu je na s voj čas vysok ú úrov eň
cir kevné ho spevu na Slovensku.
Otázky k lá dol Dt·. V. Č íž ik

[Diskusia, polemika ...

Etické-či

pedagogické
problémy?
Diskusia o vokálnej pedagogike, ktorú
sme otvorili na stránkach našich novín
priniesla aj ohlasy z radov výlmnných
umelcov, ktoré postupne uverejníme.
Banskobystrický sólista opery DJGT Vojtech Kocián reagoval pôvodne na da ...
nú tému nadhodenú v časopise Smena.
Svoj čl ánok postúpil n ám, a tak ho uve•
rejňujeme zatiaf bez komentára.
V poslednom čase sa · veľa pís alo na
s tránkach novín o kríze našich operných
sp evákov. Autori čl ánkov vidia príč inu
tohto stavu v zlých pedagogických kádroch na n ašich umeleckých školách. TaK
tomu bolo i pred n edávnom v článku,.
k tor ý u vere jnila Smena od autora Ja•
roslava Blahu. ( Pozn. redakc~e : UpozOL""'
i1ujeme čitateľov, že sa j ednalo o článoK
s nadtitulkom Kedy vyrastie na Slovens ku Callasová? a s titulkom Súmrak spevákov ?)
Je paradoxné, ako dokážu kritizovať
našich spevákov a p edagógov preto, že
nedosahujú európsky priemer, hoci často
autori č l únkov tento priemer vôbec ne..pozn a jú. K tomu totiž nestačí iba náhodllé o dpočúvanie speváckych výkonov
z p latni alebo rozh las u, ale d lhé syste··
matické pozorovanie za hraničných javís k.
U nás sa s talo akous i módou posudzovať
výsledky spevákov podľa toho, .al<O sa
presadili, či nepresadili v zahraničí. Jaroslav Blaho spom!na, že naš i speváci
v cudzine sa upl atňujú v e ľmi ťažko a ak,
l a k zväčša na p eriférnych scénach. O
chybe tohto výkladu svedč! dostatočný
p očet absolventov, ktor! č i už doma,
alebo v zah ra ničí - s úsp echom obs t á li
i v naj náro čn ejších operných úlohách.
Dovollm si tvrdiť, že niekoľko našich spe ...
vákov by s i zaslúžilo s táť medzi popred-'
ným i s vetovými speváckymi osobno sťa 
mi. Ak to tak n ie je, treba s l uvedomiť,
~e · okrem u meleckých výkonov existuje
" · ·tu tzv.' ·divaJiel.né .pozadie1.,.,ktoJ7é, o,môže
ovp lyvniť pľesadeni e sp,eváka.
Ha náková, Cziha lová, Baricová, Peňaš
ková, Hanák, Malachovsk ý, Martvoň a
viacero iných naš ich kvalltných spevákov
sa uč il o spie va ť v Bratislave. Teda obviňov a n i e ped agógov z n eúspechov a hľa
d anie východiska v štúdiu v zahra n ičí,
nemá žiad ne opod st atnenie. Jaroslav Blah o n avr huje konkrétne dve s peváčky E . Grúberovú a M. Nitnnovú ako vhodn é na š túdium do Talianska, lebo VšMU
vraj nemá. prillš z čoho vyberať. Nepochybujem o k valit ách spom!naných speváčok, ale t akýto p ost o j je prinajmenšo~m urfižkou pre ostatných poslu cháčov
VSMU.

Vydavateľstvo

SUPRAPHON
ponúka
GRAMOFONOVf: PLATNE:
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sl áčikové
kvarteto č . 4 e mol, op. 44 č. 2
Robert Schumann: Sl áčikové kvart eto
č. l a mol, op. 41 č . l . Hr á Slovenské
kvar teto, vedie A. Móž!.
K čs 36,Dezider Kardoš : Symfón ia č. 3 - Ro man Berger: Transformácie. Hrá sym fonický orchest er br at islavského rozhlasu, dir. B. Režu cha.
Kčs 36,Edmund Pascha: Vianočná omša F dur
- Koledy. ú či n ku jú : O. Malachovský.
J. Raninec, š. Nosál, Pražsk í madrigalisti, dir. M. Venh oda.
Kčs 36,Ladislav Burlas: Padá lís tie zlaté. Stú die pre det ský zbo r a capella. Spieva
Brnensk ý zbor, zbm. F. Lýsek.
K čs 28,Len slovens ky mi zas pievaj. Päsmo kl asicke j slovens kej poézie a v lasteneck ých

piesn!. Rec .. G. Valach, V. Zábors ký, sp.
Lúčni ca a Slovenskí madrigalisti, d ír.
L. Holásek. Výber a réžia V. Rusko.
!< čs 28 .~

Portrétna platňa Marcely Laiferovej.
Výber z repertoáru p opulárne j .slove ns kej speváč ky . Hrá orch. K. Vlacha.
Kčs 44,Zvonky zvoiíte. (Prúdy) Profilová p latňa
obľúbe n ej slovens ke j b eatove j s kupiny.
Vý ber zo staršieho a novšieho repert oá ru.
'Kčs 44,HUDOBNINY:
Ladis lav Burlas: Planctus pre s láč ikový
orches ter. Par t itú ra. (Skladba bola u vede ná na MIDEM- CLASSIQUE v Cannes
r. 1970. )
Kčs 6,50
Juraj Hatrík: Melancholický monológ.
Kontrapunktický monológ. P r ednesové
skladby pre akor deón.
Kčs 7,50
Eugen Suchoií: Sonatína pre hus le a
klavír
!< čs 17,Alexander Moyzes: Malá sonáta pre husle a k lavír
!< čs 20, Aie xander Moyzes: Sonatína giocosa per
orches tra da camera
Kčs 38,-

5. a 6 marca zaznie v rámci koncertu SF premiéra Klavímeho koncert u Dez!dera Kardoša. Sólista: Rudolf Maczu<lzinski, Sloven skú f:ilh armónlu dirigu je
Ladislav Slovák.
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Peter Kolman: Molizácia pre flau t u a
Kčs 7,50
vibrafón
ED!CIA ZBOROVÉHO SPEVU:
Vokáln a p olyfónia star ých majstrov
( č . 3). Pre detské zbory. (M. Praetor ius,
O. d i Lasso, L. Mare nzio, C. Monteverd i.)
Kčs 5,Vladimír Bokes: 2 umelé a 3 ľud ové
det sk é zbory a cappella ( č. 13 ). (M. Rázusová-Martáková: Natr h lo sa vrece Márna robota - I<alap deravý - čo že
s i Ja níček - Na záhumní - ľud. pies Kčs 4, ne.)
Vokálna polyfónia s tarých ma js t r ov
( č. 14). Pr e 2-3-hl asné detské zbory
a cappella. (G. Turnhout, T . L. da Vittoria, O. di Lasso, G. P. da Palest rina.)
Kčs 4, Antonín Tučapský: Dét i zpívají. Pre
detské zbory a cappella ( č . 15 ). (1. P r iš iel večer, 2. Sýkor ka, 3. Muzika nt i.)
Kčs

4,-

Hanuš Domans ký: De tsk é zbory so
spt·ievodom 2 huslí na básne V. Hujík a
( č. 16 ). ( l. Neúspech, 2. Ra č i a rada, 3.
Kvapka, 4. Klebetnice.)
!<čs 4,-

Budúce,

5. číslo venujeme
jubileu SND.

Z de jín spevu j e m á me, že už starí
pedag ógovia pr i výber e svo jich žiakov
kládli n a prvé miesto inteligenciu a až
potom h lasový f on d, farbu, m u zika litu
atď . Aká správna bola t áto požiadavka,
s pozn al som už dávne j šie, ke ď s om sa
stretol S prípadom, že žiak I. ľ OČník a
VŠMU bez predbežnéh o sp eváck eho v zde lania tvrdil, že j e n a š kole iba formálne
- na dosiahnutie diplomu, ale už t eraz
je sch opný po staviť sa n a hociktorú scénu k prvým p artom. Pedagóga považova l
za svoj u brzdu. Prešlo ni ekoľko r okov a
pedagógovi s a vyč ít a, že z k L·ásneho materiálu n evedel nič lepšie vytvo riť.
Nechcem t ým tvrdi ť , že n a HF VŠMU j e
pr! výsledkoch spev ákov všetko v p Ol·iad i<u. An i núpad! Ale p ríč inu treba hľada ť
niekde inde. Bolo až tráp ne, aké výroky
používali n iektor í preds t aveni na VŠMU,
~ko zámerne niekoho n ezaslúžene povysovali, čl pon ižovali až do Rra jnos t i . . .
l<oľkých poslu cháčov spevu t akýt o pdstu p znechutil, odradil, a lebo úplne zdep ta l ? Teda, ak by n a výsledky absolventov
a pos lucháčov sp evu n a VŠMU n iekto
pozeral cez !'udské vz ť ahy na t e jto inšti túcii, bol by sn á ď na s právn ejšej ceste,
ako k ed' obv iňuj e pedagógov z icll neschopnosti.
Na záver by som chcel PL'ipomenúť, že
môj článok n ech ce vie sť k polemik e, ale
che byť snah ou o pravdlve jší a objektívnej ší výk lad daného problému.

50-ročném u

Vojtech Kocián

Ča s~pis ~:Iudobný život vst upuj<.' do svoj ho dr:uhé!Jo ročníka. V s nah e vyjsť v ús tr ety
-~v?j rm ~:1tateľom, uv~rej ňuj~me_ prih~ášku na no vý ročník časopisu. Prihlášl<y zas iel SJte p r1amo na admn:lstr áclll easop1s u Hudobný život, Bratis lava, ul. českoslov~>n

skej ar mády 2H/a.

Prihla su jem sa za s tá leho p re dp l ati teľa HUDOBN~H O ZIVOTA,
~1c no

n priezvisko:

l\ dresa :

Dátum:
Pečiatka

a lebo pod pis:

...

MARIÁN JURÍK

· MIDEM - v e ľtrh gramafónových a vyduvalel'ských firi em, kt orý bol v januári
vp francúzskom Cannes už po štvrtý raz,
pokúsil sa tentoraz spojiť niekoľl< o fun kcii súča s ne . V časo vom rozpätí dvoch
týžcliíov prebieha l MIDEM CLASSIQUE
(11.-15. L), na ktorý nadväzova'li COLLOQUE INTEHNATIONALE (16. a 17. I.)
a MrDEM VARIJ!TJ!S (18.-23. I.). S účas 
ne s týmito t romi základnými pod ujat iami prebiehalo tu ešte veľa čia stkových
špecialfzovaných akcií a stretnutí ako
napr. pracovné zasadnutie Asociácie európskych hudobných festivalov, Medzinárodnej federác ie Hudobnej mládeže, Asociácie európskych hudobných agentúr a
pod. Okrem toho tu, pra vda, prebiehali
tlačové konferencie, premietanie hudobných filmov, prehrávky gramafónových
platní, nevyhnutnou súčasťou MTDEM sú
prehliadky stánkov jednotlivých firi·em.
individuálne konzultáci e, obchodné rokovania atď. Program toh to roč ného MIDEM
oproti predchádzajúcim rokom bol značne
bohatý a poskytoval platformu pre výmenu názorov, informácií v na jrôznejších
oblastiach hudobného života. Avšak i na. priek tejto mnohovrstevnosti záujmov a
problematiky zostáva vo svojej základnej
báze MIDEM ako veľtrh, alebo azda ešte
výstižnejšie povedané, veľkoryso u obchodnou burzou, schopnou sústr e d iť okolo seba predovšetkým ľudi od bussinesu.
Á Ak porovnávame posledný roční!<
MIPEM s predchádzajúcimi, dospejeme k
názoru, že MIDEM neu stá le hľadá svoju

preto sa sústredím na informáciu o
dvoch hlavných: MIDEM CLASSJQUE il
MIDEM VARmTI!:S.

MIDEM CLA.SSIQUE
prebiehalo vo dvoch polohách: vo v eľmi
s labo zastúpenej obchodnej účasti vydavate ľ ských firi em a na druhej stran e pre
Cannes v p~·ekvapuj úco bohato obsadenej i navštívenej koncertnej časti.
Všetky koncerty sa konali v spolupráci
s Medzinárodnou hudobnou radou UNES CA a dramaturgicky boli koncipova né ako

populárnu huď
zast upoval iba

tvár. že nemieni ustrnúť na jednej ko_~
cepcil, ale že sa chce prispôsobov_ať . ~ ~~
votu a svojej dobe, a popri prevazUJUCICh
obchodných zreteľoch chce byť aj sp?ločensko-kultúrnym podujatím. To Je,
podl'a môjho názoru, pozi tlvne konštatovanie v doterajšom vývoji MIDEM.
K dnešnej podobP MID'EM jeho org.~
nizátor! nedospeli náhodou. DoteraJS!El
sústredenie sa na pop~mu sic uká~alo totižto nevyužité rezervy aj v oblasti vážnej hudby. Pravda. atmosféru okol? MlDEM pop-music nemožno porovnávať napr.
s tohtoročným MIDEM CLASSIQUE, ale
úsilie o vytváranie vlastnej atmosféry
bolo evidentné. Treba podotknúť, že diferencovanie oboch žánrových oblasti na
dve samostatné podujatia sa ukázalo ako
s.právne a jediné možné riešenie. Pre~~
vlaňajši pokus spojiť vážnu hudbu s ru~
nou a svojskou atmosférou pop-music
zákonite musel utrpieť fiasko. Bolo to
nakoniec veľmi dôležité čl presvedčivé
poučenie, že nemožno nasilu spájať to,
čo je nezlučiteľné, ale naopak, k. obom
žánrom treba pri stupovať úplne diferencovane z hľadiska ich osobitných kultúrno -spoločenských funkcii a zákonitostí.
Tieto poznatky nakoniec viedli poriadatel'ov aj k dnešnej koncepcii MIDEM.
Pravda, opäť by bolo možné o všeličom
diskutovať, ukazujú· ' sa nové možnosti a
nové problémy v šíreni 'a presad zovaní
hudby do spoločností s rozdielnym ~ pol o 
če nským zriadením a rozdielnym ~tup·
ňom hudobnosti i priemyslu š!ri.hceho
produkty hudobnej tvorby . Sú to vša_k
problémy, ktoré nastoľu je samotný vyvoj uda losti a nAkoniec ka7.dý si ich l'ieši
podľa vlastných p ohľadov, názorov a mož·
ností. MIDEM aj v budúcom roku opäf
vyl vor! pri estor pre riešenie nový ch ot á·
zok, jeho základná ko ncepcia sa u7. :lrejme meniť nebudf•.
Pre Čélsové a prw~ ovn é nriči n v nPbo ln
možné abs olvo va ť všetky pod ujatia a

Medzinárodná t ribúna mladých ume lcov
a ako prehliadkové koncerty už známych
sólistov a telies. Bol to ve ľmi dobrý zámer, a hoci nevyšiel pod ľa očakáva ni n
zainteresovaných, predsa len pr iniesol
niekoľko nových pohľadov na prácu mladých umelcov, na spôsob a metódy ich
uvádzania do života a na koncertné pódiá a niektoré vystúpenia klasicky de monštrovali pripady, ako sa na Západe
robí kariéra. Z celej plejády mladých
umelcov bolo však málo takých, ktorí by
znamenali zvláštny alebo ·mimoriadw ta lent. Bol to skôr prieni.er,.. aký .S!!· yysl(ýtuje v hudobne vyspelých kra jinách.
Objavom a mimoriadnym zážitkom pre
mňa nesporne bolo vystúpenie mlade_
;
16-ročnej fil ipi.nskej klaviristky, ži júce;,
v New Yorku, Eleanor Pinky S. Amado,
ktorá hrala s úžasnou graciózn osťou a
technickou brilanciou ako D. Scarlatiho
tak Liszta alebo Mozarta. Bo la jedným
z mála talentov, ktoré možno označiť
za talenty mimoriadnej úrovne a rovnako
ohlas a záujem za hraničných managerov
sv edči o tom, že o kat·iéru má už prakticky postarané. Sympaticky sa pred stav il
technicky dobre et•udovaný mladý mexic
ký klavi rista Jorge Federico Osorio, naj ·
mä v zaujímavej Ginasterovej SonátP ,
podobne aj Poliak Janusz Olejnicza l<
hlavne v Chopinových sklaclbách. Z rámcr
mladých umelcov sa trochu vymykal zre lý a krás ny alt Eleny Obr.·azcovovcj zn
Sovietskeho zviiZ\1, ktoré
vynikajúco
predniP.Siit áriP ·1. V•·rdiho Mozart a. Bizeta " i Poliakom rastie veľmi sľubný
tale nl v huslistovi ľiotrovi Janowskom,

ktorý disponuje ako kantabilnými kvali tami,, t ak · aj solídnou virtuóz_nou technikou (Sche1·zo Tarantella H. Wiena'wskeho).
Divácky najpríťaž l i ve jšie pôsobili koncerty mladých umelcov s orchestrom,
ktorý dirigovali laureáti dirigentských
súťaží. Z interpretov
inštrument úlnych
koncertov na prvé miesto kladiem pražského Bohuslava Matouška, ktorý v Dvofákovom husľo vom koncer te preukiizal
veľ kú techni ckú istotu a suvereni tu. Bulharom rastie talent v · klaviristka Marte
Oejanovej. Argent!nska sopranist ka Norma Lererová j e tiež u ~ zrelou um elkyňou, a tak na MIDEM iba potvrdila svoju
dobrú p ove sť. Okko Kantu z Fínska, čer
stvý víťaz v Karaja novej dirigentskej
sú ťaž i, bol pre mnohých t rochu sklamaním. V inštrume ntálnych sprievodoch bol
často neistý a Prokofievovu . Symfóniu Koncert pre violončelo a orchester vlastne dirigoya l Hostropovič. Bqlo to zrejme
eš te ·nad sily mladého vfťaza. Istejším, a
v pr-íprave' skladieb dôkladnejším . bol
GL'ék Alexa!tder Myrat a najsuverénnejšie pôsobí! Paul Capolongo, víťaz súťaže
D. Mitropoulosa, pod ktorým aj veľmi
slabý o rchester Nát•odnej opery z Monte
Carla podal najlepši výkon. Spoločenský
lesk ·týmto ·koncertom dodáv?li Mstislav
f!ostropovl č, J.rmgard Seeft•ledová a HenL'yk Szerynl<, ktorý úplne prepadol ako
dirigent a veľkým sld aman!m .bola aj jeho
interpretácia čajkovského husľového kon certu D dur.
Na jednom z popoludňajšich koncertov
vystúpilo Dlmovo kvarteto z . Bu lharska
(s veľmi s lušnou interpretáciou Lut<:slaw~ké ho a Kurčinského) a Slovensky ko-

morný orchester. S v·e ľkým úspechom a
ohlasom u hudobných vydavateľov tu
uviedli Bur!asov Planctus (za autorovej
účast i ) a Janáčkovu Suitu pre sláčiky .
SKO bol pre mnohých účastnikov prekva pením a viacerí sa dožadovali ich gramafónových nahnívok a mnohým sme ich
nahrávky prehrávali v našom stánku
š koda len, že SKO nemal možnosť uká·
zať sa v šir šom repertoárovom profile
Avantgardné tendencie na MIDEM repre·
zentovali Ho lanďania Bo uwlemkes a Jeanne Vos, poľský Warsztak muzyczny a
skupina Ars Nova s dirigentom Mariom
Constantom.

bolo vlastne podujatie pop-music. Ten ·
to žáner má v Cannes už svoje trad!cie.
zázemie a vhodné atrakt!vne prostredie
Oproti predchádzajúcim rokom bolo toto
podujatie kvali tatlvne i kvantitatlvnrchudobnejšle. Tri večerné predstavenia ~
niekoľkými desiatkami predovšetkým mia··
rlých, neznámych a začínajúc ich spevákov malo vyslovene promočný charakter
Cc;olkove sa teda ce lé .toh to ro čné MIDEI\':
or ientovalo na mladých umelcov a mysllm, že to bolo správne a v mnohom
u žitočné. Takýchto podujatf je totižto vo
všeobecnosti ešte stá le málo a svetovť
hvic>zdy ma jú dnes dostiltok príležitosti
pre wo jP uplalnenie. (Jved<•nle .mlad~í ch
umelcov bolo pod ľa môjho názoru pri-

nosom aj z komerčného h ľadiska zastupujúcich organizácii a je škoda, že sa
táto platforma a prí le ž ito sť pre nás opäť
nevyužila.
Z jednotlivých speváko v, ktorí stáli
nad bežným priemerom, resp. reprezen, .
tovali profesionálnu úrovei'í v interpre·•
tácii pop-music, možno me no va ť soviet•
skeho speváka Muslima Magomajeva,
Clodagh Rodgersa z Veľk e j Brit ánie, Karen Wyman z USA, Josefa Laufera z
československ a, osobitého interpr e ta juhoamerického folklór u Jorge Bena z Brazílie, výborné t rio Mat·tha Heeves and
'ľhe Vandellas a inštru m e nta č ne i kom poz ične zaujímavé skladby be lgického en s emblu 'ľhe Wallace Collecion. V tom lo '
súbore hra,jú dvaja čl enovia belgicke j filharmónie. Súbor j e techni cky v eľm i vy spelý a usiluje sa o spo j eni~! výrazových
a technických prvkov kl asickej, populárnej a džezovej hudby. Pt'avda, aj súča sťou
M!DEM Var rétés boli rôzne iné akcie.
Jednou z na jdôležitej ších boli pracovné
zasadnutia FIDOF-u, svetovej federácie
festivalov populámej hudby. Na závereč
nom zasadnutí boli v oľby do nového prezídia FIDOF - u, kde bol opäť do funkcie
j edného z viceprezidentov zvolený dt·. Ján
Siváček.
V tejto súvislosti nemožno
obisť fakt, že aj na tomto fóre opät
st úpla medzinárodná pozícia nášho fes·
tivalu Bratis lavská lýra. Rovnako t iež dosiahnutie dohody, že na najväčší svetový festival pop-music do Rio de Janeil'a
možno sa z čes kos lovenska do stať iba
cez Bratislavskú lýru, je iste faktom von·
koncom nie zanedbateľným .
Á MIDEM v Cannes je nes pome pt'i
všetkých svojich problémoch n nedostatkoch podujatím ve ľmi zaujímavým. poučným a hlavne dô l e ~itým. Vytvá ra ve ľ mi
cenný priest or pre nadväzovanie kont aklov, je to veľmi vhodné pôda pre výmenu
inforl'l).ác(! .a .skúseností v najro zl i č n e jš!e h
oblastiach hudobnej profesie A ,v nepos lednom rad e poskytuje aj pomer ne výstižný p r eh ľad o s ituácii najmä v ko merčn ých . vzťahoch, ktoré sú v koneč ~
nom dôsledku predsa len veľmi dôlel:i tým a niekde i rozhodujúcim st imulom
pr i profilovaní a vytváraní kult úmo-spoločens ký ch záu jmov a . pot ri eb.
V jednom francúzskom ča sooise nazvali

MIDEM obchodom s umenim .J P pravdou,
že základný princíp a vôbec ro.:hodujúcou silou existencie tohto podujatia sú
komerčné záujmy. No predsa sa domnie vam, že oproti predchádzajúcim, vyslove~
ne komerčne ladeným ročníkom, sa v
tomto roku dostávajú do partnerstva aj
kultúrno-ume lecké záujmy. A pravdepodobne aj v tom sú príčiny, prečo sa tohto
roku MIDEM nezúčastnili veľké gramofónové firmy, ako napr. DGG, Philips a i.
Zrejme ich komerčn é záujmy sú n atoľko
uspokojené, že nepotrebuj(I ďalšieho prostredn!ka. No o to viac má toto podu jatie
význam pre stredné, malé a začín ajú ce
gramofónové a vydavateľské fi rmy. V
tomto zmysle možno MIDEM považo vať
za vstupnú bránu do zložitých medziná rodných kultú rno-komerčných vzťahov , o
ktorých prospešnosti by sme dnes už
hádam nemali ani trochu pochybovať . Absencia samostatnej slovenskej vyda va te ľ
<;l<ej fi rmy na tomto podujati zna mená
·l roka na rok obrovské hospodárskf,• i
kultúrno-poli tické škody. O tom, že sa
adekvátne svoj im možnostiam ~ô7e aj
' lovenská hud ba na meElzi národnom fóre
p ľesad iť, sme sa tohto roku pres vedčo
vali takmer každý cl eň. A každý deň ne rozhodnosti v riešení tohto problém u môže zname na l' str~tu jedn i\ho roka . Podceň ov aním tejto sk u to č nosti škodíme iba
sami sebe.

