
V čfSLE~ SONG .BUSINESS S MILOS OM J URKOVIČOM O FL A UT OVOM UMEN I 
DO N QUIJOTE ZA TO NEM ô.ZE 

• RUMUNSKA POPULARNA HUDBA • 

Pre modernú populárnu hudbu je prí 
značné , ze jeJ najv,ýzna mne jšie osobnos

t ti. ktoré patria bezpochyby k umeleckým 
vrcholom tohto storočia, uvažu jú o svo
jej tvorbe v termínoch predajného mód
neho tov\lru. Pripomeňme si výrok Duke 
Ellingtona, k torý jednému kritikovi po 
koncerlP. povedal : .. To. čo ste videli, bolo 
dvad sať l'udi. ktorí s i za r iibajú na živoby
tie" Pocl obrw Beatles s ú z mími tým. že 
na jednej s t r ant> možno s nimi ve l'm i 1'0-

zum ne rozpráva( o štr uktú re ich firmy 
Apples i a rôznych iných f i n ančných in
vesti<:iá r h. ale iron izujú i tie najserióz
nejšiP pokusy o estetické z.hod rmtenif' 

IGOH WASSE HB ERGE H: 

svojej tvorby a zdá sa im smiešne> rnnoz
stvo odborneJ publi c ity, ktorú ich na
hrávky vyvolali. Po tom t o postoji S<lmot
ných .interpretov j e zre jm &. že v age n 
túr.ach, rozhlasových, televíznych a gra
mafónových spoločnostia ch je komerčné 
hľadisko vtičšinou j ed iným určujúcim prv
kom. Umelci i podnikatelia v oblasti po
pulárnej hudby s to ja a pad a jú výlučne 
len na základe komerčného pôsobenia. 
V tejto hudbe nie sú akadémii', ško ly. 
štipendiá, nadác ie : každý si mus ! na seba 
zarobiť . Je to zá roveň svojim s pôsobom 
i veľmi demokratické oblasť: keďže tu 
neexistuje z iäd na oflciá ln a kva l i fikti cia. 
môžu sa vedľa seba dostať samo ukovl u 
f školení umelci s ú p lne rovnakými šan
cami - rozhodu jú ich pro[esionGine a 
ľudské schopnos t i, 

POPULÁHNA HUDBA N,A!lUŠILA 
HIERARCHJt l HODNÔT 

vytvorenú vývojom európskej hudby. Po
dta tradičného európs keho poníma nia sa 
v profesionálne prevádza nej hud be bez 
ohradu na žáne r, cenia čo naj lepšie roz- . 
vinu té schopnosti skladat e l'ov a in terpre
tov ; cíel'om hudobníka je dopracovať sa 
k výnimočným s chopnostiam. vyniknúť v 
duchu prijatých krité rií. V populárnej 
hudbe sa stal typickým ideál priemer
nosti. Na výsln! popularity sa s trieda,iú 
speváci prljemného vzhľadu, s prie mer
nými technickými dispozíciami, štandard 
ným výrazom; zmanipulovaný maso111ý 
konzument žiada idol, s ktor ým sa môže 
atotožniť. do ktorého môže premietnu ť 

svoje ideály, k to rý ho v pods tate v n i
čom neprevyšuje. T ento stav je výsled
kom vývojového procesu, ktorý sa zača l 
koncom mi nulé ho storočia v Spojených 
štátoch vytváraním siete zábavných pod
nikov a organizova ním predaja notovýc h 
vydaní šlág rov (to bolo ešte za čias, keď 
aktívne muzicírovanie bo lo všeobecne 
rozširené ). Pos tu pne vplyvom moderných 
masovokomunikačných prostriedkov a 
vznikom komplexne j siete showbusinesu 
zavládlo pasívne konzumovanie zábavy . 
I na popu lárnu hudbu u ž m ôžeme a pli 
kovaf zásadu, podľa k tore j veľkovýroba 
potláča ind i vi duálnosť a preta vuje rôz
norodé podnety na tuctový, kon fekčný 
tovar. Úlohou re kl amy je zasa presved
čiť konzumenta. že tento tovar je práve 
naopa!< j ed l nečný a naj lepši. Samozrej 
me. i v prostre rlí obrovskej organizova
nej produ kc ie vzn ikajú kvalitat!vnc roz
diely, ktoré v optimálnych pr!padoch vy
soko pre výšia šta nda r d a zároveň pre
rasta jú i hr a ni ce žánru. 

Ná m v s é r ii článkov nepôjde o tie to 
vrcholy. a le pr äve o zachytenie hlav ných 
čŕt song businessu, a to v h istorickej 
násiPdnost i. Ne tr e ba azda zdôrazňovať. že 
u nás platia iné zásady na fu nkciu po
pulárnej hudby a v te jto súvislosti sú 

i ina.k organizované vzťahy medzi inšti
túciami a profes iami V každom pr ípade 
však pochopenie> štl'llktúry a organizácie, 
h:rdobn_ého priemyslu západných krajin 
zaroven na porniiha u vedom i ť s i klady i 
zapory systému, ktorý sa v te j to oblasti 
u tvá ra u ná~ 

ZAČ IATKY MODE F! NE:HO 
SHOWBUSINESSU. 

MlNST II EL SHOW A V AUDEVIU.· 
(1830 - 1 903) 

Mnohé prvky mode rného showbusines s u 
niP s ú novinkou a v r·ôznych podobrrch ~H 

vysky tujú už ~tároči a. Z.0tJerme> si typ ic 
kú stránku - kult spevákov. Zaujímavé 
para le ly vystúp ia tlo popredia, ak si napr . 
všimneme s ituác iu v opere 18. a 19. s to
ročia. Obecenstvo chod ilo do operného d i
vad la predovšetkým kvôli spevákom, au
tori boli v pozad! záujmu. Jednotlivé spe
vácke hviezdy tiež spfňa li funkciu pa
ralelnú so súčasným poj mom .. sexuálny 
symbol doby". Vel'mi vyv inuté boli i rôz
ne ľormy ma nipulovania s verejným vku
som: stači pripomenúť úlohu špecialistov 
na ot·ganizovanie potlesku. platených 
t l ieskačov, fanúš kov. k tor í vypriahli kone 
z koč iara a vla stnJím i si la mi o dv::í7a li 
s voje idoly a pod 

Aby sme však nešl i prí liš ďal e ko. kon 
štatu jem e, že zač iatky showbusinessu sú 
zhodné so vznrko111 ame rick ý('h minslre l
s ký ch skupl,o a yaude vi llov ' a jeho prvú 
rozvinutú fázu' predstavuje vznik kom
plexu 'fin Pan i\ lley začiatkom toh to sto
ročia. Od vtedy a~ dn s účaspost i ot·gani
začnó vzťahy hudobného pr·i emyslu Spo
jených štá tov s ú vzorovým mod elom pre 
os tatné kraj iny . . 

Minst r·e ls ké pťedstavenia ne boli pr vým 
p r-e j avom hudobne ,; javiskove j prez!'ntá
cie v Am erikP predchfl(l zali im im porto
vané e u rópske žánre. M!ns trel show je 
však prvá hudobná jav iskov~ preúntácia, 
sk ladajúca sa z pôvodných amer ických 
komponen ~ov .. I,ch popu lari ta sa d atu je 
približne od roku 1830. · ked' bie ly komil< 
Thomas Rice zavied ol do kabaretných 
predstavenl parodickú figúru černocha. 
Podľa jeho príkladu bie li komed ianti za 
čali vystupovať v černošských ú lohách. 

s tvárami načiernenými páleným kor
kom.1) 

Okolo kočovných m instre ls kých s kupín 
sa vytvoril okruh skladateľov; ich tvor
bou sa zača la d lh á vývojová reťaz popu 
lá rnych pesn i čiek. čerpa júcich z európ
s ke j zábavnej hudby. ďalej z reg ioná lne 
ho černošského a be lošského folklóru . 
Zrodil sa nový mode l profesionálne t vo
r enej populárnej hudby - a zároveň fa s
c inuje, že niektoré šlágr e u ž z toho to 
vývojového št ádia p rer ás tl! až do súčas 
nos ti. Dokonca laické obecenstvo ich po · 
ciťuje ako súčasť súdobej produkcie: n a
pr íklad p.iesne Car ry m e back to Old 
Virgi ny. Anna Lee, Darling Nelly Grey 
Old Luc ky Sun a i. Najvýzmrmnejším 
preds tavi teľom te jto ge n e rácie bol 
St ephe n Foster (1826-186·!). ktorého z{r 
roveň považujú za najväčšie ho ameri c 
ké ho sk l adate ľa obdobia pred obči anskou 
vojnou. Finančné a o rgan i začné vä zby 
tohto skladateľa s hu dobný mi vyda va te l'
mi a interpretmi , nám ve r ne prib ližuj \r 
dobovú s ituáciu. Foste r sa zaobera l skla
danim pesničiek a jeho dodnes populá r na 
skladba Oh ! Susanna vznikla v roku 1848. 
vtedy ju ponúkol zná m emu hudobnému 
vydavatel'stvu W. C. Pe te r s a, ktor é ju 
kúpilo za 30 dolá rov. Odvtedy tát o sk lad -
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• V Amsterdame bol 21. mar ca .1 5. roční!<' medzi11árodnélľo piesňového festivaltt 
Ľf!~ovízie·. Za oeľmi prien:ernej r~utorsker s'út'aže ·zoíťazila 18-ročná . ídka spe-
1.:ačk~t Rosemar!J ·~rownova (druha sníťr!ka) . ·SpMue/ Ju l io l9lesias reprezent oval 
Spumelsko s p:esnou . Gw~ndpltne . Na qr chnom · obrázku·. ho vidíme •v zajatí .svo· 
jic!z . h:rajq.niek speváčok _ M_a~siel, ~L 'Sa~orhe. rSEl šlágt'C>m Za(1udni .na · neho. vy 
·'l !!ptl..na, festtvale, Eu r ovt r te spe~ak a ! skladat,el' Jerm .V allee, }~tor .ý ceprez.ento
r;al B~lgwko. , . . . .. ~nfmky: .čS.TI< 

ba vyšla v nesčíselných reedíciá.ch~ prav- . 
d a, sk ladateľ už za ňu n ikdy nedostal ani 
cent navyše. Vďaka obr ovském\1 úsp'e,éhu 
Oh! Susa nna sa Foster def initívne roz 
hodol p rofesionálne sa venovať sklad a niu 
pesniči ek, a a by sa ť i.minčne zabezr.ie.č i l 

.. ; ' ' 

uza vr·el s newyor s ký m vydavateľstvom · 
Fir t h, Pond and Comp a ny n a t ie časy 
neobvyklú t.m lu vu, podľa · ktore j m u bu 
d ú pris lúchať ta n t iémy za s kladby vyda
né tla čou. V priebehu ďalších pia tich r o- , 
kov, k toré zname na li vrcho l j e ho ka riéry 
( poslednú s kladbu - Old Black Jo e, 
s komponoval v r . 1860), Fors te r .získal zu 
t antiémy približne 10 000 doláro v .~) Z 
dnešné ho hľadiska, keď auto r s ké prá va 
strážia ochrann é spo ločnosti , ktoré s a 
sn ažia čo na jpresne jš ie evidova ť akékoľ
ve !< verejné predvede nie skladby, . je t o 
s u ma úplne sm iešna, no v duchu vtecla.i· , 
šej s ituácie to hol veľmi dobrý 9bchocl 
a Foste r napriek t.om u, že na jeho sklad-· 
bách vydava te ľstvá 7.a rob ili nepomÚnP 
väčšie s umy, mo ho l byť spo.ko jný. Dobr f' 
~i uvedomova l. ze poprr melod ickej in 
venc ii pr vor adú zás luhu na ús pechoch je 
ho s klad ieb majú in terpreti. Najplodnej
š ia bo la jeho spolu pr áca s o s láv nym m in 
strEdom Ed Clll'istym. Je ho pod ie l pova
·i:oval 1.11 taký rozhodujúci. že v r 1.851 
s úh lasil s tý m, a by s k ladba Old Folks 
at Home vyšla pod Ch r is tyho menom.3) 

O rok nes kôr časopis T he Musica! 
Worl d referoval: .. Old Fo lks a t Home jf' 
jednou z naj úspešne jš ích piesní, a ké sa 
kedy uká za li na sve te . Vydavateľstvo ju 

l • 
nepretr žite tlačí na dvoch stro joch a ešte 
a ni tak nest ačí u spokoji ť d opyt. Už do
.te ra z preda li 40 000 exem~lárov · ;a čosko
,ro ctosiahnu 100 000". casopis . Albany 
,State re gis ter: .. Túto pieseň m~ k aMý na 
Jazyku . Vo d ne v noc i znie z ·klavírov 
i g it á r , s pie va jú ju sent imenÚilne dámy 
a s e n ti men tái ni ge nt leman i ju používajú 
;:>~ i pol nočných seŕenád'ach. Hra'jú ju 
vse tky orchestr e, každú hodinu j u· poču
je me · ľ pouli č ných organov ·a · spevácke 
hviezdy ju '.uvád zajú na: pód,iách d iva
clie l".4) .Po •mi ns trel .show;: ď.a l ši m ed zník 
J ?_ejin~ch ,z~pavného pt: i,e~ny.sl u zname
'laJU vaude v!ll.ové pr ed s tavenia.s ) Prí-
vlast kom · · · · ' 

l l 

. ,. . ' . . ··, 
,.OTE~ , AMERICKJ!H~ .. Y,AUOEVILLU" 

·býva' bznačovaný Ton'y : Pasto r, · k torý s a 
pres lá vi l ako here<.:, no Predo všetký m ako 
manažér a o rgani zátor. Pred jeho pôso
b,ep i~l .(pn~é . vaud~viJio,vé . . p~·ed s.t a.venie 
uvied ol r . 1865 ). mal i v Amerike nočné 
va rietné pod niky veľm i z lú povesť; ve
t· e,jn'osť ich pqvažova la za miesta pros t i
t úcie a z loč inu, . do którých · seriózny člo 
vek ' n'echod í: Pastór · za je diné možné a 
s právne · východisk o va r ietnóho divad la 
považova l vyt voren ie programu, k torý by 
moh li' navštevovať. sporiad a né rod iny: ro · 
diči a i det i spcilu. Spočia tku sa mu pod
nikan ie neda r ilo, no · čoskoro prišie l na 
s pásonosnú lny'š liénku. ako získať ženy z 
domácnosti: za ka ža ú kúpe nú vstupenku 
darova l poukážky n a nákup tex t ilií, po
tr a vin, domáceho ·náradia a pod. Te nto 
poč in mal veľký úspech a Pastorovi sa 
podari lo preklenú ť počiatočnú nedôveru. 
Od tých či a s n epre trž ite je .,zába va pre 
ce lú rodinu" (tzv ... c lean e nterta inme nt" ) 
mottom mnohých p r od ucentov zábavných 
programov. Vďaka veľkému ús pechu Pas
tor zorganizoval s ieť stálych divadiel i 
kočovných skupín a postupne ich počet 
neu stále v zrast a l. · 

Podnika nie v tejto oblasti sa s talo n a

(Pokračovanie n a 7. st r .)' 



Fonoamatérstvo je mladé hnutie, s pá 
jajúce možnosti, ktoré dávajú nové 
technické vyná lezy, s t úžbou človeka 
objaviť i zaznamenať skutočnosť a ži
vot okolo seba. Vzniklo po druhej sve
tovej vojne, kedy technicky zložité a 
do t ých čias cenove nedostupné nahrá 
vacie aparáty prestali byť výsadou pro
fesionálnych. predovšetkým rozhlaso
vých a gramafónových, pracovisk. 

Gramofón a magnetofón sa zrodil! ako 
vedecká kuriozita a salónna hračka. Pr 
vý pristroj , ktorý skutočne prehovoril 
- Edisonov fonograf z roku 1877 -
využival záznam na valec zo staniolu, 
neskoršie z vosku. Dosiaľ existujú zá
znamy tohto pristroja s hlasmi T. A. 
Edisona, Eiffela a ďalších, na Telegra
phone Valdemara Poulsena je hlas cisá
ra Františka Jozefa II. atď. Na prelo
me storočia bolo už možné rozmno
žovať záznamy z kovovej mat rice, vzni
kol gramofón, ktorý čoskoro vytlačil 

zastaralé pr!stroje. Nastala éra gramo
platn!. Prvý magnetofón dnešného po
ňatia skonštruovali v polovici tridsia
t ych rokov v Nemecku. Najprv sa na
hrávalo na drôt, potom neskoršie vznik
la magnetofónová páska. Vývoj magne
tofónu sa uberal cestou od veľkých ťaž
kých zariadeni až po dnešné miniatúrne, 
t echnicky dokonale vybavené magnet o
fóny. A keď sa prvé magnetofóny dos
tali do rúk amatérov, Javina sa dala 
do pohybu. Koncom štyridsiatych rokov 
sa rod! vo Francúzsku prvá fonoama 
t érska organizácia. Tu, v kolfske !ono
amatérskeho hnutia, ZIJe zakladateľ 
Jean Thévenot, fonoamatérmi nazývaný 
"otec lovcov zvuku". Najprv si tam 
nadšenci natáčali s lovo l hudbu pre svo
je potešenie na mäkké platne. Jean 
Thévenot zostavil z týchto nahrávok dňa 
9. februára 1948 prvú reláciu pre fran
cúzsky r ozhlas. Autor i sa začali zdru
žovať a o rok neskoršie vznikla prvá 
francúzska spoločnosť lovcov zvuku. Od 
r oku 1950, kedy francúzsky rozhlas 
usporiadal prvú fonoamatérsku súťaž, sa 
v tejto krajine každoročne konajú ná
rodné súťaže o najlepšiu amatérsku 
zvukovú sn!mku. Rovnakú iniciatívu ako 
Francúzsko prejavilo aj švajčiarsko. 
Narodné súťaže z roku 1951 spojili v 
jedlnli medzinárodnú súťaž pre rok 1952. 
Táto spoločná franclizsko-švajčiarska 
lJkC!a položila ·základy medzinárodných 
súťaž!. Pribúdalo klubov v ďalšieh eu
rópskych krajinách. v druhej polovici 
päťdesiatych rokov vznikla Medzinárod
ná federácia lovcov zvuku FICS (Fede
ration Internationale des Chasseurs de 
Son), ktorá združuje kluby dvanástich 
k rajin. Kongres tejto organizácie sa 
schádza každoročne vždy pr! priležitostí 
medzinárodnej súťaže, ktorá prebieha na 
jeseň v niektorej členskej krajine FICS. 
Cinnosť lovcov zvuku je veľm! roz

siahla a zďaleka prekračuje rámec sta
novený podmienkami medzinárodnej sú
ťaže. To nie je iba vrcholné meranie 
síl fonoamatérov celého sveta, ale aj 
vzájomné spoznávanie a vymieňanie 
skúsenostr. Lovci zvuku nadviazali spo
luprácu s organizáciou UNESCO a po
dieľajli sa na vytváraní jej zvukového 
ar.chlvu. Takto - pomocou magnetofó
novej pásky - sa združujú lovci zvu
ku zo všetkých svetadielov. Jednotlivé 
kluby tiež aktlvne -spolupracujú ·s elek
trotechnickým priemyslom a s rozhla
sovými stanicami. Vypisuje sa mnoho 
dielčich súťaži, z ktorých najvýznam
nejšie sú .,dijonská", kombinovaná s 
jazdou automobilom, a súťaž .,0 zlatO 
pásku mesta ZUrichu". (B) 

Medzi mladé talentované klavírne In
terpretky patrí nesporne Bratislav
čanka Elena Letňanová. Po absolvo-

vant VSMU v triede prof. Macudzinského 
odišla na jednoročné postgraduálne štú
dium do Varšavy do triedy prof. Wilkomir
skej (Akadémia muziczna !meni Chopina). 
Popri štúdiu nahrala ako celoštátnu pre
miéru Concertino in modo clasico pre kla
vír a orchester od Juraja Hatríka (prvá 
stereo klavírna nahrávka v rozhlase). V 
roku 1966 zlskala na Chopinovej súťaži v 
Mariánskych Lázňach čestné uznanie. Ako 
poslucháčka III. ročnlka VŠMU získala 3. 
miesto na celoštátnej výberovej súťaži pre 
medzinárodnú súťaž Marquerity Long v Pa
r!ži. 

Dnes predstavujeme Elenu LetňaMvll v 
krátkom rozhovore. 

- Spomlnall ste, že vo vašom repertoári 
je Beethovenova Appassionata. Prečo ste 
sl zvolili práve jej naštudovanie? 

Jednak pre viíeľudské hodnoty Beethove
novej tvorby a tiež pľeto. aby som sa "po
pasovala" s týmto skladateľom. Chcela som 
:vecijet, also sa .i~AO .vA~_I}_ivost P.remieta do 

e Hane Jankô sa vrátila zo 
západného Berl!na, kde spieva 
la s veľkým úspechom Leona
ru vo Verdiho Sile osudu. Dňa 
10. aprila vystúpila v brnen
skom Janáčkovom divadle v ti· 
tulnej postave Pucciniho Tos
cy. Operný slibor SD v Brne 
uviedol 28. apríla premiéru Fi
bichovej Sárky. Réžiu mal Mi
loš Wasserbauer. e Spevohra ŠD v Brne pri
pravuje premiéru West Side 
Story. Réžiu má Stanislav 
Fischer a hlavným choreogra
fom je František Pokorný z 
Prahy. e l<atedra Hudobnej vý
chovy Pedagogickej fakulty v 
Banskej Bystrici uspor iadala v 
Robotnickom dome vokálny 
koncert pri priležitosti 25. 
výročia oslobodenia našej 
vlasti Sovie tskou armádou. 
Účinkovali členovia katedry -
Otília Hagarová a Ladislav 
Longauer, klavírny sprievod 
mali E. Michalová, V. Ga jdoš 
a I. Tvrdoň.' Na programe bo
li die la F. Schuberta, P. l. 
Čajkovského, A. Rubinštejna, 
M. P. Musorgského, A. Dvoi'á
ka a slovenských skl a da teľov. e Pedagogická fakulta 
usporiadala v Robotn!ckom do
me v BanskeJ Bystrici sláv· 
nostný koncert pri príležitos t! 
15. výročia založenia školy. V 
programe účinkoval hosťujúc! 
spevácky súbor z maďarského 
mesta Eger a spevácky zbor 
f komorný orrhester PF v 
Ban skej Bystric! 
e Na nedožitú deväťdesiat

päťku Vi liama Flguša Bystré
ho st 5. marca spomenuli Bys
triča nia večierkom zostaveným 
z piesn! skladateľa, z nove j 
tvorby banskobystrického skla
dateľa V. Gajdoša a z vystú
penia učiteľského spevokolu 
pod veden!m O. Dobrfka. e V Žiari n. Hronom bol 
18. marca koncert Krajského 
symfonického orchestra z Ban
skej Bystrice, ktorý viedol V. 
Gajdoš. Sólistkou bola prof. 
Zita Strnadová-Paráková, kto
rá naštudovala Mozartov Kla
virny koncert A dur. Technic
kou istotou a detailne naštu
dovaným dielom. ako aj veľ
kým zmyslom pre stavbu die
la, znovu potv1·dila svoje in
terpretačné kva lity - f na
pi·iek nekvalitnému nás troju, 
na akom musela hrať. Za svoj 
výkon bola jubilantka, ktorá 
oslávila práve 55 rokov, odme
nená srdečným potleskom a 
kyt icami kvet ov od ZSS i jej 
žiakov na r.:šu v žiari nad 
Hronom. Aj touto cestou jej 
prajeme do ďalšieh rokov ve
ľa zdravia a umeleckých l ži
votných úspechov! e V dňoch 13., 14. a 15. 
marca 1970 sa konala v Ho
fovlclach celoš tátna súťaž 
akordeonlstov, ktorá bola sú
časne aj kvalifikáciou na ob
sadenie medzinárodných súťa
ži v zahranič!. Súťaž bola spo
jená s oslavou 50. výročia za
hájenia výroby v n. p. Harmo
nika v Hoi'oviciach. Juniori sú
ťažili v jednom kole. Prvé 
miesto obsadll V. čuchran z 
Košic. Tým sf zabezpečil účasť 
na reprezentácii v Kliegenthafi 
(NDR) a v Salzburgu (Rak.) 

na sllťaži CIA. O druM miest() 
sa rozdelili I. Koval z Brna a 
R. Kákoni z Bratislavy. I. Ko
val si tak zabezpečil účasť na 
súťaži v Kliegenthalf a Salz
burgu a R. Kákoni účasť v 
Kliegenthali. V komornej hre 
obsadili prvé miesto manželia 
f esarov! z Brna. e Tohto roku, približne 
15.-25. septembra, budli v zá
padnom Berline po prvý raz 
Medzinárodné semináre pre 
Novú hudbu pod nézvom Ar
be itswochen. Slovenský skla
dateľ Lad is lav Kupkovl č dosta l 
od vedenia týchto seminárov 
ponul<u realfzovať otvát•acf 
koncer.t seminárov, ktorý . by 
sa mal odohrávať v záhradách 
Ak:• demie dér KOnste. · 

• Nitra sl oslávila výročie 
Chopinovho narodenia koncer
tom, na ktorom vystúpila poľ
ská klaviristka Krystina Nfe
motko- Brzezická. Na koncerte 
bo! ako čestný hosť aj pol'ský 
konzul Mrugalsky s vicekon
zulmi Bnksom a Knapčukom. 
Umelkyňa vystupovala dopo
sia ľ v Rumunsku, Taliansku, 
Maďarsku a pripravuje sa na 
turné do Južnej Ameriky, Cho
pinovský reci tál mal mimo
riadny úspech u nitrianskeho 
puhlika. 

e štátna filharmónia v Os
tr ave pripravila na apri l bo
hatý program. Dňa 2. apr!la 
pod taktovkou dr . Otakara 
Trhlfka a so sólistom Zden
kom Korinom uviedla o. l. Mo
zartov !< lav!rny koncert d mol, 
9. apr!la Dvofákovo oratórium 
Stabat Mater so sólistami Ale 
nou Míkovou, Vlastou Linhar
tovou, Jirlm Frydlevtczom a 
Eduardom HRkenom. Dňa 22. 
apríla uvedie mimoriadny kon
cert k oslavám V. I. Lenina. 
Odznie na ňom Čajkovského 
Slávnostná predohra 1812 a 
Symfónia č . 4. Dirigovať bude 
Dani! Tjulfn zo ZSSR. 

e Speváčka anglického pô
vodu Patricia Adkins Chitl za
radi la do svojho repertoáru 
piesne národného umelca Eu
gena Suchoňa Nox et solltudo 
a pravdepodobne ich zarad! do 
pľog ramu pre svoje vel'ké 
koncertné t urné po Spojených 
štátoch amerických a Anglic
ku. e V čsl kultúrnom stredis
ku v Berlíne sa uskutočnili v 
dňoch 17. a 19 marca dva 
koncerty . slovensk,ých umelcov: 
huslistu Petra Michalicu a kla · 
vir istu · Miloša Starostu. Na 
programe mal! Sonátu C dur 
pre husle od J. S Bacha, So
nátu pre husle od P. Hlnde
mitha, Sonátu c mol L. v. Bee· 
thovena a PoetickO suitu Ale
xandra Moyzesa. Tie !sté die
la predviedli. našl umele! aj na 
koncerte v Eisenachu, uspo
riadanom v predvečer 285. vý· 
račia narodenia J . S. Bacha. 

e Hudebnf informačn! stfe· 
disko v Prahe vydalo tohto ro
ku prvýkrá t brožlirku Hudebnl 
události v československu, v 
ktore j sO uve('lené všetky fes
tivaly a súťaže vážne j hudby, 
festivaly a súťaže dychqvej a 
zábavnej hudby, In terpretačné 
kurzy, konfet·encfe, semináre, 
oslavy a festivaly a súťaže 
džezovej a tanečnej hudby. 

z galérie 
mladých 
súčasnosti. Mám rada túto sonátu pre jej 
veľkost a jedinečnosť. 

- Interpret osobitne dotvorí každé die
lo podľa svojho citového založenia a natu
relu. Ktorý skladateľ vám vyhovuje oso
bitne? 

Sli to traja autori: Skrjabln, Bartók a 
Edgard Varése 

- Pri interpretäcil má niekedy význam
nú úlohu aj národná prlslušnosť Interpre
ta. Ako to pociťujete vy? 

Jubilejna moskovská výstava 

ČESKOSLOVENSKO 
1970 

V histórii národov 25-ročné obdobie často neznamená pod· 
statný vplyv na rozvoj krajiny a života v nej. Závisi to, prav
da, od podmienok, v akých sa tento rozvoj uskutočňuje. 

Oslava československej sociallstfckej republiky a jej 25-roč.· 
ného vfťazstv a nad fašizmom je oslavou nespočetných úspe~ 
chov v celom našom dian!. úspechov, k toré sa rodili na báze 
sociallstlckého spoločenského zriadenia. Vyvolávajú v nás 
hrdosť, aj keď denný žlv,ot prináša problémy, starost! i ne~ 

spokojnosť z niektorých javov okolo nás. . 
S týmito úspechmi sa chceme pochváflť na zahraničných 

fórach .. Jedným z najvýznamnejších podujat! tohto druhu bu
de jublfejná výstava Ceskoslovensko 1970 v Moskve v dňoch 
12. 5. - 21. 6. 1970. R<'lzsahom a:• významom doteraz najväčšia 
výstava čSSR v zahraniČL , . 

Jej hlavným obsahovým z;ameranlm je: ukázať čo nás so 
Sovietskym zväzcom spája v polit ickej, hospodárskej a kul· 
túrnej spolupráci, vyjadriť úspechy 25 rokov československa, 
kraj iny so social istickým zriadením a predstaviť čechov a 
Slovákov zo s tarších dejln bojov o nezávislosť. Jednotlivé 
tematické celky výstavy sú tieto: Historické víťazstvo socia· 
lizmu, Spoločná cesta, Spojení krvou, Spolupráca rúk a sŕdc, 

Životné prostredie československa. 
Zvláštna starost livosť ·v súvislosti s výstavou v Moskve 

sa venuje príprave 1.11neleckých programov, ktoré sa budú 
denne predvádzať v samostatnej kultúrnej sieni. Zo Sloven" 
ska to bude všetkn to naj lepšie, čo v populárnej hudbe má
me. Orchester Oldu Zemana, Sextet Juraja Velčovského 

a program Show sedem strieborných. Návštevnikom sa teda 
postupne predstav! celá plejáda našich spevákov: M. LaUe
rová, T. Hublnská, O. Szabová, N. Blahovä, E. Sláviková, 
D. Grúň, Z. Sychra, M. (i č ko a ďalš!. V programoch na vý
stave nebude chýhať an! zastúpenie ľudového umenia, pre• 
tože na výs tavu príde ľudová hudbu SĽ.UK-u so sólist ami, 
spevákmi a tanečníkmi. 

Možno očakávať, že naša reprezentácia bude aj v tomto 
smere úspešná. Zeláme to účinkujúci m, ale aj slovenskej po· 
pulárnej hudbe, ktorej sa týmto po prvý raz dostáva príle· 
žitosť tak rozsiahlej reprezentácie v Sovi~tskom zväze. 

Brožúrka sa zat ial' stretáva s 
veľkým oh lasom , a možno ju 
získať . na adrese : čs. hudebnl 
ínfor1,1ačn! s tred i sko. Be sed · 
ni 3, Praha l - Malá Strana· e Rozhlasová stanica Ljub· 
!jana prejavila záujem o sklad 
bu Ilju Zeljenku Hudba pre 
zbor a orchester. Vyžiadala si 
predbežne partitliru a nahráv· 
ku diela. e Poľské kultúrne stredis
ko zaradilo do svojho progra
mu z príležitosti osláv oslobo· 
denia ČSSR večer, na ktorom 
uvedú slovenské umelkyne E 
Kristínová a Klára Havl!ková. 
Kontemplácle od národného 
umelca Eugena Suchoňa. Pr l
tomný bude aj autor. e Opera Juhočeského divad 
la nadviazala druž bu s operou 
J. G. Tajovského v Banskej 
~ystrici. Anton Buranovský, 
séf opery v Banskej Bystrici 
navštívil na pozvanie I<. Nos
ka - šéfa budejovickej opery 

... .... 

. •, 

Snímka: L. Pakózdy 

- j k· 

Juhočeské divadlo a zúčastnil 
sa. na . predstavení Smetanov~j 
Libuše. Pri tejto príleži tost.J 
dohovorili aj vystúpenié by~'
tr!ckých sólistov a dirigenta', 
a to v opere B. Smetanu Pre· 
daná nevesta a G. Verdiho Don 
Caľlos. Obe predst avenia budú 
v máji pod taktovkou Antona 
Buranovského. V Predanej ne
veste vystúpi na scéne JO 
Dagmar Rohová (Marienka), 
Vojtech Kocián (Vašek) a An
drej Bystran (Kecaf). V opere 
Don Carlos bude Dagmar Ro· 
hová spievať Alžbetu, Ľudmila 
Vyskočilovä Eboli a štefan 
Babjak Posu. SóiJsti a dirigent 
budejovlckej opery navštlvla 
Banskú Bystricu na jeseň toh· 
to roku. e Pri' pr!ležitostl osláv 50 
rokov JO a 10. výročia trvania 
juhočeskej opery vystúpil! v 
českých Budejoviciach Marce
la Machotková (Libuša), Ivo 
Zídek účinkoval v Maškarnom 
bále, Eduard Haken v opere 
Don Carlos, Theodor šrubar v 
Maškarnom bále, Don Carloso
vi a v Butterfly, Beno Blachut 
v Predanej neveste. Z brnen
skej opery účinkovala Zdena 
Kareninová, Jana Sm!tková, 
Jaroslav Souček, René Tuče1<; 
z opery SND hosťoval v Ti·u· 
bad ú rov! Jiľí Zahradníček. ,: 

e K 200-ročnici narodenia 
L. v. Beethovena naštudoval 
operný súbor Juhočeského dl· 
vadia Fidella. Titulnú úiohu 
spievala Nadežda Honzíkov_á. ~ 
Stanislava Součková. 

e V pondelok 6. aprifa 
otvorili v Trnave už po druhý 
raz tzv. II. t rnavské hudobné 
slávnosti. Na koncer toch, kto· 
ré budil v rozpätt 6. aprlla -
20. júna t . r. (celkove 9 pod· 
ujatí ), vystúpia poprednf do· 
máci l zahraničn! umelci. Od• 
znie tu napr. v podan[ SF Bee• Nemysl!m sl, že by prfsfušník jedného 

národa bo! lepš! ako prlslušn!k toho dru
hého ... an! v hudbe. Nemyslím s i ani to, 
že by národ ná pr!slušnost až natoľko 
ovplyvňovala Interpretáciu. Sama tento 
problém nemám. Pochopenie skladby a jej 
podanie vyplýva predovšetkým z psychic
kých a fyzických dispozicii, zo sociálnych 
činiteľov a pod. 

- Je o vás známo. že aj maľujete ... 
Maľovanie je pre tnňa určitým s pôsobqm 

sebavyjadrenla. Maľu,jem svoje duševné 
stavy - nikdy nlP konkrétne veci a podo · 
by okolo seba. 

- čo nové prip1 avu,icte vo svojom re
pertoál'i pre tento rok'? 

Predovšetkým uskutočlllm 5 recitálov z 
Choplnovej tvorby v s lovenských mestách. 
"ľeš!m sa na 19. jlin. kedy s košickou ·štát• 
M u filharmóniou hrám v Bratislave Rach· 
maninov T klavírny koncert fis-mol. V naj
blfžštch mesiacoch prednesiem reci tál v 
s lovenskej televlzii. Zhováral sa: J\t, Fiiko 

· thovenova Missa solemnis, je• 
ho štvrtá symfónia, llčinkovat 
o. l. bude aj Slovenský kQ• 
morný Oľchester, slibor praž• 
ských umelcov VlOLA D'AMO· 
RE TRIO, západonemecký or• 
ganista G. Schneider, juhoslo• 
van·ský ·spevácky zbor Naumo· 
va; sólistka Státnej opery v 
Budapešti Judit Sándorová a 
ďalš! umelci. Koncerty budú 
preva~ne v Zrkadlovej sieni 
-trnavského divactla, 



, Miloš Jurkovič (nar. 1937), slovenský flautista. 
.A~solvent VSMU (prof. V. Br'unner), dnes jej peda· 
gog. ·Koncertný umelec s dobrými kritikami z domu 
l zo tahranlčla . Hudobnlcka všestrannosť, mnoho· 
strunná hudobnicka minulost - spolupráca ·S . česko· 
slovenský~! a "!lj~ä slovenskými džezmenmi Is Hud· 
bou dneška Ladislava Kupkoviča. Gramonahdvky 
súčasnej sluvenskej hudby (v kompletoch). V naj
bližšom čase sa predstavi recltálovou platňou spolu 
s klaviristkou Helenou Gáfforovou (st61ou partner· 
kou. na , k01~cer tných pódiách) a s českým gitaristom 
Mll~nom Zelenkom. Program: platne: Ph. E. Bach, 
J. 'N. Hummel, J. lbert, l. Parlk, F~ Poulenc. Vše
stranný umelec a a1da trochu aj "nástrojový ·osamelý 
bežec" . 

l :Q~SKUSIA, p'oLEMIKA ... ·l 

Profesia: 
hudobník 

- Nie som hudobníkom na vofnej nohe. V čes-
. koslovensku a najmä na Slovensku je ich málo -

v kompoziciJ i v hudobnej interpretácii. U mňa je 
to však vec niele n existenčná. Uč!m rád a nezaobe
ral som sa hlbšie myšlienkou na osamostatnenie sa 
Pťe mňa navyše nie je ani reálna. Na Slovensku, · 
a nielen tu, v llteratút·e, v požiadavkách, v' odbyte 
dominujú klav!r, husle, spev, pripadne če lo . Iné 
nástroje sa uplatn'!a ťažšie. Ak úspešne koncertuje 
umelec na nefrekventovanom nástroji - nastáva 
prekvapenie. Recitlll? Na Slovensku som ne hra l. 
nebola požiadavka. Uprednostňujú sa zmiešané kon · 
certy, A teda žiť z koncer tovania ... 
· . .;... Tvorba pre nekonvenčné nástroje. Ak sa ná j d e 
Interpret. Skladby sa. plšu na jeho mieru, jeho kva
lita ;Inšpiruje. J eden priklad za mnohé: sklada leľská 
odozva na špičkové výkony basklarlneti stu Josefll 
Horáka. · · 

- Skladby šité na moju mieru. V posledných ro
koch badať prírastok aj v literatúre pre flautu. Pre
miérova! som Paríkove skladby, Moyzesov f lautový 
konce rt, aj Očenášovo Concert ino. Áno, píše sa vte
dy, ak sú interpre ti. 

- Využívanie nástrojových možností. Skladatelia 
zvyčajne s tým-ktorým interpretom konzultujú. J e 
dôležité neklásť sym fonické požiadav ky na nástroj. 
'Skladatel' by mal, a musí, . obetovať zo svojho sta
noviska pre uplatnenie sa Interpre t a, virtuóznych 
pasáži. nástrojových špecifik. V slovenskej hudbe 
v kvantite lepšie stojlme v symfonic kej. n ež v ko· 
.torne,i· h~dbe .··Z éoho -to· pramení? Z ·flléHa' interprl"· 
!~V Cpre~tým špičkn~l intet·pret i llo li: i'ch · -,~z.em i e ., 
\\Sak bolo prlúzke ). Sólis tické . pole .i tvor !Ja' . s a roz
rpstajú . . In špiračne však pôsobí t1 ľe ietl · exis tencia 
jednotlivcov, ale a j s úboru. Be z Warchalovcov by 
névznikla Moyzesova So natina g iocosa, Burlasov 
t>"tanctus. Hudba dneška? Kupkovič si ·obdivuhodne 
geniálnym nástlím vytváral podmienky, priťahuje č l e 

nov, inšpiruje sk ladateľov. 

- Exkurzy do iných hudobných oblastí. Dnes to 
nie je o jedinelá záležitosť. Džez. Vychádzal som z 
tejto hudby. Od svoji'ch 15 rokov som sa spolu 
s [.;acom Déczym. Karolom Ondt•e i čkom a ďal šlm i 

pOdieľal ·na kriesení t akmer neexis tujúcej džezovej 
atmosf~ry na Slovensku. Bolo to neziš tné, š~udent

ské sa oddanie čomusi .. . Nie je ľahké hrať džez. 
Jeho vyjadrovacia s féra je úzka - š iroká je oblasť 
záberu. Som skep tický voči zosymfoničteniu džezu, 
hoci sa také pokusy sp ravili (napr. St ravins kij: 
Ebony concerto). Nevtdim tu možnosť vytvárania 
nových .kvalít. Džez a symfonická hudba sa vš ak 
môžu navzájom .inšpirovať. Na džeze ma vzrušuje 
okrem rytmicko~metrickej stránky mo ment inšpi
rácie. Človek musí na tvári miesta ukázať dá vku 
tmprovizačnej schopnosti . . To je to neopakov~t~)'t;~é: : 

Pravda, je i odpad, niekedy až 80-90 O;b. Tých 
zvyšných 10 % však stoji za to. Ja by som to pri
rovnal k barokovým or,ganovým Improvizáciám. 

Školenie v džeze'? U nÁS na Slovensku existuje 
iba dobrý dtletanlizm us. Džez ako ľaku l tatlvny pred
c.net. - nie je. Je však možné , aby aj ·dobrý di
le tant prekročil ~ ~·ah, aby sa s t al profesionálom. 
Profesionálov n ie je veľa - ďakujú za to svojmu 
talenlu. 

- Interpretácia starej hudby na pôvodných ná
strojoch. Aktuá lna a di:;kutovana otázka. Ak sa vy
tvoria podmienky, n apr .. že s i trumpetis ta bude môcť 

.. pokaziť " tHÚisk a . uži viť ~a tým ,:- áno. V . čechách 
s ú príležitosti ~re 'p,r esadenie sa Abse nciu špecia
lizácie na In terpretáciu s ta reJ hud by nevid lm v ná 
strojoch c ti<l preds~ možno zadovbl.žíť). ani ped~gó
goch ( týc h možno angažovať) . Dôležité sú podmien
ky: ak by sa vytvori lo aspoň poloproťesioná l nf' 

(pravda, nie výkonnostn e ) teleso, súbor s mož
nosťou rastu. Vysondova.ť podmien ky. dopyt. pe r 
spektlvy. aby trebárs za rok-dva celá akcia nestros
kotala. študent VŠMU sa obáva pokaziť sa pre bu
dúcnosť. Ak by dopyt mohol k ryť potreby hráčov, 

aj perspek tlvne . nemuseli by sme z prlpa<l,u na prl
pad ventilovať otázku interpre'tácle stare.J hudby. 

- Odveký problé m - nástrojové, li teratúra. A n ie
len fl autová . Nemáme. Dostanem na priklad do rúk 
prospekt nástrojove,i súťaže s predpísat1ou litera
túro.u. Môže m žiakov i parád i ť , 'aby s i Vy bra l to, čo 
mu sedí? Nie. Musi si pripravývať to. čo máme 
Ve·i'a toho niPt Ch,ýha na pr . ,-l lwrtov ' i<nnce t;t .pre 

.fla uLu, .n ie sú BadlOV<> <;ončl ty . B,\'J Z ·nadsadz.ovaqia.: 
n&stroj<wá l'iléra\ú ra, aJ ľl a\JtJvú, sp'l'istupňovamí u 

. nás, .ie veľm! chudobné. ChýbaJ9 a.J iné .. nevyhnut 
ilosti" k naše j profesii: · mt:'trb.nóm, kovové !a d i čky. 
dôležité najmä pre hráčov nášho ' dru h u. A nást roje. 
Sú· s nimi ťažko~ti. Naš·e· domáce nás troje vyhovujú 
tak pre študijné účely v nižšlch ' ročníkoch konzer
vatóri a. Svet, publikum je však nť1ročné. Belgické, 
ame ric ké, .Japonské nástr0je · sú optimálne. Otázne 
však je. ako si ich, zadov.ťi'ži ť 

- Možnosti koncertovania ; n ic jP. veľa pr iležl
tosti. štud u,leme nové sk lad by často iba pre to, že 
máme radi h ud bu, z entuziazm u. t ažkÓ dávať vinu 
SlovkonGertu; fak tom je,. že dopyt Z9 strany . uspo
riad ateľov je minimälny. Roky, v ktorých sa na na 
šich š ko lách zaned bávala výchova budúcich konzu 
me ntov hudo:,ného umenia, prin ášaj ú trpké ovocie . 
V siläch s lovenský~.h koncer tných u me lcov nie jf' 
málo - viď o hlas. !ch zahra ničných vystúpení. Z8-
leži ten n a tom, aby náš hlas, naša hudba .našl i 
poslucháčov i u näs d oma. Zahraničie? .. Treba .. len 
dúfať, ž~;: Slovkoncer t po ús peš nom š t a r te ne pol'avl 
a presadí slovenských interpretov na význam ných 
s vetových pódiách. -m~ 

OĽGA ŠIMOVÁ 

Vokálna 
reprodukcia 
a vokálna 
kritika 

Na môd pt·ispevok do disku
sie o vokálnej pedagogike, 
uverejnený v predchádz!l jú
cich člslach Hudobného živo
ta, reagoval v druhom čisle 

tohto ročnlka Jaroslav Bläho. 
Pripisuje mi tu "globálnu spo~ 
kojnosť s naš!m súčasným sta
vom". Vo svojom článku som 

· nič podobného nenapisala a 
som veľmi ďaleko od g lori
ťikác!e súčasného stavu. Išlo 
mi !ba o to, aby sa s lovenská 
voká lna pedagogika neodsu
dzova la paušálne, pre tože kaž
dá paušálnosť je prejavom 
hrubého zjednodušovania. 

Namiesto rozboľU mojich ná
zorov J . Blaho zostáva v ro
vine' impresie. Pochopiteľne, 
obmed zu je sa na sféru, ktorá 
mu je najblfžšia - s luchové 
pozorovanie voká lnych inter
pretov, ktor! pôsobia na našej 
ä viedenske j opernej scéne. 
Teda súdi o procese iba na 
základe konečného výs ledku. 
Pre pochope nie samotného 
procesu, v ktorom sa formuje 
budúci voká lny !nterpt·et. j e 
to má lo. Musím sa, ž ia l', od
volať na to, čo som uv iedl a 
vo svojom pŕvom príspev ku. 
Poveda la som. že v porovnaní 
s inoná rodnými školami, prác u 
pedagógov ktorých som mala 
možnosť bezprostred ne sledo
vať, s lovenská nie je na tom 
horšie. J. Blaho tvrdi, že keby 
som mala možnosť sleclovať 
prácu a výsledky pedagó gov 
sovietskych, maďarských ale bo 
rumunských, ne bo la by som 
spokojná s n ašim stavom. Sta
lo s a (a u pracovnikov Uni 
ve-rz ity ' je to· vo väčšine len 
náhoda), .'ie ·'s om ma la mož- · 
nosť sledovať v ý s l e d k y vo
kálnej pedagogiky týchto, do
konca aj niektorých Iných ná
rodov. Avšak ne mala som 
možnosť sledoÝať aj pr á c u 
ich voká lnych pedagó gov v ta
kej m iere, ako u slovenských, 
českých a pol'ských. Na zákla
de samotných v ý s l e d k o v 
neopovážim sa súdiť o práci 
pedagógov, p retože, hoci je tá
to primárna a rozhoduj úca, je 
podmienená rôznymi faktormi, 
ktoré som uviedla v m inulom 
článku. · 

Nechcem tu objasňova ť pr i
č iny interpre tač ných nedost a t 
kov ope rných só li s tov. ktoré 
uvádza J . Bla ho v ča sopisf' 
Film a divad lo a v druhom 
čís l e Hudobného života. Dis 
kusnými príspevkami na s t rá n · 
kach Hudobného života sa po
dobné problérny zá klad ného 
významu sotva da jú vyriešiť 
Bolo by vel'mi osožné, ke by sa 
na túto a podobné t émy uspo~ 

r iadalil l?eseda s voká trtymi pe
dagógmi , či už v rámci redak-

.. c ie HZ alebo na inom fóre , na 
ktorej by sa iste mnoM ne
jasnosti moh li vysvetliť. Okrem 
výmeny názorov v p!somne j 
forme, ktorú, ako je všeobecne 
známe, ume lci málokedy vy
uživajú, ma jú vokáln i pedagó:.. 
govia mi nimáln u možnosť kon 
frontácie svojich poznatkov a 
skúsenost!. P re Ich prácu by 
to však malo vel'ký význam. 
Okrem iných funkcií hlavne tú~ 
to mal splňať celoštátny spe
vácky porad ný zbor. o kto rom 
som hovorila v l. čisle HZ. 
Oz~· ' nemal splňať "nezmysel
nú un kciu, ktorú si J, Bla
ho "!im vymyslel, a to ;,vypra
covávať spoločné postu py v 
oblasti metód:9' výučby spevu" 
(konečne v tom Istom pr!spev.: 
ku som sa skept icky stavala 
k snahám o zjednotenie spe·
váckych metód). A opäť mu~ 
sim požiadať J. Blahu, aby b.<:rl 
pozornejš! pri č!taní aspo)l 
tých p r!spevkov, na kt9i·é 
mie ni reagovať. ·· 

Jedine dve funkcie by. po;. 
d l'a J . Blahu, mal i byť nápľ
ňou tohto zboru (poúl spo
mlnaný člá nok J. Blahu ). pr·e 
k torý m imochodom určovali 
funkcie vedúce osobnosti v 
teó rii a praxi československe.j 
vokálnej pedagogiky a zástul,'.~ 
covia iných vedných odbor;qv., 
úzko súvis iacich s touto dis
cipl!nou. J edn a zo spomi'n~·;_ 
ných d voch funkcii by sa ma ra 
prejavovať v presadzovani po
žiadaviek vysielania spevác
kych ta len tov na štúdium do 
zahraničia. S tým možno sú
hlasiť. Ak však je potrebné 
vysielať spevák ov n a zahran ič 
né š túdium (čo vždy skrýva v 
sebe potenciálny neús pech, z 
d ôvodov, ktoré som uviedla v 
minulom prispevku v súviš
losti s prechodom na inO me 
tódu výučby), n emenej potreb~ 
né by bolo vysielať na štu
d ijné poby ty pedagógov spe~ 
vu (resp. adeptov na toto po~ 
volanie), kto ri by na rozďiel 
od s peváka taký mto š túd iom 
vždy mohli len z!skať. 

J. Blahu' sa dotlda, celkom 
poch_opiteľne, moja zmi~Jl.f5,;l_ ·p 
kritikoc h vokálnej reproduk~ 
cie. Pri svojej práci som ~y
excerpovala množstvo staršiah 
äj novšíc h časopisov, ·, aby sÓťn 
sa zoznám i ľa s reakciou hU
dobnej kritiky n a prácu s ici~ 
venskej vokálnej pedagogiky. 
Tre ba konštatovať. že ·h oci ic'h 
počet je značný, obmedzujú 
sa vo väčšine pripad ov na vše~ 
obecné klišé, týkajúce sa me
nej podstatných· stránok spe~ 
váckeho výkonu a zaráža v 
n ich úp lná neznalosť základ
ných problémov h lasovej tech
niky. Niek toré z n ich ozaj len 
registrujú spevákov a ich pro
g ra m. Výnimie k j e málo. 

Nech m í prepáči J. Blaho, 
že pri svojom retrospektiv~ 
nom pohľad ~· . vyplývajúcom .z 
his torickej témy, na k torej 
pracujem, nevš!mala som s i 
natoľko prácu súčasných k ri
tikov vo ká Inej rep rodukcie. 
Pod l'a mojej m ienky vša k je
dine T. Ursfnyová a J . AIHho 

(Pokračovanie na 8. st1•~ ) 
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Inscenácia Beethovenovho Fidelia po
tvrdila, že ťažké, klasické party r obia só
listom opery SND nepomerne viac problé
mov, než nároky úloh v dielach moder
nej tvoľby, čl talianskeho repertoáru 19. 
storočia, v ktorých sa dá niekedy dosť 
jednostran ne stavať na farbe a objem 
nosti matert!\lu. Ukázalo sa, že naš im 
popredným só listom chýba globálne väč 
šia s pevácka kultivovanosť, vyrovnanosť 
hlasu vo · všetkých polohách , zmysel pre 
'štýl a pre ensemblové spievanie. Preto 
nenachádzam v tomto naštudovanl ani je· 
den naonj veľký s61l5tlcký výkon, m ožno 
hovoriť - a j v našich bľatislavských re
láCiách - iba o dobrom priemere. 
Spomedzi s6listických kreácii kladiem na 

prvé miesto Leonóru E. Kittn6rovej, kto
'rá niesla ťarchu oboch premlflr (v prvej 
šlo navyše o expresný záskok) a v ni
ročnej úlohe potvrdila, že v súčasnosti 

pre~st~v.uje jt-~ ·Z~:!IJ.Jl~h op6r all-

· · boru. Pt•esved'čila . v p~sážach · · lyrických, 
tľo · najmä · dramatických, ioa vo vel'kej 

· árii sa. vyskytli ·nedostatky ' t echnickéh o 
chaťakteru - trochu málo kantilény, ni e 
vždy dostatočná koncentrovanosť tónu, 
dychové problémy v d lhýc h behoch .. V 
špičkových vysokých polohách ruší (prá
ve vo Fidéliovi, iste me ne j v Abigall č! 
Mad dálene) pťiveľké vibrato, ktor~ 'robi 
niekedy tón až intonačne indiferen t ným. 
Klasický part odhalil v istej miere aj iný 
nedos tatok Kit tnárove j - tn'iavé, ale má
lo koncent rované, ,.hluché " ni žšie · stredy 
a hfbky prl!iš k ontrastujú so š picatými, 
niekedy až ostrými výškami. · 
Farebnosťou, jasom a sviežosťou svoj

ho, v podstate lyr.ické ho soprán u sa s 
nárokmi prvého, mozartovsky lad eného 
dejstva vyrovnala A. KajabovA~Peňaiíko 
vi (Marcelina ). Pripomenu la, že svojho 
času ·bola n ao zaj kvalitnou Pam inou a El
virou, len pri nie ktorych vyššlch tónoch 
sme pociťovali nedosta tok rozsahove j re
zervy. Florestari dr.' G. Pappa v lyric
kejšfch a ' h lasove pohyblivejštch scén~ch 
ll. de,jstva ·presvedčil viac expresívnos ťou 
podania a s ilou prež itku než čisto spe 
v, ckyml k valitami. Mys lim, že v týchtn 
pa.sáxach prekázal Pappovi d nes už jeho 
superdramatický, málo ohebný .tenor. 
Uplatnil ho zato vynikajú cim s pôsobom 
vo fin6 1e opery, ·kde dominoval leskom . 
obj$mom a pev t1osťou tónu. Ohsad eniP 
f. Livoru do tejto úlohy bolo za dnešnej 
personálné chudobne j zostavy s úboru 

l ,. 

výc hodiskom z núdze . Nesnaž i.J s a presa
d i ť tým, . čo je mu nature lovo vzdialené. 
Preto "ária . v " silne lyr.izujúcej ko•1c.ep cii 
presvedčÍia, up latn il v ·nej najmä . svoje 
krásne piána a mezavoce. V dramat ickej
šom duete a na jmä vo finá le sa predsa 
len post ráda! nedostatok dramatického 
matediílu vo vzťahu k partnerke, resp. 
k zvukove bohatému a parátu zboru. Úlo
ha Pizarra je s pevácky nevďačná. Je to 
basbarytón so si lne exponovanými hfbka
mi l vysokými polohami. V utorok, 17. 
marca vysielal priamy prenos z Bernstei
novho koncertného pred vedenia v Ríme 
taliansky rozhlas . Popri vy nika júcej 
Nllssonovej, Donathovej. Spiessovi ét 

Crassovi ma veru nepresvedčil Pizarro 
Theo Adamtt - a to je je de n z naj väč
šlch interprétov te jto úlohy v súčasnosti. 
Po p reo r ien to vaní na barytón chýba li 
Martvoňovmu Pizarrovi hlbky, vo výškach 
sa prej avi la s naha po fors!rovani - vý
sledkom holi s ícr ve l'ké, ale n epríjemne ot 
voren~ 11 rozkolisané tóny . Hrubant spieva 
Pizana pe knejším materiálom, farebnej
Šie a es tetickejš ie zne,J úcim v h!bkach i 
výšk ach. v ensembloch vadi la malá po 
čute l'nosť. jeh o bas barytón n ie je stál•• 
tl ostaločne uvoľnený. J. Kyzlink v posta
ve Hocca presvedčil , že je vysoký b<Js, 
<;koro až basbaryt ón. V hlbkach jeho tón 
sfce nestráca farbu. za to šírku a nosnosť 
Hlasnvp viac ~rd P i a (tloha .J. $pačkov!. 
l'úto kreác1u r ha rak l e1·izova la pf.·kná . 
lyrická fa r ba, a i: na d va -t r i vysoké tóny 

' •.' 

veľká s pevácka vyrovnanos ť .. Mil,o pre
kvapil decentný výkon P. Gábot·a v ú l.<;> 
he J acquina. 

*** 
23. marca vystúpi la v ú lohe Gildy ja

po nská sopran i stk ~ Hinoko YAMi\NE. J e j 
vystúpen ie nebolo žiadnym o bohaten lm 
dnes t ak veľmi chudobného bratisiavské 
ho ope r ného ž ivota. Jej lyrický sop\;á n 
si síce, V(J'ak a so líd nej tech ni ke, poradi l 
i s kolo ratúram i, Yamane má však so t va 
počutel'né s tredné polohy a výškam chý
ba vačší lesk i špička. Nevýrazný vý kon 
znásobova li drobné. a le časté intonačné 
za kolísania. Bratisliivs ld part neri J. Oniš
čenko a F. Livora nevychy ti li opti má ln u 
dispoz!ciu, oboch sme počuli spieva ť už 
lepšie. Zato potvrdili ďalšie napredovan ie 
v oblasti výrazu i voľby s peváck ych pros
triedkov. Livorov Vo,jvoda zls kava na roz
šafnos ti l'ah kým, steľanovsky ,.ping -pon 
govým" spe váckym poňat!m bravúrnych, 
t'ýchlejšich pasáži (Questa e quella -
Add io, ad dio v II. de j s tve, La donna e 
mob ile ). Oniščenkov Rigoletto sa oboha 
cuje o niektoré. drama ticky .Jeho lyrickú 
koncepc: i\t urnocňu j úce charakterové tó
ny. Početné ob0censtvo sa zda lo byť li 
výkonom hosťujúcej u melkyne s pokojné, 
pý tam sa však, dokedy nás budú agen
túry zásobova ť podobnými .. esami". ktoré 
nedosahujú 'ani priemer nášho o l ' ' "~ te 
ného s \Jboru! Jaroslav Bllb,. 
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tent na VSMU, mal už po dru
h ý raz vo s'v\) jej kariéľie šťas
t ie dostať sa do abonen tného 
cyk lu sr. ako .,zaskakujúc!" 
ná h r;Hi nik za zahran ičného 
ho~ra. Autonehoda známeho 
belg ického huslis tu André 
Gertlera s tal a sa mladému 
h usl istovi prlležitosťou demon
štrovať bt·atlslavskému . obe
censtvu stupe1'í svojho umelec
kého nopredovania . v takom 
náročnom d !elf' ako je Beetho
venov Hus l'ový koncert . . 

Ak pris tu pujeme k hodro-
. ten i u Mlchalicovho, . pqdania. 

muc;!me v prvom rad e pouká 
zať na pomerne zvýšené množ
stvo · in tonačných k azov. ktoré 
za normálnych okolnosti jeho 
VÝko ny nezvyknú '>prevádza ť . 
Ak však odhliad neme od t ých 
t o ore koncepciu celého d ie lR 
pt'Pcl sa Jen mene j podsta tných 
detai lov. mus lmP konštatovať. 
ž0 <;a mlndý umelec sústreďo 
va l orcdovšPtkÝm na účin né 
formovaniP väčšieh plôch so 
stnvehným nadhľadom. To. čo 
s i na .1cho v\1konP cenlme na j-

. viflc je skutočnosť. že doká 
zal svoj osobitý. vysoko za 
flllUHlovaný prPjav úspešnezo
sú i Arli ť <; rPšpektovaním pož ia
d aviek kl a~ ického štý lu . Jeho 
hra n ies la m .aky ušľachtilosti, 
emor. ion61neho vh!ben ia, ale i 
živého a .štýlu skladby zodpo
vedajúeeho elánu. Jeho Bee
thoven ink linova l skôr k lyric
kej meditácii, ako k hu tnej 
d rai'Y)a ti čnosti; v koncepcii bol 
b!ižš! Schneiderhahnov! ako 
Oist rachovi. Pedrottiho s prie
vod bol ci t li vý. o rchester v 
medzihrách vypracova ný pre
cizne a muzikálne. 

Celková dramaturgická kon
cepcia d vo jice týchto koncer 
tov (12. a 13 . mar ca) zame
r iavala s a na beethovenovské 
bice ntárium. Záslu hou talian
skeho d irii!en ta Antonia Ped
rottiho rad úspešných Inter
pretácii beethovenovských 
symfónii na pódiu SF 'rozrástol 
sa tentoräz o Siedmu A dur 
op. 92. 

Pedrottl svojim naturelom, 
~u~ným t a lianskym tempera
m entom, názorným! gestami, 
aj autoritou pred orchest rom 
vybudovanou na základe préd-" · 
chlidzajúcich úspešných hosťo
vanl l na sile svojej umelec
ke j osobnosti, dokázal vypn'úť 
orchester k u skutočne repre
zentačnému výkonu. Ak som 
vôbec oprávnený pri rovnávať 
t oto podanie s Pedrottiho vý
konom pri interpretácii te jto 
sym fónie na Bratis lavskej jari 
p red 15 rokm i, tak musím kon
štatovať, že tentoraz účinok 
nepramen il tak jednoznačne z 
temperamentného, bezpro 
stredného podania, a le skôr z 
jed inečného dirigentovho 
zmyslu pre mieru tak vo voľ 
be t emp (napr. v Alleg rette ), 
ako v intenzite použlva nla ak
centov, v použfva nl dynamic
kých prostrie dkov i plas tic
kého vynášan ia ved ľa jších hla 
sov - čiže v Ideá lnej syntéze 
emocionálne j hl bky a bezpro
strednosti s racioná lnym roz
v r hom s t avby. ktoré charakte
rizuje výkony veľkých umel
cov. 

"'** 
Dňa 19. a 20. ma rca vystúpil 

v rámc! abonentných podujatí 
SF' l9 - člcnný český lw morný 
orchester na čele so zas!. 
u rrwi C'nm .Jn~efnm Vl3chom. 

Zloženie tohto ensemblu je 
p r ibližne o polovicu väčš ie ako 
oh ~nrl P nle Slovenského komor
ného orchestra. Pochopiteľne . 
nevdojul< to núti porovnávať, 
najmä ked' nlek ton~ č!s la pro
gramu poznáme a j z interpre
tácie wa rchalovcov. Vlachove! 
nemusia a ani sa nesnažia do
siahnuť ta kú hutnosť a pr ie 
raznosť výsledného zvuku, ta
kú b r il anciu ako náš SKO; ich 
id eá lom j e kultivovaný, sýty. 
ale mäkký tón zama tového za
farben ia, ktorý t ú vlastnosť 
nestráca an i pri najväčších 
gradl\ciách Ušľachtilý prejav 
komorného charakteru je u 
českého komorného orchestro 
t iež dôs ledkom celkového pri
s t upu k podaniu, v k torom 
prevažuje racionálne zdôvod 
nenie ka ždého Interpretačného 
prejavu pred bezprostrednej
ším emocionálnym s tvárnenlm. 
Slovenský s úôor lnl{l!nuje v iäc 

smerom l( vr1lcnejšej, oezpro~ 
strednej, vášnivo vypll tej re 
produkcii typicky slovanského 
na tu relu, zatiaľ čo český en
semble skôr k akademické mu. 
rozvážnemu chápa niu, ktoré je 
pr!značné najmä pre ne mecké 
súbory. Obidvom súborom spo
ločná je technická istota, d e · 
tailné vybrúsenie, preclzne dy
namické vypracovanie. Rozd ie l 
je však už v použivanl dyna
mických prostriedkov. War
chalovci obľubu jll sýte farby, 
výrazné akcenty, široko rozo
spievanú kantilénu. ČKO všet
ko dávku je a použlva s mie
rou, čo miestam! však, žiaľ. 
hra nič! už .pr!:am s preš peku
lov a nosťou a preto nedokáže 
pos lucháča do st a točne pre
svedčiť. Takto s tvár nili česk! 
hostia úvodné Mozartovo DI
vertimento F dur (Kochel 
138). Ich prístu p k interpre
tácii baroka (Antonio Viva t
di: Sinfo nia In G) zameriava 
sa skôr na podčiarkovanie dis 
c ipllny v t empe, umiernenej 
agogiky, na zmlerňovan lt=! kon
trastov dynamických. na po
mexne plochú plastiku fráz a 
ušl'ach t ilú, menej (v porovnani 
so SKO) v ibrátovanú a vysp!t=!
va nú kant ilénu . 

Z hl'adi ska celkovej koncep
cie najťažšie interprf>tačn{> 
problémy postavila pred vla
chovcov nesporne Beethoveno
va Vel'ká fúga C dur op. 135. 
Dielo takých stavebných roz
merov, t al< závažného obsahu 
vyžad uje od reprodukčných 
umelcov maximálnu úroveň vo 
výrazovej in tenzite, v celko
vom stavebnom p láne, ktorému 
treba pod riadi ť budovanie ied
notl ivých väčšieh ťlsekov. K 
akademizmu Inklinu júc! pri
stup českých umelcov nezvlá 
do l však t ú to problematiku 
bezo zvyšku a v celkovej dy
namickej s tavbe zemeriaval 
sa skôr na účinok deta ilu, 
menších plôch, ako na pos t ih
nu t ie celkového plánu budo
van ia rozl'ah lej plochy. 

Program uzatvori la populár
na Serenáda pre sláčiky Es du r 
op. 6 Josefa Suka. I keď cel
kové romantické ladenie skl ad -

. by inšpirovalo súbor k bezpro
s tredne jš iemu prejavu, i v 
tomto diele sa nezriekli česk! 
hostia svojho zmyslu pre vy
váženosť. Ich lyrika bola 
~ šľachtil~. ale bez výrazne.išie
·ho emocionl\lneho zaa nQ ažova 
nia sa. Je zauj!mavé, že i na
priek niek torým pomerne 
rýchly·ni' tempám, celkové po
d anie stál e vnucovalo dojem 
určitého sklonu k akademizmu 
(ľinále ) l pre to. že t emer po
strádalo hutnejš!, dramatlc
kejšl prejav a výraznejšie ak 
centovanie. -vč-

Nádejný 
rast 

Organový r ecitá l Borisa Tur
zu v Koncertnej s ieni SF ve ľ· 
mi pr!jem ne p rekvapil všet
kých, ktor! tohto mladého in
• ~ ·· nreta dlhš i čas nepočuli. Je
tlo rast sa na pos lednom kon
certe prejavil výrazne predo
všetkým vo výrazovej pre
svedčivosti, prameniacej o. l. 
aj z bezpečného techn ického 
zvládnutia d iel, Ktoré nám v 
jeho predchádzajúcich výko
noch občas chýbalo. 

Na úvod zahral Partitu J . G. 
Walthe ra. Dielo predniesol so 
zmyslom pre štýlovú čistotu, 
s umierneným výrazom, ktorý 
vôbec a j celkove charakteri 
zoval jeho Interpretáciu. J ed· 
notlivé variácie by sa bol! da 
li reg lstračne v iac odllšiť, 
Turzovo poňatie však bolo v 
jeho intenciách presvedčivé. 
Menej presvedči vo vyznelo 
Bach ovo Prelúdium a fúga 
Es dur. Celkový dojem skres
ľovalo nevyrovnané tempo 
(ako aj n ie vždy dosť ostrý 
bodkovaný rytmus), ktorým 
hlavne v Prelúdiu utrpela j ed 
nota výstavby. Aj jednotlivé 
fúgy óy sl boli žiadal! lepšiu 
tempovú náväznosť; !ch tempo 
Tu rzovi t rochu upad alo. V na· 
sledujúcej SonAte solemnls 
F rantiška Musila zaujala p re
dovšetkým pros t redná časť -
Kánon - p rednesená veľmi 
spevne a muzlkantskv. ako aj 
záverečná Fúga ; táto však 
r.ovnako ako prvá časť. by sf 
bota_ vyžadovala smelšie ago
g!cké zvlnenie. Tiez charak-

larové· odl fšen!e dvoch kon
trastných myšl ie nok v prve.1 
:;asti mohlo byť výraznejšie. 

Po . prestávke od zneli 'Malé 
rantázie na hu sits ké motlvy 
op. 12 Juraja Pospišila. Turza 
ich predniesol technicky su 
verénne a s ve l'kým zmyslom 
pre muzikan tské stvárnenie 
jed notlivých charakter istik 
(časti : fVzrušene a ne pokojne. 
S výrazom veľkej. ale zdržan
livej radosti, J ed noducho a 
dôverčivo, Nadšene až e xtatic
ky, Zamyslene, S istotou a 
rozhodnosťou, Víťazne a hro
zivo, s výrazom drvivej moc i). 
Tieto však nepodčiarko l dos 
tatočne aj registračným kon
túrovanlm - jasnejš ie fa rby 
mohli hádam prospieť aj vý
raznejšiemu odde leniu jednot
livých časti, ktoré pokračoval! 
v tesnej následnosti. 

Na záver koncertu sme sl 
vypočuli Re 9erovu F antáziu na 
chorál Wachet auf ruft uns 
die Stimme op. 52 č. · 2. In
ter pretácia tejto náročnej 
skladby bola dôstojným vyvr
cholením večera. Die lo bolo 
vzorne a presvedčivo vybudo
vané ako po stránke t·egistrač
nej, tak l po stránke ce lkovej 
koncepcie a výrazu. Zvlášť 
pekne fa rebne l stavebne holil 
'>tvárnená Fan tázia, kým fúga 
upútala hl avne s vojou mohu t
nou gradáciou. -re-

Recitál 
nielen nádeje 

Daniela Varínska patr! k 
veľkým nádejám z radov slo
venského klaviristicl<ého do
rast u. Zásluhou svojej usilov
nosti i neobvyk lé ho nadan ia 
vynikla a presad ila sa ešte ako 
posl ucháčka konzervatór ia zis
kaním l. ceny celoštátnej cho ~ 
pinovskej súťaže, dosiahnutlm 
titulu najlepšieho absolvent a 
ko nzervatória v svojom odho re 
i znamenitými výkonmi na 
prehl iadkach mladých Inter
pretov. Niet divu, že jej vy
s túpenie na samostatnom ce
lovečernom t·ecitii le v Divade l
nom štúdiu VŠMU s tre tlo sa 
pomerne s veľkým zliujmom 
verejnosti, pedagógov, ale aj 
- čo .ie potešite l' nP.išie .-pra
co1·nílwv 'llnvko twr>rtu: 

Va rí tJs ka je už vyhranené, 
umelecká O<;obnosť. Každej.. 
skladb~. ktorú in te rpretu je. 
dokáže vtlač iť oeč!lť s vojej In
dividuality, pričom vo viičš i ne 
orfpadov vy rovni\ sa . úspéšne 
i so štýlovou •woblemati kou 
inter pretáciE> Má spoľahlivú 
pamäť a pri všetkej intenzite 
svojej prirodzene j muzika!i ty 
je zásluhou svoje j fn teliqenciE> 
rlisciplinovan§ Jei techn ick~ 
možnosti sú veľké. o bdivu hod
né najmä v konfro ntácii s jej 
lltlou postavou. I v najväčšich 
Pianissimách majú je,j · pasáže 

Kráľ začína 
kra rov ať 

Košice ako druhé najväčšie 
mesto Slovenska veľmi pestrá
dal! podujatie t aké ho formátu 
ako je v športe nap riklad Me
d zinárodný maratón mfet·u. 
Kultúrnosti Košic veľmi po
mohol vzn ik Státne.i filharmó
nie. 

Dnes po d lhšom čase priprav 
možno s radosťou konštatovať. 
že kul túrne Košice stoja na 
prahu významnej udalosti. V 
rámci Košickej hudobnej jari 
(už jubile jnej pä tnáste.1) sa 
prvýkrát u skutočni medziná
rodný organový fes tival (12. V. 
až 10. Vl. 1970) . Nim sa vlast
ne Iba nad väzu je na trad lciu , 
ktorú Koš ice a Slovensko ma 
li. (Prvý org an bol v Koši 
ciach postavený okolo roku 
1450, v Levoči 1450. koncom 
t5. storočia mali organ v Bar
dejove. Sabinove. Keď roku 
1556 ve ľký pn7iar 7.niči l mesto. 
nevyhol sa ani Dómu sv. 
L\ lžbety a poškodi l orgán. Ro
ku 1634 si me!'it o objed nalCI 
>tavbu nového organu ll poľ
qkého organárskeho majs tra 

perllvosť, čistotu i zreteľnosť. 
Vzhl'adom na akustick\1 nos·
nosť Divadelného š t údia i vo 
fortissimách dosahovala mladá 
klaviri.stka zvučný, kvalitný 
tón. Jej · gradácie vzhľadom na 
široký register najmä jemnej
šfch odtienkov boli vybudované 
presvedčivo a s ·napät!m. Tech
nická suverenita, prirodzená 
hudobnosť stali sa Varínskej 
bázou, na ktorej budovala s 
veľkým nadšením, bohatým 
rozletom fantázie, inšpirác ie, 
a le i umeleckej rozvahy. 

Už počínajúc prvou s kladbou 
- Händel: Suita g mol -
upúta la kľudom a rozvahou, 
priezračne vybrúsenými o zdo
bami, optimizmom a jemným, 
nenú teným pôvabom. Roman
tický svet hýriacej fantázie 
R. Schumanna je azda tým 
najvhodnejším poľom pre roz
vinutie pest rého kaleidoskopu 
lyrických, poeti ckých i humor
ných ná lad. Humoreska op. 20 
nepatrí p ráve k najobohra nej
šim a pre interpreta najvďač
nejšim cyk lom tohto typické
ho nemeéké ho raného ro
man tika. ktorý_ uprednostňo
val sled m iniat úr pred vyvá
ženosťou fo rmy. Interpretácia 
tohto diela je ·tvrdým orieš
kom i pre skúsene jšieho umel 
ca. Varínska však. vďaka svo
jej schopnosti. dokázala stme
liť i takéto formálne pomer-

. ne .má lo sklbené dielo a vy
hmatnúť v ňom súyislú ' n!C. 

Varínska je n ielen veľkým 
hudobným. a lP a j · inte fpretač
·ným t alentom. J.e j umenie 
charakterizu je neus tále h l'a
cla nie, prefnýšl'an ie. a le 'aj ex
Perimentovanie Z tohoto zor
ného uhla' t reba posud zova ť 
.iej výko n v Haydnove j Soná
te h mol. P roblemat iky štýlo
vej in terpretácie tohto diela 
chcela sa zmocniť väčšou za
angažovanosťou . Nemôžeme po
vedať, že po stránke ar:~og ickP i 
vyrovnanosti azda . pr! li š pre
kt·ačovala hra nice klasickéhn 
štýlu. Nevyhla sa však urč i té
mu dualizmu : sk lon k filigrá r 
nosti doviedol ju miestami nA 
oôdu romantiky , noblesy fran 
cúzskeho natu relu (men uet ) , 
alebo rndčiarkoval a prlliš ro· 
bu stnosť. až dramatičnosť fa k 
túry, inokedy bola zas stro
há . 

Azda . najväčšie · , t-e chnick(> 
úskáHá. vzhl'ädóm na jej typ 
nature lu, · staval pred ňu 

Skriabin · svojou.. IX. sonátou 
op. 68. Široko up latnená skl a
dateľova fantázia, i keď, prav
da, s prevahou pochmúrnych 
dusivých nálad , s tavala pred 
klaviristku podobnú problema 
t iku ako Sch umannov cyklus a 
vyrovnala sa s ňou s podob
ným úspechom. 

S veľkou dôkladnosťou, pre· 
cizftou a pohotovosťou stvár
nila Varínska U. klavírnu so
nátu svojho kolegu z VŠMU 

J akuba Koffcnbergera). Podľa 
zachovaných prameňov sa or
ganová hudba tešila vždy veľ
ke j pozo rnosti. V Dóme sv. 
Alžbety, ale i v Iných kosto
loch pôsobila celá plejáda vý
borných organ istov (Jozef J a
nlgh, František a Jozef Zom
hovel. Anton Húska, Jozef Ker
ner, Old ŕich Hemerka). Mnoh! 
z nich boli uči teľmi hud by a 
skladateľmi a vo vel'kej mie
re prispievali k zvýšeniu hu
dobného života Košic a bllz
keho okolia. V mimokošických 
reláciách bol na východnom 
Slovensku najvýznamne jši mi 
moriadne vyspe lý Ievočský 
kantor a organista Wi lhe lm 
Wagner. Koncom 18. a na za
čiatku 19. storočia sa na chó
re košického Dómu začala hrať 
už aj symfo nická hudba, hlav
ne symfónie českých a v ieden
'>kých klasikov. 

S pestovaním organovej hud
by súviselo aj kvalitné orga
nárstvo. Z východoslovenských 
organá rov máme správy o 
Martinovi z Levoče ( rozhranie 
15. a 16. storočia ). Jozefovi 
Cajkovskom z Kežmarku ( za 
čiatok 18. storočia ) . Františ
kovi Eduardovi Pecníkovi, kto
rý sa po cestách vo svete vrá
til roku 1781 do Levoče - k 
~namen ftému majstrovi J'oze-

Vladlmfra Rusó. Mladý sklii· 
dateľ s obľubou použ!va ost!
nátnu tech niku, rozdrobuje 
hudobné motívy. Podľa nášho 
názoru nevie dostatočne využ if 
svoj e po'zoruhodné nápady 
rozvljan!m a začlenením do 
súvislejšej formy. 

Recit ál Varínskej svojou 
istotou , presvedčivosťou, osob
nou zaangažovanosťou patr i 
nepochybne k najlepším kla
viristickým výkonom VSMU v 
poslednom čase. Súčasne pre
svedčil o veľkosti a prieboj
nosti jej ta len tu. Dúfajme, že 
o rok, po opustení VŠMU 
(triedy prof. R. Macudzinské 
ho) nájde Varínska dostatočnú 
podporu pre svoje uplatnenie 
a ďalš! rast. Akákoľvek pomoc 
v tomto smere bude invest!
ciou, k torá sa určite bohato 
z úročí. -v č-

... V minulom roku vypísalo mes
to Skopje v Juhoslávii Medzittá· 
rodnú .~klada teľsklí súťaž solida 
rity. Súťaže sa mohli zúčastni( 
skladatelia zo o.~e tlcých kra jín 
sveta . Podmienkou pre liča.~ť bo
lo dielo, ktoré výraznou rečou ho
vorí o vzťahoch medzi ľuďmi: o 
wlldarite, a v ktorom je základ 
rtou myšlienkou humanita. Srí ťa 
že sa uíčastnil aj slo r;enský skla 
dateľ Juraj flatr ílc s kantá tou 
Domov sú ruky. na ktorých smie§ 
pl.akať . . . pne recitátora tenor 
.• ~6(o, .n:!i.ešanO zbor a orche~ter -
'U-! /ext rormomertnej básne Mi
rosl ava VIÍlka zo zbierky Pr.íľaž
lir;osť. Medzinárodná porota 11de· 
lila .~pomedzi r;yše 300 účas tníkor; 
li cien. Skladba slo11enského allto
ra získala 5. cenu. Dielo je tým 
odkúpené a má byť predt>edené 
v Juhoslár;ii. V ná.~ mala kan 
táta premiéru 8. f ebruára t. r. 
Ospech mladého slcladateía teší 
tým viac. a napl'iek t omu, že sa 
momentál ne vedú o •iom diskusie 
v §ir§ích srí!JiSlo.~tiach aj rta .~ trán
kach ná.~ho časopisu. Na obrázku 
skladateľ Juraj flat rík. 

Snfmka: A. Smotlák 

fovi Boroveckému. (Po Pec
nikovi sa zachovalo niekoľko 
menši ch organov na východ · 
nom Slovensku.) 

Prichodom Iva na Sokola 
lau reáta medzinórodnej sú fa · 
že, sa organové ume nie v Ko
šiciach a na celom východ
no m Slovensku naplno rozprú 
dilo a vzbud ilo u obecenstvR 
neobyča,jný záu jem. Najmä pn 
nedávnom postaveni trojma 
nuá lového organu v DómP 
(1969) môžu domáci i zahra 
ničn! organis ti repn~zen tovar 
dôstojne celú svetovú organo
v\1 Hteratllru. Košick! vedúc í 
č fnovnfci, ktor! veľmi pra jú 
kultú re. ag ilita riadite ľa · Štát -
nej filharmónie d r . t u bom! t·a_ 
Čižka, profesora Sokola a ďal
šfch, d all myšlienke - prejsť 
od pravidelných orga nových 
koncer tov k uskutočneniu me
dzinárodného organového fes
tiva lu - možnosť skorej r e a
lizácie. Festival bude prvý 
svojho druhu na Slovensku 
Snaha or ganizátorov festivalu 
je pri hovori ť sa obecenstvu 
vysokými hudobnými hodnot a
ml a vhodnou dramaturgiou 
pribllžiť v čo najväčšom roz-
sahu bohatú organovú litera 
túru. Celkom odzneje ll kon
certov, 7. toho štyr i v Koš i 
ciach . (pf) 
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Kaleid sko 
Londýn, ako aj vše tky ostatné 

hudobné centrá sveta, veľko l epo 
oslavuje 200 výročiP Beethovenov · 
ho narodeni a Osla vy veľkých · s l\ la 
dateľov . by ss l'nhkn mohlí sta t 
nudnými , najm<l keď je festivalo\ 
a výročí príl iš ve ľa . Možno, ŽP. 
Bach, Mozart a Beethoven sú z 
pochopi te l'ných dôvodov výnimka
mi. Máloktorý žijúci hudobník s l 

· roku 1970 získa l na toľko srdcia 
britského publika ako viedensk~; 
klavirista Alfred Brendel podaním 
Beethovenovýc h diel. Bl'endel na 
príklad inte i·pretoval kl avírne so
náty v Ich subtílnej a súčasne gi 
gantickej forme spôsobom hodným 
veľkosti autora. Individualita inter
preta vylučova l a každý ste l'eotyp. 
Každá z posledných troch sonát, 
op. 109, 110 a 1ll, vyjadruje s! ce 
bludisko prot.irP.č P.ní, no ich hudob
ná myšliP.nka je abso lútna. pričom 
záver sonát má rovna ký námet ako 
Ich začiatok Brendelova metóda 
odhaľovania B~ethovenovej logiky 
je vždy zrozumiteľná, takže musí 
vzbudiť záujem každého posluchá-
ča . · 

*** 
Pierre Boulez, ešte prv ako sa 

stal šéfdirigentom Symfonického 
orchestra BBC, mal krátko pred 
koncom roku 1969 v kráľovskeJ 
opere Covent Garden p remiéru no
vej inscenácie Debussyho Pellea a 
Me!isandy. Autor scény Josef Svo
boda spojil svoj talent pre kale
ldpskoplcké efekty s účelne využí
vanými farebnými .schémami takým 
nez\ryklým spôsobom, aký v . dote
rajších preds ta \l(m iach te j to ope
ry · nebol známy. Bou lez úzko spo
lupracoval so Svobodom a s produ
cen tom Václavom Kaš líkom a títo 
traja - vzhľadom na ich rozličné 
metódy vyjadrovania - úplne roz
rušili obraz tejto prikrehkej a sa
charínovo sladkej francúzske j ope 
ry. Do popredia vystúpi poku s 
predstaviť Golauda ako prudkého· 
človeka, k torému je nepochopiteľná 
vždy kolísavá a n eaktívna povaha 
Melisandy a Pelleasa. Niek edy sa 
u Bouleza prejavili tragické vzru 
chy, najmä v časti, keď Golaud 
nahnevane ťahal s voju ženu za v la
sy. Takéto poňatie je pozoruhodné 
najmä u Bouleza, k tor,ý · je'' n'a· ce - ' 

' lon1 -svete.- zmímy 8ko ed porea pd
liŠných emócií. Môžeme to pova
žovať za potešitel'ný zn ak toho, že 
Boulez bude tým to spôsobom po
stupovať aj v in terpretáci i ďalších 
diel. (Bude zaujímavé vypočuť s i 
jeho konce r t prve j čas ti Mahlera
vej ranej kantáty Das klagende 

. Lied, ktorá odznie na jar v Lon -
dýne. Vždy j e veľmi poučné po
čú,vať, ako Bou!ez dirigu je Mah le
ra.) 

George Sh irley spieva l Pelleasa 
s veľkou dávko u lyriky a šarmu 
Jeho hlas je nezvyklý a ce lkom od · 
lišný od ostatných s pevákov. ktorí 
spievajú Pel leasa. Veď Sh ir ley jP 
tenor a jeho par t bol písa ný pre 
tenor, a nie pre bar y tó n. ktorým 

z Londýna . 
v ľnnohých kr ajinách obsadzujú 
dnes (lloh u Pelleasa. Vel'ké hlaso · 
vé rozpä ti e v notovej osnove na 
7.11ačuje. že Debussyho voľba prP 
lenor bol a správna. Melisa ndu spie
va la E li sabeth Soderstromová. In· 
te rpretovala túto 'nezvyčajnú po
stavu presne t ak. aká v skutočnosti 
má byť - Melisanda vie, čo chce, 
ale m á najkurióznejšie predstavy 
o tom. ako to dosiahnuť Pelleas a 
Melisanda j e príbehom o šťastí a 
odvahe. Boulez je ochotný stotožniť 
svoje osobné záľuby s postavou 
Go iauda, jedinou osobou v d ie le, 

• .'' ierre Boulez 

ktorá sa pokúša, aJ ked' má r ne, 
vždy niečo robiť; taldsto vyjadru
je svoju nevôľu so starým kráľom 

' Ar ke lom, ktol'ému s a vždy podarí 
zabrá ni ť , aby sa n iečo pozitívneho 
urob ilo. Možno. že práve v tom 
upadol Bou lez do vlastne j · pasce 
Te nto opemý ko nflik t si vyžadujP 
hlbši e pochopenie 13ou lezovej in 

·t:erpretiicie Bucle zau jímavé vypočuť 
si j eho poňatie Debussyho opery 
za dva roky ... 

*** 
Lon dýn nn ! možnosť po d l

hých rokoch vychutna ť naj lepšie 
pred stavenie Borisa Godunova. 
často počúvame Musorgského maj
s t rovské di e lo v inšt rumentácii 
Rimského- Korsakova s rôznymi ob
menami výpravy a hudobného za
fa rbe nia, ale teraz s me ma li šťastie , 
že úlohu c[1ra sp ieva l ve l'ký bu l· 
harsk ý bas Boris Chris toff. Každý 
motív z troc h scén cára Bori sa, 
ako ho predviedo l Christoff, zosta-

ne poslucháčom na dlhý čas v 
pamäti. Patriarchálny obraz Chris
toffovho cára vzbu dzuje s t rach a 
je veľmi pate t ický - patetický 
naj mti vtedy, keď dvíha p rst na 
každú osobu, ktorá ho ohrozuje. 
Hudo bne j e to však majestátne a 
hlboké dielo a v Godunovových mo
tívoch spočíva impoza ntná h udob ná 
dráma . k torú Chr istoff zvládol veľ 
mi or iq inál nym a dojímavým spô
~oborn 

Oper a Coven t Ga rden hr á Borisa 
Godu nova v ruštine, ak spieva 
Chris to ff. čo mbí problémy zboru 
a ost~tnému obsad eniu, ktoré je 
prevažne b ľitské . Di r igentom boJ 
Gennadij Hožd.estvens ki j, h lavný 
dirigent mos kovského Veľkého di 
vadla. zn[1ma a obd ivovaná hudobná 
postava v An g li cku a Škótsku , kd e 
je obľúbený ako vyn ika júc i in ter
pret šostakovičových symfón ií. 
Hožde stvenski j preniesol svoj en tu
ziazmus na vše tkých účinkujúc ich, 
najmä na zbor . V,ýs!edkom jeho 
snahy bolo to, že ods tránil nedos
t atok sebadôvery u účin~u júcich a 
tým sa mu pod arilo pl'esadi ť r uský 
spôsob ·Jy;jad rova nia emócií. Skv e lú 
aus trii lska mezoso pranistka Y~·on
ne Mínton spieva la Ma rinu Mn íšek, 
Grigori ja preds tavoval Škót William 
McAipine, ~ta rého mnícha. Pimena 
spieval Maor Inia de Wiata, Var
laama A ng l ičan Michael Langdon, 
dedinského b lázna Škó t Kenneth 
Mac!lonahl a Rangon iho, ;jezuit s ké
ho kňaza, predstavov al Otakar 
Kra us, pôvodom čech. Kým Pe lleas 
bol na j pl:ekvapivejšou uda l osťou 
londýnskej opernej !:;ezóny. Boris 
Gocl unov bol . po h udobnej stránke 
najús peš ne jší. 

*** 

Mus ím sa však stručne zmieniť 
aj o Wag ne rovej Va lk ýre. To to die
lo pred vi ed la dru há lon dýnska ope 
ra Co liseum, kdP teraz síd li Sad
ler's We ll s Company. Bol to s kve
lý zážitok. Di ri go va l Heginald Goo
dall, skromný a skúsený d ir igent 
Wagnerových d iel. Mimo Anglic ka 
síce nie je známy, a le túto operu 
s tvárni l veľkolepo . Celé obsadeniP. 
bolo br itské. Dominova l Norman 
Bailey ak o Wotan. Spieva l už Hansa 
Sachsa v Die Me istersinger, ktoré 
t iež predviedli Sadler's Wellsovci. 
Vzrušujúcim objavom bola pre nás 
nová Bru nh ilda - Rita Hun te rová, 
ktorá dokáza la, že má aj silu h la 
su, aj emoc ion;í lnP rozpätie pre tú 
Lo ťažk ú l!lohu . Aj ostatní úč i nku
jú c i sa pM'ili , n ajmii Zi~Jmu nd . klo
rého spieva l '' lherto l!emedlos (na
priek ~vojmu špan ie lsky zn<, júce
m u men u poch[lcl za zo severného 
Ang lick::J a je hl avným tenor ist om 
v Mn!chove) a Si eg lin da, ktorú 
spieva la Ava June. 

*** 

V svojom bud úcom liste z brit 
s kého hl avného mesta bu dem písať 

o s ve tovej premiére opery Víťaz

s tv o od mladého skladate ľa Ri
chard a Rodneya Bennetta. Operu 
napísa l na zák lad e rov no menného 
ro mánu J osepha Conrada . 

Ronald Weitzm an 

Pražsl<á iar 1970 
17. 5.) a okrem toho budú účinkovať domiice or ~ 
chestrP. - Symfonick ý orchest e r čs. rozh las u, ktorý 
uvedie 20. 5. I-lave!kovu ka ntá tu Chvála svetla, Štát':.. 
na filharmónia z Brna pod taktovkou Maďara Jánosa 
Feren csika ( 26. 5.) a Symfonický orchester h l. m . 
Prahy FOK, z programu ktorého u vádzame h lavne 
Kabeláčovu sklad bu Eufemias mysterión . Okrem to 
ho 12. 5. u vedie orchester Ná rodného d ivad la na če 
le s ,Jaroslavom Krombh olcom vo Vlad is lavskej sá le 
otvárací koncert so Sme tanovou Mojou vlasťou. Pre 
návštevníkov bude isteže zau jímavé aj vystú pe nit) 
Hozhlasové ho symfonickéh o o rches tra zo z{Jpadného 
Ber.Jína pod vedením Lorina Maazela (28. 5 a 29. 5 .) , 
ktoréh o program sa orientuj e na di e la J . Brah msa 
a L. v. Beethovena . 

t Tohtoro č n ý m edzinárodný festiva l Pražská jar 
bude od 12. mája do 4. júna za bohatej m edziná ro d 
nej účasti . Na symfonických koncertoch v Smetano
vej siP.ni bud e mať h lavné s lovo p redovšetkým čes
ká filharmónia pod tak tovkou Václava Neumanna 
(13. 5. ) a druhý raz s indický m d irigentom Zubi 
nom Meh tom (23. 5. ). Vera Soukupová vystúp i s 
týmto prvým českým symfoni ckým telesom 30. 5. 
s výberom piesni z Mah le rovho cyklu Chlapcov ča 
rovný roh. Dňa 4. 6. uve die Česká filh31'mónia u ž 
tradične Beet hovenovu Devia tu pod taktovkou 
Wolfganga Sawallischa a za účasti p oľske j spe 
váčky J adwigy Wyszoczans ke j , Ľuby Baricovej, Vi
téma' ľfibyl a a Antonína švo rca. Slove nská f ilhar
mónia bude mať svo j deň 21. 5. vo Vladislavsk(~ j 
sále, kde pod taktovkou L. Slováka uve di e nové 
Cikkerovo die lo Hommag e ii Beethoven, Kaprov u 
Symfóniu č. 7 " Kraj ina detstva" a Bee thovenov u 
Osudovú. O d eň neskôr bude SF dirigovať v Sme 
tanovej sieni Ta lian Aldo Ceccato. Na konce r te 
odznejú Suchoňove Metamorfózy Bee thovenov Kon 
cert pre klavír č . 2 ( só list a Walte r Klien ) a Ha
velova š pani e lska symfónia. 

t Zo zau jímavých zahraničných te lies spomeň 
me predovšetkým Veľký symfonický orch es t er Vše
zväzového rozhlasu a t e levízie z Mosk vy pod t ak
tovkou Gennadija Roždestven sk éh o a so sólistom 
Nikola jom Petrovom, ktorý predvedie Ščedrinov 
Koncert pre k lavír (l. 6.) a o deň n eskôr to isté 
te leso uvedie Chačaturjanovu Symfóniu č. 2, čaj
lmvskéhiľ ··' Manfre'd·a· a · · Janáčkovh·o "'Tirrl:lsa·-Bu'ľbu·. 

t Z Lipska zavlta do Prahy s lávny Gewamlhaus
orche8ter (24 5., 25. 5, ), 7.. Paríža Orchestre Natio

' nal OHTF s dit' igen tom .Tean Mart inonom (16. 5., 

e Dom umelcov je u ž tradične vyhrad ený ko
morným súborom a sólistom. V rámci Beetho venov
ho roku je is te interesantné, že na Pražskej ja ri 
odznie súbor né predvedeni e sl áčikových kvarte t 
Beethovena v podaní Smetanovho kvarteta a Kvar
te t a mest a Prah y. Josef Suk s Jiir gom Demusom 
pripravili tiež súborné p redvedenie h us t:ových so 
nät tohto skladateľa. Okrem toho bude 25. 5. večer 
zostaven ý z piesn! Beethovena v podan í Petr<~ 
Schreiera H die lu tohto autor a je venovaný aj kon 
cert THE NEW YORK CHAMBEH SOLOISTS dňH 
15. 5. Z radu zaujímavých podujatí spomeňme eš te 
isteže za~ jímavé vystúpenie Julli a rdovho kvat·teta 
(30. 5.), Stepánov klavírny rP.citál z českej tvo r by 
(28. 5. ) , violončelový koncert Daniela Šafrana (17. 
5. ) a piesňový recitál J . Normanovej (31. 5.). Už 
budú tradične por iadané konce rty v atraktívnych 
h istor ick ých p riestoror.h pr ažsk ých chrámov · 
orientované buď na organové rec it aly a lebo na 
predved en ie voká lno-inštrum entá lny ch d iel: (30. 5.) 
Missa solemnis v Chráme sv. Víta, vokál ny koncer 1 
Pražského filharmonickéh o zboru · v Basilik e sv . J i r í 
(24. 5.) a vystúpenie Pražských madrig a listov bu dP 
dňa 17. 5. v Národnom múzeu, kd e predvedú vý ber 
z diela G. de Machau ta, - r -

l Interview s Dmi tt ijom šostakovičom 

Mám rád 

všetky 
v l! zan re 

l Vmitrij Sostakovič 

.A. K tol'é zo svojich die l mii te najradšej? 
- Neviem, či vás moja odpoveď uspokojí . Keby som 

svoje sk;adby nemal rad, pravdepodobne by som iclt 
neskladal . Este poznáte príslovie: aj keď je dieťa krivé, 
pre otca a matku je milé. Keď počúvam sr1oje diela. 
jasne vidím ich nedostatky. A keby som nedostatky ne
videl, zrejme by som ďalšie skladby nepísal ... Totiž 
v každom novom diele sa s'laiím vyhnúť nedostatkom, 
ktoré som spozoroval v už vytvorenej hudbe. Ta/cie 
nemôžem pouedať, i>toré zo svojwh diel mam n.ajrad· 
.~ej. 

A i\'eraz ste sa vy jaclrova li o životaschop n osti opeť
néh o žánru ; čo určuj e pod ľa vášho näzor u tú to 
ž ivotaschopnosť? 

- často počtlť mrenku. ze opem1í žáner vymiera. 
S tým nijako nesúhlasím. žwotaschopnosť tej -ktorej 
opery zavisí od mnohých činiteľov Napríklad od rí r ov 
ne inscenácie, od úrovne podania . l'ažko por>edať, pre
čo sa niektoré diela neudržia v repertoári. Pravda, vi 
nu na tom nesie aj skladateľ, ale úloha divadla, a to 
zdôrazňrtjem, je vel mr vel'/(á Je to ťazk.9 problém .. . 
Možno to ani s old?kou bezprostredne nesúoisí, ale 
vezmime si napríklad Pu.~kinovho Bonsa Godwwva: 
nech je to hocako cudné, veľké l;ásmkor;o dielo takmer 
nemá scérri!'/r y ú vot Zato Mrtsorgského opera Bori s 
Godrmou (pod! a Ptt~ktnovej drámy) má veľnu /)()!zat Jí 
scénický život. Tah:že to }e zložitú Twmplex .. . 

.A Ktoré zo súčasných op ier zahrani čných sldada
te ľov sú podľa vás najpozot uhodnejšie '! 

- Predov.~etkým oper.y Ben jamma Brittena: Peter 
Crimes, The Turro of the Screw ( je J libreto je alnurd
né, ale hudóa ~kvelá), Sen noci svi:iloj anslcej . Vše tky 
t ieto opery s ú nádherné! 

.& V pos lednom čase zazne la u nás (v ZSSR ··
pozn. red.) aj za hranicami vaša Dru ha a Tret ia 
symfónia. Znamená to azda, že vaše autorské 
"veto" na t ieto di e la už nep la tí '! 

"V eÍÓ" na {) ruhiÍ a ťretiu 8!Jmfôniu s rm~ ne(!!J · 
s/ovil. Iba som ·povedal , a aj teraz t o opakrtjem, že t ie
to diela ·nepokladám za vydarené a bolo by l epšie, ke
by sa namiesto m ch hralo niektoré i né moje dielo. 

A Aký je váš názor na filmovú h udbu? 
- 1/udf;q hra vo filme oTJrovskú úlohu a možno veľa 

hovoriť o tom, ako j u využiť . Rád spolupracttjem s fil 
mom. Pritom si však v tejto oblasti nevytyčttjem nejaké 
špecif ické ú lohy. Hlavné je, že aj tu, ako všade i nde, 
je potrebná dobra hudba. Samozr ejme, ltudba zodpo
vedajúca scenaru. ideovému obsahu.• Hovoriť príliš veľa 
o špecifu:kosti je zbytočné. 

A Ako sa d1 vate na t akú formu hudobného divad 
la. ako j e muziká l, napr íklad Wes t. Side Story od 
Leonarda .Bernsteina? 

Videl som muzil.cál West Stde Story. Mne sa páčil . 
Je to zaujímavé dielo. Avšak' nevidel som 11 1'iom. nejaký 
osobitý ždnee Je to proste hudobné divad lo· s dob rou 
hudbou . 

.A. Poved zte nám . prosím. niečo o vašom " tvori
vom laboratóriu" 

- Ked' mi práca tde do/Jre. ptsem takmer stále: ra 
no, cez deň aj večer Samozrejme, táto tvorivá metóda 
je nesprávna. Okrem t oho pí.~em veľmi rýchlo, čo tiež 
pokladám za svoJ nedostatok. Preto sa u mňa najdu 
nevydarené miesta, ktoré potom často vylepšujem. Za 
svoju hlavmí ú l ohu poldadam to, aby moja hudba roz
hodne našla odozvu u poslucháča. 

Predtým sem mohol pracouať naraz na nie/eoľkých 
dielach. Teraz môžem pracovať iba na jednom . • . 

Á Ako sa vaša hudba dostáva k poslucháčom? 
- Niel":edy rýchlo, i nolcedy nie . . Všetko tu zavisí 

od i nterpreta. Ak hráš sám, veľmi dobre cítiš, ako pri-· 
jima t voj u hudbu obecenstvo. Alco interp'ret som vy• 
stupoval do roku 1958. Keby ma nebolela ruka, dodnes 
by som túto činnosť nezanechal . . . · 

Á Svoj ho času ste spolupracovalí s Vladimírom Ma~ 
jakovským a Vsevo lodom Mejerchoľdom . , . 

Áno. písal som hudbu k Majakovslcého diel u Ploš
tica, ktor é sa hralo v Mejerchoľdovom divadle. Tu som 
sa t iež zoznámil s M.ajakovslcým. Básnik spolupracoval 
na inscenácii, a pamätam sa ako mi radil . "Chcel bfJ 
som - povedal - aby set h udba podobala na hasíč 
slqj or chester!" 

Á Mohli by ste povedať, kto je vašim ob l' úbeným 
sp isovateľom, skladateľom'! 

- Večná otázka . . . My slím , že som veľmi šťas t n.rJ. 
pretoze mám ,-ád veľmi mn.ohýr:h. Aj ruskrích aj zahra 
ničných spisovateľov a sldadatelov ·- klasikou aj stl 
časníkov. Myslím, že každ!í člor!l':k . každú hudobník by 
mal vype .~ tovat' v sebe t akýt o v:ťalt . Každému to vre 
lo odpor•íčam. l náč človek často o lJeľa príde . . . Ktosi 
r az o mne povedal . že som všežravý, /.ebo "jem" takre
čeno každú hudiJu .,od Bacha po Offenbaclta" , A tak 
nemôžem menovať ani obľúbeného skladateľa, ani ob
ľúbeného spisovateľa. Mám toho rád oeľa. Hoci som 
v solídnom ve /,·u a 11šeličo poznam, všeličo som počul, 
preds_o hy ~om c!1cel znovu a znovu počuť aj Eugena 
Onegma. aJ IWVrt operu. Nemam ani obľúbené žánre. 
Mam veľmi rad o.~etlí:y žánre: od Bachovej omše po 
operety Johan7Ja Straussa. . . -b_, 

\ 



Rumunská beatová skupina ' Mondial inšpiru júca sa domá · 
c im folklór om. 

Anda Calugareanu 
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Ešte raz sa vraciam k III. medzinárodnému festivalu populárnych plesní 
v Brašove. Tentoraz nie priamo na festivalové pódium, a le do jeho ku loárov. 
Atmosféra festivalu totiž priam vyzývala k bližšiemu nazt·etiu do oblasti 
rumunskej populárnej hudby. Za svoju popula ritu vďač! restival v nemale j 
miere usporiadateľom tohto podujatia - rozh lasu a televlz!i. Te levlzla ho 
vysiela celý v priamom prenose, a to dokumentuje obľubu tohto žánru hudby 
u rumunských konzumentov zábavných progr amov Rumuni nazývajú Brašov 
metropolou pesničky - a majú vcelku pravdu. 
Keď si odmysl!me vystúpenia hosti v druhej čast! každého večera, ,ie bra

šovská súťaž quasi prehlil;ldkou rum11nskej tvorby v oblasti ľahkej hudby. 
Každý súťažiaci spevák in terpretoval dve piesne s jednu z nich si povinne 
vybral z rumunskej pôvodnej tvorby. Ak si uveclomíme, že súťažilo 30 spe
vákov a okrem toho sa v pr iebehu 6 dní predstavili mimo súťaž n ajobľú
benejší rumunskí interpre ti, potom sa iste výraz .. preh liadka rumu nskej 
tvorby" nezdá byť zveličený. Publikum reago va lo na vystúpen ia domácich 
spevákov veľmi citlivo. azda citlivejšie ako il nás . Aká je vlastne rumunská 
populárna hudba? 

Predovšetkým veľmi rumuns l<á: to znamená. že sk ladatelia sa inšpirovali 
folklórom. Druhým aspektom je tu vplyv f rancúzskeho šansónu, ku ktorému 
majú Rumuni osobitný vzťah. 

Vyspovedala som na túto tému jedného z členov umeleckej rady festivalu, 
vedúceho r edakcie zábavného vysielania v rumunskej televlzii a súčasne 
známeho rumunského skladateľa, pána Paula Urmuzescu (na festiva le. od
znela aj jedna z j eho piesn!). A pretože bol veľmi milý a ochotný. požiadala 
som ho, aby mi porozprával niečo o rumunskej popu hí rnej hudbe vôbec 
a o jej zastúpen! v rumunskej televlzii Pán Ut·muzescu potvrdil prvé doj
my, k toré vzniknú po prvých kontaktoch s rumunskou populárnou hudbou
že totiž vplyv r umunského fo lklóru (ostatne veľmi efekt ného) je neodškrie
piteľný a hodne zastúpený aj v skladbách bea tového charakteru. Podľa s lov 
pána Urmuzescu je v Rumuns ku n iekoľko bP.atových skupin, o ktorých 
možno povedať, že sú na úrovni. Skupina Sincron sa najviac inšpiruje fol
klórom (v beatovom prevedepí), taldsto skupina Mondia t. Inakšie skupiny 
väčšinou hrajú skladby Beatles a známych svetových skupin. Mladi ľudia 
v Rumunsku ľúbia beat takisto ako inde. Pá n Urmuzescu povedal, že ,.beat 
je e lektrický prúd v hudbe 20. storočia". 

V populárnych pesničkách je popri fo lklór e zastúpený aj f rancúzsky šan
són. Pán Urmuzescu to vysvetlil tak, že spôsob interpretácie francúzskeho 
šansónu vyhovuje mentalitf! rumunských pos lucháčov, resp. texty šansónov, 
ktoré majú hlbokú myš lienku a vždy o niečom hovoria. Preto je vplyv 
francúzskeho šansónu v rumunskej tvorbe taký veľký ; mnoh! skladatelia 
p!šu hudbu na t exty kl as ikov. Fra ncúzske šansóny sú aj percentuálne bo
hato zastúpené v repertoári rumunských spevákov a speváčok. 

Vlna pop- music zasiahla pochopiteľne a j zábavný program v rumunskej 
televlzii. Spomeniem n iekol'ko s tály<'h relácií. Existuje akási rumunská La- . 
ter na magica - volá .sa Teiecinérecital -- je to hodinová show, kde ~a spie
va, tancuje, objavujú sa nové ta lenty. Inšpirovaný veľmi pop11 lá rny1.11 fran
cúzskym televlznym programom, ktorý be 7.í už niekol'ko rokov, tzv. Télédi
mflnche (odtiaľ napr. vyšla francúzska hviezda Mireille Mathieu) v čisto 
rumunskom prevedení je program, vysielaný každú nedt>ľu od 14,00-18,00; 
je to pestrá zmes pop-music, zmiešaná s vysielan ím športovej redakcie 
(napr. prenosy zo zápasov a pod.), okorenená beatom a u televlz.nych divá
kov veľmi obľúbená. 

Ešte niekoľko s lov o zaujímavej televlznej' relác ii, o súťaži. ktorá objavuje 
nové talenty (a le oveľa náročnejšia ako napr. naša Zlatá kamera). Súťaž 
sa po prvý raz objavila pred 2 rokmi a nazvali j u Hviezdy bez mena. Očin 
kujll v nej vždy 3 kandidáti, ktor! sa, pred údajne veľmi prísnou porotou, 
musia podrobiť skúškam ( to sa všetko de je priamo pred zrakmi t elevíznych 
divákov). Súťaž má tri kolá, v každom kole kandidáti zaspifwa jú pieseň 
a odpovedajú na otázky z oblasti histórie hudby, pričo_m nároky poroty sa 
zakaždým zvyšujú. Re lácia je veľm! obľúbená, okrem t oho poskytuje prile
žitosť neznámym spevákom získať publicitu, a táto príleži tosť sa vždy vy
užije. Mnoh! známi rumunsk! s peváci a speváčky je,j vďačia za svoju popula
ritu. Celkove možno povedať, že telévtzia hrá veľkú ťllohu v tom, do akej 
miery sú speváci obľúbenl. Situácia vo vydáva ni gramoplatnl v Rumunsku 
nie j e ružová. Spevák totiž môže ročne nahrať iba dva tituly, teda jednu 

platňu, takže na popularitu z tejto 
Angela Mimilea strany speváci veľmi spoliehať ne

môžu. 

Ani rozhlas sa nespráva macošsky 
voči pop-music. Venuje jej veľa vy
sielacieho času a venuje pozornosť 
aj. zahraničnej produkcií . . A· p9cho
piteľne, vždy a veľa - fL•ancuzske
mu šansónu. 

Na' záver ešte poz.námka. Fakt, že 
rumunská populárna hudba využlva 
bohats tvo a krásu svojho fo lklóru (a 
zrejme s úspechom) - to je vec 
chvályhodná, ak je to robené s vku
som a l'la úrovni. Nepochybujem o 
t om, že sa o to sklada telia vždy 
snažia. 

Folklór je zrejme nevyčerpateľná 
studňa hudobných nápadov. Za pri
kladom netreba isť ďaleko - je tu 
červené jablčko. 

Nina Litschauerová 

Televízne hity na platniach Supraphonu 

Boh . -medzi. hviezdami· 
r ~ . 

Už dlhši čas mozeme pozorovať urči
té kladné zmeny vo vývine českosloven· 
skej pop-music. Prenikajú nové . avant · 
gard né smery, nové skupiny a novi spe
váci. Tento pohyb je badateľný hlavne 
v čechách, ale i na Slovensku a mys· 
lime si. že bez akéhokoľvek nadsade
ného patriotiz.mu sa dá konštatovať, že 
českos lovenská pop -music sa stáva eu
rópskou a svetovou. O jej dobré meno 
sa pričinila mnoho umelcov, k tor! boli 
často ,.šokom" pre s kúsených sveto
vých producentov ! agent ov show busi
nessu. Dnes by sme sa chceli aspoň 
stručne zmieniť o jednom z nich, o 
spevákovi, ktorý spieva už plných de
sať rokov, o človeku, ktorý kedysi za
žil roky odmietania - a dnes už roky 
uznania a obdivu. 

KAR EL GOTT je držiteľom troch zla
tých platni najpredávanejšieho česko
slovenského pop-speváka, je majiteľom 
zlatej bratislavskej lýry a zožal množ· 
stvo úspechov na rôznych festivaloch 
na celom svete. Samozre jme,' . tento vý· 
počet nie je ani zďaleka úplný. Karel 
Gott je častým hosťom európskych te
levlznych spoločnost! l gramafónových 
firiem (naposledy POLYDOR), takže 
väčšinu času trávi v zahranič!. Je teda 
pochopiteľné, že koncert· našej pop
hyiezdy č. l je viac- menej spoločenskou 
udalosťou. Keďže len nedávno vystupo
val v bratislavskom PKO, v'ráťme sa 
niekoľkými r iad kami k tomuto poduja
tiu. , 

nezosta l n il' -1 1žný svojmu menu. Pred
viedol show ' vysokej umeleckej úrov
ni, na 'bázP , , roľes!onallty a suverenity. 
Súčasne vedel byť prirodzený, · uvoľne
ný a ga lantný. Repertoár jeho koncertu 
bol veľmi moderný, sčasti neeurópsky 
a citlivo zostavený. Zo známych hitov 
spieval Lady Carneval, Lásku bläznlvú 
a Hej. páni konšelé. Veľmi sugestfvne 
pôsobili skladby z muzikálu Hair. v kto
rých okrem hlasových kvalít vynikla 
i Gottova pohybová ku ltúra, Gradácia 
predstavenia spočíva la aj v striedaní 
žánrov a tempa. Ako príjemná čierna 
hodinka pôsobila chvlrka so sentimen
t álnou, ale nie .,lacnou" balac:lou Mor ský 
vlk. ktor(t Karel Gott predniesol v úpl
ne j tme, len s bodovým reflektorom. 

OčtNNÝ'M BUDT~KOM 

bola undergrou ndová sk!'adoa' · ·. 1keď 
:zomriem. z repertoáru popred.n<~ :i ame
r ickej .und~>rqroun~ovej . s.kupiny Krv, 
pot a sl7.y. Už samotné zaradenie tejto 
pit>sne do programu je určitým reper
toli rovým ~ig nálom - orientáciou na 
svetové dianie. K vrcholným čís lam 
prom·amu a ~ 1íčasne k veľkým prekva
pe niam patrila aj skladba WolfiJana 
Amadea Mozarta Ave ver um. Hlavne v 
nej bolo cítiť Gottovo bel canto. Za 

Zo· svela pop-music 

zmienku stoji a j orchester Karla Gotta, 
ktorý tvoria sami výbornr hráči, ovlá
dajúci niekol'ko nást rojov. Azda za 
všetkých hovoria mená dvoch hlavných 
osobnosti skupiny - gitaristu Ladlsla· 
va štaidla a organistu Rudolfa Rokla. 
Je len chvályhodné, že prim v orchestr! 
nepatril ošúchanému gitarovému obsa
de niu, ale hlavne bohatej dychovej sek
cii a organu. Toto obsadenie potom 
ľahko umožnilo interpretáciu i najná
t•očnejších hudobných žánrov a zaujl· 
mavých inštr umentácii. 

MIMORIADNY ZAžiTOK 

poskýtla divákom dokonalá kvalita zvu
ku so stereoefektom, ktorá je typická 
pre sústavu Dynacord. Aj vďaka nej 
vynikla výborná dynamikčl orchestra, 
strhujúci rytmus a citlivé frázovanie. 
Atmosféra celého vystúpenia bola fasci
nujúca. Karel Gott v Bratislave znovu 
dokázal, že je spevákom svetového for
má tu, dokáza l, že spev je pre neho ra· 
dosťou a šťast!m. Jeho spevácka karié· 
ra má ešte vel'ké perspektívy; osobnost 
Karla Gotta determinuje vždy hlboký 
umelecký zážitok. 

Ľubo Zeman 

l Karel Gott je hviezdou rlielen tta 
domácom. nebi, ako o tom píše •1áš 
spolupracovník, ale získava postr1pne 
t r iumfy " cele] Eur ópe. Nedávno 
prevzal v Mníchove Zla t ú platňu Po· 
lydoru . Tríto poctu mu udelili za vy
.~e št r.rf milióna nahraných platni 
Zlatý hlas z Prahy, ktoré predali v 
NSR. Snlmka: čSTK 

e The Tremeloes, an- burgu yz~lkol veľký škan 
glická ~ beatová skupina. dál'. Predstáven\e je úda}· 
bude prvou západnou· ne veľrnt všedné, kon
beatovou skupinou, ktorá venčné, ale v treťom dej 
bude tohto roku hosťovať stve v baletnej vložke sa 
v Moskve a v niektorých na pódiu ·objavia hippies 
ďalších väčšieh soviet- v sprievode bea tových 
skych mestách. rytmov. Ono to ani ta l< e Mireille Mathieu, pa- nie je proti Ofľenbachov 
rlžsky slávik, dostala po- mu duchu (vždy bol zl'l 
nuku na jedno vystúpenie aktualizovanie dobovými 
v slávnej parížskej Opére rytmami alebo melód ia
Comique v Straussovej mi), a le Strassbu rčania to 
operete Netopler . nevydržal i. Mnoh! odišli 1 

!ch vstup do d ivad la. na
plňuje divadelné pQk laq
nice, na druhej strane vy
volávajú búrku protest u. 
Divac:llo sa tak s talo stret-
nutfm názorov. ·· 
.. 'Beatles, krá li 'bea tu 

rokov šesťdesiatych, vstú· 
pili do roku 1970 oddele 
ne. Každý z nich ide svo• 
jou vlastnou cestou. Geor
ge pracoval naposledy na 
w oje j LP platni Get Back, 
llingo vo filme. Joh n ces
toval a zaobera l sa Filo
zofiou a Pau! sa so <>vo· 
j ou ženou zdržia val na 
s voJeJ 'ík6tskej farme. 
J ednému re portérovi sa 
podarilo vyláka! od Beat 
les predpovede ich budúc· 
nosti. 

e Bob Dylan, u ·nerický predstavenia, rozhorčení 
pop- tdol stal sa za nad urážkou Offenbacha . 
krátky čas dvakrát ~asledujúc! deň v~zv?ňa -
obeťou fal'šovate ľov gr a- It te lefóny na r ladt tel st ve 
moplatnl. Najprv -vzbudila divadla a v redakciách. na 
veľké vzrušenie Ilegálne správe mesta; znesväte
vyrobená LP platňa Great ného operetného klasika 
White Wonder a o osem sa ujali aj kritici. Vý
týždňov neskoršie vyšiel s ledok: v nas ledujúc ich 
album zostavený z roz - predstaveniach zreduko· 
hlasových a súkromných vali výstup hippies na 
nahrávok Boba Dylana. štvrt inu. Ešte stá le sa e Pr! novej inscenácii ozývalo p!skanle. Vlna 
Offe nbachovej operety hippies teda zachvá tila di 
Krás na Helena v Strass- vadlo. Na jednej strane 

repertoáru: Pl'imabalerína H. Bucka a I. úrad
níčka a pieseň Výlety do oblakov I. Horvátha 
a I. Oradntčka. Hrá tanečný orchester Sloven· 
ského rozhlas u, d iriguje r. Horvá th. 

Ringo: ,. Koncom se-
demdPsiatych rokov sa 
budem ešte stále zaflbe
rať filmom a svoje role 
sl budem plsať sám" 

GP.orge sa vyjadril la· 
konicky: .,V sedemdPsia
tych rokoch sa budít Beat
les čoraz viac od se ba 
vzďaľovať". 

Na otázku, č i v roku 
1979 budú ešte Beatles 
existovať, John neod po· 
veda!. Povedal však: .. Po
kiaľ žijem, budem svo.jimi 
prostriedkami bojovať za 
mier. Vojny vznikajú, le
bo vždy sa určitá časf ľu~ 
di clti nadradená. Otázka 
osudu Beat les n ie je dô• 
lf'ž itá". 

Posledné relácie bratislavskej televlzie -
MalA hit-parAda a Vyberte s l pesničku - pri
niesli opät niekoľko tanečných piesn! z do
mácej f svetovej tvorby, ktoré sa v krátkom 
čase stali populárnym!. Na gramoplatniach 
vychádza t eraz desa1! najúspešnejšlch plesni 
televiznej produkcie posledných týždňov. 

pri plese interpretuje Dulían Grúň spolu s 
Oľgou Szabovou. Hrá or chester J . Velčovské
ho. 

V interpr etácii Viliama Cslnu sú nahľané 
dve piesne: Mám rád hr dzavé vlasy A. Bre
zovského a B. Droppu a Modrý deň J. Ham
monda a P. Petišku. 

Eva Kostolányová spieva pieseň Ten môj 
papá autorov Corbyho a Alesa· s t extom 
J. štrassera a pleseň . T. Seldmanna Achlles, 
olsan\1 na slovii B. Wallnerovej. · 

Paul sa vyk ľu l ako na j 
vernejš! doterajšej slá · 
ve: .. Aj keď v roku 1979 
už Beatles nebudú. my 
štyt·la zost anf!me prfld•a v. 
podsta te len Beat les. Ja 
budem v r. 1979 ako Bea t • 
les, alebo ex-Beatles hos-· 
podáriť na svojom po
zemku, plsať songy a ne 
prestanem milovať s voju l 
rodinu". · 

Dušan Grtlň naspieval pleseň Ten koník 
slncový autorov Sav!, Cai, Fano a Ingrosso 
so slovenským textom D. Kaz!ka. Pleseň 
A. Lieskovského s texton1 B. Droppu V lese 

Mátoha parohatá z repertoáru The Turtles 
so slovenským textom M. Länlka a S. Ma
ruš!aka vychádza v interpretácii Iva Hellera 
a tanečného orchestra Ta tra-revue. Pieseň 
r. Bázlika a V. Muránskej Daruj mi dážď 
spievajú J ana Beláková a Sally Sellingová ,. 
hrá orcheste r G. Broma. 

Alena Tichá ponúka dve pies11e zo sve,jho 

Nové platne Supraphonu majú. dobrú. In· 
terpretačnú i technicko- zvukovú úroveň. 

( Š) 



Obchod a populárna hudba 
(Dokončenia z 1. str.) 

toľko výno~ll(:! , ze neustále sa množil po· 
čet ľudi , ktori Investovali do zábavného 
priemyslu. Z podnikateľov sa čoskoro 
ukázal! najvptyvnejšl dvaja spoločnici: 
Benjamin Keith a Edward Albee, ktorí 
V· r. ·l893 prevzali Union Square Theater 
v New Yorku (toto až do r. 1930 bolo 
na jvýznamnejšou s cénou) , okrem toho 
mali pod kontrolou do štyristo iných di
vadiel. Siroko rozvetvenú siet zábavného 
priemyslu sl nutne vyžadovala vznik kan· 
celári!, ~toré by organizačne zabezpečili 
celý priebeh. Tak · sa v ére vaudevlllu po· 
!ožili l základy moderného managementu. 
Spočiatku naJväčšiu prestlž nadobudli 
United Booklng Office a National Va ude
ville Artlsts (vzn ikl! v r. 1900), ktoré 
prakticky určovali cenové relácie v tom
to odvetvi. Pre potreby vaudevlllu vznik
la v r. 1898 i Wiliam Morris Agency, kto
rá pôsobí nepretržite dodnes a v súčas
nosti ju považujú za najvýznamnejšiu 
svetovú agentúru. 

Podobne ako za éry mmstrel shows, i 
hviezdy V!IUdevillu mali rozhodujúci po
diel pri popularizovanf pesničiek. Vyda
va~eľské f irmy sl veľmi pozorne všímali 
trasy zájazdových spoločnost!, lebo t ieto 
Im naznačovali, kde sa ktorý šláger bude 
najlepšie predávať. 

TJN PAN ALLEY (1890- 1920 ) 

V zhode s prudko sa rozmáhajúcou s ie
(ou hudobných divadelných produkcií, 
neustále vzrastal i počet profesionálnych 
skladateľov. Mnohých z nich (predovšet
kým úspešných) sa nepr1jemne dotýkal 
dobový systém jednorazových odmien. 
Množili sa pripady, ze pesničku, na kto
rej vydavateľstvo zarobilo obrovské su
my, autor predal za niekoľko dolárov. 
Preto koncom minulého storočia mnoho 
autorov · pociťovalo potrebu venovať sa 
okrem komponovania i vydavateľskej a 
vôbec· podp.ikateľske,j činnosti. Tak vzni
ka.U (a zanikali ) nespočetné firmy s ma
lým'; z~kladným kapitálom, niek()ľko z 'nich 
sa však dopracovalo k veľmi výrazným 
výsledkom. Postupne veľké l malé vyda
vateľstvá vytvorili organizovanú sie t! , na 
produkciu, popularizáciu a predaj pesni
čiek, ktorá už niesla znaky veľkovýroby. 

Samozrejme, rozmach showbusinessu by 
nebol možný b:~ všeobecne eriazniv~ch 
podmienok. No na šCastie pre , podnikaťe
Jov s hudbou, prežlvalí Spojené štáty ob
dobie konjunktúry a s rastúcim hos~o
.dárskym rozmachom rástla i zábavychti
vosť. Dôležitým faktorom bol i rozvoj 
aktivneho muzlc!rovanla. Kým ešte okolo 
r. 1850 bol klav!r výsadou bohatých 
vrstiev (dovážali ho z kontinentu), kon
com storočia sa výroba klavrro v v Spo
jených štátoch natoľko rozmohla, že ten
to nástroj sa stal bežnou súčasťou za-

ľi adenia stredných vrstiev a výučba sa
mozrejmou sllčasťou výc hovy v sporia da
ných rodinách 

Hospodárska prosper ita, rozmach ja. 
viskových foriem s výrazný m podielom 
populárnej hudby .a rozš!renie aktívnej 
hudobnosti, to boli komponen ty, ktoré 
umožnili, aby sa vyd ávanie š lág rov t lačou 
stalo jedným z najvýnosnejšlch od vetví 
podnikania. Obdobie pros perity hudobných 
vydavateľstiev sa spája s termínom Tin 
Pan Alley. Ten to názov na jednej s trane 
označuje meno newyorske.i ulice, ktorá 
sa stala strediskom vydavateľstiev, no 
zároveň má l širši význam a označuje sa · 
ním i .,modus operand!" spôsob pod ni 
kania v populárnej hudbe . Názov Tin Pan 

., 

l llustrácia z dobového spevníka min· .. 
strelských plesní. 

Alley vznikol v r. 1903; metódy prác~ 
spojené s týmto pomenovaním sú o nie· 
čo staršie.s) 

Medzi rokmi 1880- 1900 s a. mnoho new:. 
yorských vyqavateľstiev grupovalo okolo 
Union Sguare, kde bolo stt·edisko vtedaj
šieho zábavného pr-iemyslu (tu · sa nachá, 
clzala l Pastorova Music Hall a mnoho 
iných zábavných podnikov). V tom čase 

vynik li vydavateľské fit•my, ako napr.: 
Wlttmark, Felst, Shapiro•Bernstein, Von 

. 'J;'IIzer, Harms . . MJIIs. Remick:. nie ktoré z 
ilich podnes llspešne ·podni ka jú. Zákla': 
dom systému prEiCfaja týcfltó a iných fi· 
r lem bolo, že s'voj produk~ . najprv . pre
zentov.ali zadarmo, be'Z akéhokoľvek po· 
piatku. Najrozš!renejšou rormou prezen
tácie bol tzv. song ·plugging - čo prf~ 
bHžne znamená prehrávanie, omieľa ni e 
piesn!. Tilto činnosť vykonáva li p luggeri , 
ktorl reprezentovali na,jtypickejšiu pro
Cesiu tohto obdobia. Ich ú lohou bo lo za-

TOP· TEN BRATISLAVSKÉHO SUPRAPHONU 
za mesiac marec 1970 

1. Primabalerína - H. Buck/1. úradnlček. Spieva A. Tichá a RT-VOX TOB A 
dir. I. Horváth 

2. Mátoha parohatá - The Turtles/Lánik, Marušia k. Spieva I. Heller a RT~VOX 
Tanečný orch. Tatra - revue 

3. Modrý deň - Hammond/Petiška. Spieva V. Csino a RT-VOX. TOBR d ir . 
I. Horváth 

4. Slovenské mamičky - Slov. ľudovú melódiu upr. l. čelko. Hrá a spieva Tra
ditional-Club Bratislava 

5. Ten konik slncový - Sarlo, Califa reo, Ingrosso/R. Kazlk. Spieva O, Grúň 
a zbor. Hrá orchester J. Velčovského 

6. Hrajme, h rajme - Scot t. Wilde, Gerlg/J. Turan. Spieva M, Laiferová. TOBA 
dtr: L Horváth 

7. Oblaky, oblaky - Lenon, Mc Cartney/J štrasser, Spieva O. Szabová a 
RT-VOX. TOBR dlt·. I. Hol'váth . 

8. Tma je nebezpečná - L. Gerhardt/2d. Kratochv!l. Spieva E. Kostolányová . 
Hrá Bratislavské combo 

9. Verše písané na vodu - P. Smékal/T. Janovic. Spieva Z. Ko l!nska. TOBR 
dir. J. l.aifer 

10. Jednu lásku mám - J. Siváček/I. Fišer. T. Janovic. Spieva M. l.a iferová 
a K. Hála. Hrá orchester K. Vlacha. 

z obsahu 8. čísla 

-~Beethoven a Hummel e Lenin a ľudová pieseň e 1\'lalá anketa 
m~dzi poslucháčmi pedagogických fakúlt e Slovenské ľudové balady 
v .~etle b i tiky e Poľský ' big beat e Recenzia platní Supraphonu 
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obstarávanie kontaktov medzi vydavat e
ľom a zákazn!kmi. Prehrávali a predspe
vov;,i!i jednak v na to vyhradených miest
nostiach vydavateľstva a v obchodoch s 
hudobninami, okrem toho vystupovali v 
d ivad lách, qbchodoch, hostincoch, kabare
toch, na politických zhromaždeniach, či 
že všad~ tam. kde sa ľud ia schádzali. 
P(edovšetkým od šikovnosti a prieboj
nosti p iuggerov záviselo, čl sa z plesne 
stane š láger. Najcennejší boli pluggeri, 
l<tori dokázali vzbudiť dojem spontánnos
ti a prirodzenosti: často napriklad v lo
káloch spieval! plesne, akoby náhod ní 
návštevníci. Známy p lugger Gus Edwards 
(neskôr hudobný sk lada tel'), p ravidelne 
sedával na ba lkóne jedného známeho 
newyorského kabaretu . a hneď potom čo 
účinkujúci si<Ončili niektorú z piesni jeho 
vydavateľstv a. spontánne zo svojho mies
ta zopakoval niekoľkokrát ref.rén. 

Pluggeri z!skavaii pri širenl pesničiek 
neoceni teľné poznatky o vkus e publika; 
tým si môžeme vysvetliť, že mnohí dneš 
n í vedúci predstavitelia svetových firiem 
začínal i práve ako pluggeri na Tin Pan 
Alley. To is té pia ti o mnohých známych 
sk ladateľoch: napriklad sám lrving Ber
lin začínal svoju kariéru ako p tugger pre 
vydavateľstvo Ha r ry von Tilzera. George 
Gerslnvin, ako šestnásťročný sa s tal 
pluggerom pre vydavateľstvo Re imck 
George rýchlo prišiel na to, že piesne tu 
píšu vý l učne z obchod né ho hľadiska, po
dľa osvedčených schém. Tak sa rodili 
sentimen tá lne balady, ľúbostné piesne, 
ragtimy š ab lónové, ru tinovane napísa né 
melódie bo li chudobné na nápady. Geor
govi sa v podstate nepáčil tento song 
bussines, no tu sa výborne naučil re 
meslu. Spoznal reper toár, · nároky obecen
s tva a zároveň nad viazal mnoho dôleži
tých konexiL Medzi j eho známych patri li 
Fred a Ade1e Astairovci a tex tár Irving 
Ceasar. k tor! do obcho'du často chodili 

·len kyôli jeho fascinujúcej interpretá
ciU) 

REKLAMA - POLOVIčN'2' ZISK 

25 ooo výtlačkov i vývoj situácie mu diJ 
za pravd u. Na konci pokus ného obdobia 
všetky exemplár e boli p redané:"8) 

To bo l kon iec experimentu, no príbeh 
pokračoval ďa lej. Počas kulminácie éry 
Tin Pan Alley narastali zá roveň i prob
lé!l1y; neuspokojivo bola riešená najmä 
ochrana záu jmu a u torov - problém co- . 
pyrigh tu. V dvads iatych rokoch vydava-

l lrving Berlin 

teľstvám mnoho starostf začali robiť tiii.
vé masovokomunikačné médiá, t1áJri1a 
rozví ja j úci sa gramofónový pľiemysel a 
neskôr rozhlasové vysielanie. Tieto prí~ 
znaky signalizovail koniec jednej éry.-

*** 
1) O minstrel shows bli.žšie pojed náva 

š túdia l.ubomira Dorúžku: Písničky pro 
bíie pány uverejnl'ná v zbor n!ku Tan~čnl 
hudba a jazz 1962 (SHV, Praha). · 

Okre m p!uggingu sa v Tin Pan Alley 2
) Pri dobových finančných údajoch 

vyvi nuli i iné metódy š!renla pesničiek : musíme brať do úvahy, že odvtedy vzrást-
často po vzá,jomne,j dohode s rôznymi li ceny približne o desaťnásobok. 
firmami, alebo s majitel'mi obchodov. 3

) Skladba vyšla s podtitulom: ,.Ethio-
publikovali pesničky na zadnú stranu pia n Melody as Sung by Christy's Min-
reklamného letáku. Priekopn!kom v apli- strels. Written and Composed by C. Chris-
kovaní reklamných technik na danú hu- ty". 
dobntí oblasť bol predovšetkým Harry 4

) Citáty sú prevzaté z knihy - David 
Link. V r. 1918, ako zamestnanec vydava- Ewen: History of Popular Music (Bar-
te i'st va Waterson, Berlin and Snyder, roz- nes - Nobie, New York 1!l61). s tr. 33 .. :54, 
vinul prvú veľkolepú experimentálnu 5

) V americkej terminológ ii nadobudol 
kampaň, k torá už verne pripomínala sú - vaudevill nový význam. Predtým v Eurá-
časné me tódy. Za miesto svojho pokusu pe znamená frašku s o spevmi. Charakte-' 
si zvo lil Phi ladeiphiu a vybral s l pieseň r istiku amerického vaudevHiu nájdeme 
lrvinj:)a Berlina : Sm ile and Show Your o. L v kn ihe Sigfrieda Smidta J oosa: Mu-
Dimple, Link preplnil miestne noviny zikál (Eclitio Supraphon, Praha - Brati-

·'rek lamami. v· k torýr.h vychvám· novú Ber- , · · s~a;v.a 1968): · · • "· 
linovu melód iu. Na oknách každého ob- . 6

) Pod ľa väčšiny · prameňov názov • Tin 
chodu viseli pútače a objed nal dosť kain- • ·.P an Alley pochádza od h ltdobné)lo -skJ.á- . 
p'a ňových odznakov, aby ·. nimi obdaril. · ~ ďateľa · Mo nroe Hosenfel da; ' ktorý vé'ľký 
každé ho Phi ladephčana. Angažoval ch lap- h luk tejto ulice p r ir ovna l k búchatilu 
cov. ktori na sebe nosili plagá ty a takto plechových čine lov. Existujú však ľ mno-
promenťidovall po centre · mesta. Ťažko sa hé iné gypotézy. " - · · · 
dalo nájsť nárožie, na ktorom by ne - 7) E!Od Juhász: George Gershwin (Gon• 
bolo ne jakou ľormou oznamo vané obyva- do lat konyvkiadó, Buda pest 1964), str. 38. 
·tel'stvu, že Sm ile Show Your Dimple - 8) Haze! Meyer: The Gold In Tin Pan 
nový veľký šláger Irvinga Ber li na, možno Alley ( l.ippincott Company, Philadelphia 
kúpi ť v každom obchode s hudobninami. - New York 1958 ), str . 59. 
Link, istý svojim (tspechom, objednal (Pokračovanie v bud. č!sle.)' 

Umelecký šéf hudobného vysielania 
čs . rozhlasu na Slovensku vypisuie sútaž . o· 

najlepšiu úpravu skladby z oblasti 
sovietskej populárnei hudby 

Podmienky súťa:T.e: 

l . Súťaž je anonymná, zúčastniť sa 
jej môže každý občan čSSH. 

2. Do súťaže budú prija té iba pôvod
né, nové úpravy s klad ieb. 

3. K zamýšľanej Oprave je potrebné 
vopred s i vyžiadať súhlas redakcie ta 
nečnej a zábavnej hudby v Bratislave, 
{Opatren ie za účelom odstránenia mno
honásobného opakovania sa úprav tých 
istých skladie b.) 

4. úprava musr byť urobená pre n ie
ktor é z bežných obsaden! TOČR-u v 
Bratislave. (Bližšie in formácie podá zá
ujemcom redakcia tanečnej a zábavnej 
hudby v Bra tislave.) 

5 . Uzáv ierka súťaže je 31. októbra 
1970. Pre posúde nie dátumu .ie rozho
dujúci dá tum odos lan ia podl'a poštovej 
pečiatky , · 

6. Par t itúry Oprav je potn~bné zaslať 
n~ ad n'!su: Hudobn (.o vysil~ l a n ie čs . roz
hlasu na Slovensku. Bratislava. Lenino· 
vo nám 13/a s ozn ačt" nfm .,S(Jťaž Fl" 

7. Ceny pre ví ťa?.né d i ~~ la 
I. ce na 40011 Kčs 
ll cena 30011 Kčs 

'Ili. 2000 Kčs 

8. O udelení cien rozhod ne porota me~ 
novaná ume leckým š éfom hudobného 
vysielania čs. t•ozhlasu na Slovensku. 
Porota má právo ceny neudeliť, prtp. 
ceny rozdeliť. 

9. _Diela budú odmene né 'ako celok, 
v prtpade s poluau torstva je rozde len ie 
finančnej ceny vecou vzájomného doho
voru autorov. 

10. Výsledky súťaže budú vyhlásené 
do 31. XII. 1970. 

ll. Víťazné diela budú nahrané a zve
rejnené v čs. rozhlase na Slovensku. 
Hozhlas je oprávnený nahrať 1 dielo, 
k toré bolo do súťaže zas lané a nezls
kalo nijakú cenu. Očasť v súťaž! je 
prejavom súhlasu au tora. že rozhlas 
môže pou žiť d ie to vo svojom vysie lani. 

12. Všetkým zúčastneným autorom 
úprav be:r. ohľ<J du na prípadne zlsk~nú 
cenu, ktorých diela čs. rozhlas nahrá, 
prináleží odm ena za úpravu podľa plat
n,ých sad zobníkov čs. rozh las u. 

13. Parti túry nepl'ijatých diel budú 
vr<i lené autorom. 

14. Na každej partitúre musi byť uve
de né me no au tora a jeho IJI"f'"" ~ adre
sa. 



D 

AV nemo ze 

Balet SND uviedol v j ubilejnej sezó
nP. cl ielo ruského skladateľa L. F. Min· 
ku"" Don <Juijot e. Dielo vzniklo na ná
m P.l rovnomenného romá nu španielske· 
ho ~r.>isovatel'a Cervantesa a podľa lib
retn M. Petipu. Premiéra to hto bale t u 
bola v r. 1869 na scéne Veľkého di· 
vad ia v Moskve. 

Je si treba uvedomiť, že balet je pre · 
d ovš etkým umenie syntetické, a pre to 
maj strovstvo ce lého predstaven ia treba 
chápať symbioticky - s ohľadom na 
všetky :dožky a nedávať do popredia 
iba tech nicky vybrúse ný výkon taneční · 
kov. A tu sa dostávam k otázke skôr 
dramaturgické ho výberu: Prečo bol ten 
to balet vôbec na scéne SND u vedený 
a to p ráve v jubile jnej sezónH ? V da
nom prlpade nejde vôbec o klasický 
odkaz choreografie, aký poznáme napr. 
z ba letov Čajkovského, nie je to tiež 
ba let ,.čiste" klas ický, pretože stavia 
hlavne na š pan ielskom charakter e t a n
cov a jeho celková chore<igrafická vý
stavba niP je natoľko s ilná, aby bolo 
nu tné t vrdošij ne zotrvávať na storočne j 
tradícii uvádzania. 

Hudba, ktorii rozhodne u žiadne ho z 
balf'Lov nemôže hra ť podradnú ú lohu, 
jP. tiež v tomto diele disku tabi lnii. !<e
by som sa mal vyjadriť trochu iron ic
ky je lo hudba, ktorá oscil u je niekdP 
n a hraniciach tzv. " k utálky". 

Základná chyba je teda vo výbere 
ume lecky nekvalitné ho diela, na kto
rom sa pri hocako veľkom majstL·ovst ve 
nedá veľa ukázať. Karol Tóth - reži sér 
a choreograf v jednej osobe - a j kecr 
sa pridržiaval väčšinou pôvodnej cho
reografie M. Petipu a A. Gorského, mal 
predsa len svojimi zásahmi, ktoré mož
no na diele spozorovať, odstrán i ť dnes 
už prežité kli šé s tarých baletov. Napr 
naluralistické spájanie dcj.a Quijotom 
a Sancho P anzom pred oponou, smieš
ny n \pas s veterný mi mlynmi atď. 

Prvé dejstvo je celkom dobre gra 
dačne vystavané, má spád a log iku. S 
pribúdajúc im i minútami však týchto 
aspektov u búda a divák sa stáva s ved
kom akéhosi panoptika, v k torom dav 
( s polu s Qui jotom a jeho sluhom) s~ 
iba prizerá h lavným h rdinom tohto ba· 
letu - dievčaťu Quiterii a jej ná pad 
n íkov! Basiliovi, k torl predvádzajú svo
je bohaté var iácie. N<'imet sna bu dP. 
snáď najdiskutovanejším miestom u 
kritikov i d ivákov. Priam zarážajúci je 
však samotný záver baletu, kde sa po 
vybičovaných va r iáciác-h Quiterie a Ba 
s ili a a po ťažko vygradovanej hudbe 
idú všetci interpreti na scéne postaviť 
v niekoľkých pos ledných tak toch do nič 
ne hovor·iacf'j apoteózy. 

V úlohách, k toré sú na scéne najviac 
exponované, vyst úpila zasl. umelkyňa 
ž . červeňúková (Quiteria) a J. Hafama 
( Basilio ). Obaja poda li snaživý výkon a 
v rámci možnosti zvlád li snáď najťaž
šie postavy. Poéhopiteľne, je nutné t iež 

l Záber z baletnej inscenácie brat-isla tiského SND - Don Quijote. Snímka : .J. Vavro 

vedieť, že boli preškrtané niektoré veľ· 
mi náročné prvky z pôvodnej choreo· 
grafie. Závažnej šlm technickým nedos
tatkom u ta nečnice je .,cestova nie " pri 
ľonetté a nedopnuté špi čky pr i pirue
tách. Z ostatných účinkujúcich treba 
sa zmien iť o O. Pilzovej v niekoľkých 
úlohách (poul ičná tH nečnica. variácia. 
veliteľka ) . Zaslúžilá umelkyňa Jitka 
Mi1ačková je v ú lohe Mercedes charak 
terove dobtá, no jej obsaden ie do š pa
nielskeho tanca (spolu s H. Hoffstäd 
terom) je od rež iséra neuvážené, rov
nako ako obsadenie A. Kljevského do 
úlohy toreadora. V predstavenl sa ob-

javu jú tiež tanečné variácie, kloré ne 
majú žiadne logické od dôvodnenie a pô 
sobia rušivo. Sú to napr. tance dvo ch 
rlievčat s g itn rami, apači . . . 

Scéna P . M. Gábora je realisticky po
platná celému poňatiu baletu. Ak sa 
v programe hovori o oboha te ni t•eper
toáru komickým žánrom, bude to asi 
len zásluhou toho, že divák sa pousme 
je nad starým zaprášeným dielom, k to
ré má máločo povedať dnešnému di
vákovi. 

J. Maderič 

Janáčkov od· a z ľudstvu 
Osobnosť geniá lneho sk l a dateľa a dra
ma tika Leoša J a náčka neustále vzrušu
je svojo u nenapod obite ľnou original itou , 
ktorf1 svojimi koreňmi pevne tkvie v 
ná1·odnom štý le našej hudby. 

Tieto okolnosti sme si znovu u vedo
mi li pri stretnuti s Janáčkovou operou 
Z mŕtveho domu. Opera Z mŕtveho d o
mu, kompono vaníi na mot!vy F. M. Dos
toj evského, sa skladá z radu epizodic
kých scén, radených podľa zákona kon · 
trastu, kd e najvýraznejšie miesto za
ujímajú d ramaticky vyhrotené rozprá
vania jednot li vých väzňov o svojom 
osude. Tu je Janáčkov prejav azda ešte 
drsnejši a úsečnejší, zbavený sentimen 
ta lity strh uje citovou hlbkou i d rama
tickou presvedčivosťou. 

Dirige>ntovi Karlovi Vašatovi sa v pl
zenskej inscenácii podar ilo prenikn úť' do 
všetkých tajomstiev Janáčkovho slohu 
Janáčkov drsný. útočný prejav sa ro 
zoznel po d jeho taktovkou v neoby
čajnej účinnosti, pretože Vašata dokii 
zal jedinečne spojiť realistickú drob
nokresbu, zdôrazňu júcu dra ma tické. ná
ladotvorné detaily, s mohutnosťou stále 
p lynúceho hudobného pr úd u. Táto po
lari ta hudobného našt udovania však 
naš la len sčast1 oporu v scén ickom r ie
šen í. RHžisé r Bohumil Zoul ako by sa 
obával pr ll išného rozdrobenia na jed
notlivosti, ni ekedy až priveľmi zaned 
báva l vypracovanie> deta ilnej kres by, a 
na d ruhej stra ne symbolické poňatie, 
k toré doko nca využívalo zbor väzňov 
akoby vo funkcii a nt ického chóru, často 
pôsobilo nepresvedčivo . Vý tvar né r ie
še nie Vladimíra Hellera (súčasne au tor 
kost ýmov ) mohlo s íce samo osebe byť 
podkladom pre vfziu o nadčasovom 
utl'penf ľudstva, keď však ne našlo o poru 
v režijnej koncepcii, skôr sa stavalo 
svojou abs t rahujúcou neurči tosťou proti 
d ielu. Znovu sme si uvedomovali, že než 
takéto polovičné riešenie, z ktorého nie 
je možné zreteľne vysledovať lnscenač-

n ý zámer, je pre janáčkovský štýl vhod
ne j šie realis tické poňatie diela, ktoré 
~a ne hanbí zachovať pôvodnú loka lizá
ciu s ibír~ kej väznice, lebo rovnako 
n ie je mil'tné vymazať z diela rad cle · 
tailov (príchod popa, predávanie pirož
kov a pod.) , zachovávajúcich dôsledne> 
n ts ký ko lorit, ktot·ý pres tupuje celú 
o peru od charakteristiky postáv, rôz .. 
nych frazeologicl<ých zvratov až po bo
hatú frekven ciu rusizmov. V každom 
prípade by sa namalo v odstraňovaní 
rus i7.mov z textu pokračovať, aspoň nie 
takým primit!vnym spôsobom ako v 
plzenskej inscenácii, kde pri scéne popa 
d ochádza dokonca k vysloven ým význa
movým nezmyslom. 

Pl7.ens ké predstavenie prinieslo rad 
p lasticky vy pracovaných výkonov 
predovše t kým t reba menovať aris tokra
ti cky hrdého, veľkorysého i pokorne 
odovzda ného Gorjančikova v pred vede
ní Josera lloľicl<ého. Popri jeho inte 
!ektuíllne rozvážnom Gorjančikovi naj
viac zau jal pudovo spontánny Skuratov, 
v ktorého šialenom pohľat!P l de tsky 
na ivnom úsmeve odhalil Hadmi! Kvi
renc hlbokú beznádej slovansky citovej 
duše. Rad mi! Kvirenc tu znovu ukáza l, 
aké boha té charakterizačné prostried
ky dokáže vo svojom výko ne rozvi nú ť. 
Ti ež Karel I<remenák výborne zaspieval 
nMočný part Šiškova; zato trochu do 
pozadia ustu poval hlasovo n ie prí liš 
zvučný luka I<uzmič Zd ei1ka Jankov
s t,ého a ti ež Libuša Neubat·thová sa 
zrejme necítila v ú lohe Aljeji najlepšie. 
Z ďalších ú loh je t reba menovať ešte 
aspoň znamt~ n itú 'k resbu Karla Petra 
(p lacmajor ), Anny Stodolovej (pobehli
ca) a J i ťího Novo tného '(šapkin) . Ná
ročná ú loha spočivala tiež na mužskom 
zbore (zborma js ter Bedr ich Macenauer ). 
ktorý sa ho zhost il zo všetkých sll a 
najmä po výr azovej s tránke musíme 
jeho výkon skutočne oceni ť . 

Rudolf Rouček 

OISKUSIA, POLEMIKA ... 
zr i tiež schémy na str. 63 a 
65 cit. práce). 

A ešte niekoľko s lov na mar
go zrodu naš ich kritikov vo
kálne j interpretácie. V čom 
treba hľadať príči ny, že kva
lit ných máme tak má lo? Na 
výchovu hudobných kritikov sa 
u 1\áS nešpecia lizuje žiad ne 
pracovisko. Na Vysokej škole 
múzických umeni sa vychová
vajú umelci, ktorí sa väčšinou 
venujú výkonnému umeniu (zo 
spevákov zatiaľ len S. Mjar
tan verejne prejavil, že ho 
problémy vokálnej in terpretá
cie zaujímajú a j z iného hľa 
diska ako praktického ) . Hu 
dobn l krit ici sa doteraz zväčša 
regr utova lí z absolventov Filo
zofickej fakulty. Títo až do
nedávna boli síce po hudobnej 
<;tránke dobre pr ipraven!. aiP 
pre k ritiku vokálnej interpre
tácie nedostali žiadne základy 
(okrem historických vedomos
t! ) . Tento nedostatok pociťo
vali aj sami v praxi operného 
kritika (dokonca skús ení auto
r l, teoreti ci a peda9ôgovia mu 
se li v takýchto pripacloch ten
to nedos tatok rt~ kompenzovaf 
konzul táciami s vok(.linymi od · 
bornlkmi) . V pos iNiných ro · 
l<och, keď si spoločenská po· 
~reba vyžiada la iný profil ab-

solventa, ako hol čistý hudob
ný h istorik, k tot .Ý u nás ťažko 
nachádza l uplatrwnie v praxi, 
a to h udobného vedca š iršie 
rozhľadeného, ktorý sa môže 
uplatniť aj v iných povolaniach 
(pracovníci t•ozhlasu, televízie, 
redaktori a pod.), zmeni la sa 
aj koncepcia učebného plánu 
tohto odboru. Podľa nej aj 
a bsolventi hudobnej vedy dos
távajú teoretický a praktick ý 
základ. na ktorom, ak majú 
záujem o problémy vokálnej 
reprodukcie, môžu ďalej bu
dovať. Je t u teda nádej, že 
d lhoročná abse ncia erudova
nýc h kritikov vokálnej repro
dukcie sa časom odstráni. 

Voltálna reprodukcia 
a vokálna liritilta 

(Dokončenie z 3. str.) 
(okrem A. Kovái'ovej, ktorá 
ako rece nzentka absolven t
skýl'll koncertov sa v posled
nej dobe odmlčala ), majú 
p redpoklady stať sa v tejto 
oblasti tým, akým by ho chceli 
mať spevácki interpreti. 

V tejto súvis losti si dovo
ľujem oponovať názoru J. Bla
hu. že kritik nemôže spevá
kovi pomôcť inak, ako zástup
ca verejnej mienky. Naopak, 
pod l'a môjho názoru m ôže a 
mal by. Mus í však veci rozu
mieť a najmä pri vokálnej in 
terpretácii, ktorá j e špecific
k ým odborom h udobnej re
prod ukcie, m al by byť obozná
mený aspoň so základmi t vo 
re nia hlasu (sám pritom ne
musi byť spevákom). Aby ne
vznikol do jem, že je to iba 
môj súkromný názor, odvolá -

vatn sa aspoň na M. Walleka
Walewského (Funkcja recen
zenta w swietle nauk i o stero
vaniu i tem·ii in formacj l, Kry 
tycy przy okrflglym sto le, 
Warszawa 1966): ,. ... prenos 
informácie od interpreta k 
príjemcovi ( recenzentovi, kto
rý pod ľa M. W. W. je v lastne 
prvým prljemcom - O. Š. ) a 
informácie, ktorá sa pren áš<J 
od recenzenta k interpretovi. 
u tvrdzuj.e al ebo vyvracia jeho 
predstavy o efektívnost i vlast
nej práce. Tiito spätná infor 
mácia umožňuje kol'igovať vy 
s ielanú in formáciu v každP i 
nasledujúcej realizácii". 

To znamená, že ak recenzent 
neov!Ma ,.kód" interpreta . 
spätná väzba je ochudobne ná 
o najpodstatnejšiu zložku vo
kálnej interpretácie diela (po-

Nakoniec musím s poľutova
n!m konštatovať, že J. Blaho 
okrem toho, že používa ne
vhodné oslovenia a výrazy (po
vedané eufemis ticky) dáva tiež 
iný zmysel niek to rým mojim 
formulác iám (por. bod 3. v 
spominanom Blahovom pri
c;pevku ) . Mnohé takéto nejas
nosti by mohla snáď do urči 
te j miery odstráni ť diskus ia, 
o k tore j som sa zmienila v 
tí vode. 

Dúfam, že. na priek vzájom
ným výhradiim, o to šlo t iež v 
Siahových a moj ich príspev
koch. 

Ce lkom náhodou som sa dostala na 
~1rogram pre vyznamena ných uči teľov, 
ktorí sa 26. marca ziilli v bratislavskom 
Parku ku ltúry 8 oddychu . Večer mal byt 
akýms i C1vodom k nasled uj(Jcemu dňu, 
kt~dy z rú k min istra školstva SSR dostali 
,·ywamenania za svoju dlhoročnú prácu, 
hodnú úcty a uznania. Pravda, medzi tý
mito pedagógmi bolo aj veľa Bratislav· 
canov - učiteľov, ale to napokon nič 
nemeni na fak te, o ktorom chcem plsať. 
Program sa niesol pod názvom Učitelia se• 
be a jeho dramaturg iu tvorili hudobné 
i s lovné vstu py súborov a jednotli vcov. 
Všetka česť účinkujúci m, ktorí podali 
maximálne vý kony v rámci svojich mož
ností, no snáď by s ilnejšie za pôsobili, 
!<eby Sä prezentovali v ugom výberP a 
v menšom časovom rozsahu . Takto však 
bolo obecenstvo postavené pred troj 
hodinový maratón recilácii. zborových 
skladieb, p ianistických vý konov a iných 
nástrojových produkcií, resp. ta nečnýt•h 
vstupov. Z koncer t u som odchiidza la s 
akýmsi nedobrým pocitom - u7. uj pre· 
to, že opäť sa pre tých . ktorí by s i 7.1.1Slú· 
žili aspoň raz do roka i spoločen sky -l<lll · 
túrne ocenenie, našla iba uk{Js i na hn ižka 
umenia, akok:>ľvek rešpek tujem všetko, 
čo v hale PKO odznelo. Veď s i uved omme 
ho ci t aký prostý fakt . žt-o m nohí z učite 
ľov priš li až z cľa!e k ého východ u '>lo-

. venska, podaktorí nem:Jjú cl l hl' roky rn<JŽ · 

nosť dostať sa do hlavného me>sta Slo
venska - a l u sa ponúkala vz{Jc: na príl e
žitosť ponúknuť im prof<>sioná lne zrc~ lé 
umenie naš ich špičkových umelcov -
hercov i s pe\ á kov. bola možnosť napri
k lad zakúpi( predstaven ie• v opere nlebo 
činohre SND fi tým vytvo r iť pre l'ud í, kto
rých ru kämi ~me vše te i preš li . nezahud 
nu te l'ný do jem z p rost rPdia. umelpr:ké ho 
zážit ku .. . Okrem toho, pripadalo mi vPľ
mi netaktné, že pr i pr flciitost i Dňa . uči
te ľov ml'lsel i zabiivať učitPiia sumi ..;cba, 
či'že (obrazne poved ané) svoju zábavu 
si .,odrob!'W. $náď o rok budú poriadate
lia múdrejši. Tl.' , ktorí sa na s lávr.JOs l nej 
akad émii zúčastnili , vc l'mi nadše nf ncholl. 
Staeilo sa im pozrieť po skončení vf'(·E•ra 
do tvárí. 

*** 
V s lovenských re láciách ni e jH ve l'mi 

zvykom, aby speváci či skupi ny pou,tlár
nej hudby p<>r iadali tlačové bPsedy rabu 
pretrhol Sexte t Juraja Ve lčovského čle 
nov ia ktorého sa stre>t li s h ratisiRv ,, v mi 
novinármi 26. marca v DomP CSSP. \' ne
n útene j d iskusi i sa nielen s pomín"'" na 
zač iatky, ktoré bo li v roku 1963 v DO 

na Va jnor skej u lici,' na zahranič né zá
jazdy takmer po cele.j Európe, aiP ho
vorilo sa i o ďalších plá noch a domP.sti
kácii s úboru . Hoci ex is tu j ú naďalej po
zvania d o západnej Európy, napriek to· 
mu, že sa budú rea lizovať mnohé zmluv
né záväzky, treba pre potešenie priaz· 
nivcov dobre j populárnej a tanečnej hud
by povedať, že jedno z našich najlepšieh 
telies bude trva le j šie vystupovať v Bra
t is lave l na s love nskom vidieku. V sep
tembri napríklad vystúpia v Revup Bra
slava, budú hosťami Bratislavskej lýry, 
v le te t. ť. uskutočn i a zájazd po republi
ke, 4. apr!la s me ich v ide li v televíznom 
Matese, ktorý sa nakr úca l v Žiari nad 
Hronom, sólisti - Dušan Grúň a Oľga 

Szabová pripravujú nahrávky pre gramo• 
platne i s lovenskú a pražskú televlziu. 
(Okrem toho ich čaká v polovici ap rll a 
záj azd do Švédska, kam sa vrátia ešte 
v októbri, na Silvestra budú účinkovať 

vo švajčia rsku a 14.-21. j úna vys túpia 
na koncerto ch v Moskve.) Ten to m ladý 
súbor abso lvoval doposiaľ 400 vystúp~nl 

doma a to ho zaväzuje, aby sa viac sús· 
tredil na pôvod ný slovenský repertoár. 
Ideálom je teamová práca na vytvárani 
nových pesničiek a s kladieb, bežná na
priklad už v čechách. Dúfame, že .sa na 
Slovensku ná jde dostatok pochopenia i 
finančných prostriedkov na to, aby sme 
si vedeli natrvalo udržať t e leso t akých 
kvalí t , aké mome ntá lne preds tavu je Sex· 
tet Juraja Velčovského. Nielen pre n ich 
(hoci neraz vys lovili vetu : Doma je do· 
ma ... ), a le hlavne pn1 ud ržanie s i toho 
má la dobrého, čo je dnes schopné pra
·:ovať na slovenskej pôde. 

Tereza Ur sínyová 


