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11 Prvým podujatím smolenických semzn.aroo bolo w;edenie lu: 
dobno-priestorovej projekcie Milana Adamčiaka - Dislolca 
cia Il. Zábsr na slcupinu hudobníko1; riadiacich sa pri inter
pretácii pokynmi .9vojho vedúceho, ktorý ich "diriguje" po 
šachovnicovej tabuli, 

písané v roku 1968. Okrem Ka
geta má súbor aj ďalšie vyni
ka júce osobnosti, k toré sa na
pokon prezentovaH· a j na inte r
preta čných scmí r1ároch (Edward 

· H . Tarr, Vínko Globol<ar - vý
borne "nahráva;júci" ·s voj mu ko
legovi a Christoph Caske l) . V 

· Smolen iciach ' ,ie sympat ické a j 
to (čo je n'apoko n charakte r is
t ické pri proclukci<Jch Novej 
hudby) , že počas koncer tu s a 
môže d ív[lk - značne una ve ný 

. rôznymi zvuko vými e fek tami -
odpútať od "veľkej sl1ow" a od 
počinúť sí v p l' j ľa hl ých priesto
roch zá mku. Familiárne prost re 
d ie napokon určuje aj ce lO at 
mosJ:éru podu jat ia, na kto rom s a 
skoro všetc i pozna jú - i keď, 
pravda, vy tvára jO s a tu novi!' 
zákony spo lo čenskJ'c h vz ťahov, 
ktoré nie zrie dka majú b lízk o 
k inému stu pňu snobstva, než 
aké za z1vame .,počas", a lebo 
.,po" tradičných ko.ncer toch. Ale 
vráťme sa ku Kolínčanom . Ich 
zv ukový aparát pozos táva z veľ
ké ho množs tva zdro jov, k to ľé 
si zväčša vyrábajú - alebo da -
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na rozhraní "dlhej a neprí
jemnej • zimy a prichádzajúcej 
jar i, · čo by sa mohlo symbolicky 
pren iesť aj na ich program, kto
rý sa · postupne rozohrieval, no 
niekedy i vzbudzoval jarnú úria
vu, hlavne na početných pred
náškach, ktorými bol priam pre
dimenzovaný. Z úst mnohých 
účastníkov odzneli pripomienky, 
že (síce zaujímavé a podnetné) 
príspevky našich i zahraničných 
t eoretikov, ako aj interpretač
né semináre boli kvantitou ne
úmerne ku ko ncertom odohrá
vajúcim sa väčšinou · vo , večer
ných hodinách - po · pred náš
kovom mara tóne. ·smolenický 
zámok prijal tohto roku· približ
ne 70 účastníkov grupujúéich s a 
jednak zo . zahraničných inter 
pretov a vedcov, na druhej s tra
ne z domácich muziko.lógov, 
publicistov i poslucháčov Ka
tedry hudobnej ved y (FFUK) a 

' Katedry hudobnej teórie 
(VSMU), čo najmä v posled nom 
prípade treba prijať veľmi sym
paticky, lebo sa tu vytvár a aj 
určitá lwntinuit a s dnešnou 
strednou generáciou, ktorá sa 
fakticky "zasadila" o existenciu 
smolen ických seminárov a stará 
sa o ne n ielen po stránke or
ganizačnej, ale napfňa ich p r ia
mo svoj imi di elami. Nadväzova
nie dnes už vlas tne dvoch ge
nerácií sa začal o tohto roku už 
na úvodnom podujatí seminárov, 
kedy predviedol poslu cháč hu 
dobne j vedy FFUK a kompozič 
ný autodidakt Milan Adamči ak 
!JUdobno-priestorovú p rojel<ciu 
Dislokácia IL Mladistvý pohľad 
a zani etenosť pre zvukovú ná
hodnú farbitosť, ako a j pre hru 
boli akousi predohrou ďalším 
koncertným podujatiam - a to 
hlavne večernému koncertu Ko
linča nov, o ktorom sa zmienim 
neskôr. Adamčiakova koncepcia 
skladby vychádza z hry (partia 
Dámy) a ku hre vlas tne aj s me 
ruje. Mikrofónmi prenášané · ťa
hy na šachových tyol!čkach · boli 
realizované v dru hej miestnost i 
skupinou ml ~<lých · hudobník0v, 
diri gov~nýcjl "vo·~Cfi,IPi" ·• po 

. dvoc~ , · čiql:nycl?. t abu li ach: na · 
Horýcll .bo·! i' p61iy11y, · pbdľa Ho ~· : 
"r"ých ' . sa ' skla'd.bä ďreillfzóvala. 
Pravda: .. , ani naj,ot:todoxnejšl ' zá·
sťaiica :Npvej hudby zrejinfl !ie 
podľaho l ilúzii, že· tu · ide ' o ume 
leckú výpoveď, skôr o !iru pod 
r iadenú náhodilos ti, i keď aj hra 
je urč itým postojom a vyjadre-
n ím seba . . . ' · N a·jväčŠia pozornosť sa sústre-

dila na večerný koncert Ko
línskeho s úboru pre Novú hud
bu. Č lenovia tohto ensemblu 
pracujú pri š túdiu kolínskeho 
rozhlasu a ich pomerne dobrá 
finančná zabezpeč enosť im do
voľuje vystupovať na poduja
tiach, ktoré po honorárove j 
stránke nemajú . pre nich -
zrejme .:._ zvláš ť veľký ' význa m. 
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jú vyrobiť - t íto zvukoví eli vi
li bristi, žonglér i a č ar odejníci . 
Spomeňme aspoň niekoľké z tr a
dičných i netrad ičn ýcll hudob
ných nástro jov, k toré používa
jú v svoje j p rodukc ii - či sú 
to už trúbky, ústne fúkacie or
ganové (mixtúrové ) píšťa ly , 
banjo, siréna, oktávová gitar a, 
klarina, mušľový roh, dvo jité 
martins rohy, na doske namon· 

l Z koncertu elektronickej hudby zaujala na tohtoroč11ých se
minároch skladba Jozef a Malovca - Tabu, Autor na sníml'e 
vpravo. 

Bei akéhokoľvek . pejoratívneho 
prívlastku by som nazvala t en to 
s úbor " ce s t uj ú c i m c i r 
k u s om fanatik o v z v u
k u", ktorí s ú vášnivo oddan í 
svoje j predstave o hudbe, ako 
zvukovej ilustrácii sveta, v kto 
rom ži jú. Vedúcou osobnosťou 
tohto súboru je Mauric~o Kagel, 
ktorého dve sk ladby odzneli a j 
v Smolenic iach. Boli to , di ela 
Der . ScbaJJ .a Acustica, .o)Je na-

toväné vvony, lieviky, rôzne ha
dice a rúry, do k torých sa 
"vpúšťa" zvuk z n iečoho podob
ného ako je zváračka, ďal ej te
lefón, kukučky, ale i zvuko vý 
generátor . , . Ťažko povedať , či 
sa o dvoch spomínan ých Kage 
lových skladbách d8 napísať 
trad ič~á kritika, pretože po jed
nom vypočut! ť ažko robiť uzá 
very , skôr s a t reba opierať o 
dojem, aký v . poslu cháčovi - za-

nechá toto vel'kolepé z v u k o
v é . d i v a d l o, p ri k torom musí 
byť zainteresovaný i zrak, aby 
poslucháč plne vychu tna l radosť 
i v8žnosť s akou sú diela pred
vádzané int erp retmi. Človek sa 
ťažko zdrží úsmevu, ak vidí vý
borného muzika n ta a s!dadateľa 
Vinka · Globokara s maxi málnym 
súst reri Pním púšťať na ' zem 
drobné g u l ičky, alebo hádzať na 
vzd iale nosť 4-5 me trov do dr e
vennej be d n ičky špa líky z toho 
is tého materiá lu. Iba na záve r 
koncertu si všetci účinku j úci 
" duševne vydýchnu" a pousme
jú sa nad vážnosťou, s akou ho 
reli pre diel a, ktorým veria. 
Spája sa v n ich priam de tská 
hravosť, l<tor á je vždy sympa
tická i u dospe lých mužov, s 
vážnosťou a zanietenosťou teo
ret ikov i vedcov, kt orí sa po
kúšajú ob,iavi1: okolo seba vždy 
nové zvukové zdroje, ležiace 
n iekedy okolo, pr iam na dosah 
ruky. Druhá strana ich umelec 
kej tváre sa pre jav ila h lavne na 
interp re tačnýt.~h s cminá ror"h, kd e 
s fanat ickým zani etením . pred-

. --.!li: 
~= >l:) 

l o 
Ct: <:'4 o 
!"-. . tli 
~· >(.,) 
l""i ::c: 
;> co = 
r:;é · 

!ll 
u 

ľlldským ,hlasom .. ~v ,z.a~ljJma,výc;h 
s(\v is lostiac::h a ·, v. zrny(>te, k Forý 
dáv,a tušiť nie len spoj (~ i1 ie éfvo~;h 
~v.ukových zdrojov, .ale i, určitú 
myš lienku, . progr am a o l;ls a.h. 
Skončén ie 'skladby "- zrút9hi~ 
sa ideálov, spúšť a náhla . ti ~ 
chosť · - vy vÓlalo po predchä
dzajúciéh zvukových · or giách 
skladby zamyslenie a si lný do · 
jem. 
s lovensko však bolo prezen-

tované v Smoleniciach aj 
ďa lš í r;ni skladbamj, . o ~torýi;h 
nechám hovori ť ďal š i u recen
zentku. Rozhodne však netreba 
zabudnú ť ani na záslužnú ·p·rá ču 
Hud obného a infórmačnél~o 
s tredisl<a, ktoré tyr íp ravilo , 
( hlavne pre zahraničných hos 
tí ) v tzv. Červenom sa lóne zám
ku pr ehrávku zo s tarších, · resp. 
tradičnejší<~ myslených d ie l. váž
nej hudby. Treba pri t e j príle 
žitosti povedať a j to, že znovu 
sa potvrd ili kvality Burlasov!Ío 
Planctu - k torý vzbudi l na j 
väčší záuj em u ma cľarských. zá
padonemerkých i pofských mu
zikológov a skladateľov. · Od• 

l Vi11lw G lob o/, rtr pr i ,i'ctrovaní" tw k oncerte Ko línskeho súbo· 
r u pre Novú hud bu. Snímky: at·chív· HIS 

nášali o možnostiach hry na no
vé i tra d ičné nástro je. A tt·eba 
priznať, že v oboch prípad och 
sú skvelými maj strami. Ze h ra 
sa im pretvára na vážnu a sú
s t redenú ba dateľskú pr ácu. 

Za neúčasti MaďaJ.oského ko
morného súboru z Budapeš

t i, ktorý napriek zmluve so za
inte resovanými do Smoleníc ne
p r iš iel, bol venovan ý druhý kon
cert smolenických s.eminárov 
(14. 4.) koncertu elek t ronicke j· 
hud by z d iel českých a sloven
ských sklad ateľov. . Plzenské 
Štúdio elektronickej hudby a 
" jeho" s kladatelia (Rudolf Ru
žičk a - ,.Gurges" a Zbynék 
Vostfák - ,.Dve ohniská") sa 
drží skôr ort od oxného poníma 
n ia elektron ickej hudby - bez 
použitia tradičných zvukových 
elementov - a aj tým sú jej 
produkcie únavnejšie a pôsobia 
s kôr ako zvuková kulisa. Slo
vensld skladatelia združení pri 
Experimentál nom š t údiu česko
s lovenského rozh lasu v Brati
s lave zau jali v pomer ne krát
kych di elach snahou o výpoveď 
a n a d v i a z a n i e k on t i
n u i t y n a t o, č. o p r i n i e s -
l i p r e d c h á d z a j ú c e s to~ 
ro č i a v h u.d be. Tak Ivan 
Parík zachová va v podstat e 
uzavretú fo rmu skladbe Hom
mage t o William Croft, využí
vajúc priezračný zvuk čembala. 
Peter Kolman s a dal · inšpirovať · 
tvorbou renesančného madriga~ 
listu Gesualda Ve nosu ·a po elek~ 
tronickom pro lógu, gradačne za
ujímavo vystavanom a vzrušu
júcom, skončil s kladôu epilóg,om 
zostaveným z Gesualdovho mad
rigalu (Omagg io a Gesualclo). 
Snáď najviac zauj ala domácich 
i zahra ničných host! skladba 
.Jozefa Malovca Tabu, pracujúca 
okrem ·-elektronický,c!J, · zvul\ov - s-

chácl7.ajúc zo Smoleníc mal člo
vek iba j eden pocit ľútosti : že 
podobné akcie by sa snáď mali 
poriadať (najmä vo svojej kon
certnej časti ) aj pre š iršie hu 
dob né publikum, akokoľvek reš
pektujem útulné, intímne a 
vhodné vybavenie Smolenického 
zámku. .Je síce pravda, že po
stupne sa všetky ti eto diela do
stanú - č i už prostredníctvom 
ľozhl asu alebo verejných pro
dulccií - k poslucháčovi, ale 
snáď predsa len by sa vzbud il 
záujem aj u iných konz umen
tov, k t orí jed nak nemajú časo
vú možnosť, alebo prís tup na 
semináre takého vyh rQneného 
typu, akými sú s molen ické. .Je 
však vecou organizá torov po~ 
rozmýšľať o tom, aby sa Nová 
hudba nes tala s kleníkovou zá
ležito sťou pre 70 ľud!, i keď 
uz návam, že n ikdy nebude pat
ri ť masovému konzumentov!. 

T. Ursínyová 

nrubv pehľad 
v o chvfľach oddychu medzi 

predná škami a koncert ami 
tohoročných Smolenic ozýva l sa 
často smiech - v súvislosti s 
"povestným" výrokóm očarujO 
ceh:o be!ovlasého pána, poľského 
profe sora kompozície a sklada -

. teľa Boleslawa Szabelského, k to
rý · keď . "gadal" do televlzie, 
ohodnotil toto podujatie výstiž
ne slovami: "Dobre. že Smol e
nice sú v Smole niciach". Nech 
už .j e tento výrok j ed nou z viac 
- či mene j pravdivých histo
r iek, na . k t orých sa zo svojho 
obľúbeného profesora za j eho 
dobráckeho .. nesúh lasu bavila 
"veselá kopa" . . poľských skladaM 
~ .... ) (ľO~l:~~~~!}Je na - ~ •. s~r. )~ 



noklub 
Moderná štúdiová nahrá vacie technika 

prináša dnes nielen bohatstvo rozličných 
efektov, ale zvukov! majstri pomáhajú 
skladatel'ovi, resp. aranžér ovi realizovať 
hudobné d iela takým spôsobom, akým 
tradičnou klasickou formou - s jej akus
ticky obmedzenými faktormi - nemožno 
predvádzať v koncertne j miestnosti bez 
na jnovších snímacfch aparatúr. Či už j e 
to tzv. spätný zápis (play-back), umelý 
dozvuk (echo) , š iroká škála hudobných 
trikov, alebo obohatenie zvukového 
inštrumentára nezvyčajným! zvukmi vy
robenými elekt rickou cestou, atď., atď. 
Správnym využlvantm poznatkov súčasnej 
e lekt roakust iky možno teda rozšíriť, do
tvárať a j zvukovo-vyjadrovacie s chopnos
ti hudby, najmä v oblasti pop-music. 

Medzi množstvom zvukovo zaujímavých 
nahrávok osobi tné mies to zaujímajú 
snfmky Spike Jonesa, ktoré priam ohro
mujú obdivuhodnými zvukmi, doplňujúci
mi štandardné hudobné nástroje jeho en
semblu. Možno povedať, že Spikeho na
h rávky sú akousi ,.metodickou príručkou" 
nielen pre zvukových ,.mixérov", lovcov 
zvuku, ale a j pre všetkých fonoamatérov, 
k torí sa zaoberajú ,.výrobou" nových zvu
kov. 

Spike Jones - ako Iste mnohf viet e -
j e priezvisko viacerých slávnych osob
nost!. 'J ohn Paul bol námorným hr dinom, 
Bobby známym golfovým hráčom, James 
plše obsiahle romány a Jenlfer je filmovou 
h viezdou . Ale Jones, k torý spôsobil naj 
väčš! rozruch, je každému známy podľa 
mena Spike. On to bo l, k torý doslova 
"prepadol" Amer iku hudobným názorom, 
pre mnohých priam nemožným, neprija 
teľným. Na druhej strane zase žiaden z 
Jonesových poslucháčov dodnes nezabu
do l na hlboko vzrušujúci dojem. ktorý 
zanechala jeho prvá majstrovská inter 
pretácia hudby v ,.Koktali pre dvoch". 

Raz jeden kritik nazval Jonesov en 
semble - v doslovnom preklade - ,.Or
chester kovového tovaru". Toto označe
nie nebolo nijako bezdôvodné. Tot iž -
iba Jonesove konzervatfvne nahrávky bo
U bez takých dodatkových nástrojov ako 
kukučkové hodiny, vyprázdnené plechové 
popolnice a pod. Pravda, jeho súbor po· 
už!va niektoré štandardné nástroje ako 
t rúbky a bubny, ale týmito sa nikdy ne
podarilo ,.prekričať" kukanie, gagot alebo 
kotkodákanle. - Keď poč\lvame typické 
J onesove prevedenia, sme ponajprv pre
kvapenl rozličn ými lomozmi a pazvukmi. 
Ešte udlvujúcejš ie vš ak je, že každý zvuk 
má presne požadovan\1 výšku tónu. Vý
kriky miešajťí sa so sláčikovou hudbou 
a napokon splynil do želanej melódie. No 
v celom chaose panuje zvláštny zmysel 
pre poriadok. Viacero plesnf v interpre
t ácii Spike Jonesa vyšli aj na grama
fónových platniach RCA Victor. Niektoré 
z nich pa t ria k špičkovým "šlágrom" na 
poli zábavnej hudby. Najmä poki a ľ ide o 
" bláznivý" spôsob v aranžovan! úplnej di 
sonanc ie sú majstrovskými die lami. !:' re 
upravovateľa pritom nehrá žiadnu a tohu. 
či je to hudba klasická (Bizetova Car
men, Rossiniho William Teli) alebo zá
bavná, či folklorls t!cké melódie (uhorská 
rapsódia, Straussov valčtk, Oči čierne a 
pod.). Ale hoci J ones takto oživuje za
budnu té melódie, j ednako nemožno po
vedať, že poskytuje nejakú mimoriad ne 
ľúbeznú hudbu. S taktovkou v jednej ru· 
ke, s r evolverom v druhe,j vedie svojich 
ľudf na ceste k hudobnej deštrukcií. 

F. 8 . 

e V réžii Jána ~!laná 
uviedla dňa 24. aprlla spe
vohra Divad la Jonáia Zábor· 
ského v Prešove ako celo
štát nu premiéru muzikál Pet
ra Kreudera BEL AM!. Lib
reto Therese Angeloff a 
Franza Gribitza je spracova
né podl'a románu Guy de 
Maupassanta. Na prlprave in
scenácie sa ďalej zúčastnili 
dirigent Vladimir Danek, 
choreograf Juraj Colombo, 
scénu navrhol štefan Bunta 
a kostýmy a . h. Ing. J ana 
Krlvošová. V titu lnej posta
ve vystúpil J ozef Hatok. e Ope rná spoločnosť 
Zaanstad v Holandsku uve
die v budúce j sezóne Preda
na nevestu B. Smetanu v na
študovaní Jána Schaapa: re
žisérkou a navrhovateľkou 
kostýmov je Mleke de Goeje. 
Súbor bude spievať holand
s ky. e Jaroslav Lauda z Pra 
hy, český hudobný pedagóg, 
ktorý pôsob! už druhý rok 
na Islande, študuje s tamoj
ším zmiešaným zborom v 
Húsavíku okrem skladieb 
Foerstra, Smetanu. Nováka, 
aj Suchoňov zhor Aká s i mi 
krásna, k torý odznie v 
islan<lšt ine na koncerte v 
rámci osláv islandského štát
neho sviatku v júni t . r. e Mendelssohnovo trio z 
Holan ds ka, ktoré má vo s vo
jom reper toár ! aj skladby 
Bed i'icha Smet anu, prej avilo 
záu jem o skladby s loven
ských skl adateľov - J . Kre 
sánka (Klavfrne trio) a J . 
Kowa lského (Sona U na). kto
ré chce v budl1cnost! naštu 
dovať. 

e Ren'áta Sadloňová, s lo
venská o rganistka, ktorá pô
sob! už druhťl sezónll v Ne
mecku, uviedla na svojom 
pos lednom organovom kon
certe v Hamburgu okrem 
iného Zimmerovu Fantáziu a 
Toccatu. 

4t Pendereckého nové ora 
tórium Utreňa, objednané 
Westdeut sche Rundfunk-om 
ma lo svoju s vetovú premiéru 
vo veľkonočnom obdobi v ka• 
tedrále v Kollne nad Rý
nom. Svojou tematikou -
kladenie Krista do hrobu -
nadväzuje na autorove Pa
š ie podľa sv. Lukáša. Výra 
zové prostr.fedk~~ sú však 
značne odlišné. :0 Dielo je 
or ient ované viac .mysticky a 
au tor sa čiastočn!' inšpiroval 
v o rientá Inej liturgii. Použí
va často zvukovú masu, kto
rú pom aly buduje až do gl
pa nt!ckých proporc!f. Kon
t rastu iúce efP.kty s (l zr i ed
kavé. S kladateľ uprE>dnostňu
je homogénny zvuk, ktor~ 
akoby sa šfrfl zo všetkých 
s t rá n, čo zodpove<i a lo a j 
akustickým pomerom dómu 
pre prvé prevedenie. Dielo 
odznelo vo v:vnika j(lcom po
dan! s pojP.ných rozhl asových 
zborov z Kolfna nad Rýnom, 
z Hamburpu a Sym fonického 
rozhlasového orchest ra z Ko
Hna nad Rýnom pod taktov
kou A. Markowskllho. Sólo
vé party c;ohwalt St. Wovto
wiczová, K. Szcepanc;ká . hel
g ický tenorista L. Dévo!\, ba
s isti B. Ladysz a B. Car
mmPII. 

e XIT. med?.inárodný fes
tival rl!vad la, ba letu a ko
morne .í hudby v AntwerPách 
bol s lávnos tUP. otvore ný 20. 
apr!la hrou F. Sch!ltera Úkla
dy a láska v podan[ činoher-

ného s~boru ž Frankfurtu 
nad Mohanom. Z daliích di
vadelných stlborov sa toht o 
významného podu jatia zQ
častnl Theatre Populalre Ro
mand zo Svajčiarska komé
diou Marlvauxa Prest roj ený 
princ, Nederlandse Comedie 
z Amsterodamu hrou Hugo 
Claus a Piatok, anglický čino
herný sl1boL' Oxford Playhou
se predvedie v podani čier
nych umelcov zaujímavé die
lo Jeana Geneta černosi, zá
verečné predstavenie d iva
delnej časti festivalu 25. a 
26. mája bolo .zverené her
com z Dublinu, ktorí prtdu 
s hrou Brendana Behana Ru
kojemník. Na činohernú časť 
nadväzujú baletné vystúpe
nia a sér ia koncer tov starej 
hudby. 1. júna Royal Ballet 
Covent Garden z Londýna 
uvedie v svojom programe 
ča.1kovsk,.ho Labutie jazer o, 
d rutiý večer bol zverený špa·
nlel!~kel 'baletnej skupine An
ton ia G!ldesa. 

e Hudobná časť festiva
lového programu je venovaná 
vý lučne koncertom starej 
hudby v nádhernom prostre
dí starobylého Malson des 
Bouchers. Všetci účinkujúci 
budú hrat na dobových ná
strojoch, z ktorých najcen
nejšie sú klaveci ny z r. 1650 
a 1775 f lámskej výroby. Ok
rem sólových L'ecitálov zú
častni s a toh to podujatia sa
bor Alar!us s hudbou XVU. 
a XVIII. storočia, Concer
t ium antiquum pod vede ním 
aj u nás známeho P. Biese
mansa (súbor sprevádzal ba
let Krárovskej flámskej ope
ry na vystúpeniach po Slo
vensku v rámci dní belplckej 
ku lt11ry) predvedie vokálnu !l 
inšt rumentálnu hudbu XVI. 
storočia. 

e Opera Ch. Gounoda Ro
meo a Júl ia mala premiéru 
14. IV. 1970 v Kráľovskej 
opere v Antwerpách v na
študova ní J. Valacha. 

e Dňa 10. jllna diriguje 
J. Valach Grécke pašie od 
Bohuslava Martinťl v brusel
skej opere. Po úspešnom na
študovaní a vel'mi kladnom 
prijatí v Antwerpách na je
seň 1969, j e t o ďalšia s céna 
v Belgicku, na ktorej odznie 
toto dielo. 

e V Banskej Bystr ici sa 
vo veľmi nevhodnom termíne 
- 17. aprlla, kedy bola a j 
premiéra v opere DJGT -
začala Hudobná jar. Na úvod· 
nom koncer te vystúpilo Pa
r lžske duo. Dňa 20. apríla sa 
uskutočnil klavír ny recitá l 
Eleny Letňanovej, 24. aprila 
hos.ťoval v Banskej Bystr ici 
Slovenský komorný orchester 
a o štyri dni neskôL' bo l kon
cert Mieš aného zboru brat!· 
slavského Konzervatória. e Piesňový recitál sólist
ky Štátnej opery v Buda
pešti Sandor Judit bude 12. 
mája v rámci Trnavske j hu
dobnej jari Mikuláša Schnei
dra-Trnavského. Je t o v po
radi už štvrté podujatie 
tohto festiva lu. e Riadi tel'st vo ľ.ŠU v Bra
tislave -Vinohrady usporia 
dalo v dňoch 24.-26. a príla 
t . r . cyklus slávnostných kon
certov na počesť 25. výro
čia osloborlenia čSSR. Kon
certy boli pod patronátom 

Slovenskej spoločnosti pre 
hudobnú výchovu a školsk~· 
ho odboru NV _: hlavného 
mesta Slovenska Bratislavy. 
Zúčastnili sa ich a j žiaci zo 
špeciálnej hudobnej školy v 
Kijeve a ďa lší zahraničn! 
hostia. Koncerty boli v Pri· 
maciá lnom paláci, v Sloven• 
skej filharmónii, na Novej 
scéne a v Dome družby. 

e Medzinárodná spoloč· 
nost pre hudobnú výchow 
(ISME) sústredila v roku 
1970 svoje hlavné podujatia 
do Stockholmu (Švédsko ) a 
Moskvy (ZSSR ). V Stockhol· 
me sa konajú dve medziná· 
rodné sympóziá : prvé bude 
v dňoch l.-7. júla na tému 
Súčasný výskum v hudobnej 
pedagogike ; druhé v dňo~h 
7.- 14. júla, ktorého téma 
doteraz nebola ešte oficiálne 
oznámená. Vieme len, že sa 
na jeho uspor iadaní má ok· 
r em ISME a hostiteľskej kra
jiny zúčastniť aj UNESCO. V 
Moskve sa v dňoch 8.- 14. 
júla poriada IX. kongres 
ISME, k torého ústredná téma 
má názov úloha hudby v ži· 
vote deti a mládeže. Pred· 
bežne by do Stockholmu a do 
Moskvy mal Isť doc. dr. La· 
d is lav Burlas, CSc., riaditef 
ústavu hudobnej vedy SAV 
(ktorý v Moskve prednesie 
referát na t ému Hudobná 
tvorba pre deti a mládež vo 
svet le vývoja hudobných štý· 
lov) a dr. Viliam Fedor, CSc., 
ako vedúci slovenskej časti 
delegácie ČSSHV. Do Moskvy 
má Ist aj doc. dr. Jozef šam
ka, CSc., ako predseda komi
sie SSHV pre styky so za· 
hraničím a prom. ped. ľ.uba 
Šikulová-Kantorová. autorka 
návrhu hudobno- pedagogic
kej výstavky na IX. kongre· 
se ISME v Moskve. Plánuje 
sa. že by do Moskvy išiel aj 
Bra tislavský detský zbor pr! 
MDKO, ktorý vedie prof. Ju
raj Haluzický. Delegáciu by 
doplnili ďalši pracovníci 
SSHV. 

Spoločné zasadnutie Ceskei a Slovenskei hudobnei rady 

.. Program: spoločný postup 
~ v dňoch 19.- 21. aprtla bolo v Hornom Smokovci zasadnutie Ceske; hudob
''1 net raay a Sl ovenske/ hudobne; rady. Cesktí. stranu viedol predseda ČHR 
Jtrl Pauer a slov~mskQ - predseda SHR dr. Ladislav Mokrý. StyčnOm bodom 
rokovania bolo nadviazanie spolupráce medzi oboma sesterskými hudobnými rada· 
mt a spolol'iný posrup pri prerokovávani určitých otázok na;mä vzhľadom na styky 
so zahranil'tm. Zástupcovia CHR informovali - okrem in~lto - aj o tí.spešnom 
rokovanf o ZSSR. Kon~tatovalo sa, že zatiaľ nte sú fixovan~ vzťahy s ostatnými 
socialistickými krajinami po strdnke hudobnet spolupráce. Ceskoslovenskd hudobná 
obl ast sl po dlh~ roky vybudovala sie( stykmJ s partnersk ými organtzdctami v me
dzindrodných relácldch n nte fe mo!n~ tieto kontakty naru~if. 

• 
Obe hudobné rady sa vyfndrili k problematike výučby hudobnej výchovy 
na v~eobecno·vzdeldvac!cl! školách. Navrhli, aby sa nadviazali kontakty v 

tomto smere s ministrami školstva oboch republtk. 
Zasadnutie Slovenskej hudobne; rady otvor/l dr. O. Ferenczy. Oznélm/1 svofu 
abdikáciu na predsedu SHR - vzhľadom na svofe zvolenie za predsedu 

Zvitzu slouenských skl adaterov. Do funkcie nového predsedu Slovenskej hudobnej 
rady menoval minister kultúry SSR dr. Ladislava Mokrého, ktorý sa ujal vedenia 
zasadnutia. Na programe schďdze bolo rte~enle problematiky slovenskej časti 
Supraphonu, prt~om SHR odportí.ť!ala vytvorit samostatný, na Supraphone nezávislý 
podnik a vyrte~tf Jeho persondlne otdzky. Zdstupca Ministerstva kulttí.ry SSR 
A. Léval Informoval prttomných o sttudctt o st2otslostt s vydantm novef vyhlášky 
o odmetíovant umelcov za umeleck{j výkon. Posledným 'bodom rokovania bol re
ferdt riaditeľa Slovkoncertu Marl.ána Jur!ka o koncertnom !tvote na Slovensku. 
Slovenská hudobná r ada v t ejto sllvlslostl venu je ná ležitú pozornosť pripravova 
nému aktlvu dobrovoľných pracovnikov a koordlnácll či nnosti troch hlavných 
porladateiov koncertných podujatf - Zväzu s lovenských s kladate fov, Slovkoncertu 
a organtzácU Hudobná mládež. - r -

nia a menšej komornej Intenzi
ty. takže lepš ie si ho vieme 
pt·~:dstavlť na koncertnom pódiu. 
E'ekný hlasový materiál však d l~ 
väkov, zdá sa, nesklamal a za
o;kvel sa hlavne v treťom dej~ 

stve, ve veľkej 4rll Flllpa. Co 
bolo však zvlášť pozoruhodné na 
tomto predstaveni, to bol výkon 
domácich spev4kov, ktor! ako by 
chceli dokhať, že sa vyrovnajú, 
ba v mnohých momentoch l pre -

výšia výkon zahraničného part
nera. Po dlhšom časovom od
stupe od premiéry predstavenia, 
ktoré režlroval ILJA HYLAS, s i 
kritik ešte výraznejšie uvedomí, 
že rnsce J'!ácla Dona Carlosa pat
rl po v§etkých s tr4nkach - In
scenačnej, výtvarnej, réžlj nej, 
hudobnej i Interpretačnej k naj 
sotrdnej i lm výsledkom bansko
bystrickej opery. Túto skutoč
nosť napriek dvojročnému od 
stupu od premiéry (2. nr. 1968) 
Iba podčiarkli výborné a vyrov
nané yýkony hlavných preds ta · 
vlteľov: DAGMAR ROHOVEJ v 
úlohe Alžbety, vždy spoľahllve~ 
a tentoraz mimoriadne eX"celu
júcej I::UDMIL Y VYSKOČILOVEJ 
v postave kňažnej Eboll, ŠTE
FANA BABJAKA v 11lohe Rodri
ga (mimochodom všet ci me no
vani účinkovali deň predtým na 
premié re) a ANOREJA BYSTRA· 
NA oko lnkvlzftora. P ekné výko
ny podporil l kvalitný výkon 
7-boru, ktorý - na rozdiel od 
l)remlé ry v pr !!dr hádzaj6ci deň 
- dokázal, ŽE' ak chce, vie aj 
dobre spievať. š koda, že JOZEF 
KONDE R v úlohe Dona Carlosa 
nezapadol do celkovej atmosfé-

ry predstavenia, n apriek tomu, 
že vládne ve ľl<ým, no trochu 
unaveným hlasom, na ktorom 
~a prejavuje zre jme časté obsa
dz.ovanie speváka do mnohých 
ŕ.ánrovo značne odlišných úloh. 
re to problém viacerých sloven
~kých oper ných sólistov, ktorí 
navyše nedokážu už dynamicky 
pracovať so svojím hlasom a 
~pievajú iba v jednej rovint> -
vo fo rte. Opera DJGT týmto 
predst avením pot vrdila, ŽP.. na· 
priek mnohým fluktuäci:ím ~v o· 
,jich popredných sólistov ·. 'má 
stabilný káder kvalit ných spe
vákov, o ktorý sa dá nnrlet. 
Škoda, že rovnako vypäté vý
kony a s lávnostné ovzdušiE' niE' 
Je na všetkých r eprízach tohto 
divadla, a pre to tým viac ťreha 
,.,ri v ítať hosťovanie zahran ič
ných umelcov, k torí dn1<471J 
.. vybičovať" 'ctflladosť domácich 
~ pevákov. - uy-

Naša najmenšia operná scéna 
na Slovensku sl v poslednom 
čase častejšie pozýva na hosťo
vanie umelcov zo zahraničia . 
Dňa 18. apríla stvárnil úlohu Fi
lipa vo Verdiho ope re Don Car
los taliansky spevák VITO MA
RIA BRUNETTI. V Ceskoslove n
sku hosťoval te nto 34-ročný 
basbarytonlsta už po tretík rát . 
V roku Hl67 11člnkoval v rámci 
koncer tov hudby XVI. a XVII. 
storočia v Pr ahe, 8 r nP. a Bra
tislave. Minulého roku spolu s 
'manželkou Lindou Vaynou ab
solvoval dva koncerty operných 
a komorných skladieb v Brati
s lave. I ked' má vo svojom re 
pertoári basové úlohy, jeho hlas 
je skôr baryt6nového zafarbe-

l Dagmar Rohová a J. Konder 
d lho opere Don Carl os. 

hlavní predstavitelia vo Ver
Snfmka: archlv DO 

*** 
Na j ednej z repríz ins cenácie 

''!della v SND (19. apríla) počul 
'>Om konečne v úlohe Leonory 
národnú umelkyňu · Margitu Če· 
sányiovú. Bolo by nosením dre· 
va do lesa rozpisovať sa o tom, 



SMOLENICE 
(Dokončenie z l. str.) 

teľov, ja by som si aforizmus 
pána Szabelského dovolila tro
chu pozmeniť: Dobre, že Smo
lenice sú! (rozumej Smolenické 
semináre). Pre stretnutia, pr e 
dotyky s húdbou, živé konfron-
tácie, humor l vážne debaty, pre 
to všetko, čo tam človek z at-

'70 
mosféry Novej hudby (v kruhu Hrušovského. Ak bolo možné 
tých, čo ju robia), zaži je a čo váhať často medzi slabosťou a 
si nemožno nikde prečl tať, alebo opravdivou skromnosťou tohto 
kúpiť na platni. A najmä pre skladateľa, pre mňa boli t ie to 
radosť z toho "svo,jho" a "náš- skladby úprimným a vo svojej 
ho", ktorú práve len tieto kon- s kr omnosti veľmi sympatickým a 
frontácie robia oprávnenou a bllzkym prejavom. často nepo-
naozajstnou. čúvame človeka, lebo sme si už 
Boli sme s vedkami "hýrenia" zvykli ho nepočuť, lebo sme ne-

Maurlcla Kagela a ,jeho trpezliv!, málo citliv! k pôvabu 
priateľov (Kolínskeho súboru nevtieraného a mierneho ľud-
pre Novú hudbu) očarených ského prejavu, dychtivl po sý-
umenlm vytvárať bohatý a mno- tych farbách citov a poetických 
hotvárny zvukový svet, impo- hudobných avantúr. Táto hud ba 
zantný svojim ambi tom - od s i zaslúži našu pozornosť. Hovo-
prahudobnostl primit!vnych, ale r í - i keď by rada vari pove -
pre naše skazené uši rafinova - dať viac, než vládze. Je pr!llš 
ných zvukov, až po rafinované nesmelá, hoci chce vyspievať 
zvuky preinte lektualizovanej túžbu, bolesť. prázdnotu, 
avantgardy, ktoré nám už zo- strach. . . Vážme si t ú túžbu, 
všedne!!. A predsa : zävideli sme i keď ju autor nerealizuje s 
tým mužom Ich ,.rozkoše", keď chuťou dobyvate ľa, ale placho, 
sa zo špeciálne vyrobených ná- jemne. 
strojov pokúšali vylúdiť hlas N aivná, opravdivá viera, ako 
kukučky? Bola to recesia - jedna z podstá t človeka, 
ale bo to bol trocha bezmocný ktot•á naplňa a zušľachťuje hy-
pokus človeka prekonať odcu- tosť, čo j u v sebe nosí, i keď 
dzenie? Cl ti li sme, že nejde len nepozná krasoreč, ktorú vyčíta-
o zvuky. nebolo to pt•ázdne ex- me z tvá re i neat·tikulovaných 
perimentátorstvo. A predsa f i- c itových prejavov, takáto viera 
lozófia týchto mužov nám bola vdychuje zv láštne čaro sklad -
trochu cudzia. bám Tadeáša Salvu. Poci t uvaľ-

Z dá sa však·, že Ide o môj nenia z čistej, nefalšovanej krá -
vlastný omyl, ktorý je už sy jeho Litánií lauretanae je 

prejavom tohto nášho sveta a napriek li tur gickej textovej in-
našej potreby: byť účastný, ho- špirácii t ejto hudby skôr blízky 
voriť a počúvať, zdeľova ť a pri- pocitu čistoty , s akým sa oddá-
jimať, alebo aspoň provokovať. varne objat iu prírody, s akým sa 
Sme ňou, chvalabohu, všetci po- bez bázne zo vztýčeného. 
značení. A ak lesk a bieda sú prsta litu rg ického majestátu -
dávne sestry, tak našim leskom modlíme tichú modlitbu vďaky 
je to ľudské a nedokona lé, hud- za jej štedré, zdravé, neskaze-
ba bez prapodivných aparatúr, né, nezraňujúce a súČasne ne-
bez toho .,absolútne nového". zraniteľné bytie. Ako by túto 
kde ešte stále tvorca nesie na vieru investoval Salva do ľud-
t rh svoju kožu, svoje ja. Ak je ského hlasu. Azda práve pokora 
neúprimný, je to horšie, ako viery ho chráni od toho, aby 
úprimná ,.neúčasť" hedonikov. odvážne polohy, v ktorých 1\Jd-
Aie na druhej strane aj slabosť, ský hlas exponuje, boli ešte 
ak je opravdi vá, vie nám byť tým, čo príroda chce dať v p[·o-
bllzka. spech - . a nie na úkor svojho 
slovensk[ madrigalisti, .dirigo-, :. ja. ' . ·. ~ ..• {. 'i .~.. , .. ~·'. . 

vaní r.::.• "fronrsKum~ spievali , ·. 'Ak '-prc~l1od' 'lJ~,.:.Sa!vu ~ .Ze) . .;.' 
na slovenskom koncerte najprv jenkovým Hrám sa rovnal 
Tri madrlgalové impresie - Ivana psychologkkému- -saltu,n•lpt' ti3 le, · 

l Prof. Bohuslav Szabelski z Varša vy so svoj ím bývalým žia
kom - slovenským skladateľom Tadeášom Salvom. · 

Snímka: archív HIS 

čo táto vzäcna sopranistka v 
našom opernom umení repre
zentuje. Vari iba toľko, že úlo
hu Leonory - Fidelia spieva už 
v treťom naštudovaní. V Zuno
vom a Fiedlerovom z rol<u 1951 
zaskvela sa ako hviezda prvej 
vefkostl, takže - hoci šlo o ro
ky umelkyni osobne l slovenskej 
opere vcelku nepraj né, museli 
jej kompetentné miesta chtiac
nechtiac udeliť ' za skvelú kreá
ciu laureátstvo štátnej ceny. 
Velmi dobre sl na česánylovej 
Leonoru pamätám z Fischerovej 
Inscenácie v roku 1960. I tu bo
la ozdobou nie príliš vydarené
ho naštudovania. Je bez odvola
nia zákonité, že roky, čas, ne
možno zastaviť. Preto som na 
spominanú reprízu Fidelia išiel 
hädam tak trochu s obavami, 
aby ml skutočnosť nenarušila 
rokmi vypestovaný, overený a, 
priznám sa, podla mňa v našich 
slovenských pomeroch ťažko 
prekonatefný ideäl operného 
umelca - speväka. 

V priezračnej faktťire prvého. 
kla~ (('lo;t icky ladeného dejstva 
bolo cítiť u česányiovej Istú hla
sovú opotrebovanosť, hoci stále 

farebné tmavé stredy a zmyse l 
pre kultivované ensemblové 
spievanie (vyniká iba v tých pa
sážach, kde to z Beethovenovej 
partitúry ' vyplýva) aj pre ne
zainteresovaného a neinformo
vaného diváka naznačovali, že 
má pred sebou veľkú umelkytiu. 
Pri namáhavejších behoch, ko
loratúrach, ozdobách a expono
vanejších vysokých polohách 
som sa však nemohol ubrániť 
dojmu, že zo všetkého toho viac 
žiari obrovská skúsenosť, dost a
toč.ná ospievanosť úlohy a vý
borná technika, než s uverenita 
a sviežosť č iste hlasových pro
striedkov. Druhé dejstvo však 
všetko vynahradilo. Od svojho 
vstupu do väzenskej kobky ro
zospievala s a Margita česá 
nylová k výkonu,' ktorý mi živo 
pripomenul premiéry Dalibora . 
Aidy, Maškarného plesu. Židov · 
ky. Popri mladých partneroch ai 
prekvapilo, nakolko je hlasový 
fond pani česányiovej ešte stál t> 
nosný, objemný, prierazný l 
lesklý vo vysokých tóno~h. pod 
maňujúci farebnosťou v stred· 
ných polohách, nakoľko je 
schopný vynikať .. vo väčšieh en-

necn )e ä] t oto ďalšlm aol<u
mentom bohatého a mnohotvár
neho života diel, ·ktoré madri
galistl zo slovenskej pokladnice 
do Smolenic pr iniesli. V pre
stávke, kým sa uprav[ sála, aby 
sa mohli Hry odohrať, nám pre
bleskne hlavou myšl ienka, koľko 
sa toho premysli, precíti a vy
tvori v tomto naš·om malom slo
venskom hudobnom svete, aký 
je rozmanitý ·a vnútorne dife
rencova ný. Ak nás lákajú diaľky 
a pocltime ich dotyky, ako tu 
v Smoleniciach, je to dobré, le 
bo nás urobia citlivejš!mi pre 
blízkosť a bohatosť našej inti 
mity, ktorá nám chvíľami zo
všednieva. Ak v Smoleniciach 
chýbal tentoraz Kupkovič, kto
rý s chuťou a vitalitou jemu 
vlastnou vnášal do nich - i do 
slovenskej hudby vôbec - du
cha dobrodružstiev iného sve
ta. v ktorom sa neohrozene do
kázal .,vždy s úsmevom" udo
mácňovať, dobre nám padla aj 
táto domácka val'lanta Smolenlc. 
Hoci konfrontácie budeme aj 
naďa lej potrebovať. 
A le vráťme sa do sály. Scéna 

je pripravená pre rituál a 
od zač ia tku citime, že je t o 
skutočné opojenie z hry, hry s 
príchuťou mágie. Sugestivnej, 
lebo mág, ktorý ju pre nás 
pripravil, ju hrá s istotou, že 
všetci veríme jej samozrejmému 
magickému · čaru. V s totožnen! 
sa s opravdivosťou hry je aj 
čistota a opravdivosť tejto hud
by. Nepredstiera, že je ži tá. I 
keď nás ned okáže ce lkom pohl
t iť, oč i stiť, ani nás nezraňuje. 
Iba ak by sme od nej chcel i 
viac a nevedeli by sme prijať 
prav id lá hry. Neodchádzame atii 
lepši, a ni hor$!: iba pťijemne 
unavenl a osviežení bohatosťou 
a farbitosťou. ohi1ostro ja perli
vých, roztopašných, lichotivých, 
ch lapčensky žartovných i od
vážnych da-da -di-bi- pi -di 
-ŕŕŕ ... , z rituálu, pri ktorom 
nás mrazilo poh l'adenie opravdi 
vej poetickej _· fantázie, ale kde 
súčasne napríklad mohutné heb
rej sky znejúce basové sólo s 
úderom veľkého ·bubna pr imleša · 
do niíšho smiechu kvapku neis
to ty, lebo je pr!l!š opravdivé 
pre pravdivosť hry. Na okamih 
sa nám zdá, že neveríme obna
ženej tvá ri mága a, pripadá nám 
to ako vel~mi bujará, ale sú
časne · ! tro-cha smutná r ecesi.a. 
Odchádzame ako deti, ktoré sa 

.. <;.l;tyi ľami ctťn i neisté. akoby· sa• 
'...P'i:i$1bU. ~Er].ch ktosi p~zonrjc 
.a '·fťh hra sa stávala divadlom a · 
on_i sami ' t rocha teat rálriymi. 
'ťúto neistotu bolo cltiť' aj na 
rozpačitých úsmevoch a chovan! 
in terpt·etov. neviem však, Čl im 
spontánnu 'radosť z hry kalilo 
to, že j u · ešte dosť dobr e ne
oyládali, a lebo to, že sa citi li 
miestami i:n·ave tak ,.pristihnu 
tí". Recf'nzent vyhľadáva. skú
ma, ťrledi , ana lyzuje pôvod, 
zrlro.Je hier, ako vznikali kedysi 
dávno a naJ.;on iec vzal i na se
ba podobu skladby. Patrilo by 
sa to a j na tomto mieste. Ale 
a j Hry berú na seba nakoniec 
podobu človeka. jeho gest, m i
miky a tým aj jeho duše. Ne
otvára,jme však svoje vnútro 
prlliš a nemýľme si hru s prav
dou. Potom by nás aj v Zeljen
kovýéh Hráqn mohli - možno 
nepr ávom - zabo lieť smietky 
eféktu. · 
B olo ešte všeličo hodné úvah 

na tohoročných Smolenic
kých seminároch. Nešlo ml o 
úplnosť referovania, skôr o do
tyk atmosféry. Priznávam, že 
veľmi s ubjektivny. N. Hrčková 

sembloch, a najmä, koľko vý
razového a dramat ického nábo
ja sa skrýva v jej speve. Pos
ledné dva obrazy - to bol vý
kon naozaj veľkého formátu. 

Žiada s a zaregistt·ov ať z toho
to predstavenia Florestan F. Li
voru a Jacquino Jozefa Abela 
a. h. Obaja patria k mladej ge
nerácii s lovens kých tenoristov. 
Livora mi imponoval tým, že ho
ci svoju lyrizv,júcu koncepciu 
Florestana nikde · nepor ušil, 
predsa ho na nájvypätejších 
miestacfl partu vybavil i pev
nejšími, dramatickými tónmi bez 
s topy _ viditeľnejšieho forsírova~ 
nia. Uloha tým získala na pre
svedčivosti a dlh voči ideálnej 
predstave Florestana sa preds a 
len čiastočne zmenšil. V malej 
úlohe Jacquina Abel potvrdil, že 
ieho prípadné angažmán by za 
dnešnej situácie k plnej ~pokoj
nosti vyriešilo v opere SND ab
~enciu mäkkého, lyrického mo
"Zartovského t enora, tým viac, 
že Llvoa·a sa musí v dôs ledku 
malého výberu v teno1·ovom od
bore Jl ľ<' <J ril' •1t nvf• vať. na drama
tickejšie spinto partie. 

J aroslav Blaho 

DISKUSIA, POLEMIKA ... 

Nie etické ··-
ale pedagogické 
problémy 

.A So záujmom s ledujem diskusiu o voká lnej pedagogike 
a myslím si - tak ako O. šimová - že je na čase poukázať na 
problémy a riešiť otázky výchovy sólových spevákov u näs veľ
koryse jšie a rozhľadenejšie, orientovať sa odbornejšie, tak ako 
to vyžaduje špecifičnosť a náročnosť speváckej profesie. Som 
presvedčená - tak ako o tom pišu l autor i čláhkov v diskusii --. 
že naše vokálne umenie s výnimkou staršej a čiastočne s trednej 
generácie, žije z kvalít talentu, nadania, mladosti, elánu a sily 
hlasu, ktoré si poslucháči prines ú na školy. Škola im sice za
bezpečí dôkladné vzdelanie hud obné, herecké i estetické, ne
nauč í ich však remeslu speváckemu, nedá im s pevácky tón, ktorý 
by bol schopný uniesť náročnosť scénickej interpretácie, . mal 
potrebné estetické kvality, bol schopný umeleckého vývoja a sú
časne sa šetril a uchovával čo vlastne nemožno oddeliť. '!'ažko 
možno povedať, že spevácke školenie niečo naučí, ak nenaučí 
šetriť hlas. 

.A V živej scénickej prax! sa t akéto hlasy unavia skôr ako 
by spevák mohol hudobne interpretačne dozrieť. Opakujem 
vlastne iba slová S. Mjartana, vyslovené v Smene i v H~. keď 
hovorím, že naše ško ly sú schopné dať poslucháčom všetko, 
okrem technického s peváckeho tónu. Autori článkov snáď majú 
na mysli, že sa u n~s na výchovu spevákov invest uje priveľa 
úsilia i peňazí, no výs ledok sa nerovná týmto investíciám, pre
tože sa orientujú len na domáce pedagogické zdroje. Ani štáty 
s dlhšou tradiciou a vyspelejšou vokálnou kultúrou nezotrvá
vajú v takej to jednost ranne j orientäcii a posie lajú na študijné 
pobyty či už spevákov z praxe, alebo !ltudentov. 

.A Možno teda celkom ľahko predpovedať, že pri zotrvaní 
v te ra jšej sit uácii výučby spevu u nás, napriek všetkej veľko
rysosti a investíciám štátu budú výsledky čoraz slabšie. 

.A Nemožno sa tom1l čudovať, no predsa je len nápadné, že 
sa doteraz v diskusii neozval ani jeden pedagóg spevu. Naše 
pedagogické kruhy zrejme majú dobrý príklad z Prahy. Aj tam 
učitelia spevu odmiet li diskusiu. Alebo nemali čo povedať na 
svo ju obranu? Mys !im však, že mlčanie ~edagógov spevu nie je 
rozhodujúce. Skôr by bolo potrebné, aby pár slov na túto tému 
povedali dirigenti, režiséri, a vôbec členovia umeleckých rád 
v našich operných i spevoherných divadlách, pretože majú o ve
ci prehľad, poznajú úroveň spevu v divad lách i úroveň absol
ventov škôl, kt orí sa do divadiel hlásia. Meradlom úrovne ško
lenia je prax, a tá v súčasnom období dostatočne signalizuje, 
že škola s jej požiadavkami krok nedrží. Argumentovať t ým, 
že naša divade lná kulWra je mladá, neobstojí, pretože tým viac 
sa treba v začiatkoch orientovať na zdroje staršej tradlcie, nad
viazať a pestovať styky s kultúrami na vyššej úrovni a nevy
chádzať len zo seba. Diskusie by sl mali všimnúť t[ ktor! 
o tých to nie malých irivestíCiách rozhoduj \l., po-obierať' sa po 
svete, poinformovať, ako to t•obia inde, preskúmať systém a 
or ientáciu výučby spev'ákov a pr ľ porovnani rozhodnúť, či náš 
t erajši s tav je vyhovujúci alebo či treba niečo robiť. 

.A Výsledky scénickej praxe hovoria, že počet dobrých s pe
vákov u nás je neúmerný počtu škôl, učiteľov a investícii. Z do
terajšej diskusie j e jasné, že autorom ide naozaj o vec, že sa 
snažia rozhýbať stoja té vody. Pobúrenie pedagógov nie je na 
mieste, aj keď treba brať do úvahy fakt, že si akosi zvykli na 
to, že sa tejto témy doteraz nikto - aspoň v tlači - nedotýkal. 
Bolo by však uži točnejšie "poburujúce" tvrdenia vyvrátiť. Mys
Jim, že ,. net aktná " na týchto článkoch je práve ich nešetrná, 
nemilosrdná pravdivosť a t áto (tak spontánne vyslovená) mu 
se la zabolieť a stať sa aspoň na čas neprijateľnou. Budúca prax 
však pripomenie a potvrdí naliehavosť riešenia týchto otázok, 
pretože nie je možné neustále nariekať, že nemáme spevákov 
a pritom nehľadať príčiny v čom to väzí. 

A Chcem tu pár slovami reagovať aj na prťspevok V. Kociána 
v Hž č. 4 pod titulom ,.Etické či pedagogické problémy?". Mys
Jim, že autor príspevku nepochopil, že v článkoch nebola reč 
o krlze operných spevákov, a j keď o nich reč bola. z obsahu 
všetkých prlspevkov vyplýva, že naši speváci sú schopn! a !ľa
daní hlasovo i muziká lne, ale že práve hlasovotechnické škole
n_Je_ im_ nedovoľu~e vyrovnať _sa európskemu priemeru. Obhajuje 
t 1ez vysledky a uroveň spevakov- absolventov, ich úspechy, spo
menúť však konkrétne mená a počet by mu urči te robilo značné 
ťažkosti. . Je pr~vda, jes~vu}e. i _ .. divadelné pozadie". Pri výbere 
roz~oduJ e sa vsak. medzt tym.l, co vedia, a;j keď sa práve nepre ~ 
sad_1a mnoh!, kton vedia. ~ať t_al~nt, hlas - a vedieť, to nie je 
to ISté a naše domáce moznostt skolenia neposkytujú také kva
lity, ktoré by_ sa mohli pri mer-an[ skutočných hodnôt s pevácke
ho _rem~sla v konkurenčn~m zápase ·uplatniť. A výnimky sú 
prHtš zriedkavé na to, aby 1ch bolo možné spomínať, ako mieru 
našej úrovne. Je naivné spomenúť pär dobrých spevákov ktorí 
sa u~ili spiev~ť v Bratislav_r:__ a potom tvrdiť, že hl'adan'fe vý
chodiska v študiu v zahrantct nemá žiadne opodstatnenie. Ake 
keby sám V. Kocián nebol študoval v Bratislave a nemal -
~~poň približný - prehľad o počte ·speváckych adeptov na na
ste_~ školáC:h. Nakoni~c, aj z mien, ktoré spomenul, vi dieť, že pri 
n~stch moznostfach skolenia sa uplatnia len m imoriadne nada
ne talenty a mocné hlasy, lenže práve táto relativita kvantity 
a kvality je neúnosne neúmerná. · , · · 

A Pr ian: nebezpečné záver y vyplývajú t l<onštat~vahl e ·pd
trebe _lntehgencie, ktorú. vraj na prvé miesto klädl! star! peda
gógoyta. Au tot: bud!. dOJem, a!<obr, spomenutý _prlpad študenta, 
ktory bol na skole tba ,.formalne . chcel zovšeobecňovať. Mys
Jim, že bolo vecou pedagóga, ukázať tomuto "sebavedomému" 
študentovi, čo je skutočná hlasová technika a dokázať mu že 
nie j e s chopr;ý r:_ostaviť _sa k pr vým partom. Ak spomenutý' po
slu~~áč ~ec i tJl , ze mu skolen i_e pomáha, musel ho však nutne 
pociťovať ako br~du. Nebezpečie týchto úvah však tkvie v tom, 
~e s? celá vec Javí _tak, a~o by naši adept! spevu bolí mále 
mte!Jgentnl, nechápah učitelov a p9dceňovali školenie. 

Vo~koncom však už udivuje ,tvrdenie, že príčiny nedostat ko v 
vo_ vy~h_o~e- ~pevákov treba hladať v "l'udských vzťahoch" na 
~eJtO mstltUCII (VŠMU), a nie v neschopnosti pedagógov. Chyba 
JO_ zase v _samot nom š~_olenf, pretože niekoho nezaslúžene pe
vysovaf a mého nezasluzene ponižovať možno len t am kde ne~ 
vládnu jasné kritériá umeleckých kvalit. ' 

A Výcho~isko yi~!m v tom, aby sa niektorým nadl!~ým spe
v~kom ~.mo,zn ilo studlum v zahran ič!. Postup pri v.ýbere t amoj
Šieho u~1 tela by b?}o. t reba premyslieť, lebo nie cudzina, ale pe
dagóg Je rozhoduJUCl, Mária Murgaiová 
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Náhradný 
1-iaydn 

V dnmaturgii abonentných 
konce rtov SF stalo sa už pra
vidlom uvádzať v rámci kaž
dého cyklu jedno väčšie vokál 
no-inštrumentá lne di elo, v 
spolupráci so Slovenským fil 
harmonickým zborom. 200-roč
né beethovenovské jubileum je 
vítanou príležitosťou popri 
známych skladbách i k uvá
dzaniu menej známych, alebo 
doteraz v Bratislave veľmi 
málo hraných d iel. Na dvojici 
koncertov 26. a 27. marca ma
lo to byť pašiové oratórium 
Kristus na hore Olivetskej, 
k toré sa v pos lednom okamihu 
presunulo na neskorši termín. 
Aby vedenie uspokojilo svojich 
abonentov, nRhra cl ilo Beetho
vena monume ntá lnym Ot'cltó
rio'm Ročné obdobia od Joset:a 
Haydna, ktoré dirigoval zasl. 
umelec dr. Ľudov ít Rajter . 

Pre prípravu rozsiahlej 
skladby, k torá i napriek po
četným škrtom (iba časť "Jar" 
odznela kompletne) trvala vy
še dvoch hodín, sa nedostá
va lo veľa času . Orchester hos
ťoval týždeň predtým na dvo
j ici podujati v Brne s Kardo
šovým Klavirnym koncertom. 
Ak hodnotíme výsledok na pó

. di u z tohto hľadiska, treba 
vysoko kvalifikovať výkon di
rigenta. ktorý s preňho pri
značnou pohotovosťou pripra
vil orchester solíd ne a zame
ral sa n ie takou mierou na 
precizitu dynamických či zvu 
kových detai lov, a le na účin
né podčiarknutie základného 
ná.ladového laden ia jednot li 
vých. . časti. Jeho podanie 
Haydna malo švih, potrebný 
sp~d, mladistvý e lán a ele
ganciu. 

Na úspešnom odznení d iela 
sa zaslúžili veľkou mierou i 
ho:sť~júci speváci, členovia št. 
op,ery v Budapešti. Margi t 
László (soprán - Hanka) cit
livým, 'komorným a vybrúse
ný.m , prejavom, pohotovým 
technickým zvládnutlm počet
ných · kolor atúr plne zauja la 
najmä zásluhou hlbokého emo
ciOnálneho ponoru, s akým 
stvárňovala svoje partie. Te-
119.rfst~ .~ózsj!f Ré ti ako Lukáš, 
podal v · histórii tenorových 
výl<i'fn<Xr~·na· 1pódiu SF jeden z 
najlepsích . výkonov. Réti ne
má .• .problémy· technické, jeho 
hlasje ohybný, má krásne za
farbenie a lesk, ktorý sa rie- · 
s trá'ca ani v najjemnejšich· re
gis troch. Navyše je rytmický 
a :mu·zlká lny. V oso be basist u 
Alberta Antalffyho (Simon) 
výb.er už nebol · taký šťastný. 
Zo ' speváckeho tria bol si naj
menej istý rytmicky l into
nacne. 

·Slovenský filharmonický zbor 
~zbormajster J. M. Dobrod in
ský) úrovňou a nadšením svoj
ho ·výkonu nezosta l nič dlžný 
vysokému štandardu, ktorý 
char akterizuJe všetky jeho vy
stúpenia. -vč-

Noví 
abso:venti 
VŠMU 

Na abso lventskom podujati 
VŠMU v Koncertnej s ien i SF 
pod taktovkou Ondreja Lenár
da · predstavili sa 21. apríla 
dvaja klaviristi . - J án Salay 
z triedy zas!. učiteľky prof. 
Anny Kafendovej a Stanislav 
Zámborský z triedy zasl. umel
ca prof. Rudolfa Macudzinské• 
ho. 

O prvom z mladých umelcov 
- o Salayovl sme doteraz len 
málo počuli a v rámci pre· 
hliadok a iných akcii mladých 
interpretov s ním nestretáva
li. O to prt jemnejšie prekva
pil jeho zrelý, po všetkých 
str ánkach vyvážený výkon. 

Salay je aj nadaným malia
rom-amatérom, čo sa pochopi
teľne odzrkadľuje i pri jeho 
hre na klavíri. Má mimoriadny 
zmysel pre farby, kultivova
nosť a diferencovanosť tónu. 
Z hľadiska týchto schopností 
mustme vysoko vyzdvihnúť už 
samotnú voľbu pomerne málo 
hrávaného Ravelovho Klavír
neho koncertu G dur . Popri 
skutočne' oodlVuhodne pe"strej 
dynamicko-výrazovéj. pä lete 
Salay preukázal i žriamenit4 
technickú pohohivosť, ·o-sobitý 
w.e_ jav, i myšel p.re precizne 
'al(~~~~~e' ~~.etnyoll r.yt-

mických nepravidelnosU, str
hujúci temperament, iskrivú 
pulzáciu i vrúcnu medita tívnu 
lyriku. Dúfajme, že tento Sa
layov výkon nebude · v jeho 
kariére ojedinelý a že sa bu
deme môcť s nim stretávať i 
po absolvovaní školy. 

Po pianisticky vďačnom, 
svojím s pôsobom predsa len 
viac efektnom, ako h lbokom 
Ravelovom d iele ma l Zámbor
ský pomerne ťažkú úlohu pre 
sad i ť sa svojím talentom pri 
interpretácií Siníonietty gioco
sy pre 6 dychových nástrojov, 
sláčiky a klavír (menej sólis
t icky traktovaný) od Bohu.s la
va Martinu. 

Pred Salayom mal však u ž. 
jednu prednosť: získal pekné 
umiestnenie v domácich i za
hraničných súťažiach · (v Ho
landsku) , jednak ako zname
nitý komorný hráč (s čelistom 
Vandrom ). ale i ako só lista na 
preh li adkach m ladých inter
pretov. Dva roky zo svojid 
vysokoškolských štúdii strávil 
na budapeštianskej akadémii. 
Má za sebou už aj celovečer· 
ný recitál, na ktorom preuká
zal vynikajúce technické maj
strovstvo. ale aj spontánny, 
miestami priam bezuzdný pre
jav romantického naturelu 
( na jmä v Liszto vej Sonáte 
h mol). Z tohoto hľadiska sme 
s napätím očakáva l i, ako sa 
mu vydarí predsa len oveľa 
viac d iscip líny či v tempe, 
zvuku i v celkovom prejave 
vyžadujúci Mart.inú. V dôvere 
jeho sily sme sa vš~k neskla
mali. Za najväčši klad Zám
borského vystúpenia pokladám 
schopnos~ s akou dokázal zo
súladiť osobitný prejav, pri
rodzenú hudobnosť , výrazný 
temperamen t s premy;, leným 
stavebným zámerom v st rhu
júcu, vysoko presvedčivú kon
cepciu. Výdatne uplatňova l in
teligenc iu, ume leckú rozvahu 
a tvorivý nadhl'ad. Zaskvela sa 
jeho n ikdy nezlyhávajúca su
vel'énna technika, veľké schop
nosti vygradovávať mohutné 
dynamické oblúky tak v pa
sážach ako v akordoch ; slo
vom podal výkon držiac! po
s lucháča od začiatku do ko n· 
ca v napä tej pozornosti , vý · 
kon vyzretý po každej strán
ke, aký obstojí ! pred naj· 
prisnejšlmi kritériami. 

Na veľkom úspechu mladých 
·• , kiav.f.ristov podieľa l sa azda ·1 väčšJou m ierou než sa na pr

, v~ . pohľa<f, zd·alo, znamenitý d i-

l
. ri~ entsl{ý výkon Ondreja Le

: nárda, ktorý naštudova l veľmi 
· prec!zne orchestrálny sprievod 
obidv.och koncertných diel s 
hráčmi SF'. Svojimi zreteľný-
mi, energickými gestami, nad
šeným elánom, priebojným 
muzikantským prejavom spo 
luvytváral ce lkový dojem a 
podie ľa l sa i na samotnej kon
cepcii diel. Dúfajme, že roz
voju jeho očividného talentu 
dostane sa ešte viac príleži
tosti. Vlado čížik 

*** 
Me no Vlad.imíra Bokesa, to -

horočného absolventa kompo
zície na VŠMU, nie je našej 
hudobnej verejnost i neznáme. 
Ui niekoľko rokov zaznieva na 
koncertných pódiách - vďaka 
zun ie tenej interpretácii Petra 
Michalicu - jeho La folia, 
rassacag lia pre sólové husle. 
Na svojom januárovom recitá 
le uviedol k lavirista Stanis lav 
Zámborský jeho Variácie na 
Haydnovu tému - stali sa zla
tým klincom jeho vystúpenia . 
A do tretice 21. aprlla or
chester SF pod taktovkou di
rigent a Symfonického orches
tra čsL rozhlasu v Bratislave 
Ondreja Lenárda - predvie 
dol jeho Symfóniu, diplomovú 
prácu. 

Spomínané prvé dve skladby 
dokume ntova li kryšta lizáciu 
profilu mladého skladateľa v 
smere svojského neoklasiciz
mu, snažiaceho sa spojiť vý
dobytky minulosti, na jmä tra
dičný formový základ, s ne
konvenčne ponímanou tonali
tou l novšími zvukovými vý· 
bojmi. Bokesa však nemožno 
obviniť z konzervativizmu -
začinal seriálnymi skladbami, z 
ktorých jedna dokonca mala 
zazn ieť na ktorejsi z minu
loročných BHS. Ak sa obt•átil 
k tradičnejšiemu spôsobu vy
jadrovania, určite si uvedomí: 
úskalia zvolenej vývojovej 
cesty, chcel však ostať verný 
sám sebe a komponovať tak 
ako to jeho naturelu vyho · 
vu j e. 

J eho prvá symfónia pokra · 
čuje v tom to trende. Zilťhová · 
va v podstate tr&dičný sonáto
vý cyklický pôdorys s men· 
š!mi modifikáciami: ternatic
ký materiál pomalého úvodu 

L časti sa· opakuje u.prostred 
jej rozvedenie a na konci 
reprízy, triový úsek scherza sa 
vracia i v jeho ďalšom prie
behu, pomalá časť je spojené 
s finálnou v jeden celok. Hyb
ným elementom diela je mo· · 
torický rytmus rýchleho tem
pa; v pomalšich úsekoch, resp. 
v Andante moderato Ili. čas
ti dominujú melodické kontú
ry a pa rameter· farby. Tento 
kontrast je podporený aj in
štrumentáciou - v rýchlych 
tempách značne kom paktnou, 
v pomalších komornou, zame
ranou miestami na soničnosť. 
Celá symfónia je veľmi kon
centrovaná - naprík lad celá 
I. časť je vybudovaná z je
diného nápadu; je;j rozmery sú 
však - vzhl'adom na jeho ne
veľkú výraznosť - predimen
zované. Bokesovi išlo zrejm~> 
o vyvážen ie rozľah losti pos
lednej časti - tá však pô
sobí sviežejšie svojím kon
trastom poma lého a finá lové
ho. veľmi briskného d ielu. 

Mladý skladatel' svojou hl· 
bavosťou a schopnosťou budo
va nia veľkých architektúr z 
malých motivických jad ier pri
pomína Brahmsa; teraz, keď 
začína svo .. i samostatný rozlet, 
mu pr~ .te m. aby húževnatou 
pracou na sebazdokonal'ovan i 
dosiahol čestné miesto v dnes 
už veľkorn orchestri súčasnej 
slovenskej hudobnej tvorby. 

Igor Vajda 

Koncert 

soviets!<ych 
un1elcov 

V rámci osláv Leninovej sto
ročnice vystúpi li 16. aprila v 
Divadelnom štúdiu VŠMU so
vie tski sólisti. Vysoká kvali ta 
interpretačne j školy v ZSSH 
,je všeobecne zmírna - vystu
pujúci umelci ju však potvr
dili iba čiastočne. Iste to za· 
pričin i la men.<;ia skúsenosť po
merne mladých interpretov; na 
vine môže byť aj fyzická in
dispozícia ( tesný sled ko ncer
tov na vid ieku) - čo iste bo
lo dôvoclom k značne pozme
nenej zostave čfsel i účinku
júcich voči pôvodne ohláseneJ. 

Pronram koncertu - lepšie 
povedané kultúr neho pásm<;~ 
(recitácia i ba let) bol vybudo- . 
van'ý z p rednesu kratších ko· 
morných čísel. Huslistka Zarla 
Šichmurdzajeva v skladbách 
Čajkovského. Beethovena, Dvo
ráka a Brahmsa ukázala cit 
pre stvárnenie menších cel
kov - v jej zostave inšpiro
valo k výhrade uvedenie nle 
dosť šťastnej transkripcie zná 
mej Dvorákovej piesne Když ' 
mne stará matka. . . Skvelý 
hlasový fond i technickú pre
cíznosť dokumentovali spevá
ci: sopranistka Adelina Kozlo
va (Smetana, V. Nejedlý, Čaj 
kovskij), a ltistka Tamara Bu
šueva (Grieg. Rachmaninov, 
Bizet) a basist·a Jurij Belo
kripkin (Rossini a ruské !'udo
vé piesne). f<ultú rou pohybu 
a mimikou však dokázali, že 
ich nespornou doménou je 
operné pódium. 

Klaviristka Nely Akopian sa 
predstavila nezvyklým poda
nim Chopinových prelúdif. 
Zvuková robustnosť a dôraz 
na dynamiku však nezatlačill 
do úzadia technickú dokona
losť a tónovú vyp·racovanosť. 
Zo sólistov nesporne najvyššf 
štandard odviedla violončelist
ka Eleonora Kor.basova precr
teným a technicky bezchyb
ným prednesom skladbič iek 
Glazunova a Čajkovského. Spo
ľahlivým výkonom upúta la kla
viristka Svetlana Zvonareva, 
s prevádzajúca sólistov ce lého 
koncertu. - ch-

Dvakrát 
jednoaktovky 

Banskobystrická opera DJGT' 
uviedla dňa 17. aprHa buffo 
operu B. Mat·tinu Dvakrát Ale· 
"ander a Mascagniho Sedliac
ku česť. Trochu nezvyklá kom 
binácia - najmä v súvislosti 
s veris t ickou CAV, ktorá hý · 
va obyčajn P. spájamí s f.eonca· 
va llovými Kom ediantmi. pr i
padne s inou - žánrovo pri· 
buúwu - opprou Výher jed· 
noaktovky B Martinú jP však 
diskutahilný llj sám osebe, 
pretože z 15 scénických diel 
sk ladatel'a - ak už chceme 

osláviť 80. výročie jeho naro
denia - sa snáď nájdu aj die 
la hudobne vzácnejšie než je 
táto "bláznivá fraška", v kto
rej !ba na n iektorých miestach 
prebleskuje typi cká a iskrivo 
čistá hudba skladateľa. Celé 
dielo nie je žánrovo a štýlo
vo jednotné, čo iba podčiar
kuje réžia K. Čillíka, demon -

• Dagmar Rohová a J. Zemkc 
ako Oscar a Armanda ,, 
j ednoaktovke Bohuslava 
Martinú - Dvalcrát Ale
xander. 

Snímka: K. Miklóši 

štrujúceho na scéne okrem 
crazzy comedie aj moralitu o 
manželskej vernosti , vyjadrenú 
najvýsti~nejšie veršami : "Ne
uveď ženu do pokušenia! 
Vtáčaťu zapáči sa zmena a 
slobode sa poteší." K. čillík 
viac podčiarkol práve túto mo
r.a litnú s tránku Martinuovej 
opery. Tým sa mu inscenácia 
rozpadla na nejednotný prúd, 
v ktorom príliš né dramatizo
vanie ruší ľahký šarm fran· 
cúzskeho salónu na prelome 
storočia, v k torom sa dej odo
hráva. · 

Koncepcii režiséra sa pod 
riadlli aj hlavní predstav ite lia , 
a tak na javisku vidime už prí
liš pitoreskné figúrky napr. 
s lúžky Philomény (M. Kal ic· 
ká), dramatickej a neujasne
nej Arm andy, , k torá sa zmie 
ta v akýchsi freudovských vý
čitkách svedom ia (viď snová 
scéna), karikovaného Oscara v 
podani J. Zemku, ako aj veľ
m! autorsky zmätenú figúru 
Alexandra v podani A. Kubíč
ka. Po.:, s peváckej ·Stránke bo· 
lo predstavenje na slušnej 
út~ovnl, pričom zatíjala h lavne 
D. Rohová, ktorá sa pre laďuje 
na mladodramatický odbor, jej 
hlas ziskava zaujímavé zama
tové a vrúcne sfarbenie, vie 
s n!m dokonale narábať a vy
užívať jeho prednosti. Ešte 
vždy je na javisku spevácky 
zauj!mavý aj J. Hadraba, kto
rý tentoraz hrá pomerne sta
tickú postavu ,.muža z por
trétu". Krásne sú hlavne ,ieho 
partie v hlbokých polohách. 
J. Zemko, ktorý by snáď na j
viac zapadol do réžljnej kon
cepcie, ke by bola ponfmaná 
ako fraška, je spol'ahlivý iba 
v stredných polohách, kde sa 
neprejavujú technické nedo
pracovanosti jeho - v pod
state pekné ho , - tenorového 
fondu. M. Kalická, k torá mala 
dosť závažnú úlohu Phi.lomé
ny, pr!liš forsí rovala svoj sil

·ný, no zatial' dynamicky ne
ohebný hlas. Navyše boli ne
vkusné réžijné pokyny, ktoré 
jej pohyb na javisku posúvali 
do polôh skôr naturalizmu ako 
ja~~skovej s kra tky. Najclvil-

. neJSie - speváckym i herec
kým výkonom - pôsobil A. 
Kubíček. Scéna a kostýmy 
P. Herchla nepresahovali zá 
mer r ežiséra a v podstate vy
hovovali téme i historické mu 
zaradeniu opery. 

*** 

S ·napät!m - ale už· viac po 
stránke inscena1:nej ako dra
maturg ickej - bola očakáva
ná premiéra Mascagniho CAV, 
Na rozd iel od nedávnej brnen
ske j inscenácie sa pr íbeh odo
hráva v podstate v tom ob
dobi, do ktorého ho situuje a j 
autor. Nie je tu pohyblivá toč
r'ía, scéna je statická, akoby 
prežiarená horúcim sicílskym 
slnkom. Čiže od lišný režisér
sky pohľad, než je brnenský 
Véžnikov: v Banske j Bystrici 
sa viac pridŕža,júci prostredia 
i historického určenia. K. Cil 
lík ponecháva vyznieť drámu 
hlavne v interpretačnom po
dan! h lavných predstavi tel'ov, 
pričom zborov(! aranžmán .ie 
až p ri veľmi s tatické, čo- je na
pokon charakteristické aj pre 
staršie t•éžijné koncepcie K. 
Čillika. Aske t ická účelná a 
esteticky pôsobi vá scéna P . 
Herchla da la dostatočný pr ies
tor pre akc ie sólistov, ktor! 
prekvapili h lavne hudobným 
naštudovaním. Po prvý raz 
som mala možnosť počuť na 
bystrickom javisku v skutočne 
veľkej úlohe V. Kociana, kto
rý spieval Turidda - i keď 
jeho pekne sfarbený lyr ický 
tenor nie celkom vyhovu je po
žiadavkám sk ladate l'a na ob
sadenie postavy dramatickej-

} im tenorom. Napriek tomu 
Kocian zbytočne svoju posta
vu nedramatizova l, po hlaso
vej stránke čerpal z toho, čo 
mu je dané a tým bol sympa 
ticl<ý. Veľká úvodnii ftria bola 
však nad jeho s ily. Hlavne vo 
výškach bolo citiť únavu, 
mierne lámanie hlasu, ba do
konca aj dyšný tón. Vynahr a
d il si to však v ostatných 
vstupoch, kde bol prekvapu jú
co slušný a ak neodíde - ako 
v poslednej dobe ve l'a spevá 
kov - z tohto divadla, je je
ho vel'kou nádejou. Podobne 
bola vel'kým prekvapením 
M. Harnádková v úlohe San
tuzzy. Nevlád ne veľkým , ale 
zato kul t ivovaným h läsom, pl
ným d ramatizmu a schopnosti 
pracovať v každej dynamickej 
polohe. škoda len, že údajne 
aj táto speváčka má namiere
né preč z Banskej Bystrice. 
(Alebo to nie je pravda~) 
Ste ľan Babjalt ako Alfio od 
viedo l spol'a h livý výkon už aj 
vzhl'adom na ve l'kú preťaže 
nosť, ktorá je na neho daná 
po odchode F. Cabana. (Mi
mochodom prekvapujúcO' 

, vypracovane s pieval š. Babjak. 
o deň neskôt• v Don Carld-• 
soví, kde odpadla aj premiéro
vá nervozita! ) Ak možno nie 
čo väčšie vyčítať tomuto ru 
tinovanému spevákovi, tak sú 
to kfčovite a neotvorené spev
né tóny vo výškach. Ľ. Vysko
čilová, ktorá už roky· tvori 
spoľahlivé zázemie, o aké sa 
v divad le možno vždy oprieť, 
spievala tentoraz vel'mi pek
ne závažnú a na charakter bo
hatú postavu Loty, ktorá jej 
vyhovuje i vášnivým nervom. 
Mladá sólistka DJGT E. Ja
kubcová nemala veľa prileži
tostí v podstate recitatívnych 
partoch Lucie, no dokázala, že 
pri väčšej starostlivosti a 
sústavnej práci na technickej 
kvalite tónu, môže z nej vy
rásť dobrá mezzosopr anistka. 
Predpokladom k tomu je l in 
te ligencia, s akou pristupu je 
k naštudova niu. Sklamaním bol 
tentoraz hlavne mužský zbor 
so svojim plochým zvukom a 
nerovnakými nástupmi. Je to 
škoda, pretože práve ·u zboru 
opery DJGT sme zvyknutí na 
so lídnejšiu prácu. Ser iózne 
viedo l orches te r v oboch ope
rách V. Javora. Skoda. že za -

' t!aľ sú obaja bystrickí diri 
genti odkázanf na výpomoc, 
ktorá síce pomôže. no n ie je 
~tabilným r iešen!m. 

T. Ut·sínyová 

• ~pevohra Státneho divadla v Brne uviedla p "éž.ir Sta•zisla 
oa Fischera a hosťujúceho choreografa l'•wtl '"' ú Pnlcor· 
ného z Prahy premiéru Bernsteinovho muz.tT.·ái<L West Side 
Story. Sn!mka~ R. Sedláček 



Mozog, prsty - či srdce? 

Na margo 
recitálu 
jozefa Bulvu 

Vystúpenia tohoto mimoriad
ne talentovaného klaviristu už 
od jeho š tudents kých cias 
provokovali k d iskusiám a ne
raz i k ostľej výmene názo
rov . Mäl a má ve l'a priaznivcov 
a zástancov, ale i n<>. priateľov 

a odporcov . Hovorí sa, že kde 
vznikaj(! v ho dno teni veľl<é 
rozpory, idP zvyčajne o vý
kon, ktorý nemožno jedno
značne prijať ani zamietnu!:, 
k torý sa "nezmes tí" do bež
ných noriem - proste o or i
ginalitu, svojskosť, alebo ak 
chcete, osobnosť. S koncepciou 
osobnosti možno nesúhlasiť, ale 
nemožno ju in te rpretovi uprie ť. 

Nazdávam sa že to ;je prí
pad Jozefa Bul~ u. 

Spomínam s i, že na diplo
movom koncerte "pu búril'' po
ma lým tempom prvej časti 
Beethovenovej Sonáty Es dur 
op. 27 č. l. Pri obhajobe mu 
to vyčí tal i. Pouvažoval - za
myslel sa - a po ni eko l'kých 
rokoch. pres ne 6. apríla 1970 
v ' Bratis la ve na koncerte z di e! 
L , v. Beethovena hral prvú 
časť tejto sonáty v to m istom 
tempe. To n ie j e náhoda -
to je presvedčenie ! Myslím si, 
že ak ju meclz it,ým hral zo de
sať razy - hral ju vždy v 
tom is tom tern pe. 

Bulva ;je racioná lny typ 
umelca. Die lu sa zmocňuje po 
drob ným prieskumom notové 
ho mäte riúlu, sta rostl ivo u ťor 
movo u anu lýzou. Z týcht0 
aspek tov s lavia s voje koncep· 
cie v sú lade so svojimi klavi
risu:k,ými možnosťa mi. A tie 
sú takme r neohraničené! 

Bul vu hud ba ne uchvac uje, 
neočarúva. Hudba ho zaujíma. 
ľrP lo nPpod lieha n ikdy okam 
žitej inšpi ri1cii, preto sa ne
d~ hudbou ,; trhnú( preto. ,je 
V.f~\y akoby t rochu .. mimo", či 
"!ll.a.d· · tým", alebo ak · chc-ete 
ob .1 ek tí v n y , 

Mys l im si, že presvcdčivýl1l 
dôkazom takéhoto princípu bo
la Jeho interpre tácia Sonáty 

· ~is .mol op~ 27, č. 2. V prve,) 
cast1 m u ISio o o no zv láš tne 
beethovenovs ké vyjadrenie 
,,nap~tia v pokoji", v pokoji 
tvrdo m, kamennom. Tká ju nie 
z "mesačného svitu", ale z 
éistého mramoru , o kto rého 
~rany sa dá aj zraniť. Druhá 
casť bola akousi štúd iou frá 
zovania a le n v trete j sa sem
tam prehna li ťa ž ké mraky 
veštiace búrku. O tom, že 
.,prvá časť je pre j avom očare 
nej ne hy, druhá portrétom 
gra ciôzne.i d evy, záve rečná 
úprimným doznaním l'úbos tné
ho neúspechu s dávkou zlosti 
a stupňovane j bolesti " ( l:lolz
knecht) Bulva nechce n ič ve 
dieť. Je pres vedčený, že dneš-

• ný č l ove k nepotreb{lje obrazy, 
vyznania, výpovede - že v 
dnešne j dobe techniky treba 
v pravý čas pravou si lou udrh!ť 
na pravé mies to. V tom vid! 
dnešok id eá l doko nalosti. 

A predsa ma nad chla inter 
pretácia Sonáty C dur op. 53 
zvanej Valdš týnska. Akoby sa 
bol v tomto diele Bulva "po
zabudo l", vyšiel zo svo je j uli
ty obj ektivity a objavil t ie 
čudné vzťahy zvané hudba a 

·. do ich s luž ieb po ložil svoje ob
divuhodné pian issimá, krehk'é 
pasiEte a perlívé ako z gul'o 
metu prudko vystreľované 

závratné ok távy. 

A nakon iec, v prídavku, s a 
pr.ei:lsa' da l strhnúť, · no ri ie 
hudbou, ale svojimi záz~;"ačný
mi prst ami. Zabudni na · Liszta 
i Mcfista, , na tragiku života 
a smrti a hypno tizovaný svo
jimi neohra ni čenými pohybový
mi 1;chopnosťami fas cinoval 
obecenstvo, k tor é nepríčetne 

tlieskaJ·o. Ja ti ež . . 

Dlho som sí lámala hlavu, 
čo chýba lo tomuto, takmer ne
ľucl s ky dokonalému kl aviristo
vi. My >fí'm,' že vzrušený. pra
videlne · ne pravidelný tep, kto
rého je schop né jedine ľudské 
srdce. 

Anna Kovárová 

K diskusii o s lovenskej vokálnej peda
gogike nás viedla skutočnosť, že úroveň 
výučby a výchovy spevákov u nás nezod
povedá potrebám a nárokom našich oper
ných a spevoherných scén, ani bohatstvu 
na tu rálnych hlasových materiálov, ktoré 
prichádzajú na školy. V diskusii sme už 
uverejnili i hlas aktivneho speváka, altist
ky r.uby Baricovej, dnes odpovedá na na 
še otázky popredný reprezentant soviet
skej vokálnej kultúry, jeden z najvýznam
nejších basistov súčasnosti, národný ume
lec ZSSR Ivan· PetroÝ. 

DISkUSIA, POLEMIKA ... 
e Súhlasíte s názot·om, že záklädom 

sprá v neho technického školenia sp~vákov 
môže byt iba znalosť tradíe ie be l canta, 
že vokálna pedagogika nemôže byť úspeš
ná, ak tieto princípy ne,ovláda a na n~ 
nenadväzuje? 

- Bel canto by malo byť pre každého 
speváka zákonom . . Zvládnutie princípov bel 
canta je zárukou správneho znenia hlasu 
i dlhého ,.speváckeho" života. 

9x 

To znamená, že musí správne určiť hlas 
speváka a náležite oprieť na dýchanie s 
ohľadom na rezonátory (prsné i hlasové) 
vše t ky tóny jeho rozsahu. 

e Máte skúsenosti , že dobrí učite l ia 
drzia svoj " patent" a vedomosti - z kon
kurenčných dôvodov - v tajnosti? 

Mol'.no sú pedagógovia, k torí utajujú 
svoj .,patent", myslím s i však, že keď má 
pedagóg ve ľa dobrých žiakov, z ktorých 
vyrastajú dobrí speváci. môže ho to iba 
ctiť . 

e Zodpovedajú výrazy - "fyzický cit 
tónu" alebo - "te lom ovl·ádať hlas" spe
v llckej terminológii 'i 

Celkom nerozumiem, čo tým myslíte , ale 
každý spevák, ktorý spieva na javisku, ne 
us tále poc i ťuje svoj výkon f yzicky. Na spe
ve sa podieľa celý or ganizmus. 

e V odborných k ruhoch - i v Talian
sku ( na pr . Gia como La u ri - Volpi) - sa 
vzhľadom k súčasnému spevu konš tatuje, 
že sa "veľa spieva a málo cvičí". 

Tút o prax nezdief'am, hoci spevál<, ktorý 
už viac rokov spieva na javisku, nemôže 
pochopítel'ne cvičiť t ol'ko, čo študent. Aj 
tak však nemôže úplne zanechať s tuppice 
a arpeggia - podobne, ako dobrý huslis
ta. 

• Je vám . blízky názor tých teore
tikov a pedagógov, k to rí t vrdiä, že národ
né spevácke školy neexistujú, že princíp 
technického speváckeho tónu je všade rov
na ký, že to, čo je v speve riáľoclné , vzťa

huje sa iba na fonetiku? 

Ivan Petrov e čo by ste poradili v našom úsilí o 
vyššiu úroveň výučby sólového . spevu (a 
pochopitel'ne aj v úsilí o lepšie výsledky)'!. 

Základy technického vyzbro,ienia spevá
ka (mám na mysli klasický spev) sú 
prP všetky národnosti rovnaké. 

veľký výraz - vo frázi i v slove. Nie jP 
preto náhod ou, že vynikajúci talianski s pe
váci, l;torí vyt,•árajú najnáročnejšie posta
vy v operách tzv, svetového r epertoáru, 
nemôžu spievať povedzme Pikovú dámu, 
aiPh o Knieža Igora. 

Pre pozdvihnutie úrovne vokálnej peda
gogiky a speváckeho maj strovstva vo va-. 
šej krajine je podľa môjho názoru potreb-
nA: ' 

a) Vyslať niekol'ko pedagógov na stáž do 
Mi lána. e Sovietske vokálnP umeni ~' jP n<J sve

tovej úrovni. čo. okrem znalos ti a rešpek
tovania "ta lianskej školy", chaľakterizuje 
jeho postup'? 

Naše vokálne umenie je vybudované na 
tej Istej technicke.i základni ako umenie 
talianske, Avšak naša in terpretácia sa 
opiera popritom o niektoré ~ ložky, ktoré 
Talianom chýbajú. Konkrétne - okrem 
technického vfi'deniR hla<u a t(!mperamen tu 
sa v ruskej vokálne j škole uplatňuje i 

e čo poviete na tvrdenie. že bel canto 
patr í minulosti, že moderná, či súčasná 
hudba kladie na speváka vyššie a všestran 
nejšiP. nároky? 

b) Pozvať d voch-troch talianskych pe
dagógov na určitý čas na vaše konzerva
tórium (t. j . konzervatór ium a VŠMU - · 
pozn. BJ). 

c) Taktiež vyslať na stáž do Milána po
s lucháčov s mimoriadnymi hlasovými pred
pokladmi. 
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Ako pre klasiku, tak a j pre súčasné vo 
kálnfi' kompozície je bel can to základ zá 
kladov. 

Kontakt s kolískou technického spevu -
s Talianskom - je nevyhnutný. 

e čo je najdôležitejšou vlastnosťou tlob 
reho učitel'a spevu ? 

Dobrý pedagóg musí mať citlivé "ucho". Rozhovor pripravili: sm - bj 

Pre tože Bee tlwve·nova tvo rbo pp! husle · ( 10 soná t, 2 r o
rnu n<'P, Konce rt L> dur a ·1 ľOjl\oncPrL C d ur) neobstl

huje nic z pagun in iovske.i exkluzfvne,i virtuoz ity, interpret 
musí naozaj m inimom tónov vy,iacl ťi t mä ximum hudby, 
vyrovnäť rozpor medzi hlbknu výraw a šírkou obsahu apli
lwvaf vseolmc nf: intm·prP. tai':n é zit~čHly na svo jrázny, od 
'ostätných oclli s ný ZJélV vieil ens l\úlm gím in. Od vznilm 
llus úlVé lw l<o twnr lu D d Lll' np 6 l I> Hl06 H prv ých tr och 
somit op. 12 na l~tJ ncí Hl sl omcia IIJ{t nw dosi<H~ ll JÚC i časový 
ods t up, takže môZenHJ lw vorí f o 'i pr~ ci fi !;ácii beethove .. 
no vsl<e j ín le rprl'!l,íci e aj o Jel histOl' irkom pro file. Beetho
venllvsk~ inte J' pretéll; ný slý l innug un1va li , t;po luvytvfu:ali 
a zdolmtw l'o val 1 majstri !Ju~ ľo ve j hry I. Scíwppa nzig , F. 
Clement, L. ľumassini, P. Paillnt, H. Vienxtemps , D. Alard, 
J. Joachim, B. Hubermann, F . Ondríček , J. Kubelík, K. HoH
mann, l Knr.íau , ]. Suk. zn sovietsl;ych lwnceeln ých umel
cqv r. 01~lra1;h , L. Knga1~ il ~P I ;í (l lrq<h la tľals i r; l J. 

_ &,, OVlf~l SI<fJ Ílt( t{i'{li'Hii·l<' l l f ! .U ill<<~!lt·J. llilci VÍ iJZé!IO l tii SlÚVL1 ll . 
.. ,;, ' tratl ic iu llusrnvej llry J'til fll<lslwvs lmm konze rvatól'lll ' 

v m i ľlll'iom sl ot'O<~ f: ziilliad y l< l ll t!ŠI:ilélllt.ľrm:voju tu k lá do l 
,;es l<ý emu~ranl F. Lnuh <l :nliC1 za, J. lli'ím:'llý. l<etľ sa však 
roku 1929 odessl<ý roclfli< David Oist rach predstavil po 
prvý ra z nwskovskP.m u publik ti r:elnve1~em ý n1 J'BCilálom, 
bolo hnecľ zjavné, že osohnos ť m l čidého vi r tuóza je prí
s ľubom závt:a lne vysol1ých cieľov, a žr-1 sa aj hlási o zú
Vél ž.n(! slovo P. S Stolifn·skeho učebný systém. Dnes už 
rná D. Oistrar:h vyše šesldesiat rokov, ved ie kated ru husľo
veJ !n·y nH muskovs lwm lwnu1rvn róriu a svojím inte rp re
lä ť: ným UlllfJitl m i výchovou žiakov näm napovedá, a ké ty
pické i l indiv icl uólne znaky mú sovi e l~ lle interp i.'Btačné 
umenie· neohiuhuje an i. exa ltáciu ani p ree xponovan'Ý dra· 
mčilicl<ý dynam izm us výrazu, neinklinuje ani k príl iš sub· 
jekl1v ís li cl<ému, lyrickP.m u " preživantu" diela. " Naše inter
pretačné unJenie", vrH vl Olstrach, ,. spnčíva na dobrom vku
se, na zdravom cite, na uchopení diela v p lnej jeho štruk
túre, celistvosti pri filigrantskom dotvorení detailov" • 

A l\é uetele uplatiiuje Oistrach pri interp retácii 11usrovej 
s l<ladby nčl.jzávažnejšej, Koncertu D dur, diela jedno

značmJj výrazovej jednoty, vyro vnanosti prvkov klasických 
s roman tický mi ? Rozhodne zrete le techn icl;é a expr esívne. 
R. Pečman v podnetnej štúdii, uverejnenej v Ceskosloven
skej beethoveniáne (1963 , č l ) porovnáva Kulenkampfovu, 
Schneiderhanovu , Sukovu a Oistrachovu interpretáciu Kon
certu D dur na základe gramofónove j nallrávl' Y a dochádza 
k záveru : Oistrach h rá Beethovena v štý le veľkých sy mfo
nických a koncertantných skladieb 19. ~toročia, výdatne 
uplatňuje národné ruské hľadisko, zdôrazľíuje melodič nosť, 
dovoľuj e s i akcenty vypäto pateticl'é a rubátovosť v tem
pách , bohato využiva dynamické zlomy a crescenclovú dy
namiku, hrá s vrelým appasionatom atc!'., tal>že Beethoven 
tu vyznieva značne romanticky, vypäto a nadnesene. To 
nie s ú nega tíva, a le príklad tvorivej interpretačnej indi
vidua lity a urputného úsilia sovietsl1eho interpretačného 
umenia vyrovnať sa s odll:azom veľl1ého viedenského kla
s ika. Nahrávka W. Kulenkampfa v porovnaní s hrou D. 
Oistracha vyznieva puristicky a podanie J. Suka, taktiež 
pŕotitradičné a komornej!iie, hreje a h ladká nehou takmer 
zmyse lnou. 

* * * 
N ie mene j by bola zaujlmavá lwnfrontácl.a interpre tácie 

10 sonát L. Beethovena v podan! Davida Oistracha a 
jeho syna Igora, L. Kogana, F. Kre islera, F', Hoffmanna, 
Menubina, Szerynga, Plocka a napr. i nášho T. Gašparko. 
Autor č l ánku počas s vojho pobytu na pôde moslw vs l1ých 
hudobných učilíš ť prediskutovával nejeden detčiil bee tho
venovskej interpretácie, no znamenitý odborní!\ J, SOI'Ol\er, 
au tor dizertác ie "Skripičnyj e sonaty Beetchovcna" (1954 ) 
okrem A. Plocl1a nepoznal iných českých hus listov a ani 
osta'tným teoretikom a interprétom sovie tk ym nebola vtedy 
znáina znamenitá g ramofónová nflh rávka všetký ch sonát 
Jozefom Sukom a J. Pá lenfčkom pri k lavíri. Obrúbenou 
skladbou D Oistracha je p rvá Beethovenova sonáta D du r : 
na svojich rec itáloch ju často h 1·áva l oko prvé i~islo , él cial 
jej výraz, ako keby išlo o h udbu .1 9. storoč ia a s ldacl a 
teľovo dielo skôr z pozdne;j ako ranej petiócly. 

Prekrásnu Uistrachova nahrávi\A 1. s nnáty a mol s Ida 
vírnym spr ievodbm L. Oborína znamená int enzivm: 

prifnutie l< romantic l1e j vý razovosti il me novi tf! v l . a 3 
čast! skladby obaja u melc i akcen tu jú tJeel hove nnvs!; ý výra"
hrdinsky. Husľového pedagóga alebo interprétil ll •Hln ZHu jí · 
mať nejeden detail: že napr. Men uhin spomaru1e záver po-

slednej časti a dáva j!:)j výraz tragicl1ý, že ved ľajšiu tému 
l. časti son<'Hy h rá Oistrach na jeden ťah a čo najviac 
nôt na jednej strumJ, že pri 2. časti rešpektuje sk laclate
ľovo označenie tempa Allegretto a hrá tu pomerne živo, 
že i Schneiderhan chápe 2. časť ako bezstarostný žar t, že 
vo finá le osminové noty hrá zväčša širol<ým ťahom détaché 

· atď. Por ovnani by sa našlo nfldmieru. mnoho. 

*' * * .,. 
Prvú časť ,.Jarnej sonáty" op. 24 h rá Oistr ach rýchlej-' · 

ším tempom alw W. Schneide rll an: expozfcia u O!stra· 
cha trvá 2 min úty 15 se l\úncl, u rakúske ho virtuóza . 2 min. 
25 sek; tiež časová dl žka hraného scherza je odHšná: 
1 min. 7 sekúnd - l min . 20 sekúnd. Kreislerovo poda
nie prve j (~asti p ia te j sonáty znie mužne, Men uhinovo ly· · 
ricky spevne, Oistrachovo lyr icky, h rej ivo, optimis
t icky iskrivo, mlad istvo. U druhej časti I<reisle·r 
značne zatlačuj e do pozadia klavírny sprievod-, · ho
cl i letmý pohľad na faktúr u presvedčuje, že ttr · 
má iniciat!vu predovšetkým k lavlr. Niekedy h uslis ta lHIOZflj 
"cloplati" na s ugestívny výkon sprevádzača, ale u Oistracha 
je tu všetlm vyvážené. Finále v podan! Oist rac ha znie sviž· 
ne, energic ky a radostne. V h lavnej t éme ťahá mäkkým 
clétaché a v ne jednom smykovom detaile sa značne líši od 
interpret ácie tejto sonáty A. Placka. Ale i tak nahrávka 
Plockova s J. Pálenfč lwm sí ziska la v ZSSR dostačujúc i 
rešpek t. 

* * * 
Pokiaľ ide o 8. sonátu, z prveJ časti Oistrach vyčar! 

scherzu, d ruhú časť postav{ a ko výrazový vrchol a trete j 
časti clá šv itJ krátkeho, strmého ep ilógu. Veľkosť hus listov 
sa dosr čas1o meria l1valitou a koncepciou in terpretácie 
9. soná ty, uazý vanej Kreutzerova, Pre prvú časť Olstr ach 
volf rozhodne pomalšie tempo, ak tu má me na mysli úvod, 
než nap r Po lial; in - ako by tu mal znieť dobre vyladený 
't.hor. Pa lom nasleduJe ene rgický a ši roký príval hudby, v 
ktprnlll Ois trach použije na jprv ostré ťah y s láči ka, aby od 
45 . ta l1tu prešiel k tahom šil•okým; vedľajšej téme 1. časti 
.dal. odtieil. zádumčivosti , hrajfic Ju poloh·lasno, p iano. Vo 

' (Dokončenie na 8. str.) 
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• ~kupina Gattch, o ktorej pUeme v članku . Sn!mka: Peter P rocházka 

NAŠE SKUPINY A SVETOVA BEATOVA AVANTGARDA 

Ambiciózni GATT CH 
Pri pohľade na cesty svetovej (a do 

značnej miery l našej) beat m~sic sa 
n ám ukazuje očividná paralela s vývino
vými zákonltosfaml doterajšej hudby 
vôbec. Zatiaľ, čo v oblasti tzv. vážnej 
hudby prebiehal vývoj po stáročia, v 
beate s ú štýlové premeny mnohokrát 
zhustené, Je to pochoplterné, ved' pop
m usic je oblasť nepomerne mladšia, vla
že sa prakticky Iba na XX. storočie a 
bea t music Iba na posledné desaťročie. 
Vzhľadom na množstvo štýlových tren
dov, ktoré beat music doteraz evoko
vala, sa táto hudba l v takom krátkom 
čase dopracovala k dnešnému stavu pri
r odzeným hudobným vývojom. Na jej 
úplné začiatky možno v hudobne.! his
tórii nájsť paralelu v ranorenesančnom 
s vetskom umenf trubadúrov, truvérov čl 
minnesengrov. Vývoj beatu potom pre
chádzal cez zjavné spojitosti s baro
kom l klasicizmom (tieto zmeny mož
no pozorovať na .1ednotllvých LP Beat
les ) k romantizmu XIX. storočia. Mr:~ohé .. 
kompozlcle skuptn · l'he Who, Hollies; 
alebo Beach Boys prlpomtnajO harmo
nickou bohatosťou neskorý romantiz
mus, ba navy!le svojou výraznou zvu
kovou farebnosťou l hudbu lmpreslonlz• 
mu. Tu sa už beat muste začfna dostá
vať do sféry avantgardných tendenclf 
hudby XX. storočia. Nastupuje súčasné, 
progresfvne obdobie beatu, reprezento
vané skupinami, ktorých profesionálny 
prfstup je nesporný. z týchto skupfn 
spomeniem napr.; Motbers of Inven
tlons, Arthur Brown, l'he Nice, Jebtro 
Tull, naše Collegium Musicum alebo por
skO skupinu Quorum a Iné, ktoré rozbili 
doterajšie pop-tendencie a postavili 
s voju hudobnú reč na syntéze vážnej 
hudby a v neposlednom rade l avant
gardného džezu. Mám teda na mys li 
predovšetkým štýlové trendy označo
vané všeobecne ako underground a 
jazzbeat. V skutočnosti však ťažko nájs( 
medzi oboma smermi hranicu, nakoľko 
vyššie uvedené znaky sa viažu k u kaž
dému z nich. V tejto sOvislosti treba 
zdôrazniť veľký a blahodarný vplyv, 
ktorý má na sačasný beat džezová 
avantgarda. Zlúčenie džezového zvuku 
s progresfvnyml vymoženosťami hudby 
XX. storočia nastalo už skOr. Teda f 
zásluhou džezu dospela beat music ku 
synte tickému ponfmanlu doterajšieh hu
dobných výdobytkov. 

·Za týchto podmienok vzniká dnes l v 
socialis tických štátoch rad kvalitných 
beatových telies. Bratislavská skupina 
Collegium Musicum, o ktorej som pfsal 
v jednom z minulých člslel, má už dnes 
svoje m iesto v sve tovej avantgarde. V 
službách progresu s toja l ďalšie naše 
skupiny, The Progres Organisations z 

Brna alebo bratislavsk! Meditating Four. 
Medzi tieto skupiny sa svojim celo

večerným koncertom (17. IV. 1970) za
radila l novozámocko-bratislavská sku
pina GATTCH. Názov GATTCH skrýva 
v sebe Iniciálky krstných mien piatich 
výborných hudobnlkov. Dvaja z nich, 
klavi rista All Beladič 8 basgitaris ta T6-
no Lančarič študuj tí na Konzervatóriu, 
buben!k Juraj štefula je poslucháčom 
VSMU a ďalši dvaja Karol Slanina 8 
TomU Redey navštevuj1l SVSľ. Popri 
dokonalom ovládanl nástrojov (pozoru
hodn.~ bol predovšetkým výkon bubenl
ka Stefulu) all tiež všetci vynikajúcimi 
voka llstaml. Ich vokálny výkon stojf 
za osobttnll zmlenku. Kompoztcle sku
piny sú zväčša koncipované pre štvor
až päťhlasný spev, pričom každý z hla
sov .1e vedený samostatnou melodickou 
llnlou vychádzajtícou z Ich zložitého a 
veľmi zauj!m avého harmonického proce
su. V Ich hud bl'! poč11jeme časté modu
lácie vyOsťujúce ni~kedy až do atona
lity, Inokedy zase siP.d y wapnProvských 
mlmotonálnych akordov, ktoré dodáva
jO Ich skladbám ve ľmi široklí a iogickl1 
lfnlu. Všetky tieto výrazové prostriedky 
sil schopn! Interpretovať nielen lnštt·u
mentálne, ale l vokálne, čo je u nás 
doteraz rozhodne zriedkavosťou. Svoje 
vokálne kvality demonštrujt1 najmä na 
harmonicky bohato rozvinutej kompozl
cll Ked' sl ma už opustila. Kompozične 
na.Jvyššfe však 'stoji niekorkominútová 
Fllga, v ktoreJ nájdeme všetko, čo zod
povedá avantgardnému ponlmanru bea
tovej hudby. Táto skladba ,je i štýlove 
najčistejšia. Každej ich kompozfcll však 
tOto štýlovú čistotu, žiaľ, pr iplsat ne
možno. Skoda, že prvé takty niektorých 
skladieb majt1 neš týlový pop-charakter, 
vytlsťujúcl v ďalšom procese do džezu 
a končiaci v und ergroundovom ladenf. 
Nie je to však chyba neodstrániteľné, 
najmä nie u takých výborných muzi
kantov. Možno to vysvetliť doterajšfml 
malými skťlsenosťaml (skupina jestvu
je Iba niekoľko mesiacov) a v neposled
nom rade l spontánnym prlstupom k 
Ich bohatej hudobnej Invencii. Vefml 
zaujfmavým prvkom v produkcii 
GATTCH je využitie rytmiky ako for
motvorného činiteľa. 

V skupine GATTCH máme teda ďalšie 
teleso, s ktorým treba rátať ako so 
zložkou nášho hudobného diania. 

Tak Isto cela oblasť súčasnej beato
vej hudby z hľadiska jej doterajšieh 
vývinových zákonitos tf, ktorým i sa do
pracovala ku dnešnej životaschopnej po
dobe (podobne ako džez), t reba chápať 
ako rovnocennú a trvalú zložku hodnOt, 
ktoré vytvorlla hudobná kult1lra XX. 
storočia. J tin Kovár 

Zomrel MUDr. jaroslav Laifer 
Jedna 7. mnohostrunných postáv nášho života - lekár, hudobník, aut or popu

lárnych s lovenských plesní, vyhfadávaný aranžér, profesionál s lovenskej po
pulárnej hudby v tom najlepšom zmysle slova. 

Práca podpísaná dr. Lalferom znamenala vždy záruku Is toty: čl už jeho 
činnosť v bratislavskej Tatr a revue, ako vedúceho súboru, spolupráca s bra
tislavským rozhlasom, televlzlou, práca na scénických a filmových hudbách 
(Strieborné nymfa roku 1965 za hudbu k Wmu Konečná stanica - rytmus) . 
Medzi jeho pos ledné výrazné llspechy patri rad slovenských hltov . . . Sedem 
čia r, Piesočné bodiny, lýrové pleseň Daj povel: Pár!, aranžmán LP platne Mar
cely Laiferovej pre orchester Karla Vlacha. Pre kolegov bol Istotou jeho odbor · 
ný a seriózny prístup k problémom sto venskej populárne j hudby, angažovanie 
c;a za jej problémy. 

Dr. Jaroslav Lalfer vo veku ityrldsať rokov dňa 23. a pril a ·odišiel zo scény 
slovens kej populárnej hudby. Odchádza ako výrazný spolutvorca jej najlepšieh 
a najdokonalej ifch stránok. 

\ 

Jifí štidroň 
Pôsobi trochu romanticky a zasnene, 

no Ide o speváka veľmi pracovitého a 
ctižiadostivého. Jeho hviezda nevyšla 
náhodou a za noc. Ak sa stáva Jifi 
štedrc-~ň veľkým spevllkom našej pop
music, nie je to Jen vďaka stá leho an~ 
gažmán v skupinP. Sodoma Gomora a 
spolupráci s orchestrom Václava Za
hradnlka, ale predovšt'!tkým vďaka d lho
ročnej vytrvalej e~ráci . 

. . . ťdko predplsať recept na 
Ospech. Mne sa to ešte nepodarilo. Spe
vák mus[ mať .,!!láger". ť!o sa bude 
páčiť - to je nevypočltateľné. Veľa zá
lež{ na publicite pesničky a od toho, 
ako táto vpadne do momentálnej nála
dy poslucháčov .. . 

Jli'f pochádza z rodiny moravských 
muzikantov. Jeho otec hrá na husle a 
bol výborným violistom. Teraz prednáša 
na krom~f'fbkom konzervatóriu. Jeho 
syn 5tudoval herectvo na brnenskej 
JAMU. 

- • . . som spokojný a vyrovnaný člo
vek. MOj sťikromný život a povolanie 
sa neustále prelfnajd. Počas svojej spe
vácke.! cesty som orutoval len tofko, čo 
by som oľutoval aj vtedy, keby som 
mal tlplne Iné povolanie. Celý rad vec! 
sa ml podaril - ani som s tým nepo· 
čltal. Som totiž od prfrody pesimista . 
NaJväčši Ospech? 2e dokážem s pie
vať .. . 

Po !ltúdlách na JAMU vystupoval ako 
herec v kabarete Večernl Brno, spieval 

Poľská 
, 
era 
big·· 
be atu 

Sn!mka: P. Khol 

s rôznymi skupinami, tiež s orchestrom 
G. Broma. Externe spolupracoval s roz• 
hlasom, v roku 1967 spieval krátko li 
Apollom a do septembra 1969 s orches• 
trom K. Vlacha. Pesničky Jli:'!ho štlid
roňa (Llný pán, D~šť, Silá Utost a ďal• 
š le) majú všetky znaky veľkých piesnl 
a možno z nich tušiť, že hviezda tohto 
s peváka bude mat trvalú žiaru. 

L. SfeberovA 

·Hovori ·" 
wmozog Skafdot 
Andrzej Zlellnski l Skupina SKALD6V, ako j u predstavuje časopis Pano-4 

rama p6lnocy 

- Big-beat u! volie! do každodenné
ho života ľudl. Zvykli sf, už lch neio· 
kuje a nevyvoláva hyst6rlu. ľ.udla ho 
zač!najtl prežlvať vmltorne. Kedysi, a 
nie je to e5te dávno, púšťali sa do 
blg-beatu tba amatéri. Najmä v Pofsku. 
Boli to sťibory quast rock-and-rollového 
štandardu, ktoré robili predovšetkým 
hluk a nie muziku, aspoň nie dobrú 
muziku. Tie i!asy nerobili blg-beatu 
najlepšiu reklamu. Vtedy sa dalo hovo
riť o .,móde" big-beatu, kým dnes u! 
môžeme hovoriť o jeho mieste v his
tórii hudby. Pretole beat je hudba ty· 
pleká pre nelu dobu. Je synt6zou, sce· 
lenfm. splynutlm predbeatových smerov. 
V big- beatových skladbAch mozno nAjsť 
fragmenty renesančnej hudby, prvky 
free-jazzu a pod. Teda nie móda, ale 
smer, uznaný za sOčasnd etapu hudby. 
ť!i je poľský beat avantgardný a mo
derný? To sO dva rôzne pojmy. Akiste, 
poľský beat kráča poklaf je len možné 
sOčasne so svetovou m6dou, to jest so 
smermi rozvoja beatu. O avantgarde 
sa však hovoriť ned6. Avantgarda spo
čfva predovšetkým v tom, že sa o beat 
zaujlmajtl a riadia ho dokonali hudob
nfcl a v dlsponovanl najdokonalejšou 
technikou. 

Na poslednom festlväle v Sopotách 
priš il -sme na pódium s prastarými za
rfadenfamf, takže o ozajstnom úspechu 
nemohlo byt ani reči. Preto doplňeme 
naše nástroje a technické zariadenia 
kde ten môžeme. 

Nál beat vyrAstal v klíme poľskej 
hudby. Pred nami u! nejeden s1lbor 
uvádzal do svojich skladieb ľudové té· 
my. Robili to prosto tak, že hrali určitú 
melódiu v beatovom rytme. Tak to 
ostat ne robia podnes niektoré poľské 
súbory. My, Skaldovla, sme mali Iné 
amblcle a InO koncepciu. Ja som sl 
napriklad v~!mol, :Ze z porskej rudovej 
hudby je beatu najbllžšle goralský tol

. klór. Má zaujfmavtl ilkA lu, prostú. jasnú 
rv~mirk11 akť'A n táclu. Preto sa jeho klf· 

ma objavuje v mnohých mojich skla4· 
bách. Neboli to však nikdy .,frázy" pre~ 
nesené do rytmu blg- beatu. . · 

No poľský beat - to nie je Iba sia
hante k ľudovým mot!vom. Je to hudbí!, 
ktorá všeobecne povedané, vyrástla na 
našej pôde, nech by nadväzovala na go
tiku alebo baroko. 
Mňa - od tých čias, čo som sa pus

t il do skladania - fascinuje baroková 
hudba. Je to hudba expreslvna, logické, 
s dokonalou formou a stavbou. Možno 
ju podrobne rozanalyzovať a všetko v 
nej vysvetliť. Ale aj bez analýzy pô· 
sobi dokonalým dojmom. 

Baroková hudba je . .. swingová. Bach 
v štýle swingu? Nie náhodou sa v tom· 
to rytme uvádza li práve jeho skladby. 
Aj ja najradšej s iaham po barokovej 
hudbe. 

Teda aj folklór, aj baroková hudba 
l vera Iných zdrojov môžu byť pod· 
ne tom Invencie. Pretože big -beat, ako 
som už povedal, .ie syntézou, s plynut!m 
mnohých smerov. Pridržiavať sa jedné· 
ho štýlu, čohosi, čo niektor! pokladajll 
za .. vlastný smer", bolo by nepochope· 
ním a regresom. Naše prvé nahrávky 
s1l Iné ako dnešné. Nepokladám ich za 
zlé, vyštartovali sme s ťažkým reper· 
toárom a možno sme ho nedokázali do· 
konale muzikálne zaregistrovať. Náš vý
voj však nespočlval v ,.predávanf" toho 
istého iba v trochu Inom aranžmán a 
zmenených proporciách. 

A pleseň? Jej rozvoj prebieha ned· 
vis ie od beatu, čo neznačí, že by s 
ním nesúvlsel. Je potrebná ako krém 
na holenie a my sme sl to pri stavan! 
našich plánov dobre uvedom!ll. Našou 
najnovšou skladbou je Závej na Tuwl· 
nove slová, s prvkami klas ickej sona• 
tiny. Chceme skladať me lódie prl jem
né pre s luch s trochu rarinovanejšlm 
aranžmá n. Vtedy bude mať pieseň podľa 
nášho názoru šance na dlhši život . 

Prel. H. L. 

Tre tiu, záverečnO časť ätddie Igora Wasserbergera Obchod a populárna hudba 
prinesieme v naaledujdcom čfslo. 



· Niečo sa 

Keď som sa vybral v aprílovej sne
h•we,j ťLI.)avlci do Domu osvety Brati
slava-Nové mesto s pozvánkou na ga
laknncet•t absolventov Il. ročníka štú
dia .tanečného spevu, šiel som tam s 
ú_mys!om dať typ pre doteraz sladko 
Bp!acich talent-scoutov slovenskej 
p_op-music. V programe čítame slová 
viac ako nad ne se né o tom. že o ch vil' u 
vybuchne ohňostro.i výslectkov dvojroč
ného štúdia tanečného spevu. Výbuch 
však nastal ešte skôr. Postara! sa o to 
člen Novej scény pán Anton B.aláž, 
ktorý vystúpil v ú lohe quasi speakra 
g_ala koncertu. Dopúšťa! sa takých chýb, 
ktoré sl profesionál v žiadnom prípa
de nemôže, alebo nemal by si dovoliť. 
Jeho úvodný príhovor bol preplnený ja
zykovými chybami. Okrem toho si mys
lím, že konferenciér takéhoto programu 
nemôže v žiadnom prípade použiť ter
mln pop-muzika, n,amiesto bežného a 
zaužívaného spojenia pop-music. Spe
váci by mali byť vďacnf pánovi a nie 
pánu Turbovi, taktiež v Detve sa po
riadajll súťaže, resp. sllťaž Detvianskej 
ruže a nie ruži. Popri "perfektných" 
znalostiach slovenčiny demonštroval pán 
Baláž svoje rozsiahle znalosti našej hu
dobne,j scény, a tak sa dozvedáme o 
nespočetnom množstve známych hitpa
rád na Slovensku. 

K celkovej dramaturgii gala koncertu: 
dramaturgickým omylom bolo medley, 
alebo zmes pesničiek a poézie, ktorá do 
rámca gala koncertu nebola správne vo
lená a narušovala gradáciu už aj tak 
dosť problematickej show. Moje pred
stavy o rozprlldenl záujmu potentátov 
slovenskej populárnej hudby o nové 
tváre, ktoré by sa mohli dostať na ,vý
s!nle <:áujmu poslucháčstva, .bol! pod · 
bodom mrazu už po vystúpe(1í prvých 
š tyroch adeptov. Ich pro~ukcie boli 
sprevádzané neschopnosťou zvládnuť 
zvolený repertoár a lntônačnými chyba
ml, ku k torým prispela veľkou mierou 
aj vyložene zle sprevádzajúca kapela. 
Popr! nedostatočnej rutine pri práci s 
ni!kt•ofónom, ktora možno ešte prepáčiť, 
bo\ kameň úrazu v zlom výbere skla
dieb. Je priam zarážajúce, prečo s l za·~ 
člnajťlci speváci zaradili do repertoát·u 
hlty známych spevákov - zákonite sa 
potom nájde aj najmenšia chybička v 
Ich prednese. Polovica interpretovaných 
sklad ieb bola z českej autorske j ku
chyne a zvládnutie českých textov vô
bec nemožno chváliť. 
~ V najlepšom svetle sa predstavi'i<.i. · ' 
~ra~ultačovičová.- -Je· -ce!kol'l'f"· dobrťrtt:"'~ ..,. 
~Člnajúcou speváČkou a po malom vy- : .. 
pi'anenl jej štýlu budeme možno ešte 
o · nej počuť. Z ďalšieh absolventov by 
S()fil ·sa chcel zmieniť ešte o dvoch spe7 
vákoch. Juraj l(arolčik si veľmi nevhod-
ne zvolil skladbu k svojim hlasovým 
schopnostiam, keď napriklad namiesto 
piesne Haló deťátko by mu Niac vyho
vovala oblasť pesničiek . P e tŕ a Spálené-
ho. Július Sekereš aj napriek hlasovým 
kvalitám nezvládol pieseň z reper toáru 
špičkového speváka - spieval skladbu 
'známu z podania Karla Gotta Láska 
bláznivá. 

A nakoniec bonbón. Veľmi milým pre
kvapen!m bolo vystúpenie viťazky súťa 
ze Hviezda Bratislavy 1969 Marty Rez
koptovej. Vyst\í.pila ako hosť a plne 
uspokojila. So zmiešan ými pocitmi som 
sa pozeral, ako s l sadá za organ a na
stavuje sí mikrofón. Pomyslel som s i: 
slovenský Udo JUrgens v ženskom vy
dan!. čo to as! bude za zázrak? ! Všetka 
Irónia ma opus tila, a Marta mi doslova 
vyrazila dych; keď začala spi evať Sum
mert ime od Georga Gerschwina. Bolo to 
s trhujúce a so spoko,jný m s vedom!m 
prehlasujem, že nám rasti e ojedine lá a 
výrazove už skoro hotová šanzonlerka. 
Druhou piesňou bo la ukraji ns ká ľudová 
Hraj ci gáň, s nemecký m t extom a v 
aranžmán Gilberta Bécauda. Na záver 
po veľkom aplauze zaspievala skladbu 
Amore. Ostáva t eraz na zodpovedných 
pracovnikoch, aby sa ujali tejto talen
tovanej speváčky a nenechali si ju "vy
fťiknuť" českými producentmi a mana
žérmi. 

Na zhrnutie celej show mi os táva iba 
pär s lov. Show nesplnila účel predstaviť 
už "hotových" spevákov a aj vďaka ne

. schopnej dramaturgii sa s taJa bezvý
raznou prehl!adkou zač!na,jťicfch inter
pretov. I<onč!m slovami z programového 
dvojhárku: . .. a pred tvojimi očami sa 
rozsype široká paleta budúcich hviez
dičiek a možno neskôr i hviezd na nebi 
nR šej pop-music .. . 

Hozhodne s a niečo rozsypalo. Ale o 
tom, či to budú hviezdičky, sa dá na 
teraz veľm! s ilno pochybovať. 

Fero Hora 

Z obsahu 10. ·čísla 
Hudobná publicistika v televízii e Anketa 
o problémoch poslucháčskeho zázemia na slo
venskom vidieku e Andrej Kucharský o svo
kl or§cl a názoroch na nemeckú opernťi krl 
tllw e Varläcie na tému Kreutzerova sonáta 
e <; Karolom Elbertom o generačnej otázke 
v· populárnej hudbe e l-Ios tia Bratislavskej 
lýry e Obchod a populárna hudba - III. časť 

Pr'ed niekoľkým! dňami sa objavila na našom gramofónovom trhu séria no
vých singlov SUPRAPHONU zo· súťaže VYBERTE SI PESNIČKU a z MALEJ TE
LEV(ZNEJ HIT PAH4DY, Vkusné obaly (u singlov až na európskej úrovni) hneď 
vzbudia pozornosť. najmä ak .: sú označené ako novinky. Žiaľ, táto radosť je 
predčasná, ak si uvedomíme, že sú to piesne 7- 8. kola súťaže Vyberte si pesnič
ku, teda, že vychádzajú v čase, keď sa skončilo už 9. kolo tejto súťaže. O nič 
lepšie to nie je ani s televíznymi hitmi Ten konik slncový, Prímabalerína a Ten 
môj papa, ktoré patria vlastne už minulosti. Hlavne dnes, keď všetci dobre vie
me, akú životnosť majú skladby v oblasti pop-music, akú lehotu im dáva cel
kový trend tohoto žánru vo svete ... Nijako tým nechceme krivdiť vydavateľ
~tvu SUPHAPHON a upierať mu snahu o aktuálnosť. Koniec-koncov poznáme 
rôzne ťažkosti s lisovaním i tlačiarňou, ale napriek tomu je to trochu prehnané 
oneskorenie. Skôr, než sa podrobnejšie pristavíme u jednotlivých titulov, ešte 
Jedna poznámka: nevieme, či aj na samotných výliskoch dochádza k "prekle
pom" (aj na to je predsa kont.rola), ale pôsobí nanajvýš trápne, ak skladateľ 
GORDY (Ten môj papa) je uvedený ako GORBY, <ľalej autor SAVIO (Ten koník 
slncový) ako SARIO a podobnP. V zahraničí by to vyvolalo iste veľký ohlas. 
Zaujímavým pokusom o originalitu je aj "českoslovenčina", na etiketách, Polo
vica údajov slovensky - a polovica česky. O ďalších nepresnostlach (nesprávne 
uvedený textár) sa už nejdeme zmieiíovať. ale radšej poodhalíme rúško . nad 
jednotlivými skladbami. 

"NOVINKY" ZO SUPRAPHONU 
MODRÝ DEŇ (Hammond - P. Petiš

ka) - je známy hit, kto t·ý preslávil 
Leapy Lee. Supraphon ho ponúka v in
terpretácií Viliama Csinu - mladého 
speváka VUS-u v Bratislave. Je to ne
náročný. melodický beat, s · pomerne 
pt•ecfznou prácou orchestra. · Niektoré 
pasáže však postrádajú aranžérske ná 
pady originálnej nahrávky Little Ar
rows. 

MÁ M RÁD HRDZAVf: VLASY (A. Bre
zovský - 8. Droppa). Taký názov má 
typicky slovenská vec, ako na m!eru 
šitá pre Viliama Csinu. Jednoduchý, ale 
hodnotný text Borisa Droppu ·veľmi dob
re vystihol atmosféru hudby. Skladba 
však neprekračuje domáci priemer. 

PRIMABALERINA (H. Buck L 
úradníček) je skladba dostatočne zná
ma z rozhlasu i televizie Hit parády a 
patrí k veľkým úspechom Aleny Tichej. 

J ej decentný, jemný prejav si iste na
šiel vel'a priaznivcov. 

VÝLETY DO OBLAKOV (I. Horváth-
I. úradníček) tvoria druhú stranu tejto 
platne. Je to medium beat, charakteris
tický pre autora, ktorý patrí medzi po
predných s lovenských skladateľov a kto
rý je dirigentom TOčRu v Bratislave. 
Vyznačuje sa profesionalitou a zaují
mavou i keď jednÓduchou kompozičnou 
výstavbou. V plnej miere vyhovuje, in
terpre t ke Alene Tichej. 

TEN KONIK SLNCOVÝ (Savio - Ka
zík) je typicky talianska zvláštnosť s 
bohatou dynamikou a gradáciou. Vyniká 
v nej hlasový fond Dušana Grúňa. Ume
leckú hodnotu te jto skladby ~mocňuje 
aj poetický text Rudolfa Kazíka. 

V LESE PRI PLESE (A. Lieskovský
B. Droppa) je azda jediná pohotovo vy~ 
daná novinka. Patrí medzi najúspešnej-

šte' slovénšld škfad.Ey, in"A' modern~ .hi
štrumentáciu a zaujímavý text, .ktorý 
postráda akékoľvek klišé. Oľgu S~abovú 
a Dušana Grúňa sprevádza orchester Ju
raja Velčovského, ktorý už sám osebe 
je zárukou kvality. 

DARUJ MI DÁŽĎ (L Bázlik - V. 
Muránska) - prosia Sally Salingová a 
J ana Be láková vo veľmi dobrej pie.~ni 
Igora Bázlika. Dlhé účinkovanie v za
hraniči da lo t ejto zaujímavo skombino
vanej ženskej vokálnej dvojici pred
poklady na úspech. Nemalú zásluhu na 
ňom mii aj · tane čný orchester Gustáva 
Broma. 

MÁTOHA PAROHATÁ (The Turtle s -
M. Lánik - S. Marušiak) - je názov 
poslovenčeného hitu skupiny The Turt
les .. Spieva ju Ivo Heller a . RT-VOX. 
Ce lkove pôsobí táto skladba trocha ťaž
kopádne a ani zďaleka j.u nemožno pri
rovnať zahraničným predvedeniam (ci 
už anglicl<ému alebo talianskemu), 

ACHILES (T. Seidman - B. Wallne
rová ) - je hrdina, o ktorom spieva 
jedna z najlepších slovenských spevá
čok Eva Kostolányiová . Vďaka jej pre-: 
cíznej interpretácii sa bgat . Tom.l\ša 
Seidmanna stal v rámcľ ·, s.loven':skej' 
tvorby úspešný. 

TEN MOJ PAPA (Gordy - štrasser) , 
- tak pomenoval textár Ján štrasser 
skladbu z repertoáru svetoznámych T.he 
Supremes. Je to posledná, ale zároveň 
i najlepšia nahrávka zo série noviniek.. 
Supraphonu. Výborný pre;jav Evy Kos
tolányiovej, vtipný text, dobrá úprava 
-'- to všetko zaručuje kor;nerčný úspe·ch 
tej to skladby. 

Máme teda p päť platní viac. Ako ·to· 
už býva, niektoré sú lepšie, niektoré 
horšie. To najzaujímave jšie hodnotenie 
podá spotrebiteľ a posledné slovo bude 
patriť počtu predaných platni. Nám zo
stáva vysloviť už iba nádej , že v bu ... 
dúcnos ti budú novinky naozaj novinka-" 
mi. Veď SUPHAPHON je firma s dobrým . 
menom a dlhoročnou tradíciou. (luz) . 

Blati s l a vs ká .··lýra 1970 
Piaty Medzinárodný fes.tiva l populárnej pies

ne - Bratislavská lýra 1970 sa uskutoční. v 
dňoch 10.-13. júna 1970. Rámcový program 
V, MFPP je nasle dovný: 

Nositelia štátnych cien 
* V stredu - 10. júna bude v ,Estrádne j 

hale PKO koncert gramafónových spoločností, 
nac .ktorom vystúpia umelci reprezen tujúci 

. gramofónové firmy z NDR (Amiga ), Poľska 
(Po l skle nagrania ), Juhos lávie ( Jugoton ), 
ZSSH (Melodija), Veľkej Británie (CBS) , NSH 
(Ariola) a československí partneri (Panton a 
Supraphon). * Vo štvrtok a piatok (ll . a 12. júna) 

""'' b!Jdtí .účinkovať českí a s lovens kí spe v<ici -
. . . . ih temľet i vybraných piesn í zo s úťa~e O Bŕa-
~ - ~Siä~ú Týru 70 a zahraniční .hostia ' ťest.ivälu .. _,_ 

, Celkove 21 novi niek d<1ttl·ácej"'pppulátnej pies·- · 
11e budú zastupovať o. i. piesne TVOJE ÚSTA 
(Seidmann - Janovic) - spieva Eva Bihá
ryová , ZLATÁ BRÁNA OľVORENÁ (Siváček 
- Janovic - Lasica), .tnt. Lacľka Kozderkovú, 
HLAS VIOLY D'AMOUR (Se idmann - Drop
pa), i nt . Oľga Szabová a Ivan I<t•ajíček, BIELY 
ANJEL (Hammel - Pe teraj), int. Pavol Ham
mel, HALABALA (Machek - Gr i.in"ner), ľn.t . 
Iva n Krájíček a Peter Vašek. SLOVA (Hor
váth . - úradníček), int. Marcela Laiferová, 
I<TO MA ŤA RAD (Ze lenay - La;;ica). int. 
Ľuboš Novotný, CESTA KLENBOU LIP (Sivá 
ček - Turan), int. Kare l HáJa, K?M VSTú 
Piš KRÁSNA ('ľrnečka - r uran ), int. Vlado 
Chválny, TO VŠETKO BOLO VČERA ( Trnečka 
- štrasser), int. sestry M&rta a Thena Elef
ter iad uové, DOMOV SA VRÁŤ (Veteška -
Včelaková ), int. ľibor Lenský, a pieseň Ali 
Brezovského . a Borisa Droppu V SIEDMOM 
NEBI, int. Eva Máziková. 

F es ti valové p iesne posúdia poroty v 10 mes
tách. Budú 8- členné a zasádnú v nich vždy 
š tyria zás tupcovia miestneho kultúrno-spolo
čenského zariadenia a dvaja zástupcovia roz
hlasu ako a j televízie. Zo zahraničných účast
níkov, ktorí sa budú preze"ntova ť na večere 
gramafónových spo)očnostf, ako aj druhých 
poloviciach národných súťažných večerov a v 
pos ledný deň - 13. júna - s pome niem e 
hlavne J osephine Bakerovú, Clifa Richarda, 
očakáva sa Bobby Solo, Kati Kovácsová, Beg 
dana Karadočeva, pravd epodobne a j interpret
ka v!ťaznej p lesne o cenu Eurovízie 1970 -
Dana, Barry Ryan z Veľkej J?ritánie, Vice Vu
kov, Edita Pjechová, Ewa Demarcziková a 
ďalší. O zahraničných úcastnlkoch budeme v 
naš om časopise prinášať podt·obne j šie infor
mácie už od budúceho čísla, Bratislavskú lý
ru budú konferovať t e levízne hlásateľky Bla
žena Kočtúchová a J armila Pan ýrková. 

Bratislavské hudobné slávnosti 

Zmeny v programe 
Fes tivalový výbor BHS dovoľuje si ozná ·

miť ctenému obecenstvu, že v pláne BHS 
doš lo k nasledovným zmenám: 
L Konce rt Slovenského fi lharmonic.kého 

zboru dňa 8. V. 1970 sa uskutoční už 
qopoludnia o 11.00 hod. v PKO. 

2 Premiéra opery Svä to pluk od Eugena Su 
choňa sa z technických dôvodov us ktl · 
toční až v júni 1970. Bli žší te rmín oz ná · 
mi vedenie· Opery SND. 
Plzens ká inscenácia o pery od J ána Cik · 
ke ra ,1uro Jánošík sa uskutočn! v pô 
vo d nom te rmine 16. V. 1970. ale v DPOH 
!5akuje me ct e nému obecenstvu za poro -

z umenie . 
Sekretariát BHS 

-r-

Na návrh ú~ KSČS, ÚV NF, vlády československej socialistickej re
publik~, vlád _ Ce sk ej socialist~ckej republiky a Slovenskej socialistickej 
republiky a Us trednej r ady CSROH udelil prezident republiky L. Svo
boda pri príležitosti 25. výročia oslobodenia československa Sovietskou 
ar~nádo~r titul Laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda Andrejovi 
OCENÁSOVI, zaslúžilému umelcovi, hudobnému skladateľovi - za ko
mornú tvorbu z posledného obdobia, Hane JANKÚ-SVOBODOVEJ só
listke opery Štátneho divadla v Brne - za interpretáciu postáv' čes
kých i s lovenských opier na domácich i zahraničných scénach a Fran
ti škovi .flAUCI-IOV.I, zas lúžllém.r umelco.vi, klavírnemu virtuózovi ·~ t a ·· ' 1 

vynikHj.úc!! · predve denie diel . Chopinových a Beeth<:Jvenových doma ' l ,,, · 
v. c~dztne. ~rdečne blahoželáme! 

Hudobný kalendár -
". maJ 

2. máj 
1660 narodil sa Alessandra 
S car l at t i, taliansky hudobný 
skladateľ (umrel 21. X. 1725 ) -
310. výročie nar. 

4. máj 
1955 umrel George E n e s c ll, 

r umunský huslis ta a hudobný 
skladate ľ (nar. 19. VIII. 1881) -
15. výročie smr t i. 

7. máj 
1840 narodil sa Piotr Iľj ič č aj
k o v s k i j, h udobný skl ada t e.!' 
ruskej klasickej hudby (umrel 
8. XI. 1893 ) - 130. výročie nar. 

11. máj 
1855 narod il sa Anato li j Kon 
stantinovič .L jad o v, ruský hu
dobný skladateľ (umrel 28. vm. 
1911) - 115. výročie. 

21. má j 
1895 umre l Fram: vo n S up p é, 
nemecký hudobný skladate ľ (nar. 

18 IV. 1813) - 75. vJ'ročie smr
t i. 

27. máj 
1840 umrel Niccolo Pa g a n i
n i, taliansky hus lista- virtuóz, 
hudobný skladate ľ (nar. 27. X. 
1782) - 130. výwcie s mrti. 

28, máj 
1805 u mrel Luigi Bo cc h er i-. 
n i, taliansky hudobný skladateľ 
(nar. 19. II. 17'13 ) - 165. výro-
či e s mr t i. , 
1910 umrel Milij . Alexelevič Ba-· 
l a k ir e v, ruský hudobný sk j"a
dateľ, zberateľ ruských ľudových 
pies ni (nar . 2. I. 1837) - 60. vý-· 
ročie s mr ti. 

29. má j 
1935 umre l Josef S u k, význam
ný český hudobný skladateľ 

(nar. 1. I. 1874) - 35. výročie 
smrti. 

e V stredu - 29. ap r íla t. r . vystúpil v Kuľt~rnom dome závodov 
J. Dimitrova s celovečerným programom jeden z najlepšieh bulhar
sk~·ch miešaných zborov - Spevácky zbor J. Dimitrova zo Sofie. Diri 
gentom zboru je zaslúžilý umelec Angel Manolov. Zbor je la ureátOJ:n 
rôznych svetových festivalov a súťaží. V jeho repertoári sú diela re
nesančnej a súčasnej tvorby. 
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O cestách 
modernej 
slovenskej 
opary 

Báz li k a Beneš -
alebo o dvoch prínosoch 

Sta lo sa už zvykom, že pri význačných jubileách 
našich národov sa bilancujú výsledky najrozma
nitejštch oblasti - ku ltúrnych nevynímajúc. A 

keďže tohto roku oslavuje celá naša vlasť 25. výročie 
konca fašisticke j okupácie, nemôže ostať stranou ani 
hudba a tým menej ten jej žáner, l<torý práve v uply 
nulom štvrťstoročf sa stal najúspešne jš fm R najrepre
zentatfvnejšlm (nielen doma, ale aj v zahraničí) -
opera. * Rozl1odol som sa však nenaplsat tentoraz stručnú 
charakteristiku úspechov l menej výrazných činov na 
celOIP tomto poli - jednoducho z toho dôvodu, že vedie 
nutne k simplifikáciám a (Jpakovania m všeobecne zná
mych súdov. Z toho is tého dôvodu nechcem ani mecha · 
nicky nadviazať na svoj č lá nok v Rudom práve 
niekedy v mliji 1965 o clvaclsaťroC! s lovenskej operne J 
tvorby - nemienim plsar o vsetkých preclvedených o pe
·rách za posledných 5 rokov [a z pochop!lelných dôvodov 
vynechat tie, k toré sil ešte ,.zaldiate" v rukopisoch l ; 
chcem· su na chvílu pozastav i ť u dvoch za tia l najmlacJ .. 
ších ope rných skladateľov - Miroslavovi Bázlikovi a Ju
rajovi Beneiovi. Tým nija lw nem ienim · Ignorova ť die la 
prlslušnlkov starších generáci! - Holou bkovhu Profeso
ra Mamlocka [premiéra r. 1966 ], Moyzesovho Udatného 
kr4la [1967 1 a Ferenazyho Nevšednú humoresku (roz
hlasová nahrávka 1968, javiskové predvedenie 1969 J; na · 
pokon . som bol prvý, l<torý o nich plsal ešte pred ich 
jávisl<ov?m uveden!m v časo pise Slovens l<ll huclba. *. Pokťísim s a nalulítko charakterizoval' spoločné a roz· 
dielne črty Bázllkovej opery Peter a Lucia ( premiét•a 29 
apr!la 19671 a Benešových Cisárových nových šiat ( pre 
miéra 29. III. 1969 ) - pt•e tože v ľ)ich viclime východ isko 

.dvoch rozličných ciest, ktorými by sa mohol vývoj slo 
venskej hudobno-dramatickej tvorby uberať. Isteže to ne . 
bude charakter15tika ťlplná (ktoré umelecké di.elô mož.no 
napokon · dostatočne slovami vystih núť?), možno však, žcl 
nebude celkom nezauj!mavá. · · * Na prvo m mieste treba :;pornenú t lltet·árny <:lik lad: 
Bázl\k siahol ku krehkej novele Roma ina RnllatÍda, Be
neš. k Andersenove j r ozprávke. Obe !leto pTecl Johy sú 
však len pomerne neskorýml slovesnými f ixá ciaÍn! prasta
rých skťlsenosH ľudského rodu: príbeh Petra a Lucie Je 
jedným z nespočetných vat•iitci! tn ig icl\ y končia cich pr!· 
behov mladých milenco v (podoh ne ako Shakespearov·a ' 
dráma Romeo a Jú lia). Cisárove nové šaty <:as v rozprliv 
kovom rllchu hovoria o namyslenostt a h lú pos ti uzurpá 
torov a chytráctve ich rabov - a Rj o nezničite lnostl 
pravdy a krásy. Ocltlaf pramení Ich večná atra klivnosl 
a možnosť povýšenia umeleckým SJH'IH'ovnn f•n nH pie 
destál vSeplatného podobens tva. * Bázltk a Beneš to aj urob ili - p ravda, 1\fl:!.dý spil-

sobom zoclpovedajťlcim Ich naturelu . Senzib ilný Bázllk -
matematik, skladateľ a klavi r ista v jednej osobe, vášnivo 
sa zaujímajúci na jmä o l>iedy a stráda nia fudi - použil 
Rollandovu ,,liber consolat ion is" k vytvoreniu lyrickej 
drámy. Všestt•anne er udovaný Beneš dospel od Andersena 
k nekonvenčnému divflde lnéntu tvaru, ktorý m však neza
kryl - a l.e naopak u mo cnil hlboko humánne jadro svoje j 
výpovede. Obaja ži jú zák ladn ýll)i problémam i nášho zlo
žitého - povedané so Sládkovičom - š patno-krlisneho 
veku, v Ich h rudi bi je h lboko súcitiace, vrelé !udské 
srdce. * Bllzl!lmva opera sa člen! na obrazy, de j sa rozvíja 
o bvyldým s pôsobom. Ide teda v zásade o trndičný ťltvar. 

jednotli vé obrazy sú ale zoradené t ak, a by prvé tri z nic!1 
vytvorili sonátovú expoz!clu, štvrt ý a p la t y rozvedenie, 
šiesty a s iedmy repr!zu. [ Bratislavská Inscenácia dokli· 
zala, že je možné delenie 1 do dvoch čast[ - 1.-~. p lus 
5.-7. obraz - č!m vzniká obt·ovsl<li scarlattlovsl{á for 
ma l. Toto prispôsobenie drámy hudobnej tektonike en 
gros pou!{azuje na prevzatie neoldasických zlisad Buso
n!ho, BArga a SuchOI1 a. Urči tou novosťou [ aspoň v slo
venskej opere l s ú však d ve de jové p lochy v závere štvrté· 
ho a v celom siedmom ohraze. Ba i v samotných o bra
zoch poznať organizujťle u silu absolú tnych foriem: na 
príklad štvr tý je t•ondom, platy t'ozvlnutou Invenciou, 
šiesty ll siedmy ma jú prvl<y chaccony. Hudobné zlikon!
tost! a hudohnli invenc ift dom in ujú v Petrov! a Lucii 
v ce l ku i v detailoch. * Aj v tri nástich h udolmých si tuáciá·ch Cisárevých no
vých šiat badať pri J!l~l'lle hudobné · črty: určitá symetl'la 
vzh ladom na s tred VY.tvára rondový pôdorys a polyfónna 
faktúra - zvä čša imitllf. nt\ - zas ' t'ad · kánonov ·a fúg. Lež 
hudbu n ie jP. jediným orgnn lzujúcim č l n!te'fom tejto tragi
lmmédle: i keď jej dom!m'llltnos ť je nepopierate rná, pred
sa len nemožno nevi d i e ť dô ležitú' úloh u hovoreného poe
tiCI<ého s lova a pantom!my v ce)l<ovom javiskovom tvare . 
Je to moderný javiskový ú tvm·, v k toi:om . sa všetky spo· 
m!nané komponenty prelfnajú - . fl tým navzájom umoc
iíujú . Zclô l'llZnenlm d ivadel nosti - ide .o využitie zná
meho princlpu divadla v di vadle - Beneš podčiarkuje, že 
je primárne výborným hudobný:m dramaturgom hfadajú -
cim nové cesty. , 1 , * " Bé\ Z ll kov prínos do s lovenskej opery je pr.i márne 
hudobný. StmefujP. clo orgll nicl<ej )e.dnoty podnety od 
J. s Ba cho už po Weberna. Íl · Bouleza, nezabúdajúc ani 
na ·ma jestátnosl' chorái'nych harmónii slovanského lltur · 
gického spevu byzantského obradu. Nejed na téma jelto 
o pernej prvot in y jP. deciel<atonicltá, iné sa opakova nhn 
niel1torých tónov s tlívajO toná lne jš íml 11 nájde sa i taká, 
pri l< torej možno mzpozna ť h iera t·chiu ha rmon ických 
fu nkci!. I spôsobo m vráce s nimi - vo fun kci! de jove 

Oslňujúca dráha 
Jednou z najvýraznejšlch osob

nosti baletného súboru Štátneho 
divadla v Brne a československého 
baletu vôbec je balerína Jarmila 
Manšlngrovä. Za svojej umeleckej 
kariéry vytvorila celý rad rolí, kto
rý mi s i ziskala obecenst vo a kr iti
ku našu i zahraničnú. Titu l zasl ú
žilej ume lkyne, ktorý ziskala pri 
priležitostí os.láv 85. výročia za lo 
ženia stlileho českého d ivadla v 
Brne koncom minulého roku, je 
v~ľkým ocenením jej mimoriad '
nych tanečných schopnos t! a d lho
ročnej práce v ba letnom odbore . 
. Navštivill sme túto mil ú a skrom
·nú umelkyňu, aby sme sl pohovo
ril! o ,ie.i umeleckom živote . 

·1<edy st.e sa zača l i zauJímať o ha
let a kdE> s te získali prvé angaž
mán? 

Moja mamička mala ve ľmi rada 
divadlo, a tak ma v ôsm ich ro 
kech zapísala do súkromnej balet
nej š)<oly v Bratislave u E. Fuch- l 

.sovej-Lehotskej. bývalej žiačky vy
nikajúceho choreografa Achilla 
Viscussiho. Túto školu som nav
števovala do štrnástich rokov. 
Každý rok moja učiteľka uspora
dúvala tanečné mati né a práve v 
štrnástich rokoch si ma všimol šéf 
baletu Slovenského nár odného di
vadla Stanislav Re mar. Prijali ma 
ako elévku a hneď m l pridel'ovali 
s·ótové úlohy. Popri Tereze z Pla
meňov Parfža sa stala mojou prvou 
veľkou sólovou úlohou Mária v 
Asafjevovej Bachčisarajskej fontá-
ne, ktorej inscenáciu uv iedli v Bra
tislave ako československú pre
miéru. Potom n asledovali úlohy 
Odetty a O~Híe v čajkovského La 
buťom jazere, Šári v maďarskom 
národnom balete šatôčka, Tao-Choa 
v Gllerovom červenom maku, Jú·· 
!ie v Prokofjevovom Romeovi a Jú -
lii, Chačaturjanovej Gajané, Mlišen -
k y v Luskáčikovi a pod. 

študovali ste t iež v zahraničí? 

Po päťročnom angažmán v SND 
v Bratislave vyslalo ma Slovensko 
( v' roku 1955) na choreo'gra[ickú 
školu do Leningradu, kde som za 
rok zložila skúšky u vynikajúceho 
profesora Alexandra Ivanoviča 
Puškina .. 

• 

J. Ma.~ingrovCt a M. Kura 

Kde s te pôsobili po návrate z Le 
ningradu? 

Zfskala som angažmán v pr~ž
~kom Národnom d ivadle a pocas 
ôsmich rokov sa mi podarilo roz
širiť repertoár o celý racl rozlič
ných úloh: Chloe v Ravelovom Daf
nlsovi a Chloe, Pani Medenej hory 
v Kamennom kvietku, Baler!nu v 
Stravinského Petruškovi, Mechme
de Banu v Legende o láske, mo
derný par t v Rhapsody in blue. V 
roku 1959 sa mi narodila dcér a 
Ja na, t akže som, samozrejme. mu
sela na nejaký čas opustiť javisko. 

Koncom roku 1964 som prišla do 
brnenského d ivad la a znovu som 
naštudova la ú lohy v Labuťom ja
zere, Romeovi a Júlii, Dafnis a 
Ch loe, Arch isposu v Egkovom Ab
raxase, Adamovej Giselle, Svanil
du v Coppélil a pod. V Bratislave, 
Prahe aj v Brne je moj!m partne
rom môj manžel Mit·oslav I<lira. 

Vystupovali s te tiež v zahraničí. 
l<de a pri akých príležitos tiach ? 

Ziskala som ceny na medziná
rodných súťažiach v Poľsku a NDR. 
Počas pražské ho oobytu oozv'ai P 

Snímka: R. Sedláček 

mňa a manžela v roku 1958 Later
na Magika na polročnú svetovú 
výstavu v Bruseli a o tri roky ne
skôr sl nás vyžiadal marocký kráľ, 
aby sme sa ako tanečný pár zú
častnili mozartovského festivalu v 
Casablance. Ďalej som vystupovala 
v Terste, Barcelone a v iných špa
nielských mestách v rámci zájazdu 
brnenského balet ného súboru do 
Ta lianska a Spaniels ka. 

A čo film a televizla '! 

Tancova la som v prvom česko
; lovenskom celovečernom fa rebnom 
bale t nom filme červený mak, kto 
rý vznikol v ro ku 1954 a neskôr 
ho ·vysielala aj čs. telev!zia. V ro
ku 1962 som nakrúcala s manželom 
v Berline televízny film Najlepšie 
páry roka. S režisérom Pet rom 
Weig lom sme nakrútili v barra n
dovských a te lié roch dva fi lmy Pas 
de qua t re a Bolero. Obid va zakú
pil i viacerP zahran ičné t e levizne 
spoloč ltosti Dozved Pli sme · sa, že 
fi lmy ma jú veľký úspech, veľmi 
priaznivú kritiku priniesol dokon
ca a i New York Times. 

Pripravila Petra Heerenovii 

významotvorných foriem - nadväzuje Bázl!k na trad!clu 
primárne slovanskťí: na výdobytky M. P. Musorgského, 
L. Janáčka, E. Suchoňa a J. Cikkera. Jeho témy sú p redo
všetkým symbolmi. ústrednO hudobnO myšlienku možno 
označ iť za tému života; jej Inverziou vzniká téma s mr t!. 
Láska dvojice mladých p rotagonistov má francúzsky [de
bussyovský l nádych: jej čiastková deformácia charakte
rizuje vzťah Luciinej ma tky a jej mllenca. Avšak bez 
ohladu na to, či poslucháč vie o týchto subtllnostia ch, je 
očarený kl'ásou hudobného tkaniva - dodáva opere slo
vami ťažko definovate ln ý ráz intímnosti a komornosti. * Beneš p r ichádza s nováto rským jav is kovým tva rom 
(nielen v slovensk ých reláciách l. I keď jeho .,libreto" 
[skôr režijná skica l je ve lmi stručné, je vnútorne velmi 
diferencova né . Prvú vrstvu v ňom tvor! Zena - rozprá
vačka [mladé dievča l s velmi fantazi jným texom, pozna
čeným detskou obrazotvornos ťou [až surrealizmom 1. Na
proti nej stoj! cisár a figOrky jeho dvora: spievajú zv!lč
ša nezmyselné slová, nie nepodobné dets l<ým žvat laniam l. 
Na j častejšie z nich je u ni ká tne .,i'íafi", samohlásl<y [na 
spôsob rozosp!evan ia sa spevákov ). pripadne nie ko l ko 
ba ná lnych fráz. K nim sa druž! trojica krajč!rov - t iež 
nespieva jú ve fa, zato však nezak ryte parodujťl vladá rsk y 
dvor , hoc l pôvodne ťažia z jeho atmosféry stt·achu, ser
vilnosti a h lúposti. Tieto vrs tvy predstavujťl rozmanité 
svety, ktoré kontrastm! l vzíi jomnými vzťahmi vyvolávajťl 
rad ďa lšfch asociácií, podtextov, náznakov, druhotných 
významov. Rozmnožuje ich postAva mfma - degradova
ného z nenapravitefného (preto že pravdoml uvnél.l.QJ, ,bláz
na" na lokaja , predstavitef poň1Žovaného a znásilňova
ného fudstva, ale a j ochotného pomáhať a obetovať sa. 
Cisárove nové šaty oscilujú )nedzi rr ašlmu a tragédiou, 
vytvárajťlc Ich symbiózu tak dokonale, že od čias Mo 
zartovho Dona Giovanniho Sil nájd e len málo podobných 
vydarených d iel. · * Zdô raznenhn prlmlirnosti Bázlikovho hudobného p ri
nosu nijako nechcem znižovať jeho d ramatický talent -
svedčl o i1om samotný fa l<t , vytvorenie opery z ná metu 
eminentne lyrického. Podobne nechcem up ierať Benešov! 
jeho muzikantné vlohy - taM paräd ne č!slu, alm je ci
sárovo preb\1dzanie sa, .,šitie" J<rajč!rov , s pev o zázraku 
v Káne galile jskej na spôsob vagantsl<ých spevov ich 
dokumen tu jú velmi rukolapne. Obom m ladým skladaterom 
je spoločný zmysel pre archi tektoniku celku, velmi dô
ležitý pri v ýstavbe hudo bných i hudobno-drama tických 
for iem v zm ysle známeho výroku A. Honnegera: ... . . ar
chitek tú ra sa stáva uvolneným kameiiom h udby .. . je 
geometriou v čase .. . . " * Báz!Jk a Beneš vytvára j(! dva vyhranené h udobno
dra mat!cl<é t ypy, k torých ďlt lšia tvorivá cesta by moh la 
aloven:;ke) hudobne j ku ltOre prinies( n.e jedno úspešné javis
kové die lo : Bllzlik inklinuje k ú tvaru, kde môže up latnif 
s voju podmaňujúcu hudobnú invenciu - k opere z 
uzavretých čfsi el (dú fam, :'(e sa nenah nevá, že prezrá
dzam n i ečo. z jeho tvo rivej d ie lne J. Beneša sl. zasa viem 
predstavi ť a lw stlllelw javiskov{Jho expel'lmen tátora - nu 
to ho na po.l<o n preclm·tuje i Jeho d ruhli profes ia - oper• 
ná réžia . Pl'il vcla . JH verml nebezpečné IH·a r sa na pro
w ka, vývoj oso bnosti je cleler 111 inovaný pl'ili š mnohýml 
vplyvmi, než ab y ho bolo možno jeclnoznučne predvídať. 
Ala Bázii i<Ov svojský hudobný štýl a Be nešov hľaclačský 
nature l zv lášť v o blast javiskových foriem sú konštan tami 
vermi pet•spek tfv n ynľi. * Záverom by som chcel upozomiť, že v súčasne dobe 
pracujú na operách i cra !šl ,.mladí" sk laclate lla f ťlvodzov
ky po užívam preto, že :;ll to zväčša tridsiatnici l: Jura j 
Pnspišil dokončuje trilógi u Int er ar ma [Vzbura, Starosti 
dezer t éru. Strétlený nadporučfl< l, Juraj Hatrlk roli rozp ra
cu vanO uper u s pracovným názvom Sedem smrteľných 
hr iechov. Za po t enci ál nelľo hudohno·d ramatlcl<ého autorH 
povllžq jem 'ľad eli ša Salvu (mohol by clo slovensl{ej ope
r y p ri111 es t veľmi a partný, moderný spôsob vyjadrovania, 
zvlášť to sa týka narábania s fuds kým h lasom ) -
mysllm však, že i !falš! naš l skladatelia by sa mobll 
s úspechom pokllsiť získať vavrlny na .,doská c h, l1toré 
znamenajO svet". 

Igor Vajda 

Beethoven 
v Distrachovei interpretácii 

(Dokončen i e z 5. str.) 

variačnej c':us !l sldad by Oistracha nra nemá v sebe n iC 
zo samoúée lne j vyumel kovanosti, a ko keby tu bol jasný 
zámer jednol'l ivé var ilície výrazove zbHžlť s p rostým vý
r azom. ľ~?nvýr. h melódlf. Rozhodne nes !n·o tne a energ icky 
zme f1na1 e 9. sonll ly ako u Kreislera; sovie tski huslis ti 
podla vzoru Oistracha ho podávajťl s nlidychom tanečnej 
vese losti 

* * * 
Na záver tieto konkrétnosti doplňame ešte všeobecnými 

pedagogickými názormi D. Oistracha v súvzťažnosti s este
tickými názot·mi na 1nterpretáciu: predovšetký m krásu tónu 
neuri!uje nw iba vibrato, ale predovšetkým činnosť pravej 
ruky, ,.i!uvstvn raspredelenia smyčka" a vrodená schopnosť 
dulíe počuť .,vnťitorným sluchom" hudnbnťi myšlienku skôr 
než ju hulilista zahrá; krása tónu nie je vecou iba kanti~ 
lenových čast! skladby; i pasáže musia mať svoju tónovú 
kultúru a krásny zvukový kolorit. Svojich žiakov. Oistraclt 
nabáda, aby nevenovali pozornosť iba nácviku pasáží a ťaž
kých. miest, ale . aby cvii!i~i prednes aj na celkom technicky 
ľahkych melodických eptzódaclt skladby. Táto zásada sa 
výdatne uplatňuje aj pri O!s trachovej in terpre tácii Beetho
venových diel: cha rak terizu je ju výrazová p lastičnos f! Ale 
namiesto niečoho trudnomyseľne beethove novského sa 
nám z~li , ako keby v jeho hre pr evládalo n iečo ,.moza r
tovské , pr!nc!p harmonický, pravdivý, op t imistický. A ne
zabudnime anl nn l yričnosť, mnohotvárne sa spá jajúcu s 
výrazom mužnosti, s temperamentom spontíin nej muz ii< a 
llt y. Výsledok : v Oistrachovej interpretá cii Ree thove nových 
(a a J mýcb l die l niet plytl<ej sentimental ity - a alw ho
vor! I. Jampo ls klj - Improvizovanej, menlivej, h mlistej 
a neurč !teJ cl to vostL 

Pr~ve lyrtčnosť výrazu vnáia do prednesu klasických diel 
D. O•strach prostotu, čistotu ,intímnosť a srdečnosť. Vráfme 
sa znova k Oistrachovej interpretácii Beethovenovho Knn
certu D dur a zakoni!ime článok názot•nm, dojmom 1. fam
polského: .,Toto d ie lo vyvstáva p red na mi ako voľaCo 
poeticky zduchovnelého . Oslobodll Koncert D d u1· otl často 
umel_ecky Vnt\COvanej ťažkej h lbokomyselnos ti, Ois trach ocl 
haluje vo všetke l f.is tote fudskos f, humlinnosť Beethove
novej hudby'' 

L Tvrdoň 


