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Dr. ZDENKO NOVACEI{, CSc.
_ Je Iste l úžbou každého muzlkológa
sa niekedy do Bonnu, kde Je
Beetllovenov rodný domček, útitreduý
archlv jeho dokumentácie, vitt c priamych pamiatok na jeho ml adosť , moderná Beethovenova Itala a predovsetkým dlhoročná trad!c la uctieva!' sl pamiatku verkého syna. 'Je preto pochopiteiné, že sa Viedeň a Bonn "predstihovali", kto urobt lepš! kongres, kto
pripúta k sebe vf.ac vedcóv a komu to
lepšie ~ovactne. V!e.denský kongres údajne mal les!( vell(ých spoloče nských
udalost!, v Bonne sa viac pracovalo a
organizátori zdôrazi1ovali, že asi 500
teoretikov tam prišlo predovšetkýni vymeniť si vedecké skúsenosti a uctiť si
objavnou prácou tohto génia.
.
Bonn je na podobné kongresy dobre
pripravený. Výstavntci organizovali v
KoUne nevšedné expoztcie neskorej gGtiky z oblasti Porýnia, univerzita inštalovala niektoré knlžné a notové originály a prvotlače · zo svojich bohatých
fondov, velké nemllcké a rakúske vydavatelstvá vyložll1 bohaté vltrfny vydaných knfh a noto·vln, InternationP.s
pripravilo premietanie najnovšieho filmu o. Beethovenovl a vela miestnych
obchodov· pripomrnalo nápadnou lípra-
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Ako je to
.v p·úchove?

dosta ť

Uverejňovanie ankety o návštevnost i vidieckych ·koncei-tov považy.jem za veľ111i dobrý
mí pad a sledujem ·ju so záujmom. Chcem pri spieť do nej pohľadom organjzátora na situáciÚ v P\li::hove, · resp. poukázať na .niektoré lo·
kiilne zvláštnosti, či ťažkosti, s akými sa stretťivélme pri organlz<.~van! koncertného života
v tomto 10-tis!covom meste .
Začiatok tohto roka ·bol pre Púchov
zaujímavý tým, že tu začal ešte v nedokončenej
novostavbe vyvíjať svoju
činnosť nový Dom kultúry SROH. Nie·
len pracovníci tohoto zariadenia, ale
aj mnohí · Púchovčania prijali túto udalosť s radosťou, pretože takýto kultúrny
stánok bol v Púchove už dlhé roky potrebný.
Ked' sme vlani koncipovali plán čin
nosti na tento rok, vedeli sme, že naj·
mä v oblasti koncertného života budeme
........._ musieť začínať veľmi opatrne, pomaly,
~ že budeme musieť brať do úvahy rôzne
okolnosti, ako je neskúsenosť publika,
~ verký prilev nového obyvaterstva, s tým
~ súvisiaci celkový 'vzťah rudi ku kultúr•
,..._ nym hodnotAm, finančné možnosti oby...... (vatefov a pod. Vedeli sme, že koncert~ l né obecenstvo sl do značnej miery bu..... deme musieť najprv sami vychovať. No
,... '\ počltali sme aj s tým, že obyvaterstvo
'-1111 bude kultúrne hladné a že teda vybu~ . dovanie vztjomného kontaktu nAm ne...
..,.. potrvá dlho. No dnes, po niekol'kome(1.) sačnej činnosti vidíme už situáciu pres•
tp .• nejiie .a , žiar, konštatujeme, že nie je
f!llllll nijako ·potešujúca. Niekoľko koncert·
· ~ '\ ných podujatí, ktoré sm~ zorganizovali.
Will stretU sa u obecenstva s neobyčajným
~ nezáujmom. drganový koncert (vlani v
_ . . októbri ) nav~tivJlo 60 fudí- (vstupné
10 . Kčs)·;· autors~ý, večer Jána Cikkera
P4or ho! s ;výborným obsadením sólis•
tami ,SND 1 navšt,vilo.,.40. ludí (10 Kčs.).
z ~čoho· .však
bolo 31 učnic z Makyty _.
,
·za polovlčn6 vstupné ; operetný ·kon~ cert sólistov NS 'v máji t. r. už v nofllllllll vých priestoroch navštívilo 144 rudi
(priemerné · vstupné 20 Kčs), z čoho
: 81 boU žiaci SVš opäť za polovičné
1 vstupné; autorský večer Jána Smreka
-\.l Bisnik a žena s . baletom (vstupné
12 · Kčs) bol navštfvený 174 ľud'mi, z
.čoho polovica boli opäť študenti za po·
....... lovičné vstupné; podobne dopadlo i
predstavenie DJGT B. Bystrica s operetou Cigánsky barón, ktoré navštívilo 198
fudf (vstupné 25 Kčs), z čoho 108 boli .
•
zasa študenti za polovičné vstupné.
Všetky tieto akcie - uskutočnili sa v
sále s kapacitou 33.0 sedadiel .- boli pre
nAs vysoko finančne stratové, hoci pro·
pagácii. sme venovali dostatočnú pozor·
nosť. · Na každú akciu sme použili plagáty, bleskovky, pútače. · ZAvody, podni·
ky a školy sme osobne navštevovali.
Pritom populárne programy typu PI·
Iarová - Mayer, J. · Laufer, Sexteto
J. Velčovského a iné - u skutočnili sa
v sále s kapacitou 640 sedadiel - boli
navštívené priemerne až 600 návštevníkmi pri vstupnom až nad. 30 Kčs.
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Izba, v ktorej sa narodil 's eethove";

zasadnutia · viedol · priamo ul! spomrnaný prof. Massenke!l, čfm organizätori azda chceli zvýrazniť, že sa tejto
sekci! prikladá dostatočný význam. V
del1 našich referátov mohli sme vidieť
v našej sekcii 1 také osGbnostl, akG
je nestdr západonemeckých · muzikológ ov prof. F. Blume, utrechtskt ordlnarius E. ~eeser, prof. Z. Llssa z Varš avy a inf. V tejto sekéli vyvolali oba
naše referáty pozornosť azda 1 preto,
že sa v nich objavlli doteráz neznáme bádatelské výsledky. Babettu Keglovichovú z Bratislavy srce spom,fna
každá väčšia práca G Beethovenovi. ale
nebola doteraz bližšie osvetlená, nevedelo sa, ku ktorej .ve~vé- KeglO,vtcll'ov, ccív patrr, ·kedy ·u'Béethí>Veíia· š~íidova
-la, : pré'čo · sa · tak · rýchld- 'odmlčala ' v
!lratisía'v&kom r J:ludobnom ;živote, k'ile ·
· vša.d~ · na Slovensku'.' pôspblla, ,kde ,'je
1
ulož~n,á )ElJ pqzostalosť. a J?Od•. Refe~át
to objasňoval tak, ako referá.t dr. ' Ballove.), ktorý .rekqnštr.uo,val v . širšieh
dimenziách BeethOvenova vz~ahy k
Slovensku. Za najcennejšie .však ·, považujem, že sme vyvolali medzi pritom·
nými. muzlkol6gml hlbšf zá,ujem o Braských lokáloch,. alebo terasách, prfpad- : tislavu. Skoro ·každý čosi vie z . hudobne rekreačnýoh parnlkoch , ktoré ešte
nej his't6r~e Bratislavy, teraz sa zdalo;
i začiatkom septembra brázdili pomerže chce nieleň čosi vedieť, ale priamo
ne husto rieku Rýn.
sa zorientovať, ba dokonéa poznať naHoci v programe nebola priamo orše š túdie. Pochop!teln.e, že mnohf sl
ganizovaná návšteva miestneho cintopri týchto . úvahách ťažkali, že im slorína~ predsa každ9 propagačný matevanské jazyky robia problémy. Zrodili
riál upozo+val,· že sl ju .treba zaplása dokonca námety, že by sme mali
novat. Odpočiva tam totiž Beethove- urobiť v Bratislave medzinárodné symnova matka a viac jeho .prlatelov, Ropózium, kde by sme pred.lo.žtU európ·
bert Schurnann l Klára Schumannová, skej muzikologickej -verejnosti .výsléd·
Wagnerova priateľka . Matilda Wessenky našich prác i z toho aspektu, čo
doncková a viac literátov l "menšfch"
skrývaj'Ú bratislavské a slovenské arlludobnlkov. Mesto sa stará ·o ich hroch1vy vzhladom na obecné muztkolo·
by a najmä pctatella Ich umenia celý
gické problémy.
rok obkladajú hroby • kvetmi. účastnlc i
Každý deň sme {)dchádzali z kon~re
kongresu navštevo.vali ctntorrn najmä ·su "zafažkanl!' ..novým! vedomosťaml,
cez obed, kedy na dve hodiny utíchol
keďže aspoň 50 percent z prednese~ong1·esov9 ruch.
ných referáto·v prinieslo vi-ap zaujtmaHneď prvý deň. sa ukázalo, že líčastv9ch postrehov a nám~tov. Zvlášť by
nici budú dávať prednosť referátom,
som . podčiarkol }.'eferát Evy Bad:ura·
ktoré prichádzajú s člmsi novým a
Skoda, ktorä rozpitvala problémy au. aspoň drobnosťami doplňujlí vedomosti, tentických a neautentických materiálov
ktoré máme o Beethovenovom živote a
k . vedeckej biograf!i o Beethovenovi,
tvorbe. MáJ.o uspeli referáty, ktoré len
alebo referát 'H. Schmidta, ktorý rozoobmieňa li už známe vec!, alebo Inými
beral novoobjavené pôvodné libreto Fts lovami chceli povedať to, čo už dobre
delia ako i viac referátov, ktoré s a
povedali .,klasÍkGvia" beethovenovho snažili charakterizovať metodiku správvýskumu. Tento typ referátov ozaj neneho prlstupu k Beethovenovej tvorbe
priťahova l a niektorých referentov v
a zachovaným · dokumentom.
tychto prfpadoch nepočúvalo viac ako
Už treti deň kongresu bolo jasné,
20 Iudi. Vyskytli sa dokonca pripady,
že najlepšie referáty budlí predovšetkedy sa v diskus!l objaviU jednotlivci
kým metodologickým poučenlm . Treti
s pomerne prfs1tou kritikou tohto typu
deň sa začínalo ťažisko diskusii prereferátov. Nevl.em odhadn úť percento
súvať do oblasti metodologickej. Nevá~
týchto referátov, ale zdá sa ml, že !ch .. ham to d-Qkonca na.zvat akýmsi slípemohlo byť asi 20-30 percent. Naproti
renlm Jednotlivých katedier a tch metomu účastnfcl vyhladával! referáty,
todo,log!Cl{9Ch názorov. Trt dni totiž
ktoré prednášali hlavne teoretici z tých
stač ilo k tomu, aby si (Jčastnlc! kou,
gresu uvedom!ll, že k pravdivým a res
európskych archťvov, kde sú buď priam
lleethovenove rukop'lsy, alebo Iné · najbilným vedeckým výsledkom sa dozávažnejšie materl.ály, v ktorých sa
chádza dôslednou vedeckou metódou.
konštatoval! nové veci. An! tu nešlo
Referáty sa začínal! triediť na tie, ktočasto o široké objavy, ale napr. Beel·é špe~ulatfvnou cestou chceli dospieť
thovenove autentické svedectvá o svo·
k záverom, dalej na tie, ktoré zostájej tvorbe alebo skice, či neznáme ko·
vali popisne pozitivisticky na povrchu
rešpondencie a pod. Oba •slovenské re'l napokon na t1e1 ktoré bol! výrazne
feráty - Dr. Ballovej l !1lô.l - odzne li
:lia lekticko empir ické, vychádzal! z do· · v sekcii, ktorú usporladatel!a nazvali
konalej a nalýzy materiálu . . V niekto·
Beethoven ·a · y,ý thodná ~ur6pa •. Naše
.(Pokrečovanlt;l -Da 2. etc.)
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voú svojtcli výkladov, že práve prebiella vyvrcholenie Be e . t~< .. unov ho roku.
l'ažko povedať, kolko ľu d1 organizovalo
toto mamutie stretnutie, ale nepochybne ústrednou osobou bol ordinar!us
bonnskej hudobnej vedy prof. G. Massenkell, šéf Beethovenovho archivu
prof. J. Schmldt-Gtlrg a mlad! docenti
a asistenti z bonnského ústavu hudobnej vedy. Od pondelka do piatku sa
uskutočnili vedecké zasadnutia súčasne
vždy v štyroch sekciách, čo iste sťažovalo účastn1kom počuť všetky zaujfmavé l'eferáty a· súčasne to vytvár.a lo akú·
si fluktuáciu z jednej kongresovej siene do druhej. Podrobný program refe..
rátov a ich časový rozpis nám všal< ufahčovali orientáciu, a tak sme si ozaj
vyberali to, čo nás najviac zaujímalo
a tých prednášatelov, ktorým sme najviac verili.
Tal(mer 500 účast nikov údajne z 27
kl'ajfn pohltila stará univerzita, najmä
ak si uvedomtme, že takmer stovku
z nich stále prlpútavall bohaté výstavy vydavatelstiev a lebo prijemná občerstv o vacia miestnosť, kde sa nielen
stretával! s tart zná m!, ale kde sa ludia hladali priamo podla vydaného
zoznamu účastnikov kongresu a kde sa
teda nadvl.!.zovall nové vedecké známost!. Ked sme cestovali na kongres,
očakával! sme väčši dôraz na koncerty.
V tom nás organizátori do istej miery
sklamal!. Dva koncerty zverili s!ce vyspelým, alA predsa len viac-mene j amatérskym univerzitným telesám, ktoré
interpretoval! jednak málo známe
·Beetl:lOvenove skladby, jednak niekoiko neoklfHÍ!ckých dieL Tretf koncert
o·bstaral Mestský symfonický orchester
a ,zameral sa len na Haydnovu tvorbu
a na záver sa muselo cestovať do KoHna, kde Rozhlasový orchester hral
skladatelov nášho sto roči a. Organizá·
tori vysvetlili túto koncepciu tým, že
večerné programy nebudú as! účastnfcl
kongresu vefmt vyhfadávat, a že pravdépodobne mnoh1 dajlí p11ednost pri!Nltnemu pokračo.vanlu d·iskusU v bonn-
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Je to nepríjemný, zarážajúci fakt, je
to skutočnosť, · ktorA predstihla naše
obavy. Ani pri jednom koncertnom podujatí sa nám nepodarilo naplniť sálu
viac ako do dvoch tretín! V čom to
väzí? Lámali sme si hlavu pre tento už
dlhotrvajúci neúspech, ale nakoniec sme
pochopili, čo näs odlišuje od Iných
miest, kde koncertný ži\'ot už dávnejšie
zapustil korene. Osobne si myslím, že
to je podstatou problému. Je to nepo'chY,bne 'sprlev'odný znak a príčina po·
malého rozvoja· kultúrneho života aj v
iný.c h· slovenských mestách. V Púchove
sa · za všetky pov.o jnové roky na poli
kqnc'ertnéh<J . života urobilo veľ mi málo.
N'íektod Púchovča.nja spomfnajú na vystúpenie Fr. .K. Veselého v 47. roku a
ešte .na jedno či dve podobné podujatia, ale potom okrem mládežn!ckych
speváckych súborov pod vedenfm miestnych učiteľov a okrem koncertov hudobnej školy sa tu za celých 20 rokov
neuskutočnil
takmer žiadny večerný
koncert pre verejnos ť. Púchov má síce
veľmi ' peknú . a · bohatú tradíciu ochdtníckeho dlvadelnfctva, pre ktorú sa tu
(Pokr~ovanie na 2. su.)
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rtch referátoch, najmll v sllkett YO!·
n9ch tém, sa totiž vyskytli rôzne voln6
aplikácie z modernej psychológie ale·
bo lekárstva na hudollnú problemat!·
ku; obvykle sa tu nedospelt!> k presvéd·
čiv9m uzáverom. Po~!t)v!stické ' referáty
zasa podrobne sle4ováli rOznu . interva~
lovQ štruktllru, alebo charakter ka·
den.i:U v Beethovenových skladbách,
avšak zostával! u strohilhb, málovravného popisu. Z tejto konfrontácie v~
deckých metód vychádzali úspešne tie
referáty, v ktorých autor! dokladali
uzávery množstvom dielčich výskumov,
znejllcim! priklltdmi, kde nezostal! len
pri konštatovant, ale drobné výskumy
vedel! na. seba logicky napojit a zo-.
všeobecnit a tiéraz dokQnca aspoň na
okraj! svojich . Ovah adresoval! svoje ·
názory edičnej, pedagogickej 1 knncertnej čl kultúrno-polltickef prax!. Bo.
lo až neprfjemné sledovať, ako v n!e·
koikých prípadoch uplatňovali i známe
osobnost! európskej hudobnej vedy niektoré metodologické koncepcie, kto·
rých krehkosť bqla na prvý polJ.Iad ba·
datelná .. To sa st,alo napriklad .'1 osob- .
nostiam tak~ho významu, ako je prof.
Thrasybul\l.S G. !;3eo-ľg!ades z Mnfcho." ·
va, alebo prof. J. Smit!$ van Waesberg- ·
he z Amsterd.amu.
·
·
Metodologické konfrontácie v nás
pochopitelne vyvolali úvahy, ako je to
i s 11ašou muzikológiou. Zdá sa mi, že
táto metodologická konfrontácia by nedopadla pre nás zle. Strohé zachytávanie sa na Izolovaných detailoch, kon·
štruO\IlUt!e tabuliek, vytrhtvan!e detai·
lov z eelkov a pod., n!e je typické pre

z l. str.)
našlo dosť záujemcov i ohlas u obyvateľstva a na tomto úseku sa l zásluhou
vystúpení pt·ofesionálnych divadiel dosiahli pekné výsledky. Nedá sa však
hovoriť ešte o inej systematicky organizovanej kultúrnej činnosti. Vidno teda, že kultúrny život v tomto meste
sa vyvíjal doteraz jednostranne, resp.
bol málo pestt·ý. Pritom nový Dom kultúry pracuje zatial bez dotácií na čin
nosť, nemôže plánovať nižšie vstupné zisky zo show-pt·ogramov zďaleka nestači a kryť pasíva koncertov. A návšteva manželskej dvojice napr. na Cl·
gáns kom barónovi p11edstavuje u mnohých sumu za nedetný obed. Všetky
tieto činitele sa .vysokou mierou podieľajú, že priemerný Púchovčan si zatiaľ nenašiel cestu do koncertnej siene.
Nie je na lwncerty zvyklý, nikto ho nenau čil prljimať takéto umelecké zážit·
ky, v jeho záujmoch a potrebách figurujú zatial koncerty na poslednom
mieste.
A to je skutočnosť, ktorú musime
riť'šiť, ak nechceme zaostať ešte viac.
Potrvá to možno dva, možno tri roky.
Vzdať sa nechceme. Hoci l za cenu
menšieho počtu a nižšej - náročnosti
koncertov ako sme pôvodne plánovali.
Z tohto hľadiska považujeme za veľmi
významné a potrebné organizovanie
N4rodný rczhlas režiackych výchovných koncertov. Tu sa
publlky Venezuela požiadal
rt,ám práca darí už niekoľko rokov. Tro zaslanie rozhlasových navalý záujem prejavili o výchovné konhr,ávok skladle'b Ilju· Zelje.ncP.rty nielen . všetky normálne školy
ku Hty pre :1,3 spevákov
(jedna SVŠ a dve ZDŠ), ale dokonca
hrajúcich na btclch nástro.
i Učiíovská škola a odborné učilištia
joch a Jozefa Sixtu AsynMakyty a Gumárni. V uplynulom školchró11ia ,pr.e veľký sláčlkoslmm roku sme realizovali štyri konvý . orche·ster. s~ to diela,
certné témy, pričom každá odznela na
ktor#! sa umiestili medzi
piatich koncertoch, ktoré sl dovedna
prvým! de~latiml v Tribllne
mladých skladateľov, ktorú
vždy vypočulo priemerne 124.0 žiakov.
V tomto smere si veľmi ceníme porozukaždoročne
usporadúva
níenie pre spoločnú vec zo stran.y riaUNESCO s rpzhlasovými stadjtQľov škôl a odborných učilíšť a sme
nican1! celého sveta. Sklad·
v!l'ačni aj Slovkoncertu za to, že nám
by .potom povinne odznejú
u,mo žňuje organizovať výchovné .koncerv ich vysielaniach. Podobná
ty aj pre učňovsl<ý dorast: Uvedomuje - ,
žiadosť prišlij aj z rozhla,su
me sl totiž, že ak si z dnešnej mlade j
v Sydney. Rozhlasová spogenerácie sami nevychováme kultúrne
l oč nosť v ~ls!n~ách požiaopeceqstvo, že v bud~cnosti ho na dlhé ·
dala o par~itúru Zeljenkor 9kY nebud eme m ať. A to. je pr.e nás
vej sklad,by.
Najnovšie diela s lo.
d§ležité. V tej~o súvislosti by iste stäla
Z!J úvahu pomoc zo strany ·z väzu slovenskýc:h skladatel'ov: 11 j 8 ·
v~nských skladatel'ov 3 Slovko~cert\1. Je
ze 1 jen k a talm pre
zvykom, že ' sa občas . nljde ·. a .'~yužije
.! ;· · ,
' 4 sláčikové kvlntetll - pnftl.ožnollť poskytQút (lob,l:lýJll ,, ~'~ stál~íbl.iiW ' ·•.
lymetrický. Každé kvinteto
porladaťefom koncertov jeden ·alebo l ) .;
bude riadiť namiesto dlri·
viac koncertov do roka zduma, alebo
genta · svetelný Ukazovateľ.
za znižené náklady - ' al<o odmenu. Na·
Pl•ľ pt!ľdved~nl je nutná na..
zdávam sa, že by bolo rozumnejšie vy· prostá presnosť 'ako techJ1iky, tak aj hráčov, .lebo ide
cbádzať tak v ústrety práve začfnajtl0 poly~etrlckú slcladbu, kde
cim poriadaterom. Veď práve tu je taJ.en v určitých momentoch
káto pomoc najviac potrebná. Veríme,
sa zúčastnené súbory časože ani u nás nebude o pár rokov po·
ve stretml. T a d e á š S a l·
trebné znižovať výšku vstupného, 1musfv a - Hrajteže ml husličky
me sl však rudi najprv naučiť na konz javora (hudobná ~;ozprávcerty chodiť a tu je nevyhnutný kom·
ka) pre detský .zbor, busle
promls - nfzke vstupné. Dúfame, že sa
a niekoľko !'lástrojov. J unám podarí v tomto zntysle uskutočniť
r a j P 0 s P f š 1 l - Sllčt
kové kvartete. A n d r e j
dohovor so Slovkoncertom.
o č e n á š ._ Druhé kvarte·
V našom prípade teda nejde o orga- •
to - etudové.
Slovel).ský filh-rmonienizátorskú neschopnosť, ani o nfzku
kvalitu čl atraktívnosť koncertov a vonký zbOr odchádu 12. nokoncom nie o presýtenosť programov ,
vembra t , r. na koncertné
alebo nedôstojné prostredie. Ide tu o
turné do Talianska. S dirlneskúsenosť publika, 0 jeho výchovu
gentami Ladislavom Slováod začiatku. Ide tu o činnosť pracov•
kom a dr. Ľudovltom Rajtatom uvedtl Beethovenovu
nlkov kultúrneho zarjadenia na "poli ne9. syn1fónlu, Händlovho Meoranom''. Predstavuje to trpezlivú a cle·
siáša, Orffovu Carmihu buravedomú prácu.
ranu, Malip!erlho NlktegerEMrL PEVNt,
siu a Dona Juana R. StrausDom kultúr.y S ROH Púchov
sa. Budú tlčinkovať na 15
(Dokončenie
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Prvýkt"át v novej sezóne opery SND sa Odohrali 19. a 20. IX. reprízy Verdiho Traviaty a Trubadúra. Obe dobre navštlve né predstavenia však
ne patrili k najlepším, aké dokáže opera SND
l dnes vyprodukovať. Is tým kladom je, že sme
poču li · hosťujúcich sólistov, l keď k výkonom
obo ch tenoristov máme ur č it é výhra dy.
V Traviate spieval Alfréda mladý sólista spevohry Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystri ci Ján Zemko. Zemko mä pre !n,terpretáciu lyrických postáv veľa predpokladov: lahodne znejúci materiá l, svieži a fa rebný timbre, prirodzené fr ázovanfe a vďaka spt•ávnemu posaden!u hlasu ·dosahuje bez veľke j námahy značnú Int enzitu. Tiet o danosti však dokáže využiť iba v stredných polohách, k ťl spešnej šie mu zvládnutiu · vyššfch úsekov rim prekážajú isté technické medzery. Predovšetkým t reba od st rániť nepríjemné
glissandové nasadzovania výšok, zredukovať v niektorých pr!padoch ich 1nte,n-z1tu a vyrov~tať pre-

OBeetbovenovi

v jeho

rodisku
našu muzikológiu. Tak !sto - azda
I preto, že máme to1ko práce so základnými vtskumami - nevenuje sa
zauar nikto · nás!ln9m aplikáciám vý·
skumov z psychológie, kybernetiky, ex·
per!ttťentálneho lekárstva a pod. na
J.nt.~zikológ!u . liorll!e je to, že sa o našich ·Prácach · 1 v n&jlnformovanejších
svetových muz!kologických kruhoch vie
doteraz málO. M11ohf z. európskych muzlkológov sú priam dychtlvf poznaf
najzévažnejš!e védecké výsledky na
Slovensku. Pýtajú sa či sme po·kročill
v paleografii, čl sa niekto venuje sta).'ým
neumov9m fragmentom a kodexom s neskoršími notačným! systc~mam!. MaJ!l
záujem. o naše výskumy v oblást!
šl~cht!ckých hudobných · rezidencU, o
prfno!l našej. z~t.me k ··európskemu baroku a klasicizmu a pod. To všetko ma
vedte k názoru, že treba uverejniť v
zahranič! prehladné štúdie o ''slovenskej muz1kol6gll, bibliografické príspevky, prehlady splnených a rozpracovaných vedeckých úloh, zoznamy so
~peclal!záciou jednotlivých hudobných
vedcov a pod.
Kongres napokon pr!pom!nal akOsi

kV!illtikáetU: jednotlivých

itárodov t
svetovej muzikológie. Na%f•
vam to priamo takto, nakoľko sa v ku•
1-oároch už diskutovalo o budúcich vel·
kých kolekUvnych muzlkologických
dielach a sondovala sa pôda, akou mu•
z!kologlckou kapacitou dlsponujll jed·
notl!v~ náro·dy alebo štáty a aký po·
diel spolupráce sa Im môže určiť. Ani
tu sma nedopadli zle a sám som pre·
svedčený, že 10-12 našich muzikoló•
gov by mohlo obstáť vo velkých ency·
klo·pecl!ckých muzlkol-oglckýclt dielach,
pravda, ak by si uvedomili, že vo svete
sa pracuje v presných termínoch, po·
dia presne dohovorených pravidiel spo·
lupráce a s maximálnou dávkou vedec·
kej svedomitosti. To konečne ukážll
budtlcnosť, či sa táto prognóza ukáže
ako správna.
Na záver nemožno obfsť spo ločen·
sl\ý význam každodenných stretávanf.
Spolupracovali sme v sekci! so soviet•
skym! muzikológmi Martinom a Glns·
burgom, poľskými muzikológmi, pt'of.
.Cvetkom z Juhoslávie, Rumunmi, napokon bHzke kontakty sme nadviazal! s
holandskými muzikológmi, niekolkýmt
Japoncami, už s našim! známymi téo·
retikml z Rakúska a td. Už vopr-ed sa
hlásia na muzikologit:ké kongresy k:
nám, preto-že ·českoslove nsko, zem Ovoi'áka , Smetanu, Janáčka, MartinO i vla·
cerých známych súčasníkov je stále vo
svetovom meradle pojem. Týždeií od·
borných stretávan! a prlatefských Tio•
seden! r.namená pre človeka vera. Na·
viac toto všetko dáva t1častníko vi n.ovtl
iniciaHvu, rozhýbe to tvorivé plány 1
vieru v naše vedomost!.
rebr! čku

e

koncft'toch, okrem lriých aj
Slovenská !ilharm6n!a
učiteľov a 24 ži~kov Ľ~tJ
v najväčšlch mestéeh Taokrem pravidelných aboSamorln zájazdu do Berli1'1a
lianska, ·a ko Rím, Milán(!,
nentných koncertov už vyše
v NDR. Skupina u či teľov a
Neapol, P.a rma a ďalšie.
desať rokov poriada konžiakov navštlvila , BerHnsku
certy pre závody. I tohto
Americká hudobnoMusikschule 11a Lycbener
vedná spoločnosť pre hru na ·
roku pripravila nový aboStr., s ktorou má škola
akordeónoch zo štátu New
nentný cyklus konc·e rtov pre.
družbu. Ziacl Samorr.nskej
.Jersey poži.a dala o zaslani~'!
ĽSU vystúpili
s veľký m
závody. Ide o štyri koncerDvoch štlldil pre akordeón
ty, každý v dvoch poradiach
úspechom na vere jnom konod Jl)l!usa Letňana. Chcú
v ča-sovom rozpät! od okcerte, na ktor om odzneli
ju zaradiť . do knižníc na
tóbra do febt•uára {se~óna
skladby slovenských hudob,.
amerických hudobných ško1970-71). Na každom z nich
ných skladateľov (Suchoňa ,
lách. Táto s polo čnosť poodznejú obľúbené skladby a
Cikkera, Kardoša, Hatríka a
riada akordeón<>vé koncerty
l.). Koncertu sa zúčastnilo
me lódŕe r~zličných
žánrov
s medzinárodným progra- árie, duetá a predohry z
asi 800 poslucháčov, učite
mom.
talianskych opier, melÓdie z
ľov, rodičov ll žiakov
zó
Dirigent a organista
oper-iet Lehára, Kálma.na, a
:všetkých hudobných Šk~! v
Ján Valach vystúpll v letJ. Straussa, na záver BeeBerlíne. Okreh:l kultúr-no~
ných mesiacoch na viacethovenovho roka jeho ~e
umeleckého a pedagogické:..
rých festivaloch. v talianviata symfonla a na posledho poslania, upév·rt!Jl Sá áj
sku, Belgicku, Maďarsku,
nom koncerte známe symvzájomné vzťahy
medzi
Hamburgu a ďalšieh seve fonické' diela Čajkovského,
bratskými školami. Učitéliá
ronemeckých mestách. Tlač
Dvoräka a Mende lssohna.
a žiaci berlínskej Musikvysoko hotl11btila nielen vyV dňoch od 10.-20.
schule navštlvia šamorh\ a
spelú techniku .tohto ,orgamája 1970 zl1častnilo sa 6
Bratislavu v máji 1971.
no.vého ume!.oa, .ale aj dramaturgiu programu, , ktorý
bol 'z ložený väčšinou .z čes
kých a slovenských organových skladieb. Ján Valach
podplsal zmluvu aj na ďal
šiu sezónu v Kráľovskej
fläms·k~j opere v AntwerUž niekol'ko rokov poriada hudobné oddelenie Osvetdvéh~
pách. Na otvoreni novej seústavu v Bratislave celoslovenské školenie pre výchovu zbor•
zóny štuP,uje s tamojšfm
majstrov amatérskych speváckych telies.
súborom pavodml insee-n áAk v minulosti bola sústredená výchovná pomoc rozvoju
eiu opery Esmoreit od s\1nqjmä detskému a mládežníckemu zborovému spevu, 1mtnému
časnéh~ belgického skladak udržaniu kontinuity a prílevu pre speváclce zbory dospelých,
teľa Marinusa de Jonga: V
tohtoročné týždňové školenie ( od 20.-27. augusta v Tatran-<
s~zóne 1~70-71 pripravuje
skej Kotline ) bolo zamerané rozdielnejším spôsobom. Skoleni~t
pre t<ito belgickú scénu
sa fakticky stalo seminárom a to najmä k otázkam drama-•
ešte Tann~äuser, Rigoletta a
turgie predovšetkým smerom k slovenskej zborovej tvorbe.
Carmen.
Belgické mesto Bruggy Keď sme v minulosti zdôrazňovali zvládnutie technických
požiadaviek pri zbor ovej práci, polyfónnri. hudba sa stala
maja najväčšiu zvonkohL'u
n.a svet~. Tento unikátny základom. Požiadavky k zvládnutiu súčasného zborového re·
pertoáru však predpokladajú prejst školou poly fó nie, ale na
prfstro.f je umiestnený v
mohutnej historickeJ veži z druhej strane aj vymaniť sa z nánosov romant ického, alebo
novoromantického harmonického myslenia.
XII. st~r,očia, vysokej 83 m.
Preto poriadatelia seminárneho šk olenia 11 vďakou pr ivl ..
Má 47 zvonov o celkovej vát ali ocho~ národného umelca pro f. Alexandra Moyzesa, ktor1}
he 27 ton. Obrevská hudobpo~kárzal v svojej prednáške práve na tieto aspekty, demon·
ná skriňa je konšt ruova11á
štrujúc ich na vlastnej zborovej tvorbe. Zaoberal sa názorn,ti
na prlncfpe st ~rých hracfch
a v1}vodami hudobnej podstaty komponovania zborov, kde
skríň s valcom. K-aždoročne
zvýraznil najmä estetický efekt, ktorý dáva hudba. Otázky ná·
sa v Bruggach poriadajú
rodnosti v ·našej t vorbe, hudobnej výchovy, perspektív v ob·
festivaly zvonkovej hry.
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k výchove
amatérskych zbormajstrov
Pr~pevok

e

chody. Totiž je ?Jnáme a male by te byt sam&•
zrejmé l každému začinajllcemu a6l!stovl, že
nie iba sila a farba materiálu robf spev~ka spévákom, ale kult11r.a tvorenia tónu, vyrovnanosť
registrov, dynamické a výrazové vypr:acovanle
partu sa nevyhnutliýini komponentmi vysokej interpretačnej ťirovne. Hoc! pre J. Smyčkovťi (Violette) bolo predstavenie bežnou reprf'l(lu, za2'1!lamenall sme jeden z jej najlepšieh výkonov posledného obdobia. Spievala v mimoriadnej hlasovej
pohode, jej soprán znel bezvadne od najjemnejších p!anlsslm po nosné vysoké tóny.
Part Germonta st. opäť spieval F. Hvastija a
po dlhšej prestávke sa na javisku objav!la
l A. Czaková-Kr!fanská ako Ann!na.
V Trubadúrovi zaskočil za J. Zahradnl čka brnenský tenorista Jlrf Olejn!ček (Manrleo). I keď
berieme do úvahy všetky handicapy, ktoré náhle
suplovanie so sebou prináša, nemožno nespomenúť, že Olejnlček v tejto exponovanej úlohe ostal
v mnohom dl žný. Nie je to Iba vynechanie vyso•
kého "c" (Alarm!) v Strette a okrem niektorých
tónov v stredoch n!e najprljemnejšia farba hla~
su. Vážnejšia je· častá !ntonačná Indiferentnosť,
ba až dlstonovanie. v čom hrá .ťilohu ! po1nerne
výrazné vlbrato. Zdá sa, že Manrico je pre Olej nička prldramatlcký, čo , ho zvádza k častému
fors!rovanlu, najmä výšok.
Barytón R. Tučka je v SND dobre známy a
v úlohe !lrófa Lunu vyrovnaný, zvu č ný a drama.,.
tlcký. Za zmienku stoj! l výkon N. Hazuchovej
(Azucena), ktorá v úlohe jej lyrickému naturelu
nie najbližšej podáva decent ný, muzikálny výkon.
Pavel Unger

!asti rozvoja zborového spevu zaberali v diskusii podstatné
miesto. Osobnost prof. A. Moyzesa ' zanechala v účas tníkoch
pekné spomienky a pomoTtla medzi nich vniesť dôstojnost
a hrdosť na súčasnú slovenskú t vorbu.
O tom, že je možný šir.~í výber zo súčasnej slovenskej
zborovej tvorby, sa presvedčili poslucháči najmä pri prednáške hud. skladateta Alfréda Zemanovského. Vo veľmi starostlivo pripravenej téme demonštroval na praktických ukáž·,
kach (notovým materiálom a nahrávkami) tento fakt. V rtie•
sol hodne svetla do tejto, najmä pre vidiek - vzhľadom na
neochotu a nepružnost nášho knižného obchodu ako aj Slo ·'
venského hudo,bného fondu - problematiky. Dlhoročné sťaž
nosti zborových dirigentov mimo Bratislavy sú tu viac než
_ oprávnen~. nakoľko jediným informátorom sa tu stávajú
niektoré semilic2re a · školenia, .kde sa im dostane i zdarma
dost materiálu od Osvetového ústavu.
Treba sa zmienit i o ďalších významných témach, ktoré od·,
zneli na školení. Boli to prednášky prof. Jána Strelca z hu·
dobnej psychológie, ...hlasovej výchovy a o výrazových prostriedkoch zborového prednesu, ďalej významné otäzky , hla"'
sovej hygieny z l ekárskeho hľadiska a hlasových c1iorôiJ ·
sprístupnil MUDr. Ivan šurirta a dielo a o sobnosť najmä so
vzťahom lc slovenskému zborovému spevtL a zbor.ovej tvorbe
blížiacemu sa jubileu nár. umelca Mikuláša Schneidra-1'r nav·
ského (v r . 1971 nedožité 90. nar.) rozobral doc, Dr. Jozef
Samko, CSc.
K praktickým odborným t émam z oblasti metodiky, l'ozbo·
r ov partitúr (najmä z tvorby 20. stor.), dramat urgie, ap. sa
podieľali známi praktici tohto žánru a to: Jozef Klocltá1j , di·
r igent Detského zboru Plameň z Brat-islavy, Jozef Vakoš, vi ce ·
·dirigent Spev zboru slovenských učiteľov, Anton Cíger a mla·
dý adept kon zer vatória Svetozár štúr.
,
Očastníc i školenia sa zúčastnili aj na koncerte O,st r erl iJého ·.
spev,áckeho zboru maďarských u čitel'ov na Slovensku, ktorý ia
konal 21. augusta na Zdiari. l t u si mohli ove riť .w oje po·
znatky a názory a konfrontovať ich s naším významnýrtt
. zborovQm telesom.
-tok•

·'

Só zaslúžilfm umelcom Gejzom Dusíkom

Tvorca

Gejza Du slk - slovenský hudobný sk lad ateľ, autor operiet .
Tisíc metrov lásky, Keď rozk vitne máj, Modrá ruža, Pod cu·
dzou vlajkou, Turecký tabak, Osudný val č ík, Ta jomný ' pr'steň, ·
Dvorná lóža, Zlatá rybka, Hrnč iar sky bäl, Potulný spevák . . .
Napísal vyše 200 tanečných piesni, z ktorých najznámejšie
s ú: Rodný m ôj kraj, Tak n elw nečne krásna, Dve oči nevern é.
Letelo vtáča, Ru ž i čky červené, široká ce s tička, Už p láva lod'
moja ... Napisal aj rad koncertných skladieb: s uita Idylickí>
obrázky, Obrázky z Tren čiansk y ch Teplíc, Rapsódia pre or·
chester a Iné.

vyznamneJ
kapitol y
,

t anečnej

z pdekopllíi<Ov slovenskej
pie sStene,jednynt
op eret y, slovensl<ého tanga •. . Napri ek tom u, že
od vzniku vašich prvých piesni uplynulo u ž pekných
ptr rokov, ešte stále sú známe, živé, počuť ich z rozhlasu a n ajmä pre vašu gen eráciu maj ú príchuť atmosféry ich mladých a str edných rokov. Rokov nepochybne - aspoi\ v hudobnej oblasti - jemn ejších, sentimentälnejšíeh a nepoznačených nervôznym rytmom
dnešnej zábavnej hudby. Ako si spomínate na toto obdobie svojho bohatého života? Boli to sk utočn e tal<é
pokojilé roky vo vzťah u sldada teľ-konzunu~nt, ako sa
to zdá dnes '! Al~é osobné spomienky sa vám vybavuJú
na zač i atky slovepskej zábavnej hudby?
- Neviem, či nie je zdvori lostnou hyperbolou. ked
ma za r aďu,jeté medzi priekopníkov .. • Som pre skromnosť a ·post·avim sa radšej medzi tvorcov, ktorí sa usilovali poti sn úť káru slovenske;j operety a t anei~nej piesne o p i aď dopredu. Spomienok mám, pravda, ako väč
šina služobníkov múz, v eľa . A našťastie, prevažne prí~
jemných. Považova l som za vyznamenanie, keď moju
tvorbu už takpovedi ac "od plienok" s veľkým úspechom interpretovrll slávny čes k ý orchester H. A. Dvorského; moje skladby vy šli tl ačo u súčasne vo viacerých
štátoch a napokon nej~~ dna s kladba prekonala · dosť
rýchlu púť z môjho klavíra do kategóri e šliígwv, ba
mnohé zľudov e l i. Ktorý autor by osta l ľahostajný, keď
sa mu prihodí dačo, čo stih lo moje tango Dve oč i nevemé, ktoré bolo v piiľdesiatych rokoch v e ľkým š lágrom v Bulharsku, tango S tebou pod Tatrami, d lllé roky
zazniévájúce n a Ukra jine , k ed' s lovenskí krajania v .Juhoslávii i Humunsku dodnes nepres tali vo l ať po mnjlch ·
skladbách a volajú med zi se ba i mň a ? Keď med zi nich
zavltam, vravia: ,.Vďačíme vám za toľk é n eza budnuteľ
né chvíle! " Rovnako hreji vo pôsob! h las sólistu vied enskej opery - tenoristu K Te r k ala, ked' ho počujem
v rozhlase č i te levizii spievať moju Pies eň o rodne j
zemi.
Rád spomínam n a povojnové časy, k e ď sa do sta li mo je skladby - rovnako ako diela ďaL~ích slovenských
autorov - na denný repertoár vše tkých súborov v če
chách i na Morave. Zaznamenali sme takpovediac invá ziu slovenskej tanečnej hudby do českýc h a mora vských
krajov. Medzi spomienky n emožno nezaradiť aj listy,
plné najrozmanite jších výrazov u tnania a vďaky . V mo jom archíve by s te n ašli n ejed en hlas i spoza oceánu.
Ešte dnes výroba gram oplat ní dost a točne neuspokojuje
dopy t ameri ck ých a kanads kých Slovákov po moji ch
skladbách (a pravda, nielen mojich) .
"Oné roky" by som n eoznačil za pokojn é. Rovnako
ako sú ča s n é boli plné vnútorných n apätí. Ibaže l'udia
hľadali v hudb e prostriedok na vyrovnan ie, u pokojeni e,
zábavu. Dnes akoby sa i ňou chceli vnútorne d ráž diť,
umocniť rytmom doby podm ienený p ocit u st avi č n é ho
vzruchu. Re laxác ia s úč asn ého č l ove k a vyža duje povedzme automobil so 120 km na tachometri. Tam kd esi väzí to nové.

B uden~

~rochu ~rovokovať : _ m ô~e skladater. vašej ge~
neracte nadv1a zať n a s ucas ne s meľovame v popu!Arnej hudbe ? Myslíte sl, že okrem vrst vy teenagerov
je tu aj generácia, ktorä i v dnešnej dobe potrebuje
hudbu písanú a hranú iným spôsobom: nazvime t ent o
spôsob hoci melodickejším, rytmicky vyrovn anej ším, In~
terpretačne páčivejším a hladš ím?
- Nazdávam sa, že autor, v ktorého doteraj šej tvorbe prevládal m elodický prvok, môže nájsť sp ojovací
môstik uplatnenia tvorivého zámeru aj s modernou tanečnou hudbou. Skladby po st avené prevažne na rytme
- ·a takých dnes máme d osť (pr itom nie sú n ezaujímavé, navyše sú technick y náro čné ) - nie sú azda
v očiach tvorcu mojej generácie melodicky do s t ato čne
l\(iekvátnym odrazom impul zu osobného zážitku autora.

Karneval na Rio Grana e ( S1·1 t ne di "llrllo Košice,
P!Ok l~Jjf,

Snímka: M. Litavská .
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problémoch - snáď sa tu dá porozmýšľať aj
dneš nom postaveni s lovenskéh!> hudobno - zábavného divad lá
aspoň v európskom kontexte.
- V kategórii m uzikálov nachádzame, ako vo všet k ých umelecký ch Žánroch, v iaceré ka tegórie. Muzikály
pr vých· čias boli iné . ako sú d ne šné. Dnešný k ladie väčší
dôraz n a literárnu predlohu, na epiku č i dramatický
ú činok. Hudba t u mä poslanie t akmer len subsidiárne;
aj keď s a v ·ko nečnom dôs ledku neraz premeni na
"š lágrový bestseller". Pravda, je to iba powch, lebo
pochopiť re<;it ál či p i eseň Fidli.kanta, alebo West Side
Story a na jmä Muža z La Mancha - znamená ve dieť ,
čo s a piesňou vyj adruje. Konflikt, t ragédia, epika. Tie
dominujú. Ide o úkaz, ktorého obdobu nachádzame
v próze, nez apod ievajúcej sa 'širokým! su j etmi, skôť
tým, že zameriava ob jektlv na epic-ky ú zku, zat o analyti cky tý m h lbšiu sondáž ľ u dsk é ho v nútra . Taká je
aj poézia súčasnos ti. Zasa di ť jed inca do kontex tu sú-

Musfme však k<>nštätôvať, že obrovsk' pÔkroky v t e chn ike i.n ter preta čných mechanizmov, nové zvukové farby v n ových nást.rojových zoskupen i·a ch inšpirujú mno ~
hých mladých autorov k tvorbe, ktorá má dnes na celom svete široké konzumné zázemie. Teda o veľa viac
sa tvor!, ž ivotnosť skladieb je kratšia - konzum väč ší .
J e potešiteľné, že medzi na.šimi mladými
autormi nachádzame c-elú generáciu,
1\lo rá disponuje tvorivým potenciálom
a zasluhuje si vydobyté úspechy, kto rých výrazom sú aj výsledky mnohých
súťaží. Pokiaľ ide o teenagerov a "tých
d r uhých" - otázka sa eliminu je na faktor čis to generač n ý. N ~s mi eme zabu dnúť, že aj te enag eri sa raz stanú " tými
druhým i'' - a pravde podobne si pritiahnu svoj dneškom formo vaný vkus
a j do rokov dospe losti a d'a lej. Ne vy- .
lu č ujem však ur čitú p er zistenc iu túžby
po melódii, rytmi ckt'! j vyrovnanosti a
d'a lšom, čo potvrdzujú · napokon i doter ajšie dejin,y člove ka a hudhy. · Súčasné
tan ečné piesne píšu poväčš ine mladi
ľudia, kto r! a j dnes prežívajú poryvy
citového života, pravda, nevyjad ru jú ich
a ani t~ernôžu vyjadrovať iba sladkými
tónmi. Zdá sa mi. že autor moj ej ge- ·
nerácie, k e ď sa chce popasova ť s na,imoderllejš im i preJavmi taneč n ej hudby,
nedosiahne d ostatočnú pr esve d č i vosť. .. chý ba mu ·. zákonitý spojovacf článok
mlados ti· s tnl'aclosť o u . ' Tal~ý ·'je· liž život.
' Mojím kl-édoni' :os'ťáva: 'aj pri 'ta n e čhe :i
hudbe má ·by'ť človek'· inšpirovéiný záž itkom, vyprovo kovaný osobi t nym rronwn- ·
tom, vyň~tym hoc aj z každodenného
života . Pre mňa je hudba zrokad lom roz.:.
ličných registrov citového život a. Keď
Hmčiarsl'!! bdl ( Nová sc éna Bratisla va, 1·ok 1956) - Láznička,
som napísal Rodný môj kra j a lebo Pie zasl . umel ec K fepela, Ky char.
sei1 o rodne j zemi, vlia l som do týcht o
piesní svoju lásku k rodnému Slov ensku.
časnosti v najširšom zmysle s lova. So všetkými átribútr ento rok sme os lavovali 50-roČJiicu SND. Mnohé.
mi jeh o vnú torného sveta , pod soci8lnym zorným uhlo m
z vašich operiet mali premiéru práve na scéne
jeho ind ividualit y, ča s tokrát bez oh l'ad u na všeobecne
tohto d iv adla, s poprednými sólistami operného súboustálené no rmy. Autori t voria t aké diela v socialisticru. Aké mäte osobn é spomienky na spolu prácu s operkých li te rat úrach - aj na Zá pad e. A ná;jdime odpo veď
nými umelcami a č o si mys líte o n ázoroch, ktoré práve
povedzme na otázku, č i hudobne vy jad rený pr úd vedo pri príležitosti jubilea hovorili o ob časnom náyrate
mia Woolfovej má bav i ť, či p r ovoko vať! Myslím, že
operety na javisl<o SND .. •
v svojej b ezohľadn ej pravdivosti môže v na j lepšom prí- Nedá mi nes pom e núť si pri 50-ročnom jubileu SND
pade ba viť provok a tivnosťou . To sO, prav da, probl émy,
n a svoj e premiéry na jeho scéne a na spoluprácu
k toré majú "na písa com sto le" literárni a hudobní
s m nohými opernými umelcami, ktor! svojimi výk onmi
vedci, m y, skl adate lia, sme predsa len la ici v tomto
dopomohli úspechom n e jedne,j z m oj ich operiet. V e ď
smere. Jednako sa nazdávam, že opereta v klasick om
o b sad iť ModrO ružu n árodnou umelkyňou M. K iš oňo
zmysle s lova je p rie pastne odlišná od muzikálu v na j vou - Hubovou, zas!. ume lcom štefanom Hozoru, F. K. Vemod er nejšom poň atí. Naše zábavno -hudobné divadlo sa
selým, nebohým Krepelom - znamenalo da ť operete
uberá dobrou cestou, k eď približuje vo výborných intaký štart, že j e j l'eprízy v SND a v ostatných divad scenáciách divákovi špičkové d iela svetovej hudoblách našej republiky možno rátať na stovky. Mys!fm,
no-dramat icke j literatúr y. Pra vda,. porovn áv a ť t ieto dieže by sa umelecký profil SND nijako nezneuctil, keby
la s domácou tvorbou, povedzme s operetam i, ktoré
sa j eho dramaturgia spestrila o hoc! len jednu pre sme napísali s Dr. Braxatorisom, ,j e neobyčajne ťaž ké ,
mieru klasickej opet·ety za s ezónu. Mladší členo v i a
ba vari až nemožné. Pre dovšetký m muzikály, ktoré sa
súboru by získali nav'y še možnosť overi ť svoj herecký
stali svetové, poväčšine adaptujú v eľké lite rárne pred i s pevácky talent.
lohy - svet u už dávno známe; my sa usilujeme o tvor bu, kde je roWlako literár na ako hudobná zložka pôvod daj n e pripravujete pre. nastávajú,c u sezónu Novej
ná, nová. Niet t u te da spo lo čn é ho me no vateľa pre po scény nové hudobno - zábavné dielo. Môžete prerovnan ie, či konfrontáciu. Ešte sa nat!ska do d a'ť, že
zradiť o 11om nieko ľko informácií?
pre živé dianie v tom to ·u meleckom žá nri nemáme na
- ·Áno, pripr avuj em s Dr. 'Brax·a torisom pre Novú
Slovensku na jpriaznivejš ie podm ienky~ Máme 'málo huscé nu hudobnú komé diu Pán v zelenom fraku. Nechcedobných d ivadie l; m álo · libriet - zdá sa, že ľ ud ia by 'si
me ňou riešiť dáky komp lex aktuálnej ·p roblematiky. Iba
želali toho po čuť a v idieť viac.
nastavujeme kr ivé zľkadlo bežným zjavom v živote
est-rádnych um elcov. Komédia j e p lná nečakaných, v eteraz obráťme náš rozhovor celkom inou stranou. Ocl
selo ladených konflikt ov a situá cií. Hudbou sa usilur. 1949 ste ·ria diteľom Slovenského autorského zväj em umocn iť ich dopad,
zu, dnešného SOZA. Nedávno uverejnil Hudobný život
informáciu o svetovom \<ongrese CISAC, ·na ktorom
v posled nom desaťroč( p renikli na e urópske javiská
jednomyseľne prijali SOZA do Medzinárodnej konfede americké muzikály, mnohé z nich - ale aj t ie z eu~
rácie spoloč n osti autorov a s k ladateľov. Ktoré ú loh y
rópskych tvorivých dielni - sme videli aj na sloven považuj ete ako riad ite ľ SOZA za n a jakútnej šie n a l'ie ských scén ach .• V kinách sa č oraz č astejš ie objavujú
šenie v obl asti ochrany autorských práv ?
n ajznámejšie filmové adaptácie slávnych muzikálov - Pracovníkom SOZA som od r. 1939. Priznám sa, že
z poslednej doby spomeniem a spoň Slamený k lobúk
tOto prácu mám nesmierne rá d. Je to akési " moje die ~
a Olivera. Len že ak už zostaneme pri týchto dvoch
ťa ", ktoré práve v s účasnos t i dospieva v zdatn ého jumenovaných, divák - č i u ž poučenejši a lebo náhodnýnák a. Pru dký vývo j t vor iv ého umenia na Slovensku po
si uvedomuje, že muzikál nemusi byť výd 10diskom, že
druhej svetovej v ojne je v priamej ú mere s úspešným
vynlkajuca hudba, "večne zelen é" evergreeny, skvelá
. plne ním ú loh t ejto organizác ie. Rok 1970 je významný
réžia a bohatá výprava sú zbytočné, ak tu nie je s ilný
v živo te našej organ izácie. Stala sa (rovnako ako LITA)
~ámet. Nebojím sa povedať ilämet- so sociálnym podriadnym č l eno m svetovej autorskej organizácie CISAC.
tónom. Je to tak napr. u West Side St ory, F idllkanta
To zname ná, že sa d ost áva do priameho kont aktu so
n a streche, Muža z La Manche, alebo v slávnom Hair všetkými org ani záciami štátov, ktoQ'ých vlády u znali
s náď som nevymenovala vše tky di ela, ale to napokon
Bernskú konvenc iu o v zájomne j och ran e autorských
nie je ani úč elom. Chcem sa tým dostať k sam otn ej
práv. Otvára t o v e ľk é možnosti našim hudobn ým die podstate názoru n a sú č asné hudobno •zába vn~ divadlo.
lam pren i kn úť do zah ran i čia . Sme v e ľmi r adi, že pr!
Poved ala by som to stru č ne aj takto: Jllá opereta ale rozšírení ú loh sme sa stretli s p lným porozumením
bo muzikál ba viť - č l provok'ovať 'l Pravda, možno väč 
nášho Minist erstva ku ltúry a p rí ateľsko u podporou
šinu konzumentov t ieto o tiizl;y ani n ezaujimaju, ale
pražského OSA. In ak o ú lohách a kultúrno - s polo čen 
v konečných dôsledkoch predsa len majú u kultivova~
skom postavení našej organizácie dalo by sa ešte veľ a
n ého diváka úspech práve tal<éto )Jravdivé a s humanithovo r iť, ale to azda i ri"ko:? ~l y .
ným pG~~lanim adresované diela. čo 11 m y11íte o týchto
Zhovárala sa: r. U1·sínyovl
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i pO zb!lad.riutt'l{omickej opery Ji-

A

i'iho Pauera Zdravý nemocný pri' :;mávam určité sklamanie, pred.sa
Jlechceil:l •novému dielu významného čes~.
kého s,kladateľa . uprieť _·č~ mu patrí.
Zdrav-ý .nemocný zaujme predovšetl<ým
dômyselne vypracovanou orchestrálnou
zložkou, kde môžeme obdivovať najmä
vynaliezavú harmóniu, ktorá prekvapuje
osobitým mod:erným riešením a k torá
i keď nadväzuje na predchádzajúce
Pauerove skladby, ·v mnohom obohacuje
nielen Pauerovu tvorbu, ale i celú našu
hudbu o nové prostriedky. V novej o.pere s a tiež znova osvedčilo už niekoľ
k_o krát dokázané skladateľovo umenie
hudobnej -charakteristiky, ktoré prispelo najmä k plastickému zvýrazneniu priznačných vlastnosti hypochond·ra Argana a ktoré v zhode s moliérovským klasizmqm smerovalo k podčiarknutia vžP,y
určitej povahov-ej črty - tej-ktorej posta vy, ktorý, Pauer dokázal práve vo vokálnych partoch výstižne vystihnúť.
Škoda, že pri zhudobnení Moliérovej komédie nenašiel tento závažný predpoklad pre konečný · úspech oporu tiež v
ostatmých zložkách hudobno-dramatickej
štruktúry novej Paue-rovej opery.
Základný problém pravdepodobne spočív a · _ v tom, že . sa' ,Pauerovo hudobné
· myslenie ne-podriadilo dostatočne danému textu a s ituáciám, takže dochádza
k vaké~USÍ : ľÓZŠtepeniu : ·O rchestrálnej
zlozky a vokálnych , partov, ktoré tu
st-o.i,a :viac-menej samostatne. Nav'iac hudba , novej opery postráda kom'e diálhy ·vtip a ne-vzbudzuje ' úsmev, ako je
to p,ri , všetkých slávnych komických
operách, ktoré .pretrvali veky. Hudobný
vtip. sa nedá v komickeJ opere nabra·
diť . ani situačným, s lovným alebo ' do·
kpnca .režijne-hereckým vtipom - t u
vidím prvý dôvod toho, prečo sa v ·priebehu več era neozval v hľadisku ani raz
smiech.
Tým, pravda, problematika nového
Pauerovho diela ešte nekončí - ďalšie
disproporcie však spadajú už do oblasti kompozíd e. Nechcem sa tu zä-·
obe ra ť

vhodnosťou ,

či

.tfvny.m parlandom bol overa markantnejší rozdiel, čo by bolo kompó~ičn e,,pre 1
zvolenú látku na.iúnosnejšie, ale voliť
,jednotný hudobný prúd s rezignáciou na
,.uzavreté," ensemblové scény.
-Rovnako mám pocit, že rozdelenie do
tl'och aktov nie je najšťastnejšie, lepšie
by vyhovova la podoba dvojaktová. Mám
dojem, ž;e po hudobno vydarenom pr-:
vom jednani skladateľova 'invencia počas kompozície značne opadáva a ťak
po celkom priemernom druhom dejstve,
kde hudobne najviac zaujme bale tná
scéna, nasleduje až prekvapivo slabé
tretie dejstvo, ktoré sa mení na akúsi
polohovorenú, polospievanú frašku, kde
sa hudba javí ako celkom zbyto čný
sprievod a kdfl je zvlášC nešťastne Z'{Olelié finále. Po krátkom, nie veľmi vydarenom záverečqom ensemble ' povie
Arg an, že t u "má byť pod ľa Moliéra pr·o mócia (kto dobre_ nepozná originál komédie, ne-pochopí o čo ide), načo sa
ozvú dva hlasy z obecenstva. Muž z lóže poznamená, že tu má skutočne Moliére promóciu, a žena na prízemí ho
okríkne, aby bol ticho a "je koniec. Jediným výsledkom tohoto záveru, ktorý
:vôbec nekorešponduje so štýlom giela- ·
a navyše sa pohybuje na _h raniciach .stupidity, je to, že publikum sediace oko lo
pani Kácovej, ktorá predstavuje tento
ženský hlas, sa na ňu pozerá s údivom
a láskavým poľutovaním, nepochopiac,
že to má byť v hre.
Nedostatok miesta, žia!', nedovoľuje
h lbš~ rozbor tejto hudobnej komédie, na
záver však treba povedať, že Pauerov
Zdravý ·nemocný potvrdzuje, že i vý·'

Zdravý nemocný -----s podmienkami

nevhodnosťou

slávnej Molierovej komédie pr-e operné
znamnému skladateľovi sa nemusi všetspracovanie - Molierov Zd·ravý nemocko vydariť (bolo by pr e d časné robi ť
ný je i-ste ako každá divadelne vďačná
nejaké iné uzávery) a že napísať skulá tka natoľko scénicky nosný, že sa
točne dobrú komickú operu, kde by sa
vyslovene ne-prieči zhudobneniu. Bolo by
obecenstvo skutočne zabávalo, je jedpot rebné vytvoriť celkom nové libreto,
nou z najťažší c h úloh. Veríme, že Jifi
kde by sa skôr vychádzalo z lapidárPa uer sa k tomuto žánru ešte raz vránosti jednotlivých sit uácii s ťažiskom
t i · a že sa mu podarí- dosiah-nuť znovu
po!oženým na charakterovú komiku.
tú b e zprostrednosť a svieži humor, k tožia!', J ifí Pauer bol až príliš dôverči vý'
rými dodnes ohromuje jeho výborná
v moliérovský t ex t s jeho slovným i sioperná prvot ina Slimák t áradlo.
tuačným vt ipom a vä čšinou ho poneS!)motné predstavenie zau jalo v prchal ako priamy podklad pre operné
vom -rad·e výborným hudobným naštudospracova nie. Tak :>a stala opera deklavaním dirigenta Bohumír a Lišku, ktorý
mačne ne-vyrovnaná, inde sa zasa movenoval Pauerovej ·o pere nielen veľkú
li érovský text prieči číslovej forme, kt o·
starostlivo sť, ale ktorý dosiahol s orr ú Pauer v Zdr avom nemocťlo·m v 'pod -·
' chestrom Smetanovho divadla skutočn e
state zachováva. štr ukt úr e .. opet'y by: · ·' Šp ičk<>vý v ýkon. R-~ži a H:anuša Theina,
vš ak 'prospelo jednoz·nač.n ejšie riešenie . :'ii·<ri!ezaprie boha té skúseno sti operného
alebo zachovávať ' dôsledne· formu
' praktika, k to rému nemôžeme zazli e v ať,
čí s l ovej opery, a potom by bol o tre!:la,
že s a .' tu a· tam objaví niečo, čo sme už
aby medzi hudobnými číslami a recitasnáď vid ~!i.. v ·j eho inscenácii Barbiera

zo Sevilly. Hanuš Thefn· má jedi nečn ý
zmysel pre to, čo na javisku "zaberie"
aj keby sme s i mnohokrát pr iali prepracovane jšiu ko ncepciu komédie ako cel ku, lebo inscenácia s a miestami utápa
až v príliš detailnom rozdrobovaní akcie. Bolo by t iež diskutabilné, č i je
šťastné vys u novať pri " áriách" po st avy
na môstik nad ori:hestrom, lebo sa tým
rozbíja komediálny . pries tor a ešte sa
upozor ňu je na disproporčnosť vo . for me opery. Vše tku prácu, ktorú režisér
vynaložil, zma rili kostýmy Aleny Hoblovej, ktoré by bo)i snáď · dobré ako m a ~
teriál pre skúmanie psychicky vy šin utých schizofrenikov, ale ktoré dokazujú,
že výtva rníčka n~m ~ v,ôp_e s , poňati e - o
javiskovej funkcif(:f< ~·stý~nc,nr~ Za ·výsledok však zodpovedá ľ#isét, ktorý ' siasi "neuvedomil, ~ e tým'ito .kostýmami
sa zni či nielen jeho vlas tná prá ca i prá ca hercov, ale že -- s a nimi · úplne zne ~

možní vnímanie diela. Obecenstvo je t o..;
tiž t ak šokované, k eď sa napríkla d objaví Tomáš Diafoirus ako ko;;tlivec alebo doktor Pm·gon s balónkami nam ies-<
to vlasov a s vnútbrnosťami na kabáte,
že už ťaž-ko môže vnímať niečo iné. Ke by išlo o komédiu typu Zo život a hmy zu alebo nie č o podobné, tak prosím, ale
Moli ér e? Pr eto sa pri predstavení skoro
celkom s-tráca aj ináč znamenit ý, charak terovo výborný pre pľa covaný výkon
Karla Bermana, · ktorý vytvára Arg ana
ako jemnú, skôr drobnokresbo vo n uanco vanou štúdiou ne-vylieč i teľného hypo chond·ra s dobrým srdcom a nemôže
. svoju prácu zachrá n iť uprostred odpudzujúcich maškar, ktoré tu vystupu jú
s panoptiká! nou hyperbo lizác io u. A t-ak
iba komediá lny talen t J aros lavy Pro•cházkovej ( Belina) a Vladimíra Jedenáctika ( Diafoirus - otec ) sa presa dil
i v obludnom p rez l ečení. Výrazovo celkom nemohúci sa ukázal výkon Libuše
Márovej v úlohe Toinetty a ani s kúsený
Beno Blachut nezvládol komickú úlohu
Tomáša Diafoira s úspechom. Tiež výkony Miloslavy Fidlerovej (Ang elika)
.Miťoslava Frydl ewicza (Kleant) a Pavla
l:II'íivicu (Beral d) zostali ' viac -mcne,j s tafáÚwu výpliiou . Ani ostatným sa vo
.,fantastických" kostýmoch n eve ľmi darilo.
Rudolf Rouček

--~Pokračovanie z č. 18.)"
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Vl. PREHLIADKA MLADfCH INTERPRETOV

TRENČIANSKE
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Sláčikári

Huslistka 'Jela Sp it k o v á sa prezentovala ako vy lo žený sú ťažný typ. Jej príprava i výsledok pr ezrádza
dôkladnú prácu, vyrovnaný naturel, óohatú wneleclcú
fantáziu. Vynikajúrj. , na ú rovni rám ec prehliadky vy soko prerastajúcej' stvárnila II. sonátu f mol op. 6
od Georga Enescu a Sonatínu od Paula Constantinescu. Určité výhrady (podobne ako na jej bratislavskom
. celovečernom recitá-li ) možno v zniesť voči Bachovej
Sólovej sonáte a mol po stránke t echnickej i výra zovej. Dú fajme, že v Bukurešti o bstojí pri11ajmenej
čestne.
Violončelista

Richard V and ra so svojím partne ·
rom Stanislavom Zám bor s-k ý m svojím po!orecitá lom uzatvárali celú prehliadku. Bola to voľba ve ľmi
štastná. Zámborslcý sprevádzal spamäti, precízne, dôkladne a isto. V andra je typom zrelého umelca, s veľ
kými technickými d i spozíciami, s krásnym, sýtym t ó' nom, s veľkým dynamickým r ozsahom, s veľkými . vý ra zovými možnosťami. Zámbor slcý svojím temper amentom, technickou perfektnosťou je mu priam ideálnym partnerom s výnimkou miestami príliš hutného
vynášania dramatických vzruchov. Toto duo zaslúžilo
sa i o jediné, na reprezen tačnej úrovni prednesené
uvedenie aoantgardného diela ( F. Emmert: Asociácie
1.- lll.).
.
Violon čelista . 'J-ozef P o d h o r á n s k y z Bra tislavy
v Sonáte F dur op. 3 pre violončelo a klavír od
L. v. Beethovena upútal ušľachtilým tónom, bezpeč 
nott intonáciou, disciplinovaným prejavom. Je majstr om spevnej kantilény. Celkove jeho výko nu ( spolupr acovala s ním Z. Maj erská ) možno vy čítať nedostatok prieraznosti tónu a prílišnú komor nú intimitu.
Veľmi priaznivý dojem zanechali dvaja žilinskí huslisti. Jindi'ich Pa z d é r a i napriek svojmu veku do·
.~iahol u ž pozoruhodn1í stuperí technickej i výr azovej
zr elost i . Z jeho hry cíti poslucháč radost', mladisttJý
optimizmus, vnútorné uvoľnenie a tvorivé zanietenie.
Zatiaľ čo Pazderov výkon niesol pečat' · .~trhujúceho
mladistvého temperamentu, František Figu ra klá dol si pred seba cieľ pr eniknúť- i do filozof ického podt extu hudobného diela. Preto aj jeho disciplinovanú
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prejav miestami vnucoval dojem vnútornej stiahnutos tí so sklonom k akademi zmu Na svoj vek viac než
úctyhodne stvárnil výra zový svet Moyzesovej Poetic kej suity op. 35. K d ramaturg ickým vý hradám provok ujúcu Wieniawského Brílan t nú polonézu možno vysvetliť iba jej zaradením medzi , povinné skladb y huslisticlcých _sMaží. !lkoda, že Figttra nestačil do dôsl ed kov zv ládnuť j ej prílišné virtuózne nároky.
Bratislavská l!uslt.•tka Andrea Se s tá lc o v á nest·ačila pre zlý dramaturgický výbe r z anec hať pr iaznivej.~ í dojem pri préd nese Brahrnsovej Sonáty op. 108.
Ďal ej ju handicapova lo ( zo strany organizátorov ) na nút enie nove j komornej partnerky ( Partilcovej ),

Speváci
Poslucháčka brnenskej JA MU Anna Kr a t o chvíl o v á spolu s Vandt·om a Zámborslcým za kla vírneho sprievodu S. M a c u d z i n s lc e j uzatvárala
teplickú prehliadku. Krat.o chvílová j e typom ho tovej
speváčky so suverénnym ovládaním svojho mladodramaticlcého sopránu, . s vysolwu hudobnou inteligen ciou, kultivovaným zjavom. Má zmysel pre zvukovú
hutn osť a výrazovú plnosť árie ( Žel, bohu, žel z kan táty Svatební košile od A. Dvofáka ) , či jemnejšie
poe tické tie ňovanie piesní ( Dvofálc: Písné maostné,
Ki'ič ka: cyklus piesní .l aro pacholátko ) . Temer každej skladbe dokáže dať priam definití vnu interpr e~
tačnú podobu, k t orú u ž sot va možno vylepš iť. Vyvrcholením jej vystúpenia, ktoré svojou úrovňou pre kračovalo vysoko rámec prehliadlcy bola objavná inter pretácia Suchoňovho p iesň ového cyklu Ad astra,
leto r á predčila podľa môjho názoru, všetky doteraj .~ie nahrávky, čf interp1·etácie u ž r enomo va ných spe váčok .
··
Poslu cháčka brati slavskej VSMU Magda Hajó s ~ yo v á patrí lc špičkovým r eprezentantom spevácke·
ho dorastu na SlovensTctt. Jej mimoriadny talent za slúžil .w o vyttžítlanie jej k r ásneho tvárneho hlasu už
i na pódiu Slovens kej filharmónie, v televízii, na
koncertoch Zväzu skladateľov a pod. Jej výkon nesie
pe čať istoty, technickej suverenity, vyrovnaných · re gistrov. l naprielc tomu, že dosiahla hranicu pre mno hé s p eváčky u ž ne prelcročiteľ n ä, myslím, že v svo jom
ďal šom vývo j i mohla by' svoje schopnost i ešte vystup-

ňovať najmä v oólasti rozst renia výrazových a dynamiclco-far ebných nuancií.
Po sluc háč. VSMU Mar ián Hor á lc patril lc pr í j emný m prekvapeniam prehliadky. Po pres t úpení
z dramat-ického odboru na V ŠMU za dva roky dokázal obdivuhodne vyspieť v svojom pr ejave. Je sympatickým zjavom, inteligentným m'u zilcantom, lctot· ý
vie prístupom k dielu neraz i nahradiť pochopiteľn é
med zery v speváck ej technike. Beethovenovu koncer t mí áriu Adelaidu chápal dosť komorne . L epší a presvedčivejší dojem zanechal v piesňach.
LiZla l z s ó fo v á z bratislavsk ého Kon zervatót·ia
d is ponuje pomerne krehkým ohybným hlasom, ktorý
ju predurčuje k i'nterpr etácii najmä barok:ovo - klasic k ého vokálneho r epertoáru. Jej výkon poznačila do
značne j miery tréma, ktorá narušila j ej intonačnú
istotu, vyrovnanosť t empa (najmä v úvodnom Vival dim: Alt-ra a r ia del vagante ). I ke ď v celkovom leontexte jej vystúpema vyzneli pomerne najpr esvedč i 
vej.~ie práve 3 piesne od R Straussa, nemožno ich
vo ľbt~ z hľadi ska speváčkinho naturelu a dispozícií
pokladať za najšťastnejšiu. Záverečné Piesne o láske
od D. Kardo.5a postrádali výraznejšiu diferenciáciu
prejavu a najmä bezpečnej šiu intonačnä p o hot ovosť.

Ostatní
Organista Vladimír Ru s s ó patrí k najoäč š"i m talen tom organo vého odboru na VSMU. Svoje kvality dokumentoval aj víťazstvom v celoštátnej organovej súťaži v Bratisla ve, nedávnym samostatnfjm recitálom.
O ď umelca takéhoto mena a možností zvykneme právo m o č akávať veľa. · Jeho vystú penie v evanjelickom
trenčianskom kostole nesplnilo ošalc naile o čakávanie .
Pomerne ťažký chod nástroja zväzoval organistovi ru lcy najmti . v rýchlej ších partiách a zapríčiňoval into načrt é poklesky a agogick é výkyvy, ktoré ináč v j eho
hre nie sú.
·
Hobojistka Milana D ír e ro v á zo Žiliny zaujala
pekným guľatým a ohybným tónom, vyrovnanou, bezpečnou t echni kou, nobl esou a na oyše i sympatickým,
re prezentačným zjavom (G. F. Teleman: Sonáta pre
hoboj a klavír, M. Ko rínek: Dve sTcladby pre hoboj
a klavír ) .

***

V s tručnom zosumarizovaní výko nov sme spoznali,
že nast upujíwa generácia slovenských re prod-ulc čnýc h
umelcov pl"edstavila sa na teplickej prehliadke z väč.~a
vo veľmi pr iaznivom svetle. Ukázalo sa, že pri udr žaní alebo gradovaní u ž dosiahnutého stupňa umeleck ej vyspelos t i bude dôstojným po kra čo vateľom a ro zv íjateľom tradície sl ovensTcého hudolmého ínterp,·e tač
ného umenia. Potrebuje v.~alc čo najpriazni ve j šie pod mienky pl"e zdarné začlene nie sa do umeleclcej dl"áhy.•

·J)r.

V. CfZIK:

Festival
Georgea

povol1m .s~ .zapochybovať o ·tom, č i sl plne zasl\1žlla l. ce:nu v, kategórii ženského spevu Rumunka
E. ·Moldov"eanu. Svoj neveľký hlas však ovláda s veľ·
kou 'schopnosťou .diferenciácie, inteligencie, ženského
pôvabu :ra 'elegancie. MQhutnosťou hlasu, krásou t imhru 'juO:vysoko predčili sovietske. spe váčky N. Ambrazaitite . a N. Vainerová (2. a 3. cena). Podobne
sovietsky · tenorista K. Plužnikov (2. cena) si prinájmenej .~ zaslúžil
l. miesto spolu s Humunom
G. Krasnt~ru ; ktorý dostal l. cenu.
JOZEF MALOVECt

Enescu a my

Druhá

časť

festivalu

kon·certná a divadelná (ope-rné a baletné predstavenia). Z ich úrovne sme dospeli.
·
·
k uzáverom, že rumunskí špičkoví sólisti: huslist\.
(Stefan Ruha, Ion Vóicu), klavirist i (Radu Lupu - .
.
Bukurešť - mesto širokých bulvárov, krásnej ·vývíťaz sútaže. z r. 196?), Albert Guttman a Lisette
stavby modernej i staršej, plná pestrých kvetinoGeorgescu (vynikajúci sprevádzači), koncertní a
vých záhonov, p~četných parkov, stáva sa (počínajúc '· operní sp?väci .(E~tí~ia Pet~es~u, Valenti_n Teodorian,
Martha l{essler, M.a hna B:rllovtci, Cornehu Flnäteanu,
rokom 1958) kazdý tretí rok v septembri dejiskom
hudobných slávností. Tohtoročný, v poradí v. hudobNicola Rossi-Lemeni, David Ohanesian a ďalší) zodný festival a medzinárodná súťaž Georgea Enescu
povedajú ,kvalitou európskym reláciám. Rumuni mabol v dňoch 5.-21. septembra, za účasti početných
jú blízky · vztah k zbo'rovému spevu, či je to Aka~ah_ran_ičných hostí - ' členov poroty, skladateľov,
demi·ckY, ~bo~. pri. Filha;móilii G. Enescu, či_ operný
zurnahstov, pozorovateľov, umelcov zo 45 k·rajín
zbor, ' aleqo CJ a,J u nas z dvoch hosťovam dobre
piatich svetadielov.
'
zn?my· Madrigal pri bukurešťskom konzervatóriu
. _ _
.. .
.
·
Cyprián~ .P orumbescu. Výborné klimatioké podmlen. 'DroJrocny. cy~lu~ ak~1e )e. dos:atočne dlhym o?doky i výborná spevácká ·rumunská škola pre zrod ·
a výVoj vokáLnych talentov inšpirujú azda ešte vo
b!m n~ kval!tnu org~mzacnu pnpravu, na od~tr.an~~
~~~ pľlp~dnych. ned?statkov, !la. neust_ále zvyso":'ame
zvýšenej miere ako u ·.nás skladateľov k vyššiemu
~r?_vne ~ na za1ste?!e _dostatocneho. prtdel_:u devíz pre
percél)tu 'diel pre vox humana. z množstva vypo- •
SpJckovych zahr·a mcnych umelcov I telesa.
čutých rumunských skladieb môžeme konštatovať,
že ~ aj tu sa paralelne rozvíjajú tri t endencie orien Pre rozvoj rumunskej kultúry
tácie: syntéza domácej folklórnej tradície s európ skou tradíciou, sympatická snaha skupiny aut or ov
menovite hudobnej - má toto podu,jatie veľký
usilujúca o spojenie ·výdobytkov avantgardnej hud~ •·
význa m~ Vybraní rumunskí interpreti, súbory, pôby a ľqdovými prvkami (Michail Moldoveanu, Alevodné domáce diela stretávajú sa tu v najsilnejšej
xandru Chrisanide a ďal ši ) a konečne skupillla na jzahraničnej konkurencii a konfrontác.ii. Za svojej
mä 'mladších skLadateľov orientovaná na súčasné
12-!ľočnej existencie vydobyl si fest ival významné
zvukov~ 'výbaje, ktor·ej typickým reprezentan tom
medzinárodné postavenie. Vďaka jemu sa Bukur.e.šť
v ~blasti : inštrumentálnej · hudby· je, Tiberlu. Olah, ·
stala významným hudobným centrom a získala rad · V·O sľér.e '?borovej tvorby. Myriam: Marbé, Stefan Ni~
obdivovateľov, priaznivcov i priateľov. MedzinárodculeSCU· a Alexandru Pascanu. Existuje ·tu rad súná súťaž k1av.iristov, huslistov a spevákov priťahuje
boró:V' pr~ pestovanie tejto novej hudby (Ars nova,
každé tri roky rad mladých zahraničných umelcov
Pro arte, B:omorný orchester bukurešťského konzer a tí najlepší ner·a z práve zásluhou Enescovej súťaže
vatória Academ.ic!La ďalš.i ~ ) .. Je . zauJímavé, ~e nie
za čínajú svoju tíspešnú medzinárodnú k·ariéru.
sú v takej miere •ako ..Q, nás v.ý lučnou . záležitosťou
mladších, ale že. účinkuje.· v nicb aj rad · int erpretov
. V súťaži
stredného· i staršieho veku.
•

-

huslistov nastúpilo do I. · kola 39 umelcov, do II.
'.!_<ola postúpilo 20, do tretieho 10. Fakt, že naša Jela
Spltkovä s nekvalitným nástrojom sa dostala do druhého kola v tvrdej medzinárodnej konkurencii, pok !.adám za v·el'ký úspech l za signál ·k tomu, aby sme
jej pomohli k lepšiemu inštrumentu. Pravda, v domácich podmienkach (naposledy v Trenčiansl•ych
Tepliciach) hrala pokojnejšie a
uvoľnenejšie. Handicapom bola pre
ňu skutočnosť, že namiesto naštudovaného Regrovho Prelúdia a
fúgy e mol, ktoré nevyhovovalo
podmienkam stíťaže, zaradila Tartiniho Sonátu g mol Diablov trilok. Nepodarilo sa jej v ňom všetko najideálnejšie; pravdepodobne
i preto, že si ho zaradila ako poslednú skladbu, keď · bola už vy-·
čerpaná, a tak už do 3. kola nepostúpila.

Do vokálnej

súťaže

nastúpilo 28, do II. kola postúpilo
22 a do finále 14 spevákov a spe Y.áčok..

Naša. .V;iktór-ia··Stracenská1 .. ·
absolventka VŠMU z triedy doc.
A. Korínskej, podľa mojej mienky patrila do finále, pretože nielen jej rovnocenné, ale aj horšie
speváčky sa do finále dostali. Veľ
mf pekne, s pochopením a citlivým ponorom stvárnila v ll. kole
1. ča$ť Suchoňovho cyklu Nox et
solitudo i pieseň rumunského skladatera z. Vanceu. Výrazným dokumentom veľkého dynamického
rozpätia jej tvárneho hlasu bola tiež äria · Senty
z opery Blúdiaci Holanďan od R. Wagnera.
Pri t ejt o priležitostí žiada sa vyzdvihnúť aj výkony našich klaviristov - M. Lapš anského, ktorý bol
partnerom špitkovej a najmä Miloša Starostu, ktorý svojím citlivým, kultivovaným prejavom patr il
~u šp ičkovým sprevádzačom na speváckej súťaži .
Kl·aviristka Eva Krámská, poslucháčka JAMU z Brna prešla tiež len po druhé kolo. J e typom meditativnej hráčky, ·osobitého naturelu, jemnej nehy, so
zmyslom pre jemné dynamkké tíeňovanie, pre syntézu ume leckej rozvahy s bezpr ostredno sťou. Ško da, že nemá dostatok fyzických dispozícií a t ech nickej pohotovosti k dynamicky exp:>novan e;jšiemu
prejavu.
1
Vo finá le najviac cien si podelili medzi ·se bou
mladí rumunskí a sovietski interpreti. Dmitrij Ale~ejev si zaslúžene · vybojoval l. cenu v klaví-rnej·
s úťa ži. J e typom psychicky vyrovnaného, technicky
fan~astic ky vyzbrojeného klaviristu. Má skvelý rytmu s, neobmedzené dynamick é možno stí.
Urč iťé medzery ešte prejavuj e v citovej zaangažovanosti a výraznejšom diferencovani tónových odtieňov . Tretí klavímy konc ert S. Prokofjeva vo fi nále zahraJ so strhujúcou bra vúrou a technickou
suverenitou. V schopnosti mdivid uálnejšieho prej avu ho predst iho l Mack McCray ?. USA, ktorý vš ak
pr i všetkej technickej suverenite nemal dynamické
vr choly zvu·kového lesku a intenzity Alexejevovej.
Psychicky už neve ľmi stači l vo finá le (Brahms:
Klavírny koncert d mol), a tak celkove skončil na
2. mieste. Ešte s l•a bšJ.e hral finále s vojho koncertu
na záveL·eč nom vystúpení laureátov s úťaže . Do finá le
kl avi r~stov Sg prebojovala j ed iná že na (Ma nana Doi ..
geašvili - ZSSR ), nó aj tá napriek veľkej technic kej suverenite a osobttej muzikalite získala iba
Gestné uznanie I. stupňa.

Zárukou úspešného vyznenia
festivalu

.KONCERTNÁ HUDBA

pre orchester
Supraphon 1910
Náklad 400 výtlačkov
I. vydanié
Cena ·28,- Kos
Jozefovi Malovcovi, dnes už
definitívne príslušníkovi strednej s~tadatefskej generácie, sa
vari .po zásluhe udeľuje placet
prominenta v oblasti elektronickej liudby: jeho špecifická
. tvoriv..á .... .Jnv.encia, . dlhoročné
skúsenosti a vytrvalá práca v
Experimentálnom štúdiu čs.
rozhlasu priniesll v poslednej
dobe - popri množstve elektronickej hudby pre rozhlasové účely - svoje ovocie i v podobe troch dvažných elektronických diel (Qrtogenesis, Tmel
Punctum alfa, Tabu). K tradično-nástrojovej hudbe sa autor vracia už iba sporadicky predovšetkým ako zrelý umelec, ktorý svojmu naturelu vy•
hovujúcej kompozičnej metóde vytvára harmonický inštrumentálny protipól.

Snimka: I. Imro

Preto l KONCERTNÁ HUDBA pre orchester, napriek .svojej
symfonickej provenienc!i, zaujíma v kont exte Malovcových
v Bu~rešti je niel en úč'asť domácich a zahr·anič
skladieb významné postavenie. Hoci ju poznáme z príležinýcffhviezd, ale aj široké zázemie hudbymilovného
tostnéhó zaznenia na koncertných pódiách iba dova roky,
publika s typickým južným temperamentom. J e vel'mi .kritíoké, ale a vďačné za každý pekný vý.kon,
vznikla v .takmer definitfvnych koncep čných kont úrach už
roku 1960 - teda zanedlho po autorovom absolutóriu. Prápriam frenetickým pot l·eskom.
u nás, i na bukurešťskom festivale
ca na iných ' skladbách spôsobila, že Malovec pri&túpil k vypracov·aniu orchestrálnej verzie l{oncertnej hudby až r. 1967,
s ostatnými podujatiami) bol ·pomerne
v čase, keď už mel za se.bou ~razné kompozičné úspechy
o pôvodnll domácu tvorbu.
a dokonca i prvé skúsenost i z oblasti elektronickej hudby.
výnimky pridržiavajú sa operné in·
K materiálu spred siedmich rokov sa vrátil preto, lebo prvá
'"""v''""vo scénickej výtvarnej kon·
verzia .Koncertnej hudby obsahovala v sebe súhrn MalovI<u skladateľovmu zápisu príst ucových snáh po zmocnenl sa skladateľských prostriedkov a
Spieva sa v origináli, i keď (ako
P.o ~tupov hudby XX. storočia. · Voľba dodekafonicky kpnclpo ...
, rusky) miestami dosť . trápne. Opevar.tých' motivov . akoby·. anticipovala ,premyslen tí p,rác~ so s~ 
v celom zneni, neskráterté a t rva.jú
t:iálne organizoy.aným .materiálom v dvoch častiach pr.e kohodiny. Až na menšie výnimky
·morný orchester, homogénne konctpované zvukové plochy boli
naštudované (Boris God·unov,
nesporne sk\lšobným zázemim pre aleatórne stvárnenie Malej
Domáca tvorba nadväzuje
komornej hudby a rytmick!i pregnantnosť - jedna z najscény a historické námety Veľke j
hlav.nej šich zložiek Malovcovho spont ánneho mu.zikantstva .(Gheorghe Dumltrescu: Decebal)
sa v hlavnej miere realizovala v Kryptograme, Pret o :vypraOedipa dokonca na staré grécke
covanie definitívneho tvaru Koncertnej hudby p·re orchester
zborom .umiesteným v popredí.
znamen{i . .sumar:izljciu . ~k11seností a akoby uzavretie jedn~j
'""';+ň,.... ~-,zv:ifše~1'ého ··ctävkóvania · riľniun ::
et apy komponovania v tradipnej inštrumentácii.
·
tvorby najmä od Enescu, nemožrto
Pre
skllmanie
jed.notlivých
zl·
o
žiek
št
ruktúry
Koncertnej
sa dramaturgia festiv·a lu bola zameria.,.
hudby východisko tvori celková tektonická výstavba. Päťapol-:
špeciáLne viac jedným smerom. 'Práve
minútové znenie je podriadené členeniu v r á mci trojča sťovej
všestranná, pestrá čo do žánru i štýlu.
sonátovej. formy až nezvykle tradične koncipovanej a to nie- ·
·.. ·bicentárium ·s a zaslúžilq o .pomerne
len v spôsobe rďmijania a spr·acováva.nia tematiokého mate jeho diel, netai vo! vrcholných
riálu, ale aj v dynamickej krivke. Malove.c spomí.nan é vrstve interpretáciácl:J (JJapr. , flusľ!lVÝ koncert a Sonáta
nie voli s llmyslom zvýrazni ť jednotlivé e lementy hudobného
op. 12, č. 3 v podani H. S:ierynga, Duo serenáda pre
výrazu - plasticitu motívov a menovite kontrastné momenflautu a klaví·r v interpretácii známeho J. Pierre
ty v rytmicko-dynamickej ,sfére, ako i v inštrumentácii.
Rampala ; kvartetá: op. 127 - Smetanovci, op. 59,
č. 2 a op: 130 v poda ní svetoznámeho Guilliard kvar Prtncip využioti·a dvanásťtónového materiálu od·poruje všetteta. P. Badura Skoda predniesol IV. klavtrny konkým ortodo:mým pl'avidlám dodekafonlti<:ej techniky. úvod
cert, Radu Lupu III. konce.rt c· mol. Pod takt ovkou
e:ocpozfcie predstavuje dva spôsoby riešenia: transláciu štvor Paula Kl~ckého od2Jnel:a III. symfónia. Ďalej odzmela
tónových chromatických jadier, rotačne obmleňanll, a sled
na festivale IX. symfónia, opera Fidélio atď.) .
šty:roch kvintakordov (akoby obmena IÍIVOdného motivuz Lisz• . tovej Faustovskej symfónie), ktorý v simultánnom zazneni
. Na festivale vystúpil aj maďarský klavirista
neskoršie slúži ako .základ pre harmonickú výstavbu. J.e ho
G. Cziffra (s víac virtuóznym, ako poetickým st várvyužitie je napriklad zjavné v dvoch nasledovných ásekoch nením Gr iegoyho koncertu),· R. Buchbinder (vystúpil
v melodic!<om ostináte dvoch malých t ercii, neskoršie použina tohtoročných BHS) ako neprekonateľný partner
tých i vo vertikálnom tvare a prvom ·výraznom dodekafonicH. Szeryn ga. Vynikajúci výkon podal známy španielkom motíve~, .SústavnQ. . harmonické · zahusťovanie ~ smeru je
sky. harfista Nlcanor Zabaletta. Pomerne priemerný
k prvej dynamickej kulminácii, za ktorou nasleduje stredný
výkon podal ensemble Sólistov varšavskej filhar~
kont rastný úsek: konfrontácia nového dodekafo nického mot ímónie. W. Scbneiderhahn .,podčiarkol v.iaq,,kla ~jcisti~ - ..
vu s me lodickým ostinätnym pohybom je riešenä azda naj'-'
. kú ako romantickú 'stránku v Mendelssohnovom husviac v ,Intenciách rozši.renej tonality (melodická výstavba
l'ovom koncerte. Vynikajúce. boli dva komorné sú·
silne pripomí•na Janáč ka ). V .. žiadnom prípade ' tu však nebory: Bachov orchester Gewanahausu z Lipska l tamožno hovoriť o nejakých tonálnych cent r ách, aj keď určité
li ansky Komorný. orche ster Gaspar de Salo (s výmodálne vyme~zen.Je mo~no nesporne uskutočniť. Podstata
nimkou s:peváč~y ). l)adura Skoda·• SJ?Oiu . s Jorgom ,
spočíva najv.fac v Inštrumentačne- zvukovom odľahčení vo č i
Demusom (ten zahral i Brahmso·r ".B.l~d,ur koncert)
,k rajným úsekom ex.pozicie. Dvojnásobný sled motívu a jeho
predniesli koncert' na•dvoch klavírocli"(4.::ru čne i ako
ra či eho tvaru je vystriedaný záverečným (!sekom, v ktorom
duo). M. Rost!.'OPO:t:Jč s· veľkým úspechóm .predni·eso1
preg~an tnosť rytmického ostináta spolu s kultivovaným užiHaydnov konce1.-t..O' duÍ', ' K vrchó·1ným ' )!:áž.ltkom pat·
t im bicfch nástrojov najvýraznejšie dokumentuje Malovcovo
rili i dva konceJťty.iL<!ndýnskeho. symtontckého or· ·
spontán.ne muzikantstvo. Preve denie spracúva takmer všetky
chestra na čele •S André Previnón'r, ktorý'· sme krátspomenuté motívy a úseky z expozície. št vortónové chroko pot om privítali aj: v Bratislave:. S troma programatické jadrá t u zaznievajú v inve?z!i, tvoriacej vlastne memami (Labutie jazero 2X , Gisele-, šostakovi čova Le-·
lodický post up B-A-C-H. Motív sledu kvintakordov t u zazn ieningrad ská symfónia a ď a lšie krátke čfsia) vystúpil ,
va výrazne metricky obmieňaný. Repríza t vori k expozícii in svetoznámy Leningradský balet ' Kirov 0vho divadla.
štrumentačne riešený kontrast. Téma zaznievajúca vo violonktorý, ž i a ľ, sprev.ádzalť iba 'domáci operný orchester.
čel ách je zverená v r e.p rlze husliam a naopak. I v celkovom
~ .
' .
' • 1'. t f
.•.
• melodickom pohybe sil náznaky inverzie. Voči e:xipozícil je
V rámci festivalu sa predstavili
rozmerove skrátená skorším nástupom záver e čn ého dynamici domáce orchestre
ky vy stupňovaného ry~ického ostinata.
'
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štátna filharmónia · G. Enescu z Bukurešti (existuj~
od r. 1868, poštátnená od r. 1945, podľa Enescu premen ovaná od r. 1955) - prvý rumunský orchester
s . kvalitnou ·oku pinou sláčikov a dychov. Škoda, že
. hráči nevlas tnia kvalitnAj šie dychové nástroje. V porovnaní s úrovňou vlani u nás hosťujúcej I<lužske:i
V súťaž,i huslistov
fllharmónie musíme k onštatov ať výrazný vzrast jej
umeleckej úrovne, o ktorú sa delia dvaja veľmi ta·Si zasl].lžene vybojovala l. miesto Rumunka Silvia
lento.vaní mladší dirigenti - Erich Bergel a Emil
Marcovici, ktorej umenie spoznalo bratislavské obe- . Simon. Z výkonov Symfonic.kého orchest ra bukurešť-·
·eenstvo v rámci I. me dzinár.odné~o pó d~a .mladých
_,ského, roz.hl~_:;u a televízie založehého r . 1928 po umelcov, 2, a 3. cenu zlskah dvaJa Sov1ett: Ruben
merne naJvat::šf dojem zanechal koncert, ktorý dlri'~.JJ!lron.ian Filip...9~.10!.12~?'.:!':-.. ,....... ........ .. . _.. ........_ .... .gov·a l _.~~~my .;~.~ ul. _l{~eck_L . . "- ·

Na Koncertnej hudbe je na jsympatickejšie to, že . skladate ľ
v nej realizuje koncepciu, ktorä by sa úzkoprso zameranému
ctiteľovi "čistého" štýlu v modernej hudbe mohla zdať ako
ústup k minulosti. Malovcova skladba si však uchováva atribúty moderných vy jadrovacfch prostriedkov; je dôkazom tvo,rive j invencie aut ora, ktorý v záujme želaného výsledku od. stup uje od presných princípov a prísnych technických kánonov, ktoré napokon v mnohých pdpadoch . sldžia len .a ko
barličky pre invenčne menej vyspelé sklad ateľské typy. A že
,s pomínaný 1lstu.pek neznamené štýlový galimatiáš potvrdzuje
i Koncertná hud·ba J. Malovca.
,
.Ľubolriir .CHALUPKA -

lv-an -M~RlON

Jete vtaStfte ~&rf W.& skup!!!U!
Ray Dorset (spev, elektrická gi- ·

tara, šeststrunová akustická gitara), Paul King (banjo a rôzne
druhy a veľkosti d~bánov), Colin
Ear! (klavlr, organ) a Mike Cole
(bass ). Občas, keď si to situácia
vyžaduje (a ko -napriklad v Newcastle ), použivajú aj ,.hudobný nástroj" zvaný washboard (rumpál).
Sound kapely by sa dal defi novať ako zmes t•ocku, blues a
country music, no· kľu dne ho môžeme nazvať aj .. good t ime music".
Prvé angažmán mail zači atkom
roku 1970 v Oxford University
Clube, kde hrali celý mesiac. Ich
prvým hitom je, ako som uviedol
v úvode článku, platňa In the
Summertime, ktorú nahrali u firmy Dawn a je oz načóv aná ako
"maxi singles". Platňa je na 33 a
pol obrátok, ale predáva sa v cenových reláciách singlov. že sa
predáva dobre, t o potvrdzujú č!s 
la. Od uvedenia na trh sa jej v.
priebehu dvoch týždi'tov kúpilo
7oo·ooo kusov (denne viacéj ako
40 000) a v súčasnej dobe je prvou zlat ou platňou skupiny.

MUNCOJERRY
objav festivalov v roku 197-D
IN THE SUMMERTIME - prvý
veľký hft roku 1970 vo Veľ·kej Britinli a na celom svete.
Priam ,.raketovým" štartom sa
dostala do Top 30 NME skupina
Mu n g o Jerry. Ako medzipristátie si zvolila 15-te · miesto
Top 30 a hneď v ďalšf týždeň sa
pevne usadil-a na prvej priečke,
ktorú obsadzovala plných sedem
týždňov.

Všetko sa začalo koncom mája, keď sa na Newcastle - Under-Lyne Fes tivale objavila neznáma kapela Mungo J erry. Meno
skupiny znamenalo málo, takmer
v6bec nič a vyst úpenie videlo minimum poslucháčov. Ich ,.nákazlivá" hudba však upútala záu jem
obecenstv-a, ktoré neľutovalo stra-

tený čas a na druhý deň bol ďal
ši koncert vypredaný. Návštevnlcl
druhého predstavenia boli svedkami vzniku novej festivalovej
skupiny Mungo Jerry, ktorá t ýmto pokračovala v trad!cli festi valových objavov predošlých t·okov (Family, Je thro Tull, Nice a
Edgar Broughton).
Začali ·sa sypat ponuky od britských a európskych organizátorov
festiva lov a taktiež dostal! pozva nie na turné po Spojených štátoch.
Koncom júna sa zúčastnil!
Hamburg Pop Festivalu, v polovic! augusta boli na Halifax Folk
and Blues F estivale a koncom augusta sa zúčastnili The 3Rd lsle
of Wight Festival of Music.

Nové prúdy
Pavla Ha·rninela

Ich prvá LP vyšla pod názvom
MUNGO JERRY a 22. augusta
vstúpila na sedemnástom mies~e do Britaln's Top 20 LP's New
Musica! Expressu. Na platni sťl
dve prevzaté skladby (Baby Let's
Play House - v roku 1955 ju nahral u Sun Records Elvis Presley a skladba Jesse Fullera San
Francisco Bay Blues) a desať
vlastných (Maggle, See Me, My
Frlend, Johnny B. Badde a Peace
Ih the ' Country od Ray Dor seta;
Tramp, Moving On a Sad Eýed Joe
z pen Paul Kinga; Daddy's Brew
- Colin Ear! a skupinová inštrumentálka Mother Boogie).
V ·prit'\behu septembra nakrútila
kapela ·Mungo .lerry svo.J prvý
film. Trvá štyridsa ť minút a sú
tam scény z festivalov, na k"torých hrali { p očitaj ú c aj Isle ol
Wight). · Prvý americký zájazd začali 29. septembra 1970.
Pri výročnom hodnoteni hudobných časopisov sa skupin!! iste
objaví v reqrf čku ,.nádej! roku
'70", dú:fajme1 že neupacl,ne do zabu~n u tia, ako. mnoho · one-hit-makerov a bude aj naďalej produkovať svoju dravú a pôsobivú hudbu.
F. Hora

Zn!mu bratlslavskil '1 skupinu Prúdy net reba hádam nikomu predstavovať. . Od roku
1962 sl našla .okruh svoj ich p-rfaz nivcoy a
čoraz častejšie sa zapäjala do života slovenskej populárne,j hudby. Dlhé roky exis ·
ten cle, snaha o svoJrá znos ť, (ts!lie o slovtmské texty a umelecky hodnotnú tvorbu
- to všetko poznačilo vývoj tohto sympa.
tlckého ·hudobného telesa. " Súčasne ho všák
ani neušetrila od personá lnych a štýlových
zmien. Sme radi, že i dnes skupina exist uje, že ne pod fah la rozkladu. Zmenila len
svoje obsadenie, takže súča sné nové PR úDY PAVLA HAMMELA hrajú v tomto zložen!: Anton Kuruc bicie, František
Griglák - klavír. orga n, gitara. Alexander
Filo - basová gitara, Pavol Hammel spev, gitara.

MADE IN POLAf\0

Skupina

x··
''

Soul

Jednou zo zaujfmavýeb
študentských
beatových
skupín je varšavská Skupina X. Vystupuje pravidelne
v medickom klube a t eši
sa veľkej · popularite. J ej
č lenmi sú: J. Szcz~snlak, M.
Jaworski, W. Brusllk, A.
Wójcik, Z. Smogorzewski, S.
Piwowarski a T. Banaslewicz.
- Soul je veľmi ťažk ý
d.ruh hudby, - vrav! Jerzy
Sczi)Sniak. - Po niekoľko
rokov každý inštrumentalista z našej skupiny hral v
rôz·nych skupinách. Myslím,
ie j ~ správne, že sme si
vybrali práve· soul. Isteže,
mi.m.e určité pochybnosti, či

sme sl nevybrali príliš úzku
špecializáciu - ale to ukážu najbližšie rozhlasové nahrávky. Problémov, ktoré
vyplývajú z pestovania práve tohoto druhu hudby máme oveľa viac ako iné skupiny. Veľmi ťažko sa zlaďuje charakteristická čer
nošské melodika s meló·
dlou poľského slova. V našich dielach je melódia iba
,.zámienkou" pre "prednes"
rytmických motívov.
Spomínam si na známe
vyhlásenie Erica Burdona:
,.Všetko, čo som doteraz robil, je podvod. Nikdy nezaspievam blues tak, ako "ho
spievaJU
černosi,
jedin!
,.majitelia" tejto hudby."
Je zaujimavé spojiť toto vy:.
hlásenie so zámermi Skupiny X. Szcz{!Sniakov hlas
na nerozoznanie pripomína ·
hlas Otisa Reddlnga. členo
via skupiny sa zúčastnili
beatových stretnuti organ!·
zovaných v medickom klube, ktoré boli festivalom Inštrumentalistov, pričom zožali úspechy svedčiace o leb
nespornom hudobnom umeni.
Preložll-a: L
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Skupina má za sebou už niekoľk o úspešných nahrávok v Cs. rozhlase (Abraka dabraka, Koče plné ruži), spolupracuje s
televlziou a s vy davate ľstv om PANTON.
Pre túto spo l očnosť práve do končuje LP
p latňu a niekofko singlov. Skladba Koče
plné ruži sa už stala hltom a vyšla i ha
gramoplatn! v tomto vydavateľstve. Skupina sa chystá na ko.ncet·tné tuŕné po če s 
kej socialistickej l'epublike a vo výhľade
je aj d.jazd do ZSSR.
(luz)

Hudbymilovný pofský národ rozhodol, že speváčkou
pop-music č. l na rok 1969 sa má stať Mat·yla R o d owf cz o v á. Skutoč ne sa t ak stalo. V Pol'sku sa tomuto
hlasovaniu hovorí ,.plebiscit". A existuje celkom vážna
a opodstatnená domnienka, ;že aj v plebiscite na t'. 1970
Maryla Rodowiczová tento titul získa.
Hovorí sa o nej, že je ,.najvýra:m e jšim hudobným talentom v posledných rokoch", že je " objavom poľs kej populárne·j hudby". Mohlo by sa zdať, že slová chvály sú nadsadené ; ale to, čo sa hovorí, je pt·av<la. Maryla Rodowiczová je nenapodobitelná. Má jasný, čistý hlas, svojský
spôsob interpretácie ( sama hrá na gitare, sprevádzajú ju
dvaja gitaristi) ; j e pekná, vytrvalá a skromná.

Oravské synkopy
V oravskom mestečku Istebné je veľm i ln!ciatlvny a aktrvny Závodný klub, podporovaný morálne
f materiálne vedenfrn závodu. Jednou z najvydarenejšich akcii tohto klubu je dnes už po celom Slovensku známy festival amatérskej tanečnej plesneOravské synkopy. Pr!pravy na IV. ročn!k festivalu
sa rozbehli na pln{! obrátky. Bude v dňoch 23. a
24. októbra v ZK ROH Kovohuty Istebné. Jeho uspo·
rlad ateľmi sú Ov Slo venského 'odborového zväzu
pracovnikov v kovopriemysle, Slovenská rada odborových zväzov a Závodný klub spolu so ZV ROH
Kovohuty Istebné. Pripom!name čitateľom, že je to
festival piesn! (nie spevákov) a svojho druhu na
Slovensku jediný (na rozdiel od detvianskej Zlatej
ruže, orav·s kého festivalu sa môžu zúčastniť iba autor i-amatéri).
Teda autorl- amatél"l, ale všetko ostatné na profesionálnej úro.,.nf. Táto kombinácia j e sice nezvyčajná, ale má svoje kladné stránky a sleduje určitý
zámer. Mlad(, začlnaj(tcl autori, pesničky ktorých
prešli pod drobnohľadom odborne.l poroty a boli
prijaté do súťaže, si Ich vypočujú v podani profes ionálnych spevákov. To je pre nich určitá kontrola
8 Iste bude mať vplyv na lch ďalšiu tvorbu.
Odborná porota na čele s Dr. Jánom Slváčkom s a
rozhodla vybrať do IV. ročnika súťaže iba 10 piesn!

po
štvrtý

raz

Peter SedláTe

a dramaturg Miloš Lánik zveril ich interpretáciu
populárnym spevákom. OrC'hester slovenského rozhlasu povedie Miroslav Brož, r6žiu celého podujatia
vzal na svoje plecia imrich St,..elka. Konferovať bude
nlá sate ľka slovenskej telev!zie Blažena Kočtúchová.
Mená našich obľúbených spevákov (Eva Sepešiová,
Eva Blharyová, Nora Blahová, Zdenek Sychra, Ivo
Heller, Peter Vašek, Dušan Ruži č ka, Peter Sedlák na obr.), kvalltný orchestet·, aj " ľudia v pozadí",
ktorl sa stara jó o hladký priebeh podujatia, sú už
vopred zárukou, že Oravské synkopy budú zaujlmavým a pre slovenskú pôvod nú pesnlčkovú tvorbu polrebnýtn il podne tným fes tivalom.
-nl-

Sedem rokov potrebovala na to, aby <lospela k svojel
dnešnej popularite. Pritom už štvrtý a posledný rok š tu·
duje na Akadémii telesnej výchovy vo Varšave - odbor
rehabilitácia. Najväč šie úspechy mala posledné dva rol<:v
Vlani zvíťazíla na najznámejšom poľskom festivale v Opo le (festival poi skej pesničky), tohto roku sa festivalu o!liif
zúčastnila s pesničkou J 8 da w o z y k o l or o we a do ·
stala cenu Poľskej televizle. Melodickej pe sničlce s cigánskym námetom je zrejme súdené, aby sa stala pofským
bestsellerom. Maryla Rodowfczová j u spievala aj na tohoročnom Medzinárodnom festivale v Sopote a pleseň opäť
.dostala cenu (3. cenu Medzinárodného dňa).
Festival v Sopote ,zastihol plavovlasú dvads aťpäťročnú
Maryht v lesku slivy. Na fes tivale bolo mnoho zahranič 
ných manage11ov, odborníkov, kritikov. Bola tam stredobodom pozornosti.
-nl-

Če pripra"rila ·

Ambiciózny

Sy.mfonická redakcia Čs. rozhla•u v Bratislave
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~t4tita filha~m6nia Y . 7<:oJli ctach otv-orila. v stredu 23. septembra· svo ju tretiu
konce.r tnú sezónu koncéľtom orchestra
SF pod vedením šéfdirigent a Bystrfka
Režucha a so západonemeckou vi o l onče
l!stkou Anjou Thauerovon. Na programe
bola svetová premiéra Partity pre verký
orchester na poctu Majstra Pavla z Levoňe op. 67 nár. u melca Alilxa~dra 'Moyzesa [skladba b ola odmenená v celoštátmajstrovstva. úspech t e jt o skla dby však
spočíva l n a hudobných (.ale aj mimonej súťaži k 25. výroči u oslobodenia r ehudo bných] kvalitách sólistky A. Tha'tier.
p ub liky ), ďa lej Symfónia pre vióloni!elo
SpOJatá nnosťou , temperamentom a m uz!a orchester op. 88 [z roku 1963) súčas
kalitou svojho výkonu o,pliť nadchla ko·
n ého anglického· skladatela Benjamina
šické obecenstvo. Brit teno,v:a skla d ba
Brittena a v rátnci ' os láv ' 200: · výroči a
okrem lyrického záveru Andan te allegro
naroden ia L. van Beethovena jeho Symspoč í va na mo dernjch v:~Tr azov.ých ·-profónia č. 5 o mol op. 87 - Osudová.
Celkove možno hodno tiť umelecký výs triedko ch postlmp resionistického zafar benia, s ve lkými nárokmi na tecllnicl{é
kon orchestra i diDigenta velmi kladne,
zvlá dnu tie tak sólového par tu, ako · aj
to však neznamen&, že všetky sklad by
na súhru s orchestrom. Partita
nár.
odzneli na r ovna kej úrovni. Beethoveumelc a Alexandra Moy:;:esa z hladiska
novu Osudovti symfóniu chápa l Bystrfk
kompoz!Čno štýlového nadväzuje na vý·
Režucha via c v duchu klasicizmu, ak o
boje slovenskej nár·odnej hudby 20. stov tradično m romanticlwm ponťmanL Obr o čia (samozrej me naväzujúc n B' osobn ý
medzil pátos, zrýchlil tempá [najmä v
prvej a štvrtej čqsti ] a tým zobjektiprlnos A. Moyzesa do naš éj h.udby ].
vizoval základn ú myš lien ku diela. Takto
Vz ťah A. Moyzesa k východném u · Slovensku, základná téma a celý hudobný
mu sym fónia vyzn elíl op timistickejši e a
triezvejšie ako v .tr a.d ič ných p odani ach·.
materiá l, nadväzujú ci na kultúrne t r adfc ie východného Slovenska, priam p r e~ 
Toto poií.aHe však ~ l ád l o n a orchester
zvýšené nároky na presnos ť a č i s tot u
určÓvali košickú SF k svetovej p remiére
š týlove j interpre tácie, a to sa nepodarilo
tejto skladby (A. Moyzes túto sk ladbu
orchestru re altzov.ať do d ôsledkov. (Zjavdedikov.al šF] . Zásluhou zan ietenia diriné to bolo najmä v · druhej č asti.) Vý"
genta i nadšeného vý\{onu ·orchestr a
sledný d ojem však n apr iek t omu bol
ma la skladba u košického obecep.stva
p resvedč i vý.
PoCh bJ?eri!m a podan[m , úspech; ktore prŕtomnému umelcovi
usporiadalo n a záver oviicie. Celkove
Brittenov:ej Symfó!lie pre . . violQ'li!elo a
orchester B. Režucha op äť potvrdil svo j
možno teda považovať otvár ací 'k oncer t
mimo riadn e kladný vzťah k s účasnej h ukošickej ŠF za llspešný po st ránke drad obnej tvo rbe a scb o pno.sť. interpreta-. matickej , umelecke j, ako a j o rgimizač 
vať ju na vysokom st upni .u meleckého
nej.
'
M. Pot~mrová

x. 1970)

začiatok

v Košiciach

0Yodom niekofko titulov programov,
ktoré odznejú od 9. X. do 23. X. 1970 na
bratislavskom nlirodnom okruhu a bratislavskom treťom okruhu.
Od séptembra (v súvislosti so zmenou
rozhlasovej štruktúry J sa presunul vy·
sielac! čas pre väčšie a náročnejšie programy n~ tretí okruh. Olnem toho vzrástol vyslelac! čas pre programy tzv. vážnej
hudby. Najviac sä to odzrkadlilo na programoch hudby komornej, ktorá zfs!{ala
vys!elacf čas na každý deli.
Niektorým reláéiám sa už ustálili pravidelné termfny, a preto by s me chceli
upozorpiť v prvom rade na tieto. Na bratislavskom qárodnom · okruhu sú to predovš~tkýjn PredpoludňajAie koncerty, ktorých vy~ielac[ čas zostal nezmenený. v
}JOtldelok až p_iatok o '14.05 znie v n ich
hudba slovenských autorov (p ondelok),
stará hudba (utorok ), skládby 20. st-oročia
(streda], operná (štvrto!{), romantická
(piatok]. V programoch najbližš!ch týždňov prevláda v týcht-o termfnoch hudba
ruských a sovietskych skladateľov, ak o ·aJ
diela v interpretácii sovietskych umelcov.
Ojuem toho v operno'n ironcerte 15. X. sa
môžete započúvať do rL·il v .podan! Márie
Callasovej a v utorul{ 20. X. odznejú
skladby talianskych autor.ov z obdobia
baroka v poda-ni vynikajúcich tamojších
súborov.
Z diel slovenských a českých autorov
' pripravujeme hodinové koncerty pravidelne v stredu o 22.00 hod.
Pre reláciu Stúdio m,l adých sú nové vys ielacie termťny. Pre premiéry v pondelok
o 20.00 hod. n a IU. okruhu Praha (VKV)
s reprfzou v so·botu o 20.30 h od. na národnom okruhu. Toho roku vstupuje táto
známa a populárna relácia už do X. roč
nfka. Reprfza .otváracieho koncertu jubilejnej desiatej sezóny 1970t71 bude 17. X.
v spomínanom čase a predstavia sa v nej
interpreti, kt-or~ llčLnkovall na prvom koncerte pred 10 rokmi - sólisti Anna ,Kajab'?vá-Peňaš ková a Jozef Hargaš, spolu
s Komorným zd·ruženim pod ta·ktovkou
Vlastim!la Horáka.
Hudobno-slovné relácie vysielané vždy
v utorok o 15,30 hod. delia sa v priebehu
t. r. na cykly Ma16 kroniky z dejln hudby
a Nad ~IYOtom a dielom Ludwiga van
Beethovena. v utorok 13. X. v cykle venovanom Beethovenovmu výročiu oboznámime poslucháčov s jeho vzťahom k Slo·
vensku a 20. X. v Malých kr,onikách uvedieme Fínske nár·o dné eposy v diele Jeana
S!bélia.
' Z oolrateiio" Vý'oeru" programov na In.
bratislavskom okruhu spomeniem len niekolka najzávažnejších. I tu sa venuje
dielu Ludwiga van Beethovena pravidelný termfn v piatok o 16.00 h od. a k·o morným skladbám Josepha Haydna zase kaž-

dý štvrtok o 18.15 hod. V piatok o 14.15
hod. je term!n pre Zlznamy z verejných
koncertov. Dňa 16. X. bude to z koncertu
Symfonického orchestra moskovskej štátnej filharmónie s dirigentam! JurijQm Temirkanom, Kirilom Kondrašinom a sólistkou Rajsou Dobrinovou. Podobnou reláciou sú i Záznamy zo zahranii!nýcb festivalov 11: X. a 18. X. o 14.15 hod. koncerty
zo· Salzburgského festivalu 1970. V prvom
BerHnsky filharmonický orchester so o;;óllstom Emilom Gllelsom pod tal{tovkou
Karla B1lhma uvedú skladby W. A. Mozarta a Johannesa Brahmsa, v druhom
Berlínski filharmoniCi s dirigentom Her·
bertom von Karajanom a klaviristom
Christophom ·Eschertbachoni predvedú ellela
Róbe,rta Schumanna a fohannesa
Brahmsa.
Z reprlz · Stúdia mladých upozorňujeme
na Medzinárodný koncert mladých ume lcov medzi Bratislavou a· Antwer pami v
stredu 14. X. o 19.30 hod. a záznamy z L
·medzinárodného · p.ódia ťnladých umelcov
v te,r,t !stý deň o . 21.00 hod.
Pre prta't elov · 'opernej hudby pripravlli
sme koncert 13. x. z hudby klasikov,
18. X. z opier Leoša Janáčka , 20. X. a
23. X. k once,rt so slovenským! o pernými ·
sólistami.
·
V pravidelnom dlhoročnom cykle Ako
žili a tworili, v ktorom pripravujeme profily významných hudobúťkov odznie 12.
X. prierez životom a dieloom p,olského
skladatera Karola Szyman<>vského.
Hud)Je stArých majstrov sa venuje tiež
dostatočné mesto · v rozhlasovom vysielani
väčšinou na III. okr uhu. Okrem koncertných programov v pondelo,k, u t·orok a so•
R iaditeľstvo Slov enského národn ého divadla vypisuje ko~1kuri ,ná obsadenie voľ •
botu, v ktprých znie hudba od renesancie
ných miest v orchest ri:
(predvádzaná na dobových nástrojoch] až
• zástupcu konc. majstra
po hudobný odkaz klasikov, za č ali sme
tuttl hráčov do skupiny I. huslí
2. X. t. r. vysielať nový cyklus hudobnoslovných relácH pod . názvom Hudobná
tutti hráčov do skupiny 11. huslí
história · ~Ivá. Každý piatok o 21.15 hod.
vedúceho skupiny a tutti hráčov do skupiny viol
spolu s poprednými slovenskými a čes
vedúceho skupiny a tutí:i hráčov do skupiny viollonccel
kými muzikológmi a lnterprétm!, ktor!. jedvedúceho skupiny a tuttl hráčov do slwpiny contrabassov
notlivé relácie pripravuJil, môžete sa započúvať do vynikajúcich a málo dostuphráča na miest o I. clarinetu
ných nahrávok hudby minulých storoč !.
hrilča na miesto I. fagotu
V cykle ide o to - vidieť hudbu zašlých
hráča do skupiny 'corlen
čias očami dnešného posluchá č a a interhráča na harfu.
préta, do zvedieť sa, čo m u táto hudba po ·
skytuje a čo možno -od nej v dnešnom
Konkurz sa koná dňa 9. XII. 1970 ·o 9,00 hod. v skúšobni orchest rä na Gorkéh<>
storoč[ očakávať. Prečo práve hudba predul. · č. 4.
klasicM priťahuje najviac jeho pozor·
Podmienkou prijatia je absolutórium VŠMU, AMU, JAMU, š t. konzer vatória.
nosť? Ako interpret·ovať túto )ludbu dnes
po ·4-5 sto ročiach tak, aby bola v súlade
Písomné prih lášky treba podať najne skôr d~ 5. XII. 1970 na Ve denie opery 'slo s požiadavkami súčasnej doby · atď. Po
venského nár od ného d ivad la, BraU$ lava, Gorkého 4.
úvodne j relácii, ktorá ·o d znel~ pod ná- o - \i ~-/ ~~ ":7
. . ._ '' • ..J.~ ~
.r,";· ... · ~~ ... L~ ·~·.·,
zvoľu r!o znamenA hud!Ja '··lftiil'ulýb1f"'Sto' ,. f' ,.__,......, :,,....- ~. .,. ~-~,._. ., • ·. •- ·•~
·n
,,
--..
roi!l pre súčasného posluchái!a, v piatok
Ľudov§ škola umenia v Trnave pdjme okamžite učiteľa baletu a .p bhybo~ej·. ..jy~ 1
9. X. nas leduje · Byzantská hudba a jej
chovy na plný úväzok, ktor ému vyučovanie bude hlavným zamestnaním. Informámiesto v súčasnej hudobnej kultúre a
cie podá riaditeľstvo školy.
16. X. Co priniesla renesancia do hudobných dejín. ·
-eč·'
Riaditeľstvo Státne j fil harm61i ie v Koš!"
c tacl1 vyp isuje lmn kurz na obsadenie týchto
zrenovovaný h it (bol už v Top Ten v roku 1967 ) J immy Mack
miest v orchestri:
·
s . Marthou Reevesovou a .the Vandellas. Vôbec s poločnosť
viola
•"' , ;
Tamla Motown z Detroi tu je v e ľm i úspeš n á vo vydávani reviolončelo
edícií. Spomeniem len n ie koľ ko prík ladov : prvé miesto dneškontrabas
ného anglického pre hľ adu - sk l ~dba Tears of A CloV.m vyšla
trubka
už pred dvoma rokmi n a LP, Behind A Pa in ted Smile s Isley
lesný roh
.
ANGLICKO (Melody Maker, .19. 9. 1970)
Brothers b ola vydaná dokonca t rikrát (na pos ledy to bolo
2. klarinet s povinnosťou basklarinétu .
vlani),
Reach
Out
I'll
Be
There
s
Four
Tops
dvak
rát,
The
l. ( l) TEARS . OF ~ CLOWN
Sm~ key Robinson a.nd
Prihlášky posielajte na aduesu: .Státna fi'!.
Tracks of My Tears s Miracles ta ktiež dvakrát atď....
th e Mírac1es
Medzi singlami sa na ch ádz3,jú v prvej tr id sia tke amerického
h ar mónia, Dom u men ia, Košice. ·.-cestovné
2. ( 4) GIVE ME JUST A LITTLE MOHE TIME
h~ad íme prijatým uchá dzač o m. Termfn kon re brička dve platne Nell Diamonda, na 12-t om mieste t o je
Cha irmen oľ the Board
. Cracklín' Rose n a ' jeho novej značke Uni, z atia ľ čo Solitary
kurzu oznámime dodat ocne. .
,; ·
3. (
MAMA TOLD ME ( Not to Come)
ľh r~e ~g Night
Man na 23-om mieste má ešte etiketu bývale j Diamon dovej
Riaditeľstvo · :sFK
4. (1Íl) BAND OF GOLD
Freda Payne
fi rmy Bang. Nová LP Moody Blues Question of Balance sa
5. ( '3) THE WONDER OF YOU
Elvis Presley
pe vstupe do U.S Top LP's na 85- om mieste dostala v pr iebe6. ( 6) MAKE IT WITH YOU
Breacl
hu jedného týždňa na 12-t u pozlciu. V Anglícku je už tri
7. ( 9) WILD WORLD
Jimmy Cl·iff
Pri prUežitost! štátn!'!h fl sv(at·ku ľ';JDR
týždne na prvom mieste.
8. ( 7) ' L'OVE IS LIFE .
Hot Chocolate
usporiadal Dom CSSP v spo lupráG:i s KulPred
d
esiatimi
rokmi
bola
na
prvom
mieste
v
·
USA
p la t ň a
9. ( 8) 2;5 OR 6 TO 4
Chicago
túrnym a informačným stredis·k om NDR Twist, jej interpret Chubby Checker sa opäť dostáva. do pod 10. ( 5) l'A.lNBOW .
Marmalade
Praha d ň a 4. ok tóbr a slávnostn ý koncert"
vedomia fan s, ale ten to,r az. z iného uhla, bol totiž zatknutý
. na k torom vystúp)la mezzo:;qp ran istka Eva".
USA (Billboard , 19. 9. 1970)
pre pašovanie narkotík Skupina Chl'istie 'zač a la koncom sepMar ia B.randtner, tenoris ta Ji.it'geri 'wac'h-.
t embra tur n é po' Európe - ako oznámila anglická hudobná
l . ( 2) AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOúGii
Diana Ross
.smn t!;t, hobojista Peter Éasche a: klavirista·
tlač,
navšUv!
aj
československo
a
bud.e
nahrávať
p
re
praž'
2. ( l) WAR
Edwin Star r
Almut Brauer.
skú TV. O hosťovanie kapely prejavili záujem a j sovietske
3. ( 5 ) LOOKIN' OUT MY BACK DOOR/LONG AS l CAN
V dňoc h 15.-17. sept em bra zasadal a
koncertné
.
ag~ntury. Jitozpadla sa skupina Applejacks (pred
SEE THE LIGHT
Creedence Clearwater Revival
v Prahe na Ber tranke medzin árodná po·
šiestimi rokmi mali h it v Top Ten Teli Me When}. Anglicko
4. ( 6) PATCHES
Clarence Carter
rota rozhlasovej s úť aže mladých hudobnf·
navštívi v l}Ovembri ChucJ< Berry. Na Hollywoodskom koncerte
5. ( 7) JULIE DO YA LOVE ME
Bobby Sh erman
Pocta· , pp~ . Woody · G~tbrfeho účinkova l i 12. 9. Joan Baezovä,
k ov Concer tino Praga 1970, ktorej predse6. ( 4) 25 ·oR 6 TO 4
Chicago
Pete· S,e,e ger, Richie ·Havens a Peter Fon da. Desmonda Dekkera
(\al prof. K. ;P. Sád lo. Rozhodla sa, že v. oťl~
7. ( 3 ) IN THE SUMMERTIME
Mungo J erry
b ore klavfr získa · prvé miesto japonsl{á Ida~
vyznapwna l"za reprezentácl!J .národnej ku ltúry Inst itute of Ja 8. ( 8) (The Long to Be ) CLOSE TO YOU
"''lr·pent ers
víris tka Midori Taga, v husľovej hre · 15:
maica for•. Cult u ra! Achie., e rŕtent . Po Jimi Hendrixovi stTatlla
9. (ll) CANDIDA
Daw:n
ročný československý ume lec Cenek Pavlík
pop-hi.l,lslé · ~alšie dve o&ob post i. Zomreli gitarista Canned
ÍO. ( 9) MAKE IT WITH YOU
Bread
Heat :At Wl~$on ( 24 r ) 'zrtámý' vysoký~ fa lzetom v h itoch
a v h re na vio lončelo Lotyš-Jos if Fejgelson
K e ď sa pozrieme na vrchol anglického Topu, zisťu jem e, že
Going . Up , In the Coun't~y a 10hé' the . Road Agai·n a jazzový
(nar. 1954 ]. Pos luc há č Kp nzerva tória v žtprvých šesť miest patrí am ~r ickým spe vák-om a súborom
tenor -sa~ofdnista Booke.r Ervin ( 39 r.), k torý spolupracoval
line J. Pazder a sa zo 16 huslistov umiestil
a až · na siedme j pozícii j e v Anglicku žijúci J a majčan Jimmy
na pe knom 5. mieste.
na všetkýci'(LP Charť~sä Nfi'gml1sa. Anglický Melody Maker
Cliff. V Amerik e vrchol ce lkom oylädajú domáci na čele
pl'inie~ol ,výsledky svoJej , 'každo ročne j ankety. Z vlaňaj ších
Symfonický o-rchester Cs. rozh lasu v
s . Dianou Rossovou a až siedma p riečka patri ' " l·etnému"
vfťazov , .o.bMjilí prvenSt yo ľep Bob Dylan (svetový spevák
Bra tislave., ktorý pred r oko m oslávil 40 rohit u Mungo Jerry. S touto p l a tňou sa predalo na celom svete
číslo .jedna) a 'John Pé~l .·medii ang liék ými· d lsc-jockeymi.
kov existencie, pripr ava na začiatok konu ž vyše šťyri milióny kusov a v čase, k edy píšem tento koĎalší: viť<!ZÍ s (l:
anglickeJ aas·ť i - n ajlepší spevák Rober t
certnej sezóny uvedenie všetkých Beethomentár, s ú Mungo Jer~·y na prvom mieste v Dánsku, FranPlant; spev:áčKa ,Sandy ·o .e-nhy ' a 's kupina Led Zeppelin. Me venových symfóni! v cykle verejných koncúzs~u. Mexiku, Nórs ku, Poľsku, Sva j č i arsku a NSR. Pod
clzinát,odná . časť: b.krem spomlb8!t1ého Dylana · zvíťaz ila medzi
certov (4. a 11. X., 8. XI., 13 .. a 20. XII.) ,
d esiat ·ími najú s pešnej šími s ing!aml v USA je na ll-tom
s peváčkami Joni Mitchellová a u kapiel 7lnovu Led Zeppelin.
HÚdobné vys ielanie bratislavskej telemieste najnovšia vec Desmonda Dekker a, na 17-tom Aretha
O víťazoch ďalších k ategórií sa zmienim v buducom komenv!zie p racuje na cykle pod názvom Sl-oven· ·
Frankllnová s Don't Play That Song a na 22-om stup i~mku
tári.
Fero Hora
sko v baladách (scenár a réžia Oľga Cho·
•
dá ková ]. R.ežisér· Jozef Nov an d·oko nčii far ebný záznam bale tu R. Sčedrina Carmen,
HUDOBNY ZIVOT - dvojtýždennlk. Vydáva Mlnlster•tvo kultll·ry ~SR v'o
d ramaturgia h udobnodramatických diel priVydavatefstve OBZOR v Bratislave. Vedte redakčná rada: Marián Jur!l<.
pravu je vo farbe aj operu G. C. Menottih o
~fsla
r šéfredakt~r), prgm. hl st. Zuzana Marczellová (redakto rka), dr. Terézia
- Médiu m. Vo farbe uvidia televízni d iváci
Urslnyové (redaktorka), Pavol Bagin, doé. E. Flschero v é - Mar tvoň<>vá,
aj prenos operety O. Nedba la Poľská · krv.
:~ rom. hlst . Naďa I)"ISJdváryová, JuraJ Hetrik, dr. Naďa Hrčková, ~r .. tvan
Prvé . ,med:d uärodné pódium mladých umelV pr!pravnom štadiu sú a j pro.fily M. Če·
'\tanls ta v, Ivan Orednfč•k. Tlačia Nitrianske t l ačiarne. n. p., Nitra. Rg. č
sány!oveJ, H. Bart.o šovej, M. Kišoi1ovej-Hu,
AS 8261/66. Adresa redakcie: HUDOBNY Zl VOľ, Bratislava. Volgograd.
cov
Varšavskä jeseň 1970
Nad tvorbou
bovej, d~. Janka Blahu a S. Hozu. Pre Int ersk• 8. tel. 592·37. Administrácia: Vydavaterstvo OBZOR. Bratislav<~.. Cs
Jozefa. Slxtu
Novákovské sympózium
víziu sa vyrábajll dva p rogr amy - koncert
~dnády 29/a. Inzertné oddelenie Bratis lava. Gorkého 17. Rozširuje PNS
SF s programom: J. Mal ovec - koncer tná
·
Folk ~ong - protest song
Ewa Dent;lt'czyk
:':ena jedného výtla!!ku 2.- Kčs.
hudba, E. Suchoň - Balacli cká suita a Pria- veľká šansonierka pofskej hudby
. telia L. v. Beethovena na Sľo vens'I{,U.
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Nedávno sa vrátil :r: trojtýždňového
pobytu v Havane sólista operného súboru Státneho divadla v Brne a častý
hos ť opery Slovenského národného divadla - . René Tuček . V Havane spieval titulnú úlohu Verdiho opery Rigoletto.

vana 1970.

Ha-

Do Havany som letel 22 hodín s me dzipristátim v Shanonne a v Kanade.
Havana je prekrásne biele prímorské
mesto - nazývajú ho perlou .tropov.
V centre sú súst-redené budovy a hote ly - dvadsať i viacposchodové a tiež
predmestie má obrovskú rozlohu. Prekrásne, architektonicky ·vkusne riešené
vily, ktoré sú obklopené rozma'nitými
rastlinami, pôsobia skvelým dojmom.
Klima tiz a č né· podmienky na Kube nie
sú pre speváka príliš vhodné: horú ča 
vy a 90 % vl hkos ť vzduchu ; navyše v divadle nefunguje klimatizačné zar ia denie. Navštlvil som aj provincie, vzdialené asi 150 km od Havany. Privít ali ma
ma lé, veľmi skromné ·a čisté byty, po hostinní obyvatelia. Prezrel som si palmové a banánové plantáže. sám som sl
natrha! tropické ovocie mango .••

Tohto roku už po cies iaty raz usporiadali v r akúskom
B a d I s c h l Ope retné týždne tentoraz z príležit ost i 100. narodenín Franza Lehára
(tzv.. Jubiiejné o per e tné t ýž dn e - od 12.júla do 13. septembra). Na počest jedného z posl edných
ma-jstrov s trieborného veku operetnej múzy · celý program Týždňov pozostáva l vý lu čne z Lehárových di el:
Cároviča, Giuditty a Zeme úsmevov. Pre nás je zaujímavá okolnosť, že tieto Týždne už tretí rok režíru je
český operetný r ežisér Ka rel Smažik, ktorý je t u obľú'
bený (režkuje i vo viedenskom Ra imundovom divadl e )
a pozvali ho do ! schla aj na budúci rok.
Bad Ischl," z ktorého rakúsko-uhorská monarchia už ·
pred 150 rokmi vytvorila medzinárodné lie čebné stre disko, posunul sa aj politicky do stredobodu svetového
záujmu, keď si ho František Jozef I. zvolil za svoje
letné sídlo. Táto okolnos ť prilákala do tohto mestečk a
m noho významných básnikov, maliaro v, skl a da te ľo v, libretistov, spevákov a hercov, takže sa z neho stalo aj
živé kultúrne stredisko. Dnes ho nazývajú Lehárový1p
mestom a je t o jediné miesto na svete, kde sa programovite a s úprimným zanietením pestuje žáner opere ty s nevyv.rát iteľným presvedčením, že opereta je ešte
atále živá, keď dokáže rozdá vať radosť a oddych. Obdivuhodná je oddaná starostlivosť a húž evnatosť s akou
sa fu-nkcionári tuna jšieho Operettenpemeinde venujú
nielen Operetným tý ždňom, na ktorych hrali· doteraz
diela j ~ de·nástich významných operetných sklad a t eľo v,
ale aj sústreďovaniu dokumentáčného materiálu a informácH z celého sveta.
Nemožno obísť fakt, že pre nedostatok štátne j a kr ajinskej podpory sa zúč astneným nadšencom podarilo
udrž·ať ('posledných d es a ť rokov) a do s t ať tieto Týždne
do stredobodu medzinárod·ného záujmu naozaj len za
cenu najväčších f,inančrlých obetí a nezištnej ·práce.
Najpresve d čivejším dôkazom tejto obetavosti je vo
svete ojedinelý operetný archív, ktorý obsahuje doteraz až 5600 hudobných diel 1666 sk lada te ľo v a predstavu je tak vyslovene zlat ú studňu pot re bného mat eriálu a i-nformácií pre odborn!kov tohto špeciálneho
smeru. Serióznosť snáh Operetne j obce potvrdzuje aj
z·a loženie Medzinárodnej spoločnosti pre operetu, musicat a zábavnú hudbu IGOMU, ktorej hlavným c ieľom je
pestovať . styky s umeleckými a spoloč e nskými organi-

Teat ro Garcia Lorca má slávnu mispievali v ňom Enrica Caruso,
Tito Ru ťfo · a l. Operný súbor študuje
predovšet kým taliansky repertoár (Ver-..
di, Puccini). Hrá sa skorp po celý rok,
približne tri . predstavenia mesač ne.
Operný orchester úči nku je tiež na symfon ických koncertoch. zbor je poloprofesionálny. Co sa týka réžijnej práce,
je dos ť náročná. Režiséri sledujú logiku a pravdivosť die la, ma jú sv-oju koncepciu, ale sú ochotnl rešp ektovať i názor hercov. Herectvo j e však na naše
pome ry trochu prehnané.
Javisko nie je zvlášť technicky vyba vené, výtvar ná zložka je ce lkom trad ič 
ná. Zato akustika j e fantastická. Nikdy
sa nestane, aby orchester prekrýva!
speváka, č o nie . je len zásluhou akus tiky, a le pr edovšetkým reš-pektov.an!m
sólistov. Dirigent málokedy udáva ná stupy a .šepkár neexistu je. Z toho vy plýva, že všetci účinku júc i musia pozna ť svoje úlohy perfektne.

· Pôvodne ste mali
v Tosce?

Co ste v Havane spievali a ako vás
prijalo publikum?
Spieval som t itulnú úlohu Ver diho
opery Rigolet to. Skúšky trvali týž deň,
denne od 15.-17. hod. (generálka od
20. do 02. hod. ). Obsadenie bolo medzinárodné, Gildu spievala španielska speváčka a vojvodu bulharský tenorista.
Tamo jši·e publikum je v eľmi t empera mentné, svoj-rázne a p.rljalo ma spon-

BRNEN·SKf SPEVAK
V HAVANE
kúpeľnom mestečku

tánne, zvlášť po veľke j sc~e v 2. de'stve. úspech premiéry bol obrovský.

nu losť;

Aké sú vaše dojmy z Kuby a predovšetkým z Havany?

René Tuček v úlohe Rigol etta -

Akf sd podmienky pre operné umenie
·
•
v Havane?

.

\

.

~·

i Scarpla

.

P-onuku som dosta l, ale musel by Sóm '
v Havane zostať o mesiac dlhšie - a
to ne bolo mt>Žné z časových dôvodov.
Natáča l som však polhodinový koncer t
v t elevízii (árie z českých a svet ových
opier), ktorý bol zaradený do programu
tzv. výchovných konce rtov. Tie sleduje
najširší okr uh •divákov. O t om som sa
presve d čil na vlastné oči pr i návšteve
provincii: d edin ča nia ma poznali po dľ a
televíznej obrazovky. Boli veľm i pohos t inní, a hoc! t u existu je v súčasno sti
tzv. lístkový systé m, r ozdali by aj to
posledné.
Môžete nám povedať, č o na vás počas
pobytu na Kube najviac zapôsobilo?
V Havane existu je Dom českos loven 
ske j kultúry, kto rého riad iteľom je súdr uh Suchomel. Skoro každý več e r sa
tu usporadúvajú koncerty č eske j i s lo venskej hudby, premiet ajú sa filmy,
usporadúvajú sa besedy. S t akouto or ..
ganizáciou kultúry a takým veden!m
som sa nestretol ani u nás. Hodnotlm
to zvlášť preto, že obstar ávanie materiálov a kont akt so vzdialeným dom ovom je ve ľmi ťaž ký . Pr e našich o bča 
nov v Havane som usporiad.a l kon cert s doprovodom s lovenske j klaviristky Tatiany Fraňovej . Srde č né prijatie
mojimi krajanmi - to bol jeden z mojich naj silnejších zážit kov.
Zhovárala sa: P. Heerenová

záciami príbuzného smeru a z celého sveta sústr eďo 
vať nielen textový, a le aj zvukový d ok um e ntačný ma- ·
teriál o· s pomenutých žá nroch•.. J e . to naozaj ve ľk é
·;r záslužné podujatie, ktor€ ~ s ohl:ador;n tia mini málnu podporu oficiá lnych miest - by bolo neu s k ut oč
ni teľné bez nezištného nadše ni'a veducich osóbhostí a
funkcionär ov IGOMU a ís c hl s~ej ope.re tn ej obce.
Z uvedených skutočno s ti už vopred vyplýva, že muse l byť <;kla maný. kto čakal v eľ k ol e pé , márnotratne vypravené operetné produkcie na priestornom,
technicky dokonalom javisku, naplnenom nov osťou žiariacimi kostýmami a atmosférou prehriatou nadšením
z výkonu ve ľkého orches t ra - a na jmä hlasov s me dzinárod ným ocenením. Prnvda že, z v e l i čuj e m, až ta·ký
márnotratný le'lk som neč al<a la , jednako sk.utočn osť
bo la ešte triezvejš ia. Hrá sa vo ve ľkej kúpe ľnej dvora ne na pozdlžnom pódiu, pos tav<>nom nie na če lnej, ale

Operetné týždne
poll Alpami
na bo č nej s te ne a diváci .sedia pred ním v dlhých elipsovitých radoch. Nepat rná h!bka t ej to re lléfnect scény
už ab ov-o urč uje štýl a rytmus režijnej kot)cepcie, pr etože všetok 'pohyb muc;l nevyhnutne sme r ov a ť do st rán.
Nech sa pozadie pokúša ako koľ ve k byť ná ladové, dojem
pr iestorovej st iesnen,ostl nemizne, naopak. utvrdzu je
v d(vakovľ pocíť im provizo:~a nosti .celej produkcie. K e ď
k 'tomu pr'irátalne pož i ča né · kostýmy z Viedne a pľe
ča s.ové termlny sólistov (z Rakúska tl najle pší ) dokonale nevy.Pracované ·itra nžmán (aby, . ~om ~p 9 m enu l a
aspoň · ·to · najne-vyhnutnejšie ) •. zosta hl' .už len ·:·hudba
a s lušná úrtJveň sólist ických výkoi'\ov:
Pravda, us poriadatelia sú si toho všetkého vedomí,
a preto sa ich hlavné úsilie v pr ítomnosti koncentruje
na to, aby dostali n ormál ne, technicky moderne vyba vené javisko a f i n an č n e také za bezpečen ie, aby s a t ieto
Operetné týždne stal i p rí ťaž li vý m i aj pre spevákov sve tovej triedy. Akist e už budúci rok úkáže prvé výsledky
tohto .,úsilia.
Gizela Mač ugová

Flámsky festival 1970
Veľká umelecká prehliadka, ktorá je ča sťou Flámskeha festivalu, má toľko spolo č ného s veľkolep ými uda-.
l~sťa mi, že sa samotný festival. mohol zrodiť veľmi j ednoducho.• Je tomu už viac ako desať rokov, čo rozhlas
v Gente :Z ílČal usporadúvať verej né koncer ty, ktoré sa
mali'vys!e lať do ét er u. Riaditeľ rozhlasu Jan Briers má
široký ume lecký rozhľad a dobre pozná malebné hist ä'riC'ké zákutia, ktorými oplýva mesto Gent. Len ·čo
zfStil . Veľký záujem V·e rejnosti o· tiet o koncer ty, · za Č al .
snlvať o sérii koncertov, ktoré · by sa k ažd o r očne usporadúvali na najznámejšich histor ických m iestach, Jan
,Briers b-ol so svojou :ve ľkolepou myšlienkou osamotený.
Sám musel vie sť t vrdý boj za realizáciu s vojich plá,ll,ov. Najprv však bolo t reba zaintereso vať miestne autGrity, pretože Jan ·Briers chcel, aby jeho festival nebol už Ien púl;10u sériou koncertov, ale aby celé mesto
nadobudlo ozajstnú festivalovú · a svi a to č nú atmosféru.
Takéto · poduját ia sl , vyžadujú . obrovské výd avky.
Br·i!lrsovi sa podarilo ovply·v n!t vedenie flá mskeho rozhlllsu BRT, kt oré mu ochot ne poskytlo podporu. I mesto- Sent prJ·s pelo. Bolo .toho pr íliš málo, ale predsa sa
dali ·už · niekto't1é podujll'tia re a lizovať. Našťastie publikUJ'll · r ý·chlo roznášalo svedect vo svojej priazne pre
ume lec:J<é prehliad·ky v · Gente. .Z roka na rok sa množ. st~o k!'J!:I.Gertcw zv,~čš o val.o a ,kažj'lý . rok J an Br lers pri -d!ival · j ednu,,a !,e bo dve s ály. Samozrejme, nevyberalo sa
~ahko. Bolo .t reba, aby •Veľko sť a · zariadenie každe j sály
zqdpovedalo hudobným a orga ni začným požiadavkám.
čosk c.r.o bo!o qent na t akej úroyni, že mohlo a ngažovať · umelcov a orch estr~ svetového m ena a predst avo vať ·vrcholy umenia. A t ak sa Gent ský fest ival vyrov.:.
náva l ost at ným ve ľký m eur ópskym fest ivalom. Ale J an
:Elriers sa . ne1:1sp~kojit ani. s t akým , brilantným výs ledko!ll. Sn!val. o ozajstnom festivale. celého Flámska s cieľo m: spojiť .pod zástavou jednej centrálnej organizácie
všetky, dôležité h~d Ó,b né , 'podu~atia; ktoré sa dosial' konali na ,rôznych miestach v krajine. Na úspech nemal
nič, le ~ ,svoje ,- n a.d~et:~i e .. a tv;do ši jno sť, ako aj príklad
'
..
. . .

spievať

toho, čo sa mu podarilo realizo vať v Gande. Tát o druhá
fáza yšak bola · bezpochyby omnoho ťaž ši a ako pr vá.
Nielenže bolo treba 'zl ska'ť obrovský kapitál, ale hlavne
dobrú vôľu a spoluprácu mnuhých organizácii ( j edne j
!:iarl.ivejšej ako dr uhe j na svoju auto nómiu a o sobitosť) .
A pr edsa ·J an Briers vyhral. Teraz sa Flámsky festival
koná v 9 ve ľký ch mes tách flámskej ča&ti Belgicka a
nap lňa j e d ine čný mi podu jatiami mesiace od apríla do
septembra. Fest ival naviac rozdelili na dve časti: j arný
festival (Antverpy, Courtral, Tongres, St. Trond) a letný festival: Bruges, Malines, Brusel, Louvain a Gent.
Vcelku je t o 80 veľkých koncertov, na ktorých sa objavu jú svet oznáme mená hudobného sveta. Per lou te j to
obrovskej kolekcie je bezpochyby Ceská filharmónia,
ktor á sa predst avila pod vedením Václava Neumanna
v Br use li (3. IX.) a v Gente (l. a 2. IX.), Flámske publikum a turisti z celej Európy tak isto t li eskali Praž skému komornému orchestru v Bruseli (18. -21. VIII .)
a v Gent e (20. VIII.). Pražský balet bol >e nzáciou
v Gente 22. a 25. VIII. a v Bruseli 24. VIII. Vynik ajúce
Talichovo kvarteto malo os lňujúci úspech už poč as jarnéhÓ festivalu na h,ek skom zámku. Znovu sa predst avilo
v Gente ll. IX. Po čas letného fes tivalu pride i kompletná Sofijská opera a uvedie ni ekoľko predstaven!
C hovančiny a ,Borisa Godunova. Londýnsky symfonický
orchester bude hr ať pod t aktovkou Prevlna a Geor ges
Pretre. bude dirig ovať Parížsky or chester. Treba ešte
podotkn úť, že ve ľký podiel na úspechu festivalu malo
hlavne česk osl ovensk o. ,
'
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***
V r ámci Flámskeho festivalu, ku ktorému pr ispel a
aj provincia Limbpurg, sa med ziiným usku toč nili štyri
koncerty v jednom, z jej histo rických zámkov, ktoré
sa ešte nepremenili na m úzeá, ale sídli v nich š ľach t a ,
V hekskom zá mku. ktorý postavil liežs ke biskupské
knieža a kde t eraz býva .gr ófs ka rodina ~rsel ov c ov, ma-

R. Poláčková a Z Han.zlovský sa zúčas tnili Me dzi nárocl ného baletného festivalu vo V arne. Rozhovor s t ýmtto mlad ými umelcami z balet ného
súboru v Brne prinesieme v budúcom čísle.

Snímka: R.

S edláček

lo Tallchovo kvarteto fantastický k-oncer t. Konal sa :
vedl'a historických stavieb v n~ d áv n o posta venej sále ·
ktorá normá lne slúži pre výst avy kolekcii starých sani.
a historických áut , čo sú m aj iteľo m grófa Ur sela. Hrali :
čistým štýlom a očarujúcim s pôsobom Mozartova kvar - ·
t ~~~-B du~ (KZ 4~8) a Debussyho kvartet o g moL Naj - :
vacs1 obd1v vzbudil súbor predvedením kvarteta Leoša
.Ja náčka,. ktoré ·na písal.. z .podnet.u Tolstého Kre utzero.v.e j ·
sonáty.
Dr uhý umelec, ktorý prispel k tomu, že č eská a slovens ká h~db a sa st ala váženoú a obľúb enou, je Ján Va·
lach. Obdivovali sme uňho zrie dkavú scho pnosť : vie sa
odosobn iť a chce posl úžiť jedinému cieľu - sprlstupn iť
a u r obi ť ob ľú benou hudbu s voj ej krajiny. Podarilo sa
mu t o ako dir igent ovi opier S u c hoň a a Ma rt inu vo
F l~mske_j ope re v, Antverpách, Len č o mu koniec operneJ s ezony dovoill ven ovať sa aj hre na organe, Ján
Valach sa pr edstavil o becenstvu recitá lml, kt oré ukázali jeho v:Ysoké kva lity or gan is tu, Valacha pozva li, aby
sa zúčastml cyklu organových koncertov. kt oré sa každé leto us poradúvajú v tongerenskom chráme, kde sa
nachádza krásny inštrument výroby Klais. Valach interpretoval v Tongerene viacero diel z organovej literatúry, a._ko aj diela úplne nám . neznáme, a t o oď autorov Bedt•lcha Wiedermanna, P et r a Ebe1ia a Mikuláša
Moyzesa. Pos l u chá čov uchvátili t ak skladatelia aka · aj
interpr et. Veyký Valachov úspech v Tongere ne ~al bezpochyby podle! na t om, že na jeho recit ále v Antverpách, ktorý sa o n iekoľko dni nes kôr konal v l<ated rále
v . rámci júlového cyklu gr upu júceho na jle pšieh európskych or ganistov, bola návš te vnosť masová. Valachov
progr.am bol ve ľmi originá lne zostavený. Hral viacero
skladieb, ku ktor ým inšpirova li r ôznych s klada tel'ov no ty B-A-C- H, ktoré tvoria me no ' J. S. Bacha. Boli t o
di~la_ skladateľov Liszt a, Georga Schumanna, súčasníka
Mliosa Sokola a Maxa Regera. Diela Liszta a Maxa Reger a . sú známe. Možno, že posl u cháči poznali aj Introdu.kctu a Passacagllu na " B-A-C-H" nemeckého sklad ateľa Geo.rga Schumanna. Ale Pass acagliu qua si Toccat u sopra Bach Miloša Sokola sme vôbec nepoznali. Zá sluhou Jána . Va lacha malo publikum možnosť spo z n ať
toto pqzoruhodné dielo. Búrka pot lesku sa dlho ozýva la
pod got ickými klenbami.
J. A. V. de Tr oet sel (Antverpy ) ·.

