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formy prejavuje väčší sklon k meditat!vnosti a romantickej zvu-kovej farbitosti. Jozef Grešák bol interpr·e tom svojej Sonáty pre klavír v troch časti ach
z roku 1970. U tohto autora obd.ivujeme skôr nápa d i tosť a invenciu , menej
už dopracovanosť a kompozičnú. premyslenosť, r·e sp. striedmosť vo výbere a /
zot•adeni základného materiálu. Vrcholom večera po každej strlinke bol 'výber
z cyklu Kaleidoskop od E ugeria Suchoňa
v bril~:~ntnej interp.retácH Kláry Havlikovej. Dielo nemajúce zatiaľ obdobu v slovenske j klavírnej literatúre - čo do
obsiahlosti, obsažnosti a technicke j náročnosti, veľ kolepo a rozmysl·ene vystavané, dokumentujúce nieLen teor,e t ické východisko, ale i ve ľké filozo~
fické a ľ udské zázemie skladateľa ..•
Na margo K. Havlíkovej aspoň toľko:
je ideál nou interpretkou modemej klavírnej literatúry, so zvláštnym vzťahom
k skladaterskému typu Suchoňa - je
tť i ezva, vkusná, s veľkým i pamäťov ými
scho p nosťami a so zmyslom pr.e štýl
hudby 20. storočia.
l. XII. 1970 - koncert elektronickej
hudby bol p os l ucháčs ky snáď najvďač
ne,išie obsadený: mladými ľuďm i, ktorí
ne trpia nie len komplexami a me ditáciami typu - Je to ešte hudba? -, ale
sú schopní a ochotní nadchnúť sa pre
moderné zvukové zdroje, najmä ak im
je vhodnou a prístupnou formou (úvodné slovo P. Ka lmana) vysvetlená pods tata tvorby a rea lizácie. Na koncerte
odzne li niektoré diela, o ktorých sme
sa zmienili už po Smolenických seminároch pre s ú časnú hudbu (J. Malovec Tabu, P: Kolman - Omaggio a Gesualdo ). Opäť dokázali vys·o ký trend v európskom kontexte, vynachádzavosť a
ambície nadväzovať na tradičné zvukové zdroje (ľudský hlas, madrigalová
t vorba ), i keď u K<>lmana by práve v
menova·nej1 skladbe nezaškodila väčšia
"úsečnosť '. zovretosť f<>rmová a premyslenie vhodnosti zaradenl·a ce l~ho
Gesualdovho madrigalu (Moro la.sso) na
záver skladby. Tieto myšlienky môžu byť
snáď diskutovateľné, no vynárajú sa
práve po drul1om, triezvejšom vypočutí
si skladby ·s odstupom niekoľkých me·~
siacov. Nová Paríkova skladba - Variácie na obrazy M. Urbáska - vychádza
v podstate z trojdielnej formy, p ričom
stred tvorí elektronický "základný mat eriál" a dve krajné ča-st i sú vystavané jednak zo slovných útržkov, jednak
z celého výroku známeho výtvar níka,
zvuku fla uty a elektronických zvukov.
Ak mám porovnávať, zdá sa, ~e I. Pat•íkovi predsa len lepš ie ,.vyšla" jeho
predchádzajúca . skladba
Homage
to W. Croft - v istom zmysle bola prekomponovanejšia a nie tak jednoznač 
ne priehľadná. Mé ditation électronique
Juraja Pospíšila je prvou skladbou toh to druhu od autora, a tak zostala v
podsta.t e "prejav·o m snahy po overeni sl
možností práce s novým zvukom".
Skutočným vrcholom konce·rtu bola
nová skladba · Miroslava Bázlika
Adieu - Metamorfózy fúg y J. S. Bacha.
Tiež prvé e lektronické di elo - alel aké
premyslené, Iog·ické, invenčn é, formovo
dok<malé a pôsobivé! Ťažko tu niečo

Po.· prehliadke slovenskej tvorby
.
.

diela niekol'kých skla dateľ s l<ých generácii.. Pravda, veková
kate gorizácia tu nehrá žiadím úlohu, skôr . pocit nemóžnosti
vynesenia dôkladne jší ch a hlbšich súdov o dielach, · ktoré
vznikali nie za jeden čí dva dni, a Pt:itom ich má zastihnúť
osud niekoľkých hodnotiacich viet. A predsa nezostéva recenzentovi ni č iné, iba ak nádej, že podrobnejšie analýzy
sa ·v budúcnosti zasta via pri najv·ýznamnejšich zjavoch a dielach.

TRNAVA

30. novembra - 3. decembra 1970
Tohtoročná
pre hliad ka
s lovenskej
tvorby predstavila približne štvorročné
sk ladateľské úsilie čo je dosť nielen
pre tých, čo zostavovali dramaturg,iu
koncertov, ale i pre poslucháčske zá zemie. Ak sa už máme zmieniť o tom
dr uhom, treba kladne hodnotiť myšlien-·
ku. aby sa podobné akcie sústreďovali
na slovenský vid iek, v danom pr!pade do
Trnavy a Žiliny, kde je niele n vnímavé
a kupodivu i poče tné publikum, ale i
pos!ucháč stvo nezaťaže·né konvenciami a

zábranami, aké sa veľmi ľahko osvoja
napriklad viacr<>čnou návštevou klasických typov koncer tov . Uznanie patrí
aj organizátorom - ZSS. Domu osvety v Tr nave a Domu odborov v Zil!ne za vytvoren ie sku točne optimál nych
podmi enok, srdečnú, v Trnave priam do mácku atmosféru, ktorú v Ziline vyvá žil a väčš i a tradícia v por iadaní podobných koncertných oodujati a konzervatoriá lne zázemie.
·
V rebrlčku hodnotenia, · akoko ľvek sa
jedná o prehliadku skladateľskú . nemožno vynechať ani mená interpretov.
aj keď opäť ide iba o zmienky a nie
globálny poh ľad .
30. Xl. 1970 - prvý koncert prehliad - ·
ky , bol venovaný slovenskej klavfrnej

tvorbe. Otvoril ho Dušan Martinček dielom z roku 1969 - Invokáciou a Fúgo'u,
skladbou nesúcou nielen črty veľkej kla vírnej náročnosti (pr!hliadnime na mimoriadny vzťah s kl adateľa k tomuto
nástroju!), ale i obdivuhodne vystavanou, s pria m architektonickými črtami
a klasickou umiernenosťou vo výraze.
l keď Mar t i nček sa Inšpiru je "brilantným klavírnym umen!m Rachmaninova
a Skriabina", v spominanej .skladbe hľa
dal zrejme veľké vzory v obdob! majstrov baroka. Ján Zimmer v 111. sonáte
( bol a.1 Interpretom) predstavuje v pod state tiež typ skladate ľa, ktorý sv<>je
~k l adhy ~tav i a na ve ľkých oianistických
>chopnoo:;tiach, pr ičom v spomlnanom
diele sa .okrem premyslenosti hudobnej

dodávať

- M. Bázlik je výborný hudobník. a to ,sa nezapr~lo ani v tomto jeho
pt'vom "elektr onickom výlete" .. .
2. XII. 1970 - komorný koncert, na
ktorom excelovali interpreti: M. Šimč is 
ko, A. Hr uška, T. Fraňová, J. Kýška,
M. Hajóssiová, J. Fazekaš a Collegium
musicum s dir. L. Holäs kom. Zv l ášť sa
treba zastaviť pri ~ j eho <>sobnosti - už
aj vzh ľadom na piatkový žilinský konce rt - a uvedomiť si, koľko tento umelec spravil pre novú slovenskú hudbu,
čl už s madrigalistami, alebo s novovytvot·eným Collegiom. . On a jeho interpreti, to sú sk utoční profesionáli so
s rdeč n ý m vzťa hom k .. provokovaniu" toho nové ho, zdravého v slovenskom hu( Po~račova nie na 8. str.\
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VII.
(Pokračovanie

Značnú časť viny za krízu návštevnosti
koncertov pripisujeme na konto u s p or i ad ate ľa. Vyčítame mu malú organizačnú schopnost. nedos tatočnú a nesystematickú propagandu, náhodnú, alebo nevhodnú reklamu a pod. Všetky tieto a rad ďalších nedostatkov predstavuj(! n eradostné dôsledky stavu, príčiny
ktorého sú síce známe, ale zatiaľ sa nik
n e pokúsil presadzovať opatrenia n a ich
odstránenie.
Celá pr oblematika usporiadania koncertov na s lovenskom vidieku stojí a
padá:
l. na vzťah u r iadite ľ a i nštitúcie, ktorá koncerty poriada,
2. na iniciatívnej podpore a kontrole
nadriadených orgánov, prevll.žne z národných výborov, prostredníctvom inšp ektorov pre kultúru,
3. na orga ni začných schopnostiach pracovníka, jeho obetavosti a vzťahu k vážnej hudbe,
1. na podpore a pomoci m iestnych
nadšencov.
Za stavu, keď usporiadll.nie koncertov
záv isí hlavne od tfiadit eľov niektorých
kult úmych ustanovizní, j e zvlášť d ôle- ·
žit é, aby na týchto zodpovedných miest ach stáli J:udia bez predsudkov k niektorým u meleckým druhom a s patri č
n ým, aspoň teoretickým hudobným vzdelaním a vzťahom k vážnej h udbe. Ak sa
tými istými vlastnosťami vyznačujú aj
inšpektori pre k u ltúru , ktor.í sú v stave
zabe zpečiť
uspori adateľ ovi
aj finančnú
pomoc, je. tu prvý predpoklad rozvoja
koncertn éh o života.
Hybná páka samotnej usporiadate ľs kej
či nn0sti
-organizačn ý pracovník,
je
dnes v n ezávideniahodnej situácii. Pripraviť
koncertné podujatie, zabezpečiť
plagáty, bleskovky ( t lač, lepenie), rozposlať pozvánky, uro biť propagáciu cestou miestneho rozhlasu, urobiť nábor as poň na niekoľkých desiatkach m iest a
tam presvie dčať funkcionárov ZV ROH,
že aj koncerty sú kultúrnym p odujatlm,
pr ipr av iť programové bulletiny, za b e~pe~
čiť (lčinkujúc im pdri1erané prostredie pre.
vystúp en ie, zakúpiť kytice, nájsť ľ u~í a · ·
naaran žova'ť; aby ich , v pravý· čas a na
správnom mieste po dali, prip r a ~ jt: p•'l·
d ium, zabezp e čiť na ladený klavír, s úsmevom vítať skromný počet koncertných n ávšt evní)<;ov, občas t esne pred vys t úpením pro siť publikum o lásk avé prepáčenie za zmeny v programe, to je pracovná náplií., na k torú treba hľadieť s
obdivom. Ak t íto p r acóvnlci majú v náplni aj estrády, koncerty pop-music, výchovné k once rty a prípadne ďalšie podujatia, je len samoz re jmé, že niečo mus í st á ť na periférii ich pracovnej činn e; .
ti.
Pri hľadaní východiska z t ejto situácie
považujem za najvhodnejšie a najracioÚá lnejšie vychá dzať z danej situácie.
Ka ždý usporiadateľ, každé mesto má ur čitý št ýl práce pr i organizoiJaní kon cert ných podujatí. Ale sa majú dosiahnuť
lepši e pracovné výsledky, stálo by za u váženie vytvorit okolo or~anizátora koncertov skupinu troch-štyroch externých
ji nancne za.inter e.w vaných spolupracov níkov (kde stí KPU, mohlo by to byť v
ic h rámci , Tcde m e sú, vytvoriť samo ·
statné sku piny) a s ich pomocou sa po la tí siť ri eš iť otázku návšt evnosti koncertov v širšom zá ber e, cestou nadviazani a
aktívnej spolupráce s kult úrnymi r ef er entami ZV ROH v podnikoch a závod och a u čiteľmi hudobnej výchovy na
' školách. Pravda, takýto spôsob . práce bo- .
l o by treba dôkladne premyôlieC a nájsť
zdr oj odm eňo vania.
Závažným m omentom, pocls~at.ne ov plyvňujúci m dnešn ý stav na zauJmu us por iadateľ s k ýc h zložiek, je otázka rentabilnos ti koncertných podujatí. Sú č as ný
š týl a for ma práce sú vy soko s tratové.
Te nto fakt j e ve dú cim s timu lom, určujú 
cim n ielen fJ;·ekvenc!u k oncertov, ale aj
r ozhodovanie robiť, ale bo nerobiť. Kritická situ ácia v n ávšt evnosti urýchľuj e
povrchné riešenie n iektorých usporiada teľov s cie ľom ne robi ť a ak robiť, tak
čo na jme11ej k oncertov a s na jnižšou fi nan čnou st ra t ou , V p lán e k oncert n ých
p oduj a tí ponúknutých agentúrou s a ·nepozer á n é) . kva lit u, alebo atrakt ívnosť, ale
na výšku honoráru. Vysoké a stred;;(o
cifry sa obyč ajne šk rtaN a n a progr ame
p revaž.ujú potom v äčš inou re_cltály, t edH
podujatia m enej navš t evovane.
Málo s a uvažuje v u sporiadal:el';;kých
organizáciách . čo u r obi ť ~r e zle p šenie: ·
t u{Jcie, súdiac pod ľa ~ kús e nos t! z : egwnálne j pr axe. KalkuluJe sa s t ym. ~·e
d ia nemajú ;;:áuj ern a že je zbytoen é n ieč o p o dnikať. Zdá sa, že 'sm e v za č ar ova
n om kruhu. J e to r ozhodne nezd~· avý ja v,
sprevádzajúci náš k ult úrny život, ktor ý
od ráž a v sebe ch yby a n ezdravé tenden ·
cie v kultúrne j polit ike minulosti.

v bud úcom

*

Žilinský miešaný zbor s d lriget\tom
prof. A. Kállayom bo l v ďa lekom írskom
Corku, kd e na n á r oč:n ej a obtiažnej medzin árodnej súťaži získa l zlatú medai lu
pre žensk ý zbor a s triebornú pre zbor
m iešaný. Podobne bo l úspešn ý a j na
ve ľ kol·epom festiva le Eur opa cantat v
júli v rakúskom Grazi.
Mladý vekom a č i nnos-ťou, ale už
úspešn ý v Arezze v r. 1969 je Miešaný
zbor konzervatória v Bratis lave, kt orý
umelecky vedie prof. Imrich Križan.
Toht o roku významne r epr ezent ova l na
medzin árodnom fest ivale v Ot tobeu r une
v NSR a najmä t reba vyzdvihnúť jeho
úspešné u m!est·nen ie v Langollene v Ang licku, kde zisk a! 2. m iesto.
z východného .Sioven.s·k a ná s r ep r ezentoval Košický spevácky zbor uči
teľov s agilným Vojtechom Adamcom

Už tradične sa naše amatérske spevácke zbory významne podieľaj ú na zahraničnej r e prézentácii, a to najmä na
111edzlnár ocl.ných súťažiach a festivaloch .
Pre infor.r'n äciu uvá dzame len tie najvýznamnejšie súťaže , resp. fest ivaly, i
keď ich počet nie je úplný .

*

*

Na m edzinárodnej súťaži v Debre ·
cíne koncom júna súťažil v kategórii
detských zborov Detský spev:ácky zbor V.
ZDŠ z ľrnavy s d irigentom Jánom Ivanom. Umiestnil sa ako štvrtý.

*

z minulého čísla)

(D okon če ni e

Re.kapitulácia speváckych zbor·ov

č í s le,

Medzinárodne ;j súťaže v belgickom
Neerpelte 1.-3. mája sa zúča stni! Detský spevácky zbor Plameň zo ZDŠ Vazovova ul. v Bratislave, ktorý d lho
úspešne vedie dirigent Jozef Klocháň.
Získal absolútne víťazstv o v ťažkej a
mnohými zbormi obsadenej súťaži.

.

..

*

',.,.

po pr vý raz na medzinárodnej ~11ťa~l
m iešaných zborov. Bo lo t o v ra-kus:l< om
Sp itta l i, kde sa u m iestn i.! · v k ategórii
ľ udo ve j piesne ll él Il . a v ka t egórii po ~
ly (ónne j t vorby na m. m ies te.
Najče t· stvejš ie uzna nie si vybo jo..o
val spevácky zbor Technik V septembr!
na medziná rod nej sú ť a ži v t a lia n skeJ
Gor izii získal Il. ce nu v p oly fóni.i a II.
cenu v sú ťaži ľ udo vých pies ní pre ženský mieš aný zbor. Na tomto víť az stv l'l
má podst atnú zásl u hu práca zborma,Jstra Vladimíra Slujlw.
ú speš ne nás r e prezentova li a j Spevácl>y zbor slovensk ých u čit eľov na
vmele ckom t urné- v Holand sku, Robo tnícky sp evokol Bra dlan z Trnavy v
Po ľ sku (získal cenu T ryg lav) , Spevokol
Drotár z T r e n čí n a v Juh os lávii, ako aj
ďa l ši.e zb or y.
A. Krištof

*

*

Hosti-a z ,ostra-vy
Dňa 17. ·nov.ernb~a 1970 o 14.00 hod. sa
v -Robotn!c:kom dome v Ban~
s kej Bystl"ici ,vyst(!penie 60-č le rtného miešaného spevácl<eho zboru · Pedagogickej
fakulty - Katedry Tu~dofmej výchovy z Os·
travy. Poslucháči spolu . so svojlrn.i pedagógmi (aktlvňe · v zbore ú~ inkuj ú.<;imi) ,
predniesli zborové diela sk lada teľov bar oka, obdobia l~udobného klasicizmu) ako a j
skladby súča·sných, našich l svetových
komponistov.
Zbor pod vedenírrl svojho d iľigenta odb. as. Lumíra Pivovarského \!k ázal svojím vystúpen!m slušnú umeleckú ú r oveň
· s peváckeho t elesa. Poslucháči h udobnej výchovy majú mo~nosť poznať množstvo
cenných i popu lárnych zborových skladieb,
byť aktivnymi lnterpl'etmi, konzumentm i
i kritikmi svo~ej práce, čo je z hľadiska
prípl"avy na ich nastáva júce uč i te ľ s l<é po"
volanie vec prepot1•ebná. Pt•ácou v zbore
získavajú potrebnú erudiciu v speváckom
i dirigentskom prejave, učia Sil. met odike
nácviku zborových sk ladieb a dop lňu jú si
vedomosti aj z ostatných hud obnovedných
discipl!n.
Vystúpeni!il speváckeho zboru z Ostravy
pri príležitosti oslá v Dňa študentov m á
svoju osobitnú symboliku a význam. Vy~
jadruje dru~bu , dobrú pracovmí spolup r ácu a moinosť výmeny skúsenosti medzi
školami rovnakého zamerania. Ciele výcho·
vy a vzdelania j ej absolventov sú · rovnak é, realizu jú sa však r ôzne, a tak vzájomná konfróntáci;a výsledkoV'' 'j)rácé pedagóg ov i pos lucháčt?v oboch vysokých škô l j e
vždy vítaná a u žitočná.
~I. T. uskutočnilo

• Sc,ciolog.ická kom i ~
sia hudobno-vedne j sekcie Zväzu českých sk l ~dat e ľ ov a oddelen ie spo.
luče n ského
pôsobenia
hudby pri Katedl.'e In!clobnej výchovy na ~}f
Un iver zity Palackého • v
Oiomouci usporiada.li v
cll'ioch 26.~27. XL C!'loš tátny seminár. Od~ nelo
tu 12 refer átov. ~o slovenských príspevkov zauja l mat eriál F. Br&niša
o otázkach vzťahu h\l·
dobnéj socio lógie a hudobne j est et iky, dr. L.
Mokrý preclnle~>o l návr h
pr·o jektu medzinárodn é-

•
Slo venská sp ol o č nose pre hud-obnú výchovu v spolupráci s Minis ters t vom šk ols t v<l SSR
u~pori.ada l i na Táľoc h v
diíoch 10.- 12. d ecembr a
t . . r. ce los lovenský odborný seminár k akt uá lnym otázkam v ob lasti
vých ovných predmetov a
zv l ášť _hudobnej v ýchovy
na Zľ>S , Seminár bol u r če·ný pre inšpektorov a
metodikov hud obne.i výchovy ll!l ZPš a p,·e
ťunk<;ionárov & č leMv
odbomýGh ~omisi! SS!iV
pre základnú hlldobnú
výchovu. Z množst va r eho· hudobn·o~so cio l<:>gicferát ov vyberáme n ajkého semin!)ra, .ktQrľ ·má
za\,ljímav:e.išie témy : Dob~ v sep~rulll:.LJ..9~ teDl_~~l~~~é M novy a
o výsledk<:Jch vy skqm,u
nove tendel1Cl•e v !iV ak o
n ávštevl\Ost i o,pery r·ef ('!vyp lýva jú _z nov,e.j k on rova! <J.r. M. HrufikC~vi č.
cepcie ZDS ( St. I<ant or) ,

Vytierpávajúci a nál'Ol!ný zájaz~ !IQ 14 ~ocert~·ll1.l počas 15
dni uskutočnila v uonmbri SJovet~:!iká filharmónia. K~ždodenný
ma11at6n viak pr.i>niesol uspokoje~ie na oboch stran~~_:h. Umelci sa stretávali s nadiieným obec~natvom, ktoré hodn9tUo tch
výkony dlho1rvajúctml ováciami. Celkove 17.000 ntviitelnlkov
si vypočulo tri typy programu: p ~vý bol venova,ný 20,~. výro·
čiu narodenia Beethovena, druhý tť\).rilo predvedenle H,,ítdlovho ora.tória Meslái (dirigoval Ladislav Slovlik) a dr. Ľudovft
Rajter uviedol Orffovu Carminu buranu. Po prvý raz v histórii
Slovenskej filharmónie bolo uskutočnené a,j vystúpenie v Rlma.
Na ~oncert prlilo ;J.OOO posluchál:ov za účasti diplomatického
zbor u rôznych štátov. Rímska hudob. spoloč nosť Sancta Cec!Iia
určila pre koncert SF atraktlvnu prUe žitosť ~ ()tvorenie novej
sezóny. Temperamf!ntné publikum pre.ukázalo !!pokojnosť nielen
nekone!jnými aplauzmi, ale i výkrikmi obdívu. Denná tlač nešetrila chválami o hlbke a dokonalosti interpretácie diel všetkých troch koncertov. Takisto chválili sólistov (J. Réti, J. špa·
čak, Ch. Lakyová, F. Livoz:a, O. Hanliková, ~· 1\ittnaJová).
,
1
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~ - ~l§k.W>ni G.~Lln.Jd.QY. .
ľ a ríka ,

l.

J. Paspíšila, M,
'Bázlika, J, Malovca a P.
Kolman a,

Hudobný týždeň GAUOEÁMUS

Talianske ús,pechy SF'

•

Akt ivizácia výchovno-vy ..
u čova cieho
pr o cesu .na
hodinách HV (Márl.a Ži kavsk á) , Nové u Gebné
pomôcky v HV (A. Me!icher), Nové poňa t ie hudobnej n áuky a int onácie vo vyt~čovaní HV
(V.
Fed or ),
Akt u álne
pr ob lémy m imotried ne j
a m hnoško lsl< e j HV (L.
Wr. isser ).
• V stredu 20. ,ianuá ...
ra 1971 bude v Pr ahe po hos tinsky s p i evať v titul nej ú loh e Pucciniho
T ur and ot s tály hos ť Ná r odného divad la !·lana
.Jan ku. Ešte pr ed tým 8. januára - bude pohosti nsky dit·i go v a ť Ma ci am e Butte r fl y pop red ~
ný juhoslovan ský dirigent ž. St r ak a, V p iatok
29. j anq áta uvedie 0pera
v Tylovom divad le nov é
našt udovan ie
Offenb achových Hoffm annových
r ozprávok.
Dir igentom
pred s ta ven ia bud e Jiri
P in kas a. h. a režis érom
Ladi s lav šÚ·os.
• Kr uh p-r i a te ľov s l o ~
ve nskej
hu d by , z-ača l
s vo ju novú sezónu 26.
októbr a t . r . Posledným
koncertom bol pr-o gra m
11. dece·m bra, na k to ~
r om boli uved.e né di'ela
L. Burlasa, A. Moyzes a,
O. Ferenczy h o, M. Vile ca
a J . Kowalského. Na sledujúci ~oncert - 11. I .
1971 - bu de +os~vený

B. ~

1!4~.\i<:inárodtlY hudobný tý;!deň GAUDEAMUS bol od
u. d o l8. septembra. t. r. Pred chádz&! ho kongres
v Mtt erdame venovaný t éme Nová hu dba a jej kritika.
1'Ghto. kongresu sá zúčastnilo vyše 100 muzikológov z
celé~~ s'vet a. V r~iucl :t4edzinárodného hudobného t ýždňa, ktorý pre]?iehal paralelne v Amsterdame, Rotterdame, Zwolle, Ut rech te, Bu!!su me a fiilversume, na
koncertoch pr emiérovo ~viedli 22 skladieb. V tom istom čase sa v Bilt hovene. konal l<urz analýzy pod ve·
den!m {'Jilberta Am yho. Pozor uhodné výsled ky tie~ prin iesla m edzinár odná skladate ľská súť a ž, ktor á j e s pojená s ·Medzinárodným hudobným týždňom, Porota pod
veden!m Gilberta Amyho (č le n mi boli, David Bedford,
Ingvat· Lidholm, Rolan d Kayn a Peter Schat) udelila
ceny t akto:
l . cenu 3 .000 Guldenov a cenu Gau deam us vo výšk e
5,000 Gtlldenov dostala skla,dba HUANTAN od Jana
V riend(! (Holandsko) .
2. cenu 2.000 Guldenov d ostala skladba ISLAND od
Elliotta Schwar tza ( USA) .
3. cenu 1.000 Gu ldenov dosta la s kladba HYMN od
V alentina Silvestrova ( ZSSR) .
Odmen u 750 , Guld enov d ostal!! skladba Umkehr od
Urs Pet r a Schneidera ( Šva jčiarsko ).
- m j-

d Ž samotný fa kt j eho v zn iku, pretože,
darmo, v ju b:ilejnom rok u osláv Bee......_t hovena sme n a te leví:<:nych oQrazovkách
videli iba veľ m i m álo zastav.e n! s a p r i
osobnosti tohto skladate l'a; pr avd a, ak
s em n e počítame zázn amy koncertov. A
jedno je p ravda, že h u dobný laik - a
tých j e pri obrazovke väč š ina ..,... j e p r í ~
stupne jší ·k "odbornej" téme sk9r cez
um elecké s.pracovan ie, ako cez n ah ust eBeethove n n a Slovensku - jfi! názov
nie faktpv b ez ambícií o zovšeobecne krátkeho 20- minútového filmu r.e žiséra
ni e.
Andreja Kristína, ktorý vyrobilo Št údio
krátkych filmo v pre Filmovú a te levíz ***
D ňa 8. XI. ~ v pomerne má lo sle ~
nu tvor bu v Bratislave. Dielo si nerobí
clovanom telf)vízno.m ~ ili> !'! .,... . \? lO. h od .
amblcie o.bjaycyv a ť nové fakty o pobyte
p t·edpolud níJ11 vys iel ii le koš ické ~túélio
Beethovena na Slove ns ku, skôr m á am bíc ie pri hovoľi ť sa a;j btJdobnému laikopr ogram Zlatá brána. Je to r elácia. kt orú vysiela tG! leyízi·a u ž p iel<o J'kQ r okov
vi a ume ll!lcl-;ou i dokum e nt~l~n ou po dovďa ka $Chopn ému kQ)cktlvu (p ôvodne na
bou p ripome núť Beeth ov enov pobyt v
če l e s d r am<tt urgom Já 1~on1 Pat~r ákorn ,
Pi eš ťanoch, oo!nf) j I<r upej, v Hlc>hovci,
ter az r ež is()rky ~ d ramatur g ičky A!ice
,i eho kontakty s Br atislavou, či j edno
ľakáČ{)VQj ) , poStlJ.pne poq n a~vami Nllšli
z prvý~;h uvedení Mi!lsy solemnis v ro~ nw p e !l nlčl< u, Id\'. pie :~eň dqkpla a Zlatá
ku 1835 v Br atislave. Film · vysiela la t ebt•ána. V re lácii úč i nk uj e 15- ~0 detí vo
levízi.a 16. decembr,a t. r. m~ záver Bee·
veku 'l-10 r okov , viič ši no ~,t z koš ických
thoven ovho r ol\ u. Film vznikol +a o dbor hudobných škôl, 1l)edzi l\ tol.'ým i sú možne j spo l·uprá c~ z. No váčl<~ a A. !<locino aj budúce hv ie zdičky populárnej h ud . n era ( scenár A. l<r istín a D. Kulíšek ).
by. Piesne sú v ta n eč nom rytme, i keď
I ke ď odborníci môžu m a ť prip omienky
s detsko u téma tik ou. úče l om relácie j e ·
k r ôznym formám s tvárnen ia námet u,
dať d eťom n~h ra du za ve ľ mi pop ul árni·)
tre ba na t omto k rátkom fi lme ocen iť

šlágr e, skrátka ro b iť d etskú tvo.rbu v
d uchu pos led ného t rendu popu lárnej
hudby. Sam ozrejme , že n a j väčšími prisp ievateľm i do tejto r elácie sú m nohí
známi sk lagateli·a pop - m usic, z k torýc h
si zaslúf i pozorn osť n apr. Vo Jtech Wick ,
ktorého pesn ička na s lová G. Slavkovsk-e j ~ Padla hviezd ~ na balkón - vyh rala minulý r ok c-e l o ro čnú s úť až. V~dy
12 p esniči ek t otiž súťaží na spôsob Hitpar ády , z t<:Jho 4 p iesne "vy padnú" a na?
s tupu jú nové š ty r i. Hudobn ý sprievod
pos kytu je F lamingo z Os t ravy. V sú vis lost i s tou t o relá ciou sa treba ' okrem nápadu a c ieľave dome j práce za mys lieť aj nad oh las om, k t orý. p odob ný typ re,lácie vyvo l~ u detí. Je to SEJ •
mqi.re jme oj edilielý č in; č oh o d ôki!ZOI'\1
j e aj pre beran ie pr ogramu Inter vízi ou,
no s ú.ča!>ne sa k r it ick ému divákovi vyltár<! a j otázka, č i sa príliš tl ijna d b i~ h •
módn emu vkus\.1, č i. by z úst det~ nie kedy lepšie nev;r.zne la aj pe ;;;nička, v
.. ne bi g-bea to vom" ry tme . Pravd a, ná•
;;o r y na to môžu b yť rôzne a tietQ
d omnienky v y-slovujeme bez k onzultá cií
s tvorcami eelácie, ktorí majú možno
úpln e o pačné oh lasy z listov d et í. Radi
by sme boli, kE'by sa nä podobn ú tému
oz va li a zareag ovali . • ,
- uy-

Nad knihou
Vladimíra Karbusického

Ovečnom probléme
beethovenológov
Knihou Vladimíra Karbu sického
Beethovenúv list "An di~ unsterbliche
Geliebte" a jeho hudební dílo - znovu
vystupuje do popredia otázka tejto .n edorie~enej
beethovenovskej problematiky. Iba je trochu ináč . formu lovaná.
Dopo sia ľ sa stále hľ ada l o a nie koľkokrát
" def initlvne" ustálilo datovanie listu a
urputne sa preberala medzi beethov~mo 
vými známymi, kto by , 1nohol byť tou
:vyvolen ou, ktorú skladat e ľ oslovuje
" Môj anjel, moje všetko, moje ja!"
Karbusický vynáša na povrch vedľa
l':leethovenových emocionälnych záiit.kov
aj iné dôležité psychol-ogické momenty,
ktoré vyplývajú z Beethovenovej kox·ešpondencie pria teľom, hudobníkom,
lekárom a iným známym, a z príslušnej
hudobnej tvorby, čo má byť vodítkom
v spleti názorov muzikológov, nevediac ich sa dohodnúť o t omto probl~me a ni
za poldľuha storočia.
Nechcem o tejto veci vnucovať .nejaký
všeobecne platný úsud-ok a myslím si,
že napokon nie je ani také dôležité,
k edy a na koho sústredil Beethoven
svoje intenzívne citové vzplanutie vy~
jad rené v liste Nesmr te ľnej mile j. Dôležitejšie je, či u Beethovena sa tento
emocionálny zážitok odzrkad lil v jeho
hudobnom diel e. Zás luhou Karbusického
knižky je práve t o, že výskumu tejto
okolnosti venu j e sústredený pohľad.
Kniha napriek skromnému rozsahu obsahuje v eľa zau,j ímavých úda,;ov a bohatú lít.e ratúru. Vlastnú náplň sp racú~
va v kapitole 'tex tol·ogickej, ktorá obsahuje niektoré osobné dáta potrebné k
p oznávaniu Beet hovenovej mentality a
jeho postoja a v kapitole h udobno-muzikologickej, ktorá sa zaoberá analýzou
Beethovenových d iel, kt oré vznikli v obdobi okolo roku 1801 a 1812. Chcel by
som k tejto celej polemike pripojiť
iba niekoľko subjektívnych myšlienok.
Mus!m predovšetkým l)Ovedať, že som
sa v tejto v·eCi nikdy neangažova l a neiat+.ial ~ia dn e rezolútne stanovisko. Neimpon ovali mi ani opätovné " defin itívne" závery J. Racka, ani kfčovité, miestam! až zanovité tn·denia A. Klodnera.
Navyše som sa s určitým odporom odvracal od nechutnej polemiky, do ktorej .sa časom zap lie t l~ a j B. Plevka a
V. Karbusický, nepočítajúc celú plej&du
zahtaničných bádateľov.

K odôvodneniu svojich tvrdení využíhistorické dokumenty l. o osopách,
s ktorými sa Beethoven stýkal, 2. o ~ee
th(;)venových ce~ách do zahraničia, kúpeľov, vidieckych, šľachti ckých sidiel,
3. o ovzduší Beethovenovej korešpon dencie, ktorú Ý danom čase viedor. 4. o
vod<>znakoch papiera t ejto korešpondencie, 5. o osobách - ženách, s ktorými
Beethovena spájali zvýšené emocionálne
.v.zťahy, 6. o ve•·ejných dopravných pt·ostriedkoch, cestách a ich stave, 7, o kúpeľných poriadkoch, 8. o Beethovenovom
zdravotnom stave - skrátka o všetkom,
čo mohlo odôvodniť urč e nie listu clo ro ku 1801, alebo 1812, nakoľko iba tieto
dva roky dovoľujú predpisy chronológie
ako relevantné, kým ostatné možnosti
·odpadávajú ako historicky bezvýznamné
a n e oddôvodniteľné .
Mnohi muzikológovia svo;je názory menili ·a prechádzali z jedného táh oŕa c;\Q
druhého. Počas polemiky sa vysky,tlo,. a~
niekoľko dokázaných vedeckých omylov,
no toto všetko neuberá na zaujímavosti
!!>l'<>blému. Práve naopak.
Nakoľko jedna časť názorov sa . pri~
kl áňa k domienke, že Beetho ven bol
podnietený k pisanlu listu na Slovensku a že celé emocionálne vzplanutie
v~](

Piateho decembra tohto roku
sme s i pripomenuli sté výročie
narodenia .významného čoského
hudobní~a. men~ ktorého sa už
to. ó-e&aťr()Č.i·a a veľmi čas to

vzn iklo u nás, ä j náš kra j pri chádza do
ú vahy 'ako d ej isko toh to nevy r iešenéh o
prob lé mu. Historické doklady s ú zatia ľ
prevažne na druhej strane (eok 1812
kúpe le Teplice, resp. Ka dave Vary).
Karbus!ckého citové psychologické a
muzikálne dôvody, ktoró sa nac hádzajú
v Beethovenove j korešpo nden ci i a v j eho prislušnom hudobnom d iele sú oči -

KARAJAN
o Beethovenovi

e

Pri porov nävanf vašich skoršfcli
n ahrá vol< · s tými posle<lnými, je zreteľná
určitá rytmická napä tosť. Myslíte si, že
sa mýlim'r
- Nie, pr avdepodobne n ie . Môže byf,
že neustá le úsilie p r i blíži ť sa čo mož no
najvhtc bachovsk e j hu dbe nás h odne
ovplyvnilo. V eď v eľmi často h rám e
Brandenbu rs ké koncerty. Ob t i a ž no sť int erpretácie Bacha spoč í v a v rovnomernom d održiavaní r yt mu bez tend enrií
k tzv. ,,behom" alebo k zadržiavaniu r ytmických hod nôt. Ryl mu s m usí ce lk om
. voľn e p lynúť. To bola práca pi atich
až šie s tich rokov. Urči te s ~ po tom ten to dokonale rovnom erný ry tmický pulz
p ren ieso l a j na iné d iela, a lebo ovp ly v nil ich interpretáciu,
č o by ste radili m ladému dirigen tovi, ktorý ide prvý raz d iri govať Beethovena?
- Asi by som mu poradil, aby si pozorne a m nohokrát vypo č ul vše tky prístupné plat n e a až potom za čal so š t údiom partit úry. Pri pr áci s pa rti liúrou
nie je nutné oboz·ncímen!e sa so zvu kom. štr ukt úru skladby môžem vyčlta ť ,
formu môžem nájsť, sú ale zvuky, kt oré s i ináč predstavujeme, ako v s kut oč n osti sú. Keď sme b oli m lad!, mu seli sme sa z partitúr u č i ť i diela, kloré
sme nikdy nemohli počuť, napr . Helden leben (Zivot hrdin u). Kedy to kto v
Salzburgu hral? Vidíte, tu hrá gramo fón ová pl at ňa ako u če bná pomôcka veľ 
kú ú lohu a ešte intenzlvAejšiu úlohu
bude hrať film o s ymfonickej hudbe.
Samozrejme, je v t om 1 ne b e zpe č io, že
sa m ladí d irigenti dost an(l k u r či t ém u
schématizmu a budú u rč it ú plat i'íu n apodobňovať. Osobn e neviem, č i tu sku ~
t o č ne možno hovoriť o n e bezpeč í, pre to~
že my sme sa t iež akos i pokú šali n apodobňov ať interpretáciu dit'igenta, ktor ého s me azda najvia c obdivovali a až
po tom - po d lhšom ča s e - sme si našli
vlastný štýl. To je pt·oces, ktorý ne t r vá
roky, a le desaťt·0č i a.

e

e

vidne v prospech roku 1801 - čiže v
prospech P iešťan a Dolnej Krupej.
Osobne sa prikláň am ku Karbusického argumentácii, motivu j úc tent o svoj
názor všetkými hist orikmi bi ľ.a gova ným
výrokom "Credo, quia absurdum est "
(Verím, lebo je to nezmysel'). Viem si
predstaviť, ako sa zhrozia všetci poctiví
učenci a zvola jú, že takýmto odôvod ňovaním predsa nemo žno ro)Jiť vedu. Ale
pokiaľ si nenájdu zasvätenci vysve tlenie, pr.ečo sa Beethovenova korešpo ndencia z r. 1801 podobá kon textu listu
Nesmr te l'nej milej a preč o je táto z
r. 1812 taká diame trá lne odli šná, prečo
Mondschein so nata z r. 1801 šíri to isté
ovzdušie ako spomínaný list , ký m d iela
okolo r. 1812 (napr. VIII. symfó nia) sú
radostným rozmarom vy t·ov11a ného muža, a nie výrazom emocionálne vybičova1119.1 vášne, pokia!' namiesto pôvabnej
Giu lietty Guicciardiovej z rokov 18011802 nemôžu postaviť rovnocennú osobu z roku 1812 (namiesto historic ky a
psychologicky nevhodnej A. Seeba!dovcj), do tých čias budem ďal ej sn ív ať
o (3eethovenovi, ktorý popijajúc na
Bacchus-v!le v Piešťa noch píše. svo.i
"nesmrte ľ ný list" a v jeho hlave víria
úryvky ZQ Sónáty op. 27 Č. 2, ktoré
lnilpirov.a l mesa čný svit dolnokrupian skeho p at•ku, alebo odlesk jeho rozorva ..
nej duše.
A za toto prebudenie môjho poclvedomia, za toto viden ie vnútorným zrakom
a počúvanie skrytým sluchom ďaku je m
Vladim!rovl Karbusickému ako aj jeh-o
skromnej, zdanlivo s uche j kn ižke.
Dr. Zoltán Hrabussay

skJ.oňu,je aj v slovenský,ch súvislostiach. ~ re mnohostranný zá "'
ujem tohto umelca o našu krajinu, ktorý sa prejavoval v ro zman itých podobách poč n ú c
vrelý.m ľudsk ý m zápalom pre
s lovenský kraj, slovenskú mentalitu, cez záu,jem o slovensk ú
hudobnú záso bnicu a tvorivé na čieranie do nej až po vychovávateľský,
orientátorský podi e ľ
na vzniku slovenskej hudobne j
moderny, spolutvorcovstvo ;je j
dôst ojného zaradenia sa do e urópskeho hudobné ho s(l ;;~ vuku.
Vzťah národn ého umelca VITEZSLAVA NOVÁKA ku Sloven sklJ má v dejiná ch novodobej
hudby zvlášt nu. priam ~ ed inečn ú
pozfciu - ťaž ko néjsť penda nt
takému sýte niu sa kultúrou !ného, i keď úzko s priazneného n ároda, take j prie<>tomosti venova nej mu v živote i v tvorbe. !\
jeho m yšlienk a, názor, najmä
však umelecký č i n je priekopnickou demonštráciou zväzku.
ktorého zákonná legalizácia sa
uskutoční až ne skôr vzn ikom
česko-slovens kého šlá tu.
"Slovenské obdobie" nastupuje
v Novákovom tvorivom živote

e

Pán Karajan, raz ste povedali, že
dnešné p ub likum prijíma hudbu ako
rozpor so sebou. Jeho ú ča sť je dnes
omnoho s ilnejš ia ako voľakedy, keď pôžitok z hudby bol privilégiom znalcov
a milovníkov hudby. Myslíte si, že je
dnes Beethoven nielen viac rozšírený,
ale aj lepšie chápaný, ako v čase , keď .
t~eexis tovali masové médiá?
- To si urč i te myslím, Po prvé vie mc, že dne s už veľ k á č asť publika túto
hudbu počúva, je s ňou aspoií. obozná mená - a v m noh ých prípadoch dôverne. A snáď je to ch arakteristické pre
ma j strovské die la: z h ociktorej strán ky ich posudzu jeme, vždy · sa nám javia
nai10 vo, naprie k ča su, rôznym náladám
a prúd om. Tým sa vyznaču j e len ve ľké
dielo. Dnes k tomu pristupuje skutoč
n osť, že televízia obsi ah ne nepomerne
vii č šie pu bli kum, ako sa vo ľ akedy mohlo
p re dpokladať. Azda vie te, že v Japonsku pri t el ev íznom prenose jednéh o
koncert u rátajú s 23 mili ónmi poslu cháčov -d i vá kov.

e

Dev iata symfónia je jednou z vašich doteraz najdôležitejších televíznych
produkcií a všetky Beethovenove symfónie · ste niekoľkokrá t nahrali na gramofónové platne. ZmenlJ sa váš interpretačný štýl v priebehu rokov?
- Mys!lm, že sám o tom nemôžem
· hovo r i ť., pret ože č l ovek sa vý vo jom prirodzene me ní. Veci sa stávajú jasneJšie,
č l ovek nad obúda väčš! p rehľad. Ale ako
sa men! vlastný obraz dir igenta, to môže ove ľa lepšie posúdiť dobrý pria teľ,
ktorý mnoho po č ul. V eď s ami si ani
nevš!mneme, ako s tárneme.

takmer na jeho pr~hu. Spqlu s
rovnako skladate ľom , obdi vova nou kultúr0u moravskou s t áva
sa · víťaz ia coa prqtiváho4 p r vptného s ub jektívneho. .romantl zmÍJ "
!yrických idý l, pevnou zá,k!ádňou,
o porou z~o du umr!covho
svojského výraziva a st äv11 sa
nakoniec nie iba krá t kodobou
výv inovou 13 tapou, ale celož.i vo t ~
ným pozna č ením. L!=!bO n ešlo len
o vzť a h p ovrchový. roma ptic;ké
vzblknutie, hľada čstv o exoti ckil ho koren ia: (lbd iv pt·en·as tá vo
vnú tor nú ha rmóni u, splynu tie,
s táva sa s po lumodelá to rom v nú torne j podstaty skl ad a te ľovej re č i.

Prvé s tr elnu t ic sa u sk u toč ňu 
io v roku 11197• V!tiízs lav Novák
p re kro či ac
mo r!l.vsko-sl ovens ké
ll ra nice po bud ne ni ekoľ ko t ý7.dňov na považí, v mi e,c;tach ok olo Tre nčí n a; v ďalšíc h rokoch
vyu žije ~a k m e r Každú prázdni novú mo7no sť k opätovne,i návš teve - na cesty do vnútl'a S lo~
ve ns ka, Mart ina, ot·avského kra~
ja, Zd iaru. Pieš fan , S l i aču . ča stti
sú cr.sty za ľu d o vo u p i es ň o 11 ri o
t r enč iansk e ho územia. a n a j väč
ši zá žitok - st retnutie s a s Vy-

K Beethovenovmu 2QO. v ýroč iu sa
"vyhrabali" rozličné diela skllldatel'a, i
keď predtým neboli n ikde v re pertoári.
Vy sám ste napríklad nahrali Wellingtons Sieg (Wellingtonovo víťazstvo) a
niektoré neznáme predohry. Čím vás zaujali tieto, dnes už nehrané Beethovenove diela?
- Zaujali ma z hľad i ska štúd ia, pre tože sa tu nachád:?:ajú paralely k zn!l,mym di·e lam. Napríklad, keď sa zaoberát e jednotlivými Leonorami - predohr ami, vidíte. ako sa pomaly vyjasňuje
kone čná podoba. V prlpade W el!in gtonovho víťazstva tu bola v prvom ra de
otázka nahrania všetký ch orchestrá lnych
diel a toto dielo patri k t ým, ktoré sú
dokumentárne ve ľmi pôvab né a re latív ..
ne zriedka sa hra jú. Okrem toho si mysUm, že pri t e jto vzácnej priležitostí bolo pot rebné ukázať všet ko.
Myslíte, že dnešné p11blikum rozumie revolučnosti v Beethovenovej h ud be, jeho humanis tickému posols tvu, alebo ju počúva ako púhy zvuk?
- Keď hovorite "r o z u m i e", musím
sa vlastne spýtať: "Je to žiadúce? Alebo treba h udbu radše j vnima ť"? Samozre jme pod "rozumovým vnímaním" môže ma ť niekto radosť z pochopenia celej h udobnej organizácie. Mysllm si a le,
kto len tot o pri tom p režíva, bude naj lepšie, keď pôjde od "toho". Rozprá val
som sa s mnohými ml ad ými ľuďm i , ktoti vidia h udbu ako t akú, bez obrazov.
a viem, že ;e t rendom dnešnej doby
. počú v ať hudbu a ko t akú, ako ona sku točne znie. V dobe naš ich ot cov a
dokonca eš te í v moje j - sa počú va li
vždy obrazové výklady. I ja som v eľmi
d lho pott·e boval, kým som sa od t oho
úplne oslobodil a dnes po čúvam hudbu
absolútne. Bezpredmetné zost áva jú ele menty, o ktorých hovorite he r o i c k ý,
h u m a nl s t i c k ý, ktoré si každá ge nerá cia a každý j ednotlivec ro zumove
in áč vykladá. Ate to, čo t vori hodnotu
h udby, každý vníma svojím citom.
Zhová ral a sa : Ursula Klein
(Prevza té z časop isu Festival 70 )
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Dvadstat a a t ridsia te roky sú
sokými Tatram i, ktorým venu je
obdoblm prejavlJ ďal šej s t r uny
a zasv&cu je symC-on ický monu ment, Bohatý .je okruh slovenNovákovho
mnohovrs t vovéh0
ských známostí: obsiahne predvzťahu ku S!oveh sku: školí, ve~
s tav iteľov národ nej int eligencie • di e,
vychováva tt•ledu sloven l zástu pcov prostého vidiecke ho
s kých skladate ľov Eugena
ľudu, s ktorým sa Novák zbliSuchoňa,
Alex·andra Monesa,
žuje pri zá pisoch p i esňové ho maJána Cikker a, Jo~efa Kresánka,
ter iálu v teréne, materiá lu. kto~
P ezidel.'a Kardoša, Anr,lr ej a Oče
rým obo)1acova1 svoj hudobný
náša, Ladislava Hol oubka
i
záso bni){ po s tránke me lor,lickej,
Františk<J Ela,b~tška. Pr e~žs ké ~tú
ha rmon icke,l, ry t micke.i i výrad!um, možnosť spo~ná v ať, kon -;
z·ovE> j.
fro ntovať smerovky eu róp~?ke tlO
"Slo vens ká s tr u na" v Novákah lJdobného prúdenia, Novákove
vej tvorbe , to nie je ob r od e n ec ~
profe s ionl}lne l ľ ud s ké i nvestí~
ky-fo lklo ristická cit á cia, vonkajc ie ~tali sa vzácnym kapit á lon1
š kové ko lorovanie, ale podnet.
t e j t o generác ie - v prvom r ade
inšpirác ia, asimilovan ie p rvkov,
z n ich viiak r.lsl<alíl s lovenská
ich pretavovan ir. do novej, osohudobná
kul t úr a:
or ientácit+,
bite,;. organ ickeJ podoby. Je zá s k t1 to čn ú moder nosť.. tHl7,ap i \lra~
ro veň a.i d ôklad ným o ponentom
,iúcu tón n.:\rodný, s e r ió :~;(le ;;:a~
zjeclnodušu ,júc!m
názorom ml
regis t rovanie v konte xte okolin á rod no ~>ť ,
ľ udovosť
v hu cl b~.
tého sve t a.
'' to rýGh výchocl iskovým bodom
Kapitola V.ítez:;;lav Novák a
'> ú zv äčš a miery etnografi<:ké.
slovenská hud ba ~ostáva podn!ls
ren ta novákovský podn et. to t o
~ ivou a neustále prehodnocova.
poučenie s ~ ako jednu z na j~
nou l dohodnocovanou súčasťou
cen nejších devíz prináša l No~
našfch kultúrnych de jfn. Výrazvákova slove nská sklada teľská
ným zbrázde ním ich azda na jLried a - zaklada t elia a rozví at raktívnejšieho a na jváženejjatelia novodobe j slovenskej ná rod nej h\tdby.
šieho po ľa.
IU•

Zlf·azd·. Národnej opery zo Sofie v CSSR

Bull1ar·slíá

opera
a balet
Spevácke umenie bulharských operl!ých spevákov nie je pre nás celkom
111eznámou oblasť-ou, naopak - mnohé
pohostinské vystúpenia pripomínali, že
práve Bulharsko je k-olískou ve ľkých, faJ:ebne zaujímavých h lasov. Avšak až zájazd Národnej opery zo Sofie umožnil
hlbšie poznan ie bulharského hud·obné ·ho divadla. Zo svojho repertoáru pred viedli bulhars·k l umelci pražskému obe censtvu Musorgského Chova.n č inu a d ve
diela súčasnýoh bu lharských skladate ľov
- operu Ljubomira Pipkova Momčil a
balet Marina Goleminova Nestinar ka.

***

e

Musorgské ho Chovančina patri
zr ejme k i;n scen ačným vrchol-om s ofij skej opery. Na prédstaveni sa podieľali
sovietski inscenátori - režiséri Boris
Pokrovskij a Emil Bošnakov a výtvar ník
Vlaclimir Levental, ktorí te jto inscenácii vtisli aute ntický kolorit monumentálnej · fresky z ruských dejín, naviac
podčiarknutý ešte faktom, že Chovanč i 
na bola študov-aná v ruskom origináli.
Réži"a obnažila predovšetkým vnútornú
polaritu v štruktúre tohot o nevšedného
diela a sklbíla v jednoliat y ce lok davové scény, plné robustnej živelnosti a
divad elnéj plnokrvnosti, s plasticky výraznou kresbou jednot livých postáv,
k toré boli koncipované s pevnou myšlienkovou logikou. Preto sa všetky akcie vyznaču j ú pr esvedčivou dramati č 
nosťou, nie je m zdi el medzi výkonom
sólistu alebo zboru, predstavenie vnl mame ako štýlovo vyváženú štruktúru,
plne odpovedajúcu Musorgského štýlu
mohutnej hudobne j fr esky. Hudobné na študovanie A. Margar itova dokonale korešponduje s ostatnými zložkami in sce nácie. Opiera sa o redakciu P. Lama a
inštrumentáciu D. šostakoviča , ktorým
sa podarilo· odhaliť geniá lny rukopis
Mo clesta P etrovi ča Musorgského s absolútnou jednoznač no sťou. Z v lášť dynam ická stavba veľkých hudobných plôch
Musorgského O\)ery našla v Margaritovovej koncepcii adekvát ne riešenie, na študovanie zborov (zbormajstri L. Kon ďov a L. Karolejev) bolo skutočne veľ 
kolepé.
V h Lavných úlohách sme poznali vrcholné zj.avy bulharského speváckeho

o staré

bulharské ľudové zvyky ná metu sú ne::.tiná rske tance
- magické tance de d i nčanov nad ohňom. Dram atickým bod-om ba letu je tragický prfbeh nestinarky Demny, ktorú
si odvádza do cudzieho prostredia je,i
milý Najd en. Demna sa všal< s novým.
prostredím nezžije - jej t úžba po domove je silnejšia. Zhorí pri tanci a tiež
Na jden ž i aľo m umiera. Nezbavil som sa
pocitu, že ústredný prfbeh nie je d ramaticky n at o ľko nosný. aby sa stal pod ~
kl adom pre s ku točne strhu júcu drámu.
P.redsa však v jednotlivých scénach balet zaujme silnou emotívnou pôsobnosťou, nehľad ia c na exotickú pr! ť a ž li vosť
folk lórnych bulharských tancov, nech už
máme na mysli magické tance nes ti nárske, č i tra dičné bul ha r ské chorovody.
Nina Kiradžijeva sa v cho reografii inšpirovala klasickou ruskou školou, sna žiac sa v sólistick,ých tancoch o syn t ézu dramaticky pôsobivého klasického
tanca s plastickou charakteristikou v
exponovaných pantomimických scénach.
Ťa žiskom choreografie z-ostávajú predovšetkým ensemblové tance, napájané z
bohatých studníc bulharského fol klóru ;
Kiradži j eva si počína šťastn e i v žán rovo drobnokresbových scénkach, z
k torých zv lá šť utkvie humorne t raktovaný výst up klebet níc. Dokonale j syntézy tanečného a výrazového registra
dosiahla predovšetkým Vera Kirova· v
ústred nej postave Demny, zatiaľ čo
K. Damjanov (Naj den ) akoby ustrnul
na povrchnom výrazovom klišé, takž·e
scény predstavujúce opitého Naj dena
zostali na vonka jšej ilustrovanosti a
Z vyst úpenia bulharského operného
ani v závere sa Damjanovi nepodarilo
ensemblu: J . Vinevová (Elena) a L.
dosi a h nuť p resvedč ivú dramatickú graMichajlov v titulnej postave Piplco rhíciu.
\ vovej opery Momčil .
·o pera Lj ubomira Pipk ova Momčil
Sn!mka: P. Horník
v porovnaní s baletom Marina Goleminova ply nie už viac po vodách eklektiumen ia. Dom inoval najmä D. Pet kov v
cizmu a konvencie. Tým však n e chcem ~>
úlohe kn ieža ťa Ivana Chovanského, ktopove dať, že by nevzniklo divadelno pôrý nielenže strhával mohutným a z v u č
sobivé dielo, ktoré si ziska publikum a
ným hlasovým materiá lom, ale svojim
! vo vývoji bulharskej národnej ope robustno citovo rozpolteným prejavom
ry môže-) zohrať dôležitú úlohu. P-ipkov
priblížil sa portrétu človeka, zožierané tu vy tvoril pôsobivú roman ticko-hrdin ho neskrotnou túžbou po moci. Rov nako
s kú o peru z bulharských dejin, jej téaj dr uhá basová part ia - vodca sektámou .ie jednak odboj proti bojarskému
rov Dosifej našla v N. Gjuzelevoví vý ná sili u a jednak národn.o stný boj proti
borného interpreta, u ktorého sa specudziemu nepria teľovi - tureckým návácka technika, nevšed ná muzikálnosť
jazdom. Ťa ž i s kom sú predovšetkým veľ
i vytribený cit pre jemné výrazove nuké zborové kompozície i · veľké plochy
ancie snúbila s hlboko p resvedči,vým
sól!stických v ýj~ vov. dramaturgicky priprej avom ve ľke j osobnosti. Dvojicu j epomínajúce v mnohom verdiovské podi n ečných
basistov výbornE' do p l ň a la
st upy; ku slovu tu prídu žán rové scénky
mezzosop t·onis tka N. Afeja nová v úlohE'
ľud ové . Preds tavenie sa nieslo v zdrasektárky Mal'fy. Afejanov á je predovom en t uziazme · predovšetkým vďaka
všetkým zrelá osobnosť, pre kvapujúca
hudobnému naštu dova niu Ivana Marinonevšednou farbou hlasu i . mohutnou
va i réžii Bojana Danovské ho. Najvi-ac
klenbou postavy, ,vášnivo zápasia ca mefascinovali opiiť jed in ečné zbory, zo sódzi milost ným _citom a ·slepo u oddanoslistov na prvom mieste bar"ytonista St.
ťou sektárskemu pos laniu.
"
Popov, ktorý ako Sabo pre svedčil hlasovým formátom a vnúterným zápalom.
Ba let Marína Golem inova NestinarV eľkou osobno.sťou bul harskej speváckej
• ka mal svoju premiéru už v !" 1942,
predsa však je stá le vyinathnou- sučas  , garnitú ry ic,: l'( J,~l~a Vi'"!etovál, -ktoi·á - v · '·
ú lohe Ele ny'·tlp1l~ala s-pevá'ckctu ·suvere ťou súčasn ého bulharského tlmen ia. V
nitou, najmä mäkkým nasadzova nfm tódomácej tvorbe má te nto Gole minovov
nov i celkovou klenbou postavy. Predobalet zakladajúcu úlohu, lebo usiluje·. o
vš etkým hlasove zaujali L. Michaljov
špecifické stvárnenie bu lha rských fol(Momčil) a A. Mllče va (Efro~ ina). .
klórnych t radfcii v scénickej podobe taRudolf Rou ček
nečne j drámy. Balet Nestinarka sa opiera

ťa žis kom

e
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ZORBA, ZORBA,
KDE .Sl?
ZORBA, muzikál v dvoch častiach pod ľ a
rorilánu Nikosa Kazan tzakisa. Libreto: Joseph
Stein. Texty piesní: Fred Ebb. Preklad: Karol Dlouhý. Piesne: J::ubom!r Feldek. Hudba :
John Kander. Réžia: zas!. umelec Bedr ich
Kramosil. Dirigent: Zdenek Macháček. Choreografia: Boris Slovák Scéna: Oto Sujan. l.
premiéra na Novej scéne v Bratislave 21. XI.
1970. II. premiéra 22. XI. 1970.
Vynoril sa z bohatého prúdu nešminkovanej
životnej reality, akoby priamo z dielne priro~y. vytvárajúcej najč udesne jšie hmotné l
nehmot:1é formy a tvary, vytrysko l zo spisovat.eľovej fan tázie ako z vriaceho pramei1a
v lone l'udského bytia, aby napokon dostal
i fyzicky presnú podobu vo filmovom prepise . . . A tak · sme v ňom našli zaľúbenie, lebo
nás uchvátil ako vír živlov, ako búrka mu~
nej vitality, lebo bol neodolateľný svojimi
d rsnými žartami a bezprostre dnosťou, zdravými citmi a zmyslom pre s pravo dlivosť , svojou d raho vykúpenou životnou múdrosťou ,
ohľaduplnosťou a nád herným zmyslom pre
humor . .. akoby svojou pr!tomnostou tu symbolizoval krásu i nezničlteľnosť života, jeho
zložitosť a neprekonateľ nosť.
Už libreto amerického autora, ako aj texty
plesní (z bulletinu Novej scény k tejto prem iére vypadli mená oboch autorov, autorom
t extov piesní j e Ľubomír Fel dek ) pohli základmi tejto postavy akiste zámerne tak, že
jej pôvodné poňatie sa posunulo - pr avdepodobne po dľa vkusu tamojšieho obecenstva
-od obrazu chlapstva a mužnosti v tom najlepšom slova zmysle, k samoľúbemu, "neodolateľnému" samcovi. Slovenský preklad podporil tento trend ' a d okončil zosuv postavy
na hrubého násilníka, konajúceho len pudovo
- č o ozrejmí aj tých zopár príkladov, ktoré
tu môžem uviesť: keď or iginál hovorí " ochutnať" , v pr eklade je to "chlastať"; keď v or igimUI je reč o "zlej, skazenej, hriešnej, krutej" . (výber je v každom prípade bohatý), v
preklade sa povie "to je riadna piksľa ", namiesto o "mäkkom, hebkom či jemnom tele"
s a hovor! o "rajcovnom" (akiste v záujme
zľudov enla j avisko=! r eči) · Ked· Je L'<•-' o
•ozajstnom chlapovi", v preklade to môže byt

len "poriadny samec"; namiesto "starobylej"
Sil'ény je to " starožitná", na miest<? ·" hostinskej" sa hovorí o ., krčmá rke" a namiesto
"potľapkal: po zadku" je v preklade "čiah nem
jej pod sukiíu" atď. atď .
Na tejto báze, redukovanej na telesné vzťa
hy, sa etablovala i réžia, ktorá dôsledne
zhmotňuje sebamenš!e odkazy v tex te, aby
sa vide lo, že južný temperament nie je vlast ný len 'J užanom. Ked· napr iklad ·zorba povie,
že "logika je ženský zadqk", scénicky sa to
náležite rozmazáva fyzický m "kon·a n!m a pohybovou ilustráciou. Keď je reč o admiráloch,
ktor! navštevovali Hortense, nestačf, že si
v, šerom pozad! stiahnu -noha.vioe, pred re•
vuálku prldu spievat v gatiach,...eo nevystupňuje veselosť v h ľa d isku, niwpak - · 'tento
polopatizmus s tiera dobrý. ·dojem z Ich predošlej, vcelku vkusne urobenej akcie. ' Do tej to atmosféry zníženej estetickej náročnosti
sa hodil nielen neškolený, lež l nesympatický
hlas, nevybrúsený javiskový · pohy.b a _vtieravo
vyzývavé správanie Vedúcej. chóru ( Nina Zemanová), širokými gestami ~omfn~júca ,,_celému javisku.
·
Vlado Muller, ktorého si spevohra ppž iča la
z činoherného súboru Nóv-ej "scén'y, iná! predpoklady na to, aby uspokojivo " interpŕeto v a l
túto zauj ímavú mnoho ťarebnú postavu. • Lenže nie všetky predpoklady. I keď odhlia-dneme od spievaných čast!, ktoré ho stáli veľa
námahy, pri 'najlepšej vôli nevedel dať Zorbovi okrem zemitej drsnosti a samčej panovačnosti
aspoň t rocha
úsmevného humoru,
šarmantnú neodolateľnost jeho bezočivostiam,
hlboký ľudský cit a chlapskú nežnosť. V oboch
alter náciách
presvedči vo
zapôsobi
tvrdá
chlapská bo lesť, vyja drená t ancom. 'J e nesporné, že Vlad o t-Juller j e vynikajúci herec,
lenže v tomto súbore si mim ovoľné despoticky podrobil všetko okolo seba - v prenesenom zmysle asi tak ako Starbuck onú chudobnú farmársku r odinu. J e preto len pochopiteľné, ak niele n ostatn! účinkujúci podľah li
tomuto činohernému nátlaku, ale aj režisér,
kt orý ce lý svoj aparát naladil na Mtillerovu
frel<venciu. Zrej me preto c;a mohlo stať i to,
žé do esteticky, ale najmä žánrove neúnosných rozmerov rozohral scénu Hortensinho
umierania ako v tragickej opere, ktorú osta tne pripomínala aj pochmúrna, temná scéna a po nej blúdiace hľa d áč iky a bodové reflektor9. otvorený tmavý priestor bez intimity a životnej presvedčiv osti. Choreografia
- podobne ako v My fair lady - sa o päť
dištancovala od úč i n kujú cich hercov, takže
tanec ani t u nevytryskol z temper ament u
(Pokračovanie na 7. s tr .)

ažd~ Janá čk ove

dielo sa vyzna!!u jt
svojrázne oso ~
bitým rukopisom, ale predsa v
každo m vzniká špecificky ohr a ničený
svet. Janáčkovým Príhodám líšky Bystroušky vt lačil pečať výnimočnosti u7.
sám ľakt, že v opere vystupujú zvieratá,
ktoré sa chovajú podobne ako ľudia.
Pri spracovan! operného libreta nedbal
Janáček na dotera jšie tradície .a úpl ne
po sv-ojom vytvoril voľný sled obrazov,
kde sa striedajú l yr i ck~ intermezzá s
jednotlivými dramat ic kými epizodami.
P ráve Liška nás svojou sujetovou uvoľ 
nenosťou presvedčuj e, že až skladateľ
dotvára dramatickú logiku opernej
štruktúry. Pri st retnuti s Líškou Bystrouškou si zvláš ť uvedomujeme Ja náčka 
ve majstrovstvo d ramatickej skr atky,
kedy mu postačf s nácľ len niekoľko tak•
to v k neobyčaj-ne výstižnej charakteris tike postáv a situácii.
Št átne divadlo v Brne uviedlo Janäč •
kovu operu Pr íhody líšky Bystroušky v
hudobnom naštudova-ní Fr antiška Jíll<a.
Jílek vo svojom našt udovaní zdôrazňuje
Janáčkovu melod i čnqsť, ale na druhej
strane rešpektuje úsečnosť jeho rul:oplsu. Mysl!m, že tentoraz s.a J ílkovi podarilo dosiahnuť skutočne dovŕšene j
syntézy v hudobnej interpretácii die la.
Režisér Václav Vežník odvrhol všetky
lákavé ,,šokujúce" !nterp.r.etácie a
vyšiel z tej najvlastnejšej, ktorú Janáčkova op era v sebe obsahuje. Vo va riabitnom scénickom tvare, pulzujúco m
v mnohých zl-ožkách rôzneho štýlového
zamerania a využívajúcom rôzne miery
javiskovej štylizácie, odhali•l režisér
Véžník práve ten večný kolobeh života,
kto rý vytvära tematickú zátvorku cele.f
opery. Neustáta premena štýlových rovln - od humornej drobnokr.e sby, cez
impresionisticky zvukomalebné opojenie
letnou noco-u. až po t ragiku odumiera j (J_
ceho života dovolila Véžníkovi č o
najväčš! uhol štýlového rozpätia: od
realisticky hutných, priamo .,brnensky" zemitých scéno k, až k poeticky ladeným obrazom v s nových vidinách.
Ťažis kom Vežníkovej réžie je predovšetkým práca s hercom. Véžníkov re žijný rukopis zvlášť vyz.na č uje priam
vzácny cit pre vo ľbu detailu, ktorý vždy
logicky vyplýva z hľadiska celku. Rovnako veľkým prínosom insce nácie je humorná štylizácia, ktorá charakterizu je
·nielen všet ky scény zvierat, . ale aj scény ľudí, kde však dostáva hr ubozrne jšiu podobu.
Scéna J. A. Šálka je síce dôsledne
iluzionistická, ale ide t u o moderne cítený výtvarný rukopis, ktorý využíva
estetické krásy vlastnej p,r írody ako v
projekcii, tak i v autentických d-e tailoch
v lese. Výborné boli aj kostýmy Nadeždy Hanákovej, ktorá vo výstižnej a pritom úspornej štylizácii dôs ledne akceptovala tendenciu režiséra, z dôrazňuj úcu
humorný detail.
No vým o boh atenrm v ga lérii brnenských interpretov Leoša Janáčka bola
predovšetkým Jaroslava J ánská v úlohe
líšky Bystroušky. J ánská sfce nevyniká
príliš lahodnou farbou hlasu, zato však
pre dstaviteľsky je tak tvár-na, že nesmiernym pohy-bovým i
výrazovým nárokom úlo•
hy i réžie vyhove la s-ku·
točne bez zábran. Je j al·
ternatka Sylvia Kodeto•
vá zo stala t ej to úlohe
z-atiaľ ešte veľmi vzdiale-ná. Kodetovej chýba
prirodz enosť pohybu, Jej
akcie prez-r ádzaj ú navyknut ú manlé rovosť, jej
humot' pôsobf prlliš ~tra 
jene, nehovoriac ui o
speváckom výkone. ones
je part Bystroušky už
zrejme mimo Jej možnosti, zvl ášť všetky vyššie položené tóny dost á vajú nepríjemne bodav ú
ostr osť . .Rev!r.nika vytvor il Richard Novák, .ktorý síce nie je taký robustný, a·ko by postava
vyžadov.a !.a, zato však
imponuje
neobyčajne
jemným citom pre výrazovú kresbu a tiež jeho
spevácky výkon je skutočne prvotriedny. Najmä v zá vere priam ideál ne tl mo či hymnickú apoteózu života, podmaňu 
Jitka Pavlova a Sylvia Kodetová v hlav j úca farba jeho tónov
ných ú lohách Jílkom a Vežníkom insce nadchne svojou krásou
novanej Líšky Bystroušky Leoša Jan áč
a čistotou. Z ostatných
ka.
Snfmka: R. Sed láč ek
úloh .pr ip omeňme ešte
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Li -

i iaka - Jindra Pokorná zau jme najmä
v lyrickejšlch momentoch; Jitka Pav·
lová má výhodu v
peknej mez zosopránovej far be, ale i pr edstavit e ľ 
sky -sa Pavlovej podarilo nájsť pravú
mieru humornej štylizácie. Ale nemožno
o bfst ani Cecíliu Strádalovú (Chocholka), Libušu Lesmanovú (Lapák). Františka Roeslera (Pásek) a oboch jE'rlineč
ných predstaviteľ ov Har8štu - Jaro•
slava Sou čk a a Eduarda Hrubeša.
Brnenská Liška Byst rouška teda znamená vydarený pokus o nové · pochope nie Janáčka. Po dobách vonkajšieho realizmu, štýlove j bezbrehosti a nefunk č né
ho experimentovania sa t ak stala nová
brnenská Inscenácia pr l s ľubom, že javisková Int erpretácia Jan äčkovho die la,
aj ked' bude t lmočená jazykom dneška,
sa maximá lne priblíži jeho št ýlove bohatému a stále vzrušuj úcemu . odkazu.
Rudolf Ro u č ek

Výchova hudobných

talentov v ZSSR
Veľké možnosti, aké poskytuje sovietsky štát h udobným t alentom, posudzujú na celom sv·e te s r.e špektom,
v mnohých kraji'nách a j s U{"Čirt>u
dá vkou z ávisti. Nebudú preto nezaujímavé postrehy a poznatky západonemeckého novj.nára Baldura Bockhoffa, ktorý v mníchovskom denniku
SUddeutsche Zeitung o tejto téme
n aJpísal:

Sovietsky štát sa sta.rá predovšetk ým o finančné precl:poklady dôk ladného š t úd ia : žiadny nadaný študent
n e musi márniť č·as prášením kobercov aLebo čistením okien. K t omu
pristupuje systém hudobn ej vý-chovy,
krtorý je úplne zameraný na efe ktívno sť. Základom t ohto systému je
rozvebvená sie ť škôl a inšt itúci!: štát
sa snaží podchytiť čo na jviac talentovaných det í z 240-miliónového náro da. Už mat erské školy .zamestnáva jú h udobne vxde1aných ped ag!5gciv.
Uči tena

a profesoci konz·e rvatórií

a hudobných škôl sú povinní pravidelne navštevovať ma-terské školy,
predovšetkým na. vidieku. a skúšať
det i, ktoré sú ozna čené za nad ané.
Ak skúška dopadne kladne, dieťa sa
odporú ča do nie ktorej z po četných
odborných hudobných škôl. Aj tu je
celý systém široko rozvetvený a navzájom spätý, ale na vyššom stu pni:
sú všeobe ané školy a vedľa nich
existujú p rosté hudobné školy. Z nich
možno prest úpiť na odbornú hudobnú školu alebo aj na gymnázium a
z oboch orpäť na konzervatórium.
Ak nad·a nl·e ml:adého ži·aka nesplní
to, čo pred rokmi, s ľubovalo, potom
môže t ento žiak kedykoľvek prejsť
z jedného tycpu školy na iný. Na konzervatórium prichádzajú len už od
detstva dôldadne vyš:k olení mladí ľu 
dia, ktorí úspešne a bsolvovali odbornú š kolu ale:bo gymná zium. Ak d ieťa
naproti tomu neuspeje n a všeobecnej hudobnej škoLe, napriek tomu sa
verí, že sa dosiahlo jedino: .,Ti·eto de ti budú raz naši dobrí po·slucháč i."
BezpLatná hudobná v ýchova a široko rozvet vená sieť na jrozmanit e jších t ypov škôl tvoria len ča·sť celé ho sys tému: k tomu prist upu jú ďal
šie veci. K úspešnej výcho~nej prá-

c.-i pat rí p,redovšetkým účel né roz'dele nie študijných miest. Aj t u však
platí zása da efektívnosti: študij né
miesta sú obmed ze.né. Na j edného
h ud obného pe dagóga nemá spt'avid la pripa dať vi·a c než sedem žia·kov.
V Moskv·e a Odese som nevidel na
všeobecných hudobných školách ani
na konzer vatóriách často viac než
dvoch žia ko v u jedného pr ofesora a
príležitostne aj len j ed iného, hoci
som tieto školy narvšt ivil neoh lásený
a bez toho, aby,. mohli p~· e z·ahra nič
ných novin árov čoko ľvek vopred pripra viť.

Nenájdeme žiadnu inú kr-a jinu, v
ktor ej žiak ov a študentov viac skúša,jú a ktorých , znalosti prísn e jšie
prevet·ujú než v Sovietskom zväze.
Prijlmacie sk úšky sú ve ľmi ťaž ké.
Kto chce navštev ovať normálnu h udobnú školu, musi ovládať ľa<!Íkú Mozartovu alebo Beethov.e novu sonátu a
etudy od Czerneho. Akordy musia
roz p ozn ať p od ľa sluchu a musia ved ieť čisto'- sp'Levať.

Prehrem1 'Jlelódiu

SÍ

m usí žiak za-

p amätati,< fl@hrať na nástroji a t ransponovae id d r 41 ubovoľnej stupnice: aj

rytmickú ·stränku musí do bre a spoľahli vo zvládnuť. štrnásťt·očn ý chlapec, ktorý chce navštevova ť odbor nú hudobnú školu, musí z;ahra ť veľ
kú B•eethovenovu sonátu a zložiť
skúšku z dejín ,hudby, h armónie a
spevu.
Tomu zodpovedá náro č-nosť a výkony v školskom r oku. O práci na
ko.nzervatóríách vieme niečo z informácií slávnych absolventov. Dokonca aj pre t a.kého vynikajúceho . h udobníka a klavir istu, ako j e Prokofiev, bola záverečná skúška na m oskovskom ko nzervatóriu, ako napísal
vo svojich "Spomienkach", t akou
chúlostivou záležitosťou, ž·e radše.i.
zahral svoj vlastný klavírny koncert.
Pr ijíma cia skúška na soviet skych
konzervatóriách zodpovedá zhruba
závere čnej skúške na našich vysol<ých h udobných školách.
O h udo bnej výchove v Sovjetskom
zväze hoyoria mnoho aj , čísla: na
3000 hudobných gym náziách, 1500 ve černých hudobných ško lách sa u čí
približne 750 000 žiakov (základný
stupeň ). Dvesto odborných hudob·

ných škôl stt'ledného stupň·a navšte•
vuje 70 000 žiakov. Na 26 konze.rvat óriá ch študu je 17 000 mladých hu:..
dobnlkov.
A.J keď bilancia soviet sk€'h o systému a k okoľvek impon uje, nechýbajú,
prirodze.ne, BJ!'Ii. ned9.S.tS.:~Y,· ·YÝJ~qny !
iste oh romujú, ;;~le š!ria sa .·s1Jažnost i, .
že žiaci sú p.reťažen! ·;:~ už · skoro ·sa .
venujú jednostrannej špe cializácii. :
.Jed e n z na jvý:mamnejší:ch s.ovietskych hudob11ých' pedagógov ri., Ne j ga uz, kto.réhó rukami preš1el aj Richter a Gil els, ·s l ce ešoo hovoril:
.,Jednou z· vecí, ktorá ma v mojej
učiteľskej činnosti najviac hnevá, je,
že nemôžem od svojich žiakov po ž a dovať to, čo ' \Jy som ako, hudobník
a klaviris ta právom musel ž iad ať,
pretože sú preťaže ní a ostáva im
príliš málo času na dôležitú prácu
doma." Tento kúzelník a fanatik me dzi veľkými h udobnými pedagógmi
nepovažoval teda tera jši u š pecializáciu stále ešte za dostatočn.ú.
O Gile lsovi,' hádam najväčšom kla·
viristovi našich čias, koluj e prlznač·
ná anekdota. študoval u prísneho
Ne jgauza, kt-orý posiel al ráno svojich
žiakov po rôznych miestnostiach kon zervatória, aby tam cvičili Jedinú pasáž, potom ich k se be povo,JaJ . a, po
niekoľkých takt-och im nariad il, aby
cvičenie opakovali. O veľkosti "to hto
peda góga sve dčí , že u . Gile!sa , rozpoz;nal, čo malému zavalit.é~u Ukrajincovi, ktorý bol už vtedy. vyni)<ajú·
cim virtuózom, predsa ešte • chýgalo.
Nejga uz píše: " Mlad ého Gilelsa stálo
mnoho rokov dôkla dnej práce, k ým
mi mohol poved ať, že Schumannov
klavírny koncert považuje za naj le pší
koncert na svete. A to potom, keď
už hrf.ll koncerty Li szta, Č aj k o v sk é
ho a' Rachmaninova." .J.edna spoluž iačka z Odesy ml rozprávala, že
Ne jgauz chodil celý týžde ň s Gile lsom na prechádzky - nie preto, aby
s nim hovoril o hudbe. Navštevoval i
múzea.
Západonemecký novináL' v menova ..
nom mníchovskom denník u potom
krit izuje pomery vo svojej vlasti, kd e
. , p rij í mam~ prostrednosť a zreteľne
upadajúcu úroveň v hud@e a•ko osu·
dové, namiesto toho, aby sme kladné stránky starostlivosti, ktorä sa
v Sovie-tskom zväze sústavne venuje
nadaným ľuďom a ich výberu, podrobne študovali. a napodohn!IL"
Záverom čl ánku prichádza k poznatku, že veľkého umelca nemožno
prirodzene pestovať, ale je možné
vytvorit živnú pôd·u, na k tor-e j m ôže
plne up latn iť s voje schopnosti.
Prel. -b-

Stretnuň.e s účastnikmi Medzintirodného p·Gdia mladých umelcov

Silvia Ma rkovici

Ak ú koncertnú činnosť mAt e už za
V osemnástom čís le Hudobného ži- .
sebou ?
vota s me .priniesli stručnú umeleckú
vizitku dvadsaťj e d•e m:očného maďar
- Nie ve ľmi bohat ú. Samost atne
s kého kla viristu Istvána Lantosa. Vys om hral prevažne iba v Maďarsku,
užili sme jeho nedávnu návštev u
a t o len v niektorých mestách. Bol
Bratislavy a pQhovorHi sme s nlm aj
som l v P'ól!sk u a u vás v P.rahe; ale
oso bne.
tu .išlo Uia ·o výine.nné koncerty v
rámci dr užby h udobných škôl. Za
Pá n Lantos, môžete nám poved ať
~mienku možno stojí, že televízia na n ieč o o vašich štúdiách ?
krútila m-oju profilovú snfmku.
- Klavíru s a ve nujem už od šies tich rokov. Neskôr som' sa u č il' hrať
aj na organ, .ale na radu pedagógov
ako aj preto, že klaviris t a má vä čšie
ume lecké mož nosti, s ús tred il som sa
iba na klavír. V roku 1966 som vstú ·
pil na budapeštianske konzervat ó·
rium do triedy prof. E. Tusa a t eraz
s om v tre~om . ročníku Hudobne j akadéinie u ,pl!~. P. Solymos a.

Vo vašom životopise sa však píše
aj o koncerte v Bayreuthe !
- Tu som tohto roku poet tak to vkou Pier.r a Bouleza predniesoľ k laví·rny part Messiae.nových E~otických
vt!ikov. V NSR s.om potom ešte kon certoval na · fe s'tivalé ··Hitz'a ckar 70
(mest ečko pri Hamburgu) a v· rámlti ve<:era maď-arskej h udby som sa

,Očenášove posledné
komorné skfadby
Udelenie štátnej ceny Klementa Gottwalda na jar
roku 1970 sústredilo pooornost hudobnej verejnosti
o'pä't' ·na osobnosť a. t vorbu Andreja O č e náia . Právom.
Hoci od konca r oka 1963 do začiatk u roku 1969 stál
na vedúcom poste Zväzu slovenských skl adat e ľov
{a p<lpritom - a ko už predtým - vyučo val externe
na br-atis lavs k'OI!l konzervatóriu ), predsa mu okolnosti
umožnili ná j sť sl čas i na sústreden fi kompozičn ú prácu: na jar 1967 musel odisť na zdravotnú dovolenku do
Vysok ých Tatier a tam z:a niekoľko mesiacov doslova vy chŕ ll l rad komorných skladieb. Ak predtým v
priebehu š tyroch rokov dok ončil tri skladby (Concerto r ustlco, O živote, Slnfonietta), tak v Novej Po·llanke z.a omnoho kratšf čas vyprodukoval ten Istý
poče t [ a doň nerátame detský zborový cyklus skôr
lnštruktlvneho charakteru 1: Trio pre h usle, vl ol onče·
lo a klavír. op. 38, Fresky pre husle a klavfr, op. 37,
a Poému o srdci pre s61ové h usle, op. 38. Nejde vša·k
len o kvantitu: tie to tri komorné diela nadväzujú na
na jlepšie skoršie a ut·o rove výtvory {o.!. klav!rne suity
Nová jar, Mladosť a Obrázky z báj!, komOTne or·
cbcstrálna Ruralia s lovaca], no najmll na Concertino
pre flautu a klavír, op. 27, z roku 1962 - existuje i
vo verzii flauta + sláčikový orchester; možno ho
označi ť za star šieho rovesníka spomínaných komorných skladieb a pr eto mu bude t reba veno.vať aspoň
krátku chall'akteristiku.
Skôr však treba poukázať na sp<~ločného menovateta týchto diel: je n1m svojsky postavený folklór
Očenášovho rodnéh o k ra ja, selčia nsk<lrpriechodskej
etnickej obl.asti - samozrejme, predovšetkým folklór hudobný. Má výrazné črty vala šskej kultúry, nie
nep<~dobné známe jšej oblasti detvianske j. Dnes, pravda, ostali z neho len torzá : rozpad ~táročnej tradí·
cie v ro•koch prvej repu bliky ho velmi rýchle rozrum.il. Lež v O čenášo vom ved·Om1 z.ost·ala z.aohoW!ná je·
h-o zvláštna atmosfér a; najmä hud·o bné tv·a ry te jto
svojráznej mlkco kultúry sa mu tak hlboko vryli do
pamäti, že z nich mohol čerpať po celý živ.ot. Pravda, v jeh·O t vorbe nejde pr imárne o folklórne c-Itácie
čl Unitácie ( hoci aj po nich o bt;as siahol) , ale najmä
o štylizovanie, resp. osobitnú transfocmáciu, spôsob
komponovania, ktorý je syntézou autorovho osobného
pr1nosu s folklórnymi podnet mi, najviac vyhovujúciml jeho naturelu.
Co ncertino pre flautu a klavír svojou štvor časťo ·
v.o u výst>avbou pripom1na baro kovú s cmátu (dvo jnásobné striedanie pomalej a :rýchlej časti ), Uši sa však
od nej zalt'ad!(n1m e pilógu po štvrtej časti, ktorý je
temer doslovným op a ko vanfm časti pr ve j {má výwr
lmprovlzáoie na fu jare ). II. č asť je rozjilooným t ancom s o Stredným d ielo m vo ftml<cii fig liarskeho in·
termezza. III. čas ť možno nazvať ro:l)právan1m bez
s lov v duchu starých hrdinských spevov, kým IV. časť
stav~a na ko ntr aste ozdobných nást•ro jových fig urácil a roz.osptevanej melodiky.
Trio pre husle, vinlončelo a klavir má obdobný
rozvrh a ko Concertíno - i s kódou, ale
nie reminiscenčnou. I . l'l a sť vyrastá z neobyč a jne š ir o·kodyche j myšlienky; hudobn ý proces je velmi účin·
ne dO<tváraný dynamickou g ra dáciou, vystriedanou
postu pným u pokojovanrm. Za ujímavosťou scherzove;
l l. času je postupné vynáranie sa z.ačiatku detske j
riekanky "Kolo,kolo mlynské" - a kéhosi le.UmoUvu
opusov 36.-38. III. čast exponuje šestnásťtaktovd h udobnú frázu, oboh·a covanfi čoraz bohatším sprievodom - aby v mieste zlatého r ezu 1~astal opačn ý pro~
ces. Záverečná čast je trojdielnou formou so spomi·
nanou krátkou kódou.

Trochu se bavedomá hviezda, viac
Enescovej súť.aži. Te·ra z !ll pripravujem na Montreal a tým asi s o súvšak pôva-bná č iern ovlásk a a ešte
ťažami sk'o.nč!m.
väčšia umel kyňa, tak by sa stručne
dala charakter izovať rumun ská huslistka Silv•ia Markovici, ktorá už vo
·Vaša konceŕtná minulosť ? .
'
s vojich 18 ro koch vzplanula na koncertno m nebi ako obrov·s ký meteór.
J e dosť obsiahJ.a. Koncertovala
V Bt·atislave sa zd.rž.ala iba necelých
som po celom · Rumunsku a v za.hra48 hodin, ale tesne pred generálkou
n i čí v
Belgicku, Holand sku, NDR,
NSR, Rakúsku a západnom Ber líne.
na svoje ve černé vystúpenie stač ila
zodpovedať niek-oľko otáz-ok.
·· Do. Bratislavy prichádz-am . pdatho z
_ ·I-I l'1
s
·
- 0d d
Lo.ndý:na, kde som hrala za kla.v:lr. us . .am a ';,enuJem uz . etnebo sprievodu Me nuhi•novej ·sestry
stva_, hoci n epochad z.am z muzikant- ..,fie pzibah. v ·československu :som po
skeJ rodmy. Keď som mala d esať -.ľl'l - ', ·r kov, získala som prvú cenu na ce- .··. P vy raz.
loštátnej súťaži hudobných škôl. Tam · · · A najbližšia budúcnosť?
si ma vš imo l u ž 2iosnulý profesor '·
Avakian a prijal ma medzi svojich ·
- Ešte v j eseni ma čakajú vystúsúkromných žiakov. Teraz študujem · p en~a ,vo Francúzsku, HoLands ku, Tat iež súkromne u prof. St efana Gheó.r - · Ji.ansku, Portugalsku, potom v-o šv~d
giu. Tohto roku končfm gymnáziut:n · sku ·a ,vo, februári konceiľt s Lond·on
a až na bu dúci rok p.rest úpim . .na · Symphony Ot·Cihestra.
konze·rv·atórium.
Kof.k okrát ste už h rali Glazunovov
Vaše súťažné vavd ny?
koncert?
- Vl·ani som obsadila II. miesto
- · Asi dvadsaťk!ľát. · Z môjho rena jed nej z na jznámejších medzinápe.rtoáru si ho vybrali poriadatelia
rodných súťa ží Long-Thlbaud, keď
Pód·ia, sama mám však najradš ej
prvú cenu neudelili. Asi pred týžBr.ahmsov koncert.
dňom som zvíťa zi l a v Bukurešti v

Istvá11 Lantos

rv·oRBA

štvocčasto v:9'

z úťastmil predvedenia Bartókovej sonáty pre 2 klavlry a bicie.
Zúčastnili ste sa niekt orej z me ·
dzinárodných súťaži ?
- Nie. K súťažiam mám do sť ne·
gatívny postoj.
A vaše najbližšie umelecké plány ?
-V októbri ma čaká verejná roz·
hlasová nahrávka v Budapešti a v
decembri eecitál v cykle ko·ncertov
našej Hudobne j ak·a démie.

Na MPMU s te predniesli 3. Bartó·
kov koncer t. Patrí tent o ~.kl ad ater k
vaš im qa jobfúbene j šim ?
- Iste, a le kruh najobľúbenej ší ch
musím u~avri eť ešte ďalšími menami,
a to sú Liszt, Bach a hlavne Debussy
Na záver ešte "svetskú" otázku.
Milite nejak ú nemuzlkantskú záru bu?
·
- Veľmi rád sa túlam prírodou.
Mir oslav Sule

..

Fresky pre husle a klavír jediné zo spom1nanej
štvorice začfnaj11 rýchlym tempovým označenfm; lež
v sku točnosti ide o velmi pestrtl ča•sť, navyše s nejedným r ubá tom. Ozdobné fig urácie na spôsob o rnamentiky Iudový"ch sólistov s a môžu viackrát opako·
vat - ide teda o akúsi malú a leatoriku. Scherzózna
Il. čast zaujme primá rne svojou rytmickou pulzáci•ou:
k·rátky m<Idel s•a posúva rozmanitým spôsobom, čím
sa akcentujú vždy iné jeho tóny. III. časť zas variuje
melodiku r ôznymi flguráciam i (nie nepodobným! vtá·
čiemu šVitorenlu), ako aj výp lňovými tónmi. Posledná čast je dvojdielnou formou, vytv01renťm dvomi
gradačný m! O·blúkmi; prvý z nich sa náhle láme do
pianissima, vrcholom d·ruhého s·a skladba klonč1.
Poéma o srdci pre s6lové husle sa zač1na časťou,
char'kterlzovano u me lodickýill! zlomkami v najl'02manitejšej Intenzite. Naproti tomu druhá časf tvorí
súvislejší tok, vrcholiac( v k·a ntiléne terciových a sextových dvo jllmatov; neskôr sa postupne h udobný proces dr obf - rozčleňuje sa na samostatné sku pinky.
III. časť je a kýmsi barbarským nokturnom - velmi
pestrým, pln9m na jrozmanitejších kontr astov. Finálová časť je výrazove neobyčajne koncentrovaná: jej
éterické Unie vytvárajú jedno z najlepšieh výtvorov
s lovens kej hudby posledných rokov.
Očenášove

komorné diela, ktoré vznikli, v minulom
Jedinečným návratom do rokov autorovho detstva, do kraja stredoslovenských lesov, lúk
a brál. Nemajú žiadne programové ozna č enia a svojou š truktúrou sú absolú tnou h udbou par excellence.
A predsa ich bohatý kolorit je s ku točne originálny.
Vyslovená či skrytá programovos ť sta·rších Očenášo
vých skladieb vyústila vo zvláštnu s ubllmác!u impresivnych zážitkov a filozofick e j reľléxie v tónoch.
Tak, ako nap1'. Brucknerova h udba n emohla koreniť
Inde než v alpských údoltach, vodopádoch a žulových
končiaro ch (hoc! by bolo smiešne, keby ich chcel
niekto pod lupou hladat v jeho pa rtltfirach ), tak Isto
Očenášove na jlepšie diela nesú, nezmazate fnd peča ť
stredos lovens kých l ťíč!n , hájov 11 vrchov - no n.a jmä
ctterua a myslenia ,.špatnokrásneho" Iudu, kto rý tam
žil po stäročia.
Igor Vajcll
desaťrocl, s ť!

8utie to už čoskoro sedem rokov, če sme flrestalf
na jej n ový recitál, na jej novú platňu . Skor o
každý d e ň zjavuje sa nejaká nasl e dovnlčka, ktorá sa
po dvoch č i tl'o~:h mesiaeocl\ stane hviezdou, čo. zhasne
alebo zažiari rovnomerným svito.m, ale tro.chu slabším
od s vit u Edith Piaf fo.vej - naj väčšej hviezdy. Naše
scuročle je kr uté voči legendám . Idoly filmu, tele vízie,
a!e predo.všetkým piesne stanú sa cez jedinú noc nes n: ieme p op ulárnym i, a po k ra t šom alebo dlhšom čase
l!pad nú d o zabudnutia. S veľkou Edith možno so zreteľom na históriu piesne p orovn ávať len j eďn o priez visko - Ivetta Gilber tová. Nechcem sa púšťať do porovnávania, ono by nás nikam nepr iviedlo, chcel b y som
vsak uká zať, že Piaffová zanech ala po sebe niečo viac
1w ž spomienku na veľ ký talen t - zanechala legendu !
Pokúsme sa spom enú ť si, ako tá legenda vznikla, akým
sp.Jsobom sa žene, k torá nebola zovňajškom ani t rochu
prí ťúli vá a n i čím nepl'ipomlna la hviezdu, p odarilo vy tvo r iť okolo seba mýtus a vyvo l ať všeobecné zb ožňo 
vania. Niekto povie, že to dosiahla talentom . . . Ano,
u t· č ite, ale talent zabezpečuje len čestné miesto medzi
spevákmi. A to ešte stále nie je tá vý nimočnosť, o l'tor eJ hovorím. O čo teda ide'! Pokúsme sa skúmať p r vky . z l<torých vznik la legenda: ta lent, životopis, smelosť, s ktorou Edith túto legendu vyrozprávala a úsudky iných ľu dí, ktor! Edith .poznali alebo počúvali.

o

J UZEF OPALSKI

Zabudnutá legenda oEdith Piaffovej l
(19. XU. 1915 - 20. XII. 1963}
Je zreJme. že tiet o prvky nevyhnutne pripom!najú
skt·ine s nespočetnými zás uvkami a priehradkami. Vynasn až!me sa aspoň čiastočn e o d h aliť ich obsah.
čo okrem taien tu a výn i močného umeleckého vystupovania, akým sa nesporn e Piafťovä vyznačovala, pris pelo k vytvoreniu legendy o nej? Rozhodoval tu azda
j ej hlas '! Pravdepodobne . Bol nez vy čaj ný a fascin ujúc i,
ale súčasne v e ľm i vzdialený od ideálu k rásy. Chrapľ a vý, zdrvujúci, no aj plný neslýchaneJ výrazovej s ily.
Medzi niek toré us tá le né efek ty. ktoré sp e vf1č ka využivala. pat r í: š peciálny, výrazný spôs ob vyslovova nia
fran cúzskej hlásky " r", n iekoľko ostrých výkrikov,
charakteristické predlžovania, bezchybná dikcia, a napokon jej slá vny imitovaný s miech. K týmto zvláštnost iam pripojuje sa aj ma)(imälne as kétsk a estrádna Interpre tácia. Edith ·bola skoro vždy pred mikrofónom
nepoh yblivá, so spustenými ruka mi, s iln o pri t lačený m i
l'lcl bedrá , p ričom len v momentoch veľkéh o dramatick ého napä tia (ako na konci My locd a) zdvíhala ruky do
výšky, akoby sa jej nedostávalo · dychu, akoby chcela
s vo jmu úbohému hrd lu pomôcť, aby výkrikom vyjadr ilo zúfalstvo, bolesť a lebo lásku, predstavované v t ľa 
gédiách, v l<torých spievala,
' J edna ko vš ak existovala p lese ň (La Foule - Dav),
ktorú Piaffová spievala ináč. Prlbeh o dvoch mladých
ľuďoc h, ktorých spojil a odlúčil dav, interpretovala cel-

kom odlišne. Pri spievanl refrénu, ktorý je zložený vo
valčlkovom rytme, sa zdalo, akoby bola Edith brzdila
orchester, k torý sa výrazne oneskoroval v rytme. To
vyt váralo vý ni močný dojem pobú reného davu. Na koncl piesne, kým orchester hral čoraz rýchlejšie a h lasnejšie refrén, E'laffová zdv!hala ruky do výšky a ve ľmi
pohyblivo schádzala zo s cény. Kto ju videl túto pieseň
interpretovať , nikdy na to nezabudne. Takisto niet pochybnost! o tom, že inter pretka Mylorda mala veľký
umelecký talen t. Tu nie je potrebné nejaké obšírnejšie
skúmanie, veď bolo treba len poč u ť, ako spievala pieseň Mon vieux Lucien (Mô j starý Lucien). Jej úspech
v tomto pt;ípade spoč!v~ l v tom, ako sa vedela p rispô sobovať textu. vy t va ra t ni!pii ti e 1:1 ,.J u~... a , e .ekly! p,af fovej reper toá~· bol v podstate v eľmi banálny. ~oci ma~
la k dispozícii najlepšie "perá" básnikov, pnťahovah
ju melodramatické texty, ktoré boli najčastejšie veľmi
bllzke gýčom. Keď však tiet o povrchné pribehy interpretovala, stávalo sa cosi čudné: dostávali rozmery tr~
gédií, dojlmajúce a otriasajúce ľu df neslých anýt;l vyrazom a hlbokými zäžitl<am i. E'iaffovä mala sučasne
vý nimočne jemný cit pre pravé umen ie. Stač! k tomu
d odat že tejto dcére pa~· ížskej ulice, nie veľ mi sčlt a 
nej a' vzdelanej, sa páčili najviac dva filmy: Hirošima,
moja läska a Krížn ik Potemkin.
_ .
..
o živote Edith Piaffovej d ali by sa naptsat celé zvazky kníh. Vel'a je o nej všeobecne známe: ch udobné
detst vo, s lepota, "kari é ~·a' ' uličnice, podozreni e z v•·
dy, neustá le škan dá ly a romance, vrcholy s láv ~, M vidaná láska k obecenstvu a ú teky z nemoc mce, aby
mohla verejne vystupovať atď. To všetko sú dobre

Dvojkoncert vMusic Clube
Dňa 21. XI. 1970 usporiadal agil~
n ý Music Club z Rače dvojkon cert, ktorého náplň môžeme označ i ť ako fol k-music kontra progresí vny bea t.' V prvej č as ti sa preds t avil pion ier slovens kých fo lksi nger-ov Samuel Iv.a ška a druhá
polovica show patrila špičkove j
b rati slavsk e j s kupine Ex We E'ive.
SAMUEL IVAŠKA
sa zle.pšuje od vystúpen ia k vy stúpeniu: Dôkazom toho bolo aj
predstavenie v Music Clube. Bratislav skú premiéru mal jeho nový
klavirista, or gan is t a, flautista a
h ráč na rôzne iné nástroje Ladislav Č aja z Liptovského Mikuláša
- a možn o p ove d ať, že úspeš nú.
Poču li s me ce lkove d eväť sk la dieb, z k t orých sto j a za po všim nut ie na jmä Toreador, Než ti pesn i čk u zaspieva m a Ružový vrch
( Ros enberg ).
Celkový so und lva š kove j interpr etácie, ktorý pred tým tvoril len
sám so s vojimi d voma akust ický m i gitarami, f lau tou, tamburínou
a sp evom - výborne obohat il svojo u hrou a vo ká lm i L. Ča j a, kt or ý až na niek toré nedos t atky p lne
s pl1ia a j ti e naj prís ne jšie kritériá.
Výbor ný k lavír bol .v so ngoch Než
ti pes ničk u zaspievam a S ln e čný
ko loto č , n a f laute sa L. Čaj a blyso l v pi es ni Hužový vrch. Ak už
spomlname t úto sk ladbu, tak ve ľ 
m i dobrým doj mom pôsobilo pr ipo jen ie sa troch č l enov kap ely
Ex We Fi ve UJ t.. org., ds.) na zá ver vy stú pen ia.

Zvuková strá nke ce lého vy s túpenia bo la pomerne solíd na, až na
n l e~ o l'k o ,,ún ikov" klavlra a voká lu . Samuel !vaška, ktor ý má na
neoby č aj ne
dobrý
fo lk -s in gera
hl asový fo nd, zvládol interpre t áciu
s koro ~to p e rc e n tne , keď preh liad nem t'l n i ekoľ ko t echn ických chý b
pri préci s mikrofó nom.
Teda prvého folk-s peváka máme
u ž skoro hotového, ost áva n ám.len
ča k a ť na :jeho nas ledo vníkov.
OSEMKRÁT EX = EX WE FIVE
Ex We Five sa pred stavili bratislavsk ému pu bliku po t ret! raz
vo svoj ej d ot erajše j hist ór ii. Bo lo
to doteraz ich n~ ;j ú s p e šn e j šie vy-

i le pr äve ony vytvorili autMht ~·
n osti okolo !lpe väčky, m ý t us -zenv v stälom boj i o ži-'
vot a v hľadan! veľkej lásky. Ak- ešte pŕl.pomenieme aj
také ·sk utočnosti, ako alkoholizmus, neslýchan á pover~
čivosť ( viera vo hviezdy, seanse s pohyblivým stolče ..
kom, uzatváranie ·zmlúv n a šťastné štvrtky a s t racl\
pred nešťastnými nede ľami), dos taneme obraz Edith nezvyča jnej ženy.
Nie je preto a ni najmenej ču d né , že o živo te Edith
Piaffovej nakrútili už niekoľko filmov a napísali mnoho · kníh. Zamyslime sa· teraz nad ďalš!m prvkom le•
gendy, n ad spôsobom, ktorý s pe vá č ka rozprávala o s e ..
be.
.
Tu by sme sa mohli odvolá v ať na stovky Interview,
záznamov zo stretnut!, t elev!znych r eportáž!, ale zá..o
k ladom nám b ude predsa len kniha Mô j život (Ma Vie ) ,
ktorú napísala sama Edith Piaffová. Zau jlmavý je hneď
prvý cltá.t z nej: "Keď zomr iem, nikto neb ude ve di eť ,
aká som v skutočnosti bola , tak m n oho sa už povedalo
mne. . . Preto som sa na n e mocničn e j posteli rozhodla ned ik tovať tieto spomien ky, keby to hneď vy•
volaľo škandá l alebo po ľut ov a nie. Zaťaž ujú ma moje
._n ajintlmnej šie ta jomstvá, ktoré sú deformované a verejne rozširované. Viedla som úžasn ý život, to je p rav-<
da. Súčasne to bol u tešený život. Milovala som ho, ml-<
lovala som ľud í : s vojich milencov. s voj ich p ria teľ o v,
ale tak isto aj celkom n eznámych m užov a ženy, svoje
obecens tvo, to, pre k toré som spievala až po konečné
hranice vydržateľnosti, po ktorej som sl želala zomrieť
na scéne pred kon com. poslednej piesne". Bolo by azda
možné, aby žena, ktor á n ap!sala tie t o slovä, nefasci·
nova la verej nú mienku?
Y. MONTAND o nej okrem iného povedal: "Edith
P iaffová má zlaté srdce : stač! počuť ako spieva, aby
ste.-.:oa o tom presvedčili".
m.: J·li:'*N COCTEAU: "Ed~th Piaff?vá, . ktorá s~ú~n a
sepa' lllr ' svoje obecenstvo, obJavila vel ml s koro svoJrazn~ : . spô&ob s pievania. Hlas jej vychádfa z hlbky bytia,
prehtl<á 11ou od h la vy až po päty, rozprestiera vysokú
vlnu• čierne h o zamatu. Táto teplá vlna nás zalieva, vp!-:
ja sa do nás. pren iká nás. My sme akoby neprítomní.
Edith P!affová, ako n e v idi teľný slávik n iekde na kon á·
"rl, stá va sa sama nevid!tel'nou. Zostanú iba jej oči ,
jej biele ruky, voskové čelo a h las, ktorý bzučl, zdvih a
sa, postu pne zaujíma j ej mies to a, ras t úc ako jej tieň
n a stene, hl'do zamieň a tO ú tle a k rehké telo. V t ej
chvíli stáva sa génius Edith Piaffovej viditeľným a
každ ý ho cíti. Ona sama seba prekon áva, prekon áva
s voje pesničky. Prerastá hudbu a s lová. Preras tá nás.
Duša ulice preniká do všetkých izieb mes ta. To už ne•
spieva madame Edith Piaffovä. To je dá žď, ktorý pad á,
vlet ot•, k torý f • t č í, to je s vit mesiaca, ktorý rozpres tie.ra svoj zävoj."
Možno k týmto cit á tom ešte čos i pridať? Mnoho už
n ie. Mesto Paríž zbo žň ova l o mnohé že ny, ale Edith
Piaffovú toto mes t o milovalo! Bola to láska jednodu chá a vášnivá. Prišlo sa s ňou rozlú čiť okolo stoti'l!C
ľudí , ktor! p red pohrebom p redefilovali cez jej byt.
Legenda o "parížskom vrabcovi" trvá, ex is tuje ako v
piesni, ktorej sl ová n ap isala Ed it h (hudbu zložil Gilbe rt
Becaud). Prvé verše tejto p esničky boli mo t tom pre
písanie týchto s lov. Legenda tr vá. A nech existuje čo
n ajdlhšie!
Z časopisu "PRO MUSICA" prelozil:
Vlt AZOSLAV HECKO

imtme !aktá.

i! akať

stúp.e nie. Skupina sa už pomaly,
ale isto z ačí na vymyk a ť z vplyv-ov
svojich vzorov (Chicago, ~ l ood,
Sweat and Tears, Jethro Tull) a
dostáva svoju vlastnú tvá~·. Mohli
s me sa o tom pres ve d či ť a j na
tomto koncerte, kd e pribudli oproti predchädzajúcim opäť
n ové vlastné s kladby, ktoré len
potvrdzu jú veľkú invenciu, ktorá
posúva laťku náročnosti ich repertoáru čo r az vyššie. Vypočuli
sme si dvanásť kompozicií.
Ve dľ a hitových songov Blázon a
Kôš na papier interpretovali aj
ve ľmi ná ro č nú, o sob it ú -a doteraz
ich naj lepš iu vec Pieseň smr t i.
Na js vet le jš!m z javom vystúpenia
bol rozhodne Karol Havlovič (te norsaxo fón, fla ut ét), ktorý najviacej udivov.al svojimi sólovými pasážami na tenors axofón (Pies e ň
s mrti, Apel) a flautu (Adam, Largo, Trampoty). Aj git aris ta Karol
Koža sa priam zo dňa na deň
zlepšuj e a najlepš ie mu vyšli sólové p arty v s kladbách Kôš na
papier, Adam, Škótska balada a
Trampoty. Organista Tomáš Berka
mal n ajlepšie momenty v songoch Largo, Pieseň s mrti a Tram pot y.
Na v eľ·kú z áva du celkového z vu~
kového do jmu z ich vystúpenia
bola nevyr ovJlanost medzi j ednot:livými l)ástr·o j ml a nerešpektovan ie sólový ch pasáží t o ho-ktorého
liástroja. Aj keď niektoré prechody priam v yrážali dych, bol vinou
tohto jed noliateho celku nástrojov
pomerne nepod arený prechod do
t ichšej pasáže flau ty (Hľad a ni e
š ťa s t ia ).
Na
š kodu
výbor nej
sk La dby Blázon bol na z a čiatku
o strý zvuk or ganu. V úvodne j
ča s ti Larga b asg ita ra dosf neprljemne prehlušo vala nás tup f lauty
a na závet· t ej ist e j sk ladby
zrýchlil t empo buben ík , čím došlo k ma lému za kolisaniu s úboru.
I<u koncu sa mat·kantne zhorš il
ce lkový zvu k a za nikal só lový
s pev.
Môžeme však opäť konš t atovať,
že k ap ela Ex We Fi ve ve ľm i rých lo n apreduje vo svojom rast e a
s tá le presved čive j šie nás ubezpečuje o· tom, že ju m ôžeme s kľud 
ným svedqmím zarad iť medzi č es 
koslovens kú š p ič k u bPat - mus ic.
F. Ho ra

TOP llL.. SINGLES
, ANGLICKO (Record Retailer, 5. 12. 1970)

l. (16)
2. ( l)
3. ( 3)
4. ( 2)
5. (10)
6. ( 5)
7. (15)
8. ( 1)
9. (23)
10. (13)

Dave 1\:dmun ds
I HEAH YOU KNOCKING
Jimi Hendrix Experience
VOODOO CHILE
Don F ardon
INDIAN RESERVAT!ON
WOODSTOCK
Mat t hews Southern Comťor t
Neil Diamond
CRACKLIN' ROSIE
Edwin Starr
WAR
1'. Rex
RIDE A WHITE SWAN
Clarence Carter
PATCHES
Elvls P resley
I'VE LOST YOU
White Plains
JULIE, DO YA LOVE ME

USA (Billboard, 5. 12. 1970)
Patridge Family
Smokey Rob ins on and
Mira cle s
Sr ia n Hylan d
GYPSY WOMAN
Jack son 5
I'LL BE THERE
WE'VE ONLY JUST BEGUN
Carpenters
James Taylor
FIRE AND RAIN
E'ifth Dimems ion
ONE LESS BELL TO ANSWER
Badfing er
NO MATTER WHAT
Stevie Wond.e·r
HEAVEN HELP US ALL
Guess Who
SHARE THE LAND

l. ( l) I THINK I LOVE YOU
2, ( 2) THE TEARS OF A CLOWN

3. ( 6)
4. ( 3)
5. ( 4)
6. ( 5 )
7. (25)
8. (2~)
9. ( 9)

10. (16)

P rvá sólová p latňa bývalého lea d guitarist u Love Sculp u re (aranžoval C h ač atur jan ov Ša b ľo vý t anec ) Dave
~arnúnd sa -sävyšVill1av-An•
glicku n a pl'vé miesto. Platňa
vy š la s e tiket-ou firmy MAM,
ktor ú založili Gordon M!lls,
Tom Jones a Engelbert Hum p erdinck. V angli ckom Tope
sa nachádza na 37-om mies t e
a j prvá sólová SP Mick Jaggera z Rolling Stones, má ti~
tu! Memo From Tu r ner. V
Amerike u ž tret! týžd eň v e ~
die I Think I Love You Par tridge Family. J.e to Ich
p r vá zlat á p latňa . V pr v ej
des iatke sú po dlhšom. čase
F ifth Dimen sion a Badfinger.
P rvá SP , Geor ga Harrisona
( My Swe et Lord) post úpila
ze 72. na 13. miesto. Reedl.cia Can 't Stop Loving You Tom Jo nes je na m ieste 34om. úspeš ne si počtnajú aj
s t ar! harcovnici Pe rry Como
(It's Imposslb l·e - 36) a Bobby Vee ( Sweet Sweetheart 88). Druh á SP Le d Zeppelin
Immigr.atlon Song z LP Led
Zep pelin Vol. l j e po troch
týždň-och už n a 44-om mie s•
te.

Pop-music na Silvestra
Silvestrovský

veče r

nie je možné si predstavU bez

pesni čiek.

Jednu časf programu, ktor ým bratislavská t elevízia prispieva do cel o večerného programu
k tomu, aby televízni diváci mali pravú silvest r ovslcú náladu, vyrábali koncom novem(Jra v '8ratislave. Stúdio v bývalej tržnici bolo miestom rendez- vous kameramanov, .~pe vák o v a s pevci.čiok,
a celého štábu viac alebo menej vidi teľných pracovníkov. Nebudeme prez rádzať, č o všetko sa po
tie r ušné dni pod vedením r eziséra Jána Roháča "upiek lo" . Nebolo by to fair a nebolo by to
prekvapeme. Televíznym divákom a priazni vcorn pop-music však predsa čo -to povieme; nech je
to ako pohárik apetitívu, ktorý má vzbudiť chuť pred dobrou večerou.
Príspevok bratislavskej televízie do silvestrovského programu

j e t entoraz s medzi11árodnou
nebo" ť{o pl1?.aj ú hostia známych
u nás u ž známa INA MARTELOVA z NDR, pôvabná JOC.. ANTA BORUSIEWICZOVA z Poľska, sp eváčka s vý bom ým hla.~ om,
skupina mladých spievajúcich trubadrlrov ( nech aspo1l nieč o zos tane prekvaper:ím! ); a až zo sZ-:
nečn ého Azerbajdžanu k nám pricest oval známy vokálny stí bor GAJ A.
účasťou ; úč inlcujú speváci z Prahy t Bratislavy a t oto ,.hviezdne
mie11 zo su~ednýc h , ale aj zo vzdialenej ších k1ajín. E'l egant·ná a

Pe~ ničky, v äč~i no u optzmistick é, tak ak o ~ll íc silvestrovskej nálade patrí, pospájali a úsmevJ. ADIM;R DVOŔÄK . K nim set v pravú ch víľu
ným slo vom okorenili JlŔI N A BOHDAJ,OVA
pri pojí j edna pP.Ominentná osoba z bratislavsk ého divadelného života. Viac prezradil' sa nepatr·í.

Progr am, o ktorom je reč, j e nazvaný Stret .• t ie !W Dunaji . Budete v 1'íom obdi v ovať k •·a'ilq
Milušky Voborník ovej, op/lr sa presvedčíte, že t alent Nadi Urbánkovej je mnohost r anný a bu -·
dete l'uto vať, že vyst ú penie Helenky Vondrá.c vej j e tak é k rátke. A azda vás uspokojí vý ber
slo veHských i tttdr pret ov.
Chute a vkus televíznyc1r divákov .~zí stor olí'· a vyhovie ť každému nie je mozné. Možno nebude .~ pievaľ práve ten vá.~ spevák a nebudú hrať vašu obľúbe nú pe s nič k u . Ale to vám snáď ná ·
ladu nepokazí. Napokon, mát e v žťl y mo ž no sť t e levi zor vypnúť.
- nl·

Spomienka na OSKARA NEDBALA
Ak sa p ozerám späť po uplynutí šty- círovania a jeho temperament, rytmická
r idsia tich rokov od tragickej slm·ti O. bri lancia, neol<ázalá, ale pritom obdivu Nedbala, nemôžem sa ubrániť skľu č ujú- hodná, jeho kant iléna vrúcna, ale nie
ci:n myšl ienkam , že umelec te j vitalit y sentimen t álna, vždy mužná "-7 to 'b oli výmohol s k ončiť tak ne uveri te ľn ým spôso - r azné znaky Nedbalovho hudobného po~ ~.~1 .. Keď zvážim c~!Ý. j~ho boha.to ľu d - ňati~. Gesto · vždy jasné, ale úsporné,
sky 1 ume lecky preztty ztvot, náJdem tu · zvlásť v scherzách, kedy len v u rči tých
nu~oho oko lnos tí, ktot·é - i keď s ko- miestach akoby nabodnutlm ' taktovkou
n ccnou pla tn_?Sť? u nevysve t ľujú - pred- dodal napred sa rútiacemu prúdu potreb·
sa len odkryvaJú mnohé, čo mohl9 vy- ný impulz, v dynam ických v rcholoch zas
ústiť, a k to bolo po celé· roky hroma- jeho mrštnosť, s akou pri s vojej korpudc!lé, do osudného konca.
lentnos t i prekvapoval, to všetko spôso1\Jajstra O. Nedbala som prvýkrát sp o- bilo, že orchester· pu lzoval s ním bez dl z ::::tl v roku 1920 v Sakovej filha rn\v
h ých výkladov a špekulúcll. Bola t o žiktorej krátke trvanie je dnes skoro za - vetná rad osť zo zvukovej krásy, k torú na
budnuté. Bolo to po prvej sve tovej voj- čele orchestra rozdával publiku a ktorá
n e v súvislosti s jeho návratom z Vied- n ezostala bez odozvy. :?.ial', qolo to iba
n e, kde asi od r. 1907 pôsobil ako šéf krátke vzplanutie tohoto orchestra 'l<ým
vi~denského Tonki.instler?rchestra. Jeho sa rozpadol a Nedbalovi, ·kým, ne~dišiel
mmulosť bola
pozn ačena
nerozvíížnym do Bra tislavy nič iné nezostávaľo, než
rozchodom s če sk~m kvartetom, ktoré aby sa uspokojil pri!ežitostnými fun kcia mu potom, p ochoptteľne, nebolo naklo- mi. Napriklad predved enlm Sna noc i sviinené. A pretože bolo vedúcou zložkou tojánskej v divadle na Vinohradoch · za
d vo•·alw':ského td.bora a ovládalo kon - réžie Jaroslava Kvapila, alebo dir igova zervatól'lum, bolo pre neho uplatnenie nim niektorej svojej operety, čo však
na týchto m iestach - prina jmenšom - nemohlo stačiť osobnosti takého sveto n ežiadúce. Druhý tábor, na če le ktorého vého formátu. Keď od išiel a ko t·ia.cl ite ľ
bol Zd. Nejedlý, ovládlo Národné divad lo, Slovenského národ ného divad la d o Brakeď sa šéfom stal v tom čase O. Ostrčil, tislavy, t eda na mlestó, pre kt'oJ•é bol pdk torý osobne však nepatril k najpravo- liš umelcom než ádministrativno- l<o"
vernejš!m straníkom t ej to skupiny. Bol merčným vod com, ·dosť čas to hosťoval v
na to prfliš korektný a tým umelecky českej filharmónii. Pri d irigentskom pulnie dosť ovli vniteľný. Za t ohto stavu si te ho vždy rad! v ideli, lebo jeho životné
ľahko vysvetl!me, že · pre Nedbala bolo skúsenost i boli také vel' ké a rozmanité,
pozvanie Vl, V. Šaka, riadiť cyklus Bee- že vedel, v spoje ni so' svojou bodrou pothovenových s ymfónii s jeho orchestrom vahou , spes triť mnohé únavné skúšky.
v novovybudovanej veľkej sá le LuceL'Ily, Jeho h eslo: "Dobré umenie je sice ťažko
iste vitaným. Orchestrlšte budovali až r obiť, ale ešte ťažšie je umenie dobre
keď bol zmienený palác v p revádzke a p redať". svedčil o o bystrosti úsudku v u Nedbal s týmto orchestrom t am robil meleckom živote. Posledné roky bol už
akustické skúšky. Prehlásil, že to bude zrejme tiesnený svojimi riadite ľskými
nová epocha českej h udby a závažnosť starosťami, čo sa preja vovalo na1mä ne. tohto pre~liisenia potvrdil aj tým, že sa dostatoč nou pripravenosťou p!'i novín·
stal jeho správcom. (!) Hoc! jeho prla- kách, ktoré mal na programe ; ale to bot el'om, ktoti mu k prijatiu tejto, pre ne- lo celkom zanedbateľné p ri jeho h udobho iste "n'M<'Jdnej" f unkcie radili, Iš lo ne j citlivosti, s akou sa rýchlo orien tezrejme o to, aby "ho nejakým spôsobom va l v n ovom . diele. Pre výsledný dojem,
usadili v Prahe.
akým vedel d ielo prezentovať obecenRád spomína~ na uvedený cyklus, pre- s ~vu, d al mu každý z nás plné absolutótože v tom čase to bolo najlepšie p red- r1um · ..
vedenie, aké mohla Praha počuť. OrchesJeho tragická smrť len potvrdila a u ter bol v umeleckom zenite s vojej čin - mocnila vinu t ých, ktor! boli zodpovedn!
nosti, ktorá zatieňovala vtedajšiu českú za t o, že osobnosť takéto svetového for 'f ilharmóniu a samotnému Nedbalovi bol mátu nebola na prospech náš ho hudobBeethoven veľmi bl!zky. Pre mňa to b oli n ého umenia využitá v takej form e. a
nezabud nuteľné zážitky, ba aj vyvrchole - by si bola zaslúžila. A dnes po up lynut!
nie môjho členstva v tomto orchestri, štyridsiatich rokov moja spomienka na
keďže · som mohol hrať prvú fia utu v De-. Oskara Nedbala, veľkého umelca a dobvia tej s ymfónl!, Dirigen t, fyzick y v naj - rého človeka nevybled la a má, žiaľ, s tá !c
lepších rokoch, sám seba takpovediac veľmi-v eľm i elegický ráz.
prekonáva! v radostd z d{)konalého muzi·
Bedi'ich D obrodinský

.Výsledky
súťaže
Správa umenia Ministerst va kultúry
SSR v sp olupráci so Zväzom slovenskÝch skladateľov, čs. rozh Lasom, čs.
televíziou a Supraphonom, n. p. závod
v Brat islave, vypísala vere j nú s ú ťaž pri
príležit-osti 25. výro čia osloboden ia ČSSH
Sovietskou armádou v hu dobnej oblasti.
časť súťaže sa zamerala na hodnotenie
in terpre tačných výkonov, kt oré sa uskutočni li na základe v lastne j
iniciat ívy
u melcov, resp. kolektívov v čase od
4. aprí la do 28. októbra t. r . Umelecké
výkony hodnotila porota, k t·orú vyme noval-o Ministerstvo kult úry SSR na návrh Zväzu slovenských sk l ad ateľov.
Predsedom poroty bol prof. dr. Juraj
I-laluzic ký a č l enovi a : náro dná u melkyňa Mária K išoňová - Hubo v á, dr, Vladimír
· čížik a Miloš Ju rkovič.
Prém ie sa udelili v dv-och kategóriách :
I. ka tegór ia : sólisti a komorné telesá,
II. kategória : orchest·r álne a zborové te lesá. Správa u menia MK SS!l na uávrh
poroty t·ozhodla udeliť· prémie. ta~to: ,

SUPRAPHON, hudobné

le;ez~!~ ľ~f znatej~~t~ns~~n1~iele~~;;~ľ~~ ~~~~~

ko bádzať cez palubu, pretože i keď účasť
významného člena činoherného súboru Novej
scény v t e jto inscenácii nesplnila očakávania
v konfrontácii so spevoherným súborom, he...
r ecky v menšej miere vybaveným, rukolapne
sa d okázala dávno objavená pravda, že muzikál ako hudobno-zábavný žáner sa síce stal
rovnocenným partnerom ostatným klasickým
d ivadelným útvarom, lenže jeho umelecky
dokon alá interpretácia si vyžaduje viac a
všes trannejší talent a že muzikálová produkcia natrvalo nevystačí s požičiavaním umelcov hovoreného divadla. Muller síce nedokázal, že je univerzálny talen t, ale poriadn e
rozvlril hladinu nebezpečne ustálených vôd
s petrifikovanými stupnicami hodnôt a hod·
n ostí, takže ú č ink ujúc i mali čo robiť, aby ich
vlny nepohltili. Jediná, ktorá ,. vystúpiLa z
t ýchto vin a ·zaspievala svoju utešenú pieseň''
- aby som použila Zorbove slová - a reprezen tuje tým naj väčš! klad nového experimen tu tohto divadla, bola Hort ense Gizely Vec..,
!ovej, ktorá inšpirovaná svojím partnerom,
v nebývalej miere dokázala svoj boh atý he·
r ecký f ond, svoje jemné charakterizačné umenie, svoj ženský šarm a vkus, svoj vrúcny
ľudský humor spojený s pohybovou kultúrou
a výborným hlasom.
Divadlo je aj preto také živé umenie, lébo
sa v ň om stret áva jú rozdľelne talenty, náhl'ady, tem perament a vkus, vzdelánie i obe"'
tavosť, bez k torých si divadelnú tvorbu preds t aviť nemožno. Lenže umeleckú produkciu
- dokonalú a bez kazov si nemožno predstav i ť ani bez toho, aby sa pri nej s tretli kon·
ge niá lni tvorcovia libretista, básnik, hudobník,. L'ežisér, choreog raf a scénograf, Nová

scéna má výborne zahratú skupinu. na čele s
choreografom a reži sérom, lenže aj smu.tntí.
minulost', ke ď sa márne bránila ,proti ničeniu
základov tejto divadelnej fat·my, pre ktorú
pod nes dorast neškolia. Spevoherný szíbor No vej :;cény ostat ne aj prešovský, ak ne·
~p o menie m operetnú produkc:il.L bystrickej a
koštd:ej opery je preto nútený vlastne
vždy experimentovať, najmä odkedy iltscenuje t;t:tsic:uly . Pol<usy s pož i čaným i he1:cami z
či noh it!r sa nevydaríli vždy,· ale zostane zás luhou tohto divadla, že s takým opravdivým
zá palom zotrváva v snahe podľa s vojich možností zdok onaľ ov ať hudobno-zábavrtý žáner a
d ov iesť ho umelecky na úroveň, ktor\l už neraz seriózne akceptovali ako rovnocennú os tatným divadelným žánrom. Nepr !liepam n áplasť, ke ď poviem. že napriek vše tkým vý·
hradám je táto inscenácia kladným prínosom,
pretože u ve domiť si chyby možno len na konkrétnom výsledku, a t o už znamená krok d opredu na tŕnistej ceste tohto žánru.
GIZELA MACU GOV Á

vydavateľstvo

BRATISLAVA

Na Vianoce darujte gramofónovú platňu!
FLAUTOVY RECITÁL MILO~A JURKOVIČA. Klavít·: H. Gáfforová, gital'ii M. Zelenka (Bach, Hu mmel, Ibert, Parík, Poulenc) .
Kčs 36,EDMtJND PASCHA (1714-1772): VIANOČNÁ OMŠA - KOLEDY. O. Mala chovský, J. Raninec, S. Nosáľ, Praž·s kí madrigal}sti, dir. M. Venhoda.
Kčs 36,0PERN'Y RECITÁL ANDREJA KUCHARSK~HO
K č s 36,0PERN? RECITÁL NÁR. UMELKYNE MARGITY ČESANYIOVEJ
Kčs 36,50 ROKOV OPERY SND. Dvojplatňový album s nahrávkami popred ných predstaviteľov slovenskej opernej scény.
Kčs 56,BETLEHEMCI. V ianoč ná spevohra. Hud ba a t ext: T. Andrašovan '(podl'a l'u dove;j tradície). - VIANOCE NA HORÁCH. Hudobný obr az.
Kčs 36,0PERNY RECITÁL NÁR. UMELKYNE MÁRIE KISONOVEJ-HUBOVEJ
K<:s 36,D~eRKA A MAŤ. Výber zo slovenskej poézie. Hudba I. Bázlik
Kčs 28,ZAPLATA. Hudobná ro zprávka pre ve ľkých l malých. Hudba: L. Gerhard t
!ex t : T. Janovic.
Kčs 28,_:
SŤASTN:l!: A VESEL~. Melódie pre vianočnú pohodu. Známe v ianočné a zimné
pie_sne Z? z a hr anične.J a našej tvorby interpretujú Laiférová, Ličko, Hubinska, Las1ca, PAVOX, detský zbor a s láčiko vý orchester b rnenského rozhlasu.
Kčs 44,SNIVAJTE S NAMI. Evergreeny. Veľký sláčikový orchester dk.iguje V~eroslav
M~~

~s~-

SUPRAPHON -

~~~~~.~~~[,~~!~ľ,.~:k. v: · ~ Symlonjcl<.áJed.·al<ela

,operete. Chceli vôbec tentor·a z na Novej scé·
ne inscenovať musica!?

I. k ategória : sólisti &: komorn·~ telé•
s á:
l. cen u rozdeliť : Ladislav SLOVÁK ' za
predve denie s k ladby Hommáge a'Beethoven od J. Cikkera; SLOVENSKf: KVARTETO za predvedenie S l äčik ového k varte tu od L. Burlasa.
2. cenu rozdeliť: Rud·olf MACUDZ!N.o
SKI za predvede nie Klavírneho koncer tu op. 40 od D. Kardoš.a v Brat islave a
v Prahe; Klára HAVLIKOVÁ za pre dvá dzanie slovenskej k lavírnej tvorby do ma
i v zahra n i č í.
3. cenu rozdeli ť: Michal KA RIN za
k oncer tnú činnosť; dr. Ferdinand KLINDA za koncertnú č innosť ; Nina HAZUCHOVÁ za koncertnú č in n o sť .
IL kategória: orchestrálne a zborov é
te lesá:
l . cenu roz deliť : ORCHESTER SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE .za predvedenie Kaprovej VII. symfón ie na Pražskej
.jari a ďa lš i u angažovanú koncertnú čin
no s ť ; ZBOR SLOVENSKEJ FILHARMÚ.o
NIE za predvedenie kantát y O. Feren "'
czyho: Hviezda severu.
2, cena: SLOVE NSKY KOMORN'Y ORCHESTER .za úspešnú koncertnú činnosť
doma i v zahraničí.
3. cena: STÁTNA FILHARMóNIA KOšiCE za úspešnú kon certnú č i nnosť doma i v zahť.aničl.

BRATISLA VA

18,35 slovenskí a Českí sólisti ZB"'
hra jú d iela Quantza, Bacha, Haydna,
Mozarta, Vejvanovského, 25. XII. o
~ & , :• l 9,0Q Slovenský komorný orcheSter uve".
die - Alb inon iho, Galupr5!ho, ' Bendu, V!..o
valdiho, 26. XII. o 12,05 sl môžet e
vypočuť p'l:edkJ.asickú hudbu v podaní
Slovenských komorných súborov. 31.
XII. o' 16,00 SKO uvedie Con cerla g ros sa barokových majstrov a v ten deň
večer o 23,00 4 ročné obdobia A. Vival diho.
Mon t everdiho Orfeus - 30. XII. o 20,00.
Slovenské a české hudobné um eni e
Priazn ivcom operného umenia sme
. bude zastúpené v programoch konprip ravili na III. prog rame 20. XII. o
certmi - 23. XII. o 14,05 z tvorby
16,30 Ne de ľný operný koncert z opieL'
J. Malovca, I. Zeljenku, J. Posp!ši!a,
G. Bizeta, 22. XII. Scé ny z opery Noc
v t e n istý deň večer o 22,00 komornou
tvorbou L. Hol-oubka, J. Suka, M. Vipred Vianocami N. Rimského-Korsakoleca; 27. XII. o 10,00 zbormi I. Hru va, 22. XII. o 20,10 Scény z opieL'
šovského a Z. Mikuiu ; 30. XII. o 14,05
S. Prokofieva, 24. XII. o 10,00 túboo;tné
v P.op orudňa jšom koncerte odzne jú
scény z opier G. Pucciniho, 25. XII.
skladby D. Kardoša, O. Ferenczyho, A.
o 9,45 Scény z opery. B. Smetanu HuOčen áša, v ten istý deň večer o 22,00
k omorné die la R. Bergera, J. Pospfš ila,
bi čka, 26. XII. o 12,50 Výňatky z opier
J . K lusáka, M. Kopelenta, T. Salvu. Na
E. Suchoňa, J. Cikkera a A. Moyzesa,
III. programe 22. XII. o 12,30 Konce r t
29. XII. o 14,00 Scény z opie r Ch. Gouzo zborovej tvorby Z. Mikulu a A. Oče 
n oda a C. Saint-Saensa, 29. XII. o 20,10
náša, •31. XII. o 15,00 v Slovenskej ko..:
výber z opier L. Janáčka ; 31. XII.
merne j tvorbe sú zastúpen! autor i Kol·O 20,00 prierez operou G. Donizettiho
man, Ma rtin ček, Novák, Holoubek, Kowalski a iní.
Don Pasquale a n a národnom progra me 27. XII. o 14,05 Scény z opier č a 
V p rogramoch budúceho dvo jtýždnia
je v značnej miere venovaná pozorrostrelec Cl. M. Webera a Medovnlková
no sť i s tarej hudbe. Všetky programy
chalúpka E. Humperdincka.
toht o žánru sú zostav.e n é z kvalitných
V reci tálových pt·og ramo ch môžet e
· nahr<ávok domácich i popr.e dných za hran ič ných umelcov a súborov. 22. XII.
p očuť Klá ru Havl!kovú 25. XII. o
o 14,05 zahraničné súbory zahrajú
18,35 a Ferdinanda Kli·n du 26. XII. o
skladby Vivaldiho, Bacha, Händla, Sam18,35• .
martlniho, 26. XII. o 20,10 Slovenský
komorný orcheste r
pod
vedením
Závet• eč n ý koncert cyklu BeethoveB. Warchala uvedie diela Vivaldiho,
nových symfónií vysiela me pr iamym
Core!llho, Manfredin iho, Bacha, Tor elpr enosom z koncertnej shme SF
liho, ·28. XII. o 15,30 zahr. madrigale20. XII. o 19,30. Odzn ie IX. sym fón ia
vé s úbory prednesú rene sančnú hudbu.
d mol dielo 135. so sólistami M. László,
V ten istý d eň veče r o 20,00 naši
umelci sa pr edstavia v skladbách Scarr:. Bar lcovou, J . Z áhrad n lčkom. Z.
lattiho, Händla, Zacha, Mozarta, Tele Kroupom. Spo luú činkovať bud e Spemanna, Dušeka; 29. XII. o 14,05 do Povácky zbor SF a Symfonický orchester
poľudňajš ieho koncertu sme zar·a dili
čs. rozhlasu pod taktovkou dr . Ľu do 
koncerty Dittersdorfa, J a.cchiniho, Bavita t:lajtera.
-č ·
cha, Mozarta . Na III. pr<lgrame 24. XII.
O

c- s ro zhlas'uv8r·at., sla·ve
•

,

zo svojich hudobno - slovných p rogramov u pozorňuje na cyklus Ako žili a
tv-orili, v rámci ktorého 21. XII. 15,45
môžete si vypočuť priere z živo tom a
dielom R. M. Glier.a a 28. XII. o 15,45
Cl. Debussyho. 21. XII. o 21,00 pozývame na P.o sedenie pri hudbe F. Chopina a 31. XII. o 16,00 na Posedenie
pri vážne j hudbe s čl enkou DPOH Em!liou Vašár yovou. Priateľov starej hud i:>y upozorňuj eme na relác,i u s názvom
Orfeus baroka A. Corelli vysielanú 26.
XII. o 9,00 a na prierez operou Cl.

Rokovala
Slovenská
hudobná rada .
Na svojom riadnom 6. zasadnutí
prerokovala Slovenská hudobná
r ada niekoľko závažných otázok
slovenského hudobného života.
Oboznámila sa so sp rávou hudobného oddelenia MK SSR o stave
prlprav k 50. výročiu KSČ, prediskutovala návrh na u skutočne 
nie speváckej súťaže M. Schneidera-Trnavského, ktorá by sa m ala
uskutočniť dvojročne v druhej polovici mája v skladaterovom rodisku Trnave. Ďalej schválila návrh na poskytovanie finan č nej
podpory mladým talentom v hudobnej oblasti, vzala na vedomie
správu o konce.pcii J.w ncertného
života na Slovensku, správy o stave príp~;av nového slovens kého hudobného vydavateľstva OPUS a
stave prlprav Bratislavských h udobných slávnosti, Bratislavskej
lýry ako aj osláv 90. výro čia narodenia Bélu Bartóka na Slovensku. Vzhľadom na závažnosť spomínaných akcií Hudobný život sa
k nim vráti začlat i<Om roku 1!171
v samostatn ých materiáloch.
-r-
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ZILINA
3.-6. decembra 1970
Druhú časť prehliadky slovenskej
t vorby "Jeseň 70'' - 4 koncertl'j.é po:
d ujatia usporiadal Zväz s lovenských
skl a dateľov v spolupráci s Domom odboro v v dňoch 3.-6. decembra v Žilin e. Ná p lň prehliad ky bo la žánrovým dop lnením t rnavske j č asti akcie, pri čom
d ramaturgia prihliadala k možnostiam
a vyspe lost i žilinského obecenst va. Nemôzeme totiž tvrdiť, že by žilinské koncert y boli zostavené výlučne z najnovšej slovenskej tvorby, ako sa azda mohlo o č akávať. Tak napr. na otváracom orchestrálnom koncerte odznelo niekoľko
s kl adieb, ktoré tvoria už kmeňový zákl a d klenotnice symfonickej tvorby.
Prakticky na každom podujatí žilin ske j prehliadky sa či astočne podieľal na
n áplni programu niektorý domáci súbor
(1. v ečer Orchester mesta Žiliny, na
zborovom koncerte pol programu vyplnil Miešaný zbor mesta Žiliny, na kon cer te populárne j hudby spo l u úč i nkova l a
Sláčilwvá sl:upina žilinského konzervatória, kt orá vystúpi la a j na záverečnom
matiné tvorby pr e det i a miádež).
K naj väčšim a príjemným prekvapenia m akcie patriľ výkon Orchestra mesta Žiliny, ktorý pod taktovkou M. Urbana otváral celovečerným koncertom
preh liadku. Voč i úr·ovni s akou vystúpilo tot o teleso pr.e d dvoma r ·o kmi v

rámci Dn! slovens•k ého koncertného
umenia, zaznamenalo potešiteľný krok
v svojom umeleckom vývine. Podstatne
stúpla technická úroveň všetkých nástrojových skupin: s láčiky majú svietivý, u šľachtilý, sýty a homogénny zvuk,
dychové nástroje svojím ladením i vyrovnanými harmóniami dosahovali čas 
to obdivuhodnú vyspelosť. Dirigentova
koncepcia bol a presve d č ivá, plnokrvná,
orchestrálny s prievod sólistov citlivý a
zvukovo vyvážený.
Orche ste r interpretova l zo st arše j
tvorby úvodom nomancu zo suity Dolu
Váhom od A. Moyzesa a na záver Ferenczyho Hurbanovskú na úrovn!, za akú
sa nemusi ha n b i ť a ni profes ioná lny orchester.
Hatríkovo Concerto grosso facile pre
husle (J. Martin ča ), če lo (J. Mehli) , kluvír (E. Uhliarová) a sláčikový orche ste1·
reprezentuje svo,jlm inš tru ktívnym za meran!m (a v závislosti na t om i znížením technických nárokov koncertujúcich nás troj ov) j edno z diel Ol'ientuj úcich sa na hudbu starších epoch. Je to
dielo inv en čn e svieže, výrazove zhustené, jedine kóda zäveru zdá sa byť "prekotne" u ko nče n i\ . Martinčekova Rapsódia pre klavír a orchester (sólo D. Dubenová) vzn ikla prepracovaním pôvod nej ver zie z r. 1955. Jť! to dielo technicky d osť n áro čné, sólist icky vďačné,
š týlovo pomerne konzervatívne orientované. Dubenovej výkon sa vyznačova l
prevahou virtuozity nad hlbším vniknutim do obsahovej int imity diela.
Grešäkovo Pastorále pre hoboj (A. Dírerová) a anglický roh ( Š. Sklenka Košice) vzniklo využitím princlpu voľ
nej dodekafónie. Zásluhou vynikajúcich
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dobnom živote a zrejme je potrebné
podrobnejšie zhodnotiť prácu, · ktorú za
posledné roky vykonali, pravda na inom
mieste. Ťažko sa zmi·eňo vať o všetkých
dielach - snáď iba toľko: zdá sa, že
sa v strednej gene~äcii vykrištalizovalo
niekoľko smerovani. K jednému môžeme
zaradiť mená Paríka, Sixtu, Pospíšila,
•ktor! majú amblcie experimentovať a
riešiť veci s kôr v obl·a sti formy, intervalových vzťahov a pod. Na dľuhej strane stoja skladatelia t ypu Hatríka a Salvu, tažiaci skôr· z pr irodzeného a ďal ej
kultivovaného muzikantstva - i keď i
medzi týmito dvoma je veľmi veľa odlišnosti. Ha trík je skôr f i l o z of u .i úci experimentátor s ľudským slovom,
Salva vo svojom Koncerte pre violončelo a komorný orchester nezaprie obrov'skú invenonú vý bušnosť, vzťah k far bám a neobvyklým nástrojovým kombináciám, je tvorcom bez zábran, píše
to, čo cit! - je muzikantom . . . Medzi
týmito pólmi . s·bojf trochu osamotene
Roman Berger - vo svojich Konvergenciach pre violu sólo II. Rovnako cltiaci, filozofujúci a hlboký, ako muzik antsky živý, invenčný a profesioná lny.
Žiaľ, že sa skladateľsky ozýva tak spo-

Slovenské
zázemie

v Jihlave?
Jihlavský festival vokálnej tvorby, urzoorovému spevu, stal sa až po
jeho tohoročný XIII. ročník vždy dobrou príležitosťou aj pre s lovenské amat érske spevácke zbory (ak si odmyslime
dávnejšie účinkovan i e vtedajšieho Speváckeho zboru SF). Žiaľ, doma - vzhľa
dom na nedostatočné pochopenie - sa
n emôžeme pochváliť takou tradlciou, aká
sa vytvorila v J ihlave. U nás sa zborovo-spevácke festivaly konajú sporadicky. Napr. od r. 1959 bol celoslovenský
festival až v r. 1966 v Bratislave, potom až v r. 1970 v Ziline. A to len zásluhou pochopenia Osvetového ústavu v
Bratislave. hoci by sa takého podujatia
mali ujať viaceré umelecké inštitúcie.
freto Jihlavský festival vokálnej tvorby sa sta l pre pracovníkov zborového
spevu i pre účink uj úce slovenské zborové te lesá prlležitosťou, kde možno porovnávať a hl'a d ať kontinuitu zborového
hnutia v ce loštátnom pohľade. Najmä
interpretačn é a dramat urgické hľadiska
sa stali osožnými v porovnaní s českýčený

·rad icky - každý jeho vklad je ob.1a,
vom.
3. XII. 1970 - posledný trnavs ký koncert bol venovaný s tredne j a staršej
generácl!. Zmieňujem sa o druhéj polovici koncertu, z ktorej upozornil na
seba neustále rastúc! a invenčne sUile
nový Ladislav .Burlas výbornou Hudbou
pre sl áčikové kvat'teto. Introvertnosť,
neobvyklli · for mová výstavba, rytmická
č l en i tosť. f ragme nt árnosť, priam úSeč
nosť nápadov a napokon vyústenie v
neobvyklom závere výbušnej sily ... Ferenczyho 4 sonety zo Shakespeara svedč ia nielen o e legantnosti a Intelekt uálnosti sk la dateľa . al e i o jeho inve nč 
nost l - mimochodom, sonety boli zodpovedne a s o z m y s l o m p r e k om or n é c! t e n i e našt udované J. Martvoliom. IL sl áčikové kvarteto A. Moyze sa, op. 66 je hudbou vychádzajúcou nie len z veľkej tvorivej skúsenosti sklad ateľa, ale je t o sú č asne citová výpoveď
veľke.j hlbky, pričom autor prihliad a aj
na posluchf1čske zázemie. Dielo bolo
prijaté s ve ľkým ohJ.asom, už aj pre
pochopenie toho, že autor nezabúda na
"svojho" posluchá č a a počíta s ním.
Térézia Ursínyová

mi, resp. inými
mi.

zahraničnými

účastník 

Slovenské zborové telesá si 'všilk zachovali - a sú charakteristické - osobitým inter;p retačným špecifikom, ktoré
spočíva najmä v zborovom zvuku a vo
výrazovej stränke. Takýto pohľad sme si
odniesli l z tohoročného festiva lu, ktorý
bol v dňoch 20. - 22. novembr41 t. · r.
I keď účinkovalo viac teJi.es (o nich
len stručne), imi·e nime sa najmä o našich slovenských účas:tn!koch.
V prvý deň festiv alu ( 20. XI.) ucmkoval prol'esi-onálny Pražský mužský
zbor s vynikajúcim a suverénnym dirigentom Miroslavom Košlerom. Tento
zbor interp.retoval a j víťazné skLadby
tvorivej súťaž e tohoročného fest ivalu,
ktorá bola zameraná na mužskú zborovú
literatúru. Zvíťazili skladby Jaromíra
Podešvu Lunárni diptych a Ego, sapientla Ivany Loudovej.
Zbor však pripravil prekrásny zážitok
uvedením moderny, a to zborov Poulanca,
Milhauda, Kodálya, Hindemitha,
Schonber ga, a na jmä pre kr ásneho Brittena (The Ballad of Little Musgrave and
Lady Barnard). I keď zbor podá vynikajúci výk-on. jednako u profesionálneho
telesa sú neobvyklé niektoré nepresnosti v nástupoch, resp. č iastočnú hlasovú
nevyrovnanosť. Ale pri programe, ktorý
môže byť vzorom pre mnohé telesá, tre ba si vysoko cen i ť programový zámer
a veľkú anga žova nosť dirigenta a zbon :
pri interprE'tá cii hudby 20 storočia .
Príjem ný, detský a pri tom mod erný

v poníman! a zvuku sa pr edstavil Det-

výkonov sólistov, ale i šťastnej invencie skladateľa pa-tt·ilo k najmodernejšie
orientovaným dielam tohto konc.e rtu.
V Kowalského tiež inštru·j{tfvne zame·ranom Concertine pre husle a orchester
obdivo va li sme suve ľ énny výkon Jindricha Pazderu, poslu c háča 3. ročníka tamojšieho konzervat ória.
Druhým domácim súborom bol Miešaný zbor mesta Žiliny, ktorý pod vedením A. Källaya našt udoval v krátkom
termíne technicky a na jmä intonačne
ve ľm i n á roč n é zbor y slovenských autorov. Tie to nepriaznivé moment y zosil ňova l a ešte n e skú sen osť spevákov pri
interpret á cii t akýcht o diel, čo sa nutne muselo prej a vi ť z'!j v úrovni naštudo vania. Po strán ke dr amaturgickej pokladáme tento koncert za najvyd~ene j 
šie podujatie žilinskej pr·ehliadky. Z jeho priebehu mohli sme vypozorovať niekoľko štýlových orientácií slovenských
skladat e ľov. Niektorým skladateľom slúži ako východisko ľudová tvorba i pri
spracovávaní umelých básnických textov
(Mll<ula, č iasto čne Zemanovský). Zhod ou okolnosti Hatríkovu ,.dielňu" i v
zbqrovej t vorbe reprezentovala dielo,
ktoré nes ie znaky ur č i tej snahy po syntéze niektorých predrenesanč ných štýlových znakov s mod erne jšími výrazovými prostriedkam i. Iná č pre naturel
s kla-dateľa
je prízn a čn ý výber text u
(Annabel Lee od E. A. Poa) a jeho
citlivé int ímne spracovanie. Podobnú
charakteristiku, pravda s inými individuálnymi črtami a odlišným r iešením
s t avby (vyplývajúcim z literárnej pre dlohy) možno aplikovať na zbor Ivana
Hrušovského Čakanie. Moderná sadzba,
snaha po koncentrovanosti a stručnosti
výrazu charakterizovala 2 uká~ky z cyklu Zvony od Ladislava Burlasa.
V druhej polovici večera vystúpili Slovenskí madrigalisti na čele s Ladislavom Holáskom a pr.e dvied li temer výlu č ne tvorbu, ktorú svoj ou umeleckou
.. vysp·e losťoo · a tť! chnický:rni možmosťami ·
in špirovali. Priam Rlasickou strobOS<ťou ,
sús t r e deno sťou a archaizuj úcimi tendenciami vy7ln ačovali sa znamenité 4 motetá na staré latinské texty op. 53 od
J. Zimmera. Výrazová orient áci·a Ivana
Hru.'íovského v 3. madrigalových impresiách nesie znaky, snahy a čiasto(mé
osvojenie si avantgardných zvukových
postupov. Prvoradým vodítkom autora
'je zvýrazne nie obsahu textu a vystihjeho najjemnejších odtienkov
n ut ie
adekvátnym diferencovaním zvukovo-fare bných prostriedkov.
Avantgardné tendencie slovenskej vokálnej tvorby charakterizoval-i najmä
dve posledné diela - Koncert pre klarim~t (K. Klocáií), recitátora (zasl. um.
L. Ch udík) a bicie nástroje (Z. Hevessy)
od Tadeáša Salvu, dielo spontánnej invencie, zvukovej a .rytmickej vy·naliezavos ti. (Za menej šťastný pokladáme
vlasti-iý tex t au tora.)
Víťaz nou s kladbou žilinske j prehliadky boli nesporne Hry od Ilju Zeljenku,
ktoré po uvede n! nu Smolenick ých seminároch a po ve ľký ch úspechoch v za hra n ičí do č ka l i sa i slovenskej pódiovej prem iéry. Pomerne rozsiahle dielo, popr i je d i nečn om nápade skladat eľa vy hnúť sa pojmové mu významu slov,
s u rči tý mi znakmi hudobného divadla.
zaujme posl ucháč a účinným s triedaním
kon trastov zvukových. pohybových i v
priestorovom
rozmiestnení spevákov.
Zeljenka má mimoriadne vyvinutý cit
pre no~nosť stavby. 1-/ie. dokedy môže
určité prvky 'opakovať, 'vie na pravom
rriieste vsu núť moment prekvapenia.
Spevákov využíva nielen k vokálnemu
prednesu, ale aktlvne vyludzujú aj zvu-

ský rozhlasový zbor DK VŽKG z Ostravy so skromným a sympat ickým zbaľ 
majst r om · Jaromírom Richterom. Preds tavil sa s ukážkami zo starej t vorby,
ale i s ukážkou Vodňanského a Beethovena a najmä pôsobivo interpretoval súčasnú tvorbu (Lukáš, Hurnfk, Vogel, SaJich, Tučapský, Serna tík) a nášho Ze manovského. Zožal naozaj zaslúžený
úspech.
štátny akademický ruský spevácky
zbor so zbormajstrom nár. umelcom
A. Svešnikovom podal vynikajúci výkon,
na aký sme si už zvykli. I nte.rpretov.al
v podstate tzv. "bratislavský"' program,
o k t orom sa už informovalo.
Dve ama térske telesá z kategórie dospelých boli zo Slovenska. I keď ich . nevhodné začlenenie na predpoludnie 22.
XI. tnohlo na ruš i ť ·vážnosť koncertnej
atmosféry, nesta lo sa tak. Oba zbory
obecenstvo prija lo spontánne. Miešaný
zbor Konzervatória v Bratislave s dirigent om pr.of. I. Križanom získa l významný úspech. Spontánnosť, muziclro,vanie, vysoká kultivovanosť prejavu a
pritom náro č ná dramaturgia sl vydobyli
uznanie. Obz v lášť pozoruhodne sa prejavil prof. Križan · ako dirigent. Zbor
zaujal t iež svo,jím repertoárom. Uviedol
zo s taršej tvorby zbory Gallusa Ecce
quomodo meritur, ďalej Trnavského Domine non sum dignus, yýznamný zbor
M. Moyzesa Korunovanie. Avšak upor ornil najmä in te rpretáciou Menottiho
\•íad r igalu a Pou lancovým Tanebrae
·aclil e sun t . N a jvä č ši úspech - čo u nás
•1c býva vždy zvykom - získal m<ider.
ne post aven ý cyklus M. Koi'ínk.a, z kto-

ky na prlmitťvnych bic1ch nästrojooll
(detské hrká1ky, zvončeky), spievajú l
udier a,jú v pohybe rozličné zvuky, pričom znamenite· zabávajú obecenstvo.
často vystupujú ako sólisti. V tejto
súvislosti žiada sa zv lášť vyzdvihnúť
výkon hlavného ,.hrá č a" na bicie P. Blahu.
Z hl'adiska ná vštevnos t i najvydarene jšfm podujatím prehliadky bol koncert pop music, na ktorom, pochopite ľ
ne, odznelo najviac na j čerstvejš ích skla dieb. V podaní Tanečné ho orchestra bratislavského rozhlasu zosilneného o sláč ikovú skupinu Konzervatória Žilina
(žiaľ, k početne,j dychovej skupine or chestra predsa len prislabej ), Sex teta
Juraja Velčovského, . vokálnej skupiny
RT VOX a radu slovenských spevákov
populárnej hudby. pod taktovkou Mi:.
roslava Broža odzne lo vyše 20 pôvocinýeh slo venských sk ladieb. Po.pri vyspelých, rutinovaných aj invenčne potentných skladbách, neraz inštrumentač..;
ná zručnosť kompenzovala absenciu ná padu, rad pesniči ek zaehránil vtipný
t·ex't, alebo speváková kvalitná int e.rpretácia. Skoda, že necitlivé zosilňo vanie
ampliónov zabíjalo najmä priskromné
obsadenie sláčikovej skupiny, často prekrývalo spevákov a nútilo ich k násilnému forslrov.an iu tónu.
Nedeľn ý

koncert inštr-uktívnej tvorby
chvályhodné úsilie radu
sk ladateľov o vytvorenie domácej tra díci€ mládežntekej tvorby. l v tomt~
žánri kryštalizuje sa nieko ľko tendencií. Z radov starších skJ.adateľov sa
M. Vilec orientuje na folkÍór v duchu
Bartók<>vho .odkazu, Kowal~k.ého inven· ·
ci.a sleduje viac inštruktivne ciele.
Tvorbu · pre akordeón reprezentoval .v
Žiline jedine S. · Stračina. O oboznámenie .malého interpreta s .novšími zvuko•
.vými v..ý·bo;im!. .snaží .sa,. :možno . pr.e. -po.s!ucháča r:šu t1:Óchu pr~cičlišne; Miloš
Ko.rínek.
doku~nto v.al

. V .zborovej tvorbe pre deti (Detský
zbor čs. ro2<hlasu v Bratislave pod t aktovkou O. Francisciho, kl.avír T. Horáko·
vá) orientuje sa rad sklad-ateľov na
nevyčer.p ateľ.nú
studnicu folklórneho
prejavu. ktorý každý obohacuje svojimi
Individuálnymi črtami. K najúspešnejším skladbá'm tohto žánru patrili Fe·
rene2yho zbory, výber z Očenášových
Rozletov, skladby Andrašovanqve a Suchoňove.

Z celkového priebehu žilinskej prehliadky jasne vyplynulo, že po Koši·
ciach dozreli podmienky na postupnú
poofesiona!izáciu symf"Dlliekého-ťtrches
tra v tomto meste, ako podkladu pre
zintenzívnenie hudobného života. Existencia jedného z 3 slovenských konzervatórií v Žiline je tým najlepším prisľubom riešenia personálneho obsadenia
tuna jšieho symfonického orchestra. žilina, v súčasnosti tretie najväčšie slovenské mesto, 'm esto s vyspelým I>rie myslom, s početným obyvateľstvom, u
ktorého dokážu osvetov!
pracovmc1
(kultúrnici 'z Domu odl;lorov. ktorým
~atrt uznanie za vydarenú návšte'vnosť)
vzbudiť dostatočný záujem, potrebuje
našu podporu pri • pre budovaní svojho'
hudobného živ·o ta. Verime, že ju (i na
základe výsledkov v rámci prehliadky
Jeseň 70) dostane!
V. Člžik

rého - a j s o,pakovaním - zaspievali
konzervatoristi zbory Loďk a a Kravata.
Dobrá interpretáci a pozna čila a j zbory
Kodálya, Hulove, Moyzesove, Suchoňove
a Šíhovského Slovenské ľudov.é piesne.
Pookriattm bola pre ·Obecenstvo skvele
zasplevaná veselá estónska pieseň v
úprav.e E. Oju.
V druhej čast! pr.pgramu účinkoval
(v Ji:hlav.e sice prvý raz, ale u nás
už známy) spevácky zbor Technik z Bra
tislavy. Dirigoval ·ho Vl.adimir Slujka,
odmenený za, zásluhy o rozvoj zboro
vého spevu na Slov·e nsku. Zbor mal ťaž 
šiu úlohu: predviesť ukážky od staršej
zborovej slovenskej tvorby až po diela
súčasné. Ako vidieť, ·úloha náročná, pretože vyžaduje, aby zbor v 40-minúto vom programe mohol preoriento vať aj
štýlovo. Prirodzene, že najviac upozor:
nila na seba súčasná slovenská zborová
tvorba (Mikula, ' Zeljenka, Zemanovský,
Fr-ancisci), kde obzvlášť suverénne bol
inter pretovaný Ferenczyho Verbunk v
úpr.ave p7e . m iešaný zbor.
4
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Stručná
skutočne

zmienka o dramat urgii: je
treba veľmi pozorne vyb e ra ť
ukážky i z nl}šej staršej ,,obrode nE>ckP. j"
tvorby, · pretože mnohé, najmä v kon frontácll so súčasnou tvorbou, sa stáva
prežitkom. (To najmä na adresu mnohých speváckych zbor.ov na vidieku.)
Zbor podal s poľahl ivý a vyrovnaný vý kon, v zvuku, Intonácii. agogike. Spoľah
livo ho viedol dirigent Vladimír Slujka,
i keď si mysllme, že v zbore je ešte viac
rezerv, najmä čo sa týka výrazovej
st1'ánky.
Anton Krištof
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