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Sesfdesiatka Andreja Očenáša • Gramoplatne z domova i zahraničia 
Zo zahraničnej tlače • Berlínska pocta Beethovenovi • 

No úvod do roku 1971 
Stojíme na prahu rolcu 1971 a začíname vydávať tretí roč

ník Hudobného života. 'l'ak, ako sa lcaždú zamýšta nad svojou 
prácou, i my v redakcii . uvažujeme, ako ďalej. Listuje~e v . do
terajších dvoch ročníkoch a hodnotíme svoju pr á,cu. Zve1·ejnené 
materiály vidíme s odstupom času skúsenejšími, obohatenejšími 
očami. Konštatujeme, že uplynulé obdobie, začiatočnícke prvé 
dva ročníky nášho časopisu, nebolo T.ahkým obdobím. Vyrov
návali sme sa s novými faktami nášho politického i kultúrneho 
života, usilovali sme sa zodpovedne odzrkadľovať na našich 
stránkach potreby a problémy prežívanej doby. Domnievam e 
sa, že v mnohom sa. nám podarilo vyhmatať problémy nášho 
hu dobného života, no ~účasne sme si vedomí, že nás čaká ešte 
veľa práce. Do t1·etieho rôčníka vstupujeme teda s novými 
predsavzatiami. novými plánm·i. M edzi naše n ajzávažnejšie úlo
hy bude patr·iť 50. výročie založeni a Komttnist'iekej stranu Ces
koslovenska, ktoré nám poskytuje nejednu príležitosť na zamys
lenie sa o doterajších číslach nášho hudobného umenia. V tejto 
dobe chceme z·výšit pozornosť slovenskej tv orbe a slovenslcým 
umelcom, budeme zverejňovať materj.ály, ktoré budú čo naj 
širšie zachytávať náš hudobný život v celktt i ,v jednotlivost"íach. 
Je len p1·irodzené, že sa budeme usilovat o sústavné skvalit1lo· 
vanie čaS01Jisu a je pravdepodobné. že ešte .?) priebehu prvého 
polroka dôjtle k podstatnému rozši·rent·u éa.sopisu, abu sp!?lal 
všetky kritéria moderných novín. 

Pravda, k dobrej práci potrebujeme aj dobrých spolupra
covníkov. Veríme, že naši čitatelia sa stanú našimi spolupracev
níkrni. Veď. leto i.ný by sa m al stat pravi delným odberateľom; 
Httdobného života. ak nie profesjonálni lmdobníci a hudobm 
pedagógovia. Bolí nás, ak z častt. na čas dosta.neme la1con:ickú 
správu, ?e napr. I~udová škola umenia . . . odhlasuje odbe1· ča
sopisu.. Bez zdô·vodnenia. Chápeme, že na to majú práv o. ate 
predsa mdi by sme poznali príčiny takýcht o rozhodnu tí, p?'eto
že pC! vzájomnej v~mene l !á ,.OJ'<JV možno b y s.;. j edna alebo dru.· 
há strana presvedl'i la a zmenila s·voj názor a ·mohli bu sme 
nájsť novú cestu k čitateľovi. Vvedom·ujeme si, že ešte stále 
nám. ch1fba väčší a systematickejší kontakt s našimi. čitateľnú. 
H1tdob1tý ži.v ot stojí. k dispozicii pre riešenie všetlcúch aktuál
nych a dôležitých p1·oblémov nášho hudobného života a oča
káv ame. že naša hndobná verejnosť. túto možnosť využi je. 

Rok 1971 považujem e v našej p1·áci za veľmi dôležitý. Popri 
spomínanom vý zn amnom výročí našej lcomunisticlce.1 stmny 
sa budeme usilovať o zintenz·ívneni.e kontaktov s n ašimi par
tnermi v socialist ických k m jinách a prinášať pravidelné. pô
vodné články z i ch v ýznam n1]ch. hudobných udalostí. Našim cie
rom je rozši1'0·vat obzory, poskytov a( cenné inf onnácie, podnety 
na úvahy a premýšľanie. zaznamená·vat pulz nášho hudobného 
života, chceme pomáhať pri nesení or ganizátorských tíloh atď. 
Vstupujeme do noveho roku s novými ú lohami , s úsilím a ná
dejou, že preclsavzaté úlohy sa nám podarí splniť. A. Várn, 
naši čitatel·ia, v roku 1971 v mene 1·eda!cčného kolektívu i re
dakčnej rady želáme v ela osobných a p1·acovných 'ÚS"pechov 
a želanie našej dobrej, obapolne užitočnej spolupráce. 

Marián Jurík 

O HUDOBNEJ 
Vf CHOVE 

v tete m. r . bol v Stockholme usporiadaný II. semmar Medzinárodnej spo-· 
točnosti pre hudobnú výchovu (ISME ), na ktorom sa ziš lo vyše 60 hudob
ných pedagógov z 20 štátov celého sveta ( m~dzi nimi predseda ISME F. Ca
lawav - Aus trália, E. Kraus - NSR, N. FukUJ - Japonsko, E. A. Cykler 
USA ' a i.). K jeho záverom sa vraciame pre stálu aktuálnosť problémov ~ 
t ém. Niektoré z myšlienok a návrhov, ktoré odzneli na tomto seminá ra, 
iste zaujmú aj našu hudobno-pedagogickú verejnosť. 

Seminár sa ni·eso l v znamení požia
davky - prebudiť záujem spoločnosti 
o hudbu - z ktorej vyplynuli okrem 
iného nasledovné úlohy: 

- nájsť metódy a formy práce k to
mu, aby v hudobnej výchove bol zastú · 
pený každý druh hudby, 

- mladých ľudi. kt ol'f muzicírujú, za 
pojiť do akt! v neho predvádzania vážnej 
hudby, 

- hl'ad ať účinné metódy pre upla tne
nie s luchovej výchovy, pre odst ráneni!' 
amnézie, 

- dôkladnejšie využiť pomoc moder· 
ných učebných pomôcok pri š kolskej t 

mimoškolskej hudobne j výchove, 
- zo súčasného stavu vyvodiť kon

zekvencie pre výchovu učiteľov, aby 
učiteľ bol aj umelec, ale predovšetkým 
pe_dagóg. 

Na s eminári sa konštatovalo, že hu
dobná výchova , ktorá má ako vyučova - · 
ci predmet na zák ladných š kolách už 
vyše 80 rokov. vstupuje do štádia. ke
dy je nevyhnutne nutná Jej š.pecializá 
cia Dnes už nemožno hovoriť o hudob
nej výchove všeobecne. a le diferencova
ne podľa stupňa a typu školy. Keďže 
>a problémy špecif ikujú, treba Ich špe
cifikovane a dlferencovaM aj riešiť. 

Z bohatej diskusie o populárnej hud
be a jej zavedeni do škôl vyplynulo 
že je potrebné hľadať a nájsť nové me
tódy. ktoré by netra di čným pohľadom 
Prehodnotili de j iny s ve tovej hudby. 
skladateľov a ich skladby. Mládež sa 
veľmi rýchlo vyvíja, má rada inú hudbu 
ako my. Treba preskúmať súčasné me
tódy vyučovania hudobnej výchovy. pre
skúmať, či výber skladieb je pre mládež 

· dosť prlťažllvý. !!'rl prehodnocovimí skla
dieb a pri Ich novom výbere treba sta
n'óviť určitú hierarchiu hodnôt, t reba 
dať mladeži a&poň stručnú orientáciu 
o rôznych hudobných žánroch, t reba ju 
obozhámiť s určitými mode lmi j ed-not li
vých štýlov. 
- N~smiE!me zabudnúť, že · populárna 

. h\Jdba (najmä tanečná) bude medzi 
mládežou hrať dôležitú úlohu aj v bu
dúcnosti. Mládež. treba pochopiť, lebo 
ak j ej dáme najavo, že tanečná hudba 
nestojí za nič, zastrieme pred nimi opo
nu aj pred hudbou vážnou. Aj v popu
lárnej hudbe treba náj sť určitú hod
notu, mládež chce aj na t út o hudbu 
počuť seriózne kritériá, preto by s a aj 
učiteľ hudobnej výchovy mal vyznať v 
tanečnej hudbe, mal by jej pri orientá
cii a výbere hodnôt pomôcť, poradiť. 
Nesmieme preto odsudzovať to, čo sa 
nám nepáči (aj keď to určité hodnoty 
predsa len má), v čom sami nie ·sme 
dosť odbor ne fundovaní, nesmieme sa 
teda ani brániť zavádzaniu hodnotnej 
populárnej hudby do škôl. P·rie&kumy 
jasne dokazujú - najmä u žiakov l . 
ročníka - že z piesní, ktoré sa učili na 
mater skej škole, si osvojili len veľmi 
málo, zat o však ovládajú hodne pies
ní tanečných, aj keď sa Ich nikde ne
učil i a zapamätali sl ich len z rozhla
su alebo te lev!zle. 

Na výskumných pedagogických praco
viskách by sme potrebovali hudobných 
psychológov, ktorí by na základe vý
skumov dokázali vysvetliť, prečo mlá
dež zau j íma v rôznych obdobiach ·k 
tej -ktore j hud be ŕÔ7.11P ~t~novisko, rôz
ne pocity, ktorí by s kúmal i detí od 
malička a stanovili, čo sil v tom-kto-
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rom obdobi schopné vnímať, · ktori by 
p.r·eskúmalf, koľko populár-nej a . koľko 
vážnej- hudby je človek schopný den
ne prijať, či môže hudbu (aký druh) 
počúvať sústredene pri rôznych (akých) 
činnosti·ach a pod. Každý žiak by po 
opustení školy m al vedieť, či pot·rebu je 
hudbu (a akú) , či si počas školskej 
dochádzky vytvoril k nej nejaký vzťah . 
A ak sa nám podarí splniť cieľ . . aby 
det i po opustenf školy mali vedomie , 
že okrem pop-music exist uje aj iná 
hudba, ktorú je dobre počúvať, t ak sme 
v hudobnej výchove dosiahli veľa. 

Zdôr aznilo sa, že modernizácia vyu čo
vacieho procesu vyžaduje ši roké uplat
nenie audiovizuálnych pomôcok a ma
sových médii (všeobecne sa u súdilo. že 
v rozh lase a televízii j e pomerne má lo 
hudobno-výchovných re lácií - až na 
NDR a najmä Japonsko, kde sa na jed
nej vln e vysiela jú len výchovné relá 
cie ), no ak učiteľ st oji so založe nými 
rukami a sleduje spoločne so žiakm i 
televíznou (rozhlasovou) spoločnosťou 
prt-pravený program. prestáva byť vo vy
učovacom pr{)cese zaangažovaný, z čo
ho plynie pre vyučovaci proces veľké 
nebezpečie, ktorému tr eba pri zavádza
ni modernizácie čeliť. 

Na seminári sa načrtla aj otázka prie
oasti medzi hudbou (tvorbou) a hu
dobnou výchovou. Ide o t rvalý celosve
tový problém, ktorý t r eba tiež riešiť 
novym1 metódami. Na,jmä zblíženie 
skladate ľov a hudobných vedcov s hu
dobnými pedagógmi, vzájom.ný vplyv a 
:)renášanie skúsenosti, hlboká úct~ i 
porozumenie sú v tejto sfére nanajvýi 
dôležité, 



Sn!m'ka: ČSTK 

Krásny dar umelcov 
·k 50. výročiu KSč 

Mestský výbor Slovenského zväzu pt:ot ifašistických bojov
t"l.íkov, Mestský výbor Zväzu československo-sovietskeho p ria
teľstva a Slovenská • filharmónia v Brat islave dôstojne oslávili 
záver Mesiaca priateľstva - 14. decembra 1970: V koncert
nej sieni Reduty usporiada li SLÁVNOSTN~ KONCERT . 
Symfonický orchester Slovenskej f ilharmónie dit'igoval ver
ml precízne a so zanietením zaslúžilý umelec Dr . I!.udovft 
Ra j te r. Tomuto koncertu pridalo na u meleckosti a váž
nosti spoluúčinkovanie i)opredných umelcov-sólistov opery 
S ND a ND z P rahy. (Jaroslava S e•d láľo v á, zaslúžilý 
umelec J il'í Z a h ra d n í č ek, Jut'aj W i e d e ·r ma ľľll a 
Ondrej M a l a c h o v s k ý, nosi te! vyznamenania za vynikajú- · 
eu prácu. ) Sú to u melci, ktorí niekoľko r okov veľmi aktívne 
vystupu j ú na významných kul túrno-politických akciách 
mesta. 'Bratislavy . Na k oncerte odzneli diela P. l. Ca.ikovské
ho a A. Borodlna. 

Tento konce rt bol tiež d a r om nášho prvého symfonic
kého telesa l našich ume.lcov k blížiacim sa oslavám 50. v,ý
t•očia za loženia Komunistickej s t rany Ceskoslovenska. P red 
l\on certom k zhromaždeniu prehovoril predseda MV SZPB 
Stefan Orl í k , nosi te! Radu práce. Slávnostný prejav pred
niesol predseda F Z prof. Dr. Dalibor Han e s, predseda úV 
ZČSP. Koncertu za zúčastnili poprední verejní a politickí 
činitelia, konzulárne zbory, odbojári, funl{cionári ZČSP. a · 
mládež-spolu s viet namskými vysokoškolá kmi. ~ 

Vladimir Ra.poš· 

e Diváci In terv!zie mali je
dinečnú možnosť zúčastniť sa 
4. · januára t. r. cez televlzne 
obrazovky s lavnos t ného kon
certu k 75. výročiu vzniku 
českej filharmónie. Dv<Jrákova 
Novos vetská symfónia, ktor ú 
dirigova l Mfdlrigent Ceskej 
fi lharmónie Václav Neumann. 
bola súčasne s.pomlenkou na' 
An tonlna Dvoi'áka, ktorý pres
ne pred 75 r okmi (4. I. 1896) 

dirigoval prvý koncert · ČF .• Ju
bile j ná sezóna tohto prvého 
československého orchestt·a 
bude a j pre nás záväzkom k 
častejšiemu sledovaniu a hod
noteniu umeleckých výsledkov 
telesa. Zatia ľ za redakciu l či
tateľov ·Hudobného život a k 
tomuto významnému jubileu 
čo na,iúprimnejšie blahoželä
me! 

Spievali v Jerevane 
Oscmdesiatčl cnný Spevácky zbor Univerzity J, A. Komenského 

110d vedením dil'igenta J . Potočára mal počas svojho dvo.iročneho 
tl•vania u ž veľa vystúpení. Každý rok sa zúčastnil vysokoškolských 
umelecltých sútaží, účinlm,je tll'i oslavách Ullivet·zitného char ak
t eru, absolvoval zájazcl do Fra ncú:t-ska a Taliansl.a. Clenmi súboru 
sú štU(lenti UK a menšiu časť tvoria jej absolventi a záujemci 
o zbm·ový sp ev z hudobnej v er ejnosti. Za uplynulé dva roky sa 
súbor i kvalitat.ivne skonsolidovál a z tých najschopnejších zosta 
vil dh·lgent reprezentačný súbor pr e IO-dňový zájazd clo Jerevanu. 
(Od 1. XII. 1970. ) Zájazclu sa zúčastnili aj predstavitelia U K, 
ktori )lotvr<lili osobnou účasťou <lntžobné vztahy. (Jereva.nská 
u niverzita m á tiež svoj vlastný spevácky súbor, ktorý n avštívi 
úSSR v júni 1971.) 

Hostitelia 1nekvapili bohatým n aplnením denného programu. 
Clenovia súboru sa. zoznámili s kultúrnymi a. h istorickými t)amiat
kam i J erevanu. P rvé oficiálne vyst(tpenic bolo na. univerzitnej 
pôde pre študentov a. pedagógov. Progr am preberala miestna roz
hlasová stanica. Repertoár sa sklada l väčšinou zo s lovenských 
zborov - no nechýba.Ii ani skladby iných, zahraničných autôrov . 
ú sp ech m a.Ia najmä pieseň .Jerevan, ktorú súbor zaspieva l v ori
gináli. Dr uhé vystúp enie bolo pl'iamo v rozhlase, kde nahrali 6 
piesní. Medzi mnohými vystúpeniam i. mala zvláš tny úspech p r o
dukcia v mestečku Ečmjazin. Cesta domov viedla cez Mosltvu, k de 
s i členovia súboru pozreli historické pamiatlty. Zá,jazd znam enal 
pre členov súboru nielen získanie nových skúsenosti, ale i tta<l· 
via.zanic mnohých priateľstiev. M. B. Svobodová 

·• Znám~ Qu.aťuor de Ge"' 
neve usku točn i lo v r ámc! fes
t ivalu September musica! (or
ganizovaného už IPO 25-raz v 
Montreux) pozoruhodný kon
cert. V Alpäch, vo výške 
3000 m, v prost r edí večného 
ľad u, pod gigantickou stenou 
Diabolskej hor y usporiadalo 
koncert z diel Beethovena. Po
četné publikum uv>1ta lo túto 
hudobnú a trakciu turistickéh o 
švajčia rskeho centra s veľkým 
porozumením. Druhá polovica 
koncertu bola však už v sá le 
hor ského hote l·a. Usporiadate
lia i do budúcnosti počítajú 
s podobnými koncertami ,.v 
pr írode", e Riaditeľ Krá ľovskej Wl.m
ske.J opery v Ant wer pách -
Renaat Verbrugg~n - pozval 
šiestich československých só
listov na s lávnostné predsta
venie Pr edanej nevesty, ktoré 
bolo za prltomnost i českoslo
venského veľvyslanca a iných 
zastupiteľských úradov dňa 
19. Xl. 1970. Publiktun odme 
nilo srdečným !POtleskom vý
kony A. Kajabovej, N. Hazu
chovej, J . Martvoňa. P. Gá
hora zo SND, I. Žld·ka a K. 
Bermanna z praž·ského ND. 
Krit iky vysoko ·hodnotili kva
litu predvedenia a vyzdvihli 
autentičnosť inter pretácie tej
t o opery. e Ľudmila Dvoi'áková hos
ťuje v Bruseli v úlohe Izoldy 
vo Wagnerovej opere Tristan 
a Izolda. e Leo.na.rd Bernste in . začne 
svoje ďa lšie ,eur'ópsl<e t urné 
27. februára 197.1 v Mn!cho
ve. S viedenskými f!Lh at·mo
nikmi uskutočni počas 9 dni 
koncerty v ZUrichu, Ríme, Mi
láne, Florencii, DUsseldorfe, 
Berline a v .Hamb\J.rgt,~. 

· e ,Na· fe&tlvale v Berlíne 
n11dšene prijali · nový · ba let · 
mladého sklad~tefa A. ·Reiman
na na libreto jedného z n aj
väčšieh súčasných nemeckých 
spisovateľov GU·ntera Grassa. 
Balet sa volá Strašiaci a svo
.iltn fant a(>tickým , námetom 
pripom!na ~onescových No so- · 
r ožcov." ··Choreogr afiu svetovej 
premiéry mal Marcel Lult pa1·d. 

osťlbných schopnostt profesora 
a žiaka. Fond závodov Volks
wagen udelil r i adite ľovi inšt i
tút u 4 milióny mariek na 
uskutočnenie t oht o výskumné
ho projekt u. Spom!naný inšti
tút zos trojil prvé zariadenie a 
to na vyučovanie t echniky hry 
na k lav!r . Skladá s a z klavlra, 
zo sér ie meracích príst rojov, 
elektrotechnického počítača a 
z pr!stroja, ktorý umožňuje 
vizuälne kontrolovať dosiahnu
té výsledky. 

Tým I:ÍoJ,ä znemožnená svetov{ 
premiéra opery Rosselliniho 
Zvestovan ie Márii podľa Chat1-
d0. 1ovej hry. e V novembri koncer tova l 
v Bruseli a Antwe.rpách 6-
ročný klavirista - "zázračné 
dieťa" Eric Vassárhelyi. 
Okrem iného uviedol 6 ma· 
lých etud od Czerneho, Me
nuet a Allegretto od Mozarta, 
Menuet od Bartólva, Toccatinu 
Kaba levského a svoju vlastnú 
skladbu. Tento be lgický chla-

Predseda Zväzu slovenských skladatetov dr. Oto Ferenczy pr ijal 
v decembri m. r. zástupcov zväzov sovietskych, bulharských 
a maďarských skladateľov, k t or í pr išll k nám v rámci dohody 
o priateľstve a vzáj omnej spolupráci. Na snímlce dr. Ferertczy 
( prvý sprava) v r ozhovore so skladateľmi Dimitrom Sagajev om 
z Bulharska, Mihályom Hajdum z Maďarska a so sovietskym 
skladateľom Rodionom Sčedrinom ( prvý zľava) . Snímka: ČSTK 

e Belgický Balet XX. st o
ročia vedený Maur icom Béjar 
tom pripravil v decembri 1970 
nový program na diela J . S. 
Bacha. Tri kantät y a jedna 
sonäta sú majstrovsky zvlád
nuté v modernej expresívnej 
choreog~fii M. Béjarta a Jo
sé Paresa, kubá~keho profe 
sora klasického baletu, ktor ý 

· je momentálne angažovaný v 
tomto súbore. 

e Na európske turné odišiel 
orchester Sny z Kl\.lby, ktor ý 
mä 10 hudobnikov a 4 spe-

l{lec (po otcovi poohädzajúci z 
Maďarska) začal hrať ako 
štvorročný. P1·vým učit;eľom 
hry n a k lavlr mu bol o tec. 
Malý vir tuóz má výbornú pa
mäť a na jeho vek i t echniku 

· hry. 
e Symfonický koncert k 

ucteniu si pamiatky belgickej 
kráľovnej Elis abeth - zakla
dateľky známej hudobnej sú
ťaže - dirigoval pri prHeži~ 
t ostl 5. výroči a ,ie.i úmrt.ia v 
bruselskej televízii Ján Va
lach. 
e V decembri uskutočn!! 

Slovkoncer t celkom 101 vý
chovných koncert ov na Sloven. 
s·ku. Najviac Ich bolo v St t·e • 
do!!,lovenskom kra ji (39). Pre 
SVS a priemyse lné školy. zo:r
ganizoval Slovkoncert výchov 
né koncerty na t ému Veľkt 
sklad atelia s lovenskej hudby v 
interpretácii Slov.enských mad 
rigalist ov. Bude to netradičný 
prierez slovenskou hudbou, 
kt orý začína dielom Jäna 
Schimbraczkého a končí Zel
jenkovými 1-ll·ami. Z t ém, kto
ré Slovkoncert uviedol mimo 
Brat is lavy spomeňme nas le>du
júce: Cajkovski'j - Musorgski j, 
Musorgskij - St ravinskij -
Prokofjev a Zo s lovenskej 
symfonickej tvorby. 

e Slovkoncert vyslal do Ju 
hos ltivie d i rigen~a Bystr!ka 
Režuchu, ktorý mal 2 koncer 
ty v mli!Ste Niš. 

Predsedníctvo SNR udelilo na návrh vlády SSR Státne ce11y Slo
venskej socialistick ej republiky za vynikajúce· výsledky vo vede, 
umení a kultúre na rok 1970. Pr vým laureátom v oblast i hudby 
stal o sa Slovenské kvarteto, ktorého primár ius zasl. umelec Ala
dár Móži preberá z r tík predsedu SNR Ondreja Klokoča v1!_soké 
Státne vyznamenanie. Snlmka: CSTK 

e R iaditeľstvo Konzer vató
r ia v Bt'a t islave udelilo 16. XII. 
111 . t' , významným .absolventom 
školy Pamätnú medailu a dip
lom za zás luhy o rozvo j s lo 
~enskej hudobnej kultúry v 
CSSR i v zahraničí. 

. e Na oŕganovom koncerte 
J. Va lacha v modernom ant
werpskom chráme Oosterveld 
spoluúčinkovala 23. októbra 
m. r . japonská huslis tka Mayu
mi Fujikava, ktorá zlskala 2. 
cenu na tohtoročnej Cajkov
ského súťaži v ·Moskve. 

• rnštitú t Maxa Plancka pre 
fyziológiu práce v Dortmun de 
navr hol upre s·niť objekt!vne 
kontrolné metódy pre vyučo
vanie inštrumentálnej t echni
ky. Chce zlepšiť metódy vy
učova nia , ktoré doposiaľ boli 
závislé t akmer výlučne od 

väkov. Táto skupina predvádza 
nový rytmus nazvaný ChangUi 
70, ktorý čerpä zo st arodáv
nych kubánskych rytmov a sú
časnej populárnej hudby. e š tátna opera v BerHne 
uv·edie operu Paul Dessaua o 
živote Alberta Einste ina na 
Brechtov pôvodný text . Dessau 
j e známy svojou spolu prácou 
s Brechtom aj ku hrám Mat
ka Guráž a Kaukazský krie
dový kruh . e Technický personál l<o
miokej opery v Pariži nastúpil 
do s távky za zvýšenie platov. 

e Premiéra 120. op. Josefa 
Vlacha Vrutického, Serenády 
pre sláčiky bola v Mestskom 
divadle vo Falmouthe 3. XII. 
1970. 

e Mladý slovenský sklada
te ľ Mi lan Ad amčiak uspor ia dal 
v br atislavskom V-klube yý
stavu Pokyny k inte rpretácii 
pozvánky. Dis kusia s autorom 
bola 17. decembra a koncer t 
z grafi ckých parti túr bude vo 
febr uári 1971. O celej akcii 
budeme našich či tate ľov infor 
movať . v mat eriá li näšho spo
lupracovnika. 

Spevácky zbor s lovenských učiteľov . 
nositeľ štátnej ceny a vyznamenania Za 
vynikaj úcu prácu, podnikol významné 
koncertné turné do Holand ska a Bel
gicka. Cieľom zájazdu bol síce Rotter
dam (host iteľmi Rott é s Mannenkoor ), 
no ak,ýmsl ús tredným mot!vom bola 
t úžba vš etkých členov-učiteľov pokloniť 

sa v rámci Medzinárodného roku vý
chovy ve ľkému učiteľovi národov · 
J. A. Komenskému. V rozsahu 6-dňo
vého pobyt u na pôde Holands ka absol
voval SZSU celkove 12 vystúpeni, z t o
ho 5 večerných koncer tov, l žiacky a 
7 prl ležitost ných vystúpeni (pri pomní
ku a na mieste odpočinku J. A. Ko
menského, pri oficiálnych pr ijat iach 
mešťanostami .a i.). Len v samotnom 
Naardene - v priebehu j edného dňa -
spieval SZSU celkove štyrikrát, a hoci 
iš lo o nep ropagované ak cie, ·všade mal 
početné a vďačné publikum. Medzi naj
silnejš ie umelecké zážitky patrí však 
nesporn e vystúpenie v Ro tt erdame, v de 
Doe len, v j ednej z najmode r nejších kon
cer tných sá l v Európe. Aj vystúpenia 
a veľmi srdečné prijatia v prímorskom 
Scheveningen, v oblasti s vetoznámych 

t ulipánov - Gravenzande a v belgic
kom Hasselte, ako aj návš teva n.a čs . 
veľvyslanectve v Haagu, zanechali v 
členoch SZSU silné a nezabudnuteľné 
dojmy. 

,.Súbor preds tav uje zborový štýl, za
ložený na ideáloch romantickej doby. 
Zrozumiteľnosť tohto štýlu mä ešte stá
le mocný a príťažlivý vplyv na poslu
cháčov. Pr evažne český a slovenský re 
pertoár vykazuje zreteľnú spriaznenosť 
s ,piesňovým obrazným š týlom, v kto
r om vynikli vibrato a časté používanie 
falzetových tónov. Tým vzniká citová 
zvučnosť, ktorú ešte mnohí poslucháči 
veľmi obľubujú. Treba s uznaním kon
štatovať, že Spevácky zbor slovenských 
uči teľov použival krásne túto zvučnosť 
a Jen málokedy sa sta lo, že by sa zr e
teľnosť notového záznamu str atila . •• 

Výkony, ktoré členovia t ohto zboru po
dávajú, možno očakávať iba od ľudí 
vzdelaných v t•eprodukcii hudby." (HET 
HOTTERDAMSCH PAROOL - 15. 9. 1970 
- ELL Y SALOM!!.) 

"Ecce, quomodo moritur (Gallus ) . a 
Pueri Haebreor um (Palestrina) netrpeli 
- ako sa často stáva - určitou men
talitou mužských zborov (napr. pomalý• 
mi tempami), ale vyzne li živo. Nádher• 
ný zvuk mal zbor aj v rôznych sloven
ských piesi1ach a litu r gických spevoch. 
Nielen dirigent (J. Haluzický), ale aj 
jeho speväci reprod ukovali . všetko spa
mäti, čo je pri veľkom počte kompozí
cii · - ktor é sa vš~tky spievali a cap
pella - úctyhodný výkon". (ROTTER• 
DA MSCH NIEUWSBLAD - 15. 9. 1970-
W. P. Verheul. ) 

Tibot· Sedlick j 

,-



l Spomienky a intpresie 
·Ak sa dnes pozeráme nazad na ranú tvorbu nášho 

jubilanta, vid!mc, že z pomerne veľkého počtu 
d iel sa nám niektoré st:ratili do úzadia, možno i :.:a
budnutia. Neviem, čl to zapncmuJe značná tvor ivá po
tencia tohto skladateľa a jeho prudký umelecký vzo
stup ;v posledných rokoch, či typická a často v našej 
kultúre pre javovaná nevš!mavosť k nieUorým staršfm . 
hodnotám. Pamätám sa t otiž na dobu, kedy rozhlas 
vysielal jeho klavlrne cykly z roku 1937, prvé sym
fonické suity, ktoní ako sa zdá, majú dne.s význam 
predovšetkým pre historikov, k torí už na raných Oče
nášových dielach budú môcť dokázať svojráznosť jeho 
vstu.pu do našej hudobnej kultúry a sledovať od jeho 
kompozičných začiatkov celú jeho umeleckú cestu v ne
prerušenej kontinuite. Niekoľkokrát vo svojic.h skla
dateľských začiatkoch sa vracal do rodného kra ja, zhu
dobňoval lokálne námety a hoc1 sa tesne predt ým vráti l 
z Prahy od ·Vítez-sl.av·a Noväka, ť.ažko v t ýchto skladbách 
hľad ať bezprostredné novákovské vplyvy. To, pr.avda, 
neznamená, že Očenáš svojho pražsl<ého učiteľa 11(')

obdivoval a ešte i v rokoch, kedy šéfova l v rozhlase, 
prejavil niekoľko raz verejne svoju vďakl! Novákovi 
a nez-abúda! :pripom!nať, akú pozomosť majú redakt~ri 
venovať jeho 'pražskému učiteľovi. 

N o niekol'ko sklad ieb z tejto prvej etapy prerástlo 
vtedajší priemer. , Mäm na mysli predovšetkým 

I. slá.čikové kvar.teto Obrázky duše z r. 1941. ktoré 
.zo•ta \o skladateľov i blízke podnes. Zdá sa ml, že prá
ve nim sa končí p1:vtí etapa v jeho umeleckom vývoji . 
• Te stavebne najvyrovnanejšie, uváž•ené v pro.porclách, 
pre všetky nástroje dobr e napísané a nájsilnejšie azda 
v lyrických partiách. Hoci sme spolu často hovorili 
o sktada:teľových umeleckých začiatkoch, nikdy som sa 
.nedozvedel, ktoré skladby si sám z tejto doby najviac 
cen!. Nikdy ale an! nehovoril, že túto etapu treba 
chápať len ako lj)ripravu na čosi budúce. Dlhé roky si 
však niesol pocit, že najmä jeho symfonické diela 
z tejto doby nemali šťastie na interpretov. Preva?me 
ich nahrávali v rých lom prevádzkovom tempe vtedaj
šieho rozhlasu. Tu sa pravdepodobn-e i zr-odila neskor
šie Očenášom húžcv·Ílato bránená koncepcia kvalitnej, 
zodpovednej inte.rpretÄcie domácej, slovenskej tvorby. 

V povojnových rokoch sa uprel na progr.amov\1 hud-
bu. V troch symfonických freskách chcel zachytiť 

kus z našej nedávnej histórie. Mám tu na mysli jeho 
symfonickú trilógiu Vzkriesenie z r. 1946. Sú to ro7.- _ 
ľahlé diela, ktoré mo/.no programovať osobitne, hoci 
ich celkO'vý ideov,ý zmysel vyznie len vtedy, ak po
čujeme celý cyklus. V rokoch, kedy sme tieto sk ladby. 
prvý raz počuli , mali sme dojem, že ich stavebn~ kon 
cepcia prerastá normálne zvyklosti. Hovoril! sme o tom 
otvorene so skladateľom, ale súčasne podnes zastávam 
názor, že úvod k Temnu - druhej symF. básni cyklu
patrí k tomu najcennejšiemu. čo skladateľ vytvoril. 
Veľký prológ sláčikov vyjadruje botesť tak koncentro
vanú, ako sa málokomu v týchto rokoch podarilo. Nie
koľkokrá t som skladateľovi navrhoval, že tento úvod 
by sa mohol hrať samostatne ako akési .bolestné largo, 
so zvlášť účinnými kreác iami kontrabasQv a violončeL 
P ri Očenášových posleclnýeh s klaclbii ei!J s'om si znovu 
\lvr,~ rlOinil , že novä obsažná kanti\é_n:a, 1-~~o pom?lýc;J'! 
časti korení už tu, v spomlnanom sláqik·ovom úvode. 

A k sú niel<toré roky zvlášť požehnat;é a skladateľ 
pracuje na ni ečom čo ho plne zaujme; tak to plaU 

o rokoch 1949-1953. kedy komponoval ka ntátovú tet'ra -
16~iu Proroctvä na básne P. O. Hviezdoslava. Viem 

·z ni~?kol'kých rozhovorov, že ho vzrušoval najmä prob
lém, ako hudobne prebásniť pomerne ťa7.k~í Hvi ezdos la
vov verš. Na okra ji skíc si poznamenáva! rôzne' rytmic~ 
ké a metrické r iešenia a s radosťou tvorcu. ktnrý je 
s pokojný so svojou :prácou, nám ukazoval jednotlivé· 
miesta v pa·rtitúre, k toré považoval za najúčinne_jšie 
a kde sa mu zdalo. že jeho hudba adekvátne zodpo 
vedá básn ickej predlohe. Ide znovu o dielo ro~memé. 
ktoré ťažko počuť na jednom koncer te. Celá koncepcia 
tetrológie je myslená ako vokálna symfónia s presným 
rozmiestnením dominánt a vrcholov. Vždy som sľ cenil 
napr. na Oslobodenej zemi Istú nepatetlčnosť vý1·azu. 
Očenáš mi tu pripadal ako oddaný sluzobnlk veľkého 
básnika, vlaste-nec, ktorý sa musi stoj čo stoj vyrovnať 
s týmto geniálnym poetom, aby tak uspoko,jll seba, 
sv,oje svedomie a ztskal nové istoty pre ďa lš!.u prácu. 
Ak niektoré pasáže napr. v Oslobod-ene.1 zemi pôsobia 
až populárne. nezdalo sa mi to mínus ani vtedy, ani 
dnes, najmä ak uvážime, že ·si skladateľ niesol dlhé 
r oky v sebe a nezrieka sa toho ani dnes. určitú ohľa
dupLnosť k bežnému koncertnému divákovi. 

F. MATúš 

Hudba • vidiek • 

A k t;y sme verili v te6riu, že po veľkom tvor!v(>ft'l 
vypätí prichádza obvykle odklo11 k menšlm ko

morllýtn drobnostiam, tak by sme si mohli ľahko vy
svet liť prečo Andrej Očenáš venuje niekoľko nasledu
júcich cyklov klavíru - Nová jar, Mladosť, Obrázky 
z báji. Mal som v t ých rokoch dojem, že sa vracia 
do seba! Možno. že k tomu prispela i okolnosť, že 
v tom čase, ale najmä pred tým, propagoval na Konzer
vatóriu cieľavedomé zaciele nie na domácu tvorbu. vy
zýval skladateľov, aby písali pre tieto účely aspoň 
drobnosti a sám chcel isť príkladom. Spomínané kla
vírne cykly nie sú cenné z toho hľad iska, že by v nich 
riešil závažné kompozi čné problémy, alebo priamo v 
nich si urýchlil svoj osobn,ý vývoj, ale preto, že sú t o 
.,ľibi chovské" drobnosti plné momentálnych nápadov, 
zdravej hudobnej intuíc ie, výra~ne akcentujúce národ
né hudobné prvky. Možno v tom čase ani netušil, že 
práve tieto drobnosti mu posiln ia jeho popularitu me
dzí študujúcou m ládežou. Duch nepokojný. usilovný a 
niekedy i risku júci sa po krátkom od·klone k drobnps- _ 
tiam púšťa opäť do veľkej, mo7.no až nadmernej kon
cepcie. Plše balet Vrchárska píeseií, akúsi ,pantomimic
kú montáž povstaleckých asociácii. Myslím, že si uve
domoval riziko previesť popisnú epiku na baletné ja
visko a vystačiť celý večer s rô7.mymi " neklasickými" 
tanečnými prvkami. Bol som jedným z prvých, ktorý 
videl klavírny výťah a najmä sa spolu so skladateľom 
tešil z dvoch orchestrálnyeh suít z ba letu. kde skla
dateľ skoncentroval to najlepšie, čo sa mu v t omto 
diele podarilo. Zvlášť lyrické časti su!t sú typicky oče-

.,náškovské, svojráz-ne a účinné. Pre balet si vytvoril 
silne idealtzovanú osobnú predstavu a preto dosť trpko 
znášal, keď choreografi nevedeli doteraz tút o predstavu 
realizovať a zostávali hlavne vo vonkajšej poiPi.snost i, 
hľadajúc za každú cenu vonkajšiu aktuálnosť niekto -

ZDENKO NOVACEK: Snímka; z. MináčovA 

ŠESŤDESIATKA 

ANDREJA 
OčENAšA 
rýc.h m iest. Viac .razy sme ~polu o tom hovorili, prii:om 
dodne·s si myslím, že ,; baletom si poradí choreograf 
odvážny, autorita, ktorá sl , zdôvodni rôzne úpravy a 
mo.žn~ i .obsahove ~r~šty liz~~il~toré dejové prvi>Y · 

J akmer v susedstv.e tohto diela vznikol .voká lny cyk-
. !us Marina. Zdal sa mi v tom čast? cenný - pre 

dovšetkým svojím ocJi>atellzovanltn. Hoci sa Andrej 
Očenáš nikdy nevehóvt~-1 Hindemithovej estetike ,.no
vej vecnosti". nemóhol som sa nikdy zbaviť dojmu, :le 
práve t.u táto estetika .- a7.da t nevedomky - ho za
siah la. Nápadná ,ie výrazová zdržan l ivosť, ry tmická 
strohosť a až protiromantické clte nié básnickej predlo
hy. Ako ·by s i poveda l, nech hud ba pôsobí ako partner 
k textu, al€' nie ako t:ltový umoci1ovateľ. Toto dielo 
mám obzvläš,ť rád! K:~ď sme kedysi chceli v rozhlasE) 
niečlm uctiť ;jeho jubileum, alebo v niektorom zíiv.až 
nom kOncerte pripome núť. .1eho tvorbu. siahli sme viac 
krát po Maríne. MoŽiiJO, že by mala ešte väčši úspec h, 
keby nebol·a. pre hlasy• tal< nlíročne napísaná. 

.a a premiéru swjho- klavírneho koncertu sa mi1 nc 
,.,. !lia dne tešil (195~). Zv el• ll . jU Milošovi Váňovi , 

s ktťlrým bol v dobrých prlatel'skýcl1 vzťahoch a· kt-orý 
mu nezasahoval do predpísanej verz·ie. Keď sme v roz
hlasovom štúdiu sledovali posl edné skúšky, nemohli 
sme sa ubrániť konštatovaniu, že do Očenášovho zor
ného uhla vstúpil nový skladateľ, ktorý ho v mnohom 
inšpi·roval - Dmitrjj Sostakovič. Zrazu sa razantnej
šie vyhrotil o rchester, do myslenia vstúpHi časté osti
náta, pred1žill sa gradácie, zaostril! vrcholy, zvýraznil 
sa vý-zmam allegrových častt Myslfm, že s.i to vtedy 

perspektívy 

a j priznal, ale nikto z nás to necMpäl ako výčitku, 
pt·etože už predtým sme mali viac <>kúsettosti, že Oče
náš nikdy nep-rlj!mal epigonské vplyvy z druhej ruky, 
a le ak ho niekt o aspoň dočasne očadl , snaž·il si z ne
ho vybrať po svojom, neepigónsky, na úrovni svojej 
osobnosti. Za uda losť vo svojom umeleai<O'm živote po
važuje podnes symfonickú suitu Uut•alia slovaca zo 
60-tych r okov. Nie je mu blízka ten tým, že je t o opäť 
sled reminiscenc.lí z rodného kraja, ale predovšetkým 
jej este tická podstata. Zhrnie t u na.raz vjac svojráz
nych ;prvkov, dobre ich sklbi a vyváži a prJtom všet 
kom sa značne odllši od generačných kolegov Kardoša 
a Jurovského. Po odstupe času sa mi zdá, že týmt o die
lom sa konč! druhá vývojová etapa. 

M ožno, že na rozhr.aní k ďalšej e tape stojí ešte Sym• 
fonieta op. :35 a neskoršie Pamätníky slávy, z k to

rých podl'a môjho názoru je najcennejšia záver-ečná 
časĽ Slavín . Kto pqzná všetky Očenášové kan tát y a 
vie s i ich cht:onologjc~y z_o-ra9iť, ľahko -oceni vývojovú 
ces tu od prvych kantatovych opusov po Slavín. Pr itom 
vždy je to Andrej Očenáš svojský, bez pretvárky, bez 
mód. 

y l'io pre husle, violončelo a klavír op. 36, neskôr 
Freslly pre husle a klavír a Poéma o srdci pre 

sólové husle reprezentujú osobi tn ú etapu posledných 
rokov. f:'lrednedávnom som napísa l. že o Očenášovi 
neplatí. že možno jeho súčasné diela vysvetl iť niektor ý
mi staršími dielam!. Nev iem, čí s tým skl,adateľ súhla 
sil, ale tri spomf,nané die la najčet·stve,jše.i etapy sa 
z mnoh,ých aspektov natoľko od lišujú od všetkých star 
ších dominantných d ie l, že sa tu vnucuje myšlienka 
o akejsi nápadnej, ale úspešnej regenerácii Očenášovho 
skladateľského myslenia. Výr azne sa osamostatnili vnú
torné h lasy v ,jeho harmonickej š t ruktúre, posHnili sa 
prvky virtuozity, zmenšili sa d imenzie skladieb, značne 
sa domýšľa dynamická výstavba, · objavujú sa f·arby, 
s ktorými predtým nek·alkuloval, nápadné národné p·rv
ky sa viac as-imilujú do celého organizmu atď. To všet 
ko sa stalo v rokoch, kedy na nás doliehalo v·el'a rôz
nych vplyvov, k to·rým jedn! úplt1e pod ľahli a stratili 
svoju tvár, druhí si z nich vybera U. vážili na vähach 
svojej osobnosti a po múdrej analýze si z nic.h rozum
ne vyb.rali. A k tým to pat rí náš . dnešný jubilant. 

VIL 

(Dokončenie z minulého čísla.) 

"K on z u m ent" je objektom enažen! 
sprostredkovateľ·a a USipOriadateľa, chce
me ho za každú cenu dostať do kon
certnej siene a naservkov,ať mu ,.kon
zum". Zastavme sa všark hneď pri ozna

,čenl objektu. Slov.nfk slovenského ja
zyka (I. a VI.) hovor!, že pojmy konzu~ 
ment, konzumoval!, konzumácia sa splí ~ 
jajú prevažne so spotrebltel'O'm a spo
trebou potra'Vín, teda hlav.ne s tým, čo 
ide cez žalúdok a s čim !JÚ každodenne 
itarosti. Myslfm, že u každého človeka 
slovo konzum vyvoláva takéto asociácie. 
Ak spojtme "konzum" s "vážnou" hud
bou nemáme sa čo čudovať, že jej od
byt v dnešnej dobe rozvetvených zá
bavných programov . neustále klesá. Tým 
však uet'Vrdím, že nevhodnósť označenia 
je zvlášť závažnou prlčinou nezáujmu 
ľudi o koncerty. 

ne~ pdprave koncertu a tvorení správ
neJ koncertnej at mosféry zo strany 
uspori-adateľa, jednostl.'anne zameraný 
vp lyv masovokomunikačných pr-ostried
kov, charakter a spôsob života dnešné
ho .,sidlišťného" človeka a niektoré ďal 
šie objekUvne l subjektlvne pr!činy. 
Hf,adať terajší nezáujem ,o koncerty iba 
v jednej zložke izolovane (napl'lklad v 
práci usporiadateľa) a robiť prípadné 
kroky na zlepšenie !ba tam, nepovedie 
k uspokojivému výsledku. Príčiny tvoria 
komplex problémov a bude icl1 t rehH 
aj komplexne riešiť. 

mesto je to rozhodne málo, ale snaží
me sa sit uáciu zlepšiť. 

Postavme si však otázku, koľko stá
lych poslucháčov by sme chceli mať na 
konCel·toch v našich mestách? Vychá
dz-am čisto z teoretJckej úvahy. ldeá1-
11Y st av - plné sá ly. Vo vvľkej väčšine 
naš.ich m iest sú sály s kapacitou na 
l až 2, maximálne 3 perc. obyvateľov 
mesta. ~edno percento obyvate ľov mes
ta by dnešnú situáciu v návštevnosti 
podstatne zlepšilo. Dve percentá by už 
vytvorili konjunktút-u. akú naše kon
certné sá ly v posledných rokoch nepo
?::najú. Pôjde o to. ako viesť organiz·a č · 
nú a propa9ačnú prácu, 

dy nepodupú t í, ktorým džez nepatr!, tie 
zomknuté ga laxie pedagógov, k borí sop
t ia, pľu jll a brebtajú o nesporne v-eľ·kej 
veci ... " Treba sa · snažiť dosiahnuť 
úmerného zastúpenia pre vážnu hudbu 
v prijateľnom vysielacom čase, vytvoriť 
a vyskúšať nové formy jej propagácie. 
Pred akciami typu "hudobná jar" a ,,hu
dobná jeseň" informovať rozhlasových 
pos lucháčov a te levíznych divákov o 
t om, ak! sólisti a ktoré hu-dobné telesá 
k nám prídu, vhodným komentárom vy
zdvihnúť ich umenie, ich technické 
zt·učnosti, . umelecké kvality, !Priblížiť 
publiku a j ich osobný život a umelecké 
úspechy a upozorni ť kde, kedy a s akým 
programom vystúpia. Slovom, vytvoriť 
atmosféru ku koocertnej produkcii, pri
praviť v·idiecke publikum a dostať do 
podvedomia ľudí, že aj v tejto oblasti 
sa niečo deje a že ide o hodnoty, kto
rým .Je hodno venovať pozornosť . Rov
nakú. p.ravi.delne robenťi pt•opagác iu si 
zasluhujú aj naši umelc-I, hlavne mlad!, 
k Lorých mnohoročn~ poctivá práca za
Sl\thuje pozornosť a ocenenie spoloč
nosti. P.ravidelná prqpagácia vážnej 
hudby cestou masmédií úplne chýba, a 
preto jej treba venovať zvýšenú pozor
nosť. 

Najzávažnejšie pr!č~ny správne re
produkovali už niekoľkí účastníci tejto 
ankety. Osobne sa mi javia asi takto: 
nedostatky v hudobnovýchovnom proce
se e hudobnej osv.ete, nevenovanie pat
r.ič!nej pozornosti zo strany nadriade
ných kultúrnych orgánov, nedostatočná 
ilnaba ,(.ale .j neschopnosť) v organizač-

Katedra hudobnej výchovy v Prešo
ve už mnoho rokov spolupracuje s uspo
riadateľoln koncertov (PKO) a vedie 
poslucháčov odboru l-IV k pravidelnej 
návšteve koncertných podujati. Aj uč i · 
teľov hudobnej výchovy niektorých ďal· 
ších prešovských škôl (SVŠ, Pedago
gická škola) ,pravidelne s tretávame na 
koncertoch so žiakmi. Môžeme povedať, 
že v prešovskej koncertnej praxi sa 
hrozivý pokles návštevnosti zastavil a 
v posledných troch rokoch iba rnálokedy 
~Iesia návštevnosť pod t50. V priemere 
na jeden koncet·t · vychádza 250-300 
predaných lís.tkov. Na štyridsaťtisícové 

Pr i analýze nezáujmu o koncerty 
mnohí ľudia považujú za najväčšieh o 
vl11níka rozhlas a televizlu, pretože v 
ohludných rozmeroch propagujú zábav
nú hudbu. Mysllm, že formou útokov 
na túto oblast spoločenského záujmu sa 
vec nevyrieši, naopak, narobí viac zla 
a vyvolá prudkú protireakciu, ktorá sa 
prejav! aj na stránkach tláče v podobe 
takých invektív, aké sme mohli čítať 
nedávno v istom našom časopise a kto
t'é si dovolím tu citovať: , ,Človeku , kto-. 
rému patrí džez, pat ri budúcnosť a krá 
sa tohto život a a tohto sveta, ktorú nik-

Otázok a problémov spojených s kon
certným dianím na vidieku je mnoho, 
ide o to, kto a akým spôsobom Ich má 
r ieši ť. To j e úloha pre kompetentných 
činiteľov, verime, že riešenie nebude 
mať od,kladný úči11ok. 



ť;yldus 
Beethovenových 

symfónií 

Zasl. umelec dr. 'Ľ. Rajter 

Rok 1970 - ro!k 200. vý!ľOČ•ia 
narodenta Ludwiga van Bee
thovei!'la oslávila kultúrna obec 
celého . sveta. Dramaturgické 
plány popr·edných i perifér
nych orchestrov v minulom r;o
l<u k ládli zvýšený dôraz na 
die la jubilujúceho skladatef.a . 

Bratislava mu zasvätila ve
ľa podujatí, či už v rámci abo
nentných koncert-ov Slovens~kej 
filharmónte, komorných kon
certov, :premiéru Fidelia v ope
re SND a v neposlednom ra
d e sériu piatich koncertov 
Symfonického orchestra čes
koslovenského rozhlasu v Bra
tisla·ve, nositel'·a Radu práce, na 
ktorých pod taktovkou svojho 
šéfdirigenta, zas!. umelca dr. 
Ľudovíta Rajtera súborne pred
viedli deväť symfónií sklada· 

· teľa. 

Bola to dosť neobvyklá uda
losť a veľmi odvážny krok 
Spomíname si, že v poslednom 
čase uskutočnil podobný cyk
lus Herbert von Karajan s 
Berlínskou filharmóniou v 
rámci hudobného fest ivalu 
Wiener Festwoche:n 1970. 
Vzhľadom na doteraz známe 
kvality Symfonického orches
tra čs. rozhlasu vznikli pred 
začiatkom cyklu apriórne oba~ 
vy, či ,.druhý" bratislavský or
chester zvládne tak náročnú 
a zodpovednú úlohu. No ako 
s a vraví: ,,odvážnemu šťasti e 
praje", SOČR sa chopll príleži
tosti a dnes, po skončení cyk
lu možno spokojne tvrdiť, že 
~a . svojej ú lohy zhostil úspeš
n e. 

Za jeden z dôležitých mo
men tov považujeme výchovný 
účel cyklu: k návštevníkom 
patrili tot iž široké vrstvy obe
censtva a koncert~ priamym 
prenosom vysielal Cs. rozhlas. 

Dr. Ľ.. Rajter patrí k tým 
dirigentom, ktorí majú výni
močný zmysel pre štýl skla
dateľov prv.ej viedenskej ško
ly, zmysel pre kultivovanú vý
stavbu skladby a eleg.antné di
rigentské gestá. Týmt·o osved
čeným spôsobom, syntézou 
akustického a vizuálneho zá
žitku, int·erpretoval celý cyk
lus. O dokonalom ovládanf 
partitúry svedčí i to, že všet
ky koncerty dir,igoval naspa
mäť. 

I. symfóniu C dur, op. 21 a _ 
II. symfóniu, D dur op. 36 chá
pe dr. Rajter správne ako ná
väznosť skladateľ,a na kompo
zičný štýl Haydna a Mozarta. 
Dirigen t ·V nich viac šetril 
zvukom a snaž.il sa o komor
ne;JSIU interpretáciu. V III. 
symfónii Es dur - Ei'Oice sa 
podarilo vystihnúť celkový dy
namický oblúk skladby, chý
balo však viac dirigentskej za
angažovanosti, vyzdvihnutie 
dramatiokých úsekov, čo je 
na:pokon pre Raj.terov, v pod
state lyrický naturel, typické. 
Škoda, že sa l.epšie nevydarila 
Vl. symfónia F dur - Pasto
rálna, najmä jej š"tvrtá ča·sť 
Al legro - búrka. Osma sym
fónia patrí medzi ,. Rajterove'' 
najúspešnejšie opusy, a last not 
!east: IX. symfónia d mol, op. 
125 1so záverečnou Ódou na 
radosť podľa Fr. Schillera bola 
dôstojným vyvrchol,enim cyk
lu. 
Vzhľadom na maximálnu 

sna_!lu, ktorú preja\'ili hráči 
SOCR na všetkých koncertoch, 
zodpovedný prístup k práci a 
zápal s akým hrá!i, možno te
raz po skončení cyklu konšta
tovať kvalit.atfvny krok vpred 
vo vývoji tohto orchestra a 
potvrdiť blahodarný vplyv hud
by majstra viedenskélw klasi
cizmu na teleso, l~toré sa v 
minulosti (aspoň na verejných 
koncertoch) k nemu príliš čas
to !1edostáv,alo. Pravda, poeas 

celého cyklu prerážali na po
vrch (raz výraznejšie, inokedy 
menej), určité nedostatky -
napr. v skupine huslistov, kto
rá - i keď postupne nadobú
da väčšiu homogenitu - stá
le ostáva veľa · dlžná farebnosti 
a .jasnosti tóm,J. 

v závereooej vete Deviatej 
symfónie sa k orchestru pri
dal mohutný zborový aparát 
( S!ovensj(ý filharmonický zboc) 
a kvalitné kvarteto sólistov:. 
sopranistk·a Mary O'Brien z 
Viedne, altistka Ľuba Baricová, 
tenorista Jifí Zahradníček a 
basdsta Zdenek Kroupa. 

Pavel Unger 

Poľský exkurz 
do minulosti 

Br,ati.slavským návštevníkom 
pravidelných týždenných kon
certov v Koncertnej si·eni SF. 
súbor Capella Bydgostiensis 
pod umeleckým vedením J. 
Hoehla a W. Szymanského pre
zentoval renesančnú, baroko
vú a klasickú hudbu. Z radu 
majstrov renesaňcie boli za
stúpené mená: W. zo Szamo
tul, L. Marenzio, N. Zieleňski, 
C. Monteverdi, G. Gabrieli, me
dzi mm1 figurovali skutočne 
pôvabné a umelecky cenné 
skladby skladateľov A. Gabrie
liho, Anonyma poľského a M. 
Peersona. Toto všetko repro 
d ukované na historických hu
dobných nástrojoch, mal-o vy
vol ať a v istom 2lmysle aj vy
volalo u poslucháčov celkom 
svojrázny dojem. 

V druhej časti programu, 
odhliadnuc od nie veľmi šťast
ne interpretovanej árie F. X. 
Budinszkého, odznelo zriedka
vo reprodukované . a zaujímavé 
M a g ni fi ca t A. Vivaldiho, 
ktorého skladateľské majstrov
stvo obdivujeme predovšetkým 
v skladbách koncertantného 
char-akteru. 

S y m f 6 n i a č. 87 J. Haydna 
mohla odznieť na večierku na 
dvore kniežaťa Eszterházyho 
práve v takom prevedení a 
atmosfére, ako tomu bolo v 
Koncert·nt!!j 'si·eni SF. Ak beri·e
me do úvahy obsah dramatur
gie koncertu, museli by sme 
práve v tomto :mnysle hodno
tiť produkciu ako kladný pri
nos do bratislavského koncert
ného života, nakoľko nás pro
gram oboznámil s hudobným 
malleriálom, ktorý nie je cel
kom be~ne známy. Súbor sa 
pokúsil oživiť hudobno-štýlo
vú epochu, vzd~alenú človeku 
enet'vovaného XX. stor·oči•a. Po
slucháč by bol nadmier1.1 spo
ko.ľný, keby práv·e týmto XX. 
storočím nebol ,.hýčkaný", 
;jednak v oblasti umeleckej 
perfekcie a techniky, jedna·k 
znalosť·ou, ktorej kor·ene tkve
jú v možnosti výberu. Súčas
ne je koncertné obecenstvo 
neustále konfrontované naj
lepšími umeleckými výkonmi, 
kde otázka technick·ej dokona
losti, precízneho hudobného 
prejavu nie je diskutabilná. 
Poslucháč neustále porovnáva 
bezvadných lnterpr.etov, ba ce· 
lé súbory, neustále mu je da
ná príležHosť porovnávať a 
vyberať z vel'kého množstva 
skladieb rôznych št ýlových 
epoch. Takému poslucháčovi 

iste m uselo vadiť, že nie cel
kom dodržiavané zásady štý
lovosti hlavne v oblasti pro
dukcie vokálnych skladieb ho 
konfrontovali ča·sto so súčas

nosťou, od ktorej sa mal právj! 
odpútať. Napokon sa na zákJ,a-

·de ,príliš vel'k"ého množs tva 
.. dobrej hudby" musel ne vy
hnutne Lltopiť v spleti hlasov 
renesančnej hudby, hlavne po
k iaľ iš lo o nadmierne množ
stvo skladieb v ' prvej čas ti 
kOJICe·r tu. V k.onečnej platnos
ti nemohla "ujsť" trochu sús
t redenejšiemu poslucháčovi nie 
celk.om presná technická 
exaktnosť reprodukci,e, čo mu
lo za následok dojem zd!ha
vosti a ubera lo pwdukcii na 
lahodnosti. Uvedomujeme si, 
·že ;je nesmierne ťa ž·ké chcieť 

dokonale re.produkovať niečo, 

čo sa nazývala majetkom dnes 
uz niekoľko s toro či mŕtveho 

sveta, ale napriek tomu nesta
cr hudbu reprodukovať ako 
jestvuj úci ., fakt" a nemožno 
:iu ani počúvať ako ,.fakt". 

I. Šišková 

Kerer 
na východnom 
Slovensku 

RUDOLF KERER, klavirista 
vefkého formátu, sa 

predstavil hudobnému publiku 
v rámci Dní sovietskeho ume-

. nia dvoma .koncer.tami na vý
chodnom Slovensku. V Starom 
Smokovci (v hoteli Belevue) 
hral 15. novembra dve sonáty 
L. van Beethovena - č. 17 
d mol (Op. :n č. 2) a č. 14 
·(Op. 27 č. 2) Quasi una fanta
sia a 24 prelúdií pre klavír 
op. 18 F. Chopina. Kerer do
kázal · kvality svojej hry. @bi
dve sonáty vyzneli vel'mi pre
cízne a presvedčivo. Obzvlášť 
vefkým zážitkom bola sonáta 
Quasi una fantasia, v ktorej 
upozornil na seba ako veľký 
majster štýlovosti a výstavby 
diela. Kerer sa prejavil ako hl
boko cítiaci umelec, ktorý v 
pravý čas vie vybuchnúť v 
búrku a dynamicky strhnúť 
poslucháča. Chopinove Prelúdiá 
boli vodotryskom dynamiky a 
techniky, v ktorých preukázal 
veľký temperament a tvorivú 
indiv.idualitu. Technika je vô
bec jeho. sjlnpu stránlwu, kto
rú však vie podriadiť dokona~ 
le svojim interpretačným 
predstavám. 

Bolo len na škodu, že musel 
hrať na pomerne zlom nástro
ji a domt:~ievam sa, že aj Vy
soké Tatry by mohli mať kon
certnú miestnosť s primera
ným nástrojom. 

O dva dni neskôr sa pred
stavil publiku v Košiciach, 

kde so ŠF za dirigovania 
P. BAGINA zahral Čajkovského 
Koncert b mol pre klavír a 
orchester. Kerer nezostal dlž
ný svojej povesti ani v Koši
ciach. Jeho poňatie a interpre
tačný prejav je trochu odliš
ný, než na aký .sme zvyknutí 
a do popredia dáva viacej 
zložku technickú. Kerer doká
zal rozozvučať klavír od pia
na až po najsilnejšie fortissi
mo. Hra oktáv a akordov, kto· 
ré v koncerte prevládajú, mu 
nerobi ťažkosti, prekonáva ich 
s najväčšou ľahkosťou. Lyric
ké miesta mu znejú lahodne a 
spevne. š. č u r i ll a 

Triu mf. 
Belly 
Davidovičovej 

Symfonická báseň op. 33"<: 
V. Nováka odznela na úvod 
koncertu Slovenskej filharmó
nie s l:. Rajterom za dirigent
ským pultom. Dobre vedenému 
orchestru sa podarilo výrazo
vo zvládnuť niekoľko citlivých 
a bizarných miest. Rozšíriť sa 
v burácajúci h luk na melodic
ko-dynamicky exponovaných 
miestach mu nebolo dovolené. 
Udržovaná miera (a v istom 

· zmysle klasicky chladne chá
paná interpretácia) vyhovova
la opusu. Počuli sme Nováka 
nie ako rozžialeného, zaplete
ného do komplikovanej spleti" 
úvah, reprezentovaných har
monickou ko nštrukciou, ale 
ako prejav striedmeho zdra
vého ducha. čoho základ tkvi·e 
nie v posledn e.i miere v sklad
b<" samotnej. 
Pozornosť na vš tevnlkov kon

certov SF .sústrediLa na se.ba 

kl avh·istka Bella Daviclovičová. 
Prednies la najpih obive jšie ~ 
zárove1í jedno z najťúšich di e ~ 
v oblasti k lavírnej li teratúry; 
Rapsódiu na Paganiniho tému 
pre klavír a orchester op. 43. 
tažká skladba, ktorá klad ie na 
sólistu nemalé technické a fy
zické nároky, bola skladateľom 
- výborným konce rtným pia~ 
nistom - op<!trená finesami a 
k lavírno-technickými trikmi vo 
všetkých odtieňoch náročnos
ti. Od drobných figúr, cez veľ 
kolepé pasáže, ku s kokom v 
ok távach a akordoch vedie lí
nia k široko koncipovaným me
lodickým plochám. Skladba, 
ako romanticky ladený typus , 
ose iluje medzi výrazovou hfb
kou, skutočným, úprimným 
prejavom a ko.ncerta ntnosfou 
miestami pôsobiacou až samo
účelne . Udržať rovnováhu me
dzi týmito dvoma pólmi je 
úloha pre pian istu nemalého 
formátu. B. Davidovičová do
dala skladbe rovnováhu plôch, 
výrazovo ich uv-oľňov.ala, aby 
v zápätí zase prešla do pevne 
koncíznych celkov a vy tvárala 
z nich "' dramatickú vý·Stavbu 
diela. Bez.pečne zvládla všetky 
ús kalia technických prooblé
mov, čo sa v súčasnosti od 
klavit·i·stu očakáva viac-menej 
ako samozrejmosť. V konečnej 
miere však t vorí podstatný 
článok pri vytváraní umelec
kého komplexu. Pianistka vlád
ne guľato a mäkko znejúcrm 
tónom, (ale aj t vrdým a ene,r
gickým). Popri silnej osobnos
ti interpretky bola orches tru 
SF prisúdená úloha sprievodcu 
bez možnosti podstatneJšie za~ 
siahnuť do hudobného pdebe
hu. Poslucháč bol konfronto
vaný interpretkou, ktorej prav
divosť výrazu je v rovnováhe 
s intelektuálnymi schopnosťa
mi. Log.ické rozvrhnutie fyzic
kých síl, dramatičnosť, tempe
rament , elegancia t ón u· a in 
t e.ligencia boli rozhodujúce 
momenty, ktorými vybudovala 
skladbu a získala aj obdiv 
obecenstva. 

,.Lesk. diskrétna veselosť, 
klas ický pôvab, poe tičn osť" sú 
hlavné znaky a kľúčové body 
uchopenia podstaty VIII. Sym
fónie F dur op. 93 L. van Bee
thovena. Kde ostali? V spô
sobe int erpretácie SF ich po
slucháč musel posträdať. Prí 
liš ľahostajné, prí.liš pomalé, 
skôr ht·.a.né zo zvyku ako z pre
svedčenia · hudobníkov boli 'doj
my zo skladby majstra, .k to
rého výročie · prebiehalo v n\ i
nulom roku. I. Šiškovíi 

SKO t .Milan 
Zelenka 

Do programu svojho posled
ného koncertu v abonentnom 
cykle m. r. zaradil Slovenský 
komorný orchester pod ume
leckým vedením B. Warcha la, 
prevažne hudbu majstrov 
sklad,ateľov minulostí. Jedinú 
výnimku tvo.rilo Andante op. 50 
bis S. Prokofieva. Skladba 
nenarúšala dramaturgickú 
koncepciu programu, i keď šlo 
o skladateľa XX. storoči·a . 
Prokofiev ako typ skladateľa 
- melodika nestavia vo svo
jej umeleckej tvorbe poslu

. cháča pred ú lohy pre neho ne~ 
riešite<ľné. Bol umocnený jas
ným vedením hudobno-melo
dických kontúr, cha.rakterizo
vaný zreteľnou kresbou melo-

díckých myšlienok, čo . sá na• 
pokon ukázalo ako tnterpre
ta<.:nä svojráznosť súbor u. V 
lejto linii pokračoval i v Kon
certe d · mol pre čembalo a 
orchestel' J. S. Bacha. Exakt
nosť a priezračnosť vo v·edenl 
hlasov boli jeho hlavné cha~· 
rakteristiky. K tomuto prístu~· 

pova! fakt, k torý spočíva l v 
šťastnej voľbe Alexandra Cat
tarina ako sólistu. Svojou až 
strojovou precíznosťou po 
strán ke technicke j i t empovej, 
pri zachovaní si zmyslu pre 
uvoľ.n(enie a šírku v pá tri čných 
okamihoch, vy tvoril Cattarino 
plnohodnotný penda nt k or
chestru . Neproblemalické a Ia ... 
hodne pôsobiace striedanie só
lových a orchestrálnych part ií, 
de cen tne us t upovanie do po
zadia v prípade spoluznenia 
sólistu s orchestrom (pri oboj 
strannej muzikálnej discipli• 
nov·anosti, pri e legancii hudob
ného výrazu) - za.ručovalo do• 
konalú interp.retáciu J. S. Ba• 
cha. Ba čo viac, navodili po.o 
s lucháčovi atmosféru baroko-' 
vého koncertantného štýlu. 
Druhým sólistom več.era bol 
gi tarista Milan Zelenka. J eho 
sólový nás troj patrí skôr veľ
kej epoche minulosti, stal sa 
zriedkavosťou na súč.asných 
koncertných pódiách. Obecen• 
stvo vedelo v tomto smere 
sotva ukryť svoje · očakávanie. 
Do programu si zaradil M. Ze• 
lenka skvostnú skla-dbu maj
stra talianskeho baro·ka 
Koncert p1·e gitaru a orches• 
ter D dur A. Vivaldiho. S:k!ad• 
ba iskriaca me lodickou nápa• 
ditosťou j e vybavená technic..: 
kou rafinovanosťou a technic
kými problémami typickými 
pre vtedajšiu slohovú epochu. 
V prvom ohl'ade sa interp•ret 
prejavil ako svojrázna ume
lecká osobnosť, nevládnuca lea 
potrebným množstvom talentu, 
ale i hudobriou inteligenciou. V 
druhom oh!'.ade os·taJi že lan ia 
obecenstva otvorené. Napokon 
vyústenie súboru d·o mladícky 
pôsobiacich tempových ne 
presností, boli log ick};m dôs
ledkom. 

Koncert A dur F. Carulliho 
mal všetky príznaky interpre
tačného štýlu skladieb klasí~ 
cizmu. Ani sólista, ktorému v 
konečnom výsl·edku nebolo 
mozne odopri eť s·ebavedomie 
um0leckého prej<lvu a rutino
vq.nosť koncertného hráča, a.ni 
n~strojová skupina pri seba
väčše·j vyoaloženej námahe by 
neboli schopní zabrániť šíreniu 
salónneho závanu, ktorý bol 
sk ladbe vlastný. 

Malá nočná hudba KV 525 
W. A. Mozarta u tkve la v pa
mäti obecenstva z p.ŕedehá
dza;júcich koncertov orchestra 
ako vrchol dokonalej interpre
tácie v inom ensemblu. V sú
časnom štádiu umeleckého vý
voja sa značne prej avovala 
mlad istvosť členov. Strhol ich 
akcent a nepretržitý tempový 
spád barokove j hudby. Mo
menty, kde t reba hľadať dôvod 
pre in terpretovan ie k lasika 
"na v Bach,ov ·s pôsob" .. . 

Ocakávame od Slov·enského 
komorného· orchestra umelec
kú perfek.ciu v každom ohľa
de, dokonalosť pre javu, na akú 
nás navykol jeho umelecký ve
dúci vo svojej predchádzajúcej 
koncertnej praxi. Ostáva si že
l ať, aby členovia po dosiahnuti 
umeleckých výsledkov v · spo
ločnej práci nepokladali Slo
venský komorný orchester za 
odrazový môstik pre svoj u 
ďa lšiu umeleckú kariéru. 

I. Šišková 

V rámci preh l iadky slovens1cej tvorby .. Jeseň 70" v Trnave a 
v Ziline sa azda naj väčšiemu d i váckemu záujmu tešil k oncert 
elektronicke; hucl lly , lwhato na " Hívenú najmä mládežou trrwv
ských šlcôl. V popredi (zľava) J PospWl, J. Bar'kstufJe•·, J. Ma
lovec, P. Ko/man, M. Vajdička a M. Bázlik. 

SnJmka; archiv HIS 



Deviata v SF 
Sériu beethovenovskýcb in

t erpretácii k bicentenárnemu 
jubileu skladateľa uzavrel v 
d ňoch 17. a 18. decembra (v 
cykle pre závody sčasti repr! 
zovaný aj 22. a 23. XII. ) 1970 
koncert Slovenskej ľil harmó
nie, k to rý dir igoval zaslúžilý 
umelec Ladislav Slovák Pro
g ram podujati a vy tvárala IX. 
symf'ónia d mol a lL klav írny 
ko ncer t B dur, ktorého sólis 
t om bo l jedinečný rakúsky 
umelec Wa lte r Klien (v cykle 
p re závody odznel namiesto 
Beetho vena 1-laycl nov Ko ncert 
p re organ a orchester v po
dan! dr . F. Klindu ). 

O výkone W. Klie na môžeme 
hovoriť iba so slovami najvyš
šieho uznania. Tento zrelý 
umelec disponuje neobyčajne 
širokým registrom výrazovo
dynamických prostriedkov, su
verénnou, nikdy nezlyhávajú
cou technikou všetkých dru
hov. č:o mu umožňuje plne sa 
sústreďovať na obsahovú . 
~tránku výkon u, na plné za
JPojenie svo,iej výraz nej osob
nosti do interpretácie. 

Beethovenov II. k!avlrn.v 
koncert patri nepn i vom k naj 
mene 1 hriivaným koncertant.
ný m s k ladbám tohto m aj 
stra. Ako by sa takmer 
všetci interpreti zhodovali v 
rešpektovaní skladateťovho ná
zoru. že j e to nie ,ieho najlep
šie d.ielo. Je pravda, že pri 
priemernej interpretácii tento 
koncert skutočne aj takýto 
dojem zanecháva. KJien však 
všetky tieto náwry na dielo 
svoj!m pocbopenlm, koncep
ciou a veľkým bohatstvom 
t vo rivej fantázie vyv.rátil. Pr i 
všetkom rešpektovaní požiada -
<Viek klasicke j vyváženosti 
v tlačil každej fráze svieži · 
'dy.ch, mJ,adloky pátos , elán a 
najmä napätie, kt oré držalo 
poslucháča od !Prveho až do 
posledného t akrtu. Nezabud·nu
teľne stvárnil rakúsky k lavi
rista najmä spevný, nežný pá
tos · lyr icke j pokojnej časti. 

Ak sme u Klienovho Bee
t hovena o bdivovali citlivé na
rábanie so zvukom, fant astické 
technické vypracovanie, tvo ri
vý nadhľad a jedinečné osob
n ost·né zaangažovanie, tým viac 
.sme tie-to vlastnosti postráda
li pri interpretácii Beethove
nov.e.j IX. symfónie. Orchester 
SF, zre jme unavený a nesú
stredený, nedokázal sa vypnúC 
ani ku štanda.rd nému výkonu. 
Práve naopak. Už dávno sma 
ho nepočuli hrať s toľ•kým i 

chybami, neodtiahnutosťou, s 
t akým pokojom. Niektoré sku
piny nástrojov ( napr . v Triu 
Si:herza, ale aj inde ) príliš 
utiekli, č.o núti lo dirigenta Slo
váka prispôsobovať tejto ne
očakávanej situácii tempo a 
tak v Triu nenechal dostatoč

ne vyznieť spevné partie. V 
prvej časti zas vE' I'mi utrpela 
zreteľnosť nástupov a precizi 
ta súh ry. Dirigent Slovák tej 
to preňho nepriaznivej si tuácii 
nedokázal čeliť vždy so zda 
rom .Jemu muslme zas pripí
sať fäkt. že po pripoma lom 
úvode tre l~> .i · časti doš lo ku 
zrýchleniu do správneho, prí
liš n euť~haného te mpa. V tej
to súvis losti podotýkame, že 
z 5. výkonov v !X. symfóni i 
( tretí dirigo val dr. Rajter so 
SOČR ) hodnot ! me prvé. Je 
m ol:né, že kvalita výkonu or
chestr .a SF ~očetnými rep rí
zami mohla sa vylepšovať a 
prehreškov proti technické mu 
v.vpracovaniu mohlo ubúd ať. · 

Presvedčivý výkon tak po 
umelecke j, ako po tech nickej 
stránke podal Sl{lvenský fil
harmonický zbor, ktorý pri
pravil jeho zbormajst er J. M. 
Dobr odinský. 

Vedeniu SF podarilo sa ten
tokrát zisk.ať kvarteto domá
cich sólistov z b~atis l avskej 

opery SND (Ele.na Kittnárová, 
Oľga Hanáková, František Li
vora a Ondrej Malachovský). 
Výkony týchto spevákov boli 
istej šie a presvedčivejši.e v só
lach, ako v ensembloch. Naj
mä posledné záverečné kvar
teto ( s náročným sopránovým 
,.b" ), v prvý večer nevyšlo priam 
najideálnejšie. Pohotovosťou, 

m uzikalitou, mohutnosťou hla
su prekvapilo úvodné sólo O. 
Malachovského. žk 

Viac 
než talent 
je · posluchácka Vl. ročnika 
bratislavského konlervalória 
Adrienna Baläzsová z t riedy 
prof. Anny Karendovej. Na or
ches t rálnom koncerte z diel 
Ludwiga van Beethovena 6. 
decembr·a pred niesla jeho IV. 
klavír ny koncert G d ur, o p. 58, 
s nevšed ným zmys lom pre slo
hové podanie a suverenitou 
prednesu - al e bez akejko.ľ
vek stopy p rim adonstva. Hnecľ 
v prvej časti ·zau jala dokona
lou technickou pr ipravenos
ťou, zvučnosťou úderu (mal 
skutočne konce rtantný lesk, 
hoci hrala na značne "vybi
tom" Petrofe ), s triedmou pe
daJizáciou a š irokou dynamic
kou paletou. V dr uhej časti 
prejavila zmysel pre ty.pickú 
beethovenovskú meditatívnosť, 
perfek tne viazanú · kantilénu a 
do bré Crázovanie. Nie div, že 
v t retej časti dokázala spoj iť 
klady práve vymenované a za
nechať v pos!ucháčoch dojem 
rozhodne nie školského výko
nu. - Pra vdaž·e, má . ešte čo 
vylepšovaC: rytmus nebo l vždy 
stopercen tný (najmä v r. čas~ 

t i). nie všet ky trilky perľekt
né a posledná kade ncia a k
centoval a virtuozitu už trochn 
nad i"ámec sk lad ateľovej kon
cepc ie; lež to všetko sa stáva 
i renomo vaným umelcom a 
nielen mlade j adeptke, ktorá 
asi po prvý raz vystupuje s 
o rohestrom! 

ú primne sa priznám, navští
vil som t ento koncert skôr zo 
zvedavosti - ale bol som prí 
jemne prekv8lpený a preto po
kladám za svoju povinnosť 
ol;>oznámiť hud bym!luj úcu ve
rejnosť s ďalšou vychádzajú
co u hviezdičkou na s lovenskom 
k laviristickom nebi. Ako a clo 
kedy bude na ňom svietiť ? 
Rozvinie (presnejš ie poveda11é: 
bude môcť rozvi•núť) svoje 
s chopnosti, alebo zapad ne ? 
Ťažko tu robiť vešt ca. Isté je 
jed no: už dnes je na Sloven
sku klavir ist ov vel'ké množ
s tvo vzhľadom na ich súčasné 
možnosti uplat nenia. Ale ne
bolo by ich omnoho viac, ke
by sme v rokoch nie tak dáv 
nych .,zárodky toho, čo boh> 
s prís l ovečnou s lovenskou ho
nel-níckou ochotou rozbili" (M. 
Rúfus)? ! ? A nedalo by sa na -

,šim m ladým intet'pretom vy
jednať pravidelné vystupova
nie v krajinách socialistické -· 
ho tábora ? 

T!Jor Vajda 

Rubinštejnova. 
kytica 

Počas dvoch pred vianočaýcl1 
d ní . žila Zrkad lová siefí Pri
maciálneho paláca v Bratisla
ve vo zv lášt ne j atmosfére. 
Zišli sa tu mladf posl ucháči 
s lovenských l<o nzervatórii z 
Bratislavy, Žiliny a Košic na 
prvom ročníku RUBINŠTEJ
NOVEJ KYTICE. Nápli'íou prvé
ho ročn ík a súťaže. ktorej .po
l"iadateľom je Konzervatórium 
v Bratislave a SÚV ZČSSP, bol 
boj o prvenstvo v klavfrne.i 
hrt> a v sólovom speve. 

Prvý deň patril ade ptom 
.klavirl1eho umenia. Inte.rpre
tačná Úiroveň v te j to di sciplí
ne, ako kon.štatoval v pre jave 
riaditeľ brat is lavs kého Konzer
vatória dr. Zdenko Nováček; 
CSc., je vysoká a vyrovnaná. 
P reto o poradí víťazov roz-

, hodovali desat iny bodu. Odbor
ná komisia, na čele ktorej stá
la doc. E. Fischerová-Martvo
ňová, určila na p rvých mies
tach nasledujúce poradie: l . 
miesto: Peter Minárik (V. roč
nik, prof. Pappová, Bra t islava ), 
2. miesto: Kat at·ina Bachman
nová (VI. ročník, pro[. Tichý, 
Košice ), 3. miesto: Jana Guš 
tárová (prof. Elano vá, Brati
slava). Na koncerte víťazov 
sme si spomlnaných klaviris
tov vypočuli a s radosťou ob
divovali ich kvalitné výkon.v. 
Predovšetkým vfťaz súťaže P .. 
Minárik zau,jal vynikajúcou 
technikou a mohutným úde
rom, v čom mu výd~tne pomá 
hajú jeho fyzické dispozície. 
K. Bachmannová prekvapila 
nezvyčajným zmyslom pre mo
dernu (J. Hatrík: Pr·ečo, ma
ma? , suita pre kl·avlr ). 
Súťaž spevákov pr ebiehala 

21. decembra. Jury (predseda: 
národná umelkyňa M Hubo
vá), ocenila výkony s ólistov 
nasledujúco: 1. miesto : Hilda 

fvaničovA (TV. ro~ntk, -tn"Óf. 
M. Smutná -Vlko vá, Bratisla
va). 2. miesto: Qana Batiaro
vá (Ili. ročník, prof. Gabajo 
vá Žilina ), 3. miesto: Peter 
Dvor ský (IV. ročník, prof. čer
necká. Bratislava). Cestné 
uznanie : Viera Braunová (Ul. 
ročník, prof. 5mutná-Vlkové, 
Bratislava) . 

Dojmy z koncertu víťazov sú 
opäť pomerne pr iaznivé, i k!eď 
v tomto odbore je menej vý 
razných talentov. 'Pozorno'sť s i 
lC!Sltlžia obe in terprétky vďač
ného cyk lu B. Urbanca: Má
jová láska - V. Braunová a 
ll . Ivaničová. Braunová, ako 
h!bavý typ sk ladbu vnútor ne 
prežíva a obda rúv~ krásne 
sfarbeným a sýtym materiá 
lom, Ivaničovej koncepcia je 
spontá nnejšia, snáď bezpro 
strednejšiä, h lasove tiež spo
ľahlivá. P. Dvo1·ský predniesol 
decentne vypracova ný cyklus 
Kafendových pi!i'Sni. Sympat ic 
ká Ži linčanka D. Hati.arovä za 
spomímmými spevákmi trochu 
zaostávala, má však pekn~'· 
zvon ivý soprá n a verím<! v ;je_j 
rl<~lšie zdokona !PniP P . l l. 

K dramaturgii 
slovenskéh.o 
rozhlasu · 

Sloven'ské rozh lasové vysie 
lanie sa vyví ja ·samostatne a 
odl išne od českého hudobné
ho rozhlasu.· Na prvom progra
me vysiela Bra tisla va, Banská 
Bystrica a Košice. V novembri 
m. r. vyst úpili v slovenskom 
rozhlase všetky významné zbo
ry a ..:druženia Slovenska. Pri
pojili sa k oslavám Veľkej 
októbrovej socla listickej revo
lúcie v<ižnymi reláciami · z rus
ke j a sovietske j hudby, maj\1 
na zreteli Dni sovietske j kul
túry nielen v hudbe, al•e t iež 
vo výtvarnom umeni. Spolu s 
českým i cudzím rozh lasom 
vzdávajú hold géniovi Beetho
vena. Venujú pozornosť českej 
hudbe a mor avskej ľudovej 
piesni. Na rozd iel o tl českých 
rozhlasových stanic · zaraďujú 
vhodne skladby a súbory poľ
ské, zdôrazňu jú umelecké 
uplatnenie mladých' v tzv. "štú
diu mladýelt, štävajú " na liro
veň dobr u zábavnú hudbu 8 
nezanedbá.vajú poslucháča ma
ďarskej i ukrajinskej národ
nosti. 

Slove ns ké reprodukč.né sú
bory majú veľmi dobrú a ras
túcu umeleckú úroveň. Sloven
skí madrigaiisti spiev•ajú · pod 
veden ím Lad. Ho láska v sý
tych h l.asových farbách a 
kompaktnom zvuku. Skla'dby 
Palestrinove a Ludovfca da 
Vittoria ,mali vznešený výraz 
a p lasti cké podapiP Slovenský 
filharmonický zbor je s vojimi 
kva lit ami v ArnP zn~ my .1 . M. 
Dribrodi nsk~í oatrl k zbor maj
strom. ovládajúcim n ielen slo 
vensk(j _ zborovú l vor bu (Su
choň. Mikula). a. le a j tvorbu 
klasi kov i súčasných o;k lariP. t e
ľov. Zaslúžilý umelec E. Ra j
ter ie skutočný 7.na lec Beetho
venovho d iela. Dokáza l t.o hlav
ne na svojráznom poňatí a vy
nracova ní pia te j a š iestl'l.i 
symfónie v podaní Symfonic
kého or ch estra č:s. rozhlasu v 
Br atislave. K šťastným re lá~ 
ciám patrila hoďinka zo sk la
d ieb významného českého 

emigranta J ifího Bendu (10. 
novem bt·a ). Slove ns kí a čes•kí 
umelci sa tu s pojili k harmo
nickému koncertu z jeho diel. 
Zaujímavým číslom programu 
bola h lavne triová sonáta 
E dur predv·edená pre flautu, 
hoboj a violončelo s čemba
lom. Veľmi poučné sú pred
nášky z dejín hudby pod ná
zvom Malé kron iky z dejín 
hudby, ďa l ej Hudobné spravo
dajstvo a pomerne časté za
radenie dychovej hud·by bra
ti-sl avskej posádky a i. Celkom 
nesprávne a nepiétne je. ak 
rozhlas (nielen slo venský. alf! 
i český) vysie la hudbu na dob
rú pohodu, pričom neme nuje 
ani autorov sk lad ieb. A sú me
dzi nimi ta ké mená, ako napr. 
P. I. čajkovskij, K. Kovai'o -

' vie, o. Nedba l a. u. To to pe le
mele s kladieb by mal č:s. roz

. hlas čo najski\r zanN·hať. 

Bohuntir štedroň 

GRAMOPLATNE 
z donlova i zahraničia 

l : 

. .' EDMUND \ PASCHA:· V i an o č n á . o m š a 
. , ' f .. >· ··<v i a rt ·o "č n é k o l e d y 

. ·' .Prai sk í ma.drigalisÚ . . •. 

Oi_rjgen~ : .. ~~ľ?!i!av :ve~1hoda 

ARTIA-Su"PRAPHON,.'-1970 
i • . . 

Reprezentatrvne vy
danie stereo nahráv
ky Paschovej Vianoč
nej omše a Vianoč
ných kolied (s vý
bomou textovou viac
jazyčnou prílohou) 
možno celkom opráv
nene nazv.ať bestsel~ 
lerom roku 1970 v 
gramofónovej edícii 
.Supraphonu. Nahráv-
ka r eprezentu je 
vsku·tku obj-avného 
majst ra slovenského 
baroka na vysokej 
medzinárodnej úrov~ 

ni. nealizác:in dr . \T. 
J . Terrayove.i a M. 
Venhod u, ako a j 

úprava a inštrumentácia M. Venhodu a J. Krčka, zachová
vajú dielu tt·iezvy barokový charakter, zvý.razňujú pasto.rál 
ne a l'udové nálady. Zás luho u realizátorov i upravovatel'ov 
ožila v p1nej kráse a or.igi.nalite Paschova me lodická invencia , 
ako a j jeho zna losť barokového hudobného umenia. Osobitne 
sa však chceme zmieniť o umeleckej r ealizácii Vianočnej 
omše i Vianočných ko lied, pri k!torej boli použité i histo r ické 
nást roje zo zbierok Národného mú.zea v Prahe. Dielo tak 
dostalo pat.tnu dobovej vernosti a histor ickej ľudovo-past.o
rálnej vernost.i. Je nesporné, že n.ajv~čšiu zásluhu. na tom 
majú P.ražskí rnadriga listi pod vedem~m, v stHr·e;! hudbe 
osvedčeného Miroslava Venhodu, ako aJ sóla Ond<t:eJa Mala
chovského Jozefa Ran inc.a a štefana Nosill'a ( tenor a fujaa·a 
sólo) i m~nšie sóla členov en.se mblu madrigalistov. Nahr ávka 
m.á výbor nú zvukovú plastic itu, vyrovn~nú _dyn.ami'ku a hl~v~ 
ne p rekr ásnu z·vukovosť. Ste.r .eo verz t·a JO urobená ve lm[ 
vkusne a plastioky, p rdpomf.na priestorovú akustiku baroko
vých chrámov. A pr áve v takomto zvuk_ovom chápaní vel';!ll~ 
prek·rásne vychádzajú jednotlivé h lasy 1 sól~. Je ~o p l_atna, 
k torá si zaslúži vysoké ocenenie ako IPO stranke htstoncko
výskumnej práce, rea-lizätorskej, tak a i zo strany_ technick_ého 
zvládnutia nahr ávky. Je nesporné, že bude patrtť k zJatemu 
fondu naše j hudobnej kultúry a že vzbudí veľký ohlas aj 
v zahr-aničí. 

E-. LUTYENS: A n d S u d d e n l y i ť s E v e n i n g 

D. BEDFORD: M u s i c f o r A l b i o n 

M oonligh t 

účinkujú členovia BBC Symphony Orchestra London 

ARGO RECORD COMPANY, 1970, Londýn 

Nahrávka pred.sta
vuje dve výrazné 
avantga rdné osobnos
ti súčasnej ang l.ickej 
hudby. Elisabeth Lu~ 
tyens (nar. 1906) je 
kompozične vyškole
ná v Londýne a v 
Par íži, no najviac na 
ňu vplýva la tvorba A. 
Schonberga a vôbe c 
druhej viedenskej 
školy. Z týchto inter
prc•t:ačných koreňov 
rastie aj sk ladba And 
Suddenly it 's Eve~ 

ning. ktorú sklada
teľka komponovala z 
podnetu BBC pr e 
inaugurá lny koncert 

v Queen Elizabet h Hall v !'oku 1967. Skladba je komponovaná 
pre tenorové sólo, ·t ri inštrumen tálne skupiny, dychový kvin~ 
tet, celestové trio, harh1, bicie, husle, t.esný roh a violončelo. 
Zo skladby j e cítiť najv·iac vplyv We berna, hoci kompozicia 
nemá vyrovnanú slohovú ko!'lcepciu. Skladba má prevážne 
chlad ný, až asketický vý raz (daný aj bá sniokou predlohou 
Salvat o ra Luasimodu ) a len miestami je akoby vzrušená ex
presívnymi v lna mi. Nahravka .ie na vysokej intEJrpretačnej 
i zvukovej úrovni. členov BBC Symphony orchestra dir iguje 
(·a súčasne tenorové sólo pozoruhodne s pieva) Herbert Handt. 

David Bedford (nar. 1937) je protipólom trochu asketicke j 
Lutyensovej tvorby. Jeho skladba Music for Albion Moon light, 
napísaná pre sopránové sólo (vynikajúco ho spieva Jane 
Manning), flautu, klarinet, husle. violončelo, klavír je na j 
ty pickejším prejavom skladateľ0vho kompozičného slohu. Je 
dovŕšením jeho doter·ajšieho kompozič.ného vývoja, kto rý 
vyjadruje línia Hindemith - Schonberg - Webern a Nono, 
končiac u poľskej avantgardne.; š ko ly. A práve ako najsil
nejší vp lyv tu cítiť pol'skú školu, najmä v up latňovaní :prv
kov alea-toriky, clusterov, zvukových koláží. expresívnych 
výbuchov a pod . Skl·adba je inšpirovaná poémou r<enneth 
Patchena, nasled u je však jej programov.ý záme.r, ale inšpiru
j e S·a skôr jednotliivými dynamickými a pocitovými stavmi -
statika, dynamik·a, výkrik; skrátka ·je to skladba veľmi z.au jí
mavá, vý·razovo úči·nná a inte.r pretačne vďačná. Aj v tomto 
p rípade č l·enovia orchestra BBC ood vede ním dirigenta .Johna 
Careweho odovzdali interpretačne perfektnú nahrávku. Po 
technickej stránke jP táto ster<>o nah rávka (vznik la za spo
lupráce z British Counci l) takmer vzornou ukážkovou prá
cou. -mJ• 



,... .. 
lo zahraničnej tlače 

MUZ SIKA 
č. 12 (Maďarsko ) 

Posledné číslo roku 1970 je 
venované 200. výročiu narode 
nia Ludwiga van Beethovena. 
Číslo prináša štúdiu prof. Ben-· 
ce Szabolcsiho O melodických 
modeloch v Mozartových a 
Beethovenormch dielach. Jó
zsef Ujfalussy uverejňuje štú
diu Dramatická stavba a fi 
lozofia v Beethooenovej Vl. 
symfónii. Imre Ungár sa za
mýšľa nad problémami beetho
venovskej interpretácie a Fe
renc Bónis podáva správu o 
muzikologickom · kongrese , v 
Bonne. Okrem toho je v čísle 
spomienka na A. Webema, 
rozhovor s A. Svešnikovom, 
kritiky z Budapeštianskych hu
dobných týždiíov, kritiky z 
hosťovania sovietskych umel
cov v MDR, recenzie kníh, 
gramoplatní, správy, informá
cie a pod. 

PRO MUSICA 
č. 50 (Juhoslávia) 

Číslo pr ináša zaujímavé ma
teriály z histórie: Miloš Mi, 
loševič píše o libretistovi ope
ry 17. storočia Krsta l vano 
vičovi, Roksana Pejovič píše 
O hudobných nástrojoch na na
šich freskách. V čísle je I'OZ

hovor s Elizabetou Schwarz
kopfovou, profily Anity Meze
tovej a D. Di:x:ona, anketa z 
pr íležitosti výjdenia päťdesia
teho čísla PRO MUSICA s po
prednými predstaviteľmi j uho
slovanského hudob11ého života, 
prazJidelná rubrika Hudobná 
mládež, pokračovanie spomie
nok Oskara Danona, kritiky, 
recenzie, správy, informácie a 
pod. 

RUCH MUZYCZNY 
č. 22 (Poľsko) 

Číslo je venované článkom, 
úvahám a kritikám z niedziná
ror:lného fest ival u súčasnej 
hudby Varšavská j eset'í 1970. 
?ohdan Pociej sa v článku 
Zmysel avantgardy zamýšľa 
nad problémami avantgardnej 
hudby, Stefan Kisielewski hod
notí Varsaoskú jeseň 70 v 
článku Po mnohých rokoch -
z pohľadu doterajšieho vývoja 
sličasnej hudby v Poľsku i vo 
svete. Nad posledným fest iva
lom aforisticky uvažuje Zyg
munt Mycielski v článku Aká 
bude XLIV. Varšavská jeseň? 

SOVIETSKAJA MUZYKA 
č. ll 

v císle je úvodník v ústre
ty XXIV. zjazdu KSSZ. Z his
tórie revolučných rokov pri 
príležito,~ti 100. výročia naro
denia A. D. Cjurupy uverejňu
je stať pod názvom Revolúcia. 
chlieiJ a hudba E. Pisarenka. 
Ďalej je tu článok k pamiatke 
Vana lljiča Muracleliho, zázna
my z rozho vorov s Richterom, 
Baškirovom a Klimovom. Nad 
tvorbou Alexandra Bloka sa 
zamýUa z príležitosti 90. vý
ročia narodenia básnika Igor 
Glebov. V čísle sú ďalej kriti
ky, články a informácie z jed
notlivých zväzových republík. 

OPERN WELT 
December 1970 (NSR) 

V čísle stí úvahy o Fídeliovt 
z pera Pavla Eckst eina, Ernsta 
Krauseho, Horsta Koeglera a 
Helmuta Lescheho. Hans Otto 
Spingel ptse o inscenácii 
Stratcssovej Salome v Hambur 
gu, Gerhard Brunner o Donovi 
Carlosovi vo Viedenskej štát
nej opere, Kurt Oppens o 
Gluckovej opere Orf eus a Eu
rydika a o Verdiho Ernani. v 
newyorskej Metropolitan Ope
re. V čísle je rozhovor s Ta 
tianou Troyanosovou, Karlom 
Bohmom Gwyneth Jonesovou, 
Augustom Everdingbm. Kurt 
Pietschmann zverejňuje štlidiu 
K histórii Debussyho" Pelléa a 
Mélisandy. Správy, recenzie 
nových gramoplatní, i nformá
cie a prehľad operných insce
nácií zo zahraničia. 

Vladimír Mikulka 

S gitaro_u v Paríži 
Nedávno bola v P·a~:lži (pod záštitou 

francúzskeho rozhlasu a televízie) XII. 
medzinárodná súťaž klasickej gitary. Kon
certu finalistov s a zúčastnilo J?rakt icky 
všetko, čo má v gitarovom svete meno. 
V sále boli o. i. Turibio Santos, Nardso, 
Yepes a nechýbal ani Andrés Segovia. 

!tlťažilo sa v kompczléli ú xe sólo gita
. ru a gitaru p.! us 1nástroj ) a v interp.retácH. 
V kategórii kompozície porota prvú ani 
druhú cenu neudelila; čestné uznani·e zís
kal autor skrývajúci sa pod pseudonymom 
Britannicus za skladbu Smútočný pochod 
pre gitaru a clavičembalo. V kategórii in
terpretáci-e prvú cenu získal náš Vladimir 
Mikulka, dt·uhú cenu Belgičanka Godlieve 
Mondenová. Porota tretiu cenu neudelila, 
čestnÉ' uznanie sí odniesla A:mer.Ičanika 
Alice Arztová. 

Po koncerte Hnalistov požiadala som za
kladateľa súťaže pána. Roberta Vídala o 
rozhovor. 

Ako ste priš li na myšlienku založiť me.
dzinárodnú súťaž klasickej gitary? 

- Už dvadsať rokov sa z-aoberám kla
sickou gitarou. Ako viete, vo svete, k to.rý 
si hovorí ,. hudobný", sa týmto nástrojom 
pohŕda, pokladajú ho za podradn ý a veľ
mi často ho jednoducho odk.azujú foJklo
risti:>m. Ja ho však p,ozná:m z jeho uš-ľ-ach
tilej stránky. Pra,c.oval som v rozhlase a 
môj plán súťaže sa stretol s porozum ením 
u vtedajšieho riaditeľa, ktorý ma vše·mož
ne podporoval. Bolo to v r. 1958. 

Ako by ste charakterizovali súťaž a čo 
znamená prvá cena'! 

- Súťaž nie je korunováciou renomo
vaných umelcov, je súťažou nádejnýchmla
dých gitaristov, ešte n.ie veľmi z·námych, 
ktorí si vďaka nej môž11 overiť vlastné 

Concertino praga 
Keď pred piatimi rokmi prebiehal prvý 

ročník medzinárodnej súťaže mladých hu
dobníkov Concertino Praga, mnoho ľudí 
nevedelo, prečo vlastne sa táto súťaž uspo
radúva. Dnes je všal~ situácia celkom iná; 
súťaž si získala, vďaka premyslenej roz
hlasovej propagácii , toľko prívržencov, že 
napr. vstupenky na tohtoročný koncert 
laureátov boli už mesiac dopredu vypreda
né ... 

Zaujímavé sú výsled!{y tejto sútaže: za
tiaľ čo v jej prvom ročníku pred piatimi 
rokmi sa zúčastnilo iba 18 mladých súťa
žiacich zo štyroch európskych zemí, tohto 
m im ich už bolo 46. A že dnes už nejde 
o hocakú súťaž, o tom svedčí fakt, že 
týchto 46 súťažiacich zastupuje 18 štátov 
nielen eur ópskych; ale i z Azie a Ameriky. 
Pochopiteľne, i záujem zahraničných roz
hlaso:v, združených do OIRT aUER, j e dnes 
už veľký. 

V tradícii sútaže Concertino Praga sú 
najúspešnejšie t r i štáty - Sovietsky zväz, 
J aponsko a Ceskoslovensko. Aj tohto roku 
tieto tri štáty suverénne zvíťazili. Porota 
je zložená zo špičkových reprodul\čných 
umelcov, l\torí nehodnotia priamy výkon 
mladého interpréta, a le magnetofónový zá
znam s jeho hrou. Má to tú výhodu, že 
porota môže dôslednejšie hodnotiť výlwn, 
ktorý navyše. nie je ovplyvnený trémou 

Bohvie prečo, ale podľa hudby predsta
vovala som si Rodiona ščedrina ako rus
kého bohatiera, lebo v jeho tvorbe je veľa 
čŕt z ruského eposu, niečo z ruských by
lín, hrdinských, mohutných, monumea1tál
nych. A keď som prvý raz počula jeho ope 
ru Nielen láska a baletnú su-itu Carmen, 
prekrásne sonáty pre klavír a klavírny 
koncert, ,povedala som svojim spoloční
kom, že sa narodil nový Musorgskij - lebo 
štýlovo, h(bkou a výraznosťou Sčedrin aso
cioval sa u mňa práve s níf11. Mysllm si 
to doteraz, a to nie je komp.limentatívne. 

Po koncerte · z tvorby sovietskych skla
dateľov, ktorý usporiadal Zväz slovenských 
skladateľov v Zrkadlovej sieni, nás zo
známili. Je vysoký, skoro chudý, s dobrác
kym úsmevom. R9zpräva ochotne o čom
koľve-k, ale akonáhle sa pokúšate dotknúť 
jeho tvorby, hneď sa Vtiahne do seba . . . 
A nič bohatfer·skeho na sebe navonok ne-
má ... 

*** 
- Môj príchod bol vlastne recipročnou 

návštevou na návštevu slovenských skla
dateľov, ktorí sa zúčastnili Dní slovenskej 
hudby v Moskve a v Tbilisi. V Tbilisí som 
nebol, ale v Moskve sa diela' slovenských 
skladateľov O. Fere'nczyho, I. Hrušovské
bo, I. Paríka, R. Bergera stretli s veľkým 
záujmom u sovietskych skladateľov a mu
zikológov. 

Skoro na začiatku svojej kariéry veno-

Medzinárodne 
o Beethovenovi 
Beethoveno~o jubileum (200-ročnica je

ho narodenia) bo-lo· vhodnou príležitosťou, 
aby na rôznych miestach Európy, ktoré 
sú akýmko-ľvek spôs-obom spojené s jeho 
životom a dielom, boli usporiadané mu
zikologické konferencie - sympózia a vý
znamné hudobné produkcie z iel1o dieL 

Medzi tieto patrila aj ,.Beethoven -
Ehrung" (pocta Beethovenovi ) v Berlíne, 
v hlavnom meste NDR, v decembri 1970-
roku. Táto veľkolepá pocta bola rozdelená 
na tri časti: na Beethoven ov kongres v 
diíoch 10. - 12. decembra m. r.; umelecký 
program v dňoch 18. - 20 .decembra m. r . 
(o. i. beethovenovských podujatí, ktoré 
prebiehali po celý rok); vlastná I)Octa 
skladateľovi, ktorá bola v dei'J jeho na
rodenín 16. decembra. Na slávnostnom 

mladého interpreta. Magneto-fónový zá-
' zn am · ' takto môže porotu informovať o 
skutočnom umeni toho-1\torého súťažiace
ho, bez ovp .lyvňovania vý·konu okolitým 
prostredím. T í, k torí získajú popredné u
miestnenie, sú pozvaní na verejný koncert 

. v Prahe. 
Na tohtoročnom záverečnom koncerte 

víťaza~' súťaže ·c oncertino P raga 1970 sa 
pt·edstavilo sedem našich i cudzích m la
dých umelcov v odbore hry na klavír. hus-

. Je a violončelo. Najúspešnejší z nich bo·l 
Oleg Zukin (ZSSR-husle), ktorý zahral 
Beethovenovu Romancu G dur, op. 40 a 
16-ročná japonská huslistka Shizuka 'Ishi
kawa, ktorej meno patrí dnes k najväčším 
ná dejám J aponska. Teraz je poslucháčkou 
pražskej AMU u prof. Hlouúovej. Na kon
certe zahrala prvú vetu z Brahmsovho 
koncertu D dur pre husle a orchester. 
Veľkým prekvapením bola štrnásťročná 

· pianistka Midol'i Taga (.Japonsko·), ktorá 
s veľkým zaujatím predniesla H aydnov 
Koncert D dur pre k lavír a orchester (2 . 
a 3, vetu). 

Ani Ceskoslovensko . nezaostala. Sest
':1 násťročný poslucháč bt•nensl,ej JAMU Bo
iť r is Vybír al bol zástupcom našich violon
~ čelisto:v ; na koncerte sa predstavi:! Dvoľá
: kovým Koncertom ·h mol pre violončelo 

a orchester. Veľkým prekvapením bol pät
·: násťročnfr huslista Cenek Pa:vlik, dnes po-
' 

S Rodionom Ščedrinom 

valí ste svoju pozornosť opere. Z lásky 
k tomuto žánru? 

História mojej opery Nielen láska sa 
spája s neúspechom ..• Len osemkrát išla 
vo Vel'kom divadle ... 

To azda vôbec nevadí. Koľko opier s 
hanbou prepadlo a dnes ich hrajú všetky 
scény sveta ... 

Nev,iem. Možno, že som dobre mobil. 
ž·e som .iu napísal. Čas to ukáže. O opere 

akte poprední predstavitelia NDR spolu 
s početnými delegáciami mnohých in~•ch 
štátov Eur ópy dokumentovali význam Bee
t hovenovho umeleckého a ľudského odkazu 
pl'e nemecký národ, pre pokrolwvý svet 
a celé ľudstvo. 

Meclzináropný Beethoven Kongres 
prebieh!'jl vo všetkých troch ·yeľmi účelne 
zariadených konťerenčnf•ch miestnostiach 
novej Kongresshalle, l;:de bol umiestnený 
počas t rvania kongresu aj sekretariát Bee· 
thoven - Ehl'llngu. 

Účastníci kongresu dosiahli impozantn.\· 
počet 70-tich z 11-tich rôznych krajin. Po
čas troch dni rolwvania bol počet host 1 
a obecenstva vyše 500 osôb na každom po· 
dn.iatl. 

Referáty účastníkov sa sústredili okok 
dvoch hlavných tém: l) Beethov.enov ob 
raz v qejinách a v prítomnosti, 2 l Klas ic .. 
ký realizmus Ludwiga van Beethovena. 

Najvýznamnejší muzikológovia z NDH 
(Georg Knepler. Han·~· Gol dschmidt. Heim 
Alfred Brockhaus. Karl Heinz Kohler et 
i.) spólu so sovietskymi vedcami (B. Ja-

kvality. Je pre nich zártíveň odrictov1fll 
môstikom k medzinárodnej k.ariére. 

Akú máte mienku o Vladimírovi Mikul
kovi, tohoročnom laureátovi súťaže'? 

- Vládimlr Mikulka j e to, čomu sa ho
vorí ,.rodený muzi·kant". Vidno u neho tiež 
hodne l{l.räce, toho, čo sa dá naučiť u pro
fesora , ale muz~k!alita je niečo, čo sa ne .. 
dá naučiť - niekto .iu má. A on ju má • 
To je dôleži-té. 

Francúzski gitaris ti sa t oho roku ne
dostali do f inále. Bola to výnimočná smo
la ? 

- Francúzski účastnlci sa už štyrikrát 
dostali do finál e. 

Prekvapuje ma, že v krajine, al<o je 
Francúzsko, kde je veľa amatérov klasic
kej gitary, úspechy nie sú marl<antnejšie. 

- Príčina je veľmi jednoduchá: naptiel< 
skutočnosti, že sme krajinou, v ktorej 
mnohí ľudia majú radi g-itaru a hrajú na 
gitaru, žiaľ, iba amatérsky, Francúzsko j e 
krajinou, kde gitara ešte st ále nie je ofi· 
ciálne u~naná za klasický nástroj. Toho 
roku sa po prvý raz v histórii klasická 
gitara vyučuje ako hlavný predmet na pa
rižskom konzervatóriu. 

Pán Vicial pokračuje v rozhlasových re
láciách venovaných klasickej gitar,e na 
rozhlasovej stanici F·rance-Music a začal 
už s ptípr.avami na XIII. medzinárodnú sú
ťa% klasickej" gitary, ktorä sa tiskutočnf 
v októbri r. 1971. Sabina Skarbová, Paríž 

čeni!k PavlíTc 

slucháč pražského Ko11zet·vat6ria u tll'Of. 
Nory Grumlíkovej. Hral Poeme, op. 25 od 
Ernesta Chaussona. Aj keď ide o doteraz 
neznámeho 111ladého interpreta (napr. Bo
ris Vybíral si získal už omnoho väčšiu 
populnl'itu), mnoho hudobných kritikov 
je toho n{1zoru, že v Pavliko:vom podaní 
sa skrýva nádejný huslista, ktor.Ý by raz 
mohol čestne súperiť so svojím starším 
kolegom Václavom Hudečl\om. 

Tomáš H e,jzla.r 

sa veľa diskutuje, ale mysl!m · si, že dis
kutujú o nej nie praktici, ale tí , ktol'i 
majú čas na podobné diskusie. Ja osob
ne si mysl!m. že keď j e opere súdené 
zomrí·eť, tak zomrie a j bez pomoci disku
tujúcich ... Teraz v Moskve chystajú o tvo
riť experimentálne opemé divadlo a zdá 
sa, že uvidíme veľa zaujímavých diel a 
operných inscenácii. 

Zatiaľ čo sa diskutuje o životnosti ope
ry, vy sa vemtj"ete baletu. Mále ich už 
-za sebou dva. A dávajtí ich viac ako osem• 
krá.t . .. 

No, môj prvý balet Koník - hrbáčik je 
ešte študentsk& pr.áca. Od tých čias pre
t iek lo vel'a vody . .. A potom som napísal 
balet Carmen. Myšiienka vznikla u Maj i 
Pliseckej, ktorá vždy túžila raz tancovať 
partiu Carmen. Naj prv som chcel napí sať 
originálny balet na vlastnú hudbu a chcel 
som použiť tému toreadora ako koláž . Ne
skôr - pri práci som sa vzdal tejto myš
lienky, lebo už samotné slovo Carmen vy
voláva prúd asociác ií s Bi zetom a nebol 
som si istý, či dnkážem napísať rovnocen
ný ekvivalent k pt·eslá vene j hudbe fran
cúzskeho skladateľa . Zostal som pri trans
kripcii pre s!ár:ikové a bicie nástroje. 

A t úžba Maji Pliseckej sa predsa len 
sp lnila. Kolujú chýry o vašom pianizme. 
Hrávate ešte'! 

Samozrejme Veľa píšem pre k la vír. 
A wstanem mu vP1·ný . Irina Krchňavá 

rustovsli: ij, N. Fišman, V. Protrmopov, J. 
Kremlov) a ostatní z mnohS•ch iných kra
jín dokazovali Beethovenovu veľkosť a 
význam od vzmku jeho l i lanského diela 
až podnes. 

Z československa reprezentovali muzi
kológov dôstojnou ťo i·mo'J Ľ.uba Ball o vá 
(Beethovenova hudba v Bratislave za je
ho ž ivo~a ) . Zoltán Ih·abu~say ( Beet ho\·en 
a Hummel) , Dan)ca .Jalmbrová (Hudba 
Beethovena v Brat is la ve od r. 1918 ), Zden• 
lto Nováček (Údaj(! n Beethovenovom ži 
vote a diele v bratislavských l archívoch), 
lt\ldolf Pcčman (Beethoven a ,Tif·i Benda) , 
J~t·oslav Prochá.zlm ( Rec8pcia Beethove
novho diela " Cechách), Bohu mir štčclroií 
(Leoš Janaček a Ludwig van Beethoven) 
mená uvádzame v abecednom poradi), kto
rí r eprezentovali našu hudobnú vedu a 
a osvetl ili nejednu stránku slovenske,l a 
\!eske.i hudob1wj kultúry , \' ktorej už od 
začiatku XiX s l oročia v,ÝZnamnú úlohu 
hrala osobnose skladteľa a jeho h11c1Pbné 
dielo. 

z. R. 

" 

:: 
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~eKO ~Reoord Rétaller, lt. 12. 1D71t) 

l. ( l) HEAR YOU KNOCKING 
2. ( 6) WHEN I'M DEAD AND GONE 
3. ( 3) CRACKLIN' ROSIE 
4. (18) IT'S ONLY MAKE BEL!EVE 
5. ( 2) VOODOO CHILE 
6. ( 7) RIDE A WHITE SWAN 
7. (17) HOME LOVIN' MAN 

Dave Edmunds 
Mc Guinnes Flint 

Neil Diamond 
Glen Campbell 

Jimi Hendrix Experience 
T. Rex 

Andy Williams 
8. ( 5 ) YOU'VE GOT ME DANGLING ON A STRING 

9. ( 4) INDIAN RESERVATION 
Chairmen Of The Board 

Don Far don 
Elvis Presley 10. ( 9) l'VE LOST YOU 

USA (Billboard, 19. 12. 1970) 

c ., l. ( l) THE TEARS OF A CLOWN Smokey ~~binson and the Miracles 

i 2. ( 6) MY SWEET LORD/ISN'T IT A PITY George Harrison 
3. ( 4) ONE LESS BELL TO ANSWER Fifth Dimension 
4. ( 2) I THINI< I LOVE YOU Par tridge Family 
5. ( 7) BLACK MAGIC WOMAN Santana 

.i"l 6. (20) KNOCK THREE TIMES Dawn 
7. (12) STONED LOVE Supremes 
8. ( 9) DOES ANYBOBY REALLY KNOW WHAT TIME IT IS'! c , 

l 9. ( 3) GYPSY WOMAN 
Chicago 

Bria·n Hyland 
Badfinger 10. ( 8) NO MATTER WHAT 

e Keď sa pozrieme na 
prvých desať miest an~ 
glického a amerického 
rebríčku, zisťujeme, že 
v Anglicku je preval}a 
amerických umelcov 
(šiesti), naproti tomu v 
Amerike sú v prvej de
siatke len dvaja repľe
zentanti Európy (Geor
ge Harrison a skupina 
Badfinger ) na značke 
Apple. 

' e Do Top 50 Record 
·Retaileru vstúpili tri no
vinky. Sú to platne 
YÓu're Ready Now -
Frankie Valli (29. mies
to), Apeman Kinks (32.), 
Jerusalem - Herb Al
pert and the Tijuana 
Brass (47.) a Montego 
Bay Bobby Bloom 
( 49. ) je znova v reb
dčku po úspechu pred 
nie~oľkÝ,mi týždňami. 
Nový hit ·má. a j Ke n 
Do dd (Broken Hearted ), 
ktorý sa pred piatimi 
rokmi preslávil songom 
Tears. 

e V amerJckej horú
cej stovke sa dostáva 
stále vyššie Pe.r·rY Co
mo (It's Impossible -
29. miesto). Zaujímavým 
znakom amerJokého To
pu sú aj nové verzie hi
tov nedávJ1yoh, alé .. hláV.: 
ne star ších. V dnešnom 
rebríčku je viacej ta
kýchto sklad·ieb a pre 

· zaujímavosť ich sporne- , 
niem. Hit Hollies He 
Ain't Heavy . . . He's My 
Brother naspieval Neil 
Diamond, pôvodne , ta- · 
liansku pieseň zo sa.n 
Remo You Don't Have 
To Say You Love Me 
preslávila v roku 1966 
Dusty Springfield - te 
raz ju nah-ral Elvls P·res
ley. Na druhej strane El-

visov prvý veľký hit 
Hearthreak Hotel oprá
šila a do nového aranž
má obliekla skupina Fri 
jid Pink. Ruby Tuesday 
od Roiling Stones inter 
pretuje jemnýtn a za
u jímavým hlasom Mela
nie a nakoniec pieseň 
A Whiter Shade Of Pa~ 
le, ktorá založila slávu 
Procol , Hal·um obnovil 
R. 8. Greaves. 

e čo viedlo vo sveto
vých Hit Parades kon~ 
com minulého roku? 
Austrália (Lo o king Out 
My Back Door - C. c. 
R.), Talia nsko (Anna 
Emozioni - Lucio Bat
tisti). Japonsko (Man
dom - Jerry Wallace ), 
Malaj sko (Domáca sku
pina Strollers so sklad
bou Do What You Got
ta Go), Mexiko (Y Vol
vere Los Angeles 
Negros). Singapúr (Mon~ 
tego Bay Bobby 
Bloom), JAR (Cr.acklin' 
Rosie - Neil Diamo.nd), 
španielsko (Quiero Ab
razaorte Tanto - Tanto 
Manuel), Švédsk·o (Ab
ra~as - LP Santana). 
švajčiarsko (Black Night 
- Deep Pur·ple), NSR 
(In Einer Bar In Me~ 
xíco - Heino) a Poľsko 
(Black - Night - Deep 
Purple ). 

j u vydala llii. platni. so~ 
viet ska Melodíja u vied la 
na trh niekoľko zaují
mavých LP. Los Jairos 
(bolívijská folk skupina) 
koncertovala po :ii;SSR .na 
pozvanie Goskoncertu a 
pri tejto prHežitosti na
hrala . LP. Na albume 
Melódie pria teľov účin· 
kujú populárni speváci 
a skupiny zo socialistic
kých štátov ako napr. 
W. Antkovjak a Ali -
Babki (Poľsko) . E. Bi· 
haryová a P. Líčko 
(ČSSR ), G. Novak (Ju· 
hoslávia). J. Koos a Ex
press (Maďarsko ). !)al
šie dve nové platne ma
jú s,peváci Valerf.i Obo-
dzinsk!j a Francúz 
Christian Bore!. Naj-
úspešne,išfm f!lmo.m v 
ZSSR koncom minulého 
roku bolo dielo poľského 
režiséra Ezy Passendor
fe ra Podvodník s ~ita
rou, v ktorom účinkujú 
dv·e popredné rockové 
kapely Skaldowie a NiP. 
~e'lko - Czarny. 

• Na MIDEM 1971 
bude CSSR reprezento· 

· vať a,j Milan Drobný 
(Supraphon). Blllboar d 
uverejnil správičku o 
útokoch kritJ.'kov na Ma· 
lú televfz.nu Hit Pa·rád u. 

·• ·vyšla pt'vá ·LP švédskef 
supergroup J·ason's Flee
ce. V J uhoslávii účinko· 
valí Earl Hines Quartet. 
Anita O'Day a Charles 
Mingus Sextet. Na No· 
vom Zélande dostal svb
ju prvú zlatú. platňu 
David Curtis za hit 
Wheel Of Fortune. David 
má iba trinásť rokov a 
je ozmťčov.aný ako ta· 
mojšt He!·ntje. Dokonču · 
je nahrävanie svojej pr
vej LP. F. Hora 

e Na prvom medzi
národnom festivale pop 
music v Japonsku do
siahli pre nikavý llspech 
tr.aja členovia maďar
skej skupiny Omega Red 
Star (klavirista a skla
dateľ Presser, autor an
glických textov bubeník . 
Laux, spevák a gitari-sta 
Kóbor) so skladboo 
Gyongyh'<'~jú lány. F1irma 
RCA Victor (,japonská) 

Zastavenie Hany Hegerovej 
V prvej polovici decembra mala 

v Bratislave a Ti-nave recitál po
predná šausonierka Hana Hegerová. 
Pri tej príležitosti prinásame niekoľ
ko dojmov z jej vystúpenia ako a j 
osobné vyznanie speváčky. 

V hľadisku zhasínaj ú svetlá a desiat
ky rúk vítajú pot leskom Hanu Hegero
vú. HoZJh!iada sa a cez ostré svetlá 
reflektorov pozerá na desiatky tvárí. 
Začína program: Barbara song, Díky 
vám, Já se vrátim, Lásko prokJetá, Tak 
být madonou . . . Hlboké prežitie, su
gestívny prednes naplnený tempera~ 
mentom a výborným hereckým dokres
lením. Dr uhú časť recitálu venovala 
speváčka fo lklóru. Uvádza úpravy ci
gánskych, rusi<ých, slovenských, praž~ 
ských a židovských piesni. Po skončenf 
tohto jedinečného večera - koncertu 
sme .Ju požiadali o niekoľko viet: 

- Som šťastná ked' fudia odchádzajú 
spokojní s mojím výkonom. Vždy vy
cítim, či som ich zaujala alebo s kla
mala. Snažím sa, aby každý večer bol 

o niečo bohatšt a krajší. Na rodn~ Slo
vensko chodím r ada. Začínala som v 
Žiline, na divadelnom pódiu. To b oJ 
štart. Odtid som odišla do· Bratislavy 
a teraz žijen:t už dvanásť rok'ov v Pra
he. V máji som m ala pr emiéru v Se
mafore, veľa som cestovala, vystupo
vala som v budapeštianskej televízii. 
Nový rok privít am v Ziirichu. Caká ma 
angažmán v d ivadle Na zäbradlí. 

Moje recitály reprezentujú výber nie~ 
koľkých žánrov a súčasne aj tvorbu 
viacerých národov. Chcem sa priblížiť 
vkusu čo najväčšieho počtu posluchá 
čov, ktorí majú možnosť vybrať sí ,,tú 
svoju" pieseň. Nevnucujem si do pro
gr amu tie piesne, u ktorých cítim, že 
mi nesedia. Niektoré z nich sú robené 
na mieru. Bolo by ideálne mať svojho 
skl adateľa a textára. Vera piesni napí
sal pre mňa Pavel Kopta, raz to skúsil 
aj Jii'l Suchý. Režisérom recitálov je 
Jaroslav Gillar, k torý spolupracuje s 
výtvarnikom Borisom Soukupom a spre
vádza n1a orchester Milana Dvoi'áka. 

-M. B. S.-
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Ministerstvo kultúry SSR 
Zväz siovenských skladatefov 
Slovenský hudobný fond 
Mestský dom. ·osvety v Trnave 

vyhlasujú 
spevác ku 
súla ž 
pri príležitosti 90. vý.ročia narodeniä nár~dn~ho umelca Miku,Jášlt 
Schneidra-Trnavského. Cieľom súťaže je propagovať piesňovú 
t vorbu. objavovať mladé talenty a uskutočňovať výber na me
dzinárodné súťaže. 

Súťaž sa uskutočni 24.- 28. mája 1971 v T.rnave. 
Súťaže sa môže zúčastniť každý ob<;an čSSR do 30 rokov. 
Prihlášky do súťaže je potrebné poslať na adresu: 
Mestský dt>m osvety v Trnave, GottWtaldovo nám., do :31. III, 
1971. 

PRIEBEH SúTAZE: 

I. kolo: 

u. kolo: 

m. kolo: 

Ceny; 

1. slovenská fudová pieseň s klavlrnym sp1·ievodom, vydaná tlä• 
ČOU, 

2. dve umelé piesne od staršieho slovenského auto ra (Bella, 
Schneider-Trnavský, V. Figuš - Bystrý, Lichard, Vansa, Valaš
ťan -Dolinský, F. Kaíen!la a i.), 

S. dve. piesne starších s lovanských autorov (Smetana, Dvofák, 
Fibich, Glinka, Musorgskij, Čajkovskij, Grečaninov, Rimskí j 
Korsakov, Racbmaninov a i.) . 

l . 

2. 

3. 
4. 

dve piesne svetového repertoáru, z nich jedna z obdobia kla• 
sicizmu a jedna z obdobia romantizmu, 
dve piesne slovenských alebo ~eských sk ladateľov predvoj
novej moderny (Janáček, Martinu. Novák. A. Moyzes, su .. 
choň a 1. ), 
jedna pieseň svetového skladateľa 20. storočia, 
jedna pieseň z najnovšej s lovenskej alebo českej tvorby. 

p.iesiiový cyklus alebo výber piesnf od jedného autora; resp. vý• 
ber piesní jedného štýlového obdobia. 

I. cena 
I l. cena 

111 . cena 

3000,- Kčs 
2000,- Kčs 
1000,- Kčs 

Okrem toho Slovenský hudobný fond udelí .cenu za najlepšiu 
Interpretáciu piesne od s lovenského autora a Okresný národný 
výbor v Trnave udelí cenu za najlepšiu In terpretáciu skladby 
M. Schneidra-Trnavské ho. 

SÚ Ť A Ž 
Slovenský hudobný fond vyhlasuje k 50. výroctu založenia Komunistickej 

strany Ceskoslovenska súťaž na napísanie štúdií a č lát)kov na tému: "KSČ 
a robotnícke hnutie v slovenskej hudobt1P.,j kultúre''. 
Súťažné práce napísané k uvedenej téme. ktorá sa rozšir uje tiež o pt'Í · 

spevky kultúrno- politického charakteru, by mali v celej šírke odzrkadliť 
formy existencie robotníckej hudobnej kultúry (robotnícke spevokoly, spol
ky a pod. ). boj robotníckej triedy a komuni'lticke i .s trany o novú kultúrnu 
politiku a jej cieľavedomú snahu o dovŕšenie kultúrnej revolúí'ie. 

Súťaž je neanonym ná. Súťa7né pr·á ce (<1oteni7. nepubllkované) treba zaslať 
do 31. marca 1971 na adresu Slovens kého hudobného fotHlu, Gorkého 19. 
Bratislava. Súťažní' práce pos údi porota menovaná Slovensl<.Ým hudobným 
fondom. 

Súťažné práce získavajú tieto ceny: 

1. cena Kčs 5000,-
2. cena Kčs 3000,-
3. cena Kčs 2000,-

Slovenský hudobný fond si na návrh poroty vyhradzuje Cfl i1V ro zde liť 
resp. neudelif a zretP.ľahodným prácam ud~>liť odm~mu . 

časopis Hudobný život vstupuje do svojho tretieho ročníka. !?re nových čitatPľov 

a zá'ujemcov uvereiňu jP.me pri hlášku na odber HUDOBNf:HO Z!VOTA. Nov(' pri 

hlášky zasielaite priamo na adresu: Admí nistn'iC'ía ČSJStOpisu H•; dohný život , 8ratf

s lava. ul. čs. a1·mády 29/a. 

Prihlasujem sa za stáleho predplatiteľa HUDOBN~HO ZIVOTA 

Meno a pl' ÍN:visko: 

Adresa: 

Dát~m : 

Pečiatka alebo pod pís: .. 



ltehatf pr ogram koneertnfeb ' podujatf na decembrovej Beetheveft«<vske.j tteete 
Y Berline mal svoje kvant itatívne i kvali tatívne v.rcholy. Cierom organizátorov kon
«:ertov ·(denne boli pr ibližne dva) bolo zrej me predstaviť najmä domáce telesá a só
li~t.ov. Výnimku tvorilo hosťovanie Leningradskej filharmónie, ako ·aj sovietskych 
so listov Emila Gilelsa a Natálie Gutmano vej. Nechcem 's a zmieňovať o všetkých po 
dujatiach, skôr s a zastavím pr i udalostiach a zjavoch, ktoré vyvolali najväčší ohlas 
• ·.zážitok u početného publika, sledujúceho beethovenovské oslavy s výnimočným za
UJatím, 

BERLíNSKA 
POCTA 

B~OVENOVI 
PETER SCHREIER 

Peter Sclu·eier 

merného spevu. Áno, nebojím sa to na
písať - napriek tomu, že som uz po- : 
čula a zažila na koncertných pódiách 
niekoľkých výborných spevákov. Schreier 
vládne nie len profesionálnym a do de
tailov vybrúseným hlasom, ale aj veľ
kou irnteldgenciou, ktorá dáva jeho !Pre
javu presvedčivosť. Vie preniknúť do 
podstaty k.aždej pies ne, spraví z nej 
malý klenot, dotvorí to, o čom Bee
thovernov! z,nalci tvrdia, že je v sú
hrnnom diele génia zanedbateľné, či 
dr uhoradé. A tak človek odchádz;a z je
ho koncertu s neopakov-ateľnou vnú tor 
nou rezonanciou. 

EMILGILELS 

- počula s om ho už dávnejšie, za svo
jich študent ských čias a odvt·edy vo 
mne žil ako dokonalý a brilantný maj
ster ' klavira, ako typický predstaviteľ 
r uskej .,nejgauzovskej" školy, už svo
jím zjavom mas ivny, no · súčasne kla
múc!, pretože je nositeľom poézie tó
nov. V Berlíne sa predstavil oveľ•a star
ší a možno práve preto i duchoVlne pre
bfbenejšl, meditatfvnejšf, no nezaprel v 
sebe lyričnosť. Hral Beethovenov III. 
klavirny koncert e-mo!. S·näď vďaka 
veľmi nevýhodnému miestu som mala 
možnosť pozor<>vať nielen zvukový vý
s ledok, ale i interpretova prežitie, je
ho obrovskú sústredenosť, - brilantnosť 
prstovej teolmi'ky a d-oslov·né Iáskanie sa 
s -tónmi. 

J EVGENIJ MRA VINSKIJ 

- v Berline uviedol št~rtú a piatu Bee
thovenovu symfóniu. Týmto koncertom 
fakticky zavŕšil veľké decembrové tur 
né Leningradskej fil harmónie po NDR 
(Drážďaryy. Lipsko, Magdeburg s Mra
vinským - Erfurt, Jena. Gera s diri
gentom Arvidom Jansonsom). Bolo to 
1kutočné vyvrcholenie a o.pravdivá poc-

nosť. 

·· ~ďaka 
né mu 
nale;jšlch telies v hudobnom 
gestívnosť a veľkosť tohto dirigenta 
spočív·a vša·k nielen v pr!)~nO!lti a pre
cízrtom vyl{lraco-v,anf . . sklad ieb, ale i ·v 
magickom pôsobení .. na ·hráčov a nepo
chybne i na obecenstvo . ... V tom Stra
vinskému ptitakám. Zrejme iba roz
hlas a g t•amoplatne dokážu odbúrať vi 
zuálne dojmy, ktoré náš zážitok buď 
prehlbu jú aleb<,) rušia. Mravinského vý
kon patri k tomu prvému. Je to . aris
~okrat hudby: .nielen. z jav.om, ale zrej 
me · i duchom , zo SVQ.iho ,vystúpen ia 
nerob! prázdne divadlo, má ús porné a 
nanajvýš presné gestá .. a rada by som 
si over ila svoje s úkromné názory na 
jeho pracovnú skúšku,. ktorá je . zrejme 
nekompromisnou a .. veľmi prísnou . . vy- . 
sokou školou muzicirovania. 

NATALI~ CUTMANOV A 

- bola iba · j edným ' ohnlvkolll' z tro 
jice . účinkujúcich (Peter · Rose! - kla
vír, Chr'istian Funke - · viola, ! Natália 
Gutmanová - violončello) · v ' Beetho
venovom Trojkoncerte C dur . Všetci 
spominani umelci, ako aj ·vynikajúca 
Drážďanská fi lharmónia s Kur tom Ma
surom na čele boli výborní. A pred
sa . . . Vysoko vynikala nad nimi ' mladá 
a skromná, obrovským talentom vlád
nuca sovietska vio lončelistka, od kto
rej by človek nečakal - už vzhľadom 
na jej útlosť a jemnosť - taký obrov
ský dynamický oblúk, silu tónu, zmysel 
pre' s úhru a pr i-tom veľké sólistické 
ambície s vypracovaním l tých najjem
-nejších tónových nuans. Keď pišem tie
t o r iadky, uved<>mujem si súčasne, že 
sovietski umelci priniesli do Berlfna 
veľký vklad a t vorili špičky výkonov 
l zážitkov. 

FIDELIO 

- bol očakávaný s veľkým napätfm. 
Už a j1 pre men ä, ktoré sa tu predsta
vili v hJ.avných úlohách: čl to už bola 
sv.etoznáJrna česká speváčka Ludmila 
Dvoráková v úlohe Leonory, Theo Adam, 
ako Pizarro, Siegfried Vogel v úlohe 
Rocca, Martin Ritzmann ako Florestan, 
alebo Heinz Reeh ako Don Fernando . . . 
Ovšem - sklamala hlavne réžia (Er
hard Fischer). Obr<>vské javisko 
Staatsopery dalo možnosti na výbornú 
scénickú výpravu (Wilfried Werz), po
chmúrnu , monumentálnu, snäď desivej
šiu, než je to možné realizovať na men
ších a kom<>rnejš!ch scénach. No ani 
táto zložka predstavenia nevyvážila prí
liš podčiarknutú stati čnosť . Beethoveno
vej opery, priveľkú piétu a konvenčn osť, 
s akou sa pristupovalo k jedinému 
opernému d ielu sk ladate ľa. Bolo tu nie
kol1ko zaujímavých nápado.v. Napr. zbor 

No vzápätí 
naturalistickým 

. dvíhaním t•úk, o. ktoré 
či únavou nepadnú po dlhom ·YZ·opäti na 
plecia .,spoluhráčov". Aj zači,atok . dru
hého dejstva s Florest.anovým vstupom 

· (spevák Sipie.va akoby pr~ bitý·. na.·· kt·iž 
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vellkého pra~tikáblu ) po istej dobe, po 
opadnuti prekv·ape·nia pôsobí nehybnos
ťou · únavne - a ruší. Koncepcii reži
séra sa priblížili a j speváci - i keď 
jedni viac; iní menej. Najviac to vadilo 
u ešte vždy živo a krá·sne spievajúcej 
Ludmily Dvorákovej, menej u T. Adama, 
ktorý dramatičnosť preniesol do hlasu. 
J.eho výkon bol pre mňa osobne naj
väčším zážitkom - nielen bezpečnosťou 
h lasového prejavu, prekrásnou fa·r bou, 
ale i skrytou výbušnosťou a charakteri
zaonými schQt:mosťami. Je to umelec, 
ktorý sa nemusi ani pohnúť a pritom 
nap!ňa javisko, pretože .ie potencionál
nym nos•iteľom drámy, činu, akcie. 

*** 
O Berline by sa dalo napísať ešte ve

ľa riadkov. Veď len orchestrov tu účin
kovalo deväť! Siedmi di.rigenti, deväť 
zborov, rad sólistov, ktorých mená by 
zaplnili pekný počet riadkov. Z di•r igen
tov spomeňme aspoň najobsadzovanej
Ši•eho Otmara Suitnera (výborne hud·ob
ne naštudova l Fidélia ... ), ktorý v ne
meckých orchestroch pôsobí zrejme ako 
pedagogický zjav v tom najlepšom 
zmysle slova. Alebo spomeniem VZ/nos
ného, romanticky pôsobiaceho a zanie
t aného Kur ta Masura, či Kurta Sander
linga, ktorý dostal vel\mi čestnú úlohu 

dirigovať slávnostný koncert na 
Festakte, ktorý poriadala vláda NDR pre 
pozvaných hostí. Samozrejme, návštev
ník Berlína má silné nu tkan ie navštíviť 
aj iné strediská hudobného života, pre
dovšetkým Komickú operu. V bohatom 

programe l:ieethovenovských osláv to 
však ni-e je možné - iba_ ak pri pr í
ležitosti ko111certu, ktorý tu usporiadal 
veľmi sluš ný or-ohester tohto divadla 
pod vedením ,.Felsensteinovho dirigen
ta", -mladého Gerta Bahnera. Predpo
ludnie v Komi·ckej ope.re bolo v.enoval1é 
Beetlhovenovým variáciám na témy z 
opier a diel jeho predchodcov. Pek•ným 
zážitkom bo.lo a j popoludnie v Apollo
Saale s drobnosťami majst ra pre rôzne 
zoskuiPenia nástrojov a popr etkávané 
jed:nak listami Bee<thovenovi, Beethove
na a vý.rokmi o Beetbovenovi. (Mimo
chodom, jedným z účinkujúcich bol aj 
známy herec Horst Schulze, ktorého 
s om deň predtým videla v úplne inej 
úlohe - ako Higginsa v mu-Zikále My 
Fair Lady. Je to činoherec, typovo prí
bu1'Jný nášmu Krónerovi, teda celkom 
netypický Higgi-ns, a predsa úplne no
vý, objavný a veľký, hlavne svojím he
r eckým umením. ) 

*** 
Nebola by som úplná, keby som ne

spomenula pr-i tejto príležitosti aj vy
nikajúco a bohato nap lnenú výstavu v 
Akadémii umenia o di·ele a osobnosti 
Beethovena. Po prvý raz som mala mož
nosť (.a so mnou množstvo domácich i 
zahraničných návštevníkov) vid ieť nie-

- len kvantum faksimile, ale i originálov 
"" Beevhov·enových r ukopisov a hlavne 
konverzačných zošitov, na ktorých člo
vek neštuduje ani t ak bežný obsah, v 
ktorom skladateľ zde ľoval myšlienky a 
žiadosti svojmu okoliu, a ko skôr ruko
pis, odkrývajúci búrlivú, nepokojnú, 
vášnivú povah u skladateľa, rýchlo ,,na
hadzujúceho" bežiace a pretekajúce sa 
vety na JPapier . 

'!!** 
Rovnako by som bola neúplná, keby 

som nespomenula obrovskú kolekciu 
stereo-dlhohrajúcich gramoplatni s 
dielom Beethovena (v NDH vyšlo na 
t Ychto reprezentačných platniach 250 
hudobných diel skladateľa a ich celko
vá d!žka je 4000 minút). 

*** 
Skončil sa jubilejný Beethovenov rok, 

skončili sa slávnost i - mimoriad•ne 
dôstojne, precízne a pozorne org·a<nlzo
vané v ' hlavnom meste NDR. Na eelom 
sv.ete začína bežná •a nes lávnostná pro
dukcia koncertných podujat! - samo
zrejme, tak ako v minulost i, a j s ná
vratmi k dielu bonnského majstra. Ne
myslím si, že by po týchto preboha
tých produkciác-h pos ledných decembro
vých dn! nasledovala veľká prestávka 
a oddych od Beethovena. Každé nové 
návraty vš ak budú musieť byť hodno
tené už aj vzhl adom k uplynulému ro
ku, ktorý na celom svete priniesol ma
ximál-ny vklad v interpretačnom i mys
llteľskom prehodnotení tohto génia, 
ktorý snáď nikdy netušil, že jeho dielo 
bude až t ak veľmi živé a presahujúce 
dve storočia. A za tieto zamyslenia s a 
nad večnosťou dokonalosti a všeplat
nosti humánneho odkazu skladateľa 
treba vysloviť vďaku všetkým tým, kto
rí podobné asociácie spôsobili svoj imi 
výkonmi, zámermi - ale hlavne úcta 
a pocta tu patrí skladateľovi. 


