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Dva 11ové smery v hudobnej výchove 
vzbudili po druhej svetovej vojne po
zornosť na celom svete: tzv. Kodályova 
metóda a hudobná výchova podľa C. Or
ffa. 

e Hlavn ým ciel'om Kodályovske;j pe
dagogiky je naučiť dieťa čisto spievať. 
Začína sa v mat€rske,; škole zostupnou 
malou ter ciou a pokračuje sa cez IJ)en
ta toniku k diatonike a chromatike. Nie 
že by sa na hodinách nezaujímalo aj 
o iné prvky okrem sp evu. ale t ie sú 
n etypické, zďaleka nie také podst atné, 
celý premyslený systém je predovšet
kým školením k dokonalej intonácii, 
pričom d ieťa na mater.skej škole a ab
solvent akadémie intonujú na tie isté 
solmizačné slabil'Y· 
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e lný cieľ si postavil Orťľ.: rozvíjať 
hudobnú tvorivosť. Podarúo sa mu vy
tvoriť presvedčivú metodiku pre roz
víjanie e lementámych tvodvých čin
ností, od .naJjednoduchšieho napodobŤlo 
vania (,.ec:ho") , cez dotváranie nača
tých ry tmických ale bo melodickýc:h viet 
až k ich samostatnej tvorbe a k spo
ločnej improvizácii. To všetko možno 
spojovať s inými prvkami hudobnej vý
choyy - s . počúvaním, intonáciou z nô t, 
teóriou, ale pods ta ta orffovského prí
nosu tkvie v improvizácii a jeho hlav
nou charakteristikou je hra bez nôt na 
obyčajné bicie nástroje. 

Slovet~>fcý ' filharmonický zbo1· oslavuje t·oht'o roku významné j ubitewn. 

Je zvláštne. že žiadny zo svetových 
hudobných pedagógov minulosti nepri
š ie l na tretí možný smer, ku ktorému 
možno zaciel iť hlavné výohov-né úsilie. 
P r itom sa práve toto t re tie východis
ko ponúka ešte prirodzene jšie, ako vý
chodisko Kodályove a lebo Orffove. Až 
profesor žerievs l<ého konzervatória Ed
gar Willems, pôvodom Belgičan, dnes 
80- ročný, vybudoval svoj systém hudob
nej výchovy na prvku, ktorý sa zdá kaž
dému hudobníkovi tal<ý samozrejmý: na 
rozvoji sluchu. Znamená to, že doteraj
šia hudobná pedagogika sa nezaobera la 
sluchom? Zďaleka nie dostatočne, od
povedá Willems. Práve v príliš úzkost
livej s nahe vytvOJ•it: hodiny, ktoré by 
boH prijateľné všetkým, niele n týmna
daným, zača la sa hudobná výchova 
vzďaľovať od vlastného rozvoja hudob
ných schopností a sústreďovať skôr na 
prvky teoretické, t eda nie priamo hu
dobné. Vráťme sa k hudbe, hov·orí Wil
lems. Pedagógom sa vyčíta, ;6e venujú 
tol'ko času na vynachádzanie metód pre 
;písan le .a čítanie nôt ( in tonáciu), že im 
už neostáva čas na hudbu a rozvoj hu
dobnosti. Je to v podstate le n útek od 
hudby, hovorí, keď sa napríklad pre cl e 
t i označujú rôzne stupne v stupnici rôz
nymi far bami: je to apel na zrak a vi
zuálnu pamäť. teda na schopnosti ne
hudobné, namiesto toho, aby si deti tie
to pojmy osvojovali sluchom. Podobne 
odvádzajú od skutočnej hudby rôzne 
obrazné predstavy, ktoré majú deťom 
urobiť základy hu<lobn F! ,i náuky príťaž
livejšimi: ,. letuška -;t.upnica" a pod. Zá. 
kladom hudobnej výchovy nech je len 
dôsledné hudobné prežívanie, asi tal< 
by bolo mo7né ľormulovať hlavnú Wil 
lemsovu de vízu. 

Východiskom pr itom je sluch. Ak nie 
je vypestovaný sluch, dieťa nemôže dob
r e spievať ; začnime teda so sluchom. 
Výchova k huclnbntimu vnímaniu nie je 
však vo Willemsovom zmysle nič prosté 
a pri amočiare. To. čomu hovoríme 
s luch, zahrňuje toli;i nielwľko odlišných 
psychických oblastí. V prvom rade 
vlastné zmyslové vnímanie dané citli-

(Pokračov•anie na 3. s tr. ) 

štvrťstoročie 
priekopníckej 

." pra ce 
v roh.-u 1946 začálo sa v bratis.lavskom 

rozhlase budov,ať nové zborové te
leso - Miešaný zbor československého 
rozhlasu v Bratislave. Vznika l na t ros
kách viacerých amatér skych telies, kto· 
ré roky robili záslužnú prácu na poli 
bratis lavského hudobného života. Hlav
ným organizátorom tohto ensemb!u bol 
Ladislav Slovák, dnešný umelecký šéf 
Slovenskej filharmónie. Pri 20. výročí 
zboru napísal Ladislav Slovák do jubi
lejného bulletinu: 
"Začiatky - to bola drobná, dlhá a 

bez únavy, bez honoráru, bez počíta 
nia pracovného času, vyčerpávajúca pt·á
ca. Pamätáte?- Mozartova Rekviem sme . 
robili tri mesiace. A pamätáte sa, ako ·: 
priš ie l Ta lich na poslednú zborovú skúš
ku IX. Beethovenovej symfónie ? Pamä
táte sa, ako sa pripravil na túto skúšlw 
a alw po odzne ní povedal, že tu nemá 
ďalej čo skúšať? Pamätáte sa, aké to 
boli .,odmeny"?! Všetkým patrí vďaka 
a všet kým, ktod s a podie ľali na tej to 
húževnatej práci a všetkým tým, ktorí 
dodnes vytvárajú tieto veľké hodnoty, 
patr í nehynúca V(faka . .. " 

A pri 15-ročnom iuhiiP.u ;:ase L. Slo
l'ák o;;pomínal takto: 

"J e tr eba, aby sme nikdy nezabudli, 
že práca, ktorú do zboru vložili i diri-

gent!, ktot"ých uf dnes medzi sebou ne
mánie, ako F r. Rabuše l<, Václav Talich a 
iní, boli tie morálne hrivny, z l(torých 
hude zbor neustále žiť." 

*** 
H istória zboru je pomerne známa, 

preto j u iba ve l'mi stručne zreka
pitu lujem: Po p rvý raz verejne vystúpil 
s rozhlasovým orchest rom v roku 1947 
vo Verdiho Rekviem ( dit·. · Ľ. Raj ter). 
v roku 1948 angažovali 45 členov zboru 
do rozhla su, člm vznikol prvý koncert
ný pt•ofesionálny s pevácky zbor na Slo· 
vensku. V to m istom roku bolo prvf' 
vystúpe~ie na Pražskej jarr v Sucho · 
t'íovom Zalme zeme podkarpatskej. 

Po desiatich rokoch práce v rozhlasE> 
sa l . január a 1957 stal Miešaný zbor 
čs. rozhlasu súčasťou Slovenskej filhar
mónie - ako Spevácky zbor SF (dnes 
Slovenský filharmonický zbor ). Dôvody 
boli rôznorodé, o správnosti niektorých 
sa podnes môžu vi esť diskusie, f·ak tom 
je však aj to, že za roky práce vo zväz
ku s o rchestrom SF sa vytvorili nové 
pracovné vztahy a podmienky, ktort'l 
prinášajú úžitok predovšetkým slovP.n
skému , koncertnému životu. Ešte prc:d 
rokom 1957 sa stáva L. Slovák šéfdiri· 

gentom Symfonického orchestra brati
slavského rozhlasu a zbormajstrovstvo 
po ňom preberá od 15. VIH,' ±954 J. M.' 
Dobrodinský. Toľko zo stručnej histórie.· 

*** ., 
ľ 

R epertoär - zahri'iuje veľké or ato.:: 
riálne a zborové diela, s pomeni·em'· 

aspoň t ie najnáročnejšie a medzníkové'' 
vo vývoji vyše stočlenného zborového, 
telesa: Mozartove a Verdiho Rekviem 
10 poém od O. šostakoviča (po pred ve~ · 
detú na Pražskej jari 1957 napísa l a u
tor do vienka zboru: "Prijmite moju . 
vrelú vďačnosť za nádherné predvedenie 
mojich zborových poém . . . " ), Suchoňov 
cyklus zborov O človeku, Janáčkove 
mužské a žen ské zbory, IX. symfónia 
Beethovena (prvýkrá t ju v sezóne 
1952/53 naštud.Qval V. Ta!ich. odvtedy 
predv.edená nespočetnekrát a snáď naj
viac zboru "sed iaea " ), vo februári 1964 
uvedený ' Händlov Mesiáš, významným 
predelom bolo aj naštudovanie Pales tri
novej Piesne piesní. s ktorou zožal zbor 
veľké úspechy vo vlasti skladateľa, v 
Taliansku (zájazd do Peruggie) Honeg
gerovo oratórium J ana z Arcu na hra
nici naplnilo do posledného mi esta sálu 
SF nie jeden či dvak rát, spomína sa aj 
na naštudovanie Lutos!awského Troch 
poemat .. . , na rad d iel s lovenských 
au to rov (zo starších spomeňme Zarewu
tia, Schi'mbraczkého - na jeseň 1969 to 
bol objav pre pražské publikum ! ), rôz

'nej generačnej príslušnosti (Ferenczy, 
Moyzes, Suchoň, Kardoš, Hrušovský, 
Ze ljenka, Hatrík, Parlk, Posp!ši l, Miku
l~ ... . ), či súčasných svetových autorov 
( Sostakovičov.a Poprava St enku Razin.a, 
Honeggerov Kráľ Dávid, Stravinského 
žalmová symfónia, .Janáčkova Glagolská 
nmša atď.). 

Nespomínam diela v poradí naštudo
l'ania, neradím autot·ov pod ľa rebríčka 
ge nerácii alebo hodnôt. chcem iba po
d ať zbežný pohl'ad na obrovské , vskutku 
zakladateľské die lo Slovenskéh" Filhar
monického zbor u, k hodnoteniu a prob-

( ·Po·kračovanie na 5. str.): 



Z plánov 
Slovkoncertu 

Ťažisko ideovej orientácie v r. 1971 
bud~ spočívať na oslavách 50. výročia 
zalozenla KSČ. Toto jubileum sa v plnej 
miere odrazí aj v koncertných plánoch 
Slovkoncertu. Koncerty umelcov socia
li s tických krajín budú cenným ume
lecko- Ideovým príspevkom pri plne ní 
základných kritérií vyplývajúcich z da
ných úloh. Počíta sa so zvýšenou účas
ťou d.omácich interpretov a tvorby. Po
pri bežných koncertných plánoch bude 
Slovkoncert svoju pozomosť znovu za
meriavať na vefké hudobno-umelecké 
podujatia. Medzi nimi spomeňme hudob
né jari, Piešťanský fest ival, Hudobné 
leto v Trenčianskych Tepliciach, cyklus 
komorných a organových koncertov v 
Bratislave,- kde pôjde o poskytnutie prí
ležitos ti renomovaným umelcom domá
cim l zahraničným a mladým umelcom, 
cyklus letných koncertov na nádvorí 
s tare j radnice, ktorý sa bude orientovať 
na koncerte starej hudby. Druhé Me
dzinárodné pódium mladých umelcov 
bude pokračovaním významnej kultúrnej 
akcie, ktorá v r. 1970 oživila záujem 
nášho obecenstva o problematiku mla
dých umelcov. Br atislavské hudobné 
s lávnosti bezprostredne nadviažu na 
Pódium mladých. Po prvýkrát sa BHS. 
uskutočnia až v októbri, na rozdiel od 
predchádzajúcich ročníkov Ide v zása
de o povzbudenie záujmu širokej verej
nosti o toto podujatie v obdobi, kedy 
je predpoklad väčšej návštevnosti . ako 
v Iných termínoch. 

Okt·em uvedených podujati Slovkon
cer t plánuje rozvíjať aj cyklus komor
ných koncertov v Banskej Bystrici, Hu
dobné leto v Bardejove, letné Komorné 
koncer ty v kaštieli v Humennom, v Ry
tierskej dvorane zvolenského zámku, v 
Boj niciach a pod. V oblasti populárnej 
hudby bude centrum pozornosti sústre
dené opäť na Bratislavskú lýru. Súčasne 
má Slovkoncer t v úmysle v spolupráci 
s Pragokoncertom zúčastniť sa príprav 
a realizácie podujatia pod názvom IN
TERľALENT, ktoré bude v apríli 1971 v 
Gottwaldove, kde je široké zázemie mla
dých a teda aj predpoklad spoločenské
ho dosahu podujatia. 
Zmieňme sa poclrobnejšie o ·vi. roční

ktt Medzinárodného festivalu populárnej 
piesne ~ Bratislavská lýra 1971. Usku
toční sa v dňoch 8.-11. VI. 1971 po 
prvýkrát v Koncertnej sieni Slovenskej 
filharmónie. Hlavným poriad.atel'cim. fes
tivalu je Slovkoncert, československá 
umelecká agentút·a v Bratislave. Spolu
Íisporladateľmi sa stanú čs. Inštitúcie, 
k torých náplň činnosti súvisí s oblas
ťou popuHirnej hudby. 
Súčasťou festivalu bude Vl. ročnlk s ú

ťaže československých populárnych pies
ní o Bratislavskú lýru 1971. Hlavnú ná
ph'í festivalu vytvoria 4 koncerty, v kto
rých zaznie 24 súťažných pies ní. Odbor
ná porota vyberie 3 najúspešnejšie a 
odmení ich zlatou, bronzovou a strie
bornou Bratislavskou lýrou. V druhej 
polovici koncertov uvidíme - tak ako 
v predchádzajúcich ročníkoch ....:.. vy
stúpenie zahraničných umelcov a sku
pín. Záverečný festivalový koncert je 
venovaný prehliadke československej 
hudobnej tvorby tohto žánru. 

*"'* 
Bt·atislavsl<é hudobné slávnosti budú 

mať slávnostné otvorenie 26. septembra 
1971 a pt·ogramovo budú nielen dôstoj
ným vstupom do novej koncertnej se
zóny, ale aj vizitkou nášho koncertné
ho ži,vota, ~ánrov.o sa nebudú qbmedzo
vať len na orches trálne koncerty, ale aj 
na komorné vystúpenia, recitály, ba
letné večery a operné predstavenia. 
Stanú sa t ak hlavným celoslovenským 
hudobným festivalom nielen po s t ránke 
šta,tutárnej , ale aj obs ahovej. V s nahe 
zvýrazniť l<ontinuit u BHS budú sa jed
notlivé pr ogramové vyst úpenia uskutoč
ňovať každý deň, takže v r ámci troj 
lýžtlňového cyklu dostane domáci a za
hraničný ná vštevník príležitosť obozná
miť sa so špičkovými výkonmi domácich 
a zahraničných umelcov. Tesne naväzu
júce Medzinárodné pódium mladých 
umelcov sa vo svojom druhom ročníku 
st ane opäi~ tribúnou umelcov zo socia
listlcl<ých št átov, l<torí vstupujú do me
dzinárodného koncertného života . Počí
ta sa s oveľa väčším zastúpením zahra
ničných umelcov. - r -

.Te poľutovaniahodné, že českosloven
ská Hudobná mládež nemá .:atiaľ v do
mácej t lači svoju pravide lnú rubriku (ak 
do toho nepočltamé sporadické články v 
denn!koch, ale bo informácie v odbornej 
tlači) . A tak sme vklada li nádej do sú
ťaže Hádaj te desaťkrát , ktor ú vysie lajú 
v čs. rozhlase pr avidelne od januára 

e Dňa 28. októbra 1970 
zomre l v Híme významný ta
liansky libretista G!ovacchi
no Forzano, autor li briet k 
Pucciniho jednoaktovkám 
Sest ra Angelif<a a Gianni 
Schicchi, ako, aj ďalším ope
rám Mascagniho. 

bol uvere jnený v Slóve nskej 
hudbe z r. 1968. P ožiadala 
HIS o :ieho zas lanie, nakoľko 
píše prácu o vokálnych výra
zových prostriedkoch. 

Moyzesa, E. Suchoňa, J. · Cik
kera a L. Burl asa. 

nú cenu zaviedli belgické ~e
leznice 'pre milovníkov ope-

• 1 , , 

e Významná bulharská 
sopranistka Raina Kaba ivlm
ska triumfovala v decembri 
v divad le San Carlo v Neapo
li ako Maciame Butterffly. 

e Zo sekretariátu reda~c ie 
Všeobecného h udobného le 
xikonu, ktor~ vydávajú v bel
gickom Gente. požiada li o 
doplnenie údajov o sloven
ských skladateľoch, koncert
mŕch umelcoch a muzikoló
goch. 

e Altistka Darina I·Íaitu
li aková, ktorá pôsobí "V il)ó ~ 
re opery v •. šyajčiarskom Ber
ne, nahrala pre bernský roz
hlas 60-minútovú reláciu slo
venskej tvorby, ktorá sa od
vysiela 23. januára t . r. Od
znejú tu nasledujúce . diela: , 
J. Cikker - Piesne o mamič
ke, A. Moyzes - V jeseni a 
Cesta, B. Urbanec - Túžba, 
L. Holoubek - Dcérenka mo
ja a dve piesne Mikuláša 
Schne idra-Trnavského. 

. ry ~· balell.i. V ktorornkol'vek 
meste Belgick<l si môže zá
'ujcnka kúpiť takýto lístok na 
operné alebo baletné pred
stavenia Národnej opery v 
Bruseli. 

, e ·svetová prem1era orató
ria Mojžišov odchod z Egypta 
od talianskeho skladatel'a 
XVII. storočia - Vincenza 
de Grandis - bola na jeseň 
Lohlo roku v Belgicku. Die lo 
odz.nelo v podaní zboru a or
l:hestra bruselského rozhla
su pod t aktovkou švajčiar 
skeho dirigenta Wi lly Gohla, 
ktorý sa · ved l'a Renata de 
Grandis (potomka slávnej ta
liansl<e j hudobnickej rodiny) 
zaslúžil o upravenie tohto no
voob jClveného diela. Ot~ató
r lum Mojžišov odchod z 
Egypta pochádza z r. 1684. 

e Po premiérach Verd iho 
Sicllskych nešpor, Donizetti
ho Nápoja lásky a Veľdiho 
Trub&dúra uvedie m ilánska 
La Scala v tejto sezóne ešte 
inscenácie Musor[J ského 
Chovanščiny, Wagnerovho 
Parsifala, Saint-Saensovho 
Samsona a Dalily, Belliniho 
Put·itánov, Rossiniho Barbiera 
zo Sevilly, Bergovho Vojce
ka, Puccin iho Bohémy, Doni 
zettiho Marie Stuartovej, 
Verdiho Rigoletta a Brecht
Weillových Siedmich smr teľ
ných hriechov m alomeštiaka. 

e ProCesor Konzervatória 
Bélu Bar tóka v Budapešti -

e Na jeseň minulého roku 
bol častým hosťom HIS v 
Bratislave dr. · Marx Piileš 
(pôvodom Slovák - rodičia 

. mu emigrovali pred prvou 
svetovou vojnou' do USA), 
prof. husľovej hry a dirigo
vania na univerzit e v Al~kan
sase. Prof. PáiP.š j e dirigen
tom amatérskeho s ymfonic
ké!Jo orchestra Univerzity 
Arkansas, kde pôsobia okrem 
študentov aj hudobníci z 
iných vrstiev obyv.ateľstva. 
Na pr ehrávkach v HIS s a zo
znamoval so slovenskou tvor
bou rô:mych žánrov. Po tieto 
dni s! vyžiadal materiály d iel 
O. Fer~nczyho - Finále pre 
vel'ký orchester, D. Kardoša 
- Koncert IPre sláčikový or
chester, .1. Malovca - Kon
certná h1,1dba a I. Zeljenku -
š t ruktúry. Ako profesor hus
l'ovej hry požiadal aj o zas la 
nie Sonáty pre husle a klavír 
od O. Ferenczyho, Poeme 
macabre E. Suchoňa a Sona
t ínu pre husle a kl avír P. Ši
maia. 

e HIS uspor iadalo pre
hrávku zo Slovenskej 'tvorby 
dvom hosťom z NDR - dr . 
Bren n!!'ckemu a G. Kochano
vi. Pre hrávky sa zúčHstnil 
skladateľ Ján Zimmer ·a dr. 
Ladislav Burlas, ktorý od
borným výkladom uviedol 
predvádzané dieLa. Hostia 
získali prehi'ad o slovenskej 
t v·orbe od jej začiatkov po 
súčasnosť a o jej začleneni 
do e uróps ke-ho kontextu, ako 
a j o snaženi.a<:h mladšej skla
dateľskej generácie. 

·• V rámci Antwerpských 
hudobných dn! v novembri 
t . r. vystúpilo na samostat
nom džezovom koncerte S+ H 
kvat•teto z Prahy. 

e Srrtoienické ·semináre pre 
súčasnú hudbu budú v dňoch 
4.-7. apríla 1971. Do nového 
ročnlka zostáva schválená 
zásadná koncepcia, deliaca 
podujat ie na semináre, inter
pretačnú časť a koncerty. 
Priestorový koncert na úvod 
podujatiCl prip·raví Pet•er Kol
man. Odznejú t u inštrumen
t álne, e lektronické a kombi
.nované die la - jednak pre
miérove, jednak to budú ret• 
rospekt!vy spájané kompono
vanými intermezzami P. K·ol
mana. Sekretariát pod uja ti a 
sa obrátil s požiadavk ami na 
domácich · skladateľov, zahra
ničné a j slovenské súbory, 
ako aj na teoret ikov, ktorí 
by vied li semináre. 

Albert Sebestyén požiadal 
prostredn!ctvom pražského 
HIS Slovenský hudobný fond 
o zaslanie nôt skladieb p&e 
dychové nástroje aj so sprie
vodom klav!ra od sloven
ských sk ladateľov. Na kon
certe sonát dňa 23. januára 
t . r. uvedú v Budapešti prvé 
z týchto d iel , Sonat!.nu pre 
kontrabas a kl avír Ľudovíta 
Rajtera. Kontrabasový part 
naštudova l La jos Mont ag, na 
klavíri ho bude sprevádzať 
proľ. Albert Sebestyén. 

e Hudobný festival 

e Nové diela slovenských 
skladateľov: V. , Boke s - So
natína pre dvoje husii, o.p. 9, 
J úlius Kowalski - Concerti
no piccolo pre klavír a slá 
čikový o rcheste1·, A. Očenáš 
- II. sláčikové kvarte to, op. 
42, Jura j Pospíšil - - Strate
ný nadporučík, III. diel cyl< 
lu op ier Inter al'ln a a elek
tronická s klad ba Medi tation 
elektronique, Ján Szelepcsé
nyi - Rozhovory so Sokrat o
vým pohárom, komorná 
sklad·ba, .1. Zimmer - Pies
ne bez s lov pr.e sláčikový or
chester. op. 66. 

e Docentku Vysokej hu
dobnej školy v Krakove H. 
Lazarskú zaujal čl ánok týka
júci sa rozboru vokál ne ho 
štýlu Euge na Suchoňa, ktorý 

Bromsgrove v anglickom Bir
minghame by rád zaradil do 
svojho 10. ročn!ka hudbu 
slovenských autorov. Z Bra
tis lavy poslali organizátorom 
tohto podujatia pa r titúry a 
notové záznamy skladieb A. 

e Kombinovaný lístok 

Ak vychádzame z p~·edpokladov, že od 
nov,ej sezóny by sa mal openný súbor 
SND vrátiť do zrenovovanej budovy na 
Hviezdoslavovom námestí. potom j e na 
čase uvažovať aj nad umeleckou per 
s;pektívou bratislavskej opery. Najpálči
vejšfm problémom je v tomto prípade 
kvalitatlvne, ale najmä kvantitat!vne 
nedostatočne zabezpečený sólistický en
semble pre každodennú 1pr evádzku. Od
chody na zahraničné javiská, nemožnosť 
zastaviť ubiehajúce rôčky. stagnácia 
niekdajších nádejí a pomerne maló per
cento ozajstných talentov zo škôl spô
sobil-i, že za dneš ného stavu nie j e opera 
SND schopná nabehnúť na každodennú 
prevádzku, ak nechce .aj z tých niekoľ
kých schopných sólistov urobiť časom 
hlasové ru iny. Katastrofálnosť situácie 
môžeme vari na j lepšie i l ustrovať na od
bore, k torý bol ešte pred takými pia
t imi-šiestimi rokmi pýchou českosloven 
sl~e:J opery - !!a tenoristoch. V prv,ej 
polovici šesťdesiatych rokov tu v opti
málnej dispozicii spievali štyria vyni 
kajúci tenoristi - I. .Takubek, A. Ku
charský, d r. G. Pal{)p a .1. Zahradniček. 
Kvarteto, ktoré bolo ozdobou súboru a 
ozajstnou rarito1,1 v československých 
pomeroch. V lyrických úlohách začínal 
l iŽ ako elév F. Livora, starší tenoristi 
ako F. Subert a A. Baránek boli stále 
ešte schopní vytvárať vel'ké úlohy v 
reprlzach ' starších repertoárových čí se I. 
K. Sekera sa popri buffo postavách 
uplatňoval aj v e~pon6vaných dramat ic
kých úlohách najmä súčasného reper
toáru, kvalitný buffo tenor vyrasta l v 
P. Gáborovi. malé úlohy spoľahlivo spie
val S. Gábriš. Na buffo odbor sa obd i
vuhodn e preorientovával dr. Blaho. pri 
čom stá le osvedčoval schopnosť poho
tových záskokov a svoju rela'tlvnu hla-

do júna už od roku 1967. Má veľký 
ohlas najmä u tých najmladších. Jed
notlivé !programy sa volali "Môj pria
teľ ... ", vždy s menom toho skladateľa, 
ktorý bol na programe. Každý rok au
tori súťaže vybrali 10 skladateľských 
mien zo -svetovej hudby, v r. 1968 
(vzhľadom k jubileu republiky) to boli 
autoti česk!. Ten, k to sledoval všetky 
štyri ročníky, môže už dnes hovoriť o 
tom, že spolu s reláciami vnikol do his
tórie hudby. A o to išlo predovšetkým: 
získať mladýéh ľudí k tomu, aby aj pre 
nich bola dobrá hudba niečlm, čomu 
rozumejú Cl čo potrebu jú k svojmu du
ševnému životu. Tí najšťastnejšf bol i 
odmeiíovan! cestovaním po miestach hu
dobných pamiatok v čechách a na Mo
rave (1968), a lebo pobytom na festi-

"Vlak + divadlo" za znlze-

sovú l!viežosť dokumentoval ešte na
študovaním Mamica v roku 1963. V ši 
rokom kmeňovom repertoári navyše čas
to vystupovali hosťujúci českí a .:a
hraniční tenoristi. 

Dnes z veľkého kvarteta zostal už 
Iba dr. Pa>pp. Okruh jeho potenciálnych 
úloh je pomerne úzky, ak by mal spie 
vať iba to, čo mu vyslovene sed! - a 
pri svojom renomé by si to v SND už 
zaslúžil - pot om ide v 'podst ate' iba 
o dramatické partie mqderného reper-
~oáru a o niekoľko vyslove.\1~ hrdinských 
uloh s ve.tov,ej klasik.y , (Wagner, Othello, 
Pedro a pod.). Lyr ický tenor F . · Livor u 
s predpokladmi kvalitného spint o teno
ra musel vzhľadom na súčasný stav do
spieť aj k ú lohám dramatickejším. ho
~i sa sám v jednom interview vyslovil, 
ze ak by to bolo možné, potom by ešte 
pár sezón chcel spievať iba Mozarta. 
Ešte o niečo mladš! A. Judt je .zatiaľ 
iba začiatočníkom a na oporu súboru 
môže pri správnom vedení dospieť až 
o niekoľko sezón. Zostáva už Jen kva
litný buffo tenor P. Gábor a na drobné 
charakterové úlohy trojica dobrých päť
~~siatnikov! Táto zostava nezodpovedá, 
z1aľ, .ani pOJtrebám a formátu vidiecke 
ho divadla (porovnajme s Košicami! ) a 
podob ná situácia je aj v ostavných hla
sových odboroch. U veľkej časti opôr 
nemožno rátať s príliš dlhou umeleckou 
ži votnosťou. Až prídu vo vynovenej bu
dove na r ad "veľké" inseenácie väčši
nu z nich nebude možné z d·~'ešného 
arzenálu a ni dvojmo obsadiť, nieto ešte 
udržať v náročnej h ustej prevádzke! 

Sú t u však rezervy. Na škole (v pos
ledných rokoch sa ukazujú najmä ta
lenlované ženské hlasy), ale aj v inýoh 
československých divadlách. Spomeňme 
iba koľko slovenských operných spevá
kov pôsobí na českých scénach - Su
ryová, Abrahámová, Blahušiaková, Be
ňačková. Abel. A koľko ďalších odišlo 
v uplynulých sezónach do zahraničia iba 
pre neprezieravú kádrovú politiku ve
denia divadla a opery! Z nich ako aj z 
d'a lš!cli českos lovenských sóli~tov by sa 
dal vybutiovať ši roký a široko využiteľ
ný kád·er stälych hostí. Nechajme sa 
pre,kvapiť, hoci sme si privykli už na 
s keptické okul.i are. Možnosti ľozšíriť sú
bor. aspoň na relat!vne prijatel'ný počet 
sólistov, tu sú. Okrem iných predpokla-

vale C~ncertino Praga, či vecnými od
menami. Aj tohto roku súťaž Hádajte 
pokračuje desaťkrát. Novými hudobnými 
priateľmi sa súťažiacim stanú D. Scar
latti, G. F. Händl, Ch. W. Gluck, F. Schu
ber t, R. Schumann. li. Berlioz, P. I. Čaj
kovskij, G. Mahler, S. Prokofiev a A. 
Honegger. Všetky ročnfky uvádzal hu
dobný publicista Ivan Medek, k torý do
kázal citlivým prístupom vytvoriť i pro
gramu zauj1mavý a" obsahovo hodnotný 
cyklus. Za zmienku stojí, že súťažiaci 
nepochädza,iú iba z čiech, ale aj zo 
Slove nska. Tak v r . 1968 patrila brati
s lavská pos lucháčka Konzervatória Mag
da Ma:x:ová medzi 10 najle1pších súťa
žiacich. Bolo by dobré vhodné. keby sa 
redaktori kultúmych r ubl"ik v denne.i 
tlači zamysleli nad tým , ako pomáhať 

dov stroskotávali tieto záležitosti vždy 
dosiaľ na jednom: na neschopnosti di 
vadla zabezpečiť prípadným posilám byt. 
Pred niekoľkými rokmi zišlo práve pre 
tieto ť&Zkost! z angažovania dnes sopra
nistky svetového mena, br nenskej Hany 
Janku. A preto - keď s a už v súčas
nosti o opere SND a j ej budúcnosti 
predsa len trochu viac hovorí v širšej 
verejnosti - 'jeden provokatívny dota:~: : 
Vláda SSR sa ústami svo jho pr.edsedu 
prof. dr. Petra Colotku zaručila že uro
bí všetko. aby sa opera SND' dostala 
do zrenovovanej budovy čo najskôr. 

· Krásne gesto najvyššej inštancie. Ne
mohol by sa podobným spôsobom za
angažovať Bytový odbor Národného vý
boru hlavného mesta Slovenska Brat i
slavy a prisl'úbiť opere SND niekoľko 
bytov? Viem, s ituácia nie je ružová, 
koľko rodín býva v nevyhovujúcich by
tových pomeroch, ale t u ide predsa o 
čosi viac ako o niekoľko operných spe
vákov. Ide o úroveň a reprezentáciu 
našej národnej kultúry, a !Práve tej zlož
ky, k torá pre dobré meno Slovenska a 
československa v posledných dvoch de
saťročiach snáď najviac vykonala. 

' Jaroslav Blaho 

výchove l< hudbe u svoji"ch najm ladšich 
čitateľov. T. Hejzlar 

*** 
Dňa 2. I. t. r. vysie lala te levízia pro

gram pod 'názvom UDO '70. V súvislej 
:ohow predst!lvila speváka U. .TUrgensa 
na ;jeho 50. vyslúpení v Saar brUckene. 
Program potvrdil známe pravdy o vy
sokej profesionálnosti a nepochybne aj 
fyzickej zdatnosti speváka , ktorý bez 
najmenšej prestáV'ky doká že ddať v po
zornosti početné publikum, skladajúce 
sa - ako to ukázala televízna obra
zovka - nielen z najmladších fanúškov 
populárnej hudby. Udo JUrgens nevládne 
veľkým hlasom, každopádne je to však 
spevák, ktorý sl napriek prof-esionalite 
~ istému zdravému odstupu od svojich 
1 cudzích piesni vie súčasne :z,achovať 
aj jedi nečné a citlivé podanie. Pre in
formáciu si zopakujme, že jeho minu
loročné gigantické lO-mesačné t urné v 
222 m:estách s 250 koncertami zrejme 
nemá obdobu v tomto žánri. Dnes 36-
ročný spevák zač!n al svoju kariéru ako 
"one-man- show" . v jednej kaviarni v 
Klagenfurte. Až v r. 1966 dosiahol po
pularitu s vlastnou piesňou Merci, Ché
rie. Vo VIedn i sa rpr ipravuje premiéra 
j eho ll1ll 7.!kál u Hrdi na a vojak podl'a 
hry G. B. Shawa. B. v. 



Mária Potemrová: 

Košická 
štátna filharn1ónia 
pred novým obdobím 

••• vytvoriť 

,umelecký 
Bystrík Režucha štandard 

Snimka: Z. Mináčová 

úspechy a tvorivé snaženia košic
kej Štátnej' filharmónie v uplynulej 
sezóne boli podn~tom k rozhovoru s 
riaditeľom ŠF prom. hist. Ľubomírom 
Cižkom a šéfdirJ.gentom ~F Bystrí
kom Režuchom. 

e Umeleckú tvár každého telesa for
muje z hľadiska ideového jeho drama
t urgia a z hľadiska' realizácie drama
turgickébc plánu úroveií umeleckých 
výl<onov. Pri začiatkoch vašej inštitúcie 
s te v svojich programových vyhláse
niach naznačili zámer venovať sa ná
rodnej hudbe, svetovej klasike a reper
toáru svetovému. V doterajšej svojej 
činnosti ste tieto tri základné línie dr a
matut•gie dodržali. Potvrdil to napokon 
aj otvárací koncert. V roku 1970 ste sa 

· v rámci Beethovenovho jubl.lea zamerali 
na uvedenie všetkých sldadateľových 
symfónií. Ktoré základné myš lienky 
ovplyvnili dramaturgický plán ŠF na 
koncertnú sezónu 1970-71? 
Čížek: Rok 1971 je poznačený viace

rými politickými a kultúmymi udalosťa
mi, ktoré sa , samozrejme, odrazia aj v 
dramaturg ickom pláne našej ŠF. Z nich 
treba spomenúť na prvom mieste 50. 
výročie založeni.a KSč (na· toto jubileum 
sa zameria najmä Košická. hudobná jar 
1971), ďalej 60. narodeniny národného 
umelca Jána Cikkera a zas!. umelca An
dreja Očenáša, 50. narodeniny prof. dr. 
Ota Fer enczyho, výročia v s vetovej hud
be (Bar ták, Verdi atď. ). K 50. výročiu 
I<SČ plánujeme venova ť osobit ný cyk
lus koncer tov. Budeme pokračovať v 
uvádzaní diel súčasných slovenských 
skladateľov, ktorí tvoria niektoré svo
je die la na priamu objednávku našej fil
ha rmónie. Ak sme minulý rok naštudo
vali všelky Beethovenove symfónie, v 
t e jto sezóne chceme uviesť všetky sym
fónie J. Brahmsa. Postupne chceme do
plniť základný československý i svetový 
koncertný repertoár a 11ezabúdať na 
symfonickú tvor bu J. Haydna a W. A. 
Mozar ta. e Splnenie náročných dramaturgic
kých pláttov si vyžaduje organizačné, 

JAN DOSTAL 

Nová cesta 
k hudbe 

(Dokončeni•e z :i. str.) 
vosťou fyzického orgánu (Willems tu 
používa francúzske s lovo "ouir"). Ďalej 
vním a'llie hudby späte j ·so zážitkami za
ľúbe-nia alebo neľúbosti , .radosti, smút 
ku - prežívanie melód-ie s jej vlnami, 
skokmi, gradáciami, návraimi ("écou
ter"). A konečne chápajúce vnímanie 
hudobno .vzdela ného čLoveka, ktorý ,,ro
zumie" hudbe, poznáva v nej harmo
nické a formové vzťahy, aplikuje pri 
•vnímaní pokladnicu svojich hudobno
t eoret ických znaJ.ostí atď. ("entendre"). 
Učiteľ nech rozvíja všet ky tri druhy 
hudobného vnímania a to tak, aby sa 
moh li všetky harmonicky spojiť vo vý
slednom hudobnom zážit ku. 

Zásadne háj i Willems nutnosť postu
pu od konkrétneho k abstraktnému: 
najprv bohatý styk so zvukovým a hu
dobným materiálom, skúšanie, e x.per i
me·ntovanie, na.podobňovanie a až 1potom 
- čo najpr irodzenejšlm, nenás ilným 
vývojom - uvedomovanie, a nakoniec 
- automat izácia. Možno, že sa nám t áto 
t éza zdá samozrejmá a známa. Ale sta 
čí pozrieť sa na počiatočné nástrojové 
vyučovanie. aby sme si uvedomili, ako 
ťažko sa prehrešujeme proti tejto zá
N de. Koľko učiteľov hry na klavír n~-

personálne i materiálne predpoldady. 
Pri vzniku ŠF sa hovorilo, že ich reali
zovanie bude v prvých troch rokoch. 
Potnaly sa bližíme k stanovenému ter
minu, a preto sú azda oprávnené otáz
ky, či sa predsavzatia pre prvú troj
ročnú etapu budovania SF naplnili a aké 
problémy stoja na začiatku ďalšej eta
py budovania ŠF v Košiciach 'r 
Čižek: Predsavzalla a plány šF pri 

jej vzniku koncom r oku 1967 vychá
dzali z úvah de terminovaných vtedajšou 
dobou. Aj vtedy sa poč!talo s niekoľ
kými alternativami. Konštatujeme, že ·sa 
podarilo realizovať na joptimálnejšiu al
tevnat!vu: Štátna filharmónia vznikla a 
má za sebou prácu dvoch koncertných 
sezón. V priebehu tejto präce sa otvoril 
celý rad problémov, s ktorými sme pri 
vzniku ŠF ner átali a ktoré nutne pri
niesla d·oba i rast nášho te lesa. Preto 
ani nechceme v súčasnosti hovoriť o 
prvej a d·ruhej e tape budovania nášho 
orchestra. Riešime všetky umelecké, 
ekonomické, organizačné a mnohé ďal 
šie problémy, ktoré súvisia s rýchlym 
rozvojom ŠF (bytové otázky členov or 
chestra, nástrojové vybavenie orchestra. 
koncertná prevádzka ). 

• Orchester ŠF ešte nebol uobudova
ný kvalitatívne ani kvantitatívne a už 
začiatkom tejto sezóny odišiel väčší po
čet členov orchestra na vojenskú pre
zenčnú službu. Je to pri takom níz
kom vekovom priemere členov ŠF prob
lém pocl~opiteľný, ale myslím si, že pre 
vedenie SF vznikajú takto veľké staros
ti. Ako ich riešite ? 

Cížek: Výmena takmer 20 poslov v 
jednotlivých nástrojových skup inách si 
vyžiadala pred začiatkom sezóny celý 
rad opatrení, aby sa ncnaštrbil ani plán 
výkonov ani kvalita prípravy každého 
koncertu (počet koncertov, počet skú
šok pre každý koncert). Sme si vedo
mi t o{lo, že real izácia týchto opatrení 
bude veľmi náročná, lebo t ieto zmeny 
sa nesmú odraziť na umeleckom výko
ne nášho orchestra. 
e Kedy plánujete _počtom a kvalitou 

dobudovať orchester šF a z akých zdro
jov? 

cháva žiak,;~ najprv "zhromažďovať skú
senosti" pl'i klavíri, než ho začne učiť 
hr.ať podľa nôt? Koľko ;je učiteľov dy
chových nást rojov, ktorí nezačlnajú vy
učovanie ešte pred prvým pokusom o 
vylúdenie t ónu - výkladom o :notách a 
zá.kladoch hudobnej náuky '! Predčasným 
vtiahnutím v·edomia do hudobno výchov
ného procesu sa blokuje rozvoj hudob
nosti - dieťa sa uči hrať viac očami, 
hmatom a rozumom, než na základe hu
dobných pr edstáv. 

Niet dôvodu, hovori Willems, nezačí
nať s hudobnou výchovou už u štvorroč
ných det! - pokiaľ bude prísne do
držaná uvedená zásada: začať konkr!H
nymi zážitkami, neprenáhľovať sa s t e
oretickými poznatkami. Na liehavejšie 
ako iní hudobní l()edagógovia (s čest
nými výnimkami - napr. v čechách po 
prvej svetovej vojne F. I<rch) zdôraz
ňuje, že prvým predpokladom kažqej 
výchovnej činnosti, teda aj hudobnej 
výchovy, je láska. (Stoji za to, predsta 
viť si, ako by sa musel napriklad zmeniť 
ráz bežného nástrojového vyučovani a, 
keby sme ho začali dôsledne merať zá
sadou lásky k deťom - koľko je tu 
ne láskavých prvkov, ba bezohľadnosti 
k deťom, počlnajúc u ž predstavou vý~ 
chovy ako "plnenia výchovno-vzdeláva
cieho plánu" ! ). Druhým pr.edpokladom 
podľa Willemsa je zá.ujem o vývoj die
ťaťa a jeho špecifické črty . Tretím -
určité odborné hudobné kvality. Tu Wil
lems uvádza: inštinkt!vny zmysel pr e 
rytmus, znalosť 1podmienok pre rozvo j 
hudobného sluchu, znalosť mnohých 
detsl<ých pies nf a schopnosť lmprovizo
. vane ich sprevádzaC a vymýšľať ďalšie; 

ť!ížek Pri splneni všetkých do úvahy 
pr ichúdL.ajúcich predpok ladov bude m~ť 
ko.~ick<i ŠF 96 č lenov - približne po 
troch rokoch. Oplné dobudovanie or· 
t'hestra SF z<i vi sl ml j'-!dnGj st rane od 
mo/.ností, kLoré n~rn poskytuje plán 
prácE~ na bud úci a na ďa lii i e roky. Mi
niste rstvo kul t úry nám doteraz vychá
dza lo v ústr t>ty ako vývojovej inštitú
cii, na ktorú sa nevzťahujú niektoré 
ús porné opatrenia. 1a druhe j st rane zá
visi to aj od záujmu orches trá lnych 
hráčov o prácu v ŠF a od toho, aké 
podmienky sme schopn! pripr~:~v i ť. e Nepomýšľate na utvorenie profe
sionálneho miešaného zboru v rámci 
ŠF '! 

Č:ižek: Predbežne nie. M<lme dobrú 
spol uprácu so Slovenským ťilharmonic
kým zborom, ktorý má výbor né ume
lecké kvality. Koncertné potreby v naJ
bližších rokoch si nevyžiadajú vybudo
vanie ďalšieho zboru v Košiciach. 

e Je všeobecne známe, že ŠF má len 
šéľdirlgenta. Mienite i naiľale;j namies
to druhého dirigenta angažovať väčší 
počet hosťujúcich dirigentov? 
Čiže l<: Okrem svojho šéfdirigenta ŠF' 

angažovala na extemý znižený úväzol< 
ako dirigent a zaslúžilého umelca Ladi
slava Holoubka, šéfa opery košického 
ŠD. Zatiaľ nám tento stav vyhovuje. Pre 
novú a mladú filharmóniu je výhodd1é, 
keď spolupracuje s viacerými česko
s lovenskými a zahraničnými dirigentmi. 
Vyberáme najmä takých umelcov, ktor! 
pt·ácou s orchestrom na skúškach a 
vere,i nJích koncertoch môíu splniť naše 
základné ume lecké ciele. Je samozrej
mé, ze po zvýšení počtu koncertov ŠF 
mienime angažovať niekt orého z mlad
š ích t alentovaných dir igentov do stá le
ho prac<Jvného úväzku. 

e V uplynulej konce t·tnej sezóne vy
stúplli poprední členovi a vášho orches
tra (Karol Petróczi, Kar{~ ) Klocáií) ako 
sólisti ŠF. Ako mienite pokračovať v 
týchto zámeroch v budúcej sezóne? 

Čížek: Niekoľko členov naše j ŠF má' 
aj só listické ambicie. Zdôrazňujem, že 
okrem ambícií ma jú aj predpo'klady pre 
sólistickú prácu. V tejto ·sezóne so ŠF 
budú hrať K. Petróczi a J. Kýška Mo
zartov Dvojkoncert pre husle a violu, 
prvý hornista J. Htibner študuje Kon
cert pre lesný roh a orchester H. Straus
sa, K Petróczi, J. Tarkay, J . Kýška a 
E. Harvanová si za loži li sláčikové kvar
te to. 

1 • . Nepomýšl'ate na utvorenie menších 
komorných súbot:ov ·v rámci ŠF - ok
rem už ·s pomínaného kvarteta? 
Čížek: Komorný dychový súbor ŠF už 

nahrával pre potreby československého 
rozh lasu. Podobne sláčikový orchester 

, s prof. Pragantom naštudoval niekoľko 
večerných programov. V tomto smere 
chceme pokračovať v rámci našich mož-, 
nost í a potrieb. 

e Pri ŠF vznikol I<lub priateľov ŠF. · 
V poslednom čase málo počuť o jeho 
práci s obecenstvom mimo koncet·tov. 
Plánovalo sa vydávanie jeho bullet inu,' 
sľubov a li ste vydávať k programovému 
bulle tinu aj texty vol<iilnych a vokál
no-symionických diel. čo v tomto ohľa
de možno očakávať'? 
Čížek: Veden ie ŠF bolo iniciáto rom 

vzniku Klubu priateľov ŠF. Tento si 
zvoli l svo j výbor a spočiatku pracoval 
veľm i iniciatívne. V posledných mesia
coch minulej a začiatkom t ejto sezóny 
aktivita Kl ubu akosi poľavila. Vedenie 
ŠF chce i na cľa lej u tváraf podmi·enky 
pre prácu výboru a celého Klubu, ale 
celková ak tivita Klu bu závisi od jeho 
členov a funkcionárov. Toto s a vzťa
huje aj na plánovaný bulle tin. Vede
nic ŠF v budúcnosti za bezpeč! prílohy 
textov vokálnych diel k s vojmu progra
movému. bulletinu. 

~. 
.~~ 
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naviac musí mať pedagóg k dispozícii 
bohatý pomôckový materiá l. 

Tak, ako pre Orff<Jv · systém sú prí
zna ií né orffovské nástr·Oje, tak pre 
"wll.lemsovs kú prácu" sú typické niekto
ré ozvu čené pomôcky. Ak Kodály a Orff 
v snahe vyjsť ,,od počiatku" začínajú 
pentatonlkou, Wi llems ide ďalej : začína 
znejúcim materiálom ešte neusporiada
ným do akejkoľvek tónovej sústavy (a 
voľnými, ametr ickými rytmami). Preto 
sa pri willemsovskej práci používa 
zvláštnych plšťaliek s možnosťou siré
novitélJo zvyšovania a znižovania tónu. 
A pre to sa sluch tríbi najmä na "intra
tonálnych" interval-och (vznikajúcich 
ľozdelen!m tónu na 15, 30, 100 i viac 
dielov). Najcharakteristlckejšie sú slu 
chové hry so zvončekam i, vyladenými 
napriklad na pätnástiny tónu ; ich rých
le opakované údery veľmi rýchlo upú
tajú pozornosť detí. Willem s však raz! 
zásadu, že citlivosť pre najmenšie zlom
ky tónu podmieňuje schopnosť vnímať 
vlachlas ako taký . 

e V poslednom čase v košickom koa~ 
certnom živote badať ohraničenie poč• 
tu recitálov. Neplánujete cyklus komor• 
ných koncertov v malej koncert11ej sále 
Domu umenia? Nepomýšl'·ate na cyklus 
''S•chodosloven~kýcb koncertných umel
cov? 

čížek : v našej koncertnej činností sa 
zatia ľ zameriava.me na abonentné cykly 
symfonických koncertov. S našou ŠF v 
rámci týchto koncertov vystupujú tak
mer vždy domáci a zahraničn1 sólisti. 
Za tial' neuvažu jeme o osobitnom cykl~ 
recitálov. To neznamen~. že Ich nemie
nime zaraďovať do te rajšlch abot:~ent
ných koncértov. Prit<Jm vždy počita~e 
len so špičkovými. umelcami. Nepoct
tame ani · s cyklom l~ecitálov východo
s lovenských umelcov. Sú tu však mož
nosti mimoabonentných koncertov. e Aké koncertné zájazdy plánujete 
do zahraničia v budúcej sezóne? 
Čižek: V druhej polovici sezóny pri

pravu je pre nás bratislavský Slovkon
cert niekoľkotýždenný komerčný zájazd 
do zahraničia. Okrem toho pript·avuje· 
me uzavretie družobnej dohody s fi i
ha rmonickými orchestrami v Rzeszowe 
a v Miskolci. e Ktorý organizačný problém pova
žujete pre ŠF v súčasnosti za najpálči· 
vej ší'! 

Čížek : I<eby som chcel vymenovať 
všetko, čo nás ťaží, bolo by toho naozaj 
veľa. Možno sa niekomu bude · vidieť 
neskromné, keď poviem otvore·t1e, že 
náš orchestet· má veľmi zlé pracovn' 
podmienky. Navonok Impozantná kon
certná siet1 Don1u wnenia nemá prak-' 
ticky žiadne zázemie pt·e prácu filhar
mónie. Okrem košického Dómu nemáme 
organ. Náš podnájomnícky pomer ku 
Parku kultúry a oddychu sám osebe na• 
stoľuje celý rad ~roblémov, a v jeho 
dôsledkoch nemôžeme vyriešiť niektoré 
otázky. ktorých riešenie by !náč nenará· 
žalo na ťažkosti. Drobnosti, ktoré nám 
strpčujú prácu každý deii (nedostatoč
né kúrenie, nedost atok a z l·e vyhovujú .. 
ce ladiarne, nedostatok priestorov pre 
uskladnenie nástrojov, pre autopark 
atď., atď.), množstvo akci! PKO v pries 
toroch Domu ume11ia, znemožňujúcich 
prácu a pr evá,dzku ŠF, by sa dali vy
rieši ť adaptáciou Domu umenia. Napriek 
tomu, že nie je vyr iešený celý rad ot á
zok, pripravu jeme komplexný plán 
ada·ptácie košického Domu umenia, aby 
vyhov·oval potrebám takej umeleckej il1-
·štl túc ie, akou je ŠF. e I<torý problém považujete za naj
závažnejší pre zvyšovanie umele.ckého 
majstrovstva orchestra š F? 

Režucha: Pri vzniku ŠF stáli sme 
pred otázkou. akým štýlom práce do
s iahl1eme čo najskôr dobrú umeleckll 
úroveň nášho orchestr-a. Bolo t reba do
siahnuť stmei~n.ie kolekt!vu a vytvoriť 
správny symfonický zvuk. Preto sme sa 
zamerali v. svojej práci na orchester 
a'ko na celok. V sezóne 1970/ 71 a 
1971/72 sa chceme sústrediť na výkon 
jedn,otlivca v ·orchestri a na detaily v 
skladbách. Chceme tak dosiahnuť, aby 
každý člen orchestra odovzdával svoj 
maximá lny výkon. Podľa môjho názoru 
budúce dve sezóny rozhodnú o umelec
kom štandarde košickej ŠF. 
Čížek: t{a začiatku nášho orchest r a 

sme budoval i na nadšenr a rivalite mla
dých. Pedagogické a p sychologické mo
menty v práci B. Režuchu pomohli pre~ 
konať budov'ateľské ťažkost! a vytvoriť 
dobľú 1pr.acovnú atmosféru v orchestri. 
V budúcnosti sa chceme sústrediť na 
prácu s j ednotlivými člemni ŠF a ve
r im, že orchester ŠF si bude vedieť 
vytvoriť svoj umelecký štandard na 
úrovni doterajších niektorých špičko
vých výkonov a stane sa plnoprávnym 
členom symfonických ot·chestrov v čes
koslovensku. 

Willemsovské hod·iny· s deťmi maj ll šty
ri časti: najprv slucb.ové hry, potom 
rytmické hry, práca s plesňou a práca 
hudobno-pohybová (pr i ktorej sa napr. 
dvojdobé takty vyvodzujú z kyvadlové
ho 1pohybu , trojdobé z k rúž!vt'Jho). Im
provizácia je stálou zložkou všetkých 
týchto hter. Keď sa sluch detí natoľko 
vyvinu l, aby sa mohli pohybovať v ur
čite.i tónovej sústave,· ·nezoznamujú lia 
s pentatonikou, ale priamo s "mater
s kým jazykom hudby", t. j. s durovou 
s tupnicou, intonovanou na absolútne sol
mizačné slabiky. Tu však - aspoň pre 
pohľad v<Jnkajší - nastáva čosi ako dril 
- stupnica sa spieva o d rôznych stup
ňov hore-dole, čím ďalej rýchlejšie, do 
úplného zmechanizovania sledu jednot
livých slabík. Na tomto stupn! až na
\~tupuje spev z nôt. Podobné zásady sú 
potom rozpracova.né l rpre počiatočné 
nástrojové vyučovanie (Willems sám na~ 
písal ce lý rad drobných zábavných zo
šitkov pre prvý stupeň klavírneho štú
dia). 

Wil!emsova metóda zatiaľ zapustila 
korene hlavne · vo švajiilarsku a v Por• 
tugalsku. Podrobným š kolenlm v tomto 
duchu už prešlo vyše 200 hudobných 
pedagógov, krátkodobými kurzami 

l omnoho viac. Ukážky, ktoré predviedol 
v júni v Prahe Jacques Chapuis, riadi· 
teľ konzervatória v Delémonte (Švaj
čiarsko), boli dobrou vlzitko'U metódy 
a svedčili o vynallezavom a tvorivom 
prístupe k práci s deťmi. Pražské deti, 
ktoré mal k dispozícii, sa výborne zabi· 
vall a viditeľne sa sluchovo zdokonaľo
vali. 



Gfuckova lfigénia 
v Aulide 
v opere SND 
~~_zp aký 
nad dielom 
a inscenáciou 

Dielo jedného z uajväč.iíich 
reformátoro v opery obja vovalo 
sa na s lovenských ;j aviskách 
iba veľmi zriedkavo. Veď po 
uvede-ní Orfea a Eurydiky Kar 
lom Nedbalom v roku 1931 ča 
kali sme temer p lných tridsať 
rokov na inscenáciu ďalšej 
Gluckovej opery. lfigénie na 
Tam·ide (VŠMU 1960). Posled
n é sezóny v dramatur gii ope
ry Slovenského národného di 
vadla p ri·nášajú obr.at s ten
dencio u tvorivého vy1·ovnáva
il'l ia sa s pred mozartovskou 
·t vor bou. Tak v roku 1966 in 
s·cenoval režisér a dr amaturg 
súboru Branis lav Kriška pozo
r uhodným spôsobom Orfea a 
Eurydiku - a bol to opäť en, 
k to sa v decembr i uplynulého 
roku podpísal pod ďalšiu 
g luckovskú premiéru - lfigé 
niu v Aulide. 

Pri posudzovaní dramatur 
gického prínosu t ejto inscená
cie si m usíme uved-omi·ť jeden 
nemilý, ale nevyvrátiteľný fakt: 
z Glucka- dramat ika, podobne 
ako z Wagnera, sa s tala tra
dovaná Legenda. Cosi iné je to
t iž k valita v kontex t e doby, 
a ČO·Si iné kvalita abso lútnych 
parametrov. V porovna·ní so 
šablónou, p rázdnym eklektiz
mom, nabubr.elou patetičnos
ťou a absolútnou abseJlCiou 
dramatična neapolskej bar oko
vej opery boli Gluckove re
for mné die la skokom vpred. 
Zotreli ostré rozd iely medzi 
recitativom a virtuóznou sa
moúl:elnosťou árií, pričom ária 
dostala svo j vnútomý obsa 
hový a d ramatický náboj a re 
citatív sa s tal vyslovene dra
matickým prvkom. ,.Hudba 
opäť zača la slúži ť tragédii " -
pravda, v rámci est etických 
predstáv a hraníc tých čias. 
Pre šli desa ťročia a storočia -
svet spoznal Dona Giovanniho,. 
OtheUa. Wag·nerovu tetr alógiu, 
veris-to v, k lasiku XX. storočia, 
l ntolleran.w. Z vývojového hľa 
d iska, a ko aj z hľadiska d·neš 
ných nárokov na o pem é di
vadlo a operné dramatično sú 
a j najväčšie Gluckove diela 
predovšetkým, ba mož.no že 
len, ú t varmi krásnych, ušľach
t ilých, no málo vzt ušivých árií 
a ensemblo v, speváckymi kon
certami, v ktorých je d rama
tično zaoblené, vyprepar ované, 
potláča-né d!žkou diela i jed
notlivých spe.vných úsekov, 
statizmom konce·pcie, nedos
tatkom d iv.ad·elne j akcie a d ra 
matickej charakt eris t iky - a 
v prípad•e t ejto Ifigénie a j pre
silou d·ekoratívnych baletných 
výjavov. Nesporná ,,krása", nie 
celkom tak "mftva", ako so m 
na.písal na mar.go HändloV'ho 
Xerxa, ale celkom určite zo
stárnu:tá, nesc'hopnä vzrušiť, 
dojať, výraznejšie zburcovať 
divákovu at..--tivi-tu. P re toto 
všetko ťažko mo~no zaradenie 
lfigénie v Aul id e hodnoti ť .ako 
fakt živého repertoárového čís
la. Skôr sa dá hovoriť o splát
ke dlhu voči jednému z naj
väčšieh opemých skladateľov 
minulosti. Tento as pekt bol 
zrejme aj pr i voľbe titulu ar
gumentom čís lo l. 

Pekná, jemnému estet ickému 
vkusu lahodiaca, ale a j ch lad
ná a akási vycizelo vaná je 
Kr iškova inscenácia. Vychá
dza .z autorského videnia mý
tu, ktorý je oproti an t ickému 
originálu zjemnený. vznešenej 
šie koncipovaný, .ale nesie pri 
tom aj dobové pastore lné 11 

barokové prvky. Práve dôraz 
na tieto prvky, ktoré by mies
tami mohli pôsobiť i jemne 
parodicky, mohol Kriškovu re
alizáciu priblížiť zámeru - tpo
kúsiť sa e peru inscenova ť v 
štýle Gluck·ových čias. Skres
lený pohľad na antiku, bar oko
vé prvky (darmo, je ich dosť 
a j u GluC'ka), naivnosť niekto
rých situácií ust úpili však na
opak do pozadia, alebo sú 
aspoň málo výrazné, takže vý
s ledný t va r je ďaleko viac 
Kl'iškovou fikciou o Iľ i g énii z 
konca 18. storočia, než poku
som o akúsi reko·nšt rukciu do
bového t van1. ~tylizácia herec
kých postupov do vznešene j 
striedmosti gesta. postoja a 
pohybu j e nedôsled ná. U pred
naviteľov Agamemnona i.nk li-

nuje k natmalizmu, u Achilla 
k širokcrnu . hyperbo lizovanému 
gestu, u J . Sedláfovej (Kly
t aimnestra) dokonca k akému
si štylizovanému pohybu 
tancu (na jmä rúk), vhodnému 
s kôr pre Amneris z Wasser
bauerovej inscenácie Aidy. 
Viac než podporu režij né ho zá-

-- · meru ·si na VychódHovej sCéne 
treba cen it je j samostatné vý
t varné kvalit y a skvelú pr ies
t orovú členitosť, ktorá umož
ňuje v statickej pr edlohe 
aspoň veľkolepé aranžmán a 
pôsobivé nástupy zborov i só
listov. Viem, že z dvoch-troch 
zr.niek hrozna nemo žno doro
biť liter vína. čo m a však na 
pt·áci náš ho súčasného najlep
š ieho operného režisér a t ro
chu mrzí, je to, že tam, kde 
sa dostáva k prestárnute j, ale
bo málo divade lne j predlohe, 
akosi sa vzdáva boja : schop
nosť jeho invencie, odvahy a 
riskovan ia klesá, radše j sa 
uspokojí s e fektným aranžmán 
( Nor ma), prípadne zaujímavý 
zámer ne d.ok áž·e jednoz,nač:ne 
realizovať - a to je práve prí 
pad Ifigén ie v Aulide. 

Hudobné naštudovanie Ger
harda Auex·a sa snaží priniesť 
do temer troj hodinovej hudob
nej produkcie aspoň trochu 
vzruchu. Výsledk(}m je mies
t ami preforsírovaný zvuk or
ches tra, tempá, ktoré sa prie
čia vyľovnanej, pokojne j hla
d ine á ri! a k-opa rytmických a 
intonačných nepresností. Sú sí
ce drobné, .ale z tak priezrač
nej par titúry, ako je Glucko
va, bad ateľne trčia. Druhým 
ar gumentom zarade nia diela 
bo la mo2nosť odľahčiť sólis
tické ma teriály, využívané t ak
mer výhradne v oblast! ro 
mantickej resp. súčasnej ope
ry. pokus o rozšír en ie h raníc 
ich štý lových schopností. Gluck 
žiada s pievanie p lným h lasom, 
s vysokým stupňom technickej 
;pripravenosti a kul t ivovanosti. 
Vyžaduje schopnosť t\•orenia 
mä kkých a š irokých f ráz a 
zvu čných pián. Vš etky tie to 
predpoklady z protagon istov 
inscenácie sp!ňa iba A. Kaja
bová-Peňašková v (IIohe Ifigé
n ie, akcep tovať možno aj Kly
taimnestru O. Hanákovej (až 
na zrozumiteľnosť spievaného 
slova) a Agamemnona J. Hr u
banta. Ostatní sólisti v nároč 
ných pa rtoch nepresved č i li , či 
už p re nedos ta tok dispozícií, 
alebo preto,. že boli z núdze 
bbs adení . do úloh (na jmä dr. 
G. Papp ako Achilles) vyslo
vene sa priečia cich ich h laso 
vému nat ure lu. 

Odhliadnúc od speváckych 
výkonov možno prijať br a ti
slavskú Inscenáciu Gluckovej 
lfigénie v Aulide ako očarujú

ci kvet , vypes tovaný v sklení
ku, ale kvet bez vô ne, o k Lo
rom sme náchy lní si myslieť, 

že ním ani neprúdi životná 
miazga, ale že je iba zázrač
ne živo pôsobiacou skamene
li nou. Ak šl·o len o vyrovna nie 
si účtov s Gluckom, t ak to há
dam sta č!. Ak o viac, po tom sú 
na mies t-e rO'.lpaky. 

Jaroslav Blaho 

Tá m.odrá ruža ... 
Ako nové operetné číslo 

svojho tohtoročného reper toá
r u uviedla spevohra v Banskej 
Bystrici známu a obfúbenú 
M o d r ú r u ž u zaslúžilého • 
umelca Gejzu D u s í k a v po-

. hostins kej réžii · Franliška 
R e ll a. Rell j e skúsený diva
delný prak tik, autor, prekla
date ľ a režisér, ktorý s a po
pri činohre nemálo venoval a j 
zábavnému žán ru operety, sa
tiry a t'l!vue. Má teda dosť 
skúseností v tejto oblasti a 
n ie sú mu neznáme nebezpeč
né úskalia práve pri insceno
vaní operiet, ktor ých hodnot u 
zni~ujú najčastej šie slabé lib
r etá. Lenže je naozaj neľah
ké nájsť spôsob, ako preklenúť 
tú to citeľnú priepasť, kt or ú 
čas i naďa lej prehlbuje medzi 
nimi a náročnosťou dnešných 
umeleckých požiadaviek. Je 
ťažké, často aj vôbec nemož
né, aby hosťujúci režisér a tl
razu odstránil skostnatelé ná 
vyky hercov, pr imítívnu mimi
ku a "osvedčené" "špílce ko
mikov", ktorí vďaka nenároč
nosti svojho publika klesli na 
úroveií vidieckych cirkusových 
clownov, namiesto toho. aby 
svojím prejavom a ci tl ivo vo 
lenými vyjadrovacími pro
striedkami vypest ovali v ňom 
pochopenie pre vkusnú a in
teligentnú zábav u. Nie je ľah
ké v takom krátkom čase do
siahnuť, aby aj hudobné naštu
dovanie bolo intonačne a ryt
micky presné, aby najm ä pán
ske saká - aspoň na hlavnom 
predstaviteľovi - sedeli ako 
uliate a aby sa pri ateľky dámy 
veľkej s poločnosti neobliekali 
ako fabričky po [aj ronte, aby 
výprava bola in tímnejšia a 
scéna mala atmosféru, aby bo
li ,vypuk!!!J~i~ a,. prttl>dzene.j~~e 
vzťahy medzi postavami, aby 
ich nemusela vysvetľovať Jen 
hudba . . . vera je toho, čo by 
s i vyžiadalo dlhš iu a väčši u 
ná mahu, aby sa raz c'locielil a 
naozaj vkusná, aj umelecky 
účinná a zábavná inscenácia, 
akú by si už konečne naozaj 
zaslúžili d ie la Gejzu Dusíka. 

No i tak zás luhou tejto Rel
lovej inscenácie zostáva, že 
ukázal cestu, ako mode rnizo
vať operetné d iela, aby sa hu
dobným a pohybovým rytmom 
pl.'íblížili. d1.1ešnému . cíteniu a 

~ý~~a ni~0~;~::~· o~~~u~~~~:~ 
hudbotl, k torá · na n ich útočí zo 
všetkých masovo-komunikač
ných médií. Veľkým pomocní
kom m u bol sám skladateľ 
Gejza Dusík, ktorý. niel~nie sú- ·
hlasil so zmenami tempa, ryt
mu, ba aj inštrumentácie, ale 
dodal aj sambu, aby režisér 
mohol usku točniť svoj u lw n
cepciu revuálnej operety . .ško-
da le n, že tá to vrcholná ba 
letná vložka pôsobila práve len 
ako vložka, teda bez organic
kého s plynut ia s dejom a si
t uáciou, hoci chor eograt: Fran
tišek B e r n a t í k vytvor il zo
pár sviežic h a vtipných čísel, 
spomedzi ktorých najväčšiu 
pochvalu si zaslúži gr oteska 
detek tívov a neviest. 

Státne d ivadlo v Košiciach p1·emiérovalo operu zasl . um. Ladislava 
T-loloubka Túžba. K hodnoteniu inscenácie .~a vrátime na stránkach 
našich noví11. Na snímke L. Neshyba, E. Smáliková a K. Mareček. 

nímka z i nscenácie' Pr o1cofievových Zásnub v kláštore v JanáčTco 
ej oper e v Brne. Sylvia Kodetová ako Luisa a Jindra Pokorná 
úlohe Kláry. Sn!mka : R. Sedláček 

Jar mila V a š i c o v ~ podala 
svoj štandardný výborný spe
vácky výkon (l ked' vo výš
kach stále sklzava o poltón 
vyššie ), aj her ecky je istá a 
prirodzená, takže o to nápad
nejš ia bola neohr abanost a te
mer bezpohlavná meravosť a 
nezúčastnenosť jej partnera 
J ána Ze m k u, hlasove sľubne 
vybaveného. (Jeho hl as je č is
tý, vo výškach má tvrdý ko
vový lesk, bolo teda o t o na
liehavejšie chýbajúcu citovosť 
nahradiť hereckými prostried
kami.) Najsvetlejš ím zj avom 
premiérového predst avenia bo-
la Jeanetta Gr éty š v e rc e l o-
v ej, k t orej hlas, pohyb, plný 
mladistvého er uptívneho hu
·moru 'a . š ib iil stva', ale i' žimské'- -
ho pôvabu a temperamen t u po 
každý raz okúzlil. Hudobné na
študovanie diri gent a Vojtecha 
J a v o ru bolo na pro[esionäl
nu spevohernú scénu neprí
pustne nepresné, intonačne 
(najmä sláčiky) aj rytmicky 
rozkolísané, t akže momenty 
precíznej súhry medzi j avis
kom a orchestrom boli vzác
ne. 

Nezostáva Iné, ako čakať na 
n iekoho, k to sa r az ujme pô 
vodnej s lovenskej operety a 
nebude ľutovať čas ani náma
hu, aby novou op t ikou odkryl 
jej - predovšetkým - hudob
né hodnoty. Bys trická inscená
cia Františka Rella t ieto mož
nosti naznačila. 

Gizela Ma č u go v á 

COlLEGifM 
A GATTCH 
dominovali 

Na margo 
koncfutu 
slovenských skupín 
v lucerne 

Pražská beatová o-bec už 
dávno po~ná vynikajúcu úro
veň slovenského šp ičkového 
beatu. I nieko ľko koncertov 
našeJ suverénne najlepšej 
skupiny Collegium musicum v 
priebehu roku 1970 sa vždy 
stretlo s nabitou Lucernou a 
nadšenými ováciami (posledný 
raz dokonca so 40-minútovým 
skandovaným potleskom). Pľe 
plnená sála Lucerny p reto so 
záujmom očakávala vystúpenie 
účastnikov show slovenských 
skupín dňa 21. XII. 1970. Ok
rem Collegla účinkova l i i d'al 
šie po.pre dné bratislavské sku
piny - Prúdy, Meditati ng Four 
a Gattch. Ako s om už spome
nul, Vargova Collegium je už v 
Prahe dobre známe. Meditating 
a Prúdy poznajú z rozhlaso
vých nahrávok. teda j edinou 
skutočne neznámou im bola 
mladá skupina Gattch. V prie 
be hu koncertu sa vš ak uká 
zalo, že okrem vynll;ajúce llO 
Collegia sa očakávan i E' obecen 
s tva diametrá lne líš ilo od to
ho, čo z. produkcie ostatných 
skupín napokon poču li : že Prú 
dy už nie sú t ie Prúdy. ktoré 
poznali, že Medi tating a Me 
d itating sú d va celkom odliš 
né pojmy a najmä n" vedcl i 
pochopiť, že o skupine Gattch 
doteraz ani len nepočuli. 

Skupina Meditat ing Four za
s távala ešte v nedávnej dobe 
jedno z čelných miest v našej 
beatovej avantgarde. Smutn~ 

j e preto konštato vanie, že s 
odchodom niektorých hráčov 

sa z ich produkcie vytratila 
nápaditosť. To, čo predviedli 
MeditaUng v Prahe, možno 
charakterizovať ako veľký krok 
dozadu, ešte do čias prvý.ch 
For Medita tions. A výsledok ? 
Odchádzajú t akmer bez po
tlesku. 

O nič lepši dojem nezane
ch<lii ani toľko ospevovan6 
Prúdy . . K.ect s~ ľavo! Hamm1:.'l 
pr,ed dvoma rokmi rozišiel s 
Var gom. mnohí českí i slo
venskí publicisti sa zhodova l[ 
v tom, že t eraz bude mať ko
nečne dostatočný priestor na 
plné up !Cl tnenie svojho lyric .. 
kého songové ho ponímania 
beél'tU. Hoci nové Prúdy vytvo
rili vďaka svojmu terajšiemu 
lead rovi Ferovi Griglákov! 
množstvo invenčne dobrých 
kompozícií, nedosahujťl út·ov:eň 

Prúdov z čfas Vargu, Freša a 
Mallého. Ich pr'!žské vystúpe
nie sa doslova 11top!lo v nad .. 

,.mernom m nožstve decibelov. 
čo prekvapuje tým viac, že 
prílišn á hlasitosť ni·k<ly nezod
povedala Hammelovým hudob
ným predstavám. Vyst1lpenie 
Prúdov dokázalo, že iba samot 
né meno dnes pra'tskému pub• 
Iiku nestači. 

Celkom bez mena a. potichu 
pr išla do Prahy mladá skupi
na Gattch. Ale ohlas, s a'kým 
sa stretla u publika, mo žno 
porovnať iba s úspešnými praž
ským! "nájazdmi" CoHegia 'mu
sica. Ni~·lenže museli trikrát 
pridávať, ale t ak, ako už pred
tým Collegium, ddká.zali teraz t 
oni. že Iba hudbou, k torá je 
pos tavená na báze vy.soke j 
profesionality, možno získať 
d nešného poslucháča. Pt·etože 
súčasná beatová hudba už n ie 
je ten ,,bigbít" r<Ykov šesťde

siatych. Podobne ako džez, mt 
už svoje pGstavenie plnohod
notnej hudobn ej oblasti. vychá
dzajúce z vývinových zákonl
tostt vážnej hudby. Skupina, 
kto rá nie je ochotná brať pre
došlé ľakty do úvahy, musi 
nutne pred d nešným ( značne · 

vyspe lým) beM.ovým obecen
stvom prepacl n (\ť . Skupina 
Galtch sa za krátky čas svo
.Je.l existencie postavila na 
jedno z čel nýf'h miest beatu u 
n(I S. A spolu s Co!IP.giom pô
sob! ich hudba ako jeden z 
určujúc i ch čini teľov ďa lšjeho 
vývoja te j to hudby u nás. 

Show s lovenského beatu " 
LucernP ukáza lo t eda retar• 
!lačnú tendenciu vo vývoji 
skupín Meditating Four a Prú
dy, ešte stále stúpaj1icu vý• 
konnosť Cotlegla musica a do• 
~ l ova objavilo vynikajúcu sku
pinu Gattch. Po tu tovaniahodrtl 
j e px·eto tá okoln osť, · ŽE> naše 
naj lepšie slm piny si musia cho
diť pre uznanie do Prahy, na
koľko na Slovensku stál t> Pšte 
chýba tJr imeraný priest or pre 
ich uplat nen ie. Dqkedy? 

Jin Kovaf 
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V•novom roku 197.1 vzn·ik1o:·na 

Slovensku významné .· za~·f<i,denie 
prevádzkový útvar a 11tvar evi
dencie· a rozbQrov. 

- Y !'ladtnom pr~ ·ftii, 
Naopak, mienlme : nadviazať spo
luprácu s auto·rmi, roz.širiť aj 
redaktorský kruh a dohoniť .t ak 
všetko, čo bolo na tomto ús eku 
zameškané. Iste ni.e je tajnos
ťou, že mnohé i·né vydavateľstvá 
suplovali najmä na knižnom 
úseku prácu bývalého Suprapho
nu a tomuto by sme v budúc
nosti chceli predísť. Radi by sme 
požiadali odborníkov o ·expertí
zu a vypracovanie dramaturgic
kého plánu, titulov na obdobi·e 
5 rokov. Radi by sme zaviedli 
do edičného lj)rogramu systém, 
v ktorom by nebolo nič pone
chané náhode, pravda, okrem m·
či tých akcií populárnej hudby, 
kde musí byť vydavateľstvo 
pružné. Chceme vydať platňu pri 
príležitosti BHS a • Medúnárod 
né ho pódia ml.adých umelcov, 
Bratislavskej lýry a budeme sa 
pružne prispôsobovať aj požia
davkám populárnej Hit parády 
či televíznej r elácie Vyberte si 
pesničku. 

-, Slovenské hudol;>né . yy.di!va
tel ~tv o OPUS. Pri tej príleži.ťós ti 
sme požiadali o rozhovor nového 
r1adi:teľa OPUS-u, dr. Ivana, Sta
nislava. 

Ako bude pokračovať vaša 
·spol!lpráca s partnersl<ým pod
n ikom Supraphon? 

- Mali sme .zatiaľ rokovanie 
s Jaroslavom Šedom, podniko
vým riaditeľom Supraphonu a 
myslím, že naše vzťahy sa budú 
V:(víjať dobre. V n.ašich preda j
mach sa tohto . roku má · p.rect.ať 
600 000 gramoplatni Supraphortu, 
OPUS dodá do predajní 800 000 
gramoplatní. 

Preiio . OPUS 
s lan ííp' .. . . ·r 

menom : i po-

·Bolo niekoľko navrhov na 
porríen'ov'an ie nového podniku, 
ale napokon sa ustálilo klasické 
pomenovanie: z latinského slova 
opus - dielo. OPUS vznikol de
limitáciou slovenskej odbočky 
n. p. SUPRAPHON a jeho kom
p Letný ná zov je: Slovenské hu
dobné vydavateľstvo, n. p. 

.Opus bude mať vlastný veľ
koobchodný sklad v Lodeni
ciach u Berouna a naopak -
Supraphon . bude mať takýto ·veľ
koobchodný sklad v Bratislave. 

Aké bude vnútorné členenie 
podniku ·r 

_Gramofónový klub, ktorý má 
stdlo v Prahe je ,zrejme tiež 
otázkou, ktorú treba dodešiť a. 
nájsť na ňu partnerskú odpo
veď . .. 

- Mnohé veci chceme robiť 
v spolupráci so Slovkoncertom a 
v zahraničí so Slovartom. Kon
krétne so Slovartom chceme 
vstúpiť do rokovania ·ohl'adom 
:r.ásobovania našich kultúrnych 
stredísk v zahraničí, lk toré boli 
dQter.az obhospodarované Artiou. 
Slovart má vel:ké možnosti, napr. 
odpredaja našich gramoplatní s 
folklórom medzi Slovákmi v za
hraničí , a l~ črtajú sa aj iné 
možnosti. Ziaľ, tohto roku sa 
nám už nepodarí zastupovať náš 
podnik v Cannes na MIDEM 
POP-MUSIC, á tak tam ideme 
ako pozorovatelia. Bud·e·me sa 
snažiť nadviazať nové kontakty 
a v budúcnosti tu repeezentovať 
Opus platňami i spevákmi. 

- Budú tu tri základné úse
ky: Umelecko-edi·čný, ·obchodný 
a ekonomický. V úseku umelec
ko-edičnom bude redakcia gra
moplatní pre celú oblasť hudby, 
ako aj pre hovorené slovo, re
dakcia hudobnín a kníh o hud
be, redakcia technicko- výrobná 
s výtvar·ným redaktorom, Divad
lo hudby a perspekt ívne počíta
me so zriade-ním út varu réžie 
a nahrávacej techniky. Na ob
ellodnom úselm bude útvar veľ
koobchodný (centrálny sklad), 
maloobchodný (32 pr.edajní, 
aranžéri) a útvar obchodu s 
na'kladateľskými právami. Ekono
mický úsek bude mať plánovac! 
a f.ina•11čný útvar, hospodársko-

- V podstate rok 1971 sa už 
nedá meniť, prax bude vyzerať 
pravde•podobne tak, že Opus bu
de financovať slovenské nahnív
ky a edičné tituly, pričom bude 
uvedené. že ten-ktorý edičný ·ti
tul je z katalógu Opusu. 

Na poste umeleckého vedúce
ho je dr. Ján Siváček, teda v 
Opuse sú vo vedení dvaja "mu
ži" z oblasti populárnej ht~dby. 
Neovplyvní tento fakt upred
nostňovanie spomínaného žánru 
pred ostatnými vydavateľskými 
titulmi, myslím tým aj na kniž
nú edíciu, ktor á n ie je tak f i
nančne výnosná . .• Zhovárala sa: T. Ursínyová 

FEST IVALY Pre t·ok 1971 boli oznámené termíny nasled ujúcich význam-
ných svetových podujatí: ' 

45, festival Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu 
( ISCM) bude sa konať 1.- 8. júna v Londýne. 

SYMP ÓZIÁ 
Kongres AIBM ( Association Internationale des Bibliothe
ques Musicales) bude prebiehať v dľíoch 22.-28. augusta 
v St. Gallene. · 

KONFERENCIE 
Medzinárodné majstrovské kurzy v Bonne budú v dňoch 
15. sept embr a - 4. októbra. Odbory: Klavír, Husle, Dir i
govanie, Spev a Piesňový sprievod. 
Valné zh romaždenie- Medzinárodnej hudobnej rady a jej 
kongres bude 4.-11. októbra v Moskve. 
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Známy festival Kasseler Musiktage 1971 pripravuj ú na dni 
:.l0.-31. oi{tóbra v Kasseli. · . · ' · · 
Valné zhromaždenie Európskej federácie mládežníckych 
zborov sa bude konať v Karlsruhe v diíoch 4.-5. decem
br a. 

lematike ktorého sa počas tohto jubi
lejného roku ešte ni·ekoľkokrát vrátime. 

*** 
Navštívili Tali·ansko, PĽR, ZSSR, Bul-

harsko, MĽR, Rakúsk-p. Nemajú za 
sebou toľ:ké cesty, ako ich partneri z 
orchestra, ale pr.edsa zožali ÚSIPechy, za 
ktoré sa netreba hanbiť. -Naposledy to 
bol obrovský zájazd do Talianska (ll. až 
27. novembra m. r.) so ľ4 k·cmcertami 
v mestách Rím, Ravenna, Verona, Ver,;, 
c.ella, Br.escia, Aquile atď. P ri takmer 
dennom vystupovaní absolvovali tra~su · 
dlhú 6000 km, koncerty SF (orchestra 
i zboru) si vypočuJ.o 17 000 posluchá
čov. Vrátili sa unavení, ale so zadosť
učinením, že spievali pred naplnenými 
sálami, ktoré pre hudobného umelca 
znamenajú u ž samé osebe kus hudobne j 
histórie, pred publikom a kritikou vy
chovanými veľkou muzikantskou trad1-
ciou. úspech malo rovnako oratóril1m 
Mesiáš, ako Orffova Carmi.na burana. 
SFZ má okrem zahraničných zájazdov 
a domácich vystúpení na konte aj nie
koľko gramofónových nahráv-ok - do
stal od Supraphonu Cenu za najlepšiu 
platňu roku 1966 za realizáciu gramo
platne Stará slov.enská polyfóni.a. úspeš
ná bola aj snímka so spomínanou Pa
lestrinovou Pi·esňou piesni a Francúz
skou modernou hudbou. Nahrali sa aj 
iné di·ela, bola účasť pri mnohých or
chestrálno-zborových skladbách, v pláne 
je r-ealizácia a nahrávanie starej slo
venskej muziky (Caprícornus - Omša) 
a novších slovenských diel (Zeljenka -
Zaklínadlá). 

*** 

Ctižiadosťou zbormdjstra, odchovan
ca Talichovho, vychádzajúceho z 

českých muzikantských koreňov, no 
každopádne sa snúiaceho o vytváranie 
slovenského zborového interpretačného 
štý lu, t etla ctižiadosťou Jána Máriu Dob
rudinského .ie vytvor iť okre m štý
lového podania sk ladieb aj svojský št ý l 
zbor u. Zatiaľ čo južné zbory sa vy 
značujú temperamentnejším a impul
zívnejším poda·ním, severské zase ako
dem icke;jším, i keď perfektnejším po 
stránke čisto technic.kej ; slovenské zbo
ry sú v akomsi stn)de. Hrejivý slovan 
ský ciL a kantiléna, mäkké frázovanie. 
v prípade potreby istý temperament. 
hlavne v skladbách, kde je v popredí 
rytmus. Slovenské hlasy sú - aj .vply-

vom vokalizácie - ;jasnejšie (•najbližšie 
majú snáď k Poliakom), v interpretá
cii často vystupuje do popredia istá ba
ladičnosť. Vychádzajúc z týchto pred
po,kLad.ov snaží sa J. M. Dobrodinský 
citlivo vyvažovať register možností, 
napr. aby bo.l Bach ,.zdisci:plinov-aný", 
V\)rdiho treba niekedy preexponovať 
francúzske sklaby zj-emňovať . . • atď. ' 

Práca zbormajstra je v !POdstat·e ne
vcľaoná. Odovzdáv.a svoju prácu do rúk 
dirigenta koncertu (napríklad pri ora
toriálnych dielach), do rúk dirigenta s 
ni·e.kedy rozdj.eJnou koncepciou. Slúži na 
chválu J. M. Dobrodinského že vo väč
šine prípadov sa rpu darí p{·i.praviť zhor 
tak. aby" bóli! spo'Ko}nošť "úieľen na sh;a
ne kritiky, publtk{l, ale · i dirigent~. 
Sved·čia o tom nadšené zá,pisy slá~nych 
dit•igentských· 'mien. Výchova SFZ je 
"výchovou k ,pružnosti", a·le i k . objek
tívnosti inberpretácie. ·A to - ak:oi~ol"
vek sa môže · zdať sam-ozrejmé · - nie 
je u všetkých známych znotóvých te
lies takým 'zrejmým iJ)ravidlom. 
~~o PL~iz.ná .va ' sám zbormajster, jeho 

ctJzJadostou Je prenesenie kritérií sym
fon i_ekého int~rpretačného štýlu do zbo
roveho spevu. J ed.nou z čŕt tohto "zbo
rového symfoniz·ŕnu" je hoci predstava 
o koncepcii celého d iela · neustála de
tailná práca, práca s u.me·ieckým ensem
blom, prístup ku š~údiu ... 

*** 
viackr~t som . _čítala s lová chvály -

ale J negatlVne hodnotenia. Iste, 
kritika môže byť rôzna, dispozície tel•e
sa s(J tiež nie ·vždy rovnaké. Pri štvrť
storočnici Sl0venského filharmonického 
zboru si však treba uvedomiť kv.anti
tatí~ny rast· tohto telesf! '- od jeho 
prvych krokov, rozsah naštudova.ného 
repertoáru, jeho obtia;énosť, treba po
rovnávať aj so zahran ičím (profesionál
ne telesá tohto typu existujú - až na 
malé výnimky - iba v ľudových demo
kraciách a v ZSSH ), treba sa obzrieť na 
vykonanú prácu dirigentov, ktorí zane
cha li pečať os-obnosti na telese na mra
venčiu prácu SLovákovu i Dob~odinské
ho, ako aj. tých, ktor! z telesa od išli, 
či neus tále .btH)ujú jeho dobrú povesť 
doma i v z.ahraničí. Príležitostí na spo
mínan ie bude tohto roku, v tejto ,iu
bilejnej s ezóne dosť. Preto nepodávamE> 
na prvý raz obraz (!Plný a celkový. 

Terézia Ur$íl,lyová 

GRAM PLATNE 
Klavfrna hudba zo zahraničia , 

ANGLICKA MODERNÁ HUDBA PRE KLAVÍR 
A. Rawsthorne, Ch. Headington, A. Goehr, 
R. Sh. Johnson, D. Blake 
Na klavíri hrá JOHN OGOON 
EMI Records Company, London 1970 

Meno vynikajúceho 
anglického . klaviristu 
Johna Ogdona j e na~ 
šeJ verejnosti známe. 
Hudobný svet si pod
manil sugestívnou in
terpretáciou sklada
teľov 20. storočia 
(osobitne vynikajúco · 
intet,pretuje II. kJa.,. 
vírny koncert B. Bar
táka), no m enej ho 
poznáme ako vášni-

. vého a systematické
ho interpreta súčas
nej anglickej tvorby. 
Popri koncertnej č in
nosti Ogdo.n, syste
maticky nahráva na 
gramofónové platne 
súčasných angl•ických 

skladateľov vrátane avantgardnú hudbu. Tak napríklad ·medzi 
jeho najvýznamnejšie nahrávky v tejto oblasti patria platne: 
Piano Music by 40th Century British Composers . - je to 
súbor p latní zahrňujúci široký . re,pertoár anglickej klavírne j 
tvorby. Je tu dokonca aj autorská nahrávka vlastnej Ogdo
novej skladby Téma a variáci·e. Hece.nzovaná platňa Mouerná 
anglická klavírna hudba predstavuje pre nás veľmi zaujímavý 
a podnetný pohľad (nehovoriac už o tom, že takouto podob
nou ťormou s vynikajúcim interpretom by sa mala nahr<'ivať 
aj naša tvorba). Päť s·kladieb od piatich autorov tu ukazu je, 
aJ.;o sa anglickí skladatelia súč.asnosti us ilujú vysporiadať 
s technickou a výrazovou problematikou novodobých kompo
zičnýc·h techní-k. Na uvedených skladbách (ale aj na ostat
ných nahrávkach a dielach, ktoré som mal možnosť počuť 
u nás alebo v Anglicku) bad.ať, najmä u generáci.e -naroden ej 
po roku 1930, veľkú závislosť na II. v~edenskej škole a čo 
je osobitne zaujímavé, je tu veľa náväznosti na poľ,skú avant
gardnú. školu, k čomu sa mnohi autori otvorime· hlásia.' 
Veľkoryso koncipovaná Ballada pre klavír od Alana 

Rawsthorna je technicky poz-oruhodné dielo, usilujúce sa v po
merne voľneJ forme, rapsodiokého charakteru upJ.atniť vir
tuózmu náročnosť sadzby, ktorá sa miestami často ponáša na 
kJav1rnu sadzbu diel Messiaenových. Al.exa-nder Goehr, ktorý 
sp.omedzi mladých anglických skladateľov vari najdôslednejšie 
lp1e na postwebernovskom kompozičnom š t:iJ,fl-"sa v Troch 
kusoch op. 18 opäť uzaviera do seba. J•e to hudba in<lividualis
tick~ho založe'nia, pracujúca iba racionálnou technL\ou a vy.
konstruova_nou hudobnou matériou. Headingtonova 1'-.. •cca.ta ;je 
vybudovana na dvadsattónovom rade a zaujme skôľ, z hľ.a
diska pia·nistického, než hudobnou invencia u. Robert. -~ .1l.i;lrlaw ·· 
J~~~.son ([Jar. 193?), u nás vôbec ne2)námy, má azda naj
bllzsJe k A. Goe.Hrovi svojou avantgard:nou vyhranenosťou. 
Jeho Sonáta č. 2 (trojvetá) Je rozsiahle impozantné dielo 
pr.ezrádzajúce muzikálny talent a rozhľadeného skladateľa. 

K n.a,}pozoruhod•nejším sťrankam ?latne však patrí samot
ný výkon Johna Ogdona, technická i zvuková stränka nahráv
ky. Ogdon je tu technicky suve1·énnym umelcom žiadna z 
uvede__ných kompozícií mu nerobi l()ľoblémy, ba m~žno pove
dať. ~e pre kaz<lú skladbu našiel nový, adekvátny prístup. 
Navyse si myslím, že invenčne pomerne suché skladby, bu
dov.a.n~ preva~ne. racionálnou cestou, Ogdon oživil svojím 
spontannym muz1kantstvom a veľkorysým zvukovo bohatým 
výrazovo diferencovaným pianistickým prejavom. Je to na~ 
hrávka (vznikla za spolupráce s British Counsil), ktorä dô
stojne r·eprezentu je anglickú tv-orbu vo svete. 

JEAN· RODOLPHE KARS 
hrá skladby MESSIAENA a LISZTA 
THE DECCA RECORD COMPANY, LONDON 

O domovskej prf
sJu.~nosti Jean-Rodol
pha Kar,sa sa vedú 
spory. Narod,il sa v 
Kalkut-e v r·oku 1947 
v rodine rakúskych 
rod ičov. Od roku 1948 
žil vo Francúzsku, 
vyštudoval parížske 
konzervatórium, kde 
dostal v roku 1961 
prvú cenu za svoju 
hru. často sa zdržu
je v Anglicku. Dosia
hol mnoho význam
nýr;h úspechov a 
uznaní. Okrem cien v 
súťažiach, veľkú ka
riéru mu pr·edpove -

, dal i Július Katchen a 
A. Michelangeli. I napriek svojej mladosti ho pozývajú k vy 
stupovaniu s poprednými. orchestrami. V roku 1969 mal v·eľ
ký úspech vo viedenskom Mozartsaale. Pozoruhodné sú tiež 
jeho gramofónové nahrávky pr.e DECCU. 

Kars disponuje vyspel.ou k laviristickou technikou, ovláda 
jej virtuózne fine.sy, avšak predsa to nte je !·en virtuóz Sú
di~c podľa skladieb Me~siaena (výber z \ . knihy Kat~lógu 
vta~ov. a.ko aj výber z Dvadsiatich pohľadov na Ježiška ), 
na :Jedne] strane platne a výber z tvorby Franza Liszta na 
strane druhej (Nuages Gris, La Lugubre Gondola No. l, čís
lo !1. z Transcendentálny~h etud, St. Fran<;;ois de Paule mar
~hant su: les Fl~ts), Kars je interpretom, ktorý používa svo
;Ju techmku k V;YStavbe l?evne zomknutých foriem. Disponuje 
pozo:u~od.nou S1lou, ktorá sa prejavuje hlavne vo výstavbe 
g~adacn na v<eľ~ých pl~chách: J,e obdivuhodné, ako taký mla
dy ume;ec d~kaze _udr·zať napätie napr. v spomínaných pro
gramovyc~ L1szt?vych skladbách. Kars má okrem toho zmy
s:! pre tonovame a dynamicko-agogické stvárňovanie kla
~-trneho zvuku. Jeho hra je plast ická a zdá sa, že s a riícl vy
ziva v impresionistických náladách Je to rozhodne jeden 
z najpozoruhodnejšich mladých zjavov svetovej p-ianistlky. 

-mj~ 
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Zo zahraničnej tlače 

SOVIE'l'SKAJA MUZYKA č. 12 

Číslo priná.ša rozsiahly člá
nok J. K oreva, nazvaný Jeden 
z dvoch veľkých učiteľov, ve
novaný k 150. výročiu nar ode
nia Fr. Engelsa. Ďalej sú tu 
materiály k 200. výročiu na
rodenia L. v. Beethovena od 
N. Fišmana, L. Mazela, E. či 
gareva, Gr . Bernandta a L. Le
vinsona. O opere-symfónii M.. 
Vajnberga píše L. Nikit ina tt 
o novej opere Letia žeriavy 
A. Nesterova píše I. Eli.~ejev. 
L. Barenboim zverejňuje v 
skrátenej verzU svoj referát z 
IX. konf erericie I SME. Z prob
lematiky zahraničnej hudby G. 
šnejerson publikuje stať o .Ala· 
novi Bushovi a M. Druskin o 
Otázkach tém a scénickej for
me v západoer~rópskej s(lčasnej 
opernej tvorbe. Správy, i nfor
mácie, r ecenzie divadelm! ho a 
koncertného života. 

MUZIKAĽNAJA ŽIZŇ č. 23 

V čísle sú TIJateriály veno va
ni 200. výročiu narodenia L. v. 
Beethovena. O. i. je tu zverej
nený článok Veľkost' a krása 
Beethovenovej hudbfl od pred
sedu Rady Ministrov N}')R a 
predsedu Výboru pre beetho. 
venovské oslavy Willi Stofa. I. 
Martynov píše o vztahu Glin 
ku k Beethovenovi. Maja Elik 
pí.~e o Petrohr adských pies· 
iíach Sviridova, článok Hudob
nými rozhlaso·výrni programa
mi v ústrety XXIV. zjazdu 
KSSZ upozon~uje na význam· 
né udrtlr;~:ti soviet~:keho hr~dob
né~w živť;ta. Uudobnií kalendár 
a i . 

BUU , RSKÁ HUD8A č. !l 

iť. Krstev ptse o opernej 
dramaturgii P. Chadžijeva, o 
estetických a t eoretick(;clt 
problémoch píšu A. K oralov a 
B. lljeva. O režisérskych otáz. 
kac;h Rusenskej opery píše N. 
Bozduganov a R. Biks zverej
i íuje svoju štúdiu o prvých 
operných hosťoch v Bulharsku. 
Veľká časť čísla zaznamenáva 
1·ecenzie a kritiky z dt !Jadel
ného a koncertného života a 
správy z hosťovania bulhar
ských umelcov a stíborov na 
zahraničných festivaloch. 

RUCH MUZYCZNY č. 23 
(Poľsko) 

Číslo j e tematicky zamer-a
né na članky z Vlll. medziná
r odnej súťaže E'. Chopina. V 
čísle je prvá časť úvah o sú
ťaži od Józefa Kanského a 
články J. Webera, J. Jarosze
wicza a i. I . Kozlowska píše 
o sympózitt skladat'eiov Afriky 
a Orientu v Poľsku. J. Mecha
nisz hodnotí festival v Byd
yošti. V rubr ike Z di elne i nter
preta avantgardnej , hudby píše 
Cathy Berberian ,.Pierrot lu · 
rwíre v novom svetle". Kritiky 
z Tconcertného ži notrc, 

PRO MUSICA č. 51/52 
(Juhoslávia ) 

Posledné dvojčíslo rolcu 1970 
pr ináša portrétu C. lvanoviča 
B. Davidovičovej. K 70. výro 
čiu •1w·odenia M. Vukdragoviča 
píše M. Koren. Sovíetsl.:y kla 
virista a pedagóg Jakov E'lier 
v rozhovore hovorí o. i. o sú 
ťažiach. O problémoch a sta
rostiach slávnej Scaly sa píše 
v článku Škandály v Scale. V 
prílohe L istujeme v hudobnej 
enc.rJklopéd.ii pokrač;uje D. Mi· 
chálel.; 6. kapitolou Beethoven 
v sr bskom hudobnom časopi 

sectve, ďal(!j je tu pokračova
nie Rollandovho Beetho iJettOV· 
ho života a Konstantin VinCI
ver pí.~e o Bélovi Bartókovi. 
Recenzie, kr itiky a informácie 
zo srbského a juhoslovanského 
hudobného života. 

O vokálnom umení 
Myslíte sl, že možno hovoriť o spevác

kyelt školách rôznych národov, alebo j est
vuje len jeden základ, technického spe
vu - bel canto? 

e Podľa môjho názoru jestvu je len je
den základ - bel canto. 

V akom zmysle možno hovoriť o národ
ných školách spevu, napr. o nemeckej 
alebo francúzskej·~ e O národných školách možno hovo
riť len z hľadiska štúdia repertoáru. 

V Kyjeve som bola po prvý raz, ale vô
bec som nemala dojem cudzieho mesta. 
Možno pret<l, že sa trochu podobá Prahe. 
Aleoo snáď preto, že ukrajinčina pripo
mína náreči a ~ýchodného Slovenska. Na
vyše však preto, že ľudia, s ktorými som 
sa st retla, boli usmiati, srdeční, prostí, 
otvorení - pr·oste tak!, ž·e sa človek mu
sel cit iť príjemne. 

V takejto atmosfére srdečnosti , prostej 
pohostinnosti a dobrej pohody sa nieslo 
moje stretnutie s niek<lľkým i uk rajinský 
mi skladateľmi a muzikológmi. V roz
hovore sme zistili podobnosť 'vývoja mi 
rodnej kul túry u kraj inskej a s love·nsl<e ;i, 
najmä v oblasti hudby. - " Náš Lysenko 
- t o je váš Bella" - s úsmevom po
znamenala pôvabná muzikologička pani 
Zagajkevičová, - "ale zakladateľom ná
rodnej a súčasne modernej ukrajins ke j 
hudby je Boris Ľatošinský, ktorý iba vlani 
zomrel." 

Tajomník Zväzu ukrajinských skladate
ľov AndreJ Fllipenko hovori o I::atošin-

. skom s veľkou úctou a prvá skladba, kt o
rú mi 1prehrávajú je pos ledná Ľatošinské
ho symfónia - p ia ta. Od prvých taktov 
poznať skladateľské majstrovstvo. Prísna 
k lasická sonélová forma s int rodukciou v 
prvej časti, druhá voľná pripomína v me
lodike Rimského-Korsakova, hoci autor 
bol žiakom Glierovým. Tretia časť scher
zového charakteru prechédza do monu
mentálneho Finále. Výborná motivická 

VACANZE MUZICALI 70 
Sólistka opery SND A 11 n a I< a j a b o

v á-Pe i\ a š k o v á zúčastnlla sa v minu
lom roku dvojmesačného študi;jného po
bytu v Taliansku. So svojimi skúsenosťa
mi a dojmami sa rozhodla podeliť s č i ta
teľmi Hudo.bnélľo živola. 

*** 
účelom moJeJ cesty do Talianska bolo 

absolvovanie známeho kurzu Vacanze Mu
zicali, ktorý sa .poriada každý rok už te
mer desaťročie. K<lnkrétnyrpi miestami 
s íd la kurzu bo li Rlm a Benátky. Podmien
kou prijatia do tohto kmzu bolo zlože 
n ie konkurzu a splnen ie požad<lvaných 
umeleckých k r itéri! a j azykových znalos
t!. Hlasove zdokonaľovae! k urz Vacanze 
Muzical! 70 prebiehal pod pedagogickým 
vedentm s lávnej <lpernej speváčky a sú
časnlčky veľkých osobnosti operného sve
ta - prof, Giny Clgnyovej (G. Cignyovú 
pútal! blfzk·e \tme lccké a priateľské kon
t akty k P. MHscagnimu, U. Giordanovi, 
F. Clleovi, P. Rlccite liimu a F. Alfanovi. 
Z d irigentských velikánov to bol T. Sera
fíni, V. De Sabata, V. Gui, A. Toscanini a 
ďalš!. Zo širokého okruhu operných hv iezd 
spomeňme jej bliz;keho umeleckého part-· 
nera a IPľiateľa B. Glgllho, speváčky Tot! 
dal Mo nte, M. Faverovú, L. Paglughiovú, 
E. Stignaniovú, C. Muziovú, spevákov 
M. Fleta, A. Pertileho, T. Gobbiho a ďal
ších). Mimoriad ne veľký hlasový mate
r iál t ejto speváčky s kovovým tembrom 
a brilanbnou t echnikou umožnil jej ób
sia·hnuť úlohy lyrického až vyS<lko drama 
tického žánru: bola nezabudnuteľná ako 
Mimi, Tosca, Loreley, Santuzza. Leonora, 
Abigail, Aida, Amelia. Gioconda, Desde
mon<!, Noťma, Turandot a pod. Speváčka 
disponuje doposia!' krásne posadeným vy
rovnaným a no•mým hlasom, jej tech nika 
spevu je perfektná. Dnes je vo svete zná
ma al<o výborná hlasová pedagogička. Veľ
kou výhodou j~ to, že na hodinách všetko 
sama . predvád za (mé mimoriadny herec
ký talent) a predspieva, takže v priebehu 
spoločnej hodiny mala som možnosť vy
počuť si celkom bežne (o. i.) 5- 6 bri
lantných vysokýc;h C v jej podan!. Zmy
sel p t:ofesorky ,G. Cignyove j pre vokálno
dramatický a herecký výra.~:. ako a j pre 

S BELGICKOU KOLORATORNOU SP;EVAQKOU GLORIOU BARIOV ~ 

Je, nevyhnutné školiť speváka na da
nej reči, fonetike, napr. rodnej reči, alebo 
je samotný základ spev u, tónu, na reči 
nezávislý'! . e Na túla otázku ťažko odpovedať 
stručnou formou. Boli speváci, ktorí do 
sah<lvali lepšie výsledky , keď praco vali na 
inej reči ako mate rinskej. Je to prob
lém v podsta t e ind ividuálny. 

Možno sa skutočnému umeniu spevu 
u vás učiť len u súkromných učiteľov, 
alebo aj na skolách'! 

e ... ak sa natraf! na dobrého učiteľa 
znalca (un Rrofesseur va lable ). Spev sa 
u nás vyuču je na Kréľovskom konzerva
t óriu, na akadémiách a hudobných ško
lách, ale íl;i u súkromných učiteľov. 
Učenie s pevu je vlasttte st1časne pt7oces 

,.výroby" speváckeho nástroja. Odumiera 
vefký spev, alebo sa tr adícia udrží'! 

e Metóda vyučovania musí byť apli 
kovaná na každého jednotlivca - ide 
predsa o proces tvorenia. Neumiera veľ
ký spev, ale záľuba, vkus pre t ento druh 
umenia. 

Talianski učitelia hovoria o zákonoch 
technicl<ého spevu. Je možné dosiahnuť 
t rvalejší úspech bez ich poznan ia? 
e Nemožno dosiahnuť t r valý úspech 

bez dobr e j voká lnej techniky a túto zase 
bez poznania zákonov t e chnického spevu. 

Je základom technického speváckeho 
t ónu vokál alebo konzonant'! · 

e Súzvu k vokélov a kionzonan tov, ich 
spo luznenie, synchronizácia tvorí základ 
t ech n ického spevu. 

Musí dobrý učiteľ spevu bezpodmieneč
ne ovládať ta jom stvo konzonant u ,.G."? 

Na návšteve 
u ukrajinský ch 
skladaterov 
práca a inštrumentácia v n ucujú paral~lu 
s Alexandrom M<lyzesom. 

Andrej Filipenko zist iac. že mám záu
jem o hudbu pr e deti a m.ládež, prehral 
mi niek toré sv·oj e detské a m ládežnícke 
piesne. Sú t<l pesničky prosté a j ednodu
ché, blízke .chápa niu prevažnej väčšiny 
d et!. I ch jediným ci e ľom je vzbud iť u detí 
chuť k spievaniu a radosť z aktívnej hu
dobnej činnosti. 

Mladý skladateľ Lev Kolodub sa pre 
ze ntoval symfonickou suit0\.1 nazva nou 
Guculské obrázky. Skladba vychádza z ľu 
dovej melQdiky hudobne bohatej huculw 
skej oblasti, ktoré je východoslovenskej 
veľmi blízka. š tyri časti - Hory-trombi
ty, Pltnici, Spievanky. Kolomejky - sú 
vý borne kompozične spracované, predo
všetkým z hľadiska formy a inšt rumen
tácie. Pri počúvant tej t<> svie~ej ľa-hodnej 
hudby som mala predstavu možnosti cho 
r eografického spra c.ovan l-a. Myslím, že 

pr oporcie ich únosného zladenia sú také 
vy nikajúce, ~e je priam nemožné si pred
staviť niečo d okonalejšie. K vyn!ka.júcim 
štúdiám a koncepciám j ednot livých ú loh 
urči te prispel aj je j blízky kont akt s 
mnohými autormi die l a t ak forma s po 
lupráce umožňovala. h lbšie pochopen ie 
psychologického zämeru a verného vy
jacl ľenia ,iedno t llvých operných postáv. 

S p ľ<lfesorkou G. Cignyovou som sa 
stret la už v m inu losti - v r . 1961 - na 
Acadetnii Musica le Chigiana v Siene po
čas môjho prvého študijll ého pobytu v 
Ta liansku. 

Samotný vokéino-interpretačný kurz 
spočíval z týcht<l častí : 

l. zdokonaľovanie h lasovej techniky 
( vokálno-technické cvi čenia) pod odbor
ným vede nlm prof. Márie Pediconiovej; 

2. výučba komorného spevu a interpre 
t ácie rôznych hud<lbných štýlov pod ve
dením prof . Paulo Mirko Bononiho; 

3. vypracovanie ári! a celých javisko
vých postáv ta lianskych opier - s pri
h liadnutím na h lasové dispozície, resp. na 
odbor jed not livých účastnikov. T\Jto na j
podstatnejšiu časť v iedla prof. G. Cig-
nyová. · 

Zmienim sa aj o povinných ná vš te
vách seminárov zo zdanlivo hraničných 
ume leckých odvetv!- ( napr. semináre z di
r igentstva, ko mpoz!cie, opernej réž ie a 
pod.). Tým tento kurz nadobudol širší a 
komplexnejšf obsah, oboznamujúci $ via 
cerými odbormi v oblasti opPrného u mr. 
ni a. 

*** 
Ako som uz uv it>dla, ilruM časť kurz u 

VM '10 bola v Benátkach 11 to v Palazzo 

e Dobrý učiteľ spevu mus1 ved ieť apli\ 
kovať, posadzovať vše tky hlásky, z vlášt 
konzonant y. 

Za základ kariéry s peváka považujete 
uči teľa spevu, dirigenta alebo režiséra? 

e Kariéra speváka závisí od t roch 
osobností: uči teľa s pevu - vokál na tech
nika, dirigenta - muzikalita. int er pretá...
cia, frázovanie, režiséra - scénický pre...
jav. 

Je hlasová špecializácia v záujme ume
leckého rastu speváka bezpodmienečne 
nutná? e Áno, s ohľadom na spevá kov vokálny 
re pertoär je špecia li zác.ia nevyhnut ná. 

Kde by ste našim mladým speválwnt 
odllorúčali študovať preclovšetl,ým? e To závisl od hlasových možností a 
ind ividuálneho zamerania n~ r epertoár, 
napr. nemecký, francúzsky a pod. 

Co by s te nám v našom úsilí o vyššiu 
úr oveií. spevu chceli porailiť'~ e časté kontakty s cudzi•nou, nadvä
zovať styky so spevákmi a profesormi 
rôznych národnos ti, obohacovan ie disko
ték a umožnenie porovnávan ia kvalit 
umelcov minu losti s umelcami pritomnos
ti. Treba poriadať, alebo zúčastňovať sa 
kurzov zdok<lna ľova ni a - tro.i- až šesť
mesačných - pre profesorov l spevákov, 
za účelom špecia lizácie v int erpr et ácii · 
komorných piesni, opier francúzskych, ta
lianskych, nemeckých či slovanských, ko
mor ne j voká lnej h ud by , hudby cirkevne j, 
oratót' ií atď. Tiet o ve ľmi obohacujú ume
lecký rozhľad a umolňujú umelcom 
uviesť sa a pre,ja vlť schopnosť int erpre
tácie viacerých huclobných š t ýl ov. 

1ihovärali sa: J . Blaho a S. Mjartan 

SĽUK, alebo PUĽS by sa mohli o toto 
dielo zaujímať. 

Silne na mňa zapôsobilo Trio pr e ld a
vir, hush' a kontrabas pl'is lušnlka na j 
mladšej skladateľskej generácie Leonida 
Grabovského, žiaka Ľatošl nského. Je vy
znávačom Novej hudby, čo. však u neho 
nie je samoúčelom . Zdá sa, že na neho 
s ilne pôsobil na jednej s tra ne Webernov 
punktualizm us, na druhe j s trane zvuková 
rafinovanosť Stockhausena. Tr io je sklad
ba trojčasťová , zvu kovo ušľachtilá, for 
movo č i stá, v časovej propor cional!te vy
vá~ená. Na poslucháča pôsobi ve ľmi :pr i
.iemne a nen ii s ilne. Nar,d1i vum sa, že by ju 
v komornej t r irde VŠMU mo hli realizo
vať. 

Druhé die lo tohot·o autora - Or namen
ty pt·e hobo j, vio lu a harf u ma už nato!' -

. ko nepresvedčilo. Au tor chcel hudbou 
vyjadriť prostotu a boha tosť variabilnosti 
ľudového ornamNtt u. Jede n ,jediný dvoj 
t akto vý motív obmieňa melodicky, ryt 
micky, dynamicky i f'arebne v n i ekoľkých 
desia t kach va ri ácií s pau <(ami časovo 
presne určenými. Pr i kom binácii t roch 
nást rojov je to fa r ebne predsa len t r o
cha chudobné. V orchest r i, alebo a spoň v 
zos kupení v iacerých nést ro jov by to moh
lo vyznieť z auj ímavejšie. 

V pťÍjemnej debale ča s rýchle ubehol 
- bo lo treba sa rozlúčiť. Naše vzá jom 
né vrúcne "Do vid en ia!" znelo skutočne 
úprimne. Anna Kováf ová 

Savorgnan. Bola veľmi exponovaná z hľa
diska študijného programu a verejných 
ko ncertov (kurzu sa zúčastnilo 12 kolegov 
vo vekovom rozpät! 24- 35 rokov z Bul
l~arska, trs.ka, JaRonska, španielska, Ta-

• han ska. USA a C:e~kos l ovenska ). 
Na VM je zvykom, že pt·vé konce'I' tné 

vy~túpenie je vo forme verejnej lekcie, 
pt't l.:.tot•ej prislušn i pedagógovia predsta 
vujú jednotlivých účastníkov. Potom už 
na sled.ujú konce r .lné vystúpenia. Zúčast
ň~jú_ sa ich nojlepš! z jetlnotlivých štu
dt jnych od!Jorov. ľeším sa, že som reprc
ze~J~ovala _C:eskosl_ovensko a podľa mienky 
knttky mozem uz dnes uviesť, ~e úspeš
ne. N.a beethovenovskom koncerte s om 
spievala výbet• zo s kla da terovýcb piesní, 
n~ kon<:erte árií som vystúpila s áriou 
Auly: R1torna vincitor a na záverečnom 
g~Ja _ko_ncerte som spieva la pod Lal<tovkou . 
nadeJ neho japons kého dirigenta Y. r<iku
?himiho_ (ária Amé lie - Morro ma prima 
Ul gra~Ja z_ V e rd ih o Mašl<arného ples.u ). 

Po zaverecnom konr.or Le som mala d lhší 
rozhovo:· s pr<> l'. G. Ci ~Jnyovou, k torá 
zhodnotila mô j do te rajš! vývoj a pripra 
venosť. ako aj spoluprácu s moJou dom~l
co~ ?edagog i čkou pr·or. M. Môryovou na 
naJvyš k ladne. Musim powamen a ť . že mi 
veľm i vyhovova lo, že v TaliHnsku som 
bola vedená s takmer t·ovna kou voká lnou 
metódou ako doma. J e .potre bné si u ve
dom i ť., že ťažisko výcho vy a ,. stvorenia ·• 
s~eváka. resp. poskytnu t ie spevá ckych 
zakladov zbstane vždy v rukách domá
cich pedagógov, pretože ten to d lhoročnv 
pr oces nie je možné nahrad iť kriítkodo:. 
bý m pobytom v zahraničí. Nedoceni teľný 
význam majú podob né študijné pobyly 
hlavne pre t<>. že ide o kvallta tívne vyššiu 
formu - nads tavbu ume leckého rozvo ja, 
o zdokonale nie, či prekle nutie určilv<'h 
problémov. vypr aco vanie nuans ale bo o 
získanie pozna tkov z diva c.l e lnéi10 s Lvár
nenia ~<lstáv rôznych operných štýlo v. 
" Na z~ver ešte ~hcem vy,iadr·iť presv'illl
cen"ie, ze l naprtek mnoh5'm polemikám, 
mozno hovoriť o trvalej al<tuálnos ti ope
t'y a jej nevyhnutneJ existencii u kul túr
nych a vyspelých národov. Na pr iek mno
hým stáročiam nestratil na al<tuiílnosti 
výrok Shakespeara: " Divadlo zostane več
ne živé. leho je kronikou času a zrkadlom 
sveta". A to sa nevzťa huJe iha na činoht·u. 

Anna l<ajabová·PeiíaskovA 
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Slovenská filharmónia 
~vedie v januári a februári 
Stvrtok 21. I. 

poradie A, pia tok 22. I. poradie B: w. A. 
Mozart: Don Juan, predohra, A. Schol~
berg: Koncert pre klavir a orch., .1. 
Brahms: IV. symfónia e mol. Dirigent: 
Ladislav Slovák, sólistka: Lýdia Majlin
gová, klavír. 

štvrt.ok 28. I. 

poradie A, piatok 29. I. poradie S.: 
G. Verdi: REQUIEM. Dirigent: Aldo Cec
cato. Sólisti: Ida Meneghelli, soprán, 
Alicia Maraslian, m ezzosoprán, Julia·no 
Molino, tenor, Maurizio Mazzieri, bas. 

štvrtok 4. II. 

poradie A, piatok 5. II. poradie B: Pri 
pdlcžit osti 25. výročia Slov. filharmonic
kého zboru. Händel: Mesiáš, oratórium, 
Slovenský fil harmonický zbo1·, zbormaj
ster Ján Mária Dobr·odinský. Orchester 
SF. Dirigent : Karl Richter, NSR. Sólisti: 
Christina Laky, soprán, Zsuzsa Barlay, 
alt, József Réti, tenor, Albert Antalffy, 
bas, Maďarsko. 

štvrtok ll. II. 

poradie A, piatok 12. II. tkn'adie B: 
Burghauser: Strom života. Prokofiev: 
V. klavlrny koncert. Chaus·son: Sy'mfó
n!a B dur. Sólista: Peter Toperczer. Di
rigent : Zdenek Košlcr. 

štvrtok 18. IL 

poradie A. piatok 19. II. porad.ie B: Ko
momý orchester Fr. Liszta. Budapešť. 
J. S. Bach : III. Brandenburský koncert. 
J. S. Bach: Umenie fúgy. Contrapunctus 
I., Il., Ili., VI., Xl. Mo:.~art : 3 Divet1.i 
mcntá (KV 136, 137, 138). 

štvrtok 25. ll. 

poradie. A, piatok 26. II. pora·di~ S: 
Händel: Koncer t pre organ a orchester 
d mol. Mozart: Symfónia g mol. šosta
kovič: XII I. symfónia, čs. premiéra. Spo
luúčinkuje Mužský zbor SFZ. Sólista: 
Ondrej Malachovský. D.irlgent: Ladislav 
Slovák. Sólist a: Arie J. Krei;f.l!ér, Ho
landsko, organ. 

ZDENEK KOŠLER, jedna z naJvyraz
neJšícb osobnosll s t rednej českej diri
gentskej generácie. Po absolvovaní 
pražskej Akadémie múzických umeni 
pracoval ako kore.pctílor české-ho pe
veckého sboru, neskôr pôsobil na tom 
istom poste v ope re pražského Národ-

JUB ILAN'l, 

ného divadla. Na našej prvej opernej 
scéne začal od r. 1951 vyvíjať i pravi 
delnú dirigentskú činnosť. Po prekvapu
j úcom víťazstve na d.irígentskej súťaži 
vo francúzskom Besancone v r . 1956, 
získal miesto umeleckého šéfa ol-omouc
kej opery a štyri rol~y sa intenzívne 
podieľal na zvyšovani jet umeleckej 
úrovne; neskôr prešiel do Státnej ope
ry v Ostr ave. Ďalšie, tentoraz ešte sen
začn.ejšie viťazstvo na Mitropoulosovej 
súťaži v New Yorku r. 1963 vynieslo 
Košlerovi asis tentské miesto dirigenta 
Newyorskej filharmónie, ktoré absolvo
val v nasledujúcej koncertnej sezóne po 
boku dnes už legendárneho Leonarda 
Ber nsteina; tento poby t mu umožnil zís
kať cenné u melecké poznatky a defini
tívne sformoval jeho dirigentský profil. 
Po návrate z USA r. 1965 nastúpil Koš
Jer na miesto prvého dirigenta pražské
ho symfonického ' orchestra FOK; úspeš
nú umeleckú spoluprácu s týmto vyni
kaj úcim telesom vystriedalo po dvoch 
rokoch pozvanie do Berlina, kde sa 
český umelec stal šéfd!t·igentom Felsen
steínove.i Komicke.1 opery. 

Okrem domácich ko ncertov podniká 
I<ošler .i pravidelné zájazdy do mnohých 
európskych l zámorských zemí - účin
koval s veľkým úspechom v Holandsku, 
Anglicku, Rakús ku, NSR, NDR, Maďar
sku, USA, Kanade a inde. 

ALDO CECCATO, sotva tridsaťrqčný 
taliansky dirigent má už v eut·ópskom 
hudobnom ·svete pov~ sť vynikajúceho 
muzikant a. So štúd.iom hu dby začal v 
rodnom Miláne na konzervatóriu Giu
sep.pe Verdiho a pokračoval v ňom v 
Holandsku pod ve de ním Alberta Wolffa. 
Neskôr študoval na Hudobnej akadémii 
v Berlíne a napokon u s lávneho dir igen
ta Sergiu Celibidache, ktorý ho pri ja l za 
s vojho asistenta. Od svojho vstupu na 
sveto vé koncertné pódiá dir!gova.l Cecca
t o mnoho významných orch estrálnych 
telies ; účin'koval už napr. s orchestrom 
Santa Cecilia v H!me, s oslanským [il
harmoni.ckým orchestrom, západober!ín 
skym rozhla·sovým or~hestrom RIAS, 
atď, Ak·o operný dirigent slávil úspe
chy skvelými predstav.eniami Verdiho 
Othe l! a a Maškarného bálu. Rossiniho 
Barbiera zo Sevilly, Straussovej Ariadny 
na Nax·e, a iných. 

V súčasnej dobe trvalo spolupracuje 
:o~ Maggio Musicalo Fíorent ino, s ktorým 
podniká i časté koncertné turné. J e tiez 
často p ravide lným hosťom významných 
európskych rozhlasových sta1ú c a je 
prizýv.aný k IJ?Ultu operného dirigenta do 
milánskej Scaly a iných významných 
európskych scén. Pravidelne t iež účin
kuje na abonentných koncertoch SF. 

V s lovenskej hudobnej populárnej tvot·be zastáva' v istom zmysle diferen
cované, nesporne však významné n1iesto. Plnokrvný muzikant - skladateľ, 
aranžé r, dirigent i vynik·ajúci klavírista - je 'jedným z mála tých, ktorí vo 
svojej tvorbe išli vždy vlastnou cestou .a nedali sa st·rháva ť módnosťou alebo 
výhybkami dneška, ktoré najmä v tomto hudobnom žánri sa, ž i a ľ, t ak rýchlo 
stávajú zaprášenou rekviz.itou prekonaného včerajška. 

Ft•ant išek Havlíček sa narodil v Karlových Varoch dňa 3. L 1921. Prvé ho
di ny klavime:i hry mu dávala jeho matka, ktorá ho viedla k tomu, aby po
znal estetické zážitky, ktoré poskytuje hudba i všetky 'druhy umenia (Havlí
ček sa doposiaľ aktívne venu je maliarrtvu, rob! však a j zaujímavé !Plastiky 
a sochy) . Jeho detské roky intenzív-ne poznai:ila hudba, ktorá ho spr evá
dza la celým život-om. V Prahe sa učil klavír u prof. E. Kalixa. potom kom
pozíciu u prof. E. Hoľ-bauera na viedensk-ej· akadémii múzických umeni, ktorú 
absolvov-f!l roku 1939. 

Ako 20-ročný v búrli vých rokoch vojny uskutočnil dlhý rad koncertných 
zájazdov v európskych v.eľkomestách, ktoré spočiatku bolí uchránené od voj 
nového požiaru. Najprv sprevádzal spevákov a speváčky zvučných mien, 
potom nasledovali aj recitálové ko ncerty. V jeho repertoári sa často obja
vovali diela Chopina. Debussyho, Ravela . V tých rokoch zača li vznikať aj 
Havllčkove prvé kom:pozic ie, najprv skladby komornt~ho charakteru ovplyvne
né romanlizmom a impresionizmom (náklonnosť k týmto štýh::m1 sa neskôr 
výrazne prejavuje aj v jeho populárnej tvorbe). Po vojne sa vracia do os lo
bodene ;j vlasti a v rokoch 1949-50 pôsobí ako sólový klavi r is ta so ši rokým 
repertoárom .,hudby na počúvanie". vrá-tane vlastnej tvorby a improvizácií. 
Hozhodne sa venovať populárnej hu dbé. Od ro.ku 1956 sa Havllček natrvalo 
usadzuje v Bratislave, tvor!, aranžuje, diriguje a hrá na klavlri. 

Jeho umelecká činnosť je mimor iadne bohatá : zložil vyše 350 s kladieb, 
inštrument.ov·al asi rovnaký počet cudzích diel pre rôwe účel y. Napísal 12 
scénických hudieb a hud bu k 'šiestim krátkym filmom. Vypočliať všetky 
jeho diela by vyžadovalo veľa miesta, chcem uviesť aspoň najznámejš ie: 
Bratislavský koncer t pre klavír a orchester, Romantická novela, capricio 
pre klavír a orcheste r, Weekend v san Remo pre veľký orchester. koncertný 
valčik Amoros o, Diabolský tanec, Vietor nad Sierra Madre, Emotion pre kla
vír a orchester (skladba nedávno zaznela v int er pretácii autora na zväzovom 
k-oncerte v Žiline ). T. šebo-Martinský 

e Dňa 18. januä1·a 1971 zomrel v Prahe významný k!avlrny pedagóg. vy
nil<a,j úci interpt·et, profesot• pražskej AMU, zaslúžilý mnelec Fran tišel< Maxián. 
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Dve jubileá 
Na druhú polovicu januára pripadaj rt 

jubileá dvoch významných osobno~tí so 
vietslceho hudobného života: 21. januára 
by sa bol dožil osemdesiatich rokov. 
NIKOLAJ SEMJONOVIC GOLOVANOV 
( zomrel - .1953 ) a 22. januára sa dožíva 
50 r okov AR NO ARU'l'UflOVIC BABA
DŽAŇJAN. 

, N. S. GOLOVANOV vstúpil do ruského 
.hudobného ži vota alco skladateľ. Mos
kovské konzervatórium (žiak Ippolítova
l vanova a s, Vasilenka) ab~olvoval v r. 
1914 j ednodejstvovou operou Princez,ná 
Jurata. Za tzíto absolventskrí. prácu ~tde 
lili Golovanovovi malrí. zlatrí. medailu. 
Spočiatktl sa Golovanov venoval hlavne 
tvorbe; o. i . napísal oper u Bohatiersky 
kurgán podľa H. /bsena, symfóniu, or
chestrálne slcladby, vokálne skladby, ro 
mance a i. Významným prelomom P je
lto ži vote bol r oTe 1Q19,' Tcedy sa stal di
rigeHtom vo Veľkom divadle v MosTcve 
(od .l915 ttt pôsobil aT.:o zbormajster) . 
Od tejto chvíle začína Golovanov aktív 
ne pr.ispieval' Te fonnovcmiu a prehlbo 
!lauiu soviet.~Tceho lwdolm ého a najmä 
interpretačného umenia. Post upne sa z 
neho stáva uýrazná sovietska dirigent 
ská osolmosľ. Významnou mierou sa ztí 
ča.~ tnil pri organi zovaní operného šttídia 
pri VelTcom divadle. vi edol opernú a or
chestrálntt tr iedu na moskousTcom kon
zervatóriu. V roku 1937 sa stáva hlav
ným dir igentom Veľkého symfonického 
orchestra všezuiizového rádiokomitétu a 
v 1948 hlav11ým dirige11tom Veľkého di 
vadla v Moskve. Toto miest o zastával 
až do svojej smrti roku 1953. Hlavný 
výz11am Golovanovovej osobnosti spočí-

va v j eho dirigentskom pri~tose pri f or· 
movaní sovietskeho reprodukčného ume
nia. Bol tesne spätý ~ ruskou opernou 
klasikou, ktorej bol jedinečným int·er
pretom. Za svoju prácu získal celý rad 
vyznamenaní a t itul národného umelca 
ZSSR. 

ARNO ARUŤUŇOVlČ BABADŽANJAN 
sa nar odil 22. jamtdra 192.1. Hudobné 
11adanie prejavil už v ranom detstve a 
v· roku 1933 ako 12- ročný získal na 
Olympiáde Armértskej SSR pr vú cenu v 
hre na klavír. Hudobné vzdelanie si 
prehlbil na J erevansTcorn Tconzervat6riu 
v triede kompozície a hre na klavír. V 
roku 1948 s vyznamenaním absolvoval 
moskovské konzervatórium ako k laviris 
ta ( žiak K. N. I gumnova). Popri čin
nosti k laviristu sa však Babadžaňjan 
čoraz viacej uenoval skladbe. Tak ako 
na mnohých arménskych skladateľov, aj 
na neho mala vetký vplyv t vorba 
A. Clwčaturjana najmä• v oživovaní ná
rodných tradícií. Postupne viiak je.ho 
t vorba čoraz viacej dostávala vlastné, 
osobité črty, nevzdávajtí.ce sa národné
ho lcoloritu. Ako skladateľ získal prvý 
medzinárodný úspech na Svetovom fes
tivale mládeže a iituderttstva v Prahe 
v r. 1947 za Tri klavírne skladby. Po· 
dobný úspech zožal aj na festivale v 
Bukurešti a v roku 1951 dost·az Státnu 
cenu za Hrdinskú baladu pre k lavír · a 
orchester,. Toto dielo, ako aj ďaaíe -
Poéma-rapsódia, ltustový a violončelový 
koncert - sa rýchlo r ozšírili nielen po 
Soviet skom zvéize, ale aj do zahraničia 
a razom u robili Babadžw'íjarta známym. 
Veľkú POT?ttlaritu zaznamenala tiež jeho 
t vorba v est rádrtom žánr i. V r oku 1967 
dostal opäf iitátrm cenu za Sesf obrazov 
pre klavír, dielo osobitej a modernej 
hudobnej reči. Babadžaňjan je dnes vý
znamnou osobnosťou nielen arménske
ho, ale aj sovietskeho hudobného živo
ta. ~rnj-

Symfonická redakcia 
čs. rozhlasu v Bratislave 
Veľkú vacsmu vysielaných relácii nielen 

zo slovenskej. ale i svetovej hudby všet
kých štýlových obdobi pripravuje v spolu
práci so slovenskými umelcami, sólis•tami, 
dirigentmi, komornými či or chestráln ymi 
telesami. Ich výkony odznievajú denne vo 
vysielaní. 

S poprednými s lovenskými komornými só
listami môžete sa s t retnúC v Koncerte z 
komornej hudby starých majstrov na ná 
rodnom programe 25. I. o 22,00 hod., na 
III. . programe 23. t. o 11,15, 3. Il. o 12,05 
a 26. I. o 11.00 v Konce rte -zo súčasnej ko
tnornej hud by. Slovensk ý komorr:ý orches
ter a Koniorné združenie pl'edvedú diela 
talianskeho hudobného baroka na národnom 
programe 29. I. o 17.45. na !ll. programe 
28. L o 16,00 program Z odkazu starých 
majstrov. Slovenských operných sólistov si 
zas e mô:!ete vypoču ť 24. l. o 12,05 na III. 
programe v scénach z opery Xerxes ·od 
G. F. Händla, recitäl E. Kittnárovej na ná
rodnom progr ame 24. l. o 14,00 a výber z 
repertoár u národnej umelkyne M. česányi
ovej 29. l. o 14,30. 

Slovenskí autori budú zastúpení v pro
gramoch: 24. I. o 14,30 zborová tvorba 
L. Burlasa, I. Parika, I Zeljenku ; 26. I. 
o 18,35 piesňová tvorba Schneid ra-Trt!av
sl~éilo, Kafenilu, Cikket·a. Koncerty zo sú~ 
časnej slovenshj hudby odznejú 25. l., 31. l. 
a l. II. 1971. všetky od 22,1:i hod. Vý 
ber z komornej hudby Hene.iía, Dočkal a, 
Malovca, S!xtu, Hatrika zaraďujeme na 29. 
I. 1971 o 22,15 hod.; s láčikové kvartetá 
~·. Kafcnclu, L Holoubka a J . I<owalského 
na 29. f. 1971 od 19,30 hod. Piesne Jána 
Zimmera a Otu Ferenczyho vysielame 2. II. 
1971. Upozorňujem!) na priamy prenos lwn
certu S!ovensl<ej filharmónie, ktorý odznie 
pod tak tovkou zas!. umelca Lad is lava Slo
váka so sólis tkou Lýdiou Maj lingovou, 

Premié ry hudobno-slovných programov-
111. progt'am: 25. l. 1971 12,05 hod. Opery, 
ktoré jubilu jú ... Štúdio mladých .. Posede
nie pri hudbe s Božidarou Turzonovovou" 

26. l. 1971 o 20,00 hod. a 2. II. o 20,00 hod. 
Koncert víť.azov súťaže konzervatórif "0 
Hubinštejnovej kytici"; ďalšie dve re lácie 
z cyklu "Hudobné portréty", v ktorých 24. I. 
1971 o 17,00 hod. budeme hovol"iť o G. F. 
Telemannovi a 31. I. 1971 o 17,00 hod. o 
.1. Ph. Rameauov!. Na národnom okwhu 
otvárame 26. I.· 1971 o 14.05 nový cyklus 
"Kapitoly z de ji·n ruske j hudby", v rámci 
ktorého od1:nie rf:l lácia Opery M. r. Glínku 
a 2. II. 1971 o 14,35 hod. v "Malých .kroni· 
kách" - Goetheho verše v Schubertových 
piesňach. 

OjJera - 24. I. 1971 o 19,30 hod. prierez 
Verdiho operou Traviata s poprednými sve
tovými sólistami, orchestt·om NBC pod tak-· 
tovkou A. Toscaniniho. 28. I. o 12,50 v po
poľudn ajšom opernom koncerte sa pred
staví Káťa Popová a Andrzej Hiolskij, na 
4. II. 1971 o 12.05 hod. odznie program pod 
názvom "Antické námety v opernej hudbe 
skladateľov". Na Tl f. programe 26. l. 1971. 
o 16,00 hod. populárne árie zo svetových 
opier, v podaní rumunských umelcov a 
l. ll. 1971 12,05 hod., árie z opier ruských 
klasikov v podan! sovietskych oper ných 
umelcov. 

Stará hudba - 25. I. 1971. o 14,35 sa 
predstavia popredné madr lgalové súbory v 
koncerte renesAnčných autot·ov, 26. I. 1971 
a 2. II. 1971 o 12,50 v popoľudi'lajš!ch kon
certoch odznejú die la nemeckých a čes
kých baroknvýeh majstrov. Na lll. progra
me zahrani čné súbory uvedú koncert sta
rej hudby 21.. l. 1971 o 9,00 a 2. II. 1971 
o 11,00 hod. 

Zahraničné orchestrálne telesá a díri· 
genti - 22 L 197l o 14.15 hod. sa pred· 
staví Symfonický orchester macľarskl?.ho 
rozhlasu a televlz!e s dlr lrJentmi Gyurgy 
Lehelom a Miklósom Erdélylm 29. I. 1971 o 
14,15 ConcP.t·t~)ebau orchestéJ' Amsterdam 
s dirigetllom Bernardom Hait!nk,om, a 30. l. 
1971 o 20.00 Be!'llns ki filharmonici s diri
gentmi Fritzom Lf'hmanom, Wilbelmom 
Furchtwän,:Jlerom a Het•bertom van Kara 
janom. -č-

Z článku .. Zorba, Zot·ba. kde si . . . " v 24. čí sle Htľlohneho života vypadol 
nn začiätku tľclieho od seku riadok, takž~ vznikol do jem, ako by au torl;a 
tohLo článku bola tvrdil a, že autoron1 textu piesn! bo l T~ubomlr Feldek. Te xt 

' v zá t vorke na t·omto miesto mal sp rlivne znieť takto: " . . . (z bulletiiHJ No
vej scény vypadl i mená oboch a\l torov, takže podl'il toho libre to s.pa<'llo 'l ne 
ba a autorom texLov piesn! je Ľubomír Feldek)". l''t·os!m ~ č!tatoľov, aby s l 
vet u v tomto zmysle opravi li. 

V l . č!sle 1971 Hudobhého živóta uverejnili s me na t itulne,i strane snlmku 
z inscenácie - z technických pr!čÍn však vypadol text. Ide o snímku z in
scenácie opery Ch. W. Glucka lflgénia v Au!lde, poslednej minuloročnej 

premiéry bratis lavskeJ Opery SND. Predo;tavenle 1:ecenzujeme ~· čísle. 

Re4.akci.a · 



Tiež jeden 
zo 
subjektívnych 
pohľadov ... 

Z'Of výraZ'nej.šf povedzme V S kusoch pre 
sláčiky alebo v Rapsodickej suite pre 
klav!r a orchestet·, vidím v zreteľnej 
metodologickej a pedagogickej tenden
cii Kaleidoskopu a v priklone k expre
sívnym sonoristickým š truktúram, kto
ré v mojom dojme predsa len preva
žujú nad tvarovosťou a líniou. Opaku
jem, súd je nevyhnutne nepresný, lebo 
Kaleidoskop .ie v svojej komplexnosti 
zatial' rposluchovo neznámy. 

n!m aleatoriky a fixovanej hudby. Nad. 
žam, ako už. niekoľkokrát, na fatálny 
problém: miera náhody sa stupňuje mie
rou organizovanosti a klesá tam, kde 
som o to vôbec neusiloval. Preto je Tn
tros,pekcia len dosť m álo k<mzekventná 
škica, náčrt k väčšiemu projektu. To 
J. Sixta je v kr oten! aleatorického sa
mopohybu ma teriálu z mojej generá
cie, myslím, najďa lej. 

Alexander Cattarino - interpret Martinčekovej skladby. 

S elektronikou je to t rochu ošemetné 
- v tejto oblasti nemám individuál nu 
ak tívn u skúsenosť. No počul som dosť 
a z hľad i ska tak to p~sívne tribeného 
pos to j a musím napriklad tvrdiť, že 
I. Parikovi sa jeho Variácie na obrazy 
M. Urbánka predsa len le pšie vydarili 
ako Homage to W. Cror t. Táto jeho 
druhá elektronická skladba je ma teriá
lov·o vyspe lejšia, nuansovane;jšia - ko
láž v Croftovi bola predsa len dosť lac
ná. Priehľadnosť formy, spomínaná kri
tičkou, je len zdanlivá . V elektronike 

Miera i nvenčnosti kritikom často splý
va s mierou nápadnosti, a to nielen v 
prípade prehliadkových skladieb. Nap1-. 
niekt oré Salvove štrukt úry sú viac ná
p~dné ako i nvenčné. kým svet - po
vedzme - Paríkovej, Pospíšilove j, a le 
i Hrušovského invencie je pre tento 
pohľad zast retý závojom svojho m ikro
rozmeru, nenápadnosti, striedmosti v 
štylizácii. či astočne sa to prejavuje i v 
Ursínyovej hod note·nf Burlasovej Hudby 
pre sláčikové kvar teto. Kladie ju vei'ml 
vysoko a práve nápadnosť určitých ar 
chitekt onických väzieb in terpretuje ako 

Skutočne, lístie JESENE 70 opadlo -
skladby doz·neli, kritici zm!kli. P ráve 
preto by som sa v tom lístí rád popre
hŕňal. 

Na jednom ·z posledných: zasadnutí v ý
boru skladá.teľsk•ej sekde ·sme· veľa ho'
vorili o potrebe polemičnosti a polari
zácie názorov pri hodnotení diel našej 
tvorby. Je to väčšinou skutočne t ak -
jeden pohľad na vec zostáva jediným a 
za takých okolnos ti môže potom ťažko 
dochádzať k vytvoreniu všeobecnejš ieho 
povedomia hodnoty. Nechcem sa púšťať 
do polemiky s hodnotením prehliadky 
s lovenskej tvorby JESE~ 70, ktoré v 
21. čísle minulého ro čníka urobili Teré
zia Ursínyová a Vladimír Čížik. Vyslovili 
nmohé dobré postrehy a vyslovili ich 
poctivo a bona fide. Rád by som len 
upowr.niť na zložitosť problematiky a 
pozrieť sa na ňu svojimi očami. 

Niekedy sl totiž v súvislosti so spô
sobom, akým sa u nás píše o skladbách 
~ skl adateľoch, pripadám ako tučniak z 
bájky Miloša Macout·ka: , ,Tučňák je ne
šťastný pták, má jedny jediné šaty a 
musí v nich všude, v divadle to .iešté 
jde, v divadle to není tak špatné, horš! 
je, když chce v léte na koupa!ište, m ar
n e prohlíží skríň už podvacáté, nemá 
tam nic, vúbec nic, žádné plavky ani 
k rátké kalhoty, a tak co rriá delat, jde 
a koupe se v t om, co má, a kde-kdo se 
za ním ohlíží a ríká, poslyšte, ten tuč
ňák už opravdu neví, co by de la!, už ste 
videl, aby se nekdo koupal ve smokin
gu ... ?" Kritik,a nás "oblieka", šije nám 
obleky hodnotenia na mieru, lenže nie 
na našu, ale ·väčšinou len na svoju. Mä
lokedy mä totiž naše miery presnejšie 
zistené .a okrem toho a·ni meter nie je 
a nemôže byť s tabilizovaný. Je mi jasné, 
že v práci skladateľa sa niektoré prvky 
vyjadrova-nia ustaľujú, že je pre~o mož
né hovoriť o určitej nemenn~j charak
terist ike. No súčasne ako skladater 
viem, že to, čo človek skladbami vyjad
r uje, sa od prípadu k prlpadu veľmi 
mení a vyví ja. Každý z nás svojou ces
tou dospieva stále k novým pozíciám a 
pohľadom . Ak to n ie je tak, ide o ne
želateľ~1ú st agnáciu, na ktorú treba upo
zorniť. Naša kritika obyčajne ušije j ed
ny šaty a človek, ak nechce, aby mu 
popraskali v švíkoch, začína podvedome 
a neskôr i vedome konať tak, aby mu 
dobre sede li. Je to normälne - pro
stredie .a z neho pt·Ichádzajúce hodno
tiace podnet y vplývajú na postoje sub
jektu. V tomto prfpade _sa mi ale zdá, 
že spätná väzba ohýba, ze nuansy t vor
by skladateľov kr itike neraz unikajú a 
tá nemá potom ani možnosť, i keď dob
r ii vôľa nechýba, upravovať svoje posto
je a ,.šiť" svo je obleky t ak, aby neboli 
v rozpore s n ovými m étami, k toré tvor
covia d<>Siaohli. Tak sa mnohí z nás, ak 
sa dt·žíme humornej Macourkovej ana
lógie, kúpu v smokingu, či navštevujú 
d ivadlo v plavkách. 

Chcem však byť k·onkrétny. Budem 
postupovať po poriadkll;• ~ak ako s~ kr i
tička dotýkala jednothvych sklad 1~b a 
autorov. Dušan Martinček Zaiste mu
zikálny a hlboký typ tvor·cu. Výst.avba 
jeho J,nvokácie a fúgy však azda me Je 

Nad opadaným lístím JESENE 70 
. až taká, aby ju polo možné označiť . za" 
obdivuhodnú. Invokácia končí na môj 
vkus predčasne, i fúga má miesta, k to 
ré procesuá lne s tagnuj ú preto, že au
tor povyšuje zásad u dokonalého zvu
kového a techmckého využitia nástroja 
nad vnú tor nú logiku vlastného materiá
lu - prekrásna téma zapadá v brilancii. 
Martin čeka je :poctivý kritik povinný ' 
upozorniť aj na to .. že jeho reč sa od 
mladých skladieb vyvinula dosť m~ lo -
zostáva v rovnakej sfére a prejavuje 
s a cez veľmi podobné formové mode
ly. Martinček je stá le vý borný, ale pred
sa len sa opakuje. Ani j eho láska ku 
klavíru a hlavne k Jeho romantickému 
zvukovo- technickému využi t iu nerazí v 
oblast i k lavírnej hry nové cesty. Je ško
da , že sa t ento autor nevenuje viac or
chestrálnej a komomej hudbe - zaiste 
by ho to pri núti lo vykročiť ďal e ; od 
dosiahnutých pozícií. 

Nie je mi jasné, ako možno z poslu
chu u sudzovať na :,premys l eno sť hudob
nej formy", ako to s to ji v prípade Il. 
sonáty pre klavír J. Zimmera. Poslucho
vo zachytite l'né aspekty jeho štý lu sú -
podl'a mňa - prudkosť, výbušnosť, vy
ostrené kon t rasty, hýrivosť farieb a 
techniky, posadlosť určitou základnou 
ideou, ktorá ho viedla k veľkým plo
chám, ap. Zimmer v te jto s kladbe uka
zuje i nové prvky znalostí výbojov no
vej hudby. 

K Jozefovi Grešákovi sme s i tiež vy
pracovali akési hodnotiace kl išé. Usmie
vame sa nad jeho nápadmi , pr iznávame 
im originá l nosť. ale vždy s ak)íms i dosť 
pochybným aristokratizmom kladieme 
medzi jeho tvorbu a tvorbu iných pa
dací most technicke j precíznosti, 
,, striedmosť vo výbe re a zoradení ma
teriálu" ap. Stúpam tým do svedomja .i 
sebe, ak sa pýtam - nemani.pu lujeme 
týmto .. padacím mostom" techniky ako
si svojvol'ne len pre to, že k tosi príde 
s neobvyklou f.orrn uláciou, so silne sub
jektivizovanou artikuláciou myšlienko
vých prvkov atď. '! Len s i pripomeňme 
vzťah Novák - J a náček. ča s dosť kru
to porovnal Novákovu technickú per
fektnosť s i nvP.nčnosťou Janáčka a uka
zu;je sa, že pre životnosť diela je ori
ginHii ta formul ácie a fo r mulovaného ob
sahu často primárne jšou, ako vypulíro
vanie formy podľa ka ta lógu noriem a 
peda gogických pokynov. 

I podl'a mňa bol výber zo Suchoiiovho 
Kaleidoskopu vrcholom večera. Prinie
sol ve l'mi systematický a premyslený 
sklad ateľský výsledok. Ale predsa len s i 
dovolím ,poznamenať, že dokumentoval 
predsa len viac ,.teoretické východis
ko", a ko ,.vel'ké ľudské a Cil·ozoľ ické zá
zemie skladate l'a". Pr!činou j e samo
zrejme hlavne to, že nem.íme zat ial' 
predstavu o celku, ktorý je skutočne 
monumentálny. Ďalšie príč iny, prečo j e 
súčasný Su choň-človek a Suchoň-filo-

ide vzhľadom na celkom inú informačn\1 
a sémán tickú štruktilru materiálu aj o 
iné kritériá formovej výstavby. Najviac 
ich podľa mňa vytrlbili Kalman a Ma
lovec. Bázlikov výsledok v Adieu j e sku
točne presvedčivý, ale zdä sa mi, že 
jeho pôsobivosť je z vel'kej časti zalo
žená na rozpoznaní z inštrumentálnej 
hudby pre neseného mode lu. Bázlik s 
is to tou kráča svojou cestou, ale v po
rovnani s nim napr. sucho odbaviť 
Pospíši lovu elektronickú <Prvotinu Médi
t ation électroniqu e, nie je z hľadiska 
kriti ky dosť poctivé a vecné. Ak Pospl
šil v niečom neuspe l, tak nie v tom, 
v čom bol Bázlik úspešný. Pospíšilova 
forma je tiež logická a korene je j ur 
čitej "začiatočníckosti " tkvejú skôr v 
tom. že autot· eš te nedosiahol virtuozitu 
v triedení, spracovani a nuansovaní zvu
kových detai lov, ako napr. Kolman. Veľ
mi sa divím, že z hodnotenia koncertu 
2. XII. vypadla Hrušovského Sonáta pre 
hus le sólo. Je to suverénne sformulo
vaná s kladba, k torá koncentrovanosťou 
celku predčí napr. Bergerove Konver
gencie IL V Bergerovi si kritika navyk
la vid ieť zlatn íka, ktorý odovzdá va len 
dokonale vytepaný výľobok. No jeho 
KonvergenCie pre violu sólo sú rpredo
všetkým nakopenim obrovských štyli
začných, obsahových i fi lozofických 
problémov, s úborom, ktorý trochu pre 
s iahol za mieru dobrej vnímateľnosti a 
ktorý svedčí o kvase a kr íze. Je v de
taili hádam h lbší, mnohovrstevaejš! ako 
extrovertnejší Hr ušovský, ale neosved
čil zas ta kú kon trolu času. Bergerove 
skladateľské a mysliteľské snahy s i však 
zasluhujú samostatnú analýzu. Sú tot iž 
vynikajúcim zrkadlom spoločných l'ud
ských i t vorivých problémov našej do 
by, h lavne v strednej a m ladšej ge
nct·iicii. Mnoho z týcht o problémov azda 
ani netuší ozaj spontánny T. Salva. No 
tým, že on ich preh liada, nemôže "Sa 
vyvarovať fak tu, že ich neriešenie sta
vi a i jeho boha tú, in venčnú tvorbu pľed 
otázniky. často napríklad pociťujem, že 
Salva s úsilím a akosi tľhane, väčšinou 
strihom prechádza od štruktúry k 
štruktúre. Zápasí, a ko na koniec mnohí, 
s hie rarchizác iou prvkov, a preto mu 
niekedy viazne procesuálno sť. J eho Kon
cert .pre vio lončelo a komorný súbor 
j e však v tomto boji ó vydolovanie no
vých dynamických aspekt ov z a leatori c
kého materiálu skutočne pozoruhodný 
a ús pešnej ší, ako na pr. dnes už slávne 
Requiem aeternám. 

.J a figurujem a ko Salvov protipól, ako 
"fi lozofujúci experime ntátor", tvorca so 
zábranami, i keď vzápätí ťažím "z pri
rodzeného a ďalej kultivovaného m uzi
kantstva" . Experiment so slovom nie je 
v Introspekcii prvotný. Hlavn-e som s a 
pokúšal o vyrovnávunie p.rotikla.dov me
dzi dvoma štýlovými po lohami a o real
t ivizáciu sémantickej vrstvy kombinova-

i nvenčnosť. Môj názor je, že Hudba je 
torzom, ušl'achtilým torz-om .a každý, 
kto ho oovažu je za zámér, tvrdí vlast ~ 
ne, že k torzu Venuše vlastne ruky vôbee 
nepatria. Neobvyklý záver, ktorý kritič 
ka chvá li, je čo do fo rmotvornej funk
cie akosi konfúzny: čl ovek nevie, či je 
io prechod, či kóda, čl nový myšlienko
vý blok. A zrazu všetl<o končí. Opaku
jem, ni·e je to prehra Burlasovho sl'ub
ne zr.ejúceho talentu, ale skôr d.lh jehG 
skladateľskej vy trvalos ti a sebar.ealizá
cie. To ho pod ľ a mňa j eho (veď aj 
môj!) učiteľ A. Moyzes svoj ím II. s lá
čikovým kvartetom strčil v určitom 
zmys le do vrecka. Reč tohto kvartElU .. 
neprináša zbr usu nové prvky, je vläst
ne konzer vatívna, a le jednot a medzi 
materiálom a jeho s pr acova ním je do
konalá. Moyzesova p·osadlosť preciznos
ťou formulácie nesie ovocie. Vie byť 
stručný, vie kedy zač ať, kedy skončiť, 
čím pokračovať a úpl ne , ,vymýtiť" zby
točné .a kŕčovité gestá. Tento neokla
sický kľud , ktorý u Dušana Martinče
ka kr itizujem, j e u zrelého majstra 
Moyzesa s atisfakciou a uméleckym ví
ťazstvom. 
~a záver - o Zeljenkových Hr ách. 

V. Cížik správne poukazuje na frapantný 
poslucháčsky úspech t ohto d iela, ktorý 
sa nakoniec dostavil i v zahraničí (Ba
zilej). Mňa ale dr á ždi. odvráteoná strán
ka veci. Hry majú úspech. Je to ale 
úspech Zeljenkovho ,.mimoriadne vyv i
nutého citu pre nosnosť stavby", alebo 
l'udia tlieskajú, vďační, že s a za·smiali 
kurióznym zvukom a situáciám? Ht•y sú 
sklad-ba po krk väziaca v prít omnosti . 
Potešia , pobavia, nikto neodolá ich kúz
lu, iba snáď t í, k torých na ioh škodu 
opustili i posled né zbytky "infantilnos
t i". Za to Bergerove Kon vergencie alebo 
taká Meditácia samotného Zeljenku mi 
v hlave vŕtajú viac a darmo sa tomu 
bránim. Zeljenka už ťažko zopakuje .svet 
Hier a jeho skladby napísané po Hrách 
tomu i nasvedčujú. Očare.nie"okamih'ôm~" 
ľahko vykresanou iskrou nápadu, ht·a
vosť v t kaní formového pr adiva, to všet
ko má i svoj rub - forma nie :ie dosť 
koncentrova ná, vyzn ieva o tvorene, im
provizačne, na pr iek tom u, že vizUálno
priestoi·ová stránka ju ja sne rámcuje a 
podčiarktJje c·hcený základný zmyse l. 
Mimoc·hod·om, zatiaľ mi pohyb intet<pre
tov Hier v pr iest9re skôr pripadá ako 
indiferentnP paralelný k vlastnému své
t u skladby. než ako niečo nevyhnutne 
vyplývajúce. 

Problémov je proste veľa. Chcel som 
len, aby netrápi li le n mňa, ale aby z 
nich oťažel a hlava i ďa lšlm. Nech sú mi 
menovaní priate lia i ďalš! kolegovia 
sk ladatelia a kritici m ilos tivi! 

Juraj Hatrík 
Poz·n. red.: Odpoveď T. Ursínyovej na 

článok J . J-1~: :·1 1·1 prinesieme v budúcom 
čisle . 

ORCHESTER 
neobyčajného obsadeni.a 

sme sa však po prvý raz stret
li a odvtedy pravidelne - dva
krát do . týždňa spolupra~uje
me: ' 

- Hned pri zrode dali s me 
si do plán u pol"iad .ať (a s na
š tudovaným programom aj po
r iadame) výchovné koncerty 
pre mládež. Prvýkrá t sme si 
zahrali v domovskej inštit úcii, 
v máj i minulého roku nás po
zvala Slovenská spoločnosť pre 

. hudobnú výchovu do Dolnej 

6 menuetov. Z barokov.ej lite
ratúry pr ipravujeme nie·ktor é 
Core lliho a Vivaldiho Concerti 
grossi.. Okrem Beethovenových 
menuetov s te sr na prehrávke 
vypočuli Vivaldiho Sinfoniu Al 
la Rust ica a Stamicovu Sym
fóniu G dur. š tudujeme Man
t redin iho Vianočný koncert, 
ďalšie 2 symfónie Stamicove a 
Mozart<Jvo Diver t imento D dur. 
Mienime sa venovať aj orches
t rálnym spr ievodom, pretože 
nás niekoľkí sólisti požiadali 

Aké plány vás čakajú v tom
to roku? 

_...; V prvom rade ch cem s 
o rchestrom pl niť výchovné po 
slanie v rámci podujatí 
DPMKG. Mám pt~i-sľub · od Slov
koncertu, že nám zabezpečí 
niekoľko vystúpení po kúpeľ
ných mestách. V marci sa 
predstavime verejnosti v rám
ci š túdia mladých. S!Qvenská 
spo loč-nosť pre hudobnú výcho
vu plánuje spolupracovať s na- · 
mi pr i svojich seminároch po 
rôznych sloveonských m estách. 
Nadviaza li sme kontakty aj s 
organizátor mi Hudobnej mlá
deže v Zlatých Moravciach 
(pre koncert v T<>poľčianskom 
zámku) a samozrejme, pripra
vujeme samostatný celovečer
ný koncert a;j v Bratislave. 
Naším skromným .a ta jným :be
laním je, dostať sa a;j na me
dzinárodný inš tr umentálny f.es
t ival do be lgického mest~čka 
Neerpeldt. V. č. 

Pri úst rednom do me detí a f!11ádeže Klement a Gottwalda 
v Bratis lave z iniciatívy Eleny Sarayovej-Kováčovej vznikol 
i ámsky komot:'ný orchester. Prednedávnom sa tento ensemble 
oredst avi l nlekoľkočle nnej kom isii s u kážkami svojho repe r toár u. 
Pri te jt o príležitost i položili ~me sympa~ickej, mladej, ambicióz-
nej a energicke j d ir ig en1!ke nu;koľ~o otazok. . . 
čo vás priviedlo k založeniu n!u· · Ešte pre~ ~končen!m š~ú-

súboru .. ráve takéhoto obsa- di! som nastup1la ako veduca 
denia'? orchestra do Domu deti a mlá-

·- Myšlienka vytvoriť dám- deže K~ementa . Got twalda .. V 
sky komorný orcheste r dozrela zbor oveJ praxt pokračuJem 
vo mne ešt~ na Vysokej škole však v Bratislavskom det skom 
múzických umení: kde som 7:bore pt:i MDK? ~odnes. Myš-
študovala v triede prof. dr. J . IIPnku na zalozeme dámskeho 
Haluzického. Uvedomovala som s úboru som chcela rea l izovať 
si to tiž že v praxi ako diri- už dávnejšie, ale spojenie za-
gentka '(1pôvodne ma prijal i na rr:estnapia. so závereč nými po-
Qrchestrálne dlriqovanie ) sa vinrtosťa mt na VŠMU (d lplo-
bllcl em presadzova~!' len veľmi mový koncert) ma donl'1tili od-
ťažko a preto som dala radšej sunúť t ento .zámer na vcd l'a:j-
pred·n'osť zborovému dirigova- š iu koľaj . Na jes·eň r oku 1969 

Krupe,; na vystúpenie v t·ám
ci beethovenovských osláv, v 
júni sme hrali na dvoch vý
chovných koncertoch v 
DPMKG. So samotnou koncert
nou činnosťou mienime začať 
naplno až na jar tohto roku. 

- Doteraz s me sa venovali 
vacs1nou drobným skladbám 
(Hayd n, Mozart - menuety, 
divertime nt á a pod.), pretože 
naším prvým c i eľom boli vy
s túpenia pre det i a ml ádež. Pri 
prí le'žitosti Bee thovenovho bi 
cen t~ria naštudova li sme jeho 

o s·poluprá cu. 
Odkiaľ sa vám podarilo zís

kať členky orchestra ·r 
- Keď počítam aj seba, je 

nás 13. Bolo naozaj obrov.ským 
problé mom kompletizovať ten
to ensemble, pretože zdr užuje 
hráčky zo šiestich rôz-nych in
.~ titúcil: z operného orchestra 
ND, zo Sym fonické·ho orches
tra Cs. rozhlasu, z Novej scé
ny, pos lu c háčky VŠMU a kon
:wrvatórla. Jedna hračka uč! na 
ĽŠU. 


