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Aspoň pripome-núť •
V týchto dňo ch sme sa s tret li so starými robotníckymi speváikmi, ktorí založili slávu našich robotníckych spevokolov. O,pr.imná bese da sa nies la v spomienkach na to. .alw gener ácia o\lovzdávala gen~rá cii speváck·e skúsenosti, o
tr.iednom poslaní tejt o kultúry, · o bo joch s !POdnikateľmi a politickej o r.ien tov.anost.i umenia. Komunistická st r ana
mala maximálny záujem o prácu na,i pt-ogre l!!ívnejš!ch spevokolov. vplývala na
ich stabilit u. Davisti ner az prišli do r obotníckych spevokolov, inšpirovali i niektorých vt edajších sklad ateľo v. Pokro kový front sa uceľova l a komplet izoval
z · viacerých strán. Vel'ký význam mali
na Slovensku prednášky prof. Zdenka
Nejedlého, jeho. trpezlivé vysvetľo va ni e
k~J ltúrne j polit iky KSČ. Ofe nzívu ľavico 
vých umeleokých kruhov podporova li a
'itupňovali
rec itačno-hudobné
skupiny
pokrokovej intelíg~nc le (A. Bagar, A.
Micha ličk a, M. Hrušovský, A. Ned ved).
Pc;> vzcre E. F. Bur iana a č eských umel -

Ohlas
_u · ·eJeckfclt

zVäzov
Slovens ké ' t,u n.e lecké zväzy us poriada•
li dňa 17. má ja t. r. v · B't'atisla v~' ; lávnostný ume lecký večer na· poi.:eoL 50.
výroči a KSČ. Po ~v od nj•ch s lovách predsedu Zväzu slovenských výtvarných
uniek'Qv l{óberta Diibravca, ma l slá vnos tný prejav zas lúžilý ume lec, spisov;~ ter Vladimír
Mináč. · V umeleckom
prog rame · odzneli diela s lovenských
básnikov a hudobných skl a dat e ľov ( zo
slo\'ens kých autorov: Fe r enc-Ly. Hrušovský, Koi'ín_ek, zo sovietskej tvo rby diela
Prokofievove a šo s talwvi č ove ). Na zá ver sa u·častníci slávnost ného ve čera
obomá mil i s ohlasom slovenských umelcov k 50. výroč iu KSČ, v ktorom sa hovorí:
redstavitelia Slovenských umeleckých
, . zväzov. 7.hromaždení na slávnostnom
večere k 50. vý roči u KSC sa s totožň ujú
.so záverm i práve skončeného zjazdu Komunistic·kej strany Slovenska, forf!1u1ovanými v správe prvého tajomníka UV KSS
,súdruha Jozefa Lenárta i v zjazdovej
rezolúcii.
predvečer v ýz namnéh~ XIV. zja zdu
Komunis ticke j strany Ceskoslovenska,
ktorý dovf ši konsolidačný pr oces strapy
l spoločnosti. si p lne uvedomujeme zod-
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cov- komunistov vytvárali pásma sociálne j a socialistickej poézie s použi tím
hudby. Mnohé z t ýchto pási·e m inscenovali v r obotní<:kych domoch a na malých
improvizovaných javiská'ch. V .tom ča se
zosilnela i !propagácia sovietskej hu ctby (E. Šándor)'. Keď sa vrátil zo ZSSR
vplyvný Oskar Nedbal z umeleckého zá j az·du, zlsk.a1 pre p:r opagác.iu sovietskeho umenia viac spolupracovn!kov. Premiéry šostakovičov ýeh a ProkofievÓvých
skla dieb vyzneli ako v·e ľké kultúrno - politické udalosti. Ťažko si po odstupe času !pred sta viť, čo znamenali tieto ud·a losti na váhach kult úrnopolitických síl
tej doby. F. Furch a ďa .l ší nadvi;nali
korešpondenciu so sovietskymi hudo bníkmi a mnoht speváci a funkcionári -Klimo, Bončo, Dobrucký, Zwinger, Kuchár. Slová ček, Posch!. Luk nár, J aura viedli celé robotn!cke spevácke hnutie
najrozmanitejším! prekážkami a úska, liam i až do oficiálneho zákazu robotn!ckych spevokolov v ro ku 1942.
-zn -

pove d.n osť s ocialistických ume lcov v boji

proti deformáciám posledných r okov, ako
aJ nevyh n u tnosť aktívnej účas t i na plnom rozvoj i všetkých obl asti socialist ického umenia u nás.
slovenských umeleckých zväzoch _s<~
v posledných d voch w koch podat·ilo
značne posilnil' vply v strany na ce lý náš
u\neleoký život. Do Ich vedenia sa dost ali
výz:namní ume lci. ktorí j e dnozna č ne pod poru jú kultúrnu politik u nášho- š tH u .a k
plnpniu jéj Žása d vedú ·.a.i osta t ných č l enov_ jednotlivých·. zvä zov.
.
p lne si uvedomujeme, -že iba angažovaný pos to; socia lis t ického umelca mô~ e pomáhať d'alšiet)!U rqzvo:ju · našej s-poločnosti,
u pevňovaniu
socialistic kých
vt.ťahov medzi ľu cľ m i a obohateniu socia listického človeka' o pokrokové názory a
u š ľa ť' hlilé pocity.
polst~roč n ej cest~J
Komun istickej
-stra ny Ceslwslo venska k víťazstv u socializmu u nás sa yýznamne zúčastňovali
desiatky slove nských pokrokovýc h umel cov, ktor í u sku toč ňova l i jej polltrku v
ťa žkých pomeroch. ,predm nichovskej republiky i v heroickom období protifašist ického boja nášho ľu d u. Revolučný odkaz' komunistfcl<ých umelcov nás záväzuje, aby sme svoj u t vorbu i naďalej rozvíjall na zá klade princ!pov stra níckos ti a
vysokej Ideovej i umelecl<ej náročnosti.
leme. že t ieto úlohy s i vyžiadajú veľa
úsilia t t'pezlive ; práce. Päťdesiate výročie vzniku našej rod n,ej st rany nás posilňu je v pevnom odh odlaní čim skôr
up ev ni ť r ady s lovenskej ume leck ej obce
a ďa le j pokračovať v pozit ívnom pr ogra me rozvoja socialist icke j tvor by na Slovensku.
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za. socialistickú hudob.nú výchovu
. Váiený zjazd; l(;ižené súdružky a súdr uhovia!
môjho diskusného
T..émou
Zväzu , slovenských

príspevku je poStave nie
a niektoré otázky
hudobnej kultúry. Dňa 3. má ja t. r. schvälilo Valné
zhroma,ždenie Zväzu slovenských skladateľov svo je nové ~ ta novy. Ich ideová a organizač ná podstata je v ·-aplnom s úlade s uznesením P.redsednictva ú V KSS z de cembra 1970 o činnosti a postaveni ume le ckých zväzov.
V nových st anovách ZSS sú zakotvené zásady, ktoré
UL" čuj ú , že Zväz je ideovo u, odbornou, výberovou, tvorivou organizá ciou; ktor6 svo ju činnosť rozvija v zmys- .
le kultúrnej politiky KSČ. Koéď-ž!1 ume lecké zväzy boli
vyčlen e n é z Národného frontu, stalo sa Ministerstvo .
kultúry riadiacim orgánom ZSS. Stanovy hovoria· ja sne , .
že členom zväzu môže byť len sklada1leľ, koncertný
ume lec alebo húdobný vedec. ktorý prispieva k r ozvo ju
socialistického umenia a vedy a svo ju odbornťi či nnosť
dáva plne do služieb s octaListlckej spoločno sti. J ednomyseľné prijatie tých to stanov Valným zhromaždením
by bol~ ťa:iko možné. bez pripravnej práce, k torú smP
skladateľov

vykonali vo ZSS za posle dný rok. Už vtedy v apríli
·1970 ·s a Zväz cMštanooval od·chýb min ulých rokov a prekonal .omy-ly vo s voje j práci. Tie spočívali o. i. aj v t om,
ž.e neViho,d ným politiokár čen im a zasahovaním do kompetencie, ktorá Zväzu nepris lúcha la, bral na seba úlohy a závä~ky, ktoré bol! mimo j eho právomoci. A hoci
sa výslovne nepožadovalo zoslabovoani•e v;plyvu štátnych orgánov na riadenie kultúry, boli tu vnútorné tendencie . získať Zväzu , alkési a utonómne post avenie, istú
nezávi slosť od riadiacich or gánov, • straníckych i štát nych, nemožno s a čudovať, že k t·akým sn ahám dochád~alo ~áve ~ sitl.'ládi, ked' strana prežíva la kr izu. teda
v r . 1968 a 1969. To ásté však p lati aj .pre predchádza júce ·obdo bie, ako' to vysvetľuje aj Poučenie z .krízového
vývo ja.' V nových stanovách Zväzu sa utvorili ideové
a· .organ izačné pre dpoklady pre .také postave nie a pô'>l<l bno sť ZSS. ktoré sú v súlad e s politikou strany a
štátu. Ve ď zmy slom umeleckej činnosti našich č l enov
Je oboh aco vať d uchovný život socialistickej spoloč nosti
·l tým · orisp ievať .k v šf',~t r a n nému rozmachu hudobne:i
kul túr y nášho štá tu.
'.

s

lovenské

hudobné . umenie dosiahlo za pos ledné
vskutku impoza ntný rozmach a nijako
· ne~aostáva · za vývojom ostatných oblast! nášho verejn ého života. v procese socialistick~.i kultúrne j re•VOlúc1e srtalo s a o r ganickou súčasťou a spolut vorcom
našej národnej kultúry a bez hu dobného umenia s i j u
už nemožno pre dstaviť. Dá sa právom tvrdiť, že okrem
ZSSR má·loktorá nárrodná kultúra na svete dosiahla za
štvrť storo čie taký kvant it at ívny a kvali tatívny rozvo j
ako práve naša. Niet pochýb, že je to zásluha socia l.ist iokého spolo čenského por ia dku. Za na jnápad ne jšiu
črtu tohto vývoja tTe.ba· pokl·ad a ť nie ~en neustály dynam ický vzostup profesionaLizácie nášho umenia, ume lecke j t vorby na vysoke j odborne.i úrovni , ale aj rast kvaLit y interpret ov a vznik hudobných inštitúcií, o rga nizác.ii a profesionálnych súborov. Tento ra-st bol taký
prudký a výrazný, že s me ~abud li na prirodzeného
partnera profesionalizmu, na hudobný amaterizmus. bez;
ktoré.ho sa profes-ionálne umenie nemôže trvalo rozvijať. StáJ.e menej ľudí aktívne ,.muzic!ruje ", na še amatérske o rchest ve a spevácke s úbory tliPia nest ály m kádrovým stavom, nevieme zí skať .s tály·, d osť široký a na
patri čnej úrovni zodpovedajúci poč et hudobných pos lucháčov. Z toho pramení zlá n~vš teva mnohých cenných
hudobných podu jatí.
.
.
tejto súvislos ti sa žiada hovorj ť o . nepriaznivých
· dôsledkoch n edostatočnej h11do bnej , výchovy mládeže i ostatnej ve rejnosti,. nastoliť otázku vplvvu nehod notnej hud by na mládež i širokú ve rejno sť .•..l e to_
dôležitý id eovo- spoločenský úkaz a ten · si právom .zasluhu je pozornosť rokov.a nia zjazdu Komunist ick·e j stra ny Slovenska. Ako bolo vôbec možné. aby sa napriek
jasným c ieľo m soclalristickej ku ltúrnej polit ikv , kon~ i povanej na marxisticko-leninských základoch, mohla
v tejto krajine nato ľko spo l očensky ro zmno žiť porl prie(Pokrač·ovanie na 3. s tr. )
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štvrťsto~·očie

Dôstojilá . ·oslava·
.

na~tudovat
• Nť!v~ skladby, slove-nskýcl'i '
skladateľov: T. Al'ldrašovan Matúšové pašie od J. S. Bacha
s bruselským C\!ational orches-·
Kvietky a ve trík, cyklus p ie~ 
ní· pre dievčenský ZQI1>ľ a sop- ·
.
.•
'
.,
'
'
trom a Gentským oratoriálnym
rán-sólo na slová P. O. HviezZ!tl0\'0)11.'. Predvedenie bolo v
·v spbotu 8. mája 1971 usporiadali spoločne' braťislav
apríli za prítomnosti oficiál- · doslava. J. Beneš - Tri káiské Konz·e rvatórium a škola umelE!_ckého priemy.slu pri
nony pre dva hlasy. R. Berger
nych osobností belgického kulpríležitosti osláv 50. výročia zal·o ženia KSČ v naplnenej
- Konvergencie I. a lL ,pre
túrneho života a českosloven
.koncertnej s ieni Slovenskej filharmónie slávnostný konsólové sláčikové nástroje. V.
s,kého. veľvyslanca.
'cért. Bolo to veľmi vydarené -podujatie·, s dobre voleBokes - Madrigal pre sláč i 
• Operu Bohuslava Martinu
nÝm programom .a výbornými intet·pre~ačnými výkonJulietta (Snár) pripravil v nekový orchester o.p. 5/b. H. Domi. Na programe sa podie ľ ali výlučne pedagógovia
manský - Oratórium Fiat lux
mecko-francúzskej koprodukcii
ši} oly.
rpre so prán, recitátora, miešapre televíziu V. Kašlík, J. SvoPo slávnostnom pre jave prof. Jána ·Skladaného s'i poný zbor a veľký orchest-er.
boda s. orches trom pražského
sLucháč i vypočuli neprávom málo hr,finé Patetické trio
J. Grešák - Robotnícke piesND. ,
pre klarinet; . fagot a klavír M. I. Glinku. Túto zdravú .
ne pre sóla, zbor a orchesF·e stival v Aix-en-Provén ~·omantickú hudbu muz*álne . interpretov.ali k larineter. I. Hrušovský - Cda, mužce, ktorý bude od 10.-31. jútisla E. Bomb:ira a fagotista J. Martanovič. '!'ažisko
ský zbor na text básne P. Hola t . · r. otvorí koncert Paríž húdobného materiá lu .skiadby je v k la,vírnom parte, ktorova. I. Konečný - Concerskeho. orchestra pod vedením
rý s obdivuhodnou istotou a bravúrou ako i muzitino ( jednočasťové)' pre dva
Herberta von Karajana. Na
kafltským zanietením zaht,al·a -H. 'ľejkalová'. V. Kellyohoboje, anglický roh, klav1r a
festivale budú účinkovať or!Vá uputá.l a trolni koncertnými etudami S. Prokofieva ..
sláčiky. M. Koi'ínek bv.a
c}1estt.e z Monte Carla, Sva.i zdá sa, Pe,ndereckým inšpkované Sláči.zaujímavé
k rátke zbory na slová G. Appočiars,l<a a Nemecka. mnohé ko . kov-é kvarteto pedagóga ko nz~.rvatória J. Slxtu pred linaira .l.. Loďka, Kravata. J.
morné súbory a sólisti (FourIli-es li · V. Koi'itiek, J. Sáller, I. Skolaudová a K. FiliK6walski - Symfónia č. 4, Renier. Menuhin, Rampa!, Višnevp.ov iČ., Šl~qda, že táto štvorica sús·tavne spolu nehrá.
volučná. D. Martinček Zims.ká a iní). Na opernom p ódiu
ZískaLI · by sme ďalší dobrý komorný súbor. Cikkerove
ná pieseň, symfonická skladba.
odznie svetová pr.e miéra opery
náročné · . klavirne etudy Tatvanské potoky zahral muJ . Meler En ten tulipán,
Betris od Jacquesa Charpenzikálne O. Šebesta.
5 pi·e sní 'Pre detský zbor na
tiera, ďalej Mozartova čarovtJá
V druhej časti sme počuli výborne interpretovanú
flauta, Cosi fan tutte a Verdibásne M. Rázusovej - MartákoSui tu pre klavír op. 14 B. Bartóka, ktorú s nevšednou
vej. Z. Mikula - Moja rodná,
ho Falsta:ff.
·p la stičnosťou a f.ar.e bným j dynamickým bohatstvom
miešaný zbôr na slová J . KosŠtátna f.ilharmón.ia v Oszahrala A. Klišeková. Záverečná Sonáta pre f!.autu, hustrave je spoluporiadateľkou
tru, Lúčny popevok, ženský
le a k l.avir B. Ma,rtin~ bola skutočným vyvrcho1enim
hudobného festivalu pod názbor na slová P. Horova.
tohoto vydareného koncertu. Toto invenčne bohaté,
zvom Ostravský máj 1971. Je
A. Moyzes - Deviata symfók ompozične majstrovsky stvárnené, hlboko citové dieto už 17. r-očník podujatia.
nia pre veľký orchester. dielo odznelo v dokonalej interpretácii nasl·ovov~atých
Tohto roku sa fest ivalu zú lo 69. M. Noväk - človek nie
umelcov: V. Brunner st. - flauta, M, Karlíková-Szočastnia 2 zahraničné orchestre:
je sám, pieseň pr·e soprán, sóMoskovská štátna filharmónia
keovä - husle a H. Mail'arová - k1avír.
lo, mLešaný zbor a o·rchestet·
Slávnostný koncert ukázal, že pedagógovia konzera Goteborský symfonický orna
slová
š. Ladiži·nského.
chester. Hosťom festivalu je aj
IVa tória majú všetky rpre~ok la dy interpretačného konI. Zeljenka - Meditácia pre
významný sovietsky violonče
certného uplatnenia. Mali by sme sa :s nimi viac stretásymfonický orchester, A. Zelista Bor·i s Pergamenšcikov.
'Vať na koncertných pódiách.
Anna Kovárová
manovský Svadobné spevy
a tance zo' Stärého Tekova pre
miešaný zbor a cäppella.
Marx PáJeš - pôvodom
Slovák, profesor hus.ľovej hry
a dirigovania na univerz·ite vo
Fayettville v štáte Arkansas
(USA) uviedol 23. a 25. W.
t. r. so svojím študentským
symfonickým
o rchestrom
štruktúry od L Zeljenku a Malovcovu Koncertnú hudbu. Dňa
21. marca hral na svojom husľovom
recitáli (pod titulom
čes koslovenský koncert) popri
Kritik Igor V a j da napísal v Slo skladbách L. Ja.náčka a L. Pov enske j hudbe o tomto mladom klavi dešvu aj Sonatínu pre husle a
r;stovl už v roku 1968 (po prehliadke
klavír od E. Suchoňa . Program
mladých lntel·pr·etov v Trenčianskych
predniesol a.i na iných ame Tepliciach) nasledujúce slov!\:
·rických univerzitách. Marx Pá ., .. . jeho úder bol podľa po;treby ocel eš bol na jeseň minulého roľový l ;jemný, rytmus železný i agoku na návšteve v Bratislave so ·
gicky tvárny, dynamická stupni(!a rozsvojím otcom J. Pálešom, k to siahla . . . prekrásne zahral nádhernú porý odišiel zo S!dvenska pred
malú časť ... je to plnokrvný hUdobník,
prvou svetovou vojnou.
id eálny sólistický l komorný hráč."
Festival moderne;j opct·y
Marián Lapšaitský (nar. 21. VIII. 1947
v Marseille, ktorý trvá tri t ý žv Tisovci) hral na· s,p.omlnanej pt•ehllad dne, bude mať v tomto ·roku
ke Pr·o kofievovu II. klavtrnu sonát u op.
r.a !pro grame zau,iímavé titu ly
14. Jeho pre jav v priebehu troch rozo svetovej opemej tvorby: G.
kov dozre l, umelecké ambície dorástli,
Menotti - Maria Golovine, D.
hoci ľudsky predstavuje mladý klaviMilhaud - Le Pauvre Mate.lot,
rista neobyčajne skromný typ, nezvyklý
Raffaelo de Banfi,eld - Tango
hovor iť o sebe a pr1padných úspechoch.
pour une ťemmé seule. Fr anKonzervatórium absolvoval v Bratislave
klaviristu je absolútne víťazstvo na
cis Poulenc - Les Macmélles
Smetanovej súťaži v Hradci . Králové
- u prof. dl'. Romana Rychlu. Od roku
de Tirésias, Michel Damase 1968 začal študovať na pražs~ej AMU za bohate.i a silnej konkurencie čes 
Ma tlame de, . .
kých klaviristov (v r. 1970).
v triede dnes už mŕtveho prof. E. Ma,.
x iána. V súčasnosti je žiakom pro[..
Teraz poslucháč III. ročníka AMU má
pred sebou polorecitál na tohtoro čnej
J. Panenku. M. Lapšanský má za sebou
prehliadke mladých interpretov v Trenn iekoľko výrazných úspechov: začnime
chronologicky - v rámci rozhlasovej
čianskyc h Tepliciach. šesť koncertov po
skôr cíti k tomuto oboru vzťah - bližsúťaže Štúdia mladých získal v roku
mestách sev·e rných Čiech (so speváčkou
ší. a príbuznejší, než k dráhe sólistickej.
M. Hajóssyovou), budúci rok má v Pra1964 čestné uznanie. Konzervatórium
Zucastnil sa konc·e rtných turné v Hohe uviesť s orchestrom AMU Mozartov
skončil s titulom ,.najlepši absolvent rolandsku, východn om Berlf ne, v ľa lian ka". V roku 1968 dostal na Sv·e tovom
Klav1rny koncert d mol. V poiov!ci m á sku (hral tu s veľkým úspechom hlavja nahrával pre bratislavský rozhlas Sufestivale mládeže v Sofii, kde bola o . l.
ne skladby B. Smetanu), spo lu s J. Špitchoňa a Prokofiev.a, plzeňské rozhlasoaj medzinárodná husľová súťaž, diplom
kovou absolvoval súťaže v Londýne, Helvé štdd!o ob,jednalo u neho Brahmsov.e
za najlepši klavlrny sprievod (dopresinkách, Bukurešti. Li psku. Obdivuhodne
Variácie~ na Schumannovu tému . V Pravádzal huslistku J. .!ipitkovú)'. O dva
bohatá koncertná činnosť mladého umel~
he bude pre rozhlas robiť dielo súčas 
roky neskôr s tou istou huslistkou vyca, ešte iba pos lucháča vysok·ej · školy,
ného českého aut,ora Ivana Jirko: Variástúpil mimoriadne úspešne na prehH.ad·
činn osť, ktorá dáva tušiť, že po P. Tocie. Hoci má vynikajúce predpoklady pre
ke mladých interpretov v Tr.enčian
perczerovi vyrastá na pražskej AMU
sólistickú č! nnos,ť, pravdepodoone sa IPO
skych Tepliciach (G. Enescu: II. sonáta
ďalš ia os o bnosť slovenského interpre skončen! školy zameria na komornú
p re husle a ktavlr f mol. op. 6).
tačného umenia.
-uy·
dl·áhu. Nie je to z nevyhnutnosti
Snáď najväčším úspechom mladého

... · • ' J4n 1 Valach
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ZO ZIVOTA.
l<PV
H wnenné sa vyznačuje bohatým
koncertným životom napriek tomu,
že Je mimo centra kultúrneho života. Má niekoľko vzácnych organizátorov a priateľoo umelcoo, medzi ktorými na poprednom mieste je
Júliu s Levický. Dt1a 20. apríla
t. r. na otváracom ceremoniáli X. humenskej hudobnej jari prijal z r1ík
zástupcu miniôtra kull'!í.I'U SSR dr. V.
Chomu vyznamenanie Zasllížilý pra covník v kultúre. Medzi gra tulantami bol aj predseda Zoäz!t sloven.~lcých skladateľov prof. clr. Oto Fe renczy, ktorý o. i. oyslovíl slová
vďalcy
J
Levické11w, tajomníkovi
Knthu pt·iateľov hudby, dr. Hafnerovi, terajšiemu predsedovi, a/co aj
celému výboru KPH. Humenné sa
zásluhou týchto ľudí stalo ·v koncertnej činnosti už určitým pojmom
a vzorom pt·e poriadateľov na Slo oensku. Desaťročná aktívna činnosť
Kruhu priateľov hudby v Humennom
má na svojQm k ohte 123 koncertov.
Gabriel G l o v a c k ý

e
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***
Na

schôdzi K1·uhu priateľou umenia v Nitre, ktorý vstupu. je ' do drmnásteho r oku svojej čin~
nosti, zhodnotil aktivitu organizátorov i členov KPU cllhoročný funlc-·
cionár tohto združenia Erne s t
Se v čí lc. Spomeňme asp01'í stručne
prácu poslednýc1~ dvoc h rokov, kedy
sa uskutočnilo v Nitre (z alctivity
KPU) 5 podujat'í poézie, 20 koncer tov (5 symfonických, 7 komorných,
3 piesňové. 3 klavírne a 2 husľové
recitále, 4 operné predstavenia, 1
zborový koncert, baletné pl'edstave nie a pod.). Za 2 roky usporiadal
KI>U v Nitre 31 podujatí. Priemer
návštevnosti na každé podujatie bolo
395 ľudí ,_ celkove vyše· 12 000 návštevníkov. Za pozornosť stojí aj vydanie . publikácie "10 rokov Kruhu
priateľov umenia". Význam vymeno ·
vaných akcií najlepšie vynikne, ak si
spomenieme na obdobie pred založením Kruhu priateľov umenia v Nitre.
V r. 1959 sa nemohol realizovať ani
jeden koncert Slooenslfej .. filhapn,ónie pre absolútny ne·záujem obecenstua, nehovoriac o vystúpeniach di·
vadiel z Pral~y. Brati.~lavy, alelJO recitálových podujatiach. Dnes je si.
tuácia talcá, že nemožno uspokojiť
všetkých záujemcov o koncerty. flo·
ci na Slovensku je situácia vo väčši·
ne z 25 KPU nie rados'tná, v Nitre sa
podal'ilo
zaTcti vizovať
obecenstvo
vcfaka nadšenej práci organizátorov"
medzi ktorých už dlhé roky patrí
Erne s t Se v čí Te. I keď sa ľu 
ďom jeho skromnosti málokedy dostane verejného uznania, predsa si
kultúrna verejf!ost' v Nitre (t hudobné kruhy v Bratislave) ocel"tujú
neobyčajne zanietenú dlhoročnú prá-'
eu tohto skromného človeka, ktorý ·
vytooril - spolu so zainteresovanými organizáciami a ďalšími spolupra. covníkmi - priaznivé podmienky pre
šírenie kultú·ry, aj tej hudobnej . •.
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Predstavuje sa

výročnej

Marián
Lapšanský

e

____..,._____________________ _____________ ____________
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B ývalý sóllsta opery SND, slovenský
te.norista Andrej Kucharský pôsob(
už šiestu sezónu na západonemeckých
javiskách. Dnes sólista Mestskej o,pery
v Dortmunde a Bavorskei štátnej opery
v Mnfchove je zárov.eň stálym hosťom
ďalších 'Významných scén. V súčasnost!
sa môže pochváliť fakt·om, že spieva u ž
na všetkých štátnych operných scé nach
NSR - v Mníchove, Hamburgu, Stuttgarte, Karlsruhe a 14. februára po prvý
raz vystúpil aj v Nemeckej opere v zá padnom Berlíne. Vytvoril tu postavu
I<alafa v predstavení Pucciniho Turandot. V inscenácii známej choreografky
a opernej režisérky Margerity Wallmann
a pod taktovkou Hansa Zanotelliho spieval! spolu s nim najpoprednejší umelci
západoberlínskej opery, z ktorých treba v pt·vom rade menovať Gladys Kuch~vú (Turandot) a Eriku Kóhtovú (Liu).

·~·"' ·"'""'""

.,..,.".,.._..

Na základe tohto vystúpe-n'!a dostal Kucharský ponuku na úväzok . stáleho hosťa pre budúcu sezónu. A tak už 6. sep tembra sa predstavi berllnskemu obecenstvu ako Herman v inscenácii Čaj
kovského Pikovej dámy.
Na svojej materskej scéne v Dor t~
munde vytvoril v marci úlohu dona Josého v premiérovom naštudovaní Carmen pod taktovkou Wilhelma Schiichtera. Režisér·o m tohoto predstavenia bol
renomovaný p ražský režisér a čoraz
častejší hosť veľkých západných diva diel Ladislav štross. Úlohu Carmen spievala mladá, ale už ost·rleľanä Inghíld
Horysa, v postave Micaely debutov~:~la
na dortmunds:kej scéne mladučká Talianka Maria Cieva, speváčka s nädherným sopránom, podľa nahrávky pr!pom!najúca famóznu Mlrellu Freni. Denn!k
Westfalský obzor zo dňa 15. marca komentuje Kucharského kreáciu takto:
., ... Zo sólistov treba na prvom mieste menovať Andr eja Kucharského. Jeho
José je ako postava i s.pevácky stredobodom deja. Obdaril ho svietivým teno·
rom, ale predovšetkým nevšednou výrazovou silou."
Aké sú Kucharského ďalšie umelecké
plány? Okrem práce v dortmundske;j
opere a poho&tinských úväzkov očakäva
ho do konca sezóny ešte premiérová
po s t.~v~ Čajkovského Hermana pri otvorení novej opernej budovy v Darm•

..uy-

stadte, potom, v novej sezóne západný
Berlín, premiera Wojceka v Dortmunde
a mimoriadne lákavá ponuka, ktorej vyplnenie však závisí ešte od m nohých
faktorov. Zdá sa, že Kucharského hviezda pomaly naberá stále väčší jas .. ,

•
yretiu sezónu pôsobi v brnenskej Janáčkovej opere mladá bratislavská
sopranistka. absolventka VSMU Magda
Blahušia.ková.
Ktoré operné postavy ste v
vej opere doposiaľ vytvorili ?
-

Janáčko

Mojou prvou brnenskou. príležitosbola Santuzza v poz.oruhodnej Vež·
níkovei Inscenácii veristických jednoaktoviek, to bolo v apríli 1969. Ešte v
tej Istej sézóne som spievala donu Elvíru z Dona Giovanniho, ktorého naštudoval dirigent F. Jílek a režisér M. Wasserbauer, a tiež part Märie v scénickom
predvedení Honneger ovej Jany z Arcu.
V nasl·e dujúcej sézóne som naštudovala
Libinu z Fibichovej ~árky. Micaelu z
Carmen doštudovala som Lfzu z Pikavej dámy. Konečne v tejto sezóne to
bola Tatiana z februárovej ins:cenácie
Eugena Onegina a nevesta v Szokolayovej Krva vej sva dbe. v· júni miím ešte
po p.r vý raz spievať Desdemonu v staršej inscenácii Othella.
ťou

Máte pri tomto "POmerne
do sr. chuti a času
sebe ďalej?

ťažení

veľkom
pracovať

zana

- Človek sa učí na každej novej úlohe, každým predstavenlm. Okrem toho
mi veľa dáv·a spolupráca s takými nespornými umeleckými osobnosťami, al~o
sú brnenský šéf opery - dirigent František Jílek a režisér Václav Vežník. V rokoch 1969- 70 som nejaký čas pobudla
v Taliansku. kde som s bývalou vynikajúcou sopranistkou Ginou Cig-nou
(Norma, Tur-andot) a di.rigentom Francom Ferarrim . naštudovala ú lohy San~
tuzzy a Aidy. Tento pobyt mi dal sku•
toč ne veľa a rada by som ho zo:pako·
vala. Mys!lm si totiž, že môjmu hlasovému naturelu, far be. temperamentu,
výrazovým predpokladom a citeniu sú
práve diela talianskych romantikov naj•
bllžšie.
Vaše

ďa l sie

umelecké plány?

- Nerada o nich hovorfm. V origj.nále
mám naštudovanú Aidu, Leonoru z trubadúra, Améllu z Maškarného bál u, Ma·
dame Butterfly, Toscu, Mimi z Bohémy,
.Júliu z Jakobína (tú som pred pár rokmi spievala na VŠMU). V najbližše.1 burl ú cnosti by som Rll rada pozrl·eť na
part Leonory zo Sily osudu a na Rusalk~
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IVAN SOKOL
predstaviteľ

slovenskej organovej škole

Ivan Soko! sa narodil v Bratislave roku 1937. Organovú hr j ~t udoval na.; ~
prv na .bratlsl:lvsl,cm l<onzt;.rvattiriu a potom na pražskei AMU u prof. dr. J i~iho Re1~bergera. Je laureatom medzinárodnej organovej súťaže pri Pra:l!>kej
Jari, nositeľo~ dip!omu I . stupJ1 a z bach ovs kej súťaže v Lipsk u a držitel'om Ce ny mesta Koste. Spolupracoval s popred nými or chestrami ako s ú če sk á filharmónia, ~loyen sli:á fil har mónia, Ostravská filharmónia, Sym fonický orchester FOK,
Symfomcky orchester čs. rozhlasu, Wro clawská filha rmónia a 1. V súčasnosti j e
Ivan Sokol profesorom organovej hry na košickom konzervatóriu.
Vlaňajší organový f.estival
vznikol
•Iastne z vašej iniciat ívy a mal š ir oký
návšt evnícky ohlas. Aké sú vaše skúsenosti s festivalom '!
- Po čas m ôj ho še sťročného pôsobe l'lia na .východnom S lov~msku pr echod il
som tu celý kraj a zist il som, že je t u
celý r ad krásnych historických m iest
s výbornými podmienkami pre usku to č 
nenie t akého podtJja tia, ktoré by malo
širš! dosah. než iba hudobný zážitok.
Mám na mysli hlav.ne propagáciu našich
kultúr nych pamiatok a ce lého východ ného Slovenska. Tým, že aj košický Dóm
d-o stal nedúvno nový, vyn ikaj úci nástro j
a k on e čne vznikla a i or ga nizácia, kt orá b~ tal<éto podu jat ie mohla pod chyt i ť (Státn a filharmónia Košice ), vznikli
vynikajúce podmienky pre usporiadanie
organového fes tivalu. Vl a ň aj ší - prvý
pokus dopadol nad všetko oč akávani e .
Bolo by naozaj škodou nep okračovať po
t ak sl'ubnom začiatku.
Myslím, že máte dobrý prehlad o slove nsl(ých organoch - aký je Ich stav
na východnom Slovensk u ?
- Na východe máme nie ko ľko histo r icky cenných nástro j ov (Kežmarok,
Svedlár, Štít nik, Levoča a i.). O sta v
týchto nástrojov s a 'však nikto nest.ar á.
Keď sa v rámci I. or ganového festivalu
hralo na organoch v Kežmar ku a štitniku. dali Ich a spoň do prevädzkys chopného stavu. Teraz, ke ď sa na t ých to nás trojoch nekoncert uje. chátrajú a t ým
~ochopiteľne
vznikajú n en ah ra d i t eľn é
kultúrne š kody.
V Levo č i , v slávnom jakubskom kost ole je krásny organ - obitý doskami
a za ľahnutý prachom. V tamojšom e vanJelickom kostole je krás ny bar okový
organ v dezolá tnom stave. Pami atkári sa
sústreďujú výlučne na záchr anu a re štaurovanie výtvarných pamiatok, o ná strojoch urobili iba s úpis a t ým . sa ich
záu jem o ne s k ončil. Budúce generácie
nás za t ento postoj chvá liť iste nebudú .. .
.le najvyšší ča s, aby aj l<ošická k on ~
cerlná si eň v Dome umeni'a dostala organ. Aké sú nádeje na jeho vybudova·
nie'?
- Vo veci výstavby organu v košickom Dome um enia bolo n i ekoľ ko schôdzí
s o zás t~c ami tová m e na or gany v Kr nove. Je vypra covaný pro,j ekt, dis pozície
organu a ide teraz už len o vyriešenie
kom petenčných
a
ma,iet koprá v·nych
vz ťahov. Potom s a azda dočká me . ..
Ktoré problémy predovšetkým dnes
trápia slovenského organist u ?
- Náš hlav.ný problém: máme jediný
or gan v koncertnej s ieni - v bra tislavskej Redute, čiže naša mož no sť umel,e ckej realizácie je m inim álna. Te ra jšia ge-

Z

príspevk~

prot

nerácia slovemlkých or ganistov dosiahla ai v rá mci medzinárodnom isté úspechy cez ktoré nemožno p re isť m l ča n ím
no ;1a dru hej s trane sú minlmá lne mož ~
nosti uplatnenia doma - a je to istý
paradox, le bo u obecenstva je o orga.
nové konce t'ty veľk ý záu jem.
Ste u čiteľom na konzet·vatórlu - aký
máme v Košic iach or ganistický dorast?
- Na koš ickom konzer vatóriu študoval dnes už vynikaJÚCi org anista V. Ru só a momentálne mám v t riede n iel<a ľ 
ko sľ ubných talentov. Dúfajme, že budú
ma ť le pšie podmienky na vývoj, a ko naš a generácia .. .
Aké možnosti nahrávania vám poskytuje televízia, rozhlas, !Jl'amofónové závody'?
- V tomto smere si nemôžem s tažo·v.aC. Nahrával som pre Supraphon na
historických slovenských organoch. v
lete som dokon čil nahrávku s dielami
Maxa R~gera pre Gramo:klub a ver!m,
že sa tým moja spolupráca so Supr aphonom n es ko nčila . V tomto čas e nahrá vam pre ? anton na historickom or gane
v Týne nad Vl tavou V aň ha love organové skl.adby. Pre telev!ziu som tiež
naln·útil n iekoľko sn!mok (napr. Francka, Regera, Alaina, zo slovenských sklada te ľQv O če náša, Salvu) a Händ lov kon cert. Rozhlas na jradšej nahráva v bratislavskej · Redute a málo vyu žlva iné
or9 any, kt oré s(l č asto pre urč i tý dt·uh
literatúry vhodnejšie - mám na mysli
hlavne pr edba rolm vú a ba rokov1í hudbu. ·
Mám pre d sebou ni eko ľko vašich zah r a nič ných kritík a číta m t u medzi
iným: ... . . manager mal šťasti e, že an gažoval ume lca takejto e urópskei úrov ne .. . ", alebo : ,, .. . dokonalá hra . .. najvyššie majstrovs tvo ... " a podobne. To
znamená, že ste si zo za hraniči a pr iniesli už nemál o vavrinov. Kde všade
s te hrali ?
- Mo je pr vé koncertné t urné s a
uskutačn ilo v ZSSR. Hral som v Mos ~
k ve, Leningrade, Minsku .a Ríne. Potom
nasledovali ND!\, Po ľsko . . J uhoslávia.
NSR, Belgicko, Sv a jčlar sk o, Francúzsko
a Ma ďa rsko.
Aký je postoj k or ganovým koncertom v kos toloch v iných socialistických
kraj inách '!
- J e t o všade bežná p rax a nik sa
na d nimi ne pozas tavu je. Hral som v
kostoloch v Rige, Wroclavi. Tihäni,
D rážrľanoch , Karl Marx-St adt e a iných
mestách. Napokon. o rganové koncer ty v
kostoloch sú bežné aj v ČS R . kde sa
slovensk! o r ganisti o veľa viac umelecky
uplat nia ako na Slovensku.
Aký repert oár pr e fe rujete ?
. - Staviam samozrejme na organovom
die le J. S. Bacha. Jestvu;ie aj veľa ro-

d~

mant lckej organovej literatúry, t u však
tr eba úzkost livo vyb erať, lebo mnoho z
týchto diel, vo svo jej dobe ve ľmi obľú 
be ných, dnes už m áločo povie. Napr oti
tomu je veľa dobrej súčasne j lite.r.at u ry, k torá sa ešte nedostala do povedo mia bežného konzumenta. Takéto cenné
die la nájdeme· aj v pr edbarokovej tvorbe. Snažím sa takúto hudbu zaraďovať
do svo jich progr amov a po;pularizovať
ju. často t o vša·k naráža na nástrojové
ťa žkosti.

Aká je si tuácia v· slovenskej organovej literat úre?
- V pos le dnej dobe vz~a stá počet
diel pre or gan . Niektoré slovenské skladby som uvá dzal aj v za hra ničí a vzbudili
v e ľ ký ohlas u odbornej k r it iky; boli to
najmä die la Hatríka, O čenáša a Salvu.
Mú sa u slmtoč niť aj medzinárodná s klada te ľská s úťaž pri slovénskom orga novom festivale. ktorá by ešte viac podnietila k organovej tvor be a j našich
sk l adate ľo v.

Ktoré národtlé kul l úry m~j ú pod ľa
váš ho názoru najväč š í vplyv na r ozvoj
organového umenia?
- Nemecká a fra-ncúzska. Tie to hudobné ,kultúry sa n ~vyčer p á va ,jú len v
oblasti národnej príslušnosti, ale pôsobia v ce lej sfére or ganového umenia. V týchto hud()bných kultúrach zaujíma organ t r adíciou aj súčasnosťou
potvrde né post ave nie kráľa nástrojov/ V
Nemecku prekonáva už síce o bdobie vt cholu, a le vždy zau jíma osobité mie st o
a ovplyvi1uje aj iné hudobné oblasti.
Vo Francúzsku je stále pryý medzi rovnými, ne izo lv.ie sa .o d ostatného hu~oP.
ného ví voja:J L!8.t>iruje sa -;- od ľudo v ej
pie,!n~eJ až ·pQ' SP.ev vtákov. Cie.-? graľíc~~
a n: adťc.iou je !lám bližš ia nemecká 'organové: kultúr a, ale sú ča sná . t vo-r ba .vo
Fr all.Cúzsk!l d·Os ahuje dnes vrchol m9žno-sti nástroj a (Messiljen ). Kým nemec.kcí organová t vorba· sa .vyžlv,a doteraz
v kont rapu nktických formách a v chorálnej inšpirácii, francúzsk a k ladie väč 
š! dôraz na f are b nosť a z vukovos ť. č im
je našim dnešným skla date ľom aj interpretom bližši a.
Jestvuje podľ a vás ustálený organový
Interpreta čný štýl, ako j e t omu v kla·
vírnej, alebo orchestrá lnej interpretácii a pod ?
- Pri po čúv a n í rôznych interpr étov

Ferenczyho na zjazde KSS

Za socjalistickú hudobnú .výchovu
(Dokončeni e z l. su·.)
merná t vorba ? Jedným z dôvodov bolo zaiste .,vyprá zdňovanie" ideových pozíci! v stra ne už od začiatku šesť 
desiat ych rokov. Do kultúrnej sféry s a pod nálepkou
Hbera!izäcie dos táva t áto t vor ba spo čiatku pomaly, potom stále masove j!;ie a vďak a šiko v~1ej propagá cii zaplav!La v s účasnosti ve ľk ú ča sť nášho spolo čens k~ ho
života.
K oncom päťdesiaty ch a v priebehu šesťd·es i atych rokov n aša spo ločno s ť ;vôbec nebola ideove priJpravená
zvládnuť t aký závažný, s poloc.enský jav, a•k ým je rek ~
·re ácia a oddych pracujúceho č loveka. Existovali slce
izolovené teoret ické úvahy, ale ďalej sa nedoš lo. Prax
išla s vojou cestou živelne ďal ej, a tak popri kvalitných
dielaoh !(lo.pulär.ry_ej hudby sa čo r.az viac z javu jú skladby
:nrzke j úrovne. Casom t áto hudba získava početnú pr·e vahu a keďže zisk<Jia .značnú podporu ov m asovo-komunókačný ch prostt·iedkoch, stala sa vážnym spoločen
ským p~:oblémom. J e to čudný jav v dej inách kultúry:
prejavom nf2ikej odbornos ti sklad ateľskej a interpretačnej s a dostáva .r ozsiahla !PUblicit,a v spolo če n skom
živote socialistického št átu. Ak je te nto jav pre súča sný kaplbal:lzmu s nle č!m bežným, p1·etože vyviera
z liberalistického trhového či niteľa, ktorý život t ejto
spoločensk~j sústavy ovláda, potom t~m -istý jav v soc ia-lizme nie je v súla de so zák ladmi m arxistkkej lmltúrnej politiky. Veď ako ináč sa moderná socialis tická
~ločnosť môže chrá.nif pred nepod.árkami, n~ ž zvyiova-n ún ·a ktivity ;verejnosti, k torá požadovaním k vaLit ných produktov stavia prirodzenú ht·ädzu nízkej kvalite. A!kä je hrádza pr.d huclobným bt•akom? Je Imúnna
WlČi hudobným pahodnotám? Nemožno povedať jednoznačne áno; v Č@skoslo.venskej socia.Jistlckej republike
·sa. ž iaľ, veľa zameškelo. Trend vývoja našej hudobnej
kult1lry za posledné !POlsto ročie smeroval k upevneniu
a s kvalitneniu pro fe sďon átneho umenia a tu sme aj
dosiahli mimoriadne, neraz a j medzinárodne uznávané
výsledky. Ale ne. hudobnú alebo e-stetiokú výohovu ns
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školách sa .z.abudJo. Dnes všetci svorne lament ujeme
nad nedost atka mi v tomt o smere, a to t ým viac, že
vid!me. ako nás n aši susedia v Sovie tskom zvä ze, NDR,
Maďa r slťej ľudov-e j' r epublike, ale aj inde dobehli a
predbehli. VJdi sa m l, že sme žili a s t ále ešte žijeme
vo v·elikášskych a samoľúbych predstavách v sebadôve .re v naše hudobné trad1cie, známu hudobnosť nášho
ľudu, našu hudobnú suve renitu, ktorá plat í do istej
miery pr e oblasť profes!onálr..eho umenia, ale nie je
namiest e .poki aľ ide o hudohný amate rizmus. Jeho slabiny .v id ie ť na;jmä, u mládeže. kde nedostatok imunity
vo či bezcenne j hudbe domácej , a le l za hrani č ne j je
21rejmý. Tu sa skonzumuje všet ko, čo sa predlfl adá.
Kvalitný šansón s polu s br a kom. Dobrá pe sn i čka a le bo
ta nečná skladba zát•ove ň s odporným gýčo m. Tá to zmes
dobrého i zlého, tent-o prúd hudobných pahodnôt , medzi ktorým i ná jdeme sem-t am zlaté zrnko nás dnes
sprevádza všade od mies tneho rozhlasu céz obchod ný dom, železničnú st anicu, kino, až po kavi ar e ň . Niko mu z nás nejde o e liminova nie t vor by p.iesni na každý
deň . Nikto nechce vyl(Jčiť t ento žáner :oo živo ta našej
m ládeže. Naopak, ide o skvalitnenie, je-h o pozdvihnutie
na vy.s okú umele ckú úroveň . V článkoch a r e lúc!ách
.našich m as.ových médii zjavuj ú sa t akmer denne roz ~
manité rozhovory s hudobnými hviezdami pL·evažne pochybnej u meleckej pores ti. Dočítam e sa tam o bicepsoch, jedálnom lístku. autách, !\)Soch, atď. Je dno
s druhým vytvára to, čo sociol ógovia vhodne n azvali
;,posväcova nie podpl'iemer nosti". Ke by mládež hľa d ala
s voje vzory le n na takej úrovni, potom by to bolo
smutné. Mali by sme preto urobiť všetko, aby mlad!
ľud ia poznali nielf! n hudobné hodnoty profesionáh1ej
úrovne, a J.e aby Sl:l ich nau čili vá žiť a c eniť . Nie j e možné, aby mládež videla vr cho l t vorive.J scho,pnosti v skladbách, ktorých hod.nota je podpriem erná. Nemožno tvr ~
diť, že by naša mládež n ev'edela ocenlť mimoriadny
prejav ľudských schopnosti. Ak však n ie je ľahosta jn á
k po cLpr.i,em err~ým hudobným prejavom, potom je tu

organovej hudby z rôznych krajín môžem po veda ť, že ešt e neexistuje, čo je
svo jím spôsobom istá výhoda.· le bo da va interpretovi viac slobody v uplat ne•
ní s vojej vlastnej tvorivej fantázie. Kaž dý organis ta. ~Pr a v d a, mus í ma ť celkovú
koncepciu diela vopred podrobne pre myslenú, a však pr i vlast nej re alizácii
hrá rozhod ujúcu úlohu vef·a faktorov,
kt oré v ko n e čnom výsle dku ovplyv nia
in terpre tačný výsledok. V prvom rade
nástro j - k aždý j e iný, má iné far ebno-kombinačné moznosti, rozdiely v
konštrukcii, veľkosti. Pri or gane je ne opa.ko va t·e ľ ný práve moment registrá.cie,
"kde si v rámci urči tého štýlu môže organista up latn iť fantáziu. Potom je t u
akustika priestoru. J e naj ro2lhodu júcejšim fak torom - t ak pre vo ľbu t empa
ako aj registrácie.
Váš názor na int erpretáciu starej
h udby, menovite Bacha . . .
- Prešla za posledné des aťročia ve ľ 
kým vývo;jom. Týka sa to hlavne otázky tem,p, ar t ikulácie, frázovania. agogiky i re gis trácie. Kým napriklad bra
Alber ta Schweizer a vyzn aču je sa pomalými t empami, j e ve ľa súča sných o r~
. ganistov, ktor! t empá preh áňaj ú na
úkor zrozum i teľnosti a celkovej výstavby. Myslím si, že Bachove aUegro je
vždy rovnaké, bez ohľadu na t o, č i ho
h rá flauta, orchester alebo organ. Organ .ie taký istý hudobný nástroj ako
každý iný a zák(pdné pravidlá interpretácie tplatia p re ň rovnako ako pre všetky nástroje. Zavrhu,jem a ka demi čno s ť;
v organovom diele J. S. Bacha, najmä
v jeho fa ntázi.ach a toccatach je dosť
miesta pre uplatnenie t vor ivej fantázie
interpreta a netreba ju preto nasilu
uplati\ovať t am, kde nemá miest o a kde
n arúša štýl skladate ľ a.
Možno už h ovo riť o slovenskom or·
ganovom interpretačnom štýle?
- Poveda l by som, že sa buduj e je o v,plyvnený h lavne nemeckým a čes 
kým št ýlom. V€ ľmi správne spá,ia technic kú d oko n alo sť s citovým prejavom
s lovanského r azenia.
Teda - aj keď sa ešt e nedá h ovor iť
o vyhranenom štýle, j e tu už značný
prinos slovenskej organovej školy a j e
na ďa l ších generáciách slovenskych or ganist ov, aby začaté dielo ď alej úspešne
rozvíjali. Zhová ral sa : Roman Skrepek

niekde zäv.a žná chyba. A' vieme dobre kde. Nezodp<l""
vednými. nevedeckými zásahmi u trpela hudobná a este.
tická ;výchova mläd·e že v školách ohrovs ké škody. Ne·
docene n!m jej výz namu pr e stvám en ie cit:ov&h,, fantazijného sveta mLade j generácie utvor il sa voľný prie s ~
tor pre hudobné ps eud-ohodnot y a moznosti hypnotické•
ho pôsobenia na otvorenú, zážitkove nepr.Lpravenú, ne·
skúsenú my seľ mládeže.
M ôj diskusný prispevok vyúsťuj e do n ázoru, že hu-dobným pahodnotíirn a ich šíreniu sa dá čeliť len
č iastočne adminis trat ívnymi metódami, iha a kt!vnou
spoluúčasťou hudobných :poslucháčov možn o w !zit spo l o č e n ský .význam týcht o bezcenných prod'Ukto v, k toré
v súčas nom živote m ládeže, ba I dospelých si svojou
žive lnosťou nehatene získali pole pôsobJ1osti.
ech t eda obra c~ame veci ako chceme, vychádza nám
z te.i Lo s it uácie jediné rozm:nné r iešepie : k vl\litná,
metodicky dobr e premyslená rozslaq la hudobná yýchova našej ml á de ~e i širokej vere jnosti akq , priL·qdze,m\
a bezp ečná imunita proti druhon dým a 'treťoradý m hu dobným hod notám a·k éhokoJ'vek druhu.
z väz Sloven.s kých . 3kla dateľO.V si uvedO~lUje se všet•
kou zodpovednostou t ento ~robl ém. Berie ' 1111 seba váhu zodpoveduost i za' pr olil -n::;še.i ,:populô.rnej pďes
::e, ta~ečnej a zábavne j hudby, ktorú pr oduku jú jeho
clenov1a. Prekonali sme názory, k oré !Prisudzoval! Zväzu sl-ove nských skla d-ateľov star>Ostlivosť len o vážne
hudobné žánre. Sú čas ný s tav v,e cí n ás ·n úti venovať
oblasti populárne j hudby viac pozornosti ako dot eraz
a vyvinúť všetko úsilie pre presadzovanie náročných
ideovo-umeleckých kritérií na t ento druh hudby 1-Uoorý
sa stáva spu tnikom nášho každodenn~ho .ž.lvota. ·
p reto ~ové ~tanovy ~v~ z u slovenských skladateľov
ráta ju s Jednou Jedmou skladeteľsko u sekciou
zdr užujúcou pL·äve tak autorov opier, sym.fónit ~ ka·n~
tát, ·ako .aj práce sldadnteľov iJ:'li>PUlárnych n!-e.sní a tanečn ých s kladieb i aut orov zälm•mej hudhy. Chceme
tým uká zať, že s! vližime rovnal':o pôv9dcu kvalitnej
opery, ako aut ora vydar enej p cst'l ičky na každý d~ ň .
Pút avý hudohný šansón je ner az ca nn~> jší akc- zlá S\'111fonlcká skladba. Ostáv-a vš11'k ro:taťahla obl• t hudobného k~~mu " .:u1jšir šo_m slo·'~ f:my• lfl M0ii!1tJ9t l vplývať
naň nas1m zvazom zu len ci •Jsto~né T!ito otdzka sl
preto zasluhuje pozorno~;ť c~l•j s pll'loi!nost :, nielen
strany, ale l školskej správy k•Jltúrno-osvetového riadenia, činit eľov masových komunikácii, ako i ľudove j
správy.
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morného orchestra Zrkadlová
sieií svojou kapacitou a ai{Ustickými podmienkami už nedostačuje . Ináč však m ôžeme
byť s poko jní - i hnil, že sme
sa pred maďarskými ho sťami
prezentovali ta·kýrnto, i v meclzinárod,nom mer!tku skvelým
podujat!m:
-~k-

l

prlvale orchestrálneho zvuku.
Pt·ipravil tak zážitok, n a k t orý
budeme ešte d lho spomínaL
VLADO čl:žiK
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BIIS HJ67 onv'Jtali sme v Bra -

V apríli t. r. nahrával zasl. umelec Ladislav Slová lc
v Prahe Kalabisov Koncert pre orchester. Na snímke
V. K al.ab is ( vľav o ) a Ladislav Sloválc nad partit r1rou
diela.
Snímka: J. Dezort

ln1TenČI'Já

dramaturgia
.,

Pri prílež·itosti n e dožitých
flO. narodenín národného umelca Mikuláša Schneidra-Trnavského vystúpila v SF v rámci
d vojice abonent ných koncertov
22. a 23. aprlla národná umelk yňa Mária Kišoiíová-Hubová
s ukážkami z pie sňovej tvorby
tohťo autora. Tretia pieseň z
cyklu Slzy a úsmevy Vesper
Dominicae (na text Jäna Krask u) má s kôr meditatívno-epický charakter a je zmamenitým
hudohným pr episom literárne j
predlohy. Umožn<ila tnterpretl<e
1·o zvinúť na pomerne
malej,
sústredenej ploche s pre ňu
prl značným majstrovstvom pôsobivé prot ipostaven ie spevnej
lyriky vo či jadrnejš·iemu re citatívu a meditatívnemu chor álu. Š ťastný m dramaturgic k ým krokom boJ.o zaradenie
Schneidr ovej veľmi m álo znám e j piesne Nad kolískou (Mar tin Rázus)' op. 36, . ktorá sa
s vojím štýlom zo sldadate ľo 
rvej t vorby rpomerne dos ť vymyká. Zaujme svojou fo r movou vyvá:benosťou, h armonic kou vyna·lieza vosťou, podmani •vosťo u vý·r a zu. v ktorých na ch á dzame vplyvy Debussyho,
Richarda Straussa i R. Wagnera. Na,p.riek týmto momentom
zachováva si však Schne-ider
v t omt·o di,e le o.r iginalitu v
nezávislost>! s pevného hlasu,
ktorý sa svojím m elodickým
padandom vznáša nad harmon ický pohyblivým k lavírnym
p artom. Na 2:áve-r si speváčka
vybrala zn áme Ruži čky - op.
35, č. 8 zo Schneidrove;j zbierky Zo srdca, o ktorých zľu
dovenie sa zaslúžil a p lnou
mierou.
I keď po s tránke technick ých nárokov na s peváka nepredstavujú tieto piesn e vrchol Schneidrovej tvorby ('niet
v .nich v-eľmi exponovaných výšok), mahli sme obdiv<lv.ať z
úro vne ich podania vy.sokú
kultúru h lasu. svieži prejav,
h lbo1<:ý e mociálny !pOnor a citlivé odlíšenie meniacich sa
ná ladových odtieňov.
Príznačnou črtou tohto konCer tu bola príkladná dramat urgická vyna liezavosť , ktorej
t ienistou ·stránk·o u bol však
f.akt, že ju d<lsta točne n evyv,a žoval · aj záujem obecenstva.
Azda po p rvýkrát v dejinách
Slovenskej filharmónie odznel
Koncert pre sl áč ikové kvartet11 a orchester (autor: Bohuslav Martinu) v ,podaní Slovenského kvarteta (zas!. u melec Aladár Móži, Alojz Nemec,
Milan Teleoký a
František
Tannenberger). Fantazijne boh atá, formov.e pevne uchopená
skladba p.o skytla týmto štyrom
ihudobn~kom dostatočne široký
p riest<lr pre rozohranie tých
najlepších kvalít ich majstrovstv.a: vrúcny prejav, zdravý
optimizmus,
šťavnatý
zvuk.
dravý temperament a ni·e v
.p osled·nom rade i spoJ'.ahlivá
s úhra a intonácia.
A:k v prvej polovici koncertu musel sa zasl. umelec Ladi slav Slovä:k 'Uiplatňovať pre d<lvšetkým ako
sprevád zač,
IPľi·č om sa automaticky p rispôsoboval koncepcii koncertujúcielt umelcov a nemal tak do statok príle.žitostí k zapojeni u
svojej individuality, IX. symf ónia Es dur op. 70 Dmitrija
šostakoviča odhalila bohatstvo
jeho tvor iv~ j invencie a zaan gažovanosti. Na r ozdiel od
ost atných
šo stakovičových
symfónH je toto dielo vo výraze str učnejšie. a tak jeho
Cčinok nemQ~·no op ierať iba o

v e ľkorys.ú konce.pciu so sJrokými plochami, ale neraz tre·ba pri interpretácii vychutnávať čaro detailov, čo pochopiteľne vyžaduje zvýšený dôraz
na precízne vypracovanie partitúry, na krásu farie b a na
zvukovú vyrovnanosť jed notlivých skupín. na j adrnosť rytmu (scherzôzne miest a). Slovákov.a koncepcia !Priam sršala vtipom, šat,mom, boh at ou
optimistickou fantáz-iou a účin 
ným prot ipostavenim nálad ových kontrastov.
- žk-

Pocta
Bar~ókowl
V r ámci bartókovsl<ýcb dn! "
usporiad al Zväz s lovenských
skladateľ ov 18. ap r íla v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca koncert zo sucasnej
maďarskej
hudby. Podu jatie
mal o dobrú u me leckú úr oveň
a dramaturgicky až na jednu
výn imku čerpa lo z tvorby Bélu
Ba rtóka.
Škod a, že zmluvné záväzky
nedovo lili Petrovi TDpe.r czerovi venovať viac času na prípr avu ná ročnej Klavírnej Sonáty z r . 1926 od Bélu Bartóka. Musel hrať z nôt. čo mu
zväzov alo ruky pri dosiahnuti
tej suv.ex·e ni ty výrazu a tech niky, aké s me uňho právom
obdivovali a vyzdv·ihov·ali pri
podani Brahmsa či P t·okofieva.
Nemožno však tomu to m ladé mu umelcov.J upr i eť m imoriad nu pohotovosť, nezlyhávajúcu
energiu. znamenité techni cké
vypracova.nie tohto mimoriadne náročného diela. ·
V podani Slovenského kvarteta (zas!. u melec A. Móži. A.
Nemec, M. Telecký, F. Tan nenberger) odznelo IV. sláčikové
kvarte to Bélu Bartóka. Svojím
sústredeným, muzikálnym. vysoko kultivovaným a emocion á lne presv·edčivým výk onom
potvrdil t en to ensemble, že
právom patrf medzi špičkové
súbory tohto dru hu.
Celú druh ú polovicu progra mu vyplnil vžd y , spo-ľah livý.
vynikajúci Slovenský komorný
orchester na Č·e le s o zas!.
umelcom B. Warchalom. Na
nedávnom zájazde v Budapešti
jeho tri umf pred tamo jším
obecenstvom inšpiroval maďarského skl adateľa Tibora Šáraiho k n apísa.n Ju novej, pôvodnej skladby p re t·akéto obsadenie, ktor ú venova l súboru
k 10. vý.ročiu jeho ex•i stencie.
Skl,a dby s názvom Hudba pre
45 strún sa ensemble ujal so
zaujaUm a s preňho .priz načno u
dôkladnosťou pristú:pil k
jej
náštudovaniu. Výsledky štúdia
pre-dviedli práve na tomto koncex.te za osobnej úč.asti autora, zástupcov maď·arského Zväzu skladateľov a Mi nisterstva
kultúry. Šárai kladie na t echniokú úroveň súboru nie práve na j ľahšie úlohy, využíva
veľ·ký dynamický rozsah k budovaniu skvelého a napätého
dynamického
O·b lúku.
Jeho
pregnantný rytmus ťa ží z bohatstva maďarského folk lóru,
čím prJpom!na drsnosť a bezprostrednosť
Bartókovej hudobnej reči.
Na záver odznelo v podan!
SKO Bartókovo Dive rtimento
1 pre sláčikoVý orchester. Prl
jeho pod aní dominoval radost! ný optimi~mus, zn amenité
techn ické majstrovstvo, zvuková homogénnosť, dravý spád,
ktotý ch arak ter izu je interpre tačný štýl tohto ensemblu.
Jed iným nedostatkom podujatia bola s kutočnosť, že pre
zvukovú sýtosť a hutnosť ko ~

l
l
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Jaromír Nobejl patrí m edzi
dirigentQV, ktor! nastúpili svoju umeleckú dráhu po d~·uhej
svetovej vojne. Najprv pôsobil ako dirigent a zbormajster
Armádneho umeleckého súbo. ru V. Nejedlého. s k torým bol
o. i. na zájazdoch v Maďar 
sku, Poľsku, Číne a ZSSR, pot om ako dirigent Filmového
symfonického orchestra a od
roku 1960 vo funkcii r iadit e ľa
a pr vého dirigenta Moravskej
fil harmónie v Olom ou ci. Na če
le sv·o;jho orchestra, či ako
hosťujúci d ir igent vystúpil v
Poľsku
ZSSR, Bulharsku, Ru~ mu nsk~. NDR, NSR, Švédsku,
Holandsku Juhoslávii, Taliansku a v J{anade. J.aromír No h ej! neváha zara di ť do s vojho
repertoáru popri o sve dčených
d ielach svetových klasikov i
hodnotné diela sú časné. Spomeňm e n apríklad pr.edvedenie
protivojnovej s kl adby Guernica
kanad s kého skladat eľa Clermonta Pépina, úspešné predve denie
symfonickej
skladby
Slávy Vorlovej Bhukhar v Nemecku. alebo vlaňajšie naštu dovanie Serenády Iš u Krejčí
ho s orches trom montrealského konzervatória.
Dirigent Nohejl predviedol
s Moravskou filharmóniou už
celý rad premiér českých
s k ladieb v Olomouci, Prahe, na
prehliadkach
a
k oncertoch
Zväzu
českých
sklada~eľov.
Vlani to boli napriklad d va
koncerty - Flosmanov ťlau to 
vý a Železného v iolo nče lo vý.
Ďal š ím jeho medzinárodným
úspechom ko ncom mar ca bol
koncet·t čes kej h udby v Remschelde, nu kotr om zaznela poJ pri Vranického predohre C du r
Dvoi·ákova 7. sym fó nla, hus-

t is'ave o'pät prvý český orc!1eswr n a d vo.;ici koncertov
SF 29. a 30. apríla ,pod takt ovkou Václava Neumanna. Tak
ako pred štyrmi rokmi, i toto
vystúpenie stalo sa hos ťu jú
cej českej filharmónii príležitosťou k uveden iu rýdzo čes 
kého progr.amu, v t omt·o prípade zrejme pre bežného pos lu cháča nie vel'mi a tr aktívn·eho,
o č om svedči l a aj samotná
návštevnosť týchto podujatí,
ktorá nedosahovala an i štandard.
Turné t<lhto telesa sa uskuto čn il o
pri priležitostí osláv
75. výročia jeho existencie.
Václav Neumann je typom
plnokrvného dir igen t a s dominantou prirodzenej m u zikality,
so sklonom k bu dov·aniu vo
veľ koi·yso chápaných plochách
v sýtom, miestami azda ú
.pl'ihuťnom zvuku. Ale i napriek tomu sú Ne umannove
gestá pomer n e
ekonomické,
uhľadené. e legantné.
Akos i ú plne automaticky vyu žívame každé vystúpenie CF
k tomu, aby sme postavili vedľa seba jej ú roveň s možnosťami
Slove nskej Ci lharmónie.
český orchester má neodškriepite l'ný primát v o vyrovnanost i a j ed no tnos Li všetkých skupín - tak sláč ikov ako dychov. , Samotné sláč iky sú v
celkovom zvuku voč i SF jed notnejšie, azda me11e j svietJ vé, a le · m äk šie, zamat ovejšie a
scho,pnejšie vä čšej difer enciác.;i e. Azda i preto má ich
spevná lín ia iný v~í ra zo vý dosah. Najciteľne;jší rozdiel v
ľový kon ceľt s ú časného čes 
kva:ite je 1Sal\ u skup iny dykého s k la dateľ a Aloisa Hábu,
chových nástrojov, tak plektoréh o sólový part za spriechových ako drevených a ich
vodu orchest r a mesta Re)TI jedinečná
p ris pôsob ivo s ť
k
schcide, n a ktorom zaznela pozvu kovej Intenzite slácikov.
i tlesk publika patril po d ľa slov
Mnohé m iesta u pultov týchkr itiky d ielu sa motnému i je to nástrojov sú obsadené praho . interpretom: brilancii. jasvými majstrami. vynikajú cimi
n osti tónu a o č arujúcej kant isólistami. Nes mieme, .pravda,
léne huslistu, mimoriadnemu
zabúd a ť na skutočnosť, že v
výkonu orchestra a hlavne dikvalite inštrume nt ov tento orri genlovi, ktorý vedel vyu;!iť
chester vysoko vedie pred na· všetky jeho k vality. Slovarili
šim !
kritikov .. d irig ent par excelPanychída pre veľl<ý orcheslence, kto ľ.Ý minimálnymi proter od Jifího Pauera ie vcelku
stri edkami dosahu je maximá lšťast n ý m využitim zásad dva ny výkon orch estra . . . dokon ás ťtô novej
techniky.
Dielo
na le ohybnou l'avou rukou celcharakterizuje s úst redený výkom nezávislou na pr ~ve ,i. udáraz, účin nú výstavbu dynamicva nástupy, opravdu operukej formy, zru čné vyu žívanie
je . . ."
ms
zvukových a fa rebných možnost! celého orchestra i ná strojov sólovo exponovaných .
Tre ba priznať. že znam eni t ý
Beue~ncia
úč i nok. kt·orý toto di elo na posluchäčoch zanecha lo, prameni l
z v el'kej časti i zásluhou ši.
_ ..Q!I. •
rokého spek t ra t ohto jed ineč ného orchestra. I keď je zá V roku 1771 zomr el v Prahe
kla dná atmosféra diela, ako už
sotva štyridsaťročný slávny orzo s amotného názvu plynie,
ganista a skladatel' Frant. X ap ochmúrna, tragická, využíva __ XS:L6.L"i.J>i,_po.zo~Uiho.dn.ý. zjav vo
Pauer k ji!j vyjaafeniú ool'iá.tu ..
vývoji č eskej hudby. Vo svojej
mladosti poznamenaný
ešte
pal etu nápadov či motiv ick ých
alebo in štru mentač ných. Veľ vplyvom pozdného baroka, ne mi zaujímavo rozriešil · záver,
skôr vo s voje;j hudobnej reči
ktorý nevyznieva ako m onuzanecháva patetický ·a mnohomentá lny tit anský vzd'Or s boh lasný sloh · a svojou · hudbou
hatým využitím orchestra apapredznamenáva už ra ný český
rátu ; sk la dateľ sa rozhodol
k lasicizmus.
práve pre opačný postup. PoDr. Jarom~rovi Kloboukovi,
užíva iba kombinácie n iekol'zbormajstrovi p lzenského žen kých sólových nástrojov. ktos ké ho akademického
zboru
ré v jedinečnom d iminuer.Jde
vď.ač!me za to, že s amatérdo morenda vy~vá ra ;jú akús i
skymi · silami v plzenskom Komot'nom divad le, inscenova l
kor unu celého diela..
Záve reč ná
VI.
symfónia
Luridi scholares (Pobledlí žáč D .dur op. 58 od Antonína Dvokové) a Er.a t unum cantor barák a nepa t rí práve k najhranus (Byl jest' jednou dobrý
nejším au t orovým die lam. Bokantor) - obidve :v českom
hatstvom invencie, nástojči preklade. Klobo\lk m á. v t omto
vosťou hudobne j reči na jedžánri už bohaté· skúsenosti,
nej, ale i optimistickým jasom
neraz uvádzal v Pl;!ni napr.
a zdravou sebaistotou na straKfičkovu detskú operu Ogari,
ne druhej, je to u ž dielo vy- . ktorá by . ináč . (ro.vnako ako
zreté, ktoré si dodnes podmaopery Brixiho) pomaly zapad la
ň uje poslu cháčov. Neumannodo zabudt:tut ia. Klobouk sa pri
va koncepcia diela zamerala sa
našt udovaní , Brixiho ,s1pevohier
práve na vyzdvihnutie čŕt str : opier al _o dve ._~ inteligentné
hu júce.i vitality. energického . k oncet'tne s.pevacky: · sopra eiánt.. a mužne j lyriky.
·
nistku
Bo žen u
Klobou kovú
(sp ievala l. žiaka v . p~.vcj hre
Brati slavskému publiku dobre známy če lis ta J osef Ch uch• a študenta v ·druhe:! hre) a LIro vystúpil s Č F ako sólis ta v
du Kotnai.terovú · (vytvorila poKon certe pre violončelo a orstavu 2. žiaka a v ď.alšei hre
chester od Bohuslava Martiú lohu podučite l'a). I ch neveľ mi. Hral ho s pravým muzi ké. ale čisté komorné hlasy
kantským zanie tením, s brivyhovovali štýlu Brixiho hudby.
la ntnou technikou, ktorá svoTroch'u výrazovo tvr dš í bol
jou suverenitou brala pos lubarytonista .T ar. Kantor ako
c háčom dvch. Disponova l plPr.aeceptor a Cantor. presaným. hu tn vm Vmo m , k t orý nedzova! sa však jadrným hla poľa v oval , {la .. i_nten~it!l a!J,i. ~... .. . _s.ov.ým. mate.riälom. Režisé·r Di-
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vadia J. I<. Tyla svojimi re• .
zlj nými nápadmi . a návt:hotn
jednoduchej scény a kostymov
prispel k srdečne,;
odozve
o boch
dramat ických
postá v
u
obecens tva.
Orchestt·álnu
zložku tvori l a matéťsky oľ
chester
Závodného
klubu'
energetikov, k to t·ý pripravil diri gent s pol'ahlivo v obidvoch
malých ope.rách, i v úv~de
prednesenej Brixiho symfonti
D dur. aj keď, prirodzene, vý •
kon orchestra nebol vždy cel•
kom ideálny .. Dramaturgicky
zaujlm.av·ý a v,z äcny v,ečer prijalo obecenstvo pri prem iére
19. 4. t . r. v eľmi srdečn e.
Dr. A. š peldi

Tee'h nilt.
k.oo~t·to•'al .
Verejným koncertom spe.o
váckeho zbor u TEOHNIK, no•
s it eľa vyznamenania "Za vyni oo~
kajúcu prácu" 24. apríla 197:1!
v konc ertnej sieni Slovenskej
f ilharmónie_ vyv r choli~í ?slavy
jeho 15. vyrocJa zalozem a. Vo
vypredane; Redute pr.ipravil
zbor TECHNIK milovníkom a
obdivovateľom •V okálne j tvorby
umelecký zážitok. Od prvého
vstupu na koncertné p ódiu m až
po zav.e r vystúpenia v ďačné
obecenstvo potleskom odmeiíovalo spevákov zboru TECHNIK a dirigenta Vladimíra
Slujku za t en to výkon.
Program jubilejného koncer•
tu uviedol TECHNIK oslavným
zborom toho ro čn ého jubil anta
M. Schneidra-Trnavského Hoj
vlasť moja. ktorý vyznel veľ 
mi impozantne nielen vďaka
monumentálnemu pátosu pred vedenia, v ktorom dominovala
celebrácia a vznešenosť v 1po~
dan!, ale i vďaka 1pre naš e zbo •
ry n ezvyklému, no veľmi pô ~
sobivému r ozostaveniu s pevákov po celom pódiu, čím sa
dosiahol maximálny v izuálny
i akustický účinok. V prve;i
čas ti koncertu
odzneli ďa lej
Mozar tove, ?IUolliho, Leviho,
Zimmerove, Moyzesove, Dvoi'ákove a Mikulove die l.a v podaní miešaného zboru. Veľ·kým
prekvapením večera v prve j
polovici programu bolo vystú m adrigalistov
zboru
penie
TECHNIK, k torí sa predstavi li
s·o s kladbami Jannequina a Ar~
cad elta.
V druhe j časti programu
l zbor , TECHN)K .. pr~dni.e$ol
s kladby pochádzajúce z boha tej klenot nice ľudového ume nia. V t omto :Cánri presvedčil,
, že m u patrí .iedno z p·rvých
i miest m edzi amatérskymi zbo rovými telesami na Slovensku.
Svo jím výkonom pre ukázal hl boký a vrúcny vzťah k zborovému prednesu l'udovei piesne.
fi. to ni elen slovenskeJ, ale i
českej, ruskej a make dónskej.
V te;jto čas ti koncertu u vied ll
s pev<lci zboru TECHNIK sk l ad ~
by
Fr ancisciho, Mol<ranjaca,
česnokova, Mikulu a Ferenczyho.
Zd á sa, že TECHNII{ v interpretácii skla dieb je veden ý
ku jwmornejšiemu ladeniu a
chápaniu di~!, k lyri zmu v prejave, i k eď táto jemnosť v harm ónii a m elodike n e vylučuje
súč asnú
monumen t alitu (čo
dokázal zbor v niektorých
skladbách bohat stvom svojho
hlasového fondu a rnohutnQsťou gradácie). Zmi eň uj eme sa
o tom nie preto. že by t akýto
prístup
š kodil umeleckému
dojmu skladieb s kôr na opak, často ten to dojem umocnil, ale preto. že u amatér·
skych zborov S'8 s týmto cháPaním stre távame len zrieď ·
ka. Sve d čí skôr o vysokej mut.ikalite umeleckého vedenia
zboru a o snahe priv iesť zbor
ku skuto čn e p recítenému muzicírova niu, založenému na do ~
k on alosti vo využívaní far eb·
nej a vý•razovej sily melodiky,
harmonickej vyváženost i fo r my, na s úzvuku h lasov, čisto
te intonácie.
V druhej čas ti proQramu
vel'ký zážitok pripravil ženský
zbor pr·e cízne predvedenými
s kladbami ZelJenku a Zemanovského. Ukázal sa na vvške
v intonačn e j ľahkosti; úp~im
nostl a nežnosti prejavu a nel všednej so norite jedno tlivých
l hlasov. Ani mužský zbor SV<l•
j jím výkonom v ničom neza·
, ost al. J a náčkov u Lli s ku oprav•
cl ivú podal kultivova ne, ľúbez ~
. ne a č i sto, s ve ľkým dynamickým rozpätím. V Skalovsli ého
1 Makedónske;j
humore s~e
sl
l ftlu žský zbor r ozospieval ce lý
svoj hlasový potenciál v boha te j dynamickej škále a až
J lu ukázal svoj s.kutočný široký
, výrazový r egister. ci t pre doJ kon alý r,ylmu s, pre účinnosť,
ale i pre mieru.
(pv)
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h lasovú funkciu - a· potom by- mueel každý
odborník pore.rať na jeho ďalši vývoj s obavami. Na poslednom koncerte bpl však Pronov .výkoh aspoň o u·.Jedu lepši, a tak by v
ňom, prd dobrom veden!, mohla naša zábavná
hudba získať speváka . tomjoliesovského ty:pu.
Výkon Vladky 'Prachafovej na finálovom k{)ncerte patril med:~:l n ajpríjemnejšie pr~k,v,ape 
nl a. Speváčka. ktorej hlas i štýl, ktorý rladvä:~:uje na tradiciu zač.attí kedysi Evou Olrherovou ('a ·azda· ešte · ·skôr V lastou~ Prúchovo u}
a ktorý dnes nie je plnohodnotne mladými
speváčkami reprezent<>vaný, je už dobre známa. Prachafovej zatiaľ chýba nepocl'lybne ;.edno: umenie. nadviazať kontakt s publikom, čo
p·räve pri tomto štýle,' f·a~·be hlasu i ťypu pit:!Sni nie je najľahšie. Ak však od toho odhliadneme, !POtom jej výkon bol po mnohých strán Po 11ajrôz·nejších talentových súťažiach, ktokach najzrelš! a najvyvážene,jší. Hl.ay.ne por ých sa u nás usporadúva ročne na desiatky
malšiu pi eseň Ako lúka v lete zaspievala vý'11 c: l<tQľýCh · rnajú niektoré úzko lokálny, Iné
borne (najlepšie práve na súťažnom ve~et'e ).
zasa celoštátny · dosah. agéntú ra Pragokoncert
U Jii'ího Korna sa šťastným s.pôsobom Spája
pt iš l;; . tohto roku s dobrou myšlienkou: uspofyziognómia s hlasovými prostriedkami. Je to
.r iadaf' festival, k torý by 'bol akýmsi tp restupideálny buťfo-tenor zábavri•ej hudby ~ "guný m most!kom · tých najnadanejšich k · profemovým obliča ;jom" (ako to ktosi trefn e pos ionalizmu i .reprezentáciu pri zahraničných
vedal) a s rovnako deformovateľným. nazálv y~túpen i ach . Druhým aspektom festiv!ilu, ktonym h lasom. Vo svojom prejave jasne vycháry mii názov Intertalent - Mladé hviezdy '71 dza z línie Pav·el Sedláček - Václav Net:kái',
m at<J byť konfrontácia talentovaných spevákov
ide však o trochu ďalej, je celkom bezp ro-zo socialistických krajín a súčasn.e vzájom- s•tred ný, a to mu získava sympatie zo všet'néi informovanosť pracovnikov príslušných
ký.ch st1:án. I náč sa mi Korn už dávno páčil ,
koncertných agentúr,, ktorä, ako vieme, nie ;e
ešte ' ako ,spevák skupiny Rebels. a l v tomto
.na uspoko:iu.iúce:i úrovni.
žánTi sa podieľal na jednom z najväčšl c h
'
úspechov u nás - speváckym výkonom na
. Syn;.patické bolo, · ~·e sa medzi tými, pr·e
al bu Sipko vá · Ruženka. Ak do súťaže InterGott\'lal_dov vyvolenými, jeden druhému ani
tale nt zlóžil pre neho Karel Svoboda takú
tl'ochu nepodobali, že tu boli zastúpené, aby
,.chytľavú" pieseň ako je Yvetta, ktorá všade
som hovoril tradič nou terminológiou, ·rôzne
z!skavaJ,a :najväčší ohlas, potom m at u publi'spevácke odbory a že aj keď nie vo všetkých
ka sarnoz·rejme vyhraté, hoci porota p rvé
p l'ipadoch. za:z.nela tu pomerne osobitá nota.
mi•e sto celkom jednomyseľne a podľa môjho
Najmenej bodov od 1poroty dosbala Elena Lunázoru oprávnene udelila Zdenke Lorencove;j.
kášová, speváčka technicky dobre zvlá dnutého·
Nielen preto, ž·e pesničky. ktoré ona spieval·a
hlasu lyrického zafarbenia a vyššieho typu.
(a zložila) boli h lbšie, ale predovšetkým i pre
Ut·či té ,.manko" má vo výslovnosti, hlavne
jej Interpretačné kvality. J.e j soprán prezrá·rýchlu pesničku nebola schopná plasticky vy dza t1:adičnú šk{)lu, v žánri folk- songu, ktorý
ar tikulovať a okrem t{)ho jej prejav je znač
ne tradic!oná!.ny, ·bez sw~ng·u a výraznejšieho
ona robí, to však vôbec neprekáža. ni\Otpak.
Napokon jedna z najväčšfc h spev áčok toht o
štyl u a frázovania. · Navyše, na finá le sa jej
ty.pu Joan Baezová používa hlas spôsobom celnedarilo, niektoré vysoké tóny jej intonačne
kom bežným hoci v operete, technicky i vo
,,ušli" a jej hla-sová .automatika si z preťaženia
frá21ovaní, a ako vedia byť jej piesne pôsobivé,
niekoľkokrát
vypomohla. vysadením plného
to je známe. Lorenc~JVá .s:pevácky mnoho vie,
h lasu. Jii'i Hromádka sa už pred rokmi blysol
má schopnosť podmaniť s.i puqlikum prinú t iť
v Jihlav·e svojím mimoriadne pekným hlasoho .k pozornosti · azda už i tým ,že sa sprevým materiálom. Jeho lyrkký tenor má mnovád21a (a dosť dobre) sama na gitare. V jej
ho z vlastností hlasov, ktoré sa páčia a sú
speve sa obča s vyskytnú určité neobr.atnosti,
t iež postavené na solídnom technickom záklal<toré skúsené ucho postrehne. a le vcel ku je
de. A predsa jeho prejavu niečo chýba: zdá
Lorencová u ž ' dnes umelkyňou takého význa sa mi až príliš akademický a v U·rčitom <:mere
mu, že by som neváhal s ňou natočiť ho~i LP
i chladný. Azda je to tým, že málo vyu žíva
platňu ( L P platňu, ale s iným repertoárom
pre tenor najatraktívnejšie vysoké polohy nad
u ž urobila s ňou francúzska firma Vogue).
malým g, talde .Jeho spev nemá ani estetickú
Resumé. pokiaľ ide o úroveň našich spevákov.
a ni výrazovú korunu. Kariéra Heleny Vrticho;je jasné: mimot'iadne talenty medz.i !!iledmimi
vej zo Slovenska sa po jej celoštátnom debute
v Jihlave rozvíjala dosť sľubne (v Prahe). ' boli nepochybne š tyri a zástupcovia zahraničných koncertných agentúr sa pochvalne
V .Jihlave i na ·g ramofónových sni:rnk,ach dovyjadrovali o úrovni našich mlad.ých spe vákázala, že by mohla predstavovať v našeJ
kov l o starostlivosti, ktorá sa im ve nu je. Nepop-music určitý nový typ, zjavom l htasom.
treba sa čudovať. medzinárodná •Ď réh liadka
Gottwaldov zase odhalil niektoré je; slabim ladých ta lentov zo socia li stit:kých krajín n7.
ny. že .totiž hlasové prostriedky sú zatiaľ mátúto úroveň nemala. Medzi zahraničnými spelo tvárne a· nedostačujúce a pokiaľ sa ned·rž!
vákmi mimoriadne zjavy neboli. Popri tradi čn e
piesn!, kde sa môže ako osobnost uplatn i ť ,
hlaso\re d obrej Bulha rke Nad'ke Georgievovej
nádej na úspech nemá. Speváčka má vša·k jeda skús·enom Srdanovi Bt·e.!lkovičovi z Juhosl ánu veľ·kil devízu, a · tou je jej nezlyhávajúca
vie sa mi na jviac pá čili v prejave zauiím avý
muzikálnosť; tá by jej pri trochu citHvom a
a textové roviny dobre vystihujúcí Poliak
odbol'nom hlasovom školení musela otvoriť
Waldemar Kocoii, Žanna Goroščeňa ( ZSSH ),
nové, ďalšie ll)erspektívy, tiež u ž preto. že š týdobre hlasovo i pohybovo vyba vená. a j keď
lová stránka jej prejavu je moderná a frázotrochu v tradičnom type piesní. ale na imä
vanie bohaté a rôznorodé. (Pozn. t•ed.: Je padobrý muzikan t a štýlovo na jmoder nejší s.peradoxné. že speváčku na Intertalent nedelevák prehl.iad.ky Péter 1\Iáté z Maďarska . A to
govala slovenská, ate pražská inštitúcia!!). A'k
je z množstva spevákov., ktor!. sa oretlsta vili
· sa jej v Gottwaldove nedarilo, nemení to nič
každý s dvoma piesi1ami . predsa len málo.
na fakte, že je speváčkou veľmi pe·rs.pektívnou. Jii'i Pron je spevák· s trochu tmavš!m, . Možno, že budúci !ntertalent, ktot·ý má byť
v roku 1973, pokroč! v tomt o smere d'alej. 2 e d rsnejším tenorom, ktorému nechýba u~čitá
lal by som si. aby i naša súťaž (s ktorou sme
pt;íťažlivosť a na.pätie. Pri súťaži znel jeho hla s
boli tohto . rokU · spoko,jnl ) bo la boha tšia na i·nprsnato, chýbali mu výšky a intonačne bol
terpretov, kborí by si š týlovo i výrazovo trúcelkov·e pod tónom. To ,s ve dč! o hlasovej infali trochu viac. Skrátka, aby spievali ako
dispozícii, ktorá mohla byť prechodnä. ate
mladé hv iezdy d nešných čias.
ktorá by sa m~hla tiež vyvinúť v chronicky zlú

;Ako spievajú

Ml dé hviezdy

Klára Havlikovä hrá E ugena Suchoňa
Metamorfózy, Baladická suita
Opus 1971
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V

dňoch

9.-11. VI. t.r. za-

sadne v Prahe porota národ-

ného kola medzinárodne j ľoz
hlasovej súťa že mladých hudobníkov CONCERTINO PRAGA
1971, ktorá posúd·i výkony 22
hráčov . na dych{)vé nástro je a
najlepšieh navrhne na postup
do medzinárodného kola. ktor é
bude v Prahe v polovici sep tembra t. r. Záujem o túto s úťaž ie mimoriadne veľký doter az sa prihlásilo viac než
60 účastnikov z Bu l harsk~. ;Japonska, Juhoslávie, . Kan.ady,
NDR, NSR, Nór.s ka. Pol <;ka,
Maďarska, ZSSR a ČSSR . V
dňoch 21. VI.-2. VII. t. r.
bude v Jindi'ichovom tl radci
III. juhočeský festival Concertino Praga. na k t orom sa
predstavia najúspešnejší ldaviristi huslisti a violončelist!
z r. 1970. Z pt•oľesioná ln.vc h
umelcov tu vystúpi Zuuma
Ružičková a Josef Suk (s prednesom sonát pre če mbéll o a
klavlr od J. S. Bacha) a Mi! oš
Sádlo s Františkom Rauchom
na spoločnom recitáli. úč astní
ci fe st ivalu vystúpia tiež · n.a
koncerte v galérii na Hluboké.
V Stokholme C3tebiehajú
od 26 . mája do 16. júna tzv.
let·né s lávnostné hry. Okrem
trad,ičných titulov (Maškar_ný
ples, čarovná fla1!t~. Gav:aher
s ružou a i.) uvtdt pubhkum
aj Händlovu operu Alcina a TI
Pastor Fido.

e
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Nositeľ

Radu práce, laureát štátnej ceny - ta
t r premiéru
v bratislavskom. Parku kultúry a oddychu Pri ·
nesieme o nej •·efel'át v t1udúcom čisle - zatia ~'
aspoň záber na praCO!"lfo clt " íle pred prerniér ott
nečný súbor Ltíčtlica mal 21 . mája

Snimka :

ČST K
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Postupne vychádza jú prvé
!platne slovenského vydavate ľ·
stva O.pus. Právom sme zvedavl. ako sa nováčik vo vydavate ľs~ej rodine u siluje obst á ť v
konkure ncii. Je samozrejmé,, že
51<1 vo svo jej dt·élmaturgii ?,am criava predovšetkým na sl ovenskú hudbu.
Klára Havlíl;ová ·sa vo svo .o
jej i nterpr e ta čn e j tvorbe ho dne zaoberá hud bóu národného
umelca Eugena Slichoň;t. Pla tňa. ktorú dostávélme do rúk,
je venova ná jeho dvom najná ročnejším sólovým· klavír nym
di elam, ktoré obi d ve sú známe
i v orchestrá lne ·i verzii. To
s tavia interpreta pred ne ľa lľ.; ú
úlohu - d okázať, že t ieto d ie la sú schopné ~ i vnta 1 v k lavírnej veáii, · bá, že .'k l:ilv íi·na .
verzia je inou stt·ánkou ich exist·encie, má s v.o ju indiv iduálnu · hodnotu..
popri verzii orchestrálnej.
.
.
,
.,
Najmä Metamorfózy (ktoré sú v orchestrál nej . podobe- ' oveľu zrtäľhej!iié' ·
il hranejšie) vyžadu jú, aby sa klavirista neda l strh núť k napodo b ňovaniu
dirigentských k reácii tejt·o skladby. I<l ära Havlíková nezostala tejto úlohe
n ič d lžná. Enormné technické nároky skladby zvl ád la bez najmenšieho
problému. Jej prístup je skutočne osobný a osobitý. Najmä v lyrických
ča stiach u pl atňuje ve ľ ký zmyse! pr.e klavírny tón a jeho mnohostran nú
nuansovanosť. M noho tvá rnosť úhozc~ a z nej vyplý vajúca farebnosť k la vírneho tónu, výborné formovanie zvuku triezvou a ;premyslenou i!)ed.alizá ciou, bohatá. no navo.nok zdržanlivá, neefektn l:i cmocioná!nor:;ť, to sú znaky
jej prístupu lc su choňovskej lyrike. Dt·amatické akcenty rieši troch u su c h~
šim, prier·a znejším tónom, no nesnaží sa napo dobňov a ním do s iahnuť zvukovú prie bojnosť orchestrálnej verzie, zostáva verná subtilnejšej predstave klavírneho zvuku. T"ým sice dochádz.a k miernemu zoslaben i·u gradácií
v porovnaní s orchestrom (pri skladbe t ak známej v orchestrálnom znení
s a tomut-o porovnáv.alťliu nemôžeme éelkom ubrán iť ), no na druhej strane
dramatické napätie ni jako · nezoslabuje; klavír na verzia tým získava svo je
individuaLizované vy~ne n ie .
To, čo platí o . podan i Metamorfóz,. platí v plnej mie re i o nah1·ávke
Baladicl<ej su ity. Na rozdiel od dramatič nosbi Metamorfóz Havlíková t u
vyzdvihuje baladický t ó n; i zvukové impetuos a zastie ra jemný opar
zvláštne·j m elanchó.líe. Havl!ková sa tu ukazu je n ielen ako technicky suveré nna k lavir.istka, ale IJ)ri sústredenom tpo č úvanl odhaľu:ie i jej citlivú
interpr·etačnú osobnosť, k torá vi e ob!sť úskalie. prameniace z pometme
príbuz.ného i nvenčného zamerania obidvoch s k ladieb

Ferdinand Klínda
Johann Sebastian Bach:
ľokúta a fúga d mol
Partita e mol
Fan täzia a Iúga g mol
Prelúdium a fúga D dur
Opus 1971
Pnl d stavova ť dr. Fet·dinanda
Klindu je zbytoč né . Popredný
slove nský organista svetovej
úro vne dokázal s voje kvality
ne1·ar. na domáci ch i zahra ničnyt:h pódiách. Pre nah rávku
svoJej plalne zvolil si jeden
z najlepšieh org;mov v ČSSR
v olomr>uckom kostole sv. Mó rica.
Olomoucký organ patrí k ,
tým mi.stro jom, u ktor ých je
dobre
zachované histo.rické
.)8dro. ru .le pôvod ná b?roková
koncepc ia nástroja zachovanú
azd a v najčistejšej podobe,
napr iek neskorším presta vb á m
a modernizáciám. Je to nástro i. vhodný pre interpretáciu každého š týlu. o to väčšmi
pre barokovú hudbu. Je dokonale zladený s akustikou chrámu; len pr.i dlhších p a uz ác~h sl uvedomíme velebné do:onievanie jeho
u šľachtilého zvuku, ktorým dostáva jeho t ón mohutný priestorový účinok.
Dr. Ferdinand Klinda využ-il pre nahrávku Bachových diel historickú
časf nástro ja. Na-priek tomu, že tá predstavuje iba zhruba polovicu r egistrovaných možností nástr-oja, docielil priam obdivuhodnú farebnú pa.
let u organového zvuku; pre javil citlivé štýlové c!tenie a neomyln ú re~
gistračnú predstavivosť, ktorá sa ne<mf.nle účinkom . Možno pov e dať, že
dr. Klinda vie využiť h istorickú zvukovú danosť nás tro ja do krajlllosti,
vie si v nej nájsť svoj inšpiračný zdxoj .
Rytmicky pregnantnú Tokátu a pohyblivú fúgu d mol poníma ako
~úvis,Jý celok. v ktorom necháva vyzni•eť kontrasty iba v ich prirodzene j,
ne.:dôraznenej podobe. Skladbu prednáša so s uverénnou technickou istotou, kaž dý tón je na mieste. hlasové pletivo je výramé a ptasbické. rytmické impu lzy akor dov sú pregnantné. Zvuk nástro ja je dokonale artikulovaný a má l·esk Kli ndov zmys-el p·r·e jemné mod el·o va nie organového
zvu i<U sa prejavuje na jmä v P artite e> mol na chorál "Aoh, was soli ich
Si.inder ma chen·•, kde rad variác.ií pôvodne zvýr azň·u júdc h nuansy textu
jednotlivých verŠ{)V chorálu je mu výbornou živnou pôdo u p.re rozlet
fantázie. Klind.a ,jednotlivé v.a rlácie jemne kontrastuje, ladi ac organový
zvuk d o d ecentnns ti a vytvára v každej variácii ind ivid ualizovaný, no
vcelku vzácne jed notný prúd hudby s lyt,ickým e mocionálnym nábojom
od pokornej meditatívnostj po zddanlivú radosť. Fantáziu a fúgu g mol
možno · označiť za najosobitejšiu Klindovu kreáciu v komplete tejto na- .
hr:ävky. Na rozdteL od iných interpretov dáva Fant ázii i v jej IJlohyblivých
pa ~ážových dieloch nenapodobitel'nú dôstoJnosť a pokoj, zdôraznený konzekventnou dramaturgiou ce lku. Jemný humor v ľudovej téme fúgy potom
tlči n n e kon tra stuje s dôstojnosťou Fantázie, no pri postupnom výrazovom
pretváraní zvukového prúdu fúgy vyklenie sa pred na mi jej arch it ektonika do pr ek rá snr~ho zvukového oblúku. ktorý svojou vznešenosťou s pája
fúgu s Fa ntáziou do jednotného celku. V -poslednej skladbe - v Pt·elúdiu
a Fú r:~ e D du r môže me opäť obdivov a ť Kl indovu virtuóznu techniku na jmä
v ppd ólovej hre. ktorá tu má ll)rllež itosť dosta ť sa do popredia. Prit om
zmysPI pn'l zvul·wvý lr>sk dáva skladbe ovzdušie takmer dionýzovs kej
rado<>tnoc; ti. Dr. Klinda si d ol~re zvolil repertoár nre tút o pla tň u , <>k lad by
mu cl al i mo ž n osť uk ázať jeho schopnosti a prfst up k bar okove j hudbe
z v iacerých strán. Je to pla tňa , ku ktore j sa milovnl.k organovej hudby
bude iste r<'1d v rac ať.
ľe chn i c ká stt·án l<a platn! je na dobre.] úrovni Zvuk je čistý, farbist ý,
'tt·n•o!'(Jn na nahrävka dáva skl é1dbť1 m odpovedajúce dime nzie lr>riestor.ového
rl ojmu. Platn e vychádza jú vo v:kus ných obaloch, ktoré síce ne.pr edklada;jú mimoriadn~> výtvarné riešt>nie - na jmä u platne Kláry Havlíkove j
je obal s kôr zameraný na obchodnú atraktívnosť, ak-o na výtvarný dojem,
no prejavujú dobrú mieru vkusu. Platňa dr. Klindu je na obálke doplnená
~rievodným slovom , v ktorom sa zoznamujeme so zaujímavosťami olomouckého organu, i zasväteným a účelným <Jtr u čným roz·borom skladieb,
prístupným každému . i priemerne hudobne vzdelanému záujemcovi (a tým
viac milovnikovi organovej hudby). v ktor9m · sám interpret približuje
hrané skladby, vyjadruje svoj postoj k nim a priamo prebúdza túžbu
s:kladby počúva ť .
Juraj Pospíšil

~
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NÁŠ ZAHRANIČNÝ HOSt
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Boris Pergamenščikov
Mladý sovietsl{y violončeli s ta Pergamen ščikov hra!
v československu už niekoľkol{ rá t - na Praž slmj .Jari
i s českou filharm óniou. V Bratis lave vystúilil so Slovenskou filharmóniou ai<O sólis ta Dvoi:·ákovho Koncet·tu
pre čelo a orchester.

Zo zahraničnei
tlače
SOVIETSKAJA MUZYKA

č.

4

I. Mw·tynov uverejňuje Tcrátku Stúdiu Hudba predchnutá
Engelsom. D. Frišman infor muje o novinkách komomého
repert oáru. V. Dneprov je autorom. článku Hudba v duchovnom svete s účasníka . B. Chajkin píše k 50. výročiu Lenin"
gradslcej filhar mónie. V r ubri ke Hudobné divadlo trverejňu
je časopis pojednanie o práci
Veľkéh o
divadla. S. Aksujk
uvažuje o črtách režisérskeho
!itýlu a M. Maksakovová nadpísala svoj článok Budúci spe vák - osobnos-ť. V . V lasov píše o Herbertovi von Karaja~
novi. Ďalej sú tu spomienkové
a dokumentárne mate.riály k
90. výro čiu narod enia N . J.
Mjaslcovského a k 80. výročiu
narodenia S. S. Prokofie va.

SONORUM SPECULUM
(Holandsko)

č.

44

Ernst V en neulen píše o fes.t'ivale Hudobné týždne Gaud eamus a o kongrese a festi •
vale Nove j hudby a k ritiky v
Rotterdame. Jaap Geraedts po•
dáva správu o 44. festivale Me-·
dzinárodnej spoločno sti pre sú-·
časnú hudbu v Baseli. Ton de
Leeuw uvazu]e nad témou
Hudba na Východe a Západe
z hľadiska sociálneho. Císl o
uzatvár a prehľad n ov ýc h skla •
dieb a nizozemská. hudobná
lcronika.

MELOS č. 4
(NSR) .
Wolf-Eberhard von Lewin ..
ski uverejňuje profil skladate-:
ľa Ariberta Reimanna. Wolf
K onold pripravil besedu na té~
mu Možnosti štátneho divadla. V čísle sú ďalej podrobné
· prehtady o nový ch knihá~h,
gramafónových
platniach a
správy z NSR a zo zahraničia.

PRO MUSICA
(Juhoslávia).

č.

54

Vvodné a pravidelné porťré •
ty pokračujú profilmi o huslistovi V ladimírovi Markovičovi
od Mariju Korena a o Danielovi Barenbojmovi od Sh. Elemingovej. O novej 6. symfónii Stanojla Rajičiča píše V las timír Paričič. Ako tému dňa
časopis u vádza po četné materiály o h udobnej v ých ove, n o
h l avne Progfam pre hudobné
vzdel anie v základných školách. Na tému umelec-poslu·
cháč - kritika píiie Jelena Nena dov ič. V. Frimen píš e o vi deo-platniach. Zo zahrtlničných
mater iálov v 'tomto · č!sle treba
.~p ome núf rozhovor s A. Rubinštejnom.

Maďa r slcý klavir ista Deszä Ránki pri· lconuerte v Dome umel cov
v Ptahe (19. aptíla t. r.), Tcde vystúpil v rámci Medzinárodnei
t r ibúny · mladých umelcov. O tomto uynikajúuom klaviristovi smé
p1:i!úesl~ po~robnejšiu informác iu v jednom z dávnejších čísiel
nasho casop!su.
Snfml< a: J. Dezort

e

V rámci Týždňa slovenskej kultúry, ktorý bol na Pe dagogickej fakulte v Ostrave
minulý' m estac, hosťoval na
t·e j to škole spevácky zbor Pedagogickej fa.kulťy z Banskej
Bystrice pod ved,e n!m odb. as.
Tibora Sedlického a sólisti inšm·umentalisti z radov poslucháčov hudobnej výchovy. V
zvláštnom vystúpeni sa ipr.eds-cavili aj poslucháči HV ostr~vskej fakulty. B<> lo to pásmo hudby a poézie XX. storočia. Ob a k oncerty ukázali v,eľ. mi dobrú úroveň poslu cháčov
· ob och katedi,e r.
Desiate výročie SKO sme
si s ice na stránkach Hudobného života pripomenuli, no nezaškodí si -ešte raz doplniť informácie o ich umelecke j čln
nosti. Warchalovci, ako SKO
volajú v cudzine l doma podľa
mena vedúceho súboru - Bohd,a na Warchala; majú .veľkú
zásluhu na !Propagácii s loven-

e

Do veľkej ·t'(}diny festivalov·
populárnej hudby pribudol aj
prvý festival pop-music v Mexiku, ktorý mal oficláhiy názov l. FESTIVAL . INTERNACIONAL DE LA C'ANCION POPULAR.
Festival bol v Mexiko City a
v súťaži ú činkovali zástupcovia dvadsiatlchšiestich štátov z
celého sveta. Zo známejších
interpretov z oblasti populárnej
hudby
t am
súť ažili:
O'JAWS (USA) , Frida BOCCARA
(Francúzsko),
Richard
BARNES (Anglicko), Jimmy
FONTANA (Taliansko) , PAOLA
(Švaj čiarsko) a TEREZA (.Juhoslávia). Alw na )<:aždoll! ta-

(ZSSR)

v.

MUZSUM č. 4
(Mad'ar.sko)
Císla otvára člť!nok
Bélu
Bart6ka z roku 1937. Značnú
pozo·rnost. redakcia
venuj e
opernému žtvotu Budape_šti a
píše najmä tJ StoraussaveJ ope-·
re Gavalier s ružou v Maďar •
skej &Mme.j opere a o Nicole
HerleQVi ako ho#ovi v Rigolettovi. O Dňoch novej hudby
v Hannoveri píše Mária Feuer.
Elod Juh~ hodnotí Biennale
v Berlíne. O ·gitarach v Maďarsku pUe Ferenc Brodszky.
V ďalšíek pravidelných rubrikác h časopis hodnotí Jazzové
t ýžd ne v Maďarsku, venuje pozornos ť hudobnému životu Bu dapešti a i .

e

Festival v Mexiku

MUZYKAĽNAJA ŽIZŇ' č. 7

E. Dobrynina píše o novo m
cykle zborov D. Sostalcovíča
"Vernosť". O hudbe v Litve v
jubil8jnom roku sd zamýšľa G.
Sartyr. V rubrike Profily t vor·
cov časopisov predsta11u je baletného majstra Vetkélto divadla 'J urija Grigorieviča.
K i selev je autorom poznámky:
Suchoňova klavírna hudba. V
ru f1rike Predstavujeme . víťazov
je rozhovor s Elenou Obrazca-·
vov ou. 'J . Miľšt'ejn sa zamýšľa
nad €hopinovýml baladami.

skej tvorby v z ah ranič!. Veľ
mi úspešne uviedli SLichoňovu
Se renádu pre sláči ky v 46. európskych mestách, samozrejme
vo skvelom naštudovaní. Sonatina g i·o cosa od Alexandra
Moyzesa mala veľký ohlas v
Bruseli.
Západnom
Ber line,
štokholme, Krakove, v západonemeckých mestách Le verkusen a Ludwigsburg. Podobne Pla:nctus od Ladislava Eurlasa s·l vyslúžil ovácie v Pariži, Viedni, Bruseli, Cannes, So•
fii, Hilversume i v španielskej
Valencii a v Zarag.o2e. Warchalovci "vyviezli" aj PospíšiJ.ovu
Sonátu pre sláči-k ový orchester
a s llspechom ju pr .e dviedli
v západnom Berlíne, NSR a v
rakúskom Linz!.
V apríli sa zoznámili so
s'lov e.nskou tvorbou na niekoľ
kých prednáškach HIS-u dvaja
sovietski skladatelia, hostia
ZSS súdr. Alexandrov z
Mosk vy a Homoljak z Ki jeva.

Pohľad

na

víťazg .

komto podujatí, aj v Mexi·ku
z.p estrili program zahraniční
hostia, o. i. Quincy JONES,
MASSIEL, Paul ANKA, Lala
SHIFFRIN,
Ray
CONNIFF,
Spa·n ky WILSONOVÁ, Paul MA-'
RIAT, Malcolm ROBERTS a
Ritchie HA VENS.
československo
zastu poval
Pavol Hammel. V súťaži rpredniesol vlastnú 'skladbu Kr áľ sl nečných hodín, ktorú pre veľ
ký festivalový orchester aranžoval Peter Smékal. úlohy repr,e zenta nta sa zhostil V·eľmi
dobre
a dosiahol výborné
umies tnenie. Oficiálne výs ledky
festivalu: . l. Rocky Shanan
( Pakistan) - Strawberries And
Angels, 2. Jules A. Freedman
(lrsk<J) - What Greate'r Gitt,

3. Lenny Kuhrová (i-:Iolandsko ~

This Lit tle Song Of Joy,
.4. Marcos Valie (Brazília) Paz. y fu t bal, 5. .Pierq (Argentina - · vfťa z fest.iva·lu v · Rió
de Janeiro 1970) - Si todos
los hombr,e s 6. PAVOL HAMMEL. Na 'ďalších miestach
skončili štáty: Jamajka. Chile,
Mexiko a Francllzsko.

o· niekoľko

informácií z fest ivalu sme hneď po návrate
domov požiadali Pavla Hammela:
- Fes tival bol v dňoch 23.
až 25. apríla 1971. Do týchto
dní vtesnali usporiadat e lia dva
semifi ná lové koncerty
finálový koncer t. P.o všetky tri d ni
sa medzi vystúpeniami súťa
žiacich predstavili aj hostia.
Festivalu pred chádzala národná súťaž , ktorej víťaz (Hugo
Palm) zastupoval Mexiko v
medzinárodnej sú ťaži. Festivalové koncerty vysielala p ria ~
mym prenosom mexic.ká telé vízia a finál e pre ber.~t li aj niektoré spo lo čnosti v Spojených
štátoch. Festival bol v divadle
(kapacita asi 1500 sedadiel) a
na žiad osť televlzie bol v ne zvyklých časových term!noch
(semifinále od 18.00 do 21,00
hod. a f inále od 16,00! ). Každý
účas tní k st1ťaže spieval .J ednu
pôvodnú skladbu ( zo svojho
domáceho reperto áru)'. Prvé
cena bola päťtis!c dolérov. Tamo jšia odborná aj d enná tlač
venovala festfv,a lu veľkú pozornosť. Hudobní pu bllci sti vyhodnotili na jlepš ieho speváka
(Rocky Shanan) ·a najlepš iu
speváčku (Dónna Hightowerová - Jamajka). Veľkou kurio•
zitou f estivalu bol! aj pr estáv~
ky medzi vystúpe·niam! h osti a
súťažiacich kvôll reklame
vysielanej televlziou.

e

Pavol Hammel - po íestl~
vale v Chile - opäť dobre reprezentoval našu populárnu
hudbu na americkom kontinente. Od mexickej firmy Apollo
dostal ponuku na nahrat ie EP
platne a · skladba, ktorá zaznela na festivale v jeho p.revedení, už vyšla (týž deň po
skončení) na "live" dlhohrajúcej platni.
František Hora

študujete na leningradskom konzervatóriu. Aké máte dom~ možnosti verejného vys tupovania?
.
Naša agentúra Lenkoncert mi dáva veľa prilezi:t:ostt.
Napríklad v tohtoročne j s·ezóne som o~rem množstva,
príležito s t ných vystúpeni na u niv-erzite a v iných inštá..o
túciách len v Leningrad'e mal dva celovečerné recitály
a š tyrikrát som hral s našou , Filharmóniou. Okrem
. toho som koncertoval v mnohých iných sovietskych
mestách a dokonca a j na Ďal,ekom východe.
A v zahraničí?
Okrem československa d oteraz nikde. Všetci näši n aJ.mladš! laureáti medzinárodných súťažť vystupujú prvý
rok iba v tej zemi, z ktorej si odn iesli cenu. Mám
23 rokov a vlastne svoju sólistickú di·áhu 'iba zací.nam.
v októbri mám ísť do 'TaHansk·a a potom azda do NI!>R
a Fínska.

Ako je zastúpená vo vašom repertoári súčasná hud.ba?
- Posúďte sám, nved,iem iba dva príklady. Hneď po
návrate domov predvediem v Leningrade a pot om i
s rozhlasovým orchestrom v Moskve čelový koncert
mladého skladate ľa I<orč mara. Na má jovom koncerte
Le ning rad skej filharmónie. ktorý bude dirigovať japonský dirigent Iwakl, pod kto rého taktovkou som hral
vlani na Pražskej jari, p r.e dnesiem .novinku Borisa Tiščenka v šostakovičovej úprave. Autor ju pôvodne napís al ako k oncert pre čelo a 17 dychových nástrojov,
sól>ový p.art však bol n epr ie.razný a pret o Tišče:nkov
učiteľ Šostakovič ho lpľ·epracoval pre V·eľký orchester
ako dar·cek k narodeninám svo jho žiaka. Bude to pre
mňa veľká česť byť prvým Interpret-om diela, k toré nes ie p ečať šostakovicove :l tvorivej osobnosti.

•

Na akom nástroji teraz hráte?
Pochádza z dielne Francúza Guilliomeho ä mám ho
už rok. Ni e je to extratrieda, ale IPľ'e moje dotera jši e
u melecké niveau postačí. Možno neskôr s1i bu dem môcť
kúpiť ešte kvalitne jší nástroj.
Na Pražskej jari ste však ht•ali n a inom čele!
Ako všetkým našim učastn!kom ' medzinárod ných súťaží aj mne zapozičall čelo zo štátnej zbierky unikátnych nástro jov od tal'iansk·eho majstra 17. storočia
Carla Bergonziho.
Vaše suverénne víťazstvo v Prahe neprekvapilo, tak
alw už neprekvapu.iú ani vynikajúce výsledky mladých
sovietsl<ych interpretov na iných medzinárodných sú~
ťažiach. čo je podľa vás prí čino u týchto úspechov?
Predovšetkým dobrí ped<~gógovia . Dôležitú úlohu hrá
l IJ)repracovaný systém predsúťažných príprav. Než sa
na1prlklad vyberie účastník pre medzinárodné pódium,
musi pre jsť sitom výberových súťaží a potom ešte ti
najlepší sa stretnú v Moskve. Pred odjazdom na súťaž
má každý možnosť aspor1 ra l celý súťažný reper toár
oboh rať .v~rejne. ·
·
Koho z vašich n ástl'ojových kolegov pokladáte za
najl(!pšleho '!
Samozrejme Hostropo viča a šafrana. Z mladších je
fa ntastická Natália Gutmanová , :ie to ve ľká umeLkyňa.
Zo zahranič ný ch sa mi páči Jean Fournier, aj keď je
to iná škola. Z vašich čelistov si vysoko ce nim najmä
Sašu Večtomova, i> ktorým sa ve ľ mi dobre poznám.
osobne.
·
Ako sa väm hralo so Slovenskou filharmón io u a pod
vedením dr. Rajtera'!
Ak poviem,' že veľmi dvbré. nebude to iba konvenčná
fráza hos titeľ()vi. Po s vojom pi atkovom vystúpeni som
·počúval l. druhú polovicu programu, a tak môžem ich
vysoké k'vaJ[ty posúdiť. Na.imä hobojis ta bol vynikajúci
a vôbec sa mi páčil mäk ký a čistý tón drevených nástrojo~.

Chceli· by ste

da ť?

·

11a

záver n ášho rozhovoru ešt e čos i d o·
·

Som rá d, že som mal príležitosť :wznámiť sa s pro fesorom Macudzínským. ktorý ma sprevádzal pri tele·
víznom nakrúcan!. Už po dvoch krátkych skúš kach som
mal po cit. ako by som s ním hral po ·c elý ži vot. Preto
sme v televízii zvládli tridsatminútový program za necelé dve hodiny. V decembr·i mám v Prahe nahrával'
na platne šostakovičov druhý konc:ert. Keby som pri
tejto príležitosti ma l možnosť recitálového alebo iného
vystúpenia s k lavírom, bo l by som rád , keby mojim
partnerom bol opäť profes-or Macudzinský.
Miroslav Šulc

Symfonická redakcia

Adam Guller :.._ profesor teórií a intonácie na bratislavskom konzervatóriu sa
20. apr!la dožil šesťdesia t i n . Už plných
40 ro kov je v školských s lu žbách. Najskôr .pôsobil na nižších stupňoch. potom
prešiel ako pedagóg hudby na gymnázium, od r. 1g57 pôsob! na Konzervatóriu. Svojím postojom k !Práci, nevšed nou o chotou a desiatkami rôznych zás luh pripomlna t ypických všestranných
kantorov. špecializov.al sa na hudobnú
teóriu - so zvláštnym zreteľom n a vý chovu tanečníkov. . Zvlášť , úSpešne vychováva a rozví,ia sluchové d is pozlcie
konzervatoristov. Je známy i tým, že
viac rokov organizuje p ravidelné ná vštevy do opery ~ND a tým u mnohých
ž!akov preh!bil.. lásku k opernému. a b a.letnému up1eni,u ., často vystupuje i .ako
expert , v otázkach pedagog iky, d idaktiky a v znalos.ti školských predpisov.
Alžbeta ~Janová · - profesorka klavírn ej hry na tej istej škole dožíva sa
31 mája t r svo -

Ces·koslovenskéko rozhlasu v Bratislave
Premiérované slovenské a svetové
lácii Komorná hudba vysielame preskladby v podaní s lovenských interprem iérovo Baladu H dur dielo 10 č. 4
t'<Jv:
J. Brahmsa (na klavíri hrá E. Fischerová-Martvoňová ). 31. V. od 12,05 v Kon Na I. p1:ograme 28. V. od 13,00 v Po certe z opier Ch. W. Glucka sme zl\po ludňajšom koncerte Fantázia rpre
r adili árie a scény z opery Ifigén.ia v
trom bón a orcheste.r od Michala Vileca
Aulide (spievajú: E. Kiitnárová, O. Haa Koncert pre klavlr a orchester od
náková, J. Martvoň
SOČR
cJh·.
Dezidera Kardoša, 10. VI. od 22,00 v re9· Auer), 3. VI.• od 12,05 v P.opoludňaj 
lácii Zo slovenskej komornej t vorby Sosom koncerte Komorného združenia,
ná ta pre sólovú .flautu od Petra Barta··
k toré · d iriguje VJ. Horák, zaznie previca, Slovenská sona tína, dielo 75 ·o d
miéra' P redo hry E dur Ch, · Graup11era.
M. Sch. Trnavského, Klavlrne trio M. ViDňa 5. VL od 19,35 v relácii .Z komorne j
leca a Fresky pre husle a klavir A. O če 
tvorby W. A. Mozat·ta V;)!Sielame . pre náša, ll. VI. od 13,00 v Popoludňaj šom
miérovo sláč ik ové kvarteto D . dur
ko11 certe Variáci e nu vlastnú té mu z
k. z. 575 (hrá Slove nské kvat~te~{')).. (i. Vl:
r·o ku 1950 Ladislava Holoubka.
Na II. p rograme ll. Vl. 71 od 22.15 . od 9,00 v reláci i Hrajú komorné Qrchestre uvádzame premiéru Koncertu
v Koncer te elektronicl<ej hudby (v ste č. 6 F dur pre čembal.o ,a orchester
reo nahrávkach) Alikvoty Tadeáša SalJ. S. Bacha (hrá Z. Ružičkov~ " Praž$kí
vu a Sonáta pre violo n čelo .a magne to. komorn1 sólisti ), 6. VI. od 16,00 v ko fônov ú páskl! I. Paríka.
moťllom koncerte 5 prelúdií Cl. Debus Na I. progr ame 31. V. od 14,35 v resyho · (na k l avľri hrá E. Fischeroválácii ·.(..b9ry - Prophetiae Sibyllarum oď
Ma:·Lvoňová-) . 10. Vl. od 19,30 Sonat ína
O~l a~a di Lassa (Slovenský filharmo a mol pre husle a klavír, dielo 137 č. 2
.JliCllý zbor dir. J. M. Dobrodinský).
od· Fr. Schuberta (h ra,j ú A. Mózi - h us Na 111. programe 31. V. od 11,00 v rele, D. Mó~iová - klavír), .
Z. . A,

K·oncert .absolvet1tov
Na ah!'>blventskom koncerté dňa 28.
apríla t. r. sa predstavili v sále
' úDPM KG verejnosti d'alší dvaja toh~ 
ročnl absolventi Konzervatória v Bra tislave.

vého kon~ertu a mol od A. Dvoráka,
Popri zanedb ateľných maličkostia ch vy plývajúcich ' pravdepodobne z neobvyktého Hervového vypätiä pri stvárnení
diela, treba označiť hru A. ŠikuLu za
zrelý umele cký výkon. Dva ťažké vstupy
sólistu hneď na začiatku prvej č asti
koncertu nestrat ili svoj lesk a brilant nosť ani vo vysokých p olohách. Mo·:ino
povedať, že technické problémy ' inter pretácie Dvoi'ákovho diel a zvládol Sikuta
hravo. Pri výkone sa mohol preto plne
zamerať na koncepčné otázky.

Viera Kr up o v á pripravila pod ve dením prof. J. Sailera dve časti z Husľového konce~·tu A dur W. A. Mozarta.
Na klavlrl ju sprevádzala Zl. Majerská.
Krupová podala psychicky vyrovnaný
výkon. má pekný tón, dobrú pamäť a
2:1nysel pre štýl. So sláčikom pracuje s
ľahkosťou, má Čis.tú intonáciu a p;kial'
prišlo k labilite na niektorom mieste,
bolo to skôr v nižších !POlohách (napr.
d vojčia r kové a). Sústredená hra V. Krupovej postrádala na niektorých miesta ch
p l ásti čnosť sólového výkonu. Celkove
možno povedať, že absolventk•a bezpeč 
ne ovláda svoj inštrument. Ak sa rozhodne pre hru v orchestri, svoje miesto
z vládne spoľahlivo.

V druhej časti Dvof·ákovho Husľového
koncet·tu a mol nás m ladý umelec presvedčil, že česká kantiléna mu nie je
cudzia, ba naopak, vie j u umoc ni ť bo hatstvom svoJho emocionál neho výrazu.
Šikutova noblesná, "hlad ká" a brilant ná hra nebola v. rozpore s vkusným a
štýlo vým stvárnením myšlienok autora
die la. V i·dleť , že jedným zo svetlých
vzorov 1nteq)reta-umelca je Sikutovi jeho profesor nástrojovej hry. Mladého
husHstu veľmi decentne sprevádzal na
klayíri prof. O. šebesta.
( am>.

Vrcholom k oncertu bol výkon talento:vaného husl.istu Antona· S i k u tu, ktorý
pod vedením zas!. u melca prof. Aladära
Móži,ho n<i-študoval dve čas·ti z Husľo -

Majster a

v.

•

Z/DCl

Andrej Očená, ktorý tohto roku oslávil svoju šesťde 
siatku, zúčastnil sa ako host konferencie o hudobnom
živo te v Banskej Bystrici. Na druhý deň sa stretol
s poslucháčmi Katedry hudobnej výchovy PF v Bar1·
skej Bystrici, aby si s nimi pohovoril o svojej tvorbe
a živote. Po prvých nesmelých ot ázkach rozvinula sa
zaujímavá diskusia, zahŕňajúca okrem otázok hudob ných aj oblast' spoločenskú - najmä problémy uzťahu
dnešnej mladej gener ácie k hudbe a vzťahy <Skladateľa, interpreta i konzumenta. Vďačnou témou na roz .
hovor bolo banskobystrické uvedenie najnovšieho skla da teľovho diela symfónie O zemi a človeku, ktorá
odznela v rámci Hudobnej jari. Stretnutia so živými
umelcami majií vždy nádych r1iečoho vzác neho a neobyčajn ého . Tým v iac .si poslucháči vážili bezprostrednosf slcladateľa, jeho uvážlivé slová, duc1!a ú primnosti
t1 silu osobnosti, ktorá ich prišla navštívi(.

Igor

T vr doň

Existuje viac dôkazov o stálom rozvo,ji
akordeónovej školy, ktorá má
centrum na bratislavskom konzervatóriu.
Zásluhou prof. Marty Szi:il<eovej sa "bojuje" o docenetnle tohto nástro ja. Rozhodne sú už pr-eč časy, kedy sa s ,.harmonikou" spájali len rôzne intermezzá, efektne
virtuózne · a lebó estrádne skladby. Sústre deným ús!Um spomlnane i profesorky l ď al 
ších jej kolegov v Bratislave, Košiciach ,J v
Žiline dochádza nesporne k rozkN€tu toh to
inštt·umentu, .na čom majú podstatný podle!
i najlepši študenti a predovšetkým laureát ,viac•erých súťaží, dnes slovenský akord·e o.nista č. l, tohtoročný absolvent b rat í ~
slav.ského konzet·vató.ria - Rajmund Kä~
k oni. Hral celý recitál, čo je za ti a ľ slo~
venský koncertný rekord v tejto oblas ti.
Na jskôr pr.esvedčil pos lucháčov. ako m ô~
že umelec jeho :ty;pu, ·vlastnosti a talent u
Mam.erute prep !sať pt•e akordeón dve diela Bacha a súčas ne v tejto transkripcii_·Objaviť čosi, čo nemá organ ani klav!r.
V akor(}eónovej interpr,e tác!l máme do jem,
akoby sme sa vrátlli do Bachovej doby,
či lepšie do doby pozit!vov; všetko sa
zjemní a zm äkč!, jednotlivé h lasy zost ávajú
však ostro melodick y profilované. Sólista
hral i akordeónovú transk ripciu Lisztovej
skladby Plač a nárek, zrejme so zámerom

I uBILAN TI ~~WL~U n~u~~~z~~;

tiež n a Ja.náč~ove j
akadémii
mOzick ých ument Tým
vlastne dovtš!l s voje pedagogické pôsob enie v duchu ·svojho .veľkého učite ľ a.

Kajetánovej
na
Hudobnej a dramatickej
akadé mii. Po pôsobení na Hudobnej ško le
. p edagogi ckom .oddeleni Hudobne j š koly
· prešla na Konzervatórium.' Patrí k naj uz návanejším k lavírnym pedagógom na
Slovensku. V jej triede sa venuje veľká
pozornosť hudbe XX. storoč i a, najmä
novinkám. Jej žiaci uviedli v posledných
rokoch slovenské premiéry Set·ockého,
Honeggera. Hindemitha a ďa lšieh členov
Parížskej šesťky. Zo slovenských skladateľov je jej najbl ižši Eugen Suchoň.
V bohatom zozname jej absolventov
nachádzame mená ako Var ínska Vizváry. Jubilan tka spája dôslednú pi:acovnú
d isciplin u s veľký.m odborným' rozh ľa~
dom.
!·Jelena Chladná - profesorka klavlr ne,i h ry sa dožíva 29. mája pä ť desiatin .
Vyšla z Hudobnej a d ramatickej akadémie. Kratší čas u čila na hu dobnej
škole, od r. 1951 pôsobi na Konzerva tó~
r iu. Pôsobila aj ako zástupkyňa riadi te ľa. Verejnos.ť ju pozná najmä z jej
mimoškolskej čin nosti, úspešn ej ·o rganizácie rôznych súťaži, ako tajom n íč ku
Rubinštejnovej kytice a ver ejnú pracovníčku. Viac 1práce venovala i na úseku
s lovensko - sovietskych hudobných
vzťahov. O b čas vystu puje na verejných
koncertoch ako sprevádzačka a koncertná partnerka. Napísala i viac člá n kov,
najmä z problematiky umeleckých súťaží a z dejín ~onzervatória.
-n-

a

Jeho na jväčšo u láskou bola &k·ladba,
organ a výchova umeleckého dora stu.
Pr ofesor Blatný doteraz napísal vyše
70 opusov, čo pred stavuje okolo 150
skladieb všetkého druhu - okrem opier.
Medzi skladbami prevládajú diela klavírne, organové, komorné n apr. tr.i husľo vé sonáty, tri sláčiko vé kv artetá, ldavir ne kvarteto, dychové kvarteto, dve
k omorné ~ymfón ie, početné p iesn e a
zbory, kantáty, oratórium ap. Blatný
pa tri ku sk ladateľom , k torých d ielo
skutočne p r€niklo do širokej verejnos~
t i, a t o hlavne jeho Inštruktív.nymi
skladb ičkami IPre klavír, ktoré vyšli tl a~
čou a1ajmenej j edenásť.J.<~rát, s ú známe
po celej r epublike, a tak ob ľúbené u
mládeže, že sa dokonca pt·emenili z
inštrumentálnych v.iet .na vokálne, spjevané na s lová v ľudovom duchu. Možno
bez nadsádzky poved ať, že Blat ný v
tomto odbore .založil celú školu inštr uktívnych skladbičiek pre m ládež. Je pochopiteľné , že sloh týchto skladieb za nechal stopy v celej jeho tvorbe. Inš t ruktlv.nosť, d idakti-cký ráz, názorno sť
a pomemá prístupnosť sú h lavnými
znakmi jeho tvorby. Pritom sa Blatný
prejavuje predovšetkým ako skla dateľ
t akej silne j lyrickej .noty, že jeho skladby "spievajú". S·pievajú o kráse živo ta,
o láske k bližnému, zdôrazňujú tiež
mierovú tematiku.

***

Pro!. Jo sef Blatn ý, zas lúžilý uč i te ľ oslá vil nedávno 80 rokov bohatého a plod ~
n ého života. Pri tej príležitosti si sporrHnam na t icjlú Izbičku s prediz;bou

Bohumír Štedro ň

Problémy súčasnej populárnej hudby
P.od týmto .názvom bu de 9. jún a v rámci VI. MFPP
- Bratislavská lýra 1971 usporiadaná konf.erenci a,
ktorej Oľga nizátorom je Zväz slovenských skladateľov. Akcia bude v Klube SND na Len ingn idskej
ulici o 9,00 hod. predpolud nlm a okrem domácic h
odborníkov a hostí festivalu sa jej zúčas tn ia aj prizvan! delegáti i skladatelia z Ciech a za h ranič i a .
Na programe budú nasledujúce referá ty: Pavol Ze ~
lenay - T a nečná hudba poh ľadom rozh lasového pra covníka, Igor Wasserberger - Minulosť a prítom nosť pu blicistiky v slovenskej popu lárnej hud be, Ján

e

V stredu 26. mája
t. r. bola v B ľa t.i slave
celoslovenská konfe rencia pod názvom KSC a
robotn!cke hnutie v slovenskej hud obnej k ultúre. Na podujaU. ktoré
por iada! ZSS, ústav hudobnej vedy SAV a So cialistická akadémia, od~

Recitál Rajmunda Kákoniho
slov.e.ns~ej

vi~la ~es;~i~~~ti~:

blízko katedrály na Petro ve v Brne.
Tam sme chodili na hodiny k lavlra a
s led-ovali sme jeho vysvet ľova n i'e o janáčkovskej harmónii á teórii. Na každej t eoret ickej hodine bolo v idieť, ako
vysoko hodnotil tohto s vojho učiteľ a,
u ktorého š t udoval, absolvoval o r ganovú
školu a potom tiež asistova! a vyučoval.
Brnenské pomery po prvej svetovej
vojne neboli Laké vyr9vnané a nádejné,
aby dvadsa ť sedemročný Josef Blatný na š iel vhodné miesto, zod•pov€dajúce jeho
ve ľ kému t alentu a vzdelaniu. Pre to sa
dlho živil súkromnými hodinami, ako
tajomník viedol agendu . novozaloženého
k onzervatória hudby . v :Sme a prešie l
tu rôznymi kategóriami od vedľajši€ho
a zmluvného učiteľa, než zakotvil na
konzervatóriu ako stály profesor o rgAnove j hry a organových p redmetov. Na
začia tku okupácie ho prepustili z m iesta prvého českého organist u a r iaditeľ a chóru u svätého Jakuba. Po roku
1945
vyulíov.al ,

ukázať, ako možno previesť do akordeónového zvuku a možnost! tohto romantika,
vypor iadať sa s .Jeho efektnosťou i pátosom. Prvú časť skončil Partitou p icco lou
Torbji:irna Lundq ulsta, die lkom a ž rozmar ne rozkošným, nesmierne vtipným a odborne využiva júcim akordeónové možnosti.
Kákonl má skvelú pamä ť , opiera o ňu
vyvinutú techniku a s n ajväčšo u prlro dzenosťo u vdých ne každej tpasáži t akú muzikalitu, akú som v akordeónovej hre doteraz nezistil. V d ruhej polovici hral naj skôr Feldove 4 intermezza (dielo, ktoré
"ide " svetom), Pos píšilovo Reclta tivo ed
Aria a Hatrikové Monológy. Tu vystupuje
I<ákoni nielen ako pr~m i érový lnterprét a
inšpirátor m nohých skladateľov. ktor! pre
neho rpišu, ale priam ako kod![!kátor moderného akordeónového š týlu. Ani jeden zo
súčasný ch skladateľov si nemohol predstav iť lepšiu interpretáciu. Ťaž k é a technicky nezvyčajné skladby nie sú pre t ohto
sólistu problémom. Vdýchne im ľahkosť.
b ezproblematičnosť, a tak človek odchád za
po koncerte s pocitom, že je tu mladý
umelec. ktorý v ďa l šieh dobrý ch pod mienkach by mohol dorásť na európsku osobnosť, pôsobiť príkladne svojim umenirn a
zažiar.iť všade tam, kde mu k tomu da jú
príležitosť.
- N-

zne li referáty Milana P i'šúta, Anny Kovái'ovej,
Lad.
Mokrého,
Pavla
Paš ku. Já na Klim u, Zd.
Nováčka, Já na Albrech ~ .
ta, Viktora Brósa, Jána
Halaja, Fr. Matúša a Jozefa TVl'doňa.

e

V p rvej polovici
máj a 1971 host ili uč it eli a
ĽŠU v šamoríne 24 nemeckých kolegov z berlinskej hudobne j školy, s
ktorou majú už viac rokov družbu. P očas t ýž ~
denného pobytu na Slo vensku, sl prezreli Bra tislavu, jej okolie a z'ú častni.ll sa 2 operných
predstaveni. Na dvoj dňovom zájazde prešli
autobusom rad m iest až po Trenčia nske Tep lice. Cestou sa zasta vili
na červenom Kameni, v
Piešťanoc h a na Trenčianskom hrade. P.ri rozlúčke úprimne pod'akovall za milé pl'ijatle a
lm:isny pobyt na Slo vensku.

l~uran

Na margo slovesnej stránky ~ies·ne, Ivan
- Zábavná hudba v televízii, Z. Nováček
- Hľadanie hodnôt a L. Mokrý - Populárna hudba
a empirická hudobná sociológia. Cieľom konferencie
je po dn ie tiť záujem hudobných t eoret ikov k úvahám
o danej p roblematike, nako ľ ko sa pociťuje - aspoň
na Slovensku - absolútny nedostatok teoretickéhQ
zázemia spominaného žánru. O celej akci! pri nesie ~
me referát v rámc! informáci[ o priebehu tohtoL'OČHej Bratls•l avskej lýry.
- uy•
-

Urad niček

Konkurz
Konzervatót·ium v Bratislave vypisuje konkurz na vo ľ né miest a učiteľov:
h r y na h usle,
štú dia orchestrálnych partov a hry
z listu pre h uslistov,
učiteľa 'hry n a hoboj a príradené odborné predmety,
učltef a korepetície a inštrumentálnych
s prievodov a p ovinn éh o k lavíru.
Uchádz ači musia preukázať úp lné vysokoškolské vzde lanie, príp. abso lutórium Konz·e rv.atória.
Žiadosť doloženú p otrebnými doklad mi, životopisom, osobným d otaznlkom a
preh ľadom doterajšej činnosti
po šlit~e
do 20. júna 1971 n a . adresu: R i aditeľstvo
Konzervatória,
Bratislava, Konventná
2/ a.
Konkurz bude 2. j)lla 1971. P resné
časové určen i e uchádz ačom včas oz,námime.

UUDOBN'i' ZIVO'ľ - d vojtýždennfk. Vydáva . M lnl~tarstvo kul t!lry SSR vo
Vydavat!!l'stve OBZOR v Brat tslavP.. Vedia redakčná rada : Ma rián J url.k {šéf·
~ectakton. Prom hl st. Zuz11na Marczel lová ( reda kto rka), dr. Terézia Ursl·
n~o vé (redaktorl<a ). dr ZdPnko l'lová~ek CSc. (pred seda). Pavol Bagin, prom
hlst C.u homlr C!iAk, dne. Ev& Fischerová. G:len a J anáková. Ivan Palovič
dr. Ivan ~t an!~!a v . Hnhqrnfl ľ rnečka Tlačia Nftr iansk• t la č i arne, n. p., Nitra
Rj:j č. RS B261!68 1\d re~a rt'!dakcil'l: Hud obný život, Bratislava, Vo lgograd ·
ská 8. tel 592· 37 1\clml nt strácla: Vydavateľstvo OBZOR, Bratis lava, CS. ar·
mády 29/a Inzertné odd .. lenle Brat islava, Gor kého 11: Rozllrujt PNS. Cene
lAdného vftcl ačlru 2.- K!!t.

r . 1930 dosť uvoľnený, ale z kapitálu, ktorý nazhr·o mal•
di! a zčasu na čas cto'plň-oval, žil orchester v·eľa rokov.
Dúf·a jme, že za tý·c h dvadsať rokov. kt-oré I<oube11k
prežil ;v zahranJčí v styku s toľkými zahraničnými or•
chestrami, i ten nedostatok, o ktorom som sa zmienil;
vy1·ovna.!. Lebo umelec ;eho veľkého nadania a ·e rudície
(n ezaJbudni:me aj na jeho úspešnú kompozičnú č~nnosť~
si ho J.s te uv.edomil.

IEDIICR DOBRODINSKf:

GEORG FITELBERG (1879-1953)

IX.
RAFAEĽ

KUBELIK

'(1914~.

ktorý ok·rem slávilleho mena svojho otc:a: J·a·na KulieU~
ka zd,edi.J i jeho veľké h u dohné nadanie, zdal sa byť
predurčený_ vo svo;je,; dabe, aby prevzal Talichovo de~
dičstvo v CF a ď.al·ej ho r·ozvijal. I keď na seba upo~
zornil už pri absolvovaní konzervatóri-a z .troch odborov,
huslí, skladby a dh'igovania. až problém, koho postaviť
na Č·elo českej filharmónie pre zájazd do A•nglicka a
Be.lg-icka v r. 1937 mu dopomohol, že ho prijali dirigo~
vať konce·rty na tomto zá;jazd•e . Veď meno Kubelík
bolo ešte stále pre tamojšie obecenstvo veľmi príťaž~
livé. A mladý Rafae.l neskl.amal nádeje, ktoré do n eho
Vlkladali. Aj keď jeho skúsenosti v·e dúceho takého ko ~
J.ektívu boli d·ovtedy minimálne, mimoriad:na senzibi l ~
nosť, s akou vycít il ducha Taliahom naštudov.a ných
kimeňových skladieb or·c hestra, mu umožňova l a, že ich
tak nooápadne prijal za svoje, akoby išlo o jeho kreá?·ie. P·retože obecenstvo muselo mať a tiež malo dojem,
ze tu ide _o mimor.iadne silnú osobnosť, ktorä IPO:Pri jeho
mlad·o sti·' mU;sela udivov.a( 'A ·to bolo · konečne, a zatiaľ,
pre ' d~~;'i situáciu potrebn é. Orchester s-i za týchto
okolnostt ; uv.e domoval svoju · mimo•riadnu zodpovednosť
a pretože vtedy bóla v · tomto ko!.ektive veľ·mi živo roz~
vimit,á .: .samospráv.a. · mal diiigent najväčšiu pod.poru
a po.rozumenie · pr.e · svoju . úlohu. Celý zájazd bol preto
veľll(~ · ús;pe,š ný ,a.' podnŕkateľ hneď po.dpísaJ zmluvu pre
zäja~d :. na ·r .. ··~938. . A '.ten bol ešte úspešnej š!. Nielen
preto, ·.že .K'ubelík za ten · rok získal- mnohé skúsenos~
ti a · mohol IPl'inie.sť podstat.nejší podiel do reprodukcie,
ale _ž e · i pol~tické · udalosti · už v9pred napomáhali (vo
vedomí. zlyhania' a'nglických politikov· v 1:'fníchove) k nášmu mimorLadne, pozor,nému prija-tiu ang·liékým obecen~
stvom.
Po náv:rate domov v .normálnych všedných pomeroch,
kedy bolo •tl1eba. študov·ať i nové skladby a prtpravov-a t
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bežné !Programy ko•nc.er•bnej sezóny, ukáz-ali sa dir·igent·ove malé skúsenosti pre takúto prevádzku. Hlavným
Kubelíkovým nedostatkom bolo. že pri svoj·om V·eľ kom
nadaní a pri ·svojej mladosti nemohol mať dosť pochopenia a odhadu, čo môže ži adať a Č·O nie. Nechápal
že to, čo on odhad-ne takpovediac na prvý pohľ•ad , inému. len stredne .nadanému umelcovi môže trvať dlhšie.
Už to, že napr. jemu bola taktovac.ia t·e chnrka priam,
vrodená a jeho gestá - som presvedčený, že bez vä č 
šieho uvažovania - samočinne na~načili jeho zámer, že
jeho pamäť bo.Ja obdivuhodná - to boli položky, ktorý·c h hodnoty si ani neuvedomil, lebo ich dostal a ne~
musel zí.sk.avať namáhavým štúdiom. Niet divu, že pdpravné skúšky na koncerty boli. vlastne jed:inou im pro~
vizáciou a nás, ktori sme 1~aliahove c ieľave domé prip1·a ~
vy poznali, neusi!)okojovali. Na,šťastie však nikdy nebolo
treba obávať sa .o výsl·edok koncertu. Kube.lík mal i ten
veľký dar, ž·e koncert nebol výsledkom dôkladnej pri~
pravy, ale ;eho veľkej inš pirácie. ktorú dokázal v danej
situácii preniesť na účin ku ;júci ch. Je pravda , že keď
sa po "skusoch" v brnens·kej opere (kde bo.l asi dva
roky). opäť vrátil do ČF, osvojil si mnohé aj z tej rýdz·o prakticko-profesionálnej stránky. Ale vždy som jeho výkony prirovnával k veľke j freske, na ktorú sa
tr·e ba pozerať- z odstupu, l·e bo tým môžem oceniť mno~
ho a mnoho predností pozorovaného diela, zat.iaľ čo pri
pohľade zblizk.a by mi unikali a naopak, obj avil by
som azda veľa nedotiahnutých detailov a pod. Praktic~
k;( to znamenalo, že i orchestru sa objavilo dielo
az pri tom .možno i jedinom, pr.e dvedení - a to bolo
prive ľmi pomíjajúce, než aby sa doň natrvalo vpísalo
a mohlo sa povedať, že je pre kmeňový repertoár naštudovan é. zafixované. Ak sa po Kubelíkovom odchode
d·o zahraničia v r·e :produkcii koncertov konštatoval vildi~
teľný úpadok, bolo to iba preto, že predvedenia s a
viazali úplne len na jeho osobu, a zatiaľ sa mali viazať
i na štúdium orches tra. Talichov styk s čF bol od
!Jill!
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VINCENTA D'INDYHO (1851-1931)
s českou f.iJharmóniou patriLi k významným podnikOi!l'l
nášho hudobného . života. Ani nie pr•e ich obsahovú nápl ň alebo ,r.epxodukčnú vý.Iučnos,ť, . aj ~(eď by bo.Jo mylné
obe podc.eňovať, al·e pr.e sv.etový· význam tohto nestor.a
francúzskych· hudobník·ov. Aká ušľachtilá bola jeho
hudba, také bolo i jeho vystupovanie, zvýšené pr.e s.polupracovníkov ešte vedomím leg.endármosti jeho osob•
nosti. J·e ho rozme·rná trojdielna Pies e ň o zvone i ostat ..
né skladby programu m·a li v re:produkcii charakt eri.stic ..
ké znaky "skLadateľa, ktorý diriguje". Tlmoč·eni-e f.or•
mov·ej i výrazovej stránky diela, vedené bez.p~čným
poh_ľadom vynikajúce;ho skladatera, jeho se!'iózma takto•
vacta technik·a i zjav imponujúc! svojou ku.ltiv.ovanos·
f.ou všetkým spolupra-covníkom zaručov.al pr.esvedčivý
a úspešný výkon, i keď zbavený všetkého ef·e ktného
samoúčelného reprodukčného artizmu. S týmto vyni··
kajúcim umelcom bola radosť ,prac<,Jvať, le'!:io !každý jeho
,pohľad a slovo malo známky múdrosti a dobroty, ov-e•
r.e ných p-okroči_lým vekom.
YB

dieťaťu,

povzbudzovať ho a po~
Suzukiho osobitné zdôraz ň o 
vanie dôležitosti ú lohy rodičov často
v našej krajine znepokojuje ľudi, ktorí
pociť u .iú. že rodičia v Amerike sú príliš
zamestnaní na to. aby strávali potr eb ~
ný čas so s vojím dietaťom. Na to Su~
zuki odpovedá veľmi stručne: "Ak ro~
d ! čia nemH,iú čas na vzdelávanie svo~
jich detí, načo ich potom vôbec ma-

s meľov ať.

... .
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Koncerty

7i

s vojmu

Hudba
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dirigoval ČF niekoľkokrát, vždy v dlhšom časovom r·oz•
pätí. Mne utkvel v pamäti, keď lu v r. 1927 bol prvý •
k rát v spoločnosti poľskýc h skladateľov (lY.!lynall'skl,
Mar·e k, Rozžicki a i.). Po d r uhe j svetovej vojne pri pri•
chode na koncertné pódium upozornil na seba žiarivou
hv,i·ez d·ou na fraku - vysokým :p·oľ.ským vyznamenaním.
Aj pri t·o mto ho sťovaní bol plný temperamentu a veľmi
nevľ údne prijal poznámku jedného kolegu, ktorý cez
prestávku na skúške pr·e d jeho novou mladučkou man•
želkou povedal: " Majstre, ja · sa veľmi dobre ·pamätám
na vá& .k·oncert pred vo jnou. To site boH ešte mladý!"
Bol veľmi skúsený, vý borný dirigent , ktorý vedel
uplatniť všetky k lady partitúry bez toho, že by to
robil nejako zvlá šť nápadným s.pôsobom. Pri str·e tnuti
v Katoviciach, kde bol šéfom ro:llhlasového orchestra,
v pri ateľskom pr·ostredí s týmto súbo,rom tpr.i na·š om
t urné v Poľ.sku, bol k nám veľmi pozorný a strávili
sme iV jeho spoločnost i veľmi príjemný v·ečer.
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es tvujú dva hlavné princípy, na kto l
r,ých sa zakladá celý ten to systém.
Prvý prln cíp je
sluchu
cvičenie

po~

mo ~ q u

stá leho počúv ania pl.atni od útle .. ho detstva. Druhý princíp spoč ív a v
tom . č o Suzu ki nazýva "potrebou stú-
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Povzbudzovanie
Opakovan i·e
Pridáv.anie
Zlepšovanie (alebo zdokonaľova~1ie ).
ieť a, k t oré sa učí rozprávať, je od
út1eho detstva obkoles ené do~,pelý 
rni, ktorí st ále rozprávajú, a teda dieťa
v t omto ~mere ovplyvňujú. Di·eťa sa po
u rčitom čase pokúša napodobovať zvu·
ky, ktoré počuje okolo seba a usiluje sa
vys lov i ť nejaké 1počut é slovo napo•
dobovanie. To vyvoláv.a záujem r·odičov,
ktorí tomu. prirodzene, venujú veťkú
pozornosť a navá·dzajú d ieťa. aby vy•
slove-né slová opa·kova lo - povzbudzovanie. Di eťa to, pravdaže, aj robí, s lová
po nich opakuje - opakovan ie. Jedn o
slovo priťahuje druhé - pridávanie. No
dieťa pritom nepres•t ane hovodť prvé
nauč ené s lovo. Stálym opakovaním ho
vy slovuje čoraz lepšie a ľ ah šie - zlepšovanie a zdokonaľovanie. Týmto pro·
ces()rn sa ho vorová obratnosť · rozvíja
ľahkým a ,prirodzeným spôsobom.
čeri ie hry na n ástroj i uskutočňuje sa
podľa vzoru . učenia jazy·ka. · Prv·ý
krok ovplyvňovania hudbou začína sa
v útlom d et stve, a to jej počúvaním. ·
Ro d ič prednesie neja kú pek nú hudobnú skladbu, sonátu: sym fón iu, konce1·t
(v skutočnosti je málo dôležité, čo sa
h rá, len k e ď je to prvotriedna hudobná
skladba), aspoň jed nu skladbu každý
d e ň. čo má trvať približne šesť mesia·
c ov.
.
N a prvých hodinách dostáva najviac
návodov rodič, zatiaľ čo dieťa mä
len niekoľko ryt mických' .cvičení, uči sa
drž ať nástroj a . slák. Doma počúva platne s prvými skladbami,, k t oré bud;e · hrať, ·
a pozoruje, ako cvičí jeho matka. Dieťa
ť u sa venuje post upne čoraz väčšia čast
učebnej hodiny. Prvé skladby sa uči
hrať tak. že kopíruje svoju matku a
· ·
g·ramofónové platne.
v tudované
skladby s11 v podstat•e . z ;
desiatich zošitov ·S uzukiho Školy pre
husle. Sú t o starostlivo časove vymedzené hodn otné hudobné skladby so
špeciáln ymi
technickými
cvičeniami,
vybranými z týchto skladieb, a · s pri·
slušnými pokynmi o technike cv·ičeni. a.
Tieto skladby predstavujú jednoduché
ľudové melódie v I. zošite až po Mozartov Koncert D dur v X. zošite. Takto
sa p.riememé dieťa, ktoré sa začne učiť
hr.ať v troch alebo v štyroch rokoch,
dostane k Mo:zartovi; keď má dvanást
alebo trinást rokov.
skJ.adby sa učia podľa sluchu až po
IV. zošit, t. j. Vivaldiho koncer t
a mol. Vtedy sa dieťa učí systematicky
čítať noty tak, že sa vracia k jed·no'~
duchým skladbám. . ktoré sa naučila na
zači•atku. a ujasňuje si, ak·o súvisia zvu~
ky, l'ytmy a prstoklady, kt·oré už pozná,
s notovými symbolmi. Medzitým, i keď
s11 už naučilo čítať noty a ovládlo Mo~
zartov Koncert, počúva aj naďalej platne a svoj e inte.rpr·etácie opiera o nahraté· skladby. Dokonca aj technika po.
kročilejších žiakov rozvíja sa predo·
všetkým viacej hraním a mene j študo.
vaním etud a stupníc, ako sa to zvyčajn e robí v Amerike a v Eu rópe.
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-jniči Suzuki
S
rokmi USA

n-avštívil pred d voma
a priviedol so sebou
äesať sv·ojlch žiakov :;:o skup(ny "Zdo~
konaľovanta
talentov". Okr·e m iných
miést hrali aj na Hudobnej škole Culija.rd, kde som ich počuLa. Nesp-omínam
si, že by sa ma bolo niečo za dvadsať
päťročnej praxe vyučovania hry na husIe tak do1Jk.!o alebo vzrušilo ako koncert uvedenej skupiny huslistov. Hneď
n-a mieste som sa rozhodla, že sa ·v yberiem do Japonsk-a, aby som mohla po~
zorovať a skúmať Suzuktho pedagogickú
metódu.
očula som tie deti hrať v CulijaQ·dP skej škole. Ich hr.ani·e bolo mimo~
riadne, nech h-o už posudzuje:m z akéhokoľvek hľ,adiska. Vtedy mi ,. dokonca
oúiámili. že to nie je nejaká vybraná
skupina. Pooula som už aj počas
vlastnej praxe na Culijardsk.e j škole výn:imoč.ne nadané deti, ktoré hrali tak
isto dobre ako ti•e to, ale nikdy som nepočula, že p.riememé deti d·o kážu hrať
tak pevne, s takou dobrou intonáciou,
tón<lm alebo f.ŕázovavanfJ;n a v takej
peknej husľovej for me, nehovoriac už
ani o pamät i, koncentrácii a hudobnej
disciplíne. Okrem toho deti hrali až
prekvapujúco pokojne.
nie je len sysťém, [pOd ľa ktorého
brať na· UIJS.l~á,c~ ·t,:-eha učiť už malé
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deti. To je systém h u dobného vzdelá povedané,
vania, alebo, jednoducho
vzdelávania, ktoré Suzuki pokladá za
také, že ho možno aplik<1vať pri každom nástroji a úspešne využiť pri uč ení
hociktorého d-ieťaťa. Suzuki pevne ve rí,
že v odbore hudobných schopnosti je
vplyv prostredia oveľa silnejší faktor
ako dedi č nosť, a je pre svedčený, ž.e
všetky deti by s.a stal! hudobníkmi, ke~
by na ne správnym spôsobom vplývala
hudba. ľ'lrdí. že všetky normálne inteligentné deti sa môžu naučiť jazyk
hudby tým istým spôsobom, ktorým sa
učia rozprávať nejakým jazykom, t. j .
napodobňova.ním toho, čo počujú okolo
seba (najviac od vlastných rod i čov). Z
toho vyplýva, že Suzukiho spôsob vyučova•ni·a
hudby možno · o7!načiť · za
lingvistickú metódu.
vysvetľuje

Týmtom,sa že

Suzukiho trvani•e na
sa má začať čo najskôr. Od druhého do siedmeho roka j~
obd·o bie, keď sa získava poznanie jazyka. To sú v skutočnosti roky, keď sa
všetko najľahšie uči a najlepši-e prijíma.
To nám tak isto vysvetľuje, prečo Suzuki pripisuje taký veľký význam zod povednos ti r odi čov v tejto prvej perióde učenia n prečo i<' dôiP?ité pre rod i·
čov zís kať si dosť vPfll)>l">s t í z hrania
na to. aby sa mohli stať oza,j vzorom
učiť

pania cez majstr·ovstvo". Tým myslí. že
každý krok v pr ocese u čenia musí sa
nau č iť bezpečne alebo tak, že sa úplne
ovláda. Aby to dosiahol, využíva systém
rpridávania skladieb vysielaných rozhlasom, kým jednoducho zamení novými
skladbami tie, ktoré sa už žiaci nauči.li.
Lingvistická paralela ;e tu celkom jasná. Keď sa dieťa učí n ejakú reč, rozši~
ruje si slovník pridávaním nových slov,
zatiaľ čo si uchováva a použiva už zná~
me slová.
y .retí Suzukiho pr.incíp má obrovský
význam pre vysokú úrov·eň vyučo
van ia a pochopenia toho, čo som sama
pri tomto člov.eku videla. Nikd.Y nežiadajte od dieťaťa, aby urobil-o hocičo. čo
nemôže urobiť ľahko a nenútene. So
zrete·ľom na túto zásadu tr.e ba d!žku
vyučovacích hodin vždy určiť podľa spôsobilosti a fyzick·e j vytrvalosti dieťaťa.
Suzuki tvrdi, že najkratšia jeho vyučo~
vacia hodina trvala presne 30 sekúnd.
Skv·ele zostav·e né poradie skladieb v
Škole pre husle tomuto princípu celkom
zodpovedá.
J aponsku som sa zoz;námila so Suzukiho lingvist ickou metódou vo
vš<"tkých jej št<ídiách. Táto metóda za hrnuje šes ť zák ladných fáz:
Ovplyvi'lovanie (hudbou J
Napodo bovanie (ilnitäcia )
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Výber z casopi s'u PRO Ml. '"l CA.
(Preložil: Víťazoslav H ečko )

