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u bilejné slávnosti v Halle privábili
160 stálych zahraničných úč astn í
kov, odhliadnuc od ni e ko ľkých
stoviek d omácich záujmecov. Organizátori ich koncipovali veľkoryso, pr i č om
kládli dôraz na výborných interpretov.
Už or.atór.ium Samson IPre sóla, zbor a
orchester posunulo vysoiko prJečku kvality a ;p~·edzna.menalo vlastne úrov eň ce lých slávnosti. InterpretáCiu zver.ilJ berlínskym silám a dirigentovi Helmutovi
Kochovi. Titulnú postavu spieval Peter
Schreier, dnes v NDR interpret číslo
jedna. Händlova geni·a lita tu vystúpila
vo svojej v eľkosti a plnosti, nnkol'K·o
sa spojil! prvotriedne sily, dokonale
o sved čené v händlovskej interpretácii,
ľudia svetove j umeleckej povesti. Ak odhliadi1e me od niekoľkých komorných
koncertov, zdá sa, že druhou d ominantou bola Händlova opera Ariodante,
predvedená silami .opery z Halle . . Za
dirigentským iJJUltom stál mladý Thomas
Sanderling, k torý pred niekoľkými rokmi vystriedal zaslúžilého Horst Tanu
Margraf,a, niekda jšieho zakJadatel'a pravidelných Händlových slävnostl v tomto meste. Sanderling sa zameriaya ' na
·mladšiu spevácku generáciu a spolu s
režisérom W. Kerstenom vniesli do divadla· nov é umelecké id·eály a ne:pochybne v posledných dvoch rokoch zvýšili
i úroveň im zverených operných pred s tavení. V titulnej postave vyst upu je
veľká nádej miestneho · divadla Hans
Jiirgen Waschmuth, ume l-ec výbot"ne vy.školený, svojím umeleckým naturelom
blfzky hrdinským · postavám, naviac vybavený všet kým tým, čo má mat dnešný·. speväk. Ar!odante u obecenstva triumfovala . Už . samotný de j, v ktorom int rigy okolo kráľovského dvora ma jú odst rá niť ra d čestných ľudí, je ~au j ímavý.
Orga-nizátori festivalu toho roku nepripustili, a by sa hoci v malých úlohách objavili slabiny; všetko ovládala
snaha, aby Händlovo umeni·e vyšlo v maximálnej úč innosti a n:i č nemohlo oslab iť dobrú festivalov ú náladu. Ako malá
epizódka zaznela v nE>.ďalekom kúpeľ
nom m ieste Lauchstädt, v !Prekrásnom
starom Goetheho d·ivadielku, Oimarosova
opera Tajné manželstvo, obsadená opäť
domácimi s ilami. Bol to radostný "bonbónik", z-a ujímavý predovšetkým z r éžijného hľa di ska, v k to.rom sice ume lecky nedominoval žiadny spevák, ale
predstavenie nemalo ani viditeľn é slabi ny. Po t omto pop ol'udňajšom predsta vení v HaBe - v Divadle mieru zaznela Beethovenova Missa solemnis.
Orchester a zbor boli z Lipska, sólisti
z BerUna. Prial by som lrnždému počuť
sólistické o bsadenie (Celestína Casapietra, Annelles Burmeister, Peter Schreier,
Thomas Thomaschke). Všetko speváci s
kultivovaným posto jom k Beethovenovi,
prežíva júci každý tón, mimot'iadme disponovaní vo svojom hlasovom od•bore,
jednotní v pochOiPent fráz a pod. Neza-
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HUDOBNO-PEDAGOGICKÉMU HNUTIU
časovom "kalupe'', ktorý žijeme sme s i ani nestačili dobuvedomiť skuto čnosť trojročnej existencie Slovenskej spoločno sti -pre hudobnú výchovu (d'alej: SSHV). Vek na.ozaj krát-
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a predsa nie bez niektorých pozoruhodnejších organia 01lborných výsledkov. Začínal! sme konzultáciami
na ministerstvách kultúry a školstva, pokusmi o _spoluprácu
s pedagogickými ústavmi (Výskumný ústav pedagogický, krajské ·pedagogické ústavy) a využívaním skúseností organizačne
a koncepčne pokročilejšieho sekretariátu československej spoločnosti pr.e hudobnú vý:chovu v Prahe. Od začiatku sme sa
opierali o ideovo-od·bornú záštitu Zväzu slovenských skladateľ ov a o dô:veru a materiálne zabezpečen ie Správou umenia
Ministerstva kultúry SSR.
:
.
Slov,enská spoločnqsť pre hudQbnú výchovu vznikla ako d.obrovofná výberová organizácia hudobných pedagógov a peda-

začných ·

gogicky činných hudobJ1ých skladateľov, koncertných · umel cov a muzikológov, rozhodnutých spojiť svoj um a úsilie
v záujme plnšieho uplatnenia výchovného vplyvu hudobného
umen;ia. Dôležitým s timulom pre vyprofilovanie SSHV bol aj
program Me'd zinárodnej spoločnosti pre hudobnú výchovu
(ISME), na ktorý sme vďaka bohatým ·tradíciám (prvá čes
koslovenská spoločnosť pre hudobnú vý.c hovu vznikla ešte
v rokoch prvej Republiky, ale v roku 1939 zattikÍa). a ~no
dernému trendu našej hudobnej pedagogiky mohli· úspešne
nadviazať. Vzhľadom k týmto okolnostiam ·nebolo , ani 'z!ož1té
nájsť si najvliodnejší "terén" pôsobnosti a vytvoriť si vhodhý
pracovný program i plány na kratšie obdobia. Pre · za č iatok
sa ním stala · teória l prax školskej hudobne j pedag~g'i'ky.
(Pokr-a čovanie na '7. str.)

XX.
HAND .OVE SLAVN STI
•
budnute ľn ý več·er, o ktorom sa dlho do
noci 'diskutovaló, · ktorý pr edóvšetkým
znamenal obrovské viťazstvo kult úrnej
politiky NDR lPred niekoľkými stovkami
zahran i čných
účastnikov
(v priebehu
slävnost l sa totiž počet zahraničnýc h
návš tevnlkov ešte zvýšil ).
Napokon, kto mal záujem, mohol ešte
raz cestovať do Lauchstädtu na Händlavu operu Deidamia, ktorú však organizátorJ reprízovali a väčš,ina úča st nikov
ju už poznala z minulých rokov. Ten
istý večer sledovala takmer polovica
úč astníkov Goetheho Fausta, iní dal-i
prednosť Komornému orchestru rozhlasu a televízie z Moskvy, ktO!ľý uviedol
via'cerých barokových sk l-ad ate ľov a potvrdil vysokú úroveň sovietskych komorných orchestrov. Ozajst nou dominantou celého týždňa bola Morertova
opera Don Giovanni (o.päť s berllnskymí sólistami a orchestrom, zborom a
baletom Štátnej o pery z Berllna). Predstavenie svetovej úrovne. Ťažk o pove d ať,
komu pr.isúdiť najvä čši e zásluhy; č i výborném\t Otmarovi Suitnerovi ZJa dirigentským pult om, alebo populár nemu
Theo Adamovi v titulnej postave, alebo
Petrovi Schreierovi, znamenitému OctaV•iovi. Podľa búrlivých o vácií to u obecenstva nesporne vyhral Sc.hr·e ier, ktorý
spieval najštýlovejšie, ukázaJ široký
register svojich možnosti, korásne dek-

Ja.moval, prljemne nahrával s ituácie svojim partnerom a zrejme ťaž il i z t oho, že · d;e sia tky jeho platní kolujú v
NDR, vyhráva jednu poslucháčsku anketu za d ruhou a pôsobí priaznivo i
svojou skromnosťou. Predstavenie malo
spád, . orchester sa približoval úrovni
špi čkový ch e urópskych telies a napät ie
v divadle ne.povolilo celé tri hodiny.
Potom boli len me nši·e komorné koncerty, prehliadka mladej koncertn ej generácie, ka ntátový večer s u ve-dením
Händlovho oratória Herak lovo zvolenie
a záverečný koncert, na ktorom vystúpili skoro dve desiatky sól·istov a dir igentov, aby v pestrom kal-ei doskope
uviedli 15 Händlových árií, zborových
scén a operných medzihier.
Festival zaujímavo do tvori·!i
d ve
te o r et l ck é k o 1o k v i á. Na prvom
hov·oril d irigent Helmut Koch o dvadsaťročných skúsenostiach pri nahrávaní
Händlových skladieb na pla-tne. Mal pred
sebou i Komorný orchester a n i ekoľko
sólistov a každý problém, alebo jeho
vyri·e šepie hneď dokumentoval so svoj imi spolupracovníkmi. Nikto nem al pochybnos t i, že NDR sa vel'koryso stará o
odkaz svojho rodáka a že najmä Koch
je d irigentská osobnosť nana jvýš skúsená a povolaná hovor iť k tejto pr.oblematike. Kolokvium malo úst)Je ch .u prítomných návštevníkov a rečník len po-

t vrdil, že sl musel vyrieš·i ť stovky · problémov, kým sa ' mu podarilo "priv i esť na
svet" tak skvelé nahráV'ky srťare j búdby. Druhý d eň . mala pred nášať dt·. Johanna Rudolphová, pre chorobu , ju zas túpil team miestnych odborníkov, ktorému predsedal prof. dr. w. SiegmundSchultze. ChceJ,i z nových aspektov dolož iť Händlov . humanizmus, ale na jcennejšie boli !oh príspevky tam, kde prenikali i do hudobnej š t ruktúry jeho
skladieb a priniesli i via c objavov k je - ,
ho štýlu.
Účastníci venovali m!mor•iadnu !POZornosť g e n e r á l n e m u z h r o m a ž d en i u Me d z i n á r o d n e .i H ä n d 1ov e .i sp o l o č n o st i, kde okre m iného
zvolili nové predsedn!ct vo. Te11to akt
umiestnili do repl!'e 2'le nt ač ných miestnost! Starej ha!J.skej radnice a zúčastnilo
sa ho i >Via<: politických osobnosti mesta. Za predsedu zvolili opäť hudobného
ve d ca a skl adateľa prof. dr. E. H. Meyera, za podpredsedov Benjamina Bl'ittena a prof. Larsena. Prvýkrát bol zvolený do tohto orgánu i zástupca čes
koslovenska. Jubilejné slávnost i ma li vysokú umeleckú úrov·eň, s po ločensky splnili to, čo sa od nich o č·akáv.alo, umožnili totiž stretnutie účastníkov zo 17
krajín. Hudobná kultúra NDR tu opäť
slávila med zi národný t riumf.
Zdenko Nováček,
č le n predsedníctva Medzinárodnej
Händlovej spoločnosti

o· nástrojovom

Zasadanie o l1udbe.

vyučovaní

na

Pňa 25. júna t . r. usporiadalo Ministerstvo kultúry
SSR poradu t•iad ite ľ ov v hud obnej oblast! a člen ov Slovenskej hudobne j rady pri MK SSR. Na programe bolo
prerokovanie dramaturgických plánov na sezónu 1971-72
a plánov činnosti na rok 1972. Zastúpené boli všetky
inštitúcie (okrem rozhlasu a televízie), ktoré hudbu interpretujú, vydávajú či sprostredktj,i'ú. Porada pre- ,
rástl·a rámec púhej koordinácie dramaturgických projektov, č.i ich dielčieho komentova-nia do diskusi e o
problematike súčasného diania v oblasti hudobnej. Východiskovým bodom bol príhovor riaditet:a s,právy umenia MI< SSR J oz~fa Kot a, ktorý prítomných oboznámil
so súčasnou situáciou v obla•sti kultúrnej, s cestami
smerovania k čo najrýchlejšej a najdôslednejšej konso- 1
lidácH, k vyrovnaniu . sa s množstvo\}1. ·problémov, ktoré

ĽšU

Pretože mnohé úvahy o ná·strojovor:rt vyučovaní
na ľudových školách umenia, uv.erejňované v niekoľkýc.h posledných rokoch v celoštátnych i národných novinách a časopisoch (Akcent, P1:avda)
sa zaoberajú viacmenej iba pr.oblematikou klavírnej hry, chcel by som v nasledujúcich riadkoch niekoľkými poznámkami poukázať aj na
problematiku sláčikových oddelení, ktorá, myslím si, je rovnako dôl·e žitá a naliehavá ako problematika klavírna. V · poslednom desaťročí je totiž viac ako inokedy badať značný a stále sa
prehlbujúci' úpadok sláčikových oddelení na ĽŠU,
a to nielen čo do technickej úrovne žiakov, ale
aj čo do počtu absolventov, ktorí sedemročné
štúdium ukončia . Nakoniec aj z toho mála absolventov soHdriu úroveň dosahuje len mizivé
percento žiakov. A práve to nás burcuje k zamysle·niu sa nad náplňou, metódami a kvalitou
výuky sláčikových, predovšetkým husľových oddelení.
I< samotnému 1profilu absolv·e ntov iba toľko, že
.a bsolventi ĽŠU by mali byť vzdelanými amatér mi, v základoch praktickej i teoretickej hudby
dobre podkutí, ktorí, pokiaľ nebudú pokračovať
v ďalšom odbornom hudobnom štúdiu, by sa mali
uplatniť ·v rôznych súboroeh svojho bydliska či
pracoviska . (amatérske symf.o nické orchestre, komorné telesá, ľudové súbory, kluby priateľov umenia a pod.). ktorí by mali radi hudbu, navštevovali koncerty, operné predstavenia, rozlišovali
umelecké hodnoty a vedeli sa i kriticky postaviť
k úrovni najrôzneJších úmeleckých výkonov. To
by malo byť výchovným pos•l an!m .a cieľom Ľš~
a na takýto lyp absolventov by sa mal zamerať
celý náš doterajší systém výuky, predovšetkým
učebné osnovy.
Začnime však od · začiatku.
Ziak po príchode na ĽŠU má priam spontánny .
záujem a snahu naučiť sa ovládať hudo·bný nástroj, naučiť s•a hrať. Ve ľa však .zálež! už pri výbere husľovej školy (podľa osnov sú dokonca
štyri možnosti), pretože niektoré školy svoju ·
metódu stavajú viac na technike a zanedbávajú
stránku prednesovú (napr. še,včíkova škola), iné
zas·a · o:pačne, zanedbávHjú stránku technickú a
fors írujú prednesovú, teda muziakú (množstvo
ľudových
pie,sní, melodických cvičení, etud a
pod. ). Uči telia husľový ch odd·elenl mi iste dajú
za pravdu, že žiadnu z obidvoch zložiek nie ;je
možné zanedbávať. Forsírovanie stránky prvej,
technickej, ;ie v prvých dvoch ročníkoch d~o
konca škodlivejšie, pretože žiak, ktorý do ĽSU
prišiel, aby h ral "pesničky" a nie "nudné" cvičenia, sa oveľa skôr nechá odradiť od ďa l šieho
štúdia, než je tomu v prípade druhom, kde jeho
predpoklady sa viacmenej splnili. Darmo by sme
mu 1 vysvetľ6Vali 'a'ô'lezl'tos'ť technickej stránky nástrojovej hry. Ziak to nepochopí a ani pochopiť
nemôže:' Z~ležj t~da, n.a , 4~i t!'!l'9vi,: . ~~y , ~ézptr~á~ .
val ani na jednej z oboch krajn\)stL. čo : S·a .velmt
často stáva. N'ie je napríklad potrel:iné ·a ani
účel né, aby žiak i:n'ehräval ďesiatky ·alebo dokonca
stovky ~láčiko~ých va.r:iáGií zo ·. .šev.člkovho" opu~.
su 2, pretože i, po jeh , ."preštudov~ní" sa · .sláči 
kové ťažkosti pri 4re nových skladieb či etud
objavujú stáfe znova ' a . znova. 'Podobne je t': aj '
s n iektorými cvičeniami z opusu 6, ktorý nastudovanie · je predpísan~ yo .·všetký,ch . predznamenaniac.h, čo je dohtKil\l,ady .,v ,1() . t()ninách. Podľa
môjho názoru ševčjkov op. 2 mal by. sa hrať iba
v prvých troch-štyroch r.oční.koch , (stabiJizácia
!Pravej ruky), ale · aj to iha V' dôsl.e dnom výbere
s!áčikQvých yariá.cií. Vo .v yšších .: rOČJ?í koch až
na nutnú srtabilizáclu VI. prípadne VII. polohy mali líy sa namiesto Ópusu 2 či nlektorých krko'lomných0 etud (posledné čísla z Kaysera op. 20)
a ťažkých stuprl!c, ht.ať primerané dueta s uči
teľom;' prlpa·d ne v malých skupinách ž.iakov, čo
by p~ehlbovalo ich rozhľ-ad po hudobne j literatúre, brúsilo hudobnú pre clstav.ivosť a sluclr a po~
poro valo hru· z listu. Na aktívne muzicíroya,nie· by
sa mala d'a.le j • využívať aj tpolhodina rózškenéhb
vyučovarúa (5. až 7,. ročník), · č·o sa už na mnoh ých ..ško.lách .s .. úspechom robí. Škoda· len, že·
nové učebné plány husľového oddelenia nepočí
t ajú v individuálnej výuke po l · a 1/2 hodine
týždenne ako je tomu v klavír!, ale ťažisko praktického muzicírovani.a prenášajú do súborovej či
orc·hestrálnej hry. Žiaľ v tak veľkých kol·ektívoch
(15 i viac detí) sa žiak nemôže sústrediť na
svoje problémy tak, ' ako pri vyučovaní individuál- ·
nom. prípadne skupinovom (hrá z listu po s1<upinách dvoch-troch žiakov). Bolo by preto správne ponechať súboru jeho dvojhod·i nový časový
úsek a rozšíriť vyučovanie ind)viduálne, prípadne
zaviesť od tretieho ročníka jednu hodi nu praktického muzicírovania v malých skupi.nách ži-akov
(komor.ná príprava a hra z listu). Na takýto
uče·bný' ,pl-án husľových oddeleni ĽŠU, ktorý by
vhodnejšie ako doteraz napomáhal príprave vyššie uvedeného typu absolventov, by mala byť za:iner.a ná aj celá štátna hudobne-vydavateľská čin
nos.ť, pretože za dnešného stavu, kedy v lmdob~
ninách nie sú k dispozícii vhodné sólové ani komorné č.i súborové ínateriály, nie je to absolútne
možné plniť. Zo strany vydavat eľstiev bolo by
na mieste nebáť sa vydávať aj staršie h udobnop~dagogi cké a prednesové diela, pr.e dovšetkým
také, ktoré sa už v minulosti dobre osvedčili. Tu
by n,1ali rozhodne zasiahnuť aj vynikajúci pedagógovia a samozrejme hudobní skladatelia. Len
tak budú môcť ĽŠU svoje vznešené poslanie, spočívajúce 1predovšetkým vo výchove schopných
inštrumentalistov-amatér·ov, osvetových pracovníkov a hudobných · nadšencov dokonale plniť pre
blaho näše, i pre blaho budúcich pokolení.
Ern est HAINS, ri aditeľ Ľšu, Prostejov

posledné roky priniesli, s realizáciou uzneseni XIV. zjazdu I<SČ o kultúre i s úlohami platnými menovite pre
hudobnú oblasť. Hovori.! o upev-není štátneho riadenia v
oblasti kultúry, o vypr.a covaní nových š ta tútov organizáciám sú&tavnej starostlivosti o dramaturgické plány, o p.r~blema tike ·umeleckých zväzov, o koncepcii dramaturgických plánov a o pocli el·e pôvodnej tvorby, ďa
lej o koncepcii ďalšieho rozvoja zábavnej hudby na Slo vensku, o akútnosti !'iešeniä problematiky výchovy mladej umeleckej generácie, ·o rozvoji a dnešnom _ posl~ní
umeleckej kritiky, o internacionálnom poslanr nase J
kultúry a o vývoze a importe hodnôt, o problémoch
návštevnosti - vzťahu umenia k adresátovi. Dôležité
miesto v diskusii dosta la črta júca sa možnosť iniciatívy organizácií.
m.

tembra v Prahe. Už dnes je do sú ťaže prihlásenýeh vi.a c než ' 60 účast 
níkov.
V Zrkadlovej sieni bratislavskej
radnice bol 26. mája t. r. absolv·e ntský celovečerný recitá l Adriany Ba lázsovej, klaviristky absolventky
Konzervatória z triedy prof. A. Ka .fendovej. Na pr.ograme bolo Prelúdium a fúga f 'm ol z Temperovaného
klavíra J . S. Bacha, Beethovenova
Sonáta d mol op. 31, č . 2, Brahmsov·o lntermez:w op. 117, č. 2, Rapsódia op. 79, č. l od toho istéhb auto ra, d'alej skladby Liszta, Ravela a
premiéra skladby J ozefa Sixtu Fantázia; Absolventský výkon A. Balázsovej bol svedectvom perfektnej
umeleckej pripravenosti, vysokej p.ia nist!ckej úrovne a su verenity. Štý lovo mnohotvárny 1progr~;~m vyznel vo
vyrbvnanom podant. K vrcholom patrila Ravelova skladba Jeux éi'Eau.
Sixtova skladba zaujala poslucháčov
svojou vysokou kompozičnou úrovňou a primeraným umeleckým podaním.
Kruh priateľov slovensk ej hudby plánuje na sezónu 1971-72 niekoľko
dramaturgicky zaujímavých
koncertov. V októbri to bud e autor ský večer š t. Németha - šamorínskeho,
v novembri t. r. koncert sovietske j
h u dby a zborový koncert súboru
Technik, v decembri koncert Sloven ských madrigalistov z tvorby sta rých slovenských a svetových' majstrov, v januári koncert · Bratis.lavsl<é ho tria (Gaš:parek, Sikora, Karin), vo
februári b. r. bude koncert mladých
talent ov - ví ťazov súťaží, v marci
sa predstavi súbor pre súčasnú hudbu - Hudba dneška - s retrospektí vnym vý berom na;i!lspešn~~.išlch die l
_siove.1~sk~j ayantg~ r~y , ,a v mesiaci
'apríli .b. r. sa budú pr ezentovať víťazi ' speváckej súťaže M .Schneidra Trnavského. Pre záujemcov owarnujeme; že abonentky na spomí nané
koncerty oprávi1ujú k vstupu i na
vybrané koncerty BHS, resp. iné akcie ZSS.
Profesor · klavírnej hry Paulo
A ľfonso cle Moura Ferreira spolu s
huslistom Valeskou Hadelichom uviedol na kon ce rte Conserva tório de
Música da Universidade Fei;ieral cle
Goiás (I<onzervat6rium hudby pri federálne j univerzite v meste Goiás,
neďaleko hlavného mesta Brasilia )
skladbu Jozefa Páleníčk,a Suita piccola. Profesor Ferreira prehlásil, že do
programov koncertov na brazílskom
štát nom konzervatóriu bude zaraďo
vať i naďalej české skladby z notových materiálov, ktoré mu zaslalo
čs. huclobné informačné stredisko.
Oslavy Medzinár.odného dňa detí
boli príležitosťou pre stretnutie telies. ktoré ich v zborovom spev.e r·e prezentujú - príležitosť pre spoloč 
né vystúpenie dvoch detských zborov: Detského speváck eho zboru Cs.
rozhlasu v Pr ahe so zbormajstrom
d oc. Kulínskym a Detského spev áckeho zboru čs. rozhlasu v Br atislave
s dirJgentom O. Franclsclm. • Intenzívny (až pr·e kvapujúc i) záujem obecenstva vyj ad rený prl·am nezvyklou
_návštevnosťC)u · poc;lobných pqdujatí
vytvoril 'veľmi pria~nivé ovzdušie pre
produkciu oboch teli.es·. Hostia z Prahy predst·avi!i •VO SVOjom vystúpení
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Operný súbor Státneho divadla v Brne uviedol v svetovej premiére oper u Bohuslava Martinú Tri želania. Na
snímfťe J. šlcrobáneTc a M. Šafránková. Recenziu premiéry prine.siem11 v
budLícom čísle.

Snimka: R.

Sedláček
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Folklórny festival vo Východnej
bol tohto r·oku už 18- krát. V dňoch
9.-12. júla sa zišli priaznivci folklóru do tejto dedinky s bohatými
folklórnymi tradíciami, k torá každoročne pr.i víta v dňoch festivalu približne 40 tisíc ľudí. Na programe
prvého dňa - 9. VII. boli dve ume lecké pásma: v amfiteátri vo Východnej to bolo Pozvanie do Východnej a v Kultúrnom dome Východná
,, zase pro·g raln I<eď sme sa tak zišli
(priamy pJ;'enos čs. rozhlasu). V so hotti· ...-:- 10. · júla - bol alegorický
sprieY.o.d ·dedinou, ktorý vyvrcholil
úyodným: programom f eŠtlva·lu v amfiteá'ťri \Tý~hoclnej pod názvom Vitajte. Večer bola súťažná prehJ.iad ka · s ľbvenských folklórnych skupín,
kde · sa predstavili napr. skupiny z
fl:ánušo'v iec , nad Topľou,. ·I<l'uknavy,
Liptovských Sliačbv, H eľpý, Očove,;,
I<ubr·e j pri Trenčíne ... · V •neďel'u ll. júla - začal~ 'program' 'už včas
' ránó. Najprv to bol k le1iotni'covy. pro. gram goralského folk lóru Gorali IPOd
Ta:trami (predstavil ľudových · umel cov z Hladovky, Suchej Hory, Lendaku, Starej a No;vej Ľubovťle· a ďa l 
šieh rázovitých goralských dedin). Po
ňom udelili ceny folklórnym skupinám a festival uzavrel v pópoludňa.i
ších hodinách p~ogram v choreogra~
ľii št. Nosáľa ~ ·Od Šumavy k ' Tatrám.
V dňoch 10. a ll. .iúna t . r.
zasadala v Prahe (lárddná porota medzinár·odnej rozhlasoir·e j súťaže mladých hudobníkov CONCERTINO PRA GA 1971. Posúdila výkony hráčov na
dychové nástroje a rozhodla o postupe prvých miest do medzinár-odného k-ola : flauta - Petr Pokorný,
hoboj - Milan Štu,dlar, )dfjrinet - '
Martin Kopriva a Fr. Bláha, lesný
roh - Jifí Havlík. Medzinárodná po rota bu de zasadať v polovici sep-
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D-ialóg

so švédmi
V polovici júna sa v štokholme
stretli zä·s tupcovia väčšiny socia.
listických
age.ntúr s vedením
švéds~ej agentúry Rlkskons erter,
aby spoločne prejednali možnosti
sústavnejšej spolupráce v k on certne.i oblasti.
Na základe vý·s ledkov j ednania
uzavrel náš Slovkonce1·t s tout o
pra kticky
j edinou štátnou ( !)
agentúrou v kapitalistickom svete dohodu o vzájomnej výmene
umelcov. Podľa nej sa obe strany
zaviazal! venovať v spolupráci
zvláštnu pozornosť mladým umel com a propagácii súčasne j hud,.by druhého národa, ako i vym!eľíať
si sv-ojich prominentných
umelcov.
V zmysle tejto dohody by konkrétne mal .ešte na tohoročných
BHS, v rozhlase a v televízii vvstúpiť
vynikajúci štokholm ský
zbor (spieval u nás už pred ttomi
rokmi s mimoriadnym Qqlasom) :·
a náš organista dr. Klin da by mal tq
usp o riadať vo Švédsku niekoľko ·
r ecitá lov, pravdepodobne v októb..
ri. Pre ďalši rok sa dohodla vymena medzi dirigentom Bystrjkom
Režuch om a šéfom štokholmékého
rozhlasového orchest1·a
Stigom
Westerbergom, a navyše by vo
švédsku mal na sérii koncertov
vystúpiť aspoň jeden z našich ďal
šieh sóli stov, r esp. súborov ako
sú Peter Michalica, Miloš Jur k o·
vie, Vladimír Rusó, Slovenské
kv arteto, Slovenské klavírne t rlo a
Slovenskí
m adrigalisti.
Pod\'a
kvantity švédskeho záujmu sa potom na Slovensku objavia i švédski inter p~ e ti.
Mc
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Dve výstavy pražských iubilantov
V máji slávnostne otvorili vo výstavnej sieni Divadla hudby pozoru.
hodnú expozíciu gramoplatní, knižných publikácií, partitúr a dokumen tačného materiálu národného podni ku Su praphon. Pre poriadateľov iste
nebolo ľahké vybrať a inštalovať sú bor vzorkov z jednotlivých odvetví
činnosti podniku tak, aby čo najvýstižnejšie demonštrovali 25-ročnú
úspešn ú produkciu. Podnikový riaditeľ Jaroslav Šeda prehovoril o vytrvalosti a plodnej práci stovák za mestnancov, vďaka ktorým sa počas
štvrťstoročia vytvorila tradlcia kva·
litných výrobkov. Hlavným bodom
či nnosti bola vždy a naďalej ostáva
propagácia našej hudby na svetových trhoch spoh.r s popularizácíou
našich vynikajúcich skladateľov. Do
niekoľkých edičných radov sú sústre dené 1tôzne hudobné a , lite rárne
žánre snáď všetkých obdob!, ako aj

akýsi prierez repertoárovým záberom a i nterpretačnými možnos ť ami
- ich program obsiahol od diel ré.nesančne j ' vokáln ej polyfónle až po
tvorbu súčasných českých skladateľov pre deti. Slovenský ~bor prezentoval výlučne domácu tvorbu znovu pot vrdzujúc, že mu. právom
prináleží titul prvého Interpreta det. sk·e;j zborovej tvorby na Slovensku .. a
súčasne aj inšpirátora vzniku mno~·
stva diel v tejto obl.asti.

tvorb a iných národov. I<onzument·i sú
organizovaní v Gramofónovom klube, kt-orého členská základňa sa clo
tohto roku už níelwľkokrát zväčšila.
záväzné pr.e podnik je najmä sústavné stupňovanie obsahovej náročnos
ti, nezabúda sa však ani na reprodukčnú techniku, kde v spolupráci
s Hifi k lubom dosahuj ú .platne Sup raphonu úroveň medzináro dnej závažnosti.
V Dome umelcov realizoval n. p.
Výstavnictvf podľa scenára dr. Vladimíra š efl.a reprezentačnú výstavu
pr.i pr!ležitosti oslév sedemd·es.iatej
piatej sezóny Cesk ej filharmónie. Na
informačných transparent·o ch, dobových fotografiách, plagátoch, novinových správach majú návštevn!ci jedinečnú možnosť sledovať vývin hudobného kolosu od jeho vzniku až po
vrcholný rozkve t. Ne chýba jú tu ani
početné pôvodné partitúry a podo-

najslávnejších če ských sklaktorých mená vždy doml:nujú na programoch. Tiež celá lj)l•e já.:.
da domácich ~ zahraničných dirigen~
tav a sôl1istov potvrdzuje svetovú slá ~
vu popr.e dného hudobného telesa. P re
návštevn íkov bol dokonca nakrútený
film o historickom poslaní filharmón ie, ktorý sa priamo na výstave premieta. História stále vzt·ušuje mrav- '
nou hodnotou a silou. Všetky úskalia
a plytčiny nikdy nezapríčinili stroskotanie pevného celku s nadšenými
a oddanými členmi. Neraz sa vy.,.
skytll hospodárske ťažkostí, obdobia
vá7...nych krlz. Až v roku 1948 dostala
ČF nový, vyšší zmysel stala sa
centrom vrcholného
koncertného
umenia celej vlasti. Riaditeľ ČF zasl. umelec doc. Jii'l Pauer hovo rr:·
"Dnes r obíme všetko s jed iným
zm yslom a cieľo m. Chceme p risp ievať neustálemu rozkvetu ltäšho interpretačnéh o umenia, pripraviť hO•
riacu pocho 1l eň pre ďal šiu gener!iclu,
aby sa sláva Českej fil harmónie nestala nikdy minu losťou ,"
•l•
b izne

ďateľov,

Profesor J á n S ck u ltz vyštudoval Vysokú školu pedagogickú v Bratis lave.
Okrem jazyka ruského má aprobáciu aj pre .hudobnú výchovu. Od roku 1967 učí
na trnavskom gymnáziu. Je členom Speváckeho zboru s lovenských uči terov, na
š kole vedie súbor Cantica nova. Dva roky . učí estetickú výchovu. Pre jeho
zanietený vzťah k tomuto predmetu, mi morilJi].ne kladné pôsobenie na trnavskú
š t udujúcu mládež, organizačné schopnosti a odbornost sme ho požiadali o struč 
né odpovede na tému: dyojroč ~té skúsenosti s novým stredoškolským predmetom - e s te t i ck o u výchov o u.

Hovoríme o estetickej
výchove
.
na slovenských gymnáziách

.,Nielen sklada t eľ musí e:cperbnen t o·
rovnalco sa to žiada od poslu -

var -

cháča ."

Edgat· Varése

------~------------------- Pán profesor, ako j e znám e. toto

ntotto ste s i u rč ili za vodítko vašich
hodín es tet ickej výchovy na t rnavskom
gymnáziu. Myslíte si s o ds tupom
dvoch r okov , odl<eily s a zavied ol spon!lnau,ý predmet do vy u čo vacl c h osnov
humanitnej ve tvy gymnázií že sa
väm ho poda rilo v srdciach študentov
u sadi ť, za fixoval , ba č o viac s talo
sa ono skutočne ich presve d čením ?

Najlepš ie by vám moh f.i odpov edať s amotní žia ci. Ke ď že sú oJe pr i naš om
r ozhovo re pritom ní, pokú sm e sa nah liadnu ť clo Ich písomných prác, ktoré
mi odovzd ali na roz l ú čku s est etickou
výchovou v druhom roč nlku gymnázia.
Možno ni ektor é vety sú pr!liš rom an t ick é. vžime sa však d o myslen ia 16-17 ·
ro č ných m ladých ľu d í , k t or! s ú vo ve ·
k u, kedy s a mys li v t e.i najč i ste j šej
podst at e, I<E>dy city rezonu jú sn áď naj viac.
• " . . na koncert och sa cítim, ako
n a slávnos tne j e xhibícii svojich poznaní."

• " ... I ke cľ som sedem rokov n avštevovala hllllobnú školu a ako huslistka
som sa str e távala so skladateľmi vážne j hudby , nestačilo to k t omu, aby sa
sve t hudby zblížil s mo jimi záuj m ami.
Dnes - po d vojt'očnom cibrení zm yslu
pre · to pekné v umení, už viem, že i
hu dbe t r eba rozumieť a rozli šov ať ju."
• "Vyu čova ni e · na hodinách estetiky
bolo vermi príjemné. Preto, že sme takm er zo všetl<ého videli a po č uli ukážky,
ut kvelo mi mnohé v pamäti. Zvykla som
si navš tevovať kul t úrne po(lujatia v našom meste a j vte dy . l<ed' sa náv št eva
neorganizovala. Ak · sa do ter az n aša
stre dná š kola n azý vala všeobecnovzdelá vacou a n evy učov al a sa na nej estetika, potom nev ystihovala význ am s vojho pome novan ia."
• ,. . .. aké bolo m oje pre kva pe nie na
prvej hodine esteťiky ! Čakali sme. že
vyu č u j ú ci bud e ž ia d ať , a by sm e sa po·
zerali na svet iba j eh o o čami , ale profesor Schultz žiadal moje vlas t né n ázory, pocity a prežitia . . ."
Studen t i vo s vo jich výpovediach
s pomína jú, že na hodinách est eticke j
výchovy s a " ne u či. neskú š a"· - čo l e
pre nich is te sympatické. Ako je t o v
sk utoč nos ti?

Na hodinách estetick ej výchovy pre d·
nášam, uvé dzam ukážk y - hudobné i
výt varné, disku t u jem so ži.akmi. s nažím sa formo va ť ich názory, us m erňova ť
ich s právnou ces tou , za v e ľmi d ôležité
považujem vy t vor enie ,,osobného" vzfahu m edzi ped agógom a ž ia~ml. Istú !ni-

Ceny
pre
organistov
V p rvej polovici mája sa us kuto čnil a
23. med ziná rodná hudobná súťaž Praž skej jari - s úť až organis tov. Požiada li
sme č l e na s úťaž ne j poroty doc. dr. Ferdinanda Klindu, lau r eáta š tát nej ceny
K. Gottwalda o n ieko ľk o in formatlvnych odpovedí:

Al<é par amet r e museli súťažia ci splňať ?

-

do sveta umenia·.
ciativu ponechávam i žiak om - každý
z n ich si vedie zošit, k de si vie puj e repr odukcie. piš e svoje dojmy :~: počúva
nia h udby, z náv števy ·výstav , fllm ov,
te lev!zny ch reiác!l, besied s autor mi,
súkrom né vyzn ania o ume nť. Každý t akýto zošit je v lastne vizitkou citového a Intelektuáln eho r astu žiaka. Estet ická výchova sa všeo becne h odnot ! pod ľ a zäu.Jmu a nie p od ľa namemor.ova ných vedomost !. Napriek tom u si t ieto
,.zisky" cenim viac. ako keby mf žiaci
odrec itova li napr. vývoj hudby o rl naj staršlch čias po súčas l1osť, alebo živo•
topisy skl adate ľo v.
- Ako je to s časovým rozvrhom
es tet ickej výchovy a zadelením látky do
dvoch ro čníkov?
Estet ická výchova sa. žlaŕ , učí iba na
h umanitnej vetve gymnézi!. a t o dva
r oky. P rlt'odo vednä ve tev a stredné všeobecno-vzd elávacie š koly t ento predm et
n emajú. ( Naprot i to mu polytech nická
výchova sa učl až po maturi tu. ) T~1 ž
d enne žiaci majú · dv e hodiny e stetic k e j v ýchový. Je to povinný predmet a dúfajme. že časom sa zave d i ~ i na
SVŠ-ky. P re dn áša ť by ho mali p edagógovia, ktor! m a jú k u menill vzfah. Ak
s a ma jú vedomost i iba odmemorovať,
alebo hodiny zaplníť niečím celkom Iným,
11ež Ull!en!m, je zby to č né est etickú vý chovu na ško ly :~:avádzať. Predmet n ašiel mnohé Školy nepripravené - až v
súčasno'lll:l sa začlnajll "škol!ť" prvé vy sokoškolské kädre na FFUK. Estetick\l
výchovu te da u čia l'udla s bl!zkym vzťa
hom k vý tvar ne;] či hudob nej výchove
- v kra jnom prtpade i')edagógovla. k to ľt
nemajú k predmetu žiaden vzťah. Osobne som na tento i!)redm et ča k al l l rokov. Zdá s a m l. akoby som Iba poi:IP.dn é
dva roky s trávil n a šk olE> už itoč ne . I
es tetick ú výchovu by mohli u čiť a.1 dva ja p edagógovia jeden na hudobnú,
druhý na výtvarnll zložku . P ravda. to
by bol po odbornej stránh !deáln v stav,
v skuto čn o ~ti to tak n ie j e. Hu dob ntk
- ako s"m .1a - sa mu sl najmä pr vé
r oky pre d i erať množstvom odborne j liter atúry z výt var néh o u men ia 11
op ačn e . . . J~ to náro čn ý predmet u ž a.1 pre množstvo pomôcok, k toré ·čas 
to prinášam na hodiny ,.z vla s tných
fo n dov ". Kol'ko š kôl na Sloven-;ku je
vybavených dobre zásoben ou d l ~koté 
kou, kvalitnými repr o du k c!llm l zo všetký ch š týlový ch obdob!, kn ihami o ume ní, populárnym! IPrfru čkaml o hudbe pre
žiakov. knižnicou s boha tým fo n dom dom ácej i svetove j u melecke j llterat1írv ?
O moderne jš tch audiovizuá lny ch pomôcka ch an! n ehovortm. Tre ba nám magne-

ťa ž uz vô februári. Deviati vtťun! po-

st\lpill do sú taže PJ.
Trids aťtri ilčastnlkov hodnotlla me·
dzlnárodná porota. Aké bolo jej zloženie, ako bola zaručenA objektivita výsledných rozhodnuti?

- Početnosť a zložen ie porot y vylučo va lo a·kékoľve k individuálne prefer encie s11ťaž! acich. Do sllčtu bodov s a nerátali maximálne a m inim álne ·výkyvy ,
zo sllč tu ostatných sa urobil priemer.
Poro ta m ala l l členov, pre dsedal dr. Jii'í Relnberger. členovia : H. Collum
(NDR), F. Ger g ély (Maďarsko), dr. H.
Has elb6ck (Ral«isko), P. Hudord (VB),
J. Jarg6" (Poľsko} , L. Rolzman (ZSSR},
G. Šch ne.fder (NSR )', M. ~lechta (ČSSR) ,
A. Veselá (čSSR}', H. Vo llenwelder
( Sva.i člarsko ).
Kt oré s kladby sl súťažiaci vybrali? .

P L'ih l á s iť

s a m ohli záu j em ci zah r an lč nl. ako aj dom áci, kt or! ne prekro č ili
vekovú hranicu 32 rokov. Zo za hra ni č 
ných úča stní kov s a nerob!! žia dny pr·e d 1\ežný výber . sú ťaži ť teda mohli všet ci
{lrih lásenl. Mlad! česk os l ove nsk! or~; a 
nis ti a bsolvovali prípr avnú výberovú s ú-

- Povinná bola Trio vá I!!Ont ta č. 5
C du r, BWV 529 J. S. Bach a. Ostatné
dve sk ladby sl tl č astnf cl stlťaže vybra li sami. rstežt> sa snažili vybrať t ak é. v ktorých by najlepši!'! ukázali s voju in terpretačnú úroveň . Str.ledali sa

t ofóny.

gramo! óny,

klavír, .,špeciä lnu

učebií. u u nas JU suplu,ie tzv. spolo čensk á m i estno sť . Na rok sa, pokúsime
z a ri adiť učebň u e stetickej výchovy.
V pr vom ročn ! k u preberiem so žiakm i prehľa d výtvarného a hudobného

um enia po kon i·e c romantizmu. V d r uh om ro čnfku za č in a me novoroma nt izmom
v hu d be. vo vý tvarnom um en4 - " tm pres ion iz.mon:t . Ko nčlme
sú č a sno s ťou .
najnovš!Jpi u me lec.kým l smermi. Lá t~u
nemožno odlú č i ť od poznatkov s po l o čen 
S'ko-h istor ických a· .fflp zofl.c kých. Ne jde
mi ani v jedno m prfpad e o monogra fic ké vedomost!, s kôr poukazu jem na hlavn é štýlové znaky, syntetlzujúce z javy,
u m enlfl s prostredku je m pomocou ukážok - a j v Inter pr etá cii sú č a sn~ch sú - ,
bo rov (napr. v e ľm i o b ľ úb e nl sú u moj ich žiako v Warcha·Jovci). Trnava je boh atá na pa m iatky r ôzny ch sta v ite ľsk ýc h
a výtva r ných štý lov. Hodne chod lmE> do
t er é nu, na výst a vy, spá jame do jmy · hu dobné s v,ý tvarný mi - n ez abud n ut eľné
sú napr. konce r ty v š tý lovom p roc;tredf
Ci eľo m je: z ap o .1 e n It> v še t k ý ch
z my s l o v. O~ novy or i p tíšťa j tí osobnos t·
ný v zťah p ~ da Qó ga , tvor ivý or!stllp k
"litP.re zá kona" · a prlzné n, sa ŽP ke by
som m al óo~ t upo va ť iba ond ľ A os nov .
asi by žiaci pochopili má lo. U čE>b né
os novy -;ú n áro č n é , s nllď až veľm i. Svo -

j im! požiä davki m l vyhovuj~ sk~r vys&•
k oškols kým študentom.
- Pomáha vám - pedagógom estetickej výchovy - niekt o odbor nými In•
š truktážami, š koleniami?
Výskumný ústav pedagogický v Bratislave org anizu je n i ekoľ ko k rá t do ro ..
ka sem ináre. Chý ba jú nám uč e bni c e. i' ľ•
vý ro čn!k má uče bnicu od kolektlvu aut orov, ale je mimor iadne ná r oč ná . d r u.
h ý ročn!k u če bnicu nemá. Veľm i by mim
pomohla reedicia . ale bo nové vyda nie
gramoplatm! s nahrávkami s k ladie b váž n ej hudby - myslím n a t ie najznáme jšie d iela, na ár ie z opier t•ôznych obdobi, skladate ľov, na inštr umentá ln e
d t·obnost! v podaní sú č a snýc h u melcov.
Tu by sa mohlo chytiť iniciatlvy vyd avatel'st vo OPUS. Chýbajú kvali t né a
lacné repr odukcie - nielen pre potr ebu pedagóga, i žiaci sí radi zbi erajú
o bľúbe né diela m alia rov. Zaned baná .1e
ob la sť um eleckých filmov p red dáv n ejšlmi rokmi bolo viac živo topi s ných
dom ácich i za h ra n ič n ý ch d iel tohto d ru h u a r ad i na ne chod ili dospelí i mlá dež. Tele v!zia zanedbáva h udobnú výchovu - záznamy koncertov, oper ných
pr edstaven! nesta č ia . V minulost! vychád zali knižky (A BC pos l u c háča
Ma js tri p iatich č i ar ) . Dnes žiakom ne·
m ôžem p on úkn u ť a o d p orúčať takm er
n ič okr em ná ro.č n ej literatúr y.
- Je z nlim e, že so svoj imi žiakmi i'<~~ 
to navš te vujete koncerty vážnej hudby.
Nestrann('mu pozorovatel'ovl Sil nl.lak&
nezdá, že by študenti boli "nakomandovaní", práve naopRk. Po koncerte často.
zostáva:J ú m t>dr.i unwiťami . beseduj ú s
nimi. n ez~ budnut.eľný ie napr. koncer t
e iek tronick ei hud by, keclv P.ŠtE' vefrnf
dlho d iskut ova li so sld:Hh te fml n Drlncíuoch tvorby , o zm:vs le t ej t o hudby.
Ako t o s nimi dokážete ?
Zá s ad ne žia kov nenútím · n a návšte vu podu jati. Kon\'N t sa sn Hžlm .,pr!pt·aviť" u ž na hod iná ch e~ tetick e.i výeh o vy Toto oodu .latíe mu sí byť Pt'e n!ch
sviat kom. nevš f'dn ou uda l osťo u. Preto
:... okrt~ m !nl,ho - odm iPtam ch od i ť 'in
š t ude nta mi na výchov ne koncP.r t y v
rámci vyučovaci eho času . ( Na vy št> t u
často ro bimE> iba kulisu: vE' ľ a hovorP.'lP.ho slova . zfskan iE> popu lar ity za k al'rl\1
cenu . npmož no 'lť ovolvvnPn ia dl·ams• u r qie a pod hr?di mo ie zárnE>ry sn á ď a.1
zasah u j!' do sy ~te mnti č n n~ti u čebnvC' h
os nnv .) Nap roti tomu V P.Č P.r n Ý zlí7! tok
q j môžP posl u cháč ov nlvvn il' v ~h~> " n'U
Dt'OQt'amu , int l:' l'f)rPtov. Č !lS U miest A '' Ó!
sa l<o ncP.r t. k oné svoiou d uševno\l 1 ryr.lckou d i ~nozfroiou . ZAmP.r iavam ži~kov
! na re nio nálnE> u rl alo~ti ju h11P.á, o;;tíť :;~ ?e,
( P ok račovan i e

na . 7...s tr..) .. _.

Canttca nova

často autor i: Sokola, Reger. Llszt , Eben,
Slavlcký, Mf!ssiaen, Dupré ai.

Aké výsledky pr iniesli prvé dve kolá ?
- Prvé kolo bolo pr e porotu n ajnam áhavejšle. V yipo ču li sme 33 or gan istov
a zaradili po dľa výkonov do s labšej čl
silnejšej polovice. Z n ašich mali v e ľ
ké amblcie pre postup V. Rusó. J . Cha loupko vá, M. Wagnerová. P. Šmld . Z dr u ·
h ého kola vyš li u spešne Osmi
z naš ich K. Klug arová ( Br no ) a V. Rus6 ·
( Bratislava ).
Zaujali vás niektor í orga nisti nevšed·
ným výkonom?
- Zaujl ma vosťou tohtoročnej s ú ťaže
bola slruto č nosť, že žiadny súťažiaci v
r>rvých kolách nepreukázal p r ekvapu j\1 co výr azný interpret ačný výkon. Aj keď
výkony niektorých boli v jedno m kolE>
na vysoke j llr ovni . stalo sa hneď v ďal ·
šom k.ole, ze u z nedokázali štandard
obh&.Jiť a u dr z11ť.
Záverečné kolo p r inieslo tý ch so !iti·
tom. aj tých na štit e . . .
Bol to t uhý boj, h lavne nervov.
CelkovA vyčerpanosť sa ~ pos lednom

kole javila už zreteľn e. Do popredi a sa
dostali na jmä dobr e p sy chicky pr!pra vent sú ťaž i a ci. Porota sa rozhodla t ak to · prvú cenu neude llla, na druhom
mieste sa um ies tn il a Kamila Klu garová
(Brno ) a E. Krapp ( NSR ), tret ie m iesto
o bsadil Vladimír .Rusó ( Br atislava ) a Ch.
R. Benbow (USA) . Ces tné uz nani!'! l .
stupňa s pr ém iou získali M. T. Ketola
(Fíns ko ), T. Winge ( Nórsko) a l. Ella
(Maďarsko ) .

Ako hodnotít e celil súťaž a je j výt nam pre našu organovú interpret áciu?
- ú roveň našich \l častnfkov jf: v porovnanf s o stat nými vysoká, ost atne o
tom svedčf aj vý s ledok s ll ťa že . Je potešit efné, ~ z r oka na rok štandar d
rastie. Medzinárodná sllťaz v Pra he zna mena le n ielen výbor nO reklamu náš mu
ume niu , ale aj mož no sť dôkladn e j konľ rontá c it'l so štýlo m h t'Y úča stnikov z
rôznych štátov a svetadie lo v. Napokon
mož nosť účasti na take jto sllťažl j e vítaná pre súťa ži acich , ako aj pos luchá ·
čov a m l:ovnfkov organovej hudby a tých bolo vi die ť v Dnme um f! lcov
dos t.
M. 8. Svobodov•
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Na záwer
sezony
_".

V dňoch 27. a 28. ma:~a pri
ceste z Prahy vystúpíla v SF
Belehradská filharmónia na če
le s umeleckým .riaditeľom Ži .vojinom Zdravkovičom. Touto
d vojicou a bonentných poduja t!
zavŕ ši l a Slovens ká ' filha rmónia
koncertnú sezónu.
Zdravk<>vič nie je už brati s lavskému koncertnému publiku neznámy. Je odchovancom
b elehradsk•ej akadémie (hoboj)
i pr.ažskej di rŕgents kej školy
(Talich) a hudobnej vedy. P r i
. s vo jich 57 rokoch (ak sa bulletin nemýl:il) vzbudzuje úžas
svojim svi·e žim zja\110m, temp ~
ramentným prístupom k práci.
J·e majstrom V·eľkých plôc·h , sýt eho zvuku. Do interpretácie
vkla dá ohnivý južanský temperam ent.
V rporovnaní so Slov·e nskou
f ilharmón iou, j uhos lovanský orchester nedosahu je k valít nášho telesa vo viacer ých param etroch. Do určitej miery je
to zavinené aj horšou kvalitou
inštrumento v, no vo všeobecnosti najväčšie m edzer y vykazu je Belehradská fil harmónia
vo zvuk<>vej kultúre, ~ p lastik e, spevnosti sól i vo vyrovn anosti nástrojových skupín.
Pocho.piteľne tieto v las tnosti sa
I!re;javujú aj v dynamických
vrcholoch, ktoré s ú prihut né
až hrubé, m álo pri e hľadné.
I keď Otorino Respighi reprezentuj e v n ašich očiach typ
sklad ate l'a, k torý ob l'ubuje a
využíva do krajnosti tu t ti orchestra, predsa pr áve jeho
symfon ická báseň pre veľk ý
<>rchester Rímske fontány vyžaduje od hráčov zmysel pre
zvukové čaro a d·iferenciáciu
d ynamiokých odtienkov. I náč,
a · bolo t<> tak aj v podaní
Zdra\llk-ov-lčovom; ·· ·pôsobi toto
dielo jednotvárne bez iskry a
!Prihrubo . Zdravkovlč pr!stupo- ·
va l intuitivne aj ku koocepc.ii
z námej Sym fónie d mol od
Césara Francka. Zdravá,, jad.r ná muzikalita diktovala t<>mu:to umel.covli bez dlhých špekulácií a starostlivých roz.borov
s,pôsob, ako vyhmatnúť nerv a
p ulz hud<>bného toku d·i ela. Z
vyšme· povedaného s úč asne vyplýv.a, že i dirigentovi aj orchestru pomerne
najmenej
,,konv·e novala"
melancholická
str·e dná časť.
, Klavlrusta D.u šan Trbojevi č
pred nedávnom na pód·iu SF
s ú spechom interpretoval Su choňov u Rapsodickú suitu. Je
to ume1ec s ve ľkými virtuóznym! možnosťam1 , zdravou hud obn osťou. Suverénne zdoláva
n ajmä požiadavky ve ľkej klavlrist!ckej techniky (oktávy,
akordy, skoky). VyNtať mu
možno p omerne úzku paletu
dynamických odtienkov. Trbo j evič upr e dnostňuje koneep ciu
.v eľkých !J)lôch (svedčil o tom
napr. i p r ídavo k Veľkej kijevskej brány z Musorgského Kart~ni e k)', kd·e strhu:je svojím neo chabujú cim e lánom a vel'kými g r adaonými mo žn osťam i.
3. koncert pre klavír a orchester a mol od srbského
sk lad atel'a Stanojla Haj l č i ča je
pomerne jednostranne vir t uózne zam era ný. Do krajnosti vy u žíva výr azové pr·o strledky r om antickej klavíristicke j tech niky (nadmerné množstvo okt áv, pasáží, dvojma tov, akordov, s~oko v ) , ale bez jej poetického obsahového zdôvodnenia. Trbojev i č tieto požiad avky
zvlá dol s neuverite ľnou ľah
kosťou a sa mozrejmosťou .
VLADIMIR člžiK

.tl.n i ·
s11 i atočná

ani•
radostná
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žitých mužov a žien po väčšine
stredného veku, k torým však
napospol chýbal - už i v te xte! - sex ap:peal, šarm, vkuS>, •
vtip, pohyb, eleganoi:a. No ceIému príbehu chýbaJ.i preťlo všetkým pevné kontúry, deju
'zovretosť a viac logiky, posta ~
vám nezamenibel'ný 1 chal!·akter, l
celej komédii zábavn á iskr a.
replikám literárna úroveň a ,
auto rovi sch(l<pnÓsť ch ladh'ou
hlavou sortírovať svoje život'
né skúsenosti, schopnosť dostať sa nad zvolený ž•i votný mat•eriál.
Slo v•e nská ope,re ta', žiaľ, pre,
hrala tento nový pokus o svo- '
ju tretiu m l adosť, o svoj (dovolím ~,i parafrázovať jeden z
" vtipov
komédie) " veniec",
' nie laureátsky, ale di evčenský '
- a divadlo, kforé ·z . p remié ry '
novej slove-nskej pôvod!ny ne dok áza lo urobiť ani sv.i a točnú,
ani r.adostnú , prišlo o p ovzbudzujúci šlusakord sezóny.
GIZELA MA!ČUGOVk:

-

V druhovom označení javiskového diela sa pr.e jeho žánrov ú ne vy vretosť často skrý va pojmová neujasnenosť, ktorá je však len zdanlivým nedorozumením, lebo v skuto č 
nosti obsahuje celú r·eťaz konkr~n ych
príčin. Keď n estor
s love nskej operety, zaslúžilý
umelec Gejza Dusík svoje na jnovšie die lo To by bola láska
nazval
hudobnou koméd•iou,
môže to by ť výrazom Jeho snahy vedome sa odklon iť od svo,jej vlastnej operetne j schémy
a napojiť sa na prúd modernejšieho t ypu hudobno-zábavného divadla - čomu koniec koncov nasvedčuje aj kompozičná s t rá nka tejto jeho novinky. Pritom však zostala nepovšimnutá I(Jodsta·tne dôležitá
vec, že sa t-otiž v prípade hudobnej komédie - a nielen v
našom náročnom chápan! ťažisko umeleckého a s-poloče nského významu presúva vo
väčšej miere na slovesn ú zlo2ku, o ktor.ej sa predpokl adá,
že bola prvotným prameňom

Iantnosti a melodickej šírky v
bohatých' .d ynamických odtie' ňo ch · (na'jmä 'v SKladbe Fr.
Liszta). Druh'á ' časť ko ncertu
vyznela- ale presve dč ivej ši e a
pokojnejšie, i keď obsahovala
skla dby nie mene.i náročné.
~ Qebussyho Malá suita postrá, da~ a, . pJa:;;tičnosť impr·esionizmu BriUenova Mazurka ele giaca (.1n memoriam J . Pa derewski ) .a P'ou lencova Sonáta
~ vyzneli veľmi dobre - najmä
v súhr.e a výraze. úspech tej to s'k romnej, veľmi kultivovanej d vojice ume lcov potvrdil
· aj pr~davok šostakov.ičov·ej Tar,imtel!y.
Dňa 12. V. 1971 sa pr.e d sta1~li. so~.ie~ski u~elc! - . manzeha Lydta ' a Michail F tchtengolcovci (husle, ldavír). Re cit á ll bol zostave ný z h usl'ových
sonát J.~ S. Bacha . (Sonáta .G'
Sonáta h ) -a SergeJa Prokofte . va (Soná·ta D). Hoci nech ýbala
perfektnosť .p odania v jednotlivých . t-empových časti~ch, _v
dynamike, v spevnosti tonu, Cl
'dob-r á opora v sprevädz,ajúcom
nástr oj·i, chýbali technické finesy,
ľahkos ť
dyn amiky a
,,vlastné muzicirovanie", ktoré
sme nakoniec počuli až v poslednej skladbe (upravene j samotným M. Fichtengol'com pr e
husle a klavír) S. Prokofieva:
Suita z balet u Popoluška (5
čast! )' a v prídavku. Okrem
husľovéh o
majstrovstva M.
F icht·e ngof ca boli pôsobivé k lavirne sprievody, citlivo dotvárajúce výraz jednotlivých skladieb. Lýdia F·ichtengoľcová bo Ia svojmu manž~l·ovi viac ako
• rovnocenným
inter p re tačným
p.artlnerom.
Záverečným koncertom b anskobyst rickej HJ bol piesňový
k<>ncert m ladého holandského
basbarytonistu Lieuwe Vissera
(klavírny sprievod Rudolf J ansen - Holan dsko) . Uviedol sa
menej známymi pj.esňami ,F ran za Liszta , Huga Wolfa a Ri charda Straussa. Operný spe·vák svoju k ariéru začal roku
1966. Okrem árii s osobitou záľubou sa venuje interpretácii
pie sňov·ej tvorby, čo sa .veľmi
priazn ivo p r ejavilo aj na kon cer te. Visser má bohatý spevný tón -' s mäkkosťou, !Plnosťou a leskom. V gestickom
prejave je veľmi '> triedmy, nad
všetkým dominuje ku.ltivovaný
hudobný výraz. Každá in ter pr.e'tovaná pies eň maLa svoj
ucelený myšlienkový rámec,
kt orý s-pevák skvele :vystihol.
EVA MICHALOVÁ

f: -

Jed..ná~ta
b)"~frieká
•
Toh to ro čná Hudobná
jar v
Bans-ke j Bys t r ici vstúpila do
ďal šej desiatky svojho ú spešného trvania.
Po dlhšom období komorného
ladenia f esti va lu sa podarilo
usporiadateľom
na
úvod ný
koncert Hudobne j jari - 29.
4. 1971 - zaistiť téleso takých
kva lít, ako j e orchester a spevácky zbor Slovenskej filharm ónie s di ri r~ ento m Ladis lavom Slovákom. Program, zostavený z troch skladi-eb (zná• ma Sme-tanova Vltava a Dvofákova VIII. symfón ia) , zau jal
n a jmä d ielom zaslúžilého umelca Andreja Očenáša O zemi a
človeku, symfóni<>u iiJre mieša ný zbor a orcheste r na texty
V. Mihá l!~a. M. Válka a Vl. Majakovského, op . 43. Kvalit né
predved·enie nároč ného diela
zanechalo h lboký d ojem v publiku, kt<>rému je
vzácnosťou
vypočuť si dielo súčasné ho s lovenského au tora v podaní reprezenta•čného t e1esa. Celému
1 konoertu
však chý bala j edna
vec - vhodná k<>ncer tná s ieň.
Sála v opere DJGT má n ie dobrú aku stiku, čo uberá z kvality hraných diel.
Druhý koncert bol 3. V. 1971
v sále Robotníckeho domu.
Predstavilo sa klavírne duo z
Juhoslávie
Kora Milko a
Ljudevít Bordaš. Poprední juhoslovanskl klavir isti, pôsobiaci ako klavírna dvojica od r.
1960, uviedli progr.am v dvoch
častiach (starší maj stri M. Clem enti, R. Schumann, Fr. Liszt,
d r uhá časť: Cl. Debussy, B.
Britten , Fr. Pou lenc, K. Krombhol z), z ktorých prvá, obsahujúca náročné skladby na sú1 hru Schumann: And ante con
var iazioni o.p. 46 a Fr. Liszt
Concerto pathétique - ukázala
šírku i nterpretačného umenia
dvojice. ktor á naštu dovala prvú časť koncertu nielen spamäti, ale aj s patričným výr azom, p lným technickej br i-

l
Ivan Krajíček v no~:~ej- hudobnej kométl.ií autorov · Braxatorisa
Dusíka To by bola lás ka.
Snímka; A. · šmotlák
skladateľovej inš pirácie a chuti hudobne umo cniť, ' zv.ýrazn lť
myšlie nku, náladu, záme,r autora komédie. Sledujúc dôsle dne túto llniu by sme mohli povedať, že sa z autora· operetných libriet dr. Braxatorisa
stal autor javiskovej koméd ie,
t eda samostatn~ho dramatického útvaru, ktorý podli'eha p r!snejším kritériám. Lenže teraz
"aby · bolo napokon všetko v
poriadku" nemožno ,p ovedať
ani t o, že "libreto je s íce chabé, ale tá hu dba!". pretože v
prípade nové);10 opusu klas>ick·e.i dvojice s lovenskej operety, žia ľ, nič n ie j e v poriadku.
Nemožno d á v ať vinu umeleckým pracovn!ko m Nove j scény,
že sa im napriek ve ľkému úsiliu nepodarilo (vynlmajúc tem peramentné muzikantské zanietenie dirigenta Zd eňka Macháčka ) vykúzliť z tejto k om édie životadarné a život aschopné javiskové d ielo, ved'
na jeho záchra nu kde -kto podával pomocnú r uku lepšímhoršlm nápadom, vtipom, i samoú če lnými scénkami bez súvis losti s dejom, či príheh om
vla·stnej koméd ie. Týmito dre ve nými b arl ič kami poprestý kali inscenáciu z každého koncakraja . . . no práve, že len barli čk;a mi , kt<>ré nevohna!i perlivú krv do pa,pierových schém,
povrchne nahodených a hrubo
s! pro tir ečiacic h pos táv (akoby si nebol rozume l au tor hudby s autorom t extov a ten zasa s vlastnými postavami). n epravdivých s ituácii, zachádzajúcich neraz do nevkusností,
neoživili nič n evraviace repliky a na mno hých miestach
priam vyzývavo neum e lť> veršo vačky .
Herci boli akoby
ocht·omení závalom neinšpirujúcej verbá lne j hlušiny, akou
mali pre svedč ivo a javiskovo
účinne
p ertrak tovať
pseudopr-oblémy sexuiíl ne ešte nevy-
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Konee rt
sólistov
opery SND
Dňa 6. júna vystúpilo v Koncertnej sieni čs. rozhlasu v
Bratisla·v e d eväť popredných
sóli stov opery SND s progr.a mom, ktorý tvorili u kážky z
populárnych opier sveto vých i
domácich operných majstrov.
Drama-turgick á Z·OS•tava koncer tu vych ádzala zo snahy d ať
sóli stom mo žnosť pre dstaviť sa
v diel ach, k tor é momentál ne
nie sú na repertoári brat islavskej oper y. A.i tak to však bo-

Snímka: J. Dezort

la dramaturgia dosť konve n č 
ná, pret ože vä čšina spevákov
sa s jednotlivými áriam i uz v
nedávnej m inu losti s tretla č i u ž pri prenstaveniach v divadle, alebo pri nahrávaní pre
rozhlas. N.avyše zos tava pro gramu neukáza la väčš inu sóli st ov iba v ich najvlastnejšej
r epertoárovej oblasti, ale poukázala aj, neraz v očividnej
m iere, na nednstatky, interpre tačné a hlasové hranice. Zaujímavé je, že najvyšší" štandard
- v rámci vlas tných možnosti
- preukázali práve tí spevá ci, ktor! momentáln e nie sú
v ,;móde" - Oľga Hanáková a
Jozef Špaček. Z ostatných výkonov zostáva v hlbšej ,pamäti t ba Oniščenkov farebný, lyrický Oneg,in, Malachovského
pô&obivý, aj l~eď t rochu "divad·e lne" od.s pievaný Mefist o
( Rondo)' a Santuzza Marty
Nitvanove j, k tore j vel'ký mater.iá'l sa ďalší m škole ním skult ivoval, znie I'ahšie a !J)ritom
plnšie, pr ičom m ladá sopra nistka dokáže u ž nahrádza~
zbytočne exponované fy.z.ické
nasadenie tvorbou hutného tónu v maske (pravda, vysoké
polohy zostávajú stá le ešte
problémom).
Spevákov spreväd.zal orchester SND pod taktovkou Tibora
Frešu. Vedenie opery by malo
p o podobných produkciách siahať častejšie dokonca aj v
podmienk.ach zrenovovanej bu·
dovy. Dop lňujú možnosti vyžitia sa spevákov a p lnia účel
pedagogický
i
propagačný .
Najmä v oblasti p ropag!.icie
opery SND .f operného žánru
všeobecne môžu podobné podujatia do siahnuť prekvapujúce
výsledky. Pravda, za zámerom
musí stáť čo najmaximálnejšia kvalita interpretácie.
Ján Hodova·n ee

n....itál
Stnni~la1'a

ZaamborZväz s lovenských sklad ateľo v
usporiadal 24. mája v Zrkadlo v.e j sieni Primaciálneho' paláca
klavírny r.e citä l m ladého nád ejného slovenského klavir ist u
Stanislava Zambor ského. Zam borský už po čas svojich štúdii
na VŠMU a L!sztovej a kadémii
v Budapešti upozornil na seb a
niek o l'•kými vydareným i výkon m i, n apr. výbornou inter,pretá ciou Lisztovej h mol klavírnej
sonáty v Trenčianskych Tepliciach. Sv<>ju muzikalit u a mimoriadny talent uplatnil v komornej h r e ako partner vio lončeli stu Richarda Va ndru, s
kt orým vytvoril ·i deálnu dvojí -.
e u. V poslednom čase sa zdalo, že sa plne bude venova ť
práve komornej hre. No na svojom 1poslednom recitále dokázal, že treba s ním počítať l
ako so sólistom.
Zamborský j e typ impulzívneho,
temperamentného
a
zdoovo hudo bne cítiaceho muzikanta. Hrá s veľkým zanietením a je citlť, že mu hra
pôsobi radosť. Táto v podstat e
kladná v lastnosť však niekedy
pôsobí n epriaznivo, keď strhn utý sám sebou nechá sa unášať prú dom hudobného diania
bez dos:tat<>čnej sebakontroly,
čo sa prejavuje najmä v zbytočne prehnaných tempách, v
priebehu skladby l stupňova 
ných. Pôsob! t u iste i nedostatok pódiových skÚsenosti a
som presvedče n á, že až ich
ziska, jeho výkon dosiahne ,patr i čný pokoj.
Na kon certe táto .ieho vlastnosť " posti.h la" na jmä úvodnú
Haydnovu As dur sonátu, ktor ä bo1a sice štýlová a technicky dobre zvládnutá, prehnané tempá však pôsobili do,jmom nekl'udu a u náhlenosti.
Tak isto v Lisztových Variá ciách Weinen, Klage·n by bolo
v ni ektorých vat'iáciách treba
viac pokoja a vyrovnanosti a v
niek torých, i keď virtuóznych,
nebolo t r eba t empá t ak preháňať. Vydar ená bola Beet hove n ova Sonáta cis mol o.p. 27,
č . 2. ~zv.. , Mesačná", v k tor ej
prvá casť ma la potrebný oo -
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.Jarmila Vašicová (Donna Elvíra) a Robert Szucs a. h. (Don
Juan) v opere W. A. Mozarta Don Juan, ktorú uviedla banskobystrická opera. Recenzujeme v budúcom čísle.
Snímka: K. Miklóši

koj, hádam trocha stJ:'9hý, no
štýlový a najmä tretia časť plne upútala vo svoje,j vášnivej
d ramatičnosti. Vrcholom koncertu bola Chopinova ve ľkolepá
h mol sonáta, ktorú koncipoval
dramaticky a výborne ju vystaval. Najmä prvá časť, ktorej mohutné rozvedenie nejednemu klaviristovi nevy<:hádza. bola v Zamborského pochopeni ucelená a · chla psky
kompaktná, tak isto a-Ro záv.erečná časrť, kde nevadilo ani
prflíš odvážne tempo, ktoré
mladý klav<irista brilantne ZV'ládol.
. Zamiborský svojím recitálom
d·oká~al, ž·e patrí do prednej
garn-itúry s lO'Venských klavilristov a nenechal nikoho na pochybách, že i ako sólista má
právo na koncertné pódiá doma l v zahra-ničí.
ANNA KOVÄROVÁ

lrate••ló••um
'11
.

~

Dnešný koncertný život, charakterizovaný intenzívnou medzinárodnou výmenou umelcov
a výra·z ným kultom hviezd nie
ľahko otvára prístup na pódiá
mladým talentom. Je preto zákonitým javom, že mnohé štáty h ľadajú netradičné fo rmy
osobitej eropagácie mladých
umelcov. Uspech bratislavského rnterpódia 70 zrejme inšpiroval našich maďa1·ských
priateľov k vytvoreniu ďalše j
špecifickej formy, ktorá sa re~
alizova!a v dňoch od 11. do
16. júna v malebnom pros lredf
ka š tieľa r odiny Eszterházyovcov vo Fertäde pod názvom
I~ter~órum ?1. Hlavnými ·pa tronmJ prehliadky boli č le n ské
organ izácie Intervízie. Zainteres ované krajiny (včítane Juhoslávie ) vyslali po d voch
u.m elco~ h, _M~ďarsko ako usponad~ te! sk~ stát bolo zastúpené styrmi umelcami. Okrem
mladých inte rpt'etov boli pr ftomni . zástupcovia. národných
t~levlzJI a konc-e rtných agent u: s.ocia!is tických krajin, ďa 
leJ ImpresáriovJa a hudobní
kritici zo západných štá tov.
Na rozdiel od bratislavské ho rnterpódia, ln terfóru m malo
,jednoznačne
.,te-levízny"
charakter. Iš lo o farebné nahrávanie samostatných, maximálne 20- minútových vystúpení Inštrumentalis tov-sólistov v
r~.m-~i ktorých odznela jed~a
va~sia skladba, j edno brilantné
P ľl_d a vkové čísl o a med zitým
kratky rozhovor s umelcom.
T~eto nahrávky budú vysielať
vsetky televízne sta nice lnterv!zie . .Pritomní odborníci v poč
t e asi 50, ktorí s ú ča sne t vo rili publikum tý chto komorných koncertov, mali možnos ť
taktiež pred kamerou vy~ loviť sa k výkonom, res p. k
cell'mu podujatiu. Keďže tie~o n esúťa ž né prehliadky povazu,leme za formu starostlivosti
o nastupu júcu umeleckú generáciu, bude dobré uve domiť si
niektoré súvislost i. Predovšetkým vy slani e umelca na med zinárodnú prehliadku (! keď
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nesútažného charakteru) neznamená, že tým automat icky
dostáva roV'nakú možnosť propagácie, ako všetci ostatní
účastníc.i. Naopak, .vý·s1edný dojem je taký, že 70% umeicoiV
svojim nesporne kvalitným výkonom vytvára impo2/arlltné po2/adde, aby tým v~ae !Vyniklo
vr-cho1né umenie tých najlepších, na ktorých sa potQm sústredi a j komerčný záujem.
Zástwpcovla západných agentúr pozorne sJ.edovali prehliadku a usilovali sa okamžite získať do sv-ojho zastúpenia umelco.v, ktori sv-ojim jednoznačne
zrelým výkonom i vystupovaním dávajú gara,nciu dobrého
komerčného uplatnenia. V prípa<le soc.ialistických štátov je
situácia trochu odlišná, pretože sy·s·tematická výmena umelcov je zakotv-ená vo forme
dvojstranný-ch pr otokolov. I
pre nás je však veľmi užitoč
né, ak môž·eme získavať bezprostr.e dné poznatky o vše.tkých
mladých talentoch, s ktorými
sa budeme v na jbližšich rokoch stretávať.
Kto sa zaradi! medzi "elitu"
Interfóra 71? Boli to väčšinou
umelci. ktorých predchádza.la
dobrá pov esť ako víťazov'. resp.
laureátov súťa ží a ktorým aj
skromne vym edzený čas stač il na pres v e d č ivé demonštrovanie zrelého majstrovstva a
osobnosti. Spo vyh ranenej
m e ňme
predov.šetkým mená
ako V. Jaglingová - čelo a
A. Sevidov - klavlr (obidvaja
ZSSR), D. Ránky, Z. Kocsis, I.
Lantos a S. Falvay (vyn ikajúca štvorica maďarských klaviristov). J. Kolundžija - husl e
a A. Gr gin - kl ari net (obidvaja Juhoslávia). A. Dub - klavír (Rumunsko). Veľký záu jem
sa s ústred il na českého huslistu V. Hudečka, ktorý už
vyrastá z veku "zázrač ného
d ie ťa ťa", no popri neobyčaj n ých umeleckých kvalit ách
- na ďale j zls kava publikum
svojím bezprostre.dným vystupovaním a mladistvým šarmom.
Dobrý výkon podal aj slovenský klavirista Pavol Kováč napr iek tomu. že k jeho zaradeIliu na Inter fór um došlo v posledne j chvili. Aj mnohé ďalšie
výkony boli na vysokej .dtovni.
Ak predsa nevystúpili do po pred ia, je to zavinené aj ča
sovým obmedzením a štruktúrou jednotlivých programov.
Mnohí odborn!ci aj samotn!
umelci vyslovili názor, že 15
min út je pr!liš málo ria to, aby
umelec ukáza! všetky s voje
schopnost i, aby sa ' náležite ro~
zohral atď. Casový limit vie:.
dol . aj k tomu, že takmer všetci
účastrtlci
' in.tel'\pretova li
skladby romantických autorov,
neodznel.a napr. ani jedna Mozartova alebo Beethovenova soná:ta.
Z lnt e rfóra 71 sme si od niesli IPr'P.dovšetkým dve ce-nné skúsenost i. Po prvé, akcie
z~merané na propagáciu m la dých umelcov sa budú záko nite rozvíjať a v rámci t ohto

procesu treba hľada ť originálne a čo najúčelnejšd·e formy.
Po druhé, nesúťažné !Prehliadky nJ.e sú žiadnou "demokratickou" formou pre náhoddlé
objavenie talentov. nl·e .sú príležitosťou
pre
vyskúšanie
schopností, pre získanie rutiny, nie sú lotériou, kd-e t o v
prípade štastia "môže vyjsť".
Na týchto prehliadkach úspešne obstoja krajiny, ktoré prezentujú mladých, no hotový.ch
umelcov, disponujúcich všetkými potrebnými schopnosťa
mi a vlastnosťami; jediné čo
potrebujú, sú koncertné pódiá.
Pokia.r ide o tú starostlivosť o
mladých umelcov v zmysle
systematického ·r ozvljania ich
talentu, tQ treba zabezpečiť inde, v rámei domácich súťaží a
pre hUadok, vytváraním množstva prilež·i tostl. Nemožno pov.ed.ať, ~e by z tohto hľadiska
boWi naše ?Odmienky ideálne
alebo a.spoň vyhovujúc·e . O tQm
však ~nokedy.
LADISLAV DášA

Hod. ha
v rozhlase
k 50. wýročio
KSU
Osem symfónií Ervína Schulhoffa (zahy•nu.I v kon<:entrač 
nom tá:bore r. 1942) vysiela!
ée~oslovenský rQZihlas na Hl.
programe vž·dy v sobotu alebo
nedeľu od 10. aprHa do 16. mája. Šesť dokončených alebo
upl'\av·e ných
symfónii, ktoré
uviedli prvýkrát v p·remiérovom rozhlasovom cykle, t vori
harmonický celok Schulhoffo vej symfonickej tvorby. Interpretom bol orchester l{l't'ažského rozhlasu, Symfonický orchesteE hlavného mesta Prahy
FOK, Státna filharmónia z Ostravy a Moravská filh armónia
z Olomouca. Pri dirigerntskom
pulte sa vystriedali M. Konvalinka, J. Pinkas, V. Jiráček, O.
Trhlík a E. Fischer. Hud(}bné
vedenie és. rozhlasu :z>aradilo
tento zau jímavý cyklus k 50.
výročiu KSČ, lebo išlo o ume lca, ktorý podporova! politické
zápasy strany v predmnlchovskej republike vlastnou tvorbou. Schulhoff patril s E. F.
Buria nom, J . Stan islavom a V.
Nejedlým k na jpokrokove jšiemu krídlu sk l ad a teľ skej moder ny a bol jej za.sväteným
propagátorom (tiež ako vyni kajúci klaviris ta, pôsobiaci od
ľ. 1923 striedavo v Prahe Ostrave a v Brne) . Jeho bÝvalý
spolupracovník v ostravskom
rozhlase - · Vl. Musil uvádzal
každú Schulhoffovu symfóniu
odborným zrozumit e ľ.ný m vy svetlením. K Schulho ffovmu
cyklu symfónii sa pripája po dohný cyklus pod názvom Pieseň revolúcie, ktorý pripravi;
doc. J. Jiránek. J e to pohľad
do dejín českej hudby, Inšpirovanej životom komun istickej
strany.
šesť pr.edvedených symfónii
E. Schuthoff.a jasne dokazuje
autorov politický zám er a tvorivý vzostupný rozvoj. Technicky využil moderné 'vtedajšie
orostried'ky, naJma
jazzové
prJky a dokázal dať každe j
symfón ii charakteristickú tvlirno sť.
Tak napriklad štvrtá
symfónia z rokov 1936-37 má
n á~ov "španielska" a spája sa
s osudmi ob čianskej vojny v
Španielsku. Na jmohutnejšie vyznela šiesta symfónia, ktor á má
názov Symfónia slobody, pred vedená na záver ,premiérového
cyklu. Vzni-kla v rokoch 191041 a bola venovaná Sovietskej
armáde. Ťažisko tejto symfóllie spočíva vo Finále s jednohlasným miešaný.m zborom (na
sk l adateľo vo voľn é s pr.acov.ani·e
básne Otroci od nemeckého
k la si~a
Ad. Chamissa ). PQd
Fischerovým vedenim vyznela
ako ,jedna z .na jpozoruhodnejšfch sk ladieb ťa ž kých dôb okupácie
B. štedroň

GRAMOPLATNE
RECITÁL HANY HEGEROVEJ
Hrá Veľký štúdiový orchester, diriguje Milan Dvorák a HaNy
. Macourek. Producent Ing. Milan Dvoi'ák.
PANTON 1971, Praha.
So šanS<miérskym
umením Hany Hegerovej
sa
pomerne
Čf!sto stretávame
na
ja'V'iskových pódiách
či te l,e-v iznych obrazovkách. Vydavateľ 
stvo Panton teraz
prichádza s dramaturgicky pomerne odvážnym činom: pri•P ravilo LP p latňu,
ktQrá zachytáva celú
š irokú a bohatú škálu interpretačných a
výrazových schopnosti Hany Hegerovej.
Uviesť Hegerovú na
platňu tak, · aby sa
ukáza~a
šír ka
jej
oso:bnosti, bez pomoci vizuä·l nych a pohy• ..
..
bovo-tvá1mych i svetelných prvkov (nesporne umocnuJ~Ce stimuly jej prejavu), nebola iste ľahká ve~. V~'aka ton;u. ze. d.rama::turgicky je !P.latňa dobre premyslená, ze s u vybra_ne a pnpt ~ ven:
i vhodné kontTastné aranžmán, dostávame do ruk gramofonovu
p1B'tňu, kt·orá nám poskytuje pochopiteľne ni·e celý, a.le pod statný a typický umelecký profil šansoniérskej osobnosti Hany He ·
gerovej.
_
•
. .
.
Recenzovaná LP platna (na sposob rec1talu) uk·azuJe H:ger·o :
vú v polohách javiskového recitálu. Sú tu skladby povodn~
(Aznavour, Hodková, K. Weill-8. Brecht: J. Clarke,. _J .. ~:el) 1
pliesne l'u dové, v poňatí a úpraváCh, ktore zodpov.edaJU JeJ In~er~
pr.etačnému nature lu. Nemá v_ýznarr:. Zll_lieňovať sa t~ ~ ka~deJ
skladbe. V tomto prípade totiz zález1 aJ na posluchácov1 .a Je~o
intelektuálnych i ape:rcepčných schopnostiach. He geroveJ re cJ•táľ nrie je totiž komerčnou, .,š lágrovou" platňou .. V~(žaduje sústredený posluch niele n v pripade Aznavourove,J iPl·esrne ale~o
slá'l'neho songu z W.eiLIO'V·ej a Br·echt<J>V.e j opery Vz·os:tup a p~d
mest a Mahagony (Alabama song) ., ktorý Heger-o vá spieva s baječnýlln textom E. F. Buriana pod názvom Barbara song, ale
s ústrede>ný posluch sl rovnako vyžadujú aj ľudové piesne, ktoré
He gerová podáva s de t.a ilnými finesa mi a v zau jímavých úpra:
vách. V oblas ti ľudových piesní sú zahrnuté slovens ké ľudove
piesne, židovské a cigánske piesne.
.
.
Neko nvenčné je aj celkové vybavelllie platme. V~usná Je obalka, ktorej titulná strana je lade.ná surrealisticky ( autor~a
Jarmila Mai·anová ). Pozoruhodné je l to, že p latňa bola nahravaná v tomto roku, a tak sa pomer.ne rýchlo (na naše pomery);
dostáva n.a tnh. Jej zvuková stránka je ovda lepšia, ako zvyčaJ
ný priemer.
M. J.
COLLEGIUM MUSICUM
Marián Varga, Fedor Frešo, Dušan Hájek: Hommage á J. S. Bach.
.Marián Varga, QtJšl!,n ~Hájelc Ulica plná plášťov. do. d ažďa.
Edícia Mikrofóra. Panton 1971.
Táto malá pJ .atňa sa
stala v posl-edných
týždňo ch vari najhľa
danejšim
výrobkom
nášho gramofónového
priemyslu: kdeko ľvek
s a objavila, bola oned lho vy-predaná. štvor ica mladých hudobníkov (okrem m enovaných patr! k ním
Rast>is•l av Vacho) si
získala za svojho ;pôsobenia
(približne
poldruha ro;ka) vy nikajúcu povesť práve
tak u prívržencov
pop mu sic, ako aj u
cti teľov
" vážnej"
hudby. Recenzovaná
platňa do kazuje,
že
sa tak stalo právom hoci ide t. č. už o his torickú snímku, ~hotovenú asi tri mesi ace
po vzniku Col!egia na jar m inulého roku. Má však ve ľkú doku mentárnu hodnotu (a j k eď ;je j t·eo.hnická s tránka - zv lá š ť u prvej skladby - nie je práve dokonalá a v texte je ni ekoľko
nepríjemných chýb). Skladby na nPj nahrané pre dstavujú dodnes
dve tendencie tvorivosti ensemblu - nadväzova-nie na kl asický
odkaz (t r ans krip ciou, imitáciou resp. impr ov.i záciou) a rozvijanie
vlastných nápadov. Pritom ide v o boch prípadoch o tvorbu
v tom na jplnšom slova zmysle: z ák lad ňa pravidelného metrického toku - prevzatá z beatu - je len východiskom k bohatej synkopickP.j pulzác!i, obohacova.ne.i mimoriadne fa-ntazi jnou melodickou zložkou. Táto hudba má mimor iadne strhujúci,
expresívny výraz pl ný napät-ia i tam. kde sa jednotlivé nástroje dostávajú k s lovu celkom só!ov·e. Najviar však ud ivuje
skvele vybudovaná· architektonikn <>k! ~d i r>b: hoci u oboch ide
o rad variácii, je Hommage á J. S. Bach couperinovs·k ým rondom s kód ou (úvodný die' sa vracia na spôsob ritorne!u } pra vd a, v hyperbolizovaných rozmeroch natoľ ko, ŽP je ho možné označiť i za veľké nesoná tové rondo - a Ulica plná plášťo v
do dažďa u~a v retou viar.dieľnou for mou takt iež s kódou. r dyna mická krivka je u oboch skladieb ,podobná: ide o ne pravide lne
lomený. resp. zvlnený oblOk, k torý dosahu je vyvrcholenie tesne
pred reprízou úvodného dielu (v d ruhej skladbe je to zvýr aznené aj rytmickou diminúciou ). Dnes Collegium musicum hrá
.po vä čši n e omnoho dlhšie skladby a postupne o-púšťa s voje východiskové pozfcif! smerom k čoraz smelšej a ešte fantazijnejšej syntéze rozmanitých prvko v pop music s predharmonickým
(i folklórnym ), ako aj novátorským hudobným mys len lm (vrátane výbojov elektronickej hudby} . Toto štád ium by tiež bolo treba zvečn iť dokonalou nahrávkou, ktorá by určit e bola nielen
veľkým kome r čným ús pechom (o dodnes nevydänú pr vú LP
pl atňu e nsemblu prejavilo v GramofónovQm klube záujem 14 900
abone ntov), ale aj nemalým kultúrnym či,nom - Marián Var ga
(vedúca osobno sť Collegla) so svo j-imi druhmi robí neuveriteľne záslužnú prácu ( zvlášť na SloveMku): .prJtlahuje mlád ež,
holdujúcu t zv. ľahk·e.i múz;e, k serióznemu umeniu - a to urč ite
nie je maličkosť !
Igor Vajda
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~

Zo zahraničnej
tlače
SOVJETSKAJA MUZYKA

č.

4

Ovodník S. Tulikova je zamyslením sa nad aplikáciou
uznesen! XXIV. zjazdu K SSZ
n a obla sť hudobného umenia.
Ostrednou té ,hou rozhovoru s
Gennadijom
Roždestvenským
je operný :žáner, jeh o život/lOst. V. Juzefovič píše o beet hovenovskom repertoári, B.
Jarustovsk ij o tvorbe Igora
Stravinského, V. V ino gradov o
h ud obnej archeológii.
č.

PRO MUSICA
(Juhosliivi.a)

55- 56

V rubrike Umelecké portréty predstavuje 8 . Karakaš To d ora Skalovsk·ého a A. Blajt a
D. Jakiiič Lorina Maa-zel a. Pod
názvom Byť či nebyť s hudbou
vypoved á o sebe, o di vadle a
hudbe Steva Zigon. D. K abalevskij píše o technických pro-~ tr iedk och a súčasnej kultúre.
Rubrika Hu dba a technika pri•IÚŠa i nf ormáciu o písacom
.~troji na noty . Dalej číslo info r muje o k ongre se h udobnej
mládeže. o udalostiach hudob ·
néllo života Juhoslávie.
č.

HUCH • MlJZYCZNY
(Poľsko)

11

l

T. Kac'Zyrlski a . M. Wallek·Walewski disl.·utujú o K osmo · (foiUi !..l.W'zystofiv Pendereckého ... .
po jej poľskej premiére. V éís•
le j e ďalej rozhovor so skla·
rlat etom Augustynom Blochom,
pohľad na 11. f estiual poľskej
~acasnej h udby ,.Poznmíská hudobná jeseň" z pera B. Poc:ieja , reportá ž z dielne mladé ho leningradského skladate'ta
Jurija Ti'alik a. Zaujímavý j e
• prehľad tlače, správ o 1wdbe
spred 50 r okov.

MUZSIKA

č.

(Ma ďarsko)

A. Szollosy uverejňuje Skice
o Str avinskom, J. Homolya
hodnotí medzinár od nú speuáclw súťaž maďarského r ozhlasu, P. Zsoläos portrétuje vy ·
' •tikaj úceho maďarského hornistu Ferenca Tarjániho; M. Feuerová píše o f est ivale vo
franctí.zskom Royane, J. Gan . da r ef er u j e o maďarských kon certoch vetkých osobností jazzavej scény - Fitzger aldovej,
Hamptona, Gojkovica: G. Diene.~ recen zuj e inscenáciu bal etného titu.lu z XVlll. storo č ia Dauberval ovo Zle strážené diev/Ja - v Státnej opere
v Budapešti; Zs. L. Merényiová
uvažuj e o problémoch tane čnej
pedago giky.
MUZYKAĽNAJA liZŇ č. 10

Printiša úpodník K. Karajeva
pod názvom

Svetlé h orizonty

budúcnost i,

spravodajstvo

jubilejnom

pléne

o

gruzínskych

sklct~ateJ'ov, články

k životným

jubileám sovietskych

umelcov

V. V. Sofronického a E. Mirza·
jana. Hosťom rubriky Predstavujeme víťaz o v je Tamara Siiíavská,

ú č l n ku.lúcich.

Bulhari rriajú radi spev, k rásne, veľké
hlasy, stál e u nich prekvitá, ako az·d a už
nikde v Európe, kult o perných spevákov.
Je p rirodzené, že vplyv t ohto tradič ného
hudobného žán ru sa čiastočne prejavuje aj
v ob last i populárnej hudby, v in terpretácii

Mayumi
Fuiikawa
Mladá japonská huslistka Mayuml
F ujlkawa sa vlani po prekvapujúcom
obsadení druhého miesta na Čajkov
ského súťa ži stala miláčikom Moskvy.
Nahra_la tam aj svoju prvú LP platňu .
Pre Ceskoslovensko ju objavil Slovenský komorný orclfester. Vystúpila
však Iba na tohtoro čných Letných
hudobných s llivnostlach v Piešťanoch
a v Trenčianskych Tepliciach.
Akým spôsobom ste sa vlastne ocitli
z ďaleké h o Japonska až v Európe? .
študovala som na tóki.iskom konzervató-riu, ale t ak ako väčšina mojich spo- .
lužiakôv l ja som vždy t úžila dostať sa
na nejaký významný európsky ústav. ·
Prostrednlctvom Meiko Miy.azawy, ktorú zaiste pózn~te, lebo' u vás vystupo vala, podarilo s a mi v roku 1967 zís kať de Vr iesov.o štipendium !Pre štúdium
na K ráľovsko m fi ämskom konzervatór iu
v Antwerp1ich.
Zúč_ast n ill

ste sa vraj i kurzov sovietskeho huslistu Leonida Kogana v Nice. Ktorý z v ašich pedagógov mal na
vás najvä čší vplyv?
Koganových letných kurzov som sa
dvakrát, v roku 1968 a 69.
Na druhll polovicu otázky však nebu de m vedieť odpovedať. nikdy som o tom
totiž neprem ýšľala . Azda by som po ved ala, ~e spolupráca s každým vo mne
zanechala čos i podstatné.
z úč ast nila

Máte dojem, že váš úspech na s úťa ži
v Moskve vám otvoril bräny svetových
koncertných sieni?

6

víťazka

IV.

Cajkovského sútaže.

ročníka

Bulharský festival populárnej piesne, kt&·
je každoročne (t. r. už siedmy raz) na
Slneč n-om pobreží, stäval v t ieni našej Brat islavskej lýry, s ktorou vždy t ak trochu
termínovo koliduje. Tohto roku oba festivaly prebehli tesne za sebou a ja som
mal možnosť zhliadnuť oba. Nie som si však
istý, čl sa lt:h vzťHh akosi ne<>brátil. Pri
minu lo ročných Sopotoch totiž o rganizátori
Or fea urobili vel'kú pt·opag ač nú akciu, ktorá im z!skala pozornosť početných zah ra··
ni čných hosli. Pravda, v organizácii bulharského fes tivalu, v úrovni domácej 't vorby
i interpretácie sú ešte r.re jmé manká. Ale
v medzinarod nej s peváckej sú ťaž i, ktorá
t u prebieha la (a dokonca po tri večery !),
obj avil sa rad dnes už známych mien: Ben
Cramer, Frlťlay Brownová, Kati Kovácsovä,
Hosemarie Antheovú, Halina Kunlcká, Úime
Morey a naša Marcela Laiferová, aby som ,
vyme noval aspoň niek torých z tridsiatich

ry

Asi ano. Zúčastnila som sa ča jkov
ského sútaže z rýdzo o sobných poh nú7
tok - a samozr,e jme som dúfa la a j v
do bré u miestnenie, pretože najmä laureátsky titul nejakej významnej medzinárodnej sú ťaže je, ži aľ, i kľúčom k
ús pešnej koncertne j činnosti . Uspor iadatelia sa po ňom mladého umelca vždy
spytujú, ako by Im d ävel záruku umelecke.! kvality. Osobne si myslím, že tomy. tak vždy nemusi byť, a preto ani s
takýmt<> postupom nesúhlasím. Ja sama

som prišla_ do Európy š tudovať, a nie
s tať sa hv1ezdou, l keď nepopieram, že
s<?'? snivala o ve ľk_e j sólistickej kar iére.
Sucasne som si vsak uv,e domovala ob"
rovsk_ú kon~u-renciu, ktorá panuje aj
m edz1 mladymi ume lcami na koncertných pódiéch.
·
Ziskall ste už l
cen y ...

ďalšie

Išlo skôr o študijné

medzinárodné

~2lna n ia,

diplomy

a pod. Za zmien ku stojí azda iba víťazs tvo na belg ickej súťaží Henriho Vie;
uxtempsa, na ktorej som sa ztJ častn i ľa
vlani tesne pred Moskvou. Pre budúcnosť som však už dosúťaž ila .
K~e

ste u ž okrem Japonska verej ne

hrah ?
Na jprv samo2'1rejme v Belgicku, potom v Hola ndsku a vo Francúzsku. Po
s úťa ži v Mo skve sa mi možnosti 'zväčšili .
Napriklad tohto roku som h neď v jan uári 1po druhý raz ná vštívila ZSSR a
usporiadala t am tu t•né s ôsmi'mi kon certmi. Vyst upova la . som ďa lej v Port ugalsku. na Islande, vo Wa lese. · v Londýne· s L!ver pools.kýtn sym ľoniekým orchestrom a hlavti e v aprfli v USA s Filadelfs kým, ktorý dirigoval Eugen Or~
mandy .
Va š~ .. najliližšie · ·urnelccl•é !!lány'?
H neď

po vystú peniach u vás čaká ma
koncertov v Belgicku. začiat
kom o któbra h rám na f estiva le vo švaj·
či a rskom Mohtreaux a potom sa na t r i
mesiace vrátim do Japonska, kde budem
samozrejme tiež koncertovať. Tam sa
definitlvne rozhodnem. čl budem pokra·čovať v štúdiu, alebo či sa venujem iba
sólist ickej či nnost i.
nie koľ ko

československu ste po prvý raz.
od nás ďalšie ponuky, n ajm~
z Prahy?

v

Nečakáte

ZáÚa l' o žia dnom ďa lšom pozvaní ne viem, ale d\1ťam. že sa k vám znovu
vrátim a IPred stav!m sa aj v p,r ahe.
Chceli by ste na záver k nášmu rozhovoru ešte čosi dodať?
Iba to, že v Holandsku som hrala a
bližšie sa z<>známila s vašimi Warchalovcami. Je to vynika júci súbor a navyše, páči sa mi, ako sú všetci jeho čle 
novia zapálenl !Pre vec. Uvedomujem si
aj t<>, že na základe ich odporúčania
som bola pozvaná k vám.
Miroslav Šulc

Timisoara muzicala
Už po druhý raz bol v krásnom mes t e parkov a záh rad, v Temešvári (na .Juhozápad e Rumuns·ka, neďalek<> juhoslovanských hranic ) hudobný festiva l ľi
misoara muzlcala. Po četné a vd'ačné
publikum - n ie len m iestni poslucháči,
ale l hostia z celého Ru mu nska a z
cudziny - mohlo si vypočuť na 10 koncertoch d iela symfonické, komorné a
vokálne, svetových ma jstrov i rumunských sk ladateľov v podaní vynikajúcich
intepretov - .miestna fil har mónia a komorný o rchester, vynik a júci s úbor Madrigal z Bukurešti, miestny fil harmonic k ý zbor, klaviristi Hans Gr af z Viedne,
Rudolf Kerer z Moskvy, vi o lončelista
Marlon Davies z USA, celý rad rumutisk ých sólistov a naj lepšieh posluchá"čov
hu dobných vysok ých šk ôl v Rumun sku.
Ctitelia opier videl! 5 opier s hosťu jú
cim 1leno1.·om m ilánskej Scaly A. Zama·

rom (Verd,l : Aida, O. Manole: Maiastra
premiéra, Puccini : To sca, Rossini:
Bar bier zo Sevdlly, Mozart: Don Juan }
a veľmi zauj imavú premiéru súčasn ého
baletu
(vynikajúca choreografia A.
Schneidera} na hudbu F. Martina, D. Popoviciho a Bi zeta - ščedrlna z magne tofónových pások.
Tento zau j!mavý hudobný festival ,
ktorý je každý dr uhý rok, mal veľmi
d obrú úroveil. Skoda, že sa ešte nestal
ta k známym ako napr. festival G. Enes- ·
eu v Bukurešti. Celkom určite si to
zaslúž!.
Usporiad atelia chcú na budúci fest ival
v r. 1973 pozvať niektoré symfonické teleso z česk os l ove n ska, aby sa poslucháč'i moh li zozná m iť s tvorbou čes kých a
slovenských skladateľo v.
V. Jurina

Zlatý Orfeus

na vzostupe
·l v tvorbe. Tamo;jšieho publika ak oby sa ·
· nedotkli! celá veľká v lna čer nošs,kej h u·
dobnosti, ktorä v ýr-azne ovplyvnila po.pu•
lárnu hu,d bu azda na :všet kých kon'tinen• .
t och. Oveľa vä čšmi t u doznieva romantlc·
ká s lovansko- talianska melodik,a, jednodu ..
chá, pr<>s-tä a pá či vá .
V tvot•.Jvej s fé re je však týmto bulhar.ská
t rochu •V kríze, o čom svedčí i
sk u toč no sť, že prvú cenu v súťaži bulharských piesn! tohto . roku vôbec neudelili a druhú d<>stala piese ň - šanzón Don
Quijote, o ktorej masovejšom uplatneni
silne pochybujem. Bulharské piesne interpretovali, a ko je to v podobných súťažiach
.zvykom, speváci bulharskl a zahrani čn!.
Z tý_ch prvých ma zau jali iba dvaja: Boris
Go!lzu nov a Pascha Chrlstova. Z tých druh ých - A me r ičan ka Elalne Delmarová, o
ktor e j sa zmien im ešte· neskôr, špat\ie!
Jaim~ Morey a Soviet ka Mária Pachomenková, ktorá sa o viťazs t vo Don Quij ota za •
slúžila na j väčšmi.
pesn ička

Ako som už n aznačil zišl<> sa na t oh·
toročnom Zlatom Orf,eov'i spevákov skutoč
ne veľa. S hosťami - vyše pä ť de si a t. A tak
. tí, ktor! s a o spev populárnych - piesni..!
skut<>čne zau jímajú, s i tu moh li (lr<>btť ~
do_brý . obraz o stave tradičnejšej · ye.tVY.
teJtO mterpre tačnej oblasti. Ceny, ·k t<>té
boli udelené, vyj adrujú vcelku s.pravodl Lvo, ako kvality spevákov, tak aj ich· oce.,.
nenie ()becenstv<>m, čo sa napodiv krylo
a svedči o dobrom cite pub.lika pré spevácke hodnoty. Tzv. Vel'kého Ol'fea zlskala
.už spomlnaná Mária Pachomenkov.á , sen~itlvna speváčka s kôr subtílnejšieho pre,lBVU, l. cenu - tomjonesovsky spieva júci
Ho la·n ďan Ben Cramer a Ku bánka Omara
Portlonclová - čo bol na jspornejší verdikt
poroty. Ce nami sa prlliš na tomto ·fe s tivale nešetrilo, u}J ei'il-i ich celkom ).6 (!), med zi vyznamenanými bol d omáci Bor.is God žunov, spev ák v,e JJ<ého h lasu a "š irokého"
prejavu, černošský spevák Euson z ostr<>va
Aruba, ďale j Spanie! Jaime Morey a v ýborná, nám u ž dobre známa Maďarka Kati
I<ovács ová. Tiež naša Marcela Laiferová,
h"tor ä skôr zaujal a o dbor níkov vďak,a štýlovosti sv<>jho prejavu, zlska.l a jednu z cien
udelila ju b ulharská televízia.
Z hosťujúcich Sipevákov, k torí vystúpili
n~ s amostatných recitál<>ch. treba spomenuť na prvom mieste Gilberta Bécauda,
ktorý t u predv.ied<>l podobný program ako
v Bratislave, výborná bola čierna Američanka Elaine Delmarová, v ktore j recitáli
bolo možné nájsť všeťl«>, čo veľká spe váčka má ma ť : skvelý, náročný r eper t<>är ,
krásny zvonivý h las s temným · základom
a samozrejme - štý lovosť. Tiež kanadská
Jennifer sa ukázala ako . spevá čka ve ľ m!
skúsená a všestranná, z ati aľ čo tentora z
trochu sklamal Vice Vukov a (ak o už tradič n e) známy a populárn y Sergio Endrlgo,
k torého hodinu počúvať, nie je pre odborníka p ráve najväčšlm pôžitkom. Naše spevácke u men ie bolo dôstojne zastúpené Evou
Pilarovou.
· Da lo by sa toho nap!sať o Zlatom Orfeovi ve ľa. D ovoľ te mi na záver - <>krem
ko nštatovania, že f estival má vzostu.pnú
úroveň jeden postreh. ktorý plati pre
fest ivaly tohto druhu všeobecne. Cesto u
na Slnečné pobrežie som sa zastavil v Sofii, kde som počul pohost inské vystúpenie
ta lianskych operných spevákov z Palerma
v Pucciniho Bohéme. Spi eva li krásne, civil ne a jednoducho. A ke ď som potom poč11 •
val - festivalové h"diny - súčasn ú popu lárnu hud bu, uvedomil som si, nakoľko sa
úlohy oboch hudobných žá nrov vymenili.
Dnes môže opera, k t ore j vyčitali pátos a
na ktorú sa r eagovalo civi lným p re javom,
ad r es·ovať podobné nelichotivé pripomienky súčasn ému žánru populárnej h udby. A
to je tak trochu malér . • ,
Leo Jehnt

Obrazom o hudbe

INJEKCIA

Ladislav. Lang

IIIJDOB~O-t•J~DAGOGitJHÉM:IJ D~IJ'l,IIJ
(Dokončenie z l. str.)
Prišli sme do obdobia, kedy v svetovom hudobno peda·g ogickom 'hnut! zlskal na intenzite trend aktivizácie žiakov - začinajúcich mechanickou účasťou, až po
žiacku tvoriv.ú činnosť - prostred níctvom ľ-a hkoov lád a 
tel'ných hudobných nást rojov a ,.hry na vlastné teLo".
Doma stálo· škoJ.s tvo pred reformou, pre ktorú výskumilé ústavy lrp edagogicke dokončievali návrh na novú
kon,c epciu ZDŠ a aj učebný plán st r·e dne j všeobecnovzdelávacej školy a ľudových ·škôl umenia sa d·ostall ,, do
pohybu". 01:ganlzácia vyht·aneného · hudobno- pedagogic kého zamerania - akou SSHV je - nemohLa osrtaC bokom a aj v zastúpeni školských dokumentov· úspešne
splnila funkciu odborného experta a opo·nenta, a to na
všetkých požadovaných stupňoch. Lebo č l enovia SSHV
- k torých po čet qa dnes blíži k hranici 900 č l enov pôsobia na najrôznejšlch školských, umeleckých a kultúrno-osvetových pracoviskách a majú možnosť zúčas t
i1ov a ť sa odbomo-metodických konzultácii na najrôzne jše.i úrovni.
Slovenská spoločnosť .pre hudobnú výchovu sa usilu je pôsobiť v .podstate d voma smermi:· nahor k ria d iacim a rezortným ornii nom a inštitúciám - t oto
poslanie. .pln! výbor SSHV so svojimi odbornými komisiami (v po čte ll) a n a d o l k okr.e sným, mestským a
miestnym š kolským orgánom a kultúrno-osvetovým za riadeniam - tu sa usilujú pôso b i ť najmä výbory odboči e k SSHV. Preto vedHnie Spo lo č no s li považova lo už
v prvom roku existencie za s účasť vzniku organizácie
aj vznik odbočiek , ktorých (v prve j etape) vzniklo a
dnes pôsob! dovedna osem (v Banskej Bystrici. Brati slave, Košiciach, Poprade, Prešove, Nitre. T r enčine a
v Ziline). Vyvljajú iniciatlvnu a do značnej miery samostatnú odbornú a organiza čnú prácu. Pravda, vše tky
zložky SSHV " žijú'! svoj mladý vek, j e to pr vé obdo bie existencie tejto organizácie, v ktorom nemalý význam zohráva veľa opjektlvnych a subjektlv·nych čini 
t el'ov, medzi nimi aj v orba k á dr o v.
Počiatočné obdobie práce SSHV bolo I(>OZnačené mimoriadne veľkým nadšenínt. V prax·! t o niekedy viedlo
až k suplovaniu niektorých funkcii a povinností orgánov štátne.i správy, ale vždy iba t am, kde bola absencia
povinnosti týchto až neúmern e ve ľká.
Súčasný pracov·ný program SSHV charakterizuje viacero úsil!. Na prvé m iesto azda patri d nes už široké
úsilie za modernizáciu dkladnej hudobnej výchovy po -

mocou aktivizačných prvkov, akými ali fahk~Vlidátreri'li
hudobné nástToje (začiname ich nazývať tiež d idaktic•
kým inštrumentárom), .rytmi~vané, .recitované a spie•
vané ~!ovo, hra na telo, štylizova-ný pohyb, tanec a pod.
Keďže ide o úsek školskej hudobnej výchovy, SSHV tu
úzko spolupracuje s výskumnými pedagogickými zaria·
d,eniami a metodickými zložkami.
ú spech novej hudobnej pedagogl<ky bude do veľkej
miery závisieť aj od dostat ku odbornej llterat\lry včtta 
ne r,e pert o árových matel'iálov. · SSHV vyšla s iniciatív•
nym! Jiávrhml zameran~mi ,jednak na autorskú rpr1pra•
vu ako · aj výrobné zabeZJpečenLe ta kejto literatúry,
Autorský · kole~t iv pre vytvor.enJ,e novej s lo,venskej hud·o bnovýcho\'nej školy - v ktorej by sa aktiv.lučný
princ!p (prihliadajúc k n!írodným tradfciám a 111lastnéj
vývojovej špecifičnosti) uplatnil v tej najvhodztejkj .
d idaktickeJ a umeleckej podobe - bol už vytvorený,
a ha · tejto úlohe pracuje. Vedenie SSHV chce prisp i eť aj k zmier neniu nedostatku novoot~ientovanej hudobnopedagogickeJ literatúry (veľm! ju ži adaj11 hudobn1
pedagógovia z praxe) zavedentm tnt ernej edtcie nazvanej Hudobnopedagogické variácie. V rámci nej by
ročne vychádzali rotaprintovou tlačou asi 3 zväzky, každý v rO'..:sahu 80-100 strán, najmenej jeden z nlch materiálový.
Z oblasti masovo-oznamovacich prostriedkov si ve ľa
sl'ubujeme od spolupráce so Slovenskou televlzlou, re- •
dakc!ou vzdelávac!ch p.rogramov. Po pr vých •vztl.jomných
konzultáciách, ktoré ukázali priestor pre vzájomnll spoluprácu, bol z funkcionárov SSHV a ďa lšieh odbornfkov
vytvorený konce·pčný . a dramaturgický poradný kolektív, ktorý chce kvalifikovaným! návmmd pri·spieť k podstatnému skvali~neniu t elevtznych hudobnový<:hovných
relácii. Obdobné úsilie vyvíja SSHV aj sme.rom k Učéb•
ným pomôckam, n. p. v Banskej Bystrlc•l, kde presa•
dzu jeme ve ľmi odôvodnené požia-davky najmä v sert í..
ment~ audiovizuálnych hudobných rpomôco'k.
V "tomto stručnom IPrfspevku som st dovolil uviesť
iba niekoľko informáci! o doterajšom pôsobeni SSHV
a poukázat na niektoré z hlarv:nýoh smerov činnosti
z prvého pracovného obdobia, ktoré vyvrcholl II. valným
' zhromaždením Slovensk>ej spoločnost! pre hudobnú 'VÝchovu v roku 1972. Vedenie SSHV usiluje o to, aby sa
pôso b nos ť všetkých súčasti SSHV podarHo ešt e viac:
zinten zivni ť a skvalitniť, pretože nie sú zďaleka vyčer
pané všetky organ i začné a odborné možnosti jej čle •
nov, fu nkcionárov a orgánov.

Trinástka
nešťastná

pre

Umelci a súbory na Pražskej jari:
Slovenský komor ný orchester s um. ved. Bohda1tom
Warchal om vysttípil v Dome umelcov 25. mája t . r.
Alfréd Brendel interpret·oval so Slovenskou filharmó niou Brahmsov klavírny koncert č . 1.
Medzi najatr aktívnej ších hostí festivalu patril husltsta Henryk Szeryng, ktor ý v Smetanovej sieni uviedol Brahmsov hwiľový kor!Cert (CF dirigoval Erich
Leinsdorf).
Ral ph K irkpatrick hral v Dome umelcov diela Bacha, Couper ina, Scarlattiho, RameatLa a Purcella.

Snimky:

J.

Dezort

Mesto ús.ti n ad OrHcf nie je veľké,
má okolo 12 000 obyvate.J'ov a predsa
tu miestni hudobní organ1Zát6ť! dokázali niečo, čo je nezvy.k lé nielen u
nás, a le t v zahraniči. Festival KOCIANOVO úSTI si medzi hu1iobn1kmi
ziska! takú prestíž, žoe už samotný
pojem je ekvivalentom vysokých kvalit a hodnôt. Tohtoročný 1S. ročnlk
súťaže však nebol pre domácich mlad ých huslistov veľm! úspešný, skôr
naopak ( že by stará trad!cia o nešťastnej tTinástke? ).
Kocianova s11ťaž prebiehaLa od 6.
do 9. mája; prihlás ilo sa 77 mlad ých
huslistov, z ktorých S8 bolo zo zahraničia . Najpočetnejšie bola zas túpená Juhoslávia, ď,aJej hus list i z Anglicka, Bulharsk,a, Maďarska, Nemeckej spolkovej re;publf.ky, Rakúska a
Sovietskeho zväzu (Litovská SSR).
Rozdele.ni boli do štyroch vekových
kategórii: do 10 rokov, do 12, 14 a
súťažfa-cich do 16 rokov.
Pľvé súťa ž.né kolo je anonymné,
druhé verejné. V úvodnom kole mladí adepti hra jú povinné skladby: pr e
l. kategóriu to bolo Concertino Rudolfa O.r·s zága, pre staršie deti Largo
z husľového koncertu C dur od st arého českého sk la<l.ateľa Jozefa Myslivečka, povinnou skladbou pre III.
kategóriu bolo Menuetto zo suity v

Hovoríme o estetickej výchove na slovenských gymnáziách

Most do sveta umenia
(Dokončenie z S. str.)'
!(lrehliadky - záleží na ich kvalite. Veľ 
kým pomocníkom je mi Hudobná mládež. Zah rňuje na škole 150 žiakov. Ideovo ju vediem ja, ináč si študenti vy bavujú všetko sami. Dôverníci sa staraj ú o nástenky, vstupenky, propagáciu
štyroch koncertov ročne, rozdávajú bulletiny a pod. Dramaturg iu dohodnem s
tajomničkou HM v Bratislave pani
Klimovou v SF. Tá zaisti kvalitných intepretov. Ani by ste neverili, ale u
mlad ých poslucháčov má dôležitú úlohu
i estetický vzh ľad Interpreta, g ene ra čná
p ríbuznosť no na prvom mie ste vysoká umelecká hodnota. Ziaci vel'mi cit livo postrehn ú, kde sa im ,.predáva"
kvalita, a kde majú vytvárať iba s-tafáž.
Koncerty n e s m ú byť pokračovan ím vyučovania , a le zvláštnou slávnostnou uda~
!osťou spoločensko -ku l túrneho dosahu.
- Na škole ste založi li súbor Cantica nova. Iste aj to je jedna z foriem
e stetickej výchovy. Ako sa vám p·racuje
s týmto ensemblom?
Vediem ho dva roky. So žiakmi sa
schádzam - pre časo vé zaneprázdnenie

~

- raz do týMňa na poldruhej hediny.
Vzorom pre založenie súboru nám bola
:Schola cantorum zo Zlatých Moraviéc,
ktorú vedie výborný pedagóg prof.
J. Podhorný. Našim cieľom je interpretácia vokál-nej polyfónie, praktický
prehl'ad hudobných dejín v oblasti spevu. V budúcom roku by som chcel niečo nacvičiť aj z modernej tvorby. Na
záver týchto poznámok chcem zdôrazniť, že v oblasti hudobne j výchovy a
estetiky rpracuje na slovenských školách
rad výborných pedagógov - napr. Rozália Szemzoová z Bratislayy, Jozef Klocháň tamt·iež, už spomlnaný J11lius
Podhorný zo Zlatých Moraviec a ďalší.
Zavedenie predmetu .,esetická výchova"
sa za dva · roky praxe ukázalo životaschopným· činom, vyrovnhajúclm disproporcie medzi rozumovou a citovou
zložkou vo výchove mladých ľudí . Hovorím to napriek uvedomeniu sl všetkých nedostatkov, ktoré - dúfajme sú iba dočasné.
Zhovárala sa: T. Ur sínyovi

čechoslovákov?
sta ľom

slohu zas!. umelca JarosLa.va
a najstaršie deti mali hrať
skladbu Františka Domažlického S composltioni per violine e pianofort e .._ capriccio.
Táto medzinár odná súťaž mladých
huslistov pr inášala v minulosti vavríny našim d eťom . Tohto r·o ku si okrem jedného 2. miest a všetky trofeje
odviezli za hraničn! hostia. Najmä
bulharskí súťažiaci d osiahLi vynikajúce výsledky. Pľ e úplnosť si pripomeňm e as;poň rprvé miesta zo vše tkých kategórii: I. kategória - l.
m iesto: Diana Alexandrovna Conlwva
(Bulharsko), II. kategória - l. miest o: Algirdas Paukšté (Lotyšská SSR),
III. kategória - l. m iesto: šaška žečeva (Bulhat·sko), IV. kategória l. miesto: Euge nia Maria Poppova
( Bulhar.s ko ).
Toto umiestnenie je pr e ná.s nie
vel'mi uspokojivé. zdá sa, akoby naši
pedagógovia zaspali na vavrínoch,
ktoré ziskali haslistl typu Václava
Hudečka ,
Marty 'Pupej, BohuSil.ava
Matoušk-a. čenka Pavlika atď. Vz·n~ká
tu nebezpeče ns tvo. že v republi-ke
budeme ma ť niekol'ko oslňujúcich
zjavov a o ostatnú dorastajúcu generáciu, akoby nebol záuj!!m. Tút o
sk utočnosť s i museli všimnúť a j samotn! porotcovia. Predsedom jury bol
prof. dr. Ot akar Stejskal z pražského konzervatória, členm i Václav Snít i!, Milan Skampa, lkuno Hyčk a, z
bratislavského
konzervatória
Ján
Pragant (husie')' a Gustáv Več erný
(čelo), za Konzervatórium v ž i,Jine
bol v porote prltomný BohusLav, Urban (husle).
Ki'ičku

KONKURZ
Vedenie opery Divadla Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici vypisuje konkurz na obsadenie týchto voľ
ných miest do orchestra opery:
- tuttl hráč! I. husle, tutti hräčl II. husle, tutti hrAl!! violončelo, harfa, bicie
nAs tr oje.
ZAujemcl - hláste sa plsonme na adresu: Riaditeľstvo Divadla J. G. Tajovského, BanskA Bystrica, Nábrdie duke!.
s kých hrdinov č. 3.
1-IUOUBN~ ZIVO"I

1

Veľmi ~ekn~ 4. mie·s to vo IV. lulu ..
górJi obsadil Olivier Dohnanyi z Trbnčfna, k t orý ziska! 21,4 bodu. Stal sa
t ak súčasne nositeľom titulu Najlépšl
h us!Lst a .CSSR: Dohna.nyl je i:!iakom
pr·of. V. KorLn·ka. Na záverečnom
konce~·te zahTaJ Koncertný kus Franza Schuberta. Ostatným slQVenským
účastníkom sa neviedlo naj.!e·pšie. Ale
už to, že boli vybrant pre medzi·
národn11 súťaž sv·edčt ó tom, že 1
mladí slovenskt huslisti majú snahu
vydobyť 'Víťazstvo .. Toto z.dn,.é :~;ápo 
lenie im môže prf.n i~sť pre nastáva•
júce ročniky mnoho cenných sk11se"'
ností. Slovensko reprezentoval!: Tibor Lakatoš a Vladimir Ljubimov
(Pr ešov), Milan Horák (Tr,n ava), Bo·
huslav Pavlik (Mat't ·in), Katarína
Pappová (Štúrovo), , Ľubomtr Mlšejka
(Žil!na ), Zoja Kopčáková (Žilina) a
už spom!naný Olivier Dohnanyi z
Trenčlna.
T·o máš Hejzlar

Jubilant
Slovenský hudobný pedagóg,
organizátor a skladateľ
A n t o n C l g e r - sa dožíva
60 r okov. Absolvent Hudobnej
akadémie (G!azbena matica) v
Zagrebe je dnes riaditeľom
ĽSU v Tatranskej Lomnici a
dir igentom Okresného učiteľ.
ského speváckeho zboru Ta tr a n v Poprade. Ako pedagóg
p6sobíl vo viacerých slovenských mestách - v čadci, v
Michalovciach, Trnave, Kežmarku . . . l stý čas pracoval aj
v Matici slovenskej ako pracovník hudobného odboru a ta- .
jomník Ostre dia slovenských
ochotníckych divadiel so síd l om v Martine. V rokoch 194045 bol riaditeľom Hudobnej komory v Bratislave. Publikoval
práce z oblasti hudby a zaoberá sa metodikou Ttudobnej výchovy na školácTt, ako aj mi moškolskou Ttudobnou výchovou.
V oblasti kompozičnej sú
zvlášt' zauj ímavé jeho úpravy
ľudových plesní, zbory, omše
a hudba k Ttrám. Je známy bj
ako zberatet slovenských a
ukrajinských ľudových plesní.
Upravil 138 pi esnl pre spevdc. k e zbory a l'udov~ hudby. Jubilatttovi srdečne blaTtoželdme!
E. M.
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S 1e
m ôže mládež u čiť iba jedno - aké noty jestvu jú. To
je všetko! Po dvoch r okoch š t údia vokálh: môže žiák
prejsť na solfeggio . Ale naJprv mu sí ovládnuť - n ikdy
t o neprestanem zd ôrazňovať - dýchan ie. Dýchani·e je
zák ladom všetkého. Mnohí hlasoví pedagógovia s-a do podrobna zaober a jú prtldným podne bím, stavbou hrtana a pod . To však nie je potrebné, ut vár a .n esp r ávne
.p t·edslavy a odstrasuje začínajúceho speváka. Ak bude
ch c ieť. iste si neskôr ná jde čas . aby >a dozvedel, ako
vz niká tón a al(á .1e stav ba h•·dla. Ty keď spievaš, myslíš na svoje hrdlo? Na čo myslíš 'l
- Na dýchanie a na vy jadrenie slov - a potom už na
n ič

Ch cel som poz nať majstrov názor na vyuč·ovanie b el
canta, ako treba začínať s mladými ľuďmi.
- To je dlhá h istória, - odpovedal. - Predovšetkým, za čína júci speváci by najmenej jeden rok nem ali
i nterpretov.ať hudobné diela . Také cv·ičenia v prvých
rokoch n am iesto úžitku pr ináša jú škodu . Znie to parado~ne, ale je to tak ! U mladých s pevákov vzniká
t akto pred pojatosť. Zabúáa jú n apriklad, že táto nota
je vy·s oká, lebo o nej p r íliš ve ľ.a · ro z:mýšľoajú. Uči.teľ

~ v

1Spičkový

Súh lasnt• s a na mila pozrel:
- Tak t r e ba. Ak budeš odrazu mys lieť n a mnoho veci,
n ičoho nedosiahneš.
Ma jster konštatova l. že teraz mnoh! m lad! ľudi a sa považu jú za ho tových spevákov, keď t rochu privoňali speváckemu umen iu . . . chcú sp iev ať, p r i ťahu je ich vid in-a
vysokého zárobku ; debu tujú nedostatočne pripraver.~i,
a výsledok - o niekoľko rokov odchádzajú zo s cény.
- Trva lý úspech do~a hu j e Sipe vák d lhým cvič e ním, s tá lymi obeťa mi, ktoré mu~í o riniišať. a potom - aj o t om
tre ba ho vo riť - správne chápaným pocitom pokory,
ktor.Ý mu nedovol'uje vychá d za ť za hrani ce vlastných
možnosti.
Pocll'a ma j '> trových s lov za j!'ho čias sa sopr án odvážil
spi ev ať v Tra via te le n po desaťročnej prax i, teda až
keď sa h las definitívne ustálil ; barytón s a nepúšť a! do
ú loh v Rigolettovi Trubadúrnvi. Barbierovi skôr. kým
nedosiahol l1plní1 zrelo sť, t. .i· kým neovládal svoj hla sový aparát.
- Mladi speváci, -: poverlal ďa l e j, - by na zač iatku
svojej kariéry nemal i zabúd ať na vokalízy, n ajmä Mon teverd iho a dru hých starých sk ladateľov. Vokallzy pom áhajú z dokonaľova f hlas, z achov ať ho sviežim a pružným. To je dôležité predov.šetkým pr·e hlasy , , ťa žké" ,
ktoré pot rebu jú vokal izáciu viac ako ostatné .
Spevák vždy musi svoj h las cí tiť ,.na (Je r ách"; netreba
sa usilov.ať d ostať ho o dt i aľ . Sp ev ~k musi b yť pánom
svojho hlasu : všetky noty m u majú stáť k službám.
čakať, kým ich pán bude chcieť ich reprodukovať.

tenorista

Meno popredného tenoristu brnenske j
opery V i l é m a Pi' iby l. a je symbolom krásy hlasu, speváckeho umenia i
výrazného hereckého stvárnenia úlohy.
Jeho cesta k umeniu nebola priama.
Narodil sa v Náchode; neskôr žil v Hradci Králové, vyučil sa za e lektrotechnika
a spolupt·acoval s robotníckym divadlom
u Šagerkti. V rokoch 1943-1947 študoval na vyššej priemyselnej š k()le strojníckej v Prahe. Dva roky po absolutóriu nas túpil do Inš talač ných závodov
v Hradci Králové , ak o technik. Popri tom
sa u č il spev u prof. Marie Jakoubkovej. Osem rokov spieval v opernom súbore Kultúrneho domu ROH. Na profe" sionálne javisko vst úpil na jeseií r. 1959
, v Divadle Zdenka Nejedlého v Ostí nad
~ Labem, najskôr iba pohostinsky a od
2. augu sta 1960 získal trvalé angažm án.
V roku 1961 prijali ho ako sólistu do Janáčkovho divadla v Brne. O dva roky
neskôr, pretože sl chcel prehfhit svoje
vedomosti, p rihlásil sa na Janiíčkovu
akadémiu múzických ume ni, kde študoval sólový s pev. JAMU skončil v r. 1966
s vyznamenaním a obháJil diplomovú
prácu "Interpretačný pohľad na postavy
Janá čkovej J ej pastorkyn e so zvláštnym zreteľom k po stave Kostolní č ky a
Laca."
Vilém· Pfibyi je vysoko.. m uzikálny nechýba mu Inteligencia ..ani vbip. Jeho
• hlas m'~ p ~ma.ňujúcu fa~bu, strieb ristý,
kovový a . pritom m äkko t vorený tón, vyrOVf1an ý vo· všetkých .polohách. Poslucháč ov si z!sk.ava svojím temperamentom, s pôsobom; akým · sa' vie . s ú l9h9u
sto tožn iť a ~,>ri rodzP. nÝll).. ~er ectvom . .Te
všestrann ým s pevákom, s isto tou pre ' niká do všetký~h slohov. Na jlepš ie svedectvo podáva celý rad post áv, k toré
V pr iebehu SVOjP.j umelecke.i .dráhy vytvoril: Florestan v Beethovenovom Fi cléliov•i. VP.rd iho Othellt;>. Radames v Aide', d on J osé v Bizetove'j Carmen, Ca nio v Leoncáva llových . Komedian toch,
Turiddu v Mascagniho Sed liacke.i cti.
Herman v P ikove j dáme, Gri9órij v Musorgskéh.o Borisovi Godunovo·vi , Wagnerov Lohengrin , Eril\ v Blúdiacom Holanďano vi, Smetanov Da libor, J anfk v Pre' danej neveste, Lukáš v Hubičke . J arek
v čertovej stene, Jlra v Braniboroch v
' čechách, princ v Dvorákovej Rusalke,
Mánek vo Foerstro v·e.i Eve. Kozina v Ko varovicových P soh lavco oh, Laco ~ Jej
,ť ~astorkyni, Bor is v Káti Kabanovovej,
"vfanolios v Gréckych paš iách Bohus lava
Martintt. Interpretom Da libor a a Laca je
~ .i na gramafónových nahrávka ch . Vilém Pi'ibyl nezostal vzdialený ani súča snej svetovej opernej tvorbe. Spieva l
Pierr a Bezu chova v Prokeifievove i Voj -

ne a m ieri, A!J.rippu v Ohnivom anjelovi,
Luccencia v Sebalinovom Skroten í zlej
ženy, Sergeja v š os ta kovičovej Katarine Izmajlovo vej i šve jka v rovnomen nej oper·e J. Kurku a Klaudia v Hork ého J.ede z El sinoru. Stoji za to, po zas taviť sa aspoň na .okam ih pri niek torých jeho ú lohách. Predovšetkým pri
ú lohe Her mana v čajkovského Pikovej
eláme, kde uplatnil rozma ni t osť svojho
ume nia - vrúcnosť k an t ilény a st r hujúcu d ramatičn o s ť. vo finá le opery. Tu
mohol plne p rejaviť l svoje herecké
majstrovstvo. " Vilém Priby l upú ta vo
všetkých jemných od ti eňoch melocl iky
fahko tvorených recitatívov. Je to vynika júci operný spevák; hospodári s hlasom a vytvára svoju úlohu bez v e ľ ko
opemých maniér, ktoré by si pri svojich krás nych a plných výškach s hr din sl<ým zafarbením mohol pokojne d ovoliť " (M. š tedroň ). Sem môžeme za rad iť i Verdi ho Othella. Pr ipomeň me, čo
o ňom napisal kr itik Vilém Posp!š il:
"V. P r iby l spieva Othella suverénne. Je ho výšky znejú nádherne. okrajové tón y
tenb rové ho rozsahu sú fe nomenálne. "
K vrcholným výkonom Pfibylovho spe váckeho i hereckého umen ia patr! t iež
Dalibor, Florestan a Erik. Tieto tri ú lohy ho naj viac preslávili v cudzine. V
· z-ah ranič! si m ôže čast o o ver·iť svoje
utnen.ie na výrokoch kritík, ktoré ne . majú dôvod zbytočne l ic h oti ť. Hosťova l
n a popredných operných scénach v Ne-

- Dobrý hlas, - povedal Tosca.nini, - j e výsadou
mäla vyvolencov ; treba · ve dieť si ho chrániť, s citom
pre mie,ru a pre dávkova n ie. Pamätaj si, Valdengo, toto : nikdy nesp ievaj z celej sily, ak to veta nevyž·a du je .
či m viac dokážeš d ávkova ť svo j h las, t ým d lhšie si ho
zachováš. A ešte to si zapamät a j : opakovania ničia h las.
V opere nikdy neo.pakuj. Po prvé, nie .ie to umelecké ,
po druhé, unavuje hlasový aparát , a po tretie, čo ak by
ti opakovanie nevyšlo ? .. . si s tratený; bude sa o tebe
hovoriť že v eľa toho nevydržíš, že s i na konc i svo jich
sil . . . Vyjdi obecenstvu v ústrety, ale ::ad šej nech opúšťa diva<llo so ž·e laním znovu ť a JPOčuť.
V s úvislosti s tým spomeniem Titta Ruf(a, ktorý m al
· nádherný hlas, silný, rozľah lý, ale si ho pokazil a ako
pä ťd esiatročný, ba dokonca ešte skôr, od išiel zo scény.
Titt o Ruffo spieva l stále na p lné hrdlo, aj opako va nia,
nikdy sa nešet ril . . V Pr ológu ku Komedían tom pri
slovách ,,Teda začí name" v dvoj i.!iarkovanom g mal t akú silu, že obecenstv-o ani nedýchalo . . . Ale keď sa na
to poz€ráme z druhej strany, veľmi mu to nič i lo h lasivk y.
Celkom Iný je de Luca, je t o rozumný sp evák, citl·ivo
hospodáriac i so svojimi vokálnymi mož nosť am i. Pr.i spe.
ve de Luca vždy bra l do úvahy svoje si ly a hlas. A spieva dodnes! Napríklad v Rigolettov! s.pieva i t akmer celý
p art poloh lasom. a keď potom niektorú notu vyrazil sil ne jšie, mal!? to žiadaný efekt: zdalo sa to bohvieaké
silné. A v skutočnosti t o bolo len rozu mné dávkovanie·:
Dnes sme nepracovali, - skončil majster, - a le tento
r o zhovor ti, mys lím, bude užitočný. Zapamätaj si všetko, čo som ti poved al, a chrá ň si svoj h las ako poklad.
Starý čl ovek sa vždy rád podeli s mladým o svoje
d lhoročné skúsenosti. Pozajtr a, ak už bu deš mô cť spiev ať , 'zavolaj Walterovi (Toscaniniho syn, pozn. red .),
budeme t rochu študovať ! Ale doma, - pokračova.l. s i preč!ta j part , porozmýš ľaj dobre o m ojich pripo m ienkach. Niekedy je VP. ťmi už i toč né p r ejsť par t be z
spievani.a.
( Dokonče nie v budúcom čís le.)

m ecku (Hamburg,
Berlin, Mníchov,
Bonn, Frankfurt n . M., Drážďa ny, Dar mstadt) ,' v Rakúsku ( Viedeň) , vo Francúzs ku, Holandsku, LÚxembu rsku, - Talians ku, Špan ielsku, Maďarsk u, Turecku, .Grécku, Kan ade a v USA. Na J časte j
šie ho , l()ozýva jú do ' Ang licka; je stálym
hosťom Krá l'ovske j opery v Lond ýne i
sólistom symfonických koncertov. V r o ku 1968 spieval ako jed iný z a hr a n i č 
ný u melec na koncerte, ktorý bo l uspor iadaný za prítom nosti a ng li cke j krá- ľov ne ;j Alžbety Il. Na ' jeseň 1970 hosťo 
val v ôsmich predstaveniach Mascagniho
Sed liacke j cti v K ráľovs kej opere. V polovici tohoto d vojmesačn é ho záj azdu bol
komorný koncert v Leeds, v dome krá ľov,ske j rod iny Harewoodov. Pr og.r a.m
koncer tu tvor ili piesn e H. Schumanna,
Biblic ké piesne A. Dvof áka a J anáčkov
Zápisní k zmize lého.
Je prirodzené, že umel ec s takým výh lasom sa neu platň uje le n
na opernom javisk\J, ale a.i na koncert nom pódiu, predovšetký m ako spevák
oratoriálný. Je nezabu dnu te ľn ý m interpretom t enor ových rpartov Beet hovenovej IX. sym fón ie, om.še C dur, Hayd nov ho oratór ia St vor enie sveta, Mahlerovej
Piesne o zemi a VIII. symfónie, Stravinského Krá ľa Oidipa, Dvorákovho Re quiem Stabat mater a i.
ni mo čný m

Vilém Pr ibyl je vo svojom odbore
majstrom, akých je málo. Za s pevácke
vý kony a vzornú r e prezentáciu získal v
decembri 1969 pri pr íležitosti IJS.Jáv 85.
výročia stáleho čes kého divadla v Br n e titu l zaslúžilý u melec.
Pretože V. Pribyl trávd veľa času na
zahranič n ých javiskách a v bu dúcnosti
chce svoje spevácke skúsenosti vy u žiť
v pedagogiF kej činnosti, hovorili s me
hlavne o týchto t émach:
V

1

Toho d ňa, keď som bol nút ený odpoč ivať, počul som
od majstra nemálo u žit9čných rád, týka júcich sa vo.
kälneho um€nia.

čom

vidíte podstatn ý rozdiel medzi
a zahrani čn ými divad -

čes k os l ovenským i

lami?
- Štátne dotácie v z ahraničí s ú mi nimá lne, preto každé divadlo mu sí byť
asi na 80% seb estačné. Hlavná d iva del ná sezóna je v zimných mesiacoch.
V divadelných budovách s a sústreďuje
nielen operná činnosť, ale i koncerty,
a tak sa stáva budova k ultúrnym c-ent rom. Aby m alo d ivadlo veľkú návštevn osť, program mus! byť n admieru prí ťažlivý a pritom hodnotný. Aj spôsob
odmi e n interpretov je rozdielny.
Môžete nám n iečo povedať o svojej
nedagogick ej č inno sti?
ne mám veľa žiakov, ale pri
s pevu chcem využiť · všetky
spevácke skúsenosti, ktoré získ·a vam v
zahran i čí Cenné sú pr edovšetkým s t retnut ia S'l speváckymi os obn osťa mi
-

Zatia ľ

vyučovani

K ozuw •; K ovarovico••!)clt Psohlav ~ IJ~h

Snímka : R

Se dl áčP.k

Ako Othello v rovnomennej opere
G. Verdiho.• Sním ka: R. Se d láček
Birgit Nillsonovou, Dietr ichom F ische rom- Dieskauom,
Davidom
Wordom ,
Francom Corellim a ďa l ší m i. Mo j a peda gogická zás ada t kvie v presved če ni, že
u čiteľ musí ma ť spr ávny este'ticko-vokálny názor, výbol'ný sluchový analyzátor a musi vedieť kvalitne pred viesť
aspoň časť p iP.sne alebo árie. Dokonč il som teor.etickú pr ácu o dychoveJ
technike spevu, ktor ä je rozvinu t!m metódy speváckeho dýaha!l'l ~a pro f. Vav·r dovej a je rozširená o vlastné š túd ium a
Požiadal
som
profesor a
pozn atky.
F. Broma, "r·ed·nostu foniatoricke j kliniky v Bme, a by celú štúdiu doložil ve decky. O v ládať dycho vú techniku - to
tvori pod ľa môjho názoru tri štvrtiny
dobrého speváckeho výkonu.
Aké sú vaše spomienky na
nie v bratislavskom SND?

vy~t úpe

- Na svoje hosťovani e v SND v Bratislave a na priatel'skú spoluprácu so
vše·tJkými s ólistami mám t ie na j krajšie
spomienky. Bolo to práve tu, kde po
otváracom pred·s t.aven! sezóny 1964 Smetanovým Daliborom (sp i·eval som s náro dnou ume lkyňou M. česányio vou) . pa - ·
dali na javisko kytice kvet!n z lóži. V
SND som hos ť-ova l ešte v Carm en, Sed liackej cti, Predanej neveste i v Rusalke, a le podobný poci t sa u ž nikdy
neo.pakoval. A možno je to dobre, pre tože až do konca ž ivota budem maf tr-·
v.~ lú spomienku práv·e na toto · predsta venie.
Petra Heerenová

