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Odkaz Nejedlého
.

O vedeckom o dkaze p rof eso~
ra Zdeňka Nejedlého sa p!še
dotire, hoci pred niekoľ'kými
rokmi vyskytli S•a jeho ., kr i ~
tici", regrútovaní najmä z radov vyznávačov "nezávis le ;"·
hudobnej vedy, teda práve z.
t ábora, ktorý prof. ~ejedlý od
najranejších začiatkov odmietal. Zdenek Nejedlý bol zakla-·
dateľom českej hudobnej vedy,
znamen itým znalcom Smetanovej tvorby a celého české ho'
obrodenia, nadšeným vykladačom pokrokových hudobných
tradícií, zasväteným odborníkom v problematike vedeckej
metodológie, a navyše poeti- .
vým prieskumníkom · tisícov
pramenných materiálov. J eho'
zásluhy sú tak ŕo.z.ve t vené, že
len' podrobná• štúdia by ·moi'Ha
v na.iúplne.išej ·. stručnosti . ·,po-··
pisať, ,. kde , akademik · Nejedtlý
.
l
'

.

pozitívne ovplyvnil celú ·našu
hudol:inú vedu. Stačí si prelis tovať jeho Dejíny · českej h udby a už nápad.ne vidime, ako
má lo · j.e závislý na · nie:kitorých
predchodtioch,
ako zaujima
vlastné stanoviská, periodizuje podľa svoje:{ predstavy, vyvažuje zásluhy tvo.rcov a prik l áňa sa napokon k v·ýv<>joyopro~resívnym tend enciám. Hoci
sa ani na chvíľu ·nevystatuj e
príklonom k marxistickej' dialektike, pre dsa na: mnohých
mies tach hľadá súvislosti a
, prikláňa sa k te,i ·koncepcii,
ktorá zdôrazňuje progveslvne
prvky v českej · kultúrnej histórii.
Všeobecne sa uznáva, ž'e Nejedlý: je · na.jväč'ši~ znalcom
predhus itsk:!!] ' ä hu's itsk:ej do by a l že' ptáv'e ' nucl:ôu :z 'týchto
obd,o bí •,preskúrrnt l ' a popísal
•
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najúplnejšie. Kto si pr ei!!!t·al
tieto publikäci·e, musela mu
imp on ovať
dokonalá ?;nalosť
všeykých · významných kancionälov a rukopisov tejto doby.
S dôslednou po ctivo sťou s pozna l všetky hud.o bné pramene,
spisa! a t•oztrie dil predhusitské
a husitské piesne a .zauj al s.t·a novisko tam, kde boli prv rozpaky, .alebo sa dokonca vyskytovali fa lzifikáty. Obe knthy sa
člta.ii:i
s ' na,iväčšlm napätím
najmä preto, Ž·e prof. Nej edl ý
znáša naraz toľko faktov a zau,iímavqstí. Ne čudo, že k jeho
základ ným spisom sa ·vraca jú
všetci historici.
. ľodstatn\1 časť svojho života i . ve deek EJ:i práce venoval
Nejedlý Beclfichovi Smetanovi ,
l<tcl·Ú)h.o živ.dt ~ i tvorbu pod robné preskúma l i an al .vzoval s
(Pokra čovAnie na 3. str. )
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Hovori.a
fičastníci

kongresu
Informácie · a VII. ko ngrese
Medzinár odnej · hudobnej ra dy
k o n čím~> v tomto č í s l e pr íspevkami dvoch úč astníkov , ktorí
hodnotia význam . a dosah te ;i to v e ľkolepej akcie na "Základe
os obnýeh , dojmov.
ĽUBOMIR

PIPKOV

skladateľ

(Bulharsko)

~úbor Novej scény ·v Bratislave pripravil premiéru hudobnej
·komédie sovietskeho autora Andreja Ešpaja Siedme nebo. ln$Cenáciu recenzujeme 11 čísle. Na snimlce Mária Sweighoiferová a I van Krajíček,
Snímka: A. šmotlák

LÝDIA MAJLINGOVÁ

Ruský pianizmus
XX.
storočia
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vynikajúcej plejády ruských klaviristov XX. stor·oč-ia
sú hťldobn!:kom drahé zvl ášť dve postavy: A. N. Skriabin (1872-1915) a V. V. Sofronický ( 1901-1961). Ich
zložité a bohaté umenie prinášalo ľuďom pocit sviatku,
viery v aktlvnu tvorivú silu ľudskéh o du cha aj v na jtragickejšich a na.iťažšich dobách.
čo zbližuje tieto d ve mená? Sofronický nikdy nepoč ul a nevide l živého Skriabina. Dokázal však t ak
preniknúť do hlbky ;eho hudby, že dokonca a.i vonkajšími podrobnosťami interpretácie pripomínal skladateľa. Sám Skriabin hra l asi tre tinu svojich diel. Sofronický sa presláv-il · ako hikým neprekonaný : skrlabini.s ta, veľký klav.i rista, o ktorom R·i ohter v zápal·e zvolal: , "Boh!d - TI, čo niekedy počuli klaviristu, alebo
v 1959 roku nahrané Schumannove etudy, s tým ur čite
súhlasia.
ba·ja sa tesne- .približili k bodu, od ktorého 'sa stäV'll
r·Ómantlzmus XIX. storočia intelektuálnym roman- .
tizmo.m a pianizmus nadobúda črty charakteristické
pre XX. storočie. Oblasť subjektlvneho, intímneho zá ~
·
( Pokra'čo vanie na :3. str.)
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' ·- Vl! . lcongres Medzinélrod nej Twdobnej 1·ady bol pod net ·
n.ým stretnutím súcasných' svetových lcapacít v oblasti kom pozíc ie a hudobnej vedy. Pre tote jazyk hudby je i v sú časností dorozumievacím prostriedkom najrôznejších náro·
dov , možno považova ť
VII .
kong r es za významné fórum,
na k t orom sa . r iešili pr aktické
problémy jednotlivých hudobných kultúr a tradícií. Práve
d nes v d obe vymaňovania
sa m nohých národov spod kapitalistického jarma, je d6ležit é uvedomiť si cenu sv.o jej
vl astnej hudobnej t radície a
jej spájanie s novátorskými po.~tupmi, aby z týchto základov
vyrastala
nejedna
národná
hudobná . škola. Najm/i skladatelia - ako tvorcovia nového
umenia - by sa mali neu.~tt:ile
vracať 71: bohatému a nevyčer
pa teľnému zdroju melodílcy a
rytmi·lcy .svojej ľudovej piesne, TctorÍí 11ždy zostane záso·
bárňou energie a ,~i!y . Kladne
h odnotím záujem ú.častní~~ov o
otázky follclóru, ktorý musí
byť podnetným činiteľom pre
vznik no11ého umenia u t ých
nár odov, lctoré sa len dnes
preberajú k plnému životu.
Každá hafi'1a .~a · musí predovšetkým sama postarar o .
rozvíjanie svojej nár odnej hud -

V · nedetu dňa · 27. · feb~uára t. r . •~a na · absolvenÚlcom kon ce.rte v :estrádnej hale· PKO imiditaviÚ . b~atislav~lcdm~. Óbe censtvu študentTi:y Kor!zervaťória f' Brati;lave. - . Al.ena ·
Boskovičová, Kornélia ,Horínkovd , Zora Jaczová, Ružena
KrchlíTi:.ová a Gabriela Várošíová .' Po pät'r~č~o;;, ittíd}l.l:~ balet nej f riede prof...Evy Jqczovej .t·ancovali. v, sálovýt<h, vy stúpeniach n a hu!lbu z . baletných diel F. Chopina. P. I. , čaj 
kovského , A. Glazunova, A. Adama,. F .. Liszta a· L . , Minkusa.
Na obrÍízlcu je mladá Gabriela Várošiová, lctorá absolvovala
variáciou z , baletu Raymonda na · hudbu ' A, Glazunova. , ,

St:,í mka: ČST!<
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teoretikov

by. ·Nesmie však zostat neoší mavá lc hudobnej lcultúr e, tých'
krajín, Ti:torých tvorcovia svojimi sme~ými výbojmi · a novátorstvom prispeli lc zvýše·
niu celosvetovej úrovne dnešného hudol;mého umenia. Nemožno teda dopustiť odtrhnutie od celkového vývo j a. Tie t o problémy a ich vyriešenie
považujem za dôl ežité v rámCl rozvoja súčasnej umeleckej
t"lJOI'by.

ó

GEORGES AURIC
s· kJadateľ

(Fran cúzsko)
- Kongres sa
oproti predošlému- vyznačoval riešením
talcých otázolc a problémov,
ktoré boli inter esant né rovna k o pre skl adateľo v, alco i pre

a

muzikovedcov. Ne -

prip úšťam , že •by f!l,Ohlo exi s •
tovať umenie odtrh nuté od ná-

rodných lcoreňov a tradícií.
-Každý slcutočný umelec sa
predsa musí oyjadrovať svo jim
neop akov ateľným
jazykom.
Ochrancami ľudov ých tradícii
sa stali v dnešnej dobe fol ·
lclórne sríbory. Je síce pravda,
že každý nádejn ý talento()aný
skladateľ sa musí snaž iť o vy toorenie vlast nej - nelcopíro..,
oafl,e j · hudobnej" re čí , originálnej a svojslcej hudby. Pritom
je všalc povinný opierať sa o
doterajšie
výsledlcy
lcultl1ry
svojej lcrajiny a národa. ce ...
ním si, že zásluhu na plynu-;
lom priebehu kongresu mali
organizátori, kt oi'Í museli pre-·
klenúť rad prelcážok spojených
s . riadením aTi:cie podobných
ro zmerov. Veď v Moskve sa
zi.W hudobní ci d oslova z celé·
ho weta. Olcrem pr avidelných
rJ iskusii sa mohli bližšie zoznámiť
so sucasnou sovietskou
hu d bou, orchestrami á sólista ~
mi. ZvláU na mňa zapôsobilo
predvedenie oratória Rodiona
Sčedrina Len in
v srdc i
ľud u, skladby. ktorá Šmelý mi prostriedkami hudobnej re či vyTi:re.~ľuje obraz L enina . alcý
stále ži je l' mysli svojho ná~o da .

Podľa Muzikal'noj
spr acovala; -dk•

žizni

l

Revolučné

Spi--ávy HIS

tradície vzborovotn speve

Pri prtležitosti osláv 24. výro čia Fchr uá.rov,ých udalost!, usporiadal MDKO v
fJra t isJ.ave dňa 27. fe bruára t. r. (v Koncertne j si·e ni Slovenskej filharmónie)
koncert Z revolučných tradícií zboro·v ého s pevu. Podnetný ideový zámer bol
umocnený umeleck,ý m výs ledkom, na
ktorom majú zásluhu úč inkujúce spevácke zbory. Myšlienka - nadvia zať na
re vo lučné tradlcie, ktoré nám zanechall
robotnlcke spevokoly je jedným z
c i.eľov
súčasného
zborového hnutia.
(P.ripl'avu je sa aj celoslovenský f estival
robotníckych ~pevokolo v v Krompachoch
a okolí v dňoch 28.-30. aprila t. r .)
Bratisla v sk~ s pevácke zbory (Technik,
ZDŠ Ružová dolina, ZDŠ Nevädzová,
Bratislavský ' det ský zbor, Utatlslavský
komorn ý zbor, Miešaný zbor bratislavských učiteľov a hosťujúci Robotnlcky
spevokol Bradlan z Trnavy) sa predstavili po četnému br.a tislavskému publiku.
Ziaľ, medzi obecenstvom chýbali p ráve
pr acujúci zo závodov, ktorým bol koocert určený, Cleľa·v edome postavený
dramaturi)ický proi)ram uviedll detské
zbory s p i esň ami a skladbami !Pion ierskymi,
vlasteneck ými,
oslavnými ...
Z vlášť zaujal ume leckou úrov ňou Brat islavský detS>ký zbor pr! MDKO s diri gentkou E. Šárayovou kto rá dirii)ova la
v spont ánnom ~redveclenl aj ~ poj tmé
detské zbory v skladMch T. Andrašova-

·Pr~žská.

e

na - Sľub vlasti a M. Nováka - Na
svete je detí- ako smeti.
Zo zborov dospelých presved čivo za 7!nela Drejslova pie s eň Ve jménu
J. Zižky - v podani Bratis la vského ko morného zboru, ktorého kultivovaný rprejav formuj e dirii)ent Anton Kállay. Treba vyzd vihnúť aj celkovú u meleckú ú roveň zboru Technik ( zbor ma jster V. Slu jka) - najmä v podani česnokov ej plesne - Ej uchnem a Ferehczyho Verbunku. Zaujímavo zaspieval · Miešaný zbor
br.atislavský·ch učiteľo v (zbormajster P.
Hradil) šostakovičov zbor Zatíchli sa lvy. T·r navsk ý · Bradlan, k to r ý vyka zuje v
inte r pre-tácii kultivovan ý prejav, noSitlý
zvuk a IPľe gnantno sť v IPOdaní ( čo je ne Sporne zásluha ci eľave domej výchov y
t elesa d!rige'l1tom I. Luknárom) intere sant·rte interpretoval na jmä · skladby Fajnor ove, TuLikovove \a Schneidra- Trn avského.
'
S.poj él'lé dos))elé zt)ory
sugestí•V'lle
ukonč i Li k oncert revolučnou eervenou
zástavou a hymnick<Ju Inte<t·nacionálou
(d irigoval Ivan tuknár). Vhodnú poéziu
M. Lajčiah a V. Mihálika recitova l Vla·
d imír Minarovič.
Koncert-ný večer spomlna.n éh<> temat ického r ámca bol prlnosom pre bratislavský hudo bný život, pek ným umeleckým zážitkom a prejavom ani)až.ovanost l
slov e~ s ký c h speváckych zborov.
-ak·

jar

Z

Blížiaci sa medzlnlírodt'lý hudobný fQSt!va l Pražská
jar 1972 .le už d ramat urg icky priprav~ n ý . A,j tent o roč
ník nadviaže na bohatú t radlciu a nepochybne sa s ta ne
s chôdzkou záujemcov o dobrú hudbu.
Ešte pred samotným festivalom býva medzlna.rod ná
súťaž rtlladYch in terpretov; te-nto rok sl v ne.t zme ra j\l
svoje sily husli:;tt. Festival ptvorf - ako každý rók Smet anova M!l vla!llt, ktorú bude ditlgovať Zdehek KošJer. Záverečhý koncert s Beethovenovou IX. symfóniou
u vedie Ceská flll1át'mótiia pod taktovkou šéfdiriQent a
Václava Neutnartnä,
Na festlvalovom r.epertOár l sa t oht o roku častejši e
objavt tVérba Johal1nesa 'Brahmsa, Fe l!x.a Mendélsol1na .Bartholdyho a C é saŕa Ft•ancka. Tvorba týchto skladat·eľov, ~torá ,j e Ul·ékedy hep~·ávóm óbchédzan!i (111ajmä
Franck), dá dostatoč ný IPrlestor k tomu, aby mohloa
by ť konfrontovaná s č e skými romantikmi. Festival tiež
upoz.ornt na výróčle Helhrlcha Sci1Utza, J. A. Bendu,
Igora Fjoda, ktorý nedávno zomrel a Stravinského, ktorý by sa t olíoo roku dozll deväťdesiatky, Zo skladieb
súčasných- českých -sklad!l teľov uvedú di ela Pavla Boi'·
kovca, ·vlíciltnfl.'a $()mm~r:~i Jli'lho Paueŕa, Jdsefa Ma·
teja, Václava Kučeru, Miloslava Ištvána, Lubora Bártu,
Luboša Fišera, Vladimira T·rOjana a Jana Schila.
Hosťom budá štátna opera z BUl'lapéštl, ktorá okrét'n
s lávneho .Jav iskového triptychu Bélu Bart óka uvedlé
Korunováciu Poppey Od Claúdla Monféverdlho. Berlinska štátna Ol))era má vo svojom pt·ažskom p roi)rame
diela Mozartove (Cosl fan tutt e) a RossinihO (Barbier
zo Sevlly) . So záu jmom s a očakáv a inscenácia Stravinského Os udu zh)Tralca.
An! Int erpretačná zložka nebude oproti minulým fesstivalom ·o ch udo bnena.. Tento rok bude 1PO prvý r az
českú filharmóniu diri govať slávn y huslis t a David
Oistrach, k to rý (podobne ako nem enej slávny Henry k
Szeryng) bude okrem d ir igentsk ého hosťovan ia úč i n
kovať i ako huslista . Oboch spom!nan ých umelcov vystrieda za pultom Ind Zubln Mehta, ktorý ie ča stý m
hosťom Pt•a žs kých Jar!,' ďal·e.i sa ored stavl šva.i č l a r s,ky
umelec Jean Meylan, Hans Swarowsky z Rakús ka,
Christoph von Dohányi z NSR, Am e ri čan tgor 8Uketoff
( uvedie IV. sy mfóniu Charlesa IvQsa ). Z ďalšieh diri gentov, kt or! svojim umenlm dobývajú najvä čšie svetové metropoly, p ride Kazimierz Kord z Poľsk a , sovietski dirlQenti Eugen Serov a JevgeniJ Svetlanov,
Fr ancúzi Ch. Dutolt a Cassadesus, A. LOtnbard a ďá l š !.
Na P ta2:skej i ari sa stretneme ti ež s vy nika júcimi
iilólist amf. Z huslist<>v okr em Davida Oistracha a Hen(Pokračo van ie na 7. str.)

redakčnej

Slovenská k lavírna ume l ky ň a
Klár a Havl!ková odišla 15. fe bruára
t. r. na dvojt ýžde nný zá jazd do Š.pa nie !.~ka . Pre svo je vyst ú penia si pl'il]) ravila d va samostatné ť ec it á l y , v
k t orý ch je okrem barokovej a romant ickej hudby hla vne tvor ba E.'Su 1 ch oňa . Dňa 5. marca ju ča ká 2-týždenný zá jazd na Ku bu, k de u vedie
s orchest rom S u choňovu Rapsodickú
suit u, o k rem toho Met am o rfózy a
Balad ickú suit u. Má pr ipravettÝ a .i
samo statný r ecitálo vý program pro
viacero vystúpeni v k ubánskych mest ách.
Me dzinárod ná porota vybrala p re
tohto ročný
festi val Medzinárod ne j
spoločnosti
pre s ucasnú
hudbu
(I SCM) v Grazi z č e skos lov·e nský ch
d iel sk ladbu Il ju Zeljen ku - Polymetr ická h ud ba pre 4 sláči kové k v int et á. J e t o u ž tretlkrá t, kedy hudba
tohto sk lada teľ a zaznie v rámci poduj at! ISCM. Prvýkr át to bolo v Ko dart i - v roku 1963 (II. klav!rne
k vi nteto ), v roku 1970 zazneli v Bazile ji Hr y pre 13 s pevákov.
Tak ako v minulých t okoch pl'ipravu je Hudobné i n f ormačn é st r edisko v Prahe - v s polupráci s br at islavským - Hudo bny adr esá r, k t orý m á vy j sť konoom roku 1972.. Bude
o bsnhova ť zoznam a a dresy s k lada teľo v, výkonn ých ume lcov, umeleck ých s úboTov, hudobných vedcov a

e

e

e

O Pro i)ram h udobného poduj atia
v Ceskoslovensk om kul t11rnom S'ttedis·k u v So.fii, o kotorom s me už pri·
ni.esli správu, máme mo žn osť sp res ...
niť p o dľa tlačeného programu, ktorý
sme dost a li z Bulhat"ska. Qň a 16. feb r uára o dzne li v 100dani Chr ist o I!ije ...
va Piesne o padajúcom Usti pre k la •.
vít· od Ivana Parlka a Tri klav!rne
kus y od Ilj u Zeljenku; v poclan1
Tatjany N ed e l č ev .v ( husle ) a Emy Bo·
ži novy (klavír) Soná ta o d R. Macudzinského.
-mm•
r i 1970 1posl ucháčkou Hoch•
schu le fti r Musik. Po dľa o sOb·
ného vyz nania - získai a na
te .i lo škole v·e l'a pro sp eš ného,'
hlavne p ri š tť.id iu ro m a nticl~é ·
ho a klasického repertoáru.
Ako koncer t nú umel ky ňu jU
zas tupuje Slov koncert. V súčas nos ti má pripr avený r eper.
toá r v rozsahu 4 recit álov. P·o d
vedením pro ľ . 8 . Seidlho fera
naštudovala 1., III. a V. Beethov·en ov
koncert, Mozarto v
Koncert A dur, Brahmsov Koncert B dur a Schumannov Ko n·
cert a mol. Okrem toho má v
reper t oári Rach maninovov I • .
~lavirny koncert fi s mo l a ~aj ..,
kovského
Klavlrny
koncert
b mol.

pošty

V nedeiu dňa 14. februára 1912 mala
mať známa sku pina Collegium musicum
vystúpenie v Novák och, asi 9 Icm od
Prievidze. Veími sme sa na t ento kon cert tešili. Po príchode do DK v No vákoch nám oznámili (na naše ve( lcé
rozčaro vanie), že skupi na sa nedos tavila
pre údajnú poruchu na áute. ATco nám
však oznámil vedúci DK, po prelconzul t ovarlí s managerom. bol stanove11ý ná hradný t ermí n na 24. februára 1972.
Ale ani t oto vystúpenie sa neusku točnilo, hoci to bolo už po druh ýkr át.
A t ak sa museli sklamaní priazni vci
opäť vrátiť do Prievi dze (prevažná v l.ič
šina - asi 3/ 4 bola z Prievidze ).
L ístky nám preplatilt s poznámkou:
"Ľ u tujeme." Zarážajúce je to, že np obidva koncerty sme prišli alco na "h6tové" .
Dopredu vôbec neoznámili, že sa skupina
nedosta ví. Nepochybuj eme, že t ieto " vy ·~tú pe n ia" znač ne znížili záujem o populárnu sTwpinu. tažTco povedať, leto je •
na vine. Domnievame sa všalc, že Col legium musicum (ale bo ďalší zaint ere sovan! ) sa mali postarať o náhr ad1t ú
sku pinu, alebo o zndmiť, že sa nedostavia.
· Myslime si, že talcouto f ormou si popularitu nezvýšia. Je pr.avda. ,že v pomerne krát leom čase , si '·§ku'piná. zlskat.a \
široký olcruh pri aznivcov . Zdá sa všalc.
že sa zahr áva so svojím dobr ým menom, lctor é podobným správaním m ôže
r ýchlo s tra tiť. Boln by omylom. /ceby
sa domnievali, že .,provincia" nestojí za
to, aby sa na ň tt bral ohľad a rátalo
sa s j ej záujmom.

Pt•edstavuje sa
k la viristka TATJANA FHAŇO
Konzervatórium a VŠMU
absol vovala v t r iede zas!. uč i
t e ľl< y prof. Anny I<afe ndovej.
Zís l<a la ceny v súťaž i umel ec l>ých Škôl, v roku 1964 prvú
cenu Št údia mladých, o dva
r oky
neskôr re prezentovala
mladú č esko s lovenskú intet·pre tačnú genétá clu na medzinät·odnej súťaži P. I, C:a,i kovské•
ho v Moskve.
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ako posluc háčka vyst upova la sólisticky - i ako komo t'há hráčka , Uspešne sa presadila na prvých t roch Preh ltadknch ml adých in terp retov
v
ľ renčians ky c h
Tepliciach
( 1984, 1966 a 1968). Minulý rok
za:tnamenala odborná kritika a
pu blikum s mimoriadnym ].l'lna nim ie i vynika júci ,pr ednes III.
k lavírneho kon certu Sel'geja
Prokofieva na Intcrpód lu '71.
V sú ča s nosti ,ili za1Pisaná na
Hochsch ulle fUr Musik vo VI ed n i. Jej cesta na toto znií.me hud obné u čiliš te sa začala v sept embri 1969, kedy sa zúčast•
nila medzinát·odnej súťaže k la vi r is t ov v Rio d é J ane iro, kde
bo l čle n om poroty známy· ra kúsky pedagói) Bruno Seitllhof er. Na základe vý konu s loj
venske j planis tky ponúkol T.
Fr.a ňov e j
štltd ium vo svo jej
trte de , a tak sa stala v ianuáUž

školská
hudobná

Učiteľom hudobnej výchovy na Zúš a hudóbnej náuky na Ľu
dových školách umenia prédstavujemé Mvú m odernú vizuálnu
pomôcku pre hudobnú výchovu a pre, hudobnú náuku. Je to

výc~ova

ŽIACKA MAGNETICKÁ KLAVESNI CA

Žiacka magne tická klávesnica.

Snlmka: F. Zámorský

v

**"'

porovnani s o statným!
mladými slovensk ými klaviri s·
t umi mala Tatjalll! Fraňová po
abso lutóriu VŠMU v r. 11}6~. .
s lušné !POdmi enky pre upJ.atne-....
n ic - h lavne na zah ran i čnM ch, .
koncer t ných pód iách. V no·
vcmbri 1969 mala po jed nom '
recitáli v
českos lovensk ých
k ult úrnych s trediskách v · K á.;
h ire a Ale xandrii. O rok ne·
skôt· na-vštivila !<ubu, kde Ok·
rem klavlrneho ' sprievodu s pe vákov D. Královcov.e j a R. Tuč 
k a vystúpila a j sólisticky - s
d ie lami Hachmanlnova a Cik kera. V r. 1971 v let e (spo lu
9o speváčkou B. Frés serovou )'
ma la koncert v českos loven 
skom k u l ťt1rnom str~ d l sku v
Sof ii, k torý · sni mala televtzl a.
Bolo t o spol očné vystúpenie
a ·bulharských
slovenských
umelcov. V Budapešt! (SPl'llu
so s pe vlíčkou M. Nltranovou,
huslis tom K. Pe tr óczym a klavi r isto m A. Catt arlnom ) pred vie d la program z tvorby s lo·
venských, česk.ýc h i sovietskych autoro v. l tohto roku
iu čaká bohatý koncertný program . Od 15. mat•ce t. r. ;e
na ko ncert nom turné v ZSSR.
Goskon cet·t sl vybral z jej re ~
pertoáru
Brahmsov u Sonátu
[fs m ol. Beet hovenovu Son átu
op. 109, Bachovu Parti tu c mol
a ŕDebu ssyho 6 prelúd ii.

v.

čtžrK

_. Hozmery; 35X19 cm ( vo;jde sa do bežne vyrábanych aktoviek ). Na prednej strane je nakreslená k laviatúra s ro zsahom klávesov od - .f- po - e2-, na priesvitne j pri kladateľnej fólii je ich notový zá pis v ch ro matických post u poch s krlžikmi a s béč k a m i , na zadnej
s trane .pomôcky je noiová osnova s h u sľovým i basov ým k ľ účom. Prísluš ens tvo : o sem okrúhlych f arebných
magne t iek s čísla mi 1-8 pre vyznačovanie s tup ň o v ,
osem bie lych hrana tých m a s:~ netiek s v y zn a č en ými všetkými d ruhm i posuviek a pol tónového vz ťahu , desa ť či er ·
nych okr ú hlych maqnetiek, sl úžiacich p re notové zá·
pis ky . . .
• ~s tctick,ý, vzh l'ad I(Jomôcky a ma~J netky JJoďporu.lú
de tsku h ravos ť, avšak súčasne napomáha:)ú k osvojQVI! •
mu zá kl adných hud obn ých znalosti u žlakov ( scho la
ludus - š ko la hrou") . ..
"
O Na kreslená klá vesnica na pomáha abs trak t ným
predsta vám o polstupni, ce lom st upn i, o interva loch
stupniciach, akordoch...
'
Žia cka magnetická klávesnica umožňuje vš etk ým
zw kom - t eda l nehuclobnlkom - prJs,tu p ku vš etký m kliívesov ým hudobn ým nástroj om (k lavlr, kláveso•
vé h <J rmo níky všet.kých dru hov, orffovské klávesové nieta l oľon ky ap.) . ..
• Táto moderná pomôcka aktivizuje k aždého žiaka
v t riede .na hod inách hudo bné .) výchovy a h udob neJ
náuky. Je vhod nou pomôckou s lovenskýc h uče bníc HV
na ZOS s k lávesovým názorom. Pre uči tel'ov je· orilože.~o
ný metodi cký list . . .
·
Je i autorom ie F ilip Zámorský, uči tel' Zbš vo
Vseli ne. Cenn : 71. - K čs . Vyrobca a d od á vat eľ : 0!\1•
VOPLA?T. výr. d ružstvo. Nový J ičln, Zižkova č. 3.

-·e

Žiaci v triede se;~ zoznamuj ú s kvintakordom a tvoria si ho alco na klá vesoch talc i v notovom zápise. Uči teľo vr;r lciJntrola je tahlcá: od uči·'
teľslcého stolík a.

pub lici stov, hudobných škôl, inš titúcií a or ~ a n izác i í, ktor ých č i nnos f sa
s pája o; h udobným živo tom v čS~
a v SSR.
~ Slovenské k var leto (A. Móžl,
A. Nemec, M. Telecký, Fr. Tanennber-:
ger ) koncertovalo v januári v Po ľsku
(Waršava, Lodž) , vo f ebruári uskut očnilo o d 1.:-5. tu rné po zssr{ a
koncom apríla bude mať koncerty v
NS R - Ko líne a v Saarbriickene, kde
u vedú okre m svetového repertoáru aj
· s l áčikové k va t'teto J äna Levoslava
Bellu a Eugena Suc ho ňa .
D ňa 3. febr uára mal v sorij .o
skom Slova nsk·o m s polk u prednášku
o českoslove nsko-b ulha rský ch hudobných styk och h udob ný vedec zo So·
fle dr. Georg! N. Jantarsky, ktorý j e
už d l horoč n ým nadšeným ll)ropai)á·
t orom če ~>ke j, a slo ven ~>k ej hud by v
Bulharsku. Teraz prekla dá p re t lač
t ext zborov Eugena Su cho ňa - Bo·
daj by vás, J . Cikke ra - Vyletel so•
k ol a L. Janáčka - I<a č ena divokä.

e
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RUSKY

Po

speváckom

PIANIZMUS
XX. STOROČIA

turné
Zaslúžilá umelkyňa Nina Hazuchová, ktorá v minulom roku zavŕšila :l5
rokov č inno sti ako sólistk a na slovenske j náL'Odne:i operne:i scéne, sa v
poslednom o bdobi predstavila !ľa n iekoľkých zahraničný ch operných
aj
koncertných pódiách. V minulom ro ku (v októbri) bola v NDR a o dva
mesiace neskôr st ovky kilometrov od
domova - v Taškente a v Alma-i\le,
Cestu po ZSSR zakončila v Mos·kve.
Dni od ·jej návratu pribud lo, no zážitky a s.pomienky nezovšedneli. Niektoré z nich budú iste zaujímať na šich čitatel'ov .

(Dokonč en1e z l. str.)
žibl<u u nich zmohut nela, pre stala patL'I ť s alónom. Pá ľ·
čívá expresívnosť nestrácala uš ľachtilo sť, pretože bola
vyváž_ená rozumom. Ak s poje nie Skriabln - Sofronický
predlzime k mladej gener ácii (Je reško, Mogllev.ský,
Novlcké. ) vidíme, že t radícia intelektu á ln eho prls tup u
k hudbe a interpr-etácii s a prejavuje v čo·raz väčše j
vybrús enosti formy, v h lbšom pochopeni štýlu. -

Byť

svojským a uznávaným

v našom storočí, keď Skriabinovými súča·s.nikmi boli
Rachm aninov, Metner, Prokofi ev a ~r l Sofronickom to
boli Goľ denv·ejze r, Ne jgauz, Fej nberg, predpok ladalo
sch o pnosť povedať novátorsiké slovo a r·ozšít'it ht"anice
možného v umení. A to tent o j e din ečný tandem skutoč 
n e dokázal.

Vjanu ári

tohto roku si
svet spomínal 100.
narode nia A. N. Skriabí-na. Skrlabinova tvorba spadá do obdobia pozdného r omanti.zmu, kedy sa
v poézii a ~aliar.st v e udomácnil symbolizmus, "Par lž
za,plavil Euró1pu", kvitol impresionizmus a k llči l exp.resion lzmus. Nová krása taj-omna, okam žiku, náhody,
nekonečné ho vstupovala do umenia; ,.sen nadobúdal
tvar". Zo z jemnelého započtlv.ania sa k hlbinám umelcove j duše sa r odi stále napäté vzru šenie, exa ltácia.
Kult ,.polom y-š lienky a štvrťcitu" (Lunačarský ), r afinova n osť symboli.ky, J)ridávajú umeniu hustotu a trpko s ť
kachetln ského vína. J e dusno, chýba vzduch, zdr.avý
prie'Van. Umelci vidia svoj cieľ· nie v tvorbe estetických hodnôt - ako v klasic"kom umeni, keď prevláda l
A:polónsky princíp, ale v dosiahnuti obzvlášť lntenzfvnej formy života s m aximálnym na p!nen~m zmyselného
(Dionýzsky princ!p)', k toré dá va možno jednostranné,
ale s ilné umelecké zážitky.
Rusku (na !Prelome storočia ) bola ume l·ecká inteligencia mimo.ri<adne plodná. P~··edtu ch a prichádza júc-e.!
revolúcie prinášajúc·e .f zánik starého sv.e ta, strhávajúce.1 do svo jho vfr u milióny ľud ských ~ivotov popohá ň a l a tvorivťl aktivitu. Takmer všetci umelci rôznych
smerov, ktorými preky>povala doba (re'Volucionát•i, dekadenti i t·ealíst i ) sa z hodovali v j ednom: Rusko stojí
na Pt'ahu rozhodujúceho zvrat u. Ale nie každý bol·ocho>tI'! Ý P L'-ij a·ť a nasl edov ať !!'·e volúciu. Int eli!) encia , vždy c,it 1Ivá k dobe, zrie dkakedy chá pe spráViJ1e historický
význam prebiehajúcich udalostí. Prenikavý záblesk ruskej dekadencie ov-plyv·nil a j hudbu Skr iabinovu, hoci
úplne tomuto smeru ne pat ril.
vý ročie

V

t

skladateľov-modernistov
l časti lnte lige ncf~• .,géniu s non plus u ltra", ale sú·

Skriabin, idol ruských

ča~·pe a.i nenávfdený a o,povrhovaný ako .,bláznivý mystik , bol uzavretý do salónneho prostredia, z ktorého
sa vy maňov al vo wcholných momentoch svojej tvorby.
Balm ont o ňom kedysi poveda l, že nie je titan ako

ZDENKO

VNDR

***
kultúrny

A. N. Skriab in v r oku 1909. Pol't,·ét
L. O. Pastemaka.

Wagner, ale elf, spriadajúc! krajky z mesačných l účov.
Jeho hudba je p ríbuzná hudbe Debussyho a Schonberga.
Estétstvo ve ľkého impresionistu a jeho ku lt zlatej
st rednej c.esty síce Skrlabin ne uznáva! a namiesto toho
;pres adzova l ·ideu extázy. Al·e o,pojenle zvukom, fa rebnos ť-ou diso-nan tných harmónii, .,obertónové " stupnice,
pôžitká rske zameran ie umenia - to všetko ho zbl!žu.ie
s Debussym. čaro pedá la, ktoré na nepoznanie zmenilo
zvuča nie klavíra, urobilo jeho zvuk malebným a oduševnelým.
s chonbergova hudba neveľmi vzrušovala umelcov ruský nature l. Zda l.a sa mu zdrvu:Júco š edov. hrubou,
hmot nou • .Zau j ala ho exp resionistická id-ea vyjadr.e nia
stavov, v najväčšej možnej miere zbavených s kutočnej
podstaty, sna-ha pridať určitosť n ezachytiteľnému, jasnosť
zdan livému, koncentrovanú je d no duchosť mnohotvárnemu. A e šte pris túpila naivná viera v systémy: nech
je pr incíp ak ýkoľvek, ale princíp musí byť, ináč bude
chaos a nie tvorba. Tak prostoducho osp raved l ň·ova l
Skriabi n svoje ambiciózne, neol'!glnálne filozoficko mystické konštr ukcie. Zrejme mu však pomáhali tvor i ť
a práve touto konkrétnou tvor bou je pre nás Skriab in
stále zaujímavý.

Dnešný klavirista nemôže Skriabina

e

NOVÄ ČE I<:

z l . str. )
Smetanu na
pledestäl, ktorý mu naozaj patrí. S obdivuhodnou dôslednosťou pozbieral všetky materiály, .
dokumenty a pramene a z nich
rekonštruoval najjemnejšie de tafly zo Smetanovho života. Jeho zásluhou vst úpll Smetana
do povedomia českos love nské 
ho ľudu v tých dimenziách,
ako ho poznáme dnes. U Nejedlého nešlo nikdy o púhe
teoretizovanie. Sám výborný
klavirist a pripra voval vydanie
Smetanových sk ladieb, pričom
nikoho nem-ohol nec h ať na pochybnostiach, že vie spoj iť ve deckú erudíciu s prakti·c~ý m
zámerom.
PochOJpiteľne,
že
spolu so Smetanom ob jasnil celú túto dobu, umelecké a politické pozad ie bo,jov o S me~
tanu a podobne. Pre všetky
nasledujúce generácie ·a naj ·
mä pre interpretov. vysvetlil,
ako treba Smetanovu tvorbu
chápať a dokonale interpretovať. s úctou dnes môžeme s ledovať, ako plných päťd esiat rokov novými !l novými č l ánkami
rozvf.jal a u ceľova l Smetanov
obraz v národe a zapaľov·a l tisice ľudí pre túto hudbu. Poz.oruhodné sú i jeho Dejiny
estetiky, v ktorých nielen zoradil estet ické názory o staroveku až po začiatok 20. storočia , ale kd e i populárne vysvetľova l najzložitejšie estetic~
ké koncepcie a vyč lenil i m význam taký, aký si po historickom odsbupe zaslúžia. V čase ,
keď túto knihu písa!, pr ihlásil
~a k pokrolwvém u odkazu O.
Hos tinské ho; neskôr si dopl ňa l
svoju estetickú koncepciu znalosťo u estetiky Marxa a Engelsa a ruských revolučných demokratov.
Zo svetO'\fýCh skladateľov ho
zaujal na prvom mieste Beethoven, neskôr i Richard Wagner a Gustav -Mahler, ktorým
venoval viac samos·tatných štúdií. Profesor Nejedlý tu vždy
zau,llma vlastné, samostatné
s tanoviská, pričom písal tieto
(Dokonče nie

post av iť

nehrať.

V

Ba čo viac; .Schuman n, Chopin .znejú i náč u t oho, kto
chá:pe sk.r iabinovský štýl. Ako koncer t ujúci virtuóz hovoril Skrla bin r ád o svojich . názoroch na int€r,Pretáciu.
Obohatil nimi myšlienkovú pokladnicu ruských klavi - "'
. r lstov.
(Dokončenie v budúcom čfsle )

Odkaz ~Nejedlého
cie ľom

som bola dva razy v krátkom
odstu,pe. V septembri s ope rou SND - v Berline a Drážďanoch.
S niekoľkým i kolegami (M. Nitranovou,
A. Svobodovou, J. Hrubantom, Fr. Llvorom, J. Ma r tvoňom) sme prLprav ili aj
večer árií a piesní v Bavtze ne. V októbr i som znovu pri šla do Berl!na účin 
kovať na tzv. Berol!na koncert. Ide o
akcie berlínskeho rozhlasového orchest ra, ktoré sa poriadaj ú už štvrtý rok.
PoriadateUa si pozývajú na každý kon· ·
cert ~- 6 umelcov zo sociali.stlckýph
kra j ín. Konfe'ľenc lér predsta ví umelcov
a uvedie s každým k rátke Interview.
Tohtoroč n ý Berolina koncert vypre daná sála asi pre 900 ľud! - bol sú<:asťou márnych berlínskych Festwoche.
Ja som, žiaľ, nemohla sp i e vať !PÔvodný
pro ~ ram. No tový materiál árie BlanotY
zo Sväto plu~a a panny Rózy z Ta jom stva nedodali ·V S.erllne na správnu ad resu a tak sa ma program dostala ča.1·
kovského Panna Orleá11ska.
ZSSR s om v decembri hosťovala v
operách Ca·r men, Aida a Trvbadúr.
Prišla som dosJ.ova zo zimy do leta. To tiž z Moskvy, kde bolo pod n ulou, som
le tela do plus osemmisťstu p ňového Tas;
kentu. Aklimatizácia bo la tvl'dá. Zrejme
sa jej nechceli !Prispôsobiť moje hodinky, lebo sam kvôli nim prišla namiesto
o pol štvrtej - desať m inút p_red pia časovom

práce s pozoruhodným o hľa 
dom na b udú c no sť, takže l
dnes sa či ta;jú živo. Z posmetanovsd<ého obdobia ho zaujali
Fibich, Foerste r a Os trč il, ktorým venoval znamenité a priekopnícke štúdie. Hoci plsal o
nich bez historického odstupu,
,predsa pravd ivQ charakterizova l Ich kompozič nú cestu,
miesto v národne j kultúre a
perspektívy. Zdá sa, že t ýmito štúdiami najpodstatnejšie
prispe l k uznan iu a istej popularite týchto umelcov.

A~o kritik komentov,al nieko ľko d esaťroči český hudobný

život. Zv lášť prísne, a le s neu stálym zmyslom pre pravdu
sledoval najmä oper u pražského NáNdného divadla. Nezmlúvavo dbal o čistotu dramaturgie, o lásku k Smet anovi i o evolučné rozv!janle s~u
su zo svojich kritík, spracoval
kus dejin Národného divad la,
pričom dnes imponuje to, s
akou otvorenosťou sa staval
.p roti e pigónom, malým d uš ič
kám i etapám, kedy rep rodukč
ní umelci chceli oslabiť najvyššie interpretačné
ideály
českej kultúry. Ak si listujeme v jeho knihách o Národnom divať! le, vidlme, že sa ich

aut or nemýlil, ak označil niek toré opery za súce pre zabudnutie a nad inými ľutóva l ,
pr ečo s a tak má lo uvádzajú.
Pre prácu Zdeňka Nejedlého
je typické časté stavanie para leJ medzi hudbou a literatúrou,
politikou a umenlm, pokroko vými ideami v národe s vý vo jovými silam! v umeni. Už
viac raz sme upozornili, že sa
častejšie vyslovoval k vývo ju
s lovenskej hudby. Ako jeden z
prvých vysoko hodnotil J. L.
Bellu, sledoval prvé kroky modernej generácie, ktoo-á nastu povala v tt•i dsiatych rokoch,
P·Odlé ľ a l !lB na práci robotníckych spevokolov a všetkých
slovenských inštitúci!, ktoré už
za prvej republiky nadviazall
kontakty so sovietskou kultú·
rou a v podmienk-ach pov-o jnovej
soc i a li stic~e.1
výstavby
uzna l a ocenll naše národné
opery, viacer ých re,prezent.ač 
ných umelcov i mnohé prednosti, ktor é mala slovenská
hudobná kultúra v českoslo·
venskom kontelcte. Bol úprimným obd ivova teľom o.pery SND,
nevynechal ani jednu prlle·ži·
tosť n avštív i ť jej predstavenia
pri českýc h zájazdoch a zv lášť
ocenil kolektív l jednotlivcov
pr i pamätnom zájazde naše j
opery do Smetanovej Litomyšle. Viacer! z nás sme počul!
j eho ra dostné IPrejav·y o rozvo ji slov-e nskej kultúry, o tom,
čo
daroval Vítezs!av Novák
Slovensku i o jeho cestách.
Zak lad ate ľ

česko~lovenskej

hudobnej vedy prof. Zdenek
Nejedlý preniesol na svojich
priamych i nepriamych žiakov
najmä lásku k pramenným materiálom, záu jem o vedecké t émy celonárodného významu l
úctu k met odickým postupom,
ktoré najvýhodnej šou ces t ou
vedú každého vedca k pravdi·
vosti jeho uzáverov. V tom je
i jeho nehynúca zlísluha, hoci
si j u možno v našej praktickej
.každodennej práci ani neuvedomu jeme.
ZDENKO NOVÁČEK

Slovkoncert v
spo lupráci s PKO v
Žiline
usporiada l
15. a 16. feb ruára
t . r . seriál výchovných koncertov pre
mládež žilins kých
škôl. úči nkoval na
nich
Orchester
mesta 2iliny s dirigent om Bohvm ilom Urbanom. Po
hudobných ukáž kach jednotlivých
dychových nástrojov zahrala dychov(! sekcia Vojenský
pochod od F. Schuberta.
S l áčiková
skupina sa preds tavila Menuettom
z Malej nočnej
hudby od W. A.
Mozar ta. Hlavným
čísl om
(spojeným
s rozborom a ukážkami jednotlivých úsekov) bola
symfonická báseň
Blaník od B. Smetanu. Záver koncertu tvorili dve
sloven skladby
ských autorov: ukážka Suchoňových
Obrázkov zo Slovenska a Slovenský
tanec F. Babuška.
Slovný výklad k u
koncertu mal dr
Fedor Kállay.

e

Ešte pred zaoficiálne j
Hudobnej ja ri v
Nitre
r ealizoval
Kruh pria teľov umenia
nlekóľko
nlmoriadnych koncertov, ktoré vytvor ili v tom to
méste
"hudobné
pred jarle". Vystúpili na '. nich: J. Herodek,- odborný asistent PF ·v Nitre,
Marion Barnumová
klaviristka z
USA, · Slovenské
kvarteto a F lautové kvarteto Brunnerovcov.
čia tk'om

tou, tesne pred začiatkom predstavenia
Aidy. '-V živote som sa nenallčila tak
rýchlo!! čakal ma však pekný zážitok.
Po prvýkl'át som spievala pod vedenlm
dirigenta-že ny. Ďalšim pl'edstavenim bol
T.rubadúr. Keď som spomenula, . že je
pôžitkom vystupova ť pre d plným hľa 
diskom a vnímavým publikom, povedali
mi, že oper.a nie je vždy takto vypredaná. Balet je obľú benejší. Let do
Alma-Aty sa pre hmlu z·d·ržal o dva .a
po! dňa. Už s·a te lefonicky zaisťovala
iná Carmen. Napokon som ju spieva la,
hoci bez skúšky. V t.amojšom divadle
ma]ú n iekoľko vynika júcich spevákov!
Hmla ma napokon Pl'ipravila aj o recitál
ári! a piesní v Moskovskej televtzl!, ktorý sa mal vysie l ať 'vo fal'be.· Sovietska
telev!zla však využila !Prítomnosť dele gácie Zväzu slovenských skladateľov a
pripravila Komor.ný program pod názvom Naš i priatelia. Po pr!hovore
pro·f. O. Fe.renczyho a prof. A. Očenáš a
sa u viedll umelci l{. HavlíkQvá, M.. Jur, kovič, H. Gáfforová a j.a. "S pievala som
t ri !piesne, medz! nimi l Cik:kerovu Matka mi píše list.
J koda, že il)re krátkosť casu som sa
nemohla zozná m iť s hudo.bným životom Taškentu a Alma-At y. Ale pod ľa
informácií tu uvádza jú všetkých sveto vých autorov - samoz·rejme Verdiho,
Pucciniho ap.

D -oma ma čaká, - po návrate - dosť
práce. V div,adle sa pripravuje (na
otvor.enie zrenovovoanej budovy SND )
opera Sväto:pluk, s kúša sa ~uge:n One ·
gLn, J ur.o J ánošík a Ru~Lka. V januári
1973 idem s klavlrustkou Evou F ischerovou na koncertné turné po NDR, kde
okrem svetových autorov budem splevaf
aj slovenské piesňové cykly.
(bUD)

Siedme .nebo na Novej scéne
j

· Piesň·ové

matiné
.
Jozefa

•

Ne jde o metaforu - nie, &·n i heref, ani s pevAcl Novej scény ai nevytvorili na .vojom umeleckom praeov.f sku to legendA·rne .,siedme nebo" ,
IV k tor om je všetko bez pr oblémov,
t eda aj kaž dovečerný zápas o umeleckú podobu diela - a tým aj o
srdce diváka. V danom prípade chceme sa recenzentsky vysi<wiť o novej
inscen Acli spev·oher·ného súboru NS.
A u t o·r i: h udba Andrej Ešpaj,
libreto - V. Konstan tinov a B. Raca-, názov veršovanej hudobnej komédie v dvoch častiach - SIÍWME
NEBO.

Ranitlca

***
Po období výra zných úspechov v na J tudovaniach západných muzikálov
dramaturgickom hľad an í v pri·e store
tv·o rby d·omácej sa dostava na slovenské
jav isko teda nie príl iš stará (z r. 1969)
novinka sovietskych a utorov. Kuriozitou je, že autorom hudobnej č asti je
sk l adateľ z oblast! tzv. vážnej hu dby oo je sympa~ické nielen pre výsledný
profesio nálny tvar, ale i nápaditosť, in venčnosť a odvahu prestúpiť n iekedy
prlliš striktne dodržiavanú hranicu med:;o;i "vážnym " a "zábavným": Ak nabád·a me (a nie neúspešne!) básnikov k prikl<Cmeniu sa aj k poézii ,.všedného dňa",
bližšie určené : k textom populárnej
·piesne, sn á ď rovnaký a.pel by sme mo hll
vzniesť (aspoň) na týc-h, čo k tomu inklinujú mladosťou ducha i ľahk o sťo u
invencie a spracovania v obLasti hudobnej. U nás - doma - sa akosi stá le s deš-pektom hľadí na zábavné umen ie, na ,.úžitkovú" tvorbu (nech už na
ňu ,pozeráme z užšieho či širšieho hľa
diska). Skoda, veď PNfesionalita (ale
n ielen tá ... ) môže spolu s nadaním vytvor.iť (v silnej konkurencii ) nové hodnoty, nekonvenčné pohľady - aj na oblasť hudobno-zábavného umenia. ( Dúf.am, že tento malý myšlienkový exkurz
nikto nebude chápať a,ko "hurá manifest" - isté je, že bez vnútorného vzťa 
hu tvorcu k istému žánru ťažko niečo
nanútiť, či vytvoriť .)

***
Sovietska hudobná komédia SIEDME
NEBO priniesla na javis ko - a pred
nášho d iváka - predovšetkým problém
e tického vzťahu hrd inov k otázke pravdy, riešenie postoja ku s~rše:i generácii, poznačenej vojnovými spomienka. mi. Iné je, či možno do detailov súhlas iť. s otázkami, ako ich postavili libret isti v ,, pomere: umelecké zobrazenie a
životná realita. Napriek tomu zaujme
na obsahovej stránke tohto diela predovšetkým čistota vzťahov v dvojiciach
i celku, napriek ľahkému t ónu l " o,pell'et nému" prostrediu, v ktorom sa de j
odohráva, závažnosť nastolených ótázo.k,
ktoré každému Slkutočne dobrému dielu
(či už z dielne muzikálne j, alebo hudobno-komediálnej) dodávajú - pove dali by sme - rcharakter a tvár. Sú t u
síce obvyklé ľahuč ké s ituácie - kome diálne i ľúbostné - ale nad i IPOd nimi
ide z~ldadný motív pravdivosti , a zásadovosti hlavnej hrdinky príbehu, navonok (a zo za č·ia tku) poznačene j ,.leskom
h viezd".

GITARISTA
Z KUBY
· Keby
Tcttbánsky
gitarista
Carlos M o l in a sledoval návštevnosť komontých koncert ov
v Zrk adlove j sieni, bol by iste
veľmi potešený prekvapujúci m
faktom, že v deň jeho gitarového recitálu ( 8. II.) bola táto,
i keď malá, sála doslova "nabitá" obecenstvom, čo sa do
značnej m iery prieči našej bratislavskej obyčaji.
N a koncert klasického gitaristu sa náš poslucháč nedos·
tane každý deň, ba ani (čo by
bolo ideál nejšie) sporad icky. Je
teda trochu ochudobnený o poro!Jnávanie, cestou k torého sa
t iež m ôže dopátrať želateľnej
dokonalosti interpretácie. Tento nedostatok však môže vyvážif znalost svetovej hudobnéj
literat úry a jej štýlov, špecifické problémy ich interpret ácie a znalo sť špecificlcých prob lémov gitarovej hry. Ak skúse nejší poslucháč vnímal koncert Carlosa Molina z t ýchto
aspektov, iste potvrdi, že mlad.Q Ku.IJánec (narodil sa v r.
1946 ) j e už dnes zr elým umelc om.
Carlos Molina si svoj program zostavil prevažne z d iel
španielskych
skladateľov,
v
k r ajine kto,·ých gitara prežíva la svoj na.jbúrlivejší vývoj. S
rFo byč ajn .Qm citom pre k rás ny
IÓ il predviedol skladby starých
~p anielskych majstrov v prvej
časti večera, ktorú uzavrel Ba-

Snímka z inscenácie Ešpajovho Siedmeho neba.

Nie, ani Hbretisti, ani autor hudby sa
neštylizujú do !POdoby m uzikálových autorov. Výslovne uvádzajú svoje dielo
ako "hudobnú komédi u" - navyše vo
veršoch (s k torými sa kupodi·vu úspešne popasoval nielen p.rekladateľ Marián
Kováčik, ale i predsa len nie čino 
herci, v.iac speváci . .. ). A predsa je t u
vkusné prelínanie sa slova so spevom i
tancom, pod č iarknuté na niektorých
miestach i réžijnými nápadmi ( ä la
,.groteska" ... ) v h udobných medzihrác h.
Réžia sa síce nevyznaoovala ., revo l u č
nými " nápadmi . ale bo la profesionál na a vkusná. Uvážme však, že J úlius Vašek
(má snáď najväčšiu zásluhu na s lo vnom zdisciplinovaní účinkujúcich) a
zasl. umelec Beclrich Kraml)siJ pript·a vili súbor namiesto očakávan ého sovietske ho režiséra zas!. umelca RSFSR G. P. Ans imova. Možno on by prinies.ol
sviežejší a autenticke jší pohľad na dielo, ktoré d ost alo t akto našskú poo obu,
viac známu, než by ju naplsal r ežisér
nov.ý. ( Zdá sa, že pre súbor by nebolo
zl é, keby aspoň sporadicky ,pracoval a j
·S hosťujúcim re žisérom, pri zachova ni
všetkej úc ty k do t eraz vykonanej práci
B Kramosila a jeho spol upra covníko v,
protlovšetk.ým choreo(J nifa B. Slováka a
dirl(Jenta Zd. Macháčka.)

herecké a kome diálne extempocé, no
faktom je to, že každý vst up tohto viac
herca ako speváka :ie osviežením, u vo ľ
nením, diváckou radosťou. ,.Starokomik"
Ernest Kostelník (Dudník) zas presvedčil v prvom obsadení - (o ktorom
referujeme), že má rezervy v hereckom
registri i mrštnosti, obdivuhodnej po
rokoch práce v danom žánri. Nespomínam rad ďal ší ch postáv - všetky boli
vyt vorené s chuťou - a tá milo prekvapila na inscenovaní tejt o veršovane j
h:-y ktorá chcela okrem závažného obsahu i po baviť . Nestrat ila pritom nič z
to ho typického, čo t vor! zák lad soviets ke j opc!'et y (m e lod i čnrosť, ľ ahkosť, hum ánnosť, kladný živo t ný pocit ) na vyše rozvinula žáner sme rom k modernému po hľad u na h udobno-zäbavné di \·ad lo , v k torom sa ozýva jú nové tóny
obsahové. i hudobné.
T. URSINYOVÄ

***
Z post áv, z kt orých vä čšin a bo la hlav ných a dôl ežitých, zau jala decentná
G. Vec lová (Oľga Sergejev na ). v dikcii,
javiskovom pohybe a uvoľnení sa zle pšujúca Božena Polónyiová (Viera černo 
vová) - najmä vzhl' adom na jej pred chádzaj úce ,postavy, rovnako spevácky
l herecky rastúci L. Miskovics ( Vo loďa), serióznu úlohu hrajúci a seriózne vystupujúc! J. Kuchár (Igor Greko v) .
i Ivan Krajíček (Seňa), ktorý môže svo jimi výkonmi sice vyvo l áva ť diskusie na
tému: discipllna javiskovP.i prá ce - č i

chovou Ciacconou. V nej dokázal, že disponuje technikou a
muzikalitou profesionála, kto rý s ľahkosťou a eleganciou
zdoláva typické problémy kont rapunktu a bachovskej poly fónie.
Až na výnimku bezkrvných
Menuerov Fernanda Sora si zasluhujú zvláštnu zmienku všet ky skladby druhej časti kon·
certu. Spanielskemu tancu Enrique Granadosa vdýchol Moli~
na
neopakovateľnú
náladu.
Vďaka technickej zdatnosti vý razne vyklenul tému nad fi gurálnym sprievodom. V skladbe Pocta Debussymu (Manuel
de Falla) p o dčiarkol gitarista
svojím výrazovým poňatím v
duchu impresionistickom autorov zámer pokloniť sa veľké 
mu majstrovi. V pôvabných
Prel tídiách Héctora Villu- Lobosa demonštroval Molina stupe11
svojej virtuozity a pochopenie
novor omantickej hudby. Salva
potlesku
odmenila
mladého
umelca po odznení poslednej,
najmodernejše j kompozície ve čera , Chvály tanca Leo Brouwera. Aj táto bola dôkazom
precíznej práce a seriózneho
prístupu k skladbe. Cistý, subtílny tón, neomylné dynamické a agogické členenie a premyslená formová l!ýstavba, vysoký stupeň t echnickej zrelosti.
to všetko zanechalo v poslucháčov i
ten najlepši dojem.
Molina ·dokázal, že si zasluhuje byt označovaný za ~meica
v tom najkladnejšom slova
zmysle.

DAGMAR KOVAROVA

Božena Polónyiová ako V iera Cerno. VO()á a Ladislav Miskovws v úlohe
V"loďtL
Snímky : A. š mo tlák

Prešov mladým
Z

podne t u

umelec.kej agent úry Slovkoncert
febru ára v Prešove zaujímavú koncertnú akciu. Neustály kvalitatívny rast
a skromné koncert né možnosti · do sť po če tnej
mladej generácie zrejme prinútili pracovníkorv
Slovkoncertu hľadať nové, netradič né formy umeleckého uplatnenia.
u sku t o č nili začiatkom

Pozoruhodný a nie bezvýznamný pokus v tomto smere predstavoval cyklus koncertov mladých
umelcov. V pr ešovske j konceTtne j praxi to bol
zatial' pokus ojedinelý. V priebehu jedného t ýždňa boli tri koncerty so š iestimi m ladými umelca.mi.
úvodný koncert (7. II.) patril jedinému zahran ičnému účastníkovi , mladému kubánskemu gitaristovi Carll)sovi Molinovi. (O jeho koncer te píšeme podrobnejšie na inom mieste - pozn. red.)
N aj vä čší úspech a pozoruhodnú návštevnosť zaznamenal druhý konc.e rt cyk lu (9. IL) s fl aut.ist om
Milošom Ju rkovl čom a spevá čkou Viktóriou Stracenskou. Oboch umelcov citlivo a s !Prehľadom
sprevádzal Miloš Starosta. Miloš Jurkovič uviedol
.Program z diel starých majst rov : Veracciniho,
Mozar ta, P·ergo leslho. · Nikoho z pr ítomných nenecha,] na pochybách o svojich vysokých umeleckých kvalitách. Koncerty net radičných sólových
nást rojov budia zaslúženú pozornosť a predstavujú obohatenie koncertného život a. Druhá polovica programu bola očaká vaná s napätím a ve ľ
kým záujmom. V•eď sa predstavovala prešovská
rodáčka. Domáce prostredie vždy zaväzuje. Krásny lyrický a komorne ladený soprán, priliehavý
program zabrali v lj)lnom rozsahu. Stracenskej
!>pevácky prejav zaznamena l v pos,ledných rokoch obdivuhodný vzostu p. Odrazilo sa to a j v
repet"Wár i z die l Bacha, Schuberta, Schumanna,
Brahmsa, A. Moyze sa. Dominantou celého výkonu
bol hlavne Dvoi'á k (Cyklus pi esní op. 2 ) .
Na jvycl ar enej š! výkon odv iedla h uslist ka J ela
Špitková (ll. Il. ) . V úvode uviedla L časť Mo-

Pal·etu bratislavského koncertného ži,.
vota obohatil v posle dnú februárovú ne de ľu pi es ňový r P-citát baryto nist u J ozet:a
Raninca. V dramaturgii sa zbyto čne ne tváril objavne, skôr v ~irokom rozpätl
reper boáru t roch s tnročl da l mo žn os ť
p r e ukázať in terpretovi kvality a vymedzil priestor, ktorý už po prvom štarte
na ko ncertnom pód iu možno Ra nincovi
v n e v e ľk ej z·ostaV:e naš ich koncertných
spevákov vym e dziť . Ranin cov recitál sa
za č ínal slaro ta li anskym Pignattom a oo kračo v.a! cez Mozart a, Schu berta, Schumanna, Wolfa, Smetanu, Straussa, Dar•
gomyžského, Mus orgského, Foerstra, až
k cyklu Kafendovmu a S uc-hoňovmu . Te!.
da zostava, ktorá kladie značn e rozdie lne nároky štýlové, techn ické, prednese•
vé. Ukázalo sa, že v romantickej liter.a túre chýba spevákovi ešte oso bite jšt
pr,e jav a väčšia mi.et·a hudobne j vycizelovanosti. Belkantový Pignatta znel
tr{)chu hrubozrnne, podobne a j široke j
kantiléne Smetanových p.iesní chýbal pokojnejší t ón, mäkkšle spájanie f<rá z.
t o na vysokej profesionálnej úrovni
.predniesol Raninec komicky ladené a
výrazovo mnohotvárne piesne Dargomyžského, Musorgského, Fo0erstr.a. Vie
jednotlivé polohy piesne difer.enco val!
pre dnesove: ne bojí sa herecke j akcie
(v gestike i mimike), robí ju vkusne
a nevtieravo s darom zdravého kome diantstvoa, k toré napokon osved č!l už' vo
svojich operných postavách na VSMU
(Guglielmo, ·Um ba.rto) i v SND (Figaro). Najlepšie sa Ranincov m at eriá l efti
v s t rednej polohe (hlasovými danosťa mi
i v schopnosti výrazu je Raninec typiCký cha't 'akterový barytón) , drs nosť tón u
je v komicky ladených a obsaho vo porpisn,ých piesňach dokonca pred nosťou ,
o prot i minulým stret nut iam s ume lcom sa zdá, že barytón zni{l u vo ľne nej 
šie a koncentrovanejšie. Ran inec by však
nem al za b úda ť na možnosti vä čši eho na r ábania s dynamikou.
Hudobná inteligencia, scho p no sť preč í tať sk ladateľov zápis s prísluš nou dáv kou origi nality - i sc hop11os ť tento vv•
k iad in te t·pr e tovať, solídne hlasovo- tech nické ,predpoklady a napokon a j herec ké
danosti sú predpokladom. aby sa :Jm!P.f
Raninec stal pravide ln ým hosťo m našil'h
koncertných pódií. Treba mu d ať len
viac možnosti spi eva ť, lebo hlasové hliven ie ešte nikomu neprospe lo. Zdá ~ a .
že umelec má do.statok chuti i s cho pností, a navyše v osobe Otakara Šebestu a j citlivé ho spre v á dzača a spo lut vorcu.
- jo-

Za-

zartovho koncertu A dur. Snáď následko m u rči tej
nervozity podala kol!savý výkon. V ďalších č!s 
lach vše tko napravila. Krásny sýty tón, doko nalý
zmysel pre detailnú pr ácu a suverénne muzikantské podanie ho li charakteristickými pr e intepret áciu diel Beetho vena, Brahmsa, Sibelia a
ďa l ších . V týchto skladbách tr-eba vyzd vih·n úť aj
citlivý, vyvážený a preh ľad ný klavírny sp·rievod
Stanislava Zámborského.
Cyklus koncertov mladých ume•lcov bol akciou
pr{)pagačnou a !Predstavoval
da'ť
Slovkoncertu
prešovskému koncert nému život u. Bol to dôstojný da1' a sme toho názoru, že v t akýcht o akciáČh
t reba každoročne pokračovať.

***
V rámci cy,k lu u skutočnila sa (o.päť z podnetu
Slovkonc.ertu ) zaujímavá akcia: Konfe rencia. o hudobnom živote m esta Prešova. P rogramov ú náplň
mal zabezpečiť Slovkoncert, organizač nú strán'!(u
prešovské PKO. V rámci širokej propagácie boli
na konferenciu pozvaní zástupcovJa ,pre kultúru
z M~NV, ONV a z ďalších kultúr nych, pedagoglckych a umeleckých zložiek, ako aj d·o brovo l'nt
pomocntcl Pt'i organizovaní koncertného života.
Zás~upcov!a Slovkoncertu zrejme zamýšľali stretnuAtl~ so _Y.Šetkými zainteresovanými , v snahe pomoce ďa i s1emu rozvoju hudobného život a. No zost alo skôr iba !Pri ťimysle, pretože pracovné zane.prázdnenie zn emožnilo ú časť prednášateľo v t
B:atis,Iavy. Priebeh konferenc!R pt'iniesol ai t ak
mekolko zaujímavých !POznatkov:
Prešovs ký koncertný život zápasí s niekoľkými
špecifickými i obecnými problémami. Na konferencii konštatovali, že ;vedenie PKO - ako poriadateľ koncertov v Prešove · vynakladá tni•
nimum záujmu na skvalitnenie koncertného 7.ivota. ( Riad i teľ PKO na konferenciu neprišiel.)
Malý záujem o t úto oblasť kul tú ry ma jú a j odbory k ul t ú·ry MsNV a ONV (ani ich zástu pcovia
na konferenciu neprišli). Náš socialistický štát
vynakladá obrl)vské prostriedky na k ultúru a vydt·žiha veľký apar át na zabezpečovanie kultúr·
nych potrieb pracujúcich. Nezáuj em ved úcich pra•
covnlkov z odborov k ult úry v P rešove o nie bez•

•nm

.llAN SCIWL'Q

Z

čita.te/'sk.ej pošty

lia redakcie sme na našu rubriku dostali niekoľko ohlasov. Všetky hodnotia
pozitlvne jej uvedenie. O problémy nie
je núdza. Na azda najzávažnejš! upozorňuje v liste profesorka V a ker ma-.
n o v á z Bratislavy.

naj viac tlačí jeden problém,
~.torý je možno atypický nutnosť
výuky 'tohto predmetu nielen na základnom humanitnom type. Myslím, že vo
väčšine prípadov na gymnáziách prevládajú t-riedy prírodovedného zamerania
a tuná tohto predmetu ni et. A keď vezmeme do ' íivahy, že naša doba j e veľm i ·
dychtivá i po znalosti cudzích rečí, zavádzajú sa na gymnáziách i triedy s
rozšíre ným vyučovaním cudzích jazykov,
ktoré nespadajú ani do humanitnej ani
do prirodovednej vetvy. A estetická výchova sa tu taktiež neučí. Tak teda napríklad na škole, kde učím, za uvedených podmienok z 18 tried sa estetická
výchova učí len v zlomkovom počte
tried. Nemám zistené, na koľkých školách sa uprednostňuje súčasne prírodavedná vetva a triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Možno, že
patríme k ojedinelému typu. Ale myslím si, že i tak uteká z rúk veľký počet
žiakov bez výchovy k estetickému cíte.niu. Aj príru čka Pravdíka "Svetonázot·ová výchova mládeže - j ej stav, problémy a aktuálne úlohy" Tcladie dôraz na
rozvoj esteticTcého c,ítenia mládeže prostredníctvom esteticTcej výchovy. Ide tu
.
teda o závažnú disproporciu.
. -

Mňa

Osobitná komisia .SSHV v Bratislave ·v
E l a b o r á t e o s ú č a s n ý c h p r o bI é moch
hu d obnej
výchovy,
vydanom v decembri 1971, . zaujala kritické stanovisko k tejto problematike.
Uveďme časť, venovanú zavedeniu este~
t ickej výchovy do gymnázi!.

- Prečo sa zaviedol tento výchovný
predmet t.a ký užitočný a potrebný
pt·e "všestranný rozvoj osobnQsti" ( cit'.
z Ovodných poznámok k Učebným osnovám estetickej · výchovy pre l . roč. gymnázia, 1969) v socialistickej spoločnosti
len pre celkom malú časť žiakov
stredných škôl? A prečo nie - asp.oň
na gymnáziách - aj na tzv. vetve prírodovednej? Veď práve žiaci tohto smeru sú alebo budú najviac vystavení jednostrannosti technizácie už samotnou
povahou svojho gymnaziálnehÓ, resp.
vysokoškolského štúdia. či títo ,,prírodovedno-teclmickí" žiaci nemusia mať
"všestranne rozvinutú osob nosť", nemajú byť všeobecne vzdelaní (aký-taký rozhľad po umení k tomu iste patrí) , nepotrebujú si rozvíjat' estetické vzťahy?
Učebný plán tejto vetvy. gymnázií im
to zrej me odopiera, alebo aspoň nedožičí. (Ak by sa nerealizovala možnost
voliteľnej estetickej výchovy v 4. roč .
- pozn. r ed.) Estetickej · výchove sa
dnes podrobuje na slovenských gymnáziách zhruba len asi tretina všet·kých
gymnazistov. A mali by ňou prejsť všet ci! -

Podľ s profesora V s n č u z Modry by
rqbrika mohla po môcť pri výbere . diel .z
hud. litera:tury, ich rozborom, pr ipadne
· poukázanfm p.a najdôležitejšie momenty
v nich. Upred nostňuje prehrávku z mg.
pásky, kde sa hud. prvok dá presne zopakovať, skladba rozanalyzovať a utvrdiť
opakovaním. Vie sice, že by to bola len
jed11a z možnosti, pretože, nám ide o
hud. dielo · ako celok, ktorý má pôsobiť
emocionálne a bez prerušovania. Najzávažnejšie čas ť jeho listu znie:
·

- Dobre by bolo,' keby skúsený pedagóg-hudobník spr acoval,
pásku nahral celok aj s pa tričnými vysvetleniami a takto by· menej skúsení. mohli použiť pri vyučovaní kvalif ikovane pripravené učebné pomôcky - magnetofónové
pásky. -

na

V tejto oblasti právom očakáva . estetická výchova podporu a pomoc od · •
ústrednej inštitúcie; ktorou sú B č e bn é pom ôc k y, n. p., v Ban s ke j
B y s t r i c i. Estetická výchova je vlast - ,
ne len p r e d m e t om p o m ô c o k. Pre
svoj m ladý vek iba , so .závisťpu pozerá
na svoje staršie sestry a . bratov v gymnáziu, ktoré si ·nemôžu sťažo vať na · nedostatok pria~me pedagogickej For túny
pri t·ozdeľovaní . pomôcok. Iste •Že sa pedagogickej . i~iciative medze nekladú, .a le ·
nie je celkom jedno.duché .zo h nať hudobnú uká~ku , pre .. a;udiqrepr.odukciu , z
rôzneho hudobno-h istorického obdobia,
ak sa napr. vyskytuj e· Íba v A:lbume. vy danom pred viac než 5 rokmi v Gra- ·
moklube.
Zoznam učebných . pomôcok, ktorý
každoročne prichádza do škôl by mal
poskytnúť vyučujúcemu estetickej výchovy možnosť objednať si nahrávky vybraných skladieb na počúvanie pre I. a
II. ročník gymnázia č i už v komplete .
gramoplatní, alebo nahrávkou na magnetofónovej páske s analyt ickým metodic·
kým postupom. Dokážu v blizkej budúcnosti zabezpečiť U č e b né ·P om ô ck y,
n. p.. v Banskej Bystrici zostavenie a
distribúciu rpomôcJw podobného d1·uhu
do gymnázií, alebo budeme ďa lej odkázaní každ ý na vlastnú . päsť?

Prvý ~etský musical

e nev-inné šibalstvá. Dokumentovali to rad·o m do správneho
kontextu posba·vených vtipných nápad·ov, k•oorými okorenili
i niekt oré neraz už v predstaveniach detských súborov st>várDetský a mládežnícky súbor S lniečko p~·i úst rednom dome
ňované námety (pochod vo jakov, tance národov). Scenár bol
pionierov a mládeže Kle menta Gottwalda v Bratislave, nosipochopiteľne zostavený tak, aby sa mohli 1J1platmiť výdatne
tel'ovi vyznamenania Za zásluhy o výstavbu má za úlohu nievše.t ky zložky súboru. no ich iednotlivé vkJ.ady do seba úspešlen pestovať a umožňovať rast talentov podľa umeleckých
ne zapadali a predsrtaven1e malo napäti•e , švih a s1pád.
záu.imov sv·o.iich členov, ale - to je jeho prvoradá úloha· Dokladom solídnej, dôkladnej hlasovej prípravy bol výmet~dicky vplýv•ať a usmerňovať úroveň estetick.ej výchovy
kon detských sólis•t-ov i celého speváck·eho súboru (zborma.iv mimoškolske j záu jmovej čin nosti. Táto úloha sústavne núti
ste.r Jozef Svitek). Na amatérov vysokou technic·ko u i umevedenie súboru hl'adať nové formy práGe, overovať si žileckou Út'ovňou, muzikantským švihom pr ·ekvapil orchester
votnosť a pest-ovať aj experimentálne malé i väčšie útva~y.
ved.e ný J. Ka:rabom. Iste mal na tom značnú zásluhu a.i skla~ri tomto vývojovom trende zápasí súbor ne raz s· ne dostatďate ľ, ktorý prihliad,al na technické možnosti a ume leckú
kom vhodných scenár·ov, námetov a na,imä , vhodných autorov,
vyspelosť členov s,úboru. Jednotlivé tanee·, hýri1lWe vku·s nými
ktorí by svoje ume lecké ambície uplatňo-vali výdatň~:iši e· ·a.i , n~pa,dmi, ·boli . pre.~ízne vy pracované, dot-i,ahn.uté a pot v:rdzov scénických formác h pre detských inter:pr·e·tov: -:"-: · ' .. '•·'~~· va.l~·-,s.et::-i{tzne•.<,p:~tl;.äg~ g:lcké .v.edenie ...a dobrý technický zärklad
Koncom novembra oslávil pioniersky ďom svo j ~ dvad:Sať- . (pedag(.ig tanečnéh6 S1úboru Irena Pavlitová). Tanečníkom bol
ročné jubileum. Pri tejto nríležitosti súbor SLniečko našt·u.d o- aj pre_dstaviteľ . hl·a vnej úlohy, kt·o rá vyž·adov.a J,a súča-sne he,..
recké, tanečné · i spevácke schopno~sti - Juraj Dohnal. Rovval detský musica! s !1ázvom Hra, v ktorej sa spí.,. · ' na kto'- · nooenným 1partnerom· t ýchto zložiek boli aj výkony členov
rom sa autorsky !POdie ľali Ľubomír Feldek (námet, text) a
dramatického súboru (vedúca E. Balgová). J ednoducho, no
zas!. umelec Milan Novák (hudba). Pr·e miéra bola : súčasťou
vtipne ·riešená scéna: a· kostýmy výtv.a.rn!Jk·a I. štepána a. h.
vhodne doplňovali r·adosrtnú tvorivú atmosféru tohto P!ľedjubilejných osláv ÚDPMKG v Divadelnom štúdiu VšMU dňa
17. novembra m. r . Prvá r epríza kompletného mus1icalu pre 1 ' st aveni a.
. Dúfajme, ~e tento 'prvý - a t aký úspešný - pokus 0 d.etširšiu verejnosť odzne.J.a na Nove .i scéne 16. januára t. · r. Za
asistencie odborných pracovníkov Ireny Pavlitovej a Ete ly
ský musica! povzbudí jeho autorov k tv·o rbe ďalšieh väčšieh
Balgovej sa na réžiu a choTeog.rafiu tohto vy·še , hodinového
f.oriem pre detské súbor":v. Dôkladnosť naštudov.a nia tohto
pásma ,vtipného textu, ž ivýc·h tancov, vese lých tane čnÝch pespr o·gramu. (dosahujúoa neraz profe-sionálnu úroveň), by si
ničiek podujal a. h. Boris Slovák.
nema la nevši mn úť čs. televízia a nákrútiť ho na telerecordin Tvorcovia sa sna~ili vy stihnúť a n adviaza ť na bohatstvo
gový zázn•am - dokument prvej priekopníckej 1práce tohto
-žk žánru.
detskej fa.ntáz]e, hl'avo sť detskéhq sveta, jeho op timizmus

.GRAMORECENZIE
Folklór
na platniach ,
'

vydavaterstva

OPUS

Nové slov.ens·ké hudobné vydavateľ~
stvo OPUS úzko spolupracuje od svojho
za.Jožení·a s hudobnou r-edakcio u čs . rozhlasu v Br.arti.slave. Dôkazom toho .ie
mno·žstvo platní rôz·neho žánru.
Starostli:vý1m "dodáv.ateľom " kvalitných
nahrávok fo lklómeho žánru je pre OPUS
redakt·o r Ondrej Demo. Gramop l,atňa, s
ktorou chc·e me oboznámiť čitateľov :náŠ·
ho časop~su obsahuj e nahrávky úprav
slovenský·ch, moravských a (íe,sikých 1'-udových pie·s ní podľa výberu O. Demu.
PLatňa č . 90 17 0036 vychádza pod titJ.I Iom PHIX DE MUSIQUE F OLKLORIQUE
DE RADIO BRATISLAVA obsahuje
súťažné
snímky z predminuloročne j ,
dne-s už populárnej súťar:Ze a iné.
Výber zaha juje Andrašo v•a nova úprava pa.s tierske;j piesne Za valáš.kom · v
int.e11prertácii Dariny Laš čiako ve j (Hej
ovce som videla .. .), ·za ktorott :nasleduJe porpu.lá ~n a Svadobná odobierka z
Oravy 'v úprave V. Sluj·ku. Táto !Pies e ň
sa už neodmy-sliteľ.ne v.ia·že k citlivej inberpretke D. Laščiakov.ej. Celá p.r:vá
stra:na j.e tematicky zameraná na !l'Odin·
ný foLklór (výtnimku t vori prvá úpr a·v a ).
· č-eská us,pávanka Hájo, há.i·e dlo v úprave
Zd. Lukáša v interpretác-ii V. Prtkazs'kej má v sebe aj prvky tirolské.
Spomien1km na svadobné zvyky umoc:ňuje .aj mo•r avská ľudov á pieseň Z je dnej strany v·i eterenko rpovieva v tra dičnej úprave S. Jaku bička a v i nter ~
p~r etácli V. G.rycovej. Prvú strarnu uz.at·
vá·rajú tri moravské ľudové piesne v
úpr ave J . Juráška a v interpret ácii
L. Holého a BROLNu.
'
Druhá strana platne je svoj im "skla•
d.at·eľským rúchom" t rochu archaizujúca. Myslime najmä na úpravy českých
a moravských ľudový·ch ,Piel!ní v úprav e
J. Krčka a v i.n;terpretácii P ražských
ma<kigalistov. Zdá sa, že myšlienka poda ť ľ udovú pies·eň a.i dnes v archaicke j
·podobe nachádza dobrú ozvenu, lebo takéto úpravy sa .d<lsta\ci ..aj me.d zL víťa?..tJé
snímky rozhlasove j súťaže. Pekná je
pieseň Veti'íčku foukej, <ľ alej Jihočeská
ti'idobä kolečk a a Iy1asopustní v úprave
skúse,néh.o J. Krčka, tv·o rcu veľ·a úpra'v.
pre Ptr ažských madri~ali.stov. Platnu
uzatvára jú Hečené ze Z•a šové spraco vané imitačne H. Blímom.
Zo slov.enských ľudových IPie.s ni je tu
pe,l má p ieseň dolnozemských Slovákov
Nechceu som v Pazove vo .iáikom byti v úprave M. Bázlika ·a v podaní S. Beňa.čku a sva<lobná pieseň zo str.e dného
Slovenska v i:nte·liJlretácii speváčok súboTu Marina v·o Zvolene (úprava S. Strači na) . K orig,i,nálne,; interpr'etácii speváčok Stračina Je.n jemne prikomponovál
part huslistu.
ALEXANDER MÓŽI
ľom vedľajším,

významnú zložku z komplexu kultúry, je dosta·
točným signálom k tomu, aby sa vecou zaoberali
centrálne orgány a urobili patričnú nápravu. Vý~
znam a dosah hud·obného umenia v kultúrnej sfére socialistickej spoločnosti si plne dokázali uve·
domiť napriklad v Humennom.

***
Ďalším

záva.~ný m

ne dosta,tkom je pr opagácia
mladých umelcov. Agentúra pošle poriadateľov i
konc.ertu zmluvu, kd-e je uvedené meno umelca
(telesa ) a program. Poriadateľ vo vlastnej réžii
(s čo .najmenštmi .nákladmi) nechá vytlačiť plagát, prípadne vyhotoví pútač. Plagáty svo jou šedosťou , nenápaditosť>Ou a podpriemerným estetickým !Vzhľadom zapadnú na 'výv.e sných tabulia·ch
skôr, než s.ú vylepené. To musi - podľa nášho
názoru - . r.ieš1ť Slovkoncert.
Boľavou strámmu sú tiež informácie o umeleoch. v m ateriáloch, kctoré dodá agentúra us:p·oriadateifovi, sa dočítame - narodil sa, chodil do
školy, vybral takú - č.J onakú c.e nu, vyst úpil tam
a tam, krit1!k.a o ňam !POvedala (nasleduje citát
vo vedeckej polohe). čo taká informácia môže
mladému po0slucháčovi v konce,rbne.i sieni (okr:e m
štatistických údajov) povedať? Nemá mladý umelec život JVyplnený n ič-ím iným, iba cvičením, získavan!m cien, vy.stupov.aním a kritickými ohl·a smi? Kde je práca, ľudský profH, citové vz,planutia, ideály, zá ľuby, nory, plány, čím by sa dalo
pôsobiť na vôľové, citové, esteti-eké; mravné, !Pracovné a .iné vlastnosti mladého pos lucháča.
Do kompetende umeledkie.i age,ntúry patr! aj
sprostredkovame koncertov zahraničných umelcov. Ak je koncert .dojednaný a zahraničný umelec pr ekročí hranice našej vlasti, je samozr,e jmé,
že pracovn íci agentúry sa musia o neho !PO Starať.
V o.pačnom .p rípade môže dôjsť k take.i nepríj emnej situácii, ako v pr!!Pade kubánskeho gitaristu Ca1:Iosa Molinu. Na košickom letisku ho
•nikto néčakal, "do!>rí ľudia" mu povedali, že do
Prešova sa dostane autobusom ČSAD a chodci na
prešovskej ulici ho usmernili do najbližšieho hQt ela. A to je iba časť trampôt, ktoré zaži l.
.
FRANTIŠEK MATÚŠ

Nad iedným odkazom

V IPl'VÝ tna.r cov:f deň pripomenuli . .
srne si nedožité päťdesiatiny vynika ~
júceho slovenského operného tenoristu, za·slú~ilého umelca Imricha Jakubka. J•eho kreácie, najmä spevácke
výkony v po.stavách talianskej oper ne.i klasiky zostáv-ajú v !POvedomí širokej opernej v.erej-nosti ako trvalý,
nezmazateľ~ý zážit>Ok. Jakubkov Ricardo a Radames, Canio a Chén:ier
majú však dodnes 1 charakter JPracovnej výzvy mladej , nastupujúceJ
speváckej generácii. Sú provokujúcim momentom, vzorom, kritériom.
Zo všetkých tých, Mori spomínajú
na .nezabudnute ľné večery s Jakubkom si len . hfstka z.a~nteresovaných
uvedomuje, že Jakubek bol v našich
pomeroch typickým predstaviteľ·om
~ivého prameňa talianskej spevác:kej
školy. A hádam len nepatmé promíle s i .ie nacistom v čom spočiv.ala
Jakubkova SIP·r1iamenos·ť s veľkými t-enoristami talianskych a nemeckých
scén, Covent Garden, MET, a-l•ebo
mladou tenoristi·ekou generáciou so:
vietsl<Y·Ch operných divadiel. Pokiaľ
berieme do úvahy všetky komponenty spev·áckeho výkonu i,s;teže nemôžeme merať J,akubkov•e kvality s a·b solútnou t·e norlstickou špdčkou. Ak.
však ideme za p ri~cípom J·a kubkovho speváck·e ho ma jstrovstva, !POtom
s melo môžeme tvrdiť, ž.e spolu s Ma~ gitou česányiovou az·d a ako jediný
z našic,h op erných spevákov prenikol
k tajomstvu umeleckého spevu, kto~
rého výsledkom . je dokonalá hudob·

nosť

prejavu, d:ramatioký Výraz, prýštiac.i zo. sam€ .i podstaty skladateľovho zápLsu i re1atíV!l1a nezávislosť kvality tónu na fyzickej dispozicili.
Bolo by naivné a laieké tv1.'diť, že
Imrich J.a:kubek očarúval iba svojou
mäkkou hlasovou fa:rbou, ktorú dost al do ~.ni,enka od sudičiek pr1 sv>Ojom na:rodení. Jeho farebnosť hl·a·s u
nebol·a totiž len prírodným renoméno.m. Bola dôsledkom voká~nej tech~
niky - spôsobu akým t ón t •vor:ll a
moduloval. Dôsledkom te.i techniky,
kctorá dne,s (práve t·ak ako v minu~
losti) umožňuje ai tenoristom zďale. . - :
·
.
.
k~ me ]Uzn~J .~rov.enlenci~ (Skandlnav·com, Ame·rwanom, SovJetom) vyr ov,nať sa taLentov,a ným - podľa našich naiV!l'lýoh teórií w aj .,od príro dy" - Stred•omoi\8!llom. Jakubek dospel k osvojeniu si t•ejto techni:ky
spevu sám, bez akýchkoľvek bHžštch
kontaktov a možností overovania:
rokm~ rprcaX•e a hľ:adaní, hodt!nallllli poz·or,n éh() počúva.ni.a nahrávok špičko ·
vých SIPevákov, za cenu neži·člivýc'h a
:vo svojej obmedz·e'nosti boiho,rovnýc~h
odsudkov i skuto.čnýC'h d i e'lcčích 0mylov. Práve terubo nedostatok mvého
kontaktu spôso;bitl spolu s vá~nou srdečŕí6u vadou, že Jakubek zostal kdesi na polceste. Aj tak však ďaiEiko
pr.edheho~ súčasný náš stav.
Jeho technika spevu stavala výslovne na ~v>O ch rozhodujúcich činiteľoch dychu a maske. Hlasové
or~ány neboli ~e neho sice . č'inite-

ale určite nie pod~
sta:tmým, tak ako je tomu u nemála
našich spevákov, ktor! prechá<iza.iú
speváckymi krlzami, pozna jú pocit
fyzickej úna"Jy zo spi•eva.nia a menia
pedagógov v snahe rpo obrate k lep šiemu. Len ;vďaka tejt o technike,
ktorá na minimum zmenšuje podf.el
prtrodného fyzického angažovania sa
pr.i speve , dokázal st rhnúť Jakubel<
ešte i . vtedy, k·eď už v obč-ianskom
živo.te stál na p(jkQ·aji fyzick ý ch síl.
Až do posle dných svoj ich predstavení v divadle dokazova l, žé kvalita
spevu nezávisí tak ani od toho, č i
umelec je v dobrej, alebo zle j f yzic kie.i dispozícii, ale skôr od toho, či
vie, alebo nevie . spievať, či ovláda,
alebo neovláda principy technického
sp-ieva!l1ia.
Zamyslime sa nad zdanlivými detailami, 'ktoré však v praxi mnohých
našich popr ed ných ume lcov o.pernej
scény poci ťuj eme ako nedost atky. Za myslime sa nad pr íčinami, !Prečo práve v Ja:kubkovom speváckom prej ave t omu tak necbolo : prečo každý jeho tón v celom rozsahu bo l tvorený
rovnakým spôsobom, m.al r·o vnakú
farbu, p rečo sme u neho nepociťovali
tóny príliš otvo:rené, ani príliš kry té,
p.re čo l•eg.at·ové spievanie bolo pre neho samozr·ejmosťou, preč·o, naP1·iek
fy~ckým handicapom, dokázal t·a k š iro:ko mocdelovať oblúk Sipeyácke.i frá zy, prečo jeho tón mal dr·amat ický
akcent a j bez plýtvania hlasového
materiálu. Odpovede na tietoO otázky musíme nájsť jedine v stupn i Ja ~
kubkovej speváckej techniky - nemo,žno ich hľadať v imaqinárne i sfére "prí-rodného talentu".
J a-roslav Blaho

HOVO!tl ROI,F LJI:BERMANN -

nový riaditeľ
parížskej opery
- Prijal som parí?sku ponuku (zmluva od l . l. 1973 ~ 31. XII. 197S), leb()
bola pre mňa ne ofJyčaj ne príťa~livá. Clo·
vek má i ba raz v život-e príležitosť bu·
dooať od základu takéto divadlo, Pierre
Bou lez ho vorí, že ide o divadlo pl n~
prachu . Prach j e už zčas ti p()u t iercmý
vo cl!vlli lceď qo.~ tqn et~ vhodné prq,cqv.
né podmienky. V tom spočíva príle?itosf .
Neprevzal som súbor - žiadny spevák
ešte nie je angažovaný, zbor podal clem isiu. Môžem teda začat s novými ťuď.
mi. Mám ~q, sebou 15 rokov v ·divadle
t1 r ovnaký počet pr áce v rozhlase: 'po.
znám t~da cit livé m iesta. v· ústrety mt
vy~lo gj fra ncúzske Ministerstvg ·k ultúry,
V šetky doterajšie pokusy o ozdrq,venie Parížskej opery doteraz stroskotali.
U~ v r . 1945 označila frcmcúzska vládcs
l'efor mu opery za (iôležttú ~!lltúrntt úlo.
hu . Lenže vždy ~stúpila pre4 r(J(iiktilnylf!i ndvrltmi, k toré precllclq(lql trtwrwtrát Béjart - Boij/ez - Vilqr. SvQte ná vrhy nepokladám :za rflélikálne. ítgdal
s.om 1t1a normálne prar;ovné poamt~nky.
čo v Par!ži znie, samo~r ejme, revolučne,
Chcem ib(,! plnenie povinnO$tl ako ~~ t g
bežné 11 lo ndQn.~keJ, vie!J,en~keJ, m níchovskej, čt h aml;ur sk ej opere, Mám vo!' ncl ru1c4 pok irJ.( i de o v ýber umezer;kého
per sonqlu .
Môžem
an gažpvaf
kof!. o
c1tcem - bez oftľadu na 'lárodnosf. Ako
S vajčiarovi Je mt i n ternacionálnqs( samozrejmá.

REPERTOÁR
...,. Zqčql som na ňom prqcovaf v o
eh vílt, keď som povedal - áno. Na prípravu Jed nej ťe zány treba mini málne
tri r ok y. Ctže s~z6nu 1973-H sme začali pripravovať s on(#skl'lrením, No napriek t omu si myslím, že to bude dobrá
sezóna. Základný r~pcrtoár je stanouený. Prvá premiéra bllde v apríli 1973.
v réžii Giorgia S t r e h le r a uvedieme
Flgarevu svadbu. Dalej je na prl'l~r-ame
Trubadú r s r ežisérom Luchinem' V i se on t i m , Parsifal , ktorého bude d irl~I!Jv af A upust E verdi n g a Gluckeu
Orfeus, pre ktorého by sl'lm ehcel pl'e·
s vedč iť Jerome Rob bt ns a.

V Parlži r epert oár prakticky n€e.r:istu je. Už desaťro /Jia sa reprízuje asi pätnásť diel, Budeme musieť na ne zabu dnúť a dat' s ~ do práce. V prvom r ade
tN! ba vybudova~ klasický medzlnál'odn ý
r fjpertoár, ktorý zahr ňuje celého Mozqrt·q, Verdiho, Wa gner a a Puociniho, za
druhé náro dn ý r epertoár: Berli l'lza,
Bizeta a Rameaua, za t retie - stlóasný
re pertoán 11ajmenej jeana svetová prem iér a roč tte.

Uvedenie orches trálnej k{)mpoúcie LONTANO ocl jednej z n ajvýraznejších
11os táv súča sného hudobného prúdenia Gyorgya L i g e t ih o patrilo medzi
najv ä č šie udalos t! festivalu Varšavsk á jese ň 1971. V bale tnej p odobe premiérova! Li!)etiho dielo súbor H e t N a t i o n a l e B a Il e t v Amsterdame.

MODERNÄ OPERA
V Paríži j e početné l'lbecenst vo,
k t or é ešte ani r az nevstúpila do Gl'and
Opér a, l ebo sa tam nehralo ttič súčasné .
S Luigim $ r l o m, ktorého som urč il
za riaditet a l{.omickej opery mieni me
pretvoriť túto scénu na študijnú. k de
by sa i nscenovali di ela mladých fran cúzsk ych skladateľo v, ktorí sa doteraz
nemohli uplatniť. Dtí.fam , že sa nám podaria reali~ovať minimálne tri premiér {/

Správy zo

ročne.

e

V Grand Opéra bude T'Očne jedna pre miéra modernej opery. V sept embr i 1973
otvoríme sezónu Schänbergovou operou
Mojži š a Aron, za d irigentským pultom
bude Geor g S o l t i, Arona bude spieval
· Ntkolai G e dd a a pre Mojžiša by som
potr eboval herca, ktorý má zjav i hlasovtí silu Pierra Brasseura.
Svojho priateľa bztviera Me s s i a e n a
-spm požiadal, aby skomponoval novú
operu, k t or ú uvedieme pri prlležitost i
storočnic e Parížskej opery (Grand Opé rp) v január i 1975. Dirigovať bude Pierre 8 o u l e z.
Moje slotJ4 sa môžt~ zdať príliš cclvóžne. ale som presuedčený, že pián sa podarí realizovať . V šetko je otázkou kllalit)J - a to, qo plánujeme stí k valitné
veci . Ambícia ~ mňa i Georga Soltiho j e
vyt vo riť .~kut očne medzinárodné d ivadlo.
Myslím, že sa nám to podarí. Máme
ambíci e .~praviť z Parížsl.·ej opery pr mí
divadeln-ú scénu na svete, L elilo j e to
Paríž, lebo máme nťl to prostriedky. Už
d nes sa. môžem .~taviť o beélnu šampan sk ého, ie M oj žiš a Áron bude najväč
šou d ivadelt'lott udalosťou našich čias,

Z prHežítostí kodályovského ro·
ku (90. vý roč ie na rodenia a 5. výro cí!e s m rt! m !lď ar ské h o s kl a d ateľa
loltllna Kodá lya) vyd av ate ľ stvo Carvlna v Buda pešti p.t·ezentuje reprezentatívnu !PUb likáciu László Eäszeho:
?.oltän Kod ~l y - život v pbrazoch a
v dokumentoch. Dielo vyšlo v nem ·
čine a v a n g l ičtine.
Tos'canlni)to edícia - je názov
ltového edičné ho radu gramafónových
platuf, ktorého časť predstavili začiatkom februára t. r . v Miláne pri
llrlležitosti 15. výroči a dirigentove.i
~ m r ti. V pdebehu budúcich dvoch rokov má séria o bsi ahnuť 90 platní, z
ktorých l<aidá bu de o patrená krit ic kým textom a bioj:Jr.afickým komen·
tá rom.
Kópiu r uko1pisu n ezmám e j a nedokončene j sym fó nie Roberta Schu·
manna o bjavil mlapý šéfdirigent o r chest r a Radio Svizz_ero - Italia no, Marc
Amlreä v kniž.nici svo jho starého
otca Volkmat·a Andr eä. P vojčastovú
sym fón iu, k t orá sa nachádza zatiaľ
iba v r llkopise, doposiaľ ešte nikde
nr~pre d vJed li.
V Japonsku založili z in iciatívy
y;ýznamných japonských skladateľov
Cajkovského spoločnosť. J ej cieľom
.ie obomamo vanie japonského p ubli·
ka s rusk ou a sovietskou hudbou,
podpora výmeny hudobných diel medzi oboma krajinami a rozvíjanie
s polupráce pri pt·!prave festival u
P. l. ča ,; kovského.
Vyd11vat eľ13tvo Sovietski.i kom.
pozit,or pripravuje vydanie Autobiografie SergeJa Prokoťi~:va. Na rozdiel
od skladate ľovej " stručnej au t·o bior~raf ie", ktorá vyšla v mnohých p rekladoch, ve nu je sa n ová publ!ká'cia
výl u čne Prokofi,~vový m mladým ro kQm - až do skončenia pet rohradského konzer vatória v r. 1909. Prokofiev píše v ne j o svoj-om det stve
a o svojom ranťlm tvorivom o bd obi.
Okrem toho t oto vydanie obsiah ne
listy a d enn!ky. Sovietskij kompozitor vy d ~va aj orácu muziko lóga Vladimh·a De lsona o Prokofievových kla vírnych dielach.
Operu bratislavského rodáka
Johann a Sipismunda Kusse ra Erindo.
kto r ú upravil a lnštrt~mentoval J a roslav Meier, uvedú v rámci festivalu
barokovej hudb,y vo Varaždíne v Ju hos lávii. Operu naš tu duje so sólista·
ml Chorvátskeho národného d ivadla
v Záhrebe Mladen B aš f č , d lhoroč n ý
šéf salzburskeJ o pery. I nscenácie sa
uial režisé r prof. Vla do Seijan,
ktorý pr ipravi die lo a.l p re ju hoslovanskú televír.iu . Juh os lovanská 'p re miéra bu de v porad! už piatou p re miérou Erln da o d roku 1969, k edy
po 300 rokoch od svojho vzniku za ~
zne la v banskobystrickej opere DJGT.
• Baletný sú)lor Veľ kého d ivadla
v Moskve štu du je nové baletné d ielo
Anna Kareninová. Po ôsm i~h operách, 13 filmoch a množs t ve čino 
her ných inscenácií bude to prvý pok us o predvedenie Tolstého románu
v baletnej oodobe. Libr eto napísal
B. L. Anochin, hudbu sko m ponoval
llodion Š če drin . Choreogt•afkou bude
7.náma balerfna M. P lis!)cká, k torá súčasne stvárni postavu h lavne j h rdin-
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Gruzínsky Hamlet

e

\

e

Ofélla a dánski/ princ g novom gruzínskom balete p o dľa Shakespeara.

Po celom rade skladateľov, kt~ých
l..,šplroval k napísaniu hudobného die la
Sľl& ke § pearov Hamlet (Čajkov §klj, f"fszt,
P rolrofiev, šostakovič a !nl), pokúlill sa
n edávno a3 rrr uztnsky ~)dadater lieva?:
Gablčva<)ze vykt•esllť filo~oflcký SV!;t a
psychiku dnes už legendárnej dramaticke j pos tavy vo svojom rovnomenno111
balete. Tbiliské akademické d lv?dlo opery ll paletu z. ra~lidvilil:!o predviedla
novú ln sc~nác iu v choreogr~fickQtn na.št\!clov aní V~cht&nga Cabqki~J.nilxl. !ctorý spolu s A. Chandamirovou napisal
libreto upravujúce de.t p odl'a špecifick ých požiadavie,k baletného prevedenia.
Hudbu
Revaza Gabj čvadzeho možnp
t'lznačlť za ty.plc.k y národml. Ozývajú sa
v ne ; charakteris tické !Prvky 11ru~ínskei
m e lodiky, k toré choreogooľ svo~ou l<oncep ciou dokázal vý razne umocniť. Práve t e nto ná:rodný podtén pôsobi v die·
le ako prostriedok umeleckého zovšeobecne nia, dáva mu všcfqd&ký chara kt flr a potvrdzuje stá lu ak tuá l nosť nám e ~
to nielen v r ôznej dobe, ale l v rôznom

prostre di. Psychologická zložitosť shake~
spearovskýeh postáv a komplikované
de,jové - situácie pol!t avill chol'eografa l
jeho ba!(ltmý súbor pred ;z~y.ažnú (J lohu :
VY.ií!drit rečou !POhybov daný myšlien ~
kový svet ,a vyhnú ť sa pantomimick ei
ob ra:z-n ostl. V Hamletovi ie ni el{oľko psy chelo j:jlckých llnff, ktor é nie je možné
v úplnosti ba letom pret lmoči ť. Pľe to sl
t vorcov ia vybra li Jen .iednv l!niu, Jinlu
trar~ l ky, d·Q rámca kte r e. j bol!! ~El l á In~
scenác ia v~ad ená. De,jov·o osnovu zre~
dukovall do str iedavých realistických -a
mman tlckých' obrazov. č!m č !a st·očn e
pt·ekl enull jej pôvodnú sl')let itosť . Na ~ ,
koľko sa touto cestou vytt•líeal dyn a ~
mlcký ll.Pád ~h ~ ke spearo v ej drámy, bolo
r.novu ú lohott c hore ogr-!:lf~ vytvprlt na
c;céne atmosľéru pr e syed č i v·os t i.
Sú časn á hudba if! teda bohatšia o no.
vého, gruz!nsk eho Hlmleta:. Pre n ~ šhl)
oosl ucháča . ktor'1 v n os lednei dobe ohl'llbYie isté e x ot i]( Utľl ~v bol svo jím n Arod ným kolori tom iste 2\íJUjÍmavvrn ~
tPr!jemn)ím záži tko m.
D. K.

~y.

t Ue nj11min Britten IPfše 0 peru pod
nlhvorn S m t· ť v Benátkg~ ch p odľa román u Thomasa Manna. P rem iéra b ud e pol!a s letnéh-o festivalu v ma lom
lln~llckom mestečku Aldebu r.gh, k de
Britten t elivi svoj vo ľný ča ~, Od roku
1951 sa tu poriada h udobný festival,
~arľ]e ra ný h lavne na hudpu po lyfónn\l
·t predk lasickú.
V ,lún! t. r . u spor iad ajú v Mos '<ve umelecký festiva l - Moskovské
hudobné le to, pri IPrfležitosti 50. vý'0Či.íl _ _vzniku Zväzu · sovietskych • so -

e

· ·i al htí ck.~c h

budú

re(llli~ llk.

úči i1 R-ovat

N~

festiv~if'

najlepšie orchestre ,

zahrani čia
súbory pjesnl a t ancov, inštrumen talisti z Moskvy, z [,ertjngr·ai;lu a z
h lavn,ých rn i ~s ~ jednotlivý ch zvijzo vých repu blik. Na IPt'Ograme ich V.Y•
stúpení budú hlavne diela ~o viet 
skych autorov. Po feselva le Rus:ká zima a Májové hviezdy ~e Moskovské
h udobné leto tr-e tím umeleckým fe s.
t ivalom, ktOt'.Ý sa usk u toč n í v h lavnom meste ZSSR.
Vc fk é divadlo v Lodži ukončilo
pr vych päť rokov umeleck-e j činnosti
v n ovej modet•ne.1 budove. Za toto
obdobie tu uviedli 29 premiér, 1224
predstavení - pred 1 384 401 d ivák mi. Divadlo udržiava 1PL·avidelné sty,
ky s operou v Gruz1J1sku, nadvi&í!=alo
spo luprácu so Štátmou operou v Lip sim a v pos.Iednom č ase a j s Deut·
s-c he Oper a m Rhein v Dlisseldor ľe .
Výmenné záj azdy u skuto čnil! .s Ju twsiáviou a NDR, tohto 1·oku p ripra vu jú zá,j.a zd do NS R a Fínska . Na !'IO·
hostinské vystúpenia do Lodže pri·
chúdza.iú o,perné a b aletné ensembly
z NDR , ZSSR, Fran,cúzska, Belg ic.ka,
NSH , Kuby, J aponska a z USA.
8 Stará budova Chorvátskeho n ä·
rodn ého df(radla v Záh r·ebe bl'lla po
dôklad nej adaptáci i znovu otvorená
28. novem bra 1969. Ako prvú inscenáciu po niekoľkoročnej prest ávke
uviedli Borodinovu operu Knieža Iger.
Bolo treba od základu vy tvoriť 110vý
re:pertoár. Dnes má záhrebské divadlo na proQt·ame asi 20 diel, k toré
t v ~n· ia
najcennejlíf fon d
svetovej
opernej litet'atúry. Ako sa vyjadrÚ
riaditeľ a dirigent tejto opei'Y N. Borozan, o pera predviedla premié<rove
ni e koľko d iel súčasných juhos lova n.
ský ch skladate ľov. Napr. ' Búrku 9d
S. šuleka, štatiirium od M. Keleme na
a najnovšie ,pripravu.ie scé nické o ra tórium Iva Ma leca Sám proti všet ·
kým, inšpirované pre,iavmi V. liu Qa
vo f rancúzskom Pilrlame t1t~ · v rokoch 1849- 51. Vedenie sa snaž! sprí·
stupniť operné ume nie každému ora_cujúcemu preto na pt•edst avenia re zervuje 350 miest pre kolektívy zo
závodov, k t oré finančnými Pl'ÍSPevkam i pomohli obnoviť budovu.
•
Divad lo Komedia vo Varša vP
uvi ed lo Shakespearov Več er trojkrá,
ľový v preklado Stanis lava Dygat fl
J e to muzikálna verzia s hudbou čes~
kého sk l adateľa Zdeňka Hlávku. Text
nebol upravovaný. P redstaven ie r ežírova la Alina Obid n iaková, choreofjrafiu mala llenrika I<omot owská.
Medzlnát•od né hudobné stt•ed isko
v Annecy ( Sa vojsko) m·ganizu je od
23. ma rca t. r. do 8. ap ríla t. r .
VI. kut·z pr·e výkonných h u do bnlkov.
S l\1eilz-inároc,lná fed~rácia hudobných koni>Ul'7.PV v ženeve uvere j n!I FJ
ich výsledky Z!j posled ných 15 rokov
Na j viac nos i teľov l. ceny má ZSSR,
nositelia 2. cen,v sú viičšlnQu z USA
.a 3. ceny 7.i!Se zo ~ SSR , Hudobníci
ZSSR zfskal! celkom 225 cien (v tom
je 87 prvých cien ), na d ruhom mieste je Francú~sko (l75 cien - v tom
65 prvých ), na· tre ťom .ie USA (166
cien - v tom 50 prvých). českoslo
vensk<> zlskalo 01 posledných 15 r o kov 93 cien - z toho 31 pr vých, Až
za n!m nasledujú: Japonsko, AnQlicko, Bulharsko, Span!elsko, NDR, Ra kúsko, BelQicko, J<anada, Ho land sko,
Izra e l a švajčiarsko. ž enevsk á federác ia 7-0stavlla a j por adie krajín podľa toho, ko ľko laureátov Pr~p ad i o
ná milión o byvat·e ľov. Nél te,ito listi ne m~ ve dúcc;J postavenie Izrael, kde
1111 .i ede.n m ilión ob yv íJteľov j.e 16
laureli to v. Potom nasleduje t:Jaďar 
sko, ČSSR, Bulharsko, Rum un.sko a
pop. Pre porovnanie ,.:o stavili aj výsledky
skladateľských
kQnk~Jrzov.
Prekvapen ím posl~dnýoh rok ov .1e p r vé m iesto Ja ponska , n a veľmi č est
nom druhom miest e ie Če!llkosloven 
sko , až po iíom nasled u je NS R. USA,
S vajčiarsko,
Rumunsko,
Anglicko.
Fran cúzsko a llolandsko.
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k priateľom

Cesta

Prednedávnom sa vrátil z, úlipe~n~llO tur né po Sovie~~kom zväze sú bor Re vU!! B r~ ll slava.
O bližšiu informäciu o pr i!!l)e h4 ce~t y sm e požiadali v~dúceh o :r.á,iaz(l \1, ri a di teľa Re vue
ara tisla va ,l o;r.efa po k o r'n é ho,

.
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" Moj ou životnou túžbou i celým úsillm bolo komponovať
hudbu príst u p nú pre veľké masy posluchaäl)v; popri t om som
sa vždy vy stríhal každode n nosti; ch cel s 0m dosiah nuť, aby
sl moj e umenie p ripú t alo aj
milo vní ka h udby .. . Veľkú pozo rnosť som venoval 7JOkial'
tr!ožno najjasnej~ej. štr u'tct úre,
ale nezPiekal som sa ani harmoniokého či lcontr apunkt ické.
ho oboh acovania hudobnej ma.
térie. Riadil som sa radou, k t orrí som zvykol dávať svoj im
žiakom: ,Ale je mel od ická lí·
nia i!i rytmus vaše j hudby rozl{g(lnfl a ja;mý, fllc spl{tava pozornosť, tak ani sprievo4né di.~om;mcie nikdy neodradia posluoltáča. Obecenst vo oäráďza
ta'ki4 lttt(lbp, pri poiítí.ypní k-tQrej cíti, že 11a /J(márp q ii o •
$fcorp sa ' cel1gom ~,!topí v ,b~z 
breh,ef 11pleti zr;ttloov, Vterly .~p
poduqhg~ muti a viac nep!Jiitlua,' AnQ. matno Pez zľavovania
' ()rehot;oriť k o~ecen11tvu. pa ibfl
tahtg možno k nemu hovoriť,
ale treba sa vystríhať 7ca~dej
nejq,~nosti, Podržiaval sm'ľ! totó
pr ľl.vidlo a tomtt ďakujer1h
ie pm'ľ!ePne pekn(J počfJt mp~
Mh d/€31 §i na$i«l cestv, Te mrt.
Ram. ( My1ilím tt~, na/mli nfl svo~
t~J diela F;r (ll' l)áv1d1. Jttrltt a a
Johqn1cf1' z Artu na l!raniqi ,)

úryvkom 'l kn!hy Som ~Jkla
dl!teľ pripol')llname · si ~o. výt·p ...
čie par ogenla jednf)j z ved(tclpl) polltá v hydby' nášhp stor~čia, fl'§fiCljzskeho sk:lad!}tel'a
. Arthura Herq eggera ( n§r ,. lO. 3,
·:

' 189)!).

Pr~žská

Dňa 4. marc,!! uplynu!Q 10 r:o ~
kov od smrti 11árodnéh o umel ~
ca Zdeňka Ch!!Iabalu. ~ S1p~
vensku ho v ia~u hlavne roky
pôsobenia v Slqyensk·o m nár od nom <liv!ldle a ~eho skvelé naštudov<tnia Suc!lo ňových a pier
Krútňava a Svätotpluk (p osledná - v p ražskom NP ) . Pod jeho ta'ktovkou zazneli vo vyn! ...
ka.Ncom a prepíznom našt udavaní hlavne die·la česk e j národne j Qperne.i tvorby, najmä
A. Dvoi'áka, J . B. Foe·rsir!l, V,
Nováka, n11fzávažnejši·e diela
ruskej k lasiky; M4sorg&kého
13o.ris Godunov, ale i Borodinov
Kn ieža Igor, Seba li nova opera
Skrotenie zle j ženy a po.d. Jeho viilc t•očné pôsobenie vo Veľ 
kon) clivadle v Moskve bo lo
ocenrlné vyznamenaním Vše zväzové•hO divadelného festiva lu ZSSR <l!l uvedenie Šebalinovej opery Skrotenie zle j ženy.
Ne'konvenčný prístup tohto di fÍ(j~Pta spo(ííva v originálnych
(l l~i:ld' čas tp diskut ovaných}
prístupech k dielam klasiky.
Dlh Or·DČn{! s,po(upráca s V. TaliCl\91U poznačila zas jeho citlivý pristup k odkazu če$ke .i
httredn~J hudby. Bol to {'{'!rif,
gént orientujúc! sa pre dovšet ~
kým na s l-ovenskú tvocrbu a ešte užšie: na diela opemé.
.Javiskovým )1udobným prácam
- natpókp:P, ~éňô'val väčš i·ňu svoj~
ho umele ck ého snaženia.

(Dokončenie z 2. str.}
Sz·e ryng.a príd·e Wolfgang Schneiderha nn, ktorý
&i 1·o. i. pripra vil pre praž~'ké publikl!m Dv10fákov koncert, kanadská huslistka Ida Haendelová, Christian F et·r~~ a Vll\t or 'freť!lk cv, Nepochybne senzát:iou bud e
koncert, na ktorom o'kr·em. Davicl e Oistracha (v úloh f!
dir(!l'enta} vystúpi ná~ m ladý hu s li st(l V ár:l ~v f-l u tie ček,
ktorý u Oistracha študu,ie. Hoci bud e tn <) ť tv rdú 1~0)1 ku ~enciu , podľa doterajšfch vystúpe n!, treba o ča k áva ť
zaujfmavý zážitok. Tohto r-oku pride do Prahy medzi
kliiVit'i§tami aj Martha Argeri<;hová, Paul 13adura-Siwda,
laureijt varšavskej Chopinove,; § úť.<J že Eugen I ndjič ,
M~l col m Frager a duo bratov Alfonza a Aloíza Ko11ta t• ~
ských.
Ani medzi spevákmi nebude n edo s ta t-ok vrcholných
umelcov; na tohtoro č nom festivale uvidíme Petra
Schreiera, Brigitu Fassbal!n derovú z NS H, He le n u Donáthovú, Jessy Normanovú ..•
~edzi hudobnými teles ami bude tiež Slovenský filhar monický zbor, Štátny sym fonický orchester ZSSR,
Háydnov k omo·rný orchester z Bolzana, Pražský filharmonický zbor, Smetanovo, J anáčkovo a Vlachovo kvartete a ďalš ie umelecké združenia.
-arry~a

Ri aditeľstvo Konzervatória v Ž iline vyp isuje konkuw~ na voľné
miesta profesorov:
2 miesta p rofesor a hr y n a h u sle
:! m iesta profesora hry na k lavír
l m iesto profeso.ra pre hudobnú
teóriu
l m iesto korepetítora
l miel!to profesora h ry n;~ po ..
za une s · polovl čným úväzl, om
1 m iesto profesora - hry na Jes~
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O r c It e s t e r
S l o v e ns k e j f i l h a r m ó n i e účí!lk ov al
v Gt•azl .1$. a 7. m arca t. r, v rám ci abone ntnýc h ktm cer tpv g~az·
ského Mus ilcvereinu. Uviedol tu
(pod t a k tovkou zas); umelca La disla va Slováka ) Musor gs\<ého Ob- '
rázky
z výstavy,
Prokofíevov
V. kla vírny koncert so sóli stom
Petrom Toperczerom a Sen nocí
svä tojánskej od F. MendelssohnaBat·tholdyho. Oba lwn oe~ty boli
pre!lvedené za m im oriadn e ve ľ •
kého záujmu p ublika, l<toré ap la u dova lo vynika.iuci výkon telesa a
vyn útilo sí ako prídavok dva Slo· .
vanské tan ce od A, Dvofáka.
S lo venský k o m o rn ý ·.·
or ch e ste r navš tívil v dň o c h
20.-29. februára t( r. Taliansko ,
kde mal koncerty v Ravene, Bari,
Messin e, Leccu, Cervii, Rim in i, Co me a v Savon e. Na program e boli
diela Corelliho, Manfre diniho, Vi-·

e

polovič ným úväzkom.
m u!'lia preukázi!ť ýpl•
né vysolmškolské vzdelanie, príP l!d n~ llbsol\!t!'iri\!m ~Pn?;ervl!tóriil
s praxou.
Žiadost! doložené dokladmi, životopisom. a pre hľad o m doteraj šej či nnosti pošlite do 30. a príla
1972 na ri a diteľstvo.: Konzervatór ia v Žiline, u l. Mal'X•En gelsa

ný roh s

18,

valdiho, Galuppiho, Hän dla a Respígh:iho. Po t omt o ú spešnom tali.illlflkom zájazd e sa SKO pod ved ením Bohd;ma War chala pripra Vl!je .p.a zájazd do Juhoslá vie, k de
vystúpi 20. III. v Kragu,; eva ci,
22: 111. v 'Be ograd e a 24. IIJ. v Ma . ribore,
S l ove n s ké l<var l eto
malo v posled ných týžd iíóch dva
úspešné zájazdy. V .ia n uári t. r.
yystúpilo vo varšavskom ChoJ)iilovom m úzeu a v lodžskej televízii .
v d ňQc h 1.-1'*. februára t. r.
u s k11 to č nilo svoj druhý zájazd ·. do . ZSSR. ,.M(lžiovcí" koncertovali
v Baku, Jerevan e, Tbilisi, Suchumi a Lening r ad e. · Leningradská
Pravd& z·o {ijí3 13. feb r uára t. r.
napísala o ich vys túpení n asledu j úce 11lová: "Vel'kolepým výkonom
prekvapili Leningradčanov h udobníci Sloven skéh o kvarteta - jed ":ého z ~O !l red n ,ýc h k omorných telte$ v C~SR . V Malej sá le M. I,

e

Glínku pr edv iedli host ia kvartetá
Beethovena, Dvofáka a Ma r t inu.
Šírka hudobných záuj mov, vysol\á
profesionalita, ensemblovä s úhra
priniesli veľký úspech telesu zna:.
memu vo väčš ine kra jín Eu rópy."'·
. • Nár.odný umelec ZSS[! S v i a- ·
t o s l a v R i c ti t 'e r p r ipravil n evšedný a hl boký zážitok bratislav.:.
s.kým posl ucháč om , ktoŕf sa zi~ll
v · sobotu · ll. marca t. r. v Koncertn e.i s ieni Slovens.kej 'fll ltar!t).Ó_;.
nie na jeh o reci·ťäll. S. · lllclHfir, o
ktorého vystúpení pr in esieme po- .
drobnú recenziu y b u dúcom čís l e,
pred n iesol v ,Bratislave Sonátu .
c mo l Franza Sch\lberta, · Päť pi·e !'t
ní bez s lov od Felixa Mendelssohna-Barth oldyho, Ch opinovo Nocturno b mol a prvý diel Obra-zov
od Clau da Deb u ssyh~;>. Dňa 12.
m~r~a mal' koncert v· Ba nske j Bys~
tľJ CJ a v utorok 14. m a r c·a u ko n čil ·
svo~e turn é po· Slovensku pre d koš icl;ym pul)ljkom.

OBJeDNAVKA

Uc h á dzači

Č,

Na našom turné nás na 16 kon certoch videlo
a počulo o ko l-o 80 000 divákov . Vystupovali sme
v reprezentatívnych sálach, a v Minsk u dok<H)Ca v budove opery, krátko po skonč~ ni
koncertu mestske.,i filharmónie , Sovietske Qllblikym nepovažu j e náš žáner iba za pro s t ri [l ~Q k
na ch víľ kové pobavon ie bez zís kania hlbš!{.lh
umeleckých zážitkov. Práve •Pr·eto t am nezabe_r(i lacné divácke efekty, ale o becens·t vo oceni
kvE~ litu prednesu. Do jímala nás ~rdečqqsť so vietskych divákov; P rich á d~a lí k nfím pq kopce·rto ch do zál\uliSill. gr!l t \.llovať a ne.l'!l Z tal<
vznikli n ikým O e!ftľ(praVPV·!I·né priateľsj{(l be,.
s!')dy. Našim v.v~t!Jpeni.am venovali mitn9PitJ(Inu
pe;;:;prnosť aj všetky sovietske telekomunikačné
.p~·Qstriedky . Ve ď predsa nie je všedným zjavom, a by na jväčš í sovietsky denník P rav<lii
priniesol veľkú fotQgrafhl ~ kG!llel'\ttirQl1'\ a
nij~P m zájazde. O na.\íom úspec~u &vedčí a~
fakt, že sme m useli pods;tat.n e pt'l'dl~(ť ča!>
nášho účLnkov.ania. Vy:>tu povali &me ?.i v so,.
vietskej te le vízii a v t•o zhlase. Prekvap ila nás
rýchl psť výr.o by j ednotlivých programov. St alo
sa napr ., že výroba 50-min útového p e snička 
vého programu trvala 10resne tt'i hodiny! P.ri•
t om vekovo bol televízny štáb v e ľmi m ladý.
Myslím, že naša cesta bola významn á. Slo ...
vensk á pesnička s i našla SIVO.iich priaznivcov
stovky a tisáce kilom etrov o.d j ej z·rodu. Súčasn e sme nadviazali rad k ontaktov so soviets'kym \)mením a k<mečne , videli ~me trus ne·
smi•erne zau jímavej, bohatej a sympatickej
krajiny s veľmi milým a priateľským ľudom."
Z·aznam ena·l M. Rusn ák

Koncom januá1'a t. r, usporiadal v Ži·
ke j , obsahove j i prednesovej. Cieíorn
l ine Kra j ský pedagogický ústav v Bantýchto rozbrJI'OV bolo pribnžiť čo néij '!l
~ke j Bystr ici, kabinet ĽSU, seminár.n e
optimálnejšie chápanie štý lti a i ntr;rpr «,.,
školenie učiteľov klavfrnej hry, kto r é sa
tácie.
,~tretlo s mimoriadnym záuj mom; zú Pr i analýze klavímej školy Bälun(JV{Í.•i
častnllo sa ho 164 uči tel'ov ( celkový poGriinf eldová-Sara.ur er a je j konfrr:mtá"'
če t klcw í rnych pedagógov r! Stredoslooii so sovietskpu k'laqírnou škol ou Ni kp..,
venskom k r aji j e 170 ).
lajevovej sa lektorka, školenia poclr o(me
Na úvod seminára odznela pr ednáška
vel!ovala pro'(Jlemat ike a m etodiqkým po -•
vedt(fceho kabinetu pre ĽSU prom, ped.
stupom p1•i výuke žiakov PHV {akcr;mto·'
F . Supina na tému " MOI·álno-po/itický
vel/tie spqjania tr;~órie s praxou hnf!Jf}; na
profil učiteľa ĽŠU z hľadiska potr ieb
začiatku práce so žiakom ) využijtíc
dnešnej doby". Lektorkou školenia bola
.5voje 4lhoroän6 cenné poznat 1cy a skú -'
klavírna umel kyiía Zlta Strnadová-P&rásenosti a dokumentuJ úc svoje ná:;:;ory
ková, r iaditel'Tca I~ŠU v Žiari 71(1d Hro ,
aj konkrétnym ,.živým" m(tterió!Oih. ...,..
nom. Priblížila prítomným pozn(Jtky zo
vystúpením svojich žiačok.
študi jného svojho pobytu o ZSS R ...., o
Na podnetnom a už~točnom semin.á ri
sť!v ietskom hudobnom .~kolstve, o st asq. pri metodic;kom r ozúpre k(avímych
r ost!ivosti O rozvoj špičkových t alentov,
škôl beJ;ine používaných pre Z(lčiatoční-;
o spôsobe výučby klťlví rnej h r y na so kov na našich ĽSU nanovo ,.,. a nást oj -·
vietskych .~ko l ách.
č ivo vynorila otázka prípravy a rea -•
Ďalej sa prof . Strnadová- Paráková ializácie slovenskej klavírnej školy, ktorej
meralar.-M-..pueJu:ávku,..pf'Winný.ch s l~laclieb ,,...,. by popri a1wmto(Jal;lí-. n~rjno~ioh:-d>(;d.~
určenf!ch pre národnú s úťaž v klavírnej
bytkov súčasnej k l avírnej ped agogiky
hre pre žiakov ĽŠU a na podrobné a11avychádzala z bohatéhq žr iedla nrišej ná ·'
lýzy diel po stránke f ormovej, technic rodnej kttltúry.
M.

e

jar

Konkurz

,,V h istórii n&šej revqe je tonte <;!lhr<~n!čný
z;í,iazd vôbec prvý, h.o.ci n ieldorí 1Wiil sólisti u~
viackrát ,;ednotl ivo navštívili f!,i Sevil;lt&k y [llväz.
O ~;emnásfč l·enná
skupin!'! pozost§valf1
z.o
spr ievodtlé hG Q.t'ohe~tra Old<~ ?;em&nä, !l!.flievall
n&š! sólist.i NOt'il l;Uíilw vi'l, Ivo. l:lell!!ľ 1 ~denek
Sychra a ako náš h-osť vystupoval!! Ev11 Blhll~
rlovä, Na k0npertoch !!P(l l uúlliľlj{CJV!lli ll i člt' ~
na via níjšho b alet·l1~ho súQOľ4 .
Trasa našich vystúpe ní bola Vflľtnl ,pes,t r~ a
bohatá.: na pupH)nJm, na- mnp.žstvQ l~ilo~;~rn~trC)v
·a n ajmä ru1 qe~11bu!'l1WtE!ľné • zijžitky. ~llGI;l l i
sn1e v ;iužne,j ~ ib!r!, v nov\'lm rne~te C~'!lino~
grad , Tu stn(;l bo li pt•výn) ho~?~1l.ilioim če~>kos!o ~
ven&j{ým súbOt'OlTI, Odtil;l!'to ~me § a pretnl·e!>t~
nm do !!l neč·qé ho Taš){entll, ~ 'ľa§k ~nt4 P\:1
Dušanbe, potam do A šch ~'bl;ldi.J, Zt!l9 i l!ľ ~·me
or.l lc;t·eli d·o Moskvy, Minskil. Rifj:ý, 'ľallnu, spä~
d~;~ MG~rk vy, a kon~JČP!;l do !1@1'lt~w!i. na PQne.
Sovietskemu pqblik u s,me sa pre)dsta v ili pr ogramom Pavla Ze lenaya s názvom Hudobný
pozdrav z Bratislavy. Pri stavbe p roj:Jra mu sme
sledova li dva h lavné ci'ele : pobaviť publi'kum
na P&tr i čnej u1n eleck ej ú rov:ni fi :~;árove ň u l';áz~ť &o vietskym priate\'om sflčilsný stav a vývojové t erldencie slovenske j p qpulárnej hudby.
Vys t úpili sm e so sk hl:dbami ?.o socialistických
kra.i fn, samozrejme a j sq sl~ve ní!kými pesnič 
kami, no nechýbali ani sl)časné svetové hi-ty.
Všetky melódie sme interprf!tQv.ali so slovenským t·e»tom - a pr;íve aj tOto skutočnosť
'>oviet$ka strana oficié}lne vyzdvihla . Okrem
toho .po:~;itívne llod·notili a.i dva S\imostatné
programové b lokv ru sl~ ý 0 h a soviotskvch Piesní.
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Objed nóvome zóväzne dodóvonie

HUDOBN\' ZIVOJ
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mi~sto:
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Termín l(onkurzu bu de ohláse,..
n ý každ ému ucfládzí!čovl pfsomne.

ulic;;o :
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Adml n1strécla vydavateľ s tva OBZO R, n. p., Br atislava, ul.

Cs. armlidy 29/a,

Autor článku dr. Juraj V á mo š bol vyše dvoch rokQv expertom UNESCO v Nigérii. Na.
sledujúce riadky napísal po svojom nedávnom návrate z Afriky.

Marion BarnumOvá
hrá Hummela·

tretnutie

Americká kl~vi ristka nepatrí medzi lnterp reta~nA
hviezdy. Úč i n kovala síce na koncerte v Nitre, alli
na Slovenslío zavítala pôvodne , v iných súvislostiach.

s

S Bratislavou

dnoduchšie by bolo
Najje
bu, ako umenie

charak terizovať

africkú hudurčené pre kolektlv a tanec. Oproti
t omu by som uviedol európsku hudbu ako reflexívnu.
vy jadrujúcu osobný cit, či myšlienku . Africká spoloč 
nosť žije v malých celkoch, kde sa o s,po loč n ýc h osud.o ch prijímajú uzávery na tzv. schôdzach s tarších.
Najjednoduchším spôsobom, ako popularizovať t ieto rozh'odnutia, je cesta slávnosti - s hudbou, t ancom a s;pe 'VOm. Na takomto vystúpeni ' vie každý, kde je jeho
miesťo, aká je jeho úloha. Čim pôsobive jšia je dráma;
hudba a tanec,· tým má väčši spol·očenský Účinok. Na
druhe j st rane - v Európe sa o spo ločenských problé moch rozhoduje na inej báze, v Iných súvislostiach.
Niet sa pr·e to čo čudovať , že aj spôsob hudobného preja\l\,l je v Euró;pe iný ako v Af·rike. časť našej hudby
je " určená pr.e intimitu samoty, alebo pre menšiu spoločnosť, jej druhá podoba je zase určená na to, aby
uvi e dla ľ udí do pohybu - či už tanca, alebo pochodu.
Ale i v Af·r ike existuje reflexívna hudba . No celkove
má tendenciu spájať sa so s lávnostným c.eremoniálom
a posvätnou aktivitou. Ani tieto dva póly - profánn y
a posvätný - nie sú oddelené, hoci by nám to z metodického hľadis•ka uľahčilo výklad. Posvätné a profánne
splývajú a· prelínajú sa: posvätné pr.e chádza v komické,
re č má len krok k poézii, poézia k spevu a spev k drá m e.
ápad-oafrické jazyky sú tonálne, to znamená , že sa mohláska je charakterizovaná výšk·ou tónu a pre vláda nad spoluhláskami. Slová sú krátke. Výška tónu
sa dá reprodukovať .,hovoriacim bubnom". Je to bubon
s rezonančnou skriňou, ktorá je z dreva - vo forme
presýpacích hodín. Bubon sa drží pod pawchou, ramenom sa dajú natiahnuť špa9áty po jeho st·ranách
a tým sa tón zvýši. Údery bu bna r·eprodukujú reč a
prenášajú ju na dlhšiu vzdialenosť. s,pomínam to preto,
lebo hudba :ie prispôs-obe ná re č·i - a op ač ne . Tam, kde
náš jazyk p~·.acuje melódiou, tempom, dlžkou a dô razom, af rické jazyky využívajú rytmus a tón. Skôr
než o rozvíja-nie myšlienky ide im o jej inten zívnost podčiarkl)utú pohybom.

Z

***
p<J príchode do Lagosu - hlavného mesta NiKrátk<J
gérie vybrali sme sa k brehom Atlant iku. Na pie-

sočný

breh narážali obrovské vlny, v diaľke kotvili lode
boli roztrúsené domčeky z dreva a rákosia.
Vychádzali
nich zvuky t a nečn ej afric.k·e j hudby. Keď
sme pr iš li bližšie, videli sme, že v nich tancujú dvaja-traja ľudia za sprievodu hudby. Boli to malé mod litebne, kde S•a v.e riaci za pomoci tanca prihovárali domácim bohom. Božstvá týchto domorodcov sď nielen
u ctievaním si tradície , ale predstavujú aj neovládate ľné sily prkody. Keď sa drobné skupiny tanečn íkov
,.modlili", prostr·edníctvom tanca vlastne hovorili s predkami a vytvárali akúsi pre dstavu harmónie medzi svojím svetom a prírodou.
az sme M vybrali na výlet do blízkeho mesta R Bodagri. Išli sme s kolónou áut asi 50 km - cez
palmové háje. Prekvapila ma sr d eč nosť obyvateľov,
spontánne pozdravy d·e tí i dospelých. Je príjemné spo znať, že čierna Afrika necíti n e návisť .,k bielym". Ani
Európan, ktorý žije dlhší čas v Af,rike sa nemôž·e ubrániť pocitu úprimných sympatii voči tomuto ľudu, ktorý ie .plný optimizmu a vitality.
Bodagri sme navštívili miestneho "panovníka". Prijal nás v repr e zentačnej .miestnosti, na tróne, obklopený svojim sprievodom. Navštevova l vysokú š ko lu a
býva v pal áci, ktorý je ,postavený v 1port uqalskom štýle.
Na našu počesť usporiadal hudobné vys túp'Emi-e . Hud-obníci si posadali do kruhu a kto chcel, mohol do neho
vstúpiť pravda, ak predtým položil na če lo niektorého z hudo·bnlkov mincu. Pri tanci nie je dôležité,
aby s a vytvorili tan eč né páry. Každý t ancuje pre seba
- l keď s partnerom. Mal som d-oj em, akoby naši ,pr-iatelia chceli vyjadriť pohybom vnútor:nú krásu. Č i u ž,
tancovali starší alebo mladší, v ka ždom prípad e sa
pohybovali dec-entne. Ich t anec spočíval v r.vtmick.ých
!POhyboch (v miernom tempe), k čom u sa spievalo.
Európ an sa pomerne rýchlo nauč! africk.ým tancom ~
ak má zmysel pre rytmus a zapojí sa "do kola".
neďaleko

najmä meno

skladateť.a

študovala som najprv ' 6 rokov klavír na slávne.i J ulliard School v N~w Yorku u pani LevJnovej, . učiteľky
Cliburna a ďa lší ch našich promlnentý ch klavivlstov. Za
štúdií na univerzite Iowa som s a stretla s vy:l'likaj úcimi
t·ecenzi.ami Hummeloyej klavírnej . sonáty fis mo l ol.t
Hoberta Schumanna a ďa l ších vtedajších kr itikov·. Zo -:hnala som sl toto zapadnuté di·e lo v newyorske j . kni hov~
ni .a priznávam, že to bol pre mňa úžasný objav, preto
som sa hneď rozhod la . prirpo:me·n'ú ť nano·:v'o : tqhto z.abúdaného sklad ateľ,a i hudobne j verej nosti .. Tým· s om ;si
na šla i tému svojej dizertačnej p.ráce : J . N. Hummel
a jeho prínos pre klaví·r nu hru _19. storoči a.

Hudobníci zo západného pobrežia Nigér ie .

a

vás spája

.1. N. Hummela. Ako ste sa ku tejto téme dostali?

z

V

Cesta do skla datefovho rodiska bola potom už samo•
.. . !

deti. účasť .ie povolená len č l enom spol-očnosti. Kultovné spo ločnosti bývajú veľmi mocné a vplyvné. Ich verejné vystúpenia sú s,poločenskou uda lo sťou, kto.rá priťahuj e aj ľud! z mesta. Tieto kultovné vystúpenia ma:iú
cha.rakter hudobnej a ta nečne j drámy. Cieľom je uvie·sť na scénu vieru v prírod né sily, v moc predk·ov,
rituálne o bety a zmierovania sa s vyššími silami.
odľa Aristotela mala dráma za cie ľ duševnú oč-i s tu .
Tento výklad sa zhoduje s tým, čo hovori o afrických ľudových slávnostia-ch prof. Lambo z laqoske:i
univerzity: sú t o v-ra; udalosti, ktoré majú hlboký terapeutický účinok. Prof. Lambo je psychiatrom. Jeh o
výroky sú opodstatnené. Diskut abilne jšie j e, či spomínané slávnosti pomáhajú aj k nast o leniu harmónie medzi obcou a vyššími prirodnými s·ilami.

zrejmo sťo u

Pok iaľ som bádaním zistila, zmienenú Hummelovu
sonátu posledný raz pr·edvie-dol Busonl koncom minulé ho storočia . Dnes ju hrám zrejme iba j a. Predvied la
som ju na Ju!Uardove.i škole ! na ďalších koncertoch
v USA a vlani v marci i vo Viedni. Od jednej sv-o jej
žiačky som získala adresu pro f. Macudzinsk ého v Bratislave. Oznámila som mu, ž.e sa zaoberám prácou
o Hummelo·vi a že Hummelovu sonát u predved iem vo
Viedn i. Dosta la som pozvanie od vaše j Vysokej školy

P

***
v období reformácie išlo európskym umelcom o to, a by
do obra d-ov vložili viac spevu. V Af-rike spev nestačí. ·soho~lužby sekty Serafínov a ·cherubínov vyjadrujú
prirodz·enú túžbu Afrič anov po tanc i. Zúčast nili sme sa
takýchto obradov. Kňaz a ver iaci tancovali a spievali,
ba i káz·eň bo la úryvkov-itá - v prestávkach medzi
spev·om, pr i čom tanec pokračoval. Ako to v africkej
h udbe býva, striedal sa spev skupín a jednotlivých
sólistov. Prít omní boli v bielych d lhých sutaná~h a
spieva li s neobyč a invm zani•e tením.

***
K aždá oblasť má svoje charakteri; ti cké hudobné
zvláštnost i. Tanec si často vyžaduje atlet ickú prípravu. Ak tancuje náč e lník obce , je t o súč a sne ,previ'erka jeho fyzickej zdatnos t i. Nie je to tak dávno, čo sa
stával-o, že ak neobstál, strat il nielen n áče ln! cky titu l ale aj hlavu. Niekedy je ťai ko p orozumieť plpé!TlU vý- .
znamu tanečných pohybov. Veľa z nich je odpozorovaných zo života l'udí a zvrer at, iné nadväzuje na myto ló!jiu. Detj sa učia od útle j m ladost i chápať jednotlivé
symboly a rozumej ú i m aj bez slovného vysvetlenia."
exi~tuje niekoľko nahrávok tradične j hudby západnej
Af·riky. Nie .ie !ch však veľa. Zvlášť obľúbená je
hudba z Kon!ja - naproti tomu hudba južne; Niqérie
je v oripinálnej podobe málo známa. V m inulých storočiach išli hlavné prúdy vystahovalcov z Afr iky do
Západnej Indie, Brazílie a USA práve z Nipér ie. A tam
hudb a pôv.odných presídlenc·o v ži je naď alej - pravda
v pozmenene j for me . Iste to spôsobili a .i nové hudobné
nástroje, s ktorými sa t íto ľud ia st ret l'i.

***

Snímka : F. DEHNER .
m~zických umení prď 1prfležitosti mo.ie.f návštevy ''vo

B raťisla ve seminár na h ummelo vskú
sa to,' a navyše som · sf>omina·nú ~ 
natu nahrala pr.e slovenskú televíziu. N~vi em, " čl- :to1
bola náhoda, ale túto snímku .vysielali ' práve t et•aS: . v~ ča~
s·e mojej druhe i návštevy a dokonca v ' deň môjh~ k<l!hcertu . v Nit re.
·
· ·· ·· '
·
··

VIedni

v

. '·::

·-:·

A vaša tohtoročná návšteva Bratislavy?

· ; -'

Môj vl aňajší koncert vo Viedni bol viac než úspešn~.
takže som získala pozvanie i pre tento rok. Vystúpim
ta_;n zač·iatkom marca · hneď po Brat islave.· ,Na. vaše j
VSMU uskut oonfm s~minár o' Scarlattim a o ~Ú~as ne.i
americke j klavtr.nej tvorbe. Slovkoncert mi .t iež zaistil
už spomínané vere jné vyst úpenie v Nitre, ktor á · sa
mi v-eľmi páčHa. Bolo tam veľmi srdečné pros tredie,
výborná návštevno sť, asi 300 osôb ·.:... prost e pre umeléa
tie najvhodne jšie podmiel\i<y,
·

~

R-eakcia Afrič anov na našu hudbu j e zmiešaná. Ťa žko
im j e po chop i ť ako sa pohybov·ať do taktp na rytmus naše j hudby, nehovoriac už o chá,panl tzv. vážnej
hudby. Do podobnej sit uácie sa dostáva aj africký básnik, ktorý sa sna ží vyjad riť ľudové myšlienky v ofi ~iá l nom an9li ckom jazyku. Ten to š tátny jazyk má úzky
mventár pros tr iedkov, ktoré sotva ved ia vystihnúť ľu
dový rytmus. Aj vnútorná r·eč - t . j , myslenie - je
viazaná na istý rytmus, melódiu a hudbu. Trad ič n á
africká hudba má svoje zvláštnost i, ktoré ovp l yvňu .iú
túto vnútornú reč.
le európska klasická hudba nie je zj·a vne ne·ob ľúbe ná. Hrajú ju, no širokému publiku vie poved·ať
neveľa. Domáci umelci ma ;jú isté ťaž ko st i s reprodukpo stránke výrazove .i, mene j UŽ t echnickej. Sú
ciou
toti~ zručnými umelcami a ľahko sa uč ia. Pochopiť
eUJ'OPSiku hudbu nie :ie však pre nich ľahké. Je to s ni mi asi tak, ako s nami: a j nám sa pá č i africká hudba.
al·e nevieme ju reprod uko v ať. A tak po istom čase pobyt u v Afrike sa Európan-ovi zacn ie po naše; hudbe ,
ktorá tvorí sú č asť naše; osobnosti.
JUHAJ VÁMOŠ

rea l izovať

t~mu. Uskutočn i lo

Akým smerom sa uberá vaša hlavná
dobnove<léckým či umeleck ým?

A

MIROSL AV ŠULC

***

'Umen ie

v Afrike slúži aj r ekreácii, hudba povzbudz uje k tancu, ktorý je jednou z hlavných forie m telesnej výchovy. Prakticky v každej obci je hudobný
tanečný a spevácky "súbor". Ich cieľ je však väčš inou
kultovný. Striedanie ročných obdob! - hlavne obdobie ·
sucha a dažďov, na · ne n ad väzujúce saden ie plodin a
zber úrody, medzi tieto veľké m e dzníky umiestnené
hlavné udalosti v živote vidi·ecanov (narod·enie "dieťaťa, "'
sobáš, smrť, a pod.) - tvoria náplň kultových osláv.
Deti takto dostávajú nenásilne hudobnú a tanečnú výchovu od prvých rokov života. J edným z hlavných probl émov, kt-oré ťa ži li nášho ho st i teľa v Bodagri - miestneho .,obu" - t . j . k·rá ľ a - bolo, ako zla diť túto nespút~ nú ľormu výchovy so školskou dochádzkou.
čísle absolventslcého večera Konzervatória v Bt:atislave (bal et né oddelenie ) vystúpili ab -

V úvodnom

*"'*
slávnosti poriadajú kultovné
Najvýznamnejšie
nosti, ktoré vylučujil z osl'v časť obce -

spo l o č

ženy a

hu~

Som vedúcou klavírneho oddelenia na hud·obnom (')db·ore Iowa State University v Ames. Mám 18 ~ia·kov.
Po.p.ri peda j:Joqicke.1 činnost i aj koncerťu jem - recitály,
koncerty s orchestrom - a venuoiem fi•a, či musím, pr etože to mám v pracovnej náplni, a j komornej hudbe.
NapL'íklad v m inulom rok u som trik rát predvied la Beet hovenov 4. klavírny konc•ert a nie koľkokrát i Mozartov
c mol koncert s Hummelovou kadenciou.
'

l
.

činnosť

solventky v Chopiniáde spolu so žiakmi K onzerva·
tória a sólistom SND Zoltánom Na gyom.

Sním ka:

čSTK

