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Nové slovo Otvorený list bás
nika Andreja Plávku riadite
tom Slovenského r ozhlasu a te
levízie o hudobnej str ánke ne
hudobných relácií. Na prvý po· 
htad vec nevinná, ktorú už 
azda mnohí ani nezaregist rova· 
li, pretože sa stala takým ste
r eotypom, že pre mnohých pat
rí k veci a ináč si už asi naše 
nehudobné · vysielanie nevedia 

Kolotoč 
ani predstavi!. A t u, hľa, slo· 
vo b4snika udiera na správnu, 
hoc citlivú a zároveií zložitú 
strunu vysielacieho mechaniz
mu. Nie je to nový problém. 
Má svoj e hlboké korene v nad
vláde zložiek, ktor é sa pasovali 
na rozhodujúce sily v určovaní 

vkusu más, v stimulovaní pro
'filu tej časti televízneho a roz
hlasového vysielania, pre kto
rú nemajú profes. oprávnente . 

rých veciach, najmä detailoch. 
mýli alebo nie. V princípe má 
však sväto -svätú pravdu. A tá
t o pravda je v prípade r ozhla
su mnohokrát potvrdená. Pláv
kovo t vrdenie fe pravdou od 
neslávnych čias súdruha B .• 
kedy pracovníci hudobnéT~o vy
sielania museli na jeho pokyn 
z ranných hudieb vyhadzovat 
falc klasiku, tak piesne S lit ra 
a Suchého, je to pravda O(lvte-: 

Snimka: K. Vyskoi!il 

Teda pracovníci televízie a 
rozhlasu opäť majú na stole 
problém ranného a i ného vysie
lania, kde sa hudbou manipulu· 
je svojvoľne, nezodpovedne, 
alebo tzv. módne. Nazdávame 
sa, že nie je podstatné skú
mat, do akej miery ma básnik 
Plcivka pravdu, či sa v niekto"' 

dy, čo z ranného vysielania sa 
stal politický problém. v rámci 
ktorého vyslelat napr. Solvej -· 
ginu pieseň je hriechom pácha
ným na robotníckej triede~ Rá
no v rozhlase musí byt rezké, 
či chceš alebo n ie, musí t i ner· 
vy otupit, aby si nevnímal sta· 
rosti dňa. A medzi slovom, po~ 
kiaľ to nie je dráma, musí byt 
opäť r ytmus. Ten istý hit po
čuješ jak v Dobrom ráne, tak 
na Modrej vlne či v hociktorej 
1Ludobnej relácii. St iera sa vý· 
znam a funkcia vyhranených 
hudobno-zábavných relácií a 
stáva sa z nich prefabrlkát 
vhodný pre každý čas a každú 
priležitost. Vážna, či orches-· 
trálna hudba si počká na dni 
trúchlivé, smútočné. 

Plavkov Otiiorený list Je však 
aj lekciou hu~obtlíkom, ktor í sa 
ešte stále nevedia prebral z le-; 
targie a je im jedno čo sa vy-; 
siela, pokiat sa aj ich skladby 
vysielajú. No o to l!ážnejšie a 
pádnejšie Plávkou protest za ., 
znieva tým, že má občim~ske, 

nie odbornícke zázemie. Opäť. 

ďalši výrazný dokument proti 
známemu argumentovaniu, na·· 
priek všetkým výskumom, že 
drviva väčšina chce zábavnú 
hudbu (lenže pod tento pojem 
sa čoraz viac rozumie iba jed-; 
na funkcia). Plávkou . výskum, 
hoc pre jeho argumenty vhod·· 
ny, je však rovnako zanedba-' 
teľný ako rozhlasové výskumy. 
Nikdy nemožno dokonale po-· 
znat verejnú mienku a najmii 
v rozhlase a t elevízii. Obe in 
štitúcie by mal i dávať možnosť 

k dostatočnému vyžitiu sa vo 
všetkých žánroch na najvyššej 
umeleckej' úrovni. A čo je hlav
né, o tom, či sa predpoludním 
má vysielať populárna hudba 
alebo nie, z opier, či ~ldgre, či 

sa má v televízii vysielať Mon 
teverdi~ a či Barták, či celcí 
opera alebo zmrzačený f.'idélio, 
už by nemali rozhodovať ľudia 
Te poscídeiziH hodnôt nespôso-· 
bílí. Bohatší výber druhov pro., 
gramov, špecializovanejších re-' 
lácií, vytríbenejši vkus reži sé-· 
r ov, dramaturgov a . t vorcov 
štruktúr, zvýšené finančné ná.., 
klady (oprávnené!) na tvorbu 
hudobného programu, ktorý 
tvorí väčšinu vysielania, toto 
všetko dohromady by dokázalo 

u o n 
-život 
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Hudobná 
výchova 
pred 
reformou? 

Ostrava sa v dňoch 10.-12. apríla 
1969 stala Mekkou čs. hudobných peda· 
gógov, a to podujatím, ktoré u_ nás ne
má obdoby. ústredné výbory Ceskoslo· 
venskej a Slovenskej spoločnosti pre 
hudobnú výchovu zvolali sem štyri (z 
úsporných dôvodov) významné, na seba 
nadväzujúC·e a doplňujúce sa zasadania: 
odbornú konfet·enciu, zjazd CSSHV a 
valné zhromaždenia federalizovaných ná
roll . spoločnosti, na ktorých sa zúčastnilo 
vyše 500 hudobných pedagógov a 200 
mladých int erprétov-spevákov a inštru
mentalistov. Osnova hlavného programu 
poskytovala však priestor k ďalším pa
r alelným podujat iam organicky súvisia
cimi s hlavným zameraním .. ostrav
ských hudobnovýchovných dní", najmä 
k výstavkám, propagačným produkcíám 
a partnerským stretnutiam. Výrobný 
podnik Hudebni nástroje . usporiadal 
per fektne inštalovanú výstavu moder
ného detského inštrumentára,' s ·možnos
ťami neobmedzeného vyskúsania a pre
da ja. Zau jímavý protipól·· jej vytvorila 
výstavka hudobných pedagógov-konič
károv, ktoi·t v snahe zmierniť' nedosta
tok hudobno-pedagogických učebných 
pomôcok, detských hudobných inštru
mentov a učiaci ch s trojov vymysleli a 
vyhotovili prototypy mnohých účelových 
zvukových a tónových zdrojov a zaria
dení. Vo väčš ine z nich autori uplat
nili poz.oruhodné tvorivé nápady a tech
nické riešenia, takže neVyvolali iba 
opodstatnený obdiv u laikov, ale aj váž-

.).' . .. 
ny záujem výrobných závodov. Uveď · 
me aspoň úspech odb. asistenta pre
šovskej PF prom. ped. Emila Michla a 
okrem učlaceho stroja pre hudobnú teó
riu aj jeho prototyp jednoručného mi
niharmónia. Do sériovej výroby ho za
vádza závod Hudebnl nástroje v Horo
viciach. Trocha v tieni týchto efektných 
nástrojových a pomôckových expozícií 
zostali výstavky produkcie Supraphonu, 
Pantonu, SPN Praha, SHF Bratislava. 
ČHF Praha a ďalšie. ,Tieto expozície boli 
otvorené ·10. aprila a všetky spolu vy
tvárali špecifickú atmosféru hudobno· 
pedagogickej profesie, tvorlli vzrušu
júci rámec ve~kého ostravského snemo
vania pracovnikov z · oblasti výchovy 
hudby. 

Ozrejmeniu širšlch súvi,sľostl podmie
ňujúcich hudobno-pedagogický proces a 
konfrontáclf nových koncepcii s pre
trváväjúcôu praxou bola venovaná celo
denná odborná' konferen.cia (11. aprfla). 
Od významných osoonostt odznela na 
nej sérlä pôvodných prlspevkov. K pr
vému okruhu problémov : oo li zamerané 
témy o clefoch estetickej výchovy 
(PhDr. V. Júva, CSc.). o aktuálnosti 
estetickej výchovy (doc. PhDr. J. Uždil), 
o antropologických problémoch umelec
kej výchovy (PhDr. J. Cigánet<, CSc.), 
o hudobnej výchove včera, dnes a zaj
tra (prof. E. A: Cykler - USA)·. Kon
frontácii nových pedagogických projek
tov s jestvujťlcim s tävóm výchovnej ä 
vyučovacej praxe sa v svojich prispev
koch venoväll doc. PhDr. Miroslav Cipro 
(VÚP Praha), Jan Budik (VÚP). Tibor 
Sedlický (PF .Ban.' Bystrica), Eva Miille
rovä (MŠ Praha) . Odbornými referátmi. 
výstavkami a umelecKými produkciami 
(každý poldeň jei:lnä) nastolené otázky 
doznievali vô večernej voľnej tribúne 
účastnikov konferencie. Zámer - orien 
tovať účastnikov mi hl.'adanie ä sledo
vanie š íršfch súvislostť a podmienok, v 
ktorých sa hudobnovýchovný proces 
usku točňuje - sa vydaril. Tým sa záro
veň podarilo preklenúť už d esaťroči a 
často nevhodným spôsobom nastolované 
otázky okolo .,metodikárčenia", nedostä
točného personálneho a mater iálneho 
vy];lavenia šl591. · · 

Dôle:iité jednania celoštátneho zjazdu 
československej Si.!o lo čnosti pre hudob
nú výchovu a schôdze valných zhr()
tnaždenl národných spoločnosti sa ko· 
nalí v tt·eti det1 (12, apt'lla) . účastníci 
~ jazdov sí uvedomoval! dosah nastá
vajúcich štrukturálnych a obsahových 
w 1ien a spoločne s .funkc ionármi sa prl
.:!inili o dôstojný a pritom demokratický 
~riebeh. Zjazd ČSSHV sa skončil prija
tím štatútu a zjazdového prehlásenia 
a v zápäti sa rozde{il na rokovania v 
dvoch národných plénach, ktoré okrem 
toho, že prijali nové stanovy, organi
lačný poriadok a zvolili. nové vedenie, 
; r ija!i aj nový program úloh národných 
spoločností. 

Novoprijaté dokument y a pr?.gr~an~ 
SSHV primerane vyjadrujú orgamzacnu 
a odbomú náväznosť na Zväz sloven
ských skladateľov. Hudobno-pedagogic
ká problematika patri už desaťročie vo 
ZSS Ir pillčlvým a po riešeni volajúcim 
otázkam. Samotný ZSS sa jej z viace
rých prlčln nemohol pätrlčne kvalifiko
vane ujať, a preto privítal už vytvorenie 
odbornej komisie pre hudobnú _výchovu 
pri úHV SA V a výrazným spôsobom sa 
zasadll aj o vzniK československej a 
Slovenskej spoločnosti pre hudobnú vý
chovu. Tým, že ZSS zveruje riešenie 
špecifických otázok výchovy . hudbou 
Spoiočností, ešte viac . podčiarkuje ;jej 
význam ako kvalifikovanej odbornej 
spoločností a zároveň o'dbremeňuje svo
je orgány o riešenie problematiky na 
tomto zložitom úseku. Slovenská spo
ločnosť pre hudobnú výchovu sa nechce 
stať iba akous i stavovskou organizáciou 
hudobných pedagógov (nehodlá byť 
Zväzom hudobných pedagógov) a nemô
že sa stať ani vei:leckou spoločnosťou 
s poslanlm riešiť iba vyčlenený okruh 
teoret ických problémov ·(ako mnohé ve
decké spoločnosti v SAV) , ale chce usi
lovať o to, aby sa profilôvála ako funkč
ne mnohostranne disponovanä a kvalifi
kovaná odborná organizácia .Pt'e riešenie 
teoretických ot ázok (projekty, koncep
cie) i pre neustále skvafitňovanie a zdo
konaľovanie hudobno-pedagogickej pra
xe. Teda aj .,učená spoločnosť" (takej 
povahy je prác.11 v oQb.oroý,ch komi-
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·mnohé· problémy vyriešit. A ak 
aj nie, tak ich aspoň postaviť. 
do t-aicého zorného uhla, v kf'o. , 
rvm sa možno oprieť o vedecké 
poznatky. Zatiať t omu tak ešte 
stále nie je. 

Plávkov 1tlas iste m~zosi'ane 

nepovšim~tutý. časopisu Nové 
slovo dôjde "'fundovana" a 
"objektívna" odpoveď. Všetko 
sa .vysvetlí, obháji, zdôvodrlí a 
~iv~t pôjde ďalej. Bratislavskí 
discjockejovia buéla opäf bojo-< 
vat o priazeň svojich imaginár ..., 
nych priaznivcov a ctiteľov. čo 
tam po básnikovi, ktor ý už asi 
nikdy rtepochopí, že nevediet 
spievat', to je clnes vlastne 
0 110 •• • 

siách ), aj tvorivo pôsobläca ärmMa: 
.,nádent,y<::h robotnilwv" učiteľov 
hudby. A zárovei'l - žiadna strohá 
štruktúra, žiadne oficiálne metódy, žiad
ne mechanické preberanie hoci aj t ých 
naj lepších a najsvetovejších spôsobov 
a koncepcii, ale otVOl'ená oblasť pre 
tvorivé myslenie, polemiky, konfrontá
cie, áno i pre koničkár~mie. A čo z t oho 
vyplýva ďalej? Ze nie školská, ale mimo
školská oblasť výchovy hudbou sa sta
ne ostro sledovaným pracovným poľom 
činnosti orgánov i väčšiny odborných 
komisii Spoločnosti. Zdá sa, že v škol
skej hudobnej výchove sa podmienkY, 
optimalizuj(!. Tam pôsobia aj niektoré 
orgány a inštitúcie zodpovedné za mo
dernizáciu a progres. Omnoho nepriaz
nivejšie, tŕeba priznať, že aj zložitej"' 
šia, je situlicia v · celej širokej mimo
školskej oblasti . SSHV si preto bude 
nárokovať účasť na t vorbe edičnej po
litiky, na dramaturgii a poriadaní vý-· 
cltovných koncertov a podujatí hudobnej 
mládeže, na primeranejšom zastúpení 
hudobnovýchovných produkcií v mastivo 
komunikačných prostri.edkach, na hu
dobnej osvete v kluboch kultúry a v do
moch osvety, na koncepcii a vývoji 
detského hudobného inštrumentára a 
hudobných nástrojov vôbec atď., atď. 
Okrem takto bohato integrovanej čin
nosti v hudobno-kultúrnom domácom 
zivote chce Spoločnosť rozvíjať užitoč
né a samostatné styky so zahraničnými 
spoločnosťami, inštitúciami a odborník
mf. Veľký význam bude prikladať prn
gramovaniu 'dobrýcb výsledkov sloven
skej h~dobnej pedagogiky a tiež tomu, 
aby našu hudobnopedagogickú obec re 
prezentovali v zahraničí vždy len naj 
lepši odborníci. 

O všetkých tých to predsavzatiach roz
hodnú dve veci - iniciatíva a odbornosť 
funkcionárov i čl enov (SSl-IV má teraz 
v 6 odbočkách do 550 členov) a pri
merané materiálne prostriedky. Zaželaj
me SSHV a jej novým orgánom s pred
sedom Spoločnosti PhDr. Viliamom Fe 
dorom, CSc. ve ľa úspe chov a z nich 
prameniacich dobrých výsledkov v ďal
šej práci. 
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Nedávno ma v televíznom spravodajstve 
:ra•t jala fedna vec: z mesta D~čín sa vy
bralo početnými autobusmi 2000 (slovom 
avetls!o 1 občanov tohto mesta na ntlv§tevu 
Národného divadla v Prahe. Na prvý po
hl'ad b!l na tejto veci nebolo nič zvlá§tne, 
ale si nedomyslíme celkový súčasný stav 
s návštevnosťou opery a divadiel vôbec a 
najmä márne .~nahy, pok!tsy a finty propa
oačných pracGvníkov divadiel, ktor é zväč
ša. česf výnimkám, vychódzajú naprázdno. 
A tu zrazu dvetisíc d~čínskych občanov 
prichádza do pražského Národného divadla, 
aby zhliadlo Smetanove a Dvofákove oper
né diela. Prichádzajtí však aj s darovacou 
listinou s nezanedbateľnou finančnou čiast
kou. Všetko by bolo vlastne v poriadku 
a 11ič ,ma nevzrušovala pri sledovaní tele
vízneho šotu, až mnou priamo zatr iasla 
záverečná správa. Tento naozaj a v pra
vom slova zmysle k u l t ú r n y z á ja z d 
zorganizovali Mestský výbor strqny a Mest-

\ ský národný výbor! Neviem, ale som sl 
t akmer istý, že je to príklad ojedinelý a 
iste príkladný. A tak sl človek začne spo· 
mínať na všetky tie schôdze, porady, učené 
r eferáty a k oreferáty o návštevnosti, o &O• 
cwloglckých prieskumoch a pod. Nie, tte• 
podceňctjem ich, lež skôr si mysllm, že 
niekde niečo precetiujeme a inde zase nie· 
čo podcerfujeme. Tu myslím neobstojí ani 
známa námietka o trad!cti, pretože toto 
nie je tradícia (podra mňa je to vec vzfa
llu) a ak aj je, tak z neba nespadla. Nie
kto ju c 1t c e l založit, niekto mal z á u j e m 
na tom, aby sa táto tradfcia pestovala, udr· 

'lla"uäta 11 'ii lé Hó ?ste e 1i c '!, 'ŕl6y "'"' 
zanikla. Takzvané kultúrne :Qjazdv ROH na 
stripHzové programy nemali žiadnu tra· 
díciu, a predsa sú. Preto, lebo Ich niekto 
chce! A prečo }Jy sa u nds akurát do o pe- · 
ry malí robit zájazdy. . • Nemysliteľné 
v!ak je, aby takýto zájazd zorganizovali 
organízckie ako práve v DMlne. Ak sí dnes 
v~etcl svorne žalujeme na nezáujem hlav
ného mesta alebo aj iných slovenských 
miest o kultúru, nesťažujme sl na nikoho 
a nič. Iba sami na seba. Lebo aj naše mes
to má tradíciu, aj rozumných ľudí. Nemá 
však kormidelníkov, ktorých by kultúry
chtivé masy mohli nasledovať. A ak som 
začal návUevou pražského Národného di
vadla, ním chcem aj skončiť. Vybudoval ho 
naozaj český národ zo svojich peňazí. 
A azda preto sí ho aj cti. My sme našu 
SC'hátralú budovu vlastne zdedili. U nás 
ešte nikto nemusel dar zo svojho tta di
vadlo. Mali sme už zbierky všelijaké a nič 
z nich. Divadlo - a k tomu Národné -
nám chátra. V tej podobe, ako sme ho ešte 
začiatkom apríla videli, tt, ktqri v ňom . 
ešte naposledy boli (a nie je Ich málo), ho 
už také ani nespoznajcí. A tak pri jednom 
ďal§om televíznom šo te, ale už z ·Bratisla
vy, zdalo sa mi žobranie našich umelcov 
o náv.Hevu bolestné. Preto optit' dc~farn, po 
koľkýže už raz(!), že keď po dvoch rokoch 
bude naše Slovenské národné divadlo zno
vu vzkriesené, že sa nájde aspoň jeden po
dobný výbor na Slovensku, kt oní ho .~pon
tánne •. ~rdečne n clprimne uvíta v našom 
živote. 

e Na košické Konzerva
tórium zavftal dňa 17. aprlla 
1969 národný umelec prof. 
Alexander Moyzes, pr~dse
da Zväzu slovenských skla
dateľov a srdečne sl pobe· 
sedoval s profesormi a žiak
ml školy. Žiaci sa zauj!mall 
o vzťah národného umelca 
k východnému Slovensku, o 

jeho tvorbu v mladosti l v 
súčasnost!, o jeho názory 
na hudobný život dneška. 
Profesori boli zvedav! na 
mo.žnostl a formy štúgia na 
Vysokej škole múzických 
umeni v Bratislave, na kto
rej - ako sa od prot. Moy
zesa dozvedeli - sa otvára 
od budúceho šk. roku nový 

odbor štúdia hudobnej teó
rie. e Baletný súbor Štátne
ho divadla v Brne odišiel 
v polovici apr!la na mesač
ný zájazd do Španie lska. 
Navštivi Barcelónu, Zarago
zu, Puertolanno a Cordobu. 
Na prograr.1e je Čajkovské
ho Labutie ja)!:ero, Stravin
ského Petruška, Križkova 

MARIAN VANEK: 

Hudobné 
vynálezy 
storočia. 

III. Dvojslá~ik 
Ako s l ul! teraz nevieme predstavit symfonický or

chester bez dirigenta, takisto sl nevieme predstaviť 
strunové nástroje v tomto orchestri bez dvojsláčlkov. 
I ked je dvojsláčlk pomerne nový vynález, ktorý sa 
Iba nedávno objavu na hudobnom nebi a zažiaril ako 
kométa prvej velkosti, pomaly ale Iste preniká do väet• 
kých popredných svetových symfonických orchestrov. 
Ako prvá sa odhodlala poul!lf dvojsláčllw Bostonská 
filharmónia. Tento prekopnfcky čln mal za následok, 
že z doteraz priemerného orchestra sa stalo jedno 
z najslávnej!ifob hudobných telles na sveťe. Dúfam, že 
mOj dvojsláčlk sl čoskoro välmne l vedenie Slovan· 
skej fllharmOrtle a l týmto sa bude snažiť zvýllf svoj 
umelecký rast. (Darmo, človek nikdy nle je doma pro• 
rokom,) 
Dvojsláčlk sa skladá z dvoch slákov (a, b) upro• 

stred predelených drevenou paličkou (n7) . Výhody to
hoto vynálezu st\ tak zrejmé, že vysvetiovanie je zby· 
točným nosentm dreva do lesa. Ale najmä pre tých, \<t:J· 
rf ešte pochybuj\1, by som rád ZOf)akoval: s dvojsláčl• 
kom mOžeme hrať na dvoch stranách, nemuslme hiadat 
počas kocertu náhradný sláčik, tba obrátime dvojsláčlk 
a pokojne hráme dalej. s dvojsl4člkom mOž!!me hrať 
naraz na dvoch husliach (pripadne Iných strunových 
nástrojoch). Samozrejme, táto hra je ve,Iml ttáročná, 
takýmto Sl'Jôsobom mo~u hrať Iba U najlepš! a naj~ 
zohratejš! huslisti. (Napriklad Olstrachovcl). Hra spo• 
čfva v tom, že druhý husllsta drZI husle strunami dolu 
a prv? druž! husle klasickým Si'Osobom a ťahá dvoj· 
sláčik, pomocou ktorého vyludzuje čarokrásne melódie. 

Dvojsláčlk do každého symfonického orchestral 

Balada o námoi"nlkovi, Vas:
kova Šťastná sedma, Buko
vého Hirošima a Straussov 
Ples kadetov. e Hans Swarovsky, sve
toznámy dirigent hosťoval 
30. apr!la t. r. v Janáčko
vom divadle, kde dirigoval 
Wagnerovho Bludného Ho
lanďana. e Poslednými premiéra
mi operného súboru Štátne-

• .:.. ... - bo .... gJy,~dtA . ..,v .. B.m.e . bude v 
. .máj! , óbň~vená ·'· iňšcenácla 

Ďvorákovho Jakoblna · a v 
j~nl ' Hone"'gge1rova Johanka 
z Arcu na hranic i spolu so 
SchOnbergovým Očakáva
ním. 

e Spevohra Štátnaho di
vadla v Brne chystá ďalšiu 
premiéru -v novom divadle. 
Vybrala si Frlmlovu Rose 
Mary, ktorú bude lnsc'eno
vať v spolupráci s r ežisé
rom R. Kulhänkom a cho~ 
reografom zas!. vmelcom L. 
O~ounom ako veľkú ba.let
ml revue·. 

e Operné súbory ostrav
ského, olomouckého a bra
t islav&kéhó divadla · budú na 
jeseň hosťovať v novej bu
dove Štátneho divadla v Br
ne. Uvedú Grécke pašie B. 
Martinu, Verdiho Nabucca. 
Belliniho · Normu a iné. e V rámci Hudobnej jari 
Mikul!Ua Schneidra Trnav
ského vyst\lpl 10. V. v tr
navskom divadle Státna fil
harmónia Clu.l z Rumunska. 
V piatok 16. mája s! vypo
čujú trnavskf poslucháči 
Barokový s\lbor Adolfa 
Scherbauma z NSR. Na 
programe s\1 diela A. Vi
valdiho, G. Torelllho, A. 
Scar lattlho ako aj ďalšieh 
skl adateľov. 
e V Stredoslovenskom 

kraji pokračuje Hudobná 
jar pracujúcich. Dňa 13. 
mája ju v BanskeJ Bystric;;.! 
ukonči klavfrny recitál !!. 
Marc!ngera, 16. mája bude 
v Zll!ne organový koncert 
Dr. F. Klindu~ 28. mája vy
stllpl v Ružomberku juho
slovanský barytonista Am
broz Kukulievlč, Bratislav
skt komornt sól!stl llčinkujú 

vo Zvo!ene 27. má.iä a Mar• 
tin zakľúči Hudobm1 jar vo• 
kálnym koncertom. e Dňa 23. aprlla bola v 
pražskom Tylovom divadle 
v réžii Hanuša Thelna pre• 
miéra opery Oberon od Čt!S• 
kého autora Pavla Vranie
kého. Dielo bolo naštudo
vané s členmi opery Ná
rodného divadla a s poslu· 
cháčmi pražského konzer
vatória. Oberon Pavla Vra
nického predchádza rovno
mennú operu Webera o 36 
rokov a Mozartovu Carov
nú flautu (s ktorej libre
tom má mnohé prlbuznos
tf) o dva roky. e v rézii Jána Silana 
uviedla spevohra Divadla 
JonAša Záborského v Pre
šove operetu Imre Kálmána 
Grófka Marica. Na prlprave 
inscenácie sa zúčastnili: d!
rlneÍlt Vladimir Danek, 
choľeograľ Juraj Colombo, 
Ing. arch. R. Riachovský, a. h. 
navrho l s cénu a Vlasta He
gerová, tiež ako hosť, pri
pravila návrhy kostýmov. V 
t itulnej postave alternujú 
El iška Nováková a Anna 
Starostová. Premiéra Gróf
k,y ~1arice bola 25. aprlla. e V poslednom kole Ce
ny českoslov~nskej hudob· 
nej kritiky, ktoré bolo ne
dávno v Prahe, bola udelené 
Cena kritiky za rok 1969. Za 
slovenskú skladbu dostalo 
cenu dielo Ilju Zel jenku 
Zakllnadlá, za českú s klad
bu Cvičenf pro Gydll od 
skl "rl ate ľa Jana Kapra. 

• Dňa 7. mája t. r. sa 
začlna hudobný festival 
star.še.i l súčasnej hudby v 
Zarm~be. Na rozdiel od do
t et·a.išej koncepcie festivalu, 
ktorá s a sústreďovala na 
najnovšiu hudbu, bude toh
to roku na fes tivale aj nie
kol'ko koncertov zo stareJ 
juhoslovanskej hudby. P ro
qram festivafu je neobyčaj
ne bohatý, od ortodoxnej 
etiópskej hudby, cez elek
tronickú hudbu až po 
Stockhausena. Na festivale 
vys túpia prominentné ln
temretačné t elesá súčas 
ne i hudby. 

e Festival súčasnej hud
b~ v Hamburgu, ktorý po
ľiRrl::~ Int ~rnationa l e Gesell
s chaft fút· neue Musik sa 
k nn ~ 20.-~7. j úna t. t·.' 

• Polka a valčík 1969 
to je názov súťaže, ktorll 
vypísal v týchto dňoch Čsl. 
ro7.hlas, Sup rapho n a Kraj
s ké osvetové stredisko v 
Bratislave. Táto anonymná 
súťaž dáva možnosti t extá
rom i skl adateľom. Zaslané 
skladby odznejú do konca 
tohto roku na verejnom 
koncerte. Súťaž je finanč
ne dotovaná a súbežne s 
ňou je vypísaná podobná 
akcia pre spevákov toho 
Istého žánru. Podrobné in
form>l.c!e d~ záu jemcom Cs!. 
ro- "I AS v Bratislave. e Po prvý raz bola Ru
munská štátna filharmónia' 
na koncertnom turné po 
NemeckeJ spolkove,j repub
like. Premiéra bola v Bon
ne, od tla l' prešiel ot·ches
tet· dvanástim! mestami i 
posledný koncert sa konal 
v Bad Godesberg zä prí
tomnosti diplomatického 
zbn,.u. 

e SÓvletst<y _režisér Mii~!{ 
Donskoj pripravu je v So
~ietskom zv~ze veľký film 
o živote fi kariére speváka· 
F.in<lo t·a ~a ľaplnä. e V mexickýcli k\1pe
roch Acaputco za!Úiziilt 
Predvedenie hipple-muslca
lu !JHair" (Vlasy), ako .. ne
mravné ä neslušné". Večer 
PrP.dtvm málo predst avenie 
vel'k:V úspecn u dlvákciv. 
Pätnástich hercov - ame
rických štätnych občanov 
- vyzvali. AbY onustlll krä
.lln" ňo 24 ho.dín. 

• Podl'li slávneho romá
ntl Theodora Dre!sera· 
.. ,Americká traQédia". zfož!l 
lltev~k:V_ ~;~l ailatPI' _VItautas 
T<lova rovnomenm1 operu. 

ILJA HURNti<: t Myš ' "Kto sl ty?" Zastavila sa, struny doznievali a ona 

Bola noc. Komponoval som. V rohu 
s tá la basa. , 

Zrazu .~a basa ozvala. Zrejme k!a· 
manle sluchu. 

Nie, struniJ sa ozvazt znow a v ba· 
se to ! r amotalo. N~:~zrel som otvormi 
clavnatra. Behala tam my§. 

.,Kde!e som?," povedala. 
"V takej debne plnej hudby. V pas· 

ci." · · 

l 

"Niečo podobné. My~ v pasci hud-
1/y." 

.. A /Jo v nej roP1fš?" 
"To ist6. BehcJm a vylť~dzujem zvu• 

ky." 
.. Robi! to rdd?" 
.. Nič imf mi nezostdva - ako tebe.'' 
Myl 8a rozbehla. "To je hrozné," 

pískala, "akg tesng s!JfJt! Sotva sa roz
behnem, narazlm hlavou na j eho me
dze.'' 

.,Tak t o st rmzelec.'' povedal som 
ccznanllvo, "tí Tto vorla to isté.'' 

načúvala: "Je to krásne, však?" 
"A čo?" 
"čo tu hrajú. Krdsne, však?" 
"Prečo to chceš vedieť?" 
"Ty, zavolaj sem , iné myši.'' 
" Aha! A prečo?" 
"Aby ma počuli. A aby, ak tu zahy • 

niem, povedali, aká to bola veľká my§." 
" Tak ty bažíš po sldve? Von! Nie 

sl hodná tejto vznešenej pasce! Odsu· 
clzujem ťa 11a ptt .~tot·tt sl ofiOdiJ." Chy · 
tll som ju za ch 11ost ík , vy t iahol z basy 
a oyhodll olcnom do noci. 

Jubilejná · 
nitrianska jar -

Kruh pr!atefov umenia pri PKO v Nitre vftt\• 
pil tohto roku do desaťročnice svojej činnosti. J'•Jit• 
rania sa môžu pochvällť tým, že ich KPU bol 
prvým svojho druhu na Slovensku, pričom ho p.o• 
vafujú za jeden z najlepších v republike. Aj kscf 
prevažnú časť jeho podujatí tvoria hudobné akcie, 
vlima si aj výtvarné umenie a literatúru. Ved 
napr. ním poriadané výstavy dali podnet založe• 
nlu Nitrianskej galérie. Na nedávnej výročnet 
členskej schôdzi si priatelia umenia v Nitra z\ro• 
1111 nový výbor, na čele ktorého stoji Imrich Sef• 
i!lk - predseda, Stefánia Hajduková - podpred• 
sedntčka a Marta Cerveňnnská - tajomníi!ka, 
l. Sefilík, ktorý bol dlhé roky predsedom KPU na 
adreau tohto jubilejného desaťročia a Nitrianskej 
hudobnej jari hovorí: ' · 

- Pokiaľ viem, je v súčasnosti na Slovensku 
25 KPU. Zai!lnali sme ako prví - takrečeno z nl~ 
i!oho. No napriek tomu, ak si prczrieme reperto• 
ár uplynulých desiatich rokov a zhodnoUme ttro• 
veň kultlírnyclt podujati, myslhn sl, že obecen•: 
stvo môže byť spokojné. ' v rámci výrpčnej i!le11• · 
skaj schôdze sme mali vzácnych hostí - Evu 
KrisUnovlí a Gusttiva Valacha, ktorí nám prlpra• 
vil! veľký umelecký zUitok. Vefklí starostlivosť 
sme venovali aj príprave jubilejnej Nitrianskej 
hudobnej jari. Prvým večerom tejto akcie bolo vy• 
st6penle sólistov SND (A. Svobodová, N. Hazu
chová, J. Martvoň a J. Záhratlnfček ), ktorý sa ne• 
obyčajne vydaril. Dňa 28. aprUa hosťoval v Nitre 
operný slíbor Divadla J. G. Tajovského z Banskej 
Bystrice s Verdiho Traviatou. Vysoklí úroveň oča· 
kávame od kocertu huslového virtu6:ea Jozefa Su· 
ka so sprievodom Alfréda Holečka a tiež od kon· 
certu Barokového orchestra A. Scherb11uma z NSR. 
Tohtoroi!nlí hudobnlí jar uzavrie koncert Slo• 
venskej fllharm6nle dňa 24. mlija so sólistom 
P. Mlchalicom. Ako každý rok na jeseii usporia· 
dame ďalši hudobný cyklus, ktorý by svojou 
lírovňou mal nadväzovať na hudobnú jal'. Veríme, 
že ztiujem bude rovnako veľký ako bol pri nr · 
výclt koncertoch jubilejnej nitrianskej sezóny. 

(ml<) 

-čakáme odpoveď 
od vedúceho Hudobného vysielania 
Csl. rozhlasu na Slovenslm - Zdenka 
Mikulu. 

Vo vysielani Československého rozhlasu 
na III. vysielacom okruhu, tzv. okruhu ná-. 
ročného poslucháča a na okruhu Ceskoslo
vensko l. prekvapujú poslucháčov zaráža.iú
co malé vysielacie časy slovenských pro
gramov. Radi by sme preto vedeli od ve
denia Hudobného vysielania českosloven
ského rozhlasu, aký je skutočný podiel slo
venských programov n a týcht o okt·uhoC)1, 
čl vedenie tentó st av považuje za nur
málny, alebo či ho mieni riešiť. -R-

Komorné koncerty -
pre koho? 

Ak začnem referát o vystútJeni austl•á lskej hus· 
listky MARY NEMET (20. apríla t. r.) koniltato• 
van!m, že sa na ňom zúčastnilo 20 IIOSluchál!ov, 
robfm to zámerne, aby som na tento alarmuj6ol 
fakt upozornil. Isteže, nlivštevnosť hudobných po
dujati je na Slovensku velmi zlo2itým problémom, 
ale nemožno nevidieť, že na jej sústavnom po• 
klase má vinu aj zlií organizácia a propagácia. 
Tak napr. už samotný termín týchto podpjaU ~ 
.Y nedelu predpoludním - je nevyhovujtlcl. Po za• 
vedeni volných sobôt je množstvo potenciálnych 
nlviítevníkov mimo Bratislavy. Ďalej je to nelípi• 
né programovanie: na plagátoch sít mená učin· 
kujtlcich, prfp. skladateľov, nic však ich diel, 
Takto fanúšik komornej hudby kupuje neraz mai!
ku vo vreci, nehovoriac o zmenách reperto!ru 
v poslednej chvili, za ktoré ností vinu samotni 
umelci. O tom, že aj plagáty vid!me art tesne pred 
koncertom a o uňinkujdcich niet takmer žiadnych 
inform6cii, je ul trapné sa rozširovať. Vzhladom 
na havarijný stav našej polygraUo a zlé kontakty 
so zahraniňlm, sotva možno dtifať v skorlí nápra• · 
vu. No najvllňlfm nedostatkom bratislavských 
koncertov komornej hudby je málo vynlkaJ1icich 
podujat( vzhladom na ich celkové mno!!stvo. 

Recitál M11ry Nemet predznai!Ua zmena progra• 
mu: namiesto Brahmsa a Brlttena (nevedno kto• 
rýclt skladieb) zazneli v prvoj polovici pri velmi 
obohrávaná diela: Tartiniho sonáta g mol nazvan' 
Diablov trilok a Beethovenova 7. sonáta pre husia 
a klav!r c mol. Po prestávke umolkyňa predniesla 
Styri skladby pre husle a klavfr, op. 17 J. Suka 
a Szymanowského Sontitu d mol pre husle a kla. 
vlr, op. 9. Dramaturgickým prlnosom kocertu bol 
vlastne iba Szymanowski a tak trocha Suk -
vzhladom na vefmi zriedkavý výskyt jeho skla• 
dleb na bratislavských koncertných pádlach. Ma· 
ry Ne~et zaujala spolahllvou technickou pripra• 
venosťou, suverénnym prejavom a sonorným all 
mužným t6npm - joj prejav trochu pripomtna 
ndu Martu Országovfl·Geeringerovú. Ale pravde· 
podobne malý záujem Bratislavčanov zapôaobll l 
dosť časté Inklinovanie k akndomickému artizntu. 
l keď treba ocimiť majstrovstvo interprétky, treba 
tiež otvorene napísať, že koncert nejako zvllilt 
nezaujal, nevzrullil, bol to štandardný výkon, kto• 
rému však chýbali vrcho ly. 

MysUm sl, že je najvyšší čas obmedziť lJOI!et ko· 
morných podujati v Bratislave, zmeniť termln loh 
priebehu a najmä - robiť dôslednejiiiu selekciu 
ponClk zahraničných agentlír. Ak by totll trend 
JIOkračoval tok ako doteraz, mohlo by sa stať, la 
okrem tých, čo o koncertoch lllilu, sa na ne ne• 
dostaví nikto. Igor VAJDA 



Hudobný skladateľ Ivan Pal'ik sa 

()Sobne zúčastnil festivalu českoslo~ 

,venskej hudby, ktorý sa konal v dňoch 

26. a 27. marca t. r. v Hartforde, 4Jav-

nom meste štátu Connecticut, USA. 

Po návrate sp1e ho požh~dali o roz-
hovOJ:. 

~---

borov. Nesmf~.-nou výlioclou amerlclZélio 
spôsobu št ú u ia ,i~. že príslušnosť k l)ni 
verzite umožiíuje poslucháčovi urč ite j 
College navštevovať aj pre dnášky na 
ďalších uvoch .. raku ltách", čo znamená, 
že napr. poslucháč kompozície môže 
ešte navštevova( poveuzme p t•ednášky 
ľ il ozófie a psycholóQie na špecializova 
ných .. fakultách". Pripad ne môže voli ť 
iné ľu bovoľné kombinácie. (Nechce sa 
mi an i pomysli eť, koľko stupídno-ad
ministratívnych ťaikostí by musel pre-

Záber z prednc2Skovef stene Univ<:rsity of liartj ord 

Ako 
vyvážať 

hudbu? 
e Pán Parík, k to je poriadateľom 

festivalu a aká j e j eho trad ícia? 
- Festival sa konal na Hartt Colle9e 

or; Music, ktorá v našej terminolóQii 
je· hudobnou fakultou University of 
Hat'tford . Poriadateľom festi'{á lu je In~ 
stlt u te o f Contemporary Americ an Mu
s ic, založený v t·. 1948 Isadorom Free
do m. Predsedom tohoročného fes tivalo
vého výboru bol pán Alvin Epstein, hu
dobný skladateľ a pedagó!J Hartt Colle
ge. Fest ival (v poradi už 21. ) po 
prvýkrá t obrátil svo ju pozornosť na 
iných ako amerických autorov. Inšpi
rátorom nove j koncepcie bol J ozef Ka
ras, výborný husllst a a pedagóg Hartt 
College, ktorý našlef plné pochopenie 
s vojej myš lienky u fest ivalového výbo
r u a najmä u p redsedu A. Epsteina. 
J . Kar as - pôvodom z Ceskoslovenska 
- pri svoje,j ,vlaňajšej návšteve u nás 
vstúp!! do kont aktov so Zväzom čes
koslovenských skladateľov a Hudobno
informačným strediskom, k toré poslalo 
do USA kolekciu nôt a partitúr našich 
autorov. Tamo,jší festivalový výbor na 
základe vlastného výberu stanovil kon
cepciu festivalu a zadal diela na na
š tudován!e profesorom a poslucháčom 
Hartt College. Treba podotknúť, že od
zneli nielen d iela našich autorov, ale 
aj českých skladateľov, ktorí už d lhšiu 
dobu žijú a tvoria v USA. Predovšetkým 
tu myslím na Karla Hu su . a Václava 
Nelhýbla. 

• Zaujimalp by ma, či na amerických 
univerzitách patri k dobrému tónu po
riadať podobné fes.t lva ly, alebo, . či Uni 
versity of Har t.ford j e iba výnimkou. 

- Na túto otázku je mi ozaj ťažko 
odpovedať. Nech cite odomňa seriózne 
informácie o americkom hudobnom ži
vote po 14. dňoch pobytu. Moje post re
hy sú ozaj Iba letmé, n ie som presved
čený čl Ich možno označiť za skutočne 
'ser iÓzne. Preto nasledovné informácie 
mus!te brať s patričnou r ezervou. Bol 
som 6 dni hosťom Hartt College of Mu
ste, kto ré podľa lnfot·máclf patri medzi 
5-10 naj lepšieh hudobných fakúlt v 
štátoch. O vybaveni, t echnických a 
p r iestorových podmienkach tejto šk~ly 
radšej pomlč!m, nakoľko pre mňa ame
rická· r eallta bude ešte dlho iba ne
uskutočniteľným snom. . . Tu ml však 
nedá nepoložiť otázku patričným vlád
nym činite ľom, či nie ,ie v súčasnej sl 
t uácll na;jdôležite,išou úlohou r ozvinu tie 
intelektuálneho a kultúrneho potenciálu 
našej kra ,ilny v primeraných hmotných 
podmienkach? Pretož~ akékoľvek za
ostávanie d nes, môže znamenať deflni
t!vnu stratu poz!cli zajtra. Avšak k ve
QI: americký systém vysokoškolského 
š tl1dia je podstatne odlišný od európskej 
tradlcie. Americká univerzita je carnpus, 
či areál rôznych college - našich fakúlt 

všetkých ved~ých a umeleckých od-

konať &111t>iciózny poslucháč VŠMU, kto
rý by si zmyslel uavlitevovať napr. pred
nášky experimentálnej psychológ ie na 
fakulte UK ). Porovnávať rozsah ·učiva 
a spôsob š túdia je nesmierne ťažké, 
možno .ie to akýsi medzityp konzerva 
tó r ia a VSMU. Z univerzity práve t ak 

• odchádzajú nádej n i sólis t i ako orches
t rálni hráči a pedagógovia a možno a j 
manželky, k toré popri starost ! o domác
nosť vedia v spoločnosti čosi zahrať na 
!davll'i. Fas cinova la ma at mosfér a te jto 
školy , kde poslucháči · s nadšenim a pri 
každe j prlležitosti muziclrujú ako sólis
ti, hráči v komorných súboroch a vo vy
nika júcom š kolskom orchestr !. Rozhod
ne som nemal dojem, že by svo je bu 
dúce povolanie v ide li zo zorného uh la 
dobrého zárobku, ako je t omu ne raz 
u nás. úroveň všetkých hudo bných pro 
dukci! bola oza,j vynlka,júca a vskutku 
profesionálna, čomu dopomiíha nielen 
výber poslucháčov (a vysoké školné), 
systém výúčby, a le uJ vynikaJúca · ~váli
ta hudobných 'nástrojov, ktoré maJu po
slucháči k d ispozicii. 

e Ktoré diela na festivale v Hart
forda odzneli? 

Festival bo l s ko ncentrovaný do dvvch 
dn!. V stredu 26. marca bol komorný 
večer, na ktorom s veľkým úspechom 
;,dznelo Kaprovo ,,Cvičen ie pre ·o yd li ", 
<.!'a le j Kardošov U. sláč. kvarte t, ' I<o
wa lského Divertimen to p re t ri fúkacie 
nástroje, sonáta pre husle a k lavír .,R u ~ 
ky" od Luboša Fišera, hudo bný film 
,.Fan tázia pre ľavú r uku a ľudské sve
domie" Aleša Je r mái'a, elel< tronlcká 
skladba .,Utls" od Miloša štedroňa a 
moja Sonáta pre klavlr. Druhý orches
trálny koncert sa konal 27. marca. Tu 
odznela I. invencia Jana Klusáka, .. Stú
die k činohre" J ána Cikkera, E:légia a 
rondo pre saxofón a o rchester a Hudba 
pre Prahu od KaL·la Husu a už vyššie 
spomlnaná kantáta Václava Nelhýbla 
"Sine Nomine - Allelu ,ja - Amen". 

e Aký ohlas ma lo uvedenie diel čes
kých a s lovenských skladateľov, od
hliadnuc od symplitif, ktoré naša zem i 
v USA nesporné mA ? 

P ublicita festivalu bola na pôde uni
verzity (no na j mä v har tfordskej tla
čl ) veľká a v naprostej väčšine viac 
ako p ri azn ivá. Domnievam sa, že PľVé, 
dalo by sa nazvať "po looficlálne podu
jatie" bolo Úspešným vstupo m našej 
hudby na americkú pôdu. Osobné kon
takty, ktoré sme v Har tforde nad via
zali, mohli by sa stať obapolne užitoč
nými a podnetnými, pravda, teraz záleží 
na nás, čl takto započatú spoluprácu 
budeme vedieť doviesť k úspešnejšlm 
výsledkom. Počas celej našej návš te
vy v Hartrot•de boli sme vystavení priam 
tlaku najrozmanitejších otázok o . hu
dobnom živote v Ceskoslovensku, o or
ganizácii hudobného školstva u nás, o 
prejavujúcich sa tendenciách v našej 
hud be a o . otlízknch tvoriveJ s lobody. 
S dobrým pocitom sme na t ieto ot ázky 
mohl! odpovedať naprosto pravdivo a 
pt·iamočiaro. To, že v súčasnej dobe 
u nás n ikto neL·obl umelcom obmedze
nia - čo u ako má plsať , bolo pt•ljaté 
našim! americkými priate ľmi a najmä 
š tudentami s veľkým uznanim. Sl1l<rom
ne od našich oflc!élnych hostiteľov som 
dostal otázku, čl sn nechceme určitým 
témam najmä v d iskusiách so študenta 
ml radšej . vyhýbať - s naznačením, že 
smer debaty je možné orientovať tak, 
aby sme pripadne neboli uvedení do roz
pakov. Túto ponuku s me vše tci (prof. 
Kapr, pän Kowalsky a .ia) odm iet li, pre
to~e sme sa zhod li na názore, že ak 
mámP. nadviazriť. skutnčne dobré ko n
ta'kty, muslme vedieť hovoriť l.)Uvdu. o 

v~ettroni. Týmto jeétnän!m sme vzbuô lli 
rešpekt a úctu a najmä navodili správ
nu atmosfé ru. 

e Teraz by som posunula r ozhovor 
do inej roviny. U nás vieme o americ
kej hudbe veľmi málo. Mali s te mož
nosť za tých niekoľko krátkych dní obo
.:námiť s a s poslednými snaženiami ame
rických s kladatelov? 

- Pri rozhovore s poslucháčmi a pro
fesormi kompozičného oddelenia Hartt 

l 
College padla z pléna ôtázl<ä', čo z äme
l'ickej hudby je u nás známe. Na šťastie 
aspoň niekoľko z mien významných 
amerických autorov a interprétov sme 
boli schopní menovať, no pravda je tá, 
že o amer lcke.i hudbe vieme toho málo. 
No vidí sa mi, že samotn! Američania 
nie sú dostatočne informovani o celko 
vom hudobnom d ian! v Ich zemi, pre
tože, najmä univerzity ži jú svojim 
vlastným životom a komunikácia medzi 
n imi v t ejto oblasti nie je asi dostaču
Júca. :Z ia ľ, mali sme iba má lo časových 
možnosti, aby sme sa oboznámili aspoň 
s naj zá l<ladne jšlml d ielami novej amc
cicke j hudby, no osobne som mal šťas 
t ie, že môj hostite !', hudobný sk l adateľ 
Alv in Epstein bo l t ak láskavý a prehra l 
mf aspoň niektoré d iela jeho kolegov 
i Hartt College. Okrem pána Epsteina 
rád by som spomenul aspoň mená pána 

Preztclent liartt College- Moshe Paranov 

Arnolda Franchettihci, vedúceho kompo
zičného oddelenia, Nathana Gottschalka 
a Ed warda Millera, ktorých niektoré die
la som mal možnosť počuť. Duch Ich 
hudby ,je nesporne osobitý, možno čias
točne ov plyvnený t retlm prúdom, diela 
sú profesionálne naprosto perfektné, no 
nemal som pocit, že by t ie to d iela Jboli 
na špici avantgardy. Mám do;lem, že 
americk1 skladatelia sú ďaleko menej 
závislí pri vynášaní hodnotiacich súdov 
na po,jme nová hudba. No všetky sklad
by, ktoré som počul, p!;'edstavujú podl'a 
mô,iho näzoru ozaj dobrý štandard eu
rópskej súčasnej hudby a domn ievam 
sa, že by bolo zau jlmavé, keby u nás 
odz11ell. 

• Pr e;javill a merickí skladatelia, 
s k torými ste pr iš li do kontaktu, zá
ujem o t o, aby sa ich diela uvádzali 
v československu ? 

- Pochopiteľne. Pretože si myslím, 
že skladateľa predovšetkým zauj íma, či 
ho vôbec hra jú. A otázka kde, nie je 
t•ozhodujúco. Pok iaľ som sa ponúkol , že 
n iektor{! skladby so sebou zoberiem, bo
lo to prijaté s pocitom uspokojenia a 
zadosťučinenia . Považujem za ko le!liál
nu povinnosť vo č i americkým ko legom 
posta t·a ť sa o uveden ie ich d iel u n(ls, 
i keď samozrejme v iem, že v našich 
podmie nkach nebudeme rob i ť fes tival 
ame1·icke.l hudby. 

e SPOlllÍil :! ll s te, že v Hartforde sa 
ll~ku točnlla a j bueda :1 profesormi a 

pósluchäčml kompozičnéhô oddélenla. o 
čom sa na tejto besede debatovalo? 

- N!i tejto diskusii otázky i odpo
vede mali podstatne profesionálnejší 
ráz. Ako som už bol spomenul, okruh 
o tázok sa t ýkal štruktúry nášho hu
dobného školstva, úrovne interpretačné
ho uml!nia a najmä vzťahu koncertných 
umelcov k súčasnej hudbe a pochopiteľ
ne problémov vývojových tendencii ndi · 
vej hudby. Pokiaľ išlo o problémy tvo
rivej slobody umelca u nás, najpádnej 
ším dôkazom boli naše d iela, ktoľé 
aspoň v náznak u poukázali na dosť šito
kú paletu r ozl]1anltostl umeleckého ná
zo ru. Tu by som rád podotkol, že pro
fesor Kapr, (?án Kowals ký i ja sme p r i
niesli do USA veľký počet notového ma
teriálu, gramopla tni i pások, aby sme 
mohli našich kolegov oboznámiť i s 
d ielami našich sk ladateľov. ósobne som 
sa súst redil najmä na komornú hudbu, 
ktorá sa oveľa ľahšie presadí na pó
diách, pretože orchestrálne diela tak ako 
u nás i v Amerike majú oveľa dl hšiu 
cestu k poslucháčovi. Myslím, že zo 
skladieb, ktoré som predložil, je reál
ny záujem o Burlasov Planctus, Kalma
novu Molizáciu, Moyzesovo Dychové 
kvinteto a Zeljenkova ll. K lavírne kvin
teto. Záleží však už iba na nás, či 
tým, ktor! majú zäujem o našu hudbu, 
budeme schopn! p ravidelne zasie lať no- . 
vé diela, Qramoplatne, pásky, pr!p. iný 
informačný materiál. Mysli.m, že to . nie 
je neuskutočnitel'ná vec. DornnlfiJvam sa , . · 
že tzv. oficiálne kontak ty sú iba ;jed - . 
nou st ränkou propagácie, no osobné a 
najmä dobré ľudské styky i ú ovel'a zá 
važnejšie. Budeme sa musieť zamýšľať , . 
do akej miery je účelné pos ielať infor
mativne materiály inštitúciám, kde bez 
odozvy zapadnú prachom, alebo či nie 
je rozumne,jšie nadväzovať dobré osob
né kontakty s ľuďmi, ktorým sa naša 
hudba páči a ktor! ju budú vonku ~ 
z presvedčenia uvádzať do života. Na 
takejto báze, mysl!m, mohla by naša 
hudba častejšie znieť v zahranič! a my 
poskytnúť podobnú protislužbu, mohl! 
by sme byť včaššie a lepšie informovaní 
o tvorbe v zahranič!. O tom, že máme · 
čo posky tnúť, ma presvedčila drobná 
príhoda na štátnej un iverzite University 
of Connect icu t v experimentálnom štú
d iu , ktoré vedie J. Heller . Keď sa pán · 
Hell er dozvedel , že som z Brat islavy, s ia
hol na policu s knihami a v zborn!ku 
UK mi ukázal článok Miroslava F!lipa 
s tým, . že obaj a pracujú na podobných 
problémoch a že s pánom F ilipom, kto
rého prf1cu sl veľmi ct!, je a.i v p racov
ných kontaktoch. e V týchto súvislos tiach mohli by byť 
zaujímavé možnostf spolupráce 1 emlgrá. 
ciou. Pán Karas je toho príklado~--....

~· .---Mys.Um, že takt. emigrácie je jeden 
,;"J Jl íi:i ~q.r~ích;,..f~vpv..; n.._a~e;l d<?by. ~e p~e

javoltl neznásonhvosťí spolocnostt a Je 
dinca, neochoty ponechať jedincovi 
právo riešiť si svoj osobný život podľa 
,ieho vôle. Nie je to Iba náš prípad a 
dakedy sa mi vid!, že na svete bud 
viac emigrantov ako občanov. l-i treto! 
som sa s mnohými kra janmi, k tor! sú 
už ·v zahran ič! 10, 2.0, 30 1 viac r okov • j 
a skutočne ma nezau j lmall .dô.vody, pn~ 
ktoré títo · ,jednotlivci'. od Jlás odišli. 1

) 

Osobne nevidJm dôvodu, prečo by sme 
nepoužili dobrých služieb t ých kra j a-

1 

nov, ktor! by Ich r adi vykonávali. Na
priklad pán Karas u robll pr e českú a 
slovenskú hudbu svo;jou myš lienkou l 
aktívnou p rácou možno ove l'a viac ako 
veľa dobre platených úradnlkov v zle 
fungujúcich inštitúciách, na ktorých 
PL'ilvom denne nadávame. Mnohf z tých-
to našich krajanov sa v zahranič! dobre 
uplatni li, zastávajú vysoké postavenia 
a vedeli by našej ku ltúre pomôcť dos -
tať sa do sveta. Pri práci našich pr:J 
pagujúcich inštitúcii nevidl sa mi správ-
na myš lienka propagovať s lovenskú · 
h udbu , slove nské výtvamé umenie, či li 
t e t·atúru ako celok. Zahran ičný záuJem-
ca dostáva od nás do rúk rozsiahle 
mater iály, slovn!ky skladateľov, navyše 
v zlých prekladoch, z ktorých je ťažko 
vyberať a t akýto záujemca je nimi nie , l ( 
informovaný, ale skôr dezorientovaný. V 
Mali by sme teda umožn iť autorom, in~\ 
terprétom a vedcom budovanie si roz
siahlych osobných konexil, a to najmä· 
v k ra jinách, kde sa domnieva,iú, že by 
ich diela mali re!llnu možnosť uplatne-
nia sa. 
e Hovorí sa, že Amerika je zem ne

obmed zených možnosti , •. 
.. . ä prezident Hartt College Moshe 

Para nov je toho . dôkazom. Muž, ktorý 
nemá možno ani dve triedy základného 
vzdelänia sa vypracoval na· skvelého kla
viristu a 'dir igenta a Hartt ColleQe vy
budoval prakticky z ničoho na ústav, 
ktorý p'atrí _dnes medz i na;jlepšie v Spo
je ných štátoch. Takémuto ľudskému vý
konu patrí všetka ú c ta. No to, či nie 
k torá kraj ina j e, . alebo nie je zemou 
neobmedzených možnost í, záleží t rochu 
a j na nej. A že to aj u nás môže ísť, 
bolo otvorenie Štát nej filharmónie v 
Košiciach, kam som ešte išiel plný svo
,jich · amer ických zäžitkov. V Košiciach 
som bol svedkom náš ho ma lého zázra
ku, kd e prakticky od októbra do po lo
vice apr!la vyrlístla druhá, 'skutočne 
profesionálnä fil harmónia na Slovensku. 
Bystrík Režucha , Ľubomír Čižek, La
dislav Holoubek a ce lý kolektlv štátnej 
filharmónie v Košiciach, i mnoho t ých, 
ktorí im podal! pomocnú ruku doká
zali, že aj u nás sa dá , ak sú správni 
ľudia na správnych miestach. 

......... .. ~Qp..lÍWJ ~,t : T. V.~q_JP.y~;~vá 
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Druhú dvojic'u aprílových 
koncertov SF 'charakterizovalo 
zintenzívnenie dôrazu na dra
mäturgiu programov. Dňa 17. 
a 18. apríla dostalo sa vedľa 
seba niekoľko štýlovo odlišných 
skladieb, u k torých v prvej po
lovici bola spoločným menova
te ľom prevaha subjektívnych 
čŕt. Očenášova Symlonietta 

. op. 35 žiada s i pri interpretácii 
zaangažovanejší ponor pri pod
eiarknutí jej svojrázneho, filo ~ 
zoficko-meditativneho obsahu, 
dôraz na vyzdvihovanie počet
ných det ailov a na kultúru tó
nu. Skôr akademicky objekti
vizuj úc! ako vrúcny prejav d i
r igenta Ľudovíta Rajtera sie- · 
doval celkové gradačné línie a 
svojou veľkorysosťou nehol 
priam najadekvátnejším k 
problematike te jto sk ladby. 

Pianistka Klára Havlíková 
patrí k umelcom, ktor! s i svo 
je najväčšie trofeje odnášajú · 
za reprodukciu moderných, 
zväčša neznámych skladieb. 
Pre vystúpenie so SF, v tejto 
S•?zóne si vybrala tentoraz v 
Bratislave doteraz hádam ani 
neprogramovanú ·symfonickú 
báseň "Les Djinns" pre klavír 
a orchester od Césara Francka. 
Z hľadiska umeleckého natu~ 
relu pianistky nepokladáme vý
ber práve tohto diela za naj~ 
šťastnejší, i · keď zaplnifa ním 
jednu z početných medzier re
pertoáru nášho órche'stra. 
Franck tu. od sólistu žiada·, aby 
sa ·stal svojimi zvukóvo'-fareb
nými improvizáciami ncisite
ľom poetického' obšäli:ti ä cel~ 
kove:;_ i'lálady dielä. At< nepri
hliadame . na pamäťo.vy. lapsus 
Havlíkovej, cez ktorý sa však 
vedela preniesť s impo'nu jú
cou cti!a'dnol(rvnosťou, nepre
kročila veľmi hranicu technic
kej virtuozity smerôrri k ume
leck'y individuáln'e'jšlemu pre
'javu. 

Ständärdnťi uroveň ·do·siahla 
'interpretácia kantáty "Carmina 
buräna" pre or'ch'e'st er, zbor a 
'sóla od Carla Orffa. Rajter si 
vybral pre prístup l( svojráz
nemu 'ärchaicko-neôprimitivne 
mu štýlu tohto diefa strednú 
cestu, oscilujúcu medzi roman
ticky. 'dramat izujúcim pátqsorp . 
a klasickou strie'dmosťou. 
Krásnym, tvárnym, hlboko za
žitým prejavom predstavila sa 
vi-edenská sopranistka Mimi 
Coertse, k torá s obdivuhodnou 
ľa:1ko sťo'u zvlád la náročné ko
loratúry. Náročnú žartovnú 
'áriu upečenej labute prilieha
vo stvárnil hamburgský teno~ 
rista' Hans Dieter Holtge. Praž
ský sólista· ND Teó-dor šrubai' 
- pokiaľ nemal pre svoj roz
sah príliš náročné výšky ä po
hyblivejšie pasáže (koloratú
ry) ako näpr. v 16. čísl e, upú
t al krásnym hlasovým fondom 
a muzikálnym pre javom. 

Ťažisko výrazu zver il autor 
pomerne náročným, niekedy i 
dosť pohyblivým zborom (napr. 
p ijáck a pieseň - v 14. čísle) . 
Zbor SF i napriek niektorým 
menším nepresnostiam využil 
s pomerným úspechom a nad
šením príležitosť, ktorú mu po
núkala Orffova partitúra (zbor
majster J . M. Dobrodi.nský) . 

Dramaturgickým prínosom 
koncertnej dvojice, ktorú 24.' 
a 25. apríla dirigoval• Ladislav 
Slovák, bola celá prvá polovi::a 
programu. úvodom odzne li 
Vat'iácie na smrť a tému J . 
Hychlíka, ktoré napísa l český 
skladate l' O. Mácha k ucteniu 
pamiatky svojho zo)llrelého ko
legu a blízkeho priateľa. Má
cha nie je typom autora, kto
rý za každú cenu hľadá a ex
per ime ntuje, ale ani sk lada
teľom, kto rý sa úzkostlivo po
hybuje vo vyskúšaných, tradič
nýeh koľajach. Jeho cieľom je 
- bez ohľadu na voľbu kom
pozičných postupov - produ
kovať v prvom rade dob rú 
hudbu. Táto id ea viedla ho i 
pri konc:i povan! tohto d.iela a 
neobyčajný ú činok dosahuje 
predovšetkým vlne ním dyna
mických oblúkov (v čom naš lo 
d ielo v Slovákovi a v jeho pl
nokrv ne.. muzikalite vhodného 
interpréca ). orotipostavovaním 
kon t r.astov. miestami i poly
r.vtmick::m: úsekmi typu Stra
v~n,;kéh:> . Pro!J ram, ktorý nad 
p!sal !•Micha svojím Variá
ciám" .iP zrozumite l'n,ý "a po
~tn~hm" ho najmä v t!'a!Jickej
se.l d ruhej po lovic i a v záve re 
i pr iemerný ko ncertn.Ý <l ivá k. 

**' 
f-l ie každodennú udalosť v 

dejinách Slovenskej filharmó-

me repre,zepťovälä' ,í vetová 
koncertná p,rem~_éra :. (d~elo je 
už nahraté na 'gramoplatne a 
vlani zlskalo Gr and Prix 'du 

:, Disque) Koncertu pre organ, 
sláčikový ori:!hester, bicie a 
t.Y,mpany ~·pqdľa Duchovnej 
plesne 'Jána z Kríža) od fran
cúzskeho skladateľa Charles 
Chaynesa, terajšieho vedúceho 
hudobného oddelenia Francúz
skeho rozhlasu, pričom sólo na 
organ interpretoval - Fer dinand 
Klinda. Môžeme dúfať, že pro
gramovanie diela od autora ta
kého postavenia stane sa od
razovým. môstikom k prenika
niu (možno i neorganovej) 
slovenskej tvot·by vo vysielaní 
francúzskeho rozhlasu. 

VÝstavba trojčasťového, bez
mála polhodinového diela sa 
zakladá na rozvíjani rytmicky 
komplikovaných, na s(lhre só
listu s orchestrom náročných, 
myšlienkový,ch útvarov vytvá
raných seriálnou t echnikou. Z 
je~notlivých parametrôv Chay
nes obľubuje dynamický a fa
rebný kontrast, k čomu sa mu 
znamenitp hodia i registračné 
možnost!, kráľovského nástroja, 
strJ~danie tutti a s6la, moment 
náhleho prekvapenia. Mystický 
obsah literár nej . predlohy slú
žil (najmä v prve j - ale i v 
druhej polovici a v závere pr
vej časti) k uplatneniu medi 
tatívneho výrazu. Chaynes sl 
zakladá na vyhľadávaní · a 
uprednostňovaní neošúchaných 
nástrojových kombinácii, o čom 
svedči i voľba obsadenia pre 
inštrumentálny sprievod. Cel
ková výstavba jednotlivých 
čast! pôsobi dojmom mozaiky 
v~tváranej radením jednotli
vych tematických úsekov za 
sebou, pričom najintenzívne jšl 
výraz a napätie vydarilo 'sa 
skl ad-ateľovi vložiť do finálnej 
tretej ča~ti. · 

Program koncertu uzavrela 
Beethovenova Vl. symf6nia 
F dur op. 68 - Pastorálna, v 
ktorej orchester výrazne do
kumentoval svoju technickú 
pohotovosť a dirigent •stovák. 
muzikálnu a účinnú koncepciu. 

VLADO čltiK 

Absol,venti 
~ Koší.c 

• • l • 

. Cel{ cyklus absolventských 
' koncedov košického Konzerva
tória sa uzavrel 17. aprila 1969. 
Celkove na nich vystúpilo 20 
absolventov, ktorí rozšíria po
čet kvalifikovaných pracovni ~ 
kov v umeleckých telesách a 
školách na východnom Sloven
sku. Státna filharmónia v Ko
šiciach prijala z nich piatich, 
do ĽŠU na východnom Sloven
sku nastúpi 10 absolventov; 
traja posilnia existujtlce or
chestre v Košiciach a v Pre
šove. O ďa lšie štúdium na vy
soke,; škole sa uchádza jediný 
absolvent (ostatní z tohto -roč
níka sú už na vysokých ško
lách po ukončení IV. ročníka 
- po matur ite). 

V odbore klavírnej hry tt:e
ba os obitne vyzdvihnúť celove
černé koncerty Magdy tižňov
skej (z triedy prof. Ľ. Koja
novej ) a štefana Necelu (z 
triedy prof. M. Reiterovej). 
Oba koncerty s náročným pro
gramom ukázali zvládnutie roz
ličných štýlových obdobi od 
J . S. Bacha · cez klasicizmus, 
romantizmus až po modernú 
slovenskú hudbu (Š. Necela 
okrem Malej suity s passacag
liou od E. Suchoňa zahral a j 
Toccatu od J. Hatrlka). Kým 
M. Ži zňovská prejavila viac 
zmyslu pre emociálnu zložku 
(najmä Chopinova Polonéza -
F'antázia op. 61 ), S. Necela mal 
bi ižšie k technickému prejavu, 
preto mu naj lepšie vyšli sklad
by J. S. Bacha (Preludium a 
fuga B dur z WK !.), E. Su
choňa a J . Hatríka. V tomto 
odbore ďalej absolvovali K. 
Hritzová (z triedy prof. M. Rei
terovej), M. Kollárová (z t r ie
dy M. Mašikovej), N. Kyselá 
(z tri edy prof. Ľ. Kojanovej). 
Početné oddelenie akordeó

ilove;j hry malo tohto roku šesť 
absolventov v triedach prof. I. 
Škripku (M. Smiková, P. Škva
renina) a prof. V. čuchrana 
(Š. Eperješi, .M. Findura, E. 
Gujda a A. Martinková). Pri 
týchto absolve'ntoch t t·eba vy
zdvihnúť osobitné zameranie 
na mod ernú českú, slovenskú a 
svetovú akordeónovu literatú 
ru: Suita pre akordeón J . Fei
da (Š. Eperješi ) , Capriccio Pn? 
akordeón a klavír , od J. Ba
žanta (M. Smiková), Suita pr i' 
akorrleón a dychový kvartet od 
V. Sráinka (A. Martinková), 

Introdukcia, . fuga a finá le od 
J. Hatríka a Scherzo op. 26 pre 
akordeón a sláčikové kvarteto 
od J. Truhlára (M. Findura). 
Z husľovej triedy prof. H. šub
číka, absolvoval i E. Latzko (E . 
Lala: Špahielska symfónia), A. 
Macko (F. Mendelssohn - Bar
tholdy: Koncert e mol ) a Vl. 
Pirchala (S. PrDkofiev : Kon
cert g mol) a z triedy prof. 
F. Ginelliho P. Váradská. Z vio
lončelovej triedy prof. A. Pro
cházku absolvovala E. Bránska. 

V odbore dychových ná~tro 
jov absolvovala flautistka J. 
Oceľniková z t ri edy prof. 
S. Hirnerovej .. k larinetis_ta L. 
Varga z triedy prot. R. Schrei
bera, hornista F. S tupák z trie
dy prof. J. Faithu a pozaunista 
A. Majoroš z triedy prof. P. 
Taká ča. 

Ked' do naše j úvahy zapučí· 
tame absolventské ročníky . bý
valej Vysokej hudobnej školy 
v Košiciach, odchádzajú tohto 
t•oku do . ume leckej absolventi 
košického Ko~zervatória už po 
15-krát. .Košické Konzervató
rium aj svojimi absolventský
mi koncertmi ul{azuje neustály 
rast a skvalit iíovanie svojej 
práce tak zvyšovaním nárokov 
na technické a umelecké zvlád
nutie skladieb, ako a j rozširo
vaním repertoáru š,tudovaných 
skladieb najry1ii v s mer e sú
časnej hudobnej literatúry. 

Nádejný 
huslista 

M. P. 

Diplomovým recitá lom v sá
le Domu deti a mládeže Kle
menta Gottwalda ukončil 14. 
aprila t. r. huslista Igor Špitka 
svoje štúdium na VŠMU v trie 
de ext . . pedagój:ja Albína Vrte
ľa . I keď vo výbere programu 
a v niektorých rysoch naštu
dovan ia molrio cítiť vplyv jeho 
učiteľa, predsa táto skutočnosť 
nezakrýva podstat né rysy Špit
kove j osobnost i. 

Program koncertu obsiahol 
sklad by od baroka po novo
romantizmus a poskytol obraz 
o huslistovom štýlovom cítení. 
Formovú klenbu barokovej Vi
taliho Ciaccony g mol zvládol 
s pozoruhodným zmyslom pre 
architektúru a živo modelova-

, nú ploc.bu. ktor.á j e pre h.li-ro
ko charakteristická. Bohato di
ferencovaný mužný tón, plné 
sústredenie, uvedomelá regu
lácia napätia a uvoľnenia a 
zdržanlivá citovosť boli hlav
n1mi rysmi Spitkovho pod a
ma. Zato trocha príliš zdržan
livo vyznela Sonáta č. 1 D dur 
op. 12 L. van Beethovena. Tu 
bol (najmä v prve j časti) v 
s nahe po klasickej umierne
nosti huslista trocha málo 
smelý. Skladba bola po tech
nickej s tránke zvládnutá prak
ticky bezchybne, bolo cítiť i 
jasnú formovú predstavu in
terpréta, no v celkovom kon
texte sa mu nepodarilo dať 
jej takú presvedčivú podobu 
ako v skladbám ostatným. Zdá 
sa, . ze pravú mieru klasickej 
umierneno~tl vy svojom podan! 
b~?e musieť Spitka ešte Jen 
na.1sť. 

Najvýraznejš ie v tomto re 
citále vyzneli skladby z ro
mant ického štýlového okruhu. 
Tu, azda aj vplyvom svojho 
uči teľa, ktorý kompenzoval 
Špitkov sklon k intrcwertnosti 

. (najbadateľnejš! v jeho Bee
t hovenovi) vyznelo huslis tovo 
poda~~e skladieb bez , zábran, 
so Sirokou citovou škálou. 
Zvlášť plastické a presvedčivé 
bolo podanie Sonáty č. 3 pre 
lm~le sólo Eugéna· Ysaye. Po
vazu,]em ho za vrchol koncer
tu. ·1~1._1 d.~~áza l sólista najpre 
svedctve,]Sie vystava ť formu. 
sl~dova ť sús t redenE> procr~s 
te,1to hudby, bohato diferen
co~ať výrazovú š kálu a pr i pl
ne.Jy t~chnicke.i is tote uplatniť 
muzny, s pevný a jasný tón v 
b?hat:j škále od tieňov· tak, že 
sol~vy nástroj poskyto l pocit 
plneho zvukového bohatstva -
oez potreby op9ry o sprievod. 
Podobne jasne vyznela i So
náta Es dur op. 18 Richat·da 
Straussa, pozname naná ešte 
vp~yvom Bt·ahmsa. Zdá sa, že 
pr~ ve . tento vplyv umožnil 
Š_Pitkovi dať miestami bombas
ticke) skladbe citovú vrelosť 
ktora popri Perfektnom tech~ 
mc_l~om zvládnutr vedela poslu
chaca plne upútať. 

Os táva nám iba dúfa ť, že 
[Qo r .~pitka bude môr.ť pre
uk<ízať svojp schopnosti i v ob
last i súčasnej hudby, kto rú v 
dramaturp ii svoiho d iplomové
ho recitálu vynechal: ,ieh'O 
zmysel pre umiemenosť a istá 

introvertná orientóvänosť mu 
k nej dávajú dobré predpokla
dy. 

Partnerkou huslistovi bola 
Vi!!ra Kunzová-Mišíková, kto
rá veľmi citlivo vypracovaným 
klAvírnym pattom dobre do
p:i~ala hus.ifstu a dala vynik-" 
n(!ť jeho prednostiam, najmä 
zmyslu pre pteciznu komornú 
suhru. J URAJ POSP(ŠIL 

Na margo 
jednej 
"diskriminácie" 
V hudobnom živote súčas

nosti má svoje stále miesto 
VŠMU, ktorá fakticky ako je
diná ustanovizeň svojho druhu, 
produkuje najvyššie kvalifiko
vaných hudobných odborníkov. 
Má už svoje tradíc ie, zazna
q~enala pekných pár úspechov 
a ocenení. žiaľ, každá minca 
má r ub a líc a tak je to i s 
niektorými špecifickými ot áz
kami VSMU, o ktorých by som 
chcel dnes akosi verejne me
ditovať. 

VSMU sa obvykle konč! sa
mostatným recitálom - diplo
movou prácou. Tento zvyk u 
všetkých nástrojov je však 
z v l á št no st o u u kontraba
s u. Prečo? Naskytá sa nám 
množstvo otázok a množstvo 
odpovedí.· Pokúsme sa však len 
o malú, zbežnú analýzu, o od
stránenie otáznika, ktorý vis! 
nad všetkými abso lventmi 
kontrabas istami. Prečo rekto
rát VŠMU nepovoľuje robiť 

kontrabasové recitály? Možno 
budete oponovať, že t ento ná
stt'o;j sa svojou h lbokou zvu
kovou polohou nehod! na sa
mostatný recitál. Nie je t o 
však trochu povrchné a spia
točnícke - dnes, keď sa na 
celom svete h l'adajú nové ces
ty v umení ? Myslim si, že prá
ve v netradičnostľ "só!ä" . tohto 
nástroja .te. uki·yté čaro, možno . 
povedať príchuť exper.imentu, 
ktorý by stál za to. Vrátim sa 
teraz · o niekoľko týždňov späť. 

Núti ma k t omu tá skutočnosť, 
že napriek všetkým ťažkostiam 
sa konal v zrkadlovej sieni 
DPMKG kontrabasový recitál 
Milana š a g á ta. Nechcem ro- , 
biť podrobnú recenziu t ohto 
podujatia, no aspoň n iekoľký

mi slovami (ktorými chcem 
demonštrovať rovnocennosť 

kontrabasu s inými nástroj mi) , 
sa pristavím pri jednotlivých 
čls lach prog_ramu. Bol zostave
ný z diel s iedmich skladate
ľov a už v úvodnej s kladbe 
D. Ortiza - Recercade, vyni
kol sólista citlivou dynamikou 
a výborným tónom. K vrchol
ným číslam programu patrila 
vš ak Marcellova Sonáta D dur, 
hlavne jej časti Allegro a a 
Lagro, v ktorých sólista využil 
gradačné prvky, tak typické 
pre talians ke baroko. Loren
zettiho Gavotta bola skladbou 

úplne iného 'druhu. Pdbltžila 
nám obdQbie klasicizmu, · kto
ré sa už viacej opieralo o 
lechniku ko'ntrabasovej hry. 
Milan Šagát v nej využi1 všet_. 
ky registre náf;Jtroja a sústre
di l sa hlavne na čistý tón, čo 
sa mu v plnej miere podarilo. 
Beethovenovými "Kontratancaoo~ 
mi" navodil príjemnú, rozjíma
vú atmosféru a hoci patrili l( 

pomeme j ednoduchým sklad..
bárn, našli odozvu u obecen_. 
stva. Aby dodržal chronolo
gický postup vývoja kontraba_. 
sovej hry, nezanedbal ani ob
dobie romantizmu. Zaujímavé a 
chvályhodné bolo to, že si zvo
lil práve rakúsku hudbu, mám 
na mysli jednovetý Koncert 
A dur od viedenského kontra
basistu F. Simandla, na kto.o 
rom sa však prejavila únava 
prstov. Odškodnenie nasledo ~ 

valo v bravúrne prednesenej 
Sonatíne od Ľudovít!\ Rajtera. 
Posledná časť Sonatíny - Ron
d ino - bola skutočne umelec .. 
kým zážitkom a s predchádza
júcimi tromi časťami to bohi 
dobrá ukážka zo slovenskej 
tvorby pre kontrabas. Recitál 
uzavrel Koncertom súčasného 
českého skladateľa F. Hertla. 
Veľký zmysel pre s úh ru maia· 
Tatjana Fraňová, ktorá robila 
klavírny sprievod a mala ver
ký podiel na úspešnom priebe
hu konce rtu. 

Táto malá vsuvka má a chce 
dokázať len to, že recitál bol 
skutočne na výške a svojou 
úrovňou ďaleko prevyšoval aj 
iné "nediskriminované" recit á
ly. Poviete si: "to je všetko 
pekné, recitál bol, tak čo !" 

Lenže .ie tu jeden háčik. Reci
tál sa konal z vlastnej inicia _. 
tivy sólistu, bez podpory školy 
a navyše plagáty, pozvánky, 
sálu, klavírny sprievod a malé' 
občerstvenie financoval s 6-
l i s t a - š t u d e n t z v I a s t
n é h o v r ec k a. Všetkým 
óstatným nást rojom dáva sálu 
a .os tatué maličkosti - š kola. 
ľ re č o te d a n i e k o n
t ra b a s u ? Aj tu sa už našli 
oponent!, argumentujúc! tým, 
že kontrabas je zvlášť citlivý 
na akustiku sály a . že škola 
tieto priestory nemá. Ak ne 
má, tak nemá. Ale môže maf. 
Nesmieme zabúdať, že žijeme 
v meste s bohatou históriou a 
kultúrou. Prečo by sa nemohli 
oživovať skvosty architektúry 
živým umením - hudbou kto
rá kedysi tvorila ich ne~dde
l iteľnd súčasť? Napríklad 
Hrad, Lisztov palác, Zrkadlo
vá si eň a pod. J e to niele n 
záležitosť ,.hudobná", ale mali 
by sa nad tým zamyslieť aj 
otcovia mes ta . Spojilo by sa 
tak krásne s užitočným. Sú~ 
časne by sa pomohlo VŠMU -
a tá svojim žiakom. 

Aby sa mladým hudobníkom 
dali pr iestory na ich umelecký 
rast a aby sme už nikdy ne
museli pisať o .,diskl'iminácii" 
akéhokoľvek nástroja. -CZ-

Absolvent VSMU Milan Saqát, o koncerte ktoreho plsc•me 
v člápku 



Ostravské paberky 
Na I. celoštátny zjazd Spoločnosti pre hudobnl1 výchovu, ktorý 

bol v Ostrave v dňoch 11.-12. apríla t. r., som prišla o n iečo 
skôr a v malej predzjazdovej návšteve som sa snažila ziskať nie
kolko inform1lc ií o prípravách zjazdu, ako a j o tunajšej pobočke 
CssHV. Mushn sa prizna ť, že už po dlhšom blúdení týmto roz
siahlym mestom som n ašla Pedagogickú fakultu, ktor á tohto roku 
oslavu je 16. výročie svojho založenia. Po celú túto dobu "z-ásobu
je" 86 škôl Ostravského kra ja kvalitnými učiteľmi. Zvláštny ,zá
u jem som prejavU a o š tudentov hudobnej výcliovy .. a · kh Ŕktivitu 
pri zakladani prvej odbočky CSSHV u nás v republike. Prinášam 
aspoň stručné informácie a názory pedagógov Kated~y . lll~gobne j 
výchovy tej to PF: . (. ·· :· 

Odb. as. JEMELKA: 
- rozhodnu tie o založen! pobočky v-yšlo od prat·ovrif.kav·: .ti.níaJšeJ 

l<atedry. Vedúci katedry prof. Dr. J. Schr eibel nám oznámil rozhod. 
nu tie pražského celoštátneho výboru o zakladaní pobočiek. Pre
tože väčšina z nás je členm! CSSHV a dobre poznáme po·~iaclavky 
pre prácu odbočky, rozhodli s me sa - kolel<t!vne - pre jej okam
žité založenie. zrskali sme tal{tO čestné prvenstvo v republike. Pre 
nás je dôle'lité toto prvenstvo reprezentovať kvalitnou prácou, 
kto rej výsledky sa stanú prínosom pre celú spoločnost. Koncepcia 
pobočky vyhovuje našej vedeckej práci a našli sme tak konečne 
úrodnú pôdu pre riešenie problémov. 

Doc. Dr. Vl. GREGOR, CSc.: 
- Potrebovali. sme nadviazať StJoluprácu so všetkými kultúrnymi 

a hudobnými inštitúciami v Ostr ave. Zabezpečili sme si ju vytvore
n im výboru, zloženého z r eprezentantov jednotlivých organiziíc i!. 
Vytvoril! sme tak vedenie pobočky, ale funkcionár i - angažova
nl vo viacerých spoločnostiach - nenašli potr.ebný čas pre priícu 
našej odbočky. Nech sa táto n aša skúsenosť stane tJOučenťm pre 
ostatných. 

Odb. as. JEMELKA: 
- Chcem upozorniť ha množstvo našich absolvento-v, ktorl po 

celom kraj! vytvor ili akHvnu sieť pomocn!kov. Naše myšlienky sa 
môžu r ýchlo pohybovať a stre távajú sa so záujmom na školách. 
v členskej zál<ladni je registrovaná tiež väčšina diafkovo š tudu
júcich. študenti intern isti sú organizovani najmä v Hudobnej mlá· 
deži, kde je p1·e ich prácu najvhodnejšie miesto. 

Odb. as. A. RYŠKOV Á: 
- Niečo poučné z n ašej činnosti? Pomocou nami vydaných do

"taznHwv, ktor é sme zaslali dd všetkých š kôl v kraji, sa zisťovalo, 
či je aprobácia učitefov zhodn á s predmetmi, ktoré vyučujú. Za
znamenané výsledky sme od<J.vzdali kra jskému inšpektorovi, ktorý 
sa snaží prípadné nezrovnalosti naf)ravif a n a miesto nekvalifi
kovaných doporučuje -o-zdelaných mladých učiteľov. 

Odb. as. JEMELKA: 
- Zaviedol som po-kusný nepovinný seminár pre študentov hu

(1obnej výchovy, ktorý mal l1stl.'ednú tému: zoznámenie sa s me
tódami Orffovho Schulwerku. Bol som prekvapený záujmom štu
dentov a snažil som sa urobiť seminár e čo najatr aktlvnejšie. Osvo
jené metódy práce s n ástrojmi Orffovho Inštrumentára sl študenti 
overil! pri vyučovacej praxi na pokusne) škole I. stupňa ZOS. 

* * *' samotný zjazd priniesol vera fJOzorul1oclnýcll podnetov k dal-
!lej práci pedagógov. Hovori sa o nich na inom mieste. Osobne 
ma najviac zau jal príspevok Tibora Sedlického z Pedagogickej ľa
kulty v Banskej Bystrici. 

Hovoril o progresívnej príprave budúcich učitelov. I keď slo
venský referát bol ojedinelý, podarilo sa v ňom zhrnúť celú šír
ku výsledko v práce slovenských pedagogických pracovnikov. Za
ujímavý je jeho návrh n a novfi koncepciu pedagogického vzdela· 

-'ňril.'STUdiuiíl by sa malo začať v 15 rokoch, po absolvovaní ZDŠ. 
Príprava učiteľov by mala prebiehať na konzervatóriá ch v Prahe 
a Brne v tesnom spojení s pedagogickými fakultami. Prvým pred
pokladom by bolo štvorročné štúdium na konzervatóriu, zakonče· 
né maturitnou skúškou; ďalšie pokračovanie v štúdiu by bolo 
dvojročné - s vybranými metodickými a teoretickými predmetmi. 
Prípadné predlženie šttídia o ďalšie dva roky by znamenalo kva 
lifikovanosť absolventa terajšej PF. Absolventi týchto konzervató
rií by získali aprobá ciu pre ZDŠ l pre ĽSU. Pr etože neexistuje 
stredoškolské pedagogické vzdelanie, je terajšia príprava k štf1diu 
na PF nevyhovujúca. Nedostatok môže odstrániť projektované hu
dobné gymnázium, rozšírené stredné pedagogické školy o štú'dium 
kombinácií pre 1.-5. ročník, ako a j umožnenie štúdia HV na PF 
absolventom konzervatórií. Oalej žiadal zrovnoprávnenie hudobnej 
výchovy s hudobno1,1 vedou, umožnenie prechodu medzi fakultami 
vo vyšších ročníkoch FFUK. Vzdelanie I. cyklu ĽšU nemôže byť 
považované za dostatočnú prípravu pre š túdium na PF. V tomto 
duchu treba urobiť skúšku spôsobilosti učiteľov hudobnej výchovy 
za pomoci kontrolných orgánov a podla výsledkov určiť platové 
zaradl!nie. 

* * *' Srdečným potleskom v!tall delegá ti z jazdu hosťa z USA - prof. 
Edmunda A. Cyklera z Oregonskej univerzity, ktorý pozdravil zú· 
častnených v mene !SME a jej amerických členov. Zoznámil posllt
cháčov s pedagogickými metódami výchovy k hudbe a umemu 
v dnešnom svete. Využil svoje skúsenosti zo štúdijných pobytov 
na názornú dokumentáciu. Hovoril tiež o kompozičnej prác! det! 
na amerických školách, kde je okrem iného z~vedené inštrume~
tálne vyučovanie v detsk-om kolektíve. Dosiahnuté výsledky sú nu
moriadne pozoruhodné. Dokladom toho boli zvukové záznamy !m
provizačnej hry 15-ročných det!, ktoré používajú veľm! jed~odu
ché nástroje, pričom sa nekladie dôraz na presnosť teclm lcke) _vy
bavenosti žiaka. PhDr. Miroslav Cipro z Prahy spomenul vo SVOJOm 
referáte, že dejiny školstva sú vlastne deJinami reforiem. V naj
bližšom čase očakávame ďalšiu r eformu koncepcie ZDŠ, kde sa po· 
člta s úspešným presaden!m požl:tdHviek na rozš!ren~ vyučovanie 
estetickej. a hudobn ej výchovy. Mar1e Svobodová 

HUDOBNÉ INFORMAČNÉ STREDISKO 
A ARCHÍV čESKÉHO HUDOBNÉHO 
FONDU PRAHA 

vydá v najblifše j - do~e tieto komorné novinky: 

l:ledi'ich DOBlW DlNSKÝ: lnJpromptu pre Jlarfu . (už vyš!~ l· 
Jiľí DVORACEK: Sonatlna di bravura pre klBVIr (v tlačtl; 

Nová jar .- štyr i lyrické spevy pr e s op.rán · sólo a žensk~ 
zbor· (už vyšlo l. _ . 

]indi'ich FELD: Sonáta pre violu a klav1r - U. vydam e: 
(v - tlači). ' . 

František CHAUN: Divertimento pre 9 dychovych nástr. -
pru•tit. a hlasy (v · tlači ). 

Serenata rabbiosa pre husle a 4 kontrabasy - part. a hla-
sy (v tlači ) . 

Alois PlNOS: Pulsus inťermlssi pre jedného hráča na l>icle 
nástroje . (v tlač! l. 

Partitúry (a j hlasy l zapožitia OA _čHE, Praha _l , Parír.ská 
13, alebo du dá HIS Praha l, , Besedni 3. 

• V TEATRO COLON v Buenos 
1\ires potrvá tohtoročná operná 
sezóna od 2. mája do 29. novem
bra. Otváracou premiérou je 
Pucciniho Turandot s brnens kou 
sopranistkou Hanou Jonkú v ti 
tulnej úlohe, Kalafa spieva ru
munský tenorista Ludovic Spiess, 
diriguje de Fabritiis. Na progra
me s ú ďalej oper y: Traviat a ( s 
Joan Sutherlandovou), Trubadúr 
(s Priceovou, Cossotovou, Cappuc
cillim), Belliniho Norma (Suther
landová, Graig), Mozartov T itus, 
Hoffmannove poviedky, Barbier zo 
Sevilly, Busoniho Doktor Faust, 
Cherubiniho Medea (Gwyneth Jo
nes), Straussov Gavalier s ružou 
(Sena Jurinac, Christa Ludwig. 
Walt er Ben·y, Sylvia Geszty), 
Wagnerov Pars ifal (Regina Cres
pin, Wolgang Windgassen, Theo 
/\dam) a Weberov čarostre lec 
(Bjoner. Hering, Niens tedt) . 
e Talianske s tagiony uviid.:ajú 

v te jto sezóne a j celý rad súčas
ných diel, ako je Dallap iccolov 
Odysseus, Job od toho istého au
tora , Pizettiho Zločin v katedrá
le, Chaillyho Manželskú otázku, 
Stravinského Krá ľ Oidipus, Gréc
ke paši je Martinu, Poulencov Ľud
ský hlas, Gasliniho nová op,er a 
štvrť života. Piccola Scala hlási 
prvé uvedenia Poussenovho Váš
ho Fausta, Paccagniniho Človeka, 
klorý potrebuje .:áchranu a Mali
pierových Hrd inov dobre j veci. 

e K s tému výročiu Viedenskej 
štátnej opery zaradili na program 
televízie o. i. Mozartovu operu 
.. Bast ien a Ba~ti~!1~ :· ,,z .na,Mrávl<y 
zo Salzburgu, .,Cos'i'' färt· t\Ít te" (s 
Christou Ludwigqvou,, Gundulou 
Janowitzovou, Qr;äziil\101,1' -~,c;.uttio 
vou, Waldemál'onľ "I{frienttom, 
J-Iermannom Preyom a Walterom 
Berrym pod taktovkou Karla Boh
ma) , ďalej .,Bajazzo" a ,.Sedliacka 
česť", obe v podan! milánskej Sea
ly pod taktovkou Herberta von 
Ka1:ajana . 

e Známy hudobný komentáto r 
a dramaturg viedenskej Volksope
ry dr. Marcel Prawy bude tele
víznych divákov viesť operami: 
.,čarostrel ec", .,Predaná nevesta", 
.,Maškarný ples", .,Carmen", .,Ru
žový gavalier" a ,.Lulu". 

e V talianskom Arezze bude od 
27. do 31. augusta t. r. XVII. me
dzinárodná spevácka súťaž pre 
amatérske zbory. Bližšie informá
cie udeľuje Associazione Amici 
della Musica v 1\rezze v Ta lian
sku. 

• V di vad le Satl lers Wtdls 
Theatre v Londýne budú hosťo
vať Kolínske divadlá (NSR) od 1.3. 
clo 18. o'któbra t. r. s operami 
.. Mladý lord" od Hansa Werne ra 
Henzeho a .,Fidelio" od LudwiQa 
vRn Beethovena . 

e V rámci jubi le j nej s lávnosti 
Viedenskej š tiitnej opery, ktor ú 
otvorili 25. mája 1869 Mozarto
vým Donom Juanom, bude veľl\ <'i 
výstava s tisícimi vzácnymi ex
ponátmi vo viedenskej Redute. 
Bude pristupná od 16. mája -
štyri alebo päť mesiacov. 

e Medzinárodný hudobný fes ti
val v Luzerne sa bude konať me
dzi 13. augus tom a 7. septembrom 
t. r. V desiatich symfonických 
koncertoch vystúpia sólisti svet o
vého mena so švaj čiarskym fes ti
valovým orch estrom, s Českou fil
ha rmóniou, Berlínskymi fi!harmo
r.ikmi a Orchestrom západonemec
kého rozhlasu Kolfn. Okrem toho 
sú na programe komorné J<oncer
ty. recitaly a serenády. 

e Pre opernú s ezónu 1969-
1.970 vo Viedenskej štátnej opere 
určili už päť t itulov zo šiestich 
premiér te jto s ezóny. Ako prvú 
jesennú premiéru uvedú Smeta- _, 
novho .,Dalibora" v hudobnom na
študovaní Josepha Kripsa s Leo
nie Rysanekovou a Ludovicom 
Spiessom v hlavných úlohách. 
Druhou premiérou v sezóne j e 
"Ifigenia na Tauride" od Chris
topha Willibalda Glucka, ktorú 
bude dirigovať nový š éfdirigent 
Viedenskej štátnej opery Horst 
Stei.n. Titulnú úlohu naštuduje Se-
na Jurinacová. Je zaujímavé, ~e 
túto operu uviedli vo Viedni zatiaľ 
iba päťkrát, a to v rokoch 1.873-
1874. Treťou premiérou s ezóny 
1969/70 j e .. Proces" od Got tfr ieda 
von Einema, ďalej to bude jedna 
baletná premiéra a v rámci fes
t ivalu Wiener Festwochen 
Beethovcnov .,Fidelio" (cliri ~en t 
Leonard Bernste in, rez1a Otto 
Schenk. Leonoru stvárni Gwyneth 
Jonesová) v Thcate r an der Wien. 
Túto inscenác iu prenesú neskôr 
rio budovy Viedenske j š tát nej ope
ry. 

e NovýnJ hudobn ým vedú(;im 
Chicago Syrilphony Orchest ru bu
de GeorQ Solt i, te rajš í hudobný 
r i adi le ľ Foyal Opera Hous e v 
Londýne. Nastupu je po Jeanovi 
Martinonovi, ktorý preberá vede
nie francúzskeho Orches tre Na
tional. 

t~JM4A 
Kontrasty-
a ešte raz kontrasty 

S hudobným Í'lgéniom Paríža som sa dosiaľ inttmnejšie nezo
známil. Bol som u tomto veľkom meste už po druhý raz, al e 
zväčša ma neprilákali pomerne skromn~ ponuky koncertných ale
bo divadelných podnikov. Hľadal som (a bolwto IWelládzal j to, 
čo ;e pre Paríž cflarakteristickeji!ie, pritažlizif? --- ť.;o je vlastno11. 
organickou hudbou tohto rozsiahleho, clramaticky pulzujúeeho 
kamenného mora. Bola to dokonalá kompenzácia mojich zdll:a
vých štzídljných dopoludní l popoludní v perfekt ne zariadenej 
čitáml hudobného oddelenia Bibliothéque Nationale. Akokolvek 
boli pre miía dôležité tieto sedenia nad knihami a partitúrami, 
v hierarchii mojich krátkodobých dofmov figuroval i na posled · 
nom mieste. 

V priestore vymedzenom seoerojui!nou spojnicozL Sacré Uoeur 
s revoltujťlclm ~tudentským Montparnassum a západovýcl!odntnl 
spojnicou boulognského les{ka s vincenneským parkom rozpre· 
stiera sa sugestívna mozaika histórie a dynamickej sťlčasnosll 
s tou neopakovateľnou atmosférou, ktorú vydychufe kai!dý kút 
Paríi!a. Osobitosť bohatých kontrastov tohto veľkomesta nie je 
v ich enormnosti, prikrost i, čt krikľavosti ako u iných západných 
miest. Naopak - Part~ te mesto vyváženosti hi stórie so st1čas · 
nosťou : nte" je akosi veľký rozdiel medzi atmosférou románskeho 
Saint Germain - des - Prés a napríklad medzi palácom UNES
co. 1'o v!ietko spája pevná kontinuita frankoga lske; tradície, kto
rá sa predstavuje v natrozmanitejšlch variantoch stáročt. A vidí 
sa mi, !te mesto tu. má prostredníka z f in du siécle - mondénne, 
elegantné bulváry so svo{ou lwrizontálnou perspektívnou u.rba
nistlkou zahladili kontrasty starých slohov a organicky namie
rili k moderne; archit ektúre, ktoi'á rastie na predmestiach. Ai iu 
je elegancia a vku.s - podstata t varu a jeho duclla zotrváva a; 
pri svoji ch dejinnych metamorfózach. No dnešný Para je ešte 
stále - a predovšetkým Parížom 19. storo~ia. A tak starost/ivu 
udržiavané románske, gotické, renesančn~ či barokov~ fasády ná
padne prtpomina;a t o ostatné a splývafú s celkom. 
Citateľovi sa možno bude vidieť čudné, ak som pociťoval a 

vnímal hudobnosť Jednotlivých objektov ako takmer nepočuteľnú 
hudbu vyžaruj t1cu z prostredia. Dokonale mt nahradila obligátny 
koncert, ktorý zanecháva často menšiu stopu v zážitkovom sve
te. Je ťažké, ale aj zbytočné parcelovať 'dojmy a prindšať v!ie· 
obecne známu . štastistku turistických lokalit. No ešte zaujlmapej 
!de než mŕtvy kamel'í bolo postupné - hoct veľmi krátke, a pre
to aj nedostačujúce - ohmatávanle konkrétneho života, všedného 
äňa, l udl, davu a jeho prejavov. Pociťoval som únavu veľkomes
ta, keď som v nekonečných chodbách metra stretával žobrákov 
alebo at !itudentov, maľujúcich na zem a snažiacich sa prit iall
nut pozornos! okolo chodiaceho davu. Kontrasty, kontrasty -
ale akosi tu!iované. Francúzi majú dost komplikovanú, niekedy 
ťažko prlstupit(J:,,[2rp;fl.!J.16 ~ aspoií. tí dospelí. Preto som hľadal a 
našiel zal'úbefiie v "zžvle, lčtorý je mi vekove predsa len l;lžii.!ii -
vo večne revoltujúcich, sympatických študentoch, kt orých domé• 
nou ;e Mri ivo kyPiaci . Montparnasse, · na{mä ten večerný. Postup· 
ne, hoci nesmelá, som začínal chdpať korene ich nespokojnost i, 
revolty - a; tej lavičiarske;, promaovskej odnože, ktorá je u Pa
r í 'ti dosť silná. l ch hnut iu som nikdy nevedel prtsť na chuť, ne
chápal som · ho, a tak som si ho konfrontoval s veľkým bohat
stvom a teclmickou perfektnosťou západoeurópske{ konzumnej 
spolot.;nostl, s neuveriteľne krásnymi, tovarom prepl1tenými vý· 
kladnými skril'íamí. Leni!e práve z týchto kontrastov vyviera psy· 
chická i pouličná revolta a tá je dqst prirodzená, vysvetliteľná. 
Paríž je t napriek vonkajšiemu lesku akýsi nekl'udný, vo vzduchu 
visl napätie, okolo Panteónu lzliadkufú policajné vozy .. . Studen
tt a tni nechávajú po sebe vizitky u podobe protiamerických, 
prottnixonovských, prot/Vládnych nápisov, hesiel, úvah. Sú všade 
- v metre, na uliciach, stenách domov i mt pomníkoch. Ku 
nim sa pripájajú pročtnske vyhlášky a vyhlásenia. Odrazu som 
sa clttl ako doma v poaugustových dT1och, ale s tým rozdielom, 
te tu heslá a nápisy nikto nezotiera. 

Po obltgdtnej návšteve Opery {našťastie na technicky perfekt
nom, interpretačne invenčnom predstaveni Pucciniho Turandot 1, 
dostavil sa tesne pred odclJodam azda najsilnejší dojem. Upo· 
zornený maličkým plagátikom, že v špeciálnom štúdiu parlžskello 
rozhlasu ( Malson de l' O. R. T . l!'. / koná sa popolu.dnf v rámci per
manentn~ ho cyklu informačno-propagačný koncert syntetickej 
hudby skupiny okolo P. Schaeftera { Groupe de Recherches - Con
cert-lecture Ars Nova;, bol som svedkom menšej udalosti, nad 
ktorou som žasol. Na koncerte - prístupnom každému záujem
covi - sa zúčastnila v znal.inom množstve školská mládež, ktorá so 
záu{mom počúvala dvom novým dielam teJto skupiny, skladbdm 
pre komorný orchester, kombinovan!} su syntetickou hudbou. z 
mg-pásov [charakteristický štýlou"ý znak Sclwefterouej skupi ny /. 

DvaJa mladí skladatelia týchto diel, ktorf boli prítomn! na 
koncerte, vo valne; diskusii podrobne rozoberali tch estetick~ 
a technické komponenty. Bol to jeden z príkladov vfíchovy k mo
derne! hudbe, ktorú treba dokonale zorganizoval a vytvoriť tak 
permanentnú tradíciu cyklickou formou. ( V štt1dlách 1'0Z7Jlasovef 
budovy sa konajú I!J.formattvne a výchovné koncer ty a; iných 
žánrov - džez ove; hudby, pop-muste, opernej hudby a pod.}. 
Najmä skladateľ talianskeho pôvodu B. Parmegtant, ktorý ma 
svojím dielom velmi zaufal, doslovne šokoval v tom i stom štúci.:;L 
na večernom koncerte elektronickej a konkrétne; hudby Schu.e
fferovef skupiny. f Expositltm des musiques expertmentales -
Sources). Už program bol zostavený s nesmiernou citlivosťou štý 
lu a zvukovej homogenite, ked' syntettckd kompoztcte sa strie
dali s reportá!!.aml konkrétnych zvukov r6zneho pôvodu a s ob
;avnýmt dielami J. Cagea pre preparouaný klavtr {nonáty a h 
terlúdia} . U Schaefferových syntetických kompozlclf, vyplii:L· 
;úcich väčšinu programu a ako vždy technicky clokonalfícll a 
zvukovo zaujímavých, bolo u!iak badať tiporné hľadanie nov_(jch 
progresívnejších štýlopých prvkov, Istý rozpor medzi dvoma ma
teriálmi a tým a; ich. poetikou. Ešte markant nefšie váhanie bolo 
možnfi pozorovať v dielach známeho P. Henryho ako :J.ôkaz, ze 
francúzska skola experimentálne; hudby sa nemôže vymaní! z di K· 
tátu p6vodneJ konkr~tnet hudby. Na koncerte najlepšie Schaeffe
rovo dielo Etude aux sons animés však ďaleko prevýslla elektro-· 
nic-ká kompozícia spomtnaného Parmegtanlho Bidule en ré, fedn ll. 
z na{lep~tch ·syntet ických kompozZctt, akfi som počul. Do kona! é 
zvládnutie formy, nesmierne bohatá zvuková fantázia, zmysel 
pre novú farbu, dynamičnosť, eruptívny rytmus rozvinutý na prin
cípe ostindta dokazoval!, !te ako v každom inom žám·t, a; i u 
možno bezpečne !st ďaleJ, hoci krízové momenty sa v elektronic
ke; hudbe pre;avu;a dosť výrazne. Všeobecne ;e však charakte
r istickou črtou nove; francúzskej školy ideál rovnováhy zvuku 
štylizovane/ a konkrétne/ hudby, pointouaný snahami o kombi
náciu s tradWnými ndstrofmi v rozmanitom oiJsadent. 

Dr. Ivan HRU SOVS KÝ 



Prí;emné. 
prel<vapenie 
v Trenčíne 
Možno, že dnes je módou plsiť o 

festivaloch a koncertoch. Väl!ill~ 
nou sil to články dotýkajllce sa bež~ 
nej, konvenčnej pop~muslc a len m.á~ 
lokedy sa venovalo väčile prlestran~ 
stvo beatovej hudbe v jej člrej, sa~ 
mostatnej podobe. Zrejme sa zabud
lo, že i ona má svoje .,sviatky" zvané 
festivaly a že hneď po Ceskosloven~ 
skom beatovom festivale je to na~ 
priklad Považský beatový festival, 
ktorý 19. a 20. apríla vstllpll do dru~ 
hého ročnlka svojej existencie. 

DRUHÍ POVA:ZSKf BEAT FESTIVAL 

prebiehal tak ako minulý rot< v ZK 
Merina v Trenčlne. Vysttlpllo na ňom 
j edenást beatových skupin z celého 
Považia a hostia z Bratislavy - sku
piny The Gentleman a Mr. Jet and 
Cannibals. Festival bol rozdelený do 
troch koncertov a záverečntl beat
show, na ktorej vystúplll traja vt
ťazi spolu s hosťami. Ak sa vrátime 
späť a zamyslime sa nad úrovňou 
festivalu, ľahko zistime vel'ký kva
litatlvny skok oproti minulému roku. 
Taktiež sa dá kon§tatovať veľký, ba 
.až priepastný rozdiel medzi jednotli
vými skupinami. Mysllm si, !é nebude 
na škodu, ak poodhallme rllilko nad 
tromf vfťaznýml skupinami a povieme 
si niečo o Ich výkone ná festivale. 
Na treťom mieste s 221 bodmi skon
čila žilinská skupina Sirius. Vystu
povala · ako posledná n.a prvom fest!~ 
valovom koncerte a hneď po svojom 
vyst llpenr bola považovaná za ver
kého favorita sllťaže. Bolo to práve 
ž ll!nské .~úhvezdle Sirius, ktoré .,vy
hecovalo obecenstvo a prlčlnilo s a 
o pravú beatovú atmosféru. Bolo vid
no, že táto skupina .1 e zvyknutá po
hybovať sa na javisku a že svoje 
nástroje solldne ovláda. Už v avoňe 
Prekvapili zau.lfmavým ,.soundom", 
ktorý bol okrem klasického beatové
ho obsadenia rozšfrený o dychovtl 
sekciu a husle. V Ich vystapénr, na 
rozdiel od predchádzajllclch skupin, 
bol už cltlť ná.znak dynamiky, pre
zentovali sa pekným! hudobným! 
myšlienkami a originalitou ktorá sa 
prejavila hlavne v Ich vlast~ej sklad
be ,.034". Skoda len, že texty vlast
~ých skladieb neboli na takej dobrej 
urovni, ako Ich hudba. Skupina SI
r ius nebola nováčikom festivalu, skôr 
naopak. Na minuloročnom ,.považ
skom beate" obsadila druhé miesto a 
zfska.J a cenu za pôvodnll tvorbu. Sa
motná skupina vznikla pred piatimi 
rokmi, pred tromi rokmi sa spojila 
s konkurenčno\) skupinou The Drln
gers a pomenovala sa Sirius. Vo 
vlastnej tvorbe sa členovia skupiny 
zamerali na viacero hudobných štý
lov, od .,soulu" až po ,.folk", čim 
vznikla určitá štýlová roztrieštenosť. 
Skupinu Sirius tvoria: Ivan Drozda -
gitara, spev, Vít Siroký - klavir, gi
ta ra, harmonika, spev, Ing. Juraj Sl
vak - saxofón, klar inet, husle, spev, 
Ondrej Cintula - b11sová gitara, spev, 
Marcel Mašlonka - biele, spev. 

Skupina Sirius podala celkove dob
rý výkon, ale zdá sa ml, že od m!
nu lé.ho roku stagnuje. I tak bolo ,jej 
tretie miesto na festivale celkom 
úspešné a zaslúžené. 

.,STINGS" ZNAMENA ŽIHADLA 

ale aj meno trenčianskej skupiny, 
ktorá obsadila s 241 bodmi druhé 
m iesto. Podobne ako Sirius, a j táto 
skupina má za sebou prvý ročn!k po
važského festivalu a navyše účasť 
na II. československom beat festiva
le v Prahe. Od začiatku svojej exis
tencie - teda od roku 1967 sa orien
tovala na .,rhytm and blues", no v 
súčasnosti je ovplyvnená a j americ
kým štýlom .,psychedellc sound" a 
experimentálnou hudbou Jimiho Hen
drixa a Arthura Browna. Na festi
vale vystapill s prlbratýml dychmi -
trúbkou, saxóm a trombónom - ale 
mám dojem, že t áto kombinácia Im 
veľm! nesedela. Celkove to sice 
ovplyvnilo zvuk skupiny, ale symbió-

f 

zä beiitov~ho ol:isaileniä i t!ycfimJ né· 
bola ešte vykryitallzovaná. Týkalo sa 
to hlavne rytmiky a použitia sóla. 
Dobrý bol výkon speváka Ruda Pa
veka, ktol'Ý čistou intonáciou dosť 
,.podržal" skupinu. Na festivale vy
stúpili v tomto zložen!: Jozef Jánsky 
- basová gitara, števo Pakan - só
Jová gitara, Ivan Marušinec - organ, 
Miro Mach - bicie, Rudo ;Pavek -
1pev, Drahomlr Opravil - trabka, 

\;ejza Petrovič - saxofón, Alojz 
Koutný - trombón. Skupine Stings 
chýbala objavná vlastná tvorba a i 
to bolo jedným ohnivkom v reťazi, 
ktoré ju odsunulo z vlaňajšieho pr· 
vého miesta na tohoročné druhé. 

CON BRIOSO 

'spustlhi hnecf od začiatku málo zná
ma žilinská skupina The Blackmal
lers, a ktorou nikto nepočítal na nie· 
ktorú z cien. Faktom zostáva, že za· 
stala na stupienku najvyUom, keď 
svojfm bravtlrnym výkonom veľmi 
prljemne prekvapila porotu a ne
príjemne fantlilkov domácej skupiny 
Stlngs. Ale také stl už festivaly! Sku
pina Blackmallers sa vo svojej pro~ 
dukcll zameriava hlavne na "under· 
Qround music" a ,.psychedellc sound"' 
Väčšina skladieb bola prevzatá od 
skupin Elmer Gantry's Velvet Opera, 
Doors, Blue Cheer a Jimi Hendrlca. 
Sympatické bolo l to, že experimen
tálny prejav zvládli aj vo vlastnej 
tvorbe. Pozoruhodný bol najmä vý
kon speváka skupiny v skladbe Začni 
to opäť, v ktorej naplno nechal vy
nlknllť svoj \ zvláiltne zafarbený hlas 
11 velkým rozsahom, vzácne nasade
ný do výšok. Dá sa povedať, že sku
pina tvorila jednoliaty celok, citlivo 
využívajtlcl dynamiku a gradačné 
prvky. Tvoria ju skutočné hudobné 
osobnosti, čo sa odrazilo l v ďalšom 
hodnoteni. Sólový gitarista te jto sku
piny Jaroslav Katrenčlk bol vyhod
notený ako najlepši Inštrumentalista 
f·estlvalu a na.ilepšlm spevákom fes
tivalu sa stal Milo§ Blaško, tiež z 
Blackmailers. Aj ďalšia cena - ob
jav festivalu, pripadla tejto s kupine 
a myslfm sl, že tlplne zaslúžene. Hoci 

Spevtfk skupiny STTNGS - Ru
do Pavek. Tdto ambiciózna tren
čianska skupina obsadila na Po
va~skom beatovom festivale druhé 
miesto. Sntmka : r.. Blellk 

medzi jej prvým miestom a druhým 
miestom skupiny Stings bol rozdiel 
iba ôsmich bodov, kvalitatlvne išlo 
o veľký rozdiel. Bravúrny prednes, 
zvukové efekty, show na javisku a 
hudobná zrelosť, to všetko symbo
lizovalo skupinu B!ackmailers. Sa
motná skupina vznikla v · auguste 
1968 ztačením dvoch skupín a pô
sobila v Dubnici. V súčasnosti pra
videlne vystupuje v žilinskom PKO, 
a keďže prvé tr! skupiny automa
ticky postap!li na celoslovenský bea
tový festival v Bľatlslave, budete mať 

možnost vypočut sl ju. Prldu v tomto 
zložení: Miloš Blaško - spev, Ja
roslav Katrenčtk - sólová gitara. Ján 
Slaninka - basová gitara, Daňo 
Chládecký - biele. 

Co K TOMU DODAŤ'! 

Hádam len toľko, že každý fest iva
lový koncert sa začínal a končil fes
tivalou zvučkou. Bola to ·jedna z má
la Inštrumentálnych skladieb skupi
ny The Beatles - Cry for Shadow 
(Plač pre tieň). Uvádzali ju d!scjoc
keyl festivalu Stefan Anderko a Pa
ľo Záhora, ktorf vyplňal! svetovými 
hitmi aj festivalové prestávky. Treba 
podotknúť, že to robili naozaj dobre 
a že ich svojvoľné a vtipné vstupy 
do hudby boli príjemnou at rakciou 
festivalu. Je to tiež jeden z dôka
zov, že Slovensko ani v t ejto oblasti 
nezaostáva za Prahou. 

Poznáte teda mená troch vlťazov 
a čiastočne l štýl ich produkcie. Zo
stáva už iba veta na rozlllčku : Do 
videnia na 3. považskom beatovom 
festivale. 

ĽUBO ZEMAN 

HOVORI SA O NICH 
seň Vivo Cantando (Zijem s plesňou), kto
rú spievala populárna Salomé. 

Salo mé 
" 

Nie je to dávno, čo v Kt•áľovskom divadle 
v Madride pl'ebiehal 14. ročn!k autorskej sú
ťaže pop-songov o Veľkú cenu Eurovlzie. Po 
prvý raz v histórii tejto súťaže zv!ťazll! na
raz štyri pesničky, ktoré mali po osemnásť 
bodov. Jednou z nich bola španielska pie -

Dvadsaťpäťročná speváčka Salomé, vlast.o 
ným menom Rosa Maria Marco, bola v det
stve slävnou športovkyňou - majsterkou 
Španielska v plávan!. Až neskôr, keď mala 
15 t•okov, rozhodla sa venovať umeniu. Nlt.J· 
prv si však doplnila vzdelanie štadiom ja
zykov. Už ako osemnásťročná precestovala 
s divadelnou spoločnosťou Európu a stredný 
Orient, kde vystupovala ako tanečnica. Po 
návrate z cudziny sa začala systemat ickej
šie venovať hudbe · a dosiahla, aby ju nechali 
spievať v najdôležitejšom Pl'Ograme Barce· 
lonskej vysielačky. Jej repertoár . tvorila vte
dy jedna, jediná pesnička, ktorá sa u,jala. 
Začala vystupovať pod umeleckým menom 
Salomé a tu sa začína jej veľká kaľléra. 
V roku 1963 sa začastnila 5. piesňového fes
t ivalu Stredozemného mor a so skladbou S'en 
va anar, ktora spi-evala v katalánčine. Pod.
nikla aj niekoľko speváckych turné po Me
xiku a Francúzsku a stala sa najoslavova
nejšou cucfzozemskou speváčkou. V rokl/-
1967 - na ďalšom ročniku už spomínaného 
festivalu - získala druh\1 cenu s plesňou 
Con el vent. V súčasnosti .ie ;jednou z naj
väčšieh osobnosti španielskej pop-music. 
Speváčku, o ktore j dnes hovori skoro celý 

svet, budeme mať možnosť vidieť a počuť 
aj u nás. Zúčastní sa plesi1ového festivalu 
Bratislavská lýra. -ĽZ-

Zo sveta 
• pop-mUSIC 

e Francúzsky spevák Sal
vatore Adamo sa nedávno 
oženil. Ako je známe, Ada
mo je rodom Talian, a preto 
sl veľmi cen! pohár; ·ktO'rý mu 
odovzdal! v Rlme. V hlavnom 
meste Talianska každoročne 
udeľujú pohár za najčastej 
Šie hrana platnu. Adamo ho 
dostal za taliansku verziu 
plesne Slza na cestách (Una 
lacr!ma al vento). e Tereza Kesovija, juho
slovanská speváčka č. l , kto
rá možno príde do Bratisla
vy ·ona Lýru, podpísala kon
com minulého roku dvojroč
nú zmluvu. s gt·amofónovou 
firmou Philips a pripravuje 
Pl'I' Ú nahrávku. Bude to jej 
vlťazná pieseň z fest ivalu 
.. Split 68'' - Moje suze (po
(!bop·tel'ne s talianskym tex
tom). Jej manžel je tiež spe
vák, vulú sa Miro Ungar a 
tP.n za~a podpisa! zmluvu s 
ft anr:tíz:;.kou gramofónovou 
sp(J locnosťou Barclay. e V londýnskej televfz nej 
s how nazvanej Lulu-show vy
stupoval! s Lulu už len tra
.ia členovia skupiny Bee Gees: 
Barry a Maurice Gibb a Co
lin Petersen. Okrem Vince 
Melouneya chýbal aj Robin 

Gibb. Traja, ktor! zostali, dú
fa jú, že sa Robin v1;.áti. Po 
prvé, ako tvrdi manager Bee 
Gees, pán Robert St!gwood, 
viaže ho zmluva, a po druhé 
jednoducho pr eto, že nebude · 
môcť byť bez priateľov. e Nestarnúci Frank Sinat
ra má nový hit; je t o pleseň 
My Way a jej autorom je 
známy spevák Paul Anka. 
e Engelbert Humperdlnck 

a Mary Hopklnová vystupujú 
spolu na turné a lámu rekor 
dy návštevnosti koncertov. 
Píše sa o nich, že je t o .,tur 
né storočia". 

e sa to už tri t·oky, čo 
manager Johnny Sta'rk obja
vil Mireille Mathieu. Bilan
cia týchto troch rokov je pre 
MirC'iile viac ako skvelá: 9 
m iliónov preda ných platni, 
filmová zmluva v Hollywo.od.e. 
Jed nodu<;ho - svetová sláva! 

e úspech The Marbles s 
plesi\ou Only one Woman ne
bol náhodný. Nahrali ďalšiu 
platňu And the Walls stell 
down, ktorá má všetky pred
poklady, aby sa tiež sta la hi
tom. 

e Skupina The Seekers 
skončila svoju kariéru. Hia
dlli sa vra j veľmi múdrym 
heslom, podl'a ktorého v na·j
lepiíom treba prestať. A t ak 
odchádzajú zo scény na vr
chole karié t•y. (Ich LP platňa 
je už dlho na druhom mieste 
v anglickej Hit-paráde LP 
platní. ) 

Hostia s operetou, muzikalom a filmom 
Ambiciózna redakcia bratislavského Stddla mladých m•i 

pravna v koprodukcii so Studlom Oberosterrelclt v Linzi 
a s Westdeutscbe Rundfunk v KoUne nad Rýnom koncert 
operetných, muzlkalových a filmových melódii so zvuč· 
nýml interprétmi zébavnej hudby. Tak sa po dlltýcll ro
koch stala 21. a1Jrfla koncet•tná sieň Slovenskej fllharmó· 
nie miestom stretnutia ctiteľov "neválnej" hudby. 

Hlavným aktérom večera bol Kolfnsky rozhlasový orches
ter stmelený taktovkou Curta Cremera interpretujúc! tenf.o 
!Auer, ktorý nie je jeho jedinou náplňou, po každej strán· 
ke brilantne. Štýlová poddajnosť a hebkosť bola, spolu s dy· 
namlkou najsilnejiou stránkou tohto telesa. 

S orchestrom pricestovali aj štyria vokálni sólisti -
Američanka Arleen Augerová, t. č. hosť viedenskej Státnej 
opery, Margot Eskensová, ktorá má na konte sedem mi
liónov predaných platnf, sólista opery v Hamburgu Heinz 
Hoppe a populárny interprét ilágrov Willy Hagara. 

Najsllnejiiím dojmom na nás zapôsobil neobyčajne kul
tivovaný prejav koloratúrnej sopranistky Arleen Augerovel 
Je priam neuverltefnlí, ako sa táto klasicky vyškolená 
umelkyňa vedela hravo prispôsobiť štýlove a výrazove pies
ňam ovanutým modernou tanečnou hudbou. 

Oalií .,klasický odchovanec" - tenorista Heinz Hoppe 
sa už pevnejsie pozerá na operetný prejav z postu svojej 
i koly. Zdanlivo je miestami priheroický, no vidno, že si 
v tomto žánri .,aktívne oddýchne", spieva ho s chut'ou a 
decentne. 

Populárny Wllly Hagara sa už roky drží na čele európ· 
skej interpretačnej špičky v šlágri a operete. Dojem zo 
svojho zamatov6ho barytónu znásobuje jemu prfznačnou 
lahkosťou v hereckom prejave, čím zvyšuje dojem zo svoj
ho vystúpenia. 

JJviel!lda pop·musie eurlipskej vel'kosti Margot Eskensová 
disponuje prljemne sa počúvajflCim sopránom, kultivova
ným, čistým, nn na bratislavskom koncerte· trochu rytmic
ky nepresn9'm. 

Koncert m~meckých a rakúskych umelcov patril medzi 
vydarené podujatia zábavnej hudby u nás. Presvedčil n tom , 
že opereta l muzika! sa dajú robif vkusne a precízne. 

(~) 

e Adriano Celentano, kto
rél')O hlt Azzurro poznáme 
dobre aj u nás (spieva ho 

/ E. Kostolánylovii pod názvom 
Poď so mnou), má :n rokov 
a jeho popularita trvá už lO 
rokov. Má svoju vlastnil gra
mofónovú spoločnosť Clan, 
j edno auto zn. Alfa Romeo 
a motorku zn. BMW, starý 
zámok, ktorý si nedávno kú 
pil a je veľmi pozomým 
oteckom troch detí - dcérky 
a dvoch synov. · 

e Západonemeck,ý časopis 
Bravo udeľuje každoročne 
zlaté, strieborné a bronzové 
sošky najpopulárnejším spe
vákom a speváčkam pop-mu
sic, ako aj najpopuláľnejš!m 
skupinám. Za rok 1968 zlaté 
sošky časopisu dostali Ma
nuela, Roy Black a skupina 
Bee Gees. 

Marta Rozkopfová (na obr.) 
bola jediným zážitkom na 
speváckej amatérske:i súťaži 
Hľadáme hvieztlu Bratislavy 
69. Zasl(lžene získala najvyš- · 
šiu trofej v t ejto - ináč or
ganizačne veľmi slabo pripra
venej - s úťaži , k torej pat
rón (MDKO) by sa mal v bu
dúcnosti viacej venovať pro
pagácii, celkove;j réžii a spo
jovaciemu textu, ktorý bol na 
vel'mi nizkej úrovni. Bolo hy 
žiadúce, keby sa reprezentač
mi súťaž hlavného mesta Slo
venska niesla v budúcnos ti 
v znam ~ n í in_ých kva lit . 

Snimka; Juraj Lipt{!(, 



Zem úsmevov a rozpakov kvalitu tejto zložky, na adekvAt ne 
obsadenie hlavných postév, (k čo
mu v bratislavskom predstave ní 
prišlo) a konečne -: aj na bohat ú 
výpravu so všet kými z ložkami s me
rujúcimi k veľkej "skoro" revue, 
k divadlu síce nie "realistickému", 
ale podčiarkujúcemu divadelnos ť a 
možno' i fantastlčnosť, pravda, do
konalú inscenačnú ľantastičnosť. 
Možno sa mýlim, al e osobne som 
presvedčená, i e opereta zostáva ani 
nie výpovciľou o živote, skôr Ilú
ziou žh·ota, a pre to jeJ n emô že 

Bulle tin Novej scény uvádza Le
hl\rovu Zem úsmevov vP.tami, ktoré 
S\Í akoby o spravP.dlnenim sa, že to
to úspe§né divadlo sia hlo po t akom 
oillchanom žánri, akým je opereta. 
Ale veď a j chvíle oddychu a za 
budnutia sú na niečo dobré, dodáva 
sa v podtexte, ..... a pret o, p re ľu
di, k tori ho majíi radi (rozumej 
Lehára - pozn. red.) hráme dnes 
Lehára" - to s a už hovorí pr iamo 
v riadkoch uvádzajúcich túto sláv
nu operetu po piaty raz na bratl
llavskú scénu. 

Ten spodný tón zhovievavosti c í
tiť aj z väčšiny r ecenzii, ktoré sa 
ml dostali do r úk krátko po pre
miére, recenzii hodnotiacich v pre
važnej miere réžijnú str áh ku iusce
nii.cie a chváliacich réžijnú koncep
clu, ktorá vraj ale ne mohla dať 
(pravda, obra2;ne povedané) mŕtve
mu dieťsťu dušu. Pretože - ope
reta je vytuchnutá a nič nehovo
rlaca, opereta je lacná, ope t·et a n e
ml\ Ideu . . . bože môj, čo všetlw 
nemá opereta .. . . (ale ani mnohé 
iné diela z vážne jších žánrov.) . Len
že na rozdiel od nich sl opereta 
nekladie vyššie ciele, ako Je j eden 
jediný: zabaviť, pobaviť a ešte raz 
- v inej štylizácii - priniesť t ro
chu zabudnutia. Netvrdím, že tot o 
je jediná a hl avná funkcia umenia 
a nehovorím ani , že j e t o úloha 
n a jdôležit ejšia . Ale niekedy m ám 
d ojem, že celá n aša k r i tika - nie
Jen hudobná - si dala veľkú úloh u : 
prevychovať obecenstvo , dostať ho 
na ú roveií, kedy bud e považovať 
p od svoju ú rove ií vidieť t aké lacné 
divadlo, ak ym j e opere t a , a - na
vyše - spraviť t o za niekoľko 
krátkych ro kov: od 48-smeho počí
na:lúc. Len že - pt•ax· bola t rochu 
iná, ukázalo sa , že d ivák s a tak 
r ýchlo nepreorien t ova l, n evychoval, 

a - kt ovie - možno a.l po dvad 
s iatich rokoch súst avného prevy
chovávania pott·ebu;ie niek edy za
budnúť na desiatky realít, trochu 
absurdne jších, než sú t ie , ktoré po
dávali sta rí páni z operetného ra
chu. Navyše tieto diela majú vý
bornú hudbu, kto rú síce nemožno 
prirovnávať l• modet•ným rytmom 
niektorych musica lov, ale má · svoje 
čaro - a zdá sa, že ho bude mať 
aj po d'alšle desiatky rokov. Aspoií 
pre odbornú kritiku by mali prejsť 
roky opojenia z nepo:~:naného -
myslím tym na musica!, ktorý má 
svoje vrcholné diela, ale má aj sla
bé slabučké výtvory , rovnako las
cívne a dojemné, ako mnohé ope· 
ret né námet y. Nechcem sa zastá
vať operety, nemienim odsudzova ť 
musica! - Iba si myslím, že !le
možno j edným ' šmahom ruky za
tracovať to, čo plní určitú Cunkciu, 
tak ako plní svoj u funkciu tanečná 
a populárna pieseií, ja:~:z, vážna 
hudba, Nová hudba .. . 

· všetka tá vkusná nádhe ra šl•odiť, 
ak je - opakuj em. - vkusná, ná
padit á a nie lacná. 

Posieťlná inscenácia romantickej 
operety Franza Lehára Zem úsme
vov tieto vlastnosti v prevažne j 
miere má. Možno vyčítať j ednotlivé 
detaily, možno sa zastaviť nad nie 
v~dy dokonalým hereck,ým s tvár ne 
ním. O jednotlivých výkonoch spe 
vákov, bale tu, réžijne .l stránke, vý
prave a tď. holo popísané veľa dob 
rého. Osobne sa teším, že konečne 

· sa náročneJšie pat·ty klasických 
operiet zverujú hlasovo školeným 
spevákom , akými sú Darina Mut:- , 
kovičová, Karol Vlach, - ktorí sú 
hlavnými predstavltel'mi slávnej Lí
zy u princa Sou-čonga. Je len sa
mozrejmé, ie v takej to konc.encii 
(možno, že exls t uie a .i iná, lepšia, 
zatiaľ sa yšak o iíu ž iade•t režisér 
nepokúsil) vyznieva v t rochu inej 
st rune hlas Ivana Krajíčka a jeho 
moderný , trochu .. nad postavou" 
nesen :V he recký prejav. Videla s om 
desiatky operiet , vždy s om s i u ve 
·cJo movala , že m ajú svoje zápory. 
Ale - podivné : vžd v som sa iš la 
pozrieť zno vu , čo dokážu .,ku mštý
r i" z neJ soraviť . Hovo rí sa; že one~ 
r a bo la mŕtva , u ž keď s a n ar odil a . 
Ove l'a horš ie veci sa písa li o ope ~ 
rete. Nechcem norovnávať, · bože
chráií. iba oremýšľam o t om, ako 
.ie m<;~žné. ŽP. ob e ~>x i stujú a m<~:iú 
neust á le svoj e oublik um . . . 

~amozrejme - t extový príbeh 
teJto naJslávnejšej operety Lehára 
nie je silný, v 1lnešnej polohe má 
možno až prvky absurdity, ak sl 
spomenieme na paradoxnú spoji
tosť čínskeho princa s dnešnými 
udalos~ami v krajine, o ktorej vie
m e as1 práve t ak m álo, ako vedeli 
pánovia L udwig Herzer a Fritz 
Lo hner , keď písali libre to k Zemi 
ús m evov. A p red sa· - ani v roz
p rávkach nás n ezau jímajú detaily, 
ale sm e na chvíľu pr enesení d o cel" 
kom iného sveta, k torý je m ožno 
nepravdivý a p o vytriezvP. ní smieš
n y - lenže po!lobné klam stvá po~ 
u žíva viacero druhov umenia -
ni elen opereta. Zmysel uvád;zania 
klasických op er iet vidím v d 11ešn ej 
dobe pod podmienk ou , že sa pri 
hliada na hudobnú stránl•u die la, na TEREZA URSl NYOVÁ 

O.právnene nádeje-? 
Hudobn~ odbor y ľudových škôl umenia ožili v tomto 

sk:olskom roku tuorivým ruchom. Z poverenia Minis
ter stva kultúry a informácií, Ministerst va školstva a v 
spolupráci s ostatnými zai nteresovanými orgánmi bol a 
vyhlásená cel oštátna súťaž hudobných odborov ĽŠU. Zo 
stovi ek a tislcok žiakov k lavírnych oddelení ĽSU cel ej 
ČSSR sa stretne vyse 140 viťazov krajských k ôl na ce
lo~ tátnom kol e v Bratisl ave, ktoré bude v dňoch 8.-11 . 
máta t. r. ' 

Hol a:_ som svedkom dvoch krajskýc/J.. kôl k hw imef sú· . 
taže na Sl ovensku, a to v Zdpadoslovenskom a Stredo
slouensk om kra ji . V prvom prípade upozornili Wl seba 
·- popri známej t alent ovanej k l aviristke Pat rícii Kobol · 
k uuej - i ďalši nádejní k laviristi . Jedný m z najväč· 
.'<ícll prelwupiirú bol výkon Pm;la Baxu z ĽSU v Tren
N ne, kt orý a. l. suverénne zahral Allegro appassionatu 
o:l Satnt-Saensa . Veľmi sľubné bol i aj výkony Petra 
Rebru 7. Pl eštan, K. T.~akovičovej z Mal aciek, K. Nagya· 
veJ z Komdm a, H . Zigrayove j z Dunajskej Stredy, A. 
Kopt wwve/ z Nilry ako aj mnohých ďalších. Ťažko sa 
Imele zabt1dat l na p~vabný tón v Cajkovského Škovrán· 
ku A. Bekeovet z Čalova. Mi moriadny talent prejavil 
O Dohnányi z Tren(!ína, k torý sa umiestnil na 1. mies" 
t e niel en v hre na klavír, ale i v hre na husliach. 

Na k ratsi\'Om kol e klavtmej sf1ťaže Stredosl ovenského 
kraja upozornil na seba P. Bojndk z Banskej Bystr ice, 
vítazka nedávnyclz Rozl etov zo Ži aru nad Hronom -
Viera Prof ousová. Na kompozitiný talent upozornila 
S. Bodorová z toho tst~lw mesta. Z ďalšíc/z boli poza· 
ru lzodnl E. Meškovú zo Zillny, B. Pinková z Prievidze, 
S. štmurkovd a V. Kalvas,trová z Handlovej . Na peknej 
úrovni bola at štvorručnli hra oboch uvedených žia(ook 
z HandloveJ, Balkovicovej a _š ind liarove; z Novák , ako 
at osemrucná hra žiačok zo i taru nad Hronom. Do mno
hýclz z týchto talentov vkladáme nádej pre budúcnosť. 
Cel ostátne kol o v Bratislave bude svedectvom toho, cl 
sú nase nádeje oprdvnené. Doterajši e výsledky sú clo
k ladom obetavet práce vynik ajúeich pedagógov rw úse· 
ku ľzldov{jch škôl umenia. 

ZITA STRNADOVÄ·PARÄKOVA 

V cel om rade výroč í, k toré si tóh to roku spomína
m e, je na čestnom mieste a j 150. výročie vzniku prvé
h o učiteľského t1slavu u nás, ktor ý za ložil roku 1819 
J. L. Pyrke r . [V rok u 1828 Pyrker tiež založ!l prvý ma
cľarský u či telský ús tav v Jágri. V Cechá ch - v Prah e 
- rok u 1841 vzn ik la prvá u f:: lte!s ká jednoročná pr!
pra vka, ]{torá sa roku 1849 pred lži!a n a d vojročnú) . 

Učitelský ú s tav v Sp išs kej Kapltu li b ol spo čia tku 
dvojročný .fl pr ljlma lJ SCI d oi1 šttHl enti, ktorí ]irtľtlTO~iH 
yysvecl c~en ig."g __ §l(flj lc ll sch g_pno.sj"i ac h . n d obr.ý~l'l.-dlll',<l 
voch. Prednosť mail t !, l{tor í mal i z beh l os ť v hr e n a 
o rgan alebo !nom 1 h u dobnom nástroj i, Učllbn lí osno va 
za ve clen é1 na ústa ve p r i je \10 zrl act e nť platil a s ma lými 
zmelHJm i až cl o rok u 184/l Mimorl~ d n a pozornosť na 
ús ta ve Srl venovalH hu cl be , n <llwl'lw absol v!lntl ústavu 
sa stali u čite lml IU\"Iových škô l n zlíro ve l\ aj organis· 
tami. Profesor muzi ky l mag is tBr muz tcne 1 učil figu· 
r á lny a zborov9 spev, hr u n a organ a husle . Fakulta
tivnym predmetom bo li ľúka ci e nástroje . Hus le ods tr l1 -
nlli z učebné h o plárw už v druhll j po lo vic! š kolského 
rok u 1821-22 pre to, lebo na dt~d ! n á ch fi gu rálnyc h omší 
n l·e t a zna losť h ud by na h usliach by cl ií val a Jen pr!le
:Wost k tomu, aby lud ire ktori zanecl bftvali služ by božie 
a vyhrával i n a s vadbách a v krčmách . Neskôr boli ule 
znovu zaveden é. 

Absolven ti zas táva li svoje mi l:ls ta k všeobecnej sp o· 
kojno~>ti . Záslu h y ús ta vu uzn a la a j Uhorsko-kráľovská 
námestn á r ada, k tor á ešte r ok u 1843 z r iad i.la o bdobn é 
ústavy v Peš ti, Segecl ln e , Miš l\olc i, Nových Ziímlwch a 
v Kan iž i. Okrem to ho ziíb rebsi{ý bis ku p Juraj Haulík 
[nesk orš ie kardiná l. rodák z Trnflvy], vyžiada l si aj 
u~ebný plán a ce lkovú organizáciu ústavu s tým , že 
ch ce taký ú sta v založiť v Chor va tsku. ús tav v rok och 
1871- 1883 bol trojročný a od roku 1883 až do r oku 
1940 bol š tvorro čný. Za tzv. Slovensk ého štátu sa pre
menil na Učltelskú akad émiu , ktor á bola p~ ťro čná. 
V rok u 1949 - v dôsledku zrušen ia u čltelských ak a
<lémií, ús tav po 130 rokoch exis ten cie zanikol. Na ús ta
ve pôsob!! ce lý rad význ~mných ped agógov, z k tor ýc h 
spom enieme aspoň prof. Fraňa DostaUk a a prof. J. 
St relca. Hu db a a svev sa n a ústave v poslednom ob-

Rok slovenskej hudby 
Z repertoá r u slovenskej t vorby ponúk ame tie to 

gr amofónové p la tne. 
PORTRÉT A. MOYZESA. Sedem ukážok z vrcholný Bh 

diel p opredného skladateľa Kčs 28.-
NA NOVÝCH CESTÁCH. Z tvor by mladej slovensk e j 

skladateľ~kej gen erácie. (P. Kolman, I. Parlk, I . Zel· 
jenk a, J. Hatrfk l Kčs 36.

D. KARDOŠ: SYMFÚNIA č . 6 - R. BERGER: Tr ansfor· 
m h ie. SF dir . L. Slovák [l], SOBR d ir . B. Režu 
cha (2) Kčs 36.

POLYFONNA HUDBA 16. A 17. STOR. ZO SLOVEN· 
SKA. (J. Simbra cký, Anon ymus, Z. Zarevutius (Spev. 
zbor SF, zbm. J. M. Dobrodinsk ý Kčs 36.
HUSĽOVE: SONÁTY SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV 

(o . Fer enczy, A. Moyzes, 8. Ju rovsk ý) Kčs 36. -
HUDBA DNEŠKA. Ko mor né zd ruženie pre n ovú 

hud bu dir. L. Kupkovič (L. Kupkovič , ). Maloves, 
!. Pa rík, P. Kalman, I. Zeljen l' a l Kčs 28.
, OPERN'l RECIToAL G. PAPPA a A. MA RTVOJ\JOVEJ, 
SND, dir . T. Freiio a L. Holoubek Kčs 36.-

1. HRUš OVSK'l: HIROŠIMA - L ZELJENKA: OSWIE· 
CZVM - P. SIMA! : Vl 'tAZSTVO. 

Zbor SF a sólisti, zllm. ]. M. Dob roclinský, SF rl ;r. 
r: . Raj ter Kčs 28.-

' 

]. CIKKER: MEOITACIA NA Tf:MU HEINRICHA 
SCHOTZA - D. KARDOŠ: KONCERT PRE SLÄČIKOVY 
ORCHESTER. OP. 35. - ]. CIKKER: ORCHESTRÁLNE 
ŠTÚDIE K CINOHR E. 

SF di r. L. Slovák [1, 2 ) SOBR clit' . B. ReZucha (3 ) 
Kčs 36.-

E. SUCHOŇ: RAPSODICKÁ SUITA PRE KLAVÍR A 
ORCHESTER - šESŤ SKLADIEB PRE SLACIKY. 

Kl avír K. Havllková, SF dir . Ľ. Rajte r ( l l 
Bratisl. k varteto a Sláč. orches ter bratisla vsk éh o 
r ozhlasu~·.!:\ ir. B. Režuch a Kčs 36. 
SP! EVA SPEVÁCKY ZBOR SLOV. Uč !TEWV. Zbm. 

J. HALUZICK'l. 
( Výber st a re j i n ove j slov. zborovej tvor b y ) 

"čs 20.-

SLOVENSKE: ĽUDOVE PIESNE SPIEVA A HRÁ SĽUK . 
d lr . J. š te rce l. 

Terchovské s pevy - Vyh ore la lipk a - Lúčne spe. 
vy atď.) Kčs 28.-

K. KUZMÁN Y: KTO ZA PRAVDU HORI - E. SU
CHOŇ: AKA Sl Ml KRASNA. SpievA zbor Lú~n ice, d ir . 
š. Klimo Kčs 10.-

Predobraz človeka 
'ľo, čo zos ta lo v m ys lia ch p rítom n ý,ch hostí p oslu-

cháčov v p!'VY de ií Bra tislavs kých hudobných slilvností 
[ 4. mú ja t. r. J, je p l·edovšfltl{ ým určitlí historičnos ť 
c hvťl e, kedy minis ter Slovens ke j socialistick ej r ep ubli· 
ky - Mlroslnv Vil lHk - nn pild~! bra lis lavsl>ého Hradu , 
na tnk l·ečeno his tm·i ckom k úsku s lovensk e j zeme ho
vo r! o pot relm urne nia prúve v d nešný ch Či.i!IOCh , ked 
hovorí so znsviitenosťou ume lcn - t ke c! nie hudob
nlka, ole c itlivo zm ýšfa Jú ce l1o blísi.lika · -- ·o Li m enf a ko 
predobrnze č!ovekn , p reclobruze. na podobu ktorého by 
sa mal ten d nešny i bud(' ci olly vn tcľ nw lé llo n <'1roda pi f;
meni ť . )e d obré, ve ľm i do!mí . a k na poste n aj vyššom 
stojí čl ovHI\ , ktorý dok<lže hovori ť z v las tných myiili c · 
no k vec l múdre a c itli vé, slová, v ktorych sa n eblú di 
a ko v ll lbokom lese pl1wm vys chn u tých st J.'omov. Mož
n o pri to mt :J otvimu:om ~ a v1·nj o ľ i ciill J J O lll - pre
jave sl m noh! p rítomn! uvedomil i, že nie to je pO(lstnt
n é , č l. nn po li. t ický ch miostuch stoja búsn lcl, hucl oiJn !ci 
nlebo profesio n áln i po litic i, il ie p t·edovšet l\ý m ľud i a c it
l iv! a m údri, k to rých si je prečo váži ť , i kr!ď s anwzre j
me - v každej oblnsti ( hud bLJ nevyn!ma jú c 1 m ol1lo 
a možno v budúcnosti a j môže prlsť I• nedorozume
niam, č l vymene nú zo t·ov 

Prvé popol udn le ju b i le jn ýc ll p lut ych Bra tls liJVSl{ých 
s Wv nost! sa t ak sta lo hne cr od začl ntku nlolcn vecOLl 
S\Oyens Jwu ( hoci fak t, že Jl l' iÍVe l rm to I'Oftllfk je liS kli· 
točnený pu prvý ruz v S SR, je Is te n iA zuned iJuteľuý ). 
ale p t•edovšetk ým ľudslwu, IHtzvlte to hrJC:I oiJč l a n ~k ou 
11 spoloč!lnslwu. Po tvPd ill to 1 uv!tnr:le s lo vt\ n áPrHl nél'U 
um elca pro[ Eugen a Sucho iíh, kloJ•ý okrem s lovenské
ho as pektu neza budo l zdôrazniť h ľnd l s ko č es ko ·s loven· 
sl{ej vzá jomnosti - dol, la clorn éo hn jfl prlnm mnnl fe;J. 
tačné u vedenie troch ell e ! s k lu d u teľov rôznej g ene t·Ci c ie 
a n 1il'O clnos tl [J anllče k, Mo yzes, Burlns). v d ie le !{ to: 
rých je v rovnak e j m iere zuhmutý momen t v ečného úsi· 
ll a o ľudskú tvár člove]{a . NHcl1cem na tomto m ies te 
pťsať o vyni k a júce j !n terp rat t\c1i Slovens k ého k omorn é
ho orch es tru - n a to sn ná jde miesto Inde a· v lno rn 
č ase . Chcela !Jy som zuvfšlť !'e ťnz slov t ým, k čomu 
ony s merujú a ocl ki a l vychlí dzu jú. Možno Je to nezvyk - • 
Jé, ale myšienk y o humnnl tnom pos laní hudby - ktoré 
n apo kon n ie s ú nové a ani originá lne, no n npr lek to · 
m u sa s tá le opakuj úce - rna nn padli. niekoľlw krA t
l{ych chvíľ p red o tvorením BHS n výstavy, kto rá bo la 
otvoren & v ten Ist ý d~;n1 pod názvom Burt (lk a Sloven· 
s ko. JeJ ve ci.úcou ideou - is te že, ok rem In ýc h , h lbolw 
ved eck ych a f ak tami dokumentovaných - j e krAtky 
ú r yvo k z l istu Bélu Bnrtó ka, j{lorý adresova l 10. jéi!Hl
á r u 1930 Octa via novl Beu : 

,.!\loja ozajst ná vedúca idea , ktorú si dokonale uve
do mujem, odkedy som ako skladate r našiel sám seba, 
je id ea . zbra tania národo v - napriek vše tkým vojná m 
a vše tkým sporom. Te jt o idei sa usilujem - zo vilet · 
k ý ch svojich síl -- slúžiť hudbou. Nevyhýba m so pre to 
1djakému vplyvu, či už pochádza z rumunského, a rab 
s kého a lebo h ocijakého .iného prameňa . Len nech je to 
prameií čistý, svieži a zdra vs>.' 
Myšlienk ~ . k tor~ by moh la s tá ť h !elen v čele výs tavy 

o ve lkom sklac!a lelovi, a le svo jou lucl~.kou pods ta tou 
predzna č ujúca aj také významn é podu ja tie, aM sa p r A-, 
ve v tychto diíoch zaČ\llo v hlavnom mes te Slovenska . 

-zs~ 

·dob! učufi' rr 'h odín týždenne. Ne jeden z absolven tov ·· 
ú stavu i.~ ... "q:tÚ"!vnym huclobnlkom alebo učiteľom hu d ob
n e j výc hovy. 

Dru hou š ku !ou , kto r li zohréila v h is tól'l l na Sloven· 
sku význa mnú ú lohu, je u ~ lte lské semenisko vo Velke j 
Hcvú ccj, l{toré vz ni k lo v šk ro ku 1868/69, t11ela p · .. ,),\ 
sto ro km i Dôvodom l< vzni lm uči t e lsk é h o sc;men iska 
bo lo , že len čo s ll otvOI'ili vyššie t r ied y s lov'3 ns l\ éi ·o 
gymniíz\a . z m n ohých m l!lst a obcí s a obracal i so žia
dosťou n a riad iteľstvo o vyslan ie štud en tov za pomoc
n ých f ale V ne jedn om prípade aj r iadnych l UČitfJIO V . 
Po1~ia t očn ý nävrh , aby vzn ik lo semen isko noodv islé od 
gymnázia. nemoho l byť r ea lizovaný pre nedos ta točn é 
m ate r .t liln e pros tried\{y a pre to sa rozhodlo, a by seme- . 
n !sk o bolo cloč asne s po jené s gymn áz iom. 
Výučbu t u t J'Vala tri roky. Pri jímali sa ž lne!, ktor! ma

IL ukončené š tyri tr ied y n ižšieh o gymn(Jzia s do br ý m 
p rospechom. Seminar isti mail s o žiak m i gym názia v V., 
Vl. a Vl!. tried e s poločné ni ektoré predmety. Namies to 
lat in sk e j a g réck e j r e či s a u či li a cvičili [10 hod ín 
týždenne ) v zna lost iach a · u meniach pre ich bud út: B 
povolan ie· obzvl ášť potrebný ch . lJčebný p län semen is· 
k a pln e zodpovedal n ovému kra jin skému p lánu, ba ho 
a j prev yšoval, lebo sBtn ln ari stl sa uč i li aj tal{é ved y, 
aké sn n a ~ tútnych, ba ant na konfesioné1 lny r: ll ~H ITr E · 
n iská ch nep reclniíš ll. 

Spomenuté u č iteľské ús tuvy, ktor ých výro l: ie s i pr i· 
pomín am e, zohrall s voju ú lohu n ie l()n v h is tóri i n!i šllO 
ná rod &, a le OJ v hudobnom živote , zv läš ť pri ší.r ení 
s pevu n a ded inských š ko lách. -

Dr. H. Jamts 

Tfp na dva týždne 
- Jii'í Be r k ovell: ANT ONIN DVORAK. fia liíla z knih o 
veľkom ma js trovi českej hudby, ktorá spr evádza !Hla
teľa živo tom a d ie lom Antonín a Dvoi'ák a. Doplnená j e 
podrobnS'm zoznamom skladieb a šestnástimi stranami 
obrazove j 11rílohy. Vych ádza ako 11r vé vydanie vo vy· 
liavateľstve Suprapho n v edícii Hud obné Jlľo fily. Jej ce
na je 27,50 Kčs. 

·Z obsahu 8. ~isla 
e Na margo Roku slovenskej hudby 
e Vyjdú Slovenské spevy? 
e Skutočnosť a ilúzie v hudbe 
e Pop-music po nórsky 

' e Osobité Pr údy 

KONKURZ 
Supraphop n . p. Bratislava vypisuje ko nkurz na ob• 

saden ie mies ta r!ld ak tora gramofónove j edfcie pre váž· 
·nu h udbu a folk l6r. Podmien ky: vysok o školsk é vzdal a~ 
nie h udobného smeru - prax vitaná. Možnosť nástu pu 
ih ned'. 

Písomné 11rihlfíšky IIOsli te na adresu: SIIJlľa[Jhon n . Jl., 
Bra tislava, Dunajská 22. ' 

--
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Prvým, skutočne festivalovým po'duj~
tím bol koncert vo Washingtone. Pna 
22. marcu sa stretli všetky zúčastnené 
zbory v tunajšej katedrále. · 

Dojem z katedrály bol veľko lep ý. Leží 
na vyvýšen9m mieste a je tak rozsiah
la, že niektorým z nás sa nezmestila 
do objektívov aparátov celá, ani pri väč
šom odstupe od nej. Až neskôr sme si 
všimli, že nie :ie úplná a jednu z jej 
časti ešte iba stavajú. Vysvetlenie prišlo 
od domácich: nakoľko Američania majú 
pomerne málo hi s torických pamiatok -
stavajú si ich. Túto katedrálu konkrét
n e v gotickom slohu. 

Vnútro katedrály bolo vyzdobené vlaj
kami zúčastnených š tátov. Uprostred 
nich · boli menšie schody, ktoré slúžili 
a](O pódium. Hneď po príchode prebehla 
generálka všetkých zborov, pr~čom sa 
aranžoval aj príchod a odchod. Jednot 
livé zbory s i vyskúšali pripravené sklad
by, ktoré nesmeli presahovať 5 minút. 
Potom nasledovala spoločná generálka 
na Verdiho Te Deum z Quatro pezzi 
.sacri. 

Po absol.vovaní genenílky holo voľno, 
ktoré jednotlivé zbory využili ľubovoľ
ným spôsobom. členovia j aponského 
zboru sa zhromaždili v blízkom parku, 
kde docvičovali a vylepšovali svoju 
s kladbu. My sme sa poprechádzali po 
okolí chrámu a neskôr s me spoločne 
vystúp ili do jeho vrchných priestorov, 
odkiaľ sme videli temer celé mesto i mi
niatúrny zbor pod nami s pievajúcich Ja
poncov. 
Večer sme boli hosťami českosloven~ 

ského veľvyslanectva vo Washingtone, 
kde sme sa spolu s j eho členmi koneč
n e trochu po dom~cky zabavili. 

Na druhý deň ráno sme absolvovali 
okružnú jazdu po Washingtone. Nikde 
·sme, žiaľ, nemohli zastaviť, lebo náš šo
fér nedostal povolenie parkovať v mes
te á vybavenie tohto by ):lo stálo ve l'a 
peňazí a času. A tak t í, čo mali apa 
ráty a kamery, zhromaždili sa na pn~d
nej ploš ine autobu su a tu číhali na zá
b ery. Absolvovali s me cestu okolo Ca
pitolu, Bieleho domu a pamätníkov 
prez.identov Lincolna a Washingtona. K 
hrobu prezidenta Kennedyho sa týmto 
spôsob"om nedaľo priblížiť. Ale fotografi 
's i a j tak prišli na svoje. 

Po niekoľkých hodinách oddychu sme 
s a opäť odobrali do katedrály, kde od
z nel prvý festivalový koncert. 

V prve:j časti koncertu zaspieva li zbo
ry v poradí - Argentína, Austľália, Au
stria (Rakúsko), Brazília, .Chile, česko
s lovensko, Fínsko, západ né Nemecko, 
Ghana, J aponsko, Korea, Filipíny, švaj
č iarsko a tri zbory Spojených št átov 
podľa výberu väčšinou jednu duchovnú 
s kl adbu prevažne z oblasti renesancie. 
Každý zbor nastupoval za svojou š tát-
nou zástavou. · 

Zbor Lúčnica s i p r ipravil pre tento 
večer Monteverdiho Kyrie z ~issa da 
capella a se i voci. Veľký potlesk nás 
očakával už pr i príchode ·a ešte väčší 
nás odpre vádzal po odznení skladby. Po 
posledne j s kladbe v interpret ácii jed~ 
notlivých zbo rov sa speváci zhromaždili 
v jednej z chrámových lodi, kde v 
·akusticky nevhodnom rozos tavent .(opro
ti sebe a chrbtom k publiku) zaspievali 
·sp olo čne Verdiho Te Deum pod taktov
kou Warnera· Lawsona. Orchestrálny 
p art h ral na o rgane Norman Scribner. 
I keď zvuková výslednica, kt orá sa do 
s tala k divákom, z j avne utrpela spÓme
nu tým faktom, preds a ohlas u publika 
( v kto rého radoch sedelo nejeuno zvuč 
né meno americke j spoločnosti) bol opäť 
veľký. 

Na druhý deň räno sm e absoivovali 
presun do New Yot·ku. Celý New York 

si\ie pi:'ecé!toväll u~ J')o~iis nášho turné 
. po univerzitách. Už vtedy bol pľe nás 
ve,ľkým kontrastom opt:oti. väčšinqu po
kojným a na vzhľad často veľmi útul
.ným univerzitným mestám a mestečkám. 
Teraz sme aJ.e skutočne tu, V jehó JlH:Í
rušnejšej . a hádam na:jznámej~e.i čast i 
- v mrakoďrapovom Manhatane. "Po 

, r uKe".' 'máme Brodway, kde úda jne ne
majp.;·· dievčatá vychádzať v ndčných ho-

. dinách: bez sprievodu (podobne aj na 
42 :Avenue). To všetko nás však ešte 
iba•ča~á ·, - budeme mať čas cez týždeň 
na •prehliadku tejto štvrti. 

AmericKý zbor toho ve~erä Occidental 
College Glee Clubs nepresiahol p r iemer . 

Takéto večery boli na fe st ivale štyri. 
v cľa lšom sa však zmienim iba o tých 

zboroch , ktoré sa mi zdajú byť z náš
ho h ľadiska pozoruhodné, alebo . vyni 
kali nejakou zvláštnosťou. Hneď druhý 
festi valový večer to bol fínsky mužský 
zbor Ylioppolaskunnan La_ulajat z Hel
sínk, spievajúci Machauta, Orffa a do
mácich skladateľov. Dominoval hlavne . 
v moderne. 

Tretí večer zdal sa byť stredobogom 
záujmu hlavne ghanský zbor Univerzity 

Zbor Lút!~1 ice pred Philharmonie Hall v New Yor ku. . Snímky St. Klimo 

, ~ ·e 

u ent ca 
na cestá(~h 

Musíme sa pomaly pripravovať na na
š e večerné vystúpenie, lebo h neď v deň 
nášho prfchodu do New Yorku otvára
me fes tival. Obliekame sa preto do kro
jov · a pešo odchádza me do Philharmonie 
Hall, k torá j e de jiskom večerných fes
tivalových ko ncer tov Máme krátku ~e 
nerálku. Skúšame úseky jed nptliv_ých 
zborov v snahe maximálne využ iť vý
bornú akustiku sfl ly. Potom ocl chádzomP 
do šatní, kde sa každý sústn~ďuje !la 
ve.č ern6 vystúpenie. Po nús budú na 
ňom vystupova ť japonský. chilsky a .ie
den z troch amerických zboŕov. v trid 
siatich minútach budeme spievať sklad 
by Monteverdiho, Palestrinu, Bruckne
ra, Burlasa , Mikul u, Dvofáka a Suchoňa. 

Prvé vystúpenie (ako í vše tky nas le 
dujúce) a celý fest ival vô bec začínajú 
spojené zbory starou študentskou pi<,s 
ňou Gaudeamus igitur . Dva z nich, ja 
ponský a náš, spievajú na javisku, 
ostatné voľne rozsadené v hľadisku. 

Po odznenf tohto úvod ného zboru 
ostávame na j avisku iba my v krojoch 
z. Kubry. NasledujúciČh tridsať minút 
sp ievame, ako sa hovorí, maximálne 
"naplno". Niektorých:. nás po vystúpení 
z nadmerne j konce~tráci e síce trochu 
bolí hlava, ale ús pech ,ie obrovsk_ý. 
Opäť sa páči Burla-sov. cyk lus Metamor- , · 
fózy krás pre ,zbôrt á; tiu:s le .(sóú st a ·f>e i .\ 
t er Michalica). Rychľé '·~iktíl<l'vé a Su-> .~ 
choňove zbory :'ĽÚ.čne ! hf y a •:'ilodá\r by·.~ · . 
vás strhujú ol;Jeceh stvo ~i! japdr{šký :zbSJJ, " ·1. · 

k torý . j e pripraven~\ spie vať_ .· .. ~o nás. 
Odchádzame z j aviska .. Ale naše· ;dievča-
t á o"stávajú, aby s a rozlúciľl s " obecen
stvom ešte j edným prídavkom. 

Výborný j e a .i po nás spieva júci ja
ponský zbor Keio Univerzity Wagne r 
soc iety male choir s dvoma s tríeda jú
cimi s v d~rigent!lml, ktot:Ý .. s pieva ná
ročnú ', modC:r,nú: skladbu japonského 
skladaťeľa •MiCh{o1Mamiya a Lieder e ines 
farn'ehder · Gesellen• Gustáva Mahler a. 

Po . presťávke ' sp ieva'júc! ·chilský zbor 
Coro : ďe lci'Uriiversillaď tecnica del Esta
do· •. z aujal hlavne zvukovou decentnosťou 
~ ·. dJel acii stäť,#h . majstrov a zhôrovou 
upravou vlas tných - hlavne ľudových 
·piesnf. 

Chtllský zbor p.l'ed 
Metropolitan oper ou 

of Ghana chorus. Sp ieva l síce vncs1nou 
úpravy vlastného d iri~ e nta (kto r_ý obča s 
vys túpi! a ,i ako predspevák ), al e pri 
nieso l nq pódium čosi, na čo už nie
ktoré eu rŕípske ku ltúry hádam aj za
bud li - jedno - až dvojhlasný spev. 
striedanie s ólo - tu t ti a pod. Niekedy 
bolo zborové spievan ie oboha tené aj só
lovým tanečným výstupom. Zauj ímavým 
momentom ich vysLúpenia bo la hra na 
pozd Ížnych 7.u k r i~ených píš ťalá c h . Sú
bor tých lo píš t'al rna l ve ľmi pôsobivý, 
~lťíjemný a možno povedať mar1 ický 
zvuk : doplnený s ólovým a zborovým 
spe vom navodil, ve ľmi zvláš tnu atmo
sfér u. 

Nasledujúci bťaz íl sky zbor Ars Nova 
·coral da Univers idade federal de minas 
f:)e ra is opä ť zau :j al veľkou zvukovou d is
ciplínou, hlasovými farbami, (ktoré pod
paľuje aj zvláštne rozostavenie, typické 
hlavne pre juhoamerické zbory ). Pre
kvapil ti ež štý lovým prednesom U eder 
op. 59 F. M. Bartholdyho. Okrem toho 
Pťiniesol na pódium v ná rodnej . čn ~ti 
programu typické ukážky latinsko -ame
r icke j zborove j kultúry v úpravách 
vlast ných piesní. 

š tvrtý fest ivalový večer vyslovene 
prekvapili Filipíny. Malý zbor tJn iverzi-
7Y. of .~ !1,~ Phil !ppin~s ma.dri~.a l singers 
7: do~ I "!I nenápad ny - zasp1 ev,al (roz
's~~ený .do polkruhu, bez' dirig~q,ta ) vý
'q,~,t; pr7v,ažne: ' zf' oblas ti madrinaľov ej li
,terat(iry.· . Výborné . . š týlové cítenie, de
centno.sť a · vyváženosť výra·zu. č istá in
tonáciít;.:_ to bo li h lavné pr ednosti t oh
to malého te lesa. 

Ak by s me chceli celkove zhrnúť (ho
ci fest ival nebol žiadnou 'súťažou) : zdá 
sa, že s merov]<u vývoja naďalej ovlá
dajú európske zbory. A to nielen v.ý
berom skladieb, ale hlavne s pôs obom 
Ich interpretácie a spôsobom spievania. 
Európsky zborový s pev . ( aspoň v poda
ní špičlwvých zborov, ktoré . s a zúčast
nili festivalu) s tavia na vyzdvihovaní 
stavebnej i farebne:i zložky -skladby a 
čo j e dôležité, na budovaní a akcento
vaní kontrastov v r ámci skladby. A prá
ve t ento moment chýba u latinsko-ame
rických zborov, ktoré sú často po strän
K"e Kvality jeílnôtlivycJi hlasov ovel'a 
lepšie zasťúpen"é, . ilie čästo sa zbytočne 
vyžívájú v nepodsťätných detailoch, 
hlavne v dynamickej , s.fére. Americké 
zbory predstavuj ú ·svojráznu školu, kto
rä charakterizuje hlavne otvorený, často 
málo ,;spracov"aný" tón. 

Záyerom · jeden radostný fakt : zbor 
· Lúčnice · bol · považovaný za najl~'pší zbor 

festivalu. Konštatovanie pre · nás radost 
né, ale hlavne zaväzujúce. 

Popri samotnej ve~erne1 proaúl<cll ~
solvovali zbory aj tri poobedňajš~ 
ä cap.ella a dve orchestrálne skllšky na 
záverečný" koncert festivalu. Skúšali S9' 
povinné zbory, kto ré si bol každý účast
ník povinný pripraviť už doma. 

Dňa 30. marca 1969 sa konal v Phil• 
harmonie Hall záverečný gala koncert, 
na ktorom v podaní spojených zborov. 
odzneli: Omša d mol Jozefa Haydna tzv •. 
Nelsonova, Verdiho Te Deum z Quatro 
pezzi sacri a Žalmová symfónia Igora 
Stravinského. SpoluúČinkovali miestni 
sólisti a orchester Julliard akadémie. 
Dirigent - Robert Shaw. Zdá sa, že 
dirigentovi sa podarilo výborne pasta-: 
viť hlavne Verdiho skladbu, ktor á s a 
výborne hodi na podobné podujatia ako 
bolo toto (je to dvojzbor). Zo žalmo~ 
ve:j symfónie by bol určite dirigent pi'i 
dostatku času vyťažil viac. Ha:<J,:dnova 
Omša však utrpela nadmemým poetom: 
zbo rových $pevákov, takže zvuk bol pri
ťažký na klasickú faktúru. 

Je pochopiteľné, ~e New York nebol 
pre nás iba festival. Núkala sa tu prí
ležitosť nazbierať zážitky na celý život. 
Len keby bolo dostatok času! K mojim 
vel'kým osobným zážitkom patrí pred
stavenie Trubadúra v Metropolitan ope
re . Je t o spevácky koncert v pravom 
slova zmysle - oľchester neprekrýva 
spevákov a títo sa n erozptyľujú nad
merným rozohrávaním hereckých akcií, 
A celé predstavenie prebieha bez jcc\i
ného kazu. 

Druhým zážitkom bola návšteva pred
stavenia Helo Dolly na Brodway. Tu si 
človek skutočne uvedomí, čo t o j e mu
sica!, co je jeho podstata a čo pod ním 
Američania rozumejú. Celé predstavenie 
prebieha v pohybe, má výborný š vih a 
zvláštny šarm. Tento súbor, ktorý sme 
videli, h rá Helo Dolly nepretrž ite je
den a pol roka. 

A potom prechádzky po Brodway, kde 
má čl ovek možnosť zapadnúť do množ 
stva malých obchodov, kín, krá mov a 
ľôznych iných podnikov, kde je v oh 
nisku stáleho pohybu a ruchu a (večer)" 
hry reklám. Dalo by sa ešte hovoriť o 
návšteve Spojených národov a s tre t nutí 
s generálnym tajomníkom U Thantom. 
o návšteve sochy Slobody, výstupe na 
najvyšši mrakodrap Empir e state buil
di nn. o generá lke, kde Pier r e Boullez 
d ir igoval Schänberga, Rave la a Ives a 
s Newyorskou filharmóniou ... 

Záver nášho pobytu v Amer ike vv
p!nilo vystúpenie pre k rajanov. s tr~ 
chu pozmenen,ým programom, orie nto 
vaným i na s taršiu slovenskú zborovú 
tvorbu sm(e vystúp ili v New Yorku a ne 
skôr v kanadskom Toront e a Montrea li. 
Obecenstvo bo lo srdečné a dojaté. Po 
pre~l s tavení - i počas neho - prichá
dzajú za nami do šatne krajania. Chcú 
sa porozprávať, za spomínať , pozdrav iť 
doma rod inu a známych. Debaty s a čas 
to pretiahnu na hodiny. 

Ale my sme už straš ne unavení a ča
ká nás ešte d lhá cesta domov. A tak 
keď pristávame 4. apríla na bratislav
skom letisku, všetc i sa tešíme hlavne 
na oddych. 

Oddychujeme iba pár dní. Absolvuje ~ 

me dve skúšky a opäť balíme. Odch<í
dzame 13. apr!la do švaj čiarska na 6 es 
recontres chorales internacionalec de 
Montreux, k torá sa konít od ll. clo Hl. 
apríla. Po veľmi namáhavej ceste cez 
A1py a prebclenci noc v a~tobuse pri~ 
chádzame konečne do Laus anne, kde 
s me ubytovaní po r odinách. A hneď na 
druhý d eň v Montreaux - po krátke j 
ge nerálke - sú ťažíme. Nepoz náme sú
perov, a ni o ni nás , vi eme, že v porote 
j e zás tupca E" rancúzska, ZSSR a š vaj 
či a rska . Spievame . . . a opäť ve ľky 

aplauz a sympatie publika. ktoré tlies
ka í po spust ení opony a dožaduje s a 
pr ídav)<u. To však pravidlá súťaže ne ~ 

povoľujú. Odchádza me preto domov. Vý~ 

sledky s a dozvieme až za jtra. Voľný deň 
využijeme na prehliadku ženevy a ve 
čer opäť cl o Montreux. Niektorí z nás 
s i k rát ia čas r uletou v susedne j miest
nosti. Keď však dochádza k vyhlasova
niu výs ledkov, všet ci sme zhromaždení 
v h ľadisku malého d ivadla, kde Slile 
včera súťažili. Výsledky sa čítajú od
zadu. Nervy pracujú . .. Až - konečne ! 

Cenu por ot y získava Česko slovenská 
- zbor Lúčnice. 

Cenu divákä - anglický zbor : London 
s tuden Chorale. Nespútaná radosť me
dz! členmi nášho zboru, ale vzápätí mu
síme nastúpiť v civile na j avisko a spie
väť. Týmto sa lú čime s obecens tvom i 
súťažou. 

Do videniá o r ok, možno o dva, na 
ďalšej •• , 

ŠTEFAN KLIMO ml. 
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