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Jedno múdre pr!slovie hovor!: .,čo ťa 
nepá li , ne'hasl" Nemienim rozoberať, či 
je tuto prlslovie vždy a ·za každých okol 
nosti múdre a správne ·8· či je v zhode 
s potrebou pomáhat si navzájom. Chcem 
skôr vysloviť údiv nad , tým, ze v našom 
budubn om spo ločenstve sa asi toto prí
slovie zdokonalilo a novo sformu lovalo: 
,.Nehas ani to, čo fa· páli, ale radšej 
ujdi!" 

Tŕlk m i pripadá mlčanie hud obných 
petlagógov a všetkých, ktorým je hud ba 
"d enným chlel.iom" na výzvu Nacl i Hrč· 
kovej v podnetnom článlm "Kameň clo 
vod y?", uverejnenom v 2. č!sle Huclob· 
n ébo života. 

Id e v ňom o problém, kto-

\ . . ' 

dnes ochotné pomOcť situáciu riešiť] · re · ' 
áln y 1:1 premys·lený · rľávrh ' na '.koncepciu ' 
esteticke j výchovy, vhocln')l pre zaradenie 
do dnešného systému školstva · u' v'ychá ·' 
dzajúci z ·moclerného · pob ladu na pcitre· 
bu ( nlelell pož!adHvk ul l dnešn ého č l o· 
veka s tý l< ať sa s u men ťrn : · 

v estetickej ' výchove Ide v pod sta te 
o tri základné úlohy, ktoré možno ča 
sove zat·aC!it prlhližne do ·1ednotllvýcl1 
cyl\lOv škôl. Predov~e !\{ýlll lu ide .o pre· 
budenie danos ti dieťaťa , · rozpoznanie je· 
ho vlôh a podla toho umožnenie pľiro· 
ctzeného uíneleckého vyjadreniA. Vyža · 
du je to samozrejme prevahu al<t!vn eho 

....,. 

ten to predme!, pretože to mus! · byťr čl o · 
vek u meni u nielen rozum latl , a .le -i pn1i'\ 
zapál(:lný. ·· .. 

Pred časom 11red lo,im_ rektor Vysokej 
školy múzických umení - národn ý" ume· 
lee Alexander Moyzcs rektorom •všetkých 
vysok ých škôl návrh na zavedenie pred 
qášok o umeni ako · súčasť marxizmu
leninizmu. Ne viem,' čo sa s návrhom sta· 
lo, ako naň rektori reago vali, ale reali
~ácia tohoto ná vrhu by dovfš'ila ucelený 
systém estetir:kej výchovy. V práci so 
zrelým, mysliacim mladým človekom by 
sa splnila tre tia úloha es tetickej výcho, 
vy, totiž naučiť človeka rozlišovať hod-

noty vo všetkých druhoch 
a žánroch umenia a vy· 

r ý v ankete .,Co od nás oča· 
]{ávate?", väčšina h uclobn1-
lwv označila za kľúčový -
o problém hudobne j výcho
vy, alebo v širších s úvislos
tiach p roblém esteticke j vý· 
chovy. )e to slmtočne , prob-

MLCANIE? 
tvoriť tak podmienky správ
neho výberu pre tú -ktor ft 
individualitu na základe di· , 
ferencovaného záujmu. . • 

Diskus ia s i však zaslulm]e 
v ll udobnej výchove .:prob
lém aktívneho pestovania 
hud by a vn!~ania hudobnélém kiiičový, lebo bez vzťa-

hu JucH k . h udbe pr estáva mať rozvo j 
hudobnej tvorby a in terpretácie akýkof
vek zmysel. Neuvedorn lf si to, znamená 
strka Ľ hlavu do piesku, 

Takúto . "pš trosiu" politiku sme v ml· 
nulosti robi l!, keď sme na jedne j strane 
vefkoryso zabezpečovali rozvo j profes io
nálneho umenia a súčasne okypťovali 
estetickú výchovu na š kolách na mini
m um, čím sa vlas tne ·celé umelecké sn<~ 
ženla dostávali na okraj d iania. Na jed·· 
n e j s trane vysol<é ocenenie umenia, štát
n e ceny a čestné t itu ly; na druhej strane 
dokumentovanie druhoradosti u men ia pre 
život človeka odsunu tlm · a takmer vyra· 
cienfm výchovy k umeniu z vyučovacieho 
procesu . A to sa dia lo práve v obdob'i, 
kedy pedagogika a psych ológia tak ve l
ml preceňovala vplyv prostred ia a vý 
chovy a naprosto podceiíova la cled .ičnos f 

a vrod ené vlohy. Pos toj k estetickej vý· 
Chove v školsl<om sys téme je jednou z 
najnepochópitefnejších chýb minulosti. 

Ale u·r. s a sta lo. Tal<mer celá jedna ge· 
n erác la ie 'stratená a treba urých lene 
naprával ču sa dá a konečne zača(. 
Predložiť patričným orgánom ik toré sú 

prejavu (spievať, hraf na nástroji, kres· 
liť, ma rovať, moclelovať, tancovať , reci
tovať, hrať divadlo]. ·,Popr itom. zlskavaľ 
prvé poznatky o umení' a · naučiť sa :._ 
primerane veku - chápa( cudzie um e· 
leck é pr e javy. je to opdobie materske j 
školy a základnej devä.ťročne j š koly. 

Pochopitefne, tento stu pel\ umelecke j 
výchovy n emôže stači f na zblíženie člo 
veka s najväčšími umeiEH;kýml hodnota 
mi, a preto treba v este !"i cke j .'výchove 
cieľavedome pokračovať na s tredn e j šlw· 
le, kedy v obdobi dospieva nia a dozr ie 
vanla je človek prís tupný estetickým 
t1oc1notll.m . V tejto etape je hl avnou t1lo· 
hou vzbud enie záu jm u o umelecké hod 
noty s poznávanlm umeleckých · diel él 

z!skélnlm pozn atkov pre orien táciu v 
umelecko m dian!. Na tomto stupni môže 
dominovať vnímanie ume l!~r.ké lJO diela a 
a ktívna ume lecká či nnosť môže ustúpil 
do pozadia. Pre to plne súhlasím s kon 
cepciou prof. dr. Kresánka: za vi esť na 
gymnáziách pov inný prc!dm et vo form e 
ku ltúl'nych d cj ln . sHmo·ae jnw v pľinmom 
sty_ku s ume!ect<ýlll d ie lom. Je Isté , že 
nebude lahM výchova pedagógov P l' IJ 

. \ 

ho diela a ich vzájomného .pomeru. l ke1T 
na · vyššlch stupňoch - a lm · s0m už 
uvied la ·- nepovažujem uktlvnu hudob
nú činnosť za urču júcu pťe pochopenie 
hudobného die la, predsa sa nazdávam, ,,e 
správna hudobná výc l10va vedie · i l< ur· 
~ Ite j al< ti vit e. 

Dôkazom môže byť. . slmtočnos t, ·že 
práve tam, kde techn ika reprodukčných 
prostriedkov )e najdokonalejšia_ a . !)le je 
problémom pustiť si keclyliorvek a !<cle 
koľvek napr. Mozar ta v tej najdokon a· 
lejšej interpre tácii l ako )e : tomu . . v . USA, 
japonsku, či v oboch · nemecKých štá· 
loch] je aktívna h uclobn ií výc hova : na 
vysokom · stupm. Takmer každ,& s lréqná 
Skola H univer zita má orche&ler , zbor, 
madriga lový -s ú bor, komorné s úbory. Ma 
li sme možnost presvedčH sa .. o . úrovn! 
týchto telies a s úborov pr i ich n'ávšteve 
v Ceskos lovensku . Co najv iac oča rúva , je 
radosť z muziclrovac, ia. A to je to, čo 

v n aše] hudobnej výchove najviac chýba 
a ču je p1·vým predpokladom k dos!ah 
nutiu cie l'a vychovať človeka s 11kt!v 
n ym vzl'ahom 11 u mP.ni u čo neznamená 
!l)n vlas tn ú aktlv,1u hudobnú č innosť, ale 
aJ altt!vna p~ijlmante umeleckéh o diela •. 
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PAVOL BAGIN 

Malé variácie 
na známu tému .. M 

Ak vychddzame z toho, že Ministe,stvo 
kultúry ako sačast štátneho meclwnizmr.L 
~po/u s tnštllríctamt a spoločenskýmr I'Jrga
ntztlclaml ma zabezpečoval kultúrno~vý
clwvnú funkciu šlt1.tu v iste/ oblasti. pot om 
sa próvom očakťlva, ze spoločne •JI.Jtvorw · 
podmienky pre u.~estraJlnJí rozvoJ tvorby 
ume/eck.(Jch h.oti•rllt a rozvo! kultúrnosti 
/ednotllvca l spoločnost/ ako celku. V zlo~ 
žite; sttutlcii vývata 1wše/ spoločno,stl te vy -. 
tvorenie opllmálnycil pac/mienok determlno· 
vani! rôznorod.tímt faktormi. 

Pln~ pochopenie významu poslania a 
funkcie kultúry. v našom prfpade rešpekte .. 
vanie spolo!Jenskel funkcie hudby ako cel 
ku v ~tvote soctoltsticket spoločnosti, by 
malo byt prvoradým aspektom pri posu· 
dzovanl a riešen! splelitei sttuócie, do kto· 
re/ sa na~a hudobná kultúra dostóva. Ni e 
je cieľom te;to úvahy rozoberal prUJiny iste; 
etlckei krlzy na~ef spolot!no~ti. ktoreJ ade~ 
kvátnym odrazom te súčasný stav hudobné .. 
ho Zivóta; te to popravde možné /edtne po .. 
drobnou, vedecky fundovanou analf}zou v 
súvislostiach so v~etkýnu spoločenským! 
tavml. Tam vidtm prapôvod narastania pro .. 
blémov celého (Jrganizmu . hu.dobneJ kultll · 
ry. 

Záujem odborne/ hudobne; vere;no~ti o 
hu.dobný Ztvot te evidentný. Môže sa zda( 
často sub/ektlvistickg a v naSiclt podmien.., 
kach so skl onom k .neopodstatnenému ma
ximalizmu . V , ntektc>rých princípoch sa mt 
zdá byľ nutný v zäujme 12udby a sam )tne; 
spoločnosti - v dc.nýcll podmienkao::h ce
lospoločenskei , zaanqažovanostt. 

e Pl'ečo sa však do~tatočne nebúr i pro
ll devalvácii hodnôt? 

e Prečo istlí skupina Iucii sa dokál.e 
augazova ť celým n asaclenlm s vojho Ja ' a 
čast ostáva v paslvncj rezlstenc ii 11 rozdro· 
benému dlaniu? 

e P r·c~u je na Jednej strane to ľlm osve..; 
lúyskeho ochoL nfčenla v zlom s lova zmys .. 
le a na druheJ strane výskyt stavov mega-· 
lomán le, osobnej )ešltnosti - ale v totál· 
ne j i zol[tclií~ 

e Comu to pros pieva? 

-A pri/om. s lat, vzľo lw Pýrolni 11 terr i(ÍI' ''tf' l 
s]llry 1 a u ;wm ;e kultúra -- pocliOptteZ:ne 
al hudba ~ kdesi na ko11cij nie je pre 
tvorcu, Interpreta, teoretika i organlzótora 
po;mom . synipat,tc~ým. Je vSak realitou v 
súvislbsttacll života naše/ spoločnosti, a 
preto. sa s nlm ' musi ilež pri konÍplexnoin 
riešeni rtltar . V r ámct prtpravovan~ho mo
delu ekonomiky kultúry iste bude mať ini· 
11/sterstvo. plht! prťwo vplyvu na fo rmovanie 
ekonomlck.(Jch ndstrotov prt riadent inšti
túcií príslušne! kulttír ne; sf~ry, rozhoduiúct 
podiel na dotációch a subvenctacfi, ktor,ých 
činnost st ob1ektfvne vy~aduie podporu z 
celospol oľ!ensk'ého hľadiska zau;mov .~tätu . 
Nesm ie sa vsak upustlt zo zreteľa, že :!iad
na člnnpst nie ie cielom samým o sebe, 
ale 1 le.n súčasťou služby umeniu a tým af 
spoločnosti. 

Ministers.tvo ( a telw hudobniJ oddel enie] 
je však l en člá•1kam ktorý má svo/ podiel 
na rie~ent zloztteí problematiky hudobného 
života a lwdoblle/ kult úry v6bec. Bude po
čttat s Jwd,w/ia(.' tm póso/Jenl m ideových 
tvori vých zvňzov, vedecke; a odbomet kri 
tiky a poclwpit!!fne a; s verejnou mienkou . 
Na to, aby plnilo sprtlvne svoíu polit.tck ú 
funkciu, bude s1.1 snažil dospieť na Uí.klade 
syntézy mnolwstranných pofrľadov k obec 
ne platným záverom a. k tch prpktl~kému 
uskuto!Jr1ovaniu vo svoiei činnosti. 'ľo vše· 
o/)ecne pl atné a v zásadrzýc/1 po/moch ob· 
fektívne mô~e však -:- podľa mo/el mien · 
ky - vznlknút len v organizme ~poločen· 
stva a teho tvori!JOm ovzduší. Preto nemôže 
ostať štátny org(m Izolovan ý, a le potrebuje 
pa1·tnera - v tst\ich kategóriách možno l 
viac ako pat•tnera. Organizmus v syrnbió
ze: autor - in terprét - teoľelik (sféra u
menia), e lmnó m - poll ll ll - organlzátol' 
- poslucháč {sféra všeobecnespoločensM ), 
bez priority porad il:! , dokonalým preh lad om 
o situácii a snahou r i ešiť neľahké problé
my kultú rnej politiky v oblasti hud by, mô
že dosp ieť k . ebjektivne hodnot iacim kri
térlám. Predstava o zloženi takéhoto orgd.nu 
- hudobnej rady - môže by( rôzna, po· 
debne i pohľad na Jeho kompetenciu. Za· 
stáf)am ntlzor, ZlE- by sa mal o 1Jyclz 1dzať 
pri konSlituovan! orgánu z potreby koor · 
dlnácie pri rie§en! cel kove/ koncepcie lw· 
dobne; kultúry na Slovensku i z hľadiska 
perspekt!v. Dv!iem z koordinácie 11a take / 
l1rovrzl, aby krmzpetencia lmdo/me; 1•ady mt• 
plynula z ir.>l1o vSeobecne/ autority. ."'fô.že · 
mať potom dost síl , schopnostt a mo~nostt 
na hlbkova, vedecky podloženú anaz.qzu ;;rl 
čin súčasného stavu IJ oblasti kuWír1"!ei po· 
lltiky so .~pC!ciflckým po'"lt'adom na lzudbu 
a môže by t schopná urt!lt ďalšie ~me:-.'?va 
nie vývo;a. 

KonStttuo!Íante hudob~ei rady - orgd· 
11u n ielen repreÚ!ntaitvnC'tlci . al P at akcie
schopnélln - bude preto i )lvým krok om na 
ceste ku kompleYtlému rieseniu problé'17ÓV 
hudObllej ·kultt.íry • 

•' 
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Odpovedá ideologické' 
. 

oddelenie SKV KSS 
v Banskej Bystrici 

Ideologické oddelenie Stredoslovenského · KV KSS na 
otázku, čo sa stalo s vypr acovaným plánom rozvoja hu
dobného života v kraji a ku kritickej po:mámke v 2. č. 
Hudobného života na margo spolupráce s aktívom pri 
spracovaní rozvojových koncepcii umenia vyjadruje na-
sledovné stanovisko a vysvetlenie: . 

Stredoslovenský krajský výbor KSS pokladá v oblasti 
rozvoja kultúry a umenia za základnú smernicu uznesenie 
XIII. zjazdu KSCS a zjazdom prijatú re'zolúc!u .,K niekto
rým naliehavým otázkam rozvoja socialistickej kultúry·'. 
Vychádzajúc z tejto rezolúcie boli u nás vypracované' a 
v predsedn!ctve S KV KSS v auguste 1966 schválené ,.Zá
kladné smery rozvoja socialistickej kultúry v Stredosloven
skom kraj i", ktoré za účasti širokého aktívu llmelcov a 
kultúrnych pracovn!kov pripravila ideologicl\á komisia· 
S KV. KSS, Vypracovaný materiál predstavuje dlhodobú 
koncepciu rozvoja kultúry v kraji a je súčasťou Hlavných 
úloh stredoslovenskej kt'ajskej organizácie KSS, na ktoré 
sústreďuje svoju pozornosť a politickú prácu. s uvede
ným dokumentom bol podrobne zoznámený aktlv S KV 
KSS a vo všetkých okresoch vypracovaný jednotný postup 
na jeho realizáciu. V tom istom roku v mes iacoch sep
tember, október a november prerokovalo · ten to program 
v spojitosti s hlavnými úlohami 90 ,% základných organi
zácii strany. Vychádzaíúc zo základných smerov rozvoja 
socialistickej kultúry v Stredoslovenskom kraji, postupoval! 
pri vypracovani vlastných plánov krajské kultúrno-umelec
ké inštitúcie, pohočky umeleckých zvtl.zov · a š tátna 11sveta . 
Orgány S KV KSS sa potom v nasledujúcom obdobi zaobe
rali nieko ľkokrát dielčimi problémami kultúry a umllnia a 
us ilovali o ich pozitfvne vyriešenie. Významné pre oblasť 
hudobného života bolo napriklad rokovanie sekretariátu 
S KV .KSS o estetickej výchove, kde bola značná pozornosť 
venovaná kritickým poznatkom v hudobnom umení a jeho 
podmienkam. Na základe toho bola za účasti aktívu S}Jra
covaná koncepcia rozvoja hudobnéhp školstva v kraji-. 
Odboru školstva a kultúry S KNV bolo odporúčané urých
lene riešiť kádrovú situáciu na Ľudových · ško-lách' ume
nia a zabezpečiť zlepšenie starostlivosti ONV a ich ma
t eriálne vybavenie. Súdruhovia boli upozornení na kritický 
stav v hudobnej výchove na ZDS, kde je täto odborne 
vykonávané. len asi na 13 %, z čoho logicky vyplýva i vý
sledok hudobnej výchovy na týchto školách. Poukazovalo 
sa na nedostatočný rozvoj práce v súboroch, niekoľkokrát 
sa diskutovalo s funkcionárm i pobočky Zväzu slovenských 
skladate!ov, ktorá po XIIL zjazde KSCS zásluhou takých 
funkcionárov, ako sú s. Strnádová-Paráková, Melicher, Ur
s!nyová a další zohrávala v rozvoji hudobného života 
v kraji významnú úlohu. 

Ideologické oddelenie S KV KSS malo eminentný záujem 
na toin, aby s a problematika kultúry a umenia dostala 
na program rokovania pléna s KV KSS, teda na úroveň 
n ajvyššieho orgánu v kraji. Podar ilo sa dosiahnuť, že 
v pláne práce pléna. S KV KSS sa po črtalo , s prejednan(m 
komplexného materiálu k tejto oblasti v decembri 1967. 
2ia't , . pré známe . okolnosti [ zas'adnutia plén ÚV KSČS V .ok· . 
tóbŕl, deCembri a január!) a z nich plynúce nové úlohy, 
k tomuto nedošlo, pretože• bolo treba riešiť úlohy, ktoré . 
z hladiska celospoločenského sa dostali na predné miesto. 
Napriek tomu boli tieto otázky súčasťou Ak čného pro
gramu a venovala sa im pozornosť. 

A tu som pri otázke, ktorú nas tol!l Hudobný život pre 
naše oddelenie. Je pravdou, že pri príprave materiálu, kto
rý ·malo plénum S KV KSS prerokovať, pracovalo oddele· 
nie so širakým aktivom umelcov a kultúrnych pracovníkov. 
kraja z jednotlivých špecifických úsekov. Z takejto plod
nej ,,_spplqpré.Qe .. "~ili,o, . v,era . do~rých iniciatívnych návrhov 
e myiHienok. Mnohé z nich našli svoj výraz v materiáloch 
a uzneseniach krajskej konferencie strany, ktorá sa ko
nala v apriľi 1968, v Akčnom programe S KV KSS, ako aj 
v praktickom postupe pobočiek umeleckých zväzov a kul· 
túr nych inštitúcii. V duchu nového poňatia vedúcej úlohy 
strany bolo uložené komunistom na S KNV, aby predložili 
predsedníctvu S KV KSS rozbor plnenia .,Základných sme
rov rozvoja kultúry a umenia v Stredoslovenskom kraji", 
spolu s návrhmi príslušných opatrení, čo bolo realizované 
koncom raku 1968. 

Novoutvorený odbor kultúry S KNV spolu s nami v uve
denom materiáli usiloval o vytvorenie predovšetkým ma
teriálnych podmienok pre l!innosť krajskej pobočky Zväzu 
slovenských skladaterov. Zdôrazňovala sa potreba užšej 
spolupráce a spoluúčinnosti pri vypracftvani dramatur
gických plánov s oddelením pro koncerty a estrády pri 
Krajskom podniku pré film, koncerty a estrády. Odpo-rú
čané ' bolo dosiahnuť postupné osamostatnenie tohto útvaru 
a vytvorenie spoločnej krajskej koncertnej agentúry, kto-rá 
by ria · ~ale 8 umeleckou radou rhldlla hudobný žlvot v kra
ji k«?mplexnej!iie. '·Spolu s na~lm oddelením sa rozvinulo. 
1ísilíe o' postupn·é sprofesionalizovanie Krajského symlo· 
nlckého orchestra, za vytváranie hudobných tradícií v kul· 
tti.rnych centrách kraja a za urýchlené obsadenie miest 
metodikov pre hudbu pri domoch osvety i ďalších osveto
vých zariadeni kvalifikovanými odborníkmi. 

Predsednlctvo , Stredos lovenského KV KSS tieto a dalšie 
návrhy na rozvoj hudobného života v kra ji podpor no. Na 
t omto základe odbor kultúry S KNV pristúpil spolu s prí
slušnými inštitúciami k zabezpečovaniu prijatých úloh. 
V súčasnom období sa v podstate dokončuje proces vytvä
rania odborov kultúry ONV v kraji, ktoré po ulmnčent čln
nosti KNV prevezmú ťažisko organizácie a riadenia kul· 
t6ry a umenia včítane hudobného života v rámci svojej 
pôsobnosti. Je to jeden z bodov programu S KV KSS, kto
r ý si vytýč!l pre .realizáciu rezolúcie XIII. zjazdu KSČS 
n a úseku kultúry. 

Pravda je taká , že ideologické oddelenie S KV KSS 
vyvfja značné úsilie k podpore a real!zácll záverov S KV 
KSS v oblasti rozvoja kultúrneho života a umenia vrá
tane hudobného života v kraj!. V najbližšom období ~:hee
me uskutočniť stretnutie s predstaviteľmi pobol!ky Zväzu 
skladateľo-v a vymeniť si ná:tory na . riešenie problé mov 
ďalšieho rozvoja tejto oblasti práce. Nebudeme - a ani 
sme to nerobili - hazardovať s rozumom, iniciatívou a 
e nergiou aktívu umeleckých pracovníkov a zvlášť . nie ta
kého citlivého organizmu ako je hudobný aktív. Opačný 
postup by bol škodlivý najmä teraz, keď nastávajú zmeny 
v územnom usporiadaní SSR a v riadepí kultúry v kraji, 
a keď je treba pre vplyv na jej rozvo,j aktivitu a návrhy 
umelcov využiť čo najviac. V tomto smere cltceme dosiah
nuť vzájomného porozumenia a spolupráce. 

Vediícl ideolog. oddelenia 
SKV RSS 

8 V dňoch 2.-9. Jťila poriada Zväz 
slovenských skladateľov v českoslo· 
venskych kúpeloch Sliač prehrtadku 
viťazov celoštátnych súťaž~ v predne
se českej a . slovenskej hudobnej tvor
by. Podujatia sa zúčastnia víťazi ju
bilejnej súťaže v Prahe, ktorä bola 
v roku 1968 a súťa~e vysokých škôl 
AMU, JAMU, VŠMU, ktorá bola v Bra
tislave tohto rok u. Na prehliadke Sil 

predstavi klaviristka D. Varinská, spe
váčka M. Hájo~syová, huslistka M. Tu
pá, ako aj cľalš! mlad! interpréti. 
. O XVI. folklórny festival Východná 
1969 bude v dňoch 4.-6. Júla. Po pr
vý raz sa nekoná pod hlavičlwu celo
slovenského festivalu, hoci .fakticl1y 
splňa nacľalej túto funl1ciu. Začne sn 
v piatok 4. júla výstavou ľudových 
umelcov a retrospek t!vnym progra
mom festiva lu "pozvánka do Východ
nej" v lmltúrnom dome vo Východ
nej. Program bude vysielal aj i:esko· 
slovenský rozhlas v priamom preno
se. Centrá lnym programom . druhého 
dňa !Jude "Korbáč a karabln" v ré· 
žil juruja Kubánku. Na nede rno m vy
stúpeni - 6. júla bu cle hosťovať ta
nečný súbor z Holandska INTEHNA
TIONAAL FOLKS DANS THEATER s 
tancami a piesňami európsl<ycll ná
rodov. Pri prfležitosti 20. výročiu za
loženia SĽUK -u bude slávnostný· kon-· 
cert a po ňom ľudová veselica. Ol1rem 
toho bude vo .Výcl1oclne j rad tralšlch 
progr amov, z kto rých nesporne treba 
spomenúť tradičný sprievod úč! n lm i ií .. 
ciel! cez dedinu. Pri príležitosti fes
tl.valu vyjclé prvýkrát retrospel\!ivna 
gnnnoplatňa s nahrávkami najlepšieh 

·i: fs ol súborov a fo lklórnych sk u pln. 
žtal , aj tohto roku !Jude celé poduja
tie ešte v priestoroch staréro amfi
teátra, nako!k o s dokon čením nového 
:;a poi:íta až v rolm 1973. 

Cl\} Slovensld sk ladatelia dolwni:ili 
v týchto dňoch nasledujúce diela : 
lgor l3áz!i!{ - Prelúdium a fugn Pl'll 
flautu, lclarinet a fagot, )úllus Ko
walski - Malé epizódy, su ita pre slá 
č!lcový orchester a klav!r, Milan No~ 

válc Bá.sne sil unavené, štyľi pies
ne pre soprán, harfu a čelo, lv'an 
Par!k - Vežová hudba pre 12 dycho- . 
vých nústrojov, dve repródu!{čné sú
stavy a zvony, Pavol Šima! - I think 
contiunelly, vokálno-symfoniclcú 
slcladba na lyrickú báseň St . . Spende
ra a Pezzo da concerto, koncertmi 
sl(lad!Ja pre· flautu a gitaru. 

8 Dňa 14. mája prednášal dr. K. 
l'reumann na Trinity College of. Music 
v Anglicku, pričom použil ukážl1y z 
tvorby J. Cikkera, D. Kardoša, R. Ber
gora a I. Zeljenku . . 

G Parížsky rozhlas ORTF-F~anc 
Musique začaľ vysielať cyklus c:esllýCh 
a slovenských opier, v ktorom zaznie 
aj lwmpletná Suchoňova Krútňavil i.l 

Clklcerovo Vzkriesenie. · Zapáčila sa :11 1 

aj sldadba . Ladislava Burlasa Pla i!C
tlts, lttorú odvysielajú v nieklOt'om z 
rutibli žšich programov. 

O V New Yorlm sa v budúcom ro
lw pripravuje Medzinárodný festiva l 
elektronickej hudby. Poriaclatelia ~a 

o!Jrlí U li na Jozefa Karasa, aby im po
mohol sprostredkovať výber sloven
skej tvorby, ktorá už raz zaznamena
lu úsptJch na americkej pôde, a to 
vtedy, lcecf skladba Ortogenezis ocl 
Jozeľa Malovca sa um!es tnlla medzi 
na jlepšími v súťaži v Dartmouthe. ). 
l<arns je náš \{rajan s nadšeným po .. 
s to jom k česlcej a slovenslwi hudbe 
a so snahou vybudovať pre ňu akési 
hudobné informačné stredisko . .S láva 
sa v Amerike expertom, na ktorého 
sa začinajú obracať tam o jš( záuje mc i. 
Prejavil o. 1. záujem o Zeljenlwvo 
Kvarteto. Osvienczlm a I<olmanovo 
Monumento. 

e Zväz slovenských sldadoteľov 
usporiada 23. júna t. r. l1lav!rny re
citál Alexandra Cattar1nu, Jede od
znejú sldadby Beethovena, Brahmsa 
a Stravinského. 

e Vzbura je názov novej jednodej
stvovej opery· z vojenského prostre
dia, ktorej autorom a livretistom je 
skladateľ juraj Posp!šil. 

-Uali:ánae odpo"ed' --------....., 
od dekanstva Filozofick~i fakulty Univerzity J. A. Komen~kého 

Od nového školsk.ého roku 1969(70 sa otvéra na VSMU odbor hudobnej 
t_eórie. V súvislosti s tým, že teraz budú dve katedry vychovávať pra
covníkov pre hudobný !Ivot nii. Slovensku, boli by sme zvedavl, akú kon
cepciu výučby bude mat terajšia Katedra hudobnej vedy a výchovy UK 
a aké uplatnenie budú )liať jej absolventi. -R-

Marián Vánek.:' ~ ·'' Vera muzikantov, hráčov na bubny a činely ani ne
tuš1, alw sa ·dá Ich nástroj [činely, ) e]5onom ick y využ1ľ 

,,.,'&l n.a Iné, úeelnejšie .veci, ako Je hudba. 

'HUDOBNE 
VYNAlEZY 
STOROCIA 

Vl. 
Ako 
využiť 
činely 

. Postupom času a triedenia názorov sa dospelo. l{ vš.e
,obecnému presvedčeniu, že hudba je dôležitejšou sú ~as · 
ťo u života ako domáce práce. Samozrejme, aj dnes sa 
väčšina našich Zien neštotoži1uje s touto "pravdou". 
Aby sm e konečne preklenuli hranicu vyššie s pomína· 
ných profesií, k tomu potrebujeme dávku fantázie. Fan
táziu preto, aby sme pomocou nej v-ymysleli pr e hudob
né nástroje aj ich úžitkovú hodnotu v domár;nosti. Ako 
prvý nástroj, ktorý sa dá veľmi dobre využiť v domlíc
nostl bez toho, aby sme na ňom urobili čo len naj m<Jn
š iu úpravu, bez toho, aby sme ho rozladili či poškr iabal i 
ostrým predmetom, sú činely. Momentálne nepoznám 
lepší a ekonomickejší nástroj, l\torý môže využiť každá 
šetrnejšia gazdinlca. · 

Ale nielen v domácnosti môžeme využiť činely ako 
pomocníka; maj!tei činiel i popri výkone služby, na 
koncerte, môže vypomôc ť s vojeJ manželke. Najbežnejšou 
prácou popri hre, je roztlkanie orechov pomocou činiel. 
R9zt lkať orechy môžeme priamo na koncerte, verte, l)il\ 
to si to an! len nevšimne. Or ech priviažeme na niť, za
ves!me na povalu a vhodne vedeným úderom, v r ámci 
partitúry, orech rozb ijeme. 

Takto počas niekoľkých koncertov v priebehu sezóny 
priprav!me orechy manželke, takže teraz už bez t)báv 
môže myslie·ť na vianočné sviatky, ktoré s a nezadržatoľ
n e blížia. 

BOLA SOM NA HRADE - na 
otvorení Bratislavských hudob· 
ných slávností. V bývalej ka· 
plnke, kde je teraz malá kon· 
certnú sieň, odznel prvý kon· 
cer!. Kaplnka bola plná - nie· 
len pozvanými hosťami, ale pri
šli sem j · náhodní návštevníci 
,.z u ti ce". Mnohí boli len tak -
na prechádzke a [Jrišli zo zve· 
davosti, iní si zvolili tento kon· 
cert, usporiadaný popoludní o 
16. hod., ako odpoludňajší pro· 
gram. A tak mi prišlo na um, 
že by bratislavský hrad bolo 
treba využiť tn•e hudobný život, 
ktorý v meste nevie upútať po· 
zornosť Bratislavčanov. Je to 
miesto lákajúce atmosférou, 
stvorené pre oživenie starých 
dobrých tradícií (ako príklad 
može slúžiť výstava o Bartóko
vi, ktorú navštevuje denne -
iste nielen kvíili Bartókovi -
olmlo 3(10 fudí]. Žiadalo by si 
l.o trur:hu pochopenhr zo strany 
mestských orgánov a tiež iii· 
kovnosti od organizátorov kon· 
ce.r!ného života, aby správne 
uhádli formy a čas !lOdujatí a 
aby potrebám fudi (i mimohu
dobným] zahrali trocha .,na 
strunu". Pravda, bez invencie, 
šikovnosti i vhodnej propagá· 
cie sa to asi neobíde. Alebo zo· 
staneme zase len [Iri nariekani 
nad nekultúrnosťou B;oatislav
čanov? -nh-

MY, SLOVÁCI, akosi nemáme 
v sebe hrdosti - možno náho· 
dou som práve • na túto tému 
v po•·' .A nom čase počula nie· 
kol'ko t•ozhovorov. Ozaj - v 
čom sa to vybíja, tli naša hr
d(}sť, keď sú nám ľahostajné 

kultftrne pamiatky, keď nás ne
zaujíma, akii umelecké hodnoty 
vyšli z tohto národa, čo tvoria 
mtši umelei, keď si n.evieme 
pestovať lásku k tradícii a veru 
ani hrdosť nad tým, že čosi do
kážeme oceniť, obdivovať, uznať, 
že máme v sebe trocha du· 
cha . . . Aľ(o je možné, že z 300· 
tisícového mesta sedí na kon· 
certe vynikajúceho zahraničné
ho orchestra doslova hlúčok? 

Aj inde majú problémy s náv
števnosťou. Zmenila sa štruktú· 
ra publika, nemáme tradíciu, 
ľudia dnes nemajú vera nála
dy .. , Predsa však to, čo sa de· 
je v Bratislave, je ,.pozoruhod· 
né". Človeku je smutno, ked' sa 
vráti z Prahy, kde stí koncert
né sály plné. Na Slovensku to 
nie je oveľa lepšie ani v iných 
oblastiach kultúry. V čom sa 
vlastne prejavuje naša · hrdosť? 

V nadávaní na druhých? V pr· 
vom rade 'by sa mala demon· 
štrovať v (tete k sebe samým. 
Asi ju tak ľahko nezískame, ak 
si nebudeme vedieť nájsť cestu 
k tomu, čo robi národ hodným 
sebaúcty a 1lostojnosti: k du
chovným hodnotám. - nh-

Koncert pre úradné kone 
Významný zahraničný umel ec pat rí lc moj i m dávnym 

osobným priateľom, no v našom mestečku doposia/' nik 
dy nelconcertoval , a pretp som sa istého času rozhodol 
toto manko urýchlene napraviť . V pondelok som si sa· 
dol k stolu a požiadal váženého priateľa, či by nebol 
ochotný v matom bydlisk u usporiadať r eci tá l . M6i l ist 
musel dostat v piat ok toho tsMho týzdna (poštový sty k 
so zalu·an/Nm t r vtí. prav.depodobne päť dní), lebo počas 
weekendu mt stačil e~te písomne odpovedať, takze už 
v nasl edujúci piatok som vedel, že v požadovanom ter
míne je napodiv voľný. 

Sotva v~ak môj prvý list pohltila_ poYtová sehránka, 
dostal som pocit veľkéh o previnen ia, Súkromným sty 
kom so zalzrantčným umel com som bezpochyby prekročil 
nejaké pl atné nar iadenie - ak nie cel ý par agraf zá
kona. Pre spásu vlastnej duše i soeial istiekef kultúry 
som ihneď zostavil d1•uhý list, ktorý bol tentoraz adre 
sovaný kompetentnému Krajskému podniku pre f ilm, 
koncerty· a estrády, kde som túto d6lezitz1 Inštitúciu 
prosil, aby sa s významným zahraničným umel com spo
tila a plánovaný koncer t zmluvne zaistila. 

Pr íslušný úradník d6ležile i tnštttúeie dostal matu zdvo
r ilú prosbu vo št1Jrt ok. Pošta ;u sice do kraf'skélw mesta 
.,dopravila" za dva dni, al e list blúdil po zmienenet 
inštitúeti ďalšl de1t V piatok prepisal prísl ušný úradník 
moje riad;ky a adresoval ic/z monopolne; agentúre, kde 
prišli v stredu druhého t,ýžd1'ía, l ebo pošta cez sobotu 
a nedeľu "nefunguje" a vo štvr tok bol list pridelený 
ko mpetentnému r ef er l!ntovL Tento ho prepísal na zvlä!it 
nu vnútr opodn ikovú blankelll, letor a okamžite presunul 

na stôl cent rellnemu dispec.:er ovt pre i mport zahranič· 
ných umel eov. Nakoľko cez ·sobotu a nedeľu sa nepra
cu;e, centrálny dispečer pretlmočil eel ú vec v pondelok 
t r et ieho týždňa na ďalšej vnútropodnikoveJ blankete za 
hraničnému odboru age1)túry, kde opr6.vnený pracovník 
m6/ dotaz pr eložil do eudzi ehe ;azyk a a výs ledok už 
v utorok zaslal priamo významnému zalzranlčnému umel· 
covi. A pretože lír adný list Ide do zahraničia pi:lť dnt 
a cez sobotu a nedeľu . . . {to už poznáte/ , dozvedel sa 1 
maestro o mo;om úmysl e usporiadať jeho koncert ofi· 
ciál ne až v pondelok štvrtého týždňa. {eho odpoveď pu., 
tovala na mo;u adresu r ovnakým postupom { a rýehlos
ťou}, takže uz v pondelolc siedmeho týždňa som mal at 
úradne potvrdené, že významný zahranWný umelec 1e 
oehotný koneertovať v našom mestei':ku. 

Samozr ejme, dotyčnému som sa súkromne ospravedl · 
nil, l ebo som prmez k záveru, že z časových dôvodov 
nestačí už v požadovanom termíne koncert realtz cJIJať 
naše k ultúrne zariadenie. Na st01:novacte oznámeni e za
r eagovala prvá inštttúeta s dôsto;ný m polw r.šentm a 
oznámila mt, ze kultúrne ú rady n ie sú holubníkom a 
rwbudúee svoi záujem o koncerty ú radne nezaplánorm- · 
ných zahraničných umelcov mám preja v ovať aspo1'í s noZ· 
ročným predstih om, l ebo v danom prípade v~ete i zúčl !ls t· 
není reagovali pohotovo, presne podľa smemlc, •likto 
nebol chorý, ani na služolmej ceste. talcže zrlr žani e z ich 
viny nebolo . 

Vás t áto histor ka nemusí vôbec vzrtt.~oval, leb11 'l e!Jý 
vam na Sloven sku. Ale čo, keby bola predsa len pm1 1Jnrí ? 

MIROSLAV SULC 



•• Slovenský hlas v Brne • dala som zo seba všetko. Potom ml 'tiolo 
velmi dobre, cítila som sa na javisk u sKo
ro blažene a uvedomila som si, že v taj
to práci je moja túžba, môj život. 

ho vytváranie f'Ostavy ma priam ňíftll~t 
k takému výkonu, v ktorom by som mu 
mohla by ť aspoň približne rovnocenn?m 
partnerom. Ostatnf sólisti sa ku mne cho
vali velmi pr.fjemne a mysl!m sl, že som 
sa od nich vela nau čila. Som im za to 
vďačná. 

~~%~~Ft: 
~;·\;·:<; :~~·:· 
:;::·. 

Naštudovanie dvojice opier Secl líadl il 
česť [P. Mascagni ] a Komedianti 1 R. 
Leoncavallo ), ktoré po viac ako tl'idsiaticlJ 
r okoch znovu uviedol na scénu opern ý 
stíbor Stá tneho d ivadla v Brne, prin ieslo 
prí jemné prekvapenie v podo be velmi pek· 
néhc výkonu mlade j elévky Magdalény 
Blahušiakovej. V priebehu sktíšol' boli Jej 
pracovné výsledky stá le dynamickejšie, 
takže sa nakoniec začalo vážne premýš· 
lat o možnostiach praktického upla tne· 
nia. Blahušiaková nasttípila do Brna zu
člatkom tohto roku a pôsob! tu teda ne
celé tri mesiace. Jej predchádzajtíce stu-· 
dljné, stí ťažné a konkul."lné výsledky boli 
však dostatočne známe. Chýbala je j iba 
prax a pa tričná javisková sktísenosf. Bl<l
hušlaková ako elévka sa chopila danej 
p r!Iež!tost! bez zábran, s veľkým záujmom 
a sústreclen!m. Jej spevácke a herecké 
d ispoz1cie, jej poctivé úsllle a pracovi · 
tost, to všetko vytvorilo neobyča )ne pr iaz
nivé kl!ma ku klúčovému rozhodnuti,J: 
bo la · jej zverená premiéra. Treba však 
prizna ť, že l pre Brno t o bola netracliCná 
a . nezvyklá udalo-sť. Nie je tak rahké pre 
niknút medzi zrelé a s kúsené sólistl,y, 
ovenčené s lávou a úspechmi l z mnohých 
zahraničných zájazdov. Vzájomné porozu· · 
mente však vytvorilo dobré podmienky 
pre úspešný š tart mladej a nádejnej r!e
btHantky. KaZdy a nie raz, v živo tr. l v 
um árií mus! he jalta začínať. JeJ výkon pri 
p remiére, ktorá bola 10. aprila t. r., ak o 
aj pri nasledujtícicb reprlzach bol sie 
clov-aný velmi pt•fsne, so záujmom a k r i
ticky. . Blahušiaková vytvára nešCastnú 
Santuzzu v MBscagniho opere Sed liacl<a 
česť s bezprostred ným pre:Gi t.kom, s ilne 
emocionálnym výr azom a svo j herecký vý-

' Operný 

debut 

mladej 

speváčky 

kon opiera o krásny ll !asov9 fond ve lmi 
vytrfbenou spevllc){ou tec llnilwu a sý tym 
zttrarbenfm svojho d ramatického sopránu. 
Cul1ajú na ňu nové úlohy, nemožno ustr-

. nú ť, nemožno zostať stáť, mus! ďalej zdo
konalovať výs lovnosr, . zrozumlternosf, pri
rodzenú suverénnosť javiskového pohybu 
atď. Kr itické posudky jednotlivých re fP.
rentov vyznelj kludne nielen v prospech 
inscenácie, ale tiež v prospech M. Bléillll
š lakovej. 

Boli sme zvecl<lvi, s akými !JOcllmi pri
stu povala M. Blahušiaková k svojmu pro
fesionálnemu krstu a t•oložili sme je j v 
tom zmysle nielwlko otázok. 

* * * + Aké boli moje poci ty pr•Jd premié-
L'ou? Vzhladom na to, že premiéru Sed liackej 
cti znamenala pre mňa stíčasne l prvé 
vystúpenie na profesionálnej scéne - a 
to hneď v prvej ťažkej , speviícky i herec
ky náročnej úlohP - neda jú sa moje po
city len tak ľahko vypovedať. Vedomie 
zodpovednosti za výkon, vedomie dôle-
2ltostl tohto môj ho prvého vystúpenia pre 
ďalšiu prácu ml na k lude prfllš nepri
lla ll. Mala som však aj istoty, o k toré 
som sa mohla oprieť. Predovšetl<ým pocti
vé hudobné š túdium s dirigentom J. š ty
chom, veľký počet sloíšok s re·íisérQlll 
V. Vl!žníkom, dobrých radcov H pomoc
n!kov v par tneroch - só li~loch. čl eno r.h 
zboru l orchestra. A tak po sam:nrejmej 
a mysl!m, že celkom normá lnej a pocho
pltelnej dávke predpremiérovej nervozity 

, som sa ocitla na javisku. Obavy sa po
s tu pne s tráca li, nevnimala som prítom
nosť publika a sús tredila som sa aa po
s tavu Santuzzy tak, ako by som to bola ja 
sama, ktorá bojujem o svoje šťastie . Vy-

Ako sa vám tJracuje v opernom sú
bore Státneho dlvadla v Brne? 

+ Prijatie bolo ve ľmi milé. úlohu San
tu zzy som za čala študovať !hneď po ná
stupe clo divadla. Je j temperament, clt<>
vost , dramatické zvra ty a lmntrasty na 
mňa pôsobili tak, že som mala !hneď od 
zači atku túžbu a chut ju hraf a predsta
vovať. Úplne som dôverovala dir igentovi 
l režisérovi a snažlla som sa pochopiť 

!ch zámer. Hežisér Vežnfk vle výborne 
predohraf, usmernf herca a vytvára na 
s l,úškach dobrú atmosréru. Ako Santuzza 
mám na jviac scén s Turiddom, ktorého 
nnš!udoval jii'! Olejnfček bez alter:1ácle. 
Sl<Ctšal so mnou velmi obetavo, na žiad-
11 Gl skúške si nedopria l an i chvllku odpo
cinku, O[Jill\OVéil študované IÍSeky vždy 
s rovnakou chuťou u temperamentom. Te-

'·· 

Dva pohľady na tvár mladej spevá~ky 
Magdy Blahuš/akove j, ktorá prljemne 
prekvapila ako San l ttzza rJ opere Sed
liacka česť. Snfml<y: R. Sed l áček 

*** 
M. Blahušiaková pochádza z Vrútok, 

kde sa narodila uprostred druhej sveto
vej vojny. V rokoch 1957-63 št1.tdova la 
spev na bľat!slavskom konzervatóriu v 
triede prof. M. Srnutnej-VIkovej a po ab· 
solutórlu poluačovala v š túdiách na VšMU. 
Tu sa dosta la do triedy doc. Táni Coko· 
vej, bulharske j opernej spevá~ky, pôso· 
biaceJ tiež v Taliansku a n a mnohých 
iných európskych scénach. Vysokoškolské 
šttíd ium ukonč ila v roku 1967 plesi'lov~·m 

koncertom a absolventským predstavením . 
v opernom štúdiu VSMU v Bratislave, kde 
vystúpila v úlohe Jú lie v Dvoľlikovej o pe
r e jakobín. Na speváckeJ sCtfažl Pražskej 
jari v roku 1967 dostala čestné uznanie. 
Potom sa jej naskytla pr fležttosf získať 

.Jednoročné štipend ium do Sofie, ka m od· 
išla za svojou vysokoškolskou profesor• 
kou. Studijn9 pobyt využila predovšetkým 
k pr ehlbeniu a rozš!ren!u operného re· 
per toáru. V originAle naštudpvala Tatjanu 
z Cajkovského Onegina, Lfzu z Ca jkov
ského Pikovej dámy, z Verdiho opier Des· 
demonu z Othella, Leonoru z Trubadúra, 
Améllu z Maškarného bálu, Aidu a tiež 
Santuzzu z Mascagniho Sedliacke j cti. Ako 
sa vlastne s talo, že sa dostala do brnea· 
ské ho súboru? 

*** + Už v roku 1967, kedy som absolvo· 
vala VšMU, plsala som žiadosť o predspie· 
vanie do Brna. Zúčastnlla som sa aj koa
kurzu, ale potom sa naskytla možno~ť 

študovat ešte jeden rok u prof. Cokovej 
v Sofii. Tam som tiež dostala ponuku na 
angažmá do Rakús ka, a le rozhodla som 
sa, že začnem doma. V Slovenskom ná
r odnom d ivadle však nebolo pr e môj od· 
bor varné miesto, a· tak som znovu napí· 
sa la do Brna, kde som už predtým vide
la niekoľko pekn9ch predstaven!. Znovu 
som sa podrob!la konkurzu - s llspe· 
chom - a tak som mohla nastúpiť svoje 
p_rvé angažmá. 

- Aké máte umelecké a osobné plipy? 

+ Ešte pred otvoren!m javiskových skú· 
šok na Sedliacku česť som skúšala Danu 
Elvíru z Mozartovho Dona -.Gľóvanniho. ľa~ 
raz sa wovu vraciam k naštndovanlu 1llj· 
to úlohy. Na Don u Elvíru sa velmi teším 
a dú[am, že d iváci ju uvidia a posúdia 
už v máji. O da lšlch plánoch sa ťažko 

hovor!. Chcem rob!f svoju prácu poctivo, 
mám ju nesmierne rada a na osta tné je, 
mysl!m, dosť času. 

Dr. Pl'emysl Novik 

.. . tak stojí otázka nad závaž
ným problémom nového kritického 
vydania základnej zbierky sloven 
ských fudových piesní s názvom 
S l o ve n s k é sp e vy. Takmer 
~iadnu nádej nedáva čitateľovi 
(aspoň v blizkej budúcnosti) od
poveď riaditeľa Supraphonu Bra
tislava, súdruha M. Hajného (Hu
dobný ~ivot č. 4 zo dňa 28. marca 
t. r . v liste .,Supraphon odpove 
dá "). Je neuveriteľné, že prieskum 
k nižného obchodu priniesol cifru 
137, slovo m stotridsaťsedem zá
ujemcov o Slovenské SJlevy. Ne
mienim polemizovať s vedením 
Supraphonu, potešilo by ma však 
lo, keby verejnosť, hoci na strán
kach tohto časopisu dokázala 
knižnému obchodu, že ich prie
skum neodráža objektívny záujem 

Slovenské spevy 
rukopisný ma teriál a začal pripravovať nové vydanie 
Slovensltýcb spevov. 

Porovnávan!m vytl učenej zbierky s rukopisným mate
riálom pr ispievaterov prišie l Galka k mnoh9m pozoru
hodnostiam. V novom, do tlače pripravenom vydaní, 
ma jú Slovenské spevy sedem zväzkov. K pôvodným trom 
pr ipojil Galka cra tš!~J piesne z nájdených rukopisov vo 
forme Dodatkov [ IV. - VL zväzok). Posledný zv!l.zok tvo
r ia dokumentačné údaje o melod ickej prfbuznostl ná· 
pevov porovnanfm picsnf so s ta ršími prameňmi. Doku· 
mentácia textov plesnf je r iešená samostlltne osobitným 
registrom taktiež v pos lednom zväzku. 

o Slovenské spevy u nás. 
Má dnes ešte vôbec význam 

prihovárať sa za nové vydanie 
te jto takmer s to rokov s tare j 
zbierky, keď Qdvtedy vyšlo u nás 
už mnoho iných zbierok? Odpoveď 
by nám mal dať pohľad na h'is · 
tóriu vzniku Slovenských spevov 
a ich nové kriticko -dokumentačné 
spracovanie. 

--ano 
alebo 
nie? 

ALEXANDER MOZI 

Trojzväzková zbierka slovenských ľudových piesn! 
S l o ve n s k é spevy zača la vychádzať v malých zo
šitkoch. Len tal<to mali tvorcovia zb ierky akúsi reálnu 
Istotu odpredaja vytlačeného materiálu. Zošitky vydá· 
vall ,.pr iatelia Slovensk ých spevov". Bol! to členovia 
v roku 1879 zalo:Gené ho ,.Povereníctva pre vydávanie 
Slovenských spevov" v Mart ine s predsedom J- Francis
cim. Tla/l uvltala p t•vý zošit zbierky. Celá akcia mala 

· velký ohlas doma aj v zahranič[. Za l{rútky čas zlska la 
redakciA veru odberateľov zoš itkov. o veľlmm záujme 
o zbierku najm!! do ma svedči množstvo diskusi! o tom, 
ako má zbi erka vyzera ť. Objavili sa a j odborné úvahy 
a polemiky [Št. Fajnor, K. Ruppeldt a in í ) o s pôsobe 
zápisu piesní, o kritériách pr i výbere a td. Našl r edak
tori sami nema li vera odborných skúsenosti. Na jviac 
chýb sa dop<íš (a li pr i prísnom up latt'iovanl ,.niiroclnéllo" 
h ladis lm. Teorotici<é vedomosti o slovensl1ej ructovej 

p lesn i nebol! ešte vtedy spracované, ich ,.národné" kr l
térlmn bolo preto často velmi subjektívne. Hedakcia si 
za krátky čas zfskala vera spolupracovníkov. Redaktor i 
vyberali piesne z veľkého množstva rukopisných prí
spevkov, pričom ma li vždy na zreteli pestrosť zbierky. 
Roku 1890 zač fnajtí vychádzať zošity II. dielu. Redakc ia 
stále viac zápasila s finančným! ťažlwsťaml. Asi 10 ro
kov trvalo vydanie 7 zošitov, z ktor9ch vznikol Il. diel 
zbierky. Zakrátko po smrti ). Francisciho r. 1905 sa vy
dávanie Slovenských spevov típlne zastavilo. VeJk9 ctltef 
a znalec slovenskej ľudovej piesne Béla Bartók ponúka 
vydavateľstvu r : 1910 svoju rukop.lsntí zbierku pre po
kračovanie vo vydávaní Slovenských spevov. Alm si Bar
tólt vážil Slovenské spevy, dokumentu je Jeden jeho list 
zo dňa 25. II. 1911 adresovaný vydavateľstvu: ,.Slove nské 
spevy sú takou významnou zbierkou, akých je má lo, 
takže neskor sa budú nimi nepochybne zaoberať mnohí 
zahranični lmdobnf vedel ._. Je naozaj obdivuhodné, že 
ste sami bez akejkolvek štátne j podpory, len za JlO llUJci 
diletantských zberateľov vedeli vydať tak ít krásnu zbier
kn . . -" Muselo však uplynúť niekoľko vo jnových t•okov, 
]{ým sa· vo vydávani Slovenských spevov mohlo pokra 
čovať. Bartókova zbierka, ako vieme, vyš la samostatne 
až teraz - pred desiatimi rokmi (zatia f len L d iel ]. 

Oživená Matica slovenská zverila dokončenie III. dielu 
zbierky Slovenské spevy synov i predchádzajúceho re
daktora Milošov! Ruppelcltovl. Roku 1926, tatuner 50 ro
kov od začatia edičnej činnos ll, sa IIL c1 ie lom Slovenské 
spevy uzavreli. Zbierkou vyvrcholill snaženia našej na j
staršej 'generácie fo lklor istov počntíc Kollárom, Safá ri
kom, Suchúňom, Fliredym, cez št(lrovcov až k tvorcom 
Slovenských spevov [Mudroň, Kod avý, Ha iaša, Ruppelcl 
tovci, Svoboda, Izák, Bulla a !nf l_ 

Prvé požiadavky na vydanie Slovenských spevov za 
znamellélla Matlcél SlovensM už v r. 1941 NBboli však 
na to reál ne poclmienky. V roku 1955 sa našli rukopisné 
mater iá ly prlsplevaterov do Slovenských spevov. Uká
zalo sa, že popr! uverejnených asi 2000 piesňach zostalo 
v rukopise ďa lšfc h vyše 2000 piesni, k toré pre rozllčné 

prfčiny neboli uverejnené. Pril covnik Lilerúrncho arch!
vu Ma ti ce s lovenske j Lad islav GHli<o [ teraz pra covni!< 
ústavu hudobne j vedy SAV) s tís lredil všetok dos tu pný 

Ve l kú ku!túrno-lll storickú cenu prvého vydania Slo
venských spevov neznižuje v žiadnom prfpad e nové kr i
tické s pracovanie zbier l<y Ladislavom Galkom. V novom 
vydaní nadobCidajťi Slovenské spevy elite viillilu dnkn
mentár nn hodnotu pre možnosť porovnania miery -
niekedy a j zbytočných - zásahov do rukotJlsov redak
tormi. Prellnost'ou Galkovho spracovania Slovenských 
spevov je sp1•esnen le proven!enl.:ných údajov s udanfm 
mien zberaterov u loka li ty ( nal<olko to snmozrejme len 
bolo možné l a odkazy na melodické vnrinnty pri každe j 
plesni, odstr Ane nie tlačových chýb z prvého vydania 
a rôznych omylov. Vo ve/a prfpadoch sél ukazuje, i e 
rukopisy piesn! sú auten ti ckejšie a ko vytl ačené .,vyle p
§enlny". Marlrantný je prfklacl s plesňou Išiel Macek 
do Malaciek (Sl. sp. IL 322 ]. k torú 'lkoro celú pozmenil 
t•eclaktor . My sme ju, žia!, pozna li doteraz zo Sloven· 
sk9ch s pevov len v pozm enenum tvare. Podobne pieseň 
Stála som na lade f Sl. s p. IL 5361. klle je osem ténov 
pozmenenýcll atcr. Vela zásahov zistil Ga lka a j do r ytmu 
piesn!. V novo1n vyda n! ods tJ•(tn!l Galka nesprávne zame
ny mien obcí s funketou Jednotlivých piesn! (napr. pri 
piesňach č. 286 a 270 v I!L d ie l! zbierky lJoio nesprávne 
vytlačené meno obce Homorovf\, ktorA ani ntH:J ~istovn t a; 
dodnes poznáme však v oko lf Tren čl na dnžin !<avA pie~
nu, ktoré tu volnjú ho morové] . 

Všetky plesne transponuje Galka do take j po lohy, v 
ktore j sa da jtí bežne spievať. V melodickom Indexe. Kto
r9 predstavuje autorov vlastný systém spracovania nápe · 
vov, spracoval Ga lka vyše 6000 plesni. Pomocou melo
dického inclpttového registra v VII. zväzku zbierky n:á 
čltater možnos ť rýchle j a ľahkej orientácie vo velkom 
množstve materiá lov. Pri vyznačen1 me lodickýcll variant · 
]JOel ka ždou plesňou š ies tich zväzkov ie každ9 •:ída j 
opatrený spätným odkazom. 

Najle pšie by všuk ohodnotil nové vyctun10 Slovtm· 
l'ých spevov sám čitater. Dočká sa lw? 

.-
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·Brnkanie 
pre porotu? 

V dňoch 8.- 11 mája súfaži· 
lo v Bra tislave vyše 140 žiakov 
kl av.irnyc h odd e len!, vlfazov v 
k t' tlts kých kolc'tc h. Bo lo to zh ru· 
ba 3,93 % vše tk ýc h kl a vir is tov 
Ľudových škôl ume nia z cele j 
naše l r e publiky . Hodnoten.i e ce· 
Joštá tne ho ko lu pr evádza li d.ve 
poro ty, ktoré zasa d al i sú časno 
n a dvoch miesta ch; jed no v kon
ce rtnej sieni c~. r ozh lasu a 
dru há v Do me pionle t•ov. 

. Z i tlel z Či ech a MOr !l vy ziska
li 36' cien a <! zv iAštne uznania 
za in terpretÁc iu českého či s lo-

• 
nie flaka, ktorý bol nespravod
livo ohodnote ný, je ~okom, kto 

·.rf. :si ponesie do !Ivota a nik· 
.dy naň nezabu!(ne Rovnako 
však l'ahko nadobudnuté víťaz 
stv o (získané chytračenfm l pu 
značí - tých druhých. V dneš 
ných !!asoch často počujeme n 
zlých medzifudských vzťahoch. 
Co povedať o takýchto-vzťahoch 
11edagóguv k ! lakom? 

Zita St rnadová-Pa ré\k ovA 

Koprodukčný 
Obe ron 

ve ns kého á u tor a . ZlliCi zo Slo· Nie je to Oberon od C. M. 
· : venslflt ma jú 18' cien a 4 zvláš!· Weber a (vznikol a ž o 36 r okov 

n e uznania . Pozor uhodná je n eskôr J a nie je to ani Ober on, 
sku točnosť , že ceny u ž ne zostá - ktorý · by mal n!ečo spoločné s o 
vaj ú ·· ilJa v našic h hlavných Snom: noel svHtojánsk (;! J od W. 

· mestfl c ll. Na .S lovensku zo spo- Sha k espea r a. Oberon Pavla Vr<l · 
· mľnaných 18 c ien zosta lo v Bra nického vyc hád za z epos u ne· 
' tlslave 5, z by tok · patr i ostatné- meckéh o r oma n tika Wiela nd a, 
m u ' územiu Slovenska . Je to je si tuovaný do o r ientálneho 

' vel mi . potešite lná skutočnosť, prostredia a má vermt korrip lt· 
: }ltor á dosveďl!uje, : že ta lenty ·sú kovaný de j. Ná jdeme tu dva mf. 
· do.bre - usmerňované ni e len · v lenecké pá ry; 11i1 k torýc h st 
; c~ntr e,. a le .i mimo n e ho. · , Ober_on s Ti tánlou overujú svo-

. . z.iw Htiia vá je 1 s.~utočn9sť, .že Je · ·teór ie o láske a vernos ti, 
~·~.vgi'!,ZStvá . v ročn!~ocl1 · ,3- 7, st .. , ób rú_bimé ta~ečné vsuv.ky, ex o· 
' · ·-ociQlesll v preva žnej. l}1iere .. čes- 1 .. ttcku . scené r iu a velm i naivné 

·· ki t~iľfS}• '.z!l t ial ,čp:' sl~v(m~~!- :vr- . . ' . r i~šel}i ~ zá p letiek d e ja. Za u jl· 
t'a~l· su v . týchto ročn·lkoch · v ma vá Je pr!buznost .s obsaho· 

.. ',Úle't!Šllú~ : Ti.! k i;' 3. 'roč'1Úku' o dve · •· ' . výini motlvm.l a chara kteri za č-
. ~treU.e ·~ c ~P.d.y! 'sa ., de'IIa ' 'IIďykci · ·nými ' prosm.,d kllml · neskô r 

· . Koll} ja tlfyová z Košic a E. )<óp- . ·· v.zn·iknutých Moza r tovýc h op ie r 
ča'nová z · Nit,r y. V: 4: ročníku n a pr : s čarovnou flau tou - a le 
w u tré ceny z·!s ka ll P. Vir á g · z · " l s · U nosom zo Ser ailu, - k to· 
K,om á rna a P: Breine r z Hume n- r é napokon vedú k úvahá m o 

.. n_é ho, v .. S ... ročn1J.m, čestné uzna·.· .. . rozd ie,lnos ti týchto elle!: Prečo 
• 11"íe,' ~!s fq! Íit , B .. ' P(iqwvá , z . :~r_ie- ' d ie l? ,Vranického - vo svoje j 

vtd ze, , ·v. 6 .. ročn!k \1 3. m iesto . dope ve lmi obfú ben é a hra n é -
obsácllla K. Jurkovičov á "z· Ma- bolo za budnu té , za t la [ čo Mo-
lac!ek a čestné uznani e dosta la za r tove pa r ti túry ž ijú plným ja -
R. Kowals ká z Bratislavy, v 7. v ts kovým životom? Odpoved by 
ročníku má M. lv.§.nová z Koš íc s í vyžiada la hl bokú a na lýzu -
l l. cenu a čestné uznanie E. väčšinou tento pr oblém obehá· 
·Mečková z.o Ziliny. Zato v II. dza me všeobecnou formu lkou o 
cykle bola sú ťaž n eobvy kle vy- Moza r tove j genia l!te. 
sok l:lj, možno poved ať profesia · Nár odn é d ivadl o v Prahe u-
n á ln e j ú r ovne, z ktore j vyšlo vied lo oper u Oberon v kopro·. 
vHazne 5 žiakov zo Slovenska cl uk cii s pr ažským konze rvató-
p opri troch z Ciech. Pr vú ce nu rtom. V posledných r okoc h le 
zls kala E. Vir siková z prípra v- to už po t r eti raz, čo s a poclob· 
k y konzervatór ia v Bratislave, nou 'fornwu dostá va' na s cén u 
2. cenu P. Kobolková 2: Novýc h h isto r ické d ielo, k to r é by sa 
Z4mk ov s polu s Pa vlom Ba xom i náč ťažko objavilo v bežn om 
z Trenčín a, 3. cenu obd r ža l V. r epet'toár !. (Ope r u Ober on pred-
Miná r ik z Br a tis la vy a čestné Ch á clza la Mozartova La c lemen-
u~mmle V. PraJ ousová zo Ziaru ., za ~j Tito 11 Kittlova ope r.a 
l1a d H,ron om. V štvorručneJ . hr e F r nn c úzl pre cl Nizzou . ) Pr e ljve· 

· z ·: cl~viiť ' udf:leÍtých cien. íili,'jú · ' · ': . deni~ O bet:ona yyc_nóctzä z jíô~ 
Štyri ceny . slove nské ĽšU : . ll . · vodného llhre ta n á jden é ho .a 
cena - V. Kalvustrovií a s. s1: revi ctovan é lľo Vá c la vom Holzk .. 
murková z Ha n dlove j, III . c e- n echtom . Nemoh lo - poch op i· 
na - I. Pajdlhaus erová a V. terne - realizovať na scéne 
Korecká z Br a tisla vy, čestné pr ed staveni e v š týle výpravne j 
u zn anie dvojica H. Tar gošová a a fa r bis tej fér ie a us pokojilo 
E. Lorinczyová o dvojlca E. · sa s názn akovým r iešen!m scé-
Tothová a Z. Sch wand tner ová, ny a he reckých pr e javov. V 
o be dvojice zo Sa mor!na. p r edstave n í dominoval )indi'ich 
. Treba Jen ľutovať, ze paria· Jlndrák v úloh e "papage n ovské· 
datelia súťaže nezariaďili na- ho" s luhu šerasm!na. Bol zna-
hrévku celej súťaže na magne· men itý spe vácky i he r ecky. Kon-
tol6nový zá znam, najmä keď zer va toristk u Lilka Ročáková 
sťíťa! stála i tak desiatky tisic mu bo la výbornou partn erkou. 
korún. Zato by dnes bola za - O os tatných účinku júcich však 
u jlmavá možnosť porovnania sú· už n emožno hovoriť ta k p r l.az-
ťažných výkonov. Lebo i z tejto n lvo. Pos luch(tčov · kon ze r vutó· 
celoJtátnej súťaže odchádzali rla n e môžeme posudzova·( z h ra .. 
mnohi nespokojní. Nedôve ra diska profesionáln ych u melcov, 
bola oprávne ná , najmä k ed' sa a le členovia nár odné ho divadla 
uká2alo, že sťíťaflaci z Pra hy by takéto k ritér iá mali zniesf, 
a Bl:,lltistavy v Konce rtnej sieni aj keď ich tllo hou Je inter pr e · 
C5 . . rozhlasu mali doho·vore né tácia takých obtia žnych spe-
znamenie [v anonymnom 1. ko· váck ycll pa rtov, akým i je Huon 
le prebrnknutie klávesami pred ' v poda n! Miroslava Fr yd lewic za 
začatim hry) . Neskôr maskovali a lebo Obe ron VE!nceslavy Vyst y· 
.,manéver" utieraním kláves d ovej. Na pokon , počHa sa s nr-
vreckovkou .,od potu" 1 a koby či tou r epr ezentáciou - Ober on 
žiak počas 5 minítt hry mohol je na programe l počas Pr až· 
klávesy zmáčať potom), spoje· sk ej jari. 
né so silným za :u lenhn klá ves. Náznaková s céna K. Buben!· 
A tak to , čo s i poslucháči v sá· ka d áva d os t možnost!, ktoré 
le vysvetlovali a ko hr u bú ne- režisér Hanuš Th eln n ie vždy 
d isclplinovanost na javisku pln'e využil. AJ kost ýmy boli n á -
( brnkanie po klávesá ch pred zn akové - čo je napokon v 
začatfm výkonu ], bolo s ign á lom poriadk u - a le mali by [už aj 
pre niektor ých .Por otcov [či pre tak dost bezradným l her com 
celú porotu ? ], a by výkon p osu- (vynímajúc )Ind rá ka a Ročáko · 
d zova la so zauja tlm. v ú J sk ôr pomáhať a nie im pr e· 

Bodové hod noty výslecii<Ov sú- kážať. Orchester poslucháčov 
ťaží ac í ch neboli zosúl a de n é . Na- k onzer vatória vedený Františ· 
p rik lad v 4. ročnlku žtaci s bo- kom Hertlom podal ove!a uspo-
dovými hodnotam i 110d 18 bo- kojlve jš l výkon - tu by mohol 
dov ~ 17,9 - 17,8 - 17,6 ) obdr- i Pave l Vranický poveda ť , že 
žali 3. ceny, za ti !\'l čo v iných m u " jeh o Pr ažan ia roz umejú". 

' ro t n lkoch žiaci , l{tor í dosiah li Eva Herrma nnová 
v yše 18 bodov, m a jú Iba čestné 
uznania. Na za mys len ie je aj 
skutočnosť , že a bso lútny ví(az 
z 5. ročn!ka má nlžš! počet bo
d ov a ko víťazka 5. ročnika . 

· Z hľadiska (Jedagoglcké ho je 
neprfstojné otráviť :liacku súťaž 
atmosférou JlľOfesjouálnych zá 
kulisných mané vr ov, na jmä keď 
š tát do súťaže investuje tolko 
peňazí a žia k i učiter velk é 
množstvo() poctivej p ráce. A ňo 

nadšenie žiakov, bez k toré ho 
túto prácu n emožbo vykonávať 
(natmä m~mo centier ), kde nie 
sú zabezpečené ani základné 
umo zrejmé podmienky ( napr. 
konéertJté sály atď. ) . Znechute-

j • 

Akademický 
Prešov ó9 

V dňoch 23. a 24. mája sa 
uskutočnila v Prešove prvá časť 
IV. ročn1kil Súťaže umeleck e J 
tvori vosti vysolwško l<í kov Sio· 
venska pod n ázvom Ak udemlc· 
ký Pr ešov 69. Druhá časf -
sú ťaž s peváck yc h zborov a fo l
klor istických súbor ov bola 30. 
a 31. má ja v Nit r e. 

S iltaž sa považuje za pr e 
h liadku toho na jlepšieho, čo 
s a v o bla st! amatérs.ke j ume· 
lecke ! pr á ce na vysokých ško 
lAc h na SlovP.nsk u vyt vor i lo. 
štvr tý · ročnfk sú ťaže, v por atl r 
druh ~ Ak a dem ic k ý Prešov ma l 
t r i saruost!ltné časti . d ivade ln ú, 
hudobnú a výtvarnú. 

Napr le l< skr omným znC:Iatkom 
a neve lke t t r ad !c ii s táva sa to 
to potl·u }a tle ľóro 1 11 mlu tl ýcll U· 

me lcov h la vne z rad ov budú· 
c lch učttelov hudo bne J výcho
vy. S úfaž [ vlast ne za tial iba 
festivalová prehliadka l, ponHt ly 
naclo búd o pa tri čnú Ctrovei1 vo 
výbere progra mu , Interpretác ii 
l organ izácJt Prdvrl ~ . k r yštal i .. 
zácla pocl u Ja ti a toh to d r uhu je 
zá ležitosť dl hodobá a lc l postu p 
sme ro m ku kva litatívn em u je 
pr e dovše tkým v r ukách vedenia 
kated ier Hudobne J výchovy na 
s lovens kýc h peda goglckýc h fa 
lm ltlic ll . . Svo jou úča sťou sa na 
AIHH!tnnlciwm Pr ešovr; li9 po 
d ie!a li ptHia gogické lalw lty z 
Bans keJ Bystrice , Tr navy, Nitr y, 
Prešova a súbor Tec hnik SVST 
Bratislava. 

Programová ko ncepcia zúčast
ntJnýcll komo rn ýc h ensemblov 
inkliilova lu zvH čšcl l\ b!! r oko
vým slda cl iJAm primerane) ná
ročnosti. Tak tomu bolo v pr í
pad e komoŕného orchestra z PF 
v Tr nave, komorného orchestr a 
sú l)o r u Technik, čiastočne 1 ko· 
mor ného or chest r a PF z Ba n · 
s kel · Bys tr ice a s iá 1~l kové!1o 
kvarteta 'l PF v Pr ešove . 

Popr i tt·o~ ičn et dobr eJ úrovni 
koin or néllo or c hestr a Technik 
kus záslu žne) práce odviedol 
komor ný orcheste r PF Tr na va . 
Ved úc i súbo ru, skúseHý peda
g óg jé\n AIIJr e ch • dokAza l str h · 
nút svojich zve r e n cov k so lld · 
nemu muzlc!r ovaniu. Náročn)• 

pr ogr a m ma lo i sláči kové kvar 
te to z PF v Prešove. 

Kategória ,,só lový spev" ilOiéi 
po čtom účin ku jú cich n a jsla bšia. 
Je to m imor iadne zat•ážajúce . 
Ka žd ý posl ucháč hudobnej vý 
ch ovy na PF prechádza predsa 
niekolkosemestrá lnym hlasovým 
školením . Dobr ý hla s a solfdne 
n ará ba nie s n ím Je prvo r adou 
p ožiadavkou u každé ho uC:tte ra 
h ud by. Nechce sa ml veriť, že 
n a ka tedrách Hv 1 vtlta ne pre· 
šÓvskeil n ie te an i 11~den poslu
c'ltM s pil (l'l!:ný rn l) ÍŕlSOVý lTI 
f'on dom, schopným ver e jnej 
pr od uk c ie. Ak sa tá to kategóri <J 
toh to r ok u pr e hliadla, treba Je l 
venova ť v bud úcn osti výrazne j· 
š iu pozornosť a u r obit r adikál 
nu nápr a vu. Päť speváčok z Tr· 
navy malo takto ve lmi !ahkú 
úlohu. Vopr ed vede i.i, že žiadna 
z cien Im nemôže u js ť . 

Najvyššiu úroveň ma la sútaž 
k la vir istov. Odh liad n ú1: od to
ho, že sa vllis tne konala za ne
r egu lár n ych podm ienok ( začia

tok o 22. hod. v noe l l , bola to 
preh llacl i<a pekných výk ono v. 
š tyr oc h výkonnostne vyr ovna 
ných klavir istov prtvieclo l ocl b. 
asistent Her odek z Nitr y. Po
tom pr išlo prekvape nie z Pre
šova . Marián Golec, poslucháč 

od bor né ho asis tenta 'ľ. Li pt á ka 
n ielen že čestne obstál v s ilnej 
k onk u r enc i! svojim pr ec!zne vy. 
p r a covaným prednesom, ale do· 
kon ca s labol po pr vom mieste. 
Reper toár všetk ých k laviristov 
bol ve lmi náročný, zostavený 
preva žne z d iel Cho pina, Schu· 
ber ta a De bussyho. Hra lo sa 
výlučne spami!t i. 

Produk ciu celeJ prehlladky 
pozorne sledovala por o ta na 
čel e s pr of. jánom Pragantom 
(š t. k onzer va tór ium Br a tislava ), 
členmi boli Mir oslav S tar osta, 
Zdenka Z!ko vá [ VŠMU Bra tisla
va l a Sta n islav Bach le da 1 Sme
na Bratislava) . Bola to porota 
obje ktlvna a jej verdik ty po
važu je m za spr á vne , odráža jú · 
ce danú situá c iu. Pr i hod no ten! 
sú ťa že sa poro tcovia zhodi! v 
názore, že úroveň ne porovna · 
teine stú pla ' a predniesli ' rad 
návrhov na adresu porlada te 
Iov pre z lepšenie H skvali tne 
n le cele j súfa že·. 

Získané skúsenost! z uspor la 
cla nta cloter ajš!ch sú ťaž! a ich 
pr e myslené upla tňovanie v 'bu· 
dúc ic h t•očnlkoch, dá va jú per 
s pe k t!vu Aka de micl<élll u Pr ešo 
vu : s tar sa poll u ja t!m mimo . 
r 'ia cln ej zliva žnost i a dosah u pre 
kultúr n e dianie 1111 vysok9c h 
školách Slovens ka. 

Fr a ntisek Matús 

MY · FAIR LADY svetoznámy muzlkál " uzrel" sve tlo sveta a j v SJlB· 
vohre Divadla [. G. Tajov'ské ho. v Ba nskej Bystric i, kde mal Jlre
mié ru 16. mája 1969 V réžii Jaroslava Chundelu sme videli jlomer n e 
úspešné pochntJenle a s tvárnenie tohto diela poprednými ume lca mi 
O[GT (okrem S(Jevá ku v si v muzikále zahrali a zaspievali a j Andrej 
Mojžl!í - člen činohry OtGT vo Zvole ne a Mária Markovičová -
na obr. druhá zfava ). Sn!mka: K. Mik lóš! 

Maškarný · bál 
v l(ošiciach 

Faktom je, že košická opera 
Sf! v pos led ných ·dvoch se:~ó 
na c h or ientu je na osvedčený 
r epe r toár v hranic iach medzi 
k lasicizmom a ver lzmom. Fal<· 
tom je a j sympatická sna ha 
dramaturgie h ladaf a vracať ži
votnosť men e) zná mym, obehá · 
d zan ýrn, či zabudnutým d ie lam 
:~: tejto oblasti. P.ravcla , nekon
ven čnosť dramHt urg\ckflllO tltu· 
lu sama osebe je iba m Í·tvou 
hod notou. Ak vlaňajšie insee· 
nácle Cim orosu a Don izet tiho 
boli objavom, toh toročný Pucc!· 
nl a Smetana v podstat e llm 
potvrd il i roz pa l{y oko lo Dievča . 
ťa zo Západ u a Ta joms tva . A 
nepresvedčila a n i pos le dná ko· 
šlcklt p r e miéra - Ve rdiho Maš· 
karný bá l - hoci o kvalitách 
tohoto diela nemo~no pochybo
vať. Vý hrady tdú len o len IHl 
účet inscenácie . 

Prv ý raz sa v Košiciach pr e li· 
s tavila režisérka Drahomíra 
Bargárová . Vy tvorllél slušné 

. pre dstavenie. Priz nfim sa však, 
že som od ume lkynP., ktorá do
kliže h lutla(, t vO t' it a nachá clzn t', 
objavovať · nové polo hy clie l a 
zau ja ť nekonvenčnosťou svo jic h 
režijných konce pci! f Komedinn· 
ti, Barbier , Návšteva sta re j dá
my, Traviata J, čaka l troch u 
viac. Kva lity piatich obrazov 
košickej inscenác ie Maška r né ho 
bli lu sú totiž velmi n evyrovn ct 
né. Najmä prvým dllom chýbtt 
sviežejšie tem po, pt•ostred iu pr i· 
značnejšia . atmosfér a a v la<: 
nápadi tosti v r eal izá cii. Reži 
sérku iba čiastočne ospraved l 
i1u)e , že vlastne až do pol ovice 
t r etieho obrazu je s kutočného 
dromati ck ého d iania v d iHle 
má lo, že pr ev11žu je st atlčn os1 
velkých e nsemblov, árii a d uet. 
Zato v poslednom ol!r aze Bar· 
gá r ová potvrdi la, že lnvenclo 
patr! k jej nafsilnejšlm zbra· 
nta m. Vystih la !l tmosféru prelí· 
n ajúceh o sa plesovéh o . vese .lia 
a bl!žlace j sa tragédie, v čase 
i v pr iestore perfek tn e r ozo
h r ula výstupy Re nata a Osca
rom. Velmi presvedčivo jej vy
šla smr t Rica rda a najmä po· 
sledná poloh a vztahu medzi 
sok mi, k tor ! sú zá roveii na jle p· 
š!mi priateľmi. Prvýkr á t m i bo· 
lo v záverečnom o br aze viac 
túto vra ha, n ež za vr a ždeného. 
Ricar do stráca totiž iba ž ivot, · 
k ým Renato (vlastným príči ne· 
n!m) pr iatera, d uševný pokoj, 
zdanlivo pevné p resvedčenie o 
o prftvnenosti . svo jlw či.nu. 

Znaky d lhoročnej rutiny u 
dobrej pr ofesionali ty nesie Ho
loubkovo hudobné na!itudovanie. 

Tým le zároveň povedané, ie 
IH to naštudovu n ie trochu 
c b ladné, akademi cké. Zia clali sa 
na jnlii svižnejšie tem pá a viac 
d r a ma tizujúCeho kon tr astu . 
Pr avda , Holoubek sa sústr edil 
pr edovše tkým na r ešpe k tovanie 
a podporu sóli stov , z k tor ých 
dobr á polovica ma la svojich 
par tov naoza j plné zuby. Spe · 
václ{y JP. lwšicl{ý Maška r ný bál 
ve1mi prieme r ným pr ed sta ve 
nfrn, s výn imkOLt oboch precl· 
s tavite lle k Amélle a Ulr icy 
M. Ada mcove j. Vrchol nou k r eií 
clou je nesporne Amé lia G. Ah· 
r ahámovej, výbor ne cl iSjJOI'IOVil 
ná hlasove , s ilnft u presved člvil 
vo l(ýraze a st r hujúc a veľkým i 
u svie t ivými výška mi. Amél ia 
E. Smálikove j pôsobí tednotv<ir· 
nejsic. Je to však tiež. velmi 
cenný výkon , lllasove vyr ovna-

n ý vo vše tk ých po lohách. A. A
damcová odvádza v ú lohe Ul
L' iCy svoj d obr ý š ta ncl.at·cl. Obaja 
Ricar clovia - J. Regec a J. Kon
der a. h . - sú predovše tk ým 
totálne hlasove unaven! a vie
me, čo v oper ách talianskych 
majstr ov znamená sviežosť ma
ter iá lu ! I< ond e r je dokonalej
šou drama tie kou postavou, je 
Intonačne bezpečnejší a vcel
ku h lasove kvali tne jši, ale bez 
pr leraznostl a lesku Regeco
vých výšok. A. Hucík v úlohe 
Rena ta n e má problémy s par 
tom, vyu žíva júc svoj s polahll· 
vý, tenor úlne z n e júci barytón, 
lenže d a lej a ko k odsplevaniu 
sa n e dosta l. Veik ým sklama
ním bo l pr e mňa Rena to M, 
Há jka. Kult úr a tónu a kanti
léna je pre neho cudzim [JO'j· 
mom, ťor~lrovan!e vyšš!ell po· 
lôll h o ,na jmli v závere J>r,"1-
staven ia unavuje. Oscar n. Ha
ná kovej je slce milý ZJ<oi'OIU 
a pozor uhodný v pohybovej 
z ložke, ole spevácky zostálla 
úlohe ve ra dlžný. - bo-

v 

Zilinské 
talenty 
V Zillne pr ebieha jú a bsolvent

ské konc e r ty posl ucháčov lwn
zervatóriét, kto r! začali svo je 
š túd iá v roku 1963. Doposta r 
sme bo li sved ka mi troch kon
cer tov, v k to r ých niek torí ab
so lventi prevyšovali bežnú dro
veň abso lve ntov lwnzervat6rlí. 

Na prvom lwncer te 111. aprUa 
u púta la tec hnickou poctivosťou 
a spr ávn ym š týlovým poňatlm 
klaviristka E. Má zor ová z Ir ie 
dy prof. Anton a l<állaya v !la
chovom lwncertll d mo l 12. il 3, 
časť ) . Hra la so zdr avou muzl
kali tou• a ku lti vova ným tť> I t Olll 
(hlavne ·v 2. časti ), č ím s i pod-

. man lla pu bl ikum a ma l!! zus lú
že ny úspech. Alw r lieon islu l. 
Košná r z t r ie dy prof. D. Hor 
vana, Jn or ý tento r ol{ n a celo 
štátne ) sú ťaži zlslwl 2. mies to, 
potvr d il svo je l{ va lity hlavn<l v 
Toccate č. l 0. Sc lunidtu, IHle 
za u jal zr elou, vytríbenou muz!· 
ká lnou hrou. 

Z druhé ho koncer tu 21. upri· 
la vy nik la cim ba listka E. Sutá 
ková v koncer te Albe r ta Pelw, 
ktorý prcclvlecl la za k lav!rneho 
s prievod u svojeJ profesork y Ľ. 

Za pleta lovej. Sym pa tický bol )e j 
poctivý pr!s tup k techn icl{ém u 
u z vulwvému vypr acovaniu . l<la· 
vlrna. sonúta F du r D. Kabalev
skéh o zaznela v 11odan1 absol
ven tky B. Pav le n kove j z trledr 
pr of. Arvayovej. 

Na treťom koncerte s me po
čuli Koncer tné etudy pr e cim
bal ocl jaros la va Decíka, výbor- , 
ne koncipované pre ten to ná
stroj. Cimbalistka R. Simková 
z tr ied y pro f. Zapletalovc j v 
ni ch pln u vyu žila svoje velké 
manuá lne schopnosti. Akordeo
nista Dušan Oro ppa z triedy 
proľ. D. Harva na vystúp il v 
priebehu lwncert u clvaki'éiL U.ž 
v Toccate a Fu ge d mol 1. S. 
Bacha ukázal sVOJe schopnosti 
a niektoré m iesta sk utočne pt'l· 
pomínali organové pretl vedenJ e 
te jto kompozlcie Concer ti no 1. 
Bartoša pre a lw ,·deón a orc l:lf!s 
ter z vlfídol SIIV!l rén ne :w r.l obr é · 
ho sprie;vodu školsk é ho orch tls · 
t r a pod vedením R. Uš kov ltšu. 

J. Hlink a 



" MUZICKY 
BIENNALE 
ZAGREB 
Únava z mnoistva 

Koncert Ensemble du studio de musiquc 
contemporuine zo 2enevy { 9. mája l t.ul 
nevýrazn ý najm!! vďaka málo náročn• . . 
dramaturg ii. V druhej polovici twncertu 
sólove vys túpil vynil< a júcl ju hus luvan si<y 
klarinetista Milenku Stefanovič a .tviedol 
zaujímavé Concerto abrevlato pre k lar inet 
sólo od juhoslovans kého sk ladateia Pet r,· 
Bergamo. V ten Istý deň večer v Múz"lu 
umenia v rám ci kongresu ,.En counters <-1 
mus ic trad itlon s - sour ces o[ the futu re" 
s me počul1 autentický folk lór z pobt•ežia 
Jadrimu. Prekvapil nás disona n tnostou H 

archaicl<ým l< úzlom. 

Dňa 10. m áJa vystúpil kom orný súbor 
Musiques nouvell es z Bruselu, ktorého u me 
leckým vedúcim je sk ladateľ Piene Bar 
tolom ée. Sldadba Madrigal lll. ocl Henri 
Pousseura p redstavll a zrelého autora ~ 
boha ts tvom invencie a zmyslom pre s tý!. 
Nad festivalový priemer vynikal i aj die la 
Karlft Goeyvaerts<i, André Lapor ta a Pie r 
ra Bartolomée. Posledného sklad !Ja · i.(; 

tombeau de Mari.n . Mar ais. je k ompono-
·vuná pre violu cla gamba, písaná v !a 

V d t'loch 7.-18. mája t. r. bol piaty bula túre, pr avda, vyznieva úp lne mod8 r 
ročn!k med zinárodného fes tivalu súčasn ej ne. V rámci u ž s pomenuté ho kongi·esu 
hudby Muzički biennale Zagreb. V pr ieb':!· sm e počuli v katedrále starú byzantskú 
hu dvanást eln! sa usku točnilo 29 konr.er- liturg ick ú h udbu v podani Coro della Ba
tav a scénických pod u jat!. Tohtoročné dia Greca di Grottaferrata z Ta l ia nsk <~ . 
Záhrebské blenale bolo pre poslucháča Žia!, z poču tého ~me ma li do jem nie pr lí 
neobyčajne náročné. Por iadatelia kon.:i- ve ci.tl ivej š tylizácie . Večer v Dra rn atir 
p ova li festlva l komorne, orch estrá ln e .kon· lw m d lvact le mala kon ce l' l Sonie arts group 
cer ty boli výnimk ou. Interpretačná úrovet~ z Amľ Arbor, Michigan USA. Táto skup ma 
festivalu bola tohto roku skutočne vyso- uvied la e lektronickú hudbu bez inven ~ í e 
!tá, na jm U vtl'alui početným zahraničným a le s r eproduktormi nas tavenýml na ma ' 
komorným s úl)orom a sólis tom. je nevy- · ximum a v tuke j in tenzite, že obectmstvo 
lieč iteľnou chorobou tal<ýchto fes tivahN . začalo opúšťať s!i lu. 
že na ni ch zaznieva množstvo priemer
nej hudby, len málo autorov presahuje 
pri emer. Veľl<é množs tvo I<Or\certov ne
vytvára priazn ivú kUmu pré seriózne hod 
notenie d ie!. Tento článok ' chce byť len 
prvou informáciou. Cs!. rozhlas v Bra
tislave má prísľub rozhlasu v Záhrebe, 
že v priebehu mesiaca poskytne snímky 
z väčšiny koncertov, a t.ak sa záujemr:a 
bude môcť stretnúť s ďielami, o ktorých 
bu.dem plsať v nasledujúcich riadkoch. 

ú vodný kon cer t mali 7. m á ja Záhreb
skí sólisti. Vyst úpila• na ňom aj čemba
lis tka Zuza nna Ružičková. Hrala skladby 
Manuela da Fallu o Bohuslava Ma r tint\ 
ktoré - pr! všetkej sympatii k autorom 
- do toh to programu n epatrili. Skutoč
n e zau jali Jen Lumina pre 13 hráčov a 
mg pás od l vo Maleca, k torého môžeme 
počťtať nepochybne k najlepšfm žijúc im 
Juhoslovanským autorom. Komorný zbor 
Rádio-Televlzie Ľl\bľana, ktorého dirigen
tmp je talento.vaný skladate r Lojze Lebič, 
uviedol v perfek tnej inter pr etácii v noč
n om koncerte Pencler eckého Stabat mater. 

Koncer t českého basklarinetistu jos9fa 
Horáka presved{:il o európ~k eJ úrov 11i in · 
t erpréta, ž tar, d ra maturgia n ebola vyvú
vážená. Ako ús pešné možno označiť d ie la 
R~jdová l\ od Janu Kl usáka, Duodrama 
Václava Kučeru a skladbu Utis pre lms· 
klarinet o mg pás od Miloša štedroňa . 
V druh eJ polovici koncertu vystúpil s ú
bor Musica nova z Bukurešti, ktorý mal 
výbornú interpre tačnú 1 dra maturgick ú 
úroveň. V autoroch - ako sú Dan Con 
stantinescu, Corne t Tat·onu a Costin .M ie · 
reanu •má · r umuns ká nová hudba :::ab~z
pečenú d obrú budúcnost Zaujimavým zá
žitkom bol koncert Eliopskych cirkevných 
spevákov, ktor! v r ám ci už spomenutého 
kongresu predviedli or tod oxnú liturgiu -
liturgické spevy a Hturgický tanec s po· 
užitím rôznych kovových chrastiacich nn
strojov. Pripomenul i ni ektoré snaženia !Hl 

vej ht~dby. 

V zá hrebsk eJ ka tHllrále mal lwncllrt 
švédsky organis ta Karl -Erik Welin, lwn· 
cer t bol poznamenal?~ n ie dosť náročným 
výberom elle! a nevýraznou registráciou. 
Za zmienku s toja len Volum!na ocl Gyorgy 
Lige tiho. Večerný koncer t Symfonickéhu 

Dňa 8. mája na programe Záhrebsltého orchestr a Rádio -Telev1zil! Záhreb bol uda 
kvarteta zazneli I<elemenove Motion t<to- !osťou mqml.l vcraka spoluúčink ujúcim só· 
r é n ijako n evybocujt1 z nám znám~j ~e-· listom !-:- ho!Jo]istovi ll t!ln zovi Hollige_ruvi 
Iemenovej Unie. Pr iemer prekročil i Cor- a k lavmstom bratom Kop.ta rskym. -Holhger 
respondances IL pre gitaru, h arfu, čem- hra l SVOJU s kladbu Steben~esang a K•Jll 
b alo a sláčikové kvarteto od GUnths ra tarsky Kelemenovo Compose pre uva kla 
Becket·a, v Éssene ž ijúceho nemeckéil o víre. 
skladateia. Táto skladba bola písaná pre Komorný s ú bor RIAS zo západného Her 
Záh reb. Dve operné predstaven ia v ten linn uviedol 13. mája pomerne trať;l ičný 
istý večer v podan! Opery Chorvatskéhu program ( Hindemlth , Blach er , Ra vel], vý· 
národného divadla, a to od španielskeho nimkou bola svieža skladba fuhos l.ovana 
skladateľa Tomasa Mar co: Cantos del po- l:l r animlra Sal<ača Omaggio pre zbor, hus· 
r o' artesiano a Taliana Nlccolo Castiglioai · le a IJicie. So.Udnu úroveň mal aj Buda· 
h o Silence vyvo.tali skôr rozpaky ako peštiansky koncertný súbor, l< n ovej hucl 
sympatie. Murco bezinvenčnasťou h udby be smerovali d ie la Gyorgy Kurtága a An
a Castiglioni persiflážou na japonskú o- drása Mihályho, ktor ý bol umeleck ým vo· 
per u s h udbou, ktorú vytvoril ako Jwláz dúcim súboru. Vo večernom koncerte sme 
z Vivaldiho, Corelliho a iných s tar ých ta- počul! skladby Natko Devčiča (realizo·•a
lianskych majstrov. · né v The Electronic Music Center ef 

Colum bia - USli l Oscilác ia ja neza ~fl 
tiéié<l, ·ktorá llo lu il epochy,bno na 1le pšill. 
Skladatetka Lida Fra jtová real izovalo 
svo je Asteroidy v Plzni. ]uhos,lovania ne 
I!la Jú dodn e~ SVOJe e lektronické štúdit, 
preto s ú odkázan! na zahraničné štúd iá 
Stockhausenova skupina uviedl a tn 
Stock ausenuve sl<ladby Mlkrophonta, l e 
lem us ik Prozesslon Ide o starš ie diela , 
takže to bota skôr rHiestna udalost. Ve- : 
čern é vystúpen ie s ku pin y Centro operativn 
di arte viva z Terstu nadviaza lo - na tra 
díc ie t1ftda a s utea llzmu, žial, hudo!Jnti 
st ráqka nebola na primerane j úrovni. Vše
obecn e možno konš tatoval , že scénír.l1é 
podujati u lnt erp.·etél čne nedosahovali úro· 
veň koncertov. Dňa 15. mája dopoludnia 
maJ koncert Filharmonický orchester z 
Groningenu l Holandsko). je to provinc iál· 
ny orchester , k tor•ého úroveii nie je prá· 
ve reprezentačná Preto n ebo lo možné 
urobiť si pravdivú preds tavu o skladbácll, 
l<toré tn terpt·etova l. Udalosťou bol kon
cert Heinza a Uršuly Holligerových (spo· 
rnen iem n ajmfi s equenzu VIL od Luciana 
Berla pre hoboJ sólo a Stockhausenovu 
~k ladbu Spira l pre hoboj a tranzistorový 
fJrijímai~ ). Na večernom 'koncerte The 
Pien·ot Players z Londýna sa predstavili 
mladf interprétl vysokej ťlrovne, žiar, z 
progr amu ~tála za pozornosť ozaj len 
Schonbergova s kladba Pierrot lunaire . 

Hol !igerovcov sme počul! znova 16. má· 
ja, ~pol u s Franclizskym sláčikovým triom 
uvied li prem iéru sk ladby Ed lsona Deni
~ova Musique romant!que, ktorú dirigoval 
Vinka Globol<.ar. Na tomto koncerte uvle· 
do! Globokar aj svoju skladbu Dlscourse 
pre trombón a mg pás, ktorú sme uz 
mi:lli možnust poču ť tohto - roku v Smole· 
n ic iach . Popoludní uv iedla v katedrále 
Záhrebská filharmónia spolu s . rozhlas o· 
vým zborom Strav ms kého Zalmovú sym
fóni u a ]anltčkovu Glagolskú omšu · (di
r igova l Milan Horvat }. 

Na komornom koncerte 17. mája upo
zornil na seba violis ta Serge Collot z Pa
r íža, najmä skladbou Lu ciana Ber is Se· 
quenza VI. pre sólov ú violu . Koncer t Šú · 
bor u Domain musica! z Paríža d irigoval 
sklad ater Gllbert Amy. Zo skladieb za
ujali Etude pour folklor I. od V!ni<O Glo
boka ra. Iventlons Gilber ta Amyho. Zbor 
Bel canto a Kvarte to trombónistov zo 
Stockholmu uviedli v nočnom koncerte 
program happeni11gového typ u, ktorý bol 
bohatý na in tellgen tný humor a ~vleže 
nápady . Ich vy1:- túpen!e s a stretlo so vse 
obecn ými sympalimnl. 

Na záver ečnom koncerte vystúpil 18. 
mája n ám dobre známy · súbor Slavko Os
terca z Ľubľane. Ténto koncert bol sku· · 
točne dôs tojn.ým ukončenhn festivalu ; 
vysoký štandard mali skladby Primoža 
Ramovša, Igora Stuheca, Lojze Lebiča, Ivo 
Petriča , ale aj joslpa Magc!i ča a Branimin J 
Sal<a ča . Zál(la4 ným l)OCÍtOm po!iltu;h!ič í! 
tohoročného Záhrebského bienale bola 
presýtenosť a únava z množstva Novej hud
by. Potešilo množstvo komorných sfibo 
rov a sólistov, ktori sa seriózne venujú 
Novej hudbe a vytvárajú 11re Novú hud
bu pries tor ~avonok, ale rozširujfi jej 
možnosti aj vnútorne. Pre juhoslovanskú 
hudbu je bienale stále výbornou illvestf
ciou. Stalo sa miestom, kde sa začín.a ces
ta juhoslovanskej hudby do sveta. Nielen 
hudobné podujatia, ale najmä s nimi spo
jené stretnutia s autormi, interprétmi a 
kritikmi sú pre každého, kto sa chce 
zaoberať súčasnou hudbou , nenahraditsľ
ným zážitkom. 

Maroš Vajdičl<a 

Kandidátka Bernsteinových nástupcov· 
gen t Newy·orskeJ filharmónie, odišiel do Bostonského ~ym
fonického orchestra a vystr ieda l t u Ericha Leinsdorfa. 

'\ 

Macbeth 
v šedo-čier11om. 

Leyla Gencer, sopran is tka tureckého 
pôvodu v r ímske j inscenácii Verdiho 
oper y Macbeth. 

Snfmka: a,.chlv autora 

M usfm vás pripraviť na· malé prekvapenie: 
Keď sa po krátkej predohre zdvihne opo· 
na, bude )a11lsko úplne prázdn e. Po t omto 

wlcWnom úvode a slovdch režis~ra Gio.rgľo 
cle Lulla som st pomyslel, že v Rlme je ast 
stdvka kultstlrov. Ale nie. tJvodni! slovd pred-· 
n iesol slávny r eZ/sér a herec na tla /Jovet kon
ferencíi v Teatro dell'Opera, ktord bola pred · 
premi~rou novej tnscentlcie VerdillÓ .?pery · 
Macbeth. Giorgio de LuiZa t!}m tlustrovdl zá 
kladnú· myšlienku svojeJ re!.i'sé'rskef konc~pc!e. 
{ Pa predallľe bolo lOVisko na premiére ·sku
to/Jne prazdne, · ~edv·l5ferne poiadle tvor ilo 
os'ilni:ltne zatarbel!ie predstavenia, ktoré patri 
medzi natlepšle Verd iovské réžie. 

- Žiadny bale t a tradičné lm lisy - d o· 
plnil výklad no tlačove/ besede významný uý· 
tvarnlk Pier Lu/gi Pizzi: - V tomto šedo
čiernom zafarben! chceme dať h old Verdimu 
a jeho najväčšiemu Inš pirátorovi - Wiliamovi 
Shakespearov!. Dlhé (mavné premeny ničia 
dramatické napä tie a kontinuitu opery. Pre to 
budeme spájať jedn otlivé obrazy v takoni' telil· 
pe, aké si žiada dramatlcl~a potencia i:lefstva. 
Napríklad: po scén e usmr tenia Baitea sa hrreď 
vynorí kruto kontTas tujúca scéna hostiný, !~ite 
Lady spieva svoju bujnú pijácku piesel'l.. · 

Lullov a Plzztfzo vfíkl ad bol už na spomí
nane; tlaC!oueJ besede veľmi zauJi mavý a per"' 
fektM predstavenie potvrd ilo silu tett o kon-: 
cepcle, ktorú obece~2stvo a hudobná k ritika 
pl ne pochopili a vysoko hodnotili. Nikdy pred ~ 
tým som nezažil takd silné. Verdiovské pred
stavenie. Nebol t o samoú/Jeln!J režisérsky ex
periment. Giorgio de LuUa - podobne ako - ie-o 
ho sldvni 'fcolegovla Visconti a Zeffi r.el.ll ...
vychádza z hudby . Protagonisti nie .sú , prinú-< 
tení behať na tavtsku po množstve , schodov, 
aby napokon stratili - k . svo;tm úlolzdm ,!ak 
potrebnú - dychovú rezervu. lch gestá, sú 
tednoduché, ale tým v!}raznefšie, mimika- je 
skvele akcentovaná perfektnými svetl-ami a 
vokdlne výkony doplnili Vendiovslcú paletu na 
mohutnom Javisku rímskef Opery. 

LuiZa r iadi podobn!}m spôsobom aj zbor a 

"Bernsteinova dekáda" sa tento mesiac končí. Do k lobú· 
ka, z ktorého budú musieť zodpovedn! činitelia NewyorskeJ 
filharmónie vytiahnuť men'o nástupcu Leonarda Bernste in a, 
ktor ý 17. mája odstúp! z · funkcie hudobného r iaditela, boÍi 
vhodené aspoň tri cľalšle lístky. Istvan Kertesz a Rafael 
Friibeck de Burgos, dvaja nádejnf mladi dirigenti so sveto· 
vou reputáciou, budú mať v b udúcej sezóne svoj debut 
s Newyorskou filharmóniou. Daniel Barenboim, ktorý 
s týmto orches trom vystupoval ako klavirista, bude s nim 
opať v sezóne 1970-1971 spolupracovať, zre jme štyri týž· 
dne, tentoraz ak!> dirigent. 

Iného z najčastejšie uvádzaných ka ndidátov na vedenie 
Newyorskej filharmón ie, tridsaťclev!!ťročného Američana 
Thomasa Schippersa, vymenova li za h udobného riaditeľa 
Cinc!nnatského symfonického orchestra namiesto Maxa Ru
clolfa. Carlo Maria Giulini, päťdesiatštyriročný Talian, ktorý 
v tejto sezóne pohostinsl<y dirigova l v Newyorskej 'fillwr· 
mónl!, podp!sal na tri roky zmluvu ako hlavný hhsťujúci 
dirigent Ch icagského symfonického orchestra, kde bude 
pôsobiť spolu s päťdes!atšesťročným Maďarom Georg em 
Soltim, h udobným riadite lom tohto telesa. 

· predstavenie sa stáva tednolžatym obrazom 
tragddte, ktorá mtl talcé napät ie a gradáoiu, 
že /Jlovek zatatufe dyct1. 

Pá n Kertesz, tr id saťdeväťročný Madar , a p án Frubeck 
d e Burgos, triclsaťtr!ročný Šp aniel n emeckého pôvodu, oudú 
v b udúcej sezóne dir igovať po 14 d ní. Doplňujú tak zo
znam hosťov Newyorske j filharmónie, na čele l<tor ého ;e 
Georg Szell ; pán Szoll bude dirigovať 8 z 33 subskribova
n ých týždľ\ov. PAn Bernstein, d oživotný čestný dir igen t, 
povedie or cl1ester po dobu 5 týždňov. 

D. Barenboim, dvud~aťšesťročný izraelský klavirista a d i
r i.gent narodený v Argentrn e, ktor ý bude tiež pohostlns l<y 
vystupovať s fil ha r móniou v sezóne 1970-1971, je na j
m ladším kancl lclátom. 

Rozhodnutiu filhi:i r!Uónie, oznámené v uplynu lej sezune, 
·že nás tupca s tt uour~ í bezprostredne po oclc.;hocl e pána 
Bemstoina z funkcie li udnilného riudite ia , zt1ačne ~men1lo 
s ituáciu v hu tlo lJtlOill sVtlle v Spojených š tátoch i v z.a 
h r ani.čL Niektor! vážn i uchádzači o toto mies to Zéttiaf t.li· 
r·igujú iné orchestre, zrejme, aby vyókävali, až sél. inten·11g · 
num v NfJWyorske j filharmónii skončí. Tieto tel! krol<y 
v yvólul i zase cľa l š í pohyb a kocky ted a ešte stá le n ebr; li 
hodené. 

)eclným z prvýcl1, čo sa rozhodli kon ä(, bo l Sciji o~awa. 
Tunto t r i tl säť trlročný )apon~ký d ir igent prevza l n am iesto 
}ozufu Kr ipsél veden té' s ymfonického ordtest r a v Si:l n fl'l:lll · 
cisku. Wlll!am Ste lnberg, bývalý stá ly pohostinský d lri-

An! Colina Davisa, štyridsaťjedenročného Angličana, kto
r ý bol tiež hosťom Newyorskej filharmón ie v u plynu le j 
sezóne, nemožno vylučovať z ú vah o nástlipn!ctve. Davis 
sa vraj pred pr iatelm! vyjadril, že by sa tejto práce r ác! 
u jal. Ten to dirigent vlan i odm ietol podla zasvätených in
formácií ponuk u Bostonsk ého symfonického orchest ra a sú· 
h lasil vystrieda ť Soltiho vo funkcii vedúceho KráJQvskej 
oper y v Londýne. Tým sa uvoi nilo miesto Davisa ako ve
dúceho or chestra BBC, na ktoré vzápät! vymenovali s ty· 
ridsaftriročného Francúza Pierre Bouleza. P. Bou lez, 1eden 
z najzamestnanejších ,,cestu júcich" d ir igentov súčasnosti , 
nedávno skonč i l svoje prvé angažmán v Newyorskej fil· 
11Br mónii a má Itél 5 rolwv pohostinsl<á ;-;mtuvu s Cieve· 
la nclským orc!Jestrom. 

Pokia ľ ide o budúcno~( Newyors l<oJ ľi llti:l r lllónlc, 10 zre j 
me is té len jedno: IJutiClci nt hudobnýn1 r!aditerom n ebude 
pHťdesiatt·očný ArneriiSélll Leonttrcl Remstein. V Jedn otn 
z inte r view nn zaľ:ia t ku l ~l jto sezóny povedal : ,.Hodlám 
už s tým kurátorstvom prestať." 

Podľa zahranične ! tlače spracovala - br-

Pozn rud V čase uzZivie r l;y smo sa dozved eli, ~e za n."i · 
stLlpcu L. Bumsteina bol menova ný Pier re Boulez. Svoju 
funkciu má nas túpiť v roku 1971. 

l-límsky Macbeth dokdzal, Ze opera md stále 
presvedčivO. silu, aktudlnosť a poskytu;e hu-. 
dobno-estetícký zdzitok, ak te v rukách ta- . 
kých umelcov ako sO. de Lulla, dirigent Bar· 
tolettl, skveld sopranistka Leyla Gen cer, do
konalý predstaviteľ titulneJ úlohy barytonista 
Mario Zanasi a súbor rlmskej Opery. Pred
stavenie dokdzalo životnosť opernej tvorby 
Verdiho, ktorý /Jasto písal vo svojich listoch: 
Nemám dôveru v prepychové veľké inscenácie, 
s akým! sa tak často pýš i Grand Opera v Pa
l'íži. Pri takejto scénickej pampe sa obyčajne 
zabúda na hudbu. 

De Lulla rigor6zne rešpektoval · Verdiho. 
&eyla Gencer, svetoznáma sopranistka tureckij
lw p6vodu, ktorá bola pr ítomná 1w tlačo!Jej 
besede, povedal a: - Som rada, že môžem spie" 
vať svoju obľúbenú Verd iovskú úlohu. n a·kbfko 
Verdi žiadal pre túto ro lu vysloven!! .,špatný" 
hlas. Krltlcl vždy pls all, že sice mám dobrý, 
ale u le pekný h las, tentok t•á t výčitka už nebu.de 
mať v kri.t!kách miesto. - Deyla Gencer ~P'rJ· 
vala napriek príl/!1 skronmým slovám raás>Je, 
prekonaflic skvelou tec1mlkqu úskalta ~uqes · 
tivnei úlol1y. Tiež barytonista Zarws1 1 zvlásť. 
of1romuiúci v závere(>ne; scéne 1 podo.! rna}- · 
strovSký výkon lwdný' !iVO/hu numa. 

Jozef Bor á ros, Him 

. t 

. \ 



Z 
ačlatky zvukového filmu - najm!! 
v Hollywoode - nezvýraznlll nato!
ko význam hovoreného slova ako slo· 

va sp!evaného. v čase, keď nikto nedú· 
fa! v budúcnosť zvukového f1lmu, spo· 
ločnosť Warner Brothers - na pokraji 
úpadku ....: urobi'la zOfa lý pokus a vyro· 
bila film Don Juan, akúsi filmovú operu 
s Johnom Barrymorom v h.Javnej Olohe. 
úsp ech tohto s pievaného . filmu pos kytol 
spoločnosti kapitál a bratia Warnerovcl 
angažovali za posledné pen!a~e slávneho 
s peváka z vtedajších muslcallov - Al 
Jolsona - a nakrútili s n!m film ]azzov,9 
spevák (r éžia Alau Crosland). Dej filmu 
rozprtíval o vzostupe chudobného l idov· 
ského speváka k sláve, čo bolo zámlen· 
kou. a by bolo vo filme dosť piesn! a me· 
Jód i!. 

To bolo v rokoch 1926-27. jazzový sne· 
vák ziska! tri a pol milióna dolárov a 

IVAN BONKO: 

Od 
hudobných 
filmov 
k muzikálom 
pribl1žil . sa k rekordu ftlmu Ben Hur, 
ktorý potom prekonal Spievajúci blá;~on , 
opäť s Al Jols onom v hlav.nej úlohe. 

Ked sa v Hollywoode začalo spievať, 
tak sa to robilo dôkladne. Dokonca a j 
tradičných hrdinov westernov vystr !ed:lli 
spieva júc! kovboji (Gene Autry, Roy Ro
gers, Bob Baker]. Pravda, spievaný film 
bol extrém a nemožno sa divl t, že filmo
v! velikáni ak.o Chaplin, King Victor, 
Clair, Murnau, Pudovktn a Ejzenštejn no· 
vú techniku najprv ods udzovali. 

Ovela nenápadnejš!e sa začal presadzo· 
vaf vo zvukovom' filme tanec. Prvým ~ý· 
znamným filmov ým choreografom bol 
Bl,lsby Berkelesy, k tor ý os lobod il kameru 
od zorného uhla hladiska a um lestnll ju ' 
mtldzi tanečn!kov. Berkl:licyove IJHletné 
sekvencie sa objavili vo fllmocl;l r ežiséra 
Lloyda Bacona (Footllght Parade 1933 
atcr. ]. 

Diváci s tredného a staršieho veku sa 
dobre pamäta jú, že prvými 'americkými 
hudobnými filmami, k toré vzbudil! zaslú
ženú pozornosť, bol! dve diela s taneč· 
nicou Eleanor Parkerovou: Broadway Me· 
Jedle 1936 a Broadway Melocl ie 1938 a 
potom .filmy dvojice Fred Astalr a Ginger 
Rogersová. Avšak tieto filmy zaujali clivá
kov viac hudobnou ako tanečnou ·strán
kou, keďže prevaha s tepu pôsobila vo 
filme predsa le n dosť stereotypne. FrHcl 
Astalr ako tanečn!k a herec bol však 
jednako svojrázny a ojedinelý z jav. Veď 
ako tanečn!k a her ec hudobných filmov 
vystriedal partnerky n!ekot kých gen erá
ci!: Ginger Rogersovo, judy Gar landovú, 
Betty Huttonovú, Cyd Ch arissovú, Leslie 
Caronovú, Audrey Hepburnovú a na jnov· 
šle a j Petu lu Clarkovú (leb spoločný film 
Flnlán 's Rainbow uvld!me aj v našich 
kinách ]. Fred Astalre bol svojho času 
vysoký m ladý muž so s uchým šarmom, 
vtipom · a eleganciou, ktorý sa n eskoršie 
s miernou seba iróniou prispôsoboval svo
jim pribúdajúcim rokom (pod Ia n!el{to
rých údajov s lávU v máj! tohto roku už 
s edemdesia tku]. 

Frank Sin atra ako spevák nemal dlhú 
kariéru a trvalejšiu filmovú budúcnosť od 
roku 1953 až dodnes s i vybudoval predo
všetkým zásluhou svojho her eckého ume
nia. 

Nástupco~ Freda Astalra vo filmovej 
hudobnej komédii sa s ta l Gene Kelly1 kto
r ý bol nie len tanečnlk, spevák a her ec, 
a le a j choreograf. Začal vo svojich ili
moch dôslednejšie spolupracovať s dvoma 
r ežisérmi, Minne llim a ·Donenom, a na
pokon a j sám sa sta l filmovým režisér om. 
Má lok to sa pam !ltá na Gene Kellyho ako 
na pa r tn era Rity Hayworthovej vo f!Jme 
Modelka [u nás uvedený v roku 1947 ). 
Pravd u, Kellyho Spievanie v d ažd i [ 1951 -
u nás uvedený až roku 1964 ] už je ua 
svoju dobu zauj!mavý r evuálny f!lm, v 
ktorom okrem Kellyho stoj[ za pozornosť 
je h o vynikajúci partner Donald O'Conaor 
a známa Cyd Char iss eová v menšej, a le 
výrazne j tanečnej úlohe. Ešte predtým 
nakrútil Kelly v M!nnelllho r éžii Amtlriča· 
n a v Par!ži, podla Gershwina, s n iekoiký· 
mi vynikajúcimi tanečnými výstupmi. Ro· 
!{u 1956 dokončil · Gene Kelly svo jrázny 
tanečný filmový triptych Vyzvania do ta n
ca, na k torom pracoval dva r oky. Tento 
dôs ledne tanečný film bez dialógov sme 
uviedll a j v naš ich kinách (1965 ]. Gen e 
Kelly, ktorý v poslednom čase pr acoval 
zväčša mimo oblast! hudobného filmu, 
vrátli s a n ed ávno opäť lw s voje j stare j 
láske - hudobné mu filmu - réžiou fil· 
m ového muzikálu Hello, Dolly, k torého 

ohlas a kritiky nám však ešte nie sd ' 
znám e. 

Gene Kelly filmami, v k torých 11ral a 
z ktor9ch niektoré spolurež!roval, alebo 
aj režlrovai, n esporne posunul žáner re 
vuálneho hudobného fll mu. Avšak to ešte 
nebol zroa filmového muzikálu. Tanečné 
scény Minnellih o Američana v Paríži boli 
miestami vynikajúce, pravda, ·dej prlbe· 
hu filmu sa zväčša vefml ne líš i! od ba
nálnejšej operety. Režisér S tanley Donen 
začína l sám pôvodne ako tanečn!k, po
tom spolupracoval s Gene Kellym JJa 
rade f\lmov. Už na f1lmé Modelkŕl 11944 ), 
ktorý nakrOtll r ežisér mad'arské ho pôvo· 
d u Charles Victor, spolupracoval Done n 
s Kellym na choreografli tahečných scén . 
Potom rež!roval hu.dobné filmy s Kellym 
(V meste a Spievanie v dažd i, l.fl4H -- 51 ). 
s Fredom Asta trom (Smiešni! tvár , 195fl 1 
l Doris Dayovou (Py1ama Game, L956 ). 

Julie Anrlrews - Jedna z nafpopulár
neJšíc/1 hviezd ~tíl:'asnMo muzikólu. 

Sn!mka: l. ]erábe k 

Dra matická zložka t ýchto filmov mala 
však zvyčajne značné slabiny. A situácia 
s a zmen!la až vtedy, ked a utori divadel
ných muzikálov zistili, že pre svoje hu
dobné diela môžu použiť a j naj lepšl Cl d ie· 
la svetového dra ma tick ého umenia; Sha
l{ espea rov e hry Skrotenie zlej ženy, Ro· 
meo a Júlia, Shawo~ Pygmal!on ata. 

· Muzikál Kiss Me Kate, pacHa Shul{es
pearovh o SkroteniH z lej žen y, nakr útil 
George Sid ney rok u 1953 s Howardom 
f~ eelom a Kathryn Gr11 ysonovou aJ(p pre· 
dohru epochy veľkých fil mových mul.i· 
l<álov. Rutinovaný rež is é r eš.te nomäl 
l{ dispoz!c!l vše tky . výdobytk y mode r nej 
filmovej t echniky ako neskorš ie Robert 
Wise a choreograf jerome Robb!ns, ktorí 
muzik á l West Side Story - takt iež pod la 

· Shakespeara, ale podla námetu Romea a 
júlie, drámy pre neseneJ do dnešného New 
Yorku - nakrút!Ji u ž na 70 mm šir o
kouhlý formát. 

Muz ikál West Sid e Story vo filmovom 
spracovan! sa vyznačuje okr em per fe ktné · 
ho spraco vania h udobnej stránky 1 Leon ard 
Bernstein ] výnimočne nápad itou chor oo· 
grafiou (Jerom e Robblns], v k to r e j s po 
č!va napokon pr edovšetk ým or iginá lnosť 
tohto filmovéh o d ie la. Rober t Wise r:a· 
krútil potom dosiaľ komerčne najOspt~š· 
nejš! film vše tk ých čias Svet h udby 
(1965 ], l{torý je však opä t viac hud obným 
filmom ako muzikálom. 

Hlavnú 11lohu vo Svete hudby vytvo
rila angllcká hviezda m uzikálu julie An
dr ews ová, v divadle na jle pš ia preds tavi
te lka titulne j úlohy v muzikctie My Fa ir 
Lady, k torú vo filme vystriedala ( pr~ tvr 
doh lavosť starého r ež iséra George Cuko
ra l Audrey Hepburnová. Andrewsová všal< 
dokázala, že je filmovou hviezdou pr ve j 
triedy, v úspeilnom filmovom tnuzi!{á le 
pr odukcie Walta Disn ey Ma r y Pop pinso· 
vá, ktorého rozprávkový námet Je síce 
preclurčen9 predovšetl{ým p r e dets ké pub· 
likum, čo však v žánre filmovéh o muzl· 
kálu je n ajmä z komerčnej str ánky sk ôr 
p lus ako mln us . Sentimentálny Svet hudby 
dosiahol r ekordné tržby v poklad nic ia ch 
kln , no kritik a film jedna ko nezaznu me
na la ako špičkové d ielo. Prelomovým fil
mom v oblasti muzikálu zos táva a2 do· 
d nes - aj po deviatich r okoch slávna 
West Side Story. 

V poslednom obdob! vznikli v Holly
woode dva mimoriadne úsp ešné filmové 
muzikály Sta r a Funn y Gil'!. Prvý 'lll krú · 
t11 osvedčený r ežis ér Robert Wise s ju
lie Andrewsovou , v Hollywoode eš te vždy 
umelecky celkom n edocenenou a druhý, 
r ežisér s tarš ej generácie, l{torý sa v po
s ledných r okoch špecializuje na výrav
né veľkofilmy (Ben Hur], Wil llom Wy!e r 
s novou h viezdou z Brodway, Ba rbarou . 
S treisandovou . . Obidva hudobné velko fil· 
my, natiahnuté na 70 mm formá t, mniú 
však drama turgické " chyby kr ás y" mi nu · 
lest i. Oddávna sa hudobné film y mu sia 
utiek a ť k žlvolopísným pr lbe hom ·;pe vá 
!wv a tanečn!kov, či už skutočných .11c 
bo [!ktfvnych . Vo filme Star [ 1-lvicul:l}, 
v ktorom sa ch cel Wise po komerčtF>IIl 
úspechu Sveta h udby um elecky t'ehobi!i· 
to va t, ide o prlbeh zo siwtOQlOStl, vo 
ľilme Fun ny Girl (Smi ešne d ievča] zasa 
o prlbe h VY,rn ys le ný. Pr i rodzene, že Zlvo
top!sný prfhe h v obidvoch rozdielnych 
pr jp acloch je proti vyslovene. či stému 2án· 
r u filmového muzi!{á!u. 

HOVORI SA O NICH 

Medzi vychá· L 
dzajúce hviezdy on 
neeurópskeho 
typu začina v 

, poslednom čase 

V každom prípade je dobrým hercom 
i s pevákom, a preto, a k niekedy budete 
JIOI!uť nahrávl{y Lona Sattona, spomeňte 
si, že toto meno sľubuje hlboký ume· 
lecký zážitok. 

,patriť u nás 

málu zná my a· Sa tto n Podfa zahraničnej tlače spracoval: 

merický spevák 
Lon Satton. 
Tento herec, 
boxer a spevák 
( ~ la8tným me
nom Lnnnie Sa · 
l.in l začínal buduvať svoju kal'iéru so 
serlálom lnesťtlnských songov. 'foto však 
hnli iba vstupné dvie rka ku sláve, ktoré 
sa dnknrán otvorili až na scéne na 
Broadwoy v mu?;iltálo Krásne telo. V ll'al
.šnm ncmene; s lávnom muzikélc Zla tý 
chlapec vyshqwval pu boku "božsl{é· 
ho" Sa111m y Duv isa, ktnrélw v te jto hre 
alloa·nuval r,on Satl,Jn má jednu veľkú 
tHednost pred SVO Jimi konkurentmi. 
Zvlá dne worl< ·sung, JIOII song, muzikál i 
het•ea:l<fa úlohu. Vsetky tieto vlastnnsti 
pri~llDii k tnmu, že mohol uskutočniť 
vlast nía telcv iJ.llll shuw na pokračovanie, 
ktorá mala obrovsk ý úspech . I.nna Sat· 
lona 0!1JJnznaj(l u ž iba v Amerika. Ab· 
snlvn~a l n i eknľlw tll hších tm•né pu Eu
rópe a ni len máličko chýbalo k tomu, 
aby prišiel na Bratislavskú IS'ru. Mnn· 
ho udbm·uik uv v ňom však vidi i mla
dý herecký talent, ktor}• ho môže vy
niesf medzi najvyššie lteret:ké Idoly Aane
riky. Sá m Lon Sattoo niekedy nevie, či 
je hercom a lebo spevákom. Keď práve 
nespieval, naskytla sa mu príležitosť na 
filmnvanil1 Vytvoril jednu z hlavných 
úluh vo filme Hrdinovia, ktorý režíro
val Jean Negulesco. Partnermi mu boli 
James Milchunon, Elke Sommer a Kurt 
Jiirgcns. Vo v~etk~ch úlohéch , ktoré :mu 
zverili, využíva Lon svoju špo.rtnvú zdat
nosť, takže šká la jeho ta lentu je skoro 
neobsiabnutefnli. 

Zo sveta pop-music 

Ľubo Zeman 

e Milan Drobný patr! k 
svtwákom , k tor! m a jú svo
je s tále obecenstvo. je 
členom d ivadla Semafor a 
vystupuje ~ vlastnou sku· 
plnou The Ra lnbow. Brat!· 
~l n v s lwj lýr y sa z (I častnil . 
so svojou v l<is tnou • killct 
bou. Piesel\ Bambule l.l jou 
bác nap!sul spolu so spa· 
vákom sk upi ny ja roslavom 
)UL'O~ i lom. Nedávno n ahra l 
v NSR prvé piotne pr e fir
mu lnte r cord, medzi n imi 
a j svoju vlastnú s klad1m 
Má m priívo žft. 

e Eva Pilarovä butle 
mať na jeseň dve vyst(lpe- ! 

nia v parížskej Olym(Jii -
dvadsaťmlnútový samostat
ný rer:llál a Sl>nln~né show 
s Vierou Čáslavskou. 

• Sand ie Sha w mú ~r l 
aul!\ 11 i(nžclé z ni ch má 
ne jakú funkciu. To pr vé 
- Aus lln·Mini je 111!! 113 n 
Sundle s ním choc!( nal\u· 
povat. Oalšie auto ;:n. 
Bentl ey je určené n a ces
tovanie a tretl voz JB zn. 
La mborg hinl Mi uru S, ži · 
te j farby, k tor ý r iadi jeJ 
muZ. Sand ie má s tým to 
a utom problémy, fe totiž 
velmi n !zke (iba 1,05 m] 
a ked vysokú Sandie do 
c:lllta nas tu pu je, mu~i $a 
vraj "zloZiť a ko noviny". 

&. I:?eler Ulryc l1 {ll'ipt'il · 
vu je prvú LP piafňu; kto
rú ml:i byť vylisovaná na 
jeseí'l a bude sa vola ! O· 
clyseo. Niektoré piesne l·u
lle spievuf Hana Ulry cho· 
vá. Vše tko hudba l 
text - je z pera Petra 
Ulrycha. 

e Peter Alexander pri · 
pL'HVUJe mu~ical Hrdino
vitl, kd e ~polu s ním bu · 
de hrať a sp levuť Udo 
]i.irgBns. 

e Omar Shari f, jede n 
z najztlllles lnáva ne jších, 
najpopu lá rne jšlch a žena
mi na jobletovanejš!ch h er· 
co v na svete (Doktor Zl· 
vago, Mayer ling , Džin gis· 
chán atď.) , hrá a sp ieva 
s Burbarou Streisand \ ' O 

filme Funny Girl. Zdá sa, 
že sa mu spievanie zapáči
lo, pre tože sa chys tá na-

• Náš dobre zuá m y spievať ct11lšiu platňu, ten
Wlunetou - Pie rre Brice tor uz celkom sám; majú to 
- u:l v minu los ti nahrul byť ba lady a -šansóny. je
nieko1ko platn!. Na tento ho h'l,a s s l predbežn e cti
rok mlí ve tké plány. Vo teiky môžu kúplt na LP 
Fran cúzsku bude nakrúcili platni il od názvom Fu nny 
dva filmy, chystá sa s Girl ( poch opl te fne, iba v 
vlastnou IHlmerou clo zaht' iHli č!). 
Vietnamu u Biafry urobíf 
sériu r epor!á21 a :>l\L'tHll 
toh o ch ce nahrať (ľalš iu 
platňu ; ča!{(t, že Eee Gees 
na píšu pr eí'lho pl ese ň. 

e Po d lhšom čase ;,:a vť
la léi d o bruti~ Iuv~kého roz
h la::.ovéh o št úd ia Eva Bl
IHlryová. Spolu s vokáln 'lu 
s li ll pinou RT - VOX a 

• Hanu Hegerová , ktorú t a nečným orchestrom CsJ. 
v pos ledn ej dobe v!!čšitlLI rozh lus u v Bratis la ve nsl
svojho času tr~v! v Paríž i, , hra lu Ho rvá thovu a Drop
dokončuJe v študiu Plllllps pOV\.1 s ldadbu Mis s dobre j 
s voju vlastn ú LP p latl'\u . nád eje. 
S úsp echom vys tupovala 
nleko lkok r lít v Olymp ii, 
mnla nie kofko recitá lov v 
S tadts tllea te r u v Zi.iric lw, 
Mn!chove a je J výkon o
becen stvo ocenilo búrli
vým potleskom pri vys tú · 
p e ní vo Wiesbaclene v r á m
ct známych Festwocl~en. 

e Populárna sRlacibR 
Bea tles Ob-la-di, Ob-la-da , 
s a dočkala ďalšej novej 
n ahrávky a aranžmít. Po 
Bealles, Marmalade, Be j 
rocks, Globe Show, Apoi· 
Jo a mnohých dalšlcll in 
terprétoch je to nahrávk a 
mexickej kapely Los Roc· 
k in Devils . 

e V poslednom čase sa 
čoraz častejšie objavuje 
sn aha Inte r prétov o v111 st· 
n é kompoz!cie. Norber t 
Fiebig a t extár Mtlan Du
na jsk ý sú a u tormi ptesne 
Tá moja zem. Svojim c ha · 
r a!{terom Je ekviva lentná 
zná me j českej skladbe Mo· 
ja malá zem. Autor h ud by 
Nora Fiebig ju naspieval so 
sprievodom TOCH -lt, ktor ý 
dirigoval Miroslav Srož, 

e Slwpinu Prúdy natre
ba už našim čitatelom 
precl stuvovaf. ]eJ tvorila 
má svojs ký, vyhra nený 
š týl, k torý vša k stále pr e
chádza rôznymi metumor· 
fózam! a vlnami. Z po· 
sledn e j št91ovej vlny Prú 
dov je t novinka Pa v!a 
Ha mm ela a Bor isa Filan a 
Se sť starcov. 

O Nan cy Sina tra má no.
vú LP pl atňu. Nedá vno pri
š la na tr h a sú na n eJ 
dve piesne My Dud (M~J 
otec] a My m other 's Eyes 
[Oči mojej matk y ], Ktoré 
ven uje svo jmu otcovi 
Fronlwvl Sinatrovi a svo
jej matke . 

e LásiHJ Je večným ná· 
m etom nu diskusi u a pole
m ilw, a le zároveň je &j 
inšp lrliclou k tvorbe~. Vie
me už, že . .. Lás ka 1e 
lw íz, že Lásku páli. l~a·j 
novšle tvrd!, lepšie pove
dané s pieva, Marcela L11l· 
ferová, že Láska je s la rt
ká. Hudhu i text nlt písAI 
Ľlldov!t Stussul . . • 
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HOSTIA LYRY 

Nacľa Urbánková a /li't Suchý v tl1lc 
v lznej pesničke .,Takovuu lásA·u o ja· 
k~ jsem Silila". 

Snímka: MILOS CÁLEI< 

C- eslwsln venská po p ·music zaživa stále 
nové prekvapenia. O jedno z nich sa 

postarala i mladá herečka a teraz už aj 
speváčka Naďa Urbánková. 

Už dlhši čas je !!lenkou divadla Sema
for a tu objavili i jej s1ievlicky talent. Do 
povedomia š irokej verejnosti sa však do
stala len nedávno s poetickou skladbou 

,, Ltga" 
pesničiek 

ť utbalová tabu!ka je velmi <loiJJ'ií vec. 
Prezradi, kto hrá výborne, kto priememe 
a !rto zle -. . -.-pľ'EJZradr;-na' llk9 futbal sa 
vyplatf. cestovať i ďaleko. 

Byť na čele tabulky znamená veľkú 
návštevnosť i finančn9 efel(t pre !dub. 
Nielen vo futbale! 
Byť na čele tabuľky v americkom časo

p ise Billboarde, zaoberajúcom sa pop-mu
s ic a lebo v angllckom Musical Expresse, 
znamená tiež finančn9 efekt. V tomto prí
pade pre gramofónovú spoločnos ť , spevá
l(a, skladatera či skupinu. Tento rebríček 
má praktick9 význam. Upozorňuje, ktorá 
z gramoplatní je najviac vyhladávaná, pre
d ávaná a na ktorú gramoplatňu sa vyp latí 
stáť aj v r ade. Je to najúčinnejšia reida
ma nielen vo fu t bale, ale aj v tanečnej 
hudbe. 

* * * 
Reb rlčky po pulárnej hud by vznikli v 50-

tych rokoch na zálducle predaja gr ame
platni. Najviac predávaná pesnička v týž
dni je na prvom mieste. Amerlck9 časopis 
Bi llboard uverejiíuje rebriček HOT 100 
(sto najúspešnejš!ch pesn!či el1 ). Okrem 
n ázvu skladby uvádza i meno interpréta, 
g ramofónovú spoločnos ť, ktorá platňu vy
dala, počet týždňov a alw sa skladba v 
l'ebr!člm držalu. Sl1la!lba. l< torá v rebr!čku 
stúpa, dostáva červenú hvlezdičktL Podob
n 9 rebriček, tiež velmi ser iózne spracova
n ý. vydá va aj americl<9 <~asopis Cahs Box. 

l<nZd9 t ýždeň vypadáva a postupuje do 
r <·1llrWka pri emerne 20 nových singlov. V 
USA pr ichiidza do predaja týždenne prie
mt•rn e 100 nových pesničiek, a tak zara
d eni e s lda dby clo !lOT · lOO 1e vždy velkým 
ú spechom. 

Obid vn časopisy t<ven~jiiujú aj ďalšie 
re 1Jríčl1 y. je to na pr ík lad rebrlček pre LP 
p lu tne ( ve ľké dlhotr va JÚ l'e gramoplatne), 
rrJb t'í~eJ( pre Country and Western, pre 
s l<itH.lby typu Rhythm and Blues, pre kla
s lc l\ú hud l>u ft pod. K tomu všetkému si 
mô?.ete preštudova ť, čo je néljpopu iá r n8j
šie vo Fra ncúzsku , V•J.fl(ei BriH\nii, Ta linn-
slw, Japonsku a pod. , , . 

Môže te sa tecléi pol di'la prehl'lía t v ca · 
sop ise, prvé titu ly potH:iarl\nuť, zobrať pe
n iažky a !sf nakupovfl ť. Nakúpite dobre -
nebudete sk laman L 

Mnohé rebríčky VŠI:Il( majú vera iných 
zv i(lštností a zaujímavostí. Niektoré sa ro
bin podľa predaja hudobnín, iné pocHa 
prellrávok v hudobn9ch automatoch, iné 
zase rozllšujú domácu tvorbu od zahrani č
ne j. A nalwniec sú to te levízne ft rozhla
sové hlt-parády, ktoré velmi ovplyvňu jú 
úspech pesničl(y. Hlt-paráda rf\clia Luxem· 
burg ma podDbnú š truktú ru ako bratislav· 
ská. Rozdie l Jll len v tom. Ze poslucháči, 
l(tori pošlú hlas "svojej" pesničke, sami 
mu sia navrhnúť, k torú skladbu by ch celi 
počuť v nasledujúcom vysle l1:1nt Z týchto 
Jt <Í vrhov vy berá porota tlc IHlJ ie pšle a za
racľuje ich do cľalšieho lwla. Nesmieme 

Drahý mfij. V súčasriostl sa Naďa nemôže 
st'ažovať na nedostatok práce. Pre mní
chovskú televíziu nakrútila program o Pra
he, v ktoro~u recitovala ve1•še a spievala 
Jľi cseň Nemám z~jem. O tom, že je vše
sttnnná, svedčí i SIJOiuprácn s Josefom 
Lauferom pre n6rsku televbiiu. Z(tčastnila 
sa i dvoch 11iesňovýr: h festivalov . Na Bra
tislavsk(! lýru prišla s piesňou Jindricha 
Brabca a )ifího 1\plta Mosa1.ný džbán a na 
Diíčinskej kotve zvlťazila s 11iesňou Svítä 
na d velkou louží. Okrem toho. 7.e spolu 
s Mi lanom Dvoi'ákom pripravuje dlhotr va
jítcn platl1u pre NSR, tesi sa už na úlohu 
v hnrrore Jii'iho Suchého Carollejniee. l'er 
Sileklfvne netúži po osamostatnení a Ghc o 
zoslať verná Semaforu. A to je dobre, tll'll· 
lože SJJievaj(tce hm·e~ky a hrajúce spov[l č 
ky veľmi p,otl·ebn jeme. 

*** 
Medzi prominentuýeh hosti Brolislav

skej lýry patri i nová h viezda sweet 
music - John Ruwles. Te nto sympnt il;ký 
dvntlsaťdeviiťruf:ný Novuzélauďan sa (JO
maly, ale Iste stal najviičšim knnkurentom 
llliJllll á rne ho " tigra z Wallesu", Toma Jo 
uesa-

Ta k, ako muohl inl, dnes n~ s lávni SJJB
vtlc1, aj John sa zaujimal o hutlbn už od 
dets tva. Neskôr založil gitarovú skupinu, 
v ktorej sám hral. Raz, úplne náhodou, s i 
r.aspieval a tá to "osudová ná hoda" mn tJri
nicsla zmluvu nn ítiHnkovnnie v luxusnom 
hoteli v Sydney. Bol to prvý .krói\ík k slá
ve. Nasledovali vyslú[lenla v televízii a 
prvé nahrávky' v rozhlase. V roku 1967 
odchádza tlo Veľkej Británie, !(de sa hn 
u jima ma nager Peter Gormley (manager 
Cliffa Richarda) a kde sa za čina plodná 
spolupráca i gramofónovou spoločnosťu·u 

však zabudnú t že tieto televizn e a roz
hlasové relácie majú charalner zábavných 
programov, e preto s nimi n emôžeme t)O
č!tať ako s objektívnym ukazovateľom po
pular ity. 

.Niekedy sa stávajú rebr!čkom aj Iné 
zvláštnosti. Tak napriklad ji.irgensovu ple
seň Mércl chérl v roku 1966 skor o n ikto 
nepoznal. Neobjavila sa v žiactnom rebríč
lw, no velmi vysoko vyskočila po ví!az
s tve vo VelkeJ _ce.ne f-urovfzln V hritskýcll 
'l'OP 30 s a vyskyt u jú Beatles lfl n zriedka. 
Vo svojej vlasti vyMtva'jú totlž iba tr! SP 
(malé gramofónové platne! do rol1a , a 
hoci majú vždy velký úspAch, na ce lý r u l1 
to nestačl. Ich popularita Je za ložená h lav
ne na LP platniach. Z týchto prebern jú 
nahrávky a j !né kra jiny, l isujú ich na 
malé gramop latne a ták sa stáva, že JHJ

prlklad v NSR Sfl Beatles objavujú na i:ele 
tabuliek viacluát ako v Angl lclw. V rolw 
1964 obsadili Beatles v USA v spomína· 
nom · t•ebrlčku časopisu Billboard prvých 
5 mtest. 
Počet predanýcil p latn! nemusi všnl1 wa

menat· najväčší úspech . Je známe, že v le
te pr edflj gramofónov9ch pla tn! l1lesá, a 
p reto v tomto obdob! často na če lné u
m iestnenie stači m enší poeet v predaji. 
Petule Clarkove j stačilo 800 ODO gramo
pla tnl, aby sa udr žala na prvom mieste 
rlva mesiace . Nahrávka Wal ke r l:lro:itJrs 
The Sun Aln't Gonna Sh!ne !\nymot·e vyšlo 
v 20 000 náldade a držflla sa pUt týždiíov . 
Najpopu lárne jšia plese ľ1 slwplny Rolling 
Stonos Its All úver Now s !lOO 000 nfilUa
dom sa nikdy nedosta la na čelo Bt·itsiw J 
tabulky. 

* * * 
V roku 1903 dostal jeden z najs lúvnnj · 

ších spevákov sveta Enrlco Caruso sva
d obn9 dar, zlatú gramofónovú platt~u s 
názvom On w ith the Malley. Prv9kriit v 
llistóril gramofónového priemys lu sa pre 
dal tento tltul v milió novom nál1lade. 

Odvtedy je tradlcio u, že gramop la tfía , 
i<torej odby t v USA, Veľl<ef Bri tán ii , NSH, 
Francúzsku, Talinnsl<u a ]ap0ns ku dosiah ·· 
ne millón predaných sing lo v., zlskava z ln
tú p la tňu. V Holandsl<u, Svédslw , Belgiclm 
a in9ch m enších l1rajinách stači na túto 
trofe j stot isícová hr an ica . Okrem :oh o 
existujú strieborné pin in e za poloVičný, 
platinové či diamantové zo dvo jnásobný 
úspech. 

V ob last i pop·mllslc dostul a toto ocene· 
nie prvýkrát skladba Darclunella, na b ra n{l 
s orchestrom Bena Selvina v rok u 1919. 
Na jviac zlat9ch pla tni z.islwl Elvls Pres ley 
[ 50), nasledujú Beatles. E'ats Domino, Bi ng 
Grosby, Perr y Como, Mantovani atď. 

Získať zlatú platňu znamená vellré oce
nenie. Nestačí len dobré umiestenie v. re b
rlčlw. Rozhoduje l kvalita nahrávl(y, ob
túbenosť speváka, atraktivnosf a origina
llto, popularita in terp réta z jeho ver eJ
nýC il, te levíznych a filmových vystú pení. 
Nemalú úlohu má l r ek lama. 

Z!sl<at z lat ú p latň u a lebo prvé miesto 
v niektorom ser ióznom svetovom rebríčl;u 
znamená aspoň toľko práce. al;o zísi;ať 
prvé miesto vo futba lovej lige alebo lwat. 
vo finále PEM. 

A na tflký futbal chodim rúd. 
Rád počúvam aj takéto plesnel -jm-

l~I CI\ . Prvym (ts(Jéšným hitom bola pieseň 
Til!hn, ani slovo, Mária. Jeho hlas dospel 
až k bel ~an tu a s nim prerazil i na " starý 
lwnlinent . Povráva sa, že manager Toma 
jonesa ho tri roky platil, aby nespieval. 
fohn však spievať chcel a výsledkom jeho 
snažl!nia sít dve LP platne a viacero 
si.uglov. Na celom svete sa už rozprúdila 
lotlll (Htii, kto je lepší: To m, alebo John? 

Tip na dva týždne 
Wolfram Schwinger: RHAPSODY IN 

BLUE - kniha , ktorá hovori va,ri uaj
ncelel;lejšie a najobjeklivnejlie o sú
kromi, víťazstvách v hudobnom svete 
i tragickom závere ž ivota amerického 
skladatel'a Georgea Gershwina .. Je bo
hatá na nové fakty a hodnotenia jeho 
tvorby, uvádza na pravú mieru legen
dy a pútavo k reslí Gershwinov fudský 
11ortrét. Knihu vydala Smena v cene 
16,- Kčs. 

Z obsahu 11. čisla 
e Komplexne o Bratislavských 

hudobných, slávnostiach 
e Salvovo Requiem aeternam 
e List z Londýna 
e Spanielsko leží na juhu 
e Ha.rakiri s kyselinou soľnou 
• Diskutujeme o hudobnej 

výchove 

{a aem-tam .. spoml.aa l " zaklfnadlo" !ka· 
gelbert ). To všetkn len prispelo k reklama 
a popularite Johna Rowleaa. Ab1olvoval 
niekolko djazdov a zúčastnil sa l na fl!l
tivale v Rio .de Janeiro. 

O tom, iH n·a neho pop-music vyiila " no· 
vn" alebo stálica, náni dá odpoved i Bra· 
ťislavská lýra. 

Spracoval: Ľubo ZEMAN 

e V bratislavskom ro.zhlasovom štúdiu 
sa zrodlla dalšia tanečná novinka. Volá 
sa Kvety a nap!sall ju Igor Bázllk a )án 
t'Hmár. Pleseň naspieval Peter Sedlá!; so 
sprievodom Tanečného orchestr a Cs. roz· 
hlasu, ktor ý d ir igoval I van Hor váth. 

e Ivan Horváth a Ivan Oradntček pod
niltli "Výlety do oblakov" - tak sa totiž 
volá ich posledná skladba, ktorú spieva 
Alena Tichá. Táto sympatická brnetiská 
speváčl(a čoraz. čas tejšie spolup racuje s 
TOCR v Bratislave, ktorý diriguje Ivan 
Hor váth a Miroslav Br ož. 

e Pr ažsk9 Semafor objavil novú h viez
du. je ňou Miluška Vobor niková, ktorá 
práve konč! štúdium n a Ľudovom konzer
vatóriu . v ~ra he. Má za sebou prvé - na
·hrávky oa gramoplatn iach, z ktor ých naj
úspešnejšia je pieseň Ni!kdo se k nám 
dívá. Spieva ju spolu s Naďou Urbánko~ 
v ou. 

e Do podvedomia poslucháčov sa do
stáva tťalšie hudobné telese> - Tanečný 
orchester Tatra r evue, ktorý ved ie Oldo 
Zeman. Nakrútil n iekoiko nových n ahrá
vok a Jednou z nich je aj "Bezh lavý TY- : 
tier " Iva na Vašicu a Petra Pe tlšku. O bez~ 
hlavom r ytierovi spieva Táňa ·Hublnská. 

e Populárny český spevák Mílan Drob
ný nakrút!l niekolko nových pesničiek. Pri 
všetl(ých ho sprevádza jeho nová skupina 
The Ralnbow, s ktorou odcestuje i na pr vé · 
sam ostatné turné po NSR~ 

. SUPRAPHON, n. p ., gramofónové platne a hudobné vydavatefstvo, závod 
Bratislava 

vypisuje a no n y ro n ú s ú ť a ž na pôvodťlú vokálnu tvorbu pre detské 
:~.bory a'cappella (malé cykly ). V!tané sú knižne vydané texty súčasných 
česk9ch a slovensk9cl1 autorov. 

I. cena 
2 x IL cena po 
3 x III . cena po 

5000,- Kčs 

3000,- Kčs 

2000,- Kčs 

2-3-hlasné skladby so zreteiom na technickú vyspelosť detských zborov 
najmä na ZOS a pri Osvetových zariadeniach nemajú presahovať stredný 
stupeň náročnosti. Odporúčame pol yfónnu koucepciu. 

Rukop isy českých a slovenských sklada teľov doteraz neuverejnené a ne
pnlcl vedené tr eba označiť heslom; heslo, názov skladby, meno a adresu 
autora priložiť v zalepenej, heslom opatrenej obtílke. K zásiel ke pripo jiť 

knižné vydanie alebo nflVydaný text v 2 exemplároch. 
Te L' m ť n uzávi erky je 15. novembra 1969. 
Odborná porota S u p ra ph on u a zástupca Zväzu slovenských sklada

leTov posúdia r ukopisy, navrhnú ceny a môžu odporúčať ceny neudeliť. 

s u p ,l' ap l1 on, n. p , Praha - Bratislava sl vyhradzuje právo odmenené 
diela a zvlášť vhodné pre F. d í ci u zb or o vé ll o spev u vydať v edič
nom pláne~ v r. 1970-1971. 

V9sl8dok sú ťaže bu d<~ publllwvaný do 15. decembra 1969. 
SUPRAPHON, N. P., GRAMOFÓNOVÉ PLATNE A HUDOBNÉ VYDAVATEĽ

STVO, ZAVOD BR ATISLAVA, DUNA)SKA C. 22/1. 

Opera DJGT v Banskej Bystrici ponúka svoiim priaznivcom 
20 . VI. 
21. VI. 
24. VI. 
24 . VI. 
25. VI. 
25. VI. 
26. VI. 
27. VI. 
28. Vl. 

Barbier zo Se vily (v Banskej Bystrici ) 
My fair lady (v Banskej Bystrici) 
Rozprávka pri praslici (v Piešťanoch) o 10. hod. 
Rozprávka pri praslici (v Piešťanoch ) o 14,30 h od. 
Rozprávka pri praslici (v Trenčh)e) o 10. hod. 
Rozprávka pri praslici (v Trenčíne) o 13. hod. 
My fair lady (v Turč. Tepliciach ) 
My fair lady (v Banskej Bystl'ici) 
Traviata (v ~anskej Bystrici ) 

li ., N li U R Z 
Dekanát Hudobnej fa kulty VSMU vypisuje konkurz na obsadenie vofných 

miest ( polovičný úväzok l v Komornom vokálnom súbore do vietkých hla· 
sových skupín (soprán, alt, tenor , bas) . Záujemci, po!ilite pribláiiku na Hu- ' 
dobnú fakultu VŠMU, štúrova 7, do 10. septembra t. r . Termin konkurzu 
každému záujemcovi oznámime Jlísomne. 
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dpes nlel<ťo hrdo a lebo,; rezlgno-
111\ vane · konš(atu je, že šport ve
. d ie · s ' riupro·ston ~uvecén !tou v 

p'retekoch, maso'v~di zárub, ,nl á ' akis te 
pravdu. ·.NieJen ojec((nel~ publlcfta a ce
remo(1iál. okolo finále Anglické\lo poM'
ra, . ale ;zás toj k š po'rtu · vôbe<; · J'lasved
ču]e tom\l · ·ra k tu · 1 v. Británii. ; Prav.da, 
p'ok!ar nezlstlte, že sa tu ved!a rovna-

. ' .. 

. ko nadcll~na ť aj~- Llmenlm. ·· stači si 
zájsť na konceL't do Roya l 'Albert Ha ll , 
clo ktorej sa vmes tí 10 000 · návštevní
kov. Môže :?a stať, Ze v -te jto .akusti cky 
dosť dubióznej aréne, v' tomto' štadióne 
hudobných atrakct!, postavenoni v 70. ro
koch minulého storočia natrame na 
horkokrvné, neraz Cuďne excentrické, 
.v zásade však vždy ku ltúrne sa správa
'j~ce obecenstvo, ktoré 'fan dl ' lmmpozf
ciám Varésello alebo l<Oncer tnéll_1U p'rBd · 
vedeniu Verdil1o ope1·y . · Nle I\BpOdobná . 
je situácia v mod ernej Royal Fes tiva l 
Hall s k'apacltou temer 3000 sedadiel 
alebo v in ~ch konc.:m·tnýeh sálach. Spo-

ľ.t1lln·Dav!l!, 41-rof· 
ný· !mdolmy dlri· 
gent, bol navrhuu
.tý za dir.igouta Krá
lovlikej upery v 
_fion1l.ýnu. , Rllclc ná· 
~!U])G•lm , t:Qntga 
Solti ' l - ll· ujme sa 
.svhjel. f!J;nltcio ua 
jcseii tohto ruki! . 
Menovaný jo na 5 
r okov. Dofcral!! bul , 
Colin Davis štifdl
rigentom llrítis;h 
Broadcasting Cor
poration SyJnphti)IY 

·· Orchestra. 

čiatku som bol skeptický, ked ml 
síce z -viacer~ch s trán a nie .vždy An· 
gličanla - tvrdil~ že Londýn je dnes 
s rdcom hudobnej F;uróp y. Už g'eo-anato
micky · ( cťovorte . rr\11 prosím, ;~ento . ter · 
mln], .·ml to akosl: nesedela.. Veď je tu 
Pärlž. stredoeurópske, n emecké, šväj· 
·člarske a i né h mlobn.é centt~á . Skepsa 
bola azda oprávnená. Poiom som však 
zistil, že· ]e na tom vera pravdy. Dnes 
je. toto sr dce neobyča jne š irQk{), nevypo
čitavé, vehementne bij(lce. V:onkon com 
sa f1etreba obl1 vať a jeho živofriosY, lebo 
sotva kd e ind e by ste preň · n ašli, aj 
v ostáva júcich c!.ekád ach tohtq storočia, 
lu1i,š ie. podmienky. Kontr olu le :'po. nielen , 
veľa pre vec zapá l en~ch ~peclallstov
organ izátqrov. ale aj velký - ~táh dlag
ndstikov-krj tlkov. (Všetk y väčšie loncl~n· 
ske, denn lk y d isponujú n iekolkynii. l Ináč 
by 'neo]jslahll tento usta v i čne pulzujúc! 
zložitý organizmus, pr ekypu júci in tenzlv· 
nym · životom. V.zclelan!, neraz užšie• špe- , 
c iallzovan!, svojimi súci mi čas to d iver 
gen tnl _kr ilic! disponujú obdivuhocln~m 
slovníkom. azdH tu!< trochu a j vcľaka 
nesmiernej vyjadrovaCe j diferencovartos· 
t! anglického jazyka. Myslím· si, ž$ mno- . 
h l ' z nich s ú osobnos tne k0ngeniá lni 
s najlepš!m i svetov~ml ·umelcamt. Vy
tvijra to dobrú, . k valitatívne p riaznivO 
p rerríis u, zaručujúcu čästo ideál nu, prav
da, a j v~sostne protireČivO · súvz ťažnosť 
medzi umenim a kritikqu. 

PERMANENTNÝ FES'J_'IVA.L 

· Hoci sa v Londýne tlež. hovbri o. "sH· 
zóne" , koncertn~ život p-rakjicky 'n eustá · 
va. Je to j!)den velký, ce lý rol' trv'ajúct 
fes tival, akási· 'permanentná ·Pražská jar 
umocnená na tre t iu. (To a k sl n iek to 
pod· pojm01n ,. fest iva l" J)avykol r ozu
miet .časovú a priestorovú k.i:mcentráclu 
e litných - ni e vždy a všatlé - ume
leck~ch poduja t!, bez jeqnot~acej dra
m,a.turgickej koncepcie.) No ked · sa . za-, · 
vše londýnska (podla predstáv ťúctové~ , 
ho konzumeri.ta) " sHzóna" chýli k u,. kon-' · · 
eu, začue f estival vnútorného1 Londýna, 
Fes tival od the City Of. London, ve lko
l epé, niekolkot~ždňové podujatie, v kto-· 
rom sa cl ostávajú k . slovu tak.mer všet, , 
ký druhy umeniu , pr irodzene, s n á ležitou 
participáciou huclby. A Jen čo pomin ie . 
t ento festival, začnú Promenádn e kon
certy v Roya l Alhert Ha ll: večer čo ve· · 
čer fulminantné poduja tiu s popr ednými 
tunelcami . pri pomerne níz):{qm vstup· 
nom. ;,Proms", ako im tu hovoria (v dneš· 
nej podobe založené ro~u 1895 d irigen
tom sir Henry Woodom ) sa 1>onajCt clo 
fiktrvneho začiatku sezóny a mnohf Ich 
považujti za vyvrcholenie ročného llu
do~nébo · ~ol obehu. 

·MESTO OJCHESTROV A DIVADIEL 

· . Lond~n je 'mestom ' orch estrov a ko
mprných súborov, o sólistoch .·an! né ho-
voriac. Už počet . c!lleta:ntsk~~~h · orcb es- . 
trov na úCtyhodnej úrovn! )e ,vefll:ý. Nie· · 

.ktoré (n ajmä väčšie komorné ·ensem,l~~Y) 
s (i špe!;ial!zované najm!i na 'pudbu ba· 
rdka. Urrientu zborového spevu národy 
Brit4nl~ holdujú !iO zv~štu_ou odovzda· 
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nos tou. · V. Lond~ne )~ nlekof:\{o ,llestatok 
zborový~h telies. No opera ,sa v úmer· 
umb pomere k Intenzite os tatn9ch p r e- 1 

javov ·· hudobného . života vzmáha iba 
v posledných desaťročiach. Lond~n m~ 
.dve s t l'i le pro!esionálne scény, Krlífov
skú operu (Royal Opera House Coven t 
Garden) ,: ktorá má svetovú úroveu a 
Sadler's. · Wells Opera (p-resťahovala sa 
pred niekoik~tPl 111es1acml do adaptovu
né]Jo divadla Col!sea), d isponujúcp sice 
štábom výbornýc)l umelcov, 110 n edosa
hujúca - pri skutočne prlsnych merad 
lách - · r~produkčnej štýlovej čistoty 
inscenácii. Okrem toho sú ·tu ambulant· 
né profesionáln e operné soény a - čo 
je opäť príznačné - amatérske operné 
združenia, takmer vždy, s profesioná lne 
školenými, no ~rimárne, nie umelecky 
činnými č lenm L· Str etnutia a skúšky 
týchto opm,:n~c h krúžkov bývajú vo ve
černých hod inách, teda po pracovnom 
čase. Napriklad v · mestskom okrese 
Willsc!en takáto spoločnosť naštu dovala 

Konrád 
Ne~mann 

(Londýn) 

• a "redvledla Atd u. Predstavenie by bolo 
obstálo aj na akejkofvek strednej scéne 
stredoeur ópsk;eho .k ultúrneho okruhu. 
A .ked už , o tom píšem: Koncom apr.ilu 
stá,! o lekára Dr . . Michaela Bialpgusk ého 
takm er 3000, f.untov . šterlingov, aby 
v Royal Albert !{all mohol dirigovat. 'ce- · 

, ' Io-..:ečerný kon cer~ jedného z .na jlepšieh 
lun.d~nsl< ych orch estrov, New Philhar· 
monia Orche~tra. Ollecenstvo- bolo jeho 
výkonom nad$ené a prisna, prirodzene 
nepopplatitelt)á ·kritika .v-yzdvihla · pro· 
fesio·ná lnym kritér iám primerapé schop· 
:nosti a miinoriädny talent · tohto dlle· 
·, tan,ta - n adšen ca. Nujlepšlmi lo)ld~n,
' skY,mi orchestrami - . poradľe. je n·áhoLI 
né a '· nezodpovec!il kva litatívnemu od· 
's tupi\ovun iu - sú Londýnsky symfonic
ký . orchester, [ London Symphony Or· 
chestra. zal. r . 1904, šéfdirigent André 
·Previn ). Orchester Novej filharmó'nlp 
[New Philharmon!a Orchestra, za l. 1945,' 
pôvodne Phllnarmonla Orchestra, šéfd i
r igent Car lo Maria GJu lin i ), Londýnska 
filharmónia (London Philharmonie Or
'c11e.str.a, :w l. 1932, ·šéfd irigent · 8ernard 
'1-I'Eiltink l, ·_Krárovsk ii, flllulľmónia (Ro yul 
·Ph!'lharmdn!c• Orcl1estra, za!. 1840, šéf
dirig(!nt i Pilui'' Kem1~e] n J)l'iródzen e, Sym
fonický orchester B. B. C. (za!. 1930, 
šéfdir i'gent 1 --Colin Davis ]. ' miQlorladne 
o~eratí~ne . a ~o i súčasnú hud·bu zaslúžilé 
teleso. Medz! komorn~mi súbormi, kto
r~ch je ·n eilrekom, má prím aj v Bra 
tislave známy AngiJcký k omorný orches 
ter, · a" to 'naJm!! vdaka jeho úzkej zvla· 
zan~sti s .. fenomenálnym 26-róčným di· 
:r igentom .·a klavfrnym virtuózom Danie· 
to'in ·Barenbolmom. v uplynulých mesia
coch · parttc.ipov(lll na lon dýnsk om h u · 
dobnom žlyote BerHnska, česká, New
Yo~ská, . Viedenská filharmónia, aby som 
uviedol !ba tie najdôležitejšie. Nemen u
jem dir igentov a lebo ' só listov, ved od 
minu lej jesene do júna sa tu vystrie
duli temf:!r všetci vo svete známejší u
m~lci. . 

SOLISTI, DIRIGEN,TI 

Chcem sa iba ·úchytkom zmieniť o Sir 
Adrian Boultovl (dirigoval roku 19413 
na Pražske j ja r i ), k torý mal predne
dávnom svoj jubll~jn~ k oncert pri prlle
žltostl 80. narodenfn, o d!rlgentských 
úspechoch Pierr e Boulez!!, hudobného 
~éfdirigen tll svm ffl" icl<ého or · .s trH 
B, . B . . C. po C91l11 Da-visov!, azda naj· 
profilovanejšleho' britského dirigenta 
sv~ jej _.generácie ( dlr!g.ova-1, v Bratislave 
predsta,ve tlle Stravlns){ého Zlvota nl čoril 
nlka ·v podaní Sadler's Wells ~ opery). Ináč 
nas táva jú ceho u meleckého -šéfa Kriilov
skej Oflery po čiastočnom odchode, 

',.l,.' 

~ . 
. ~mlí,Jvne !lšak a j naďalej s Londý11;om : . 
1 tí1ok'o zvjazé)néh o C1eorge Solt:iho do USA·. 

fi} ked už spomtnam d irigentov, chcel 
· by -som sa tiež zmieniť o Z. Mácalovi, 

ktorého londýnsky koncert s Bourne
mout hsl< ým symfonlck~m orchestrom mal 
priaznivý ohlas, al e aj o V. Neumanno
yi, ktorého debut s Kráfovskou flllľar
món!o.u (sólista Géza Anda) možno po
važovať za pozoruhodn~ úspech. Zo só
listov by som chcel predsa len spome
nú ť A. Rubins telna, pre tože je zre jme 
nielen psycho-fyziologickým fenoméno m, 
a le a j ojedinel~m géniom. To Isté mož
no tvr clit aj o izraelskom huslis tovi 
Ltzhak Per lmanovi, ktor9 je o 57 rok ov 
mladší oc! Ru binsteina. Už 'm in ulej jarl 
očaril, Lond~n ako só lista k.oncertu izra
elského filharmonického orchestrH il 
tiež jeho posledné koncerty boli mimo
riadne úspešné. Je stopercentným invall
dom, m~ p~otézy na obidvoch nohá t:l1 
a kon cer tuje posediačky. Patr i dnes k 
extratr iede svetov~ch vir tuózov. Tie.ž 
cl lhé roky telesne hand icapovan~. 84· 
ročn9 Dr. Otto Klem perer sedel pred 
nedávnom na svo jom zvlášt pr ispôsobe
nom kresle na d irigentskom stupienku 
Kr á?ovske) opery. jeho Fid\'liO patril 
k veľkým umoleck~m zážitlwm. Pri tej· 
to pr!ležitostl sa chcem zmieniť aj o 'v(lf· 

hudobnej 
.. :,Európy 
mj -Qspešnom uvetleríi Straussovo) : E'i(lk• 
try 11ajmä zás luhou Birgi,t Nilssonovej 
a Georg Soltl(1o. Takisto ·o . pozot·uhod
n eJ anglickej prem iére ( po predchád za
júcich predvec!en iilch v Hamburgu a v 
Toronte 1 'opery Ha1;11 let ocl anglického 
sklaclatera Hum phrey Sear la. ináč aj au
tora v· s loven skOIII prek Inde vyš lej kn!-

. h y Hudba F. Lisz ta. Pre(! ved enie c! od e· 
kqfonick y · lwn~!póvanéi~n 'die la KriHo.v
skou operou malo nap·ri ek po'lemike · o 
l ibreťe v'ehnl ' poziUvny ohlas •. 

NIELEN LONDÝN .. , 

Lond911 - hoc! ho pr ávom označujú 
'za srdce hudobnej Európy - nepodm ie
ňuje (n ech to znie akoko,fv ek p arado x
ne l ani tak veľm i ll udobno.-krvn~ obeh 
osta tne j Británie. Ka ždé - iné mesto, ob
l íJ.S ť, k ra j, pó roz,l i<~né záujmové · spo 
ločnos ti a mecenášov sa do:;ť š pecific
ky s tarajú a org anizu j(! hudobný život. 
Pozoruhodná · je n ielen kvalita tivu9 
stránka tejto hudobnej úrody, ale a j je j 
kvant ita. Tak možno napr íklad hovoriť 
o festivalovej explózii. Tohto roku v Bri
táni i uspor iadajú n ie men ej ako 100 
festiva·lov. V mar ci sa kona l Cardiffský 
festival budby 20. storoč~a; . n a .ktorom 
odznelb sedem nov~cll, · len . 'pre 'túto pri-

. ležitost napfs~n~ch die l, z tohó ·pHť od 
waleských skladateľov. Z iniciat!vy 
m iestnej univerzitne j kolaje .. US\)Oľ iudali 
sem ináre a prednášky o hudlJe 20. sto· 
ro~ia. V t~ch to dňoch sa skončil festi
val v Br ightone, ktorého a trakciami boli 
n ie len sy1ilfonické k on certy (a j za účasti 
českej . fi lharmónie l, rec ita ly, výstavy, 
av\lntgardné cl fvacl lo, ale a j majs trovské 
kurzy. (Napr . dirig ovania - R. l<ubelik, 
d žezoveJ hud by - !ohn Dankworth ). Do 
1. jún-a sa skonč! celkom ináč zamera
n ý, samostatný festiyal londýnskeho 
okresu Camden. Na -tomto fes tivale uvá,
dzajú zvyčajne .,zaiJudnuté" diela (a j 
opery) a nové, za tia l n ezn_áme . kompo· 

· ' . . . . ... ' 

z!cie sí1časll9 Ch sklada teľov. ľoho rok u 
venuN p-oior nosf najmä· švédske j htld be. 
Bude tu aj svetová pr'emiéra opery U!J.· 
der Western Eyes. od fuhoafričána . john 
)ouher ta. Uvedú tiež Rossiniho La Don

;na cle! lago. Popritom s ú tu výstE~vy , nÔč· 
ný básni cký mara tón , -experimentál n e 
produkcie, pri ktorých real_iznjú.- a.van t· 
gar cl né umeni e syn t eti~ova~ý,mi. tech· 
nick~mi médi ami. Napriek mnoh~m · fes · 
tivalom br it ské hu doiJné slávnost i vy
vrcholu jú l<a žcl oročne operným [esli va· 
lom v Glyndbourne a festi valom v škót· 
skom Edinburghu. Prvý z n ic h so koná 
v ojedinelej .a tmosfére a scenér íi, k torá 
je adekvátnym spolutvorcom jeho sve
tovej fámy. Glyndé bournsku (nscenáciu 
Cayul!ibo 0.pery L'Ormind o spred pvo c!l 
rokov .uvádza jú_ práve . v Mníchove. Toll · 
to roku sú na progr ame 4 no vé pro· 
dukcie, a to Mozartove opm·y Pon Gio· 
va nn i a Cosi fan . tut'te · ( ňou začal i 1. 
festiva l roku 1934 1·, M!!ss(meiov Wer thBr 
a De\Jussyho Pelleas a Melisanda. Opet·y 
sa tu vždy spievajú v originá lnom jazy· 
ku. G!yndbourne je dnes už h1ene j ex
kluzívny ako kedysi. Precl pisL~jú 'tu $fce 
ešte aJ dnes ,.ve!k~ večerný úbor" -
čo návštevn íkom n i jako nezabraňuje, a by 
- · pokil')ľ nedávajú prednosť ·exklu zívnej 
reštaurácii a l\',lbo boru ·- sa neusalašlli 
na trávn'iku prei{rásneho . l?·ar~u alebo 
okolitých lúk, n erozbal11i · typicl<é I<Oše 
s proviantom a nes kon zumoval! sendvi· 
če. O niek ofko dnf po skončeni t~chto 
svojských, dnes už a j prfs luš n!kom tzv. 
s trednej vrstvy prls tupn ých raJ.'itných 
opern~ch slávnosti začína 24. · á ugtls ta 
,.Epinburghsk~ . medzinárodný fes tlv<ll". 
Naprie!• jeho exkluzívnosti, tradícii a 

špeGif!čnost! ~ h lavné mes to Skótska 
je jednou z perál európske j topografie 
- neposkytu je ovefa viac ako Iné v~
značné fes tivalové podujatia t u v Bri· 
tá nii a v in~ch ~urópsky_ch festivalov~ch 
céntrách . · · 

NASA HUDBA - BEZ SLOVAKOV 

A na záver eš te niečo o reprezentácii 
hudby CeskosiGvenlOka v Britán ii. V u
plynul~_ch mesiacoch tu účinkova la nie· 
len · Cesk.ä filharmónia, a le aj n leko!· 
ko osvedčen~ch l<omurných súborov, n a j· 
mU ak lanú)vaný Pra~ský . komorn~ or· 
chester. okrem spom!nan.ých_ · .d irigentov 
tu ,vystúpili K. Ančerl, zo znfímejš!ch 
sólis tov tu bol · ). S'uk, klavir isti R. Fir· 
!<ušný, l. .Moravec, E.' BerMithovd a čem· 
ba lis tka Z. Rilž lčková. Slrwenské repro· 
dúkčhé umen ie t u reprezentova la . -
ak odhliadn eme od skôr beZvýzna mn ých 
okrajov~cb vystúpen! - iecline Lu cia 
Pop pová, k terá sa vo s vtH-Jvej . zostave 
só listov ,v~•borne upl a tn ila v Co~i tan 
ťlľtte [Desp l1\ a ). · l<onajú sa: ·tu ,občas 

· ' koncm·ty' česl{o'slo.ven s l<e i .:hudby,· ba· aj 
týZ:dne . českos lov enskej ku'ltúry p:wdJJy l. 
M-ys lím, že by' sa mali skôr nazývať 
Týždňami - českej ' kultriry. 'Neodznela to· 
t iž-' pr i tejto prHežitosti . ani Jedna __ slo· 

- venská kompozlclá . Britským ' Uslľorlada· 
te lom· nemožno n!č vyčítať. Zvyčajne 
s polupracujú alebo konzultu jú s odbor~ 
nlkmi. lepšie rečeno porad cam i tunaj
š ieh o českbs lovenskéllo zastupitelsk'éh.o 

· ú radu . . Sk oda, že sa n even u je slovens!.w j 
hudbe ( 1i niel en huclhe l vHčši{l p'ozor· 
nosť, je to podľa moj c~ i mienl' Y nie len 
netaktné, a le a1 ne ta ktic k'é . A ešte .n!e· 
čo. N·ie t temer kon cer tu, na ktorom l)y 
pri take j a lebo aj inej pr iležJtosti ue
vystu.pov-ala kla vir istka E. Berná thová, 
ktorá je v Brilll nfi zre jme na jzamestná· 
van'e jšou umelkyňou z Ces kos lovenska. 
Nazdávam sél, žu aj ·pri . nesporn~ch 
schopnos tlll ch, je j tecl1nické ( tiež nie 
absolútne ) pred n.osti, žia!, značne pre· 
vyš~ljú iné p armi1e tre nárqčnejšjch re· 
produkčných l<ritér!f. ' f keď je treba roz· 
hodne pri súd iť pr imeranú part icipáciu 
na reprezen tácii, predsa sa len, po zvá
žen1 je j . výkon ov, t1 evdo ja k kde-tu aj 
medzi an glickými odborn ík mi objav u je 
otázka, z ak~ch dôvodov je tunajším! 
č.eskoslovenským i činitefmi tak mimo
riadne favorizovaná. Rozhod n e s účasné 
s lovenské a české t•eproilukilné umen ie 
by mohl! prinajmene j tak dobre repre· . 
zentova ť aj !ní, v Brit~nu · zut'iaľ . ne· 
známi umelci. Ide 'len o -to, aby sa 
ich -rovnako uja li t!, ktorf SÍÍ; Z<l túto re· 
prezen táciu zodpovední. 

(Pisa né llľC ~u!f.obný ži vot) 
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