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· Začalo leto, leto strledatace . dusné, 
k · zemi tlačiace dni so studeným nedo
·volenkovf}m dažďom. Poloprďzdne kon
cer(n~ sďly sa vypráZdnili a hudobný žt-· 
vot sa preniesol' do kťipeľn[Ích, mtest, na 
festivaly a festtvalfky ;· .r{JznrJ kultúrne 
lett~ l . folkl6tne slďvnostt. V· tak[Ích!O 
zdanlivo prázdny oh dfl.ocl! 'do !co nea ·pre
'ntesll svoje pracoviskď do vi dieck ych 
amflieďtro/J ·aj vyblýs1callf · spev·áci popu
ldrne/ hudby; zabúdaf(Íct pomaly na 
vzrusen~ .dni neddvneho brat islavského 

· festivalu; ktorého ohlas už t iež doznie
va - a ako sa zabiída na veci dobré 
t ·zlé, zabudneme . aj my, že začiatok 
leta bol t v priestoroclz "LrJry" rovnako 
dusný ·ako studený. .: · 

.. ·Možno práve pretó, ~e na·slall dni · 
;,neofictálm;lzo" a nie mestsk~ho ·§tre)< ia 
kultary, človek nevdoJak sp.omtna· ·na ·zá" 
W ky prdve· i! podobných ·akci!, . li:to'i'ýql! 
bol priamym účastnfkonr, na vect možno 
priamo nesúvisiace s ' hudobn!}m uine
ntm, · sk{Jr :s kuUCt,rou národa, ktorá sa 
pre;avute at f am, kde " ole o' nedovidí" - . 
alebo dovidieť nechce. 

Práve v ďobe, lcedy 'pB eJ?! tehto · t!lá-' . 
nok, .skon'čtlt sa vo vgol!odnet folkl6r~ 
né sldvnos~l . . Ko1'kokrát som bo,la na 
tetto.· verkolepef prehliadke' ná§ho ľudo
vého uménia, · vŕátil.a som sa nielen naq
šeild, ale rovnakou mierou l znechute-· 
ná z "a,tmosf~ry, k torá vlt1dla mimo am· 
fiteátra ~ 'V ·priestoroch okolo stánkov 
s občerstventm, okolo sociál nych zaria
delit, 'ria· veľke( ploche pries.transtva za-: 
inorenéno raz prachom, Inokedy mlálca
ml vodil, sp'omínilin ·na autentlckiJ foto
graf ie, n~, ,ktorých okrem , prevrát.enýcll 
"popoln!c .a smetn{jch k()!iov sa doslova 
"j.Jovalu·tú" ' ľud,ské trosky; . bezvlddne a 
netu!itácli snáď ani to, ž(! nte.kolko met
rov ďalej sa · l.udia zišli za celkom iným 
ciel om. Pravdaže, to nfe ;e typický rys 
iba Východne;. S podobný mi obrázkami 
dokresľu{úctmi našu "náturu" , sa možno. 
stretnúť aj na iných miestac1l - a vôbec 
to nemusiti' byť iba festivaly či stret11.11-
tfa. Nemôžu .. za to .organtzó.t ori, nein{ize 
~a rovnakou mierou mô'že ·~ za to kaZ" . 
dy z nds ·~. . l? alii me ·vel' a :poduta·t!, ·.nie, 
kedy b!J menet bolo ·viac a kvalitnejšie, 
tnvest!clé .na kul ttíru sa. často zbytočne 
rozdrobuja nci ·regionálne .oslavy a šp}č 
kov~ poduJatia sa nevedtq vymaniť z ú
bo11osth, niateriálne; nevybavenostl, kto-

. ré; ďôsl(ldkom - túto tézu mi asi t az
ko nie k~ o vy,vrt}.ti . - j e af akési pri.7, . 
spôso.benie ·sa prostrediu, pretože: .(ažkfr 
sa sprál,lať · nekult~rne v prostred! . vý
sostne d,ästo;nom a civi lizovanom. · 

Pravda, stále . hovoríme tba o vonka/· 
seJ stránke veci. Mysl,l m, že rovnako 
nutká k zamysleniu . .fa:kt, čo te vlast ne 

· kul ttírna poťreba národa? Kde začlna, 
koľko ruaf a akých kva!ít tu vlastne. 
pociťu'fe? Vráttne sa ·hoci k hudobným 
f est iv.alo7J1) ale · ž' '·veMým koncer tom, 
k tot~ sa portad aJú· ·v kúpel'nýc1í · stre.dis
kácl!. ·Vel' a set pozjísalo o .žal~ · slabe/ or-. 
gallttačnef ·pr íprave, . propagdclt · - . ale. 

· osob1ie ·st mysliťn, žé chyba nie · ;e .vždy 
· iba v kultúrnych réferentoch~ Robia· ·vo 
vlič!iine prípadov maximum ..:. u} keď 
rozcttely ·sa a; v tomto · pr ípade.· Majú 
malú 'možnosť výbéru. s.6Zistov, súborav, 
·obyl!afne · berú · t o, čo s'a . ponúka a . skú· 
senost ·- nemilá, no ·takm'er pravidelná 
.:_ 1ci1 pd'učlla, aby sa velmľ newlgažo• 
vali pre progr.amy !;,eri6zne a I'Ja uine
leckeJ. v{JSke. V tak011.2to pttpade .. tolz, to.
t i i! čakt1' ' riziko prá~dnef sály •. Ak · né~ · 
dávno ~ 'pri - vystúp{mí .Zbqru Slovenske j 

. f i lharmónle na S'liači - ·nwsen pori/i~ 
dateliq d~slova prosiť ná/Jštevnikov, ·aby 
s.ž i~li vypočut toto v!)rrikatúce tel eso, 
nebola t o' výnimka .. . Nie je to tak dáv -
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'V '11. čísle Hudobného· života sme 
prinie'ili . pryú · časť 'prispevku. Tibora 
Sedlického o r eform e vyučovania h.u

' .: 'dobnej výchovy, a prJpr.avY, učltefov toh· 
to predmetu. V dnešnom čísle . uvere jiÍn
Jeme dru!Uí a poslednú .časť tohto za

.. ujímavého · maÍeriM111 kto~ý odznel. · ako · 
disktisny · tir~spevok · na .celoštátnej · kon-

. ferMcij · Spoločni:lstl . ·,ne · lttJdobilú' ·vý-
chovn .' v. Ostrá ve. · · · , ·. · . 
..• ti~ lšia s.K~ pimi r tďl" prevažne 'o, jed- . 
notlivcov·) v.i_dí. · p'rogreslvho;;c prí[lr·avy 
učlte!ov ,' lludolinEiJ .výcbdvy v .·zr ušení' 
dvOjpr·edmetového ~N1d ia"na PF , fxesp. v 

·,ZH'(edent koml:iinácJe 1·h.ud:Jbná vý.Chova:::..... · · 
nás tr,oje ), pričbíu akó pod,l)l!enku, pt i ja-

, ti a n'a' PF: ldaďie ma turitu z korizervató- . 
· J'ia. Po. patričnom. p·rj~j)ôsobenť · učebných 
· .,p lánov ·a osnov na konzervat6riác!ilriapr ~ 

zriadenie pedagogJckého oddelenia l a na 
PF by takto i(yšj{olen1 ahsolvéntJ mal í , 
zlskaf aprobáciu nielen pre ZDš; ale aj 
pr e ĽŠU, pričom by v miestach, kďe nie 
te ĽšU, mohli doplňcvaf svoj ťíväzok in
~lviduálnou výučbou·nástroja 

'' • l" l l 

'. chova( doter a jš! systém.· a .. to, .. a by sa 
Ú č!telia všeobecnovzdel<ivaclcll s kôl ,ir t
pr avov ali na školácb 'unlverz itQ ého· sme
ru (PF, FF) a· uči tella" škô l mneleck,ých 
nil š kolách 'urÍle,leckého smer u (s posi.j
nenlm p~dagoglckých cl!sclplfn! ]. Do· 
teŕajši e ús ílie i péd(lgógov , o úplné vY:so· 

,lmškols~é . vzci.eHni je ·· vše'tkých učiteľo~ 
·· sa v ·žiad,nom. prlpad e nemá pQrušif ll 

irJ .našou snahou by · ma to· byt', ·aby vy
soltbškoÚ;ki!l . vzdelan ie · zfsl<ali ·póstuphe 

' všetci ullitella: kfor t ho clodnes nemajlí 
(vychovávatelia, Uči telky MS, učitelky 
ESU). A,' keďž~ 'sa učítelia . všetkýcb pr ed
metov . ZDŠ pľipra,yujú · je(ľ1;10tne' 'na ' PF 
univerzít, nie i~ tnqžn'é·. učjte!a ' Hil z ~o
ho~ó koihpll:lxilého,: t'>'ôsoben!a r\a form;o
~ante 1\lho . pedagogického proce:su.· vy· 
tr lwúť a p·reradiť n·a iné . učilišťa. Od 
,,i~ui:ira hudol:iíiej' v·ýchovy · sa· . . požadu\e 
a ÍJUcte. požadpvať niele.n nástr OJ<J:Vá Vir• 
tuozita, . al e' tle'ž všeobeqné & pedago
gické vzdelanie, •. no p,r1dqvšet~ýnj v~f~h . 
k učiters~ému pov olam u;. ktor.ý 11e · na;~-
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• · Predstavujeme . 
skladatel'a 
J. Beneši,l 

•• Stereo . , 
pŕe1 labuž·n,fk,OV! ' 

•· Li~;· z Londýna , .. 

• · ·Harakiri je 
pautomlma 

'' 

O aténskej 
Olympiáde 
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· Eva B~iiďryp~a - možná 
v spomienléach na Lýru, 
mo'jno premýUaj tíca o 

no,v'ých povinnostiacft. 
Snimka: M . .Yo.itek 

•. •·. í l • l ~ r· ~ i' 
pi\.vaj ťÍqe [·r~~j le,pŠíe ... tO" potvrd'ia:· učit é lia · 
r:š,tJ •. tú orf sa _prá ve' kOlekf.!vnemu vy- · 
u·eov.anlu · hudobnej' náui{y vehementne 
v,ypýb,aJh! ) ·.a ' je · pr eto ill.lz,Orne myslieť 
si, že učltel , s', jedndpredmétovou · apro
liáclou · b'ud.é · cél~ · Život vyučovať Hv 
t~m tp spôsobom: Na .,máloorganizovanýcll 
š)<Oiách ·by jednopr eqpJetová aprobá,c.ia 

· mol) la by ť plne : v.yu~itá· len v pt!pad,e, 
že by st učite:r 'móbol doplňať úila~ok 
ind l vidu~ Inou hron na: ,hudlibný nástroj,. 
c:'o .. by · v~rik Iste ·nar azilo ha 1p.nohé né
IJreq\!ldimé: fažkosp a 'pr eklížky. ' 

Komisia . P1-"C ·prípravu · učit!'lľov Hv 110 . 
zváženi uvedených názorov, návrhov a 
pripomienok - dôkladne · pou'čellá minu- · 

· !osťou - zast.áva stanovisko, že' dote· 
ra jši systém vzdeláv141iÍl. !lčiteľov Hv 
na . všeobecnovzdelávacích . školách v zá- · 
sade netreba . meniť - · ul!· aj Jlreto, že 
posledná refo·rma , ( úpravll , u~ebných 
plán11v a . predlženfe štúl!.'ia ·na · 4 roky l 
b:ola .Jlrovodená len• .v líkolskom roku 
1967/66 a · joj· vý$1edký ·Ilie sú ylastnc 
ešte ani . známe . l nemožno ich preto ani 
kritizovať!), trvá v!íak . oa toni,. aby sa 
neo~klailne .vrrieš,ita otázka predchádza
iútlel prtpravy · uchádzačov , ó štúdium 

. no, čo sbm ,-bólá v kúperóch Korytnipa 
svedkom nespokojnosti s :vykonom ta
llansket spev;íčky, a- bolo .. mt trápne t 
smutl10 z. toho; . že to nebolo .;et vlnou, 

· · dle v~nou čóhost pevného ~ 1izurované-
. ·ho . v ľuďoclz, 'ktor gm ,tento . dJ•uh : ume· 

nia hovorí roimako niálo, ako : · . . naprí-• · 
klad vysokd matenlattka. Moi!no rozmýš.: 
ťať čl toto umenie. m á sv'oje opodstatne· 
;ite' v miestach, kde sa ludta streta.va· 
fú Z'a celkom 'iným ·ciel om, kde okrem 
svojich fyzických starostí ich málpi:'o 
spáfa .a ·združuje, 'kde lll adaiú 9elk~!.'~ 
·žné možnoSti rozptýl enia, než ake mo~p 
paskytnút napríklad vážna huäba. V.tí ~ 
sl é4,11ý 'e j e kt . podobnýc /z pod.ujat1 . je 

priamo na kmeňovej škole 
(podobne ako v Madarslm, TIBOR 
USA, AngH!iku a . 1.1. + I<cmlisia pi:e pr1pravu 'SEDLICKÝ 

· . učiteiov hudobnej. výchpvy 
. , zhodne s pred.cišlými· názór- . 

ml t(YChádia zo, sk~točnOsti , · 
že najVäčšlm problémom v 

, .. · PR.OCllES DO šKOL 

· ' ťakto ~ · napri ek ich množstvu. - nzzm· 
mÍÍIJtY a vklad nielen ľudsky náročný, 
ale at finančne . Jú!úlio'sný. . 

11ovorlf { pri zvážent uvedených. sku 
točností} . o dramaturgii, konce poll, . v.r~.: 
cliol ocli . . . ;e smiešne a neradostné. 
Ti$lce · ťažko vybojovaných korún odcllá· 
<[za prtliS · l ahko.,_stráca;a sa v o~umelých: · 
sje11acl!; v k.tor{Jch sa eUe pred clwlľJit 
'lzralľ lqzrty alebo biliard. . . 

.Prei!la SO/Tl cez !J iekoľko' zd.dnt:ivO n.e· 
sú.roď'ýclz , p.r.oblénľov, spomle11Qk. - a 

· ·predsa s! ·len mysWn, že vSe'tky sú · po~ 
spdjaM .sl oval'!ii, k u l túr a, .alebo ,n_á_
r. 0 .d . čt ;v e n i ·a,z e :.. . ak chcete, !JWZe 

. 1.qnľ ' •. byť ,aj · slovo · .f;e st l v a l , Ze to, 
kúp e Z..e. ,: · . . · . 

Nad t!}ni všetkým s.a .' dá možno aspo11 

porpzmý$ľaf.. · . · · · ;rerua tiri!Dyová · 
.. - ' . : ~ 

: r· . 
. . 

. • 

,·,l 

. pr ípr ave · učitelov hudobnej 'Výchovy na· . dô~e~iteí~!nr predpokľadom na dosiah
P.F je nevyhol(uJúca, resp .. zatiaL v!astn.e . nutte , pe~agogickél1Q maj~tr:ovstva. ,. 
neexistuj(!ca . ~tred o.š.kolská , priprava · ·u. ·: • ·:gpini( učiter§'l{ä .v,ysofoškolská ·.prípra-

. chlictzačov ?. š túctiu.r/1; odbo~u .. llu~oqlt~ i. va na: všet'k~ýGh · ·räk:urtá·cJ1 ' vy'sokýcf1 · š~ôi 
výchovy a n a odstr~neJJ!e . tejtp ,. ~áv,~žn~ t ·. p~~ná, .. za.t!ar. •Jen, .dvpjpredmetové . ' šťú-
prekážky ná vrhla tr~ to . a lter:na.t!v.y :. . : dl um·· [pokusy· s jeďným. predmetom sa 

' . ·8 ) ,zr~!ldeni'e niek.oikých ~kô~ H. ,.eykltl neosvadčii !.. a , SÚ Vli!C~mene j optávnené 
( tzv. ~ huddbné gymrá~iá ) . . s , ro~š!r'enÝ.m ·. Je ri' 'r)re · ved,eckých · p.ľacovnnwv ], preto 
počtom hodin 'hudobn~J V'ýchovy· (na ) l á· treba dôkladn e zvážiC, čl · by sa táto 
vr:hu sa v . súčasnej .dobe . už. pracuje J, . ctos'taľ pÚltná · zás ai:la m ála práve u učl-

bj rôzš!renie s t-redných . pedagďgických te rov· Hv porušiť. Jednopr edmetQÍiá ap-
škôl, z 'ktorých b'y !:lá okrem učiteliek robiícia ovplyvní nepriaznivo vš eobec-
~S grupovali a j uch~dza č1 o štúdium né vzdelanie učitera h udobn e j výchovy 
učitefov 1.-5,. roč. , resp. výchovy na EF, a nega t·fvne sa od•r azr aj v ~poločenskohl 

c )· u!)1ožrľenle št9dia hudobnej výchovy postaven l · učitefa v očiach· žiakov i v 
11a ·PF ma:ttirantonľ konzer·vatórt a, ovšem očia ch kolekt!vu učitefov (stane sa len 
za. pbdini'enky ·rozšíren ia a sl<va litl),enia' · · muziknntom'.~ J. Malý počet hodín v trie- · 
vyučovania t)ret:lmetov všeobecnéhO.'· cha- , ;ie . neuntožp( učltéľov~ dostato'čný 'kon-
ra~ teru na ko~i!l~va~ór!ách, ·a tó predo- tak t .. so . Žlaln tH, .v.yl lJ čuje l1ô z možnosti 
všetkým tých: ·ktoré' . . s ú· v .kombi~f.tcii s · vykonávania ' tr iednickej a· najmil ·r ia-
Hv [na s pommanýct1 pedagoglckýc·h qct - · ditersk.ej funkcie [čo · tiež nemožno pod-

. deleniacll b y s~ . ,t9 dalo rea lizova ť): .ceň.ovať :) .' · Kolektlvríe ' vyu čovanie Hv 
(na ·· fllneor ganizov_aných šl\:olách 21 

· l vi ao ·hodtn týždenne - ak ' pr edpo

. . : I'<omls i~ zast(tva ; názor , že .v P,rfpr ave 
uč!t~Iov. ·by boW P.O.ťrebné 1 · n~cfaleJ ~ za-:ď 

·k ladáme zvýšenh;~ ·. počtp hodln Hv a . je j 
odborná výučbu od na,jn)žš!ch ro č-níkov.)' 
Ja fy.z!cky, . f: :!il~lpvne , nA.~m.~eru. .yyoél':: 
' ' ' . ' . 

•. ; . . i .. . ·' 'l.. .. · .· ' •• . .,. • l 
. .. . ... · ::, ' .. . . 

.. : •/ ,· 
·' ... ~ ( l ' .: ·, ,. l .: :· . 

' .. l •• • l i-~ • . ' ·~ . . ·.~.:-~·/·,· 'a l. • 1 . ~ . . ·J .;...;· ·: 
'( · ·; .. 

~v. :a.~ aby , sa-_radikálitejš)e .odstraňovali 
tie ,negatívne · činitele, ·ako personálne 
o.bsadenie kated_ier ·. av, ma.teriálne vy-· 
bavenie c škôl a , posluliáw~. dalšie vy
lepšenie učebných pláno11 a pod., ktoré 
podstatnou . mierou. ovplyvňuj,Ct · výcl!O
vu ' učiteľov Hv pre 6 ...... 9. ro~niK oa pe· 
dagogických fakultách. · · 

• 
Ak použijem fud·ové prislovie, že "ry

ba .smrdf od hlavy", potom treba nelmm- , 
promisne - i za cenu rizika -- pri
znať, že úroveň učite1'ov . Hv na ško
lách I. cyklu je · pria'mp úmerná úrov
ni . íclt učiteľov na. II. cykli! (resp. PE }, 
za hudobný prom ,týcl1to učitelov však 
nesťt ·plnú zodpovednosť. bývalé , VSP ·a 
v súčasn.o.sti filozofické · ·faknlt.y uniirer-. 
zít. Ol,Jdobie r eforiem! z'· 50. r okov za~ 
nechalo svo je "čieJ:I}e" s topy l n a toQl
to tyl'Je škôl. V pa!be kritiky nevyho
vujúcej úrovne . vyučovania }lv to oc;l.
nášaj~ najviac uči.telia ZDS ' a pocho
p!telne. tl, It torr ich dnes fprtn u lú -
učl.tel,UL na PF. Av~ak tí, k.Wrf s toj11 nad . 
·.. ·. , ... ·, {P.ofr:'rqčou.an!e 'ha, .L$tr.J 

( t • ,., l 

l • ·,""\ 
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(Dokončenie z 1. str.) 

!Mm!, sú akoby nedotknutf~ln!, hoc! osoli
ne sl mysllm, že aj na PF, ktoré sa 
l po sp lynutf s katedrami hudobných 
výchov z bývalých VSP orientoval! a 
orientu jú pr1evažne na hudobnú ved u, t•re
ba vera naprávať a vy lepšovať. Najmä 
zrovnoprávnil' štúdium hudobnej výcho
vy s hudobnou vedou, zvýšiť počty po
slucháčov hudobnej {estetickej) výcho
v-y, umožniť nadaným absolventom paw 
dagogických faklllt prechod do vyšších 
ročnikov, skvalitniť metodicko-praktickú 
prípravn poslucháčov, vytvoriť lepšie 
podmienky pre Ich vedecko-výskumn(t a 
publikačnú činnosť a najmä - veno
vať sa Im, resp. umolniť ich odborný 
rast aj po ukončenf štúdií. V tomto 
smere zostala veľa dlžná bývalým ab
solventom VŠP najmä FFUK v Bratisla
ve, ktorá má - v negativnom zmysle -
leví podiel na súčasnej stagnácii uči
telských kádrov na PF na Slovensku. 
A práve zvyšovania Ich odbornej úrov
ne a vytvorenie podmlan'ok pre Ich rast 
pokladám za nesmierne dôležité ohnivko 
v reťazi problémov, ktoré treba pr'i skva
Jitiíovaní prípravy uiHterov hudobnej vý· 
chovy dôkladne upevňovať! 

• 
Ak však kritizu jeme stránku učltela 

hudobnej výchovy, nemožno za ňu vlniť 
len uatterov na PF. Pedagogické fakul
ty prljlmaJ(l v súčasnom obdob! na štú· 
dium odboru výhradne absolventov IlSU, 
a tak uči telia IlSU nesú teda tiež patrlč· 
nú zodpovednost za formovanie !ch hu
dobného profilu. Všeobecne sa konšta
tuje, že sa hudobné odbory IlSU za
meri ava jú prfliš Jednostranne len na 
technickú stránku výučby nástroja a za
ned bávajú vlastný rozvoj muzikallty žia
kov, že pedagogicko-metodická (a v 
mnohých pr!padoch a j všeobecne hudob
ná ] úroveň učiteľov IlSU nie je na žia
dúcej úrovn!. Tieto konštatovania zvá
dzajú k jednoznačnému záveru, že treba 
reformovať a skval!tňovať aj pr!pravu 
učiteľov ĽSU a rozšlren!m poma turitné· 
ho š túdia na 4 roky (čl už zriaden tm 
hudobno-pedagogickej fakulty na AMU 
a lebo iným riešen!m) zrovnoprávniť na 
báze vysokoškolskej učiteľa ĽSU s uči· 
te ľom ZDS. 

Ani AMU (VšMU) nemôžu zostať ra
hostajné k pedagoglcko·metodlokým a 
praktickým disciplínam, pretole okrem 
koncertných umelcov pripravujti aj pro· 
fesorov konzervat6rU (aj PF) a ak dnes 
zameriavame ostrie svojho pera (a slov) 
na tých, ktor! formujli uimera ZDS, ne· 
mô~ome si nev!Hmndt aj tých, ktor( for· 
mujtí ui!llera ĽSU, pretoh - ako som 
už spon1enul - učlter hudobnej výcbo· 
vy na iDS prechádza rukami jedného 
i druhého pedag6ga a konei!ný úspech 
môže pril .iesť len vzájomná integrácia 
p1·i formovaní jeho hudobno·pedagogic· 
kého profilu. Nie lzolovanost - ale 
vzlíjomná spätosť učlteJov všeobecno
vzdelávac!ch a umeleckých škôl môže 
pr!n!esf hudobnej výchove ako celku 
pozltlvne a opravdu radostné výsledky. 

Popri týchto perspektfvnych návr hoch, 
ktoré prinesú svo je plody až v budú· 
clch rokoch, treba sa zamyslieť 1 nad 
t ým, ako čo najrýchlejšie pomôcť hu
dobnej výcllov.e na ZDS, ako zlep
!íl ť č!m najskôr 11roveň Jel vyučo
vania. Stav · je natolko vážny, že čosi 
aj tu treba r obl t. l ked nemám na mysli 
usporiadanie neplodných kurzov pre 
"nemuzikantov", som tej mienky, že na 
š kolách pôsob! mnoho učlteJov, ktor! . 
v minulosti budobntí výchovu študovali 
a ovládali aj hudobný nástroj, no z po
hodlnosti a . v dôsledku nedostatočnej 
kontroly nepokladal! za potrebné zvyšo
va ť svoju odbornosť v tejto d isc!pl!ne. 
Možno, že povinné postgraduálne !lt6• 
dlum a hAdam äi 'rôzne školenia by 
mnohých učiteľov prlndtlli očistiť svnj 
zaprAIIený nástroJ, najmä keby MS zvý· 
llllo kontr{)lnú činnosť svol!ch orgánov 
a keby postup do vyllšleho platnvého 
pásma bol podmienený aj vykonanim 
patričnej skúšky spôsobilosti pre vynčo· 
vanie hudobnej výchovy. I ked' sa to 
dnes zdá nereálne, malo by raz predsa 
len k tomu dôjsť! 

Na záver týchto úvah a návrhov by 
som t•ád podotkol, aby sme l pri pr edpo· 
k ladanej refo~me prípravy u čitelov hu· 
dobnej výchovy jednali velmi opatrne 
a uvá~ene. Chybou našich r eforiem v 
minulosti bolo, že sme !ch :~avádzall 
skôr, než sa s ta•rý systém mohol napi· 
no uplatn!f, že sme ich pr esadzovali 
skôr, než sme pre ne stačili vytvoriť 
primerané podmienky Tr eba naozaj dô· 
kladne zvážiť, čl voliť avolučn(i cestu 
drobných úprav a vylepšeni, a lebo či 
revolučným zásahom zmenif nlekolko
ročné (isllle a boJ o skvalitnenie prípra
vy uč!te!a hudobn ej výchovy. Nedomys
lená a nepremys lená ·radlké'ilna reforma, 
vykonštruovaná teoretickými tl.vahaml a 
adaJ)tAciou cudz!ch vzorov do na
šich, poclstatne Iných a rozdielnych 
pod mienok, nerešpektu jtlclch domácu 
trad!clu, nemusf byt vždy tým najlepš!m 
r iešentm. Toto by si mali všetc! t!, kto
r í budú rozhodovať o osude hudobneJ 
v?chovy a pr!provy učl.telov pre jej vy
učovanie no vše tkých stupňoch škôl dô
kladne uvedomiť, aby sa v budllcnost! 
t iež nestali terčom tltokov mladš1ch ge
neráci!. Cle t všetkých nás je spoločn9 
a Jedno tný, tr eba len dtlfať, že sa z jed
notíme a j v cest6.ch, l{tOré k nemu ved(t. 

by. Slovenské kvarteto sa 
predstav! na gramop latni s 
dielam! D. Kardoša, L. Ho
loubka a J. Kowaiského. 

e SkladateJ Ladislav Kup
kovlč dosta l od vedenia zá
padonemeckého rozhlasu po
miku dirigova ť v dňoch 22. 

e Kritická finančná sl
tuá r ia l!! llanskych operných 
scén bude riešená novým 
zá.konom o štátneJ dotácii, 
l<torá sa má zv9šiť z 12 na 
20 miliArd l!r. Na prechod
ný čas budú banky posky
tovať divadlám úver. 

W Ďvanasre :5Ilacske kul
túrne leto sa začalo v ne
delu 8. júna a slmnčf 29. 
augusta t. r. Okrem radu 
zaujímavých koncertov, kto
ré už v rámci leta odznel!, 
vypočujú s! návštevn!cl 18. 
júla •koncert Klár y Havl!
kove J, ktorá vysttl.p! spolu 
s členkou SND Evou Kristl
novou, 21. júla a 15. augus
ta bude organový koncert 
Zdeňka Frýborta a na záver 
S!Jačskeho kultúrneho leta 
1969 vystúpi súbor Jánošík 
z Partizánskeho. 

až 27. augusta t. r. WDR - e Music und Bildung je 
Sim ronte L - Orchester. Cle- názov nového nemecltého 
lom práce majú byt nahrá v- . hudobno-vzdelávacieho ča
ky menej zniimych Debussy- sopisu. Vznikol zlúčením ča
ho orchestrálnych skladieb. sopisov Mus ik !m Unterr!cht 

e Opera Národného d i
vadla v P·rahe uvedie kon
com októbra operné d ielo 
Josefa Bohuslava Foerstera 
Kupec benátsky ( ]esslka l v 
hudobnom naštudova'ni Jaro
slava Krombholca a v ré:l!i 
Hanuša The!na. 

e Tohto roku -sa pod pat
ronátom UNESCA po prvý 
raz usl<utočnf Tribúnél ázij
skeJ hudby. Podobne ako 
známa Medzinárodná tribú
na skia·da telov aj Tri búna 
áziJskej hudby sa uskutočn! 
prostrednfc tvom rozhlaso-
vých stanic jednotlivých 
krajin. Každá zo zúčastne
ných k·rajfn môže zaslať 40 e Supraphon v Bratis lave minút tradlčn,ej klasickej 

pripravuje k 50. výročiu za- hudby svoje j zeme. Vlťazné 
!oženia opery SND r epre- diela, vybrané porotou !lpe
zentačný album s dvoma c!allstov a predstavitelov 
gramoplatňaml, na ktorých Aslan Broadcasting Unton a 
sú nahrávky popredn9ch só- Organlsat!on Interna tional 
listov a diel uvedených na de la Radlo et Télevlslon 
tejto scéne. Editorom gr a- • (v te jto ' sa zasta pe né ilz!j
moplatne je Jaroslav Blaho. s ké soc!allst!cké krajiny ] 

e Supraphon prlpt•avu)e 
o. 1. 6. prof!lových grame
platn! z O·blastl pop-music 
(profily sd boru Prúdy, spe
váčok Z. Kol!nskej, M. Lai· 
ferovej, Z. Lanskej, T. Hu
blrlsk.ej a skladatera D. Pál· 
ku 1. Okrem toho sa pripra
vuje v podan! Slovenského 
komorného orchestra nahrá
vanie s tarej talianske j hud-

majO sa vysiela( vo všet
kých členských kra Jlnách 
UNESCA, Realizác ia tohoto 
projektu môže !>Odstatne 
prispieť k rozšfrenlu dosa hu 
tradičnej ázijskej huclby v 
zmysle projektu UNESCA 
Východ - Západ. T·rlbtl.na 
ázi jskej hudby sa bude strie
dať s Tribúnou afi'lckel hud
by, ktorá sa po prvý raz 
uskutočn! roku 1970. 

a Kontakte. časopis Musik 
und Blldung je venovaný 
teórii a prax! v hudobnej 
výchove. Vydávajú ho zv!lzy 
nemeckýc h hudobných peda
gógov, koncertných umelcov 
a organizácie Hudobná mlá
dež. 

e Zv!lz nemeckých hu
dobných pedagógov usku
točn!, v Hamburgu v d ľ1o ch 
od 2, do 9. · februára 1970 
Všeobecný nemecký hudob
ný festival. Festivalu sa mô
žu zúčastniť skladatelia do 
35 rokov . 

e Dňa Ci. júla t. r. so 
skončil v Tábore Festival 
beatových skuptn , na lttorom 
sa zúčastnila aj mladá bra
tislavská skupina G.erge and 
the New Flame:;;, ktorá ob
sadila čestné druhé miesto 
za brnenskou skupinou Pro
gres Organ!sation. Hos·Cami 
festivalu bo la skupina New 
Blues Flves z Bratislavy, 
ktorá zožala obrovs ký ús
pech a dostala viacero po
n(ik na vystupovanie v Ce
chách. 

,MARIAN VANEK: Hudobné vynálezy storočia 

VIII. 

Ochranné 
puzdro 
na sláčik 

V poslednom čase nemälo galiby (najmä vo veľkých sliičikových telesách) naroblll 
sláčiky. Sláčik, ako všetci dobre vieme, je na jednom konci (na vrchole ) zahrotený. 
Tento hrot často spôsobuje vypichnutie oka vedľa sediacemu hráčov!. Slep!, alebo 
lepšie povedané, poloslepí huslisti sa stali postrachom symfonických orchestrov 
a tento problém spo,jený s rizikovosťou zamestnania sa už musel konečne riešiť. 
Priznám sa, nebola to l~ahká präca; bezsenné nocí, vyčerpanosť, zúfalstvo na jednej 
strane, bolo na druhej strane odmenené porozumenlm, s ktorým prijali hus listi môj 
nový hudobný vynález tzv. ochranné puzdro na sláčik. Ochranné puzdt·á na sláčiky 
sa okamžite ujali za .,veľkou mlákou", americkf huslist i tento pozoľuhodný vynález 
zobr ali ako hotovú v~c. pt·eto by nebolo od veci, ab,v som zoznämil i našich huslis tov 
s t ýmto vynálezom. Je veľmi jednoduchý. Zoberieš staršiu gumenú loptu, kúsok 
z ne.i odrežieš, nastokneš loptu na koniec . sláčika a ochranné puzdro na sláčik je 
hotové. Rôzne s farbenými loptami dostane me prekrásne fa rebné kombinácie a or
chester,' k;torý v priebehu vystúpenia mení tieto ochranné puzdrá ,' pridá k svoje ,i bt·a
vllrne j hre ešte nemálo .zanedbateľný vizuálny efekt. 

Hra s ochranným puzdrom na sl áčiky zabezpečuje bezpečnosť husllstovej hry. Hus 
lis ta sa už teraz môže sllstrediť len a len na hru a nemust sa opatrne obzerať po 
susedovi, či mu náhodou sláčikom nevypichne oko. S mojím vynálezom sa už také to 
nemilé veci, ktoré viseli ako Damoklov meč nad každým huslistom, nemôžu prihodi ť. 
(Na obr.: O - sláčik bez ochr anného puzdra, 01 - slá čik s ochrann9m puzdrom, e -
ochranné puzdro ). 

1. HURNIK: l Dotvorenie 
V Stúdiu sa rozsvietilo (}erven{! svet lo. 
"Kamera/" vykrlkol dirigent so stopkami 

v ruke. 
.,Ideme," odpovedal technik ampliónom 

z prlflmaccj kabtny. 
"synchr611 !;esť," zvolal dirigent a sti

sol stopky. 
Orchester začal. Nahrávala sa mofa llud

ba k filmu Svetlá v hmle. 
Na pldtne oproti dirigentovi S!l obtavlla 

tenská lzlava. Kamera sa k neJ približo
vala, až bolo vidief Iba obrovské oko. Ria
sy sa zachvievali a spod nich vytekala 
slza. Po dvadsiatich platlcll sekundác/7 
obraz zhasol. 

" Stop," povedal dir igent a v štúdiu sa 
rozsvietilo. • 

"Predstavovali ste st hudbu takto?« spý
tal som sa režtsl!ra. 

"Ano, teda . . . aby sme st ujasnili sltua 
clu," hovoril ret isl!r, "Améllia tu pre'tluc, 
rozlzodufúct prerod, v!lak áno , . . Istý tra 
gický zlom . . . e~te s!ce nevie, že Artúl 
zabil Huberta, al e maclwn lzmus Jef podve
domia.,. Hudba Dy mala vyjadriť zradu 

tet tela . . . a pritom radost z oneJ po
známky, na ktortl sa teraz rozpomtna, keď 
tel Artúr vtedy povedal, ~e nie te Fer 
nanctovou dcl!rou, teda akýst konflikt de 
ttnske/ prostoty a utaten~ho sadi zmu .• . 
predstavoval som st akdsl, aby som tak 
povedal, Stetlnavltl! dotyky na pfJdoryse 
tondlneho rozpadu, čosi ako CaJkovskdho 
klavtrny koncert, v§ak, teda určite .. • ako 
by som to povedal . . spazmattekl! zovre· 
tte .. . " 

"Rozumiem," povedal som a odoehol 
som do !ittídla . .,Pánt," povedal som Te or~ 
chestru, .. e~te raz, a sldčlky trochu sll
lle/šie." 

,,Kamera," zvolal dirigent. 
"ldeme," odpovedal technik. 
.,Syncftr6n sedem." Orchester začal a 

na pléltne sa pribll'tovalo oko. 
"Ano, dno," radoval sa vzrušene re

žisl!r, "to te ono. Teraz te to presne ono." 
. ,Ďalcu/em ." zavolal som mi krofónom clo 

~/údia. 
.,Pauza,· povedal dlrigelll a hráč/ Išli 

dohráuat do šat1u1 partie šachu. 

IJJun;:.c:taJL sme 
,,,:...,..,

1 ~a crás 

Rock' and roll 
a sluch 

I-iudobn!lwv pestujúc!ch rock' ana rol .. 
lovú hudbu n ich prívržencov, poplaš11a 
správn, podla ktorej ttíto forma hud
by môže mať za následok pennanentné 
zhoršovanie sluchu. Dr. David M. L!ps· 
comb z Tennesseesket unlv.erzlty v Knox
vl!le mikroskopickým snfmanfm zlst11, 
že po d lhšom počúvan! rock' and rol· 
!ovej hudby o intenzite 120 fónov sa 
bunky v slimáku ničia. Deje Stl to v te j 
časti vnú torného ucha, ktoré premleiía 
zvukové vlny nu ner vové impulzy. Po
kusy sa však nerobil! na luďoch , ale 
na morčatách. 

Doktora Lipscombn k tomuto pokusu 
podnietila skutočnosť, že sluch mno• 
hých študentov sn už natolko zhoršil, 
Ze zodpovedal sluchu norm!l.lneho 65· 
ročného človeka. Kedže jeden z jeho 
asistentov bol toho názoru, že to môže 
súvlslef s častým počúvan!m hlasne j 
hudby, nahr ali v l<noxvllle hudbu zo sé
rie platnf a v rovnakej Intenzite (asi 
120 fónov l ju reprodukoval! morčaťu. 
Na platniach namerali Intenzitu zvuku 
138 fónov, len dva fóny pod hranicou, 
za ktorou zvukové vlny už spôsobu 10 
boles ť . 
Morča muselo tri mes iace znášať 88 

pol llodln rock' a nd rollovej hudby, 
niekedy až štyr! hodiny denne, v urči· 
tých dňoch vôbec nie. Prvých 44 hodhl 
vnhnal! hudbu obidve ušl zvieraťa, po
tom mu ravé ucho upchali. Na konc! 
pokusne j doby bunky ušného slimáka 
odfotogrufovali: bunky ravého ucha boU 
no-rmálne, nie mnohé bunky pravého 
ucho sn zmenšil! a scvrkli. Zrejme sa 
niekedy po 44 hodinách dosiahol bod, 
!tedy bunky Intenzi tu zvuku 120 fónov 
už nezniesli a začal! degenerovať. 

V Knoxv!Jle sa u 3000 žiakov vyšet• 
ren!m zist!lo, že tch sluch sa progres!v· 
ne zhoršuje. Z 1000 dvanásťročných deU 
malo zhoršený sluch pHť percent, z 1000 
pätnásťročných sn tento podiel zv9!lll 
na 14 percent a z 1000 osemnásťroč· 
nýcll robil už presne 20 percent. 

SOstavné zhoršovanie sluchu u mia..: 
clých !udf dospelo do š tád ia, kedy mOže 
negatívne ovplyvniC ich pracovný výkon, 
poveda l dr. Ltpscomb. Preto treba začať 
robiť pl ánovité opatrenia, aby sa zdro· 
ie prillš ve!l{ého hlulnt odstrán!l l. 

Podľa zahranii!nej tlai!a: ·b· 

HUDOBNA MLADEZ organizácia, 
ktorá s l dala za úlohu združovať na :tá• 
klade dobrovoľnosti záujemcov o hudbu 
a sprostredkovať im hodnotné koncertné 
podu ja tia, je zatial na Slovensku naj
mladšou sestrou medzinárodnej ]eunes• 
sesmusica les, v.zn!knute ) za vojny v Bel· 
glcku a dnes známej v celom kultt1r
nom svete. o Hudobnej mládeži sme po· 
drobneJšie plsall v našom časopise ne· 
dávno. Dnes sa vraciame iba krátkou 
spomienkou na prvý koncert pod hla
vičkou HM, ktorý bol 24. júna t. r. v 
rámc! relác ie š túdio mladých. Na kon
certe vystúp!li .,Warchalovci" (mimo· 
chodom, v rámci jeunesses mus!cales 
hral! už vo Sva jč i arsku , Belgicku, '.ľa· 
l!ansku . . . - a všade s velkým llspe
chom l. Pre informá ciu treba povedať, že 
Hudobná mládež je zatial skutočne Iba 
v rozbehu. Oficiálne patri medzi pozo
rovatefov a nie členov jeunesses musi· 
cales, vypracovanie štatútu je v pr!
pravnom š tádiu a vera nejasnosti je prá· 
ve v dôsledku federnl!zácle. V Cech ách 
Hudobntí mládež pracuje velmt úspešne, 
hoci tiež nie je riadnym členom IM, 
Prvý bratislavský koncert núti skôt' ku 
skepticizmu - konal sa pred poloprá~d
nou sälou, pomerne nevýrazné plugá~ 
upozornili skutočne Iba "fajnšmekerov , 
že sa niečo uskutočni, pritom viac bolo 
zvýraznené, že tde o koncert Sttld!a 
mladých al<o o prvé z podujat! Hudob· 
neJ mládeže. Zainteresovan!. by mal! po· 
rozm9šlať o tlae!ovej besede s nov!nlí·r
m!, kde by objasnili myšl!enku celej ak· 
cie, rozdali už natlačené letáčiky, roz• 
šírili prihlášky a j formou Inzer cie v 
najčitanejšfch denníkoch. Zatial o Hu
dobnej ml{ldeži vi.a !ba n!ekolko zaln· 
teresovaných, tlač - pochopltelne -
mlč!. Vtieravo sa vnucuje myšltenka, č! 
s príchodom leta uezaspl 11 j akcia, ktol'á 
chcela "robiť" a propagovof hudbu cel
kom novým a kvalitným spôsobom. lste
:le - h lavná pr!ležitosť bude začiatkom 
jesene, kedy začne koncertná sezóna a 
š lw ly sa zaplnia mladými. Dovtedy t•re· 
ba seriózne pprozmýšrať nielen nad or· 
gnntznčnými vecami, dr ama turgiou, me
dzinárodnými stykmi, š tatútom - ale 
i nad propag·áciou v tlači, ktorá predsa 
len môže spraviť kus užltočn.e j práce. 

.-uy ..... 



!'red niekoľkými mesiacmi uviedlo Slovenské náro(lné d.lvadlo operu mladého 
.!ilovenského skla(lateľa .JURAJA BENEŠA - Cisá rove nové šaty . Opera vyvo lala 
nadšenie a jej au tor sa s tal zo diía na deii uznáva ným operným skladatel'om. 
Aj to bol jeden z dôvodov, prečo tohto vyn ikajúceho debutanta pr edstavuje
me - · VO VO,fiJOm ·rozprávaní - našej hudobnej verejnosti. 

D etstvo 

Trnava. Niekoľko ulíc, ohromne veľa kos
tolov, celkom obyčajná skutočnosť, bez 
problémov, bez konfliktov, bez nadšenia. 
Hudobná škola. Najprv husle, hádam pre
to, že otec bol huslista, po krá tkom čase, 
pt•avdepodobne preto, že husle boli ná
s trojom "príliš kr·ehkým a žensky ne 
vypočítate ľným" a moje ruky také bez
radné, klavlr, s ktorým nie sú žiadne 
problémy a "ruky ·sa v ňom ukryj ú ako 
v lese". Zdá sa mi, že dôležitejšie ako 
hudobná škola boli večery, počas ktorých 
sme s otcom prehrali všetky husľové 
koncerty, ktoré nám prišli pod r uky a 
nespočetné množstvo soná t a iných drob
ných skladieb. 

Školské roky 

Prstové cvič enia, sonatíny, prs tové cvi
čenia, sonatíny atď. . . . Chopin, hranica 
a vzor, Debussy - zjavenie. Na kon
zer vatórium som pr išiel ako hudobne po
logramotný klavirista (vo valčíku podľa 
Chopina, m i Schneider -Trnavsk,ý, ku kto
r ému som sa s tým opovážil prlsť, našiel 
dominantný l<vin takor d k h-mol: fi s-hes
~ls). Veľmi som sa č udoval, keď ma pri
jali. Až tu sa to vlastne začalo - s pria
teľmi Sixtom a Konečným, ktorí toho 
vedeli ove ľa viac ako ja, sme začali ro
biť malé súkromné objavy . . Janáček, Pro
kofjev, Suchoňova Krútňava, krá tko š os 
takovič, potom Stravinskij, Hindemith. 
Dušan Martinček, ktorý bol ako absolvent 
autoritou, ma pasoval na modernístu (čo 
m i veľmi licho tilo ) a nepriamo ma pri
t iahol k viede nskej š kole. Priatelia mi, 
ako oficiálne vedenému klavil'is tovi, akosi 
t rpe li, že s tále čosi píšem. 

Podarilo sa mi napísať klavír nu soná tu 
a prihlási l som sa na VŠMU. Opäť som 
s a čudoval , lebo ma prija li. Myslím, že 
som s a nikdy neusiloval s tať skladateľom, 
proste to pr išlo, i moje prijatie na vy
sokú školu k profesorovi Cikkerovi. 

Na prahu umenia 

Opera 
na 
rázcestí? 

Súčasnä opera a komplex· 
menejcennosti? 

Opera trp! komplexom menejcennost i. 
pot re buje ve ľa doháňať. Člm vše tkým 
prešlo od konca minulého storočia č ino 
herné divadlo - od Ibsena, cez sur real is
tov, dadaistov, absurdné divadlo až po 
happening. Opera toto všetko neprekona
la. Je to ťažk á mašina s veľkou zotrva č
nosťou a keď sa raz pohne, nemožno ju 
zastaviť. Ant iopery s a píšu dvadsať ro
kov potom, čo vzniklo ant idivadlo, anti
román. 

Prečo práve Cisárove nové šaty? 

Neviem. Dostávam často túto otázku. 
Tvt·dia mi, že som nesmierne angažova
ný, obhajujem pravdu, ľudskosť, som do
konca politický au tor atď.... atď . ... 
Nerozumiem im. Pri písaní opery som 
mal iba jeden pocit: bavilo ma robiť 
to, čo robím, bavi lo ma vymýšľať si túto 
or eru To ovšem neznamená, že dielo ne
môže eX' post pôsobiť anQažovane, poli
ti cky, ako len chcete. že v ňom ľudia 

Näme t v opere 

K Cisárovým novým šat ám som sa do
stal náhodou. In tuitívne som priš iel na 
Lo, že pre operu (hádam pre d ivadlo vô
bec) je na j lepši zná my námet. Starí maj 
stri robili s tokrát te n istý mýtus, ma
ľovali stokrát tú istú madonu. Je LO 
otázka ko nvencii. Obdivuje m konve ncio 
nalizovanos ť j aponského d ivadla, kde me
dzi d ivákmi a jav iskom vládne dohovor 
skoro na úrov ni písma hluchonemých. 
Takéto s il né konvencie umožňujú vyjadriť 
sa tými na;l.i emnejšimi prostriedkami. 
Dajme tomu sto lovanie. Ak vládnu prís
ne pravid lá pre uloženie tan ierov, prí
boru, pohárov a tď., naj menšia zmena 
v polohe vidličky je gest om, na k toré by 
barba r musel hod iť stol ičku o zem. V ta
komto divadle s a divák nepýta. ako to 
dopadne, ale ako autor, režisér, herec, 
preukáže dnes svoje majstrovstvo - t e
da rýdzo ľajnšmekerský vzťah. Tým sa 
očistí aj slovo, ktoré už nemusi infor
movať, ale možno ho použiť voľne, ako 
fone tický prvok, alebo inak. Autor môže 
hneď od začiatku hrať svoju htu1 ne
musí podáva ť informácie o tom, čo bolo 
p l' e d (zdvihnutlm opony) . 

Skladateľ a režisér 

Režisér je autor Inscenácie - teda spo
luaut or. Cisárove nové šat y mohli byt 
realizované v niekoľkých verziách. Po
s tava míma (napriklad) je ve ľká aleato
rika - v partitúre je iba poznámka: mírn 
- šašo. Záver opery. Ja som mal t akúto 
preds tavu: nahý cisár, ženin smiech, na 
cis árovu otázku: "ňafi? " (kto to bol), 
krajč!ri ukazujú na f igurlnu, k torú dáva 
cisár popraviť. Na konci mal byť dvoj
pochod (tu bola prvoradá hudobná pred
stava) , nahý cisá r kýva davu a krajčll:i 
vynášajú figurlnu s císárovými šatami. 
J e vecou r ežiséra, aby si z možnost i, kto
ré par t itúra poskytuj e vybral jemu naj• 
vyhovujúce jš iu. Režisér Gyermek vymys
lel premenu šaša na lokaj a, nechal po
praviť :Zenu a vzkriesil ju š ašovým zvon
čekom. 

Ako robiť operu? 

Po prvý raz sa predo mnou začalo ry
sovať čosi ako údel, skladateľský údel a 
ja som :!a rozpačito učil považovať ;o,a 
profesionála : aby som preš iel, musel som 
napísať urči té minimum skladieb, za urči 
t ý vymedzený čas. Napriek tomu, že člo
vek sa ku všetkému musi p ret lcť s úm, 
nepovažujem štúdium kompozíeie ibu za 
for malit u. Učite ľ a učenie s ú ľudské 
vzťahy a stavy, ktoré treba skúsiť. 

Ci.~árove nou<} · .~at u naj l! čii:š ée prekuapeTZie tt plynulej .opernej se zón y v Slouenskom 
národ n om di uo<l/ r> ( II Miichrt - Mim, l. Rapničnoá ž ena) . Snímka: A. šmotl ák 

V inšt itúcii ako je SND sú dirigenti, 
režiséri, výtvar n!ci, speváci atď., atď .... 
predovšetkým z am e s t n a n c a m i. Nie 
je Ich ve ľa, a preto je aj malá mož-: 
nos ť, aby s i režisér, alebo dirigent, alebo 
ktokoľvek iný mohol vybrať spolupra 
covníkov, k tor! mu po každe j stränke vy
hovujú. V podst ate pr acuje (n ie spolu
pracu je ) každý s každým a var iácií je 
málo. Ťažko môže vzn iknúť nejaká s ku
pi na so spoločnou myšlienkou, v takom to 
d ivadle pravdepodobne vôbec nemôže 
vzn ik núť život aschopná koncepc ia, .. neho
vor iac o štýle . . . fabrika, ktorá vyrába 
tovar pre všetkých ... ' nEi-úprosná 1Jr l'i
vádzka s j e j fa lošnou demokr aciou, kde 
umelecký výsledok je v hierarchii hodnôt 
na poslednom mies te ... . Sk ladateľ a spoločnosť 

Myslím, že väčšina začina;júcich auto
rov mus í maC pocit človektl, kto r,ý na
skakuje do preplne nej idúcej električky . 
Najsmiešnejšie je, :le ka:ldý s a o to po
kúša, hoci ísť peši je omnoho pohodlnej
š ie, zdravšie - a t·,ýchle;jš ie. Pr eto by 
pe nzia mala byť hneď po m'aturite, keď 
má č lovek ešte nápady a inic iatlvu. Dú
fam, že ne,budem upodozri evaný z leni
vosti - ja sám roblm korepetítora v d i
vadle, som ženatý, máme dieťa a bývame 
v jednej izbe. Komponovanie je pre mňa 
nočné partizánčenie. 
Veď hej, nerobme s i lúzie. Všade na 

svete ži,iú s kladat elia z filmovej a tele 
víznej hudby, pr!padne z redaktorovania, 
alebo vyučov ani a. Ale n ie toto .ie dôle
žité. 

Pre naše pomery považujem za dôle
žitý fakt , že slovenský umelec od ne
pamäti robil všetko možné, t eda vycho
vával, šír il osvetu, polit icky prebúdzal, 
národnostne uvedomoval , kra jš iu budúc 
nosť rysova l a k výšinám nároc} s voj po
zdvihoval, a to v:Zdy v s úvislost iach pri 
najmenej kozmických s prihliadnutím na 
fllozof ické aspe kty zmyslu naše j ·exis te n
cie a svoje j spasiteľskej morálky. V te jto 
suplentske;j funkcii je s love ns ký umelec 
(predovšetkým literúrny) dodnes a naš a 
kultúrna verejnosť sa vždy ve ľmi nahne
v6, ak niekto pr ehlási, že mu ide len a 
len o umenie (li teratúr u ). 

Myšlienky o opere 

Co j e ope t· a '! Hádam to, čo písali páni 
Mozart, Ross !ni, Verdi, Wagner, Puccini, 
Strauss a in! a vymysleli to ne j ak! páni 
vo ·Florenc ii na konci XVI. storoč i a. Dob
r e, lenže možno pripust it, že opera je 
divadlo - a to je veľmi stará vec. Stre
doveké divad lo obsahovalo veľké množ
stvo prvkov: tanec, hudba, spev a mie· 
ša! ich všetky dohromady - teda to 
Isté. čo robí opera. Mies to de jln divad la 
s a väčši nou p!šu dej iny dramatickej li
teratúry. Len tak sa mohol dodnes 
v učebn iciach zachovať hl ud o ,.vynájde · 
nl" opery fo' lorentskou Came t'atou, na · 
miesto toho, aby sa oper a ce lkom pl'iro · 
dzene z ačl e nila do hlavného pt·úuu div ~ 
delne j his tórie. Hudba, spe v, tanec, 
pan.tomima - všetko bolo v d ivadle skôr 
ako s lovo Slovom sa opera problema
t lzuje, vznika jú pochybnosti o žánri. 
existenčné IJOChybnos ti. Pre mňa sú Ba· 
chove paš ie, k toré nadväzujú na s tredo
vek, úžasným divadlom, o vd a s l< utočnej · 
š ím Ako divadlo Händ!ovo. 

Pt·amene krízy 

Krh:a opery súvis í s krlzou opem e,i P\fl " 
xe, so sociálny mi väzbami me dzi publi
kom a d ivadlom, s divadelným priesto
rom, ktorý je v podstate barokový (so 
svojimi oddele nými lo/a rn i. kam si ľu di a 
prichádzajú zjesť SVOJU hus a ob ľúbenéi1o 

kastráta ), s kuk~tkovým jav iskom a jeho 
oponou a portálom. Nedávno som si na 
predst avení Predanej · nevesty (sedel som 
v pos lednom rade ) s hrôzou uvedomil. 
že to nie je divadlo, a le kino. 

Na d ruhe j s t rane konjunkt úra vokál
neho pr ejavu - musica!, pop-song , šan
són ved ľa jazzu - vše tko m~smierne per 
spekt ívne pre operu (alebo, tik chce te, 
hudobné divadlo), svedčí o urči tej ma
sovej potrebe, k to rú by bolo treba bliž
š ie preskúma ť, s ktorou musi (mal by) 
d ivadelný riad i teľ i au to r počítať .. . Spev 
má v sebe niečo čo Adr ian Leverklihn 
v Doktorovi Faus toví nazýva "kravským 
teplom" . . . Opera by sa mala okrem níi
vratu k pôvodnômu divad lu, vrá til: (na
vraca ť) a j k pôvodnej vokálnost i. 

Publikum a opera 

'I'ažko hovo riť o publ iku keď ho nie t a 
zúrovcň mu to ani nemožno vy číta ť. Nic 
je možné aby publikum ignorovalo päť, 
alebo viac rokov ne j aké d ivadlo len tak, 
z trucu, alebo hlúposti. Dokonca a ni svo
jich s nobov opera nemá ( a niele n ope
t~a ). 

čo j e prvoradé - hudba, alebo 
divadlo? 

Jednoznačná odpoveď je vždy neúplnú. 
Klamal by som, keby tvrd il, že som sa 
cltil pri komponovaní Cisá rových nových 
š iat viac hudobn(kom, ako di v!lde lníkom. 
ale bo naopak. Rozmýš ľal som skôr dr a
maturgicky. črta la s a mi u t•čltá fol'm o 
v s trieda ni hovot·ené ho a spieva ného. Tým 
odpadol problém čo .ie prvo tné. Akonáhle 
bola na scéne žena, bolo prvotné s lovo. 
pri ostatných to bolo spievanie. Ale p.rob
lém vzťahu hudby a akcie budem mať -
" bude ho mac každý. kto bude chcie!' 
komponovať operu. Táto rovnováha sa 
podarila h~dam iba Mozart ovi. Už Verd iho 
hudba by neobstála na konCe rtnom pó
diu. Mozart .ie ľov n ako geniálny - v 
oper~ l sláč i kovom kvartete. A pri - tom, 
aké j e to d ivadlo! 

. ' 
ncmozu míjsť svoje s labostí, hriechy, 
smiešnosť i silu i t ragédiu doby .. . .Te 
skutočne ťažké vysvetliť vše tky ti e po
chody, ktoré sa odohrávajú pri vzniku 
diela . . . Text :Zeny, zdá sa, pôsobi hlboko 
angažovane - vyšiel však z ce lkom ine j 
myšlienky. Bola to hmlistá s_cé nická pred
stava: na prázdnu scénu príde žena a 
začne hovoriť. Zača l som plsať text, s pon
tán ne. na spôsob automatického písania 
surrealis tov. Až neskôr som pr iš iel' na 
to, že tex t má s voju logiku a zotrva č 

nos ť a doda točne som ho kÓrígoval. Ako 
vt>l'š k tomuto s l o v u &om pot reboval 
n e s l o v o Tak vzniklo cisárovo "Ňa 
fi" .. . 

Moj ím snom ;je s kupina (herci, diri
gen t, režisér, výtvarník atd'.), kto rá by 
mala spoločnú preds tavu o divadle, sku
pina, k tore:i by autor dodul iba akýsi po
lo tovar, nad ktorým by 5a vymýšľa lo, 
kt orý by sa v prie behu skúšok stále me
ni l. pri spôsoboval okolnos t iam a osobnos
t iam z účastnených, ktorý by bol defini
tívny až na predstave ní, alebo na piatej 
repríze, s kup ina, v ktore j by boli všetci 
autormi svojho d ivadla . .. a tď . . . . atd' .... 
Pravdepodobne nevznikne - je prive ľa 
l'ahosta jnos t i, ku všetkému. Prosím vás, 
koho dnes zau jíma hudba, olebo d ivad
lo . . . Zaznamenala: Naďa Hrčková 

Stereo .pre labužníkov 
Nie je to tak dl!vno, čo sa u cliskof!lov, ťonoamatérov, nadšených lovcov zvuku 

l obyčajných konzumentov objavila nová choroba - s tereománia. Pýtate sa, kto j e ;je j 
pôvodcom? No predsa s te reofónia, ktorá h lavne v hudbe zaz namenala ve ľké ús pechy. 
Stereoefekt umocní dojem poslucháča, vyn iknú jednotllvé näst roje a celkový zvuk 
jP- maximálne bezprostredný. O úspechoch a problémoch čs l. stereonah r ávok hovori 
hudobný režisér čsl. rozhlasu Leoš Komát•ek, ktorý sa zúč~ stnil ll. medz inli rodného 
fes livalu zvuku v Pa léé de Orsai vo Francúzsku. 

j. Pán režisér, mohli by ste sa aspoií nlelwľkými slovami zmieniť o tom, ako 
obstáli naše ste reonahrávky v tvrdej zahraničnej konkurencll'! 

Ces kos lovens ko bolo zastúpené celoštá tnym výberom stereonahrávok, kto rý som sa 
s nažil urobi ť čo najprecizne j šie. Základ t voril i nahrávky vyrobené v Brne, Prahe 
a Bratis lave. Bralis lava bola zastúpená nahrávkami sláčikového or chest ra Vieroslava 
Matušíka, džezovým s úborom Laca Décziho Ce lula, operou Ota Fe re nczyho Ne.všedná 
humoreska a s kl adbou J ozefa Ma lovca Punkt um Alfa. Na fc~stival e s me mali dve pred
vádzan ia. J edno na treťom progr ame francúzskeho rozhlasu tzv. Mus ic l"rance a jedno 
pre zúčastnené de le9ácie v predv<idzacej hale. Po každom predvede ní bola diskusia, 
ktorá zname nala určité hodno tenie. Po tom našom bola ve ľmi živá a vyzne lo z nej, 
že najviac hodnotená bola nahrávka skladby Tomáša Seídmana Hojčivé sny v podaní 
orc hestra Vieros lava Matušíka. 

j. Zaiste je to veľký úspech, hlavne ke(f vezmeme do úvahy technické podmienky. 
Máme l v tomto nejakú nádej na zlepšenie? 

Na st"~reonahrávky máme za ti aľ iba jedno š túd io, a le poč ítHme , že od budúceho roku 
bude me mať ďalšie . Zá roveň by t o znamena ln, že 70 % ta nečnej hudby bude robených 
na s tereo. 

j. Buďme však realis ti. Aký pomer s tereonnhrávok j e v súčasnos ti '! 
Teraz robíme viac s te reonahrávok z oblast i ta nečne j hudby, pretože také sú pozla

duvky. Druhým dôvodom je malé š túdio, kto ré na nahrávky symfonicke j hudby ne
s tačí. l nap r iek tomu pr ipravuje me stereonahnivku opet'y Krútňava. čo sa t ýka beata
vej hudby, percento st erconahrávok ;je zati a ľ mizivé. Prvú LP p latňu - stereo bude 
mal~ skupina Pr údy, kto rú plánu;jeme na august. 

j. Aké dojmy s te si don ies li z Paríža ? 
Pt·edov.šet kým j e to veľa skúsenost í a osobných kontaktov, k toré budú is te vet'mi 

Pt'ospešné obidvom st ra nám. Na záver mi zostáva už len dodať, že bude záležať na 
tPc hnickom riad i te ľs tve rozhlasu. ako skoro vybaví cľalšie s tereo ľO.Jlické š túd io. 

Stereo je teda na dobrej ceste, labužníci s i pridu na svoje. Cs !. rozhlas dokáže 
ud ržova ť krok so s vetovým vývinom. Zos táva iba d ržať palce, aby sa všet ky pred 
savzatia - clo pís menka splnili. Ľubo Zeman 
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Skolsl<é 
·súbory 

v aktivite 
Dru!Jý polrok šic r . l91l8/69 

bol voči školským sp eváckym 
z borom a tanečným s lwpinft m 
a ~úborom veľmi stedr9, po
skytova l možnosti verejného 
vysl(! peniu , otvoril cestu účastí 
na počétnych ťes li valoch a sú
ťažiach našim naj!l"pšim det
ským a m lúcležn lcl{ym s úbor om. 

Ncqlepší tanečníci ZDŠ ma li 
možnost' 16. marcu zúčastniť sa 
na Súťaži ch~tskýcll d r užs tiev v 
spoločenskom tanci v Spišskej 
Nove J Vsi, zúpoli ť v tancoch 
c llil- r: :h a, ji ve, polke a l:ardáši, 
Sl>evá ci zase zápolili v diíoch 
23.-~ 25. m á ja na Festivale spe
váckych zborov Zá padus loven
skP.ho kraj a v Trenč ianskycll 
Te•Jii r.iaeh, 19.- 21. júna na Cc
ln~lnvensl<om festivale de tských 
z borov ·v Žiline a v dňoch 20. 
ai 22. júna sa zúčastnili v Pre- . 
šu ve !la Slovens kom festiva le 
ďetsk ý ch folklúr nyc.h skupin. 
S 1wvúc ke a til!Hli;né s\(upiny 
mujú v rámc i Slovenska d.ost 
možn ostí vystupovať, prejaviť 
sn a doter a jšie slávnos[\ a fes
tl valy potvrdili aktivitu súbo
r o'v, ba aj Qovú or ierÍtác.iu v 
práci .s p eváckyc h zborov, .kt.oré 
sa v ~úf.asnosti zameriavajú na 
zvl i:idnutie z borov vlastenec
kých, ludových, národných a 
ich sna ha je poznačená hlada č
st v om, objavnosťou a · pr opagä
ciou už s koro . zabudnutýc h 
v lasteneckých zborov. 

Pokúsme sa as poň v krií t kos
ti vy:;tilmúť a tm osféru , priebe h 
1:1 'úrovm1 Celoslovenského fes
tivalu zborového spevu, l{torý 
v Roku s lovens l(e j hUd by pod 
nC1zvom Mládež sp ie va zor ga n i
zo va l Osvetový ús tav v l:lratis
lHVéJ, ONV, Ms NV, Dom odborov 
v Ži line v d i'loch 19.- 21. júna 
vo Vei'Jw j · sále Dom u odborov 
v Ži linH za tli: as t i týc hto cle t 
s l\ ýC il zboro v Spevácky .t. bor 
ž iakov l.- 3. ro ~. pri ZDŠ v 
Húli, okres Nové Zámk y, ktot·ý 
wdie s. u č i l flľka Marta La h ová 
<1 zdru~u jú sa v ľíom 7.iaci l. 
roc. v počte ose m, 2. roč. -
trilľás ť.,' 3. rcič . - d vadsaťštyr i. 
Vedúca s úboru za čala pracovať 
so' žialmit pred tromi :rokn1J , a 
Zbor už zlskal po krútkom · ča
sovom období (lsp~;c lly ; BI·atis
lavský detský zbor pri Mest
skom ctome kul!Ctry a osve ty, 
kt orý -bol Zilložnný v r ok u 1962 
z vybr a ných ž iakov bratislav
sl{í•cll š kô.! 3.-ll. roč. Zbor vie
do l dirigent prof.. Jií n Sh•elec, 
u melr.Ckým ved úcim je prof. dr~ 
J. Haluzick ý n cl irige n tkou Ele
na ša rayová-Kováčová, Dopo
siaľ vystupoval v NDR, MĽJ{, · 
zísl1a l Zlatý ve niec mes ta Bra
tis lavy; Detský spevácky zbor 
Pla m e ii pri ZDŠ na Vazovov e j 
ul ici v Bratis la ve, ]{torý pracu
je ocl roku 1960, pozos tá va ·zo 
ž iakov 5. - 8. r oč. a .doteraz 
abs olvova l 264 vys túpení, ú čin

lw val s o SF a pra videlne účin
k llj e v ope r e SND. Zbor vedi.e 
Jozef Klocháň, v r okoch 1960 
až 1965 učite ľ ZDŠ n a Vazovo
vej u lici , teraz vedúc i kabinetu 
I-IV na Kr a jslmm pedagogickom 
ú s ta ve v Br n tis!ave , uč ite ľskej 
·ve r e jn os ti známy z rozhlaso
vý c h hu dobnýc h relácií p r e 
ško ly; Bolerázsky detsk ý zbor, 
zná my z vys túpenia na os la.
vá cll 100. výročia založenia Ma
t ice slovenske j v Martin e, 15. 
výro čia PO v Prahe, drž ite r cie n 
z ce loštátnych vys túpe ní a 15-
ro čný jubila nt. Jeho. vedúc im 
j.e d irigent Ladislav Weisser. 

De tské mu zborové mu s pevu 
boli vyhrad ené t ri s kor o dvoj
!Jodinové Jwn certy. Súbor ZDŠ 
v !·Jú li pôsob ivo 11 precízne 
predViedol Detské 11ry š t. Né 
. metha- Samoríns lw ho, Detské 
hry ]. Zimmera. Spev s pohybo
vý m · s tvár nením a vyjadre ním 
v ni tlsot cl o progr a mu kus det
ské ho čara, hravosti a nazdá 
vame sa , že hy toto vystúpeni(! 
ve ci elo· prip ú l é:! ť é:! j deti z mé:l-
1 Pľských ~k ôl. Bolo obd ivuh() d
n é, :t.e Ziaci 1.- 3. roční!{a 

zvládli dyn a miku zborov,. do
k ázn li :t ilspieyať dvojhlasne 
p ie sn e , sp iévoť v tempe so 
s pri8vocl om k lavíra, presn.e na 
s ~up o vat po s ó lovom prejave. 
Mnoho podnetov pn] vl astnú 
prá cu by mohol z ich · vystúp e 
nia ľ:er,pa ť neje de n , z a čínajúci 
d irig ent spevác keho zboru n;1 
ZD Š . Po pr vý ch intonačn9c-h ka-
7Dc'!i a zn l>olfsa nia c h [Chyba 
ve lil{á l sa vce lku vystúpe nie 
vydarilo a obecens tÝu sa páčil 
v je h o podani z!Jo.r O. Feren~ 

·'. 

· czyho .;č " zo ·s pievapef a l?ece- . 
d.y n u slová ]. Smrel111_ . 

Bratislavský detsk ý zbor pri 
MDKO vystúpil ~ u ce leným r e- . 
pertoárom, v k tor om predvie do l 
skl nd by ľah ši e i vysoko nároč
né. Pr á ve n imi dol{ázal svo ju 
vyspel osť. V prednese prvých 
zbo r ov bolo bad ať vyče,rpanosľ a 
!ndispozíciu. P.r íč i. nu treba prav
depodobne h lacla ľ v pr e llsl1á(lza -

' júr ic ll vystú peniach a je mo~.
né, že tri koncerty po sebe bo
li zaťažením, p ri čom t r eba zdô
razn i 1', že spev<íci sa snaž ili vy
hov i eť d irigentskému gestu 
h lavne pr ! ff. Vyčm·panos·ť bo~ 
la z javná v 4 z boroch A. Moy
zesa: Niže ve ľkej lúky. Rušivo 
pôsobi lo udávan ie po čia točných 
tón ov pr ed každým zbor om , čo 
rozbijaJo celok. Zla t ým klin 
com vystúpenia bolo predv ecle~ 
ni e zbor ov' H. Domanské ho, v 
Jnor ých zbor sa p r ezentoval 
ako vyspll lý, hr a vo zdo lá vajú c! 
disonancie, náročné lntonačné, 
ry tmické a d ynamické pasáže. 
Aj .obecenstvu sa páčili zbor y 
Pla kal a r opuc iHl , Pýta li! sa 
kvap ka . Dielo Doman s kého a 
Dibáka i ~ s k úšo ll ným kllmeňom 
vys pe lost i s úbor ov. Prá ca f. 
Strelca , ]. Hal uz ického a E. Sa
r ayovej-Kovúove j · dopomohla ' 
sú boru zvládn u ť a j t ieto n á - · 
ročné kl adby, aala ·súboru svo
ju pečať a položi la zá klad.y p r e 
z vládnutie ešte n ároCnejšfch 
zbor ov. 
Plameň pod V\lden ím ]. Klo• 

cháiía clolwmentoval svoje .sp.e· 
vác ke kval i ty a zbeh losť už v 
prvom zbore L. Bur lasa - Ka · 
purka šašom a y él'a lšlch zbo
roch zo zbi.er k;y Padá lís tie 
zlaté br ilantným , v.ycibreným 
predvedením, na jviac treba vy7 
zclvihnúť kultivovaný tón, zro
zum i teľnosť a s právn u výslov
nos ť. 

Bolerázsky cl é tSký zbor sa 
predstav il na festiva le sk ladba
mi súčasných sk!adate.lov - · 
Burlasa, Suchoňa, M!lwlu, ·ze- · 
manovské ho, vyváže nos l hlasov 
sa pre jnvila hlavne v Uspávan
ke, na nové ces ty aktivizá citl 
spevn ého prejavu poukázalo 
pr odveclen iH zboru s postupným 
vyk lepávnnlm a vytlieskavanlm 
ry tmu rll a ľ\ou, či noha mi. Pre 
plynulosf prfJclvede nia by Sét 
žiad al o, Hby tón nH kl av íri u
dával n ie kto iný, nie d irigent , 

' 1norý ·odchádzaním od zbo ru · 
ku klav íru ruš í pozornosť d utí 

·,a rozpty ľu je aj pozor·nosť divá 
ka. · 

V prog ran1e festiva lu s pevác
ke zbory uviedli cliela popr(Jd 
ných sú časnýc h slovensk ých 
autorov. Najpočetne j šie lJo l v 
rep(~r toári zastúpený Ladislav 
Burlás, k tor ý v tvorbe pre d et i 
š týlovo a .inšpiračne nadviazill 
na ľudovú hudbu, zastúpený bol 
a j O. Fer en czy, A. Moyzes, Zd. 
Miku ln, E. Suchoň, D. Knrdo~ 
š t. Németh-šamorlnsky, H. Do- .. 
mans ký, l. Dibák, O. Zemanov- . 
ský, J. Zim mer, V, Bokes, V. 
Ga jdoš. 

V úvode koncertu ~ystúp i l 
Zi lins ký rntešaný zbor pod ve 
dením A. Kal.l aya s vlast enec
kou plesňou Kolo Tatier čier
ňava a v závere lwncertu spo
jen é detské z bory zaspievali 
sk ladbu Eu gena Suchoňa Aká 
si mi krásna, ktorú dirigova l · 
dr. š tefan Klimo. 

Negatfvoe stránky festiva lu? 
Predovše tkým ma lá ú ijasť uči
teľov-dirigentov a malá propa
gácia v ijasopis och, r ozhlase, 
tele vízii. Pre budúcnosť by sa 
žiada lo zamer.ať propagáciu aj 
do 11 čiteľských r adov pros tred
níctvom Učiteľských novín, a by 
učUelia~dirige.nti a vedúci sú~· 
borov maľi mo~nosť porovnávať 
dosia h n uté výsle dky s úrovňou 
prác n a jlepš ieh súbor.ov, k toré 
sl už niekoľko r okov držia vy
spký št imdard, 

Celoslovensk ý festi val doku
m entoval, že úroveň sJoven • 
skýc h detských zbor ov je vy
s ok á a súčasná s lovenská hu
dobná tvorba našla v ·r e perto
á r i de tsk ýc h a m lá dežníckych 
súborov svoje t rv!!lé m iesto. 

Kultúrna 

púf 

l b Boháčik 

Dila 17. júna t, r. sa vriilil 
Spevácky zbor Slqv.enskej fil 
harm ónie z lO~dňového zája zdu 
po s lovensk ých m es tií c h. Bo l 
to zá jazd náročný sv() jou kon 
cepc!O'tl i programom. 

Prvé mesto, ktoré hosú lo 

br attsiavských umelcov, . bola 
· Žil-ina. Velrili sympatick y ,do-. 
. k~ zali ·.uspmia d atelia , v žl!in" 

sk om Dome odborov v ytv.or·iť 

domáce H pl· !jelľl né prostred ie, 
umocňované vliusnou modernou 
a r c h ite k tonikou bud ovy. Plná 
k oncer tná sála preZl'ád za la 
velký zúujem žilins l,ého publi
ku . Účinkoval orches te r a zbor 
S lovenskB j fi lha r n\ón ie, cl iri go
va l d r . . Ľlidbvít Rajter. V pr
vel polov ir ' žil'i ns l, éhr:J kon-
cer tu zazn e l11 Mozartova 
Symfónia D-du r Haľľnerova, 

v d ruhe j, .polovici Beethoveno
va IX. s ym fó n.ia [sólisti : A. 
Martvoňov<\ - sopr án, Ľ. 13a
rlcová - a lt, O. Spisár - t~;

nor , A. Ma !achovsl19 - bas. 
Za pozorn osť stojí, že polovicu 
p oslucJiáť:o v tvor ili mladí ru
dia . 

Na prvom košickom koncerte 
s pievH l mužský zbor v Stravin
s ké h o scénickom oratóriu Oidi 
pus Rex pre sóla , zbor a or 
chester pod veclenltn d irig en-
ta Lad islava Slováka. 'Toto m o
n u mentáln e : dielo" inšp ir ované 
Sofokl ovou t r Agédi ou ·o hr,din~ • 
skom kráľovi starého Grécka, 
ktorý bez mocne ziíJJas1 s osu
d olp, n ašlo odozvu i · porozu me-
n ie medz:i koš ickým obecen
stvóni . 

Chl'álllový koncert v Spíš• 
skej Nove j Vsi bol <ľal~ín1 člán· 
kom sér ir-: koncerto.v. Poskytol 
poslucháčom krás ny umelecký 
záž itok, je Jen Škoda, že bol 
usporiadate!sky s labšie zvlád
nutý. Of;in k oval ziJor 'S love n
s kej fil harmónie pod ve.dentm 
dirige nta ]. M. Dob·rod inského. 
V Jcl1 podaní zazneli d ie la sta
rých majstrov Z. Zarew•J!iusa: 

. Ma gn i f·icat , Lodovico clA Vi tto
r iu: o vos omnes, Pa lestr inovo 
Kyrle z Missa, Papne M~j rc:eHi, 
Dvoi'ákovo · Virg o virgtnum z 
oratória · StaiJa.t mater a finále 
z ·oratória Sviít1'1 . Ľudmil-a pr e 
sóla, zbor a organ. V interpre
tác ii známeho košického or- · 
gan istu jlína Sol<ala zazn é li 
d ie la Georga Muffa ta . lána Kr- · 
titela Kuchái'a. ]. S. Bacha a 
[-'elixa Me nrl e b sohna- Bar th o lrl y
ho. 

. ·~-.... _.-...,, "h',t ' --. ~._AJ:' "'*' _,..,.,..L."l• " - ~,... ,. .., J, 

Po cf.alšom košickom kon cel'-
te, na ktorom spieval Zbor SF 
Ha yd novu Nelsonovu omšu pr e 
z!Joľ .a \H'ci Jesler po~l ve l:len ínJ 
dir igent11 dr. Ľudovíta Rajtera, 
bol cľaJší chr á mový koncert v 
Hmne nnorn . Bol precizl1Jl pri
praveny, čo sa prejav ilo v pr
VOlT' rade na veľkom zií ujme a 
hohatej úťasti obecenstva. Vlád
lo tu ovzd ušie pÓt·ozu men!a 11 

vcľaky za lnter[}retfici u pre 
lniísnyc ll diel m in ulost!. 

Na progra·m pos ledného lw 
šic k é ho koncer tu spieval Zbor 
SF cl ve suity z Ravelov ho scé
nic l{ého ·ba letu Daphnis a Ch loe, 
svpjrázn eho a interesantnéhd 
diela !mpresion is tic'kého ' obd o-' 
bia, poctené hojnou úča s ťou k q
š ic kéh o obecenstva. Zbor a or 
ch ester SE' dirigoval ·Ladislav 
Slová!{. 

Záve r zájazd u tvorili tri a 
capella kon certy, náročné , u ž 
s vo.j!m r ozsa h om. Všetky diri
goval ). M. Dobrodinský. Pro
g r a m bol r ozdelený n a tri čas
ti podľa obsahu diel. V ružom
berskom Kultúrnom dome 
spontánne obecenstvo vytvori
lo úzky kontakt s účinkujúci

ml a cloklizalo vyvolať v ume l
coch snahu o čo n<tjlepš! vý
kon. Po skončení p·rogramu si 
pos lu Cháči · d lhotrva júci m po
tleslwm vyžiadali prídavky . 

Ďal šf 'z trojice a capella ', 
lw n cér tov bo l v T isovc i. Aj ~o 
tohto tichého a skromné ho 
mesta pr ln i·e sol Zbor SF svo
je kultúrne posolstvo, ktoré 
Is te po tešilo · najmä členov 

miestn eho speváckeho zboru, 
ktorf bol! prítomn! na koťlcet•

te . . A toto kultúr ne poso lstv:o 
bolo ako. sv ieži vánok v pokoj
nom živote TisovčanoiT. 

. . Pos lednou zastávkou bol· 
S liač, kd e bol záverečný kon
ce·rt zájazdu, ktorý zapadol do 
boha té ho kultC!rneh o l?r ogr o
mu tohto kúpeinéllo m es t.a . 
Znamenal p osledn é · vypäti e a 
s ús tre cl é n ie. Bol ukončením 
·kultú rn e j púte S~" po s love n 
ských mestách. ,-mp '-

.Komorná 
hú dba 
s amatérmi 

' . ' 

,.,1 

., 

. " Pon a vštevova l " od 6.-a: jú
na 1969 Bansk ú Bystr icu, Zvo
len, Slia č, Bru sno-kúpele, Skle
né Tep lice a D~d ince. Túto tra
su m u po strednom Slovensku 
vytýči li pracovníc i Osvetového 
ústavu v Br a tislave, Krajskélw 
os vetového str e diska a MNV v · 
Bansk ej Bystr ici. 

Pr išie l medz i nás s bohatým 
programom , aby k poslucháčo

vi prehovorll čírou slovensko.u 
hu dobnou l'ečou. Festival. Pres
nejšie - Slovenský festival ko
morných, sláčikových a symfo-

. nickýc h · amatérskych orches-
trov k Roku slovenskej hudby 
a k 25. výročiu ·sNP. Zúčastnili 
sa ho hrá či-amatéri, zd r užení 
v n as leduj úcich s úboroch: Kva~
teto učiteľov IV. ĽSU Bra tisla
va, Hudobný súbor OÚNZ Lip
tovský Mikuláš - d irigent Dr. 
K. ·wurm, Komorný orchester 
uť!itefov Slovenska - dir. L. 
Hrd ina, Krajský symfo-nický or
chester Ba nská Bystr'ica - di,r . 
V. Gajdoš a I. Gažovi č, Komor
ný ·orchester košických učíte
rov - d ir. ). Gri.inwalcl, Mlá
dežnícky orchester ĽšU Bratis
lava~Vinohrady - dil·. ]. Ko
walsk i a Symfonic ký orchester 
mesta Ziliny - dir: B. Ur ban . 

Ako vid ief, festival bol bo
hatý čo do počtu účinkujúcich . · 
Ešte ,bohatší pol svojou d r a m a
turgickou náplňou, ktor á p r ipo
men ula , že sme tu , že existu je 
me nielen hmotne, a le l d u
chovne, že mám.e svo ju národ
nú s lovenskú h ud.o bnú ku ltúru. 
Na. · festivale ·odzneli d ie la M. 
.Moyzesa, F. Bys tréllq, J. L. Bellu , 
M. Sch,neidra -Trna vské llo, E. 
Suchot1a, ). Cik_kera , A . Moyze
sa , L. Holou pk a, ]. Kowa lskélw 

, T. Frešu, š. Jurovského, ]. ~o~ 
s in~kého, ], Grešáka, D. Karcl o
šcr, ]. Hatrfka, j . Kr esánka, ]. 
GrUnwá lda , M, Vileca, D. La u
'k u, D. Nágla, V. Gajdoša a V. 
Koi'ii1ka. 

St)ol u 22 s lovenských sklada
te /ov s 54 cli.elnm i. Bohatý bol 
festival ted a UJ 1:o clo poct u 
s l; ludate fov a iGh sk lacti e iJ, i čo · 

. do po r. tu obe tavých uu1.a tér.ov, 
.. bo.ha tý - v- p'očte .. organ izátorov; " 

a le chudobný, ~ čo je najpod
statnejš ie! ....., v počte ná vš tev
nosti. 

Dila 6. VI. 1969 bolo na Slia
či "až' ' 31) poslucháčov , 7. Vl. 
1969 v Br usn e ich bolo 12 a 
8. VI. 1969_ v Ban skej Bystri
ci - 14. Festival slove n ske j 
hudby bol, a lé nesplnil svoj 

. cieľ . . Ze by sa v 40-tisicovom 
meste ne našlo 200- 300 záuje m
cov, m ilovnlkov vážne j hudb y? 
Hoyorl sa, že dobrý obchodník 
pr edá vše tko. Organizátor i fes
ťivalu · vydijli plagáty a bulle tin. 
V nedeľu dňa 8. Vl. 1969 n a 

· plagáte oznam u jú , že v sá le 
Domu osvety bude k oncert u 
18. h od., nie v bulletine- hu po
súvajú až na 19,30 hod. Pri ur · 
čovaní času hocijak ŕ.ho progra
mu treba však vziat do úvah y 
a j rôzne m im ohud obné Cinitele, 
ktoré môž11 ovplyniť návštev-
nosť. ' 

Organizátor i festivalu sa u
spoko jili s vyves en!m niekoľ
kých plagátov v m ies te účinko
vania - 1 z tých bolo niekoľko 
strhnutých, napr.; na Sliači. 
Nebolo !Jy dobré také pod u ja-

.:·· •,i 
; ; . ,•, . '\ 

·'.) . 

u~ pr,opa g ova ( miestny~ !pz~ , 
hlasom · aspoň_ . · týždeň do.predu, 
a·: to dvakr á't , , t rikrät '· den'ne.? · · 
yera: p r áce molllQ '.~pi:'avit J !ij . 

· k r ajové · vysielan!é. · Prečo I\1alé 
p.lagáty neboli · r.ozn esené do' 
obc hodov, zasun uté po'ct s klá 
stolov v z(ivodn9ch , jed.álňl!$l.h, · · 
r eštaurác!ách a kúpe rqc;lf ? J3<?lt;J. 
treba fsť na pr acoviská , ·1 · do 
š kô l . . . v Banske j Bystr ic i ;má:; 
m e vera š kô l so s t ovkatnl ·žia
kov. Nepr išli by aspoň n !e k ór-· 
kí z nich qa poduja tie v s~ri~-
vode svojich ped a gógov?. ' 

Vie me p odujatia dobre orga_. 
· nizovať, ale nevieme ich · pl,'e· 
dávať. · Dobrého a svedo·riľita . · 

1 • • , 

· pr ipraveného ,.jedla" bolilď nli~ , · 
úre~ODI , ale . n emal· ho kto ~J.es'f. . . :·, 
:rak akosi tô inožno syilibollél<y 
pQvedať aj o tomto · hudo'hitoni 

· . podujatí. ' ..:....: · ·e:it .:..:..: 

-Ensemble 
Comp 

. : .. 
! . 

Dn ešný svet, hoci p lný raz• 
porov a sk la m aní, je a ktivn yl!l 
producentom 1'ôznych dr tlhóv 
i smerov Limen.L NI.Í jediní ·z 
clesť sc1 cla.la i dnešná tn1a él,á 
generácia, r užomberský En• 
semble · Comp, k tor ý : s a v,erej~· 
nosti po prvýl<r<'it pr edstavil 1.9 , 
VL 1969 \; m iestnom Dome-osve-
ty. Neobyčajná podpora 'Ľi:ľu a 
Domu os'vety umožnÚa ' trom 
mlad ým anlb.iCióZilylll aÚtQľOlll 
- · Jozefov'i Re va llovi, Ró ber to:vl 
Cypr icl10vi a MHan ovi· .Adam·~ 

čiakovi predviesť d iela ·typu · . ! 

dnes vo s vete . ťln jno.všíc!ľ. ' a o-
jed.inelých experimentáci!. . .. 

. · Joze[ Re val lo dosahuje žiada
ný výs ledok, tzv . konkrétnou 
hudbou, tvorenou väcšfŕ10u 
elektJ•on tckou cnstou . ''ľúto o!J-

. Iasť r eprezentov111 J.el10 'ťatko 
Ubu, Jnici!Ja pre 6 magn~to.~ó: 
nov. . .. 

Využitie mntematických vzťi'l~ 
11ov sJ)HJ!'Ujúcich l{ aleator ike 
charakte r izu je Kardi(lgra~ . · 
Enccfalogran1 ll. 11re violu ··:a· 
k la vít· Róberta Cýpriclťa . . ' · , · 

Graficku-výtvarný prvok pr~ 

, · nz_i:i~n-~l~ - -~~.OF IJY yyuzf:"_a~ p st~-
. 'ticko ' priestor ové poňatie sa . : 

od r áža v Trojrozmernej Pltrli~ 

t f1re ~- 3 a' v h udobne j". tiľonťl!žt· 
Sextet od Mi lana ' Aclam~i.ák·a; - ~ 

Okrem nových zvukových 
možno~ ll sa v hudbe ob javU j(l. 
i· pr vky mimohucÍobné ;' diJactei~· 
l) o- happeningové. Mustc-synto~ 
1 ~1, spoločné d ielo s pom!rian9'cl'i. 
au torov, s tála niekdÓ n~ hr!!
nici medzi happe ningom a syn
tolou. 'Prostredúíc t; om kom~ni
kai~Úých pros(ried~ov [gr a mo'~ 
[ón, magnetofón, pôvodne plá
nované rá cl io a te lev í;wr) • .aqto
r i vyprovokovali · ce lé prítorllQé 
ob ece ns tv o k aktívnemu a nad, 
š e ném u spoluúčlnkovan) u na 
množstve rôzríych nás tro jov 
f Or ft'ov inšt·rumentár, bic~e, 
sláčiky]. 

Tolko teda o prvom .ru žm;n
bersko.m večer e Novej hudby, 
konc e-rte ini c iaHvneho Ense(ll
ble Compu, k tor é ho činn.osť má 
okr.e m po la hudobného vbiké 
šan cé i v olJlast i konkrélrÍej 
poézie. Vlasta Lor be.rová 

: ' 

;> 

Dňq 2~. íúna t. r. sa ko:wz v Bratislave prvý . koncert i-tudoór1e; ' 
mladeže. Kon_cert, na ktorom výstúpil Slovenský kómomý nrchester ; 
otvoril čestny predseda Fludo·bne; ml4deže: národný ·umelec · prot,. .· ~~ : · 
Suclwň, · Snfmlta: Ján Baka la ; 
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DII PILKA: 

úctyhodný 
f-est .i v a l 
. Kvéty opadali, teplo stúpa na teplomeroch čo·· 
raz väčšmi. ale napriek tomu ešte spomíname na 
jar, ktorä Prahou netlávno preš la. P·ražská l;lu
dobná jar napriek výhradám bola festivalom hod-.. 
nôt a hodnoty musia zostať niečím, čo je vzácne 
a čo sa m usí s nežnosťou ~odičov qpatrovať. To 
bY- som chcel predsa len poznamena ť na úvo'd,· 
pretože to považujem za hlavnú vec. Ale napriek 
to'mu. je l~teže na poli hudby dovolené aj pochy
qovať, pretože vieme, že pochybovanie je· zdravé 
a prospeš né vývoju každého organizmu. 

Pražská jar je festival, ktorý sl získal úctu . 
vtfaka svojej tradícii, vďaka podivuhodnému čís
lu, ktoré ozdobuje jeho titul Pretože ich bol 
pekný rad , môže si festival dovoliť hocikedy 
a hocikde zakolí sať. Možno mu to prepáčiť, pre
tože má kredit. Nesmie však kolísať príliš dl"'o, 
pretože i najväčšou tradíciou podporovaný kredit 
n1ožno stratiť. Na poli• umenia nepomôžu ani mo
censké obchodné zásahy, umelecké pole predsa 
lén zostane diskusiou hodnôt a nie diskusiou 
vplyvov. Návšteva festivalu je dobrovolná zá
ležitosť a táto tlobr.ovolnosť je prísnym kritériom 
um'enia vo všetkých jeho zložkách. Obecen~tvo 
nebýva vždy najsúdnejšie v detailoch. ale je ne
niilosrdným kritikom v prúde času . Udv_rhuje ne
potrebné, 'pretože spoločnosť ako sociologický ce
lok je organizmom určitých duchovných potrieb 
a ako. každý zdravý organizmus odmieta to, čo 
nepotrebuje. To sa potvrdilo v minulých dvadsia
t ich rokoch. V Istej analôgll to platí aj o Praž
skej jari, v stabilizácii ktorej je i niekoľl• o 
s krytých nástrah. Ale o tom až neskôr.-

Dnešnou základňou festivalu sa stali interpréti, 
ktorých výber prináša každoročne niekoľko pr~ 
votriednyclt mien Aj tohto roku bola zvučná 
doramatuťgia: Karajan, Schwarzkop·fová, Barbirol
.li, Benzi, Dorati, Kempe, Starker, Erede, Souzay. 
Nemožno v tomto smese nariekať - a to ešte 
nemenujem rôzne významné telesá a súbory. Sta
čí poznamenať, že festival hostil dva významné 
symfonické orchestr.e (Berlínsk i filharmonikovia. 
Roya{ "'hilharmouic Orchestra). Zámer - uplat'
ri iť veľké mená - už niekoľko rokov celkom 
dobre funguje. J e však treba poznamenať, že 
veľké mená na festivale n ie sú predstavované 
len cudzincami, ale že podiel na velkosti festi~ 
valu má významnou ·mierou aj úroveň domácich . 
telies, sólistov a dirigentov. Je.dn~m z mojich 
najväčších zážitkov vôbec bol koncert Slovenskej 
fUharmónie, ktorý dltigoval Zdimek Košler . a 
sólistom bol J osef Suk. Ešte som népočul tak je
<\inečne zah~aného Be~tllove~a (hu~rovy kon
cert) :. Ale neJde o skladbu, skor o vzacny okam
žik duchóvnej j ednoty interprétov, ktorá sa tu 

·Harakiri 
:s: ~yselinou. 

:solnou 
Hat'akiri je nový oficiálny názov Pantomímy 
!freda Jarryho z Prahy, skupinky troch mímov 

; · Borisa Hyťbnera, Richarda Rýdu a Ctibora t ur-
, ,..... ktorá-sa vyno rila .,z tmy" na . konci minu-. ·::~~~u a spôsobila v Prahe dosť veľký' roz

ruch m~ciz~ znaleckým a .,mímomilovným" pub
llkotn. 'Výborný ohlas u obecenstva l kritiky ne
ušlé! :pozornému oku Št átneho divadelného št11- ' 
d ia ; 'netrvalo .dlho a umelecký riaditeľ Redut y 
dr: .Ivím - Poledňák podpísal s J arryovcami zmlu
vu. V tom oka mihu sa ztodil .po Fialkovej skup i
ne druhý profesionálny pantomimický súbor · 
v Prahe. · St1bor má prív last ok ,.príliš vznešený" : 
mlnls t1bor, minipantomfma: tres faciunt t eatrum. 

V kumšte - i hocikde inde - plati, že kvan
t ita neu-rčuje kvalitu, že mnej býva niekedy v iac. 
Jarryovci za niekoľko mesiacov svojej profi
exis tencie dokázali životaschopnosť, t'aison ďetre. 
Ich prednosť je v skutočnom, bytostnom autor
stve progr amu, v novej poetike , ktorú priniesli 
do pantomimického žánru. Duchovných otcov je 
hneď niekoľko: J at ry, dada, surrealizmus, čier
nY humor , absurdné d ivadlo - ich dieťa sa v vš~ k 
r iadi podľa .seba, svojrázne a svojbytne, co Je 
nakoniec ·dané r špecifikou žánru. J e to dieťa na-

. šej . krutej doby: asentimentál ne, posmievačné, 
nepoznajúce modely a t abu. 

·Začiatkom mája uskutočnila Har akir i už i svoj 
ŕirvý ·zahraničný zájazd - a to. v západnom Be r
líne v Akadémii der Ktinste, na scéne, ktorá je 
zvyknut& na vysokú úroveň pozvaných súborov. 
Predst aven ie bolo " nabité " a úspech ce lkom jed
I!Óznačný. Zo šiestich kritík - jedna je úplne 
negativna; ostatné dobré -· ~ybra l som tú naj 
závaž'Ílejšiu, uvere jrte nú vo Welte. Je j aut or 
Klaus Geitel patrí tot iž k najznámejším západo
nemeckým. 'krit,ikom, je to .,pán niekto". kto rého 
n~zor .. .ie t'ešp!'!ktovaný. Citu jim'l; .. .. .,Traja h~r
ci'p~~žskej s kupiny Alfreda J arryho hádžu v b (lr 
línsk!1j Umel('cke;i akadémii svoje gag;y virtuózne 
~· ;~f<Q::loptič.ky ·- do s iete . Tu b.uráca potles k 
v , llstrety . pantomimickemu- výkonu, ktorý nie je' 
ani.-'·pôv~l.\ný, ani. veselý. Modrý kvet j e radi-· 
l(áJ.ne zaŠliapnutý a namies to toho robia trúch
_llv'é. i ílr.ty Pantomíma - posledné hry: to je to, 
čq .: uy.~~i~a : pn~ský s úbor. ·Nazýv.a sv.oj .. P1:ogram 

'Harakiri 7 a s~oj~ p,odne ty berú t ra ja _ česi 
-z roÝ,nomennélľo f.rancúzskeho časo.pisu . v kto ~ 
rom slávia najzatrpknut e jš í zo všetkých za trp• 
knutých karikaturis tov sviatky čierneho humor u. 
Mnohé scéily pôsob.ia tak, ako .keby · boli ~ez veľ~ 

. ' 

nečakane vy~vorila a neodol ateľne podmanila 
všetkých prítomných. Cudzie ,mená, ' hoci slávne, 
nie raz pt:lprévili i sklamanie , pretože napríklad 
Benzi - hoc ako je dobrým dirigentom - je 
iba dobrým clirigentom, Ferras v husľovom odbore 
zďaleka nedo.sahuje veľkosti Suka, toľko očaká
vaný Weissenberg nemá Panenkov alebo · Mo-

. r avcov d.uchovi1ý formát a· pl)d .. Cúdzie mená sú 
dobré pre poznanie, nezaručujú vš ak stopercent
ne veľké umelecké zážitky. 

Zdá sa ml však, že Pražsl(á j ar, akokoľvek vždy 
vyhlasuje u,rčité programové koncepcie, je už 
niekoľko t·okov fes tivalom · bez tváre, bez kon
cepcie. Nechcel by som to dokumentovať týmto 
ročníkom, ktorý bo.l bez diskus ie prlp ravo:vaný 
pod vplyvom iných okolností, nečakaných a zná
mych potiaži. Ale akási .,všehochu ť". obhajovaná 
nelistáie tzv . širokou ,P~bliqitou a programovou 
fudovosťou, trvá už · pt:iliš dlho. Pokiaľ by mal 
prolil zostať takým akým dodnes je, potom by 
s~utočne bolo účelné tlophiiť fe'stival radom ďal
š ích kultúrnych akcii (včítane činohry a pod. ), 
spraviť i neho kultúrnu jar v Prahe, doplniť ho 
väčším spqločenským . ' leskom i · nekoncet·tných 
akcií. Lepšie by však bolo oživiť a prehlbiť myš
lienku sústredéných tém a záme rov, pretože je 
to napokon jediný front, na !<torom môžeme ví
ťaziť. Bohatšia cudzina bude mať vždy zostavu 
efektnejších hviezd, · my za~ môžeme mať oveľa 
s l_ob'odnejšle programo·vé koncepcie. Ak .sa to 
nestl!ne, domnlev11m sa, že budeme· potrebovať 
festivaly, ďalšie, sústredenejšie. ako· sa to na
pokon rysuje v Brne alebo v Smoleniciach. Ináč 
zostane bohatá pokladnica hudby min1Jlých sto
ročí l hudby súčasnej ~ nevyuži tá . . 

Za zmienku s toji život okolo festivalu. Zdá sa 
mi, pokia!' som t u a tam bol .v c;udzine, že veľmi 
málo vieme hospodáriť s novým trendom konzu
movania hudby, ktorý vychádza z rämcovania 
hudby a z. komplexnosti zážitku. Festiva l· potre~ 
buje aj iný ,nez čiste koncertný rámec oš ume
lých s iení , nestaN iba sporadická .,sobota 
v chráme". Bolo by možné vyjsť z mes ta. mo:l 
no by to prospelo objav.itefs tvu, tlaku na' adaptá
ciu a pod. Otázkou zostáva aj spoločensl(ý život, 
možnosť kontaktu s cud~inc~mi. Mnoho sa už 
zlepš ilo pri uspor adúvaní t lačových bes ied . pri 
vydávaní bullet inu , ale tým perspektívy ne kon 
čia. Aby mesto dýchalo· testivalom, to je zloži-. 
tejšio menažerská, dramaturgická. réžij ná ,a na 
pokon i spoločenSkú otázka, klíma ktorP.j bola 
t?ht9 rolw .predsa ·Jen unavená a prit lmená. 

Pražská jal' potre buje teda chuť k novej kon~ 
cepcli, novú krv. Je to fes tival tak úctyhodný, 
že je až unavený. Je taký sebaistý, že by už mo
hol degenerovať na poélobu vylepšenej koncertnej 
sezóny. Má to· svoju cenu, aiP. pretože nároč
nosť na duchovný život našej zeme je jedinou 
s ilou .a istotou, je to predsa len niálo. Vh!m, ·/,e 
je· · veľa a v~ľa tažkostf pri reallzácii festivalu, 
že je ťažko práve dnes vzbudzovať elán k novým 
koncepciám, . ale sú.časne je to · jedk!ä možná 
cesta. V dnešn'ej dóbe nepotrebujeme tofko· 
hviezd, ale jasné slnko. A. v oblasti · duchovpých 
ro.vín .festlvai. ako prvoradá a'kcia' kultúrneho vý- , 

· znamu musí · žiariť silou _slnka. 
l , t , , 

kých okolkov preliate pria111o z maliarovho pera 
na pražské javisko ... Dosť často hľadajú oporu 
a nešetria s literárnymi náražkami. Považujú sa 
za .,Clowa" a ,.Hamma" a mlčky, ale s dôrazom 
holdujú Beckettovi. Hrajú pant omímu pre roz
háraný, chorobou postihnutý svet. Sirotský fond 
nepotrebuje poručníka, ale poručník, ktorý zde
t inštel, chce s a stať sirotským fondom. A to sa 
tu stáva trúchlivým. Starecká nemotcirnosť, klá
t iaca sa na červotočivých nohách. Starecká zlo
ba, veselo a ťažko supiaca na okr.aji infarktu. 
.,Jubile(lm" . sa volá najlepšia a najšpinavšia scé · 
na Praža'nov .. Dvaja st arí ·chlapi, kedysi hviezdy 
tnusic-h~IIIJ, zatvorení spolu v . jednej miestnosti, 
udržujú (s t a jným .,pochechtávaním") trochu 
nudný život. S pôžitkom sa trýznia vo svojom 
nedružnom spoločenstve.: dva pichľave, k sebe 
patriace !opuchy, úskoční a milí, jeden bez dru
hého nemôže byť. St rašidelná scéna. - čes i vy
nikajú v tom, ako ukazujú zlo vš etkého dru 
hu ... Nehrajú pantomimicky - ~ _potmchúctvom 
objektu ako . veľa ich predchodcov. Sú to omnoho' 
hÓršie .pot~ehúctva subiektu, ktoré vystavujú 
napo.div, bezohľadne trpké a v,€ ľmi originálne od
pornou komikou. Človek s a veľa s meje - - ale 
s neveselým srdcom Príjemnosť, veselé osv ieže
nie, kvízový charakter, jasot a melanchóliu kon
vencio'nálnej p an tomimy 'česi úplnll rozleptali. 
leJi naj silne jš ie séény .pôsobia, alw keby boli po
ti_áhnuťé kyselinou soľnou . Vyrábaj~ s miech s ne
fúbivou vážnosťou. · Pantomíma i naďa lej nie je 

: žiadn~u ·,zemou úsmevov.' ' . . ' 
Toľko povolaný znalec. čo dodať? · Vari iba toľ

ko, ;:~ na ,jeseň · J~rry'ovcov . pozvali opäť ' clo Ber- · 

,, 
l . 

t ' 
\ 
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RONALD WEITZMAN: 

Ako poslttcháčt získal i Briti pravdepodobne vtlčšiú ' zďl'ubu (než kto• 
koľ vek iný) p r e hudbu iných národov. Pochy buj em, že . by dnes existo-1 

val na svete národ, ktorý by bol ~chopný tak !!ltimavo počú.vaľ nielen 
klasických géniov, ale aj r ôznych iných skladateľov, ako je ·s ilJelius, 
Glinka, V erdi , Janáček, Debussy, a t iež orientálnu hud bu (najmä indie-< 
lcú, čínsku a japon.~kú). Za .. e.lektický" 011 bolo možné označiť národ, 
ktor ý tak ľahko vníma a pr ijím a ·natolTco širokú. hudobnú palet u . Brit
ské publikum, zaiste nemôže úplne absc;rnovať nnjrozličnejšie výrazové 
c:!w t·á!cteristik y natol'lw odli~rtých národov, ako sú Slovania, Taliani , 
Fíni, Francúzi a Nemci. Je síce pravdou, .že hudb,a je ,.tmlver zálna"; 
ale skôr ako by srne t ot o lcon~tatovanie povr chne akceptouali, t reqa 
pr ipomenú!', že Francúzi napriklad nemôžu dôläadrze poclwpiť Sibelia, 
Taliani si ťažko por adia s Benjamínom Brit tenom alebo Richardom 
Straussom, veta Nemcov j e v rozpalcoch, ale má absorbovať bohatstvli 
slovanske j hudby; Slo vanom dá zase m noho námahy vyporiadať sa 
s celk om novou hudobnou technik ou prísltdiníkov Druhej viedenskej 
.~koly ( Schonberg, Berg, We bern) a ich na.~l rľdovníkov s rozdieln yrhi ' 
ta lentmi či už v západnej Eu r ópe ( Stockhausen, Boulez, Berió utá .) 
alebo v Amerike ( John Cage) . Musím však dodať, že snahy posledn lich , 
r okov (najmä v českoslo vensku a Ju hoslávii) o preniknutie do t ejt o 
oblasti sa stretávaj ú s uznaním a veľkým nadšením naj mä v Btitánit. 

Od r'ok u 1945 sa r ozší ril t) Brttánií pod vplyvom uýnŕtn.očnosti Benjá
mina Bri ttena zdu jem o hudbu t> naj.~iršom poňatí, čoho dôk azóm ' )é 
početné posluc/!áčs tvv aj na menej známych koncertoch Platí to aj , 
pre bl'itských skladateľov BRITTENA !1 MJCHAEl.A 1' l PPE1'TA, ako aj 
skladateľa CORNELI·A CARDEWA (Stockhausenovho žiaka a chránenca · 
Johna Cagea) a mnoho iných zaujímavýt:h skladateľov, ako sú RI
CHARD RODNEY BE;NNETT, MALCOLM WILLIAMSON ( Austrálčim 
žijúci v L ond ýne) , N /CfiOLAS MAW, t r i talentované skladateľky ELI 
ZA BETH LUT.YENSOV Á, ELIZ ABETH MACONCFIYOV Á a T HEA MUS 
GRAVOVA. Význarrmý Je aj' NUMPHREY SEI\RLE, ' ktm·ý . študoval 
s Webernom tesne pred poslednou svet ovou vojnou a ktorého troj
dejst vovú operu Macbeth ' tí~pechom predvied li už v Hamburgu, To· 
r onte a Londýne. ' . 

Prvá významnejšta o,pera Ben]amma Brttt ena PETER C RI MES zna
menala r evol úcru v br i t skej kompozícii. Mala prem-iér.u na druhej 
l ondýnske j operne] scéne Sadler 's We lls. kde sa väó~i11a opier pred 
vádza v angličtin,e - bez ohľadu na ich pôvod. Túto 24-ročntí ope'.' ~l: 
anolický dirigent Colin Davis a kanadský teno r ista .Ion Vicker s v majl 
preniesol do Cutient Garden Doteraz bola oper a l'eter Crimes u nas 
najzn.áme išia v interpretácii tenoristu /'e t ra Pearsa, dlhoročného skla · 
·dateľovho pna·t eľo a spolupracovníka a pod tak tovk ou samotného 
Br i t te'na. · 

Sezóna v Covent Gar dene trvá pribl ižne od polovice septembra do 
začiatku j úla. Opera strieda pred.stauenia s Kráľousk1ím baletom. Kaž
dú sezónu predvedú 25 opier . Pre obyvateľov me~ta, v k t orom by počet 
opier mohol byť d vojnásobný, t o síce neznie veľmi poozbudivo, ale vo . 
väčšine t ýchto opier účinkuje výkvet operných spevákov a dir igentov, 
ktor í r ozdel'ujú svoj čas medzi všetky št yrt kúty našej zemegule. 
Z br itských spevákov med ztná t odnej !)ro vne spomeniem aspot'í Hiekoľko 
m ien: JOAN SU1' /-IERLAND, GER AIN T EVANS, MARIE COLLIEROVÁ,. 
TON VICKERS, DAVID WARD, GWYNNET /-1 JONES atď. ( Mar ie Coll ie
r ová j e obzvlášť známa ako intr:: rpretk'a Káti Kabanovej, J~nuJy, Emíl ie ' 
M akr opoulosovej u opere ·v ec Mak r opoulos a iných Janáčkových ope 
r.ŕet. ,O , oživenie j eho .diel . .wz zasl úžil /J ý oal ý r iaditel scény Saäler 's 
o/ells , \'JQ~tvf:~N 1'UCK:ER. ~ (iir·i rrent ~Ii A'RLE~ M,ACl_{ERRAS. , (Pán 
MackerrDs ,sa 'od budúceho r ok u stane ~efdirigentom teJto. druhe] lon
dýnskej opernej spoločnost( k torá je t eraz urn iestnená v omn oho. uéič.• 
šom divadle ak o· predtým, v Col iseu.) 

Ak Sir Winst on · Chur chill zachránil krajinu pred totálnym kolapsom •. 
tal( SIR THOMAS BEECHAM j u zachránil pred kolapsom hudobným! , 
Nebolo väčšej post avy 1W hudobnej scéne ak o Beecham. Medzi voj na
m i sformoval 11lastnú opernú spoločno~ť a vytvoril v Londýne vlast n(/ 
orche~,ter Royal Philharmonie. Jeho zm ysel pre humor bol jemnli , 
aj keď veľmi anglický: vedel byt uel'kod rl šný, cynickli a k r u trJ; ale 
nikdy nestratil svoj u výrečnosť, výrečnosť, k t or á nadc{týnala posla ~. 
cháčov i členov orchestra, a súčasne dopom ohol k · tíspe.~nej hudobneJ 
,.revolúcii" v Británii. 

V šesťdesiatych r okoch vyst úp ilo v dvoch l ondýnskych koncertných 
sálach (Royal Fe.~tival Hall z r oku 1951 a Royal .Alber t Hall - talc -· 
mer sto r okov stará) päť veľkých orchestrov. {e to KRÁĽOVSKÁ F/J,
flARM.6Nl A, LOND'/NSK Á FILH ARMóNIA, SYMFONICKÝ ORCHESTER 
BBC, LOND"lNSKY SYMFONICK Ý ORCHESTER a NOV Á F/L/-IA RM6 NIA. 
V šetky majú finančné ťažkosti Subvencie z'rejme nikdy nie ~ú dosť 
veľké, aj k.eď ich vláda zvyšu je. Lond(jnsfcy symfonický or chester 
a· Nová filhar m ónia majú najbohat šie p•·ogramy. V Londýne sa celý 
rok takmer každý večer usporadúvajú kon.certy . Pierra Monteuxa 
( ktorý bol šéfom Londýnskeho .~ymfonického or chest r a od r olw 1961 
až do svoj ej smrt t r ok u 1964) , vystr iedal Maďar /STV AN K ERTESZ. 
Minulý r ok nast úp il na jeho m iesto amer ický dirigent ANDRE PREVIN, 
ked ysi džezový hudobník a znalec dvoch skladateľov staršej gener ácie, 
než je Br itten - RALPH A VAUGHAN -W ILLIAMSA a W ILLI AMA 
WALTONA. Nie menši génius - osemdesiatšesťročný OTTO KLEMPE
RER j e šéfom Nove j filharmónie . Dvadsať r okov bol tento orche.ster 
známy ak o · Filharmónia vedená jej zakladate(om W al terom Leggeom 
( manželom speváčky Elisabet11 Schwarzk opfovej) . Pán Legge sa ne 
skôr r ozhodol orchester rozpustiť a vzdať sa vedenia, ale členovi<t 
orchest r a a j eho výborný zbor ( zl ožený z t alent ovaných amatét·skych 
spevákov), aTco aj br i t ské publikum - v snahe zachrániť or chest er -
proti t omu protest ovali. Sfor moval sa znova pod novým názvom. Jeho 
hlavnými hosťujúcimi dirigentmi sú CARLO MARIA GH)LINI a SER 
ADRlAN BOUL1' . 

Symfonický orchester BBC vyniká najmä v inte'rpretácií modernej 
hudb.y a má výhodLt v tom, že m u veľa pomáhal skladateľ a dirigent 
PIERRE BOULEZ. Londýnsk a filha'rmônia sa vetmi zlepšila, odked y má 
na čele šéfdirigent a BERNARDA HAITINKA z amsterdamskej CON -· 
CERTGEBOUW . Rozšíril náš záujem b takých skladateľov, akými sr1 
Mahler a Bruckner. Rudolf K empe j e toho času hosťujúcim šéfd iri-· 
gentom Kráľovskej f i lhar mólt ie - or chestra, ktor ý , aj keď je dobrý, 
neuzbudzuj e tak ú pozornosť ako za čias j eho zalqladateľa Sira Thomasa 
Beechama. · . 

Nechcem podrobne opiso.vať hudobnú aktivitu mimo Londýna, predsa 
!!šak s tručne spomeniem dva f estivaly. Benj amin Britten a Peter Pears 
vytvorili vo svojej r odnej obci ALDEBURGH na východ nom pobreží 
Anglicka pozor uhodné a intím ne f est ivdlov·é ovzdušie, kde k aždý j ún 
vystupujrí ulnel ci z éelého svet a. V auguste a sept embr i h lavné mesto 
Skótska Edinbur glt predvádza opery, sym f onické k oncerty a piesňové 
recitály za účasti s.vetových ,.Twiezd" . Roku 196!1. m alo pr ažsk é Nár od né 
divadlo v Edinburghu prenikavý u s pech s Janáčko.vými .dielami ( K ať ou 
Kabanovou a Z m'rtvého dqmu) , ·s Dvoi'ákOV!Jú Rusalkou a Smet anovým 
Dal ibor om. Dalibora ·predstavoval VlLÉM PRlBYL, v Británii veľmi ob · 
ľúbený, ktorý neskôr viackr át vyst upoval v Coven t Garden. (Ďalšou 
populárnou českou speváčl(Ou j e tu Ludmila Quoráková: č,asto spiel)a 

· Bt·unhildu r; Kráľovskej opeŕe -=- 110 W bgnerovom cyk_le Prsteň Nie· 
belungov:) festivaly ~a konajtí aj v anglicklich mest ách' CHELTENHAM, 
BA1'1-I . YORK a inde . Univer zi t né mesto OXFORD je známe ·kaedoročným 
Brcho'vlim festivalom. V LOND"lN'E sa každý r ok koná fest! val ·Sv. Pan
k r áca. kde sa str etá.vame -~ mene j znár;zym.i oper ami , najmä z t aliqn
skeho r.epet·toáru. 

li na; Akademia · televízia. 

!· . 

V budúcom list e z Londýna sa budem zaoberať niektor ými p~e~ 
y .' Vašuť .' ,. · m iérami brits~ýc~t a ostatných skladateľp!.l. 
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Spomedzr . nnoh9ch tlačov9ch k onfe
r encii, ktoré sa konalt v rámci tohto
ročnéhc 4. medzinárodného festivalu 
popu lárnych piesn! v Bratislave, jedna 
ss svolfm charakterom Ušila od ostat
ných. Všetky totiž boli s tnterprétml, 
resp. d ir igentmi zo · zahraničia. Konfe
rencia, o k tore j bude reč, bola velmi 
význa mná pre budúci život populá rnej 
hudby u nás. Zúčastnil sa jej zástupca 
FIDOF-u - pán Morena, aby n oviná
r om vysvetlil, čo je to FIDOF a zodpo
vedal na r ôzne otázky, týka júce sa tej7 
t o organizlí.c'le. 

Fédération Internationale des Orga• 
nlsations des Festivals; po našom 
Medzinárodná federácia organizácie fes
t ivalov . Skôr ako dáme slovo pánu Mo
renovi, jedno vysvetlenie: Pri prUeži
tostl 4. medzinárodného festivalu v Bra
tislave v dňoch 18.-21. júna bolo spo
ločné zasadnutie preztdia FIDOF-u, na 
ktorom sa z11častnili prominentné osob
nosti popu lá rnej hudby. Medzi nimi a j 
pán Moreno. Tak sa ocitol medzi český
mt a slovenskými noviná rmi. Treba ešte 
podotknúf. že zasadnutie prez!dia v 

. Bratislave sa považuje za velkú medzi
národn ú udalost. 

V ráťme sa na chvUu o rok spät na 
III. medziná rodný festival populárnych 
piesn! v Bratislave. Vtedy sa tu zišli 
rôzne známe osobnosti, ktoré s pá jame 
s populárnou hudbou a organizovaním 
fes tivalov a hovorilo sa o všeličom. Ve
denie Bratislavsk e j lýry od začiatku 
podporovalo myšlienku za loženia fede
rácie a Bratislava má tak nepriamo po
die l na jej za ložení. V augus te minulé
ho roka sa "eminencie" zo sveta pop
m usic zišli pri pr!ležltostl festivalu v 
Splite. ~trnást reprezentantov rôznych 
krajfn jednomyseine súhlasilo utvortt 
svetovú federáciu. Dňa 23. januára 1969 
bola v Cannes schôdza zástupcov všet
k ých kra jin, ktoré tento záu jem preja
vili a . FIDOF (Fédérat!on Interna tionale 
d es Organisations des Fest!vals) bol 
o ľl t'lá lne založen9. Súčasne jednomyser
n e rozhodli, aby s!d lo F IDOF-u bolo 
v Spll te. V Cannes zvolili aj predseclnlc
tvo federácJc. Predsedom sa stal ptin 
Augusto Marzagao, riaditel svetoznáme
ho fest ivalu populárnych plesni v Rio 
de Janeiro. Velkou cfou pre našu pop
music je fuk t, že jedn 9m z troch vice
prezidentov FIDOF-u je dr. lán Slváček , 
r! acllter Bratislavs kej 19ry. Pán Morena 
je generálnym tajomnnmm . 

Za štyri mesiace jestvovélnla FIDOF-u 
pre javllo ot'\ záujem už 28 kra jin ; na j
dô ležitejšie fes tivaly z celého sveta už 
zisťovali ako ntulviazflt konta kt s t ou· 
to federáciou . Plat! to 1 o MID EM-e, 
svetovom trhu g ramafó nových spo loč
nost! a vydavateist iev. ktorý sa o FIDOF 
zaujfma. 

Nie kofko slov k organizAc i! FIDOF-u. 
V Cannes zvolili 42 delegAtov z celého 
sveta , aby reprezen tovali FIDOF vo svo
jich kra jinách a sekreta r iát FIDOF-u je 
s nimi v stálom kon takte. Sú to oso
by, kt oré pracu jú pri organizo van! rôz· 
nych festivalov, novln Ar! , pracovnic i 
rozhlasu a televfzle. Llalej vzniklo v Can
n es devl!f rád, ktoré budO úzko spolu
pracovať s predsedn tctvom a pomáhať 
!l'leš!t problémy FIDOF-u. O FIDOF pre
javila záujem aj Eurov!zla a vy jadrlla 
h o v nasledu j11cej forme - členovia 
FIDOF-u majO. prednostné právo na vy
sielanie festivalov v rámci Eurovfzle, 
ktoré prlfahuj11 záu jem publlka. 

Zmlen!ll sme sa uZ ó tom, že riadi· 
·telstvo Bratislavskej 19ry od začiatku 
podporovalo myšlienku založiť federáciu, 
predovšetk9m aj preto, že t ermfny r ôz
nych festivalov v rôznych krajinách ča
sove kolid ovali. Okrem toho žiaden fes
tival sa nemôže spoliehať sám na seba, 
potrebuje podporu, napr. pri zalsfovani 
ťi častl umelcov a pod. Tento fakt te 
jeclnou z ďalšieh Oloh FIDOF-u. 

Okrem toho sl FIDOF kladie za po-

e Bratislava má zasa ô fed· 
ného dobrého speváka viac. Je 
nim Otto Meluz!n zo súboru 
Academla Istropolitana. Nedáv
no nahrali dva skladby (i)re te
lev!zlu, ktoré maj11 názov 
Slttlng In the park a Swing 
Charlet. Autorom obidvoch 
skladieb Je Otto Meluz!n. 

e Mladý slovenský spevák 
Milan Krlštofovlč už naspieva 
len Osvit a Pohiad z okna. Ne
dávno dokončil n ahrávku sklad
by bratov Glbbovcov so slovan· 
sk9m textom Vila Nováčika, 
ktor 9 je j dal n ázov Tulák. Mi-
lan Krištofovtč ju spieva spolu 
s vokálnou skupinou RT-VOX 
a so sprievodom TOOR v Bra
tislave, 

vin nos r pomáhať organizova! festivaly 
v nevyvinu t9ch k ra jinách, vytvára ť n ové 
trhy, ktoré m Ožu oboh a ti ť a tnšplrovH ť 
širokú oblasť hudby a umenia ml ce lom 
svete. 

Citalei .sa Iste p9ta, ako sa dotP.raz 
prejavi la aktivita FIOOF-u. Okrem sp:J· 
menutého vydáva aj bu ll etiny . k toré PO· 
dávajO Informác ie o všetk~ch pod u fa
tiach a festivaloch v oblns ti poDu lárnej 
hudby. Ma jú za cte r určitú koord iná ci u 
fes ti va lov na celom sv.ete. Počnúc 1. 
januárom 1970 bude vydAvar ka!en ddr 
sve tov9ch podujati, pričom bude p latiť 
zadelenie festiva lov do troch kate~ór i f: 
festivaly medzlná·rodné, národné a re· 
glonálne. 

Na zasadnu t! prezldia FIDOF-u v r am
cl tohtoročne! Br atislavskej l9ry sa ho
vorilo o charaktere fed erácie. Rozhod lo 
sa napokon, že tie festiva ly, kt oré ne· 
majú charakter ,.pop", budú iba dopl
sujúclmi č.lenml FIDOF-u (medzi n e pat· 
r ia aj gramofónové spoločnosti , vyctava
telstvá, manager! a pod.]. To zna menä, 
že najv!lčšf dôraz sa kladi e na pop
mus ic. Hovorilo ·sa tiež o už spom lnanet 
koordiiÍác!l festivalov. Z t9 chto dôvo
dov vznikol tzv. po kusn9 kalendl\ r -
Jednoducho povecl ané kai [Jndlír festlvH
Iov do konca roka 1969. PrP. zllujlmn
vost uvádzame niektoré terminy; je to 
len ma tti časf fest iva lov, ktoré sa konajťi 
v priebehu celého roka. 

J1ln - Zlat9 Orfeus v Bu lharsku. fes· 
tival francúzskych šans6nov v· meste 
Spa aténskn Olympiáda plesnf. 

JGI - Malta ( Maltskf Oscar), Letné 
hry v Dub rnvn1ku, Mfl7"1V9' festival 
v belsickom meste Knock. . 

August - IX. festival v Splite, festi 
val v Sopotéch, festival v s u.r'l"P~ti 

September - festival v Rio de (a
oeiro. 

Ok tóber - Opatl ja 1969 atrT . atď. 
Pri tejto pr fle·Zitost! sa 111 11 >.no lllltllh~m 

na tfska otázka, Cl neh ro zl pred i mP.nzo
vanost festivalov. Pán Morena sa do
mnieva, že · nie. FJDOF nemá mnnopol i
zovM, ale rozdel!t monopol na rôzne 
ľestlvn J y. je mno ho · mlll rlýt:ll '''uelcuv, 
k tort . čaka jú na svoJu prlleWos!. 

T9m . že Sil dr. SlvAček sta! vicepre
zldent ou• F I.DOF-u, ctost11 la 1lr ;1l ' " '" v'kfl 
19ra medzinárod n é uznan ie. Podľa fl 
primn s;ch slov 11én a Mo t·ena Bratis lav
ská 19ra svojimi kvalitami patrí med ?.i 
iplekové fes tivaly. ľodfR Jeho s lov fe 
to festival s vefml vyhraneoým .nárud
n9m charakterom, založeným na hudob· 
nej tra dfcii našich nárndov. Je to uz
nanie našej populárnej hu rlby. OtvárEt 
sa tak cesta k medzin lirodn9m kontak
tom pre gramofónové s polni!nostl , pre 
interprétov . Bude mo~né usku toí:ilovaf 
obchodné kontakty a to Iste bu·de maf 
vplyv aj na účasť zahranlených inter· 
pré tov pop-music na L9re. O v9zname 
tohto faktu svedč! aj dohovor o tom, 
že počnllc rokom 1970 vtfaz Bratislav
skeJ 19ry bude reprezentovať českoslo
vensko na med zinárodnom festivale v 
Rio de janeiro. Ako je známe, festival 
v Rio naz9vajll " mamut! festival". Zú
častňuje sa n a ňom 30 ODO Iud l a stoj! 
"mall čkosť" - 800 tls1c dolá rov. 

Oblast pop-muste má milióny priazniv
cov; no nájdu sa ešte aj ludia, k torf 
nechcťí uzna f existenciu populárnej hud
by , neber11 ju na vedomie, resp. si 
o beata a pop-songoch mys lia všeličo 
( len nie dobrá]. Pre priaznivcov pop
music je zalo~enie FIDOF-u veiká uda
lost, pre tých druhých by mala byt 
dôkazom, že populárna hudba má vo 
svete pevné miesto. Pán Moreno to ver
ml pekne povedal: Založenie a činnosť 
FIDOF·u je JJlr fspevkom k 11slllu všet
kých dobr$ ch lud! o mier na celom 
svete. Nina Litschauerová 

HOVORI SA O NICH hlasy spoza h ranrc ,.ležiacich z~pad. 
ným smerom", kde tá to hudbu je 
na velmi vysokej úrovni. Medzi sku· 
piny, ktoré sa zaslúžlll o dobré me
no a or iginalitu slovenského "soul
beatu", patrí l bratislavský štvor· 
lfs tok For Meditatlons. 

Skupina existuje len od januára 
minulého r oku, kedy jozef Bar ina a 
Pavol Berna založil! vtedy ešte nič 

nehovoriacu s lmplnu. Po niekolk9ch 
metamorfózach a medilííciácb nako· 
niec dospeli k d nešnej zostave. Ich 
prvé vere jné vystťíponic nebolo préve 
najúspeš nejš ie, Závada na aparftt11· 
re, tréma a ešte n, nrofesi.oná lny 
prejav - to všetko syu. •'llO tcll 
prvý koncet·t v bratisla , ~":O. 

FOR MEDIT fllONS bez st vrtého 
Petw Koretla, letorO dnčasne žije a 
pracuJe v NSR 

Ale to le vlastne už h lst.. 
Medltations dnes pa tr i k tom,. 
lepšiemu, čo u nds v beate mll1 11 , 
Spolu s Prúdmi a skupinou New 
Blues Five tvor i<! špičku slovenskej 
beatovej h udby. Sku pina sa zame

r iava na t•hytm and b iulls a soul· 
beat, často v symbióze s ' džezov9m1 
pr vkam i. Veikou prednosťou skup!· 
ny Je dob rá vlastnil tvorba , je j bo· 
hatstvo a or ig ina litu. Med z! najúspeš•: 
nejšle skladby skupiny For Medlla· 
ttons patria sl ngly ~fastie , Medltécla 
nad ráno m a Hej, plln doktor. Cle· 
navia skupin y sú čust9m 1 hosťnml 

t·ozhlasu a nahrávajO pre Suprapbon . 
l naďalej su chcú venovaf vlastnej 
tvorbe a experimen tovať v hiadanl. 
V skupine Foť Med itatlon:~ sú: Pavol 
Barna - bicie nástroje ( 1948 J. Vlado 
Kaššay - bnsová gitar a (1946). Pete r 
Koreň - klavír, organ 1 1945}. Jozef 
Barina - só lová gllara , spev ( 1948]. 

Snlmka: archi v autora . 

F o·R 
M ·E O l T A T l O N S 

l 
V poslednej dobe sa čoraz častej 

4ie nzývajO hlasy, k toré !~ l a dne hod 
tlOt la československú po p music a 
beat. ľotešu)Oce je, že vllčštnou sO to CUBO ZEMAN 

O aténskej 
olympiáde 
Hovoríme ·s dr. Jánom Siváčkom 

KonC'om tan a sa leona/a o lltétlach 
dru hó Oty111ptdda ~ans6nov. Cestným ' 
tzosrom na tomto festivale bol riaditeľ 
Bratlslavske/ Lgry dr /dn Sludl'ek. ktorý 
sa podelil s nami o suote dotmv . 

O ak9 restlval v Aténach t lo? 

Te to medzlnárodna autorskd sataž. 
Trvala trt dnt a odznelo na ne/ 44 ples
nt z 29 .~tdtou. Natutac bola zastapend 
domdca qr~cka tvorba, z tngc 1j európ
skych a mimoeurópskych §tdtov odzneli 
1-3 plesne. 

Aká bola eeskoslovenské ťíčasť? 

Bva Pllaroveí spievala svobodovu a 
Said/rum ptesei1 Idou, fdou votdct. Do· 
stala sa mE>dzi 14 flndlovýclt pesnU!Iek a 
skont/la 11a 9. mieste. 

Aké bolo poradie vlťazov? 

Najviac hlasov od medzinárodne/ tury, 
'' ktore/ bol od 11d.~ pracounlk Supra
phonu dr. Lad is lav Stp, bolo udele 
n{jch gr~cket tvorbe. No ďal§lctt mies· 
tach skončil Libanon , Bulharsko, Tu
,.ecko, Spanlelsko atd'. 

Aká bola úroveň predvedenej tvorby? 

Celkove prevlttdala . tu~na melodika 
stmelená do pomal~ho 'tempa . Veľmi sil· 
ne vyznievali folklórne prvky, a to l'lat
mii v qr~ckef, egq pt.s!.:e/. §pantelskel a 

br aztlskeJ tvorbe. vera tu odznelo a/ 

tradttJne/ sweetovet muziky, skr omne bol 
zastúpeng beat. 

V akum pros tredí prebiehala . 
Olympiéda? 

V obr ovslcom amfiteátri pod holým ne· 
bom, l!omu sa ·pndrtadlla at arove11 ozvu · 
l!enta. Nr:lu!Jteva bola skutočne enormiiC1 
a cel{J festiva l •nal charakter ake/sl 
ťucJOI)ej Slállll O!il_i , 

Stre tli ste sa a i s ohlasmi 
na Bratislavskú lýru? 

Pocltoplteľne, ako uZdy, ba u Aténach 
eľile "iac. liudobn.rí svet ~ite ešte pod 
t!erstvgm dotmom lV . ročn!ka. M6Zem 
vám prezradiť, že rUl~ festival md ob• 
rovské sympatie a v rozhovoroch so za·. 
hraničným i producentmi som zazname• 
nal ve'ľk.Q záuJem o návb'tevu Bratlsl au .. 
ske} zgry v ·lJudúcnosti. (s , 

Tereza Kesovlja - Juhoslo
van ka zijúca v Parfži - očari
la na Bratis lavskej lýre svo j!m 
mäkkým a doslova sln kom 
prežlareným hlasom, ktorý bol 
rovnako strh1,1júci ako jej 
t emperamen tný preja v a vlast
né sprevádzanie sa hrou na 
f lautu. Tentokrá t j u predsta
vujeme snímkou zo skúšk y 

pred vys túpením. 
Snímka; A. Smotlák 

• George ana . tlie New Fia· 
mas je názov beatove J skupiny , 
ktorej členovia p!šu vlastné 
skladby vo francúzštine. v sťi.· 
časnosti sa táto mladá bratis
lavská skupina chystá n a turné 
po Slovensku a potom na na
hrávanie v bratislavskom roz
hlasovom štťldlu . 

liovorlt Vo svojej vlasti bol 40· 
krát n~ prvom mieste v Hlt· 
paráde. O niečo podobné -
azda v menšom meradle - sa 
chce pokúslf v anglickej Hit· 
parade. jeho nahrávka Izraeli· 
tes by to mohla doká zaf. 

modeloval zátky do rtlaš s ich 
podobou. Ex lstu jP. len 80 exem
plárov a pred l\ va IO sa za ex
!duzfvn e ceny. 

e Povráva sa, že sa nejaké 
romantické vz tahy medzi spe
váčkou Dianou Ross a sveto
známym hercom Ma·rlonom 
Brandó. Dian a Ross sfce sprá· 
vu dementovala, a le dodala , žf 
človek samozrejme nevie, čr· 
bude zajtra • • • 

musel v t·rostaneckom obleku 
.a s okovami nn nohách urobH 
okružnú cestu po Di.isselclorre 
- poc!Jopiterne. za neobyča t-

. ·ného vzrušenia miestneho oby· 
vatelstva . 

e Jamalca u 2! po dt·uhý raz 
exportuje do sveta pOJil· music 
speváka. Po prv9 raz to bola 
M!ll!e Small (známa aj u n ás 
z vlaňajšieho vystúpenia na 
Bratislavskej 19re) . Tentoraz je 
to spevák Desmond Dekker , 
ktor9 sa presťahoval do Lon
d9na a má vSetkv predpoklady 
!~ tomu . abY sa z ll Pho sta! sp.e
vák, o ktorom sa bude ve!a 

e Engelbert Humperdlnck 
vystupo val v Las Vegas na scé· 
ne Rivlera hotel ; mal tal<9 
velk9 ťíspech , že na rok 1970 
mu predlžlll zmluvu z p0vod
n9ch 4 mesiacov na osem. 

e Okolo Johna Lennona a 
feho Japonskej manželky Yoko 
Ono ie stále nejak ý vzru.Q.b. 
Tentoraz n ie l<vOll platniam 
a lebo fo tng rnflám. An,&ll.r.k:9 s-Ó
chár folm WllliP.lllS ru.~ne ' l.č 

e Clenovla skupiny ThB 
Lorcl s kedysi prisahali, Ze dn 
roku 1972 sa ani jeden z nich 
neožen!. Prv9 ooruš\1 sfub Lord 
Berncl /•m u!r1 !22 ) a vzal s i 
:?9-ro~nú Jll ' II H:I\ ýnk u Br1glttu . 
Za !rest -- hned P.O sob_~ši ..... 

e Cllff Richard požiarlHI Ro
bina Glbba zo skupiny Bee 
lees, aby preňho nap!sal ple
seň. 

e Najmladšia dcéra t•runka 
·.;tnatru nasledovala prfk lad 
wojho otca a súrodencov e da
la sa tiež na s~levan le : vystu
puje v telavlznej show Romeo 
li Jlíl!a 70 v. úlohe Júlie. 



• memor1am In Wilhelm Backhaus 
Dňa 5. júla zomrel v rakúskom Villachu vo veku 85 rokov nemecký klavi

rista WILHELM BACKHAUS, spolu o päť rokov mladším Arturom Rublnstei
nom doyen pianistov 20. storočia. Backhaus bol žiakom A. Reckendorfa v Lip
sku a E. d'Aiberta vo Frankfurte n. M. Na prahu näšho storočia začal svoju 
kariéru, ktorä ho už Ul! začiatku viedla a;j do zámoria. Významným podne
tom pre ňu bolo víťazstvo v parížskej súťaži o Rubinstelnovu cenu roku 
1905, kedy jeho k najvýznamnejším súpetom patril BéJa Bart6k. Po kratšom 
pedagogickom pôsobení oddal sa výlučne kot)certovaniu, pričom za svoje 

. sfdlo sl zvolil švajčiarske Lugano. Verejne vystupoval do posledných dní, 
-a to nielen v Európe, ale aj v zámorí, budiac údiv a obdiv neslabnúcou do-
konalosťou svojej hry. , . 

Backhaus sa natrvalo zapísal do dejin moderného planistlckého umenia -
~udúcnost mé. svedectvA jeho hry zvečnené na poč·etných grämofónových 
nahrévkach - tým, že presadil nový interpretačný štýl klavírneh~ die la 
Beethovena, Brahmsa a Schuberta. Prostredníctvom týchto autorov učil 
Backhaus pianistov, kritikov J posh,tchéčďv svojej .doby rozumieť klavíruej 

· hudbe klasicizmu a romantizmu spôsobom, zbaveným romantického senti
mentu. Presadiť nový interpretačný štýl nebolo l'ahké. · Kritici obviňovali 
Backhausa z pr!liš vystupňovanej techniky a duchovnej indifei:'entno~tl a až 
po istom čase, neraz ešte neskôr než publikum, pochopili, v čom je Backhaus 
nielen nový, ale aj vernej ši . hraným autorom. Jeho technická dokonalosť 
a zdanlivý asentlmentélny akademlzmus sa podriaďovali snahe vyjadriť , vnú
torný poriadok a zmysel interpretovanej . hudby. Back.haus sa sta\ ·najpovo
lanejšlm beethovenovským lnterprétom svojej generácie. y Beethovenových 
aonAtach objavoval nielen zložitosť a rozpornú jednotu Ich\ štruktúry, ale aj 
modernému človeku tak blízku a zrozumitefnú šírku duchovného sveta ich 
majstra. · 

Cudné súťažné podmienky 
Dňa 31. mája t. r. v priestoroch ľ.u

dovej školy umenia v Nitre vyzeralo ako 
v die. To sa vysokoškoláci z Trnavy, 
Nitry a· Prešova chystali na svoju s11ťaž 
speváckych zborov. 

Viade, · kde sa s11stredi.a mlad! ľudia, 
býva spravidla veselo a prljemne. Tu 

. dvojnásobne. Veď išlo o také spievanie, 
ktoré (napriek trad! cl!) v posledných ro
koch povážlivo zaostáva. Klasický zbor je 
vraj nudný, pre mladých nezaujlmavý. 
Ale kto sa pozeral na šesť zborov, ktoré 
sa slltaže z11častnJlí, nemal tento dojem. 
Spoločná všetkým bola radosť zo spie 
. vanla a z muzlclrovania. Považujem to za 
'najväčši klad s11ťaže a nazdávam sa, že 
vôbec nezáležl na tom, kto ak11 cenu 
ziska. Na sl1ťaži mus! byť nLekto prvý 
a niekto posledný. Na s1lť!iži boli okrem 
prvého miesta také malé rozdiely, že 
možno smelo hovoriť o vyrovnanej úrov
ni. 

Repertoár bol viac-menej daný s11ťaž 
nýml podmienkami. Pomerne rozmanitý, 
najml v slovenskej t vorbe: L. Burlas, 
N. DO!;!átová, Z. Mikula, A. Moyzes, M. No
vák, M. Schneider-Trnavský (tri razy), 
E. Suchoň, B. Urbanec. Z českej tvorby 
zazneli iba dvaja auto~i: Kfička a Mar
tinu . . 

Kval!tatlvn'e najvy;ššiu' úroveň· pt•euká"' ' · 
za\ spevácky zlior s11boru llechnik vede
ný zbormajstrom Vladimírom S l u j k o m. 
Je to zbor veľmi kultivov.aný, intonačne 
takmer dokonalý, hlasovo vyrovnaný, 
spievajúci spamäti i diela polyfonné. Je 
vidieť, ze s'úbor má pódiovú prax a teda 
·istotu vystupovania. Je priam obdivuhod
né docieliť s p·oslucháčmi .,techniky" tak
mer profesionálnych umeleck.ých výsled 
kov. Len či sú všetci členovia zboru 
poslucháčmi SVST? Bolo vidieť niekoľko 
starilch tvárí, ale nebolo ich veľ.a . Spe
vácky zbor súboru Technik ziska! opráv
o~ne prvé miesto. 
. Medzi ostatnými zúčastnenými zbormi 
boli malé rozdiely, a preto Jeh s pome
niem v takom poradí, o akom rozhodla 
ťrojčleniťá ' porota. Pri všetkej vážnosti 
k porotcom (prof. J. Strelec, doc. B. Va
laštan, zbormajster A. Kállay) sa nazdá
yam, že trojčlenná porota je príliš malá 
8 je vel'!lll udivujúce, že ďalší menovaní 
porote i neprišli a organizačne je nezod
povedné, že neboli pripravení náhradníci. 

Druhú cenu porota prisúdila dvom zbo
tom pri PF v Trnave, ktoré boli vedené 
Jozefom Pot o č ár o In.' Oba zbory, jeden 
komorný a druhý veľký (pričom členovia 
komorného sú aj členmi veľkého) majú 
zaačnú posilu v skúsených spevákoch rôz
nych učitelských zborov. Súťažné smer~ 
nice vraj pripúšťajú až jednu tretinu ne
ltudentov. Ak' si však uvedomíme, že vo 
velkom zbore môže jedna t retina tvoriť 
knlltatlvny zékla<l celého &,úboru a zbý
njdce dve tretiny spolovice výplň a spo
lovice "štafáž", zdá sa nám smernica 
nedomyslená. Rozhodne je to nespravod
livé voči študentským zborom, ktoré ne· 

majú možnosť zlskat posily a ich vedúci 
to ani nepovažujú za užitočné. Zdá sa, 
že z toho dôvodu sa aj mnohé vysoko
školské zbory na súťaž .):ledostavili. 

Oba t rnavské zbory (alebo bratislav
ské?, ťažko povedať!) podal! zrelé, sta 
vebne a dynamicky premyslehé výkony, 
zvučné a plné Vo forte, kým v piane sa 
ukázala veková hlasová nesúrodosť. To 
sa prejav!lo najm!l v komornom zbore, 
kde a-j Intonácia bola lab!lnejšia a záve
rečný akord sa musel veľmi obozretne 
"čistiť". Bolo by iste zaujlmavé vypočuť 
s! osobitne "trnavských"; .,lÍt'atis!av
ských" poznáme . 

nalšie tri zbory - ženský zbor PF Nit
ra, miešaný zbor maďarský z PF Nitra 
a ženský zbor PF Prešov - boli č i ste 
študent s ké, preto boli v nevýhode. 
žens~ý zbor PF Nitr a v~dený iba nie

Jsoľko mesiacov zbormajste,rkou Margitou 
D u r i nd o v o, u vynikol zvukovým pôva
bom mladých hláskov, precíznymi nú
stupmi a radostným muzic!rovanlm. 

Miešaný zbor maďarský PF v Nitre ve
dený Elemérom K op a s z o m sa s pred
chádzajúcim del!\ o tretiu cenu. Má sťa
žené podmienky t ým, že •poslucháč i hu
dobnej výchovy tu tvoria iba malú časť. 

}<le. ·tetlfl: ? ; vysokoško.ls~~l .;tqor . J>matersky 
v tom najvlastne,išom slova zmysle. Bolo 
to s ice badať na niZšej hlasovej ku ltúre, 
ale t ento nedostatok bol vyvážený rados 
ťou z hud by a vzácnou disciplínou. 

Zenský zbor PF v Prešove síce žiadnu 
cenu nezískal, ale svo,i ím presvedčivým a 
poctivým výkonom sa vyrovnal predchli 
dzajúcim zborom a zbormajster Filip 
n u sň á k s nlm dokázal kus poctivej 
muzikantskej roboty. V Palestrínovi síce 
precenil sily zboru i keď intonácia bola 
obdivuhodná, ale v ostatných interpre to 
vaných dielach (najmä v Ki:'ičkov i) za
pôsobili prešovskí speváci mladistvým 
pôvabom a čistotou prejavu . 
· Pre budúcnosť bude treba v tejto pre
potrebnej súťaži veľa zlepšiť nielen or
ganizačne - čo bola myslím najslabšia 
stránka vo všetkých odboroch súťaže -
ale i v obsahovej náplni a v kritériách. 
J e predsa neodborné zrovnávať zbory ko
morné, žens ké a mi.ešané, zbory mladé 
a čiste študentské so zbormi posilnený
mi skúsenými členm i (s dlhoročnou či n
nosťou v učiteľských spevokoloch) - ba 
i profesionálmi (členovia Speváckeho zbo
ru SF!). Bude p()trebné súťažiť v niekoľ
kých kategóriách a zabezpečiť hodnotenie 
najmenej sedemčlennou komisiou. Potom 
verím, že sa súťaž môže sta ť iniciátorkou 
vzniku nových vysokoškolských zborov. 
kým takto by sa mohla stať skôr brzdou 
rozvoja zborového spevu na vysokých 
školách. Lebo mladi ľudia majú mimo
riadny zmysel pre spravodlivosť a každá 
i neúmyselná neprávos ť ich poburuje, 
odoberií chuť k práci a zbormajstrom 
odvahu boriť sa za nerovnakých podmie
nok. Anna Kovái'ová 

Slovkoncert - koncertná a divadelná agentúra pre Slovensko -
Mestský dom kultúry a osvety v Bratislave 

Letné 
25. VII. 1969 
20,00 hod. 
l. VIII. 1969 
20,00 hod. 

7. Vlll. 1969 
20,00 hod. 
ll. Vlll. 196C 
2Q,OO hod. 
15. VIII. 196!: 
20,00 hod. 

22. VIII. 1969 
20,00 hod. 

komorné 
Výstavná sieň 
na Hrade 
Nádvorie 
Starej radnice 

Nádvorie 
Starej radnice 
Jezuitský 
kostol 
Výstavná sieií 
na Hrade 

Výstavná sieň 
na Hrade 

koncerty 1969 
KLA VIRNY RECITÁL 
Margaret Bruce - Kanada 
BRATISLAVSK~ 
KOMORN~ ZDRUŽENIE 
dirigent Vlastimil Horák 
AMERICK? 
ŠTUDENTSK? ZBOR 
ORGANOV? KONCERT 
Eva Kamrlová 
éELOV? RECITÁL 
Anja Thauer - NSR 
RudoU Macudzinskl - klavír 
KLA VIRNE TRIO 
Peter Michalica - husle 
Juraj Alexander - čelo 
Miloš Starosta - klavír 

l ep fJ.L~mika • • • l 
' . 

Hľadám:e .. pravdu 
Pod :titulom "Brnkanie pre porotu" vy

š iel v 10. čísle Hudobného života r eferát 
o ústrednom kole celoštátnej súťaže žia
kov rudových škôl umenia v hre na kla
víri. Autorom referátu je Zita Strnado
vá-Paráková, riaditeľka ľ.ŠU v žiari nad 
Hronom. 

Pt·vá ča.sť referátu prináša štatistický 
prehľad účastníkÔv a menoslov cenami a 
čestnými uznaniami odmenených súťažia
cich. Skratkou, teda bez podrobného hod
notenia oceňuje vzostupnú úroveň vý
chovy a usmernenia mladých klavit'llych 
talentov v centre i na vidieku na Slo
vensku. Zato v druhej polovici článku 
autorka, ktorä bola členkou celoštátnej 
súťažnej komisie i užšieho prípravného 
výboru, krltlzúje súťaž a najmä ;lej vý
sledky spôsobom, ktorý prekvapu je jed
nostrannosťou a zlomysel'nosťou. 

s t.vnlením pisateľky, že zo súťaže od 
chádzali mnohí nespokojní, ostro kontras 
t ujú slová spokojnost i a uznania všet
kých zúčastnených funkcionárov, porot
cov, žiakov a ich učiteľov. Napríklad v 
liste, ktorý mi poslala uč iteľka z Rado
tina 18 mája sa píše: "Píší Vám jmé
nem účastníku ze Stredočeského kraje, 
ktei'i byli prítomní na celostátní kla
vírni souteži. Deti sl odvezly z Bratisla
vy nejen čestné umís tení, ale i hezké 
dojmy z Vašeho mesta . Dostalo se nám 
vrelého pi'ijet í l pozorné péče porada
telu a dovolte proto, abych Vám i Va
šim spolupracovníkúm vyslovila d!k za 
vše, čím jste prispeli k vzorné organi
zaci a hladkému prli.behu celé souteže. 
Za žáky i učitele ze Stre<ločeského krajc 
Vás zdraví Vera Beránková, LŠU Radotin 
u Prahy." 

Ku kritickým pasážam článku s. Strna
dovej-Parákovej treba povedať toto: pô
vodne plánovaná nahrávka celej súťaže 
na pás sa neuskutočnila z technických 
a finančných dôvodov. Kvalitné záznamy, 
ktoré by sa rozmnožili pre školské účely, 
vyžaduj ú dokonalú aparatúru, akou dis 
ponuje iba Čsl. r ozhlas vo svojich št ú
diach. Vzhfa<lom na to, že súťaž s viac 
než 250 vys túpeniami a 50 hodinami čis
tej hudby sa odohrala súčasne na dvoch 
miestach, nebolo možné zabezpečiť l<va
litné ·Snímanie .;ani •vechnicky, ani ľinančtH!;· 
Podľa "dohody uT..avretej, s. mládežníckou 
redakciou rozhta·su však mnohých súťa
žiacich pos lali poroty počas súťaže do 
rozh lasového šl.údla , kde sa ich čísla na
ht·ali. čsl. rozhlas nahral tiež koncert ví
ťazov súťaž~.> al<a celol<. Nič tomu nebrá
ni, aby rozh las, ktorý pre svoje pt·ogramy 
použije naht•aný materiál, umožnil zá
ujemcom r.:Su na požiadanie vypočuť ale
bo prenášať zvukové záznamy. 

Upodo:r.rievanie poroty, ktorá vraj v 
anonymnom kole uprednostňovala súťa
žiacich · z Prahy a BFatislavy pomocou 
dohovorených znamení, pokladám za ab
surdné. Predsedovia porôt (Eva Flsche
rová-Martvoňová a Ilja Hurník ) i členovia 
boli ne:z;ainteresovaní umelci a poprední 
pedagógovia konzervatórií a ĽŠU z celej 
republil<y. Bodovanie porôt sa presne prl
držlavalo pravidiel stanovených súťažným 
poriadkom, ktorý nevyžaduje zosllladenle 
bo11ových hodnôt medzi jednotlivými roč 
níkmi tvoriacimi samostatné súťažné cel
ky. Absolú tny víťaz súťaže sa neurčil 
podľa v.ýšl<y dosiahnu tých bodov ( čo by 
bol mechanický a umelecky neodborný 
pos tup), ale na základe posúdenia vý
konu nositeľov prvých cien jednotlivých 
ročníkov ohidvoma porotami na koncerte 
víťazov. 

čo poveda ť k závet·u č l ánku ? Myslím, 
že s. Strnadová-Paráková sa hlboko mýli, 
keď vidí tragédiu v tom, ak niektorý 
súťažiac i žiak ĽŠU, ktorého schopnosti a 
výkony zvyčajne preceňuje jeho učiteľ, 
neodnesie s l cenu a popredné umiestenie. 
Odhliadnuc od banálnej pravdy, že v kaž
dej súťaži musia byť vyhrávajúc! l pre
hrávajúc!, poslaním ústredného kola sú
ťaž! ĽŠU nie je naháňanie cien a trofejí, 
ale prehliadka talentov zistených už v 
okresných a krajských kolách, ktorým 
treba venovať v d'alšom ich vývoji zvý
šenú pozornosť a mimoriadnu pedagogic
kú starostlivosť. Má sa tak stať bez ohl'a 
du na to, či sa talentovaný žiak umiest il 
v ústrednom kole na pt•vom alebo pos 
lednom mieste. Môžeme s uspokojením 
konštatovať, že slovenské detské talenty 
v konfrontácii s českými obstáli čestne, 
hoci z roka na rok stúpajúca úroveň 
žiackych výkonov ĽŠU bola - ako pove
dal vo s vojom záverečnom slove Il ja , 
Hut•ník - vysoká, až profesionálna. Naj
d.ôležitejšou črtou súťaže bola výborná 
interpretáci '! povinných skladieb, ktoré 
boli určené len zo súčasnej s lovenskej 
alebo českej hud obnej t vorby. Neverím, 
že tisíce detí, ktoré v priebehu škol
s kého roku študovali a hrali inš truktívne 
klavírne skladby Cikke ra, Ha t ríka, Zim
mera, Kardoša a d"alších naš ich skladate 
ľov, ut·obili zlé služby pre rozšírenie mo
dernej hudobne:1 literatúry svojho náro
da, 

Mikuláš Strausz 

Akokoľvek sa mi protiviä vymeny úto
kov na. stránkach tlal:e, musím odpove-

' :: dať na ·'článok p. · Párákove.J, pretože ako 
predseďa poroty považujem si za svoju 
povinnosť · očistiť napadnutú česť a dobré 
meno členov poroty. Mlčať - znamenalo 
by priznať pravdivosť nlzkeho obvinenia, 
a to rozhodne odmietam. 

Tým, že nám bola zverená práca v po
·rote, bola nám preukázaná dôvera, že 
podľa svojich najlepšieh schopnost! bu
deme svedomite plni ť z toho vypl,ývaj11ce 
povinnosti. To sme aj urobili. 

Je Isté, že názory, vkus, požiadavky 
môžu byť rôzne u každého člena poroty. 
Je možné, že pri rýchlom stri·edaní kra
tučkých výstupov jednotlivých žiakov ne
postihne porotca celú šírku talentu žia 
ka, rozhodne však odmietam tvrdenie o 
zákulisných manévroch, pretože to nie je 
pravda. 
Súťaž ľ.udových škôl umenia bola krás 

nóu, nanajvýš zás lužnou akciou. Patr{ 
úprimná vďaka a obdiv nielen organizá· 
torom tejto súťaže za ich nadšenú prácu, 
ale predovšetkým učiteľom ĽšU, ktorí 
s nevšednou láskou, obetavosťou a trpez
livosťou priviedli svojich zverencov ku 
krásnym výsledkom. 
úroveň súťaže bola mimoriadne krásna 

a vysoká - boli sme úprimne nadšení a 
tiež pyšnl na tú bohatú úrodu ltlladuč
kých talentov, roztrúsených po celej re-
publike. . 

útok p. Parákovej je nielen urážkou 
cti členov poroty, upodozrievaním z oby
čajného podvodu, ale súčasne aj. pošpi
nenfm ce lej krásnej akcie, práce mno
hých a mnohých ľu d!. 

Ako predseda poroty som pobúrená 
týmto tvrdením p. Parákovej . Na svoju 
čest prehlasujem, že o žiadnych záku
lisných manévroch neviem, že upodo7.rie·
vania sú nepravdivé. 

Tvrdenie p. Parákovej je ale natoľko 
závažné, že ju musím vyzvať, aby podala 
dôkaz svojho tvrdenia. · . 

Teda: l. Nech menuje členov poroty, 
ktorí sa podľa nej tohoto manévrovan ia 
zúčastnili. 

2. Nech uvedie' dôkazy na potvrdenie 
tohoto šokujúceho upodozrievania. 
Keďže neviem, či česk! kolegovia z po

roty sú oboznámení s článkom p. Pará· 
kovej, posielam im súčasne článok z Hu· 
dobného života, aj moju odpov.eď naň, 
aby sa mohl i k tomu t iež vyjadriť. 

Záverom by som chcela konštatovať, 
že obvinenie porotcov j_e tak závažné, že 
célú" záležitosť môžeme považovať za 
u'l(onČPn(t '\Ž \>tedy, až p. Parákovtí -
all~oo oznámi členov poroty, · ktor'i zne
užili funkciu porotcu - alebo sa verej ne 
ospravedlnl. 

E. Fischerová-Martvoňová 

Z obsahu 13.-14. čísla 
e Prázdninové interview 

s Jánom Valachom e O súťaži Margarete Long 
e Kriesenie avantgardy v Brne 
e Nad uplynulou opernou sezónou 

na Slovensku 
e Tom Jones sa uvádza v Amerike 
e Profily domácich a zahraničných 

spevákov pop-music 
• Džezové variácie e ... rad ďalších zaujímavých 

materiálov letného dvojčísla 

OZNAM 
R iaditeľstvo Konzervatória v Koši

ciach otvára v školskom roku 1969/70 
baletné oddelenie. 

Podmienky prijatia: ukončenie základ 
nej deväťročnej školy, vhodné telesné 
dispozície pre baletný výcvik, zmysel 
pre tanečnosť, dobrý sluch a zmysel 
pre rytmus, vhodný .Javiskový zjav a 
výrazová schopnosť. 

Uchádzači o baletné š túdium nech sa 
prihlási-a písomne na riad ite ľstve Kon
zervatória v Košiciach, Leninova ul. 
č. 93 do 20. augusta t. r. 

I< žiadosti je potrebné p ripojiť po
sledné školské vysvedčenie. Talentové 
s kúšky sa uskutočnia 27. augusta 1969. 

SúBEH 
Dekan Pedagogickej fakulty v Pre

šove UPJŠ v Košiciach vypisuje súbeh 
na obsadenie týchto voľných miest: 
l odborného asistenta na katedru hu

dobnej výchovy pre odbor hudobná 
výchova s metodikou 

l odborného asistenta na katedru hu
dobnej výchovy pre odbor hlasová 
výchova 

l odborného asistenta na katedru hu
dobnej výchovy pre odbor hra na 
klavír. 

Žiadosti doložené dokladmi: štátne 
občianstvo, dokla<1 o ukončení vysokej 
š~oly, kádrov.é dotazníky, životopis, le
kárske vysvedčenie, zoznam publikova
ných prác vedeckých a Iných, vyjadre
nie doterajšieho zamestnávateľa, treba 
predložiť do :n. júla 1969 Dekl!nátu 
Ped agogickej íakulty v Prešove, Sver
mova č. 1. 
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P·ohl'ad 
do 
análov 

Toh to roku si Trnava pripomína 135 rokov od zalo
ženia prvej hudobnej šlwly _ v to.mto me.ste_ .. ľrí t~.i 
príležitostí prinášam!' stručny pohlad na tustorJU vzni
ku školy. 

Konco m XV !ll. a začiatkom XIX. storočia bolo hu 
do bné umenie v Trnave veľmi neuspoko jivé. Vyučova
ni!' hvdby bolo v me nších mestách zve rené strážcom 
na mestských vežiach, tzv. "Thlirrnet·meistrom". Inak 
tomu nebolo ani v Trnave. Mnoh! z nich· boli učiteľm i 
hudby a súčasne aj liternými učiteľmi. Okrem t~ho 
vykonávali funkciu mestských archivárov a obecnych 
liOtá'rov. Aby s me našli pr avú súv islosť hudby a v y 
učoyania na literných školách s hlásnictvom a s trá
žením na vežiach·, musíme s1 uvedomiť, že povinnosťou 
tych to s trážcov bolo - spolu s pomocníkmi na ve
žiach - hrať v určitých hodinách niektorý cirkevný 
chorá l a súčasne a j vyučovať m ládež na školách. Ako 
asi mohol vyzerať stav n'a školách , vieme si veľmi 
dobre predstavi ť. 

V snahe zmeniť tento neutešený stav, sa v Trnave 
uzniesli vedúci mesta a c irkvi (mešťanosta J iin Pitroff 
a prepošt - f arár mesta - Ign-ác Kunszt), že založia 
pre zveľadenie hudobného umenia v Trnave spolok 
· .. Mu sik verein" a s ním aj hudobnú školu. , 

V rolw 1833 začal spolok svoju činnosť a v rokli 
16iH bola potom otvorená túžobne o(·akáyan á h~dobná 
skola . . Smernice pre ,lej zaločeníe pre<llo~il dľ1olO. aprí
la 1,834' F. D. Weber · riaditeľ konzervatórta'' v ·t~rahe. 

· Dň·a ·ll.' ·j úla v tom Ístom t:Ok\1 bol vypísaný l{onkurz· 
na obsad~nie miesta vedúceho hudobnej š koly a sú~ 
časne aj na miesto "Thiirmermeis tra" Uchä<lzači sa 
museli do 15. októbra 183<1 dostaviť na konkurz. 

Na ko.nkur,z s a prihlásilo šesť uchádzačov. Z nich 
J~na Czardu zvolili za vedC1ceho hud obne j školy (bo\ 
m edzi uchádzačmi najlepším hudobníkom a rodákom 
'z Trnavy) . Oduševnenie , s ktorým občan ia mes ta hu
dobný spolok a hudobnú školu vítali, netr va lo d lho. 
V spolku čoskoro 1iastal úpadok, lebo jeho činnosť 
obeĽenstvo neuspokojovala a k tomu sa pridružil i 
osobné nezhody a neznášanlivosť členov, ktor! zo spol
k u rromadne vystu povali. Ku ltúrn i činitelia boli touto 
udalosťou veľmi dojatí a us ilova li sa pr~dísť skaze, 
k to rá ohrozovala ich krás nu ustanovizeň . Clenovia vý
boru zvolali valné zhromaždenie spolku - na 4. júna 
1.838 - a žiadali zmen u jeho stanov a oživotvorenie 
činnost i. 

štefan Mássay, chirurg, vo s vojej povzbudzujúcej 
re či hovoril o potreb l:l spolku a navrhol, aby sa ,.Musik
verein" zme ni l n a "KirĽhenmusik - Verein" , c irkevný 
hudobný spolok. J eho návrh bol člens tvom jednohlasn~ 
prijatý. Zmen11 dôvodil tým, že ,.Musikverein" mal mé
lo príležitoslí vereJne vystupovať a teraz bude mať -
ako hudobný ,cirkevný s polok - program každú ne
deľu a svia tok. 

Organizácia spolku a školy spočívala na prisnej 'tiis 
ciplíne. Dvaja predsedovia a výbor starostlivo s ledo
\l'ali výkon každého činiteľa spolku. Dozorom vyučova-
11ia na h udobne j škole · bol na určité dni poverený nie
k tÔrý člen výboru. Od učiteľov sa vyžadoval mravný 
ž.iy:ot, svedomité vyučovanie a na jlepší pedagogický vý
s ledok. Hýbnou pákou spolkového života bol 26-členný 
V:ýbor. Uvádzame aspoň t ieto mená: František Albrecht, 
z.bennajster, Ján Czarda, dir igent · orchestra, ~nton Be
lohlávek riaditeľ chóru .pri dóme sv. Mikuléša a Ernest 
Pátka, drganista. 
. Spolok mal okrem riadnych členov aj celý rad pod

porujúcich členov a dobrodincov, ktor! zakúpili notový 
materiál, hudobné nástroje, zariadenie a poskytovali 
peňažité podpor y pri· or f:} anizovaní koncertov a aka
démií. 

V roku 1838/39 mal spolok 317 členov, medzi kto
rými boli význačné osobnosti . Trnavy, Galant y, Brati
s:lavy, Viedne a ďal ších miest. Nakoľko spolok. v to,m 
obdob! nemal Cinančných ťažkosti, mohol svoje progra
my koncer to v spestriť aj pozývan!m sl~vnych umelcov 
i . Uhorska, a a j z Rakúska (najmä z Viedne). Počet 
príležitostných vystúpeni a konceŕtov bol ročne cca 14. 
Úroveň produkcií bola vysoká. 
. Verejné skúšky hudobnej školy, na ktorých sa ~ú
častňovali poprední fu nkcionári spo lku, boli ve ľmi prís 
ne. Produkci~ žiakov boli pomerne na vysokej úrov ni. 
:iťápisnica z r. 1838 uvádza poznámku: nad vše tky oča
kávania - us pokoj ivé. 

Hudobná kultúra v Trnave rozkvit ala čoraz kra jšie, 
keď si uvedomíme, že v a rchíve spolku bolo cca 2000 
cirkevných a s_vetských skladieb, z ktorých všetky bo li 
verejne prednesené. 
· Toto krásne kultúrne obdobie trval~ do roku 1849. 

1~evolučM1 doba ochromil a čuly hudobný ruch mesta 
Trnavy, ktor ý potom d lhé roky ostal temer nepovšim 
nutý. Odchodom Jána Cza rdu, prvého vedúceho h u 
dobnej školy v Trnave na odpočinok, sa skončil a.i 
úrad ",.ThUrmermeistra" na veži. Viktor Brós 

Aknéhudeme mať do septembra 
Zllhlflnú led nu sl uš nú m l.fľs t~ 

. nosť na nácvik , neruč! n1 za · 
~va l l t u S lovenského knmorného 

orchestra u osobne z ne ho odĽha 
dzum. V lmprov lzovi:lnýcl) podmien
kach sa tot'lž da pracovať nlekolko 
mesiacov mozno rok - a lf! nie od 
roku 1960. 

Hovor i Bohdan War ch al. 

Umelec, o ktorom môžeme v jed
nej z mnohých kritik zahraničnej 
tlače čltať nasl ed u tú ce s lova : 

".. predstavuje idelllny typ mu
zikanta v najlepšom slova zmysle, 
rodeného hudohnlka -· inštrumenta
listu, ktorý nadväzuje na skvf!\ú tra
dif!iu veľkých česk~ch huslistov." 

Nemllm v úmyslfl c ltovar pochval
né slová . kloré sa popls11 11 nH uclcesu 
warchalovcov, ]od rm ii.; t lch hudobn l
kov, z ktorých i lm Hoh<léln Warchal 
o Vl . Piatkowski lvoriä ,.staré" Jad
ro pôv.Jdn óh'l te lesa Os tetnl pood
chádzali do zahr11niči11 f l<! o pozn a 
svetov\i .dopyt po výborných or.ches
trá ln yclľ hrft(;och , to mu n~treba 'pri
pom ína ť , že to bolo za V\i llodných 
velmi výhodných - fi n a nčných pod
lll ienok l. a lebo sa vrátili do mater
~kého orchestra - Slovenske J fi lhar
mónie. Boli to h ráči , ktor í nechceli 
def in itlvnf! za uechn f činnosť v sym
fonickom orchestri a venovať sa iba 
komornej hre. Bohdan Warchnl bol 
prinút ený zo spomínaných dô vodov 
niekoľkokrát teleso pr eobsadzovflf a 
dopli'la r - vačšinou mladými absol
ventmi bratislavského Státneho kon
zer va tóri& a Vysoke ; školy múztck9ch 
umeni. 

Pracu i ú ou rol< u 1960, šesť rok ov 
nato sa ~lne profes!onalizujú, . .. a j 
ke<f. Je skutočne pravdou. že vede
nie Slovenskej fi lharmónie, ku kto
rei je SKO pričlenen ý . ~1možniio, aby 
sa súbor stal celkom profesionálnym, 
v praxi to znamená, že č l enovia SKO 
nemusia - oko tom u bo lo dovtedy -
účinkovať súi~asnf! aj v symfonickom 
orchestri Za to · putrf Is teže vedeni u 
Slovenskfo'J filharmónie vcraka. Komu 
sa však pod'akovať za podivné pred
pisy, ktoré tomuto profesionálnemu 
orchest ru ne cl o v or u jú prijať do 
s vojich radov členov zo Slov(lnske j 

dy nechtlat· súvisia so všetkými spo
mln aný m! a nevyriešeným! probléma
mi. Slo vensko je. malou kra lh) ou , a 
tak pomaly dokl\::l.e riešlf svo je . vec1 
v zá ujm e vilčšieho menil vo svet e, 
že ie to až na počudovanie. Pravda
Že vteme, že dobr! sláčikári sa ne 
rod ia l<ažclý deň, vieme 11 1 to, že Slo
venska fliharmónta sama botu je s 
ťa žkosťami - n ielen l<adrovými. ale 
nutne potrebuje hoci miestnosti pre 
cellwm realistieké a spoločenské cie· 
le 1 klubovňa, resp. bufet l. a le rovna· 
ko je nAm lúto, ak počujeme, že 

Bohdan Warchal pri preberaní oy
znamerlania oydaoateľstva Supraphon. 

. 

ci" , ktor! na slovensku síce SKO kd.: 
pia , ale nedokážu tw propagovaL A 
tak zatla!. c:o v zntJranlčf l1rá prád. 
vypredaným! sá lami a po koncer toch 
sú .le ho členovi o ob i ie han! nadšený
mi poslucháčm i, u nás - napr!.klad 
v Trebišove 1 a le osob fle som zažila 
podobnú sl tuáclll aj v stredosloven
skom cen tL'fľ- Bansl<ej Bystric!J sa 
hrá pred jedným vojakom a dvoma 
ďalšfmi n(lvštevnlt~kaml. No sO "štá
cie" f ako napriklad Humenné l. kde 
sú koncerty SKO výborne organizo
vané. V našich pod mienkach totiZ 

Sn!mka: CSTI< 

Tereza 
Ursinyová Hviezdy nemaiú na zemi miesto 
fill:la rmón!e, aJ keby bol na ich stra
he etnlnen'til9 zá'lijém, no to Isté ve

. d~nle SF "u,volnl 'bráču [Opäť ' prlpo~ 
mín·am',' že kužd 9 z n ich . je ' viácny a 
nezapl·atitelný), ak je oň zá u(em v 
whranlčL Absurdné , ole je to ta.k.· Al<r· 
huslista Vl. Piatkowskí účinku Je v SF 
l v SKO, j.e to skôr výnimka pot vr- · 
dzujúca pravidlo. Chápeme dôvody 
orchestra SF, ktorý . si c hce udržať 

svojich hračov, uiB le ném všal< jas-
' ná dvojaká politika , Hl kelf sa skrý

va pod záštitou nemožnosti prestupu 
.,v rámci podniku". Umelecký vedú
cl SKO - Bohdan Warchal preto ne
má zreJil'e tnú mo.žnosf - hovor! to 
s veľkou df1vkou Iróni e -. ako po
žiadať Ministerstvo kultúry o pri
členenie· k lnej organizácii, snáď naj
lepšie k nehudobnej, aby potom exis
tovala možnosť vofného angažovania 
hráčov zo SF. Samozrejme, nejde tu 
o odčerpávanie sn z nášho prvého 
symfonického orchestra. Lenže čas -
od času sa vyskytne prípad, .že llráč 
chce prestú plt do Iného ensemblu, 
v tomto pr!pade do SKO, ktorý napo
kon má al velké možnosti zahranit;
ného účinkovania , hmotného odme
ňovania - pravda, za tým všetkým 
stojf seriózna prácu a medzinárod
né úspech y. 

Začala som hovoriť však trochu z 
iného lwnca. čo najviac mrzl členov 
SKO, je · nemožnosť sústredenej prá
ce. Zatial cvičia - kde sa ~lá. Oby
čajne im s lúži " ladl&rei'l", ktle každú 
chvílu niekto chod!, rušia ich ná
llod.ni lléívštevnlci, nemožnosť sústre
denia sa odráža v dlsclplfne súboru 
a v konečnom d ôsledku t nH výsled
koch, čo zdôrazňuje najm!! umelec
ký vedúci súboru, neobyčajne zod
povedný za všetko, čo odzneje nu 
domácich i zaht•anlčných pódiách pod 
hlavičkou Slovens kého komorného 
orc11estra. Jeho lde{l]om je < nielen 
zvyšovan ie kvality orchestra, ale a j 
jeho d obudovanie - a tieto dva bo-

existu je možnOsť zániku dnes už eu
rópsky tn'ámeho a skvelého ·komorné" 
ho g\1 bor. tt. Snád' sa to vŠelko vyr.í.e
Ši ... ak by sme nemaJJ túto nádej, 
p-rest.ali by . sme sa čudovať, že ume
lec takÝch ' kva !ft !udskýc l1, organi
zaČných i umeleckých, akým je Boh
dan Warchal, rezignuje. Vieme, že 
nielwlko významných orchestrálnych 
telies by bolo rado, k eby pr tja l ich 
ponuky . . . Ale - skutočne - - ako 
séÍ171 . zq,ôrá~J\u ie,· nejde ib·a o·: neho. 
Sú ťu ·. ielie kolégo.via, ktor! cllcií · 
pr4co,vá)>' d~le t~ · . ; 

dvesto rudf je . skutočne Ospj:!ch9m. ·.• 
PI' fu Už (9'adá pr ipemtenka aj na 

Slo~konc~rt, ktorý fly ·mal pozt~l'IH!j · 

šie vybera ť miest~;~ vystúpen! .ti :ne-. 
zaväzovať hráčov na vystťípenia, RtoJ 
ré sú nielen z finanooého, ale t ru~" 
ského výs led ku nerentabilné. 

. Za takmer desaťročnou činnosťou 
SKO ·.je rad . vystúpen! v zahranič!. 
P.i'ed · nfmi . - ·- v . 11a'jbľlžšet do(je ·. 
sto i!. r!llílny . plá\] . 'n1,1 v~ysÚípe'nle 'v Ho· 
la.ndsku ' [skade 'sa mimochodom ne
ďa~.po: vrátili 1. "Brit.anil, Svaj~larsku, 

• • l • ' l . 

Raln1sku, NSR a v . 1anuArl b. r,. ·iqh 
čaká Parlž. Do N·$R· pôjdu už· ôsmy
krát, :do Sálzburgu ..:... · pla ty · raz, · r-a·· 
liänslm ich' bude ··počut · · šiestýkrli't... 

Nedávno dosta ll · vzácn e vyzname
nanie od vyd.avat\'llstv.a supr iipllon .,za 
najlepši um.e lec.ký v.ý_koo za.zoameM• 
ný na gramoplatnl v . odbore · komor· 
ných súborov · · za komple t · Corel liho 
Con cert! grossi: V· slovensl;!:om Sup· 
raphon.e Im vyjde gramoplatňu s ' há.' 
zvom Talianska bai•Ďkovä · hudtla', ·mi· 
uu l~ rpk. ~yšl t' s·tAmlcove 3 ll;l iÚiiHi im

. ské syrrif6n te .... v9.p~~etlch .pr.á·~6 by 
. bo l .dlhý, c,;'uovanje · pochv'alných .'. s tov 
'ili! adr-es,.u ·. veľm! .mladého (.vzn i~ilm 
[ .. vekov:ým ·priemerom) súboru .dlhé. 

. V · ro~ho,vare: som spomenula častú · 
o'ri JlOm ienl<u na'šlch · clomlicictl r acen·
zeri.to.v, ' ktor! (, vytýkajú warchalov'
com ?:O.I'i'y~ yanie na u rčitých · re per
.toár'ov.9ch ' Č!Sla·ch. Ano, j~ . to ' tak a 
d~ľje,. sa to ťíplne zámerne. Za llrani
ňie · Žla<ll1 väčšinou .osveilčený. a kla
sľc;k?. ~eper.loár ·.- Cfllá · zAležitosť na~ 
pokon súvisi s otázkou .,predá vania" 
koncertov zahvanlčnému pos'lt.ic lláčo
·vl. ·z!arten manag&r si ·Íle!Í'tôže dovo
liť p'rerábat na tom, .čo · kúpiL Preto 
SKO ida o detailné vypracovanie zá
kladného reper,totlru: k,tOl'Ý .nlc1 je 
chÚdobný ani na diela sJovenskýciJ 
~;~utoro.v. Napokon, SKO . predviedol a 
naš'tudoval všetky diela s lovenských 
autdrov, k'toré : mu liol! venované, 
ó;isp. · sú · .vhod';lé . pre Ich ops'adenie. 
( E. Suchoň: Serenáda, Se.sť ' kusov 
p~~ .slÚik'y; MÓyzes: Son11tina . gioc~- · ' .:.. 
sa, , L. But·las: Planctus, ). Posp!šil: 1 

s oná ta pre sláčiky ... ) v prJpage, že . Začliľall . _t:ez haliera. Mesačne s.'l 

niek torý sklaclater venuje alebo na- skladaU po desať korún do. spo loč· 
' 'ptš'e pre SKO · dielo, radi 'ho· ·uvedú "• n,e1 : po~I~dnlce,. a by bolo z . čoho za· 

a venujú mu maximálnu po.zorri.ós·ť. ·: plall.ť .vydav~y na korešp?ndenctu . Po . . 
. ' 

Obchod, obchod ...... ten je as! jed-
nou .z n~jslaiJšich .. s tr.ánok aj v kui
túre. Nezvarujeme to . však na ab
straktné priči Í1y. : Za ·každým núspe- . 
chom s to ja lwnkrétni fud ta, v tomto 
prípad e často neschopn! " kultúrni-

prvom m edzinárodnom ús pechu v 
Linzi. začal . kolotoč záujmu, vzniklo 

· niečo, ' čo' má dnes vo svete zvuk. 
S.voj článok som možno trochu nad· 
l)esene ,nazvaľa "Hvtezd y nemajú na 
zemi m)esto". Ale v tom to pr!padl:l sa 
m i .skutočne · nezdá, že by si war· 
ch'alovct · nezaslúžili prívlastok 
h v 1 e z dy. 
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