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V čísle: 

e Slovenská filharmónia 
a Pražská jar 

e Päťdesiat rokov Konzervató· 
ria v Bra tislave 

a Darmstadt 69 
8 Varšavská jeseň 

v )• 

Zl V Ot 
O Dni slovenského l<ancertné· 

ho umenia 
e West Side Story na Novej 

scéne 
.· .e ·Bernstein, ako ·ho nepozná~ 

me 

Dvadsat rokov 

Sú dlll, na ktoré sa nezabúda, dni, ktoré 
o.~tciuajú u povedomí jednotlivca 1 spoloč
•wstt ako ~ymbol a fakt čohosi dôležitého 
u vý:mamného . Medzi t akéto významné dni 
patr í nesporne aj obdobie, v ktorom bol 
ttplat•lený zákon SNR o ustanovení Sloven 
sket (t lhrmnónie Do iivota bol tweden1í naj
ma zásltthou národnéJw umelca Ladtslava 
Nooomeskélw . 'ľým sa realizovala dáonaltÍž 
bu a potrei1a slouenskej hudobne; kultríry. 
Odutedu uplunulo dvadsar rokov ll!tenzíu 
nei wncl eckei pr áce, ktorá nanajuý.~ tÍ>peš· 
ne dotvára poslanie uložené zákonom o Slo
t'enskej filharmónii - preduádzať na ume 
leckej 1ir ount or chestrálne skladby slouen
skýeh, českých a iných slovanských a .we
t ových skladateľov a tým reprezeniooať slo · 
venské hudobné umenie doma i v zahra'ni
čí 

O to~. že orchester S!ooenskej filharmónie 
t iet o naročné tílohu splnil nanajvýš zodpo
ve~ne1 a čestne. svedčia rtespočetné fakty. 
· Vďa~a veľk,ému úsiliu dirigentov, ·na čele 
s nát:odným umelcom Václavom Talichom, 
terajším wneleck'ým šéfom orchestra, zagl!í 
žiLým umelcom Lnclislormm Slovák·um n za
sltížílým umelcom dr. Ľudovítom Rajt er om, 
ako i všetkých členov umeleckého telesa, je 
Slovenská filharmónia n ielen štatutárne, ale 
aj f<tkt.icky vrcholnou slovenskou orchestrál-
nôU:. '1(1štiitíciGu. · · ' . . 

Systematiclcou výchovnou prácou a vy 
sokou umeleckoU. úrovňou interpretácie vu · 
konal orches ter obrovskú prácu pri fo r mo 
vaní k once1·t ného publika v Bratislave t na 
vidieku. Osobitne za význammí pouažujem 
výchovu poslucháčov z radou vysokoškolskej 
mlád.eže. pretože ich prostredníctvom sa vy 
t l!ára účinné zázem.ie pre wneleck1í hudbu 
na celom Slovensku 

~polpčenský a lt•ultúrno-politický dosah 
pr ace or chestra potvrdzujú. zdanl ivo lleza 
ujímavé čísla: v priebehu dvadsiatich rokov 
sa uskutočnilo 1920 koncertov, lctoré •woští. 
vilo 1 800 000 poslucháčov. Obrovsk{Í akčný 
rádius p~sobenia majú tiež •·ozhlasové a te 
levízne záznamy orchestra. ako aj početné 
gramofónové nahrávky. 

A tak celkom zákonite sa stal v prie
behu rokov orchester Slovenskej filharmónte 
základom, okolo ktorého sa združili špičko
vé slovenské interpretačné kolektívy: Slo
venský f ilhar monický zbor, Slovenský komor 
ný or chester a Slovenslcé kvarteto. /ch čirt · 
nosť je tízko spätá s prácou zak·ladateľského 
kolektívu orchestra. 

Nemožno nespomenúť zahraničnú r epre
zentáciu . orchestra SF. Vystupoval ,v 11 eu 
rópskych krajinách, kde absolvoval 193 mi
mortadne úsp~šných koncertov pre vyše 200 
t isíc návštevníkov. 

Intenzita · zcthruničného pôsobenia, v našej 
národnej kultúre vskutku · ojedinelá, odrazila 

·sa nielen v rastúcom význame o1·chestr a v 
kontexte európskeho hudobného života, ale 
aj v nanajvýš dôstojnej reprezentácii násho 
nár oda a štátu 

. v t ieto významné dni jubilea nášho ume
leckého telesa je potrebné pripomenúr ďal· 
šiu pozitívnu str ánku jeho činnosti. Je ňou 
it~terpretácia a propagácia slovenskej hudob
nej tvorby. Vďaka náročnej umeleckej práci 
si vytpár a Slovenská filharmónia interpre
tačný štýl pre staršiu i súčasnú hudobnlÍ 
tvorbu. Otvár a jej tým cestu na zahraničné 
koncert né pódiá . .. 

Dvadsať rokou práce orchestra Slovenskej 
fil harmónie dobylo tomuto telesu osobitné 
mi esto v celej slouenskej l česl,·oslovenskej 
kultúr e. Aj keď ide o relatí vne lcrátky ča 
sový úse.k, dosiahnuté umelecké t Tcultúrno -

. spoločenské úspecfty · pre!conali aj tie naj
optimisticlcejšie očakávania. 

Všetkým členom Slovenskej filharmónie 
patri vďaka za to, čo urobili pre náš národ 
a pozdvihnutie jeho kultúrnej úrovne. Pri 
ich vzácnom . jubileu im praje celá , naša rJe · 
rejnosť do budúcna veľa t ttorivých .~íl a 
umeleckých i spoločenských úspechov. 

RAVOL_:_BAGl.N 

50 rokov slov.ens.k~.h~ q~d·O~~éJio šl\Ql_stvfl 

\'~·:·:~-~~Ŕ~~~~~tl)~~,·~iJílll~~a .. : .· · ,. 
ROZPAD · Rakúsko-Uh~rska..-.koncom - roku ··1918 za sMlt\o l f jed - • · ·. ·. RUP. pe l !it ziska! ·do · pedagogľckéhb 

not livé nlírody t•ozklada~j~cej sa mon a re!") ie · na- ne~óvnako,m ·zbor,u ' i slovenských hu dobn'e' eru~ 
ek,pnom.ickoJn,_ ~po.l~čens~o~ i., kultú_t:nom sťt:Pnj· , ~g'r.á.~~e.~ l~- . 1, dó~at;Ý9h pedagÓ.góv .:..:..!. hu cl. sK:Ici -

• v~nsko, od dt uhe.J polov~c~ J l~.: ~t__ordha ···d.~ptal'léi: t ,~ai:I1~t!za- · . datel'a a 'klaViristu : Fricá Kafendu , 
C!OU, vstúpllo do ·novou~vor~ne.] 1• csrv hospodársk.y.l ·l ···MU·fturne . ' l ' i. . . ' l . - . . .· . ' . •. 
ne vyspelé, bez ná r·od roej intelig e ncie , školst;va,. fnštltúa-ii a . pod. . ~ d · 1 ·, .,19,22. dl~o,ro,cn~ho ,1, 1~~1tel_a 
Pred pár náro~n~ uv~~omelymi vlastencami stál! .priam gi- s.~oly, • ~nn u . _z~chovu.-K~ten~ovu, 
ga t)~i cké ' úlóhy - vytvo!·it od základu O:( a · z: n·jčoho) . usta··. , E .. ~n~ul zár.o.vu,. _ E. r~a .l etanov.u,,- E . 
novtzne p r e pottebné 1 pre· rozvoj . kultúry Slov~nska. PrJ / bi- . Krrza na .(všetc t pre hru · na J<la-
l~ncii up lynulých 50 rokov iste .iedn9tlivé .úseky '~hodnotili v!::i) , J . . Streľca do' Ýokálne.i ob-
a ocenili význ'am a p r ácu 'liak ladate l'ov: budovat:el'o'v a d as!Uži- !asti a rad d'a lšich, ktor i dlho-
lých pracovní,kov , svo.i~o úseku. · · . - ·_ .. · , ' ctobej~ié alebo . kratšie formb:váll 
' V OBLASTJ. hudobného š kolstva ,__t_akou príležitqsťou ' je · húdobný profi t 2ia{<ov· školy: ·In-

50.' vý r oi)fe za lož'enia J. tludobne-j š koly - pré·· s toÝensko-· 6:--no· špekčné ·záznamy a · ohlasy· kon-
vemóra 1919 L predchodclľ dnešn é'ho Konzervatória a s loveit· · . cer tt'te1 , činno·sti. školy ·v· tlači sa 
ského Jiuďobného školstv.a . So vznikom l. 

1 
hudobnej š kol-y pre • Dobo.pá . fotografirľ prof . zhodujú .. v tom, . že pdborná .. úro -

Sloverisko . v .Bratislave je nerozlučne spoj~n,é n\eno jej za- 1. Strelca. , veň školy vysqko. prer ástla rámec 
kladateľá, .organizátora a prvého r iad"iteľa Dr. Miloša R~p - ,.-· . : . . bežnej hudobnej škÓly.' . Keď prv! 
peldta, ako · a j jeho ·nájtiližšieho spo1upracovnlka a ,.. p r.tateltf absolventi (E. Smid~árová, N . . Die re rová ' a ··J. · Jakcisz) boli 
Dr. Alojza Kolíska . Títo ved,eli okolo seba zgrupovat milov· v r. 1926 bez ťažli:ost í pri.latl na Majs t rovskÚ' školu v: Prahe, 
níkov hudby a nieko"ľkých fina·nčný,cb~rrecenášgv, zalouť. Ku · šk_olská správa sa rpus~la konečne' vážne zaoberať ne ustálymi 
ratórium, k toré bolo garantom pre vládne orgány pre vy- požiadavkami · a tl1tkom, snažiacim sa o poštátnenie školy 
danie po,vole nia zalo~iť- školu •. Dr • . Miloš Ruppéldt a Dr. A lo jz a priznať jej konzervator iálny štatút. MŠNO volilo kompromis.' 
Ko lísek za'č!n~li z · nicgh o: · PÓ:Sto.i v\áclnych:' i _.mests!Cýct\ ~rgú~ Del<ré.tom :io dň'a 26. januára · 1928 čís . 163.234/27-v~._priznalo 
nov .b ol síc ti ~lahoskloiiný, pl,ný !J.iminr 'a: ?ľubo'v, \ a však b ei· š kore právo vere j nosti a preme n ovalo j u na Hudobnú . a .dra-
konkrétne-j pqdpory . a .pom0ci,.. '. , . , · 1 

; • ' ". • • 
1 

" maticku akadémiu pre Slov~nsko. BoJ. to . ib,a polovičný ,ú spech, 
BOLO TREBA ~zabezpečii:'." buďovu, zak"úpiť · tiástt'o je, :~abez: · • pretôže finančné a m"ateriälne ťažkosti ' ši<Oiy o sťali i aj n a 

peč iť financ ie ~ · p e4áiJ99.9:v<. Úv.ies~}~olú A·~jšij:'.Šej_' v~~El:it:lo'sti ; dlat~J. ~a plécia~h ria diteľ stv~ ~ ~ur!!t_ór_ia - · až d o . p~š!át
získať prvých ziakov a ce lý rad· dalsich · ulo-,h,- pre . l<toré r m1al . nen1a · skóly a Jej premenovama n a Statne konzerva~orlUm 
Dr. Miloš Ruppeldt iba obmedzený po~ét '. se!>\t1Pi:~~b~'n,lkov' · v' Br'atl~laV.e 7. m ája .1941, . . • 
Avš·ak . ent1.1ziazmu s. ·· Dr .. -Ru p!l'eld.ta a jel)o · bll~kych · nep_oznal 1

• ČO' VSAK J E PODSTATN~!:, kvalitatlvna i kvantitatívna . úro-
hranlc a t a k 6. novembra - l~i9 ,'sa;.na nó.,.o'zať9ženej): . . liuddb· veň. ško ly ' ' vykazova la neustály vzostup. Medzi abso lventami 
nej š kole: p r~ S lov~ ns ko v' Br~t.islave -~a~~~il .'P..t'.vy' šk~l.sk'ý ·r?k .'' ' Akadémi~ z jej ·prvľ;:h· i , neskor~ich ·rokov nac[lác;!za:m_e· mená: 

·• DR.-. RUPPELDT9Vl , - ·nap.ru( k . huze':'nato~tt. a · sl ubóm sa. 1 E. Suchon; A. ' Ocenas. D .. Kardos J M. Knechtsberger, st .. Hoza, 
ne podarilo do!)iahl}.uC, aby ·škqfa: d,ostala ~ áf.p.~ň · P.:áv9 · verej- M. K,išoňová, '1'1.: Bartošová, Z. Fr,ešová, F. , Dibar bora, J UDr. J . 
nosti. Odpor vtedajších , vľádny9h . or.gäpov :: v~ . tomto ·smere· Jamnický; B .: l?oničanová, -M. Hájková" M. Gregor, .. . Do .. kon-

' bol · neoblomný, hoci teili~.r ·.v istej dobe b.ez 1akýchkoľvek ea šk. ·roku 1968/69 je ·to. 1539 absolventov. (Nech mi .odpustia 
zábran udelil i zakladajÚcej sa ~k.o l e v ·.Br)1e ~tát.ú\ ''št!ítneho všetci ostatní, že ich mená neuvádzam v tomto, priestorovo 
konze r vatória so všetkými z toho plyhúci~i následnosťaml vyhradénom pŕíspevku. Me nný zoznam absolve ntov školy, bu-
Preto l. hu dobná š kola pre Slovensko zacala a celli prvé de uverejnený v Pamätníci k 50. výroči u Konzerva tória ) . 
decén ium existovala ako škola s úkromná, kurator iáltia · . · (Je PRV~!: POVOJNOVl!: DECl!:NIUM bolo poznač'ené určitou rez-
iste nedostatkom h ud obne j historiografie, že dot~ra~ ne ve- l kolísanosťou v učebných plánoch, osnovách i v dlžke štúdia. 
nova la pozornosť a nevyhod.notila zásluhy Dr. Mtlosa Rup• · Škola však p r e konala toto obdobie bez vážnejších otrasov, 

peldt a a :ieho spolupracovntkov 'hoc i vo vojnových rokoch musel rad významných českých 
pre rozvoj s lovens kého hudobného pedagógov opusti ť š kolu a na ich miesta nastupovali noví, 
ško lstva .) mlad!, ktorí boli v začiatkoch formovania svojho pedagonic -

NAPRIEK finančn,ým l priesto· kého 1 ume leckého pro ľtlu. Case profesorov prešla i na no-
rový m ťažkos tiam podarilo sa votaloženú VSMU. Každ á náh la generačná zmena pot r e buje 
Dr. Ruppeldtov.i z!skať p r e ško lu ~voj čas na ustálenie sa a sformova ni e. 
kvalitný pe dagogický zbor. Pod - ZÁKONITOSŤ VYVOJA s i- stá le nal iehavejš ie vynucov.ala 
s tatná j eho . č-as " Prjs'l f! 1. Čieqh , potrebu porov návania il kon(rOt?tácie pr (tCe a jej výsledko v 
z ktorý rh mnoh í 'pôsobi l ľ na š~o.l" s ' iným i školami tohto typ u doma i v zahran ičí Preto po sled-
až do oádu l. <:.sR v r,. 1939. Sta r - né desaťročie je bohat é na umelecké i pe dago[Jické stretáva-
šis 1 st:·edná qenerácia abso l· n ie sa s čs . . i zahran ičnými , ko nzer.vatóriamf, účasťou na sú-
ventov i:ste r ada spomína na svo· r:a žiach a koncertných zájazdoch. 
j ich t J čitel'ov - G . Náhlovskéh<> ·PRJ PRiT ~':ŽlTOSTI 50 výročia Konzervatória s a treb~ po-
a ~ Kub.áta (huslE' L · A. Ledvh;..J. · rľa!Úwat .,. . poklon i ť všetkým , ktor·í svo io u hrivnou pricD' 'i 
(organ) .J Egema (spev ) 1 L k rozvoj u slo.venskej h udobn.ci k!Utúryl L iíls.olsh•"l a zasvätili 

·~ Svobodov ú (k lavlr) a ďalšieh. Dr. s voj_ život . a dielo s lužbá m náro!la. JAN JANIČKOVIč 
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• V Euxe·íriourg\1 pôšObi 

v tamojilom rozhlase brat!~ 
s lavský huslista Konštarit!n 
Sedlák. So symfonickým or~ 
Chestrom a dir igentom Louis 
de Fromentom nahra l Fantá~ 
zlu a burlesku pre husle a 
orchester op. 7 prof. Eugena 
Suchoňa. J e to d ruhá zahra 
ničná nahrávka teJto s klad 
by. Prvú uskutočnil prot. 
Tibor Gaš parek v Brusseli. 
Na r ecitá li s k lavir istom 

Haľászová. Hudobné näštudci
vanie P.r€.~ezme Bystrík Re
žucha, šflfdirigenť štátnej 
filharmórtie v Košiciach. Ba
let Ivana Pat'lka bude s\lčas
ťou ce:lovečerného programu 
- spolu s Američanom 1( Pa
t·íži od Gershwina a Tanca 
mi z Marosszéku od Kodáfy.; 
ho. 

konca rot<a uved ie ä.J hudob
nú komédiu Oldricha Nového 
Pre teba všetko, ktorú na 
študuje autor. e Pr agokoncert usporia 
da v r ámci Medzinárodnej 
tribúny mla dých umelcov 
šesť koncertov od 9. ok tób
ra 1969 do 13. aprlla 1970. 
Program ako a j mená účin
kuj úcich sa zatia l' upresňu,jú. 

večerom v ..roipr'ávkovom pro• 
stred! kašt iel'a (recitál J. 
Smítkovej z tvo rby Ebena. 
Hanuša a Kfičku) , mal pr l
ťažlivosť iste pre všetkých, 
no na jmä pre zahraničných 
host !. 

oDoklub? ' Pierrom Nimaxom v Luxem
burgu uviedol Konšt ant!n 
Sedlák z-o slovenskej ' t vorby 
Suchoňovu Sonatlnu op. ll, 
Kardošovu Us páva nku a Mar
tinčekov Tanec. K. Sed lák je 
teraz členom Tria ad Artem 
- Luxemburg, s kto rým chce 
naštudov ať sk ladby A. Oče 
náša a M. Vileca. 

e Po. plzenskej vylučova
cej prehrávke bo la vys laná 
s lovenská speváčka Magda 
Hájossyová na Medz inárod l')ú 
tribúnu mladých, k torá sa 
tohto roku uskutoční v no
vembri v Paríži pod záš t itou 
UNESCA. 

e Dňa 27. septembra otvo
r ili v Brne IV. medzinárodný 
festival - Musica vocalis . 
Prvý v roku 1966 zasvä t ili 
uspor iadat elia dielu Bohusla
va Martinu, druhý skladbám 
s tare j hudby a vlaň a jš! tvor 
be Leoša Janáčka . Obsahom 
všetkých 14 koneer tov sú 
formy hudby spievane j , kde 
ide o konf ront áciu hudby 
barokove j s hudbou XX. s to 
ročia. Popri sk lada teľoch a 
in terprétoch moravských bo
ll na fest ivale zastúpení uj 
českf a slovenskí umelci a 
rad zahraničných dit·iq•mtov, 
sólistov a e nsemblov. Spevác i 
Američan Jes.sye Norma n a 
lr win Cage z Viedne v polo
recit áloch predn iesli piesne a 
árie zo s vetovej tvor by. Vie
denské Interp retačné umenie 
bolo zastúpené ďa le.1 diri gen
tom Th. Cuschl bauer om. sú
borom Wiener Kammerchor a 
madrlgalovým zborom Capella 
Academica so zbormajstrom 
X. Mayerom, ako a j sólis tami 
zo Staat soper a Volksooer. 
Bachovo Dvo:izborové mot e to 
lij"ednlesll GächinQer Kanto
rel a Bachovo Colle!Jium s 
dirige ntom Helmuthom Ril 
llngom zo Stuttgar tu. Vel'k.Ým 
magnetom bol konce r t, na 
ktorom v podan! pol'ských 
umelcov od7.ne li dnes už vo 
svete znám P. Pašie svät ého 
Lukäša od I<. Pendere ckého. 

V minulosti pr e uvádza
nie vokťilno-inštrumentálnych 
die l orga nizátori brnenského 
koncertného života veľmi 
často pozývali na spoluprácu 
s tamoJším o rchestrom Št át
nej filh armónie Spevácky 
zbor Slovenskej filha rmónie. 
Z programu tohtoročného 
fes t iva lu sa dozvedáme o 
exis tencii t amoj š ieho vlast
ného zboru. Dote rajšia spo
lupráca sa bude t eda môcť 
ďa l ej rozvíjať, no už na zá
k ladn výmeny. Aspoň by ma
la . Pdnicslo by to rozhodne 
s pest renie, tentoraz pr e bra
tislavs ké koncer ty, 

Fonoamatérske hnutie má vo všetkých 
kultúrne vyspelých kra jinách už vyše 
pätn(ísťročnú t r adíciu. V s nahe upozorni~ 
majite l'ov domácich ma11netofónov na tú 
t o nevšednú zá l'ubu, prihovárame s a a j 
tou to cestou poslucháčom r ozhfa su. Na
zdávame sa, že práve t er az, v rozbehu 
školského roku, je vhodné načrtnúť mož
nos ti amatérskej práce s magnetofónom. 
Keď totiž prezerá me . zoznam našich 

. priaznivcov, nájdeme medzi n imi veľmi l 

málo chlapcov a dievčat . Niekoľko jed
notlivcov, zast upujúcich túto kate góriu už 
dospieva a pr.echédza do vyššej triedy. 
Preto sme sa t'Ozhodll pravidelne uvere j 
ňovať v Hudobnom život e aj príspevky 
z oblast i zauj!maj úcej fonoamatérov, lov
cov zvuku a z~ujemcov o Hi-Fi techniku. 

Mysl!ni.e sl, že netreba vymenovať-všet
ky k lady, ktoré pr lnäša· ak tívna práca 
s magnetofónom, pestovaná ako konlč~ 
- hobby. Technická zdatnosť, široký v.§e
obecpý prehľad, rozvoj tvorivého m,ysle
n ia, · .. počúvanie rôznych hudobných žán
rov, znalosť cudzích jazykov a v nepos 
lednom rade estetická Zábava - to vš et
ko sem nevyhnutne patri. Otcovia o tom 
ved ia. Len či tým dokážu nadchnúť svo
j ich potomkov ? Je pravda, že fonoama
t éri využíva.1ú svoje ratoles t i na herecké 
výkony. Ale čo, keby Ich pr imäli, aby 
nakr úcali s ami? Rodičia by mali ' začať 
od hra nia sa s magnetofónom, od " love
nia zvukov", na ktorých m á podiel Ich 
dieťa a potom ho vyzvať, aby samo na
hralo zau j ímavé zvukové prejavy z bl!z
keho okolia. Mal! by vyberať hudobné 
ku riozity a neobyčajné zvuky. Syn alebo 
dcéra potom pochop!, že ďalšie možnosti 
s ú obmedzené le n mierou t echnlcke.1 
schopnosti v zaobchádzan i s mag netofó
no m. Možno začať hudobnými sn!mkaml, 
za uj!mavýml zvukmi a pos tupne prechá
dzať cez rozhovory až k zložite,jš!m mon
t ážam. Úale.J zasväcujeme det i do t a,jov 
zvukových listov, pretože pomocou nich 
môžu cestovať po celom svete už· v 1ltlom 
veku. Navyše, zvukové listy im s pes t r ia 
neraz dosť fádnu jazykovú výučbu. 

Tieto str ucrié s lová n ie sú ' u rčené iba 
d ievčatám a chlapcom, ale na jmä. rodi
čom. Pravda, nie k aždý si môže nadob'ud
núť kompletne j šie záznamové a repro
dukčné zariadenie, potrebné k t zv. vyš
š ej forme fonoamatérske j práce : magne
t ofón, mikro fóny, kvalitný gramofón, zo
si lňov.ač , reproduktorové skrine a iné. Rov
nako je ťažké ud t·žať kont akt so súčas

nou svetovou produkciou v oblas ti Hi- Fi 
t echniky a mať prís tup k riaj novšim, čas
to nedostupným unikát nym hudobným 
záznamom. Preto vznika jú na Slovensku 
Fonokluby, ktoré - okrem iných služieb 
- poskytujú svojim členom príležitosť 

na amatérsku stavbu elektroakust ických 
zar iaden!, zabezpečujú zdarma porad en- . 
skú službu pr i o pr ave a lebo nákupe akus
t ických prlstrojov, sprostredkuj ú styk s 
ďalšími · klubmi, napr. Hi-Fi klubom a 
Klubom elektroakustiky v Prahe, prehrá
vejú na pásky najnovšie zahraničné hity 
atď. Bližšie o činnosti Fonoklubov vás 
poinformujeme v budúcom č(sl e tohto 
časopisu. František Br aniš 

. MALA HIT PARÁDA začala svoj III. 
r·Óčník 19. septembra. Má za sebou t eda 
začiatočnícke roky a n astáva snáď obdo
bie, v ktorom by mala obhájiť svoje prá
vo na e xist enciu v podobe pohotového 
a kva.lftného výber u plesni, objavnejšej 
réžie i uvádzania nových speváckych t vá
rí na' t elevlznu 'obrazovku. V príhovore 
k t omuto večeru pesničiek sa poslucháč 
dozvedel, že cieľom naďalej zos táva po
baviť starých i mladých, čo znamená -
priniesť čo najširšiu pale tu piesni, k to rä 
by sa páčila veľmi š irokému okr uhu po
sluchäčov. Je to, pravda, ú loha veľmi ťaž
ká. Z tohto a spektu s a treba pokloniť 
tvorcom, k tor! už tret! rok dokážu pri 
pútať k obrazovke n ielen slovenských d i
vákov. š koda, že pravidlá relácie ;ju v tes 
nali do akejsi vylučovacej "húpačky", a 
t ak sa dlhši čas treba d lvat a počúvať 
piesne, ktoré v starom zázname nevy~ 
zn ieva jú vždy najlepšie a časom sa sta li 
( vďaka rozhlasovým prijfmačom) už nie 
hitmi, ale doslova do tieravými dennými 
spoločnikmi. Okrem Hit parády by mala 

. i S:tlil • 

• Vynikajúca k lavir is tka 
zo západného Nemecka Da
nie la Ballek hrala koncom se 
zóny vo Wiesbadene Sucho
ňovu Hora!skú suit u. Ma la 
veľký úspech u obecenstva 
i k r it iky. 

8 17. sep tembr a odiš la 
štátna f ilharmónia v Koši
ciach na svoje prvé zahra
ničné t urné do Talianska. Di
r igentom .ie Bystrík Režucha, 
ktorý za s vo,j!m orchestrom 
prišiel do Talianska priamo 
zo západného BE~rl!na. kde . s a 
zúčastnfl dirigentskej súťafi. 
Ako sólista ' orchest ra v Ta
liansku vystupova l ' známy 
mladý huslista Peter Michal! - · 
ca s Beethovenovým koncet·
t-om. Aj keď koš ick! fllhar~ 
monici budú koNcertovať v 
menš!ch tá llanskych mestách, 
je ich prvý zahraničný zájazd 
obdivuhodný. Veď orchester 
ešt e neoslávll ani jeden rok 
svojho t rvania. · 

e Dň a 25 . . októbra bude 
mať scénickú premié ru ope
ra prof. Otu Fer enczyho Ne
všedná humoreska. Dielo 
uvedie operný sdbor Štátne
ho divadla v Košiciach v na 
študovan! dirigent a Ladislava 
Holoubka a režisérky D~.>aho
mlry Bargárovej. Opera O. · 
Ferenczyho mala svoju t•oz .. 
hlasovú premiéru ešt e v mf
nulom roku, keď j u nahral 
bratislavský rozhlas so sólls
taml zo Slovenského národ-

e Na jeseň t. r . od!de na 
koncertné turné do Talian
s ka I<omor ný súbor Bohusla
va Martimi z Brna. Do svo,j
ho progra mu zaradil a.1 6 
skladieb pre s láč iky od prof . 
Euaena Suchoňa. 

e Dňa 25. septembra oslá
vilo Divadlo hudby v• Banske j 
Byst ric! 10. výročie svojho 
t rvania. Slávnostné predsta
venie bolo vyplnené uvede
n!m Vltavy a Vyšehradu z 
cyklu Moja vlasť od Bedi'! 
cha Smetanu, skladbami, k to
rými d ivad lo začalo svoju 
či nnosť. V priebehu 10 rokov 
uviedlo to to d ivadlo okolo 
2500 hudobných predstavenl, 
večerov Póézie, kv!zov a sú
ťaži, na kto r.~ch sa zúčast
nilo asi 60 000 nävštevn!kov. 
Najväčš iemu úspechu sa t e
š!lf na,i mä večery pop-music. 

S V Bratis lave už niekoľ
kokrát dir igoval Slove11sk \l 
ľilhm:múniu .i<tiJO nský diri
gen t Takashi Asahina. Jeho 
návštevy prin iesli s )ove nske j 
hudbe cenné plody, keď apr. 
bol inic iáto rom angažmán 
Pavla Farkaša, koncertného 
majstra br atislavského roz
hlasového symfonického o r 
ches t ra, ktorý nedávno od i
š ie l do Os aky za koncertné
ho ma js t ra t amoj š ieho o r
chest ra. Takashi Asahina uve
d Je koncom októbra s or 
chestr·om Filharmonicke j spo
ločnosti v Osake Metamorfó
zy Eugena Suchoňa. Na fes 
tiva le súčasnej hudby v Osa 
Il e Pave l Farkaš bude hrať 
Poému o s rdc i od prof. An
d.re.ia Očenáša. 

e V rámci Dn! Ceskoslo
ve nského filmu v Sot·ente vy
stOpili v gala oroarame v 
Neapoli (v Teatro San Car
lo) č l e t1ov!a L\lčnice . Uvled ll 
na,i lepšle a na,latr ak ttvne.1!íle 
č!sl a zo svo,iho kmeňového 
reper toáru. Pt·ogram vysie
lali! a.i Eurovlzla . 

Slovenská filharmónia 
zbor a or chester s dit·igen
tom Ladislavom Slovákom 
pl'lspell :lalmom zeme pod
karpatsk e.1 Eugena Suchoňa. 
Cantatou profa nou Bélu ' Bar 
tóka a Zalmovou symfó niou 
I. St r avinského. J ede n večer 
v Mahenovom divad le je ve 
novaný PE!veckému združení 
moravských učltelu a v pos 
ledný fest~valový deň - 5. 
októbra v Jamíčkovom divad
le pr edniesol jeho s úbor s 
d irige nt om Václavom Noskom 
'l a réžie MilošH Wasserbaue
r a .scénicky Johankl.l 7. Arcu 
A. Honnegera . VyiE>t do Led

, nice spojený s umeleckým 

e Profesor Suchoň odces
tuje v dňoch 20.- 21. októb
ra na zasadnutie medzinárod
ne j autorske j o rganizácie 
CISAC, k toré sa koná v Pa
ríži. 

. ného divadla a hosťom z Br
na so s vojim or chestrom za 
dirigovania dr. Otakara Trh!!.: 
ka. V t e,jto verzii vyrobilo . 
t elevfzny film a j telev!zne 
štúdio Bratislava. e Baletný s1lbor Státneho 
divadla v Ko§tclach uvedie v 
budúcom r oku 8. mája balet 
Ivana Paríka. Prvé autorovo 
dielo tohto žánru má zatia l' 
p racovný názov Fragmenty. 
Libreto pt1ipravila Marylena 

e Soevohra Divad la Joná 
§a Záborského v Prešove 
prlpr avu,je do nove,j s ezóny 
amer ický muzikál Co la Por
tera Pobozkaj ma, Katerina 
s libretom pod l'a Shakespea
~ovej komédie Skrotenie zle.1 
zeny. Muzikál pohostinsky 
režíruje Miloš Pietor z mar
t inskP.hn n ivarlh SNP a c~ho
reopra fnm .ie FrantišPk Ber
natlk. Prešovská s pevohra do 

MARIAN VANEK 

Hudobné vynálezy 
XIII. Upcbávač džezolrej trúbky 

e Spoločnosť pre hudob~ 
nú výchovu v Brat islave pr i
pravuje na október 1969 se
minár o nových audiovizuál
nych pomôckach a vyučovani 
v š túdiu na Konzervatóriu v 
Brat is lave. Podľa plánu s a má 
uskutočn iť aj se minár od bor
ne j komisie pre r.Su o práci 
s ta len tovanými žiakmi. V. 
novembr i bude zasadať ko
misia pr e pt'ipravu pedagó ... 
gov, ktol'l vychováva jú budú-· 
ce učite l'ky mater ských škôl. 
Na janufir budúceho roku s• 
pripravuje pr ojekt o výchov
n,ých ko ncertoch. 

V poslednom čase som si všimol, 
že mnohl džezoví t rubkár i použ!vajú 
upchávadlo, ktoré d ržia v ľavej ru
ke rôznym spôsobom a tým sa sna
žia upchat výs tupný o tvor džezoveJ 
t rúbky. Upchávad lo .Je však nedos 
tatočné, nako l'ko hráč sa ľahko roz
čúli jeho neus tálym vypadávan!m. 
Navyš e plechové upchávad lo sa pre 
dáva v obchodoch s hudobnými ná 
st roj mi za dosť vysokú cenu. V ča 
se, kedy naše hospodárstvo potr ebu-

j e každú kor unu a kedy každý obča1i 
má činorodou prácou dokázať, kde je 
jeho miesto, t eda v týchto pohnu~ 
tých časoch som vymyslel upchävad
Io, l<to ré t r ubkárov nič nestojí. Mo
j e upcMvad!o (a ) s i môže zostrojiť 
každý džezový t rubkár doma - pria
mo na kolene. Zoberie s tarú ponož
ku, n.apchá do ne j kúdeľ, zvyšné lát 
ky, slamu, piliny - a ponožku dob
re zaši;ie. (Na j lepšie je, ak ponožku 
zaši,ie j ehq manželka - ak nie j e 
ženatý, tak j eho s núbenica, sest ra, 
sesternica, aJ.ebo no.1bllžš!e pr!buz
né). Zašitú · ponožku v ruke n lekol'
kokr át pomiá!l <ľmc a trťibka ( f) má 
svoje upchávadlo ·(a ). Takt o zost r o
jené upchävadlo vám z t r11bky nik
dy nevypadne - nehovoria c už o 
kor unách, kto ré sme týmto spôso 
bom uše t r ili míšmu národnému hos 
poctarstvu. 

t elevíziä pouvažovať aj ô novom type 
pesničkového večera, kto rý by rešpekto
val väčšiu pružnosť a novosť nielen v ob
j avova nl s pevákov, ale i piesní. Je prav
da, vďaka Male j hit paráde sa na obra
zovke prvý raz alebo n iekol'kokrá t obja
vili nové t vár e. J e však isté, že s a tu 
veľakrát za sebou - ba dokonca dva
kL'át v ,jednom večere objavujú a j t i Isti 
speváci, čo by sa nemalo stať pr avidlom. 
Veľa slov bolo povedané na adresu ré
žie t ejto telP.vlznej relácie. Posledné šty
ri piesne dokázali, že so to dá robiť aj 
vkusne, nepre kompllkovane - i kP.ď pr í
lišná popisnosť ešte stále .1e .cha t·akteris 
t ická pre inscenova nie piP.s ní. Niekedy by 
bolo možno zaujímavé vynechať zložit é 
dekorácie a nechať s peváka pred mikro 
fónom sa sústrediť. Alebo t akých spevá
kov snáď nemáme? Osobne tomu neve
rím a chcela by som raz vidi eť aj v ob
last i pop- mus ic skutočnú osobnosť bez 
barličiek choreografie, réžie a kulís - aj 
keď t o dnes, pravdaže, vo svete "leti". 
ie zau jímavé, že dôkaz o pôsobivosti von
ka jšieho jednoduchého prejavu podali v 
prvom kole III. ročníka Male j hit parády 
práve hostia - Dubrovački t rubaduri. 
ktorých výkon bol zážitkom č. l. Zvláštnu 
poznámku si zaslúži konf:erenciérka. Zdií 
sa, že t vorcovia Hlt-parády v t omto sme
re nemajú štastie. Aj keď to môže byť 
vec osobného vkusu, Eva Chalupová pô
sobí na obrazovke veľmi odmerane a 

chladno, svojim stručným i rýchlym ko
mentárom má dodať re lácii zrejme spád 
- ale výsledkom je !ba st rojove obozná
menie diváka ,,so stavom", bez nadviaza
nia potrebných ľudských kont aktov. Ško· 
da, z j av je to ' pekný a atr aktlvny. 

• Snád' najmenš í ohlas v novinách - no 
nie medzi poslucháčmi - majtl hudobné 
relácie rozhlasu, ktoré sú Vf!nované de
ťom. Sl roká paleta programov - od po
hybových hier s pesničkou, cez nácvik 
plesni, počúvanie hudby a životopisné 
pAsma - to všetko má spätný odraz v 
desiatkach listov, kt oré prichädzajú do 
Hlavnej re dakcie pri! det i a mládflž od 
pedagógov i deti. Sú to vš 2k najvďač 
nej ší poslucháči. A pr etože vysielacie ča
sy spomínaných relácii sú v predpolud
ňajších hodinách, v čase, kedy sú zapnuté 
a j t•ozhlasové prljlmače v obchodoch a 
na mnohých pracoviskách - okruh po
slucháčov sa nezriedka rozširuje až po 
tie najstaršie ,.deti" ; rodičov a starýc!1 
rodičov. š peciálne by som sa chcela zmic 
nlt o vysokl!j ú rovni práce externých · 
spolupracovníkov rozhlas u - J. Kiochá · 
ňa a dr. Pavlovskej, ktori pracuj ú väčši· 
nou pri nácviku plesni a pohybovýc h 
hier. Pos ledná relácia tohto typu bo la 
29. septembra t. r ., kedy dr. O. Pavlovská 
s polu s riadlterkou MŠ na Ne(lbalovej uli
ci v Bratislave E. Týlešovpu predvádzala 

nácvik' pohybovej hry s pesničkou o ru
kách. Okrem dodržiavania metodických 
pravidiel si u auto!'lek treba ceniť schop
nosť vytvorenia dobrej atmosféry pre prA
cu a zavádzanie nových prvkov čerpajú
cielt z tzv. Orffove .1 š koly, k t orá zapája 
<lo aktivit y nielen hudobné myslenie u cl
tenie deti, ale súčasno rozvlja ich pohy
bové ntivyl<y a rytmus .• le pravda, tent o 
typ re lácie je veľmi náročný, najmä pre 
s voju zhustent1 fo rmu, no zdá sa, že učl
tel'ky Mš i deti ho privít ali (ako vyplýva 
z ohlasov) veľmi dobre. Veľa diskusií sa 
vedie medzi pedagógmi okolo tzv. počú
vania hudby. Skoncentroval pozornosť 
detí na jedno z najabstraktnejšich ume
ní, je vefmi tažké. Uvedomujú si to aj 
t'ozhlasoví pracovníci, ktorí sa snažia vy
tvoriť hudobno -slovné r elácie a n ie zried
ka k tomu pr izývajú a j exter ných spolu
pracovníkov. J edným t ypom takejto relA
cie je s lovný doprovod. ktorý uvlidza zA
kladné životné dáta a okolnosti vzniku 
skladby, res p. skladbičiek, určených na 
počúvanie . Menej s a už zaoberá s amot
nou štruktt1rou cl i 1~ l a. V tom to š týle, bo
hatom na fakty, je dostatok času na sús
t redené počúvanie . Potlobné relácie, mys
lím. sú určené najmä pre vyššie ročn!ky 
ZDŠ. Tal<ýmto t ypom bolo napriklad re
lácia O. Odzgunovej .,Vo vír e valčika", 
kt orá odznela 17. septembra. Pre mladší 
š kolský vek tr eba však rozvfjať za po
moci slov nielen f11n táziu hu(lobnú . ale 
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Slovenská 
filharmónia 
a 

Pražská jar 
Anna 
Kov árová 

Veľa našich tltneleckých telies a usta
novizni v posledné dva roky jubiluje. 
Ll1čnlca, SĽ.UK, VŠMU, SF. . . Boli to 
.vtedy, pred dvad.siatimi rokmi búrlivé 
čtlsy !;)Iné tvorivého elánu a exten:t!v
neho i.'ôzvtl.ia. najmä na Slovensku. Za• 
čal sa do života uvádzať Košický vlád• 
ny program a celkom vážne sa mys lelo 
na vyrovnanie kultúrnej úrovne českých 
a sloVenských krajóv. 

Oo toMt~ obd6bla zapadli aj vznik 
prvého ' s lovenského profesionálneho 
symfonického orc~stra koncertného t y
pu - Sloven.skej filharmónie • . Snahy po 
j e.Í vytvor.ati! sú staršie. O Slovenskej 
filftaľfrtÓi'i!l st!Ival už rtá začiatku to 
hoto , sttlľočla Mllbš Ruppeldt na svojich 
zahraničných štúdiách. S .týmto' ideálom 
zaklada l v dvadsiatych rokoch amatér
sku Slo\rehskú filha rmónh,1. Takýto cieľ 
s l vytýť:fli i Oskár ä Karel Nedoalovci; 
keď sa s nažili založiť t radfclu symfo~ 
nických koncertov v Bratislave kon 
certami Bratislavs kého s ymfonického 
orchestra. Otvorené požiadavky založiť 
profesionálnu Slovensk(! filharmóniu 
predložili osobnosti hudobného života 
v.ládnym činiteľom za druhej svetovej 
v6,li'ly, aezvysl~drte. 

Dnes tt ž hist orická snímka zo skú~ku Slouens1cej f ilhar mónie, na 1 ktorej vidíme 
Václava Talicha s qir,igentom ľ.~tdo vitom Rajterom a vtedajším k oncertným maj• 
st rom Tiborom Gas~aŕkom . • 

Až v ol:irtovet!btn Óésk.oslóvensku v 
poľebrúáro\ldm budovateľskom ruchu 
vtnikli objektlvne podtnlertky pre realiJ 
zäclu dlhoročných snaženi slovenských 
hudobných činite ľov, Subjektlvnym či
rlltel'om bola osbba vte tla jš íeho povere
rtlktl §ko ls t \la, Vied a os ve ty, bás nik La
ob NtMJmeský. A t ak pl.'oťesotom Já
nom Stťelcbm pripravený zákon Sloven~ 
skej národnej rady ňls, 15/1948 o S!o• 
venskej f ilhar móni i vošiel v pl atnos ť. 

K získ aniu spo ločenskéhó pbStaVeŕllll 
Slovenskej filharmónie v rámci kultúr 
neho diania československa prlspieli 
veľkou mi·erou kOnCerty n a metl:tltitiroél~ 
nom festivale Pražská ja l'. Prvý t'az sa 
tam . prezentovala už na ko nci svo;jej 
prveJ sezóny 51. m ája 1950 pod taktov
kou bulharského dirigenta Sa~u Popova. 
Bol to vtedy odvážny ~In a napriek 
tomu, že kritika oceňovala r adostný 
elán mladého orchestra, !nám do,jem, ~e 
išlo l)revážtle o zdvorilostný akt. Kol'léč
ne - vtedy boli celkové k r itériá tnler
nejäle a samá Pražská .1ar nemala ešte 
dnešnl1 vysokll umeleckú úroveň. Od 
roku 1957 sa však Slovensk á filharmónia 
dos táva n a toto medzinárodné kolbiš te 
ako ,jeden z hosťu.iúcich orchestrov a 
s v ýnimkou toku 1962 účinkuje na 
t>ražske,j ,jari pravide lne. Prvé vys túpe
nie (1957 ) ml.\ program zostavený z 
čiSte slo'le nskej tvorby. Na dvoch kon· 
c ertoch odzneli diela Kardoša, Sucho• 

ňa, Krcsíinka , Cikkera a O.čeniiša s vý 
nimkou flau tového kon~erLu českeho 
autora J Félda. 1 kecl' táto Ľistv slo • 
venSká drarrtá tlH'!1ia sa u;a nFJopak!jvala 
a pomaly pristupovali i d ie la s vetových 
au torov, s tal o sa akýmsi nepísaným zíi
konom. že na l'ražske.i jad SloVf~Ml<á 
filhá r!Mnia predvedie aspoň .iednó s lú
venské di elo. Tóto sn s tt'e'tla s ve l'l{ým 
oh lasom u krit iky, s menš ím u o lleGen~ 
s tva. Niekedy ovšem bolo d rama turgia 
kon certu SF na ~t'ažske.1 .lat' i za ťa zena 
i d ielami českými. k toré l:iaden or
cheste r nechcel i nterp retovať, alP pro
gramová konce pcia PJ to vyž~dovala. 
často z mimoume leckých pr!čin a tým 
popularita vystúpení SF utt·pe,)u . Napriek 
tófr1U sa •Stovehská1 rllha•rti16.1't lth i ~~· <~:~ l 
vácky zbor Slovenskej fil h armónie za· 
r adil i medzi popredné t e lesá Pražskej 
jarí a v posledných rokoch je,j boli zve
rova né ziivažné úlohy svet ového re per
toáru so zah1'ani č nvm i sóli s t am i a did • 
g entmi. M0dzi in.ýt), i otv11 ra~: r ko ncert 
so Smetanovou Mou v!astl a zóverečný 
s Beethovenovou IX. symfóniou . 

Tento trend postavenia Slovenskej fil 
h a rmónie no Pražskýcj1 jariach možno 
dokumentova ť i kt'it lb mi il ódbornýcl) 
časopisoch. t vah Jft'ko v Hutl c>bních t'oz· 
h le cl eéb t'OČ . XIII . ~Is . 13. hovor•f v spo• 
.ienf so Slovenskou fll hat' ltlóhlou o prfw 
kladnom vztahu Le iPsa k sGčlls•w.i hu rl · 
be. Ot·. Vladimir 'le fl n Hd p isu,iP v tom 
roč. XVI. čls 14. svoj člfmo l< o Slo
ve nskej {ilhar mónii .. Takých by malo 
byť viac!" ľíše v ňom : .. 29 . m{rja h ra lo 
Slovensk6 fllhartn(lnf a Stt•avlu•:l: (!hli 
ľt'okoťjevn a šostnllovlču . Hol to zl\!1• 
men ltý náp!id prlsť !lo ,,t•omantickMro 
cyklu" s tak dramaturglcl<Y vyhrane• 
ným program om. Zapôsobl1 na obecert• 
stvo ako gejtlr ~ silný a úderný. Tí. 
i<torl tak radi stavnjll len na spol'ah
llvých , dávno osvedčených hodnotách . 
sl mohli overiť, že oh lns a ús pP.ch s lo
venských umelcov spočlv~l u ž v tolll, 
že o)Jrátlll )Jozornosť k veľkým z:lavom 
súčasnej h udby a že tlokázall l< Ich 
d ie lam pristúpiť s niHlše ltltt'l os tl"lmjú 
clm e lánom ... 

Naproti tomu v Hudebnlch rozltledoch 
roč. XX'II. čís. 13 Karel Mléjnek za• 
člna svo;j čllí nok o Slovenske.) filharmó
nii takto: ,.Ak pre berám v pamäti . svo;je 
dojmy z (estivalovych vystCrpen í Slo veít
s kej fllha l' ltlínile .,; u plynulých ro~och, jll• 
via sil ml j l:lj Who ročné koncérty v ovafu 
sYtrti>otl.ckej!lom svetle. Sniiľ preto, že 
tohto t·oku nemuselo teleso niesť bre
merlo zodpovedností reprezentovať slo
ve nskú h udbu . . . • shllď t iež !Jreto. Žl' 
fletlťlnkoVolo so svojími doÍ'náclrtJI dl* 
rifJI!Ilttuni a že s a pt·edstavílo v bež· 
nom, niE' p re fes tival zvlášť vymysle
lll!lll reptH· toá ri, dojJad lľ obe vystúpenia 
oveľa s viežejšie a nenútenejšie s väč -

iYf. k~~~~~=;~í~1~J~ra ri~·~tjďJ,éht4CV u ft 
ve nske.1 tvorby za tiremeno - a mys 
lím, že an i Slovenská filharmónia s a na 
to t akto nedíva, j e názor K . Mlejnka 
\'C ľmi zaujímavý a na jmä v spoj ito sti 
s voJ,J retl .c itova Hými hodnoten iami tvorí 
tJb raz mnoho lv<írnPho poh ľuuu n a dra 
matur fiiu dvacls!aticiJ ro·kov Slovenske j 
filharmónie. 

*** 
NiE' je úlo hou tohoto i: !á nku rozobe 

l'nť , kel.ti~.óvať či obl11!JCM1ť' dt·amatu r -
, gill Slove t11lkf.lj fllhnrmť'ln!e ..... u t·oblltl 

son1 to niekoľko raty n a Iných · m ies· 
t och - chcala by s om !bo pripomenút. 
že napriek viíotkým drnm~tmgickým ne
do!.~atkom jednotli v,ýcjl vývo ·jgvých etáp 
Slovens kej J'i lha rmórÍie mú ' dn'es toto 
teleSO VO SVO jOm kinel\ovom repertoári 
v.šetky Základné diela s vetove .l llte t•a tú
t'y a v/letky túvažné diela s lovens ke j 
tVo rby. l sté J.)odlžn-os t1 so • v Slovenske i 
[ilharmónli voči česke,j mod~~ t·no, u l;~ 
mys lím, že české orohes tte sú s love n
s kej tvor be viac dl žné. 

Slovenská fi lha r móQi,a t ým, že m~; vo 
zväzku výborný Spevácky z~c;n· , zíSKala 
priaznivé podmienky pr e íntet'p re táciu 
veľl<ých vokálno- s ymfon ických die l, kto 
ré sa stali t ypickým i pre jej d ramatur 
gi u . a ktoré i obecens tvo veľmi zuuJl· 
ma;iú. V posletlných rokoch smé po
znali t akmer všetky oratóriá Htlndlove, 
obo.1e Pa!lle Bachova l Vianočné orató-' 

r illm, oratóriá Haydnove, Rekviem Ver
d iho i Bruhmsovo, Orf fove ,.Carmíny" i 
dl"!tlna t lck é or atóriá Honneggerove a 
ďalšie. 

**"' 
Dalo by su pri priležitostí dvacls ať 

ročné l lo jubiloa, kedy su za týš l'am e nad 
cestou našej národnej ľi lh ormónie veľa 
pisať o zahran ičných zájazdoch . Od pr
vého nervózt\eho a ,.hot'úcou ih lou" prl
pl'a vt:~Hého tájatdu rakúskeho cez t r i 
snl cčHé zá jazdy be lgické, cez finančne 
mlmorlaOne ú s pešný, západonemecký, 
ofic:lti l nosťou poznačený sovietsky, pô
vabný ft:ancúzsky, vese lé tallat1ske až 
po Chlad ný a rozpačitý ang licky. O Ich 
vllMfch, či mensfch ú s pechoch hovoria 
desiatky a s tovky kritik, sta rostlivo 
uložených v archive Slovcnske,j filhar
món ie. 

Slovensk!Í filharmónia sa s t ala za 
::lv~Jsať rokov svojlio pôsobenia nie len 
j Pu ným .z prvých telies v ČSSR a po
predných v Európe, al e' 'stara ·sä ' cen~ 
tt'om s lovenskej hud6Bne .i kultúry. Bez 
Slovens kej filharmóni e si náš hudobný . 
život i\(!ltio2no predstav iť. Na jej pôde 
vyt•a s t ajQ komol'né t cit' Sú na;lvy!i§!ch 
kval!t : Slovenský komorný o rchester, 
dve dychové kvintetá, Slove ns k! madri • 
g a lísti. Je .J členovia s t áva jú sa peda~ 
gógmi nových generóclf a n a .ie .1 pôde 
mlad! s lovensk! umelci uplatňu,;a svoj e 
tal enty. Je éťou pt'e Slovens kú fllhat·
món!u, že je nos lteľkou Hatlu priíce a 
9tl.itne,j CHny K G, - niH na,jväčšou 
.l~~ j rilrrvou ,ill skutočnosť, že ;je nos i
tel'l<ou najušľac htile ,] šlch a nu.ls ilrte.iších 
trad!c lí s lovens kého hudobnéh o dia nia a 
dôsto.1nou pt'edstávlte l'kou šp ll:!kove.i 
s love ns ke j hudObné,1 kul t\lr y. 

,Jcj pr•udkti dvadsaťťočnti cos tu od ťož~ 
kých začiutkov až po dnešné vrcholné 
um elucl<é l<re(lc íe je súčasne symbolom 
pru clkóho skoku s love ns ke.i hudobnej 
l<ul t t1 ry, ktorej ojed trtel ý vývo.1 s ! prl
pnmlname v Roku ~lovúnskej hudby. 
J ubileum S!ovens ko.l ľllharmónl~ .le clô 
stoJným a symbolickým záVel'om . Roku 
sloven:-Jke;l hudby. 

---------------------------~ .. ;;-~· ---~-----
l všeobecnú, k čomu napr. moze viesť l 
vsllvanie poetických mctafOt· u prlbehov. 
ktoré s ice nerozprávajti p!'ogram sklad
b y, ale približujú a t mos.féru dielá , Možno 
by bolo zau jlmavé rozvinúť na strfmkach 
odbornej tlačo ttlsk uslu mel1zi roz hlaso 
vými pracovnlkml na strane j e l1nej a me
t odikmi l pedagógm i n a stran~ druhej 
n ielen o odozve podobných re lácií, a le 
l ďalšom príp adnom smerovani takéhoto 
typu vysielania pre lleti, ktoré by mohlo 
l vybočiť zo zaužívaných rozhlaso vých [o
riem. • 

HUDBA A t me, ma!ll k nižku Anny 
Hos tomske:l. ktor ú vydal Suprapho n (180 
s t rán textu, 32 strán ob razovej prllohy, 
cena Kčs 16,-) .Jo v podstate prepisom 
relácH, ktoré známa česk{! hudobná spi
sovateľka a publicistka pripravovala p re 
vysielanie českosloven ského rozhlas u. 
Podtitulok kn ihy je veľmi výrečn.ý : Sve
d ectvo významných osobnosti vedy, kul 
tú.ry a športu o !ch spoločnej liis ke l< 
hudbe. Na st1·6nka ch k nihy s u tak s t r et
neme s rôznymi pohľadmi na postaveni e 
hudby v živote ·známych osobnost!. Ich 
I1Udobné záujmy sa úzko viažu s citovým 
i my!illenkový m pos tojom k svetu, s vý
chovou, povahou a veľakrát i vzde laním 
a rozhľadenosťou po svet e . Medzi m ena
ml " pýtaných" nachádzame Maxa šva
binskéh o, Jar oslava Hey rovsl<ého, herečku 

Danu Medi' lckt\, dlvadelníčlm He1·mím1 Týr· 
lovú, a le i bás nikil Seife r ta , zn ámeho a 
obľú.beného ume lca V. Vos ku a i. Je to kni 
ha, ktorá m á veľkú pôsobnosť na:1ma me
d zi mladý m! ľuďmi , ktor! sa často ch cú 

i$ u :.p.: , l ll. L#.LXMU.ME&J!it%AJ&LP.!JR.U 61. 

pt• l bllž lť k svojim Idolom, k ľuďom zná
mym o ~l!ivn.vm á byť po kuždR,i strlinke 
takými ako oni. Knihe sa Qlta vel'm! !'ah
ko n pú.tavo a i IH"P skúst'l tHJ ,jš lr~ho bu
c!obn lktl jo zuu ,jlmav,ýrn soc lo lo~)i ~kým po
hľudom na vzťah nehud obn!kov o často 
mlmohutlobnô okolnosti, ktoré vyt vot•Ji i 
int!mne puto k tomuto dt•uhu ~;~menia. 
Podobné kn ihy by sil mali obJavnva( nie
len v p!'ed ajnlach s hudobnina mi . l<toré 
n ~vštevuje ilpaciá lne.lill okľuh konzu me n
tov, ule i v ptPduJn iijch knihy, pretože 
s ú . určen é predov !íP tký m pre na,išfrš i 
ol<r uh čltalei'ov . • 

NIE .JE TO TAK .I)AVNO, čo sa d o rúk 
s lovensk ého čitateľa dos tal román Ana
tolíja Vlnogrlldova Odsúdf!nla l'aganlniho. 
Toto zaujímavé čítaniP. o jednom z naj 
väčších hus lis tov všetkých čias vynikalo 
s kve lým literárnym prfstupom k his toric 
kým [al<tom a navyše m alo svoju ume
lecldí hotlnot.u v priblížení doby,. v kto
rej Uli1(Jlec i ii. S odstupom niekoľkých 
rokov vyll a l Supraphon prP.k lad knihy 
l?RANZA FAR GU P AGANINI s potltitu lom 
Homán umelcovho ž ivota. Nenápadná 
bt:ožovaná kniha v prek lade J . Kostohry
za vyš la v cene Kčs 12,- a v nÁklade 
6000 vý tlačkov. Oproti už s pominanému 
román u je skôr his torickým dokladom o 
ž ivote Nicola Paganinlho, hoci koketuje 

• .s literárnym prís t upom a podáva fakty 

boletrls tlckou formou. .JP dobrou prir uc
kou a pomôckou hlnvne pre š tudentov, 
prípadne p ublicistov, ktor! hľadajú zá
kladné fakty o tom to talia nskom hu&~lls· 
tovi a skladateľovi. 'ľ. URSfNYpVA 
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Ľudovít Rajter - dnešný šéfdiri
gent Symfonického orchestra čes
koslovenského rozhlasu 

. \ 
\ 

• 
N'Vú koncer tnú sezónu . v Bratislave 

cha rakterizu jú dve veľké výroč ia 
slovens kých p rofesionálnych- or
chestrov 40-ročné jubileum 

Symfonického orchestra čsl. rozhlasu v 
Bratislave, nositeľa Radu práce a 20-
ročné výročie Slovenskej filharmónie. 

Cieľom toh to článku nechce byť zhod
notenie jediného výkonu na jubilejnom 
koncerte SOČR, ktorý sa uskutočnil 21. 
septembra pod t aktovkou zas!. umelca 
Ľ. Rajtera v Koncert nej sieni Csl. rozr 
hl asu, ale zamys lieť sa nad 40-ročnou 
histó r iou telesa; chce poukázať na pre 
kážky, cez ktoré sa musel súbor počas 
svojej existencie prehrýzať · a v kto
rých t reba vidieť korene príčin niekto
rých ;javov, brzdiacich pl nšie rozvinu
tie jeho činnosti i v nedávnej mi nu
losti. 

-o-

Osud akosi chcel, že až do roku 1949 
(približne každých desať rokov) musel 
orchester začínať trikrát znov u, vždy 
s novými ľuďmi. 

Prvé d-esaťročie v rokoch 1929-39 sa 
nesie v znamení úč. spol. Rádio journálu, 
ktorá h l'adela v prvom rade na svoje 
zisky a nie na potreby exist encie pro
fesionálneho symľ.onického orchestra na 
Slovensku. Pri počiatočnom stave 16-18 
h ráčov v pr ve.i sezóne muselo pocho
pite ľne chýbať množstvo nástrojov ne
vyhnutných. pt·e interpretáciu symfonic
kej hudby. Konfe rencia v Bratislave 
(september 1929 ) definitívne vtlačila 
orchestru pečať in terpréta zábavnej 
hudby. Predčasná smrť O. Nedbala, kto
rý vybudoval hudobné oddelenie v bra
tislavske j ro zh lasovej odbočke a občas 
i tento súbor dirigoval (bol sice jeho 
šéfdirigentom do decembra 1930, no ťa
žisko jeho činnosti spočívafo v udržia
vaní eko nomickej s ituácie ND), akoby 
vzala orchestru možnosti ďalšieho a 
výrazne jš ieho napredovania k symfo
nickému žánr u. 

. Ak listujeme v s t arých ročn!kócli R·á
a iojournálu - rozhlasového ča'sopisu, 
pochopime, ako ťažko bolo orchestru 
napredovať vo svojich umeleckých am
bíciách. Musel vystupovať neraz denne 
aj t r ikrát, v jeho vystúpeniach sa strie
dali všetl<y žánre, na jmenej z nich však 

· symfonická hudbä. Na' 'druhej strane 
všal< 'dokázal: pomocou .hráčov z iných 
telies p~jedvádzať i premiéry novovzni
kaj úce'j s loveris:ke·j symfonicKe j hudby. 

Druhé' \i:es-äťročie zäcä.lo sťrätóu čes
kých IiÚ'CioJ:ln!l{o:v'; J.{t:Ori sa po rôzp:ade 
p;·vej repul:il!k'y, viátilí (fO' y.ieaa jšiehô 
ProtektorMi,I ~(cdcnáaza i ~éfdirigent 
·~ Dyk)'. Sé'i:om 9rcne·stra sa s táva Kor
nel Schimpl, l{f0ry1 ~ti pôsob! o'd ro:ku. 
1 d33. ~ostupne 'silnejú' t endencie zvy• 
;.,vat pó_Prr- m:e-nšicn formácn percent<! 

t i &Ymfon!cJ<ej hudby. Už v rokv 
;.. ·" zúčastnii sa -bratislävský or cheste\ 
-;:- -l<o~Čertoch Hud.ôlinéno leta v Tren· 

. 1s1<ych Tepliciácn. V. sezóne 1940/41 
!!Wravu ie sa núdzovo vel'ké rozh lasové 
štúu;ô pre verejné koncerty komor nej 
hudby Do začiatku sezóny 1942/43 vy
s=íelali s a koncerty, z NJMnej budovy -

, Ôei obecenstya. K. Schlmpla ,vystr ieda l 
od ro~u-1942 pri pulte 'l!)'antišek !')aJ>l!,
ie!c a 1 pod· jl},h_o veden! in začl~ajú !Ul 

platkové '~o.ncerty poriadať už za úča sti 

obecenstva. Pozývajú sa zah'raniční di-
. r igentl a ~óllstl (J. Keilb'ert, E. Jochum, 

K.. Silvestri, K. Baranovič). V orchestri 
sa zvyšuje počet hráčov na 48. Barano
vič, pôsobiaci v opere SND, stal sa i 
stá lym dirigentom rozhlasového orches
tra, čim sa súčasne otvorili dvere užše.1 
spoluprác! oboch súborov pr i p redvá
dzaní náročnejších symfo nických diel 
s väčším obsadenim. Od r. 1945 v1·acia' 
s a na Slovensko za pult rozhlasového 
orchestra Ľudovit Rajter, umelec s ve l'· 
kými medzinárodnými skúsenosťami. 

V rďku 1949 prechádza jadro hráčov 
z rozhlasového orchestra do zakladajú
cej sa Slovenskej filharmónie a nedos
tatok hudobnlkov je prekážkou výraz
nejš}eho napredovania tohto teleso. Ďal

š ie desall!:oč ie nesie sa v znamení úpl
ného odbudovania súboru po stránke 
personálne,; . Stafetu verejných kon.cer
tov preberá Slovenská filharmónia, kto
t'ej spočiatku komorné obsadenie posil
ňujú predovšetkým hráči rozhlasového 
orchestra. Ťažisko práce telesa zostáva 
v produkovaní štúdiových nahrávok 
symfonickej hudby. Azda ani niet sl o- · 
venského symfonického 'diela, ktoré ť>y ' 
tento orchester nebol býva·! naštudoval. 
r.. Rajtera, ktÓrý spolu s.' vtedajšlm šé
fom F. Babuškom viedol do roku 1949 
orchester, vystriedal Richard Týnsky. 
Pripadla ~u neľahká úlo,ha plniť "um?
iecké úlohy za po_dmienok silne zdeci-. 
movaného :;;tavu hráčov prostredn!ctvom 
výpomoci. Týnsky pôsoli í po smrti F. 
Babuška (1952) ako šéfdirigent (do r . 
1954 ) . . Za pultom ho vystriedal na . čas 
B. Urbanec 1 po návrate zo študijného 
pobytu v Leningrade od r. 1955 Ladislav 
Slovák, ktorý zotrváva vo ful)kcii šéf
dirige nta do r. 1961. Súčasne pôsobf 

ako di•·igcnt mladý J. Svobodá (1956-59) 
a od r. 1956 i 8ystdk ' Režucha. Za vy
nlkajúČe inte;pretačné výsledk~ pri na.., 
študovávaní t vorby s love nských sklada
tel'ov získava teleso v r. 1957 Rad prá
c~. S orchestrom spolupracuje celý rad 
zahraničných d irigentov. 

Rok 1959 je významným medznikom 
vo vývoji tohto telesa. Dobudovávanie 
orchestra sa zavŕši lo . Posledné desať

ročie č in nosti orches tra nesie sa v 
znamen! prekonávania pomerne úzkej 
špecializácie telesa v ob lasti vážneho 
žánru na hudbu súčasnú a modernú i 
s merom k starším štýlovým oblast ian;1. 
Hľadá sa dočasne prerušený priamy 
kontak t s koncertným publ ikom. Hoku 
1962 rozbieha sa úspešná akcia Štúd io 
mladých, ktorá umožňu je mladým in ter
prétom i skla da t~l'om overovať s i ume
lecké výsledky pred koncertným publi 
kom i pred rozhlasovými poslucháčmi, 

kde vystupoval i Symfonický orches
ter čs. rozhlasu. Súčasne začínajú sa 
vysielať pravidelné mesačné koncer ty 
za účasti o becenstva. Po odchode L. Slo
váka kratší čas pôsobil s orchestrom 
český dirigent Václav Jiráček, ktorého 
po roku vyst riedal dovtedajší prvý di
r igent Štátne j filharmónie z Brna dr. 
Otakar Trhlík. Za jeho umeleckého ve
denia ustálili sa pravidelné mesačné 

koncerty telesa, spočiatku s priamym 
prenosom prvej polovice, neskôr i ce
lého programu. Veľkým kladom t ýchto 
koncertov napr. oproti podujatiam SF 
je priebojnosť pri uv~dzanl noviniek 
svetovej i domácej moderny. Teleso 
s uplu je i v abonentných cykloch SF po
čas jej zahraničných zäjazdov. So vzras
tom jeho kvality súvis ia i prvé zahra
ničné zájazd y. V roku 1965 hosťuje te
leso na XX. medzinárodnom festivale 
Sagra muslcale umbra v Taliansku. 
úspech vyniesol s úboru pozvan ie i na 
nasleduj úci ročnlk festivalu do Umbrie, 

IV. cena ·pr~ br.atislavské Konzervatórium 

Dňa 19. novembra t. r. oslávi .bratislav
ské Konzervatórium 50 rokov. K 'tomuto 
význam?ému j ubileu urobili nádherný 
úvod poslucháči tohto ústavu, združení 
v miešanom zbore, keď priniesli zo SJ?e· 
váckej súťaže v talianskom meste Arezza 
IV. cenu za spevácky výkon. · 

Di r igentom mladého, po všetkých strän
kach naozaj mladého zboru, je p rof. Kon
zervatória Imrich Križan. Položili s me 
mu niekoľko o tázok t ýkajúcich sa zbor u 
súťaže v Arezzu. 

e Ako vznikol zbor bratislavského 
Konzervatória? 

- Zdalo by sa, že bolo celkom pri 
rodzené, že Konzervatórium má svoj spe· 
vácky zbor . A predsa to nebolo tak. Na 
Konzervatóriu · sa sice vyučuje a j zbo
rový spev už od j eho založenia, ale prá
ca s ním a v ňom je striedavo úspešná · 
napriek tomu, že ho viedli vynikajúci 
odbomicl: prof. J. Strelec, dr. J . Halu
zický. nár. umelec Ján Cikket' a Ľud .. Raj
ter. Organizačne nebolo v ňom stability. 
Poslucháči sa v zbore každoročne vy
mieňali. Po absolutóriu odišll za svojím 
povola'ntm 8 s novými žiakmi bolo treba 
opäť pracovať od začiatku. Mnohí študen
t i, nespokojnt , s takým stavom, radšej 
účinkovali v mimoškolských speváckych 
súboroch, tobôž keď sa s n imi ~ohli 
dostať do zahraničia. Takto sa našim 
perím ozdobovali iné telesá. Keď som 
prevzal vedenie zboru, do _ktorého sa 
dobrovoľne prih lásilo 50 'spevákov z roz
ličných odborov, podujali sme sa na ťaž
kú úlohu: ud·ržať zbor. 

e Ako dollo k ceste do Arezza? 

- V január i t. r. sme dos tali prospekt 
XII. medzinárodnej polyfónnej súťaže v 
Arezze. Objednal som predpisané povin
né zborové party. Chcel som sa presved
čiť, či zvládneme náročný program v t a
ke j ťažkej medzinárodne j súťaži. Treba 
vedieť, že v Arezze, najstaršom mestf' 
Toskánska, rodisku slávnych hudobných 
a literárnych dejate ľov (Quido z Arézza 
humanista a básn ik Francesco Petrarka 
vel'ký podporova tel' umenia G. C. Maece
nas a lni). vznikla jedna z naj n úročnej
š lch svetových zborových súťdi. i'rvi 1d-

ťaž bola roku 1952 čisto národná - t a
lianska, v ďalšfch rokoch sa roešírila na 
medzinárodnú pod názvom: Concorso po
llfonico internazionale GUIDO D'AREZZO. 
V roku 1957 okrem európskych štátov 
(Rakúsko, BeJg·icko, Nemecko, Talia nsko. 
J uhoslávia , španielsko ) zúčastnili sa sú
ťaže tiež speváci z USA. Roku 1961 tu 
prvý t·az súťaž ilo z CSSR Pevecké sdw
žení Moravs kých učitelú z Bl'na. Toh to 
roku sme boli z CSSR dva zbory : Ko
morní sbot• university J. E. Purkyne z 
Brna a Miešaný zbor Konzervatór ia 
z BratiSl.!lvy. Pravda, s voje spevácke sily 
sme najprv skúšali doma - v Brat isla
ve. Prih lásili sme sa do súťaže o Zlatý 
ve.niec mest a Bratislavy, kde sme zožali 
medzi mládežn!ckymi zbormi I. cenu. 
Usporiadali sme niekoľko koncertov' aj 
v iných mestách. šesť mesiacov s rne po
pritom denne [2-4 hodiny) húževnato 
cvičil i arezzský program. Iš lo to a v pos
lednej chvíli som sa rozhodol vypl niť 

prihlášku do súťaŽe. Uspori.adatel'stvo v 
Arezze ju prijalo, riadite l'stvo školy myš
lienku podporovalo a minis te rs tvo kultú
ry po· sústreden1 napokon súhlasilo vyslať 

zbor na súťaž. 

e Bolo to teda radostné chystanie! 

Naopak. Ako každé podnikanie s po
jené s odchodom do zahraničia, malo 
l toto . svoje vel'ké prekážky, ktoré nás 
však 1'\eodradili od predsavzatia. Súťaž 
bola od 27. do 31. augusta. Zúčastnilo 

sa na .ne j 35 zborov zo 14 š tátov sveta. 
Boli to skúsené ostrie ľané zbory, niektoré 
známe už i v Arezze. Ťažká konkurencia 
pre nás mladých a n~ostrieľaných s pe
vákov na takomto poli . . . 

• Ale mali ste oproti ním väčšiu 
zbraň - v odvahe a mlados ti, nie?. 

- Chválabohu, mali. Pravda, nezbavili 
s me sa ani strachu, aiP- ten bo! našťastie 
me nši ako odvaha. Nastúpili s me na pó
dium odhodlane. O tom, čo nasledovalo 
:10 skončení povinnej a voľnej sk ladby 
( motetta : Tenebrae faktae s u nt, od člena 
:>arížske.i šestky Fr. Poule nca a mote tta: 
Laudetu r Jesus Christus od B. M. černe
horského) s a nám ani nesnívalo, Celé 
Petrarkovo divadlo prepuldo .. v. obrovský 

Perug ie i ďalšieh tal ianskych miest . Zá· 
s tuhou SOČSH na festivale v Umbrii ,sa 
výrazne uplatnila ako vážny ,prvok slo
venské hudba. V ďalšom roku hosťuje 

teleso na Wiener Festwochen. V roku 
1968 opäť v Talians ku a v Rakúsku. 
Ok-rem početných nahrávok s lovenskej 
sy.l)'lfonlckej tvorby na gramoplatne 
Supraphonu nahráva oq;hester, i v za
hra ničí na jmä sakrálnu hudbu. Od ro
ku 1968 po odchode dt·. Trh líka stal s a 
šéfdirigentom te lesa Ľudovít Rajt er. 

Bilancia zás luh orchestra pre rozvoj 
hudob ného života na Slovensku je sku
točne vel'ká. Vybojoval si rovnoprávne 
post avenie popri Slovenskejr filharmónii. 
Naštudoval väčšinu pre miér slovenských 
orches trálnych sk lad ieb a zaslúžil sa o 
ich propagáciu v rozhlase. Jeho kon
certy na Bratis.lavských hudobných sláv
nostiach pat r ia k dramaturgicky naj
priP.boj nejšim a umelecky stoja rovno-: 
cenne ved l' a ostatných orches trálnych 
koncertov. 

Posledným svedectvom jeho umelec
kých výsledkov stal sa konečne i po
s ledný, jubilejný koncert. úvodom od
znela na ňom ,symfonická ,báseň Praga 
od Jozefa Suka , ktorej široké plochy 
sú pre účinné budovanie dynamickej 
fo rmy tvrdým orieškom. Domnievam s a, 
že väčšie šetrenie so zvukom bolo by 
dopomohlo k ešte presvedčivejšiemu vy
gradovaniu dynamického vrcholu diela . 
Alžbeta Svobodová, sólistka· SND , zaspie
vala s veľkým vkusom, s jemným t ie · 
ňovanlm a úplným ponoren!m sa do 
sveta Kardošovej lyriky jeho Piesne o 
láske. Podala výkon max.imálneho sús
t redenia a s ugestívnej presvedč.ivosti . 
Beethovenova IV. symfónia, kt orá uzav
rela tP.nto konc1~rt, dokumentovala ume
lecko-technickú úroveň orches tra, ktorá 
imponovala na jmä v rýchlych pasážach 
driev finá lne j časti. 

Vlado Čížik 

jasot, ozýval sa búr livý ·a dlhot-rva júci 
potlesk s výkrikmi: Bis! Bis! Nie div, 
že. naše speváčky a speváci mali od šťas
t ia . z nečakaného ús pechu slzy v očiach. 
Pri večeri sa zbor dozvedel, že postupu_. 
jeme zpomedzi 13 zborov do II. kola a 
s veľmi dobrým hodnotením. Prirodzene, 
že sme do ďalšej súťaže mienili nastúpiť 
s ešte väčším odhodlanim a úspech -opa- . 
kovať. žia!'. nemali sme dosť síl •.• 

e A príčina? 

- Celkom j ednoduchá, ale závažná. Pr i 
tak·e.i si lnej súťaži nestačí len silná vôľa, 
keď nie sú zabezpečené ani t iP. minimál
ne podmienky na odpočinok. Ženský zbor 
ubytova li na I. poschodí au toškoly, v za
prášene j miestnosti. Dievčatá bo li natla
čené v malej miestnosti bez vetrania, 
v studenom nehostinnom prostredí, kde 
nebolo ani vody. Napriek protestu museli 
p re bdieť celú noc. Viaceré pr-echladli, ne 
vyspali sa. Na di·uhý deň popoludní, tes
ne pred koncer tom sa presťahovali do 
inej budovy. Chlapci býva li asi poldruha 
ki lometra od str edu mesta. Tr i r azy den
ne museli prekonať túto cestu ta i späť. 

Po týchto trampotách sa i u mladých 
ľud í dostavila únava. tobôž . keď sme na 
spev v II. kole museli čakať až do po l
noci. Tak to nás predbehli t ri iné s úbory, 
j ednako od tretieho víťazného zboru nás 
delil iba jeden bod. Dosia hli sme z 200 
možných 177 bodov. 

e Podľa hlasov študentov bol to pre 
nich zájazd plný zážitkov na dlhé časy ..• 

- Tiež som toho názoru. Zbor získal 
na súťaži povzbudenie, veľa s kúseností a 
vedomosti z oblasti kultúrnych a ume
leckých hodnôt . Urobili s me dobré me no 
nielen pre Slovensko, ale pre celú re
publiku. Usudzujem to podľa toho, že 
nás ľudia i na ulici s úsmevom pozdra
vovali, ba počuli sme i hlasné: Bravó 
Cechoslovakia! Získali sme ve l'a p t·iate
ľov, dôkazom toho sú viaceré pozvanii.l: 
do GOL·ice, Milána, Padui, Lubecku a do 
Maďarska. Arezzo sme opúšťali včas rá
no. Taliansky vetrík sa pohrával s vlaj
kami na námestí. Medzi nimi bola tret ia 
naša . . . Cestovali s me cez Rím Floren
ciu, Benátky a Viedeň domov. Ťažké dni 
boli za nami, preto sme spokojne obel i· 
vovali umelecké pamiatky týchto miest. 
čo máme na rok plánované? Zlatý ve
n iec mesta Brat islavy r. 1970 vo febr uári, 
v apríli Festival a v lete sa nám rysuje 
medzinárodný fest ival vokálnej hudby v 
Tirolsku. Uvidíme! 

Po t akej silnej konkurencii zborov . zo 
14 krajín možno mladý m konzervat9ris

. to m z Bratislavy a prof. Kr iž.anovi srdeč
ne blahožeJ.ať k IV. mies tu. 

štefan !·Ioza 



Dva pohľady na súčasnú hudbu 

VARŠA VA 69 
V minulých dňoch som mal možnosť potvrdiť 

si správnosť názoru, že myšlienka organizovať vo 
Varšave každoročne Medzinárodný fes tival sú
časnej hudby Varšavská :j eseň bola zaiste ro
zumná i šťastná. Tohtoročná, v poradí už XIII. 
varšavská jeseň (21.-28. IX.) sa uskutočnila 
v rámci 25. výročia vzniku Poľskej ľudovej re
publiky. Pochopi teľne, táto skutočnosť výrazne 
poznamenala celkový priel>eh a atmosféru festi
valu. A nie na škodu veci ... 

Odznelo tu 18 skladieb domácich autorov, kto
ré jednoznačne demonštrovali čestný zástoj poľ
ských skladateľov pri hľadaní progresu v hu
dobnej tvorbe. Na úspechu tohtoročnej Varšav
skej jeseni sa však potlieľal aj rad zahraničných 
autorov a interprétov. Ukázalo sa, že tento fes
tival má svoju tradíciu a dobré meno vo svete; 
veď v priebehu rokov sa stal tribúnou konf ron
tácií vývoja súčasného smerovania kompozičných 
postupov. Mnohotvárnosť a rôznorodosť boli hlav
nými atribútmi XIII. varšavskej jesene. Okrem· 
domácich hudobných telies a sólistov (Národná 
filha1·mónia Varšava, Symfonický orchester z Ka
tovíc, dirigenti Jan Krenz, Andrej Markowski a 
Karol Stryja) účinkovala Drážďanská filhat·mónia 
(dirigent Kurt Mazur), Štátny Akademický zbor 
ZSSR (dirigent Alexej Sviešnikov), Ballet-Théatre 
Contemporain z Amiens, Ballet Sopianae z Pécsu, 
The Pierrot Players z Londýna, Grupo Alea z 
Madridu a Societa Cameristica z Florencie. Zo 
sólistov spomeniem aspoň vynikajúceho anglic
kého klaviristu Johna Ogdona a speváčky Do
rothy Dorow a Elisabeth Breul. 

Na množstve predvedených skladieb ·(72) sa 
autorsky podieľala celá . plejáda význačných skla
dateľov ako šostakovič, Lutoslawski, Stravinský, 
Schonb~rg Baird, Malec,' Globokar, Serocki, De
nisov, La~arof, Salmanov, Nordheim, Yuasa a 
ďalší. 
Ťažko je triediť a hodnotiť rôznorodý hudobný 

materiál , ktorý odznel na to mto " maratóne" sú-

DARMSTADT 
69 

Už po aväi:lsiaťyštvrtýkrát sa zišli záujemci 
ó Novú hudbu v západonemeckom meste Darm
stadt aby si tu vypočuli koncerty a ponavštevo
vali kurzy a touto cestou sa dozvedeli, čo sa v 
poslednom obdob! udialo vo vývoji súčasného hu
dobného umenia. 
Tohtoročné Prázdninové kurzy sa konali v zna

meni prlprav osláv ich dvadsiateho výročia, kto
ré majú byť na budúci rok. Možno preto bol 
Darmstadt 1969 trošku poskromnejší. Aspoň po
dľa tvrdenia účastnikov, ktor! na tomto podujati 
neboli tohto roku po prvý raz, a tak mali mož
nosť porovnáva-ť. 

Kurzy a prednášky trvali necelé dva týždne, 
od 22., resp. 24. augusta do 3., resp. 5. septem
bra. Každý z účastníkov s i podľa predloženého 
programu mohol vybrať tému prednášok, ktorá 
ho zauj!ma. Po organizačnej stránke bol program 
prednášok veľmi šikovne zostavený, pr,ednäšky 
netrvali dlho a boli rozdelené na niekoľko dn í. 

+ Ani t ento rok medzi prednášajúcimi nechý
bali také osobnosti ako Gyorgy Ligeti, ktorý toh
to roku bol aj v Smoleniciach, Karlheinz Stock
hausen, Lukas Foss, Christoph Caskel a in í. Pred
nášky Christopha Caskela sa týkali notačnej pra
xe súčasnej hudby. Dajú sa charakterizova ť ako 
stručný prehľad dejln notácie - zhruba od kl~
sicizmu až po dnes. Samozre jme, dnešnej notac
nej praxi venoval Caskel najviac miesta. Pri vy
svetľovaní dnešnej notácie vychádzal Caskel z 
porovnávania s minulosťou. Veľa príkladov uvá
dzal najmä z partitúr pre bicie nástroje. Pod ľa 
neho sa pri dnešnej notác ii musí dbať predo
všetkým na j.asnosť, prehl'adnosť a zrozumiteľ
nosť partitúr hlavne po rytmickej a metr icke j 
stránke. + Prednásky Gyorgya Ligetiho sa konali pod 
názvom Z mojich p rác. Týkali s a jeho Desať 
krátkych s kladieb pre dychové kvi nteto. Ligeti 
zača l ve ľmi zoširoka, a t ak nečudo, že k vlast
nej téme sa dosta l len v posledný deň. Ale aj 
t ak bolo cez t ie tri dn i zaujímavé sledovať filo
zófiu človeka-skladateľa, žijúceho v 20. storočí. 
Desaf krátkych skladieb pre dychové kvinteto 
sa skladá z dvoch častí. V prvých piat ich sklad 
bách Ligeti uplatňuje jednot livé nástroje (pi
kola, flau ta, hoboj, klarinet a fagot ) sólove s .do
provodom ostatných nástrojov, v ďalších piatich 
sk ladbách zaznievajú tieto nástroje spolu. 
+ Vo veľmi pr!jemnom a bezprostrednom 

ovzduší sa konali prednášky Lukasa Fossa. Ana
lyzoval na n ich svoju sk ladbu Barokové variácie 
a skladbu Terryho Rileyho : In C. Tieto pred 
nášky vo Cerme diskusi! dali posl uchi1čovi po kaž .. 
dej stránke veľmi veľa. Obe skladby boli neskôr 
'predvedené aj na koncertoch. . 

+ Vo veľkej Sporthalle 4 dni prebiehali kurzy 
Karlheinza Stockhausena. Uvádzal na n ich svoju 
skladbu Aus den sieben Tagen. Zložil ju špeciál
ne· pre darmstadtské kurzy. Skladba sa hrá na 
základe textov, zoštylizovaných do básní. V pra
vom slova zmysle je to vlastne voľná improvi
zácia, kto rá si vyžaduje interp rétov veľmi vyso
ke j úrovne. Pravda, tých mal Stockhausen k dis
pozicii. Stač! spomenV,C mená a~o Yi~ko .Globo· 

časnej hudby. Osobne ma najviac zauj ala nová 
skladba W. Lutoslawského "Livre pour orches
t re", velmi koncentrovaná hudba, ale hudba v 
každom prípade predstavujúca zrelého umelca na 
vrchole tvorivých síl. 

Ballet-Théatre Contemporain z Amiens, akýsi 
pandant nášho baletného štúdia z Prahy, sa mi 
zdal vyhraneným, technicky zrelým umeleckým 
telesom. Choreografické stvárnenie sa zásadne 
opiera o taký hudobný materiál, ktorý svoje hod
noty má overené už na koncertných pódiách -
a vzácne rešpektuje vnútornú spätosť hudby, po
hybu a výtvarného prejavu. 

Spomeniem ešte jedno zo spoločensky najan
gažovanejších diel, ktoré vôb-ec odzneli na toho
ročnom festivale vo Varšave. Bola to skladba 
Vinka Globokara "Vole" - kantáta pre 3 zbory 
a orchestre, komponovaná na Majakovského ver
še. Vyznačuje sa nielen novátorským hladením 
zvukovél\o materiálu, ale i snahou o nastolenie 
všefudských problémov. 

Považujem za zbytočné popisovať vynikajúcu 
organizáciu, báj<~čnú publicitu a propagáciu, klu
bové stretnutia účastníkov festivalu, vymoženosť 
nákupu notového materiálu i . gramoplatní hned'. 
v priebehu festiva lu . To s(l veci na Varšavskej 
jeseni už dávno známe. Pre nás je snáď zaují
mavej šie konštatovanie, že festival je tiež vý
značnou spoločenskou udalosťou v tom najlep
šom slova zmysle, že palet1,1 návštevníkov podu: 
jatí sa grupuje od najmladších poslucháčov az 
po fandov snobských - ale to tiež patrí k Var
šavskej jeseni. A koncet·tné siene sú plné ... 

Pri nespočetných rozhovoroch sa spomínali aj 
mená. našich skladateľov, ktorých diela odzneli 
na pt•edchádzajúcich festivaloch, či už išlo o s~
choňa Zeljenku Malovca, Kolmana, Kupkovlca, 
Salvu' alebo šimaia. V tomto roku (a myslím na 
škodu veci) zo Slovenska neodznelo žiadne dielo. 

A tak na záver vari len tolko: XIII. varšav
ská jeseií prebehla v mimoriadnej publicite a za 
veľkého záujmu odborníkov takmer z celého sve
ta. Varšava sama bola v záplave štátnyc~ vla
jok·, tnedzi ktorými nechýbala ani näša. Skoda, 
že tentoraz len symbolicky . . . 

PAVOL BAGIN 

kar, Aloys Kontarsey, Herold Bojé, Johanes 
Ft·itsch, Alfréd Alings a Rolf Gehlhaar. Chybou 
krásy na týchto kurzoch bola St_ockh~usenova 
nevôľa do .diskusie, hlavne v pryy df!n, a t!lk 
mnoho pl'óblémov o kolo tejto skľadby ~~~ta!o. ne- , 
vyriešených. My sme sa však v každom prípad e 
presvedčili o kva litách interprétov a o sklada
teľovom režisérskom nadaní. + Okrem týchto prednáš9k ešte zaujali ďal
šie• (Ive. , ,Prv.OU · 7. -n ich !;>ol a prednáška Dietricha 
Scb'ôribacha Mu! l'ľtnedia S ľascinujúCOl!_ ukážkou 
o." ffir,jfnilsMath ~.sn1'cihip'ôsdb'enia vi'ac d fultov umeni. 
Druhá prednáška sa konala pod názvom Mobiler 
Spielraum, prednášal Jochem Jourdan. Jeho pred
náška súvisela s otvorením výstavy pod . t ým . 
ist ým názvom v cent re darmstadtských kurzov -
v Justus-Liebig Haus. J ej zmysel spočíva vo vý
stavbe takých budov pre umenie, ktoré sa dajú 
realizovať za veľmi krátky čas, na l'ubovoľnom 
priestore a disponujú s obrovskou kapacitou. . 

+ Vedl'a prednášok hlavnO časť dňa vyp[ňah 
inštrumentálne kurzy. Aloys a Alfons Kontarsky 
viedli klav írny kurz, Heinz Holliger, vynika júci 
šva ;jčiarsky hobojista viedol hobojový kurz, Sieg
fried Pa lm viedol violončelový kurz a Saschko 
Gawrlloff - v iolový kurz. Dirigentský kurz vie
dol Bruno Matlerna. Pre nás bolo veľmi zaují
mavé sledovať postup práce j ednotlivých inter
prétov-pedagógov, p r,etože s výučbou interpre
tácie hudobných s kladieb súčasných skladateľov 
sa u nás len zriedkakedy stretávame. Škoda! 

*** 
+ Večer zaznievali koncerty. Boli ná nich 

predvedené diela väčšinou z posledných dvo~h 
rokov: od Globokara, Lachenmanna, Foss.a, Holll
gera, Kagela, Subotnicka, Ligetiho, Be-ria, Busso
ti ho, Hillera a iných. J eden koncert sa konal vo 
Frankfurte nad Mohanom v krásnej a akusti'cky
bezchybne vybavenej miestnosti Heddens~ého 
rozhlasu. (Našinec sl tu mohol len vzdychnuť a 
závidieť ! ). Konce rt dirigoval Lukas Foss. Odzneli 
na ňom skladby: Betsy Jolas - D'un ope1·a de 
voyage, Mortotia -Subotnlcka - Lamlnácie pre 
orchest er a elektronické zvuky, Helmuta Lachen
manna - Hudba pre veľký orchester a biele -
s ólo a Lukasa Fossa - Barokové variácie. Po 
kompo4ične·j stránke najoriginálnejšou bola La
chenmanno~a . skladba - a tá mala aj najväčš! 
úspech. 

Diela, k toré odzneli v Darmstadte nä komor
ných koncertoch, nemali rovnakú úroveň. Medzi 
najkrajšie zážitky patri Globokarova , skl~dba p~e 
hobojové kvinteto Discour III. a volná tmprovt 
zácia Free Music Group. Hodnotný bol a j vo
kálny koncert stuttgardskej Scholy Cantorum 
pod vedením dirigent a Clytusa Gottwalda. 

+ Predposledný večet· patril účäsťn!Kom diri
ge ntského kurzu Bruna Maďernu. Dirigovali naj- . 
lepši účastníci, medzi ktorými bol a j čechoslo 
vák Jan Doležal. Rozlúčkový konc·ert darmstadt
s kých kurzov bol v Sporthalle. Bola na ňom 
predvedená Stockhausenova skladba Kurz Welle 
(Krátke vlny). Bol to v skutočnosti hosťovský 
koncert zäpadonemeckého rozhlasu. Darmstadt
ské kurzy charakterizovala účasť mladých ľudi. 
Veľký záujem bol aj o partitúry, gramoplaine a 
časop isy, ktoré sa predávali pr iamo v Justus -
Liebig Haus. Pre nás je smutné a.i konštatovanie, 
že zatiaľ čo z Čiech boli na k111·zoch desiati 
Qčastnlci, zo Slovenska sme t am boli ' len traja. 

Marta Clasovi 

.. 

'• 

Sf.cvf1n~ké :· ll'~~dba 
a medzin~rodná _ . ,pa·niotn ·_ma 

Pražský kultúrny život začal veľmi in~enziv':le hned' od začiatku 
sezony. A treba povedať, že za oveľa väčšieho záujmu obecenst,va, 
1tež v Bratislave. Udalosťou číslo jedna bol Medzinärod~ý festival 

. pantomímy, ktorý sa uskutočnil ~ . dňoch 14.-28. septembra. Pri
nesieme o ňom podrobnej ší materiál - zatiaľ snáď aspoň niekoCko 
mien najvýznamnejších umelcov, . k t orí sa ho :zúčastnili: festip~l 
otvoril samostatným vystúpením v ,Dipadle na Vtnohmdoch Fr~n,cuz 
Marcel Marceau, ktorého na d.r.uhý deň vy$tr iedal náš I,adisla_v ~ial;
ka - jeho, ako aj väčšina ď.al~ích 1 pre~st~ven~,. bola_ v ,D!vCfd~e pa 
Zábradlí. Z československa sa . qkrem Fwlk_u zucastmla dvoma vy
stúpeniami aj Pantomíma A\ff~da J:aq:y~o. , Pražs".á . tl_ač . pózoŕ..ne 
sledovala všetky večery, bohato koqtentovp.la vystupema Jednotlt-

' výclt umelcov a dokonca .u_verejf!opala · obsiahlej š_i_e ·, _rozho.vory 
s hviezdami podujatia - M. Mar,ce.au9m a ,,rzr~elcom. S~my Molc~o'?• 
ktorý festival uzavrel dvoma .. predsta~?entamt v Dwa(llf3 . Kom.edte. 
Jeho' dojmy z Prahy cltaraktE:rizujtí snáď · rya jlepšle, t .ieto, ~lov?; ~ 

" ... prehliadka je neobyčajne , zaujímavá, má o_vel a ·: vyŠŠ!U, ~rov_en 
, ako ·podobná preh liadka v B~r.líne . p,red , 8 : rokm1. Ja ?sopre .. ~:o)?un 
čistú formu pantomímy .. . to z.nam?ná. bqz dekorácii, hu~liy . a. ost? t
ných javiskových pomôt Sám .' Prakticky vyt_vár~m za d~~e ~Wl\~Y 
na scéne desať - dvané ... rôznych postáv .. MoJa btelo naliccna tva r 
je tvárou Nikoho. Tvár bez charakteru. K tomu, aby som mohol 
počas predstavenia meniť t~ľko_ rôznych fig~r. po_trebujem ~~lový 
začiatok: Ľudská tvár bez bieleJ farby má uz svoJ charakter. 

A Marcel Marceau : 
., ... my~lienka festivalu, na ktorý som priš i_el., je stará. Od_ z~

čiatku sme ho považovali za hold Debureauovt. foto stretnutte JC 
veľmi dôležit é, pretože umením sa ľudia môžu aspoň na niekoľko 
hodin spojiť, stať sa bratmi a sestram i. Len ume~ie má~ t~kú moc_ 
a možno veda. Pre umelca je dôležité, aby sa 1 v ťazkych dobach 
dokázal ponorit do svojho umenia, aby dokázal vyjadriť vše tko. čo 
c!ti pred "životom, čo stelesňuje inšpiráciou ľud! jemu P?dobných. 
Musí priniesť zmes snov a reality, ktorä je podstatou ztvota, byt 
poétom, vytvárajúcim obt'azy." . 
Čím však žila h u do b ná Praha v dňoc Tt 23.-26. septembra, to 

boli Dni slovenského koncertného umenia. Zo spolupráce dvoch 
agentúr - Pragokoncertu a Slovkoncertu vz~ikla r~y.~~ienka _na 
usporiadanie cyklu koncertov, ktoré mali dva ctele (cttu;em z m
formačnélto bulletinu): " ... na koncel'tných pódia~h. oslávi_ť 25 .. vt~ 
rečie SNP a v neposlednom rade pt'ipomen~ť naseJ .v~~·eJnostl, ze 
pt'ed dvadsiatimi rokmi vznikla Slovenská ftlharmóma. . _ 

. Samozre jme - z tohto cieľa l!yplynulo aj dra_maturgwke za -1 
·. rii~ranie,. celej akcie (ktorá mala skôr rept"ezentattvny cl;aralcter) 

a obsadenie umelcami - telesami, z ktorých treba spomenuť predo-: 
v!'ietkým orchester a zbor Slovenske! filharmónie, Slovenský ko_
morný orchester a iba jeden komorný koncert, ktorý predstavtl 
mlad~ch slovenských interprétov: Ivana Paloviča (Tcl~vír ), Juraja 
Fazekaša ( violoncello) ff Kveticu Tur ianskú (klav. spneuod). 

V svojej tradične vysok ej forme sa pt"ažskémtL publiku predsta
vili Warchalov6i ·:s· Burlasovým Planc tom, Janáčkovou Suitou pre 
sláčikový orchester a Vivaldiho dielom pre husle ~- kom?rný or-. 
chester Stvoro ročných' období. Naj lepší stízvuk a st{jlovu čtstotu 
bolo cítiť v diele Burlaso"om a Janáčkovom. Menšie kazy vo Vival-· 
dim v. celku neskazili dojem z !.!.USt úpenia tohto popredného telesa, 
o ktorom pražská kritika napísala: " . . . vývoj úrovne tohto 11-člen -. 
ného kolektívu· ide strmo hore a pražský koncert bol ďalším do-: 
kladom rastu." Snáď okrem komorného koncertu slovenských umel-: 
cov boli všet-ky podujatia Dní slovenského koncertného umenia 
u Prahe navštívené veľmi slušne - záujem bol najmä o vystri-. 
pe nie Zboru SF v Chráme sv. Miku!áša . a SF u SmetanoveJ_ . sieni. 
V,el'kým prekvapením bol už spommany ko~cert v Mt~ulassko!n, 
chráme, kde ako organistka sa prezentovala Eva Kamrlova - snad 
najlep.~ie jej vyšiel opäť súčasný skladatel' (Ján Zimm~r _v Pn;_
ltldiu a dvojitej fuge cis moll.) . Výrazovo trochu negradacnym spo-' 
sobom predviedla umelkyňa Organovu sonáltt d moll op. 60 od 
Maxa Regera, ktorá patrí med:r.i najnár·očnejšie diela pre tento ná-: 
stroj. Vcelku však jej vystiipenie bolo poznačené maximálnou ume-: 
leckou snahou o ten najkvali t nejší výkon. Dolconalá akustika chr ámu 
podčiarkla v nebývalej miere kvality spevpckeho zboru pod vede-. 
ním J. M. Dobrodinského. Zaujímavo zostavený program z diel sta-1 
rých majstrov, k torí žili na Slovensku na konci 17. a v pr!1ej po!o-• 
vici 18, s toročia bol dôkazom o vysokej kvalite TwdobneJ kultury 
na Slovensku, ktorá v mnohých prípadoch čaká na svojich prepiso 
vatel'ov, interprétov a objaviteľov. Veta z týchto diel leží v zahra-: 
ničných archívoch a ich uvedenie na koncer tryé pódi~ sa ~tretá-va 
s nemalými tažkosťami. Je to škoda - polyfonna krasa dtel Jána 
Schimbraczkeho a Zachariáša Zarewutia si zaslúži viac ako len 
"slovenský" obdiv. Bol t o jeden z rtetjkrajiiích zážitkov. 

Koncert mladých slovenských umelcov u Klube .~kolstva ·a kultúry 
Na pi'íkopé nebol vyrovnaný v celej svojej d!žke. Juraj Fazekaš po 
počiatočnej neistote v Janáčkovej Rozprávke pre violoncello a k~aoí~ 
sa "na.~iel" vo Var·iáciách pre violoncello a klavír na slov. pteser: 
od B. Martinú a zvlášť v Hrušovského Suite piccole, v teJto az 
impresionisticky subtílnej skladbe bohatého myšlienkového záze-; 
mia. Už menej úspešné bolo uvedenie Debussyho Sonáty pre violon-· 
cello d moll - na ktorej bude mladý umelec zrejme ešte musieť 
pracovať - myslím hlavne na kultúru a jemnosť t ónu. Palovičov 
repert oár zahrňoval skladby od Beethovena (Kl. sonáta e moll 
op. 90) cez C. Debussyho až po D. Martinčeka (Ostinati), čo po-: 
važujem za trochu priodvážne na polorecital, v ktorom je meneJ 
časového priestoru na štýlové prechody - a to sa napokon preja ... 
vilo aj vo výkone. Príliš " mužný" Debussy bol neobvyklý, len ne-; 
vedno, či to bol zámer alebo vyplynutie z predchádzajúcej Beetho
venovej sonáty, ktorá zaujala s Martinčekom snáď najviac. Palovič 
je sympatický úsilím o oprostenie výrazu, moderné poňatie, odbú
ranie afektov a Ttladanie pravého zmyslu hudby, ktor ú uvádza. Je 
citlivý - ale pritom dosť triezvy na to, aby vpadol do maníér von -· 
kajšej klavírnej virtuozity. A možno tieto znaky Tto predurčujú 
k tomu, aby imponoval najmä mladšej generácii poslucháčov. (Sko -· 
da, že ich nebolo na tomto koncerte viac.) 

Posledný koncert po úvodnej Hrdinskel balade D. Kardoša sú-. 
stredil pozornosť najmä na Stravinského Zalmov(l symfóniu - die
la rtáročného a ne-zvyklého po obsahovej stránke i formou obsade
nia. Menšie kazy v druhej časti diela nedokázali zmazať . vcelku 
dobrý dojem. Vrcholom koncertu bola Dvoi'ákova Symfónia č . 8 
G- dur op. 88, ktorej dal veľkorysú koncepciu (zvádzajúcu niekedy 
k pornalšiemu a rozvláčnejšiemu tempu) L. Slovák. Napriek sta· 
rostiam, s Tctorými · naše prvé teleso zápasí (neustále dop!ňanie or
chestra) bol to výkon vyrovnaný, dobrá reprezentácia na.~ej hu
clobnej .kultúry v hlavnom meste republiky. 

Do budú cnosti si treba iba želať, aby sa slovenské umenie čas
tej šie p;:~~nl ;o valo nielen v Prahe - a n ielen našim i šo~čk_ovýn:i 
telesami, ale i umelcami menej známymi a hla~nG - 1 tym1 naJ
mladš.!mi. "!', URSINYOV A 



Prečo Hovorí so o. nich 

West Side Story? 
t vrdej práce. A prejav Hany Pazeltovej 
~red rnil<roióuom, s pôsob.' akým inter
pt:et~je pies.ne, je súhrnom - všetkých 
iý,~hto {ai<tol'QV. 

Je;j spevá.cka kariéra sa ú speš{le, za., 
~~la ~úťažQu 1-ll'~dáme no,vé t alenty, N~ 
v š lw fe nemali pre Hanu Pazeltovú po
chopenie. ro maturite tieto prekážky 
p r'estali existovať a Hana Pazeltová spie
vala. {'oskoro za:,;nan~enala \ÍilP-~~\\. DQ
stala panuh sp~e'(a~ vu ii\~\e L.~!i.~Y ;ied ... 
nej. phl'(o.IO•ás:ky. Spie~~•a llie~ef\ ~\tldN .. 
cha l!h'abca Muži z Hia a na~r~v~a tQjt\l> 
pies,11e Jt,a gramupla~iiu ll\<1\í\ \l~pe~h, H~ .. 
na ľazelto,'<ii pô,sa.bila nejíl\(~ č~% " \li"· 
v~~te Sema~or, n~ po.tQ~ s.a (!OQt'I'>R*mi 
ces.Qami QS,udu s.talo., ~.e. j,\l v·~!l\1 p.Q~A!Ili 
v zt:~hranlči a.ko' !lonu-l. Uo ~ol\tQ, o.b.ll!!bi<! 
zapísala niel~otko ce-nných \\sp~chqvr; 
í1oasť' na ~ehlial\l<e 0\.U'ÔMk~\0 (.\Q.rt~tu 
v Mn,eho.\le roku 1Q66, .,o~a%~Wé: 1\Qn" 
certy vo, ~-an.kf~r~e. Unzi, '<Y~túll'll\Í\!. 
v vakúskej. tele~t21~i na ve\'~~m. ~~w, 
V októbri ro.ku 1~61\ zi~!ll~ spQ\\l 
s Tafjanou Hqbjnskou ô4 Kl\rlom B.\ij\wm 
t retiu cenu na me\\z-ná«.ldl\~ f~§ti\1%\~ 
v hmsbrueku . Nahrala lQ ll'~\ trs r~.
kúsky rozhlas. Na j~r tol\to, ro.k\l ~' ~~~, 
častnila fes.tlvalu pop.l!lár~n.d Qiesne v l'U
munskQm Bl'aš.o.~e a <\Qvi(!Z\\Ii l!.~ od:~~r 
cenu za dr uhé miesto, .... ~txieh~ft~\0 
Jele\la. A p..ret~e na tqmt(! t~t~val.~ N'l& 
miesto z1s.~ala dQmä~a s.9ev~~a, j,e 
í1spech Han.y. l'aze.ltaYei ~e.fm~ ~~\W~, >l tl. 
t 11 (\e fa0to prvé ll\les.to. spo,mel)zi; ~-~"l'\1"' 
ničn~ch \ntel'p.ré tov. 

Na scény svetových i domácich di
v adiel v pos le dných rokoch čoraz viac 
preniká anglosaská zábavná hra tzv. 
"muzik~il ". Snáď n iet hudobného divad , 
la, v dramaturgii k torého by nesiahli 
po tom t o žánri nieJen z dôvodu usp0-
kojenia návšte vník0v, či finančnéh0• 
efektu" ale hlavne 1;1re oživenie zasta 
r alých javiskov:t"ch foriem. Dnes u·ž· 
p redst ave nia My Fair Lad'y, West Sid'e 
Story, Hello Dolly a cl:al·šie sú· niel'ea 
ú spešné, a le priviedli a tttorov a dra·
maturgov na myšlienku, že pomocou 
te j to .. zábavnej hry·• sa k d.iváko.vi cl~ 
s tanú aj najniiročnejšie odkazy klasic~ 
kej literatúry. Okrem tejto skutočnosti' 
aj situäcia v klasickej operete· na· an
g lick ých a amc!'ických: javiskách si vy. 
žiadala vznit< nového výrazu a nove:jo 
interpr et ácie , pretože už vôbec- neuspo
kojovala potrP.by a požia<l,avky- model'· 
ného diváka. Aj keď 0peretný žáner 
a jeho slávni t·.rorcovia St>l'auss, OHen 
bach , Nedbal. ľ,ehär a cJ!alš! sú s'lojím 
spôsobom prHažli.vl stále, mod'e·tmé cH
vadlo muzikálové ho n iel'en nahrad~u~je, 
ale s-ituácia hlavne na amerických scé
llach s l priam vynucuje eXIi·stenciu tej-

Polwzkaj ma, k cttarina ('Rozsíval 
- Kttt11arová ) ~ pr vý muzikál 
no. !Jratistauskej, Nor;ej scén e • 
to novej podoby . Aj ked' <tmel'lcký mu
z ikál v~tli kol z pot re by poprí~ť tieto 
z astaralc ~ormy ctivactetno- tjudobnéhQ 
p re.1;;1/u, nutt\e muse.l <io seba pojať tw.
v é prvky čenwšského (ol!dóru, ľudoveJ 
h.ucl by, prvky .tazZL\, baletné a kaba.ret
n 0 výs tupy <1 d'atšie formy m ode t' ného 
;j<~viskovôbo pt·ejavl~. ~.og, i, cký dej, spre-
vúd.zajúc i muztl<ál, napojente hudQy na 
t 6) nto de.\, kto~'a. sa s.táva tak to dra ·· 
ma tickým ~lui'teľom, rôzne prost red ie 
i všeobecné problémy postáv, s.ú mo
ment y, zantčujúC'e u :t· I/Op-red úspeel:J 
t ohoto ja vis kového žá nru. A j ~ed' »ie
ktol'l~ mu ziká ty s ú skOr z.ábavnou ja
Vis kovou h rou revuálneho charakteru, 
p ráve Ue to Čl>ra;~o viac prepadávajú a 
logicky uprednostňuj\) m uzikály typu 
My Fatr Lady. Wes t Side Story, Can
d ida, Oliver Tw!s t a ďalšie m otlerue 
realizované diela klas iky. 

Do západnej Eurôpy !la muz ikál dos tal 
v čase, keď u ž v Amerike stáli fr-onty 
n n Loe~eho My Fair Lady a keď sa z toho
to u mele'cl-:ého žánr u už vyvinul muzJ,. 
k ti lový priem ysel. Jerry Herman, autor 
hudby n textov plesni Hello Dolly, Ml~ 
cha! Stewart, libt•etlsta m usicalu , Dale 
Wassermíln. scénarista a Mltch Lelgh 
t extár plesni Dona Quijota, Alan J ay 
I.ernet·, libret ist a, Frederik Loeve, skla
dateľ MY F air Lady, Cole Porter, Bell 
a Samuel Sp evack, autori Kiss me I<ate 
a y napokon s l!'ivny Leenard Bernste,in, 
u z nie s ú hudobnému svetu neznámi. 

Na naše ,javiská sa muzikály dos tali 
skôr z potreby oživiť operetné divadlá, 
ako z finančných dôvodov. Br atislav skA 
Novú scéna už v roku 1963 u viedla prvý 
muzlktl l Pobozkaj ma, I<atarína. Za nim 
n asledovali mus lcaly My F&ir Lady, 
Hello Dolly, Don Quijote a Fidlikant na 
streche. V olt tóbrl pripravuje premiéru 
Bernstelnovej West Side Story, n a n (l
met Jerome Robinsona v preklade Vie· 
t·y Maruš iakovej. Texty plesni u pravil 
Ľubo Felilek . Režisérom predstavenlp je 
Bedi'ich Kramosll, s ktorým sme n ad. .. 
viazali rozhovory o problémoch reaJizii" 
c ie m uzikálovej tvorby a v súvislosti 
s uvedením premiéry West Side Story. 

Prečo - podfa vás - sa na Novej 
scéne uviedli prvý raz muzikály? 

- Vyžiadala si to ,ied11ak potreba 
ožive nia operetných p redstavenf, snaha 
priniesť na javisko najzávažnejšie myš~ 
lienky a odkaz klasicke j' Jiteratťiry, jed
nak po treba nového divad elného žánru , 
k torý sa vymyk~ z konv~l1GI.l95t i starých 

fori~m a určuje nové možnoslj jav~1ik4>J, 
vej 1 .hereckej realizácie. A po.tom kt re"' 
aHzá.c iJ m uzikálovej t vorby nás do'l~~~~~ 
aj! myš Lie nka, že divadlo, l<t ol!é opa:~l!l!.ifť· 
tie isté po.stupy - degener~je . 

M1ysJí.t!e sl, že oživenie uivade~~ 
t vorby moderným muzikálom j e príno· 
som• p.~re <li~'vá'ka·, ~ľebo len fl'))rmou z~· 
ba>vy· ·~ -

- Mám G!:CDjem, ž-e- l!l~ilve l(el'k í ~-·a·. 
mati~i' a· spois-0óvaoteltia. = ako ~haw, SlJ..~
kespeare, ľc>-let<ems a i,ní. už vopred. ~-~
!'u~ujú úspešnosti týchbo· prclli;staven) a, 
že Lch prepis do m u0-i-kálovej formy 
uma~ní jedlno du.e-hším spôso\)pm o~lo,
v2ld!á•va~ ocl,kazy t ýeb,-o. k lasikov najšŕr-
šiemu. dhváko.vi. ' 

Pri rea112lácil sa stre~ávate- ako, r.:e
žisér· s určl,ými umeleckým~ techu-fc
kými, a)ebo injmi Cažlmsf~-mi?' 

- Sú toJ hlavne technické ťažko~. t t, 
kt0ré s tiažlllljú našll p r·á:cu na mízuká
loch .. IDi•va~etná. s.eené.!i'i'a, ktorá s a v· 
pred'stavel'l~ meni ~est.111á>sť aj viackrát, 
s ťažuje' naš.e rea,b)za.e,mé. mož.v osti. Ok
rem toh0> a~ malié javis\,o, l}a kt0<mm 
hrá·me, ll'ýs!edlk1!11 ne!i>Jr-bciáva. skôr na,. 
01J,ak. 

Aký' (lll'tnos. p.o,Elra v,ás má t·eaHzácla 
:líáf!rUI ll<t V>SŠG~ OiVad;elne j S~ne? 

~ Muz-iká lo,vá! t~ta1·ba s i vyžaduje. veľ
ké nároky na, wnterpretáe iu. Tento no,vý 
eXjil.e\' imen t ná·s viedQ,f k objave niu !!l..O
vých ty~oN . no~ýe!) real i?.ačných ~-Q.• 
s t upov. 11o.vých s íl a fi'Woinosti a pôsobi 
s t á le 0bno.~u.}úclm j)roeesom na h ereckú 
tvQltr bu. Táto práea n~ ti her ca k sy-ste~ 
tičnosti, k zdQ!mna ro..,aniu S!l vo všet
kýeh formách ;tavis.kuvé.ho pt:ejavu. Ok 
r em toho fakt , :be sme nemali možnosť 
~edo.~ať' muz-iká!a.v,s p redst a\lenia brai.l" 
wa)J!UI:Weh di11ad iel, oá~ nút i k tomu 
že tv?rlme $:a<ll40J.!i~!ltll~ ~ naše vý·sled~ 
lo!~ su nerqz. Sl't!O)h n spôsobom 0t' ig b 
náhte. 

Ktorý· mu'l!ikiil s i z.js~al najväčší ohtas 
u 1\ttb lil<a a lctq,·j ate s. ohľulwu •·ežíro · 
vali v,.y? 

- Oh las u p.u~li !~ ~ .. s i. 7-iska.\i p re,!l~ t a· 
ve11i11 My f~it ~aclý a hd li kant na ~ti' ~: 
che , j.a os.Qbne s i na.i~dac vážim p rác'l 
na realizác ii DQna Quilota, hrdinu ~ej. 
to predlohy so.m m ql rá,d u ž v ml&dos ti 

ľrl réi ijnej 9ráci s h er cami Cl\át" 
vla!!tn(l koncep~ll.l . all\lla radšej tlqlOQít~ 
my$1tllnky :ntt<lr~? 

~ Ja osobne s i myslím. :le Iep~i e, .!~· 
myšlienky t lmoč iť ako ich deformevat 
A pr~tožc _nech cem l:Ostať nič dlžn{ 9U· · 
toľO\tl, an1 sa sdm eJSponovať, dáva111 
prednosť akcent<íei i ~&klad ných myšlie· 
nok autoru, alebo týe-h, k to~·t) stí oQd l"a 
miía najaáva~ne.}šie . V tom zmysle by 
som mohol ho..,o.riť o \)las trwj knneep~!i. 
ale určite te n l tl. je nič d eterm i nov~
né. 

t\ko. ~te prlpa•avení n1:1 prP. miéru slá Y·· 
neho muzikálu West Side Stot·y, ktorý 
má premiéru u ž o niekoľko {lní? 

- Pl'iznárp su, po~t·ebovilli by sme 
llŠte trQchu časv. hlavne v práci 
s ochotníkmi. ktorých s me angažov-ali. 
Ja osobne si veľmi ?.elám, aby sa nám' 
premiéra vydarila a hlavne, aby sme 
ma li ú spech u obQcens tva. 

ČQ nov~ho pr ipriivujete ako reŽbtér 
V llOVQj SQzÔI\Q.1 

...., Z mt~?lkálov by t.o mal\ byť š tyr ill 
mušk e tl~rt. Te1·a:z; vša!• hovot'me rad~!;l .i 
Q prem1ére, na ohlas ktorej som sijm 
veľrpl zvedavý. 

Eva Vopáhm~k~ 

HA.NA PAZELTOVÁ 
P.l'v.·é ko.tQ no.vé ho. rocnika Matej hit ~;a,~ 

r·ády- máme w4 11a sehou a ~a(i<l S.t\ ml 
l)l!lra:~~a.v~e o.b~"ils ~~ítma h'ár. Hany l'a
zeh qvej. 
K~o- s·a. nieke41y zam,y$.lel nad tým, Q~\.. 

klal· prameni nesll\iernl} jemn.~ a ~U~ti
vovaný' p~~éW t~jtll spe~á~~,y, {kto 1\~l\'iL• 
k~l\d $l\ld~~li\l itl-~ ~~~\~~n~ s pio~~\11 
liiU~t'-ič~.a ~· 01;1 Pf~~isi@~U.\lj \ýr~~ 
!1'\04"~ Ml! clfá ~PQ'<C~ nle~o~k,o t\<I$1C, 
dujúciftlt ft~\ll;ov. "l!ll~ ~.tz~t~"~ mol.'l~t 
mi bU~kY· v:dal\ ~ -~Qle"''-' vôl}~~ - k tw.~l· 
tle, ~ výtu.t-"~lV\l, ~M~VQ'<C~\i 8-ročnú 
~o,l1,1 v hre na klavíri, ll_vojt;"očnú %~o~~ 
ktasicke;j, hr~ n;a Qitare a štú(tiym Sl\tl,'l" 
Zauj,íllU!li j,u a ' ehltek_túra-, n.o po fO\(.V. 
sa. rozl'lod~ít pr~ iné ol}v·tHvie; ŠLI,HtUjl' 
ter<\_7, 4, ro~ník, na Fito:llofic"et f~ul\~ 
Karlov~j ut~iventitJ;" v Pnlle -. výtvar· 
níctvo. ľoklaf ide o spev, je. n a ~eb~ 
vel'mi prísna, d isciplinovan á a kr it_l(:.\{4· 
úspechy, ktoré dosiahla, sú výsledkom 

No. k<~~dá minca mä. dyll s.trl;ll\~ l m.®Q· 
!·fany ľa~elto.\Jej je z~t•ar 'ťia(l- ~~~e. v' 
eud:úuc. Nemalú, zäs.luqq t\a tQ.!ll, ~.e (l~ 
u nás v.niká do p,o,ved\l.mla "1\\% a ~q;va~ 
tejto speväčk~. má b.l'aUslq'q~ij, ~~'e'\l(Ji~ 
a Malä hit paráda. b\s.i pre \! l'Q.\iQUl. v. Q~ ... 
sopise Melódia nai,\Ís.a'i o t-\1!11\! ľ~eU.~
v~j: , . . , . dll\i\ Č<IS. swe ~ nej 1\~~q\\ 
a :itatiaJ nám v ú~traJl( vyr~s.t\q S.J~"i.i;;~. 
kaY. ČOI"ll0 oaste3š-_.i~ s,a p..re.%Y.ieq~m\\, ~~ 
je to pl'alólh. 'fal~r~t Hau)) ľnell~"tj 
dáva. všetl<y vrcdpoldady k tomu, ~4' ~· 
<\! lloma zisl<~ takú populal'ítu all~ ..., n
hrauičí. .. nl .. 

• 
NEW BLUES FIVE 

~-·~e\t nlq 1wn~ý111!i rok~\ s t retlo sa pä1; 
.:h la~Q0\1- š,tucten.to\! n{!dšenýc·il Pfl! hudbtl, 
ub.~ ~qi:;úv,aH svojich obNhett,ýeh spe vfb 
~011 >.1 s~up.inj;. Vted~ ~a~lol p.l'v~ _nesme l.'i 
ntivrit .,Slolítsn-w t o a..i ~~!" Stúdiu m 
l\l'<l, ' ~JO~Ol(\ o pä ť ii,k OI<t ~ a ·J>I'Vé kon· 
\!erty , N1.1koniec sl fch n i\!~to vš imQ\ n, 
~(~tH, ?ll p.r i ~ta. nq svet nová. beatová ~1\~e 
plnq. 

t•ete' 1\"l'~f\. Du~lm \!ilil\Qfll, Haslisla\ 
\i<te-.l\o, Uuä!lll liiijtl~ <11 ~Qln L.ipa zistili, 
~e Íf'tl .l~ pät @. n&a;\l!!li s& Ul.\IES FIVE. 
ľQ s.~ramnom (!vade ~ri~lu prvé ili\-. 
~Jél :Í~ÍI{l V tml~isi~~·SkQľll \' .. 1\II.II!C ~ kt\~ľ~ 
.i•i mimochadQm V(lľmi k t•iUck_ý. a h) a.1 
n'ujektN ny "" 1}\?!i\l:oe r)i lc) lwatO><<' i l H\ťliJy ) 
a Bht !!~ l ' iv\! &(• s.tnH o\)i'(liwno.u '-lw~i-· 
nou - prtlMillli s.a, let r<H~Qrtofir t ><Ql'il i· 
\,)l'e\IZ!ll.ó ~~ladQy, (Ile ... ~.etkJi b,o!i pozna
čoné peQi\f0\1 IWig lna Ht :w, nú~:W"Iwm tllue.
su ~ so.uh.t. T<Jk \l~nik l~. pr\1~ ,,s.qu l -heat~~ 
" "" sltUflÍI\q na S\cw~lw\w , V deoeml>.ri 
196ft !la ?.~Q!IS ~,Ilila U, Č.§. , Qeiit· fe~thHIIu 
\1 ľt'SQ~. !<(l~ Qb!!&U.ilél (\ruM il1 ie%t(.) il 
~ísk~l~ \lEHl\H "Qbj<w ťf;lst.iv~IL\" , č lomwh• 
skupiny s a vrá tili s veľkým, a l•~ ť;~~kým 
predsav>21(l t ím. Nestať sa kaviarenskÝmi 
hudobn íkm i, hrať to, čo im je blí:tkl' al e 
pt•itom získať i potreb..né financie 1\\1 
l)paratúru. TotQ v~etkQ síl irn dnes. už 
skoro splniiQ, na neobišlo su to bez 1:\ir ~ 
koľkých l)llt'l!Qnftlnycp zmien. Vo fellrl!~ri 
Ul68 v~nlkla :o:kt~pina NE:W at.l,!ES FIVE, 
~tQr~ nt\ht'(lV!l ~ rq7JIIí;\S(lVQffi ~ t(ld i u é\ m<í 
ll~ 1\j avo.1 v!,ll'k~ llit. ~khJ!l bY Jä11a {-~hot• 
.!!I<~I\Q ~b ll\íkít, V t;\1ča~nQ~~~ .ie N~W 
RLU,li:S lriV!l; vyaokg PfQf~::>i Pn>íl nol.l !'.>1\U ·· 
pinou , Pľfl\tUkl!jÝC@\1 v l !!§tO~ i prev~nté 
skl&dby ll!l m tmor ladne.l \i t'Qvni. Pre l(l j o 
ce l)<qm možné, žt;) t ak, ako mnoho inýuh 
pre\1. n imi, aj Qnl sa ~tanú v českos l ov en
§~u len ho:=!(ami a väčši q11 t•ol\a !itt"äv iq 

v ~Ahn)lličí. Mož110 aj p.~·e t0, Zl\!. sól.o,vý
spevák s kupi ny P HtPI' Lipa nP·liľl l~ k<~e b.ý'..;,. 
va ť , mo žno preto, Ž<! sme zlými obchod
(llk n.lti, že nedáva tn\l dosť možností. NQvá 
~ L~~s<J vá päťb by si ich is te zaslúžila . 
N~.W Bf.UES FIVE t vor ia: Dušan Hájek 
bi e l~ TlastislaY Vacho - git ara, Miroslav 
'lebo ··- oasovú [Jitilr<l , Ján Lehotsl<ý -
lliano, spev, P~·ter Lipa - sprJv, Milan ,~ 
Tall!j - tenetr sa.l'\, h~~l\ Nau~ ~ trl,lm
~e la, ĽubQ :Zeman 

------- ----- ----- - ... ~· ----··--. ..,. . .. . . "_ 

zo sveta pop-music 
e Ogäť ďal§ia herečka s a 

dala nl) spievanie - Gin a 
t:.ollobt'lgiga nahrala s voju 
prvú platňu s t it ulom Roma. 
Roma, Rqma. 
e Prvl\ samostqt ná pl{lt

ňa Robin!! Gibba, bývalého 
člena Bee Gees- Saved by ~he 
Be JI s a šplh á na popq:dné 
m ies to anglicke j hit parády . 

• Sg!ln le ls ka speváčkól 
Massi~l !lí!Spíevala nov\Í ~!;' 
pl atňv a dokončila film pod 
názvom C:antando a la vida . 
Pies ne z tohto filmu sú na 
;jednej strane spomlnanej LP 
platne. 

e Prvé n1iesto <1n Qlicke.i n 
ét lll <?ľi~k\'.1 hi ~ punidy nb!lndil<• 
n ajnovš ia nahrávka skupiny 

Holi ing Stones - l·!cinl{y Ton
ky Women. 

·• Zatiaľ čg pieseň Don 
tlir i don v podani Waldemara 
M11t 4ijky dosiahla y rtäl! v~ľ
kCi pQpula rltLI. tá lst6 pi~sefí 
v l flterpret~cli ~ÍÍP!lthmemec 
kéllo ~mevlí~ll. Fre~dyho s p 

. n~do§tal ~ an! (jg Top ;).0 zá
padonemec~ej l'lit pa rád.y 
Min1Q(;J1odom - Fredt:ly Pte· 
&tli\ nahrAva.I v P.t'l.lhe, 

• Pop\llarita 12 ~roiíného 
!-lc ln t,i e ;ie stá le rovnaká. V 
NSH ~atieňu,i~ popularitu 
iných s f.)evál~ov, tl.ll<~e na· 
h rávky ltv iezcl 7,v l.l čn.<,1ch lľlicn 
~ ill~o ~ú Gilbert B6caU(1. 
Caterinu Caselli, Michel Pol-

nareff .... v nemecke,i ver11ii 
o~t~Vél.ÍÍI t roclw bokom. 

e Súťaž Petinii'í iel< na t o . 
horočných LVT v Liberci 
pr~:bi!ilhala lWil~paclne a mno
l)í o nej azda ani n evel\eli 
Treba však poved!lt . že ~ú(p; 
vyhral Pet r Novák zo skupi
ny George an d j3eatovens s 
vlastn ou pespii\~qu. Petr NO· 
vá~ b11de na jeseň nahrávať 
LP platňu pod n~íiVQ(ll I<o
l o tQč s vet. 

e Na krútkl3 .i dovo lenke 
rtOill<l bolo sexteto Jura.j~ 
Vej~pys~ého. Zastavil! sa a,i 
v roz11111sovom štťid iu , kd u 
nahrali pieseň And re ja Lies 
kovského a a ot'iSU Dropp u 
V lese pri p!e~e. Spievaj ú ju 

Oľga Szabová a DUšan Grúň, 

• Bmensk~ uéite l'~ fl Ale
na Tichá na~p.ievalii ďalši4 
pesničk4 po sloven§ky. ~e 
ňou sklé!dba ľrimpblll@rínll so 
slovenským t extom Ivan a 
nréjdn íčka. 

e !va11 iiorvát l) je ayto. 
t·om orchestr í\lne j · 1\(lViP.kY 
Dotyl9'· Nahr11! ju TQCR pog 
la,ktOVkOLI éll.ftOťa il ~(l\p 11fl 
o rg~ne q r& 6a10Hslav GePh!lrďt . 

• Hudobný sk Lad atel' Duo 
šan Pálk a si spPavil nezvM• 
iíajný výlet. S~mozpejme, len 
yo svo.J \'!j novej skladbe Ne
beský l'anií. Hrá .iU !nštt'U· 
men tálna skupina. TOčR~u 
pod ve cl <: n!m Tomáša Seid 
m<u:v~a. 

.. 



SOfa!ili 
organisti 

v <}iío.ch 2.-5. októbxä 196,9. bolii U.r\i,
tisl~Ya -_ po prvý raz vôbec - d~jis~ 
kom orga(\ovej, s.úťaže '(orQanlzQ.v;ala _ j,u 
Konce11tníj 1\ divadelná agentúra Sjovkon· 
cert). Vlani po prve;\ akcii toMo druhu 
v Olomouci sa' rozhodlo, že sťiťaž s a 
!,!SPO.l'ii\Ua ka~doroč{le, a to _ stri~davo, v 
Cecbftclt, na Morave a ná Slo~ensi.-u. Je:\ 
'účelom je poskytnúť príležjt~~f širše·i 
plejáde mladých umelcov (do 25 rokov), 
pretože na medzináro.dné súťaže s.a tlo,· 
stáY:ajú z k"ažde~ t<ra.jiny iba niekoľkí. 

ale· He! po teclinl'cliejJ strAnke a n l·e kaž· 
dý sa vie adaptovať za dve hoclíny, ktoré 
·sa mu ujdú pre<l' súťažou, nehl!voriac o 
proJ>léme reg;istračnej prípravy. Zíaľ, ten· 
toraz citerne narušili súťaž aj organári 
z krnovského závodu, ktorí začali s opra· 
vami a ladením až po začatí súťaže. Jed· 
ným z dôs ledkov bola d'alšia, strata cvi~· 
ných hodín a nevyhnutné obmedzenie 
počtu ka,ndid~to,v p,os,tUJ'-U;i\icicb do II. ko,
la, a to na š.es,t. Medzi týmito, šiestinti 
boli <haja účastníct z Prahy, dvaja z ~r· 
na a dvaja z Bratislavy -. pravd~. t,1ie 
zámerne, ale nl' základe prísne anouým
ného l. ko1a, k;(l,e sa hra,li výlučne po· 
vinné sJ<ladb:y. 

ťaž t entoraz up,ozornllá pred~všetkým nii 
dva ~imor~adne tale1~ty. Jednýq~ ~,e V~ a.
<l i m ~ r R u s ó, ~os\uc\láč VŠMU, k torý, 
bol hpe<ľ ou začiatku- súťaže bezp.e čne na 
prvom mieste a nakoniec okrem I . ceny 
zísl<al aj dve osobit né (za súčasnú slo
venskú skladbu a za Ba~hovq Toccatl.~ 
a fú !Jiu d mo l). Druhým prí;ieq~.n:Xm. Q.re
kvapením nie menej . s uver énny výkon 
K a m i l y K l u g a r o v e j, abs.olventky 
b~nei1,.Ského konzerva tória, ktorä okrelll 
\l. ceny qostala osob.itnú cenu za 1'\~j
lepší prednes súčasnej čes.kej s.k.\~d~y. 
Títo dvaja mla,qí umelci uká:(:ali n~e.! el;\ 
muzikálnost, precíznosť a poh.otovosť, ~le 
a j, dqkonalú ,.ii,Tiún~osť" voči q~;\mori~g
nemu napätiu, ktoré ch,ara\(t~J;~;q,~~ 
ovzdušie súťaží. Vlaqim.ír Rusó lv:~ ~q· 
vyše spa~äti. 

Vzhladom na sp,owína,né technické ·ta ž. 
kos,ti org.ano.vjch s.(iťaži v.yn~va. sa o,tl\z
ka, či mo~no takéto po,duja,tie -eovažo.vať 

Z pôvodne prihlásených 21 účastníkov 
priš.\l na; s"ťaž 14 kíln,(l\dáti, l\bY. pr~d 
por~t~~ zlo.že.1;1o.q ?< \}ajvý?<n~~IW3.~c;\t o,r• 
gano.v.ých eed~Q&gov (predsed~ ~oro.ty 
dr. lfe~\}i\land l(li\lila) z (lelel ~e~"\>~il<y 
uká?s.ali sx~e 4\ll61;l~e. JM'e(lov~etkýl;l'l v§ak 
poh~tQ~O.$.~, S.l)ťaže totiž '.Jždy, 21~\í\:roena~~ 
lleSll\i\]L' I'\11, esyebi_ck(l ~äťl!~, 1'\0 V. p.rípa
de Q\'Q<U\Q,vj~t\ ~(l(aží l< ~Qm4 ~r~s,tu~\L~Ú 
ešt~ %peciticl:\~ p.robJémy s !l~Strojal'\\\. 
ked'~~ h\lliv·i~l\l<í hws,(, ~·o:ll4;1\el~<QS( orQa~~v 
je dW}!le.'% a:? Ql'-iliš výra'?'l,l~ eq ZV\!k~vej, 

za fair .. play vo.či -qčastník;om. Sú t q. ~ša\<_ U d'alš.ich účas,tn.íkov II. ~ m_, \\9lt 
dve nespormé výhody,. ~úťaž je ne1,1ah~a - (P. šmíd a .J. Hodan z Pra,llY,·, ~-- ~o,v-~· 
diteľno,u príležitos~ou na v.y,s.kúš.an~e ne~·- čová z B~atislavy a J. V%'<.(!~ ~ '!!~na,~ s,~ 
vovej stability k~ž,lého, UlJlelca a súčasne 1n iest;1mj PWj,~vilo, ~eg~st\\tO.~n~ ~w-n~o,· 
pos,kytuje možnos,t vyuilqn1ť . niel~torýq~ vé zvlá<'li\Yt\e 's"~a~\1. eQ, po~n~tlo ich. -
umelcom, zabe.zpečiť im vho.clnú reklamu. il;láč vličš.il;\9-\! \\Ózo,r~~Q,qpé 1\\\l~\Mhw vÝ,
l<torú pri €lnešrwj v.efl.;ej )\o~ureneii tal~ k ony. Do <l'!!lš)~n s,ú~a~i p,Qj(\q ~~ s v.ii.~
potrebuje. Prvú výho~ u - ab.so.lvovan.ie š.\mi . skúsenosťami, s lepším poznaním 
súťaže, \)O ktorej normálne koncertné vy- vlastných dispozícií . a toto vš~tko im P<!
stúpeni~ je ~~~ t~k~\Wii i\l~li~k,o\1, zá\e- , môže aj pri koncer.tných vxstl.í~f;!niacl;1. 
žit~sťou - ziskaU akiste. v.šetci účllst- 'fo. je nakoniec hlaV~;tý účel súťaží. 
nici. Pokia~ ide o tých, čo vynil,di, sú- L. Dóšíl 

-~ 
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e v aňocli 17.-19. oktoJ5· kúsil id()xä;zniť tyrické prvky 
ra bude na Hromovke v diela a p~ludštením V?:tahu 
špindlerovom. Mlyne. sem~11ár- h,l~vný<;p Q,sôb navodiť scé
ny akt\v h \,\dobných kritil\o.v. n~ckú bás,e~. ~torá v duchu 
úlo~Qu §ktí.V\1 je vy~asniť si ro~I~anti.?:mu rieši mr:;~vn\i 
niel';t~ré teoretické i praktic - otázkl\ dobra a zla. 
ké otázky 'súči!~~ej_ hudobnej e Organista .lán Valach , 
kritilcy~. a ~ P.U.bll~tstlky. , a ~·' ktorý pôsobí v zah-raničí, 
myslieť sa nad_ 1ch aktuálnY,- podnikol koncertnú cestu po 
m i .pro,blémamJ. Na progra- Holandsku k.\ie vy~túpil na 
me _je . re~11r&t. prof .• 1 dr .. . J~- orgaJ\G\IÝCh ~·Ónce~to,~h V 
r9slava. :Valka .. _Mie:a ob,1ek· H aí!rlerqe, ~eidene a Maíls
t!Vlwho ~a suhJe\ctlv.neh? - .~ tric~tu. Pre belgickú te\eví-. 
hodn~t~l'\l..,?l'llei~cl\ého é\ t.ela • :~JiU v ~oprO:ilukcii s tele'(í· 
re~e~·~t PJtOm)~~st; _ Ja,~a. Šp1o- zi<Ju ~V.-íl:ičiarsl<o.u na\<rútil re 
líka: .. ~ 'sC!cílsno~ vz~í\)'lu láciu :ll diela Mozarta, ~a.rtw
ve~eckeJ h udobne;J !J,Ubllc!s~ ra a J. Suka. Po V\í\flíJjšícl~ 
!ik~ _S: ~~a~ti~keJ hudo.~~eJ ús~ešných . nahráv~ach v zu· 
zu.r(l~hS.tl~Y_ . a _ r~~erá,t. J,u;-lh~ vyšsko,m rozh,lase \),o.I po.zva
Št!loa z • oblast! _, hud9b,ne] ný nakrútiť pre švajčiars,kq 
pra~e, . O.krem _ toho bu~~ .": rozhl!is.ovú stanicu v 1;.,\lll?
nápJni pemlnáru aj prakttcke ne v 'dňoch 2.-3. s.~ptembra 
cvi~~n~~- ~ -- . program z čes,~~:i ~ sloven-

• _ Q,na __ 1~. _s_e~tep1b.ra skej organov~j tl(l)rby. Z,Q. 
uvt~dlq NárQC\né ilw~!(l~o _ v slovensk ých Ilie! o(\zl'\el!\ s.\p
Prah,~ v. 1'\Qvq m n~štu~0Vl\pl v enská o'rganová hudba _ XVII. 
operu RIQI'\1\ľdí\ .W!\91'\~ta ~1)-. storočia a Pastely od A. 
hengi?i~ ... ľr-výJ<rát ~íl.znelo Očenáša. Dňa 11. októbra bu
toto ~tele V P\'(!he v !· 188!), de , mať premiéru opera B. 
Tentg~rát hl\d? pne -~íl.štu_do· Mártinú Grécke pa%\e, ktorú 
val d1elo J~denek ~O:?ler, l\t~ - ... s.k j f1' _ 
rý §tyqrl;\\)giq\)vú o.veru d.irJ- na . scéne. Kl a_l~v e. at~ 
guje sp,'iunJit\\ . Opv~ti za,l;tra· ske) ~metY l1íJSl\.I~PV~l J an 
ničeym p~·eqvedeniam sa po· Val~ch. 

.Hťi 2$5 

z obsahu 10. číslo 
e Otvál'tílm~ tUs'kus\u Q Vfl\(ft\nej P~"fl~oaHHl 
e Opera SND V KUtlve 

&l 

Zivelo Sm,ede.l'evo 
Komorný orchester učiteľov SJo>;e ltsk~. v ,1\~oc;l;l ~?,: 11 a· 2,4. seP, 

tembra zastupoval hlavné mesto S\oven,s.ll;a Br~t\slr,vu J;l? Sme
derevske} :ies.eni 196~ . v Juh~sl(\'1'4~-, S,~.olu ~o !JQ,BP;!.WSJ\<0,4 tvfari
kou Kalusovo.u, a.bso.lventkou Konzervatória y B\<l~ isl,ave, Ji1ľC,il
viedli tam skladby ná.ro.dný~h tu:\:\~lcov, 1 h,)\l\~l?.l.J.~C~1 s.\<;\í!Aat\lfov 
Alexandra Moyzesa a Eugena Su,choňa. · '· 

Smedcrevo lež! 45 km ,juhový<;-h C1cl,nf;l · od, B.ťll c::hra,<iu .pri pra
vom brehu Dunaja a má štyr iclsatti~j,c o.P~'Il<l~eľov. 

Okrel'(l akostn$ho ovocia ·mesto Smed•erevo preslávila najroz
siahlejší? peyno_sť na rovi ne. Rumoviská pevnosti sa poď1,1.ia li 
obxvatelia mesta opraviť. Na opravu tejto his.~orickej pamiatky 
Z?QOI(á,žia s.i za.~nm ičljl(!. pôžičku' a svojJ;>om~~ne získíl..iú m.a.teriál, 
robotnlkov, architektov aj 'inžinierov · z celého · okolia'. ' Plocha 
bývalého Djurd jevskéh.o zámku,, k torý b'ol tiez na pô~e pev
nosti, bola uprave\}á na príroc.\ný amfiteáťer s kapacit<Ju 2000 
miest na sedenie. V to.mto amfitl!átri konajú sa už šegt ' rokov 
kultúrnó-umelecké slávnosti , Smedé~e:-skej je'senf za účasti hostí 
z poduna.tských štátov. Oslavy ttyajú cely týždf=ň . Večerhý pro-
gra!!! vysiela belehradský ro,zhlas. 'Jednotlivé' dhi 'týždň~ Venujú, 
sa vždy iným národným kultúram; v · ,jeseni 1969 pondelok 'Pri
pado~ Nemeckej spolkovej r epublike, utorok č-eskoslovehsRu, ' 

. streda Maďarsku; štvr tok Rak(\~\.1 . . P,ill.tP~\ R\\mun:>.~.\L-A .ŔO.b,p,ta 
B~lhars.\n~. lJ .i\\1\0?,\W·!a nský~h urn~eo,~ stretli r.me • ~a \!ýJu i?ne · 
!\ tvo.;-bou doll'\ácic~ l),Ut~n·ov,, Ichvýko-ny sú ·ná úí.'ovni,-pričom 

t~enap,o,(\P,bňujú ~ahraničnýc~ jedincQv ani ~k.\IPillY·. rH:\\dis,kp 
a,m~ite{ltJia .:\~?; vždl(. vypredané. 

Boli sme v rozpakoch, ako obstojíme so zvukom sláčikového 
orchestra po rozhlasových estr.ádnych umelcoch. Obecenstvo 
kľudne s!cdo.v.alo. zmenu prog.ramu a po oznámení nášho nástu
P\.1 nás p rivítalo hlučným potleskom. Táto reakcia o becenstva 
nám dqdala odvahu aj ~_ebadôveru. Program sme začali sklad
bou Alexandra Moyzesa Styr ia hudci. (,Jzn~nie obe.~enstva sa od 
čísla k číslu zväčšovalo a vyvrc~olílo pri p,rellíve(tení skladby 
Preletel sokol so spevom zo zbierky Obrázky zo Slo.venska od 
Euge(\a Suchoňa. Naša sólistka Marika Kalusová bola uznaná 
za .. spevači'cu číslo 1'1. 'J;efi)~ zahrali, za,sp\ev?lt a po,tešili sh1e 
Smederevčanov slovens\<ým nuctoh11ým umen\m. Pobyt Komor
ného orchestra učiteľo v Slovenska bol uko nčený br a,t,ským, sku
točne úprimným a ľudsk?' tep lým posedepi\1\ s pre(\stav\\e l'mi 
mesta . L~dis!av ~fdina 

Konferencia hudobných rád 
V sobotu a ned eľu (4. ~ 5. októbra t. r .) Sl\ zišli v Bratjs!ave 

na konferencii preds.tf!vite\ia .hul\gJriných r i\\\ ~oci~listických štá
t ov. Zo ZSSR prišiel IV~l\ ~V~IlllVič Ma,r~y\\o,y a, Vas!lii qeorijjevič 
Zag;ovskij, Bulharskú ľudo,'(ú rep~b.lik\l ~a,stupov11.\ ta:iomní\{ Zvä-
zu skladateľov Vén~lilW 1\_r~lito.,. a šéfredaktpr ~HIQ~rsko.i :q1uzi-
ky Dimitl' Zenpinov, Ma(fars4ú ľuqp,v(l ľ!l.publi\n-1 :f:aSt \J;poval prvý 
~ajomn!k Zväzu skl~dateľov '.fibQr ~i\rai , N .P~ H~;-st Qom:walla, 
Poľsko skladateľ K(\zjpliJ!rr S!l(O.ckl, R~ll\Ul'\S~o til.i?l11llÍk ;?!väzu 
skladateľov La~renti:q .P.ro:f~tll a ~SR pre\iseHl\ ~~~venske~ hu
dobnej rady Oto Ferem~z)), Ladl~li\v M~~rý, <\le~~mll!\" .M;qyzes, 
.:furaj Hatrík , Ladisi!IV Slav.ák, !li\VI!l l\i!glp a Q. T!)sai'í~. Na 
proQ~·atpe rokovania pplq príQrav,~ rnitno,ri?dr.~ho v,jllntího zhro- '· 
m&žd-enia a kongresu v Pl\ríži, výmen& inform(lcií o účas.~i na 
Tribúne ml!!dých fnterpr.étP.v. prerQ~ovaljje n~vrhqy na 211nenu 
štatqtu a org'anizaČl'\ého poriadku a n1enovite návrhu na obsa
denie voľpýc'h miest v orgf\nocl'\ Me~\zin_~l'0(\1'\e.i hu~oqne j rady, 
_účasť na PQQ4~atíach MHn a v č!P.nql~ýcl1 organ[záci~ch, pre
d(skutovaqje \<oncepci~ va,lného zhrQmažq~n(t~ v Mp,s~ve a nápl -
n e kongresu, ako aj úča~t na MIQE~ - C~f\S!QU~. f9drabnej 
šle o tg!llt!J :jiaujín1avo q_t r(ll<PV\II'\Í Síl ~mienim~ y rozhovore 

~N.~šN~ ~VET - to je človek 
obklopený automatmi, strojmi a 
zložitými mechanizmam~. · Ctovek. 
kt"orén~u technika pomál;~oa uľah
čova,tl jeho životné p,odtr~>ienky, 1~0 
ne~riedka z neho ·vy;t11álŕ~ paSbt!~~ 
mechanizmus. V talr;.pmtp o,uzi(u 
ší vyrasťá často dieťa, nq ktoŕé 
sa :pozal?,úda pri r ozv'í'jlfiJí citové
ho života. Oólasti teiihniclČého a 
w1;1eleoT,cétlo my"slenia n~0~,~~p.~; 
bC!· alill ne,p}á!ne od seba o.'di:l~ľovať. 
f'r;e veď,:~c~'iho b-ádate'Ct;~ j.e tcin
t4~t~ " ťv§Jii!?".Ý zi?foe\p u.žit~9-
1'\Qp;t $JJ,r.ievodoo;n n~ cest~ hta
dani<_f. B.Ózo ''i.z je nemalo veďi?ov 
i .t~P.~tlíi.~P~~ .. ~~or~ v' ú{?,}~~í ng..
cflq4z~].lí .P~I%.ne,t. z_n.~plŕ.'Qc.iu a tvo 
t~'f_é. z~?~mie. M,lq,d_í rt"~ua sú vo 
vy,hofle, ak vstttpttJú do ži~ota s 
ul'čitým wnelei::k1ím cíten(m a 
vk~som. Nó . n ie je ton~tt ták t>~4u
Pr{či~{' je vo vých'ove š}t;pJ,ske.j 
i ro,ťJ"innej. Chýba pre<JfríPIÍfA.va: 
ktor á by umojnila nacliádiať' vnrí
torn'é kohtakty s lwiinotnými 
'éiielami, čo je cieľ 0111- n(lpr. áj 
1tudo"bnej výchovy. V ýznam hw1-
bJJ vo vý,c1Jo've n,ie je qg,iavom 

'··'4· š'I}AJ, tloqy. Už stár.í , 'filY.t'K.fi 
\ . ~~i •.7fti~~Ý.C:1t<J\If_~~~'-
1S · em e 'htú:lb·y fmiľ'ditšu, c1í!lífak,ter 
a vôrove vlástňô'šti čzóvék~. 'Sko 
q~. že odv~~~Y ttP.!Y».'W,.i · stqfo 
c~~ a_ mv. s.'!J.,e v. :~.~.~f..o,~!~i\)os,tí o 
c1to,pf!- _ vypJ:~~~- ~~(fmc{{~k~i z<r
ostiflt a 7foc1 ziJ,f!_'tle v XX. s~or,o.q~. 
v storoč~ techn.lckej civ(li~cie, 
naše rv.<t,slpé k01;r.tg,kty a. vz'(g.,~ ?r 
um.en,(tt sú v~~šint<U. ' 1~a ~~~le(:(
nom (n(este v r(!bríéf>n h9i:(l;ťôt. · 

M~\·ia 1?-e.tr"{o,vská 

as: .... -··~ ---~ 

· KonoértJpho· 
sJtl~anakých študentov. 

V sobotu 27. !;eptemb~a 1969 sa u~~u~ 
, točnilo v koncertnej sieni Českosloven~~$
ho rozhlasu vystúp,(;!nie ak~q.emického ~\lo 
ru Djot·d~e Natošey.ič z 1\(Q'vé\\~ ~~du. Kon
cer\ sa ~sk,utočnil v rámci vzájom,pÝ,\!~ 
kontaktov . bratislavského Akademic!<i~.h.p' 
komorného vokálneho súbo\'u z FHo~t;J,~ic
ke j fakulty UK so zahraničným,i univerzit
nými s\ibl)rmi. ? vyst~~enia ;juho.slovuri 
ský~h _študentov treba oceniť' .. ml <i!t\ IC~e 
na~seme a .ra.,dosť s a~ou PľiSt\J. \)\l,'(íl,\i ~\1 
kazdému úTelu. Táto temperamentnosť ma
la však vplyv aj n a -nie-ktor~mlcrsnfťkY:"'" 
najmä v hlasovej vyrovnanost i a d isciplí
ne (to plati najmä na druhú polovicu pro 
gramu, keď sa zbor zväčšil z pôvod~é\10, 
ženského na miešaný). S(l t p '(š.~k ciJ.yhy, 
ktoré sa ďa lším dospievaním relatívne 
mladého súboru môžu odstrániť . Dir if.j ent 
Voli%\íl'Y Hi~ yych~q~al zo S,l\1\hY S,~(\l.i~ 
preqql!s ~o, <l~\1~mic~~j1 a V,ÝJ,''{\Z9Ye.i s.tt'~q
ke, na čo j eho zver.enci najmä v prvej 
časti uspokojivo reagovali. 

Juhoslovanskí študenti sa na začiatok 
p.redstavili Suchoňovým zborpm Aká si mi 
k rásna, ~;>odanie kto~·ého nieslo črty tv~l\:.. 
šej d ikcie a uvoľnenejšej . ago~jky, než na 
akú sme zvy~nuti z poqänia na,Šich zbo
rov. To .i,e však poCh(!.piteľné. _Zvyšok S,VQ.i 
ho programu vyľlnili skladl;>amľ juhos\o
vaJH(kých autorov, väčšinpu orlent9vanými 
v romantic~e.i zborovej fa~t(\re. 

?.ratisla,'(s~ý ?kaqemicj<ý súbor yr~ti 
návštevu juhoslovanskén;lU s(jbon:~ v po· 
iov (ci Q~tóbt;a, ke<\y S!l ľred,!i~aví na, kpn
cer~~ v Noyo"l'l:\ S.!l<\e so zl;>o,rnýrni ~iel tHni 
slovenských i eLJrélps~ych s~lé\qateľo,y. 

(c\1) 

D~t~_máaobná premiéra 
rm~ 2~,. l)~~óP,r~ P,l'\1'\~S.ie !<'P.~ická . P{leri 

Zl\Ují111í1Y.ú !<9-lliP~n~c\t,l dyp'p~ jeilno.íl~tll.· 
l J výc(l opieJ; i Wí19iC~\Í Pl\CCiniho_ ~ll.!lml Al'\:-; 
·• fl~li~~ a, b.\.l rl~sJw~ ferenczyho ~ll~~\!1\m~ 

hllmPrl!s.~~-

e Rozhlasová hudba a jej poslucbá~i 
e Oki~nt<o pre fonoamatérov 
e Zo svata pop-ml\Sic ~ "it1?:u 

s l!r!'!!lseqQm Slovensk.~j hu(\9b:qej flld~ Qtg)tl f~renczym v nie-
ktQrQffi z n í\jbljžších clsJ~I Hmh~lmého ~!Vl*!' ' -uy- :·• 

+ J\p~eli~~ .ie ná;in1el1eJ 1:\ráy~nou onť
rou Puccin iho tryptidíu '(spolu š Pläšť<im 
\l 4ianl'li Scfiicchirn~ - zrejme pre __ sio'i_4 
ťaž~u m'ystil!l<ú a t !llÔSféru _a s:p:áď aj p re 

Opera Divadla _l. G, Taiovského ponúka svojim priazniv.oom 
' ' 

10. X. 1969 piat9k o :t!J,OQ l\fy l'i}lf l!HlY 
11, ~. :tUtift "gbota o 1Q.OO Djarq\lelt, StrauSiiiiäda 
l,~ . x. :tQI!Q tttJ~eda o lll.ltP UiAmileh1 Stratlss,áda 
15. X. 1969 &tfeda Q U ,OQ P\~mU@\1, 3trftU!~§i~«~ 
17. X. 1969 piatok o lQ.OO Puftikít ~JI'W 
18. X. 1969 sobota o 19.00 Don UaPlos 
u . x. l!!fiH utorok o 1!!:1!0 My f~i:r lady 
~~ . x. l~q9 streda o 19.30 My fair lady 
~a. 1{. i~UiQ §tvrtPk " 19.QfJ My ~~ir lady 
aij. x. lltli~ §pbiJtil o liJ.QQ 'fruln\ll(n 
31. X. 1989 phltok U 19.Qil UitJnlill'lh, ~tr~U"§jt\(1& 

Zmena predlltavenia vyh11admtá. 

Ban~liá By§tJJh<& 
Banskií pystl'i~a 
org. Pl'ievid í!!ii 
Prhnrijlz~ 
Bantd~n Bnt11i~l' 
BallSká Qystrica 
Banská Bystrica 
Handlová · 
Mavtin 
BíillSká _aystrjc~ 
flijfi~ká lJYiifl'j'()a 

... 

' nezvyklé - výlučne Ž·enl>ké . óbsä'qenie. H\1-
~PP!le j e vša,!{ Angelikcij róvfl§cenňá _ o~ť~
nýq~ ~~tl!l\11 trlfp.tic{lu _ a stojí. z ci to, 'ílPY 
sa s ňou obecenstvo zoznámilo. 

Režijné problémy rieši nová režisérka 
kcšickej OAel'Y PrliiW!11Íra lJ!Irg~r.:ov~. di
t•lguje Ba~is 'Vela~. titulnú úlóhu spil)va 
EVft Š,llliílik"yä, · 

• ~Hih\1 oo l~W\tH večera YYBlní j::elp-
~tAtl'\1\ Brewi~r~ novil)~Y s\OY\31'\~~~hp !\~.1 ~~
c]í\~gl'é\ Pt4 f~rtlnfz:y.tlq ~~y~~U\1~ !mmpri\~
~tl, ~tqr~ tmi~ uvp~enq zatiílľ i.pa y \'~f-
11\í\S.e, Fl'ťel\I!ZYhP QfWľná pryMillé\ P!'\nMíl 
}Iq ~o.šf1tejt1ce;j ~lQYe!lsl<;ej ppernei tvqrllY 
poyý 'tÄI'I· f"iPľe to si 11!\flísal ql<!sd!\te ľ s~·IT\ 
flQPľa hr~ ~urtí\ ~!letZ!\ ~ŕtyq t{ltí\ a C]\\~ 
Rrenir-sol nfl Sjavensko ~P oMpbi ~ ~o c]ru
~ej fiYetovej vqjne. N\]estp <leja tu v~!!l< 
nie j e an i t aké dôležit~1 Iebq 'oPeľ<\ ri~Ši 
etické problémy vš(;!OPecne ľl..ldské - vplyv 
peií&~( na I~Ql'\anie l'udí. R~žlu má pp~ť 
D. flílrQaroy~1 h4dobné naštu~ov!\nie pri
PľélYUje ?asi, u rrwlec Lftd l~lí!Y HolO\I!>t~k-

. 1 · · (ra )· 



Leonard Bern~ 
stein s úspechom 
vystupoval v 600 
koncertných sie
ňach piatich konti
nentov; precestoval 
po 1 svete stotisíc 
kllpmetrov. Všade 
ho1 poznajú, maJU 
ho· radi a tlieskajú 
mu. (Milióny ľudí 
ho sleduje pri tele
víznych prijlma
čoch, počúva jeho 
zaujímavé a vzru
šuj úce · rozprávanie 
o hudbe, o hudob
níkoch.) · 

Sú-kromná ·tvár 
škole veľa ä - dobre! Teóriu, čťtanle 
partitúry, de jiny hudby, solmizačný sys
,tém .. ~au čil sa všetko , čo sa naučiť dá. 
A predsa je jeho styk s hudbou dodnes 
nezävislý od školy, je · svojský. Jeho ná
klonnosť k hudbe je osobná, vášnivá. 
Z jeho di.rigentských pohybov, sklada
teľských motívov cítiť vyžaru;júcu ra
dosť, ilespútanosť, oč arujúci. vlastný tón. 

Zosobášili sa roku 1951. Tr~dsaťtrir.crčný 
Bernstein ešte nebol bohatý. Na svadbu 
si obliekol biely oblek, t opánky, ponožky 
a košeľu svojho uč iteľa Kusevického. 
Topánky ho tlačili, nohavice mu zas boli 
prlllš široké . . . l 

Bern·steina Jamie je najst aršou dcérou manželov 
Bernsteinoycov. Teraz má 17 rokov. 
( "Keď sa t ak niekedy na nich dívam, 
nechápem, prečo sa vlastne vzali ? ·s ú 
úplne rozdielni a a.ni najmenej sa k se
be nehodia. A pr.edsa ide všetko dob
re . . . Ocko je najľudskejší tvor, akého 
som kedy poznala. Súčasne j e veľmi 
tvrdohlavý. Je veľmi úprimný. Nemys
lím, žeby vedel, čo to je: klamať. Je 
prlliš pr avdovravný.") 

Bernstein od det
stva predstavuje 
typ učiteľa, posta
vu profesor a. Otec 
chcel z neho vy
chovať pedagóga. 

Otec: Samuel Bernstein ešte ZI]e. 
[,,Nevedel som, veď odkiaľ som mohol 
vedieť, že z Lennyho, z môjho Lennyho, 
bude veľký Bernstein.") 

Bernstein sa narodil roku 1918 v Law
rence (Massachusetts). Roku 1942 bol 
Kusevického asistento!Tl\ od roku 1943 
(popri Rodzinskom ) dr uhým dirigentom 
Newyorskej filharmónie, neskôr sa stal 
jej šéfdi rigentom. Ako skladateľ využi
VIl rozmanité prvky hudby 20. storočia 
vrátane populárnej a džezovej hudby. 
Vo svojich melódiách spracováva prvky 
cowboyských piesní, mexických tancov 
a če rnošskej h\Idby. Hl avné diela: West 
Side Story (musica!) ; scénické diela, ba
iety, piesne, klavlrne skladby, komorné 
skladby. Naplsal t ri symfónie. 

čestný dirigent 

Pri klavíri 

S radosťou učí deti i dospelých. Váš
nivo rozpráva o koncertoch, druhoch 
umenia, o dielach a umelcoch. Každá 
jeho myšlienk.<! j e zrozumiteľná, odu
ševnená, skromná. Veľmi si c t í svojich . 
posluchá.čov. Jeho ambície : upútanie 
pozornosti; udržovanie kont aktu v kon
certnej sieni a s divákmi pri televlz
nych prijímačoch. Má veľmi dobré ná
pady, nevydrží sa nudiť. Zaujíma sa o 
ľudí a možno práve pDeto sa ľudia za
ujímajú o neho. Netají, že je šťastný, 
keď mu rozumejú. Jeho výklady o Bee
thovenovi, Haydnovi, Mahlerovi, Proko
fievovi, Kodályovi sú úplným pôžitkom. 

Vyrastal som v Bostone. Otec sa vy
sťahoval z Ukrajiny do Massachusetts. 
Obchodoval s britvami a strojčekmi na 
strihanie vlasov. Hudobníkov - staro
otcovská ruská ,tradícia' - pokladal za 
t ulákov bez domova. Osudový zvrat v 
mojom živote nastal roku 1928, keď 
som mal desať rokov. V tomto roku 
malo v Paríži veľký úspech Ravelovo 
Bolero, Kurt Welll vydal v Berlín~ žob
rácku operu, Vled41nčanla sa nadchýnali 
Lehárom, Watt Dlsney nakreslil prvý 
film o Mikl-Mausovl a 12 miliónov Ame
ričanov za mesiac vykúpilo smutnú ple
seň Al Jolsona Sonny Boy. 

Vtedy sa jedného pekného dňa moja 
teta Klára rozhodla, že sa presťahuje 
do New Yorku. Nemohla a ani sl ne
chcela vziať so sebóu všetok nábytok. 
Jednu vefkú lampu a diván priniesla 
k nám. A klavír! Staromódny, ťažký "fa
lošný" hudobný nástroj. Z nudy, .zf! zve
davosti som ho vyskúšal. Začal som 
brnkať po bielo-čiernych klávesoch. s 
vervou som doňho búchal. Starý klavír 
ml učaroval., Už ma. od neho nedostali. 
Hral som, hral som, hral so'm ... Nemal 
som ani tušenia, al<o to treba' . robiť. 
Len tak náhodne som Improvizoval hud
bu, ·ba čo viac, celý hudobný syst ém. 
Objavil som sám pr.e seba svojský sys
tém harmónie. 

42 svetových premiér .za 10 rokov 

V máji 1969 sa Bernst ein po desať
ročnej úspešnej práci vzdal funkcie šéf
dirigenta Newyorskej [i lha rmónie. Svoj 
rozlúčkový koncert zasvätll Mahlerovi. 
[Bernstein bol prvý Američan, ktorý to 
to miesto - čo kedysi patrilo aj Tosca
ninlmu - zastával. Jeho bezprostred
ným predchodcom bol Dimit r i Mit ro
poulos.) 

Bernsteinova č innosť v číslach: kon
certy newyorského orchestra malí roku 
1958 9886 abonentov, dnes ich je 
25 570. Pod jeho ve.dením ako riadite ľa 
mal orchester 42 amerických, resp. sve
tových premiér. Z toho bolo 26 skladieb 
amer ických skladate ľov. (Po jeho roz
lúčkovom koncerte - Bernstein dir igo
val orchester 940-krát ' - jeho dobrý 
priateľ Igor Stravinskij povedal : " New 
York bude bez Leonarda Bernst eina 

Okrem ostatných dvoch detí, 14-roč
ného Alexandra a 7-ročnej Niny, patrí 
k rodine Berns teinovcov ešte stále ver
ná star á pani, k torá "Lennyho" kedysi 
učila hrať na klavíri: Helen Coatesová. 
Ona vybavuje všetky administratívne 
veci. Eviduje tant iémy, registruje po
zvania, sleduje poštu, obsluhuje telefón. 
Ona sa stará o všet ky Bernsteinove 
hmotné záležitosti okrem dani. Helen 
presne prepočítava každý účet, ba kon
t roluje aj šekovú knižku Felicie Bern
steinovej. Starostlivo, dochvlľne ved ie 
Bernsteinov archív. 

Leonard Bernst·ein zostáva aj naďalej 
čestným dirigentom Newyorskej filhar
mónie. Jeden mesiac v roku skúša. Od 
publika sa neodtrhne. Aj dirigu je. Ešte 
vždy polhodinu pred predst avením v 
plnej paráde čaká v izbe pre umelcov 
na začiatok. Pod košeľou fraku mu na 
malej retiazke visí svedok mnohých 
úspechov, cizelovaný holub: dar od 
Dimitri Mitropoulosa. Na každom kon
certe sa znova objavuje jeho talizman: 
zlatá manžetová gombička, ktorú dostal 
od Sergeja Kusevického. A prv než maj
ster vykt·očí do koncertnej siene, eš te 
si rýchlo, silno potiahne z cigi!r ety.:. Vy
pi je si hlt vody a potom sa ponáh ľa 
pred dirigentský pult. V ruke má starú 
paličku. A na pokyn sa rozozvučí pre
dohra ... 

Od klasických diel počnúc, cez mo
derné kompozície až po džez vie po
vedať toľko nových vecí, že človek žas
ne. St arš ích konzervat!vnych ľudi do
káže logikou privábiť do t ahora beat u. 
Vie zahnať hmlu spletitos ti, objasniť a · 
spt·ístupniť teoretické " rébusy". A na 
základe argumentov a faktov dobre , pô
sobivo agituje v zasadaclch 'sieňach, 
pred masami, proti vojne vo Vietname. 

·pustý." ) · 

Utiahol sa. Päťdesiate prvé narodeni
ny (25. augusta , 1969) oslavoval v ro
dinnom kruhu, v manzardke tr inás ť
izbového bytu na Park Avenue v New 
York.u. (Jeho druhé dva domy: fa rma 
v Connecticut a v Európe luxusná vila 
v Ansedonii na morskom pobreží v 
strednom Taliansku.) 

často vychováva aj v rodinnom kru
hu. Ak sa ho 14-ročný syn Alexander 
pri raňajkách spýta na Salome, Bem~ 
s tein sa pusU aspoň -do hodinovej •pt·ed
nášky: o biblii, . Herodesovi, Jánovi 
Krstiteľovi, Oscarovi Wildovi a Richar
dovi Straussovi. 

·- Ako chlapčisko som nemal ani po
ňatia, čo sú t o noty, hudba, koncert, 
opera . ...:._ hovorí. - Moja rodina nebola 
muzikálna. U nás doma sa nik neza
oberal hudbou. Nemali sme ani 'klävlr. 

Svadba vo vypožičanýéh šatách 

Leonard Bernstein celkom lnštinktlv~ · 
ne našiel svoj vlastný svet v · hudbe. 
Neskôr sa učil u pro.fe.sor ky Helen Coa
tesove;j, pot om v k Ol'é'!:)lu, na vysokej 

Jeho manželká Felicia Montealegre po
chádza z Chile. Pôvodne herečka, dnes 
amatérska · maliarka. Newyorská štu
dentka, študujúca hudbu a výtvarné 
umenie, zoznámila sa s Bernsteinom vo 
februári 1946 na Long- Islandskej party . 

V ostatných mesiacoch roka chce 
komponovať . Vráti sa k "antickému" 
klavíru tety l( l ~ry. Americké no viny už 
oznámili: so s lávnym talfanskym fi lmo
vým režisérom Francom Zeffirellim plá
nujú filmovú operu. Okrem toho požia
da li Bernsteina, aby zložil nový musica! 
z priležitostí otvorenia washingtonského 
Kennedy Centre na jeseň 1970, ktorý sa 
buduje podľa vzoru nedávno dokonče
ného newyorského kultúrneho strediska 
Lincoln Centre. - b-

. ' 

Zelená pre 
elektronicl<ú hudbu 

Hudba Johanna Sebastiana Bacha (už dávnejšie 
prispôsobená móde ako Play~B!!ch, Swing-Bach,
Beat-Bach a Rock-Bach) dostala sa na gramofóno
vé platne. Teraz prichádza ďalší,. eš te odvážnejší 
variant: Switched-On Bach - po slovensky by to 
asi znamenalo .,Bach pod prúdom". 

Switched-On Bach· [tak sa volá dlhohrajúca plat
ňa, ktorú americká firma CBS "hodila" na trh) sa 
začína spočiatku celkom nevinne - s virtuóznymi 
kadenciami čembala, so štýlovo čistými husrovými 
trilkami a exaktnými pasážami dychov. Dokonca aj 
organ si príde na svoje. 

Po tomto nevinnom začiatku sa však zrazu roz
r eve hvízdanie ve tra, počuť čvirikanle, hukot, štrn
got, bzukot, aj šepot duchov. 

Avšak nech je tento lomoz akokol'vek bezočivý 
a neslušný - sú to pravé, pôvodné Bachove noty, 
ibaže ich všetky hrá jediný, úplne unikátny elek
t ro nický Moogov .,syntetický" nástroj. ' 

. 1 eho konštruktérom je Robert Moog, obsluhuje 
ho newyorský hudobník a zvukový technik, dvadsjiť
deväťročný Walter Carlos a prekonáva ním všetky 
doterajšie manipulácie s Bachovou hudbou. Tento 
Moogov nástroj - veľkosti človeka - sa skladá 
z tranzistorov, rúr, filtrov, mixerov, zosilňovačov a 
oscllátorov. Má dve klaviatúry ako organ alebo čem
balo. 

Cados a jeho asistent rozložili najprv Bachove 
diela na jednotlivé tóny, ktoré potom v potrebnej 
zvukovej farbe a hlasitosti nahrali s Moogovým pri
s t rojom na pás. Zo stovák útržkov museli potom 
skla.dby zase dať dokopy. - Museli sme byť kla
viristami, orchestrom, konštruktérmi nástrojov, dl
rigent ami, zvukovými technikm1 a Inžiniermi, - ho
vo rí Carlos. 

Námaha sa vyplatila - predovšetkým .. pre~gra
mofónovú firmu CBS. Táto zakúpiľa r od Cado,s·a?·iba .• 
za 2500 dolárov Moogov koncert · a od:: nóv,etrtl)ra ; · · · 1 

1968 predala dobrých 170 000 platní SWIT~HED..:'óN . 
BACH. Medzi~m _sa Carlosova nahrávka,. dost.ala, do l' ' i 
zoznamu amerJCitych bestsellerov a firma · CBS ex
peduje 10 000 platní denne. Platňa .s a presad.iia · ako 
BAROKOV Á REVOLÚCIA aj · v západnom · Nemecku. 

Moogov prístroj by naozaj ·mohol znamenať :začia
tok revolúcie v hudbe. Tohto názoru je predovšet
kým Carlos, ktorý chce· na budúci rok so svojím 
Moogom vtiahnuť do koncertnej siene a potom za
lož iť Moogov orchester. - čoskoro, - predvída 
Carlos , - budú skladatelia komponovať pre neho 
ako doteraz pre klavír . · 

Aj americké noviny High Fridelity predpo~edajú 
novú vlnu tónového umenia. Píšu, že Walter Car
los prerazil priehradu, za ktorou sa elektronickA 
hudba dote t·az vŕšila. Teraz jej už nič nestojí v ces
te. Podľa zahraničnej t l ače: -b-

,.Nahéu divadlo 
a newyorská kritika 

Kenneth Tynan má znamenitý 
"čuch". Aj ~eď s nim kritici neza
obchádzali veľmi jemne, možno pre
to, lebo pred . rokmi ako hosťujťlci 
recenzent tý.ždennlka New York sa 
o broadwayskom .Podniku nevyjad ril 
práve • jemne - . úspech obecenstva 
znamená preňho bohat é odškodné. 
Ak Tynanova revue "Oh! 'Calcutta!" 
skončí svoj víťazný pochod po ame
r ických a euŕópskych . mestách, mal 
by . byť Tynan milionáJ:Om. Inscené 
cie sú ohlásené už v Sa n Franciscu, 
Chicagu a viac'e rých európskych 
metropolách a od septembra budú 
ceny lístkov na show v New Yorku 
(už na týždne vopred vypredané), 
zvýšené z 15 na 25 dolárov. A Oľf
Broadway! Ako s i teda možno vy
svetliť, že Newyorčania - a Tynan 
špekuloval s ich sťlhlasom - nedbal i 
na posudky recenzéntov a v rozpore 
so svojimi zvyklosťami ignorujťl kri 
tické odmietanie divadla naháčlkov? 

Povedať, že zlá vec je vždy. prl
ťažlívä, ešte nie- . je 'odpoveďou. ~Lebo . 
ak sa . recenzent i v jedinom bode 
zhodujú, zábava .nie . j e práve zlä. 
Svoj prísl'ub nedodržiava. Namiesto 
erotického divadla s a predvádza .sex
show, aké možno vidieť aj v strip
tlzových lokáloch. (Pravda, bez Ty
nana a jeho spolupracovnlkov.) Nie, 

'""' odpoveď' .' sl nemožno" 'tak zjednodu
šovať: 1,čuch" 'Angličana sa nevzťa
huje len .-na -finančne · výhodnú s trán
k,u: ,tt? dJ!iku, ale ako prvý využil 
trend, . ktorýo sa pred očami každého 
za . posledné roky dostal v New Yor-

1\ · J.<u do popŕedia. Tento trend - kt o
rý ·bol inšpirovaný a.1 exilným Li
ving Theatre, osvedčil sa aj v po
četných malých Off-Off-Broadway 
experimentoch, pri kalamit e .,Ché" 
sa zvrhol na verejný škandál - dosia
hol rozhodujúci vzostup Hippi·e-Mu-

sical'om Hair: Po senzačnom úspe
chu inscenácie broadwaysk! produ
centi, ktorí sa zľakli všetkého, čo 
bolo tabu, nastražili uši. 

Vtom si zača l raziť cestu nový 
vývoj; nahí mužikovia a žienky na 
scéne už neb-oli suspektni ; z musi 
calu Hair sa začalo rýchle ťažiť 
to ľko dolárov, koľko len bolo mož
né. Tynanova bystrozrakosť však 
spoznala šancu; spoznala aj to, že 
miestom. kde treba experiment uro
biť , nie je Londýn, al·e New York. 
A tak s teamom slávnych spoluauto
rov napísal Oh! Calcutta! Kto čo vy
myslel, to samozrejme zost-ane ai 
naďalej neJasné . . . 

Vcelku bolo Oh! Calcutta! nevy
hnutné. Skôr alebo neskôr by sa bo
la obj 11vila bystrá hlava so svojou 
verziou nahého divadla. Nuž a keď
že sukne spadli a na doskách, ktoré 
predsta":u.íú spálňu, hrajú neoblečeni 
herci, New York bude môcť v tomto 
ohľade ešte všeličo poskytnúť. Ako 
dlho sa však nahá vlna udrží, to sa 
dá sotva odhadnúť. Do akej miery 
obohacu je divadlo sex stavaný verej
ne na obdiv, do akej miery otvára 
nové cesty a do akej miery môže 
platiť ako legitimný umelecký pro
striedok, týmito otázkami sa obzvlášť 
dôkladne zaoberal Walter Kerr (New 
York Times) a Joh n Simon (týžden
ník New York). Simon (ktorý Oh! 
Calcuttu! posudzuje vlastne veľmi . 
dife.rencovane, Pas de deux prija l 
napriklad ako esteticky vydarený .vý
kon ) vychádza zo s tanoviska, že na
hota per se je bezvýznamná. Ako 
sexuálny stimul sa sama ruši, lebo 
"účinok šoku trvá hádam tak dlhý čas, 
aký je potrebný, aby sa vyzliekl i 
biklnl". Jasnejšie: "Erotický element, 
ktorý Tynan zdôrazňoval v početných 
interview, sa skupinovou nahotou na 
scéne neut ralizuje, ak nie ničí. Mnó
hi kr itickí diváci mali naozaj takú 
to skúsenosť: Po krátkom čase sa 
citia ako ljostia v nudistickej kolónii, 
ktorej život ich obzvlášť ani neza
ujlma, ani neodpudzu je. A keďže 
herci ' večer čo večer len simulujťl, 

Simon z toho vyvodzuje, že verejne 
s ervírovaný sex má umelecky veľ
mi obmedzenú funkciu" . 

Walter Ket-r, katolícky moralista,' 
vychädz.a z iných predpokladov a 
argumentu je takto: ,.Sex je v pod
state súkr·omná vec." Keďže divadlo 
je verejnou inštitúciou, "sex vo 
vlastnom s lova zmysle" je nezmysel, 
lebo uráža exkluzivitu, ktorá sa v 
zásade uzatvára pred verejnosťou. 
Täto Kerrova interpretácia možno 
objasňuje, prečo slávni spoluautori 
tak zle pochodili so svoj imi textami, 
prečo je jazyk a literárno- erotický 
prvok zabi t~ čistou te lesnosťou a 
prečo by nemá show (tanec a ba
let) mala omnoho väčšie šance. 

Fyzická p rí tomnosť toľkej nahot y 
na scéne oberá príbeh o všetko ča 
ro, o všetko ta jomné. Eros si zaha
ľuje hlavu. Ak človek myslí na !bse
na; ~chnitzlera, Hoľmannstahla, ba aj 
n11 C€Chova, na erotiku sugerovanú 
na scéne zastreto a náznakovlte, 
môže sa pozrieť iba na zlaté s taré 
časy a nahému divad lu zaželať skorý 
Broadway - oohrPb orvej triedy . 

. ' 
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