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V 
časopise Nové slovo a v denníku 
Smena boli uverejnené články, kto
ré poukázali na stav a problémy 
našej vokálnej pedagogiky. Zapá

jame sa do diskusie okolo tohto prob
lému a budeme radi ak hlas autora 
nasledujúceho článku nezostane ojedl-· 
nelý ' a k problematike sa vyjadria aj 
ďalší zainteresovaní. 

Pri rôznych možnostiach, ktorých vý
ber a uplatnenie nakoniec svojim ' spô
sobom urči úspešný vývoj speváka; ·je
ho umelcci<ú kariér~. ako hlavný rozho
dujúci mome nt budúceho úspechu· tre
ba považovať rozhodnutie o výbere uči
tera spevu, ktorý m!i položiť základ 
vokálno-technickej kultúry budúceho 
umelca. 

Problém interpretilcie hudobno-vokál
nych for iem či scénických hudobno
dramatických diel nespočival ani v mi
nulosti a ani uties v nedostatku hu
dobnej, fonetickej 'či pohybovej pripra
vy, v nedostatku vzdelania, kultúry, 
~kusu, alebo správneho názoru na ob
sah čl formu interpretovaných diel, a le 
spočíva l vždy v kvalite samotného spe
váckeho tónu. Na tón - ako formu a 
kvalitu - sa viažu hudobné, vokálne i 
fonetické prvky spevu. Bez tohto zá
kladu je dobrý spev nemysliteľný. Ako
koľvek jemný. hudobný vkus zostane 
nevyjadrený, ak sa chce realizovať for
mo~ nekulti vovaného tónu a rov nako 
jť zjavná i skutočnosť, že nesprávne 
posadeným hlasom, tónom, ktorý ne c 
zodpovedá zákonom technického spe!. 
vu, nie je možné docieliť primeran:V 
hudobný výraz, dobt·O spevťicku .foneti
ku, ani jasnú zt·ozumit,eľn(t l'ýslovnPsť . 

1-y. te.31TI ovl<!aatty ton, jelro Vi
bračná priebojnosť a kt·ása sú teda zá
kladom všetkých ostaťných kva lit,' -z·na
kov a prvkov .speváckeho prejavu. sú 
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základom spevu, kde technika nie je . 1 • : 1 .. , · ';· . : •: , . , · , • • ·: 
1
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• co za.~ ltytiť . . • 
oierom, ale prostriedkom vyjadrenia ob- ·BIQ ~· .. r-.·y"'! ·, ·; ' ·, • .. ·, · :S~~ ~.Y~· , , op,akovat~1.m .. . nekon~cny~h 
sahu hudobne j myšlienky. . 0.1~:1' ., , .. J · , , · ... sty.p,uc! r.ozn-ťch va~Jacu a komphi<Ova· 

Ak teda v, syntéze kvalit dobrého, , , . l • l ' . , .. , ' ~lYC\\ ti,~dp~nych fraz sa hlas unav.uje. 
krásneho spevu - be l can ta - iden.tifi- • ·, - • · · · .. · ' ' ·a, P~,eto~e 'Je · dy.c~om a maskou• '! Jel~ o 
kujeme tón ako základ, ostatné prvky s·p·evaf""tk•y· · \' • •1 : ' lJan,a,le ned,ost~tOC!le p~dpol'~Va~y, chy · 
a·kvality - aj ked' sú od dobrého spe- ' ' · 1 1 . · • ·b · :· · ba ~~,U .zá~la~ .,a tym aJ moznosť ume· 

. · , . . . . . leckeho vyvoja a zrenia 
vu neodmys l1telne - su závtslé na Je- ·'· · 1 1 l • ' · ' ' ' , ' ' "Íakýn'lfo''" Šk '1 • .. .' ll "k 
ho Corme ako princ! pe, ktorý ich z j ed - k h . ·. " 0 cm~ sa l _asy . nes o-
nocuje Ich závislosť na tóne je cel- fU· , .ha , ~le Zlltj_hodnoCUJU. Nie su zrtedkav0 
kom ;javmi. Prvky hudobné ľ prvky pr!pa_dy, keď · p~·áve výnimočné talen ty 
. , . · . oredcasne hasnu a to len zásluhou hor-
Jasnej, akcentovanej vyslovnost i kon· , · . • ' • Jívosti p ·ci · ó . ... ,. :k · , · • .. . 
zonantov či voká lov (v plynulosti melo- leckých škôl s~ ueterrie' jävf úplný ,. " _e ag ga 

1 ,tor;~ sa . tai:t!rnuto 
dického a rytmického procesu spevu). nedostatok m~tóqy' . využitia , c).ychu : a . · ~l lasu pr~~nostne. a v~.ac venu.w •. co· po-
sa tak viažu na základ ktorý však - hlasovej' opory - dvoch základný.ch _om ~emoze .J?ať -mé následky ako •pred-

, • • , • • • 1., · •• , . . · casnu hlasovu ·únavu •ak n ie priamo po-
napt'Jek závJslostJ umeleckého doJmu na znakov dobre s koleného speyaka. ,Vmou 'škodenie s m t éh ' !ikl d ! · d ·h 
syntéze a rovn~váhe všetký.ch prvkov P:?.agogiky, ~torá, nie . j e. schopná. v ý- · hlasu: a 
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- ostáva na mch nezávlsly. Ak sme uztť vyhody dych\) _a ľ.ezonancie , pre- J e u - . k - . . . •. 
identifikovali spevácky tón ako princlp tože nepozná formy a · spÔsoby ich vý- , nas zvy om. casto s:rtedať UCJ-
1 všetky ostatné prvky ako kvality na cviku, ostáva naša vokálna kultúra v ~e~~os~evu. · Je to neklamny , znak ne-
ňom zilvis lé, ukázala sa nám zákonitá podstate v poloh'ách natura'lii'Jnu. J e _P J. ostJ a~ept?v· spevu s postupom 
závislosť dobrého techn ického spevu na ce lkom prirodzené , že to •. co sa mysli skolema: Nov:t pedagóg však spr avidla 
poznani tajomstva" tvorenia technic · pod po·jmom technľcký spev" nie je postupUJe .v ·sko)enl V podstate práve 
kPho tón~. · možné 'dosiah~~ť : bez prit'o.dného' hlasu. t~k; ako • .J~ho predchodca, nezabudne 

Umelecky' ús pech sneváka teda ziivi- Primárnym zdl:ÓJ'om ' sp' e~u a'ko'ko.l'vel< v~ak ods.~_dtť postup pre~ošlého škole-
. "' • · · ·· · ·ma 'a zacma • prb d á ť" á 

sl na tom, do akej miery sa naučí po- kultivovaného môže byť len ' tón p~írod- .. bať'; predošl ; .. t .. u -~v l va a ďľrer -
znať a rešpP.ktovať zákony tvorenia ný. Tento zdroj však , musi \)yť pr'ime- · , ho 'edin su ·~z u . s 
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technického . tónu. To musí učitcl' na- eane využitý, obollatený o , vibrácju .. re- ·, .l e pravne.] metódy a systé-
učiť predovšetkým a bezpodmienečne. zonančných priestorov ..:... hl asovej Ópo· :n_u.. • , . 
ajväčšia bol esť našej vokálnej >kultúry L'Y . - a energia potrebná , k ľyziékému, , v .v.sledky:_ skolenia su neúmerné moz-
kvie v to111, že s pevácka pedagogika výkonu spevu mus í sa čerpa ť , 1výhradit~· , , nostwm krl!~nyc~. zdra~~ch a mocných 
znalosťou zákonitostí tvorenia a po- l dychu. hlasov, kto,re pr rchädzaJU na umelecké 
upu výcviku technického tónu neza- Akokoľvek sú t ieto požiadavky zná~e školy._ Len tak sa môže stať (a stáva 
raňuje predčasnej únave hlasu a zne- a všeobecne prijatel'né ukazu je sa že s~) · . ze _talen~ovani speváci nesp!ňajú 
zňuje tým uplatniť v speváckej pra- .. školením" sa u nás d~sahujú · výsl~dky ' ocakáva~re a • . tch prínos- do praktické~o 

i získané skúsenosti. Pretože 'S.a · v úplne opačné. Učíte!', ktor'ý zákonom u,mel~ckeho ~1vpt~ nezodpo~.ed~ ich po-
rocese škol'enia nevypestuje technic- spevu rozumie nebude nútiť žiaka spie- vodnym moznostlam. VyvoJ Je mozný 

tón, ktorý by prírodný zvukový vať vpredu" ~ maske" skÔt· kým mu len_ na dobr?m. reme_:;elnom základe a 
roj ušetril od námahy, umelecký rast cvič~'ním neoživt nerozcvičí r~zonančné ~.r~ve ten m~ Je _mozné zlskať na na-
váka_ kon~í na vrchole výkonnosti priestory, aby ti~to mohli prírodný tón, slc, ~me.lecky~h skolách. • • 
ro~neho tonu. vokál prijať. Pravidl á bel canta zaka- ~eg10nalna_ Izolovanosť .naseJ • vokai-
Všetky umelecké a z toho vyplývajúce zujú, nedovo l'ujú dotknúť sa hlasu, od - tlCJ pedag_og1ky i speváckeJ .~~!tury, ne_-
bné n~úspechy majú svoj pôvod v čerpávať nenahraditel'ný prírodný zdroj dostatočn!. s tyk .so ~a~ramc_tm. s la_ba, 
iynej, dôverčivej predstave, že hlas skôr, ako sa pripraví dostatočne pruž- temer nlJaká ClrkulaCia vyzn~mnych 

nevyčerpateľné zdroje, v nevedo.- ný a regulovaný dych a dostatočne cit- umel~ov - spe vákov - má ~a nasl~dok 
sti, že naturálny hlas je ako príro· !ivo reagujúce rezonančné priestory, absolutny_ nedostatok konfrontácii a 

daný fenomén nenahraditeľný. aby sa tak ich spojenfm s dychom ?t~ár31 uzky, no pre?sa blu~ný kruh 
Naša vokálna pedagogika ako celok mohla regulovať miera zapojenia pr!- stoJa!r ch vôd ,, na ktorych s_a 1;.1ce dobre 
oruje . v'ýdobytky yývoja · techni~ké·. rodného tônu - pod ra požiadav-iek hu- odpoc1va, no daleko sa rezaj de. 
' spevu práve v· tom, • že · zotrváva óa d'obného· výrazu.•· Súčasné i· b,udúce potreby a . nároky 
a!jte naturálneho tónu. Požiadavky Na našich š kolách sa vš ak postupuje našich operných ! spevoherných scén 
déné interpretáciou nárqčných · vo- práve naopak. V snahe naučiť sp ievať . na možný výber dobr-e školených, kva-
lnych foriem sú však pre Pl:'írodný · .. vpredu'.' podnikajú sa márne, večné a litných mladých spevákov, naš e ume-

neúnosné a hlas (zaťažený fyzickou zúťalé pokusy o ,,presťahovanie" hlasu 'Pcké školy nie sú schopné zabezpečiť. 
hou spevu) nemôže nadobudnúť do ,.masky" . Ich nezmyselnosť je v tom. Krát.ka umelecká životnosť spevákov 
nosti a kvality technické a este- že sa robia prírodným vokálom, a ni~ ukazuje čím ďalej tým zretel'nejšie, že 

é. konzonantom, ktorý by zaznenie prí- dom;íce možnosti školenia - čo do kva-
lJ..spevákov-abSQ.iventov ndich ume~ rodntho vokálu predbežne vylúčil . Bez lity - sú nedostačuj(lce . 

NAňA HRČKOVÁ: 

Umelci v civile,,; 
Zvykli sme st u nás vidiet vzťah tuor~ 

eu a poslucháča akosi všeobecne, z nad ... 
hradu, ako druh spoločenského kolektlv 
neho mechanizmu, ktor ý je materiálom 
pre socíoloyické úvahy. Skúsme sa vratit 
k človeku - veď je to predovšetkým - uec 
intímneho kontakttt . a dejiny l!ážnej hrfd-. 
by nás presvedčujú o tom, že len' m.á ... 
lokedy - najčastejšie vtedy, aTc huctba 
suplovala ·iné, mimohudobné úlohy - sa 
človek voči nej prejavoval ako tvor k á _, 
lektíuny, davový. 

Pre intímny kontakt s umením nestaoia 
ušak formy oficiálnej "ponuky" , vnuc·o -: 
vanie umelca ako autor ity, honor mi a u~ 
tulmi, ktoré sa poslucháč cíti pouinný 
uctievať. Človek naj radšej prijme to, · o 
čom vie, že to vytvoril niekto, kto Je 
možno nadaný viac počuť a vidieť, uiac 
hudobne premysliet a precítiť, ale že 
tento niekto je človekom ako on, i so 
8labost'ami, ktoré neskrýva. Dodáva mu 
to pocit istoty i dôver y :- v neho i v 
~eba. Umelec, ktorý sa obáva zostúpiť zo 
wojho piedestálu, môže vzbudzovať do .. 
jem, že by tvárou v tvár možno neobstál. 
Treba dost sily na t o, aby sa vedel ne .. 
chať spoznávať a niet nič jednoduchšieho, 
alco sa skryť za neosobné tituly, ceny a 
výrobky: T vorca si možno por>ie - nech 
ltovorí dielo, urneme. Ale prečo potom 
ľudia talc vášni r;o radi čítajú podrobnosti 
o .živote svojích obľtíbenych umelcov, o 
lom, čo si tito myslia, ako cítia, prečo 
sú rozhooory s umelcami t ak frekvento -: 
" ané na stránkach časopi.wv? 

Clouek t tíži spoznávať, abTJ mohol mat 
··ád. V ieme, ako často sa skladatelia uáž
tej hudby u nás sťažujú na nedostcttoTc 
oochopenia zo strany svojich posluchá-· 
[;ou. Mnohých, k torým oficiálne ocenenia 
1estačia, t rápi otázka kontakttt s poslu
·:háčmi, Tctorým svoje dielo adresovali. Už 
··aky sa však slovenská hudba nevie -
1 možno ani nechce - vymanil z príliš~ 
tej oficiality. Slovenského skladateľa 
·nožno vidieť vždy pri nejakom odovzdá
''aní cien, otváraní slávnostného koncer
l tt, či f estivalu, v na jlepšom prípade eHe 
V' akejsi "vychovávateľskej" úlohe pri 
l'ysvetľouaní svoj ich .~kladieb. O málo
ktorom z nich však poslucháč rlie, že j e 
Uež človekom. Odstrašujúco, ale iste aj 
~ trochort závisti nad veľTcou obľubou po-• 
.oulárnej hudby sa vo vážnych umelec -· 

,kých lcruhoch poulcazuje na to, ako si 
ie.j speváci získauajú popularitu, alebo 
rtk:tí reklamu si robia aj skladatelia váž -· 
r1ej hudb1J na Západe. Ten Karajan su ttž 
'tak zhadzuje, . že skúša pred televízrwu 
J.:amerou rwuý typ šport óoého uozidla! 
Umelec sa nechá vyfotografouať so .~uo 
il'\u ~ ,-,-i_ ; rdJII ~ r•( !\f~!)iS.JJ (ri j1(' ~IÍ JJ I')j~fJ térs~~g 

pr1strehy z ']lffl.o osobn~No života, pri~ tth
•ttí lto o nestrá?enej chvíli . . . Nedávno 
sme sa o pozitívach takejto ,.reklamy" 
zmienilt o našom rozhovore s dirigentom 
Ladislavom S~ovákom, ktorý spomí11al 
dojmy' zo svojich zahraničných ciest. Ne
ll iem však, ktorý novinár by sa u nás 
odvážil požiadať niektorého prominentné· 
ho rtmelca o to, aby dal nazrieť aj do 
-~ oojho súkr omia. Nechcem sa prihooá-. 
rať za to, aby sa pí>alo o obl'tíbenom je-: 
rlálnom l í.stku našich sTcladateľov, o tom, 
lcde si nechávajú šiť oblek pre sláunost -' 
né pr íležitosti, alebo aké majrl pl'íjmy . 
Ale nemožno zostať ani pri tom, že sa 
oznámi udelenie nového titulu, alebo že 
u rozho vore s umelcom sa za zjazdo -: 
uými citátmi a všeobecnými TconUatoua-' 
n iami stratí viietko ľ ttdské. Kdesi upro-· 
str ed týchto duoclt extrémov j e asi cesta, 
lctortí možno ponúk·nuť ako jednu - pl'i-· 
rodzene nie samospasiteľnú - možnost' 
k obnoveniu kontaktu s posl-ucháčom. 

Možno, že predsudky, ktoré v tomt o 
~mere u nás sú, zavinil í nedostatok tra
t ície, príležitostí, nebolo vhodného ča
:opisu, hudobnej publicistiky tohto typu. 
takže si ani nestačila získať o našej spo
!očnosti patričné miesto a umelci ňou -
myslím, že nezaslúžene - pohŕdajú. Zdá 
~a. že sú predpoklady pre to, aby sa to 
zmenilo. Chcela som upozorniť na tento 
problém z hľadiska skúsenosti, k toré už 
máme. V každej dobe je T1ľadanie dialó 
gu, kontaktu, prost redníctvom umenia i 
ľudsky, neoficiálne, nakoniec t o najvzác 
nejšie .. čo ľudia majú. Preto i ch ani dnes 
•1eprestanú lákať aj ľudské problémy 
umelcov. Stálo b!J za to - z hľadisko. 
publicistiky i skladateľov - t ú to možnosť 
využiť. 

časť invest ícii mohla by sa využi ť 
efektívnejšie, museli by sa vš ak odbor
ne preskúmať možnosti, kde mladých, 
ta lentovavých a zodpovedne vybraných 
SP,evákov na štúdiá posielať. Na okraj 
tejto úvahy ostáva poznamenať, že ten, 
kto úprimne a dôkladne pt·eskúmal mož
nosti, ktoré mu dáva talent a dar h lasu 
a až. potom sa rozhodol stať sa spe 
vákom, mal by predovšetkým úzkost
livo uvážiť, komu zveriť do rúk svo,i 
h las, na uchovaní ktorého záleží v ži· 

, vote predovšetkým. Vzdelanie, techni· 
ku, remeslo i vkus možno nadobudnúť. 
Hlas ;je však nenahradite ľný a ;j eho 
stt·at a znamená nešťastie osobné i ume
lecké. Hlas .ie fenomén prírodný. Zlý 
učitel' nevie, že práve prírodný hlas 
nemožno ',.prerábať" a vylepšovať. Jeho 
z!ikony sa však vo vokálnom umení ško· 
lením mus ia dostať do sú lad u so zá· 
konmi- technického spevu. · 

·Stanislav Mjartan 



no klub 
Nazdávame sa, že nie je možné, aby 

sa lovec zvuku nezaujlmal o to, čo "lo
vl" - teda o zvuk - aj tak trošku 
z vedeckého stanoviska. Veď sotva by 
sme našli medzi fonoamatérmi takého, 
k tot·ý sa ešte ani raz nepozastavil pred · 
nezodpovedanou otázkou, alebo aspoň 
nie ce lkom jasnou problematikou, do
týkAjú cou sa podstaty zvuku, jeho ši
r enia, vnlma nia atď. Niektoré dopyty 
sa dostali poštou až do Ceskosloven 
ského rozhlasu. Preto Experimentálna 
redal<cia zaradila do t ýždenníka HALA
LI cyk lickú rubriku s názvom Kapito lky 
o akustike. Zatiaľ sme pr ipravili prvú 
reláciu na 24. októbra (reprlza 27. X.) 
t. r. Upozorňu jeme však aj touto ces
tou, že hl avnými režisé rmi v ďalšieh 
reláciách budete vy, fonoamatéri sami. 
Počítame tot iž s vašimi otázkami, na 
ktoré bude odpovedať docent dr. Mi 
roslav F i I i p, CSc. Teda po úvodnom 
dialógu ďalšie pokračovania - vo for
me otázok - budú z väčšej časti vý
s ledkom vášho spoluautorstva. 

Prvé re lácie poskytnú stručný pre
hľad o tom, ktoré odbory, disciplíny a 
špecializácie t vo ria dnes už nesmierne 
rozsiahlu a zložitú budovu modernej 
akustiky. Letmo sa dotkneme fyzikálnej 
akustiky, ďalej hluku a boja proti ne
mu, priestorovej akustiky a e lektro
akustiky. Spomenieme geoakustiku, ul
t raakustiku, hydroakustiku a bioakust!
ku. Nakoniec zistíme, že treba ešte 
aspoi1 vymenovať akustiku reči, hudob
nú akustiku, psychologickú a fyziologic
kú akustiku. 

Ako zaujímavé budú relácie o zvuku, 
o jeho šíreni a vn!manf, to závisl aj od 
vašich podnetných otázok, ktoré zahr
nieme do t ematického plánu. Takisto 
záleží len na vás - podľa t oho, na čo 
všetko budete zvedav! - . čl bude po
t rebné pôvodný program rozšíriť. Vecné 
otázky posielajte na adresu: českoslo
venský rozhlas, Experimentálna redak
cia, Bratislava, Zochova 3. 

f. BRANI~ 

e v Befgici<u sä I<aždo
ročne usporadúvajú dva me
dzinárodné hudobné festi
valy - flámsky a valórtsky. 
Valónsky hudobný fest ival sa 
tohto roku uskutočňuje už 
po deviaty raz. Jeho centrom 
je mesto Mons, kde bol 18. 
septembra festival slávnostne 
otvorený veľkým symfonic
kým orchestrom RTB z Bru
selu pod taktovkou André 
Vandernota, najvýznamnej
šieho belgického dirigenta. 

Festival prebieha sú-
časne v troch mestách tejto 
francúzsky hovoriacej oblas
ti Belgicka. Od 18. septem
bra do 20. novembra v Mon
su, od 21. septembra do 6: 
novembra v Tournai a od 15. 
októbra do 3. decembra v 
Charleroi. Každé z týchto 
miest má aj svo;je špecifické 
hudobné urče nie. Z atia ľ čo v 
Monsu sa sústreďujú mnohé 
domáce aj zahraničné sym
ronické orchestre r napr. 
Francúzsky symfonický or
chester, Berlínsky symfonic
ký orchester)_ s domácimi aj 
zahraničnými dlrigen tami 
(napr. Enrique Jonda. Kurt 
Zanderling, Cernoch James 
De Preist a čs. dirigent Ján 
Valach), v Tournai sa usku
točnia koncerty sólistické a 
duchovnej hudby (o. 1. Ju
lien Azals, G. Cziffra, Pierre 
Fovrnier, Stoika Mll anova, 
Nicanor Zabaleta, Juri Bou
koff, Jorg Demus). V Char
leroi v rámci fest ivalu pre
bieha prehliadka komornej 
hudby v podan! súborov do
mácich (Komorný orchester 
bruselského rozhlasu, Ko
morný súbor z Liége) aj za-
hraničných (Komorný or
chester z Toulouse, Vieden
ské okteto, Janáčkovo kvar 
teto a !.). Celkom sa v troch 
mestách uskutočn! 21 kon
certov. 

e Ladislav Kupkovič diri
goval 29. septembra v · roz
hlase SFB s Bach-orchestrom 
Mendelsohnov Husľový kon
cert d mol č. l a Sinfonie 
periodique od Johanna Chris
tiana Bacha. 

e v dňoch 20.- 24. x. t. r. 
budú v Banskej Bystrici V. 
dni komornej hudby. Vystú
pi na nich PRO ARTE AN
TIQUA, klaviristka D. Mihaj
lovič, čelista J. Fazekaš a 
speváci N. Hazuchová a J . 
Martvoň. e Dňa 28. novembra t. r. 
uvedie pražské Národné di
vadlo v novom naštudovanl 

operu P. I. Cajkovského' Eu
gen Onegin. Dirigentom je 
Jan H. Tichý, réžiu má Ka
rel Je rnek, na scéne Oldy ši
máčka a choreografom pred
staven ia je J. Nemeček. e Na festiva l spevákov 
tanečných piesni o Zlatú ru
žu v Detve sa do výbero
vých kôl prihlásilo 292 mla
dých adeptov. Výberových 
konkurzov sa zúčastnilo 213 
spevákov, z ktorých komisia 
doporučila pre účinkovanie 
týchto:. Emilia Adamcová -
Myjava, Marta Bartáčová -
Lučenec, Ján Bosák - Sása, 
Jana CGlová - Zllina, Ja
roslava Gajarská - Skali
ca, Magda Hanicová - Pieš
ťany, Jozef Ivaška - Ru
žomberok, Viera Lamačová 
- Brezno, Soňa Lipt áková -
Martin, Milan Monlš - Bra
t islava, Vladimir Oravec -
Zvolen, Marta Rozkopfová -
Bratislava, Jozef Sudlmak -
Mnlšek n. Hnilcom, Mária 

!lk'ultéťyová - Tmävä, Már
gita Šukajlová - Strážske a 
Helena Vrtíchová Nové 
Mesto n. V. V t ýchto dňoch 
prebieha v banskobystr ickom 
rozhläse aj vyhodnotenie au
torskej súťaže. e V dňoch 13. X.- 20. X. 
konal sa v československu 
Týždeň belgickej kultúry, v 
rámci. ktorého účinkoval ba-

let Kráľovskej flámskej ope
ry. Balet bol založený v ro
ku 1923 a vedie ho vynika
júci tanečn!k André Leclair, 
žiak svetoznámeho Maurice 
Béjaerta. Do Ceskoslovenska 
zavltal balet s celovečerným 
programom zostaveným vý
lučne zo skladieb belgických 
autorov. Prvá časť sa skladá 
z Miniatúr a z pas de deux 
z baletu Fantastický lov, v 
ktorom tančia hviezdy súbo
ru Andreé Martiere a Andreé 
Leclair na elektronickú hud
bu a skladba Effects od zná
meho moderného flámskeho 
skladateľa F. Glorieuxa. 
Druhá časť programu sa na
zýva Deň na bourgonskom 
dvot·e - sú to renesančné 
tance na hudbu flámskych 
skladateľov za sprievodu čle
nov orchestra Consortium 
antlquam, ktor! hra jú na sta
rých originálnych nástrojoch. 
O vystúpeni budeme podrob
ne referovať. Na snímke vl -

drťe· členov baletu Kráľov~ 
ske j flámskej op.ery . . e Mladý taliansky dirlge11! 
Claudio Abado, známy zo 
svojich vyst11pení aj v Bra· 
t isla ve, naštuduje v t ejto se· 
zóne· v milanskej Scale Pro• 
kofjevovu operu Ohnivý an· 
jel. Úlohu Renaty vytvor! bul' 
harská sopranistka, dnes u! 
svetového mena Rajna Ka· 
bajwanska. e Západoberlínska Ne· 
mecká opera vyst11pi na EXPO 
70 v japonskej Osake. V 
priebehu šiestich týždňov 
uvedie predstavenia Mozar· 
tových Cos! fan tutte, Wag· 
nerovho Lohengrlna, Schiin· 
bergovho Mojžiša a Árona, 
Bergovu Lulu, Weberovho 
čarostrelca a Verdiho Fal· 
sta ff a. 

e Prvá premiéra novej se• 
zóny čaká ta lianskeho režlsé• 
ra Franca Zefflrelliho v new· 
yorskej Metropolitan Opere. 
Jeden z najväčších zjavov 
súčasnej opernej, ale aj dl· 
vadelnej a filmovej réžie In· 
scenuje na najhonosne.tšeJ 
opernej scéne sveta popu lér· 
nu dvojicu CAV + PAG. 
Turrida bude spievať Placido 
Domingo, Santuzzu Fiorenza 
Cossotto, Neddu Anna Mol· 
fo, Canía James McCracken. 

MARIAN VANEK Hudobné .. YYDálezy . Mnohf sa budú iste pýtaf, čo to môže byť za 
čud_?,, J.á ,s!!motrúbka .,G" . . ,Najmä týmto nedô-

, .vercti-~ým . _Ton;~~o,m. ~usím Jednoznačne odpo
vedut, i -c J1!1, ai<O vyná,tlzca som sa zaoberal v po
sl'ednom' čase predovšetkým · činorodou prácou, 
t. j. vynaliezanlm. V dôsledku tejto činorodej 
práce som vynašiel samotrúbku "G". 

Výhody toho to vynálezu netreba hádam vysvet· 
ľov(lť. Všetci dobre vieme, že trubkári pri na· 
dýchaní dýchajú spolu s bacilmi ešte všellj ak6 
Iné svinstvá. Tak sa st áva, že veľa trubkárov. sa 
nakazf v pomerne mladom veku chorobou, ktol'\1 
nemajú radi ani wallstreetskl milionári - tu• 
berku lózou. Tak sa potom stáva, že naše orches• 
tre majú málo trubkárov. Môj vynález umožňuje 
t rubkárom predovšetkým to, že pri hre nemusia 
dýchať. Natlačia s i do mecha (z) zásobu vzdu· 
chu a potom gajdovým systémom môžu· vybra• 
vat až do rána bieleho. A na záver sa iste bu· 
dete pýtať, prečo práve samotrúbka .,G''? Nuž 
preto, lebo vznikla spojením trúbky s gajdami a 
v neposlednom rade i preto, lebo som ju pome· 
nova! začiatočným písmenom krstného mena 
Ludwiga Beethov.ena, na počesť toho geniálneho 
skladateľa, kto rý písal také pekné tanečné pes• 
ničky. 

XIV. Samotrúbka G" " . 

,, ;'l 
s 

POP-SESSION, relácia aktualít a za
u jímavostí zo sveta pop-music (pri
pravuje ju každú štvrtú nedeľu pred
poludním dr. Ivan Stanislav), vyplnila 
určitý pl'iestor v rozhlasovej hudobnej 
publicistike a dostáva v priebehu me
siacov svoju presnú tviir: pohotovo in
formuje o nových nahrávkach sloven
ských i zahraničných piesní, festivaloch, 
kuriozitách zo sveta pop-music, nových 
skupinách, prípadných premiérach a vy
s t úpeniach, ktoré s i zaslúžia pozornosť 
širšej poslucháčskej obce - a to všet
ko je prepletené nahrávkami domácimi 
i zahrani čnými. Akokoľvek sa diskutuje 
v odborných čl poslucháčskych kru
hoch o prípadnom zaostávaní s loven
skej populárnej hudby za svetom (aj 
tým českým, najbližším), predsa už je 
určitá cesta, po ktorej sa prešiel hod
ný kus a ktorii niekam vedie. Dokla
dom toho je hoci spomínaná reliicia, 
ktorá dokáže už z domácich prameňov 
vyplniť päťdesiat minút Informácií a na
hrávok. Periodicita by mohla byt možno 
aj kratšia - to však závisí aj od rudi. 
Je ich ešte stále málo a navyše: orien
tu jú sa na to najžiadanejšie a najsle
dovanejšie, hoci by sa napríklad žia
dalo vymedziť určitý počúvací čas aj na 
špeciálne domáce a zahraničné infor
mácie o džeze. Nemyslím len na kon
certy - skôr mi reláciu publicisticky 

l 

Pretože je načase, aby hudbe opäť porozumeli 
najširšie masy, povedal som si, že je koniec vy
nálezom, ktoré môže použiť a využiť niekoľko 
privilegovaných jednotlivcov. Začal som využívať 
prvky ľudových nástrojov a kombinova l som ich 
so súčasnými hudobnými nástrojmi. Keď sa spoji 
tradlcia s inteligenciou, úspech sa onedlho do
stav!. Tak aj vznikla moja samotrúbka .,G". Sa
motrúbka "G" sa skladá z mecha (z) , ktorý si 
t ak veľmi obľQbili našl gajdoši, predlženej šnú
ry (s), ktot'á je hermeticky spojená vent ilom (g) 
s náustkom (f) obyčajnej t rúbky (o). 

zameranú a podobne ako Pop-session 
vyplnenú hudbou. Veľa zaujímavých 
programov beží na III. programe a nik
lo nepopiera nutnosť špecializácie jed
notlivých vysielacích okruhov, ale snád' 
by sa nemalo zabúdať ani na to, že 
väčšina ro~hlasových poslucháčov ne
vlastní práve ten Ul.-VKV program, 
ktorý priam hýri kvalitnými hudobný
mi, literárnymi a vzdelávacími relácia
ml. Ale vráťme sa k spomínanej relá
cii - má vera pozitívnych znakov, me
dzi jeden z mnohých patrí 'napríklad 
aj prostý fakt časového zaradenia na 
nedefu predobedom, kedy je zapnutých 
veľa rozhlasových prijímačov, a pritom 
denné vysielanie nie je preplnené (tak 
alm napríklad v sobotu) blokmi zábav
nej hudby. Osobne si však myslím, že 
relácii by nezaškodilo okrem pohoto
vého referovania aj hlbšie zamyslenie 
sa nad problematikou žánru, komento
vanie a snáď aj provokovanie. Možno, 
že sa to momentálne - a práve v tom
to bloku - nedá splniť. Viem si však 
predstaviť obrovskú reakciu poslucháč 
stva na hoci jednu zasvätenú besedu o 
našej populárnej hudbe, ktorej sa vy
hýba rovnako rozhlas l televizia. A pri
tom - aké je to lákavá téma pre pra
covníkov masmédií! Snád' by Pop-ses 
sion mohol v jednotlivých reláciách 
aspoň nadhodlť niektoré záchytné bo
dy, úskalia, ťažkosti i nejasnosti okolo 
tohto žánru. Bolo by to záslužné, nové, 
podnetné - v podobe, akú nám ser
víruje táto, ale i české relácie, vyzerá 
to všetko veľmi pekné a bezproblema
tické. že to tak nie je - aspoň nie 
vždy - vie veľmi dobre aj napríklad 
taký pohotový a zorientovaný publicis 
ta, akým je dr. Ivan Stanislav . .. 

o 

OPUS MUSICUM - hudobný mesač
nik známy na Slovensku zrejme rov
nako málo ako slovenské časop isy v 
čechách a na Morave (nie je to snáď 
ani tak vlnou kupujúcich, skôr nepoho
tovej služby PNS), vychádza iba prvý 
rok: v Brne, kde ho vydáva Moravské 
muzeum a Svaz českých skladatehi (ce
na - 3,- Kčs). Po t ieto dni sa ·dostá
va do rúk čitateľov už siedme číslo 
(navonok sice nie lákavo technicky a 
graficky vybaveného) časopisu. Už prvé 
člsla dali tušiť, že pôjde skôr o t eore
tickú, esejistickú a historickú revue, čo 
potvrdzujú napokon aj stránky posled
ného čísla. Možno sa tu stretnúť s ice 
aj s kritikami, recenz iami a odborný
mi glosami, no vzhľadom už na svoju 
dlhšiu výrobnú dobu sa koncepcia hu
dobnej revue Opus musicum bude zrej
me aj v budúcnosti uberať skôr k či
tateľoví prlsne odborne di ferencované
mu, ako k širokej hudobnej verejnosti. 
Je sympatické, že práve na Morave sa 
podar ilo t•eallzovať nový časopis s hŕst
kou ambicióznych a nadaných ľud! oko
Io - ale rovnako obdivuhodné je aj 
porozumenie kompetentných pri finan
covani a vydávaní tohto - zrejme s 
nie vysokým nákladom - začínajúceho 
časopisu. Treba brnenským kolegom 
popriať v začatom úsili veľa elánu, po
rozumenia - a chápajúcich i vďačných 
čitateľov na oboch svetových s tranách 
od brnenskej metropoly. A ešte z ob
sahu spom!nanej .,sedmičky" : J iri Vy
sloužil piše o Bayreuthe, jeho koncep
cii i histórii, Mladá dánska hudba je 
člá nok od Steena Frederiksena, Rudolf 
E'ečma n sa zamýšľa nad dle.lom F. X. 
Ša ldu a jeho vzťahom k Wagnerovi i k 
českej hudbe a kritický glosár si vši
ma hudobné podujatia v Opavej, Luha
čoviciach a Bolešove. Tereza Ursínyová 

Spevácka kreácia je jednou z najpod• 
statnejších zložiek opernej inscenácie. 
Pt·áve jej prostredníctvom ožíva zo skla• 
dateľovej partitúry t o, čomu hovoríme hu• 
dobnodramatlcký výraz a čo je najjedl· 
nečnejším operným š pecifikom. V praxi 
našej opernej kritiky vytvoril sa nepi· 
saný úzus odsúvať hodnotenie speváckeho 
výkonu na vedľajšiu kofaj. Ciastočno to 
vyplýva zo zámeru recenzentov - v sú• 
lade s presadzovaním požiadavky hudobn6• 
ho divadla - zaoberať sa hlavne inscenač• 
ným tvarom predstavenia, čiastočne 
s problémom priestoru v novinách. Okrem 
toho je neraz dosť riskant né vynášať súd1 
na základe dojmu z premiéry. Kým dirl· 
gentská koncepcia predstavenia a javiskový 
tvar inscenácie sú v . podstate stabllnf, 
spevácky výkon má na každom predstavenl 
iný odtieň. Vplýva naň hlbka ponoru do 
partu, fyzická a hlasová dispozícia spevA· 
ka i jeho partnerov, atmosféra v hladlskl 
a celý rad d'alších faktorov. Ciefom Oper• 
ného zápisníka je sledovať pozoruhodné l 
problematické spevácke výkony aj na 
reprízach, upozorňovať na rôzne javy 1 
tendencie v našom vokálnom umeni, vil• 
mať si .,pomer síl" v súboroch a všetko, 
čo so .,sóllstickou" problematikou v na• 
šich divadlách súvisí. 

o 



Bernský 
kongres 

Myslím, že nikto z nás nemal doteraz prl
ležitosť zúčastniť sa na zasad nutí, kde si 
takmer 50 reprezentantov európskeho hudob
ného školstva riešilo svoje problémy, kde sa 
niekoľko dní vrst vili najrozmanitejšie otázky 
a v. kolektíve sa hľadalo ich riešenie. Mám 
to tiž na mysli bernské stretnutie členov Aso
ciácie umeleckých škôl. : 

V~J'a problémov je spoločných pre všetky 
europske konzet·vatóriá a školy podobného ty
pu Riad i teľov znepokojuje otázka modernizá
c ie vyučov~cieho procesu, to, čo sme s i uve
domili už pred šies timi rokmi, keď sme zl'la 
d ili v Bratislave prvé - hoci veľmi skromné 
- nah rávacie akustické štúdio. Takmer kaž -

• d á š kola nášho typu chce, aby teória bola 
dostatočne názorná, aby sa každý .súd dokla
dal zne júcimi príkladmi, aby spolu s oeda
gógom pracoval hneď technik a pod. 

Konštatovali sa mii;Jloriadne veľké úspe
chy ZSSR na medzinárodných súťažiach a hľa
dalčl sa odpoveď či to tkvie v dokonalosti 
sovietskej pedagogiky, alebo v systéme š ko l
s tva. či vo výbere a s ile talentov? A znova 
sa vynára la do popredia otázka, ako prekon
t ro lovat dov tedajšie vyučovacie metódy, ako 
rozšíriť napr. hru a spev z listu tak, aby 
tie to predmety pripravili mladého adepta í 
pre úspešnú interpretáciu hudby XX. storočia 
Ako sa ukázalo, nie každá škola má k te j to 
problematike rovnaký pr!stup. školy v tra 
d ičnejších š tátoch ešte pr!lfš neuvažujú ako 
systemat icky interpretovať hudbu nášho sto
ror.ia, neliimu si hlavu s otázkou. čo pozi
tívneho túlo hudba priniesla. Naproti tomu 
v niektorých iných štátoch sa možno význam 
hud by nášho storočia vo vyučovani až zveli
čuje. Po vypočutí mnohých, i značne l<on
trastnýeh názorov vidím, že československé 

Stvttý t•očnik br nenských medzinárodných 
hudobných festivalov prebiehal pod názvom 
MUS ICA VOCALIS. Výsledky i priebeh toh
toročného festivalu môžu uspokojiť nielen 
jeho o rganizátorov, ale aj odborné hudob
né kruhy a šit·okú verejnosť. Festivaly v 
Brne si už vybojova li sv9je miesto' ·a ne· 
musia mať obavy z ' nedostatku záujemcov zo 
zahraničia. Tohtot:o.čná... konfrontácia --Oratócil, 
kantát, opier a omší 18. a 20. storočia pri: 
lákala odborných záujemcov z 18 kra jín Eu
rópy a z USA. Prednosťou brnenských festi
valov a ich zvláštností je dôsledná tematická 
koncepcia. Po monotematickom festivale z 
diela B. Martin1l, cyklu Musica antiqua (1967) , 
festivalu Leoš Janáček et Musica Europea 
( 1968) bol prezentovaný t ematický výber vo
k álnych žánrov 18. až 20. storočia. Hľadať 
najlepšie umelecké sily a požadovať súčasne 
špecializáciu, . prináša usporiadateľovi väčšie 
pot iuže organizačného charakteru. Brno však 
ne hod lá od svojej tematickej línie ustúpiť. 
FesLivaly sú doplňované .. hudobno-vednými 
medzinárodnými kolokviami, k toré úzko sú
visia s koncepciou a témou festivalu. Tohto
ročné boli zvl ášť bohaté na účasť zahranič
ných odborníkov z najpoprednejších eut·óp.
skych muzikologických cent ier. Snemovalo sa 
dv~ dni pod názvom "Hu1lba a slovo" a na 
kolokvium nadviazalo medzinárodné stretnutie 
hudobných lexikografov, pri ktorom sa čes
koslovenská lexikografia po prvý raz uviedia 
širšie na medzinárodnom fóre a stretla sa s 
predstaviteľmi edície R i~manpo,vho slovníka 
a encyklopedie MGG (Musik in der Geschichte 
und Gegenwart). Ak prezeráme sériu 13 fes
tiva lových koncertných podnikov, , vtesnaných 
do 9 dní spolu s kolokviom i stretnutím le
x ikografov, je možné v krátkosti sa obmedziť 
iba na globálne dojmy a zážitky. Hralo a spie
valo sa už pri otvorení (27. IX. na Novej rad
nici - J. Novák, Stravinskij, Piňos, StOr!) a 
večerný koncert (27. IX.) konfrontoval v po
da ní brnenskej Štátnej filharmónie a ;jej mie
šaného zboru pod vedením J. Waldhansa 
Vycpálkovu kantátu Blahoslavený ten človek 
(premiéra bola zhodou okolností r. 1934 tiež 
v Brne ) - hudbu špirituá!neho jasu, prostoty 
a ušl'achtilosti s Mahlerovou veľkolepou rezig
náciou - Piesňou o zemi. Sóla spievali veľmi 
úspešne J. Jánská, J. Olejniček a R. Tuček 
a L. Márová s V. Pi'ibylom. Matiné neoplývajú 
najväčšou návštevnosťou a to postihlo i ináč 
vynikajúcu americkú speváčku Jessye Nor
manovú (28. IX.). Väčšina tých, ktorí pre
pásli príležitosť vidieť túto speváčku vel'kého 
fo rmátu, môžu len ľutovať. Normanová spie
vala za suverénneho doprovodu svojho kra
jana l. Gage Purcella, Poulence, Debussyho, 
F auré a konečne nezapomenuteľne Mahlera. 
Popoludní 28. IX. otvorila v Dome umenia 
vernisáž brne nského autorského ternu (J . 
Berg, M. Iš tvan, A. Parsch, A. Piňos, R. Rú
žička a pisateľ týchto riadkov) výstavu Par
titúry, na ktorej sa zišli grafické partitúry, 
výtvamé prejavy skladatid'ov, vizuálna poézia 
a experime,ntálna kreácia na rozhraní hudby 
a výtvarného prejavu s bohatou európskou 
účasťou. Večer sme sa tešili na Wiener Kam
merchor s dirigentom ._ Th. Guschelbauerom. 
ktorý mal na program~ okr.em Haendelových 
korunovačných Anthemov l Charpentierove 
známe "televízne" Te Deum (znelka Euroví 
zie). Viedenský zbor však sklamal ako prie
merný,m výkonom, ktorý nemohlo nahradiť di-

konzervatoriálne školstvo ide akousi stredno11 
cestou. 

Ako som už spomínal, viac ako hocikedy 
predtým sa uvažuje o výmene pedagogických 
skúsenosti. V Európe .ie viac znamenitých pe
dagógov, ktorých práca s to jí až ·príliš s l<rom
ne v pozadí. Niektoré z najväčších umelec
kých škôl prinášajú . požiadavku . or~anizovať 
nielen výmenu pedagogických skúseností. al e 
priamo integ rovať do svojej práce pedagogic
ké postupy a výsledky iných najúspešnejšicr 
pedagógov. 
Veľa sa hovorilo i o komornej hre. Každé 

európske konzervatórium ju v pravom zmysle 
slova tlači do popredia. Azda to súvis! i s tým. 
že sa veľmi rozširuje sieť malých komor
ných koncertov, že sa najmä v západneJ 
Európe komorná hudba vracia do školských 
koncertov, rôznych galérií, pamätných t•ezi 
dencií a pod. Niektoré z členských štátov 
Asociácie už predložil i pozoruhodné zoznamy 
nových komorných telies V tejto otázktl ma 
zvlášť sympaticky prekvapili švajčiari. Súčas
ne však táto problematika chce dokonalú or
Qanizáciu, od škôl počínajúc, až po minister-
stvá. , 
Ve ľa sa hovorilo o výme ne notových mate

riálov. Vzniká nesm ierne veľa hudby. Už na
priklad dávno neplat!, že v niektorých kra
jinách nemajú znaonenitých skladateľov . Svaj
čiarsko, Holandsko, Belgi cko i Dánsko prežíva 
prudký rozvoj hudby a · plše sa tam veľa dob
rých skladieb. Zatiaľ o nich nemáme dost a
točné vedomostt, hoc i sa iste veľm i skoro 
tieto krajiny priči n ia. aby sa ich tvorba hra 
la i u nás. Hovnaké povinnosti však čakajú 
i nás. V hudobnej Európe jf' záujem o čes
koslovenskú hudbu. Niekedy dokonca záu jem 
o skladateľov, na ktorých sami zabúdame 
Hovoril som s účastníkm i . napríklad o ko
morných sklad bách Vycpálka, maj ú zilu jem o 
Suka, pocl.lop itel'ne MartinO i niekol'ko našich 
skladateľov. Nezostáva nám Iná možnosť. ako 
úplne privátne posielať notové materiály. na · 
kol'ko. zastupiteľské úrady i Iné s~)t·ostredku
júce inštitúcie naše hudobn iny nepropa~J ll i ú . 
alebo len v úplne skromnej miere. 

Dr. Zd~nko Nováre~ 

rigentovo nadšenie a istota, täk aj vo ľbou 
Haendelových .,oficiálnych" skladi~b. z kto
rých ešte doposiaľ van ie chlad užitej a štát
nej slávnostnej hudby. Charpentier síce veľa 
napravil, ale bolo to skôr zásluhou dob.re 
hrajúceho Komorného orchestra B. Mart inu 
a · sólistov C. StEádalovej, A. I<ratochvllovej, 

. B. Jellnkovej , J. Skrobánka a J.. Vavrušku, ne1 
č.okoľ.Yek iného. _ 

Slovenská filharmónia pÍ'išla do Brna na 
festival s vyhraneným programom európskej 
hudby 20. storočia. V Stravinského Zalmovej 
symfónii prekvapil Ladislav Slovák racionali
tou pre,iavu a disciplinou, ktorá mu umožni
la veľkolepú záverečnú antigradaciu a rez ig
náciu do t ichého hymnu. Zbor SF (J. M. Dob
rodinský) po vydarenom Stravinskom exce
loval v Bartókovi (Cantata profana so sólísta
mi I. Žídkom a J. Joranom) a zvlášť v oboch 
suitách z D.afnis a Chloe od Ravela. Slovenská 
filharmónia sa predstavila ako priebojné· te
leso výborných skupín (presné a výrazné dy
chy) a s dirigentskou osobnosť<>u na čele. 
Mnoho sa hovorilo vo festivalových kuloároch 
o Pondereckého Pašiách podra Lukáša, ktoré 
do Brna "priviezla" Filharmónia Panstwova 
K. Szymanowskiego z Krakova (30. IX.). Toto 
teleso je so svojím zmie~aným zborom sólis
tami a chlapčenským zborom predurčené k 
propagácii dnes už slávnej s.kladby, kt<>rú tiež 

· n~hralo na grilmQpjat!le. 
Ak je končert ~-- kós to le, · priláka to obvykle 

väčšf počet divákov. Na slávny The Deller 
Consort v spolupráci s Br nenským vysoko
školským zborom, Č·eskými komornými sólis
tami a pod taktovk<>u Ľubomíra .~tla ··prišlo 
do chrámu sv. Michala viac než 1000 poslu~ 
cháčov (1. X.). Deller<>vci tentoraz nevystúpili 
v úlohe madrigalových favoritov sediacich 
obyčajne okolo stola a privádzajúcich obe- · 
censtvo k nadšeniu interpretáciou talianskej 
a anglickej madrigalovej li-teratúry. 
Ďalším vrcholom festivalu bolo vystúpei1ie 

Bachovských ensemblov zo Stuttga~u (2. X.). 
Inštrumentálny súbor Bach - Collegium a 
Gechinger Kantorei, 40-členný mladý profe- · 
s ionálny zbor uviedli pod taktovkou H. Rillin
ga, 5 Bachových Dvojzborových motetov. Nad
šenie brnenského publika nepoznala hranice. · 
A právom. 
Veľa sme si sľubovali od svetovej -novodo· 

bej premiéry opery Psyché J. J. Fuxa · s in
termezzami jeho súčasnlkov F. B. Contiho a 
A. Caldaru, (3. X.). Speváci z Volksoper a 
Staadsoper realizátorovi zamotali hlavu, zvlášť 
slabý tenorista Jerery Rosen, ktorý plynulosť 
opery narušoval. 

Dni 4. a 5. októbra boli v znamen! hudby 
20. storočia. Najprv prip~avila brnenská Štát
na filharmón ia so Zmiešaným zborom čs. roz 
hlasu v Prahe a so sólistami J. Kachelom, M. 
šubrtovou, V. Linhartovou a r-ecitátorkou 
H. Kružíkovou, Schonbergove, Piesne· z Gurre 
(pod taktovkou talianskeho dirigenta D. Pa
risa). Mohut ná kantáta stelesiíuje krízovú si 
tuáciu nemeckého vrcholného romantizmu, na
hromadente rozporov, harmonipké predzvesti 
kvartakordov, akordov celotónovej stupnice . a 
zintenzívnenie farieb. Brnenské Piesne z Gur
re sa objavil i po 44 rokoch od priemiéry, kto· 
ní bola navštívená autorom v r. ' 1925. Nedeľnť 
dopoludnie bolo vyhradené matiné ':ipevá~ke
ho združt~ nia moravských učiteľov pod tak
tovkou A. Tučavského. Miloš štedroň 

Dôstojná 

reprezentácia 

V dňoch 23. septembra - 6. októbra 1969 prebiehali vo veľkých mes
tách sovietskej Ukrajiny Dni kultúry československej socia li stickej 
republiky. Veľké kul túrne, spoločenské i priemyselné cen t rá Ukra
j inskej SSR - Kyjev, Charkov, Cvov, černigov, Doneck, Lugansk, Zapo-

rožie, čerkasy a Kirovgrad - mali možnosť zoznámiť sa v pomerne pes
trom priereze s hodnotami súčasnej českej a slovenskej kultúry najrozlič~ 
nejších umeleckých druhov a žánrov. Na Ukrajine vystupoval českos l o
venský štátny súbor piesní a tancov, Symfonický orchest er a mužský zbor 
Armádneho umeleckého súboru Vfta Nejedlého, Komorný orchester Štát-

Svadolmý obraz ·z opery Krtítňaoa 
Snfrnl<a : J. Vavro 

neho konzer vató
ria v Bt·atislave, 
estrádny orchester 
Karla Valdaufa, 
Dychová ll udba 
Hradnej > Lrú:~e z 
Prahy a fnll: ~o rís
tický súbor p!•~.5n í 
a tancov o t<; .. va z 
Uherského Brodtt. 
Súčasne prebieiinl 
v niektorýc:h mes
tách fes tival čes
kého a slovens ké
ho ťil mu. 

Jednoznačne 
naj Vliznamn.e ;.~im 

podujatím Dní 
kultúr y CSSR !JO
lo u.~ak vy st tí pe 
nie operného a 
baletného sttlwru 

Slovenského národného divadla v hlavnom meste Ukrajiny K yjeve. V drioch 
23 .- 27 septembra predviedli twšt umelct na scéne Divadla opery a ba
letu T . Sevéenka d uakrát Suclw riovu Krútňavu a večer jednodejst uovýc(l 
baletov (Stravinského Svätenie j ari, Odstrčilo vu Deviatu vlnu. a Gershwi
!loulto Američana v Paríži) a raz - prvýkrát mimo hraníc republiky -
.~atva 1·očnú openuí novinku. Bielu nemoc Tibor·a Andra,~ovana. 

Všetky predstavenia SND boli do posledného miesta vypredané a tešili 
sa záujmu širokej verejnosti. Predstavema oboch opier snímala televízia 
a Krútňavu odvysiel ql priamym pre11osom i kyjevský rozhlas. Najväčší 
vonkajší úspech zožal balet, čo možno prirátat jednak jeho modernej rea
lizácii, a jednak veľkej. bohatou tradíciou ži venej obľube baletného i anru 
u souie'tskeho obecenstva. Me"'eJ jednoznačné bolo zo strany publika pri" 
iatie dvoch stíčasn.ýclz slonenských opier. Reakcie hľadiska na otl)!ú·a
r:om pred_.~ta t,en.í Krútrlnr>y možno definooať ako oeľmi rozpačité o až 
dr . Gustáv P.äpp svojím veľkým mónológom Ondreja vyprovokoval dwá
Jcov k spontánnemu potleslm Zdá ~a. že súčasná opera nemá dm na 
Ukrajine ·pr!liš ·na ružiach ustlánP. . Potvrdilo t o i prijatie Bielej nemoci, 
pravda, u Andrašova11ovej •opery znemožňovala silnejší divácky zážitok 
i malá zrozumiteľnosť slovnej zložky, na ktorej toto dielo stojí a padá. 

Hoci sa teda na jednej strane zdá. že vonkajší. divácky ohlas vysttípení 
opery SND ovplyvnila na modernú zložktt orientovaná národná drama-· 
turgia, nemožno na druhej strane práve v nej nevidieť i niektoré sym·· 
patícké črty, ktoré sú z hľadiska slovenskej opery a opernej reproduk
cie oveľa rozhodujúcejšie, než vonkajší úspech. Zaradenie Krútňavy u Bie
lej nemoci do repertoáru zájazdu rozšírilo územie, do ktorého súčasná 
slovenská opera prenikla. Zároveň si myslím, že aj pre ukrajinského di
Páka bolo poz/tanie zakladajúceho diela modernej slovenskej opery a no-· 
vého, experimentálneho operného útvaru istým prínosom. 

Pokiaľ možno -porovnávať a hodnotit úroveň hudobnej zložky kyjevských 
predstavení opery SND s domácou praxou, možno povedať, že všetky 
predstavenia mali ten vyšší štandard bratislavských repríz. Najmä v Krút~ 
ňave prekvapil plastickým výkonom orchester, aj keď akusticky nezvyklý 
priestor spôsoboval, že hlavne v prvom predstavení čas to prekrýva! hlasy 
sólistov. Z nich sa v Kyjeve vypäl k ozaj vynikaj úcemu výkonu Juraj 
Martvor1 (Maršál v Bielej 11emoci) a dr. Gustá11 Papp (Ondrej 11 Knítňa
ve). 1 aroslav Blaho 

D 11í československej kultúry na Ukraj ine sa zúčastnil aj KOMORNÝ! 
ORCHESTER KONZERVATóRIA v Bratislave pod taktovkou prof. 
Jána Praganta (v dňoch 23. 9. - 5. 10.). Prvým mestom, v ktorom 
vystupoval, bol DONECK. KO mal tri k oncerty v doneckej oblasti: 

jeden priamo v Donecku - v divadle Artema, jeden tJ KREMATORSKU 
-(80 km od Doneéka) v tamojšom novom, techniclcy veľmi dobre vybave 
ltom divadle a jeden v GORLOVKE ( SO km od Donecka) - v koncertnej 
sieni tamoj šej hudobnej školy. Všetky koncerty sa stretli u poslucháč~ 
st va s ve(mi priaznivým ohlasom a mimoriadnou pozornosťou. 

Po troch dňoch sa orchester presunul do ďalšieho mesta - ZÁPORO-· 
. ÍIA. Je to rozľahlé, od základov nové veľkomesto so 630 000 obyvateľ-

.. mi. V Záporoží mal KO dva koncerty v koncertnej sieni Glinku. Po oba 
dni bola sieň plná. Veľmi pozornými poslucháčmi boli predstavitelia a čle
novia tamojšej filharmónie, hudobných učilíšť a študenti vysokých škôl. 
Tretím centrom našich vystúpení bol CHARKOV, kde mal orchester dva 
koncerty v sieni tamojšej filharmónie. Návštevnost bola obdobná ako 
v predchádzajúc/ph mestách a bolo ozaj obdivuhodné, ako úspešne vedeli 
tamojší organizátori oboznámit verejnosť s týmto podujatím. Hudobní 
prgfesionáli prichádzali po koncerte blahoželať Te výkonu orchestra,.. a daló 
sa veľmi ľahko postrehnúť, že to neboli iba prejavy zdl!orilosti. Obzvlášť 
srdečné bolo stretnutie s cltarkovskými konzervatoristami. Studenti sa 
vzájomne predstavili kratšími ukážkami svojho majstrovstva a veľmi 
rýchle nadviazali kontakty. V deň nášho odchodu z Charkova do Ľvova 
nás v hoteli navštívil rektor konzervatória, ktorého privítame na osla-· 
vách SO. výročia našej školy v Bratislave a venoval nám spolu s 30 štu• 
dentami celý ppldeň. Poslednor:t zastávkou turné bol I~VOV. 

Konzervatoristi sa nu tumé pripravili veľmi starostlivo, takže úspeš
ný efekt zájazdu nebol náhodný a prekvapujúci. Svoje schopnosti si už 
predtým overili na domácich vystúpettiach, ale aj na predchádzajtícom 
14-dennom zájazde v severnom Taliansku. KO mal " repertoári hudbu od 
baroka až po súčasnost: diela G. B. Sammartiniho, A. Vivaldiho, H. Pur
cella, G. F. Händlf!, L . Bocheriniho, A, Moyzesa a O. Respighiho. Dirigent 
orchestra prof. J foN PRAGANT bol stredobodom 'f.Ozomost i a najčastejšie 
otázky, ktoré mu kládli boli: ako sa mu podanlo dosiahnuť takú ob'di
mthodnú .~úhru orchestra, hudobnú disciplínu, ako dlho pracuje s telesom, 
koľko hodín týždenne KO cvičí . . . Všetci boli prekvapeni nízkym vekovým 
priemerom hráčov. Treba objektívne povedať, že sa tu prejavila precíz
nosť práce dirigenta, hlboké poznanie hudobnej literatúry a jeho schop-

. no.~ť 11yvolať záujem a radost z práce v orchestri. Zájazd na Ukrajine 
bol mimoriadne náročný - za 14 dní uskutočnil orchester 11 Tconcertov, 
zúčastnil sa mnohých oficiálnych podujatí a precestoval ~tooky kilomet
rov. Posledná reprezentácia slovenského reprodukčného umenia týmto 
mladým telesom je cennou deví.zot' do pokladnice školy v predvečer jej 
50. narodenín. Ján Janičkovič 



jozef Bobok: Malé • či hudobné divadlá? 
Písať o význame a potrebe malých 

divadiel je pomaly už smiešne. Všetci 
dobre vieme, všetci sme už naplsall, že 
v kultúmom živote každého mesta zo
hrávajú mt~Ié divadlá velmi dôležitú úlo
hu, že práve ich mladosť, ambicióznosť, 
smelosť, či nekonformnosť môže byť 
povzbudením a "šťul<au", s právnym 
kontras tom oproti divadlám oficiálnym. 

stredie, zábava so zvyškami študentskej 
recesie - ale pre dvesto, pri dobrej 
vôli aj dvestopäťdesiat nastislcaných ru
dl, ktor! platili vstupné l konzumáciu . 

Speváci Tatra-revue nariekajú präve 
na konzumáciu, ktorá vraj často 
ruší spev. Zabúdajú, ·že' v ·Redute spie
val Suchý so Šlitrom v ďaleko horších 
podmienkach a že v Redute sa dodnes 
- konzumu;je. Možno kultúrnejšie -
ale to je ďalší problém, o· ktorom sme 
sa už zmieňovali, 

Donovan žlj\1 spôlu už niekol'Ko rôkôv 
a maJU aj dvojročnéh~ syna Donna • 
Chcú začať nový život. Zivot v samote. 
Pod mottom: "Späť k prírode!" 

Skôr ako si Donovan tento dom kú.; 
pil, musel sa zmluvne zaviazať, že bu
de v ňom aspoň tri mesiace v roku aj 
bývať. Je vlastne zaujímavé, ak človek 
vie, že celé okolie je osamelé a sám 
dom - t akmer ruina. Donovanovi to 
však neprekáža. Chce tam pobudnúť do
konca až deväť mesiacov. Jeho cieľom 
je založiť v opustenej kraj ine samostat..o 
né spoločenstvo. Obec, ktorá je úplne 
nezávislá. Spolu so svojimi kamarátmi 
chc;ú dom znova postaviť, zrenovovať, 
aby sa zaskvel vo svo.ie.i pôvodnej krá~ 
s e. 

H<Jdla jú t u obrábať zem, pestoval! 
ovocie u zeleninu a žiť výlučne len z 
vlastnej úrody. "Len tak sa budem cí• 
Uť naozaj slobodný", tvrdi Donovan. 

V Jlratislave, l<de sa nám "podarilo" 
už preJ rokmi zlikvidovať zdravú kon~ 
kurenciu !\!iírt>dného divadla a Novej 
scény, sa [JOtreba malých divadiel poci
ťuje už roky. Ba čo viac, v poslednom 
období sa dokonca už aj čosi realizova
lo: stále funguje Tatra-revue, vzniklo 
Divadlo na Korze - čiže, hlasy nevo
lali na púšti, 11Ie boli vyslyšané. 
Keď sa dnes k tejto téme vracl~;~me, 

robíme t<~k preto, že nám ide o iný 

Ešte na jeden · rozdiel by sme radi 
upozornili. Na Slovensku sa v posled
nom čase rozmithn móda, že lmždý, kto 
sa umiestni aspoň na štvrtom mieste 
nejakej krajskej súťaže pesničiek, sa 
hnecľ považuje za speväka a za svoj 
spev sl požaduje finar1čn\1 odmenu. Slo
vensld htterpréti nariekajú nad nedos
tatkom prlležitostl pre večery šans6nov 
a vlastné programy. Nevedno však, na 
čo myslia: či n11 možnosť vystúpenia 
pred publikom, alebo na možnosť uzat
várať zmluvy o finančných odmenách. 
'ľreba vari ešte raz zopakovať, že Re
duta a neskorši Semafor začínali na 
ochotníckej báze, že išlo o vystupova
nie bez nároku na odmenu, že popre<Jni 
tvorcovia českej pop-music boli cez 
deň v riadnom zamestnani a večer išli 
spievať a hl'ať skoro zadarmo . .. 

• 
'' Donovan so svoj ou americkou "Aký to blažený pocit . . . sedieť mi 

priatel'k:ou f!:nid a ~ynom Donnom stoličke, ktorú si človek sám zhotovil! 

' typ malého divadla, typ, ktorý vznikol 
v Prahe a ktorý Prahe dodnes dvl· 
díme: mame na mysli l11,1dobné divadlo, 
ktoré by sa nám n<~ Slovensku tak ver
mi zišlo a o ktorého nutnosti nikto 
nepochybuje. 

DONOV AN 
za čí na nový život 

Máme už aj menší statok: dv11 kozy, je<{ .. 
ného capa, husi, 13 sliepok a niekoľko 
holubov. čoskoro dostaneme niekoľko 
oviec. A tak sa budeme môcť celkom 
sami o seba postarať. Najradšej by 
som tu býval až dvanásť mesiacov do 
roka. Zatiaľ sa však musím uspokojiť 
iba s tými tro111i mesiacmi, aby som 
mohol dodt·žať termíny svojich zmlúv. 

Pod pojmom hudobné divadlo sl pred
stavujeme také divadlo, v ktorom je 
možnosť vystupovať s uceleným pro
gramom pop-music. Pravda, situácia je 
o niečo zlóžitejšia, ako sl mnohí myslia: 
v Prahe išiel vývoj trochu Iným sme~ 
rom a v Iných podmienkach. Ak. my dnes 
sentilneutálne spomíname na časy Re· 
duty, kde sa l'odili divadlá typu Se· 
maforu, Paľavnnu a neskodie Rokoka, 
málokedy si uvedomujeme, že brati
slavská .~ituácia je predsa len - a nie 
trochu, ale dosť - odlišná. 

Donovan· má mesta až po krk, má Nlekofko týždňov budem musieť ces .. 
dosť hluku i ľudi. Nemá poko,j a ďalej tovať po Amerike, okrem toho mám 
už nevládze takto pracovať. Preto sa t·očne dodať šesť singlov a tri dlhohra-
ut lahol späť . von z mesta, do najvzdia· júce platne. Nie je to maličkosť, ale 

Tu voľakde je chybil našich úvah o 
malom hudobnom divadle. Zdá sa, že 
u_ nás by sme chceli preskočiť jednu 
etapu: etapu, keď si tvorcovia po.p-rnu
slc - či už slcladatella, či lnterprétl -
zlskajú uznanie l popularitu. Tieto dva 
atribúty si treba v pravom slova zmys
le vydoby( - a až potom myslieť na 
zmluvy a peniaze. 

lene.Jš!eho a naJosamelejšieho kúta v novom dome budem mať dosť voľné-
Škótska. Do Skye! Tam st · kúpil s tarý. ho času, 
rozpadnutý vidiecky dom. Volá ho Ka- Zatiaľ mám plné ruky práce. Veď sme 
mei\ . Neďaleko od domu sa nachádzajú ešte len na začiatku! Dom musíme dať 
tri ostrovy, ktoré sl Donovan tiež kú - !lo takého stavu, aby bol obývateľný, 
píl. Spolu so svoj imi desiatimi naj lep- Celä naša malá spoločnosť ~a mus! dos .. 
šlmi kamarátmi a svojou americkou tať do normálnych koľaji. Len potom 
priateľkou En id tu už aj býva. Enid a mô·~em myslieť na novú platňu!" (u )" Autor týchto riadkov mal to šťastie, 

že bol osobne pritomný pri začiatkoch 
Reduty - n tak musi naplsať, že pod~ 
mienkou pre vznik takéhoto divadielka 
je predovšetkým veľké mesto, v kto
rom sa nájde nielen pár ľudi čo majú 
radi dobrú pop-music a vedia ju ro
biť, ale aj človek, ktorý má organizač
n é schopnosti a nie v poslednom rade 
aj dostatok divákov či priaznivcov, kto
rí budú divadlu malých foriem fandit a 
- platiť vstupné. 

Pri mechanickom porovnávaní Prahy 
a Bratislavy často radi zabúdame, že 
Praha je predovšetkým miliónové veľ
komesto a český národ je po stránke 
kultúrnej náročnosti na d'aleko vyššej 
úrovni ako obyvatelia hhJvného mesta 
Slovenska - Bratislavy. Táto vyššia 
kultúrna úroveň sa neprejavuje len 
tým, že sa vytvára dobré a odborné 
publikum, ktoré mä zmysel pre ozajst~ 
né hodnoty pop-music, ale aj v tom, 
že toto publikum je ochotné za nävštew 
vu takéhoto divadielka aj - platit ... 

V súčasnosti máme v Bratislave iba 
Tatt·a-revue, ktorá v rámci svojich mož
nosti statočne presadzuje do svojich 
programov aj pesničky a hudbu. Ale 
Tatra-revue má svoje hranice. A Di· 
vadlo na Korze? Tu prlchádz&me k pr· 
vej podstatnej veci: Divadlo na Korze 
11vojou existenciou skôr "škod!" t'OZYO• 
ju malého hudobného divadla prAto, . že 
má malé hradisko. 

To nie sú zanedbateľné veci. My, kto
ri trochu poznáme situáciu v Bratislave, 
tvrdlme, že u nás by sa iste našlo nie· 
kolko schopných muzikantov, alebo do" 
konca aj celých skupin, ktoré by ve
dell produkovať program pop-music. čl 
džezu na prl.laternej úrovni. Lenže -
hradisko s 60 miestami na sedenie ta
kéto hudobné divadlo neuživí. 

Stará Reduta v Prahe nebola ani pod
statne väčšia - ale tam sa dalo na
tlačiť ľudí ako do sardinkovej škatur~ 
ky. Bolo to jednoducho ľudovejšie pro-

Reálna cesta l< bratislavskému malé
mu hudobnému divadlu bude asi tam, 
že sl bude treba predovšetkým ziskať 
nlelcoho s citom pre manažérsku robo
tu. Bude to nepochybne ten človek, kto
rý nájde v Bratislave sálu, kde by moh
lo na programy chodiť minimálne dvesto 
ľudí. Potom sa bud.o treba rok, čl dva 
biť o priazeň bratislavského diváka, 
snažiť sa získavať srdcia - i pozície. 
A až potom sa bude dať uvažovať o 
dôslednej profesionalizácii a o ozajst
nom hudobnom divadle v pravom slova 
zmysle. Všetky Iné cesty sú slepou 
uličkou . Nijaké administrovanie dopo
siaľ dobré divadlo nevytvorilo. A čakať 
na zázrak, alebo vyhovárať sa na pod
mienky, môže byť sice pohodlné, čl 
efektné _. Qle naozaj nikde nevedie ..• 

y 

Cer ··je · to ~-~ 

underground J 
Pre nás, stredoeurópanov, .ie to hnutie 

vari ešte cudzie a dostáva sa mu málo 
publicity (dokonca sa nájd u aj tak!, 
čo sa nad nlm pohoršujtí) . No .iednako 

underg round existuje, "nosi sa" a 
treba ho vziať na vedomie, priplsať ho 
do slovnlka cud%.ích slov a pochopitel'na 
o ňom čo-to povedať. 

Underground (to slovo znamena pod
zemný) je avantgardný hudobný smet·, 
ktorý vznikol v Amerike a stal sa ma· 
sovou záležitosťou americkej mládeže. 
V súčasnej dobe dobýva Európu. Hu
dobní experti pop-music mu predpo
vedajú budúcnosť a trvalé miesto v his· 
tórii hudby. 

Pred 4 rokmi spoločné záu jmy spojili 

n iekoľko desiatok mladých ľud! v prie · 
rnyselných mestách na výcho<;lnom po
breží Spojených štätov. Vyrastali v pro
stred i, kde šarvátky medzi čiernymi a 
bielymi, medzi bohatými a chudobnými 
boli vel'mi časté. Utvorili sa skupiny, 
vznikli piesne. Akože ináč by mládež 
protestovala? Vyjadrovala nimi svoj 
protest proti sociálnym rozdielom, pro
ti násiliu a vojne, proti :r,astara!ým a -
podľa ich mlpnky - prežitým životným 
predstavám dospelých; vysmievala sa 
tým, ktorí sex vyhlasovali za "tabu". 
Hľadali svoju v!astm1, osobltnll hudbu, 
ktorá by tieto Ich pocity a myšlienky 
vy,jadrovala. Preto je dne11 underg~9und 
masová záležitosť. 

Aká je ted íl definlcla pre túto hud·bu? 
Je to zmes tvrdého beatu, burcu júceho 
rock' n L'ollu u melancholického bll..!eS, 
spolu s ľahkým folk!Orom, ,jemnou kla
sikou a tradičným jazzom. · Dokopy je 
to zmätok, divoká, honlca, no nesmier
ne vážna hudba. Je v ne,j p l'ŕ~mietnutý 
zmyse l života týchto mladých ľudí: taž
ba, aby bol každý tak slobodný, ako by 
chcel a ako dokáže. 

SvojskO a . výborn\l definJclu pre un
de t·ground mli ,jeden z .ieho Interpre
tov, John Kay zo skupiny Steppenwolf: 
"Je to široká cesta, ktorá kdesi začlna 
a kamsi vedie; kto lde po tejto cest e. 
môže rob!ť to, čo považuje za ~právne. 
Underground .ie jedlnečnä, ra ntast!ck(t 
voľnosť'' . Zostaňme pri tejto definfc ll 
- j e priam ušitá na avantgar dný smer 
v pop-musjc, A povedzme si niečo o 
.,podzemných" skupinách. 

Medzi najznámejšie a najvplyvnejšif' 
patria The Fugs, the Mothers of. Inven· 

Zo sveta pop-music v skupine The Supremes, Ola~ 
na Ross adajne skupinu OPUS• 
ti. 

O Barry Ryan a jeho brat 
Paul podpísali s gramof.ónovou 
spoločnosťou Polydor zmluvu 
na l milión dolárov. J e to 
zmluva na 3 roky, Baľ~Y Ryan 
dostane 750 000 dolárov a na· 
hrá za to 72 t itulov, .1eho brat 
Paul dostane 2;vy$ok za texty 
piesni. Med;.:ltým sa už Pľc
dali 3 mil ióny platni s Elolse. 

O V Anglicku sa objavHa 
novú platňa Cllľfa Richarda 
pod názvom Throw down a Li
ne. Cllff Richard hovor!, že .i ~' 
to .!eho nnjlP.pŠi fl platňa ,Jr 
to protest sonH. ll'lde muť tli· 
ký .llspeGh, ako p)eseň jeho 

amerického kolegtl Elvisa 
Presleyho ln the Ghetto? e Paul McCartney sa chys
tá filmovať. Producent Lou Ad
Iel' ho prehovoril, aby prijal 
titulnú úl<Jhu vo filme Lord 
Byron. Jeho pt~rtnerkou bude 
býval á manželka Franka Si~ 
natru Mia Farrow, 

e Dvojica Zager u Evans. 
autor! a Interpret! svetového 
bestselleru In the Year 2525 
sa pripravujú na vel'ké turné 
po EurOpe. · 

e LP platňa 'l'oma Jonesa 
This Is Tom Jones sa výborne 
predáva - ktlpilo sl jU už 
700 000 tanllškov, takže u·e.i~ 

· me čoskoro dostane Tom Jo
nes ďalšiu ~latú platňu. 

e T!e;a Vlco Torianl mä no
vO t.P platňu. Volä sa Buona 
Sera Vico. Pl~tňa so predáva 
v luJ<u~nom albume s farebný
ml fot ografiami. Vlco Torlanl 
a dvaja fotoreportéri - vy
bran! osobitn() pre tento účel 
- !:>oli týždeň v Tali&nsku a 
fotografoval!. 

• V Londýne sa povráva, že 
spavái:ka Marsha 1-I.unt, ktorú 
pre~l~vll muzikal l!alr sa má 
st a ť n6stupkyi1ou Diany Hoss 

e Ešte raz Mick Jagger a 
Rol ling Stones. Sér skupiny 
Mick Jagger po úspechu plat~ 
ne Honky Tonk Woman (skve
lé gitarové sólo hra nový člen 
skupiny - Mick Taylor) pre· 
hlllsil, že svet pop-music by 
sa mal pripraviť na .,generál
ny útok" skupiny llolllng Sto· 
ne s. 

e Po fantastickom úspechu 
v Las Vegas Engelbert H.um
perdinck nahráva p~·e americ
kú televlziu a začiatkom bu
dúceho roku mil z<t ča C fílmo
va~ svQj 1\~vý. ijlJn, . 

e Koncom leta začali v 
Au~tráll! nakrúcať 111m, kto· 
rého de.1 sa odohráva v dru
hej polovici 19. storočia . Hlav
né úlohy vo filme hra,jtl Mick 
Jagger, vedúc! skupiny Rolling 
Stones (hra tllohu banditu), 
jeho partnerkou vo filme je 
jeho partnerku v súkromi -
Marianne F'ai thful. Mick .Jan
gcr sl musel (iuC ostrihať vl<t• 
sy a vo filme bude ma·C· bradu. e územie Spojených štátov 
amerických .ie doslova zapla
vené množstvom rozhlasových 
stanic, ktoré nepretržite pl
ných 24 hodin hrajú pop · mu
s ic a vys!Plni\1 rel<l!li11V f.en 
mesto New York m~ 4.6 t a
kých s taníc. 

~ ion, The Doors. Skupina The Mothers 
of Invention je jedna z najpopulárnej
ších. J e j zakladateľom ,ie známy Frank 
Zappa. Skupina .le známa svojimi ori
ginálnymi hudobnými. nápadmi; s Fran
kom Zappom spoluúčinkuje niekedy až 

Jani s J oplln 

12 hudobníkov. Použ!va.iú originálne hu
dobné nástro~e. tamburlnu, flautu, no 
aj hrkálky a pod. No sú tu ešte aj The 
Doors, v Amerike (ale už aj v Európe) 
nasm!eme populárni. Tak ako sa u nás 
chodi na futba l, za ve ľkou mlákou sa 
chodi na vystúpenie The Doors (až 21 
tisic poslucháčov na jednom koncerte). 
Séfom s kupiny a zäroveň atrakciou pre 
divákov a poslucháčov je spevák Jim 
Morisson. Na koncertoch týchto sku
p'ln s a zúčastňuje televlzia - a policia. 
To, čo sa na javisku de,je je šokujúce, 
ostatne publikum reagu ja podobne (vý· 
menný obchod s drogami počas kon
certu nte je ;J: r iedkavosťou) . Ovšem čas
to je to na škodu týmto vystúpen iam. 

Nek<JL'unov!;nou króľov nou americkej 
podzemne.1 hudby ,ie mladá -speváčka 
.Janis Jopl in, miláč ik publika. Prlcle, po
staví sa pred mikrofón. zatne pliste 
(vlastne ešte pästičky, pretože je to 
celkom mladé a útle :; tvorenie) a divo
ko vL'hli medzi publikum slová svojich 
piesni. Inokedy jemne a nežne Inter
pretuje poetickO a mnohovravné tv 
dobt•om slova zmysle) slovú. Preto ju 
publikum miluje - otvorene hovori to. 
čo ostat n! jej rovesníci cltia. Hovori sa 
o nej: keď prlcMdza Janis .Jopli n, mat
ky zatváraj).Í svojich synov. Neviem, čo 
je na tom pravda. no fakt je , že Jan is 
Jopl!n. spieva v športových ha liich a vo 
vel'kých parkoch - inde by ·sa t ie ti 
sícky poslucháčov nezmestili. Koncerty 
undP.rgroundových sln1pin trvajú často 
celý týždeň, na jmenej dva dni a JP-den 
koncert trvá celé hod·iny. 

Podzomrtá hudba mt1 svoj() publikum 
aj v A.ng liclw. Znúma jfl mladá skupina 
t;.cd Zeppelin (pred ľokom mail veľmi 
známy hit Good ľimos, better Times ), 
a taktiež skupina. Blossom Toes , ktorá 
bola na turné a,j v Č(lskoslovenslw . (Tí , 
ktorí videli vystú penie skupiny Alossom 
Toes iste nezabudn ú na typický ncwclrav 
- dva zdvihnuté prsty, symbol mfenJ). 

N. L. 



Medzinárodný festival pantomímy v Prahe 
. Vlastne by som mal nap!sať - I. me
dzinárodný festiva l. Pretože sa u kázalo 
že myšlienka na usporiadanie tohto pod ~ 
niku bola š·ťastná a dobrä a že sú všet
l<y predpoklady zal(lziť tradlciu praž
s kých p ontomim!cký c.h. festiyalov a opa
kovať Ich pravláeine kazdý tretí rok. 

Festi1·nJ - p evo:lne n aplánovan ý už 
n a ml nu:ú .iesuií - sa u skutočnil t ohto 
roku 14.-2!!. sar;ton1l.>ra. Bql veľkorysý, 
podnetný a vyd ar ený. Nlf! len preto, že 
sa mu podatl io zhroma:irl iť skutočne 
reprezt,ntatfYl~.u vzot'ku &l!časného stavu 
toh t o žáru \'O svete a že jeh o o rgan i
zácia b ola na výške. v,e ľkú ú lohu tu zo
h ralo l p(o.l tr.~d ie, javisko a hľadisko 
Divadla Na záb t•adlí - prlhodnejšle a 
v ýhodnejaio milieu by sme sot va našli 
nie le n U naJ, a ltl i v Európe. A nänaj 
výš významn,ým spoluhráčom bolo na 
k oniec i pražské obecens tvo, Inteligent
né a poučel&é, pozorné a uznanlivé. Di
v adlo malo celé dva t ýžd ne všetky ve 
černé i nočné predstavenia' vypred ané, 

Samy Molcho 

d lvácl boH spoko;Jni s uspori adateľmi a 
u ,spor iadatelia s divákmi. účinkujúci 
u melci, myslím, s obidvomi. . 

O bezmála tridsať predstavení Festi
va lu sa podelila skutočne pestrá · me 
dzinárodná spoločnosť: Fr ancúzi Marcel 
Marce au, sku pinka Les Masques, dám
sky tande m Pinok a Matho; švajčiar i 
Dimltri z Ascony, René Qullet a Pierre 
Byland; Japonec Jun j i F useya ; západ ní 
Nemci Helfrid For on a Peter Siefert, 
.na$aAý J.>llpUI!Ch.; ~P&Aiel-- Jollii ['ni s 
Goméz; skupin a t roch ar~entínskych rol
mov; Peržan Ahmad Bargha; Maďar 
Miklós Koll\); Izraell ta Samy Molcho ; a 
konečne l naši reprezentanti, skupina 
Ladis lava Fialku a pražská Pa ntomíma 
Alfre da Jarryho (NOL'ls Hybner, Ct ibor 
TUl·ba, Richard Rýda). Zo skutočných 
špičiek ume nia mímov chýbala snáď iba 
Tomaszews kého s kupina (termin Festi
valu .ie,J, ž iaľ, kolidoval s anglickým 
t urné}. sovietsky l< l a un Jen gibarov 
(ktorý .ie momentálne v nemocnici) a 
snáď aj niektorá zo severoamerických, 
vra;j veľmi zau,jlmavých skupín. A iste 
treba ľutovať l neúčasť Milana Sládka. 

Vcelku podal Fes tival .J asný obr az o 
dnešnom s t ave umenia mlmov, o jeho 
interpretačných vrcholoch f priemel'e, o 
jeho vývoJovom smero vaní. 
účastníci E'est ivalu by sa dali - hoci 

hin veľmi hrubo a zjed nodušene - roz
deliť clo dvoch základných skupín : prvá 
z nich n a čele s Marcelom Marceauom 
zastáva "čistú" pantomímu a s voje vy
jadrovacie prol$triedky v pods tate vy
m edzuje žánrovým š pecifikom mímov, 
pohybom, ges tom, " hrou" tváre, rúk, 
celého t e la. Druh á cí ti tradičné hrani 
ce pan tom lm y ako p rillš tesné a vy
u žíva vo svojich kreáciách živé i r e
produkované s lovo , choreografiu, pro
jekciu, rekvizity, dekorácie, mask y, hull 
bu i zvukové koláže, skrátl<a všetky 
možné prvky, ponúkan é súčasným di
vad elným Javiskom a jeh o technickými 
možnosťami. Jej n ajvýraznejším a ume
lecky zďal eka najzávažnejším zástu p 
com je Pierre Bylan d. Konečne sam o
st a t ná, zvltištna sk up ina hola zastúpenti 

F ia lkovým s úborom a J arryovcami : t eda 
kolektí-vmi, us ilu j úcimi sa o pantomi
mickú h r u, o plnokrvné pan tomimfcké 
d ivadlo. Výsledky všetkých týchto pa,
r a lelných koncepčných linií s ú značne 
odlišn é, čo j e - nehľa11iac n a mno~stvo 
názorový ch ".subvaria nt" - dané pre
dovše tk ým rôznou mierou talent u roz
dielnou umeleckou \váh ou j ednotÍivých 
osobnos ti. Pre tože na Festivale p!lllto
mímy nevíťazil j eden " smer" nad dru
hým. Víťazili tu veľké individualit y -
nech už ich es te til<a p atrila k tomu 
al ebo onomu vývo jovému trendu. 

K t vo rivým vrcholom Festiva lu pat
rili predstavenia Marcela Marceaua, 
Pierra By.Janda a našich - ako súboru 
Fialku t ak aj Jarryovcov. K interpretač
ným vrcholom treba p ripočitať l vystú
penie Samy Molcha a Dlmlt rlho z Asco
ny. Niekomu snáď toto rozdelenie na 
"tvorivé" a "Interpretačné" vrcholy bu 
de pripadať n~sflné: lenže vy tvo r if n ie-

Vel'k~rysý 
a vydarený 
čo novó, osobi t tí ,je podľa môjho ná 
zoľu p redsa len viac ako dopracovať 
~a hoc' i virtuózneho ma,jstt·ovstva na 
uzemf zmapovanom už skôr niekym 
iným. Samy Molcl'io napriklad kráča ver· 
n ;- v šľapajach Marceaua a jeho lndi
VJdu!'llny prlnos zatiaľ n ie .ie priliš roz
poznatel'ný: Dlmitr l pokračuje v trad ícii 
Grocka. veľkého h udobného clowna mi
n ul9sti. Avšal< Maľcea u, Byla ncl , a·le i 
F ia lka a Jarryovci - to s ú originály 
svoj ho d ruh u. A ot·ig inallta au ten'~!clta 
autorstvo fjÚ prvoL'aclé hodnoty ce'téh~ 
moderného u me nie, n ielen umen ie pan
tomímy. ..Celkom " mimo diskusie" j.e 
snáď jediný Marcoau . Už dáv no bol pa~ 
sovaný na "žijúceho kl asfl<a" míma. 
Leni ll Mar ceau ·sa s touto úlohou ne
mieni uspokojiť: s tále sn vyvíja hl'a
<lá a o bjavuje. Nestärne, Iba zrie ~ múd
r ie_. ~.äm pocit, že dnes už menej "roz
e~ava ' menej popisuje, že a j staršie 
c1_sla svojho rep ertoáru zbavuje okrajo
vych d et a ilov a brilantný ch ozdôb. Zdá 
s a. ~l koncentrovane;! ~!, zovt•enejši, čls· 
teJ~'- -. a ~lež zložite jš i, vnútornejš í, 
hlbs1. V1ac st yllzuje, rifozotuje, začína 
inklinovať lc symbolu a náznaku. Vie, čo 
chce povedať a ak o svoje myš lienky 
vysloviť. J eho tec hnika je pt·ns lt> do
konalá , zvrchovaná. Klas ická. 

P ien :e-»yl!!t')d -;.,to _.i\! Z{lS c~lk_om 
iná kap itola. Pre mňa osobne z celčho 
fes tivalu tá najza u,jlmave,lš ia. Byiánd je 
osobnosf celkom m imoriadneho foL'mát u . 
Žiak a asistent Jacquesa Lecoqa, herec, 
mim, akrobat, tane·č ník , k lavirista. Vo 
vše t kých týchto odboroch je skutočným 
profes ionálom, ud iv uj úcim už rozsahom 
a všestrannosťou svojho technického 
umu. Pokrvne je zbllže ný s absurdným 
divad lom, s · j eho ľiiozoľiou a estetikou. 
Závažný myš lienkOVÝ' obsah .ilJ tlmočený 
až v art istickej bravúrnej ťorme. !:ly
land si našiel aj Ideá ln u spo l uhráčku: 
frene Staevesovú, na.1lep!íieho míma v 
sukniach, akého som kedy vide l na scé
ne. Na ich mimickú a hovorenú s u itu 
Klauníády u rč ite dlho nezabudnem. 

Pantomímu Alfreda J arryho a je j 
preds t ave nie Harak iri spája s Bylandom 
príbuznosf životného poci tu a i n~piru
júci pr íklad absurdnej drámy, i keď 
forma vyjadren ia je t u celkom iná. J ar
ryovci priniesli do festivalového diania 
moment p rekvapenia, ktorý býva soľou 
vse tkých veľkých prehliadok a konfron
tácii. Zo zahranič ných účastnikov ich 
nikto nepoznal a preto úd iv a spon 
tánny o bdiv boli o t o väčšie. Bez naj
me nšieho prehánanla možno povedať , že 
vst up .Janyovcov na medzinárodnú pô
du bo l imponujúc!. Mimoriadny úspech 
a ohlas inscencície Harakiri tkvie pre
dovšetký m _ v osobitosti, novosti - t e
matickeJ a tvarovej. r:.Uts musí t eš i ť, že 
ved ľa medz.inárodne ostrie l'ane.i a vše 
obecne uznávanej F ia lkovej skupiny s me 
cez Harakiri prispe li k (ls pech u Festi
val u ďalšim tvo rivý m činom na naj
vyšše j umeleck ej úrovni. V. Vašut 

TOP-TEN BRATISLAVSKÉHO SUPRAPHONU 
za mesiac september 1969 

l . ÚSVIT ( Car ter/Ľ. Feldek ) Sp. M. Krištofovič a RT-VOX TOBR d ir. M. Brož . . 
2. PLAVOVLÁSKA (The Tremeloes/J. Turan} Sp. D. Grúň, h rá Sexteto J . Velčov

ského 
3. DA.l POVEL PÁĽ! (J . Laifer/A. Karšay) Sp. M. Laiferová a z bor L. Pánka, orch. 

K. Vlacha 
4. POHĽAD 'l. OKNA (M. Krlštofovič) Sp M. Krlštofovič a D. Ružička, TOBR dir. 

M. Brož · 
5 . .JEDNU LÁSKU MÁM (Ľ. Baký tka/ I. Fišer - T. Janovic) Sp. M. Laiferová 

11 K. Hála, orch. K. Vlacha 
6 OBLAKY, OBLAKY (J . Lennon - O. McCartney/J. Št1:assel'} Sp. O. Szabová 

a RT-VOX, TOBR dlr. I. Horváth 
7 . HR AJME, HllAJME [Scott - W ilde - Ge!'ig/J . Tu t·an ) Sp. M. Laifet·ov~. TOB fl 

dlr . I. Horváth 
8. AJ Z MÁJ A MÁJ (Del Turco - Blgazzi/M. Kováči k ) Sp. E. El iha ryovú a RT- VOX 

TOBR d ir . M. Brož 
.9 PONÁHČAJ SA ZA OZVENOU (M. Franko/l'. Janovi c: - M. La<;ica) Sp . Z. I<o

ll ns k<l a f l<raj lčQk TOBR di r. M. Brož 
l Q, S.QM 7;LA .mee.d - MasQn/J, Čjžmár). Sp_, M. I<lesnwiwvá, líJUH dlr. l. Horvá th 

Jura j Wiedermann, sólista opery Slo
venského národného divadla os lávil 14. X. 
t. r . v plnej tvorive j životnej a· umelecké j 
sviežos ti 50 rokov. Pri tejt o príležitosti 
som ho navš tívila a spýtala sa na jeho 
život i osudy Uf!le lca z Moravy, ktorý v 
t', 1952 prija l angažmlln v Bratislave. 

z hanáckeho učftel'ského rodu, v ktorom 
bol ču lý h udob.ný život. Spomeniem aspoň 
B. A. Wiedermanna, známeho organistu, 
ktorý bol br a tom môjho otca. Mal som to 
šťastie, že svoje učňovské roky v Ostrave 
som prežil u mimoriadne prlsnych a dob 
rých šéfov i rež isérov. akými boli Cha
labala, Vogel, Vašata a režiséri Gavela a 
HrdiJčka . . . Keď som nastúpil do SND 
v Bratislave, m ojou prvou úlw.li<i>l!l li>o·l JB'8!J!-.. 
bier zo Sevil ly. Teraz t u začlnam už 18. 
sezónu a v divadle som ce lkove 26 a pol 
sezóny. Zo sveto· ' ho reper toäru snáď 
neexis tu je baryt6uovll úloha, k torú by 
som nespieval: Almaviva, Don Juan, Pa
pageno, Figaro, Renato Luna, Mojmír v 
Suchoňovom Svätoplukovi, Rajnoh a v Ju
rovi Jánošlkovi, Geto v Andrašovano ve j 
opere, t akmer celý český reper toár . .. 
V tomto mori postáv mám predsa len 
jednu najmilšiu: je ňou jednoznačne Pa
pageno. S ním som " prežil" 49 p reds t a
venl. Alé svoj učite ľský pôvod - zdá sa, 
tiež nezapr iem. Už roky vyučujem: naj 
prv na Vyššej a Vysokej pedago gicke j , 
na Katedre h u dobnej vedy FFUK, b ol som 
h lasovým poradcom SĽUKU a teraz tú 
istú funkciu robtm v Miešanom zbore 
bratislavských' učiteľov." 

Naimi·l·ším 
je PapaClfeno 

" Za sóllstu opery SND ma zavolal 
vtedy v Bratislave pôsobiaci - d irir:~ent 
Zdenek Chalabala; predtý m som pôsobil 
sedem rokov v ostravskej opere. K spie 
vaniu som sa dostal náhodou. Chcel som 
študovať na Vysokej škole technickej, no 
mo ja mat urit a bola v nepriazn ivom ob
dobí P rotektorátu, k edy boli vysok é š koly 
zat vorené. A tak ma brat n ahovor il na 
štúdium herectva. Pri pr ij ímacej skúš ke 
mi však profesot· Sobeský odporučil š tú 
d iu m s pevu. Keď v r . 1943 t úto školu 
Nemci zavreli, bol som anr:~ažovaný do 
t zv. Ceského lidového divadla, k de som 
pôsobil do konca vojny. Po rok u 1945 
som nastúp.il ako sólista opery v Ostr a
ve - . a t o ďalšie už viete. Pochádzam 

Prajeme Jurajovi Wled ermannovl k je
ho päťdesiatke veľa ďalších umeleckých 
príležitosti, zážitkov a predstavení. 

J. W. n avštlv lla M. Mésárošová 

Medzinárodný džezový festival PRAHA 1969 
l Vo š t vrtok 30. októbra začne v p t·.ažske ;j Lucerne Medzinárod ný džezový festival 

PRAHA 69. Pocta otvoriť tohtoročný VI. fes t ival v Prahe pripadla tomu na;lpo
volanejš!emu - Duke Elingtonovl a jeho veľkému orchestru. Jeho pr ažsk á návšteva' 
je o to význam ne jš ia , že v t omto roku sa dožil ten to legend!irny d ir igent a skladateľ, 
klav il'ls t a a a ranžé r po"zoruhodného jubilea - 70 rokov. 

l V p iato k 31. októbra sa predstavi jedna z najznámejšlch černošských džezových 
s kupin - Trlo Oscara L'etersona ( USA ). Tent o súbor hrll mode rnú džezovú hu dbu, 

ktorá je ovp lyvnená nie len černošskými blues, ale tiež s wi ngovými a bopovými prvka
mi. Celé tl'io hl'á s profesionálnou dokonalo,~ťou a vyváženosťou, so zmyslom pre im
provizáciu a kolektlvnu s tlhru, pričom všetci sólisti sú virtuózmi na svoje nástroje. 
Ďa lším účinkujúcim bude Okteto bavorského rozhlasu, k lo rý vedie Benny Ball ey e [pr
vý raz s a predstavil Pražáko m p red šiflstirnl L'ok m i - na l. medzi národnom fest ivale). 
Na koncerte vystúpi a.1 študi jné t e leso pod názvom Václav ' Zahradník big band a Tra• 
tlJtlonäl jazz-studio. . 

l V sobotu l . novembra budú hosťam i Medzlnín·odného d žezového festivalu členoviá 
anglického kvintet a JON HISEMAN'S COLOSSEUM, k tOL'ý ch repertoúr sa pohybuje 

11a hra nic iach beatove j a d žezovej h udby . Svojimi poslednými gramop iatňami vzbudi li 
1.úu jem o dbornej vere,jnost!. THE . DAVE .PIKE SET je medzinórodn tí n emecko-rakús
i<o-ame~·J cké kvarteto, k toré sa venuj e lnt erpt·etácll najmode rnejšlch džezových prú
'iov. (Vystúpi a na koncerte d ňa l. novembro . ) 

l Pravd epodobne najlepšlm ve ľkým džezovým OL'Chestt·om v Európe .ie dnes big 
band Kennyho Clarka a Francyho Bolamla . . Occť't uj ú h o kri t ici, a j . hudobnici t·ov

llako na európskom kontinen te ako aj na druhe;J str ane Atla ntiku. Spolu s LJUBLJAN
SKIM JAZZ ENSEMBLOM a dánskym súborom CARSTEN MEINERT QUARTET vystúp i 
na koncerte 2. novembra. O Cf'lom fes t ivale DL' Ines leme po .Jeho skončen! podrobné 
ln ľormáci e a ob razovtí sp ravod&,istvo. 

Malá .. rozhlasová 
sútaž 

Praklické využívanie maQnetofónu vo 
vše tkých oblast iach moderného života ra
pídne s túpa. Výhody magnetické ho zázna
mu zvuku uznávajú n ielen pracovníc i roz
hlasu, gn1mofónového priemyslu, t e leví
zie a filmu, ďalej umelc i, u či telia , novi
nári, lekári, le tc i, administrat!vni a ve
deck! pracovníc i, a le a j fcinoamatéri, k to 
r í si všima.iú zvukové udalosti pozo m e,i šie: 
č i už je to h u dba, spev vtákov, hukot 
lie t adie l, vlastné kroky a podobne. A prá
ve záslu hou fo notechniky môžeme si t r
va le "zachyti ť" zvuky svo,;ho okolia n a 
vlastnom magnetofóne. No veľa našich 
fonoamatérov stoj í pri výrobe zvuko vých 
snlmok často bezradne pred problémom, 
kde ziskať pot rebný zvuk do svojej na
hrávky. Preto s me pre n ich pr ipravili 
tematický seriál zvu kov, ktorý určite s 
radosťou uv!t a jú. Pri počúvanl toht o cyk
lu majú totiž možnosť nahrať si potrebné 
zvuky do svoj ej fonotéky. Naviac - se
r iálom zvukov chceme pomôcť aj rôznym 
školským, divadelným a bábkovým s úbo
rom, klubom mládeže, ktoré sa zaoberajú 
prácou so zvukom. Tých nieko ľko minút, 
programovaných každý mesiac v sloven
skom HALALI, zakončime malou sú ťažou. 
V nej si môžu precvičiť svoj u pamäť 

všetci poslucháči, pr avda za predpokladu, 
že nás budú pr avidelne sledovať. 

Z množstva zvukov, ktoré · eidštu.iu; 
s mf' t ie vybr ané us poriad al! do 8 tema
tických celkov , Vlastné súťaž prebehne 
v má ji 1970, kedy sa dozviete všetky s ú 
ťažné otázky. Poznamenávame však už 
teraz, že malej 7.vukove;j súťaže týžden~ 
nika HALA LT sa môže zúčastniť každý 
poslucháč - okre m profesionálnych roz
h lasových a televíznych pracovníkov. 

Súťaž sme rozdeli li na dve skupiny: · 
<\, kaLe9ória pre fonoamat éJ:Qv i ostat

ných pos lucháčov s ú lohou ur čiť 
zvuky, ktoré vyberieme z odvys ie.,. 
laných s\Jtažných celkov a vo for
me ot<ízok zarad!me do vys ie lania 
v záverečnej t•ub r ike koncom má ja 
1970, 

B. kategór ia pre t vorivých fonoamaté
rov; ich ú lohou zasa bude: zostaviť 
zo zvukov, k tortí s i počas celej sú
ťaže nahrávali z rozhlasového vysie
lania na svoje d omáce magnetofóny 
ucelenú zvukovú mon táž, d r amatický 
zvukový de j (scénku ap.). 

Uzúvierka súťaže v oboch kategóriách 
bude začiatkom júna 1970. Najlepšie zvu
kovo-dramatické nahrávky, vy hodnotené 
vybranou porotou, odmeníme v júni v.ec
ným i cenam i. Okre m toho víťaznú s ním
ku kategórie B postúpime do V. celoštát
nej súťaže o najlepšiu amatérsku zvukovú 
nah rávku roku 1970, ktorá ·sa tlskutočn! 
v košickom rozhlase. O súťaži vás bude 
me bližšie informovať a;l na stt·áľ)kach 
nášho časopisu. František Braniš 

• Niektoré novšie vý
skumy v h udob nej his tórii 
Bratislavy bol názov 
prednášky Dr. Zden ka No
váčka, k torú uskutočnil 17. 
okt0bra t. r. v rámci čin
nosti muzikologickej sekcie 
zss. e Dňa 31. októbra t . r . 
bude v J<o!'JCertnej s iení Cs. 
rozh lasu v Bratis lave kon
cer t bývalých žiakov Hu 
dobnej školy pre Slovensko 

školy. Vrcholom osláv 50 
ročného jubilea školy bude 
odhalenie pamätnej tabule 
zakl adateľovi školy Milošo
vi RUPI>eldtovi v deň vý
ľ{)Č i a slávnostného otvore
n ia Hudobne .i likely pr,e Slo
vensko - 6. novembra -
n a Diebrovom námestí. V 
s úvislosti s tým dostane 
škola nové meno - Ľudová 
škola umenia Miloša Rup
peldta. 

e Štát na filharmónia v 
Ostrave o rganizuje u ž štvr
tú sezónu . abonentné cykly 
komorných koncertov s vý
znamnými zahraničnými só
listami. Tohto L'oku to budú 
k lavirista Nau m Sluszny z 
Belgicka, 'duo Derry Deane 
[husle) ä Ro ger Dr lnkall 
(violoncello) z usA, violon
cellista Mar ion Dav ies z 
USA a k laviris ti Rosario 
Marciono (Taliansko) a 
I-Jans Kann z Rakúska. Spo 
lu s týmito klavlristami v y
stúp! v k lavlrnom a pi.esňo
vom r ecitale taliansky t e 
norista a člen Mett·opollt
n e j opery v New Yorku 
Gaetimo Bardini. 

(dnešnej Ľudovej š koly 
umenia Bratis lava-Staré 
mesto). V sieni Slovenske .l 
ťtlharmónie bude 4. novem
bra t. r. koncer t učiteľov 
a 8. novembra ( t amtiež ) 
koncert tera;l ších žiakov 

e Spevohra štátneho di
vadla v Brne pripravuje na 
31. októbra p remiéru Ka
lašovho-I<ožíkovho Kome 
d ianta so zaslúžilým u mel
com Oldr ichom Novým. 

z obsahu 20. čísla 
e Úvaha o nedostatku krinlw v e Bayreuthský festival 69 ·e l. Stad
t n H•lce J: píše o hudohn:;!j Amf'rike • Sedem strieborných v Tatra revue 
• Kľitiky, ľecenzie, glosy, zaujímay~síi z~ sveta P.OP m~sic a džezu 



pre potreby konzervatória prvé a druhé 
poschodie v býv. kláštore Notre Dame 
na Jesenského ulici. žiadosť bola za
mietnutá a sp~ráva o situácii školy, kto 
rú zaslali v decembri 1953 prezidentovi 
republiky, zostala bez odpovede. Ne
úspešné zostali aj ďalšie pokusy o zís
kanie budov na ulici Sienkiewiczovej, 
štúrovej, Kupeckého až napokon v šk. 
roku -1954/55 upozornilo riaditeľstvo š ko
ly Povereníctvo kultúry, že nemožno 
otvoriť prvý ročník pre nedostatok prie
storov. Bol to pre školu kritický rok. 
Vznikla dilema, či má byť v Redute 
Slovenská filharmónia, ktorá prevzala 
Redutu od Osvetovej besedy, alebo Kon
zervatórium. Po dlhých sporo.ch pride
li li Konzervatóriu budovu na Rybnom 
nám. č. 7. Pomaly sa t u začalo uči ť -
za hluku motorov, električiek, bez den
ného osvetlenia, nedostatočných hygie
nických zariadení a otrasov budovy. 

Keď priš lo roku 1958 k splynuti u 
Konzervatória s býv. Vyššou pedagogic
kou školou, zdedila sa budova na Kos 
tolnej ulici č. l. 

KTO NÁJDE DODA VATEr' A? 

Pred piatimi rokmi vypísalo Konzer
vatórium verejnú anonymnú súťaž na 
r.áklade pov-erenia rady ZsKNV na areál 
konzervatória v Bratislave. Prvú cenu 
získal súťažný návrh kolel{tív u autorov: 
Ing. arch. Dušan Kuzma, Ing. arch. An
ton Zlmmermann, Ing. arch. Lív ia Mó
ryová. Za stavebný priestot• bola urče
ná ;juhozápadná oblasť hradu, tzv. Vod
ný vrch a stavebné práce mali byť za
čaté v poslednom kvar táli roku 1969. 
Zdalo by sa, že všetko je v por iéllli<U ; 
boli peniaze, projektové podklady, no 
odrazu vyvstal nový problém - do Ll ä 
v a t e 1'. Novostavba Konzervatória by 
mala byť stavbou atypickou, reprezen~ 

tatívnou, vystihu3úcou s tav architektú
ry druhej polovice XX. storočia, ale pre 
dodávateľov je to stavba málo renta 
bilná a náročná. A tak sa doposia!' ne
našiel stavebný pollnlk, kto rý by vys ta • 
val dielo pre terajšiu i budúce generá
cie, cl.ielo, ktoré by nebolo z panelov, 
ale trošku zložitejšie, náročnejšie. 

NÁDEJ ZOMIERA POSLEDN1\ 

Model časti Podhradia v Bratislave, na ktor om sa nachádza novostavba Konzervatória ( vľa.vo vzadu ) od autorov doc. 
1ng. arch. Dušana Kuzmu a Ing. arch. Antona Cimmermanna. ll 

Centrálna budova školy na Ryb nom 
námest! stála v centre priestoru vý
stavby bratislavského most a. Hoci prí
pravné prác.e na výstavbu mosta po
kročili, málokoho zaujímalo, čo bude so 
školou. Konzervatóriu prikázali uvo l'n iť 

hudovu do 28. II. 1967. Neuvied lo sa 
však , kde- sa -má ·ŠI«> la vysťahovať: . z,~o
vu nastalo bombardovanie a papierová 
vojna, z ktorej sa napokon našlo rie
šenie : školu umiestnili do budovy na 
Konventnej 2/a, kde je riaditel'stvo a 
učebne pre individuálne vyučova n ie . Ve
denie školy je už dnes skeptické voči 

všetkým sľubom a hoci nádej "zomiera 
posledná", predsa si nikto nemyslí, že 
by novú budov11 postavili tak rýchlo. 
A tak sa robia plany na dočasné obsa
denie niektorej z brat islavských budov, 
kde by sa konečne mohlo Konzervató
rium usídliť . celé .• Jeden z plánov ·počí-

Skočím priamo do horúceho stredu: 
Hoci od oslobodenia uplynulo takmer 

štvrťstoročie a minulý rok sme slävili 
polstoročnicu republiky, za celú tu dlhú 
dobu nebola u nás (jedno či na Sloven
sku alebo v čechách) postavená jed imí 
úče,lová budova pre konzervatórium. 

Možno namietať, že Praha, Brno, Os-
' trava, ba už aj Žilina a Košice ma.iú 

slusné, niekedy dokonca reprezentačné 
priestoÍ·y pre l;o:onzer vatórium, i ked' 
účelové buďovy sú to nie. 
. Najsmutnejši-e, najtragickejšie - no 
v mnohých momentoch i najhumorne.i
šic - na tom je bra t is lavské Konze rva
tó.rium, škola so štyristo žiakmi a prá 
ve v tomto školskom roku s päťdesiat
ročnou tradíciou. 

Spomínala som humor, ale je asi čier
nym humorom, ak škola podobnej tra
cHcie, kvalít, domáceho i medzinárod
ného , ,.cvengu" je umiestnená na šies 
t ich miestach Bratislavy, ktoré si do
volím 'odcitovať: 

Na Konventnej ul. č. 2/a je umiest
·nené r iaditel'stvo a individuálne učeb-

' ue,• kolektívne triedy sú na Kostolnej 
ul. č . . l, ' v Redute sa konzervatoristi 
qelia o priestory spolu so Slovenskou 
fi lharmóniou (dychy, balet, orchestrál 
ka )', ktorá momentá lne potrebu je kaž
dý štvorcový meter ako soľ, čoho dô
k azom bola · napríklad aj naša nedávna 
r.eportäž o hroziacom rozpade Sloven
ského komorného orchestra, ktorý nemá . 
kde cvičiť,. ale napokon, nejde Jen o to
to teleso, veď SF. vytvára ďalšie nové 
súbory. Na· Veternej ulici je časť bale
tu, o1·gan vyučujú na Nálepkovej 14 a 
na telesnú výchovu chodia konzervato
risti do Školy umeleckého priemyslu. 

šesť miest , šesť budov, do ktorých 
chodia denne žiaci · jednej školy, to je 
- uznáte - kuriozita nielen slovenská, 
ale už aj európska. 

. -
1?0LSTOROCIE TRAMPO:r 

Ak si má čitateľ vytvoriť predstavu 
o snahách vedenia Konze rvat ór ia pr i 
získavani budov, treba sa pozrieť troš-

ku aj do histór ie tejto školy. Za 50 
uplynulých rokov boli is teže vážnejšie 
starosti, pretqže .:_ tiajmU na zu čia t ku 
- škola neŕaz. bal ancovaťa na pokraji 
zán iku pre fi nančné starosti · : Bývalý 
riadite l' školy Fri co Ka lenda napísal o 
týchto začiatkoch nasledujúce vety : 
,.Hudobná škola pre Slovensko· bo la ško
lou neurčitéi:Jo typu. Umiestnená bola 
v pr vom poschodí qomu č. 4 na Pri
boji, disp9110V.ala · jederiásHmi miestnos
fami, z k.torých jedna bola zariaden~ 
ako kancelária -riaditeľa, v deviati ch sa 
vyučovlllo a jédna miestnosť bola prázd-

. na. Žiacke večierky na ústave boli v 
tzv. ,.jedničke '', jednej to z priestran
nejších učebných siení;' ale pri väčšej 
návšteve obecenstva sa stalo veľmi čas
to, že časť obece'r\stva . musela odísť. 
keď už i vedl'ajšia kancelárska miest
nosť bola prepl nená hosťami." 

V roku 19:54 museÍ11 .vtedajšia Hud;ab
ná a dramaťická akadémia . opustiť 15 
rokov užívanú budóvu na Pr lboji 4 a 
presťahovala sa do nových · priest orov 
bývalého bratis lavského Jezuitského rá
du na Primaciálnom · námestí l (n a 
mleste terajšej · Novej ·radnice), na 
Františkánske nám. č. 2 a· do Dlhej yli
ce č. 27, kde škola získala koncertnú 
sieň s organom. · Aj v otázke výstavby 
novej budovy sa pokročilo ·ďalej. ú sta
vu bol pririeknutý pozemok a v sta
vebnom fonde sa objavilo 50 000 Kčs. 
V školskom roku · 1935/36 boli urobené 

. prvé kroky . na pošt~tnenie akadémie. 
Tragické udalosti rokov 1938/39 odsu
nuli akt poštátnenia ústavu až na 7. 
mája 1941, kedy bola dovtedajšia Aka
démia premenovaná na Štátne konzer
vatórium v Bratislave. O štyri roky ne
~kôr riaditeľ Kafenda poveril prof. 
E. Suchoňa, aby sa pri zakladani od-

barovej• umeleckej organizácie pokúsil 
nastoiJ( aj pot re bu priestorového t•ieše
nia školy. V štyridsiatomôsmom roku 
vypracovalo riad itel's tvo program pre 
výs tavbu účelovej budovy, ale v tej do
be - v s úv-islosti ~o vznikom VŠMU -
vznikol ·plan na vybudovanie akénost 

' hudobného paláca, v ktorom by boli 
umiestnené ohe školy. Samouejme, plán 
to bol nereálny, zi šlo a j z výstavby 
úče lovej budovy, a lak s a škola aspoň 
snažila zlskať ďalšie priestory. Nepo
kroči lo sa však ani o kt•ok ďalej . Skola 
doslova .,pendlovala" od správy ONV 
na KNV, potom na Povereníctvo škol
stva a ku ltúry, ďal ej na Poverenlctvo 
kult úry, znovu na ONV a ZsKNV. Sa
mozrejme, za tohto stavu sa problémy 
nikde poriadne neohriali a ani neriešili. 

Roku ·1952 žiadalo riaditel'stvo školy 
Zbor povereníkov o pridelenie budovy 
na Vajanského nábreží č. 6. Skoro o pol 
roka neskôr bola zaslaná žiadosť o pri
delenie budovy na Miletičovej ulici, ale 
dislokačná komisia pri Zbore povere
níkov pridelila budovu inému žiadate 
ľovi. Ako možno ~ít ať v správach školy, 
medz! pedagógmi a žiakmi sa udomác
ni l vtip, že Konzervatórium je akási 
.,sirota Podhradských". Stav bol veľmi 
zlý. Triedy konzervatória, ktoré boli v 
Redu ~e. s usedili s vtedajším Gr ill-ba
rom. Snáď nikde v republike neboli bar 
a škola v jednej budove vedľa seba. 

Počiatkom roku 1953 si podala škol a 
žiadosť na získanie bývalého Františ
kánskeho kláštora. Medzitým pride lili 

· Redutu do užívania Osvetovej besedy a 
konzervatoristi mali pries tory odovzdať 
tejto inštitúcii. Ale ONV neuviedol, kde 
sa má škola vysťahovať. V snahe za 
chrániť situáciu, požiadal ONV veliteľ
stvo MVB na Križkovej 5, aby uvoľnilo 

. ta s uvoľnením priestorov Stavebnej 
fakulty SVŠT na Tols tého ulici, kde by 
sa zmestilo I<onzP.rvatórium aj s jazy
kovou ' šl<olou. Pravda, to závisí od do
končenia novej budovy pre Stavebnú 
fakultu na Gottwaldovom námestí. 

Keďže časom by sa mal rozhlas pr~~ 
sťahovať do novej účelovej budovy, 
uvoľnili by sa priestor y aj na Zochovej 
ulici (budovy, ktorä bola pôvodne škol
ským objektom.) Dokonca by s a t am 
umiestn il aj žiacky domov. Stavebná fa
kulta, . resp. jej priestory by pripadali 
do úvahy ' v budúcom roku, rozhlas oko
lo roku 1973 a 'nová budova .Konzerva
tória údajne v roku 1975. Pos lednú 
event ualitu uvádzame s pochybnosťam i , 

pretože doposiaľ napriek snahe všet
kých zainteresovaných, napriek finanč
nej dotác ii, prekrásnemu objektu , ne
existuje v celej republike dodávate!', 
ktorý by túto budovu vystaval. 

Nuž, takto sme si za 50 rokov exis 
tencie našej republiky, za 50 rokov náš 
ho profesionálneho hudobného školstva 
nedokázali vystavať I<onzervatórium . .. 
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Rozhlasová hudba 
lecké zazivanie rozhlasovej hudby je možné; ale len 
má lo l'udi sa dokáže na jej počúvan i e sústrediť tak, 
aby sa umelecký zážitok v nich roz ihral naplno, po 
každej stránke. · 

.A Prof. J urovský: Jed na podmien ka umeleckého zážit 
ku z rozhlasovej hudby je všal< predsa len vo vý
hode: ňou j e čnstosť hudobných pod netov vysokej 
kvality a s tým spojená ich znalosť 11 v~ľkého počtu 
ľudí. Vďaka tomu množstvo f udi bežne pozná vr
c holné hudo bné diela, Ich h lavné charakteristiky, 
interpretov a Ich prednesové k vali t y. Stačí potom 
z rozhlasu vedome zachytiť čo le n úryvok zo zná
mej symfónie , sonáty, ka ntáty, át'ie, piesne a už 
sa v nás rozvíjaj ú charakterist iky estetického za
žívania v take j miere, že nás doslova bolí, keď nám 
ich rušia okolo nás sa (loh ybu j úci ľudia, ?. l~bo k eď 
sme nútení preru ši ť si Ich sami, napr. prácou, uče
ním, hovorom, čo zväčša prebieha spo lu s počúvaním 
rozhlasu. Mo:ŕ.no predpokladať, že 1>ráve ten to mo
ment má najväčšie zás luhy na to m, že moderný 
človek nie le n počuje veľa h ud by z rozhlasu, alP sa 
i s hud bou oboznamuje a tak s i vypracúva pripra 
venost v hociktorý okamžik na i'lu reagovať ume
lecký m zážitkom. 

Význam rozhlasu ako sociokultúrneho 
j avu spočíva v jedinečnom spájaní po
t encíálnej technicke,; " všadep r ítomnos
ti" so značnou menlivosťou apercepcie, 
prijímania kvalitat!vne rôznorodých 
kultúrnych hodnôt. Závislosť jednotli
vých hudobných žánrov, ich vlastností 
a funkci! os · ~· t ľujú nové poznatky socio 
lógie, kto rá nie je len púhou štat istikou, 
ako sa nie kedy .icdnotlivcí domnievajú , 
ale ces tou k pm:nanlu hudby ako ume
leckého výtvo n z jedinečne pôsobiaceho 
na city človeka. Ide tu o celý komplex 
sociopsj·cholog ických otázok, zamera
ných na extenzitu a intenzit u počúvania 
rozhlasu. Rozhlasová sociológia na priek 
určitým zv lášt nostiam svojho predmetu 
nezabúda, ba naopak - je to jej z;í
mer - , že konečným cieľom je zvy
šovať počúvanosť a účinnosť hudobného 
vysielania , že všetky tech n ické pro
striedky sociometrie, ktorá metodicky 
skúma t ento spoločenský vzťah (objekt 
- sub jekt), maj ú slúžiť funkčnému 
preh ibeniu vz ťuhov medzi rozhlasom a 
jeho posluchličmi. Preto je celkom pri 
rodzený aj záujem vied o to, ako sa 
hudobn é podne ty odr<Hajú v psychične 
človeka. ako človek h udbu počúva a čo 
preň h udba znamená. Nad týmito otáz
ka mi sa zamýšľame aj v dnešnom roz
hovore s u n iv. prof. Antono m .J u r o v 
s k ý m, do ktorom vied: Prof. A. Ju r ovslcý 

a 
B.: Ku všetkému pat r i eš te dodať, že pre u melecký 

tážitok z hudobného d iela je nevyh nut no u pod mienkou 
aj bezchybný, ba dokonalý formál ny prednes . 

• Prof. Jurovský: Formá lna dokona losť hudob ného 
prednesu. je skutočne veľmi závažnou požiadavkou. 
Práve dnes, keď sme si navykli na viac-menej per-

poslucháči l 
.A Pt·of. Jurovsk~í : Denná skúsenosť l výskumy ukazujú , 

že človek počúva rozhlas selek tívne, výberove. Na
priek tomu, že rozhlas p rá nepretržite ni~koľko ho
din denne, poslucháč si uved omuje, čo počúva . 
K niel<torým prvkom vysielania má blízko, zaujíma~ 
jú ho, preto leb už vopt•ed vyhľadáva a počúva 
s vyslovenou pozornost.ou. Pri iných jP. akoby l'a 
host a j nejší ; no -len čo sa v n ich objaví n iečo, čo sa 
l1o dotkne, už he to privedie k sústredP.nému po
čúvaniu. A napokon sa ul<azuje, že aj tzv. nezá
merné, neúmyselné počúvanie rozhlasu mii svoje 
účinky na človel<a. Jnäč povedané, ani tá povestná 
hudobná kulis a n ie je vždy rovnaká. Vyskytujú sa 
pasftže, preveden ia, k toré strhujú na seba pozornosť 
a k tor é uvedomele vnímame. 

B.: Kto "pozoruje" vlas tné vedomie, povšimne si ako 
bežný jav, že a,; sústredené vnímanie sa s tried a s prie
mernou hodnotou pozornosti. Je to akás i obrana psy
chična , akoby volanie nášho vedomia po osem (i viae) 
hodinovej , motoricky namáhavo,; práci "vypnúť" sús
tredené úsilie mozgu. 

nosti hudobný pollnPt v1azeme na Iné obsahové mo
menty. Tal(ými sú: ohľad na pre!lvedc nle spevu a 
skladby. napr s lávne t!' lesii a súbory , s lávna šan
sonierka . populárny spevák ľudových piP.sni atď . No 
a podobného d ru hu sú i príiP.7. il·ostné hu1lobné čís
la, napr. oslavné. rados tné. smútočné v rámci dra
matizácii. úrie a výita tky z opiPr , opPrie t , pt·ogra
mových hudieb a pod . Tu sa pos lucháč rozhlas u 
vždy upína na to. čo to hraj ú, načo a prPčo to 
hrajú , a ký to má zmyse l, čo o cl toho má č:J kať a 
pod. Počúvanie rol.hlasovej h udby tohto druh u je 
ve fmi bežné, aiP aj veľmi účinné. Hudba tu zachy
cuje poslucháča v urči tom duševnom rozpoložení 
alebo ho privádza doií, jej .zámer a myš lienka sa mu 
s tiiva;j ú blízl<yml a to ho pl'lvádza do pa t ričných n ií 
lad , ketly hutlbu pri jíma ako p rl jemný. povznášaj úci 
a povzb udzujtiCi zážit.ol<. 

fektné pred vádzanie h udobných diel (napr. v rozh la 
se, na gramafónových p latniach a magnetofónových 
záznamoch) bývajú sporadické sl<úsenos li s nekva 
li t nou hudbou až t rapné. A t ie neraz aj pri svojom 
zábav nom zámere dojem z hud by (a napokon i zá
bavu ) viac s l<azia ako pod poria . Preto ak k reali 
zácii hudby pt·irátame aj kvali tu, sú tu všetky pred
poklady na t o. aby človek z hudby skutočne .,ni ečo 
mal". 

B.: Ten to moment sa , ž iaľ, nega t ívne premieta na 
tých , kto r í by hudbu rad i pestovali ama térsky. Nilroč 
nosť na kval itu hudobného prednesu totiž mocne po
tláča chuť na vlastné pred nesy . Tý m sa os labuje mo
tiváci a p re ak tív ne muziclrovan ie a spievan ie u tých, 
ktorí to ne robia azda dokonal e, a le takýmto nezdra
vým maximalizmom sa vyraďu jú spomedzi aktívnych 
hudobníkov. 

Narastanlm voľného času rapidne p r ibúda po-

B.: Všeobecne ;Je známe. že najmä sústred ené počú 
va nie rozhlasove,; h udby p r ináša pos l uchiíčom es tetic
ký zážitok Čiže - inými slovami - kvalita tlv ne vn!
ma nie hudby napomáha max imálne možne j integrite 
cl nešného človeka. 

.A Prof. Jurovský: Všeobecne sa zi sťuj e, že spev, ak
t ívne hranie na hudobných nástrojoch :le dn r's na 
ústupe. Nie lenže vyš li z mód y .,domáce l<once t·ty", 
voľakedy aspoň v tzv. lepš ích rodinách také bež
né, ale zriedkavé je i to, nby s i domáca pani sadl a 
ku klavíru, aby domúci JHÍn vzal do ruky h usle 
( hoci o baja s tt·á vlli v hudobnej školP c~lý t·ad ro
kov ) 'a aby sl zaht'ali len pľf! seba, J~n prP svoje · 
potešei1ie. !<'e(ľ odr<ita mc pnme rne veľké percento 
deti, ktoré ,.mus ia doma cvičiť" - hudobné vzde
lávanie. s.a u nás na šťastie .vždy cení veľmi vy
soko - je a,l medzi mládei.ou málo tých, čo by si 
sami zahrali na nejakom h udobnom nástroji. Situá
ciu ako - tak zachraiiujú iba hudobné krúžky a l<a
pely, k toré ešte vžd y nevyšli celkom z módy , al<o 
a j u terajšej mlád eže obľúbP.ná g itarová, beatová a 
džezová hudba . No i nap r iek tomu l'ahš ie - i pre 
druhých znes ite l'nejš ie - je dnes nosiť so sebo u 
t ranzisto r alebo magnetol'ón, alw s ám sa namáhať 
pri reprod ukovaní nedokonalej hudby a nekvalit ného 
spevu. Tu by sa, pravda, ešte žiad alo povedať čo-to 
o psychológii a socio lóg ii masových lwmunikačných 
p rost riedkov, h lavne rozh las u, televízie a fi lmu. 
O tom však azda pr i inej príležitos ti. _ _ 

kúšenie podľahnúť je dnostran né mu "pôžitku" z tzv. 
m asových, vysoko relaxani; ných žánrov, ktoré bez ča 
sového o bmedzenia rozh las ponúka. Taká to .Te totiz 
reali ta pre technizovanej spoločnosti. Napokon psychič
no dnešného človeka často an i nie ,ic. schopné ume lec
ky náročnejších zážitkov. 

~ Prof. Jurovský: O umelecky náročnejšie zážitky ide 
p ri tzv. tematickom počúvaní r ozh lasovej hudby. 
Dostávame ho vtedy, keď sa h udobné podnety -
spevy, tanečné piesne, s kladby, alebo as po1i výrazné 
časti z nich - s távajú súčasťou nej akého zložitej
šieho, pre poslucháča charakteristického, zažívania. 
Už l<eď ide o taký tematický zámer , ako ,.Do d obrej 
nálad y", ,.Na dobré r áno" - dostáva sa piesiía m 
a skladbám v ňom š peciálneho postav~nia a tým 
aj adresnejšieho zakotvenia v pos lucháčovi. I<ed' sa 
temat ika ešte viac špecializuje, hudobný podne t sa 
stáva postupne pt·ehlbenejš im, i keď hádam stráca 
čo do počtu poslucháčov. Približne toho is t ého efek
t u sa dosahu je, keď namiesto obs ahovej zamera-

Á Proľ. J u rovský: To je pravda . Aby všal< k tomu 
moh lo dôjsť . musí sa človek na počúvanie hudby 
s ti sf l'l"diť, musi je ,l dovoli ť pôsobiť na seba v takom 
stupni, a by s a v ílom mohli ai<Livizovat: všetky zlož
ky estetického zážitku. Teda musí s i urobiť i z po• 
čúvanla rozhlasovej hudby osobit ný psychický úkon 
asi v tal<ej podobe, ako to robíme pri návšteve 
ko ncer t u , o pery, estrády a pod . Vari najľahšie sa 
toho dosahuje p r i p renášaných koncertoch, pri k to
rých pos l ucháč. prežíva zaznievajúcu hudbu v (llnej 
aktuál nosti a ľahko sa vžíva do ilúzie jej aktulíl 
nosti i vtedy, keď je len [ingovaná. Pra vda, len 
zri edkavo sa dostávame do s ituácii, v ktorých b y 
sme počúvanie rozhlas u povýš ili na hlavnú alebo 
jetlin ú <l uše~· nú či n n osť K umeleckému zažívan lu 
rozhlasovej hudby sa d os t ávame skôr náhodo u, na 
l<t'IHke časové úseky a p ri !)ôs'o bení stlílych ruš ivých 
momentov okolo nás i v nás. 

B.: Už z charakteris tiky rozhlasu vyplýva, že ume- Zhová ra l sa: FRANTJSEK BHANIS 
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Anna Kajabová-Peňašková ako Adalgisa a 
Elena Kittnarová v úlohe Normy v rovno 
mennej Belliniho opere. Snímka: J . Vavro • 

.E&B!E&&BMJ&sa asss&uL" .. , 

Pocet operných produkcii v Bratisla
ve sa zúžil na päť-šesť preds tave ní v 
priebehu mesiaca. Nečudo - budova 
opery a bale t u j e v rekonstrukcii a 
oba súbory sú na scéne DPOH ví ta nými 
hosťam i iba z titu lu pr ís lušnos t i pod 
jedn u strechu. Ak k tomu p ri rá tame 
týždenný ziíjazd do Kyjeva, holo oper
ných p reds taven l v SND od začiatku 
sezóny len asi pol druha desiatky, maž· 
no menej. Zato a,j v nich sa ukáza lo, 
že bratislavská opera nie j e so sólis
tami na t om t ak katastrofálne, akoby 
sa dulo predpok ladať pri sústavnom od
chode opôr do zahraničného angažm~n 
a rysujúcom sa generačnom prob!éme. 
Pravda , už to nie ,je súbor s kvartetom 
vynikajúcich tenoris tov a s poltuctom 
schopných só lis tov v ostatnýc h odbo
rocli ako v polovici šesťdesiatych ro
kov. Zostali však šp ičky, ktoré sú pri 
zúžene ,; prevádzke schop né držat úroveň 
predstavení aspoň v spevácke,; zložke 
nad p r iemet·om. V Trubadúrovi (7. 9.) 
excelova l J . Zahradnlček (Man r i co), vo 
výraze, ako vždy, dosť neutrálny, zato 
h las ove hravo zdoláva júc! všetky úska
lia neľahkého partu a s b r ilantný mi 
výškami, ktoré majú ten najvyšš i sveto
vý cveng. J . Sedlárová v úlohe Azuceny 
ťažko dnes nájde u nás konkut·e nciu. 
l\>1. česányiová, ktorá sa po dlhšej pre
s.túvke na scéne objav ila v kos týme 
Leonóry, potešil o svoj ich priaznivcov 
st!lle obdivuhodnou vitalitou, h lasovou 
pri ebojnosťou a výrazov,ým bohatstvom 
h lasu. V predstavení Pucciniho aktoviek 
( 14. 9.) držal pr im J. Martvo•i v úlohe 
Sch lcchiho . Prirátajme k menovaným 
Hanákovú, Hazuchovú, Smyčkovli , Mart
voňovú, Klt tnárovú, Malachovského .• 
Pap pa a azda už aj jedného-dvoch z 

na .]mladšej generácie - a máme brati
s lavskú spevácku e li t u pokope. V tlneš
ných pomeroch súboru tq na prevádzku 
s íce stačí, väčšie p roblémy sa vys kyt
nú pri obsadzovant novonaštudovaných 
diel. Najmil p r i veľkých par t iách, lebo 
na t ie malé j e v SND só listov skoro 
nadpočetne. V Plášti sa predstavil sta· 
ronový člen J . Hrubant v úlohe Miché · 
Jeho, v Pt·edanej neveste (18. 9 .) novo
angažovaný František Livora v úlohe 
J ani ka. Aj keď š lo o rých le naštudova
nie roll, nemožno s a vzdať menších vý 
h rad . Hrubantov hlboký baryton po
trebu,je pr i všet kej kráse farby a ob
Jemnosti materiálu väčši u špičku, Livo
ra mus! dozrieť najmä vo výraze a 
zj emniť kultúru niektorých tónov. Hoci 
ni e je zvykom a najmä populárne pri 
rovnávať, dáva m Livorovi prednosť p red 
brnenským lyrickým t enor istom V. 
[{re,lčlkom (Alfréd v Tra via t e, 3. 9. ) . 
ktorému nevýrazná farba a menší ma
teriál brán ia s úspechom vytvárať úlohy 
mimo dosť úzky ol< t•uh jemu predurčo· 
ných mozartovských h rd inov. Re pertoá r 
naš ich d ivad iel je v súčasnos ti tak ši 
roký a nevyhranený, že h lasová špecia
lizácia je skôr obmedzenlm a luxusom. 
než vitanou kur iozitou. 

Brne nská opera ,je - podobne ako 
SN D - t iež v podstate divad lom špi 
čie k. Okrem J ankll, Kareninove,;, Pľiby· 

la, Tučka ( spieval v Bt·atislave v spo
mínanom Trubadúrovi fJrófa Lunu), No
váka, Klána je t u dosť priemeru i pod
prie meru. Potvľdiio to pr eds taveni P 
CAV + PAG, v k tol'om hosťujúci J . Za· 
hradníček o dve triedy prevyšoval do
mácich sOi istov. Pokrok oproti premiére 
ukázala v úlohe Santuzzy mladá Brati
slavčanka . M. Blahuš iaková, zato niek-

dajšia t e norová nádej J. Olejníček mal 
Tu ri dda .,p lné zuby". Brnenská opera s i 
však vo svojom meste vybudo vala takú. 
pozíc iu [jej s tále preplnené hľadisko 
os t ro ko ntrastu je s niekoľkými desiat 
kami návštevníkov v slovens kých o per
ných d ivadlách) a má také prezieravé 
~ pružné vede nie, že jej nerob! p rob
lémy t•ozš irovať svoje rady o scho rn.ý ch 
só lis to v z iných divad iel. Od nove j se
zóny pos il nili súbor opor y koš icke j ope
ry, sopranist ka G. Abrahámová a me 
zosopranistka n. SUI·yová. Zato v Ko
š iciach sú na to m zle . Majú slce pre 
kva pujOco - aspoň kvantita t ivzw -
s lušne obsadený tenorový odbor, <Il e 
nap t·. v oblast i mladodramatického a 
dramatického sopránu a mezosoprá nu 
sa stenč i l výber na jedinú schopnú só
liStku. i\ j pr i málo utešených výsled 
koch našej s peváckej pedagogiky v po
s ledných rokoch si mysllm. že viacer! 
z nedá vnych absolven tov Vš MU a bra
t islavského konzervatória by sa v Ko
š iciach s lušne up la tnili. Zre j me sa z 
Bt·a t is lavy nikomu nechce, p r ičom sa 
zabúda, že v Košiciach vyrástli t aké 
pojmy s lovens ke j opery ako A. Polá
ková, f. .Takuhek a G. Zelenay. V Ko
š iciach s om videl preds t ave nie Pucci
n iho Dievčaťa zo Z!ipadu (15. 9. ) . Hoci 
niekoľkomesačné prestítvka spôsobila 
totá lnu improv izác iu na j avis ku (te j 
tam bolo veľa i pri pre miére) a neisto
t u ensemblov, hlavn! predstaviteli a mu ž
s kých pos tdv (J. Regec, M. Hájek) 
spieva li svoje par ty na úro vni so lídnych 
,J remiérových výkonov a E. Šmáliková 
t Minnie ) d emo nš trova la. že s polu s ba
s istom L. Neshybom je dnes extratrie
dou koš ického súbor u. 

J aros lav Blaho 
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Búrlivý 
potlesk 

na úvod 

Dramaturg ia prvej dvojice 
abonentnýcli koncer tov SF 
op ierala sa o čiastočné reprí
zovanie prog ramu, s ktorým 
vystúpilo teleso v Prahe v 
r ámci Dní slovenského kon
certného umenia - s tým roz
d ielom, že namies to Stravin
ské ho odznel Beethoven, a že 
Dvo rákovu VIII. symfóniu di 
rigova l dr. Ľudovít Rajter. 

Orchester sa vypol k čo na j
presvedčivejš i emu a najucele 
ne jšiemu výkonu, ktorý v 
mnohom predči l i pražské vy
slúpenie (zrej me odpad la z 
l!réičov už zájazdová únava). 
Učinkovanie dvoch dirigent
ských ind ividuallt ved ľa seba 
v rámci jedného koncertu nás 
núti hľadať v ich výkonoch 
spo ločného menovateľa i vy
jadriť to, v. ,čom sa ich poda
nie od lišovalo. 

Na jzaujímavejš ie na progra
mc však bo lo rozdelenie skla
dieb, ktoré jednotliví dirigent i 
interpretovali. Sloválcovmu p l
no·krvnému naturelu . by bol 
azda na p rvý pohľad skôr zod
povedal Dvorák, ako Beethove
nova V. symfónia. Napriek to - . 
mu plne presvedčil, že i jeho 
chápanie Beethovenovho štýlu 
(vcl'mi úspešne dokázal sa vy 
hnúť patetickému monume nt a
lizovaniu a zaťažovaniu dra
maticky vyhrotenejších úse
kov) je v sú lade s štýlovými 
kr itériami, i keď' jeho naturel 
j e na mlie vzdialený sk lonom 
k akademickej šedi a vo vý
bert'! orchest rálnych farieb 
prevláda li farby sýtejšie a 
h utnejšie. 

úvodná Kardošova Hrdinská 
balada v Slovákovom podaní 
poskytla skupine sláčikov je
dmečnú príležitosť demonštro 
v<lť neobyea jne rozsiahlu vý
razovú s tupnicu, sý tosť, šťav 
natosť a ohybnosť ka ntilény, 
intonačnú pohotovosť, lesk a 
zreteľnosť tak v jemnej ších 
ako i v dramatických úsekoch. 
Dirigen tovi sa podarilo prí 
k ladne spojiť umelecké roz
vrhnutie koncepcie s bezpro
Šlrednosťou, . sputnať . dynamí'z
mus svojho naturelu s prí
k l.adným rešpektovaním požia
daviek partitúry. 

Rajterova koncepcia Dvoi'á
kovej VIII. symfónie vychá
dz uJ.a z jeho sklonu k vyvá
ženosti, k disciplíne, k ne
vtieravému pulzovaniu rytmic
kého toku , ktorý i pri drama
ticky exponovane jš ích úsekoch 
stmeľuje š iroké plochy v zro
zumiteľný, priehľadný tok 
hudby. Symfónia sa stala diri
gentovi s kvelou platformou k 
demonštrovaniu príznačného 
zmyslu p re eleganciu (valčí
ková časť), pre mužnú vyvá
ženú lyriku i bezprostredný 
opt imistický prejav. Po oba dni 
vypredaná koncertná sieň SF 
burácala nadšeným potleskom 
obecenstva, ktoré právom po
zdr.avovalo dvadsaťročnú jubi
lantku na jednom zo svo jich 
najvydarenejších koncertov. 

I koncerty 9. a 10. októbra, 
na ktorých sme privítali 
dv och tali anskych hosťujúc ich 
umelcov - mladého dirigenta 
Alda Ceccatu a klaviristu Mi
chele Campenellu, sledovali v 
dramaturgickej línii cieľ získa ť 
čo najvyššiu návštevnosť. 

Výkon obidvoch umelcov nie
so l pečať južného vitälneho 
t emperamentu. Orchester (s 
výnimkou Liszta) sa mohol bez 
väčšej námahy sústreďovať na 
p lné rešpektovanie d irigento
vej koncepcie, pretože pro
gram pozostával väčšinou zo 
skladieb jeho kmeňového re
perloáru. 

V úvodn ých Metamorfózach 
od národného umelca E. Su
choiía Ceccat o pr inieso l nie
kloré novšie pohľady na parti
túru v zvýraznení melódií nie
ktorých ved ľajších hlasov. l 
napriek n iektorým rýchlejšie 
forsírovaným t e mpám, nieslo 
po<lanie Suchoňa pečať ume
lecke:j osobnosti s výrazným 
umeleckým nábojom, a prá
ve preto plne presvedčilo a 
slrhlo. 

Lisztov Tanec mŕtvych pre 
k lavír a orchester je .veľkou 
kyklopovskou stavbou z hru
bých, neotesaných balvanov. 
Svojimi technickými nárokmi 
i fyzickou záťažou nie :ie v 
repertoári toľkých pian istov 
ako dva k lavírne koncerty veľ-

kého romantika . I na pód iu SF 
sme ho počuli zatiaľ iba raz. 
v osobe campanellu zlučuje.sa 
fyzická vytrvalosť s vel1<ými 
technickými dispozíciami, 
skvelým rytmickým citom i s 
oslňujúcou istotou skokov. Pri 
striedaní lyrických a virtuóz
nych úsekov zaujal talians ky 
k lavirist a p redovšetkým ako 
brilantný virtuóz výrazne tem
peramentného pre javu. , J eho 
zvučný t ón mal neraz farbu 
orchestrálneho tut t l a p lne do
minoval i nad pomern~ hut 
ným sprievodom. 
Hneď po skončení Lisztovho 

diela zt}as lo svetlo a _porucha 
trvala počas celého prídavku 
paraf rázy na · valčík z Goun
dovho Fausta. Hra pri svetle 
sviečky akoby poslucháčov vo
viedla na koncert klavírnych 
virtuózov spred sto rokov. 

Čajkovského IV. symfónia 
f mol op. 36 neznamenala -
i napriek tomu, že ju Ceccato 
reprodukoval spamäti - vyvr
cholenie programu, ale naopak. 
Hoci ·sa dirigent s nažil dielo 
vybudovať na protikladnom 
protipostavení lyrického kľu
du voči vzrušenému dramatiz
mu, nepodarilo sa mu vyh nú1' 
určitej , stereotypnosti, ne vý 
raznosti kľudnejších partií, k 
čomu výdatne napomáhala pri 
pomalá voľba temp. l orches
ter napr. v druhej časti pri 
ozdobovaní vedúcej melódie 
pasážami drevených dychových 
néistro jov stratil veľa zo svo
jej precíznosti, zreteľnost i a 
plastiky, ktorá charakterizova
la jeho výkon najmä u Su
choňa. Vlado Cižik 

Gala-číslom 
bol Brahms 

Berlínsky rozhlasový orches
tet· prilákal na svoje vystú
penie 8. X, do bratislavskej 
Heduty · potešiteľne veľké-
množstvo poslucháčov čo 
možno o. i. pripísať zvučnému 
menu jeho dirigenta Rolfa 
Kleinerta (doteraz vari najlep
šiemu interpretovi Bruckner ll 
na bratislavskom koncertnom 
pódiu). Samotný prog,ratr~ ~r.r .. 

· línčanôv nebol nijako oiÍlavný 
a l~ · p~ä~e ' j~ho 'zostava' bo ia .. 
ďalšou ,;pr.íťažlivou silou" pr!' 
bratislavské publikum. Po 
úvodnej skladbe - Ronde pre 
veľký orchester Huga Frincke
ho - zazneli dve známe diela: 
Beethovenov IV. k lavírny kon
cert G dur op. 58 a Brahmso
va I. symfónia c mol op. 68. 

Frlnckeho intt·ä<lová sklad-
ba zrejme napísaná ako 
vstupné číslo koncertov 
prezrádza dôVerné poznanie 
Hindemitha: je to typicky neo
klas ická polyfónia v jeho du
chu, svieža a nenáročná hud
ba (len jej záver sa svojím 
charakterom vymyká z nála
dy celku) . 

Sólistom Beethovenovho naj
lepšieho koncertu bol mladý 
Peter Rose!, veľmi talentovaný 
hudobník. Jeho úderová stup
nica je veľmi široká, zvlášť v 
pianových úsekoch" hrá veľmi 
kultivovane, technicky je vý · 
borne pripravený. Výhrad.' 
však vzbudzuje príliš subjel<· 
tivistic])ý prístup - mnoiH 
úseky ( zvlášť druhú časť) chá 
pal priveľmi e legicky, zbytoč · 

ne mnoho používal druhý pe· 
dál a chvíľami i nepripustn• 
spomaľoval. Afodstickým pri 
t·ovnaním by sa dalo povedal 
že chápal Beethovena nera7 
ako Schumanna, ba i Chopina 
Domnievam sa však, že otáz· 
ka správneho slohového chá 
pania je pre Riisela záležitos· 
ťou pomerne krátkodobou. 
Gala-číslom koncertu bola 

Bt·ahms ova l. s ymfónia, v kto
rej Kleinert mohol demonštro
vať svoj zmysel pre dramatič· 

nosť i meditatívnosť - v pev
nom zväzku s premyslene vy· 
budovanou architektonickou 
formou. Dovolím s l však vy
sloviť mienku, že s bratislav
skými orchestrami by bol do
siahol väčši účinok - berlín
ske teleso je v sláčikoch dosť 

suché a v dychoch zas málo 
farebné. Pravda, je precízne -
to sa ukázalo zvlášť v uni
kátne gradovanej poslednej 
časti Brahmsa. 

IGOR .VAJDA 

Z mimopražských operných scén 

Operná žatva I. 
Hoci nová sezóna . už zač a la . 

nezaškod í sa pozrieť na in
scenácie, ktoré prechádzajú z 
minulých sezón do nového di
vade lné ho rolw na mimopraž
ských scénach. 

V Plzn i bola uvedená Bize
tova Carmen a Pucciniho Ma 
non Lescaut, teda tituly, u 
k torých sa dá počítať so širo
kým návštevn íckym ohlasom. 
Ak sl uvedomíme, že týmto 
dvom autorom predchádz ali v 
plzenskej opere Bohuslav 
Mar tinu, VitezsJav Novák a J í
ri Pauer spol u s Mozartovým 
večerom a obnovenou Preda
nou nevestou , ľahko pochopi
me vyššle spomínané repertoá
rové čís la , a j keď sa zdá, že 
pre ne nemli plzenský súbor v 
súčasnej dobe najvhodnejš ie 
typy. Tak sa ukázali ťažkosti 
s obsadenlm ti tulnej úlohy v 
Carmen. Predstavenie, ktoré 
som videl, vlast ne "zachraňo
vala" Marie Štréblová z Os t! 
n. L. Podala pohotový a ruti
novaný výkon, ktorý bol však 
vo výraze viac strojený ako 
podaný a prežívaný s vášnivou 
opravdivosťou . Spočiatku som 
síce cfti l s nahu aspoň pohybo
vo . vyjad r iť vnú tornú dynami
ku postavy. avšak neskôr pre
vládla t endencia ústiaca v 
ste reo tyf,Jnos ť . Zato Radmil 
Kvirenc, k torý je pre naš u 
oredstavu Dona Joseho až pri 
veľmi chlapčensky subtílny a 
ani farbou hlasu nezodpovedá 
nature lu postavy, dokázal pre
wedčiť pravdivými tónmi vo 
výraze. Podobne h lasový ma
teriál Viléma Mís ka nezodpo
vedá plne (Obus t nému prejavu 
Escamílla, n11p r iek tom u však 
- zvlášť v treťom dejstve -
sklbil vyrovnaný spevácky vý
ko n s pôsobivo g radäciou v 
hereckom prejave . t akže pos
ta va sevillského zápasníka ~ 
býkmi nakon iec vyznela vie
rohod ne. Libuše Blá hová za· 
spievala par t Micaely spoľah · 
l ivo. V zbore boli zbytočné vý· 
kyvy a t iP7. š tvoriC·á det! mô· 
že ťažko nahradiť predpol<Ja .. 

' 1Hný r'lt> t ský zhor nR 7.n(-iatku 
, . 'l Or"t~y fl iriqpntovi .Jii'ímu f<ou

tovi vyhovujú zrejmP viacP.l 
lyr ické miesta, , ktoré ··vypra- '·' 
cova l so skutočnou citlivos
ťou, i keď ani vcelku nestráca 
jeho naštudova nie napätie a 
oresvP.dču jp o s1ístredenom 
ús ilí 7.a výrazným členenlm 
rôznych dynamických polôh 
opery. Pohostinská réžia rl ju 
Hylasa sa koncepčne hlási ve 
dome k pražskej inscenáci i 
Kaš!Ikovej, ktorá doposiar 
vzrušuje svo,jou nezvyklou po
dobou divá~ov. Hylasova' réžia 
nie je však t ak eroticky vy
zývavá, v ar anžmán je ešte 
.civilnejšia - bez toho, že by 
potlačovala prirodzenú drama
tičnosť látky. Škoda, že vý 
bor nú scénu Vladimíra Hellera 
museli doplňať nevydarené 

kostýmy (cigánky v !ll. dej 
stve vyzerali skôr ako štu
dentky na ško lskom výlete!}. 

"'** 
Aj Pucciniho Manon Lescauf 

naštudoval Jii'í Kou t. V po
rovnaní s Carmen, kde sa ešte 
nevyvaroval urči tý ch výkyvov, 
bola jeho Manon poznačená 
istotou a vyrovnanosť()u. Vycí
t il špeci fický št ýl opery, v 
k torej sa Puccini prvý raz 
ukázal ako zre lý majster spo
ju júc! dôslednú, no s neoby 
čajnou ľahkos ťou prúdlacu me
lodickú invenciu s dramaticky 
pregnantným slohom, kde sa 
silné ľudské city; vášeň a zú
fa lstvo spájajú s erotickým 
šarmom f rancúzskeho rokoka 
- videného však očami · plno
krvného Taliana. Plzenská in
scenácia Manon presvedčila o 
hodnotách tejto ranej opery 
s lávneho veristu, opery, ktorá 
je u nás neprávom zatienená 
jeho neskorš ím! populárnymi 
titulmi. Aj t áto ins cenácia bo
la režírovaná ·hosťom - Nor
bertom Snítilom, ktorý pred 
rokmi úspešne režíroval v ús
teckej opere dielo s rovnakým 
námetom od Julesa Massene
ta . V Pucciniho opere vyšli 
Snítilovi najlepšie lyrické scé
ny, ktorým ·vt iskol krehkú bez
prostred nosť a kde sa. mu po
dar ilo vytvoriť atmosféru ne
zachytiteľného vírenia zmys
lového vzrušenia . Škod.a, že 
zborové scény sa stali iba vý
plnkami a zvlášť dramatická 
scéna v prístave vyzne la plo
cho a s teatrálnou konvenč 
nosťou. Prekvapení m bol pre
dovšetkým výkon Alfréda 
1-lampla, ktorý má pre postavu 
Des Grieuxa skutočne lahodný 
hlas, aj keď mu ešte občas 
vysoká poloha rob! určité 
techn ické ťažkosti. Vcelku id(> 
o skutočne muzikálny v,ýkon 
Libuše Bláhovä je pôsobivou 
Manon, hoci jej krehký soprán 
je skôr určený pre lyrické 
mies ta než pre dramaticky vy
päté scény, ktoré vyžadujíJ 
:>bjemnejš í hlasový materiál 
Pre postavu Lescau ta našie l 
Karel _ ((i'l!,t.nená k- charakter:is: 
t ick_ý výraz - rovnako ako Ja
roslav f<á'ntor pre postavu po - . 
ži vačného Geront a de Ravolr 
Skvelú he reckú etudu vytvorili 
v postavách madrigalistov LI
buše Neubarthová, Anna Sto
dolová, Miloslava šeflová a 
Vera Vlčková. 

*** 
V repertoári Juhočeského di

vadla v Ceských Budejoviciach 
ma z aujala predovšetkým in
scenácia Dvoľákovho J'akobí· 
na a t o pre usilovnú snahu 
oprostiť dielo od bežnej šab
lóny a ukáza1' ho v novom 
svetle. Režis ér Jaroslav Ryša
vý a d irigent Karel Nosek sa 
zame rali hlavne na dramatickú 
s t ránku opery, ktorá býva tal< 

často zakrytá úsmevnou äf"' 
rnosférou rokokového obrázku. 
Do popr edia ich záujmu sa tak 
dosta l boj Julie a Bohuša za 
právo a sp ravodl ivosť. Režisér 
upustil v zhode s výtvarníkom 
Oldrichom Smutným od roz
d robujúcich detailov a vol il 
Mtznakovú scénu, k torá už sa
ma navod ila monument álne vy
znen ie. Ku kladom inscená <"ie 
treba počítať a j snahu režiséra 
o dôsled ne vypracovanú k res
bu postáv i dod ržovanie štý
lových proporcií diela vo vy
Válenom pomere. Aj Noskova 
hudobná interpret ácia zámer
ne potrebuje drama tický ak
cen t a celkovo pr ispieva k 
dobrému vyzneniu opery. Spe
váckym majstrovstvom· a vnú
torne strhujúcim prejavom za
u jala Stanislava Součková ako 
J úlia; s vrodenou s pontánnos 
ťou vytvor i·! Miroslav Smyčka 
úlohu Bohuša. Nové charakte
t• izačné polohy sa podarilo 
nájsť v postave purkrabiho 
Jaroslavovi Honzíkovi a v mi 
leneckej dvojic i sa dobre 
uplatn ili Josef Haj na ( Jifí ) a 
Eva Valentová (Terinka ) . 

Tiež ďalšia českobudejovická 
inscenácia -!.. Verd iho Maškar 
ný bál - bola zve rená šéfovi 
opery Karlovi Noskovi. Spoľah
livo vystihol dramat ické pr o 
porcie diela, no napriek tomu 
znižovala napätie prílišná frek
vencia pauz a tfež neboli vždy 
uvážene volené tempové pre
chody. Režisérka Inge .~van 
dová-Koutecká nadviaza la na 
skťísenosti zo s voj ich predchá 
dzajúc ich verdiovských insce 
nácií, z ktorých spomínam 
zvlášť úspešné naštudovanie 
Aidy. Pôsobive vyst ihla ro
man t ický koloryt opery, no 
celkom zbytočne sa pokúsi la 
o prenesenie deja späť do 
Švédska pod ľa pôv9d ne j kon
cepcie. Premys lené , aranžmá 
režisérky korešponduje ~ vý
pravou Vlastimila Kouteck.ého. 
Snáď by bolo 'ešte možno viac 
pracovať na indlviduá l! ,om 
prekreslení jednotlivých pos
táv, u ktorých sa niekedy pre 
javila tendencia zostávať a 
vyžívať sa na ornamentá lne 
efektných gestách. Stanis lava 
Součková spievala Amé liu ve r
ml kul tivovane - i keď vo
lila subtllnejšie zvukové pro
striedky než býva pr i inter
pretácii tejto postavy zvyko m. 
Neporušila tým vša k dynamic -

:" ké ' propotcie partu . ·NHopak, 
znovu presvedčila o neohyčaj 
nom cite pre verdiovský prprl 
nes i o obd ivuhodnej tech 
nickej istote. ktorli je pre ňu 
samozrejmosťou. Výbornii bo
la Nadežda Honzíkovä v úlo
he pážaťa Oskara . Miroslav 
Smyčka zaujal "objep10m" 
svojho tónu i strhujúcim vý
t·azom v postave Ameliinho 
muža a tiež Josef Hajna bol 
zaujímavý v úlohe vladára 
zvláš ť suveren itou vo vysokej 
po lohe i sympatickou farbou 
hlasu - napriek tomu, že bude 
treba jeho . spevácky pa t•t dy
namicJ<s prepracovať. Trochu 
matne vyzne la veštkyňa Ulrika 
v podaní Jindry Karezovej. 

lludolf Roučel< 
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SlouenBlcá filharmó1zia I>!Jstúpila pod talet o vkou Lad islava Slováka na fest ivale Musica uoca 
u~, o ktorom píšeme u článku Miloša Stedroria. Snímka: s. ševčík 


