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· Okolie budov/opery a baletu · Sloven~ké
ho 'národné ho divadla je dnes zapratané 
stavebným materiálom a rôznym haŕabur- , 
dím, bez ktorého sa žiadne stavenisko ne
zaobide. Zvedavci sa snažia cez špáry plo
ta, ktorý obohnal budovu, · zazrieť, · al<o po
k'račujú práce na rekonštrukcii Mekky slo
venskéj divadelnej kultúry. · 

Hekonštrukcia - to bola jedin ä · spása, 
ktorá mohla · prispôSobiť · bUdovu ',.S!\10 ·mo
derným požiadavkám doby. Póčas posied
nýcb S'e_ió.n .. sa .tu' hra'! o . ozaj fi) a ·s " n.a'j- ' 
väčŠirŕľ výp'äfŕm. ens'emb'lu •i':'pei.:só'i1l-ílu.''B'u
dova divadla pochá'dzá' z roku 1'1.88'6 1 a pô~ 
vodne sa vôbec net•átalo s tym, že ' by 'sa 
mala stať- stánkom stáľeho divadla. Po de
siatkach rokov .pleseň·· začala rozožierať 
steny, elektt·ická inštalácia sa rozpadávala, 
·nevyhovovalo . kú~enie, šatne ·-:-... jednoducho 
rel<o'nštt:ubvať . divaälo. boio 'už 'ozdj i načase·. 

··Hl avným investo.ttom je· : .8\·a:wiiävský · 
'sta\.:eb!ľý'· podnik, tkťorý'• ci6 "ťek<;inštrukčn~ch 
p.rác zajpteresoval Vyše·· t):idsať · dodávaťe- . · 
i·b~: · N.ä:iťá:#la·;,ú loh'a) tú 1 čak:ala· · kori\árňan
ský .z~yod~~ýdrostavl!,''ktorý. n:(u13.el ·najprv 
zabe~p~~w Sf~ny, d iýJi~la:.l?_red. spod.nOU:VO- , . 
'dou. Povodný ··t el·mín · sUončenla · · rekon-_
štr~tkde •1 je· stanov'eny :,_ n'l{ ·apdf .. budúc~hó 
roku; K'eď · sa to pod_arí,\ bude'• to '.hu~sársky 
kúsok, pretože roi;JÓ~Y ... je tu'< neúrekom. 
Hľadisko . b).lde · klimati~oyané·lá;- pr.~J:iuduje 
sa na amfíteátrové, odkiaľ bude mať ' ka ž~ 
dý :zo 65Q · náv.števníkov, dobrý . ..: vý,hľ·ad • na 
j)lvi~k0. V · podzemí . pod parterom:-bude 
mie~ to pr.e centrálne · šatne ·a ; ' bufet · pre 
obecenstvo .• Javisko sa rozšíri 10 • dva :met -
r.e 1í .~reh1bi z'; 10 · na ·18 · metrov. 'Vyno
v.en~: SND bude· mať · ako prvé , divadlo •v.re
publike· zvukovú ·aparatúru so· ster,eozvu
kom. v· t esnej blizkosti ' divadlá' vyrástú i 
dve . budovy, . kde · bude-. dostatok miesta ' pre 
prevádzkové priestory,; sklad .. kúlís ,, · šatne, 
umyvárne, skúšobné · s:ály, · propágačné ·,s t re
disko, bufet · atď. 

Plány sú veľkorysé ·a · keď ·sa všetko vy
daJJi, SND sa zat·adí ··m·edzi ~d ivadlá, . kťot·é 

úrovňou svojich zariadení znesú porovna
nie s ktorýmkoľvek stánkom Tálie v · Eu
rópe. Treba si však najprv počkať, ako 
splnia stavbári svoje slovo. -fjl-

.. :.a t akto by malo· vyzerať · SND : po , rekonHrukcii Snimky: L. Pákozdy 
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ROMAIN ROLLAND: 

O Beethovenovi 
é elý jeho život podobä sa búrkovému di1u. Najprv je 

ako mladé, priesvitné ráno - ledva niekoľko ochabnutých 
vzdychov. Avšak t u, v nehybnom vzduchu vznáša sa ta
jomná hrozba, tiesnivá predtucha. Náhle preletia veľké 
t iene, tragické burácania, hučiace a hrozné zámlky, zúrivé 
nárazy vetra v Eroike a Symfónii c-mol. Predsa však to 

vše tko ei;te nenarúša čistotu dňa. Hadosť ostáva radosťou a v smútku je ešte 
vždy nádej. Po r. 1810 sa však duševná rovnováha por uší. Svetlo •sa stáva 
zvláš tnym. I najjasnejšie myšlienky vidno ako pary; k toré vyst upujú, r oz
ptyľuj\í sa, opäť sa stvárňujú a zatemň~jú dušu svojím melaítcholicl<ýnt 
a vrtkavým zmätkom; často sa zdá, akq by hudobná myšllenka •celkom 
zmizla, ako by sa utápala, keď sa predtým raz alebo dva razy · vynorila · 
z hustej hmly; zjavi sa potom až na konci . vety ako . víchr ica. Aj sama vese
losť dostáva tu ostrý a divoký ráz. Horúčka a j ed primiešavajú sa ku všet
kým citom. Búrka sa stáva čoraz hrozivejšou, čím viac sa chýli- k večeru . 
Tu na začiatku Deviatej symfónie zjavujú sa ťažké chmáry, . križované bles 
kami a nočné temnoty, ťarchavé búrkami. ·- Náhle, -uprostred najsilnejšieho 
uragánu, roztrhnú sa temnoty, sila vôle zapudí z nebies ·noc a jas dňa sa 
navrát i. · -

Ktoré víťazstvo sa môže porovnať s týmto víťa~tvom, aké slnce od Stav
kova, ktorá bitka Napoleonova dosahuje slávu tohto nadľudského úsilia, tohto 
víťaz stva - naj skvelejš ieho, aké kedy dobyl ľudský duch: nešťashi5·, chu
dobný, chorľavý a osamotený človek - vtele ná bolesť -, ktorému život 
odmieta radosť, vytvorí si Radosť sám, aby ju daroval svetu. Ukuje svojou 
biedou, ako to pove da-l- v hrdých slovách', ktoré sú súhrnom jeho životn 
a l<toré sú devízou každej hrdins ke j duše: 

" UTRPENlM K RADOSTI!" 
Durch Leiden Freude. 

! · 

Malá násobilka vzťahov 
50 ROKOV SND možno ntiti skôr lc sc:énou na Slovenofw, ktorá kedykol'vek 

0 .,lavným :amysleniam, ale prolJlemat i- pos~:ytla ~:~oCnú - - i:l'stl!ti vstupenlw hu· 
ka ktor ú chcem naclhodiť - verím, :i:c dobn!?inu kritikom, kedykoľvek sa ob-
aj'. v n~ene ďal!iich kolegov - sa . lia pp · javil (aj neoh1úsený) tW večiemom 
leon ' dotýka níele11 tohto divadla. Ide predstavení. Bola lo opera DJGT v Ban-
skôr o otázky et ické, alebo, ako (o po- ,,kej Bystrici. Tot o divadlo dopos.ia(.pr a-y 
vedct l 'na jednej' tlačovej . porade ,dr. ·Ivan vidclne za.~tei a· ,pozvánky /lU· . premiéry11 
St anísla'v, o naučenie sa základn;ej a!J.e- čo ; je ďalšia .,lcuriozita" v slovert$li:om,, 
ce(i.y : uo . vzťahu k noviná!om, pupli- hudobnom . živote, Zatial: čo v - d~tmej 
Čistom krítikorn. Takmer osade oo sve· po.He do~ táuame skoro denne informá, 
te exi~'tuje nepísané pravidlo, že !toni- .. de z hudobného diania u Cechách a na 
1tári - najmä ak píšu o 'danej prolJle· ,\1orave, pozvánky na premiéry - po.~ : 
mat ike.1- sú vítaní v priestoi·och di ua· l cdný príklad je z Juhočc.~Tcého divad(a 
diel, v dej iskách festivalov cz in/je/i kul· o Ccslcýclt Bud!Jj oviciach - fotografie 
trímych podujatí. Svojimi článkami, ~ri - ~ inscenácií, pražské Národní divadlo 
tikami, úvahami - či už v kladnom PI/dáva pre tlač dokonca pravidel llý i n-
alebo zápornom slova zmysle - ~obio. · formačný úulletm - zat iaľ slovenské 
spomím;mým in.Hit ríciánt neplatenú. rck· scény mlčia. Nic je t o pekná vizitka 
lamu. Opakujem: tento st"Clv je takmer uo tlzťafw fc tzovinám, aj keď j e dosť 
všade vo svete. Možno existajú spora- možné, že divadlo nemá uzdy najlepšie. 
dické výnimky, mrzí ma však, že mc · sktíserws li .~ propagáciou . o denr;tcj tlaé.i 
dzi ne t reba zaradiť aj niektoré slovcn· o niečo poclobne je rzerentabilnon . po:-! 
ské divadlá. O čo ide? Stav je taký, že . lož~ou.moŽI10 v ťatkej sitttácii celkou{;· 
ak sa' chce hudobný referent dostať na ho rozpočtu. Nielcedy však nejde arU 
premiéru clo opery SND, naprie/,; os o/)· lak o veľké jinanc':né náklacly, afco o poi1 
nému listt! z Minister stva kultúry SSR hotovost' ľ11di. ktorí btJ so v každom 
(ktorý je vydávateľom nášho časopisu), divadle mali ~tarat o t~, aby sa divácke 
leiíacom na l'iaditel'stve divadla ako do- rady zaplnili čo 1taj véičším počtom ľudí. 
klad, musí najprv obtelefonovať prís- Snáď sa to dá robi l' lepšie núborom q 
lušné telefónne čísla, až dostane M podnikoch, ale som presvedčená, žh 
linku súdruha rozdel'ujúceho ešte pred jednou z možných foriem práce pr i za~ 
voiným predajom v pokladnici lístky p!líaní "zívajú.cich stoličiek" v divadelL 
pre redakcie. To je v poriadku. Nejaký ných sálach je aj cesta neplatenej · rek": 
systém byť musí. V pokladníci sa však l amy za pomoci novín, tlače. 
novinár dozvie, že l íst ky môže dostať Z celej republiky dostávame clivadeln~ 
iba na j edno premiérové predstavenie - plagáty, informujtíce o bežných pred-· 
a t eda buď na jednu alebo na druhú stavaniach - iba z košického št·átnehb 
premiéru. Nikóho nezaujíma, že obyčaj - divadla a z bratislavského SND (napriek 
ne sa píše ' o oboch premiérach, neho- písomnej žiadosti) sa asi spoliehaj ú, že 
ooriac o ·tom, že sú recenzenti, Tc t or í redaktor sí môže napoleon zistil' vše tky 
pri neverejných generálkach · opery by tidaje v ·pokladnici Hviezdoslavovho di-
radi videli aj niektorú z repríz. Aby ste vadia - álebo· v Košiciach, pri svojej 
ma správne pochopili ...:.. žiadtia redakcia náhodnej ceste na východ. Za daného 
nie je · taká chudobná, aby nevedela stavu je t rochu trapne počul' z úst ria , 
svojmu redaktorovi preplatiť vstu.penlw dit'eľa ŠD v Košicia~h jemnú výčitku 1úz 
nci iúemtér u. álebó rep'ríitt, 'žiaden re- ad,r.~;il~ hr.ati.slav.sk.ýeh . kr itikov. ktor í 
claktor nemá tak málo financií, aby ;~l málo navšt euujú uidiecke divadlá. (Kul-
prípadne nezaplatil 13-15-korunovtí túra 70 - odvysielaná v televízii 18. ja-
vst upenku. Ale ide skutočne o tú vyš- nuára t. r.) 
šie spomínanú abecedu vo vzťahu k no· Možt~o trochu nestívisle a neusporia· 
uinárom, ktorí napokon nechodia do di- dane, .verte vgak, ptiatelia z divadla, nie 
vadla iba pre potešenie z umeleckého škodoradostne som .písala tieto r iadky. 
zážit ku, ale hlavne - pracovne. Pret o Obom . stranám ide v tomto - i v na-
by nemalo byť pozoruhodnou drzosťou. sledujúcich rokoch . o le psiu propagá~ 
ak si hudobný redaktor (ináč, na SZo- eiu, spoluprqcu , a · kontakty. Mnohé j e 
vens/cu máme iba d o a časopisy zaobe- zatiaľ · snáď "zav(ate prachom" iba pre 
rajúce sa tzv. vážnou hudbou.: Sloven- nepozornosť. Nepísal.a som t ieto riadky 
sktí hudbu a Hudobný život ) vyžiada ani kvôli nášmu, časopisu, ani pr e nie-
vst upenka aj na r eprízu, o ktorej tt e- T'oľko · korún · československých, k t oré 
mien i písať. Ale pokiat viem, práve človek rád · obetuj'e pre dobrú vec, ani 
v našom časopi.~e sa objavujtí recenzie ako rítok na ' niekoho - pre niečo . . . 
speváckych výk onov aj z t(;cTtt-o r~príz, · 

SND slávi 11 'tejto sezóne vzácne jubi i keď z pera spolupracovníka, ochotlté -
ho možno aj kqždý oper ný večer pre- leum. Čo keby · ono prvé začalo na SZo-
sediel' na stw·ších iltscenáciách . - z vensku skutočne nové praktik11 v tej 
IIÓ.Š/'Ie poznania, ftazvit~ • to ho~akp . . . ,abecede Č~ rna~ej násobilke" uzťahu k 
Pokiaľ . viem z vlastnej praxe, .~tretia , ·11ovinám . a t:~C?~_iná~O!n · vo všeobecnosti? 

som · sa - zatial'- iba s . jednou : hudobnou · .,. 



Fonoklub 
Koncom roku 1969 sa uskutoč

nilo v Brat islave zasadanie pred
sedníctva ústredného výboru čes
koslovenského Hi-Fi klubu. 
Schválil! organizačné upresnenia 
vzťahu vedenia organizácie s 
členmi, a návrh Statlltu Fede· 
rálneho Hi-Fi klubu. českoslo
venský zväz bude koordinovať a 
zjednocovať činnosť oboch ná
rodných zväzov a pravidelne or· 
ganizovať výmenu skúsenostt, za· 
oberať sa spoločnými zásadnými 
celoštátnymi problémami, kon
cepčnými a perspektívnymi otáz
kami rozvoja hi-fi činnosti ·a 
e lektroakustiky. Vo svojej práci · 
sa bude zameriavať na činnosť 
miestnych Fo_noklubov. 

v tomt o roku usporiada Hi-Fi 
klub v Brne výstavu amatérsky 
zhotovených hi-fi zariadeni a bu
de sa akt!vne podieľať na orga· 
nizovan! rozhlasovej celoštátnej 
súťaže fonoamatérov o najlepši 
amatérsl~y zvukový záznam v 
týchto kategót•iäch: 

A. Ucelená relácia (hra, skeč, 
scénka, zvuková montáž atď.) vy
tvorena na základe vlastného 
scenára v rozsahu do lO minút. 

B. Reportaž a t•ozhovor v roz
s ahu do 6 minút. 

c. Nahrávka zaujímavého, 
zv láštneho, objavného hudobného 
diela alebo jeho ucelenej časti 
v pl'edveden1 sólistov (inštľumen· 
t alistov, spevákov, hercov, or
chestrov, s\lbot·ov a :~:borov), na~ 
hrávl<y ľudovej tvorby a synte
t icl(y vytváraná hudba v rozsahu 
do 6 minút. (Do medzinárodnej 
súťaže môžu postúpiť len nahráv· 
ky v rozsahu do 5 minút.) 

D. Originúlny :~:vukový doku
ment (význačný, výnimočný a 
zaujímavý hlas, zvukový pľejav 
zvieľaťa a vtáka, nezvyklý zvuk 
prírody, mesta atď.) v rozsahu do 
2 minút. 

E. Zvukový list (ukážka koreš
pondencie s j edným alebo via
cerými fonoamatéľmi) v rozsahu 
do 8 minút. 

F. Ucelená relácia ud~ená pre 
pedagogickú výučbu alebo záznam 
m etodicko-pedagog ického postupu 
v rozsaP,u do 8 minút. 

H. Kategória bez témy pre ui
čiatočnlkov (k tor! sa: t ejto s ú
ťaže zúčastňujú po prvý raz), ·v 
rozsahu do 5 minút. 

G. Mimoriadna tematická kat e
gória "Mládež dneška - svr.t 
zajtrajška" v rozsahu do 10 mi
n\lt. 

Do súťaže sa pr ijmú amatérske 
zvukové záznamy; ktoré vytvorill 
jednotlivc! alebo kolekt!vy. Pod
mienkou j e, aby tvorcovia boli 
čsl. štätnyml občanmi. Fonoama
tér alebo kolektlv fonoamatérov 
môže súťažiť podľa svojej voľby 
najviac jedným zvukovým zázna
mom v j ednej, ni ekoľkých ale bo 
vo všetkých súťažných kategó
riách. ( Bližšie informácie poskyt
ne Ceskoslovenský rozhlas -
Praha, alebo Ceskoslovenský roz
hlas - Bratislava.) 

F. B. 

8 Dií~ ,._7, feb ruára t. r. uve 
die opera pL'ažského Národného 
divadla v novom naštudovanl (v 
Tylovom divadle ) významné 
operné dielo Wolfganga Amadf:la 
Mozarta COSI FAN TUTTE, Di
rigentom predstavenia bude Jo
sef Kuchlňka a re~isérom La
dislav štras. 

e V sobotu dňa 21. februára 
t. r . vystúpi a. h. ND v titulnej 
úlohe opery G. Pucciniho Tu
randot významna sólistka po
predných európskych operných 
scén Ingrid Bjoner z Nórska. 

e Dňa 21. januára zaznel z 
koncertnej siene Čsl. rozhlasu 
v Bratislave spoločný medziná
rodný koncert džezovej hudby, 
ktorý pripravila bratislavská re 
dakcia Štúdia mladých a hudob
ná r edakcia budapeštianskeho 
rozhlasu. Bratislavu reprezen ·· 
tovalo Sexteto Lad!.slava Ger· 
hard ta a Budapešť Benkó DiXi f1· 
land. · 
e Problematika merania a 

spracovania dát v muzikológii 
- to bol názov prednášky doc. 
dr. Miroslava F!l!pa, CSc., ktorá 
odznela 22. januára t. r. v za
sadačke Zväzu slovenských skla· 
ďate ľov. 

e Hana Janku, sólistka opa
ry SD v Brne študuje so šéfom 
západoberl!nskej opery L, Maa· 
zalom úlohu Leonory vo Verdiho 
opere Sila osudu. ľremléra je 
určená na 5. februára. 

8 Operný súbor SD v Brne 
uvedie 30. januára premiéru Bl
zetovej Cal·men. Na prlprave in
scenácie sa pod ieľa dirigent F. 
J !Iek, režiséľ N. Sn!til a. h., vý
tvarník J. A. Sálek a. h. a cho
reograf It Karhánek. Kostýmy 
navrhla S. Barblery z Milána. 

8 Novým šéfom baletu š D v 
Brne bol menovaný národný 
umelec Miroslav Kúra, Doteraj
š! šóf zas!. umelec Luboš Ogoun 
zostáva choreografom br nenské· 
ho baletného súboru. 

8 v dňoch ! .-24. júna 1970 
hull t• v Mo;oi<V Ii! IV. medz!ni:\.rod 
nd s\'iť t-Jž f>. L Cajkovského v 
odbore klavll·, husle, violončelo 
a zborový spev. Materiály o sťl~ 
ťail sú k dispozícii na Minis
terstve kultúry SSR, hudobné 
oddelenie, na Zväze slovenských 
skladateľov a na hudobných 
škol !Ich. 

e Bratislavská odbočka Slo
venskej spoloč1ws ti pre hudob
nú výchovu usporiadala 30. ja· 
nuára semlnär na t~mu Mládež
nícke a detské komorné- súbory. 

Kresba: T. Krajč!r 

e Slávny taliansky barytonls~ 
ta Tito Gobbi sa pokúša o ka
rlél'u operného režisér a. 31. ja· 
nuára bude mať premiéru v ZU
richu j eho inscenácia Pucciniho 
Toscy. Gobbi vytvori v predsta· 
ven! zá,roveň postavu Scarplu. 

e Ot•ganizátorl OH 1972 v 
Mnlchove sa starajú, aby sa 

Priekopník 
hudobnej výchovy 

v oblasti q.p~jj,tP,pY,a.n)"?. ,"h.w;lobo.l!.j. výchovy: ua.., .. $lQYEI,nS,k$.ch školách 
má svoje význ11mn.~· miesto ; J"án . Kad'ávý., -.k·tórého 160. vý.ročl-e nat·o~ 
ctenia si pripoh;in,e(ij~~. v,. .to.mto r q)q1 . . .. •.•. . . ·- . . . , •• .. : ..... ;~-' • 

J án Kadavý s~ nar9díl.· ,v J'estt'abí' v' CP.ch~ch (7. lv.' 1810) ;'!-;,.ťu·.: 
doval v Trnave, . neskôr na' lýceu v Bratlsla.ve. napokot't' v · Modre. 
Počas štúdií mala na neho veľký vplyv osobnosť · a tvorba Jána 
Kollára. Z Moďry Kadavý odchádza do Mýs lic v Cechách, kde pô
sobil ako učiteľ. Potom prešiel do Hermanse iťe, odkiaľ roku 1839 
odchádza do Pešti na slovenskO' evanje lickú školu. V Pešti sa J án 
Kaclavý za podpo ry Jána Kollára dostal do stredu kultúrneho a spo~ 
ločenského život a. Kadavý založil v Peštl pre sta ršiu mládež ne
deľnú školu a do dejln slovenske,j literatúry sa :>:aplsal najmä tým, 
že v roku 1846 vyda l vlastným nak ladom Sládkovičovu Marinu. 
I<adavý okrem t oho vydal aj' Hurbanovu úniu a pomáhal J. M. Hur
banovi pl'i vydávani Slovenských pohľadov, ako aj červen~kovl pri 
Zrcadle Slovensk_ij·. 
Nalwľko roku 1848 začala r evolúcia, Kadavý odchád:.:a do čiech. 

Po jej skončen! prichádza na Slovensko. Spoč.la tku pôsobll al~o 
učite ľ na rôznych miest ach, až ho napoko n pozvali za profesora 
prípravnej triedy na slovenské gymnázium v Turč. Sv. Martine. Na 
martinskom gymnáziu v prípravnej tried\' u čil Kadavý všetky. 
predmety. Okrem toho učll a j žiakov hre na husle a klavír a v škol
skom roku 1871-72 učil aj s pev v Il., III. a IV. triede gymnázia. 
P o zrušen! gymnázia zostal I<adavý v Mar~ine, kde t'-ladll Slovenský 

rriešťo pocas sií.oojov mi.jlepštch 
š pot•tovcov sveta mohlo za~kvicť 
l rept•mwn tačným kul túrnym 
programom. I< .)o ho vrcholom 
majú patriť t1·J vystúpenia mi
lanskej Scaly s Verdiho Aidou. 

e V dňoch 18.-24. februára 
1970 uspor!adajQ v Mn!chove 
Týždeň súčasnej hudby. Bavor
ská štátna opera sa bude na 
ňom podieľať inscenáciami Zim
mermannových Vojakov, Orffo
vým Prometheom a Cikkerovou 
Hrou o láske a smrt!. WUrtem
berská štátna opera zo Stutt
gartu sa na podujat! predstav! 
Pendereckého Diablom z Loudu
nu. 

e Podľa dohody medzi ve 
denlm viedenskej Štátnej opery 
a Veľkým divad lom v Moskve 
uskutočnia sa medzi oboma sú
bormi v roku 1971 výmenné zá
jazdy. Viedenčania pľedvedú v 
Moskve Straussovho Ružového 
gavaliera a niektorú zo svojich 
mozartovských inscenác!!. Ból
šoj teatr sa vo Viedni predstav! 
Musorgského Borisom Goduno
vom a dosiaľ neurčenou operou 
z l'USkého klasického repertoá· 
ru. 

e V porovnani s našim! ()bo
hým! možnosťam! pozývať do 
operných predstaven! s vetových 
spevákov, ,je budapeštianska 
opera hotovým eldorádom. V 
tejto sezóne majú v Budapešti 
spievať Rajna Kabaj vanskä, 
Christa Ludwig, VIr ginia Zean!, 
Theo Adam, Boris Chrlstoff, 
Walter Berry, Tito Gobbi. San· 
dor Konya a Nicola Rossi -Leme
nl. 
e Z novej tvorby českých 

skladateľov pokračujeme ďalši
ml informáciami. 

Viktor Kalabis - Sonáta pre 
klarinet a klavh·, Variácie pre 
lesný roh a klav!r; Jan Kapr -
7. symfónia ,.Kra jina detstva" 
pre detský zbor a veľký orches· 
tel' na slovensk\1 ľudovú poéziu; 

Yvan Jirko - 4. sláčikové kvär• 
te ta. VIvat Verdi! - štyri oper• 
né impres ie pre flautu, hoboj, 
k larinet a fag ot, Fantázia pre 
violu a sláčikový orchester; Jan 
Klusák - 6. Invencia pre no
net; Marek Kopelent - Žaloby 
pre dva komorné zbory; Ivana 
Loudová - I<urošio, dramatická 
fľeska pre soprán s ólo a veľ
ký zmiešaný zbor; Zdenek Lu· 
káš - Ecce quomodo mot·ltur 
jus tus; Otmar Mácha - žalm 
č . 2 pre baryton organ, Klavlr· 
na vlastiveda pre klavír sólo; 
Veroslav Neuman - Omaggio á 
Prokof ieff pre dvojo huslí; Ar
nošt Parsch - Didactlca č. 3 
pre husle, ldavlr a biele, Poeti· 
ca č. 4 pre kontrabas, gltat•u a 
4-6 hercov na textovú koláž, 
Transposizioni II. pre magneto
fón, Hlasová vernisáž, cyklus pre 
soprán, baryton, lwmorný sú
bor a komentár, teamwork s J. 
Bet·gom, M. !štvanom, A. Pisa
ňom, R. Ružičkom a M. Stect~ 
roňom, sláčikové kvarteto; Jlióí 
Pauer - Miniatúry pre sláčika· 
vé kvarteto, 12 duetov pre 2 
violončelá, Panychida pre sym· 
fonický orchester; Karel Reiner 
- Dua 5 skladieb v rozsahu 
cl-h2 pt'e 2 klarinety In B, 2 
hoboje, 2 flauty, 2 trubky in B 
alebo kombinácie; Hudo!f Rd
žlčka - Del!ciae pre kontrabas 
a konkrétne zvuky, Peripetie, 
Dlvertissement, Ecce homo, 
Gurges, skladba pre konkrétne 
zvuky, I-llasovú vemlsáž; Kle~ 
ment Slav!cký - Cantl sacr! 
per canto e organo na latinské 
texty; Vladimír Srámek - Iná 
spr áva o katas trofe pre nonet; 
Vladimír 1Štedroň - Monoióg 
pre lesný roh, só lo, Baletné scé
ny zo Shakespeara pre baletné 
só la, baletný zbor a orchest er, 
Sempre parlando pre baryton a 
klavír na s lová Jl'lroslava Sei
ťerta ; Zbyuek Vostf äk - Sex
tant pre dychový kvlntet, Dve 
ohniská, skladba pre fonosynte- · 
tlcké zvuky. 

spevokol. čo sa týka literárnej činnosti Kadavého, t áto je najbo
hatšie · a najvšestrannejšla zo všetkých profesorov martinského 
gymnäzla. Veľa príspevkov naplsal do rôznych časopisov, kalendá· 
rov atď, Kadavý spolu s August om Krčmérym redigoval Živenu. 
Usporiadal prvý diel zbierky Slovenské spevy a pris pel aj do dru
hého dielu. I<adavý v roku 1873 vydal aj príručku Malý spevák čiU 
stručný nävod ku spevu pre slovenské národtlie školy. Príručka 
je prvou metodikou spevu v slovenčine. V jej predhovot·e podo
týka, že ,.spev a'ko odve tvie krásnych umení bud! krásocit, vzdeláva 
sr4.9~ . . !) . Au cha, j~ .. hýb;tdlom vyššej vzdelanost! a poskytuje jed· 
notllv.com . a . celým spoločnostiam mllú zábavu. Má-li spev úlohu 
~,'lt91 n~l.~ž}~~ )\ . Y,9 -;."~.gšom rozmeľll vykonať, musí byť prav ideln~ 
~:; Z" jeho vyučovan!m sa musí začať hneď v národnej škole p~i 
ať!ej mládež!." Oalej píše: "Lež k riadnemu vyučovaniu VO speve 
nedostávaj\1 sa nam potrebné prostriedky. I zaumienil som si ne~ 
dostatku tomuto aspoň v čiastky odpomôcť vydaním stručného 
návodu ku spevu zo zásobou primeraných piesní. Vys ielam tedy 
pt•e ctené spevoľubné obecenstvo prvú časť toho návodu, obsahujúci 
,jedno a dvo jhlasné piesne v dakoľko bližších tón!näch, za ktorou 
bude nasledovať časť druhá, ktorá podáva spevy dvoj a tL'ojhlasné 
a ak bude ž!aducno i š tvorhlas né i v druhých vzdia lenejších t ó• 
nlnách, plesne nArodnie, j uko aj druhé známosti v speve." 

Pr!L·učka v prvej čast! po stranu 16 obsahuje metodické pokyny 
a výklad teórie. Od 17. stt· any s(t rôzne piesne od celého radu na
šich národných buditeľov a významných pedagógov. Od 24. strany 
je "priprava k spevu dvojhlasnému" a v ďalšej časti s ú potom 
plesne k cvičeniu. 

Spomenutá pr!ručka zobralfl svo ju úlohu na našich školách a je 
a j dôkazom schopností a pracovitosti Kadavého. Roku 1873-74 Ka· 
davý vydal eš te dva ročnlky poučnozóbavného časopisu Priateľ ľu• 
du. Kadavý 11. 8. 1883 v Ma rtine zomreL Jeho život a práca je 
dôkazom nevšednej lásky k slovenskému ľudu a de ťom, ktorým 
obetoval všetko. Dr. H. Janus 

Hoci je už takmer polovica sezóny Z<! 

nami, zaregist rovali sme dosiaľ v sloven
ských operných divadlách minimálny po
čet premiér. Len operný súbor SND pri 
vital dvakrát svojich premiérových náv
števn1kov. Po Gréckych pašiách naštudo
vala bratislavská opera Verdiho Rigolet · 
ta - v t al! an čine . Prihováram sa za š tu · 
dovanle veľkých klasických diel v orlgi · 
náli, aj keď s i treba uvedomiť, že v na· 
šlch pomeroch (dôraz na hudobnú diva· 
delnosť opery, mal!i pripravenosť pub! i· 
ka) môžu byť t ieto pripady skôr výn!ni · 
kou než pravidlom. Práve preto sa mi 
zdá talianske znenie Rigoletta tak t rochu 
luxusom, chýba mi v ňom exportný te · 
norista a barytonista, speváci, ktor! b~ 
zo scény - okrem taliansky splevanéhr· 
slova - rozdávali svojimi výkonmi do · 
jem skutočnej autenticity. To lns cenáci<' 
Trubadúra, Maškarného bálu, Sily osudu 
Turandot, André Cheniéra z nedávnej mi 
nulosti mali predpoklady pre ta!ianskr• 
verziu oveľa väčšie. Opäť sme raz priš li 
" s krlžom po funuse". 

Stravinského Príbehu vojaka a Marti
nuovej mlnlopery Slzy noža. Necelá stov
ka divákov v hľadisku signalizuje, že ex
pet•lmentälny repertoár nemA ani v Brne 
ustlané na ružiach. Pohostinská réžia Ho
lanďanky Jasquellny Jacobiovej je rozča
I'Ovaním nie preto, že by nevykazovala 
l nalosť remesla, ale preto, že tento útvar ,_ 
blízky nalvnému j!lrmočnému divad lu· 
vtesniiva režisérka do inscenačných ko
ľaji vážne, šedivo - a tak trochu lnte
lektuälsky reallzovanej morality . 
Osviežením je naopak Ogounova Inscená
cia Martlriť.l, vtipné, nesmierne dynamic
ké predstavenie. Zdii sa ml šťastné, že 
Ogoun sa tvrdohlavo neuslloval o javis
kový výklad surrealistického, prekomp!i
kovaného a množstvom náročných aso
ciácii zaťaženého libreta, ale inscenoval 
Slzy noža ako experimentálnu hračku so 
surrealistickými rekvizitami, slovnými i 
~ituačnýml gagmi, ohňostrojom recesis
tických nápadov a prvkami absurdného 
humoru (dielko vzniklo tesne po prvej 
~vetovej vojne!). Prekvapilo, s akým š ar
tnom stvárnlli tri antioperné postavy po
l.lrednl sólisti Janáčkovej opery J. Jánská 
r .. Lesmanové a R. Tuček. 

*** 
Ak som v posledných dvoch vydaniach 

>perného záplsn!ka pís al o problémoch 
.. Zahradníček" a "Caban", nešlo ml o ne · 
'<rltickl1 obhajobu a zakrývanie objektív 
nych faktov. Podstatné na vec! je vš8f
to - nech sú už ,.pre" a " proti" v akom 
koľvek pomere - že podobné "škandály' 
oslabujú r enomé a čo je horšie, i úro 
veň slovenskej opery. Do pera sa tisn•· 
ďalš! ,.pr!pad", ku ktorému by sa mal• 
vyjadriť niekoľko kompetentných pracov 

nlkov Ministerstva kultúry. Začnime s 
predhistóriou. Jura j Hrubant sa začiat
kom te jto sezóny vrlltll zo štvoľľočného 
angažman v Lipsku do SND s tým, že 
vyplni medzeru po Bohušovl Hanákovi. 
V každom prlpade Ide o speváka, ktorý 
ma perspektlvu stať sa ~plčkovým zja
vom, aspoň v našich pomeroch. Hrubant 
sa rozhodol ďalej iikollť u s\lkromného 
ta lianskeho pedagóga vo VIedni. Na mi
nisterstve nepredostrel žiadne !né ná
roky - !ba žiadosť o vybavenie krátko
dobých výjazdných povoleni - bez úspe
chu. Na druhej strane j e však známe, 
že do Viedne pravidelne cestuje niekoľko 
iných bratislavských spevákov, ktorí sa 
ani súčasným formátom, ani perspekt!
vami nedajú s naším nádejným baryto
n!stom merať. Rozdiel je však údajne 
v tom, že kým t amtl študujl1 na vieden· 
skej hudobnej akadémii, Hrubant chcel 
dochádzať na sllkromné hodiny. To nie 
ja nič Iné, ako praobyčajný formalizmu s 
a negácia hodnôt. Keď už nedávame na 
šim talentovaným speväkom veľkorysé 
možnost! študovať v zahraničných cen
trách operného s pevu (tak ako to robia 
Sovieti, Maďar!, Rumuni, Bulhari), mohl! 
by sme aspoň uvltať a vyjsť v \lstrety 
osobnej !n!clatlve, kompenzujúcej v ko
nečnom dôsledku jeden z nedostatkov 
kultúrne j pol!tiky. 

**"' 
Ale aj čosi radolitnejšie. V Supraphoi:Je 

·ačfnajú konečne nahrávať svoje gramo
llatne a j s lovensk! opernl speváci. Pred 
Vianocami nahral so SOBR a dirigentom 
r!borom F rešom svoj operný recitál t e
'10r!sta Andre.j Kucharský, k torý nás t . č. 
dôstojne reprezentuje na najväčších zá-

padonemeckých javiskách. Kuchars ký je 
členom Bavor skej š tátnej opery v Mnl• 
chove a Mestskej opery v Dortmunde, 
pričom je stálym hosťom aj vo WUrtem• 
herskej štátne j opere v Stuttgarte. Sple• 
va pod dlrlgentaml takého formátu, akým 
je napr. Hans Wallat, alebo Nel!o Santl, 
s polupracuje s režisérmi svetového me• 
na (J·Ians Hortleb) , medzi jeho partnermi 
a najmä partnerkami nachádzame vý• 
znamné západoeurópske operné hviezdy 
(Jurinac, Wa tson, Hi!lebrecht, Llppert, 
Tipton, Crass n iní) . Kucharský nahral 
ukážky zo svojho š irokého r epertoáru, Y 
ktorom nechýba ani Ondre j z Krútňavy, 
Lukáš z Hubičky, Mozartov Tamino, Ver• 
dlho Radames a B!zetov José. Záznam 
z nahrávania však prezrádza, že reper• 
toárová oblasť, v ktorej sa Kucharsk)ŕ 
najviac cíti doma, sú postavy ruského 
ldaslckého repertoáru (Lensklj , Herman), 
a najmä postavy z verlstlckých opier. 
Myslím sl, že ária Hudolfa z Bohémy, ale· 
bo Johnsona z Dievčaťa zo Západu bude 
v Kucharského podaní pochúťkou aj pre 
najnáročnej ších labužníkov. Pre árie to
hoto typu má tento tenorista vzácne 
predpoklady - vrúcnosť podania, hlbku, 
ale aj zahraničnými skúsenosťami vytri· 
benú rafinovanosť výrazu, mäkkosť kan· 
tllény, j as a pevnosť výšok. Za posledné 
roky Kucharského hlas zmužnel, zbavil 
sa prlllšnej mäkkosti, ktorá niekedy ne
priaznivo poznačovala jeho výlwny -
dnes je to exportný splnto tenor s ná · 
behom k dram atickému odboru román
skeho repertoáru. Svetlý bod na premen· 
flvej oblohe s fovE'n ~kei opery. *** 

V brnenskej Re dute som videl štvrtú ~ 
zdá sa, že poslednú reprízu naštudovania J aroslav BLAHO 
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níci. Nezabudnem na poznámku jednej 
ženičky, k torá mi po hodinách práce 
v rozhlasovom štúdiu vyhlásila: - Jaj, 
pán r edaktor, tušim by som radšej t'O
dila, ako robila tú vašu prácu! 

.Ä O to väčšia musi byť pre týchto 
účinkujúcich odmena v podobe vysie
lania záznamu ... 

- Najvyššim ocenenim moje j - aj 
ich - práce je, keď sa v neskorých 
večerných hodinách započúvame do na
hrávky. Vtedy zmizne všetka únava. Pri 
vysielani reläcie sa obyčajne zlde celá 
dedina - a na uliciach nevidno ani 
človiečika. Ba pamätäm sa, že v To
poľčiankach si všetci tr, čo ešte nemal i 
rádioprijímače, rýchlo kupovali nové, 
aby sa počuli. 

.Ä A čo poslucháči? Ozývajú sa, radia 
vám, cítite medzi nimi ohlas svojej pt·á
ce? 

- Spontánnosť, ktor(! vytryskla na 
začiatku relácie, nie je - zdá ~a -
formálna. Dostávame desiatky listov -
dôkaz je v týchto niekoľkých zväzkoch 
na s tole -. v ktorých sa ozývajú mlad í 
i starší poslucháči. Pt·e mís je to aj ur
čitý obraz, ako prijlmajú široké vrstvy 
ľudové umenie. Ne;jednú s1:1 iba o poslu
cháčov z vidieka. Súčasný dopy t po fol
klóre - a to predovšetkým v ,jeho pô
vodnej podobe - n ie je iba módnym 
výstrelkom, skôr ukuzovateľom, že po
pl'i mnohých iných módnych a moder
ných smeroch v hudbe je folklór tým 
zdravým pokrmom, ktorým sa spoloč
nosť najlepšie udržiava pri hudobi1o
umeleckom živote. 

.Ä V skratke by sme to mohli formu
lovať aj tak, že človek sa nutne po
trebuje vracať k čistým prameňom, z 
ktorých kedysi vyšiel - on či jeho 
predkovia, potrebuje návrat l< nekom
plikovanej a čistej tvorivosti - bez 
racionálnych stimulov, či a spoň ich prí 
lišného zdôraziíovania, že človek dvad
siateho stot·očla - napl'ielt tomu, že 

PRAMENE 
Klenotnica ľudovej hudby patrí medzi 

najsledovanejšie a najobľúbenejšie hu
dobné relácie rozhlasu. Dnes už štvrtý 
ročn!k - zameraný na polytematické 
obrázky z obcí a regiónov - začínal 
hudobno-speváckymi ukážkami z jed
notlivých obci východného, stredného a 
západného Slovenska. Pôvodne bolo v 
pláne odvysielať iba osem relácií. Boli 
to však poslucháči, ktorí zahrnuli auto
ra i redakciu toľkými listami, že na
pokon padlo rozhodnutie: v relácii sa 
bude pokračovať. 

Ale nielen poslucháči boli porotcami. 
Reläcle prvého ročntka sa dostali do 
Celoštátnej rozhlasovej žatvy, kde dos
tala Klenotnica l. cenu v hudobnom 
žánri. V dt·uhom ročn!ku sa autor O. De
mo so spolupracovn!kmi zameral na slo
venské svadby a v treťom roku odzneli 
relácie s tematikou: Hegrúti, Na Mit ra 
v Očovej, Koledy a l<oledn!ci, Kúdeľná 
izba v Liptove, U Slovákov v Rumun
sku, Fašiangy na Slovensku, Vítanie ja
rl, Posedenie pri dychovej hudbe v čer
veniku, Pri muzike vo Vyšných Rasla
viciach ... 

rajú nový text na staršie pesničl{y. Sa
mozrejme, v texte sa odráža nová sú
časnosť, ktorá týchto ľudí obklopuje. 
Východné Slovensko je ešte vždy veľmi 
bohatou folk lórnou pôdou. Je tu od naj
staršlch čias po dnes nenurušená kon
tinuita vývoja. Stredné Slovensko je 
interesantné vo svojej š týlovej vyhra
nenosti. Valaská kultúra. ktorá sa tu 
sformovala so svojim Inštrumentárom, 
je čímsi charakteristická pre naše etni
kum. Povedal by som. že tu sa cez stá
ročia formoval typický hud obný prof il 
Slovákov. V pos ledt1ých rokoch sa uká
zalo, že aj západné Slovensko mlí vel'ké 
folklórne bohatstv[! - hlavne v kro
joch a tancoch. To, čo je pre východné 
Slovensko rezký rytmus karičiek a čar
dášov, pre Stredoslovákov sú zase ba
čovsko-valaské plesne, vrchárske roz
kazovačky - pre západ niarov sú cha
rakteristické zase ťahavé l'úbivé meló
die za sprievodu dychových hudieb. 

Ä Ako sa pozerá te na súborovú tvor~ 
bu '? Najmä pre zahraničie je ešte stále 
\'eľmi atraktívna, zatiaľ čo u nás do
ma pozorujeme návrat k tradičnému 
folklóru. 

- Jej klad je v tom, že spomínanč 
súbory vznikajú vo väčšieh centrúch, pri 
školách a závodoch, kde mládež nie je 
priamo spätá s tradičným fo lklórom. 
Môže sa s nim st t•eUivať už !ba v sú
bore. pod vedenlm režisérov, choreogru
ťov , raz lepšieh, inokedy slahšle eru
dovaných i tvorivých. Čiže Id e o vytv~í
ranie akejsi esteticko- výchovnej línie, 
isteže nczanedbate l'nej. Tam, kd e sú 
umeleckí vedúci na výške a majú jasno 
vo svojej súborovej prác!, robia veľmi 
záslužnú prácu. Potvrdzuj(! to napokon 
výs ledky na festivaloch a zahraničné 
ohlasy. Ziať, u nlis - na Slovensku -
existuje veľa súborov s nevyjasnenou 
koncepciou. Sú to kolektlvy, ktoré imi
tujú špi čkové súbory a tvor ivo sú málo 
originálne. V posledných rokoch si sym
patie medzi obecenstvom ziskavajú skôr 
folklórne skupiny. k tor~ pracujú bez 
vedúcich a chonwgraľov - v ich V)lko
ne je viac úprimnos ti a orig;nálnosti, 
ba i zdravej improvizácie bez scénic
kých úprav. 

.Ä Vt·áťme sa ku Klenotnici - mie
nite pokračova ť v tomto type r elácie? 

- Osobne by som rád pr.ipravoval 
ešte piaty ročník - a potom sa uvidf. 
Príprava Klenotnice ľudovej hudby je 
náročná aj časovo. Mesačne odvysiela
me jednu reláciu, .ktorej realizácia sl 
vyžiada taktiež - mesiac práce. Na zá -

.& Pán Demo, nedávno som počúvala 
jednu z relácií Klenotnice a nechcelo 
sa mi veriť, že .,účinkujúci" nie sú 
presne réžijne vedenými profesionálmi. 
Samozrejme, niečo mi tu nehralo -
tvrdý opravdivý folklór (dovoľte to na
zvať tentoraz netradične ) a rovnako 
čiité prežívanie citov pred mikrofónom. 
Ako vlastne pripravujete svoje relácie 
- v ,.teréne" alebo v štúdiu ? 

Liptovská ktídeiná izba vo Východnej - záber z nahrávky v štúdiu. 

- Tam - i tam. Vyberám sl skupi-
ny a obce, kde sú vhodní a zaujímaví 
Interpreti hudby, spevu, tanca i slova. 
Musím ich vidieť, aby som si mohol 
z ponuky vybrať vhodný celok pre roz~ 
hlasové vysielanie. Veľa nového i zaují
mavého možno vidieť na folklórnych 
slávnostiach. Po predbežnom rozhovore 
sa opäť vraciam do obce - s prípad
nými externistami, folkloristami, ktorí 
pomáhajú autorsky dotvoriť scenár. 
Tento dáme folklórnej skupine rozmno
žený, aby si podľa _ neho mohli svoj 
vlastný program upraviť, sklbiť, skrátiť. 
Je to nutné vzhľadom na špecifiká roz
hlasovej práce. Potom si interpretov po
zývame do štúdia - tak sme naprí
klad priamo v rozhlase nahrávali pod
poliansku svadbu. Na výslednom tvare 
relácie to nie je poznať. Veď naprí
klad v spomínanom pr!pade s i svadob
níci priniesli všetko, čo je k ozajstnej 
svadbe potrebné - kroje, jedlo, koláče, 
pitie... Do svojich úloh sa vžili t ak 
opravdivo, že pri svadobnej odobierke 
svadobná mať i nevesta skutočne pla
kali. Je to veľké divadlo bez režiséra, 
divadlo riadiace sa svojimi zákonmi a 
skutočným prec!ten!m. Naše réžijne ve
denie spo'č!va v rozhlasovom uspôsobe
ni. Nuž veru, práca s ľuďmi, ktor! prvý 
raz stoja v š túdiu, je ťažšia, ako sa 
zdá. A možno, že väčšie vypätie pre
žívajú oni sami akó rozhläsoví pracov-

neujde skutočnosti , ktorá ho obklopuje 
- túži po návrate k zidea!izovanému 
a krásnemu snu, ktorý snád' ani nikdy 
neskúsll na vlastnej koži. Dobre, je to 
t ak - ale sú tieto pramene ešte živé? 
Netvárime sa iba tak, ako by folklór 
aj v dnešnej dobe rástol s novou gene
ráciou - a možno to tak vôbec nie je'! 
Aké máte skúsenosti vy, pán Demo? 

- V minulosti som sa často stretával 
v rozhlase s názormi, že pôvodné ľudo 
vé umenie sa vraj stráca a je na vy
mretie. Bol som na vážkach a mal som 
podobné pochybnosti, aké vyslovujete aj 
vy. Po niekoľkých rokoch práce - nie
len na Klenotnici - som sa presvedčil, 
že sú to povrchné názory. Počas náv
štev folklórnych slávností a svojich 
ciest za tradičným folklórom som sa 
stretol s množstvom jednotlivcov l sku
pín, ktoré ma priamo na mieste pre 
svedčili, že je tu veľa talentov, ktoré 
sú vzácnymi pokračovateľmi fo lklórnej 
tradície. Napriklad, ak dnes sledujeme 
terchovskú muziku, vidime v nej nielen 
starých muzikantov, ale llj ich nástup
cov - 16-20-ročných chlapcov. Naprf
klad Vincent Rybár - vynikajúci mu 
zikant - dnes hr(! so svojim synom 
Jankom, vynika,júcim terchovským pred
nikom. V Detve .na súťaži fujaristov 
boli zastúpen! mladšl l starš! - tiež od 
16 do 60 rokov. Pozornosť upútal naj
mä 15-ročný Janko Slovák z Fiľakova 
a trlo Kubincovcov z Utekličn, v ktorom 
hrá otec a dvaja synovia. Vo východo
slovenských obciach existuje rad plesní, 
ktoré na spôsob ,.obecnej noty" dotvá-

klade listov a žiadosti našich poslu
cháčov vyšlo už niekoľko dlhohrajú 
cich i tzv. malých gramoplatní (vo vy
davateľstve Supr aphon) s nahrávkami 
hudby z Klenotnice. Napriklad: dychovú 
hudba z Drietomy, svadobné piesne z 
Vyšných Raslavíc, spevácko duo z Brod
ského a Milan Chvastek z Terchovej, 
dychová hudba z Cerven!ka, trio fu
jaristov z Utekáča, rozkazovačky z Očo
vej, na LP platne sme prehrali vi anočné 
koledy, vinšovačky a hry, ďalej svadbu 
z Liptovských Sl iačov ... Záujem o tie
to platne je obrovský. Supraphon nám 
nahlásil, že o platňu s nahrávkou ru
dovej dychovej hudby z Drietomy od 
Trenčína je 40 000 záujemcov, čo je 
viac, ako o ktorúkoľvek blg-beatovú na
hrávku. Mnoh! č itatelia nám píšu, či 
by sme nemoh li založiť Klub priateľov 
Klenotnice. alebo aby sme publikovali 
scenáre a plesne z tejto relácie. Len 
pre lnform<,ciu uvádzam, že v roku 1971 
by mala vyjsť vo vydavateľstve SAV 
publikácia Svadobné piesne, reči a vinše 
- s bohatým fotografickým, textovým 
a notovým materiálom. Prvou lastovič
kou tohto druhu boli napriklad žatevné 
a dož lnkové plesne. A.i tu prekvapil veľ
ký dopyt - dokonca sa pomýšľa na 
druhé vydanie. Už t ieto prosté fakty 
poukazujú, že záujem o fo lklôt· je tr
valý, ba možno väčší ako kedykoľvek 
pred tým. Teš! aj záujem Slovíikov ži
júcich v zahran i čí. Ich li s ty, to je ce l
kom osobi t{i knpitola. ktorá by s i vy
žiadala možno celkom nový rozhO\'Or. 

Zhovärala sa: T. Ursínyová 

l_oiskusia, polemika .. . 

Poďme k veci ... 
Nepolemlzovať s tvt'denlaml Stanislava 

Mjartana znamená jednak stanovisko spo
kojnosti so súčasným stavom naše;! vo
l<álnej pedagogiky a jej výsledkov, jed
nak opatrnícky postoj nerozhýbať stojaté 
vody, v ktorých môže prúdiť všeličo ne
kalé. Všetkým - tým, čo s Mjnrtanovými 
výhradami súhlasia, l tým, čo ich po
važujú za nezargumentovateľné by, clu
fajme, malo isť o spoločnú vec - o sku
točný rozkvet a perspektívu náš ho vokál
neho umenia. A preto treba o veciach 
hovoriť, citlivo posudzovať, byť zdržanli
vý v súdoch, ale nezatvárať ani oči pred 
javmi, ktoré nemožno prehlladnu t. Vd'al<a 
Mjartan<>vi, vďaka Oľge Šlmovej. Ak má 
mať však polemika skutočný zmysel a 
priniesť - ak nie výsledok, tal< aspoi1 
stanovisko, potom treba vopretl upozorniť, 
že efek t neprinesie prípadná podráždená 
polemika s Mjar tanovýml tvrdeniami, ale 
kt•Jtlcký a konštruktívny pohľad na vec. 
Nespokojnosť so súčasným stavom po

ci ťujem rovnako ako mnohi !nl. Spev v 
opere mu. pravda, nez~ujíma z úzko od
bor ného hľad iska, ale ako jedn u zo zlo
žiek operne;) !nscen{tcle. Vo svojieh re
cenzhích prevažne chvúllm s pev{tcku úro
veň v bratislavských preclstavcnlach. 
Chcem však veci uviesť na pravú mieru: 
špička ensemblu SND predstuvuje, resp. 
v uplynu lých rokoch predstavova la v na
šich malých. československých pomeroch 
(budapeštianske obecens tvo mó za jed nu 
sezónu možnosť zhliadnuť viac operných 
medzin áľodných hviezd, než návštevníci 
českosloven ských oper ných divadiel za 
niekoľko rokov) naozaj absolútnu triedu. 
Z tohoto s tavu som vždy pri hodnote
niach ,. niekol'kými frázami" .vychádza l. 
Horšie je to, ak sa pozrieme na účinko
va nie našich v zahran ičí. S výnimkou 
Poppovej. l<uchat·ského a v budúcnosti. 
zdä sa, Gr (Jberovc.i s pievajú pojmy bra
tislavskej opery na periférnych scénach. 
Čím to je '! Nemožno donekonečna argu
mentovať, že Pragokoncert, či Slovkon
cert vedia svoj tovar nevýhodnejšie pre
dávať. než skúscn! zahraniční lmpresá
rioviu. Dovolim si tiež tvrdiť, že naša 
spevácka elita ;je v objeme a farbe ma
teriálu neraz na tom lepšie, než renomo
vaní zahraničn! speváci, k lo rých som mal 
možnosť, myslfm, v dostatočnom výbere, 
počuť vo Viedni a v ojedine lých prípa
doch aj v Bratislave. Príči na je v tom, 
že krásny, naturálny hlas nie je ešte 
všetko. Ak by bol rozhodujúci Iba ten
to f!momén. potom by aspoň poltucet 
bt·atislavských hv1ezd mohol spievať vo 
Viedenskej štátnej opere. Spevácke maj
strovstvo sa meria a j mierou muzikality, 
schopnosťou speváckeho dramat ického 
výrazu a najmä technikou, ktor ú na roz
diel od iných kvalit môže priniesť len 
pedagógova metóda. Za výsledok osvo
jenia si speváckej techniky nepovažujem 
iba posadenie tónu, správne dýchanie, ale 
aj to, s čim sa stretávam ako divák na 
scéne - ohebnosť veľkého hlasu v chú
lostivých pasúžach, rozsah, vyrovnanosť 
tónu v každej polohe, dynamickú mno
hotvfirnosť nwteri~ lu a pod. A s tým sa 
práve na javisku opery SND stretávame 
poriedko. Nepovažujem za normálne, ak 
sa väčšina zo súčasných i bývalých opôr 
našej reprezentačnej scény .. vyznačuje" 
(pri všetkých kvalitách) nedostatkami 
podobného druhu, s ktorými sa nestre
távame mnohokrát ani u priemerných 
zahraničných spevúkov. Poďme k veci .. . 
Upozorňujem vopred, že parafrázujem 
svoje tvrdenia z letného čísla Filmu a 
divadla. Keďže však predpokladám, že 
publicita tohoto časopisu medzi našimi 
vokálnymi odbornikmi je neveľká, vra
ciam sa ešte raz k týmto konštatovaniam 
a zároveň prosim . e litu našich voká lnych 
pedagógov o objasnenie príčin: . 

. . . v čom tkvie .fak t, že popredná me
zosopranistka má už hlbšie stredné po
lohy (o hlbokých ani nehovorím) menej 
znelé, než tmavý dramatický soprán, 

.. . prečo iný vynikajúci mezosoprlin má 
problémy s vyššími tónmi, 

... prečo nádej slovenske j opery č . l , 
vynikajúca koloratúrka, spieva jeden a 
ten istý tón v jednej a tej istej pasáži 
rôznymi spôsobmi i s rôznou kva litou 
tónu, 

... prečo ďal šia veľkú nádej dokáže vy
soké polohy iba od fors!rovať, 

... prečo mladý lyrický soprán stagnu
je, pt·ičom zaráža, že bez problémov ne
dokáže odspievať ani vysoké ,.c", čo by 
u hlasu tohoto charakteru malo byť sa
mozrejmosťou, 

.. . prečo pekný lyrický bas má rozsah 
iba jeden a pol oktávy, 

... prečo farebný lyrický barytón vy
soké tóny alebo nezmyselne kryje, alebo 
ich neprijemne otyára, 

... prečo pedagóg (možno aj dirigent, 
lebo by mal tiež byť potenciálnym peda
gógom) preháňa kvalitný basbarytón me
dzi basovým! a pomerne vysokými bary
tónovými úlohami. 

A tak by sme mohli pokračovať skoro 
l l celého ensemblu. Pt•íčiny týchto defek
tov by mali naši pedagógovia objasniť. 

''""* 
A ešte niekoľko poznámok k tvrdeniam 

a uzáverom O. Simovej. Pre stručnosť ich 
(Pokľačovanle na 7. str.) 



Návrat 
Jessiky 

Ako svoju· prvú oper.nú pre 
miéru zaradilo pražské Národ
né divadlo Jessiku pri príleži 
tosti jubilea J osefa Bohuslava 
Foerstra, tentokrát pod ná
zvom Shakespearovej predlohy 
Kupec benátsky. Foerster sa 
vracia na scénu Národného di 
vadla po určitej prestávke a 
ako to už pri takých návratoch 

'býva, pýtame sa, ako bola pô
sobnosť diela autora (kedysi 
tak úzko spätého s vývojom 
našej posmetanovskej . hudby) 
zasiahnutá neúprosným zubom 
času, ktorý oddeľuje hodnoty 
trvalé a menlivé. 

T pri striedmom hodnotení 
sa nedá Foerstrovi odoprieť, 

ŽP. práve v kontexte našej kul 
túry má svoje miesto práve v 
mnohotvárnej stupnici klasic
kého cl edii:stva. Možno, že dnes 
by bolo celkom jednoduché 
"od písať" temer celú drama
tickú tvorbú Foerstrovu 
rovnako ako F'ibichovu, Nová
kovu alebo Ostrč ilovu, ale tým 
by sa ochudobnila práve špe
cific ká tvár opernej drama- . 
turqie Národného divadla. kd e 
maj ú diela týchto au torov svo
je trvalé miesto. 

Každá zo ~ies tich Foerstro
vých opier predstavuje cez 
zjavné spoje tematické a hu
dobno- výrazové iný svet. Jes
sika - t retia Foers trova ope
r a je jedinou komickou operou 
~kladateľa a iste právom ju 
povazu JU za najinvenčnejšie 
Foerstrovo hudobno-dramatic
ké die lo (i keď Eva zostane 
zn,,ime pre svoju štýlovú jed 
notu a drama t ickú p ravdivosť 
die lom, kde nás Foerstrova 
hudba zas<Jhuje najpôso bivej
š ie l. Pt• i Jessl'ke vzniká pocit 
určitej vnútor nej rozpornosti 
medzi Shakespearovou predlo
hou, ktorá obsahuje rad vypä
tých dramatických scén, a 
Foerstrovým s tvárnenfm. kto 
ré sa záme rne pohybuje pre
dovšetkým v oblasti lyt·iky. 
Toto napätie nepreklenu lo an! 
libreto J aroslava Vrchlického 
úst t·edné miesto vo Vrchlické 
ho koncepcii získala Shylocko
va dcéra J pssika : na rozdiel od 
SJ'!akespeara použi l Vrchlický 
celý rad odli šn.ých motívov. z 
ktorých pre konečný tvar ope
ry Je najdôležitejšie zdôrazne
n ie veľkej lásky Jessiky k ot
covi. nko aj to, že sa v zá 
vere opery Shylock so všetký
mi zmier i. 
Ťažisko Foerstrovej Jessiky 

spočíva predovšetkým v lyric
kej atmosfére. To, že Foer
strove opery n ie sú drámami 
v pravom zmysle, all' skôr ly
rickými obrazmi, nemôžP byt 
dôvodom k apriornému odsu
dzovaniu jeho tvorby ( uvedo
mujeme si tu súvislosť s Čaj
kovským). 

Na druhej strane však práve 
t áto prevaha lyriky, inklinujú
ca k preds tave absolútnej hu
dobnosti znamená ' i určité 
úskalie pre celkovú štruktú
r u diela. I pri svojej relatív
n ej účinnosti zostáva problé
mom súdna scéna, kde najviac e 
chýba skutočný dramatický 
nerv; práve tak su z opery 
'Vytratí! žive l komický. Lyric

"ké miesta : Jessiky sf ce vytvá 
rajú pôsobivú náladu, ale nie 
s ú začlenené (ako napr. u 
Evy) do pevnej dramatickej 
·kompozície, takže dramatic
kým nositeľom fabule sa stá
va najmä r ecitativ, ktorý už 
zďaleka nemá účinnosť lyric
kých celkov (napr. rozhovor 
Shylocka s e Tubalom, vystúpe
nie Porcie pri súde a pod.). 
V lyrických s cé nach vie Foer
ster neus tálymi obmenami 
t rojdobého ·rytmu vytvárať pô
sobivé nálady, idealizujúce čas
t o v rôznych podobách taneč
n ú formu ľudovej ,.susedskej", 
v reci tatívoch c!time trojdo
bosť skôr ako tendenciu k ur · 
čitej stereo typnosti, s meru.iú 
·cej až k jednotvárnosti. 

Hlavne hudobné našt udova-
. nie splnilo v rukách Kromb

holcových naše očakávanie. Ja
r oslav I<rombholc vyťažil prá
ve zo špeciľi ckých stránok 
·Foerstrovej hud by čo najviac 
a podarilo sa mu jedinečne 
priblížiť .. foerstrovský" svet. 
Jaroslav Krombholc tak uvie
dol so súborom Smetanovho 
divadla preds tavenie skutočne 
vysokej úrovne. 

Tiež réžia Hanuša Theiua 
.prin iesla ucelený inscenačný 
tvar. Je však škoda, že reži
sér, ktorý predtým dokázal na
plniť scénu skutočným živo-

tom, sa ten toraz akoby obával hoci partitúru sleduje pozorne, 
rozohrať javisko naplno dynamiku vypracováva precíz-

.. najmä zborové scény v prvom ne. Jeho koncepcia má míiii~ 
dejstve sú až pr!liš statické kantskú úprimnosť a postráda 
a strácajú charakterizačnú rysy akejkoľvek prešpekulova-
funkciu , ani všetky sólistické nosti. Veľm i výstižne do!llJ..hJ.I.Je ... 
vystúpenia nie sú vypracované rovnováhu, ta k pr!značnú pre 
s dynamickou výraznos ťou. i klasický sloh. Preto jeho pr~-
keď na druhej strane musíme jav pri všetkej disciplíne a · 
oceni ť Theinovu s nahu o dô- vyrovnanosti pôsobí pl'irodze-
s ledné rešpektovan ie lyrickej ne, úprimne a nutne musí za -
polohy diela. Do zvoleného štý- ujať svojím napätím. Oréhes- ' 
lu predstavenia dobre zapadá ter vedie trošku hranatými 
Šimáčkova scéna, a j keď sme gestami (je nadmieru vysoký, 
sa nezbavili pocitu, že točna nepotrebuje ani dirigentské 
nebola v inscenácii využitá pôdium), k toré sú však presné 
vždy s funkčnosťou. Kostýmy a názorné. Podarilo sa mu · s 
(Marcela Pokorného) pre že - orchestro m nadvi azať úzky ' 
ny boli vydarenejšie, u m.užov kontakt a inšpi rovať ho svo- , 
pôsobili až príliš vyumelko- jou n~sporne silnou osobnos- · 
vane. ťou k príkladnému výkonu. 

Operu naštudova li vo dvoch Určité menšie nepresnosti v 
obsadeniach. Na premiér e súhre charakterizovali najmä 
spievala Jessiku Mária Taube- Coriolana. 
rová - so skutočnou spevác- Pražský pianista Panenka · v 
kou kultúrou i citovo opali - koncer te Es dur dokumento-
zovaným prednesom, hoci nám val v prvom rade vynikajúcu 
miestami neun ik lo, že ú loha úroveň technickej vir t uozity 
.Jessiky sa čiastočne vymyk<í pri zdo láva ní aj iných najkr-
jej najvlastne;jšiemu odboru. ko.lomnejšíc:h úsekov. Zvláštnu 
Shylock sa s tal ďalšou výraz- zmienku zas luhuje majstrov-
nou úlohou Kat'la Bermana - stvo s akým budoval dynamic-
zo š iroko rozpraco vanej cha- kú nosnosť trilkov a elegancia, 
rakteristiky mu pôsobivejšie precizita s akou modeloval 
vychádzajú otcovsky nežM najjemnejšie regis tre. Spak-
scény než výstup pri súde. V trum jeho dynamických maž-
rámci svojich možnosli zaspie- ností je skutočne široké. Ško-
valí úlohy benátskych šľachtí- da, možno i kva lita nástroja 
cov Teodor š rubai' ( Bassani - zohriJ.la pri tom ú lohu, vo for-

. no), Jaroslav Horáček (Grazia - tissimách nemal ;jeho klavlrny 
no ) a Jlndrich Jindrák ( Anto- Lón ušľ~;clltilosť, zvučnosť a 
n io): za zmienku sto jí tiež ne - nosnosť. čo sa tý ka pr!stupu 
obyčajne plastický pr ednes k Beethovenovi, Panenkova 
Zdeňka Otavu v úlohe vojvod- koncepcia sa síee o piera la o 
Cti. Opäť sme obdivovali ume- veľké dy namické možnosti, no 
nie, vtláčajúce hlboko ľudský jeho fa ntázi u príl iš zväzovala 
rozmer operným postavám u raciomílna rozvaha: miestami 
Viktot·a Kočího v renesančne natoľko, že st rácala jeho hra 
bezprostrednom Lorencovi a u muzikuntskej bllzprostrednosti 
Ivany Mixovej v rozprávkovo a vrúcnosti Pritom však v 
nádherne j Poreii, ktorá ani v Adagiu zauja l meditatívnou 
preob l ečení za mladého advo- hlbkou až príliš prejemnelého 
káta nezabudla v s trohej pr ís" výr azu. Rysy virt uozity akosi 
nos ti na úsmevnú láskavosť. V najviac vyst upovali do popre-
bufóznl~ ,i úlohe Lance lota Gob-. dia v bri lan t nom finále. 
ba sa dobre osvedčil O.ldi'lch . V · pravej beethovenovske; 
Lindauer. Tiež v malýc.h úlo- · atmosfére nies lo · sa podan ie 
hách · sa nezapt·elo zrelé um·e- VI. symfÓnie. Orchester hral 
nie Vladimíra Jedenáctíka (Tu - uvoľnene - ale disciplinovane 
ba l) ~ Rena Blachuta (gonda- a vyb'rúsen~. Vynikajúco od-
liér ) . zneli ·aj jednotlivé sóla (hlasy 

Dl'uhé predstavenie prinies lo vtáčkov v II. časti, nie i v Ul. 
predovšetkým dva vynikajúee . časti),. Mellesovi sa · podarilo 
výko ny - J aros lava Veverku v · Nájsť pri . lnterpreťá'qii toh~o 
úlohe> Shylocka. ktorý pôsobil ; .. ;pr;ogramového diela'· ·správny 
s vližnou pravdivosťou a .m,q, ~ . pomer medzi vyjadrením vnú
hutnou vnútor nou s ilou ;;· ró'e't" ' · "'' toŕn:l!ho · ot)sa'hu 11 · emo-ciálneho 
lisLvpj klen he postavy :•' d'sle;j ·: '\ ·"'' nl:fbbjtl,~ ľ!'ri čon1 mu. · bol -zná
to bof Václav Zítek, ktor}' l(k'o,.··'-··' ŕtl'éŕi.i'te '-l'l ľ~f~Or\IW!Iný ot'.cl.ies~!· , 
Bassanio oča r il jed ineČným . •zda.t!'lým· a' 'sp'O ľahlivý·ni·'BO!TI,0Č- · 
šarmom renesančného ši'achtl- 1 ·' níkpm. ' ' .N, •. č:í·tcik 
ca, lahodným timbrom a hu · · 
clobno -c itlivým prednesom Zí- .,, 
tek vypracoval Bassan ia .' clo 
všetkých deta ilov a sná,ď naj
viac vystihol "foerstrovsky" 
mlikkú kan ti lénu. Lyr ický pá r 
s tvárni la Miloslava Fidle rová 
( Jessika) so Zdeňkom šveh~ 
lom (Loren zo ) so spoľah.livou 
istotou: u Evy Hlobilovej 
(Porc ia) sme predsa len poci 
ťava li nedostatok vyhranenej 
osobnosti. Lubomír Havlák má 
ako Gobbo sk lon k väčšej bur
lcsknosti, j e však svojou zdra 
vou bezprostrednosťou neoby
čajne sympatický. Kultivovaný 
pre d nes charakterizoval výkon 
Václava Bednára v úlohe voj 
vodcu. Josef Heriban ako An
tonio zaujal najmä v súdnej 
~céne clramatickými akcenta
mi. Zbory v naštudovanl zbor 
majstra Vladivoja J ankovského 
odvieclli tentoraz veľmi dobrú 
prácu. "'!uclolf Rouček 

Klavirista · 
s p~.rspektívou 

Sta nislav Zámborský, posl.' 
prof. Rudolfa Macudzinského 
na VŠMU, upozornil na seba v 
posledn ých l'okocb niekoľko
krát . Na III. prehliad ke m la
dých s lovenských interpretov v 
Trenčianskych Tepliciach. roku 
1968 i na vlaňajšej prehliadke 
mladých koncer Lných umelcov 
z celej repubhk.l' na Sliači si 
spomedzt klaviri s tov odniesol 
palmu víťazstva . Nie div, že 
jeho d ip lomový recitál 13. ja
iluára sa s tretol so značnou 
pozornosťou obecenstva - nie 
síce nadmieru početného, ale o 
to vyberanejšieho. 

Ukázalo sa však - ako ne
t•az v podobných prlpadoch -
že mladému umelcovi vedomie 

pr!lišnej zodpovedf!OSti i, te~er 
doslovne zviazalo ruky: t'ám

'borsky za'čal so zjavnou· ner
vozitou, ·ktorej sa len· ťažko 
zbavoval. Možné ;·je •. že, ju i:Väč~ 

' šilo· 'i ·-úvodné · čfslo .:_ I:i.illyhó 
.. Säräbä'nde . a Courani:e. v. kcin'-

certne j úprave · L~opolda Go-
dowské'ho. Sotva · si ·:možne ' 
predstaviť · riešťastnejší začia
tok: ide . totiž o · t ypicky ne
skoro roman t ický ;,prepis" so 
všetkými jeho necnosťami, 
vrátane zbytočnej zvukove1 
preforsírovano;>ti a týllÍ i pre
komplikovanosti pôvodnej .fak~ 
túry. A tak namiestcľrozoh~a
n ia a ukľu'dnehia · mu'sei hneď 
spočiatku Zámborský zápasiť s 
mečím, čo-oséilovalo me'dzi ba.: 

·rokom · a romantizmom (ne
viem, či on ali~bo jeho· pro
fesor zodpovedá v prvom ,. rade 
za ' túto · vofbu); .. výsleďok však 
nebol ' najuspokojivej~i; ·a.· ták; 
sa nervozita · preniesla i · na 
známu Beethovenovu sonát u 
Fis dur, op. 78 - chýbala jej 
tak prepotrebná vyrovnanosť 
klasicizmu (popr i vše tke j kon 
trastnosti) a došlo i k tech
nickým zakolísaniam. 

Po krátkej prestávke sa však 
klavir ist a dokáza l sústrediť a 
brilantne predniesol mimo
r iadne náročné - ale i mimo
riadne pôsobivé Variácie na 
Haydnovu tému, op. 7 Vladimí
ra Bokesa. fš lo o p remiérové 
predvedenie, a tak neviem, či 
každý tón bol na svojom mies
te - ale dojem zo ZAmbor
ského hry· bo l s trhujúci. Tre~ 
ba zagratu lova ť obom - kla 
viristovi i jeho kolegovi-skla
dateľovi ( Bokes j e posluchá
čom prof. Kardoša): pr vému k 
výbornému výberu a dokona
lému zvládnutiu, druhému k 
dote raz v slovenskej literatú
re dosť ne zvyk lej variačnej 
technike, vzdialene pripom!na
júce j "klusákovský" model 
rozpadu pôvodnej pred lohy a 
j ej s amorastlej transformácie. 

V Debussyho Estampes (Pa
godes - 'La· soirée Grenade -
J ardlns s:ous la pluie ) 'sa Zám
borský snažil o zladenie im
presionistickej ' fa'r !)bnosti so 
stavebnou kontúuo·vosťou. Vy
šlo mu lepšie to druhé - na
k~ľko koncer tný' ~lav'Jr v kon
certt~ej s ien i; <:.~ 1: , .uo'?;hlasu je 
už prlliš· (najr;oä , v.'. I:Jlskan tovej 
polohe) opotrebovaný a bolo by 
na,čase- · nahtadľt'. ~ !io .. lepšfm 
kr idlom'. ·. ,,r• '"'·"'-4-
• ...~ .... ,...~,,· ... "':""f4>1~ ~(1'. '1. ~ 

, Vrcj10lom k0Jí.Cé;!itro: b.ľla veľ
kble,pá Liszto\fä·,;Sop((~. h mol. 
Na t•ozä iel' od ' syoj~p .' predve
denia pred poldt'uhá~' ~;Ókom -
~eqy dáva l dôraz' nS:' i)rchitek
ton iku výstav.by - ·\ia ·. te.n toraz 
Zámborsk_s; oz;ameJ?al 'na mimo
r iadne in tenzívne stl(ftrňova 
nie každého detail u·;·. kQ ntras ty 
boli unikátne a tempá chvíľa
ml na pokraji hrate1'nost i. Na
priek tomu celková stavba di e
la neutrpela - vyšla · o to ne
konvenčnejšie, zaujfmave jšie a 
najmä presvedčivejšie. \1 ne j 
došlo k jednému pamäťovóm\t 
la psu - ale v tak pôsobivej 
interpr e tácii pri jeho nepatr
nosti by vyčítať Lo nebolo 
správne: dovo lím si pozname
nať, že už dávno som ne bol 
svedkom tak sugestivnej tvo
rivej inkarnácie. A tak i na· 
priek určitému sklamaniu zo 
začiatku Zámborský opätovn~ 
presvedč il, že patr! k našim 
najväčším klavirist i<:kým ná
dejám - otázkou však ostáva, 
č i (a kde) bude mať možnost 
svoje schopnosti naďalej roz
vfjať. Igor Vajda 

, 

Uspech-' 
slovenskej 
klaviristky 

\ 

Po t ieto dni sme dostali 
správu, že mladá s lovenská 
!daviris~k.a . Draho~íra . Biligová 
(na prvej hudobnej škole žiač
ka M. Oravskej a na Konzer
vatóriu prof. P. Pokojnej ) do
siahla významný úspech. V ro 
ku: 1966 dostala pozvan ie na. 
niekoľkoročné štúdium v Bel 
gicku. Na základe štipendia 
kráľovnej Alžbet y študovala na 
Král'ovskom konzervatóriu v 
Mons u prof. J. Gentyho. Mo
mentálne navštevu je akadémiu 
Santa Cecilia v Ríme - ČQ je 
však len jej dočasné študi·jné 
pôsobisko. Na konci m inulého 
roku bola v Bruseli usporia-

daná Chopinovská súťaž - pod 
patronátom Spoločnosti bel -

e. gicko -poľského priateľstva pri 
príležitosti osláv 120. výročia 
Chopinove j smrti. Prvé mies to 
obsadila mladučká 22-ročná 
slovenská pianistka Dr ahomira 
Biligová. Vzápii tí - po úspe
chu v Bruseli - dosta la po
zvanie na medzinár odnú Cho
pinovu súťaž vo Varšave v r . 
1970. I< významnému úspechu 
jej osobitným listom . bJaho~e
lal aj· gene rálny . riaditeľ Spo
ločnosti F. Chopina z Varšavy 
Viktor Weinbaum. Pre infor
máciu nasich čitatel'ov ·VY'»hr 
n íme nie!<pľko výňatkov ,,zo 
zahraničnej tlače . . ~ ~ 

Le So(r: "Sijťaže . sa mohli 
zúčastniť laureiiti piatich bel
gický<:h kráľovských konzer
vatórií (m·usel, Mons, Luttich, 
Ant werpy, Gencl) , ktorí získali 
prvú cenu za posledných p~ť 
rolw v. 

... D. Biligová je nespoŕne 
virtuózkou s obrovskými 
schopnosťami a vynil<ajúcou 
technikou. Má bunky vefl<ých 
pianistov a urč ite ju čaká ver
ká kariéra . Z hudobného hľa 
diska bola najpôsobivejšia v 
jej predvedení stredná časť 
Sche rza b mo ll . Zdá sa, že sa 
us iluje o zvýraznenie skôr po
malých á stredných partií. 

Od prvých chvíľ , súť!!že ne-. 
holo ťažké uhádnuť, že boj o 
prvé miesto sa rozpúta medzi 
dynamickou Slovenkou Dra
homírou Biligovou a jemnqu 
.lapon1<ou Yoko · Moriyasu,. Pr
vá prej'avu je pri hre nevyčer
pateľné možnosti, zatiaľ čo 
dr uhá sa zmociíuje Chopinovej 
hudby uváženejšie a disl<rét
nejšie. Konkurentky sa 
umiestnili v sú ťaži · vedľa se
ba". 

Beethovenovský 
~------------------------------------------------------------~ 

koncert 
Rakúsky dirigent maďarské

ho pôvo'du Carl Melles otvor il 
prvou dvojicou koncertov v 
dňoch 15. a 16, januára s or
chestrom Slovenskej filharmó
nie jubilejný rok pri prileži
tostí 200. výročia narodenia 
Ludwiga van Beethovena. V 
rámci roku majú sa uviesť 
všetky Beethovenove symfónie, 
inštrumentálne koncer ty, i 
ďalšie najvýznamnejšie diela. V 
č i sto beethovenovskom pro
grame odzneli: predohra op. 62 
Col'iolan, 5. koncert pre k la
vír a orcheste~ Es dur op. 73 
a Vl. - Pastorálna symfónia 
F dur op. 68. Sólistom bol 
český klavírny umelec Jan Pa
nenka. 

Koncert s niektorými výhra
dami možno hodnotiť vynika
Júco. Melles pristupuje totiž 
k stvárneniu BHetho venovho 
štýlu so snahou podčiarknuť 
vnútornú dynamiku a napätie 
s tavebnej klenby veľkých ob
lúkov. Neutápa s a v de tailoch, 

Pred valným zhron1aždením 
. 'l 

· Zväzu slovenských skladaterov· · 
Od mimoriadneho zjazdu ZSS uplynie o niekoľko <lní rok. Po'!l'ra nových ·stan'Qv 'z väzp. sa každ-ý 

rok medzi zjazdami má zvolať valné zhromaždenie, ktoré má . pótvrdft · prácu · Zvä:zu · s lovéÚÍlkých 
skladateľov. Približne v druhej polovici februára (presný termín ·· eš~e nie 'je . určettý) pripravuje 
teda tvorivá or ganizácia s lovenských skladateľov, interpretov, hu'dobných ve·dcov a kritikov svojP. 
valné zhromaždenie. Majú mu predchádzať aktívy jednotlivýcl1 'sekcií. ' Vah\é' .ŽIÚ·omaždenie sa má · 
vysloviť predovšetkým k doteraj šej práci vý~oru a celého Zvä~u ' ~ n<?~O~ :ŕe1ter!atívnom usporia
daní. Jeho ďalšou - a nie nepodstatnou, - . úlohou jo aj zaujatie ' postoja' k ' sucas,nej poliťickej . 
s ituácii a k aktivite členstva. Treba urobiť aj ďalšie lu·Qky ,Pre. nadvla.zanie . zahraničných k od- ' ' 
taktov. Len pre infor~áciu uvádzame, že dopos ia!' sa ú 11pešne ·rokovalo ·s!l · zv'ä;iom skladateľÓv 
Gruzíns ka, I/a kúska a Spanielska, ako . aj so . Zväzom koncertných . umelc~v. J ,Uh()Slávle: Očakáva s~ .. 
dis kus ia aj okolo práce jednotlivých sekcií Zväz\•• ,kt oré, ako.' .u.kazujú · výsle 'llky ! u'plynulého roka. 
s i ešte ne zvykli ~amostatne a tvorivo 'pracovať na · základe možností .' n'ov~ch' 'stá'nov. : K ' jed ne} 
'l hlavných uloh patri aj predisku tovanie spolupráce .so 'zväzom . českých skladateľov , ktorá jP. 
momentálne neuspokojivá. ( Na valné zhromaždenie bude pozvané; .'aj· do'Ca'sné ' ved.enie' českéhn 
Zväzu.) Ako vidiet z nadhodených bodov, bude' mať 't oto .s tretnutie slJ venských hudobných umel 
cov pracovný chat•akter. Ale jeho súčas.ťou bude aj udei'O'{anie: tz'v, .. Cjet:J Zväzu slovimský,ch skla · 
dateľov za ob last tvorčiu (odmenenie jednotlivcov ·za symťonickú .. .'vokálno-'symľoúickú a l{omor · 
nú tvorbu) interpretačnú, za hudobno -vedecké diela .. a zá činnÓst.i .v . oblasti ' p'orhľiáÍ· twj hud hy 
Na rozdiel od podobných každoročných, ci.én' Slovens~élH) '. hudobnélio f~ndu ·éa·' ceny Zv~zú sl ~
venských sk l a dateľov môžu udeľovať ni!llím ' za . čjnnqsť :v,.uplynul()m· rokli,' ale aj s 'prihÍiadnutím 
na celoživotné dielo . O zasadnu tí a uzneseúiach v,alného zhroínaždÍmia zss. buďeme našich čita-
teľov podrobne informovať . · · ' ' · ' · · ; · · · - R 

i ' 
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Zločilľ 
a·· .. 

:6.. ~ém pr!ležitosť referovať 
svojim slovenským priat e
ľom-kolegom o veľkej uda
ilosti maďarského hudobné
'ho· života. Mimoriadne nás 
teši, že sa táto udalosť 
'odohrala práve vo svete 
opery, o ktorej sa dnes ve
ľa diskutuje. 

Emil Petrovics napísa l 
operu Zločin a trest podľa 
sveto'lnámeho románu Dos -

~ ;to!evskéh,o. Au torom !ibl.·eta 

• • l ' 

· 'je ·Gyula' Maár. Celoveče:rhá 
opera Zločin a trest má · t r i dejst~á. 

-·Kto. · :p.oúui Doštojevského roman, 
ľahko si predstaví, · že vzhľadom na 

- koŕnÍ>Ii ~ovane rozvetvenú konštruk
·citr ' dfela· sa museli · autori usilovať 
o ma~imálnu .: koncentrovanosť. Pet
rov'ics:· a · Ma ár pr-eto ' .zanedbávajú 
zlož)t~ . vzťahy Dostojevského .p.ostáv · 

, a ·cel\1' drámu . zredukovali · na osobu 
;Raskolnikova. Mohli by sme pove 
.dať aj to, že celá oper a sa odohráva 
v ' Raskolnikovovej duši. 
· To však nezname ná, že by hra bo
la . jednotvárna. N~opak, , práve epi
~ódy sú t aké vydarené,, že donútili 
k uznanlivosti a j tých .. domácich kri
tikov, k tor! ope'ru zaznávaj ú. Ide te
'<fa .. o to, že opera ako , celok, teda 
podstata diela sa zhoduje . s pod
statou Roskolnikova ' a epizódy z 
rôznych strán osvetľujú t oto vnútor
né dianie. 

Vzhradom na formu opery boli au
tori núten! dr ámu, ktorú Dostojev
skij necháva ot vorenú, na j avisku 
dokončiť. Vzťah Raskolnikova a So
ni sa teda pod ľa požiadaviek do istej 
miery men!: pred očami sa nám odo
hráva katarzia, ktorá je v poslednej 
kapitole románu iba naznačená: 

Libreto· je práve také vydarené, 
ako je Pe trovicsova hudba skrz-na
skrz dramatická. 

O skladateľovi iba toľko: už r oku 
1961 svojou operou C'est la guer re 
dol\~za l , že má mimoriadny cit pre 
'l'r'('Jdobnú drámu na javisku, kým 
p'Odtitul jeho Lyststraty (1962) znie: 
"Koncer tná komická opera". 
· V základe je Zločin a trest kom
ponovaný dodekafonicky, jeho celist
vosť zabe-l!pečuje prísne motivická 
práca. Hlavné motívy sa menia a 
vyvljajú s pokračujúcim dejom, ale 
bez toho, aby. · poslucháč stratil niť . 
ich totožnosti. Vzhľadom na t o, že 
ide o vnútornú drámu Raskoliliko
va, nálada 'opery je ponurná, tem
ná, priam neriešiteľne t ragická. Z 
ťo'hto temného podkladu vystupujú 
,jednak mnohé epizódne postavy, jed
tlak - a najmä - "Sonina" hudba. 

Ra~'ko!nikov - Vtä Endre 

Dokáže bez akéhokoľvek zlomu, s 
absolút nou hudobnou logikou vyrie
šiť moment "vykúpenia", ktoré sa 
uskutočni prostredníctvom Soni, bez 
narušenia základnej témy. Vývoj ma
t eriálu témy a je j umiestnenie pri-

. pomínajú poslucháčovi konzekvencie 
symfonicke j tvorby. 

Napriek moder nosti hudby môže
me pokojne povedať, že Emil Petra
vies napísal klas ickú par t itúru. Tým 
myslíme predovšetkým to, že part i
t úra je v každom detaile svedomite 
vypr acovaná, čiže znie len to, čo je 
napísané - ale to, čo j e napísané, 
rozhodne zaznie. "Modernosť" teda 
pre Petrovics a neznamená oslobode 
n ~e. ? d povinnos ti s vedomitej kom
ptztcte, ale naopak, kladie si eš te 
vyššie požiadavky, ktoré splňa na 
na jvyššom stupni. Nervózne sa vl
niaca hudba. bohatá na prekvapivé 

zvraty, je zároveň mimoriadne ply
nulá a až do konca upúta záujem 
poslucháča. Pet rovfcs dokáže ,Jed i
ným pohybom pritiahnuť č loveka do 
sveta hudobnej d rámy, v zaj atí kto
r ej potom ostáva . 

Pr e nás je však najdôležitejšie, že 
Petrovics povedal jednoznačné "áno" 
na dnes častú otázku, ., či ešte vô
bec možno pi sať operu? ". Okrem to
ho dokazuje, že nová opera vôbec 
nemusí ., rúca ť fo rmu", aby dokázala 
vyvolať skutočný hudobnodramat ic
ký účinok. Ak nasilu treba prir ov
nať Pet r ovicsovu hudobnod ramatickú 
koncepciu k niečomu, pot om je to 
na jmä nemeckú opet·a a Musorgské
ho dramaturgia. ktorá sa môže v 
istom zmysle pokladať za predlohy. 

Z hľadiska jäviskového stvárnenia 
je dielo Zločin a t r es t celkom jed
noduché až asketické. Aj scéna Gá
bora Ferraiho je v znamen! jedno
duchosti: javisko je asymetricky 
rozde lené na štyri obdfžniky, čím 
nám už pri zdvihnutí opony predkla
dá všetky dejisk~ dr úhy. Pri zmline 
scény s a osvetlí horná pravá, r esp. 
dolná ľavá štvrtina - a obecenstvo 
ihneď vie, že je teraz v byte sta t·ej 
ženy alebo v Raskol nikovovej izbe 
a podobne. (Na horn €> dve časti scé
ny vedú schody !) Hežisét predsta
venia András Mi kó bezpečne poznal. 
že dianie možno pred v iesť len do 
kr ajnosli zjednodušeným pohybom 
účinkujúc i ch . Podari lo sa mu odho
voriť spevákov od veľkých .,oper 
ných" gest a zároveň ich cieľavedo
me postavi ť do služieb drámy. 

Namiesto detailného hodnotenia 
účinkujúcich sa uspokojíme konšta 
tovaním, že Maďarská štátna oper a 
s dojemnou, oddanou láskou a na j 
mä s naj lepšími schopnosťami svo
jich na jvýznam nejších členov pred
vied la Petrovicsovu oper u. 

Osobi tne trebu spom c"núť sta rost 
livú a výbornú dir igentskú prácu 
Erv~na Lu~ácsa, ktorý mal nemalý 
podte! na uspechu premiéry. 

András Pe rnye, Budapešť 

Scéna z opery Zločin a trest 

Náš čitateľ MILAN VOKROJ z Pisku nám poslal fo
tografiu tzv. Melografu "ELF" - autom atického hu
dobného písacieho s troja, ktorý sám vynašiel. Prístroj 
samočinne zapis uje hru na klavír alebo iné klávesové 
nás troje na 35 mm š iroký papierový registračný pás, 
opatrený vrstvou pre elektrický záznam. Záznamové za
riadenie súčasne kreslí osnovu podobnú bežnej notovej 
osnove. Do nej sa v priebehu hry registrujú grafy. 
Záznam je ihneď čitateľný bez ďalších chemických 
úprav (napr. vyvolávania) a možno ho sledovať už po
čas hry. Záznam možno po vybratí z prístroja t iež 
premietať a zväčšovať v diaprojektoroch pre 35 mm 
diafilm alebo v čítacom prís troji. Pásku so záznamom 
hry možno t iež rozmnožovať, lebo má vlastnosti fil
mového negatívu. Elektrografický zápis sa dá využiť 
v oblasti hudobnej teórie i praxe a - ako píše vyná
lezca - zo záznamu možno kontrolovať t echniku hry 
na ldávesové nástroje, čo by mohlo mať význam pre 
hudobných pedagógov. Záznam· melografu· sa dá použiť 
t iež vo zvukových laboratóriách" pre výrobu e lektronic
l<e j hudby a v oblasti džezu b~ mohol poslúžiť ako 

Muzykarna;a žizň o S.ND 
, Pos!edné (23) člslo sovietskeho hudobného 
casop1su~ Muzyka!'na j a žizň prináša z pera 
J. Malrsev,:t obs1ahly dvojstL"ánkový referát 
?. vyst~pem ~per~ a bale tu SND v Kijeve po
cas Dr~! kultury Ceskoslovenske j socialistickej 
repubh_!<y na Ukrajine. Veľmi pochvalne sa 
autor clánku zmieňuje hlavne o uvedení Su
choňove_j, opery ~rútňava a na jej margo píše 
nasledUJUCe slova: " .. . po prvý raz sme s a 
mali možnosť presvedčiť o tom, aká veľká a 
silná je. táto opera nielen po hudobnej strán
ke, no 1 po dramaturgickej línii. Suchoiíovi sa 
~oda~IIo to, čo ni,e je také samozrejmé u sú
casnych skladatelov. Jeho opera nemá znám
ky abstraktnosti a odtrhnutosti od národného 
~~j.a a t.r~dícií. Pos tráda znaky vonkajšej r e
zls erskeJ efektnosti a hry na publikum .. . 
Všetko j e vyvážené a harm onické, všetko sa 
zlieva s hudbou v jednotný pr úd". 

notačný automat na zachytenie improvizácií. 

Recenzent ďalej pripomína tL"adlciu hudob
ných dr á m Janáčka, hlavne Je j pastorkyne 
a dúva obe opery do s úvislosti v dramatickej 
s tle, hudobnej náročnosti a pôsobivosti. Zo só
listi cký ch výkonov vyzdv ihuje stvárnenie st a
rého ~tclinu Ondre jom Malachovským, Katr e
ny Margitou Česányi ovou a Ondrej a Gus távom 
Pappom. Jediné čo vytýka na záver obsiahlej 
krit iky, je čisto vokálna stránka predvede
nia. pričom, pravda. zdôrazňuje, ze vokálne 
party opery sú po in lonačnej str;inke mimo
riad ne náročné. 

Podrobne sa rozpisu je a j o ďa lšeJ inscená
cii - o opere Biela nemoc Tibora Andrašova
n a. V zúvere r eferátu zdôrazň uje , že objek
t ívne hodnote nie by vyžadovalo vypoču ť s i to
to moderné a zvukovo náročné dielo ešte raz. 
Vcelku je obsiahly r eferát J Malyšcva veľmi 
pochvalný a končí žela ním. aby sa upevf10va! i 
družby medzi hudobnými ku ltút·ami bt·atských 
slovanských národov. 

Wiener 
Festwochen 1970 

Viedenské hudobné slávnosti - Wiener Festwochen 
1970 budú pozostávať z dvoch častí: je to jednak . už 
t<lr az známy Beethovenov ťest J vt~ l , ktorý z prevažne j 
časU organizuje Gcls~~ !J schaft der Musikfreunde (Spo
ločnosť priateľov hudby ) pri príleži tost i 200. výročia 
naroden ia sklada tel'a u súčasne 100. výročia otvorenia 
reprezent<~čnej budovy Spoločnosti, ktorú postavil zná
my architekt viede nského klasic-izmu Theofil Hansen. 
Druhým ťažiskom shívností bude Medzinárodný divadel
ný festiva l. ktorý sa - s výnimkou jedného predsta 
venia - odohrá v Theate r an der Wien. Na nedávnej 
tlačovej porade oznámil intendänt festivalu Ul rich 
Baumgart ner dohc:·dnutý prugram. ktorý však ešte 
v na jbližškh týždňoch dop lnia. 
e Toto st retnutie nwdzinárodn vch ,•nsr.·m blov otvo

r ia 25. m<i ja uverJ P. ním prem iéry' v Thf)a tcr an der 
Wien : j uhoamerický režisér Jo t·ge Lave lli. ktorý si zís 
kal s lávu vo Francúzsku, bude i nscenovať hru Mexi
čana Car losa Fu<> ntesa Lc borgne est ro i (Jednooký 
krá ľom). so známymi francúzskymi hercami Mariom 
Casarésom (svojimi povojnov~'mi filmami sa stal poj
mom) a Samy Freyom v hlavných úlohach. 

Na festival clo Viedne pozval i: 
e Divadlo Nihon- Nogaku-Dan z Tokia. 
e Štá tne divadlo Brno s dielom J ana l<opeckého Ko~ 

méd ia o živollo) " slávnom zmŕ tvychvst<.ní n li šhn .Ježiš a 
Kr ista, skup inu Munfcipale de Tunis s Call1Julou od 
Alberta Camusa a Murad III. od Habiba Boulai·csa. 

e Théat re <le Senegal so ShakPspearovou hrou Mac
beth v spracovaní medzinárodne známeho senegals.kého 
básnika Senghora. 

e Divadlo Roge ra Planchona - Théat re de la Cité 
s dielom La mise e n piéc.e du Cid. 

e Ako hosť Burgthea t ru Kt·:Hovské dramat ické di
vadlo zo š tokholmu, ktoré bude vo Viedni úči nkovať 
v di'ioch 10. až 13. jún a. Na programe mä BUchner ovho 
Wozzecka a Stri ndbergovu hru Traumspie l v inscenácii 
Ingmara Bergm Hml 

e Navyš e prisľú•,i l ú časť aj Giorgio Strehler s jed
nou zo svojich proclukctí. Za tiaľ však sú otázniky okolo 
jeho príchodu. Tohto času sa rokuje aj o hosťovan'i 
dvoch divadiel - v anglickej a nemeckej reči. 
Cudzojazyčné hr y Sl návštevn íci vypočuj(t v simul

tánnom pľeklade . Počlta sa tiež s osobitným abono
mán na Medzinárodný činoherný eestiva l. 

"'** 
Z viedenských divade lných scén uvedie Burghteat er 

31. mája premiéru hry F r.itza Hochvaldera Der Feld
zung (Vojenské ťaženie) v inscenácii Ernesta Haeus~ 
sermana a Volkstheater 22. mája ľudovú hru Anzen
grubera štvrté prikázanl.f1. Divadlo · Josefstadt pre re 
nováciu budovy neuvedie festivalovú pr emiéru. do svoj
ho programu vi;ak .w rmlí Lcssinnov11 Emi'!iu Galq tt í 

·v ·ins·cenäcii' F ritza Kortner a. 
Ako už oznámili , prvá fes tivalová prcmicn1 v Theate r 

an der Wien bude 24. mája. Leonard Bernste in tu di 
r iguje Beethovenovho Fidelia v inscenáci i Otta Schen
ka a so sólistami Gwynet h Jonesovou, Luciou Poppo
vou, Jamesom Kingom. Theom Adamom a Franzom 
Gra!.som. Repri~y určili na dni 27. a 31. mája v Theater 
an der Wien. Dalšie predstavenia odohrajú v budove 
Viedenskej š tátnej opery. 

V rámci Beethovenových osláv s ú na progra me: 
e Štyri koncert.v Viedenske,j f ilharmónie, vždy v ne

deľ u predpoludním, pričom dirigent otv;:i r acieho kon
certu ešte nhl je určený. Na programe je svetová pre
miér a Slávnostnej preclohry od Uhla, klavímy koncert 
Franka Mart ina, ako aj VIL symfónia F. Schuberta. 
Dňa :n. mája pod t·aktovkou Seiji Ozawu odznie pre 
miéi'a Einemovho Husľového koncertu so sól istom Rug
gierom Riccim a I I. symfónia Johannesa Brahmsa. 
Leonard Bernstein 7. júna diriguj€' a hrá sólový part 
Beethovenovho I. klavírneho koncertu a IX. symfóniu 
Br ucknera. 21. júnu predvedie Kripa Beethovenovu 
Mlssu solernni s za účasti viedenského Singvcreinu. 

Viedenskí sym fnn lci sa zúčast nia na festiva le šiest i
mi koncer tam i: 21. mája diriguje Da vi ú Ois trach Hus
I'ový koncert a Vl symfón iu Čajkovského. Sólový part 
zahrá jeho syn Igor. podobne ako Beethovenov Husľový 
koncert, ktorý spolu s V. symfóniou Prokofieva odznie 
27. mája. Pod taktovkou Mellesa predvcdu 31. mája 
dielo Franza Schmidta Kniha so siedmimi pečaťami 
a 3. júna IV., V a vr. organový koncert llä nd la, k tor ý 
diriguje Karl Hichter. V dňoch 15. a 18. j úna vystúpia 
za dir igentským pultom dvaja víťazi tohtoročnej Ka
ra janovej berlínske j d irigent ske j súťaže . 
Ďa lšie dva koncerty - 25. a 26. mája - bude mať 

Philadelphia Orchestr a pod vedením Eugena Ormandy
ho ( Richard Strauss. Ravel, Mahler ). 
Päť koncertov Berlinskych filharmonikov povedie 

Herbert von Kar aj an. Ako oznámili. pr edvedú všetky 
Beethovenove symfónie - 9 .. 10 .. l l., 12. a 14. júna -
posledný deň deviatu. 

Okrem toho 4. júna tu hosťuje Maďarská š tátna fil
harmónia s Jánosom Fer encsílwm, 6. júna Mníchovská 
filharmónia pod vedením Rudolfa Kempného, 7. júna 
japonská Cisárska dvorná kapela s japonskou hudbou 
a ta ncom v o ri!:J inálnych kostýmoch a 17. júna švédsky 
symfonický orchester. 

V spo ločnej produkcii s Rakúskym rozhlasom a te 
levíziou usporiada Spoločnosť priateľov hudby 21. júna 
koncer t pod talctovkou Mellesa. Na programe sú sklad
by: Dallapiccola ll prigioniero a Ligetiho Rekviem s or 
chestrom a zborom Hakúskeho rozhlasu ;i televízie 
'l zborom Viedenskej štátnej opery. 
Ďalej_ sú to husľové recitály s Davidom (23. V.) a 

Igorom Oist rachon1 ( 29 V.). organový koncert Kar la 
Richtera ( 28. V.l a piesňový večer Hermana Preya 
( l. j ún), ako UJ komorné koncerty WelleJ:-kvarteta , 
Moskovské trio Baškirov - Bezrodnij - Chomicer 
(28. V. ), .Juillard - kvarteto, piesňový večer Petra Scln·e
iera. 

Od 2.- 5. júna usporiadaJú sympózium o B!:!e lhove
novi v miestnostiach hudobno-vedného inštitútu uni
verzity. V rámci tejto akcie budú aj majstrovské kurzy 
pre kl<nír. vedenŕ klaviristami Badurom-Skod ' ""' · 
Bre ndelom a Demusom. I<u t·zy potrvajú od 2. do 23. 
júna. -u-



ZEUS • 

patrón estrádnikov 
Kvantitatívny rozvoj estrádneho ume

nia na Slovensku a narastanie jeho po
pularity medzi najširším! vrstvami oby
vateľstva si zasluhuje zvýšenú pozor
nosť a starostlivosť vo sfére tvorby, 
riadenia a organizovania. Súčasne si tä
to skutočnosť vynútila zaoberať sa 
otázkou založenia samostatného ume
leckého zv.äzu, ktorý by estrádnemu 
žánru pomohol vytvárať podmienky, 
hlavne pre jeho kvalitatívny rozvoj. Do
teraz existujúce umelecké zväzy v dos
tatočnej miere a komplexne neriešili 
a ani riešiť nemohli vše tky záujmy a 
potreby estrádneho žánru na Slovensku. 
Vyplýva to predovšetkým z roztriešte
nosti, rôznej umeleckej a organizačnej 
príslušnosti jednotlivých činiteľov es
trádneho umenia. 

S iniciatívou a myšlienkou založenia 
svojho umeleckého zväzu prišli samotní 
estrádni umelci a pre jeho vznik pri
pravili všetky administratívne a orga
nizačné podklady. Ustanovenie Zväzu v 
zmysle platných právnych noriem, 
schválili už aj príslušné štátne orgány. 
Koniec-koncov o týchto skutočnostiach 
sa už objavili viaceré informácie. Vra
ciame sa k nim v súvislosti s úvahami 
nad ďalšou činnosťou estrádnych umel
cov Slovenska. Pred Zväzom estrádnych 
umelcov Slovenska sú, v porovnaní s 
inými umeleckými zväzmi, odlišné a 
najmä zložité úlohy. A vziať si na seba 
bremeno zodpovednos ti za ich riešenie, 
je neľahké predsavzatie. Chcieť sa pri
činiť o kvalitatívny rozvoj estrádneho 
umenia v čase, kedy si ešte toto ume
nie svoj umelecký prívlastok musí ob
hájiť, sl vyžiada venovať prvoradú s ta
rostlivosť výchove tvorcov a interpre
tov a ich získaniu aj pre samostatnú 
tvorbu a interpretáciu estrádneho ume
nia. Ak si v týchto súvislostiach uve
domíme, že nároky publika rastú a že 
es tr:.ídne umenie je zvlášť zaangažova
ným umením na dianí celého života na
šej spoločnosti, viac oceníme skutoč
nosť, že estrádne umenie dostáva vzni
kom Zväzu estrádnych umelcov Sloven
ska svojho ideovo-umeleckého patr óna 
v celoslovenskom rozsahu. Nemyslíme sl 
pritom, že by sa samotným vznikom 
Zväzu zo dňa na deň dosiahli divy. Aké
koľvek úspechy s ú závislé predovšet
kým od všetkých existujúcich umelec
kých zariadení, do rámca ktorých spa-' 
dá estt·ádne umenie buď ako celok, ale
bo iba jeho jednotlivé časti. Bez po
všimnutia zväzu nebude môcť zostať ani 
samotná s umarizácia doterajších pozi
tívnych výsledkov a snažení v estrád
nom a zábavnom umení na Slovensku, 
ako aj kategorizácia ich hodnôt. Pritom 
nepôjde vždy alebo predovšetkým o to, 
aby tieto úlohy priamo plnil Zväz ako 
výkonná zložka. Okrem uvedených, po
dla nás hlavných problémov a úloh v 
estrádnej činnosti, bude mať Zväz svoje 
vnútorné úlohy smerujúce k svojmu 
členstvu, alebo vychádzajúce z jeho po
trieb, bude musieť pre prácu v orgá
noch Zväzu a ·v jeho aparáte získať 
schopných a obetavých funkcionárov a 
pracovnikov. 

E. Janäková 

e Podľa ankety Radio Lu
xemburg bol Barry Gibb 
označený za najlepšie oble
čeného speváka pop-music 
1969. 

e Hoci sa skupina The 
Cream rozpadla, ich posled
ná dlhohrajúca platňa má 
stá le úspech. Za platňu pod 
názvom Best of Cream zís
kala skupina už piatu zlatú 
platňu. 

e Mireille Mathieu býva 
v Paríži spolu so svojou 
sestrou Monique, ktorá jej 
rob! .,anjela strážneho" a 
sprevádza ju na všetky tur
né po s""" 

e Č<~sopis Bravo uverejnil 
prehľad najúspešnejš ích plat
ní roku 1969. Je medzi nimi 
aj LP platňa Karla Gotta 
In mir kling t eln Lied, ďalej 
jeho nahrávky vianočných 
kolied a LP platňa so šan
sónmi Hany Hegerovej. 

e Vystúpenia Engelberta 
Humperdincka v Kanade ma
li skvelý úspech. V Toronte 
sa ešte v predpredaji preda
lo 18 t isic vstupeniek, v Mon
treall 34 tisíc. Koncom roka 
vystupoval Engelbert Hum-

Všetko sa začalo pred piatimi rokmi. 
Niekoľk! maturanti SSUP založili beato
vú skupinu. v ktorej nemali nič - ok
rem veľkého nadšenia. Chýbala miest
nosť, aparatúra. Ale napriek tomu sa 
nevzdali. Pre ostatných bolo ich ko
nanie čudáctvom, vo všetkom, čo ro
bill, bol háčik. A to bol vlastne prvý 
impulz, z ktorého sa zrodilo meno sku
piny - THE HOOKS (HÁČIKY). 

Skupina t eda existovala, ale neustá
le menila zloženie i hudobný štýl pro
dukcie. Najprv sa zameriavala výlučne 
na vlastnú tvorbu, neskôr priberala do 

vymt platňami, boli aj 
Johnny Hollyday a jeho man
želka Sylvie Vartanová. Je 
to najväčši obchod s gramo
platňami na svete. 

repertoáru i svetové hity. V súčasnosti 
produkujú psychodelic sound - samo
zrejme, prispôsobený domácemu pro
strediu. Na skupine Hooks je sympatic
ká ich snaha o presadenie slovenských 
textov, ako aj chuť dokázať, že sloven
ská beatová hudba môže dosiahnuť vyš
šiu úroveň. Podobne ako Prúdy a Me
ditating Four i oni považujú hudbu a 
text za rovnocenné zložky. V poslednom 
čase to dokázali v skladbe Stanislava 
Jankoviča Hej, George, ktorú nahrali aj 
pre čsl. rozhlas. Pred š iestimi mesiacmi 
opäť zmenili obsadenie, ktoré im vy
nieslo dve sólové git ary. The Hooks sa 
zúčastnili niekoľkých beatových festiva
lov a koncertovali takmer vo všetkých 
mestách republiky. Prednedávnom dos
tali ponuku na účinkovanie v sused
nom Rakúsku, nahr{tvajú pre čsl. roz
hlas a očakáva sa vydanie platne v 
Supraphone. A na záver spoločné žela
nie členov skupiny: 

.,Chceme, aby si st arší fudia prestalt 
myslieť, že ten, kto hrá na gitare a no
sí dlhé vlasy, je chuligán. Mali by aj 
beatov(t hudbu chápať ako HUDBU!" 

To všetko si myslia: 
Vladimír Sedlák - bicie, Igor Sroka 

- basová gitara, František Bán - kia
viL·, organ, Ivan Rusňák - sólová gita 
ra l, Jozef Farkaš - sólová gitara 2, 
Stanislav Jankovič - sólový spev. 

Ľubo Zeman 

Zo sveta pop--music e Bratia Gibbovci - Mau
rice a Barry - založili vlast
nú gramofónovú firmu. 

hlasu. Medzi platňami sú 
napr. profil ostravského bea
tového sexteta Majestic, br
n~mská skupina Vulkán -
Martha - Tena, skupina New 
Blues Five, kvinteť Ivo Pav
Ilka a ďalšie skupiny. Pri
hlášky možno zasielať priamo 
do Vydavateľstva Pant on, 
Praha I., Ričnl 12. 

perdinck v Las Vegas; vo 
svojej One-Man- Show uvá
dzal jediného hosťa. Bol nim 
Dean Martin. Mimochodom, 
Dean Martin p!še autobio
grafický román a už dostal 
aj preddavok 1 200 000 ma
riek. 

O Mary Hopkinová skúša 
štastie aj ako herečka. Bu
de vystupovať v jednoaktov
ke Dick Wlttington a jej 
partnerom bude známy an 
glický rock' n'rollový spevák 
Tommy Steele: 

e Povráva sa, že manže l
stvo speváčky Sandie Shaw 
nie je ideálne. V každom prl
pade titul najnovšej piesne, 
ktorú Sandie Shaw nahrala 
na gramoplatňu - Jediné, čo 
chcem, je tvoja láska - nie 
je . vhodné apllkovať na jej 
súkromný život. Hovorllo sa 
totiž už aj o rozvode. 

e Gilbert Bécaud je jed
nou z najlepšie honorova
ných hviezd francúzskej pop
music. Za jeden večer in
kasuje 30 000 frankov. 

e Medzi prominentnými 
osobami s how businessu a spe
vákmi, ktor! otvárali na uli 
ci Champs Elysées v Paríži 
nový obchod s gramofóna-

e Vico Torriani predal do 
konca t•oka 1969 vyše 12 mi
liónov gramoplatnl. Vl co Tor
rianl spieva v 12 jazykoch (a 
slovom i p!smom ich ovláda 
šesť). Za jeden večer, kedy 
uvádza známu a obľúbenú zá
bavnú reláciu Zlatá strela, 
dostáva 20 000 švajčiarskych 
frankov. 

e Frank Sinatra bude ma
j i teľom hotela, ktorý sa sta
via v Las Vegas a pred kto
rým vraj zblednú závisťou 

všetky ostatné luxusné ho
tely. Bude ,.superprepycho
vý". 

e Zager a Evans, dvojica, 
ktorá mala svetový úspech 
s plesňou In the Year 2525. 
vydala ďalšiu, v poradí tre· 
tlu, gramoplatňu (druhá ne
mala úspech). Pleseň sa volá 
Listen to The People a oča
káva sa, že sl z!ska popula
ritu. 

e Povráva sa, že v Pa
rlži sa najlepšie oblieka 
Charles Aznavour. Dokonca je 
známe; koľko má oblekov a 
košiel. Teda pre zaujímavos t:: 
120 oblekov, 240 košiel , 250 
kravét, 80 párov topánok a 
:15 kabátov. 

e Medzi najznámejších 
s pevákov, ktor! nahrávajú na 
platne v západnom Nemecku 
patri aj Adriano Celentano a 
l"rancoise Hardy. 

e Francúzsky spevák Sal
vatore Adamo má už osem 
zlatých platnf a jednu p lati~ 
novú so 17 diamantmi. Ďalš! 
jeho poklad je živý: je to 
syn a volá sa Anthony. 

e Vydavateľstvo Zvázu 
českých skladateľov Panton 
vo svojej edfcii Mikrofóra 
pripravilo pre svojich členov 
gramoplatne, ktoré _počúva
me radi v reláciách Cs!. roz-

e Skupina The Doors vy
stupovala v Madison Square 
Garden v New Yorku pred 
23 000 fanúškami beatovej 
hudby a myslela si, že to bol 
rekord. Ale nebol, pretože keď 
Doors vystupovali v Mexico Ci
ty, spievali pred naplnenou 
arénou. kde sa konajú býč ie 
zápasy a kde sa zmesti 48 000 
divákov. 

e Barry Ryan predal za tri 
mesiace tri milióny !} ramoplat
ní s nahr~vk0\1 Eloise. Nedil v
no sa na trhu objavi la jeho , 
LP platňa, ktorá okrem iných 
piesni obsahuje pleseň My Ma
ma. Paul a Barry Ryan ju ve
novali svojej matke, známej 
anglickej fi lmovej herečke 
Marion Ryan. 

e Heintje. ktorý mal ne
dávno 13 rokov, láme rekor
dy v získavani zlatých platn!. 
Zatiaľ má doma osem zlatých 
LP platní a dva singly, ďalšie 

vraj ešte len dostane. Zatiaľ, 
čo iní spevác i majú svoje zla
té plat ne uschované v trezo
roch, Heintje ich má doma -
v izbe. Zato si ale presne zis
til, kol'ko zlaté platne vážia. 
LP platňu váži 325 gramov, SG 
65 gramov. 

Najväčší muzikál XX. storočial 
Katarína Hepburnová nevystupovala na Broadwayi už 

.;edemnásť rokov a v hudobnej komédii ešte nikdy ne
hrala. A predsa hrá hlavnú úlohu v novom muzikáli Ala
na Jaya Lernera a Andrého Previna Coco, ktorý ve
novell životu a kariére 86-ročnej kráľovnej francúzskej 
módy Gabriele (Coco) Chanelovej. 

,.Musela som mať v hlave, keď som čosi takého pod
pisovala," hovorí Kate, aj keď sa alkoholu nikdy ne
dotkne. Náklady na túto show sú rozpočitané takmer na 
900 000 dolárov, čo je najväčšia s uma v histórii Broad 
waya. Celý kapitál poskytla spoločnosť Paramount Pletu
res, ktorá zložila aj 2 750 000 dolärov za právo na sfil
movanie. 

Nie je to teda na Kate Hepburnovú málo. Má 60 ro
kov. Pre muzikál opustila bezpečie Hollywoodu, kde po 
dva roky za sebou zlskala Oscara; za filmy Hádaj. kto 
príde na večeru a Lev v zime. 

*** 
,.Pripadám si' malá ako myška," povedala Kate t•az po 

skúške . .. Mojou jedinou nádejou ,je, že ak vyjdem z di
vadla na ulicu, niečo ma prejde." Vie vôbec spievať ? 
Pokiaľ bolo o nej doteraz známe, nespieva si ani v kú
peľni, kde ostatne st rávi . dosť času, pretože jedno\1 
z jej posadnutosti je kúpať sn päťkrát denne. 

Lerner začal pracovať na Coco roku 1961, keď mu pani 
Chanelová poskytla výhradné právo na svoj pozoruhodný 
životopis. Lerner, autor mnohých úspešných muzikálov, 
okrem iného aj slávnej My Fair Lady, hovori: ,.Cha
neiová je najemancipovanejšia žena, s akou som sa ke 
dy stretol - kým som sa nes tretol s Kate Hepbumo· 
vou." 

*** 

Obe tieto ženy majú mnoho podobného. Povaha každej 
z nich je očarujúca svojou ženskosťou a nezávislosťou . 
Obe sú povestné nevyčerpateľnou vitalitou a oba dosiahli 
vrcholné úspechy pekuniárne i profesionálne. Obe sa 
bránia starnutiu: o tom svedč! tak to, že Chanelovä sa 
roku 1954 vrátila do sveta módy (vo svojich 71 rokoch). 
ako aj to, že 60-ročná Hepburnová sa nebojí podstúpi ť 
divadelné dobrodružstvo. 

Katlno svojrázne oblečenie prepožičalo pikantnú pr í
chuť jej ceste do Par!ža, kde spolu s Lernerom navlltivll i 
Coco, aby zfskali jej súhlas s obsadením hlavnej Olohy. 
Je iróniou, že práve žena. ktorá sa oblieka ako Hepbur
nová, mé stelesniť postavu Coco. Nosf takmer vždy a 
všade neohrabané sandále naboso, rozgajdané gabardi
nové nohavice, tenkú bavlnenú košeľu a čiet'nu blúzu 
s dlhými rukávmi až ku krku. 

Staroba nemá rafinovanejšieho nepriateľa, ako je Coco 
Chanelová. Oblieka sa vždy s dokonalou eleganciou, pre· 
tože .. nikdy neviete, kedy do vášho života vstúpi muž." 

"** 
H11z ju zastihol clóžď a vypožičala s i pánsky plášť d•• 

lúďa : bol z toho posledný výkrik módy. V sprievodt· 
Jeana Cocteaua vošla do Casina v Juen-les- Pins v noha 
"iciach 11 dala t ak punc >nóde dámskych nohavíc. Pľe 
,'provala Picassa. skrotila si Cocteaua, bránila St ravin 
;kého a podporovol!l ~ag ll eva pri jeho debakli v Bf' 
' látkach rok<J 19!W 
Cham~ l o vá a jej štýl zavôsobili svojim vplyvom na tr, 

le pani Hepburnová SR rozhod la prijať Lemerovu ponu 
ku, aby na Broadwayi hrala úlohu Coco . .,Zaujalo ma ne 
nej to, ako sa vyrovnáva s problémom života, v ktorom 
vek nemá žiaden význam. My naproti tomu žijeme vo Katlterine liepburnova 



Návrat "cool" školy? 

Spievať džez je riskantnou záležitosťou. 
Vefa spevákov sa snaží aspoň napodobniť 
tento štýl, no len málo je skutočne povo
lanýclt. CAROL SLOANE patrí medzi sku
točné dámy džezu. Pravidelne dokazuje 
obecenstvu Scott Clubu, v čom spočíva jej 
hudobné majstrovstvo. Vie, že l<ľúčom k 
pôsoblvému prejavu je jednoduchosť. Ne
bolo to však vždy takto. Roku 1961, keď 
pracovala v New York's Village Vanguard 
s Oscarom Petersonom, chcela dokázať 
svetu, že je tzv. okázalou speváčkou. Bol 
to práve O. Peterson, ktorý bez toho, že 
by to vedel, ju naučil tajomstvu jednodu
chosti. Sama o tom hovorí nasledovne: 

- Sedával tam každý večer a ticho po
čúval. Vždy ma žiadal, aby som zaspievala . 
My Ship. Ak som sa odchýlila od melódie, 
nczatlieskal, ale ak som ju zaspievala 
prosto, bol nadšený. J eden večer som si 
uvedomila, že t o, čo odomňa vyžadoval, je 
správne. Predtým som s i myslela, že zmys 
lom môjho pre javu má byť improvizovanie. 
hranie sa s rytmom a melódiou. Lebo veď 
ako by som koniec-koncov dokázala, že som 
džezovou speváčkou? 

Pravdaže, Carol nespieva plesne presne 
tak, ako sú napísané. To "ostatné" však 
obmedzuje na minimum. Hlavne o meló
diach Duka Ellingtona hovorf, že ich príliš 

()r.-edence 
si udržujú kondfciu 

Skupine Creedence Clearwater Revival 
trvalo práve päť týždňov, než s i vytvorili 
svoj hit č. l v piesni Bad Moon Rising. 
Už predtým mali v Británii h it Proud Mary 
(pieseň sa úspešne presadila a j v USA). 

Bad Moon Rising má silnú lyriku, jed~ 
niiJ,u.chú, .ale pôsobivú melódiu, dynamický 
beat a je typickým príkladom hitu. Podľa 
speváka skupiny Johna Fogert iho je to 
akúsi výpovecľ o· dobrých a zlých strán
kach života. · Nie je to prot est song, aký 
sme poznali v minulých rokoch. Skôr druh 
varovnej piesne. 

Skupine vydali v Británii dva albumy -
prvý pod názvom Creedence Clearwater 
Revival a druhý sa voiá Bayou Country. 
Tretí album vyšiel nedávno v Amerike a 
volá sa Green River. 

Hudba Creedence má v sebe veľa vply
vov. Možno t u nájsť prvky blues, rocku, 
country a štýlu Louisiany. Má v sebe niečo 
z juhu, hoci skupina prišla pôvodne zo 
San Francisca, kde J ohn, j eho brat Tom 
(gitara) a bubeník Dong Clifford, ako aj 
basgitarista Stu Cook v roku 1959 začí
nali. V San Franciscu hrali 10 r okov pod 
názvom Golliwogs. Skupina sa rozpadla 
keď John odišiel do armády a znovu sa 
vytvorila pod ter ajším názvom v r: 1967. 
Ich štýl v nahrávacom štúdiu sa snaží pri-

nevyzdobuje, lebo sú takt!! nádhernl!, že 
majú zostať neporušené. Za svojich obľú
bených skladateľov považuje Dylana, Len
nona, Ellingtona, McCartneya a v niekto
rých skladbách aj Jim Webba. 

Narodila sa na Rhode lslan<l a ako sa
ma hovorí, vyrástla na zadi10m dvore New
portského festivalu. Navštevovala ho alw 
divák, no nikdy si nemyslela, že sa voľa
kedy objaví na jeho javisku. A predsa, keď 
ju John Hendricks požiadal, aby nastúpila 
na miesto odchádzajúcej Annie Ross v triu 
L-H-R, Newportský festival bol pre Ca
rol na dosah ruky. Vystúpila počas pres
távl<y - práve vo chvíl!, kedy väčšina 
publika odchádzala. Zostalo však nlekoľlw 
kritikov a ľudí z gramofónových spoloč
ností, a tak vznikla jej zmluva s Colum
biou. Na základe tejto zmluvy vyšlo prvé 
album pod názvom Out of the Blue (v r. 
1962). 

Carol nikdy nebola stredobodom záujmu 
- napriek tomu, že je uznávaná v New 
Yorku za jednu z najlepších speváčok. Sa
ma o tom hovorí, že vždy bola predo
všetkým ženou a až potom speváčkou. Je 
šťastná, ak na jej predstavenia do klubu 
prichádzajú ľudia, ktorých obdivuje. Pred 
niekoľkými mesiacmi si zbalila svoje veci 
a navždy zanechala zhon Manhattanu. Vy
dala sa na cestu do Raleigh v severnej 
Karolíne, kde pracuje ako členka rady v 
súkromnej zamestnávateľskej agentúre. 
Popri tom vystupuje v miestnom džezo
vom klube, v ktorom v minulosti praco
vali Dizzy Gillespie, Zoot Sims, Charlie 
Shavers, Blossom Dearic a Stan Getz. Na
zdáva sa, že publikum bude čoskoro una
vené typmi tzv. výskajúcich spevákov typu 
Janis Joklin a do popredia prídu jemnejší 
a prostejší umelci. Bude to akýsi návrat 
triezvej - "cool" školy. Je presvedčená, 
že spevák nepotrebuje mať najlepšie vo
kálne vybavenie, aby mal s piesňou úspech. 
A~o príklad uvádza Billie Holiday, alebo 
slavnu Ellu . . . Spočiatku ju vraj nudila, 
no potom počula jej album, v ktorom spie
vala jednoducho - a bolo to skutočne 
1\rásne. Podľa názorov Carol Sloane je t o 
však ťažko vysvetľovať mladším spevákom. 

Pťeložila: -m-

bližif čo naJVIaC autentickému prostrediu 
počas koncertov. Snažia sa získať č is tý, 
jasný efekt . Zdôrazňujú, že pri ich pro
dukcii treba počuť každý nástroj. Hrajú 
dva až trikrát do mesiaca. Veľa s kúšajú a 
nakrúca jú. Vystuplljú v te levízii a mo
mentá lne pr acujú na štvrtom i piatom al 
bume. Na rozdiel od skup ín, ktoré prvý 
úspech považujú za signál pre oddych, 
Creedence · sú presvedčení, že neust ále s i 
treba udrži avať kondíciu na novú príle
~itosť . Zvlášť venujú pozornosť výberu sá l 
pre s voje produkcie. Napriek veľkej kvan
tite týchto amerických "stodôl" je podľa 
názoru vedúceho skupiny Johna Foger tyho 
iba 15 sál, v ktorých ako-tak počuť hlas. 
Skupina sa pripravuje na zájazd do Bri
tánie, pričom sebavedome vyhlasu je : ,.Ne
myslíme, že by sme mal! ísť do Európy, 
chceme hrať pr iamo v Anglicku!" 

Preložila: -m- ' 

S úť~ž vypísal ~upraphon, n. p., 
zavod Bratislava na jar 
1969. Do uzávie rky súťaže 

(15, nove mbra 1969) prišlo spo
lu 28 cyklov v celkovom počte 
135 skladieb. 

Odborná porota v zložení: 

prof. dr. Oto Ferenczy, pred
seda poroty , 

Juraj Hatrík, dr. Stefan Klimo, 
zas!. umelec, čle novia poroty, 

Zuzana Marczellová, prom. hist., 
šéf redaktor ka a zástupkyňa n. p. 
Supraphon, 
zasadala dňa 8. decembra. 1969. 
Pri vyhodnocovaní súťaže porota 
postupovala trojstupňov"ým vylu
čovacfm systémom a r ozhod la 
takto : 

Oznámenie výsledku 
anonymneJ 
skladateľskei súťaže 

na pôvodnú 
vokálnu tvorbu 
pre detské zbory 
a cappella 
l. Neudeliť I. cenu. 

2. Ude l iť t r i IL ceny a odmenu 
po Kčs 3000,- bez určenia po
radia týmto skladbám: 
Hes lo Zem spieva, názov cyk
lu Morena, au tor .Jaros lav Dos
talík, Brno. 
Heslo Mojej mamičke, názov 
cyklu Ant ipóly troch, autor 
Alfréd Zemanovský, Bratislava. 
Heslo Dva hlasy, názov cyklu 
Halas detem, autor Jaromír Po
dešva, Brno. 

3. Udeliť tri III. ceny a odmenu 
po Kčs 2000,- bez určenia po
radia týmto s kladbám: 
Heslo Husľový ld'úč, názov cyk 
lu Tri odpovede, autor AHréd 
Zemanovs ký, Brati slava. 
Heslo Jitka, názov cyklu Pod
večerní koncer t u chaty, au tor 
Ctirad Kohoutek, Brno. 
Hes lo Zornička, názov cyklu 
Hozprávočky, autor Ondrej 
Francisci, Bratislava. 

11. Odmeny po Kčs 1000,- navrhla 
porota u deliť. týmto skladbám: 
Heslo a názov cyklu: Päť 
zvonlwvých hlasov , autor Vác
lav Felill, Praha. 
Heslo a názov cyklu: Nursery 
Hhymes Il ., autor Leoš Faltus, 
Bľec lav. 

Diela budú vydané v Ed!cii 
zborového spevu, detské zbory, v 
e dičnom pláne roku 1970/1971. 

SUPHAPHON, n. p., závod 
Bratislava, Dunajská 22/1 
Riaditeľ Mar cel Hajn ý 

svete, kde prekro čiť štyrids iatku znamená byť vyrade 
ný';. 

TOP-TEN Bratislavského Supraphon_u 
za mesiac december 1969 

.,Filmovanie ma nedes!," hovor!. "Každú scénu mô
žete proste nakrúcať znovu. Ale z divadla som mala 
vždy strach" .. (Na Broadwayi hrala naposledy v Shawovej 
Milionárke, a le vystupovala v dvoch Shakespearových 
sezónach v St ra tford e v štáte Connecticut v rokoch 1957 
a 1960.) 

Nedostatok s úkromia nie je všetko, čim pani Hepbur 
nová trpí pri skúškach. ,.Je tu s trašný hluk, a ja hluk 
neznášam. Nemám rada ani hud bu. Nemám v dome nija 
ký pr!stroj , ktorý r·ob! h luk - an! rádio, rrwgnetofón 
alebo t<~ l evizo r" . 

*** 
Pan i Hepburnovä skonč il a divadelnú školu Bryn~ Maw

ra roku l!l28 . . Po učňovských rokoch v Hollywood e pri
šiel roku 1932 jej prvý veľký film Rozvodový zákon, 
v ktorom vytvorila nezabudnuteľnú dvojicu s .Johnom 
Barrymorom. Za sv·o,; tretf fil m Hannú s láv u dosta la ro 
ku 1933 0 ';cm·a. 

O jej hereckom štýle nemožno povedať, že netrp( ma
nierizmom: zvlhnu té oči sa stúh~ trblietajú odhod·laným 
leskom. cl1vejúca sa ruka váha pred nebezpečným roz 
hodnu tím, h lboký hlas sa riadi svojím vlastným kolísa 
vým rytmom, smiech j e drsný. A nad všetkým kraľuje 
elegan~nli d il< cia divade lnej školy Bryn a Mawra. 

l. JEDNU LÁSKU MÁM (J. Siváček/1. Fišer - T. Janovic) Sp. 
M. Laiferová a K Hála, orch. K. Vlacha 

2. DAJ POVEE PÁe (J. Laifer/A. Karšay ) Sp. M. Laife rová a . zbor 
L . Pánka, arch. K. Vlacha 

3. POHĽAD Z OKNA (M. Krištofov ič ) Sp. M. Kr ištofovič a D. Ru
žička , TOBR dil·. M. Brož 

4. riHAJME, HRAJME (Scott - WildH - Gerig/J . Turan) Sp. 
M. Laiferová, TOBR dir. I. Horváth 

fi. ú SVIT (Car ter/L:.. Feldek ) Sp. M. Krištofovič a RT VOX, TOBR 
dir. M. Brož 

G PLAVOVLÁSKA (The Tremeloes/J . Turan ) Sp. D. Grúň , hrá Sex
t.~!to J. Vel čovsl, ého 

7. SLOVENSK!!: MAMiČKY (Slov ľud . , at•r . J. Čel ko ) Spieva a hrá 
Traditiona l Club Bratislava 

8. OBLAKY, OBLAI<Y (J . Lf•nnon - P. McCartney/J. š t rasser ) 
Sp. O Szabová a RT VOX, TOBH d ir. l. Horváth 

9 TMA .JE NEBEZPEČNÁ (L Gerhard t/Z. Kratochv!l) Sp. E. I<os
tolá nyiová a HT VOX, h t•á Bratislavské combo dlr. Z. Krs 
tochvi i 

10. SOM ZLÄ (Heed - Mason/ J . Č i žmár) Sp. M. Klesniaková, TOBH 
rlir. l. Horviíth 

Poďme k veci~ .. -
(Dokončenie z 3. str.) 

zhrniem do niekoľkých bodov. Nie sú 
rovnako závažné. Niekde ide o podstatu, 
inde iba o možnosť iného názoru. 

l. Svoje stanov isko vyvodzuje Oľga Š, i
mová z poznania našej a českej, ako aj 
poľskej pedagogiky. Pripadá mi to tak, 
ako keby sportový expert vyvodzova l sú
dy o československom futbale iba z vý
sledkov pražských mužstiev, k tor é sú v 
posledných rokoch celkom zjavne .,na 
dne". Lebo práve my a Poliaci sa v pos
ledných rokoch nn svetových operných 
~cénach objavujeme najzriedkavej šie. 
Stvorica českých hviezd (Janku, Dvofáko
vá, I<n iplová, Pľibyl) je svetlou výnimkou 
a nemožno na základe štyroch prípadov 
robiť uzávery. Ak by Šimová bola ma la 
možnosť sledovať prácu a výsledky pe 
dagógov sovietskych, maďarských, alebo 
rumunských, potom by celkom určite ne 
vyslovi la globálnu spokojnosť s naš(m sú
časným stavom. 

2. Pani Šimová po lemizuje s Mjartano
vým tvr dením, ktoré obviňuje našich pe· 
dagógov z .. naivnej a dôverčivej predsta
vy, že hlas má nevyčerpateľné zdroje". 
Hádam t o nebolo treba brať tak doslovne. 
Ale ako ináč nazvať prax, že spevák nie 
kedy aj t r ikrát za štúdium zmení odbor 
(Hruba nt, štúrová, Stracenská a ďalší )'! 

3. Mysl!m s i, že pedagogika môže byť 
síce diferencovaná, ale výsledky sú vždy 
len dobré a zlé. ,.Technicky" spievať 
možno azda naučiť viacerými spôsobmi, 
ale krit ériá technického spievania sú iba 
jediné . Diferencovanosť jednotlivých pe 
dagogických škôl sa dnes postupne stie
r a. Nillssonová nie je iba wagnerovskou 
superhviezdou, ale a,j vysoko kva litnou 
mozartovskou a ve rd iovskou speváčkou, 
Fischer-Dieskau je t t·iedou nielen v pies
ňach a Mozartovi, ale a j vo wag nerov
ských úlohách, Germontovi, Rigolettovi, 
Macbethovi a moderných operách. Ško
lením i prirodzeným naturelom možno in
klinovať k rôznym skladateľským ško
Jám. ale ak viem spievať .,technicky", 
musím v rámci svojho hlasového odboru 
zvládnuť skoro všetko (samozrejme ok
rem kra jností, ako je napr. mozar tovský 
tenor a wagnerovský tenor ). Aj tu však 
technika (okrem pr irodzených d is pozi 
cií ) dokáže d ivy. Súčasná Senta a Salome 
č. l . Anja Silja si poradí hravo aj s ko
loratúrami Lulu a Olympie, taliansky ba 
s ista Ces are Siepi má rozsah dobrej tri 
a pol oktávy (od hlbokých basových úloh 
po Hossiniho F igara). 

4. Nemyslím si, že výs ledky našich spe
vákov n~ súťažiach by boli také, aby $me 
mohH byť spoko jní. V silnej konkurencii 
docielila v poslednom desaťročí skutočnÝ 

úspe~h iba -Grúberová v Toulouse, prav:. 
da, v m inu lom roku ,.vyletela" na silne 
obsadenej mn!chovskej súťaži už v dru 
hom kole_ Tých súťaží a fest ivalov je 
dnes uz toľko, že výsledky bez hierar
chizácie poduj at í nemožno preceňovať. 

5. Súhlasím s tým, že naša operné k ri
tika odbaví spevácke výkony zväčša .. nie 
koľkými fr ázami", miesto návodu k ná
prave. Nepoznám však speváka, ktorý by 
docie lil podstatne jšie pokroky na základe 
krit ických posudkov v tlači, adresných 
ostatne len v rovine teoretickej formulá
cie . Na to •. aby spevákovi pomohol, j e tu 
v prvom r ade pedagóg, potom dirigent , 
korepetítor a až potom ver ejná mienka, 
ktorú k r it ik zastupuje. 

6. Vidieť východisko v založeni ., celo
štátneho s peváckeho poradného zboru" 
považujem za nezmyselné v tom, že by 
vypracovalo dáke spoločné postupy v ob
lasti metódy výčby spevu. Zmysel by ma l 
skôr v presadzovaní istých požiadaviek 
(napr. aby sme konečne ako susedné so
cialistické štáty mohli najväčšie talenty 
posielať na dlhodobé š tudij né pobyty do 
zahraničia) a v autoritatívnom ochraňo
vaní mladých speyák (>V pr ed pre ťaŽova ~ 
n!m a nezmyse!ným obsadzovaním v pre 
vádzke najmä menších operných divadie l. 
Na čom podstatnom sa však môžu uzni esť 
pedagógovia školení v Taliansku. vyzná
vajúci školu be l canta (bez výs led kov 
v praxi) a peda~ógovia, ktorí (tiež bez 
výsledkov) v podstate bel canto v jed 
nom 7. minul ých ročníkov Hudebních roz
hledov strikt ne, nepodložene a prr!niihle
ne odmietl i? 

J aroslav Blaho 

Z obsahu 3. čísla 

• Rigoletto z Brna - •·ozhovor 
s barytonistom René Tučekom • 
Vel'ká tanečnica Galina Ul'ano
vová • Gizela Veclová spomína 
i hovorí o prítomnosti e Eugen 
Onegin v ND • Detvianske ruže 

l<atar!na 1-lepburnová vždy hra la samu seba. J e s kôr 
premenllv!\ ako žem1, než pr ispôsob!vá ako herečka . Jej 
úlohy sú skô t' cicll'azom toho. aká je, než toho , čfm by 
v te j č! onr j pos tavP maJa byť. 

!<ľúčom k temer všetkým jej hereckým výkonom ,je 
pôvabná zmeR Individuality a ženskosti, chlapčenskeJ ne
vyťovnanos ti, ramenate,j drsnosti vyjadr:u júce.i jemné, 
ženské city ; postoj ženy stretävajúce j s·a s mužom na 
jeho vlastne j pôde. .,Never!m, že niek torá herečka by 
mohla byť skutočne nieč!m iným, než je." hovori I< ate. 
,.Coco bud•• musi eť tiež existovať Jen v medziach mojej 
osoby." 

Pr ijmeme ihneiľ l<lavir!s
tu-korepe t ítora pre taneč· 
ný súbor 5-kt'ét týždenne 
od 19,00 do 22,00 hod!n. 

Mladé sr dcia, Maďarský 
súbor piesní a tancov 
Bratis lavu, Mostova ul . 
č. 8, t elefón 304-22 

HUD? BN?" , ZlVOľ - dvojtýždennlk. Vydá va Ministe rs tvo ku ltúry SSH 
ve Vyaavate lstve OBZOR v Bratislave. Vedi fi reda kčnťí I'Bdfl' Marián Ju . 
r!.k (Šéfr~ daktor), dr. T~> t'éZia Ut•s!nyov~ ( t' P.dak torln r). Pavol Bagin, prorn 
h!st Nada F'čl ldvá ryovt, , J ut'aj Hatr! k, dr, Nad'a HrC'kov~ . dr. Ivan Sta· 
nJslav, Iva n Orad n!ček. Tlačia Nit rianske t lačia rne, n. p., Nitra. Rg. č 
RS 8261/68. Adre.~a t' ť;dakcfe · HUDOBN? ŽIVOT, Bt•a tis iava, Vo lgograd . 
sk á 8. tel. 5H2·37. Administrácia: Vydava te!'stvo Obzot', Brat islava, Csl. ar
mády 29/a. Inzertné odde!Pnle Bratislava, Gorkého 17. Rozširuje PNS 
Cnna jedného výtlačku 2,- !<čs . · ' ' 

Zo zahraničnej tlače preložila: -b- •••••••••••••••••• 

l 
~ 



Trikrát Ri u o le tt· o 
Giuseppe Verdi: Rigoletto, Libreto: 

Francesco Piave, Dirigent: Tibor Fre-
Š<J, Hežisér: Július Gyermek, Scéna: 
Pf!vol M. Gábor, Kostýmy: Ludmila 
Purkyňová. Premiéra v opere SND 
17. januára 1970. 

Higoletto a inscenačný problém: Ako ho 
inscenovať'! V polohe prevažujúceho kos
týmovaného koncertu, či ako realistické 
operné divadlo'! Prvý a tretí obraz - to 
s ú d ekorujúce zbory, niekoľko árií a en
SE!mblov. Neutrálne pros tredie šľachtic
kého paláca. Tu Gyermek v podstate vy
stačil s tým, čo prinieslo t ak jeclnoznačn:í 

-úspech :jeho inscenácii Trubadúra a Maš
karného · plesu. S vkusným aranžovan ím 
jednotliveov i väčších celkov v priestore 
a . so spolieh aním sa nä účinok hudobno-

. dramatického ,výrazu spevákov, pravda, 
dv,a výstupy Monteroneho zostal i nevý
razné. Párne obrazy s ú ťažším or iešk om 
Druhý obraz - to je noc , potemnelé ulič
ky, ú tulný dvor šašovho obydlia v tien i 
palácov, vojvoda, ukrývajúci sa v záku
t iach záhrady, z tmy sa vynárajúci únos
covia, Gildin únos, šašovo neskoré po
znanie, že šlo o krutý žar t . V štvrtom 
obraze sme v predmestske j krčme. v t mel
ve j • noci p lnej hrôzy, tajomného zavíja 
nia vetra a vraždy. V týchto obrazocil 
;je veľa lokalizujúcich , pop isných a ťažko 
odmysliteľných dejových rekvizít, ktore 
vylučujú strohú š tylizáciu. Ale je tu a.i 
príliš málo skutočných dram atických mo
mentov, ktoré by umožňova li bohatšie di
vadelné rozohratie príbehu. Silná a ja-

. viskovo cítená dramatická s ituácia j r. 
vlastne iba jedna: Rigolettov príchod po 
mŕtvolu zvodcu, napätý rozhovor so Spa
rafucilom, . chvíle radosťou a zadosťuči ne 
ním podfarbeného triumfu a vzápä tí 
strašné precitnutiE! nad zomiera;júco•.J 
dcérou. 

Obom spomínaným obr azom chýba v 
Gyermekovej inscenác ii predovšetkým 
atmosféra. Ich real izmus je nedôsl.ť!dný. 
skôr len v náznaku. Miestami sa bazíru 
je na d etaili, miestami sa s pravdepodob
nosťou situácie narába vefmi voľne. Gá .. 
borova výprava je ch ladMi, v priestoro
vom riešení nedomyslená . Scéna únosu je 
logicky zmätená (Rigole tto s m askou na 
tvári sám uteká zo scény) iJ l'ažkopádnH 
(ani čoby unášali pol tucet diovč~ t) . V 
pres lá venom kvartete zasa r u ši prilom · 
nosť dublerov - div~k dobre vie, ž(.~ 

vojvoda s Maddalenou s pievajú kdesi v 
J)Ortá li, zato Gilda žiali a Rigolet to zatína 
päste nad .. milujúcimi sa" štafážnikmi. 
Horšie, že ,.vyhostenie" dvoch sólistov z 
javiska zredukovalo toto geniálne hudob
nú číslo na nevýrazný .,duet" sopránu s 
barytonom, ku ktorému tenor a mezo
sop rán vytvára jú len akúsi zvukovú ku 
lisu - pritom tenorový part je v dvoch 
tretinách kvartetu vedúcim h laso m! Na 
javiskovej z ložke Rigoletta s krátka po
znať, že bola robená narýchlo u v dneš 
ných katastrofálnych skúšobných pod
mienkach v DPOH. To však režiséra 
ospravedlňuje len čiastočne. Divadelný 
t var bratislavského Rigoletta mohli za· 
chrániť aspoň sčasti plastické a herecky 
výrazné dva zaujímavé charaktery - voj
voda, a najmii Rigoletto, k torý nie je len 
štúdiou nešťastného otca, ale aj esenciou 
hyperbolizovan ého charakteru fyzicky a 
duševne! poznamenaného člove ka. 

Rigoletto a herecl<é nároky: Typove 
plne zodpo vedajú ostätné ú lohy: jemná, 
subtí lna. naivná Gi.ld a Jarmily Smyčkovej, 
rab iá tny Sparafu cile Ondreja Malach ov
ského a Jana Kyzlinka. krásna a zvodná 
Mad da lena Niny Hazuchovej. Livorov voj
votl a jE' vš~k príl iš chlapčen ský , mäkký. 
sympatický. ani s topy po bonviváns tve. 
s kot·o sa nedá uveri ť . že pod touto mas
kou sa skrýva profesionálny a cynick ý 
zvodca Oniščenkov Higole tto •je presved 
či vý v bôli u úprimnosti otcovského citu , 
ale tým sa d im enzie jeho stvárnenia vy
če rpávajú. Tučkov her ecký .i spevácky 
výr az v tejto úlohe je bohatší, chýba mu 
však viac kontrastu medzi oboma okra
jovými poloh am i postavy. U oboch alter
nantov c'ítime, že sú to mladí ľudi<! , · kto.t·i 
sa lepšie cftia v kostýmoch rytierov. mi 
lencov, veselých barbierov, než v mas~ t> 
st<írnu ceho mrzáka. Obaja spievaj ú svp,j 
part dobľe, ale výrazové a herecké stvár· 

.n eni e tejto postavy, dat·mo, vyžaduje viic 
šie skúsenosti, a teda aj pár rokov ná 
vyše. 

Rigole tto a s pevácke príležitosti: Naj 
'ICelenejším speváckym výkonom je Smyč
.kovej Gilda Má tri vrcholy - perfektne 
ndsp ievanú ár iu a dva lyrické duety s 
f1 igo lettom (3. a 4. obraz). Že tento kreh
ký, zvon ivý mate t·iá l sa výborne pohybu
je v koloratúrach ;je už známe, prekvapi .. 
la však širokou clyn!lmiekou šká lo u 8 

zovnútonll'ným p1 cjm·om, čo je u vce lku 
virtuózne a chladne pôsobiacich kolora -

túrnych sopránov vzácnosťou. Najsilnej
šou zbraňou Livorovho vojvodu sú okrúh
le, koncentrované piána a pôsobivé me
z avoce. Dynamické prechody k dramatic
kej ším tónom a vyššie polohy mu však 
spôsobujú istú námahu, ktorá sa preja
vuje j ednak v kvalite zúženého t ónu, 
jednak tvrdým odsadzovaním, sprevádza
ným neraz pazvukom, čím trpí ucelenosť 
frázy. Pekný, mäkký t enor s kultivova
ným nasadzovaním potrebuje ďalšie ško
lenie, ktoré by vyrovnalo dyn amické i 
rozsahové regis tre. V mimoriadne nároč
nej úlohe a svo jej prvej veľkej premié
rovej postave po návrate zo štvorročného 
nemeckého angažmán upútal Livo ra bez
pečnou muzikalitou a rutinou. Neodpustí 
s i ani jednu z ozdôb, výborne spieva 
úvodné ariozo Questa e que lla, kým v 
á r ii tretieho obrazu n ie ;je vždy snah a po 
veľkých tónoch úmerná výsledku. Popu
lárna La donna e mobile vyžaduje väčšiu 
bravúru, na treťom predstavení až napo 
div suverénne zvládol L ivora prvú polo
vicu veľmi ťažkého kvarte t u. 

Sľubného Rigoletta vytvoril Jura,i Oniš
čenko. Jeho vyšší barytón, pekného, ta
lianskeho zafarbenia (najtalianskejší ma
teriá l v in·s.ce.nácii) bezpečne zvládol všet
ky špičkové·· vysoké tóny, ktoré efektnosť 
speváckeho stvárne'nia umocňujú. Aria v 
treťom obraze :.....: 'sen, ale často aj kameň 
úr azú ŕmrohýc.h ' barytónov - presvedčila 
v mäkkosti . a lyrfckost i k antilény i v 
dobrom zv.I'áďnutí · namáhavej vyššej p o
lohy v· záveréčhej časti. V hudobnom na
študov aní by sa žiadalo s dirigentom viac 
vyosťriť· dramatiCké kontrasty, na k tort 
Oniščenko 'aj · pri 'lyrickom charaktere hla
su m·á: ·:v · niektorých vo-ľnejších tempách 
ensem'bl'ov (2. · obraz) doch áuzalo k pred
časnému ukončovaniu fráz: René · Tuček v 
te;j · iste,; ··ú loh e . sa dosta l·· v sp eváckom · 
výraze. ďale j ; vďaka väčšej ·dynamick ej 
tvárností inatei·iá lu. Jeho dramatický 
h lasový fond imponuje priel'aznosťou, ho
ci n<1 'druhej stran·e nemá . . Onrščenkovu 
mäkkosť .. Niektoré · tóny, by chce·!i pri far 
benie; , sympatická , spevácka · decentnosť 

;mohla v · ·'tomto· · tal'ianskom naštudovan! 
po[lUstiť trochu miesfa : onej, tak . často 

. :príliš : jedn9:?tranne odsudzovanej .,talian
skej manie re". Tučkov výkon (ná pred· 
stavení 25. j anuára.) bol ešte čiastočne 
poznamenaný predchádzaj úcou indispozí· 
cioi.ľ (odpust il si' napríklad · všetky nepí~ 
sané výšky), preto sa k tej to kreácii ešt~ 
vrátime 

Malachovský a Kyzlink sú dvaja z naj 
lepších súčasných československých ba
s istov. Reprezentujú však typ vysokéhc 
basu, preto obom chýbajú zvučné hfbky. 
bez ktorých nevďačný , spevácky part Spa
rafucil a ťažko upúta. Ak bol Malachovskf 
o kúštik výraznejší ako postava, treba 
poved al: že spevácky si ú lohu vy lozi l dost 
o t·iginálnc minimá lny priestor pr e 
spievanie si sám ešte zmenšil naturalis-

tickým parlandovaním (prijatel'nôm i v 
Končakovi, či Borisovi) a dramatizujú
cimi, ale hluchými piánami. Maddalen!l 
(Nina Hazuchová) má väčšiu · príležitos( 
iba v kvartete. Aj o tú prišla .,vďaka" 
spomínaném u nevhodnému aranžmán. 

Inscenácia Higoletta predstavuje v pra
xi opery SND priemer, v scénickej zlož
ke ešte o niečo menej. Neprináša v$ek 
j aviskové tr ápnosti (časti sa vyskytl)ll .aj 
vo vydarenejších inscenáciách) , ani spe
vácky výkon, ktorý by nebol hodný re
prezentačnej scény, hoci na úrovni vyso
kého sólistického priemeru posledných 
desiatich rokov je len Smyčkovej Gilda. 
Treba dúfať, že r ept·ízy prinesú vylepše
n ie aspoň tam, kde je možné. 

Jaroslav Blaho ... 

Blahoželanie 
k jubileu 
· ,20.' jcmuára · o:-;ldvila svoje .péiťde-

·sil!tiny sólistka op'er y SND št e f.á- , 
ni-a : H td m.a no v á . . Po ski·orn
-nych . začiatkoch . v bratúl~vslcorn ' 

. súbore vypracovala sa onedlho na · · 
vyzn(lmná sólistktt ko~ickej . opery . , · ' 
V rokoch- päťdesiatych j u . už str:e· . 
távc;trne v -·BratislavCŕ·· kde patrí k ' 
najp,oprednejším . sopranistkóirľ .. 
Up.út1:wa slovanskou mälckosťôú 
svoj{w mimoriadne čistého a 'priro
dzene zafarbeného mladodramatic .: 
kého . sopranu. Uplatňuje 'sr v · po s .. 
Jav~ch tqlianslceho repertoáru, nd/-- · 
mä .. verd iovských, kde je v týchto 
rokoch často j edinou alternantko!l 
.Margity. česányiovej ( Alžbet,a .v 

· Don .Carlosovi, Desclemona v Othel
lovi). Jej najväčším úspechom . je 
však Tosca,- ktor ú vytvárá sama 
dlhé roky. 

· 'Nemenej významné sú Hulma
n'ovej- zásluhy o zdomácnenie m·o
derného slovenského r epertoáru na 

.javisku SND. Popri Katrene v 
Kriítňave, Mílke v .luro'vi Jánošíko 
vi, Katke o Beg Bajazidovi a Milene . 
v Svätoplukovi zaujala vyraz11ým 
speváckym a hereckým stvdrnením 
o l-Ioloubkovej oper e Rodina. Hoc1 
v posledných sezónach dostava Hal 
manova ozajstných umeleckých prí
l ežitostí veľmi málo a vedenie ope 
ry ju obsadzuje · skôr do charakte
rouého odbont, zostáua natrvalo. 
zapísaná v dejinách bnltislaoskej 
opery. · ··· · ., ., .. · · ä.' 

Brilantný Slovák. 
v Košiciach 

Baletný stíbor .štátneho di1;adla u Brne uuiedol v decembri premtem Straussovho Dona Juana 
a Janáčlcouej GlagolskeJ omBe. Na snímkach R. Sedldčeka viclíte záber y z tejto inscendcie (Gla .. 
golská dm ša: Aclam - Ja no Sprlák- Puk, Evu - Katka Elšlégrovi1. Don Juan: Don Juan - .Josef 
[{ubií lek, .lHwzov fon tom ~ Vlasta Benešová). 

Umelecký r:asl najmladšie -
ho slov enského symfonického 
telesa - Štátnej ťi ll: . 'l· món ie 
v Košiciach - sa stal vecou 
celej s lo venskej hudobnej ve 
rejnosti. Frínos k r ast u toht o 
te lesa leží samo~~rejme najviac 
m našich P'lpreclných dirigen
toch, ktorí v dennej práci s 
orchestrom dosahujú s tanove-
r..c,. umelecké c ie le . Ma lo by te -
da patriť nd je\Jne;j str ane k 
ctižiadosti slovenských diri
gent ov pris pi e f. k budovaniu 
to hto t elesä a naopa k - že 
laním tohto telesa na druhej 
stran e, aby s ním s po lupraco -
va !.i n<tši špi čkoví interpretač-
n J umelci. Nepodceň ujem ani 
pr!1ws zahran ičných umelcov, 
ale v ich prípade ide skôr o 
.ko nfrontác iu d omácich hodnôt 
so zahraničnými. Preto sm e 
čaka li s poluprácu zas!. ume l-
ca Ladislava Slováka s Košic
kou f i !h armóniou u ž s kôr. A 
koncerty ŠF 26. novembra 1969 
v košickom Dome umenia, 27. 
novembra v Pre~ove a 25. no
vembra v Humennom t ieto 
očakávan i a len potvrdili. L. 
Slovák priamo s otcovskou tr
pezlivosťou a obetavosťou in
vestova l .svoj e skúsenosti, vy 
soké. umeleck é nároky a tvr dú 
disciplinovanú prácu do tohto 
mladého telesa najmä pri na
študovaní W. A. Mozartovej 
Symfonie Es dur. A práve 
umelecký výkon ŠF v tejto 
skladbe ukázal, čo všetko 
možno dosiahnuť v umeleckom 
výkone u ž v jej teraj~om štá
diu, ak je prístu p k naštudo
v<"nýtri. skladbám rovnako m1-
ročný u dirigenta ako a j u 
jednotlivých hráčov, ce lých 
nástrojových sk upin a or 
ch~stra ako ce lku. Práve toto 
ak}) by sa bolo s trácalo_ pri nie 
ktorých k oncer toch SF. , Vy- .. 
~ov,nanosť všetkých nástrojo
vých skupin v š týlovom poda-

n í Mozartovho diela, jemná di
fere nciácia dynamiekej vý 
stavby ce lého d iela . . r e latívne 
dokonalé pretlmočeniE~ parti
túry v ce lku i jed no t livos tiach, 
technické a prednesové vypra
covnrie exponovaných par t ov 
znamena lo vy sok ý ume lecký 
zážitok pre poslucháča a urč i 
te radosť zo svedomite vyko 
nane j umeleckej práce orches
tra. Hovnako možno hodnotiť 

aj Gluckovu pred ohru Ifigénia 
v Au lide (vo Wagnerovej in
š trumentácii ). U nús už dob
re znúm a západonemecká vio
l o nče listk a Anja Thauer pred
nies la P . l. Čajkovského Va
l'iácif' A dur na rokokovú té
mu pre v iolončelo a orcheste r 
op. 33 s vysok'o muzikálnou 
bravúrnosťou a s veľkou dáv
kou efektu. Je to technicky 
a emocioná lne vynikajú co . vy 
baven á umelecká osobnosť. 
Obecenstvo prij alo ce lý kon 
cert nadšene a vyžiad alo si n a 
záver dodatok - Menuet z 
programovanej Mozartovej 
symfó nie, v ktorom L. Slovák 
vyzdvihol osobitne výkon prvé 
ho kl avir istu ŠF K. I<locaňa. 

Celkove mo.žno povedať, že 
vystúpenie zas!. ume lca La
dislava Slováka na čele Štát
nej fi lharmónie v Košiciach 
patrilo k najlepším koncertom 
tohto te lesa roku 1969. 

*** 
Jr:> vžc.ly nevďačné hodnot i ť 

d'<tlší koncert toho istéh o t e
lesa po takomto pracovnom a 
umeleckom vypätí. Jednoducho 
fyzi cky a -psychicky (nehovo
r iac o ostatných t echnick ých 
prek ážkach) mladé ume lecké 
te leso ne stačilo : .v tak krá tkom 
časovom od stupe naštudova ť 
núročný program koncE~ rtu 3 
decembra 1969. To . sú objek 
tívne fakty. Keď k tdmu . pri 
d ám e ešt e uvoľnenejš! pr!stup 

l 
dirigenta zas!. umelca Ladisla
va Holoubka k štúdiu takých 
náročných sk ladieb, akými sú 
Dvofákova Sym fónia e mol 
Z nového sveta, Brahms ove 
Variácie na Hay<lnovu tému a 
Schumannov Klavírn y koncert 
a mol, výsledný umelecký vý
kon n emôže byť iný ako aspoň 
o stupeň nižší v porovnani s 
predchádzajúcim koncertom. 
Ako celkový n edos tatok mož
no uviesť nedopracovanosť v 
naš tudovaní j ednotlivých s k la
(iJ eb. Brahms pôsobil matným 
dojmom vo všeobecnosti, v 
Dvoľókovej Novosvetskej sym 
fón ii - najmä zás luhou s ku 
piny dychových místrojov -
niekto ré miesta vyzne li dobre , 
·CelkOV< . vvs tavlw di ela však 
chýbala v}ičši a kontrastnos ť 
jednotl ivých ča s ti ( n apr. Largo 
v po.rna lšorn te mpe by bo lo bý
valo ú činnej šie) . Výkon sólis t -

ky M. Pokornej v Schuman 
n ovom koncerte podľa môjho 
n ázoru nevystihol hlboký emo
cionálny, miestami až intím-
n y charakter Schumannovéj 
hudby. V j e j poňatí tento kon
cert vyznel až príliš triezvo;·-· · 
o opatrnej súhre s orchestrom 
už ani nehovoriac. 

*** 
štvrt ý koncert druhého abo

n entného cyklu ŠF a súčasne 
pos ledný je j koncer t v kalen
dárnom roku 1969 patril hudbe 
Joh anna Straussa pod názvom 
Na krásnom mod rom Dunaji s 
dirigentom zas l. ume lcom Voj 
techom Gabrie lom (17. decem 
bra HJ69 ). Na koncertné pred 
vede nie neprimerane silná zá 
kladná dyn amika Straussových 
va lč íkov pr inútila dirigenta 
miestami k take j s il nej zvu-

k ovosti, že ce lkový dojem kon~· 
certu sa približova l skôr ku 
ko lonádnemu uvádzaniu t ýchto 
skladieb. Pľ,i koncertnom pred
vedení skladie b .l. Straussa sa ' 
žiada viac ľahkosti, éteričnos

.. tr··= · sainôZl'éJI'Yffi' lJl'! ... tE.!'Chntc~ 
ky p erfektnom zvládnutí. 

*** 
Štátna filharmónia v Koši 

ciach skončila prvý rok svojhq' 
umeleckého účinkovan ia v cel-"" 
k u úspešne. J e j vznik patril k ' 
prvoradým uda lostiam sloven
sk ého hudobného ž ivota roku 
1969, jej domáce konce rtné vy !. 
stúpenia znamena.li obrodu 
koncertn ého života na východ
nom Slovensku . a prvý zahra ··· 
ničný zájazd do Talians ka zmi
m enal úspech slovenského hu 
dobného umenia. 

Mária Potemrová 


