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Na záver 
jednej diskusie 

... a 
ide 

va 
lej? 

I\eď sme začali na stránkach 
Hudobného života uverejr"'ovať 
diskusiu o slovenskej voká lne.i 
pedagogike (prvý materiá l vy
šiel 24. X. 1969), veril i sme. 
ze táto problematika vyvolá 
živú polemiku. Diskusia začala 
ne trad ič ne - z pera praktí
ka, ktorý na vlastnej koži skú
s i! dobré i zlé st rál'lky nášho 
speváckeho štúdia a t&da snáď 
ma. - ak nie iné právo - nuž 
asporí morálne. aby upozornil 
na veci, ktoré povaioval za 
ne S !Jr ávne, ne pred i sk u to va né, 
ale-Lo nezdravo usadené. Na je
ho Úl'0drrý materiál sa sl<utoč
M Ol.vali argum enty i proti
argumenty - viičš i nou však 
pt·~vt ~ zo strany spevákov a le 
bo hudobného kritika J. Blahu 
a iba ojedinelým - o to vzác
nejším - bol hlas odb. asis
t ent!<y Ol'gy Simovej z FFUK, 
ktorá zareagovala na diskusiu 
z" teoretického hľadiska, bez ' 
"prakt icizovan ia", ktoré by 
mohl! vyčítať niektol'i čitate
lia vyššie ·uvedeným diskl)té 
·rom. 

:. 'Í'o, .čo je pre pracovnikov 
redakcie nepochopite ľné, j e 
:skutočnosť, že do diskusie sa 
ňezapo 'ji l ani je d en 
v.o k á l 'n y · p'>e d a g ó g na 
Slovensku (okrem už spomlna
nej O. šimovej), hoci nikoho 
sme neobmedzovali v slobode 
vyvráti .ť proti~rgurn P.nta mi prí
padné nesprávml názory dis
kutujúcich. Toto ignorova nie 
podnetnej diskusie rozhodne 
neprinesie úžitok ani jednej 
strane. Nik to nepopiera našim 
dlhoročným a zas lúžilým pe- -
dagógom výsledky ich prácr. na 
poli vokálnej pedagogiky. ale 
faktom je aj to, že ak chyby 
sú, určite sa neodstránia ml 
čaním a ignorovan!m. Týmto 
sp'Ôsobom nemožno ani vyvrá
tiť pr ípadné nesp~ávne názory 
tých, čo diskusiu začali. Je ešte 
veľa nezdravého v stavovskej 
hrdosti, veľa rieoochopitPl'ného 
v· urazenom ml čanl - či ne
séhopnosti sa ozvať? 

*** 
Diskusiu o vokálnej pedago-· 

gike síce formálne uzatvárame, 
ale k problémom, ktoré sa 
snažila riešiť, sa budeme vra
cať príspevkami hlavne z pera 
zahraničných pedaqógov a 
umelcov. (Máme objednané 
materiály napríklad z Bulhar
ska a Beloicka.) Nechceme tu 
opakovať hlavné body diskusie, 
vracať sa k otázkam niekofko
krat významovo podčiarknu
tým. Kaž!lý, kto mal záujem o 
problematiku, mal pr iestor na 
vyjadrenie - a ten neuzatvá
l'ame ani dnes. Preto sme po 
prvom má.rnom pokuse o di s
kusiu okolo olirúhleho stola 
upustili od ďalších . podobných 
snáh a veríme, že noviny vždy 
boli tou najš iršou platformou 
na výmenu odborných názo- · 
rov. škoda iba, že človek si 
musí po siedmich mesiacoch 
diskusie povzdychnúť a spo
menúť na s taré porekadlo o 
karaváne, ktot·á ide d'ale j, nech 
sa robí, čo robí . •• 
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Slávnos t·ným prílwoorom min is l1'(l fmltríry S~R Miro ·<icttXl Välf.•a začali sa 3. 11'WJet na IJratislausTwm hrade Bratísl avs'k:é h.udobné 
slávnqsti '70 . Na otvárw:vm podccjatí účinkoval o. i. · Fanfá r ový sríbor Konzer vatória, ktorý predniesol na atraktívnom nádvorí bra-' 
t islavského hradu diela ~tarých majstrov. Snimky~ ČS.TK 

Anketa o návšte·vnosti na koncertoch 

d • H • • 
·l • ers • 
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ll. PokL~ačujeme v ankete. ktorú sme. začali v č!s l e 10. Rámcová otázka naš!!j 
diskusie znie: V čom vidíte hlavné . prí činy nezáujmu o lwncerty na slovenskom 
·vidieku? , 

BudElme~ ra~i. a~ sa do ankety zapoja viacerí čitatelia Hudobného života a opíšu 
svoje osobné poc\t.y, názory a skú~enosti z miesta .svo jho bydlis ka. Na záver an
kety . pr i p ra v u je 111 e d i s k u s .i u s o z a i n te re s o v a n ý m i pr a co v
ní l< m i Mi 'n i s t e r st v a k 11 l tú ry SSR, S l 'o v k on cer t u a o s ve to v ý ch 
z ar i ad en í, Dnes prinášame názory dvocb pedagogiči ek -- učiteľky hudobn!".i 
vých,ovy na ZDS a odbornej asistentky PedagogiCkej fakulty ·- Katedry hudobnej 
výchovy. 

oot . y ; o· 
Hlavnú príčinu stagnácie návštev na kon

certoch vážnej h udby vidím vo ve ľkej pro
pagácii populár nej hudby v televlzii, roz
hlase. a. v t lači. · Efektné - i keď nie vždy 
na'jvkusnejšie - a-ranžovanie prostredia a 
oblečenia spevákov l'ahkéh'o žánru mladých 
priťahuje. Žonglérske vystupovanie niekto
rý·ch s pevákov s neprirodzeným a nám cu
dzím napod obňovanim, je dobrou zábavou 
nielen pre .mladých, ale aj pre s tarších. 
Prečo? Azda preto, že väčšina mladých ne
dos tala hlbšie základy pre pochopenie váž
nej . hudby . a niektorí starší nemajú žiad
ne . základy. Zúfalí poriadatelia zháňa jú 
obe~enstvo po závodoch a školách. Výsled
ky s ú minimálne. Kde h ľadať chybu? l< to 
zodpovedá .za tento úpadok? Sko la'! Rodi
na'! Verejnosť? Všimnime s i hoci rodinu: 
zhon za všetkým - len nie za osviežením 
a zušľachtením ducha. Pohodlie a pohodl
nosť odoberá chuť zájsť si na nejaký kon
c.erť aleb·o do divadla. Ale a.i opak býva 
veľmi častý. Býva to najčastejšie veľká 
vyčerpanosť z celodenného zhonu, alebo 
nechuť z presýtenost i programov k rôz
nym výročiam. často bežná propagácia 
cenných a žiadúcich programov ostane ne
povšimnutá. A tak sa stáva, že naši vy
nikajúci umelci a skladatelia predvedú svo
je umenie pred takým počtom ľud!, ktor! 
by sa vmestili do izby súkromného bytu. 
Stáva sa však aj to, že vel'ká propagácia 
mím predlož! "malý" program. Ako na to? 
Asi tak, ako to začali konkretizovať via
ceré školy. Trpezl ivou a neúnavnou prá
cou vychovávať dorast. Verte, !de to ... 
Začala som chod iť so žiakmi na koncer

ty, myslím tým na .,večerné koncerty". Ro
dičia súhlasili a pre žiakov som dosiahla 
veľkú úľavu. Poznamenávam, že niektoré 
deti sa na to trochu samy donútili - po 
mojom veľkom presvedčovanl. A nel'utova
li. Naopak Po 2- 3 rokoch som t ýchto 
žiakov videla na podobných večerných kon
certoch, ale už ako študentov streáných 
škôl. Bol to príjemný pocit, keď sa v kon-

certnej miestnost! s t l·etli moji bývalí žia
si so žiakmi, ktorých · som práve zaúča la 
počúvať vážnu hudbu. Nie, finančne mi to 

· nič ,.nevynáša", naopak, je to dosť vyčer- . 
pávajúce, ale stretnu tie s mladými poslu
cháčmi - či už na konceL·te alebo v di 
vadle, je veľkou radosťou. E. J ablonská 

vod chov 
Banská Bystrica dnes - žiaľ, že to pr i 

takej bohatej kultúrno-hudobnej histórii 
akú má, musíme priz nať - netvorí to stre
dos lovens ké . centrum hudobného ži vota, 
ktoré bý sa dalo predpokladať. Chybu to
ho všetkého osobne vidím v nás, v ľuďoch, 
z ktorých každý prispievame k neradostné
mu stavu istou "nôškou .objektlvnych prí
činH. 

Ako pedagóg si nemôžem odpusti ť,' aby 
som nespomenula výchovu dnešných mla
dých ľu.d! k hudbe a k umeniu vôbec. Ob
medzenie vyučovania hudobnej výchovy na 
ZDŠ (l hodina týždenne ), neskôr zrušenie, 
respek tíve dnes zavedenie estetickej vý
chovy na niektorých SVS (gymnáziách). 
postavilo nám výchovu hudbou na taký 
podpriemerný stupeň v kolekcii ostatných 
vyučovacích predmetov, že to azda pl'i po
hľade na dnešnú hudobnú mládež ne treba 
ani komentovať. Dostavil sa u nich nie 
pocit pre sýtenia z vážnej hudby. ale 
prejav nepo c h open i a a n ez n a- 
l o s t i, pretože do pôdy m ladej duše ne
bolo zas iate dobré a plodné semeno. Za to 
nemôžme obviňova ť mládež, pretože kecľ 
je správne vedená a usmernená svojimi 
hudobnými pedagógmi na školách. vie si aj 
ona nájsť čas a pochopenie pre koncerty, 
opery. Zjavne s me t o videli na posledných 
Dňoch komornej hudby v našom meste. 

Pri spomenut! nášho školstva žiada sa 
podotknúť aj účasť Ľudove.i školy umenia 
na hudobnom dlani. Tá (okrem toho, že sa 
aktívne zapája do konkrétnych podujatí 
hudobnými číslami ), sama nevytvára opti
málne predpoklady pre výchovu hudobného 
publika. Je j odchovanci často okrem ná-

· strojového .. drilu sa necítia muzikantmi
- konzumenta mi . umenia vážne,j hudby. Toto 

zaráža a j pri žiakoch ZDŠ, ktorí v hudob
. nej výohove maj ú obsiahnu tú . zložku "po~ 
. čúvanie hudby", l<t?rá ak nemá tvorivého 

ducha a metodicky správneho ' m<;~ jstra v 
· osobnosti hudobného pedagóga, stáva sa 
· banálriou, nena'chádza si ·miesto v spolo
čenskom a kultúrnom živote · žiakov. •Vy

. znieva· to· ako paradox, ak zavedenie počú
va nia hudby nakoniec mil'lie svoj cie ľ -
vychovať poslucháčov hudby. 

· Avšak nielen študenti a ich pedagógovia 
tvoria .. publikum. Vo vel' kej miere sem pat
ria · aj všetci kultúrni čin itelia mesta, kto-

. rým by otázka hudobného publika mala byt 
záležitosťou srdca a citu (a nielen profe
sie! ), - k torí. by mali byť v prvom rade tý
mi nezi#i.tnými nadšencami v or ganizácii i 
v konzumácii hudobnej ku ltúry! 

Iným ·momentom, ktorý zasahuje do kul
t úrneho života občanov ml:!sta je - tak 
ako všade - televizia . Tenlo vynika júci 
vynález techniky nám spôsobil také dobro 
a hlavne pohodlie, že niekedy sa naozaj 
ani sama nečudu,jem, k eď :r.amestnaná že
na-matka, idúc z práce (so svojimi rato
lesťami a nákupnými taškami), je šťastná , 
ak sa večer - v kľude, bf)Z práce olw lo 
garderóby - dostane k filmu ale bo divadlu 
pomocou te levlzie. Poslucháč si vo li to, čo 
mu je pohodlnejšie. Mys lím si, že dnes sa 
človek niekedy naozaj mus! zaprieť, strrasť 
zo seba únavu celodenných povinnosti a 
zhonu, aby toto všet.ko bolo koru nované 
dojmami z priamej účast! pr i i nterpretač
nej tvor be umelca. 
Ďalšími, nie menej dôležitými momen

tami s ú veci organizačné, voľba a drama
turgia .koncer tov. Je akýmsi nepísaným zá
konom .. hudobných umelcov, že ak prídu 
koncertovať na vidiek. uvedú sa známymi 
a populárnym! skladbami. Niekedy nielen 
program, ale aj sa·metná propagácia kon
certu· je málo lákavá. · 

Koncerty .vážnej ·hudby sú v · priebehu 
roka Y našom ·meste vzácnosťou. Celý kon
certný ruch mesta .Je sústredený na Dn! 
komornej hud by (v jeseni, kedy v rámci 
piatich dn! sa konajú štyri koncerty, ako 
napr. vlani) a na Hudobnú jar, ktorá, ako 
je dosiaľ známe, hustotou koncertov ne
bude výnimkou. A ostatné dni v roku vy
plňuje spevohra DJGT, alebo častejšie kon
certy spevákov tanečnej hudby. Azda aj to 
v istom zmysle neguje návštevnosť · kon
cer tných siení. 

Toto všetko považujem za najhlavnejšie 
prlčiny istej stagnácie hudobného života 
na vidieku. Eva Mlcbalov6 



e v tereztnske.1 Malej 
pevnosti uviedla opera ND 
Beethovenovho Fide lia (31. 
mája t. r. ) v réžií Ladisla
va Strosa a pod taktovkou 
Bohumlra Lišku. 

Dejiny viedenského 
operného divadla 

e Ivo 2icl ek študuje v 
Stu tt garte postavu Grego
r a v Janáčkovej opere Vec 
Makropulos. Operu s ta
mojšlm operným súborom 
pripravuje šéf českej fil
harmónie Václav Neumann. e Súbot• opery pražské
ho ND čakajú v najbližších 
týždňoch a mesiacoch zá
jazdy na hudobný festiva l 
v Lausanne vo švajčiat·sku, 
na Holland festival v Am
s terdame a Haagu a napo
kon na festival v skótskom 
Edinburgu. 

Lovenie zvukov moze vyusťovať rozličnými 
smermi. Preto chceme upozorniť majitel'ov 
diskoték, najmä zberateľov hudobných uni
kátnych snímok, na kazetu 5 dlhohrajúcich 
gramafónových platní VON DER HOFOPER 
ZUR STATSOPER. Kazetou dostáva sa pria te 
ľom opernej hudby - pri prí!ežitosti 100. ju
bilejnej oslavy otváracieho predstavenia Vie
denského operného divadla - pr!ležitosť sle
dovať, pokiaľ je to možné, veľkých protago
nistov tohto divadla. 

e Už po druhý raz uspo
riadali v Prešove II. s l oven~ 
ský fes tival detských fol 
klórnych súborov. V dňoch 
12.-14. júna t. r. prišlo do 
Prešova vyše 700 deti -
spevákov, tanečníkov a hu 
dobnlkov, ktorí vystupovali 
v priestoroch Domu kultúry 
ROH a v PKO. Okrem slo
venských súborov bol hos 
ťom festiva lu 30-členný sú
bor de tí z Karvinej. 

Gramofónové nahrávky s členmi Dvornej 
opery sa konali až na prelome nášho storočia. 
Dejiny Viedenskej opery, alebo ako sa vtedy 
volala - Cisársko-kráľovského operného di
vadla, sa mohli teda začat nahrávať na platne 
až odvtedy. Prevažne umelecká osobnosť jej 
vtedajšieho ri aditeľa Gustáva Mahlera vyzna
čovala aj štýl a chápanie jeho súboru a sku
točne sa oplatl venovať spätný pohľad tomuto 
obdobiu. Medzi jeho predchodcom, riadite
ľom Wilhelmom Jahnom a jeho prvým ka
pelníkom a spc;>lupracovnlkom Hansom Richte 
rom, vel'kým žiakom a ctiteľom Richarda Wag
nera, vládgl Sľdečným priatel'stvom a kole
gialitou ticho fungujúci duumvirát. Na Hansa 
Richtera pripadlo predovšetkým sledovanie 
opieľ ľomantiky a najmä opier Richaľda Wag
nera, kým Jahn zlskaval svoje úspechy väčši 
nou dielami Mozarta, Masseneta, Gounoda a 
Verdiho, bez toho, že by tieto hranice boli 
nejako pľlsne vymedzené. Obidvaja umelci, od 
prírody aj epikurejci, poskytovali publiku -
akoby sa dnes mohlo povedať - "kulinárne 
divadlo" aj pre tých najnáročnejších. Bay
reuth poznamenali speváci, ako Amalie Mater
nová (Wagnerova prvá Brunhilda a Kundry), 
Hermann Winkelmann (prvý Parsifal, na kto 
r ého nadväzovali všetci pokračovatelia ), Theo
dor Reichmann so svojim mäkkým, volumi
nóznym, nádheme žiariacim barytónom, Emst 
van Dyck ako prvý' lyricko-hrdinský tenor, 
k to rý vášňou a .oslňujúcim hlasovým pro
striedkom nechal zabudnút na nevýhody svoj
ho zjavu. celé roky tu boli k dispozícii umel
ci, ako Marie Renardova, ktorá uchvátila pr
vou Manon a Lottou vo Wertherovi, ale a j 
temperamentnou Carmen, ďalej Antonie Schlä
gerovä, prvá Desdemona a Santuzza s nádher
ne stúpajúcim hlasom. výborní barytonisti Jo
sef Ritter a Franz Neid l, veľká umelecká spe
váčka Luise von Ehrenstelnová pre mlado
dramatické partie, E"dith Walkerová, altistka 
a neskôr vysokodl·amat ická speváčka, zožali 
každý večer búrku nadšeného potlesku. Vedľa 
týcht o žiarili však už a j Ellse Elizzová, tenor 
Fritz Schrodtet·, Wilhelm Hesch s hlbokým 
basom, ďalej Leo Slezák a mnoh! ďalš!. 

Napokon treba poznamenať, že keď sa po
zornejšie započúvame do prvých gramafóno
vých nahrávok (z roku 1902), kvalita ktorých, 
pravda, je ešte úmerná vtedajšlm technickým 
možnostiam zvukového záznamu, umelecký zá
žitok z posluchu je skutočne nevšedný. Rov
nako intenzívny záujem pre javia o tieto plat
n e nielen hudobnl histor ici, speváci, ale iste 
a j učitelia spevu. F. B. 

V týždni od l. do 7. júna prip ravila 
t elevízia niekoľko hodnotných progra
mov, z ktorých spomeňme napriklad 
prenos Beethovenovej IX. symfónie zo 
záverečného koncertu Pražskej jari ( 4. 
júna), od toho istého skladatel'a odznel 
v nedeľu večer IV. klav!rny koncert 
'(sólis ta Pet er Rose! a Berl!nsky štátny 
orchester ) - v rámci osláv dvojstoroč
nice od narodenia skladateľa. Tesne 
pred týmto podujatím sme s radosťou 
konštatovali, že v telev!znej publicisti
ke sa aspoň blyslo - ak už dlhš iu do
bu nesvitá. V KULTÚRE 70 (s veľkým 
časovým oneskoren!m, ale predsa) od
/Vysielali reportáž z vystúpenia Symfo
nického orchestra BBC, ktorého vystú
penie bolo tesne pred Bratislavskými 
hudobnými slávnosťami - a napriek ich 
úspešnému priebehu zostalo .asi vrch01-
ným podujatím uplynulej sezóny. ,.Sot 
n a hraniciach zaujimavej reportáže' ' 
pripravil P. FUko. (Tento veľmi vágny 
t ermln používam vedome, nakol'ko v 
prípade záznamu z krátkych chv!ľ po-

e Hudobné informačné 
stredisko navštívili host ia 
BHS - Hans Erich Wiencke 
zo Zväzu nemeckých skla 
dateľov a pani J. MUilo• Noi, 
učitel'ka klavlrne.] hry z 
NDR. Prejavil! živý záujem 
o zoznámenie sa so súčas 
nou slovenskou tvorbou. Z 
mg záznamov si vypočuli 
Zakl!nadlá Ilju Zeljenku, 
PJanctus od L. Burlasa, 
Piesne o padajúcom !Istí 
Ivana Paľlka. Tatranské po
toky od J. Cikkera a Orto
gerwzls Jozefa Malovca. e Za spolupráce s HIS
cm uverejnila redakcia bul
letinu Directory of foreign 
contemporery operas v dru
hom čisle ročníka 1969 aj 
diela slovenských autorov. 
Casopis sa vydáva pocl záš
titou Národnej rady Metro 
politan Opery v New Yor
ku . 

e Hosťom Pražskej jari 
a BHS bola Anna Arriaza z 
Kuby. Je zbormajsterkou 
mie ša né ho zboru v meste 
Holguine. V Bratislave sa 
zoznámila so zborovou tvor -
· bou slovenských skladate
ľov, ktorú chce zaradiť do 
repertoéiru svojho zboru. e časopis Spoločnosti 
amerických symfon ických 
orch est rov - World Music 
Bank - uverejňuje základ
né údaje o vybraných sym
fonicl\ých dielach jednotli
vých (aj európskych) kra
jín. Zo s lovenskej tvorby sa 
v anonymnej ankete sekcie 
skladatel'ov ZSS a poradné
ho zboru HIS určili tie to 
diela na zaradenie do ča
sopisu : Roman Berger -
Transformácie, Ján Cikker 
- Meditácia na tému H. 
Schi.i tza "Blahoslavenf sú 
mt tvi", Oto Ferenczy -
Partita pre komorný or
chester, Dezider Kardoš -
Koncert pré orchester, Eu
gen Suchoň - Metamorfó~ 
zy, Il ja Zeljenka - štruk
túry. 

e Od 23. mája do 4. júla 
t. L., poriada MDKO v Bra
tislave tzv. vežové koncer -

bytu orchestra BBC a rozhovorov s je
ho umeleckými šéfmi nešlo o presné 
vymedze11le publicistického, novinársko
televlzneho žánru s osobným postojom 
autora. ) Boli to s kôr prvé dotyky, v 
ktorých dominovala pomerne nepokojná 
kamera, blúdiaca v atmosfé re skúšok, 
zákulisia SF i koncertu. Tentoraz · to 
nevadilo - naopak - divák mal pocit 
autenticity, pohotového a rýchleho re
portážneho záznamu. Skoda iba, že vý
sledná práca na obrazovke sa r eprezen
tovala až mesiac po udalosti. Skutočne 
niet pre hudbu širši priestor v skoršich 
termlnoch? Aspoň do budúcnosti . • • 

*** 
Druhé televízne zastavenie venujem 

ll. programu, kde v máji odvysielali 
cyklus .,50 rokov opery SND". Vd' aka 
pochopen iu hudobnej redakcie v brati
slavskej televízU som videla prvé dva 
diely (cyklus je trojdielny s približne 
50-minútovým trvaním jednotlivých čas
tí) zaujfmavej relácie. Nezaškodilo by 
j u reprízovať ešte v tomto jubilejnom 
roku SND aj na I. programe - najmä 
ak si uvedomime minimálny počet te
levíznych divákov, ktorí zatlaf s leduj ú 
ll. program a jeho kvalitné i ked' ná
ročnejšie programy. Autor i scenára -
Silvio ,Macudzlnskl a .J . Blaho (prvý z 
nich bol 1j režisérom 1. dielu - 2. diel 

ty z méštske) rädničnej ve
že. Koncerty, ktoré sú kaž
dú stredu a sobotu večer. 
majú na programe skladby 
'l. hudobnej literatúry 16.-
18. storočia. účinkuje Fan
fú rový súbor Konverzatória 
v Bratislave pod vedením 
prof. J. Beneša. e Zväz českých sklada
teľov uskutočni 25. a 26. 
septembra t . r. v l<amenicl 
nad Lipou hudobno-vedec
ké sympózium o diele V!
tčzsl ava Nováka pri p'ríleži 
tosli 100. výročia narodenia 
skladateľa. Sympózium sa 
zameria na tri tematické 
okruhy: Pos tavenie V. No
vi.i ka v českej a sve tovej 
hudbe 20. storočia a vo vý ~ 
voji kompozičnej techniky; 
Vzťah V. Nováka k l'udovej 
ku ltúre a V. Novák ako uči 
teľ. e I< laviristka Túfta Fra
ňov;i predvedie na Piešťan
skom festiva le (dňa 29. ;ji1 -
na t . r. so Slovenskou f il 
harmóniou ) I. l<oncert pre 
klavír ~ orchester L. v. 
Beethovena. Deň predtým 
-- 28. júna - budú mať v 
Piešťanoch koncert zas!. 
umelci Al udúr Móži a Mi
ch~l Karin. e Po ú>pešnorn zájazde 
v ZSSH vyst úpi v dňoch 
10.-13. VII. vo viacerých 
českých a slovenských mes
tách skupina Los Para
guayos z l'araguaya. H.epnr 
toár tejto atraktlvnej sku
piny sa sklad(! z národných 
piesní a svojrázne a ranžo
vaných známych plesni sve
tových, ako a j z vlastných 
skladieb. Skupina doposiaľ 
usporiadala koncerty v· 63 
št.!i l.och. e Z dramaturgie sloven
ských spevoherných diva 
diel v sezóne 1970-71: Nová 
scéna v Bratislave uvedie 
llllsledu júce r epertoárové 
čfsla - Grék Zorba (.T. 
Stein - John l<ancler -
Nikos Kazantzakis). Pán v 
zelenom fraku ( P. Braxato
ris - G. Dusík ), Túl'avý 
kapelník (Meredith Wi il 
son). ne! Ami (Ota Zebrák 

Jan r<otrč) . Spevohra 
DJGT v .flunskej Bystrici: 
Ju la (Kara~;imir Kjurkčij
skij), Grófka Marica (E. 
Kálmán), Don Giovanni. (W. 

8. VI)" i letn\1 l!asť '(15. VIII. 
až 22. IX.) .. Jeho boha tý hu
dobný, baletný a divadelný 
program sledujú diváci v 
50 katedrálach, historických 
sálach a kaštiel'och. Jarná 
časť fe::tivalu sa súslrecľuje 
najmä do Antwerp, Kortrij
ku a Tongeren, letný festi 
val j e v Gen te, Bruse li, Lo
vani a v Brugge. Zatiaľ čo 
v prvej čast i vystupujú 
väčšinou domáci umelci a 
telesá, v le te mwštívi Bel
gicko ri:ld zahr aničných só~ 
listov a orches t rov (napr. 
London Symphony Orches
tra s André Previnom, Or
chestre cle Paris s Geor
geom Pretrom, Concer tge
bouworkest s Eugenom Jo
chumom, česká filharmónia 
s Václávom Neumannom. 
Pražský komorný orchester. 
Talichovo kva rteto, Kam
merorchester Hamburg, Mu
sica Reservata London a 
pod. Oper né predstavenia 
sú t ohto roku zastúpenA 
Bulharskou národnou ope
rou zo Sófie, ktorá sa pred
stavi Chovanščinou a Bo
risom Godunovom, Glynde 
bourne Festival Opera s 
Péleasom a Mellisandou, 
English Opera Group uved ie 
Sen noci svätojánskej B. 
Brit tena. 

e Dievčenský zbor Pla 
meií. z Bratislavy (škola na 
Vazovovej ulici) s i odHiesol 
z medzinárodnej súťaže 
detských a mládežníckych 
zborov v Neerpe ltu (Bel
gicko) I. cenu vo svoje .i 
kategórii. Belgická tlač vy-

ll. Mo-7.art) . ,pioconda i. (A.l"''' • . 1. , 

Poncli.iel-lf·). · Spevoh i:a S.tát<o .;~ ··: ·, :. "'- ·"··· ~ · 
neho divadla •· v Košicia~h~ 
Tosca (Pucclni), Túžba 
(Holoubek) , Othello (Ver
el i). Piková dáma (Čajkov
skij), My Fair Lady. Ba
letný súbor ~D v Košiciach 
uvedie baletný veče r na 
hud bu I. Pari:ka, G. Gersh- · 
wina a Z. Kodálya a Bee
thovenovu II. symfóniu. 
Spevohra Divadla Jonáša 
Záborského v Prešove uve
die ; Bel Ami (Peter Kreu
der), U bieleho koníčka 
(Ralph Benatzky), Môj 
udatný vojak (Vl. Lukašov 
- D. A. ševcov), Noc v 
Benátkach ( J. Strauss), 
Všetko pre teba (Ján Mó
ry) , Angotka (Ch. Lecocq) 
a st1časnú pol'skú hudobnú 
komédiu. 

e Flámsky festival (Fes
t ival van Vlaanderen), kto
rý sa poriada v Belgicku 
každý rok, j e rozdelený na 
jarnú časť (od 20. IV. do 

soko hodnotí·' výkony . všet
kých troch čs . zborov (Mla
dosť z Brna s dirigentom 
J. Dost alíkom a komorný 
dievčenský zbor Severáčik z 
Liberca pod vedením man
želov Uherkových). Brat i
slavský Plameň s dirigen
tom Jozefom Kloeháňom 
bol jediný zo 104 zúčast
nených zborov, s ktorým 
belgická telev.lzia nakrút ila 
zvláštnu reláciu. 
e Pri príležitosti koncer

tu br atislavského Konzer
vatória v Nových Zúmkoch 
udelil riaditeľ š koly dl". 
Zdenko Nováček, CSc. dip
lom a pamätnú 1'1edailu ta
mojšej ĽŠ.U. ,Tým vyjudril 
uznanie novozámockej ĽŠU 
za to, že dodáva Konzerva
tóriu kvalitne pripravených 
žiakov. 
e Paschova Vianočná 

omša in F vzbudila vo sve-

te veľký ohla~. · 'AJ.io prv! 
záÚjcincl sa ozvali pr~cov: 
n!ci HuO.obnej knižnice bľit· 
skej rozhlasovej spoločnos
ti, ktor! reagovali na recen
ziu v zahraničnom bulleti 
ne Slovenská hudba, ktorý 
vydúva HIS. 
e Strediská pre súčasnu 

hudbu v r ôznych krajinách 
S3 čoraz viac zaujímajú aj 
o slovenskú tvorb u. Gau
deatmrs Foundation v ho
landskom Bilthovene spro
stredkovalo Peterovi Mar
tinovi z Hannoveru Sonátu 
pre flautu sólo od Ivana 
Patlka. Z Holandska sa 
s práva dostala do pražské
ho Supraphonu, potom do 
brutislavského HIS-tr - a 
odtiaľ poslali noty záujem
t:ovi. 

e V dňoch io.-16. júna 
t . r. bola v 'Lipsku konf e
rencia AfBM - Medziná:. 
rodného združenia hudob· 
ných knižnic. Do tejto or
ganizácie sú zač lenené aj 
Hudob né informačné stre
d is ká. Zo Slovenska bol na 
konferencii dr. Vlad imir 
Dvorák z Univerzitnej kniž
nice. Emanuel Muntág z 
Matice slovenskej a M. Me
sárošová z HIS-u v Brati 
s lave. 

e Od 29. mája do 14. j ú 
na bola v bra.t islavskom 
Dome ZČSSP výstava so 
vie tskych gramop1atn1. Bo
hatá kolekcia zo všetkých 
druhov a ži.inrov hudby 
predstavila s lovenskému 
néivštevníkovi stav vo vydá
vani gramopla tní v ZSSR -
s n<J;jvýznH mnejšimi mena 
mi sovietske j i nterpretač

neJ školy. S výstavou bol 
spojený aj preda,j gr amo -
platní. .. : r 

• Hudobná redakc iä Slo
ven~kej televízie pr(právila 
pre IL prog ra m IJ il')kol'ko 
zauj ímavých programov. 
Hneď na začia tku vysiéla 
nia IL programu vi·de li ' eli
váci trojdielny cyklus ,Čl \50-
ročnicl opery SND. ľÔ:ttU p
ne sa na obrazovky' dostá 
vajú a j relácie pod názvom 
Sk ladatelia o sebe (profi ly 
E. Suchoňa, A. Moyzesa, J . 
Cikkera, D. Kardoša a A. 
Očená~a ). Musica antiqua 
slovaco je ďalšim cyklom 
relácií - tentoraz o sta
rých hudobných pamia tkach 
na Slovensku. K vysie laniu 
je pripravených aj niekoľ

ko televíznycl1 fi lmov a pô
vodných operných jnscená
cii (z. nich Zimmer,ova ope
ra Oidipus Hex bola pdvy
sielaná). Už asi -clo p)at.ich 
št<it;ov prednli aj d'alšf se
riál filmov o slovt+PS\<ých 
ľudových nástrojoch. ZauJí 
mavým cyklom je asi 20 fil
mov - Slovenské ľudové 

balady - s ľudovou poé 
ziou a hudbou. 

režíroval J. Gyermek) sa pridržiavali 
tzv. suchej litery faktov a histórie, naj
mä v 1. · častí. Tu bolo cftlť, že chýbajú 
živí pamätníci - s uploval ich svojim 
výkladom Dr. J . Boor. Druhý diel bol 
živší - aj vďaka zaujfmavým vstu
pom dr. J. Blahu, H. Bartošovej, G. Vec
lavej, F . Dibarboru. To, čo mi v oboch 
dieloch chýbalo, boli ucelenejšie hu
dobné ukážky z obdobia pôsobenia 
Nedbalovcov - Oskara i Karla - v 
SND, ale hlavne z doby t zv. s lovenského 
štátu. Ved' z tých rokov už musia byť 
aj pomerne kvalitné hudobné nahrávky 
a snímky hlasov najvýznamnejších só
list ov - stačilo Ich k filmu zlskať a 
zapožičať od bratislavského rozhlasu. 
Vôbec - hudobná stránka týchto relá 
cií je - hoci to znie neuveritefne pri 
lilme o opere SND - najslabšia. Do 
hlasu komentátora zaznievajú zo zvu
kovej clony bez ladu a skladu hlasy sú
časných i staršlch spevákov, bez systé
mu, zahläsenla, súvisu, logiky. Iste ne
mala trojdielna relácia o 50 rokoch 
opery SND za úlohu ,.zakonzervovať" 
žijúce osobnosti, icl\ hlasy, názory, re
konštruovať najvýznamnejšie činy -
keby to však bola aspoň v niektorých 
prípadoch spravila do dôsledku, bol by 
výsledok ešte efektnejší a hlbší. Na
priek t omu patri · tento tvorivý čin k 
tomu lepšiemu a zaujímavejšiemu, čo 

môžeme sledovať o umeni z televíznych 

obr azoviek. Škoda iba, že o hudbe opäť 
hovoril (hoci poučne a zaujímavo ) v 
úlohe komentá tora - divadelník, · ale 
nehudobník, 

*** 
V. Bumerang s M. Lasicom a J. Satin

s kým pripravil na pia točný večer (5. 
VI. ) paródiu na to. ako sa nemá robiť 
shpw (a le ako sa napriek tomu zrejme 
robí - lebo veď skade by mali dvaja 
komici toľko nápadov ... však áno). Sa
tinský a Lasica s i vzali na mušku nie
len tento druh zábovy, a le i televiznu 
reklam\1 a výrobu ' speváckych hviezdi
čiek, ktoré zatiaľ nemanipuluj ú svojou 
osobnosťou, skôr sa nechajú manip.ulo
vať podľa predstáv tvorcov. Hudobné 
vstupy E. Sepe.šiovej, E. Mázikovej a 
Z. Kolíns kej neboli však vždy myslené 
v súlade so zameraním relácie - a tak 
niekedy súdny divák veru nevedel, čl 
sa pozerá na "paródiu" - alebo na vý
sledok vážneho réži jného vedenia. ž e 
réžia pesničiek nie je u nás iba špá
som na pousmiatie, dokázali napokon 
aj niektoré pesničky poslednej Malej hit 
parády - ale to je už iná kapitola. 
V Bumerangu č. V. sa opakovali aj 
niektoré réžijné postupy, ktoré sa mô
žu stať nepríjemným klišé (práca s ka
merou, negat!vne snímanie obrazu. ,le 
dabolý" inter iér s l'Ozostavenými svet• 
lami v pesničkovej časti ... ). -uy• 



Stretnutie 
s národnou umelkyňou 
Helenou Bartošovou 

Cerstva národnťá umellcyňa ._. Helena 
Bartošová. Snímka: ČSTK 

v nede ľu, lf. n0V.em6rá 1924. 'A hrieď 
krátko po debute veľké postav y, vý
znamné úspechy, Mignon, Marie11ka, 
Butterfly, na ktorú ti najstarší návštev
níci bratislavskej opery spomínajú do 
dnes. Posledné listy sú popísané pre
važne charakterovými úlohami, neza
budnuteľnou madame Kitajevovou z 
Cikkerovho Vzkriesenia a zlodejkou z 
Mistra Scroogea od toho ist ého autora. 
Bola to jej posledná premiérová posta
va, z novembra 1963. ]l;ra Oskara Ned
baJa, Karla Nedba la, Josefa Vincourka, 
Krešimíra Baranoviča, Milana Zunu a 
ďalších vedúcich osobností. V rozprá 
vaní sa dostávame takmer k samým za
čiatkom opery SND. 

.6. V živote som nestretla človeka s 
t ak oddanou, vari až slepou láskou l< 
umeniu, ako bol Oskar Nedbal. Spájal 
v sebe dokonalý dar spontánneho čes
kého muzlkantstva s vlastnosťami vel'
kej, vnímavej a originálnej dirigentskej 
osobnosti. Predstavenia, ktoré som pod 
jeho taktovi<Ou spievala, znamenajú pre 
mňa nezabudnutel'ný zážitok do smr.:ti. 
Mal rád mladých. Jeho starostlivosť o 
dorast však nekončila konkurzom a an
gažovaním, ale - nakoľko mu to čas 
dovol'oval, najmä v prvých rokoch -
sedával temer na každom pt·edstavení, 
potom kritizoval, radil, povzbudzoval. 
Túto dobrú vlastnosť si zachovala aj 
väčšina jeho nástupcov. Oper a za Kar
la Nedbala, to už bolo niečo celkom 
iné. Prešli pionierske roky a finančná 
politika skúseného divadelnéh!i podnika
teľa Drašara umožňova la veľkoryse'jší 
rozlet. Bol tu široký ensemble, pozor
nosť sa venovala aj javiskovej zložke 
predstavení, herecl•ému stvárneniu o·per
ných postáv. Obrovský kus prátee na 

spomlenka'c'li l ku ivojim posledným 
premiéram. Boli to roky nás tupu silnej 
mladej speváckej generácie. Zo srdca 
som im žič ila, aj keď som im, 1\,ädam, 
na dr uhej strane tak trochu závidela 
roky. Svoje divadlo mám rada, ťažko sa 
lúčiť definitívne s niečím, s čím sa spä
j a viac než polovica ľudského života. 
Vždy keď vstupujem do budovy - te
r az už, pravda, iba ako náhodný divák, 
zmocňuje sa ma akási čudná nostal· 
gia • . . 

- Spom!nali ste 'ú lohy, ktoré boli 
vášmu naturelu dosť vzd ialené. 

.6. Hlas, myslím naturálny hlas, n ie je 
všetko. Ak má človek dobrú techniku 
a v ie sa zaprieť a poctivo študovať, 
dajú sa zmôcť aj zdanlivo neprekona
teľné prekážky. Zato, že s om dokázala 
po sebe interpretovať zdanlivo úplne 
pro tichodné a h lasovo, nárokmi na mí
le vzdialené úlohy, vd' ačím predov šet
kým svojmu pedagógovi prof. Egemovi. 
Akosi sa naň zabúda, hoci vychoval 
prakticky celú prv ú generáciu sloven
ských operných spevákov. Určitú výho
du som mala azda v tom, že na Hu
dobnej a dramatickej akadémii som štu
dovala i l<iavír, takže som pr i práci na 
parte nebola vždy odkázaná Iba na po
moc druhých. Hoci mi boli blízke dra
matické úlohy, nikdy som sa za ne prí
liš nebila, skôr som sa, pre vyl'ahče nie 
a h lasovo-technickú regeneráciu r ada 
vrátila k ly rickejším pat·tiám. Aj t ak 
som s i stihla zaspievať v Daliborovi Mi
ladu i Jitku, v Predanej neveste Esme 
raldu, Marienku l Ludmilu, v Rusalke 
les nú žienku, Rusalku l cudziu kňažnú, 
v Carmen Frasquitu , Micae lu a nakoniec 
aj t itulnú hrdinku .. . 

A to sa ešte považovalo takmer za 

MIGNON, BUTTERFLY, 

madame Kitajevová • • 

, • • v Cikkerovej opere Mister Scrooge 

Zästihnúť v Bratis lave čer stvú národ
nú umelkyňu - dlhoročnú vynikajúcu 
sopranistku opery Slovenského národ
ného divadla ...._ pan i Helenu •Bartošovú
Schtitzovú, ,je do sť veľkým problémom. 
Už niekoľko rokov od svojho odchodu z 
javiska trávi väčšinu roku v lesnatých 
údoliach Orli ckých hôr, v malom vý
chodočeskom mestečku Kos te lci nad Or
lie!. Do Bratislavy s a vracia zriedkavo, 
obyčajne na návš tevu detí a vnukov, 
alebo aby vyhovela požiadavkám rozhla
su a t e levízie. Pred niekoľkými dňami 
priš la t áto pr vá dáma s love nského oper 
ného javiska rokov 1930-1950 opäť do 
Bratislavy, a tak sme s a konečne stt·et 
li. Rozhovor bol nefo rmálny, žiadne vo
pred vyšpekulované otázky, z príleži
tosti vysokého š t átneho vyznamenania 
sa napokon o. biografii t e jto umelkyne 
popísalo dosť. Skôr s me sa bavili o 
histórii opery SND z aspektu konfron
tácie historika - publicistu a žive j 
účastníčky - operne j speváčky. Hovo
rili sme aj o problémových otázkach 
súčasného st avu nášho operného ume 
nia, pani Bartošová oživila debatu prie
hrštlm spomienok veselých, príjemných, 
povznášajúcich, ale i t akých, po k to 
rých zostávala v ús tach príchuť t rp
kos t i. Pred nami ležala pomerne skrom
ná hŕstka materiá lov, bulletinov a fo to 
grafií a starý zošit, do k torého si pani 
Bart ošová roky zaznamenávala každú ja
v!skovú postavu, každú r eprízu, každého 
hosťa - partnera. V Slovenskom národ
nom divadle pôsobila plných štyridsať 
rokov. Na začiatku s tojí lesná žienka z 
Rusalky, ešte dnes živo spomína -
otvära prvé sträl'lkY zo~itu, že to bolo 

Snímka : J. Va vro 

tomto poli vykonali režiséri Bohuš Vi
lím a sporadicky režírujúc! Vik tor šulc. 
Mnohým síce náročnejší sys tém práce 
nevoňal, ale výsledky dali za pravdu 
snaženiam tých to dvoch režisérov. Mne 
osobne boli ich snahy blízke, nikdy som 
nechcela byť "iba" opernou speváčkou, 
vždy som v sebe mala, v rám ci nášho 
žánru, l<us ambícií dram atickej umel 
kyne. Z moderného reper toáru trids ia
tych rokov rada spomínam na postavu 
Anežky z Ostrčilovej jednoaktovky Pú 
pä, na titulnú postavu z Lilienovej 
Beatrys, na Biskru z Blochovho Sámu
ma, na hlavnú úlohu z Čerepninovej na
t uralistickej opery Hlad . Nedbalova dra
maturgia dávala široké možnosti vyži
tia s a aj v klas ickom repertoári. V Lo
hengrinovi som spievala Elsu, vo Fide
liovi Marcelinu, čajkovské~o Lízu, 
Straussovho Octaviaua, Massenettovu 
Manon, smetanovské, janáčkovské, ver 
diovské a pucclniovské hrdinky a ko· 
nečne v roku 1938 m ôj dávny sen, Bi
zetovu Carmen. Pravda, nie vžd y dos tal 
čl ovek úlohu šitú p riamo na svoj spe
vácky a dramatický naturel. Musela s om 
s a vyrovnať aj s nárokmi Gildy, Ros iny, 
Blondchen, Despiny. Vo vojnových ro
koch pribudli potom ku klasickým po
stavám Tatjana, Aida, San tuzza .. , Ve l'
mi živo si pamätám Marienku zo s láv
nostného preds taven ia na Devíne v pr
vých dňoch po osloboden í (v ~ošite zis 
ťujeme, že to bo lo (i, júla 1945 ), na Mi
ladu z Dalibora, ku ktorej som. sa dos 
tala až v roku 1946, hoci som ju túžila 
spievať už dávno predtým, na historic
kú premiéru Krútňavy, v ktore j som 
spievala Zalčíčku. Rada sa vraCiam Y 

s amozrejmé , ze operní speváci vystu
pov ali a j v opere tách. Nevidím v ope
re te žiadne zlo, dá sa na ne,j vycibriť 
herecký prejav, l<torý sa v prevažne 
štylizovane j opere nutne časom dostáva 
!lo polohy · ne pr irodzeného ldišé. Opere
ta učí na~mä grá c:i i a e legancii javi~ko · •· 
vého pohybu, Te n, kto naozaj vie s pie · 
vať · a zbytočne ·ncpropi na svoj e sily, , 

·: tm'n.u .ope•,eta an i h laso.,ro uškodiť nemô
že· ..:.:. dokladom s ú ' 'i· moj e mladšie ko·,·r· 
legyne. ,Myslím, ze i d nes by sa z času 
na čas v opere SND nejaká tá k lasická 
O[>erela zniesla. Speváci by sa v nej 

·uvoľ nili , nie ld orí· by is te v e ľa 7. íska li i 
herecl<y a o obecens tv o by ur č ite ne
bo la nildz)l , Nemyslím, pravda, uvádza
nie iu·aku a muze~lnych t it ulov. Ale ta• 
ký · Netopier, Cigánsky .barón, nejaký 
Offenbach . .. ? Ked' si to môže dovoliť 
Viedenská štátna opera a ďa ·Jšie veľké 
svetové operné telesá, nevidím dôvod , 
pr.ečo by sa o čoms i p-odobnom nemoh-
lo uvažovať i u nás, Tým viac, že náv
števnosť je stále pro blémom a že v sú· 
bore sú typy, l<toré by v klasicke j o pe
r ete mohli naozaj oslniť . Nemám prečo. 
na operetu v zlom , spom ínať. V Ne to
p ierov! s om s pievala až tri ú loify ·· 
princa Orlovsl•ého, Adelu, Rosallndu, v . 
Cigäns l<om barónovi Žofku, v Poľskej 
lo·vi llelenu v Cigá nskej láske Zoriku 
a Ilonu, v Suppého Boccaciovi Beatrice, 
v Dome u troch dievčatiek dokonca vý
st rednú prim a don u Grizziovú,, • 

- Vráťme sa späť k opere. Vytvo rili 
s te v ne j do jeden a pol s tovky post áv. 
Aký okruh úloh vám najväčšmi vyhovo
val, na ktor é h rdinky na,jradšej spomí
na te? 

.6. Aj keď t o zn ie veľmi formálne, vy·· 
tvärala som každú zverenú postavu ra 
da. J edna vás t ot iž priťahuje spevácky
mi príle žitosťami, iná výnimočným dr a
matickým charakterom, ale boli aj t aké, 
na ktorých nebolo na p rvý pohl'ad nič 
príťažlivé a zaľúbila som sa do nich až 
v priebehu skúšok, možno práve pre 
úskalia, ktoré m i pracovný proces na 
týchto postavách st aval do cesty. Vžd y 
som rada spievala úlohy s bohatými 
možnosťami dramatického výrazu, vy
žaduj úce vrúcny prejav, ú lohy, do k to
rých sa človek mohol ponoriť ce lou svo
jou bytosťou, v ktorých vytváral aj kus 
seba, interpretoval aj čosi zo svojich 
pocit ov. Preto som obľubovala part ie 
slovans kého a talianskeho repertoáru, 
pre ktoré je citovosť príznačná, z do
mácich autorov najm ä ~anáčka. Začí
nala som pastierikom Janom z J ej pas
torkyne, potom prišli Varvara, Jenufa, 
Líška Bystrouška, Káťa Kabanová, 
Kostolníčka. Z talianskej tvorby mi boli 
blízk i ver is t i, najmä Puccini. J eho hr
d inl<y s ú postavy z mäsa a krvi, zmie
tané vášňami , žiadajú prežívanie, realis
t ický javiskový prejav, Dávala som im 
prednosť pred štylizovanými opernými 
heroínami, ktorým neraz už ťažkopádny 
kos tým brán i v prežívaní, ktorých úlo
ha s pravidla spočíva v spievaní a sta
t iclwm aranžm án. Je pr avda, že veľký 
ús pech som mávala a,ko Butterfl y, ale 
rada som spievala i Mimi z Bohémy, 

Toscu, Georgettu l! Plllšťa, t ,aurettu z 
Gianni Schicchlho, Liu z Turandot. 'l 
ďalší ch verlstických úloh ·- p redovšet 
kým Santuzzu z CAV 'a Martu z Niži · 
ny. ,. 

- V por trét ikoch, ktoré vyií li z prf
ležitosti vášho vyznamenania sa istý 
ok ruh úloh notoricky o pakujf!. Ak do
vol!te, nazr iem do vašich záznamov a 
pokúsim sa predsta vi ť vás v úlohách, 
v k torých vás už dnešný mladý čitate ľ 
nepozná: Je lena v Za jcovej his toricke j 
opere Nikola šubi č Zrinski, Hana vo 
Foerstrovej Debore, SiebeJ vo Faus tovi 
a Margaré te , Wog linde v Zlate 1\ýna, 
Leila v Lovcoch 'pe rál, Blanchf leur v 
Kienzlovej Piesni hôr, Zuzan ka vo Figa
rovej svadbe, Foerst rova Jessika, Hanč! 
v Psohlavcoch, Chr isostem1s v Elekt re, 
Ju lka v Go tovacove j open· Ero z onnho 
sveta, Stella v Ho lou bkovej o pere rov
nakého názvu. Je to iba kusý výber. 
člo veku sa až zak rút i hlava, ked' si u ve 
domí, čo vš etko kedysi muse l spevák 
v sezóne n aštudovať . A bo lo to v ča 
soch, keď bratislavská o pera ma la v 
st rednej Európe svoje meno. keď vie
denskí kr it ici nebo li na pre mié rach v 
SND zvláštnos ťou , keď časté pohos tin 
ské vystúpen ia medziná rod ných š p i č iek 
dávali neustá le možnosti ku ko nfro n
táciám. 

A A my sme zasa slwro pravidelne 
chodievali do Viedne, pred náro č n ym 
obecenstvom európs kej opernej metro
poly som mala možnosť spievaf naprí
klad Marienku, Jitku, Ru salku, Paminu. 
O kya ll.ttJých hostí u nás ti ež nebola 
í!ťldta, neraz sa predstav ili aj štyria
piati do mesiaca. Dnes vám už t ie me 
ná t .e-ra nepovedia, ale zväčša sem cho 
dlH hviezdy prvej veľkosti, prevažne 

H. Bart o .~o vá v úlohe Mar·ienky v 
Smeta110Ve j i:'t eclanej neveste . 

Snímka: ar chív Oú 

s~listi viedenskej Štátnej opery. Môj 
najväčší zážitok z tejto oblasti viaže 
sa však k vystúpeniam s v e ľkým Fjo
dorom šaľap.Jnom. Spievala som s nim 
Xeniu z Bor isa Godunova a Margaré tu 
z Fa~,tsta . S vynikaj úcim wagnerovs kým 
spevákom Graarudom som spievala v 
Nižine, s Richardom Tauber·orrt Mími , 
Mlcaelu, Butterfly, so Sándorom Své
dom - Glldu. A ve ľa pred stavení s 
ruským barytonistom Baklanovom a čes
kými basis tami, spievajúcimi vo Vied ni 
- s Ludikarom a Norber tom - Novot
ným (Mar ienka). Koncom prve j repub
liky a za voj ny bol č a stým hosťom ope 
ry SND významný bulharský tenor ista 
Petar Hai č e rf, mám ho v žive j pamiiti 
zo spoluúči nkovania vo Faustovi , Car
men, Bohéme, Pikovej dáme. Z význam
ných viedenských sólis tov som s pieva la 
ď.al ej s tenor istom Tokatyanom, mezzo
sopran is'tkou Verou Schwarz, ba rytonis ~ 
tom J iirgerom a s dvoma primadonami 
štátnej opery, s peváčl<ami maďarského 
pôvodu - altistkou Rose tte Anda.i · a 
sopranistkou Máriou Németh .. Koncom 
tridsiatych rokov spieval v Bratis lave 
niekoľkokrát Rudolfa v Bohéme (ja som 
vytvár ala Mimi ) j uhoslovanský t enoris 
t a, dod nes sólista viedenskej opery An~ 
ton Dermota. Myslím, že hóstia Sú ne 
odmysliteľnou zložkou každého väčšie· 
ho operného divadla. Priťahujú obecen
stvo, vytvárajú neopakovateľne vzrušu
júcu atmosféru večera svojím prínosom, 
ich prítomnosť je dopingom pre domá 
cich partnerov a ak ide o ozaj vel'kú 
osobno sť, vnímavý umelec môže od nich 
všelič.o pochytiť a zužitkovať pre vlas t · 
nú prax. 

Rozpr ávame, pozeníme fotografie, 
púšťame si z magnetofónu sta ré rozhla
sové nahr á vky. V časoch, keď spevác 
ke umenie He leny Bartošove,j stá lo na 
zenite, boli nahrávacie možnosti gra
mopriemyslu obmedzené, po tom, v pt·vej 
po lovici päťdes i atych rokov, doba pre 
slovenské umenie nie príliš žičlivá . A 
tak sa národná umelkyňa veľmi teší na 
album platní, ktoré mali vyjsť už k vý
ročiu SND a na k tor ých j e zachytený 
a;j kus jej umen ia, hoci iba prehratý 
z rozhlasových pásov ... 

Spracoval : Braiío Dan~lif 

/ 
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H pr fleži tost i hodnotenia Brati

slavských hudobných s lávností 
býva zvyk om porovnáva ť ich vý
s ledky , klady i ned osta tky s 

predchádzajúcim i ročníkmi. ~~k minulo 
ročný f estival charak terizovalo do is tej 
m iery ustálenie koncep cie, dobudova nie 
základov tr~tl í~ iP, ale na d•·uhej strane 
i prob}(·m návštevnosti ako dôs ledok 
určit'"h ·• pred imenzovania p o:.IUJ<>•í. t oh 
t orc:::nym BHS sa pomerne úspešne po 
darilo vyrovna ť s m nohými zápornými 
stránkami. - Počet festiva lových akcií 
sa zmenšil, dramaturg ia c itlive jšie re
agovala na záu jem obecens tva, a tak v 
p odstate napr. pri kom orných koncer 
toch podarilo sa problém nezáujm u pub
lika úplne z l ikvid ovať. Výhodou, ale v 
niektorých momento..;h i prob lém om 
dramaturgie t·ohtoročného f estiva lu bolo 
upriamenie sa na viaceré pr íležitosti : 
Rok Ludwiga van Beeth wen~. cen tená 
rium V. l. Lenina, Vítezslava Novák a, 
25. výročie oslobodenia i Bartó'<Ovo .iu -
b ileum dávalo veľa m ožnos ti, a ln sú
časne nies li v sebe zárodok roztn es te 
nosti programov. Pôvodná love nská 
t vor ba ( premiéry ) ohranič i la sa na vy 
stú penie Slovenského kvarteta v ,·cimci 
o tváracieho ceremoniá lu. Kvantitat ívne 
nie práve najrozsiahlejšia (S lovenské 
kvarteto. dvoj ica konce r tov SF. dr. Klin 
d a. zas!. umelec Slovák ) účas ť sloven
ských umelcov nepa t r ila po umeleckej 
s t ránke ani k vrcho lom, ale ani k ne 
gatlvam fe s tiva lu. 

K organizačným úspechom možno pri 
písať i včasné vyhotovenie festivalového 
b ull e tinu, pravda, za cenu n iektorých 
zmien, ku ktor ým došl o z rozvčných 
príčin až počas jeho tlače. . 1 

Cel kovú bilanciu f est iva lu, i napriek 
určitej skromnosti čo do účasti ahra
ničných hviezd, môže me však označiť 
za kla dnú a v niekt orých nižšie uvede
ný ch činiteľoch za nasledo vania hodn ú. 

nár. umelca Alexand ra Moyz".~a Už sa 
motný fakt, že sa tu· stretli na · pod iu 
ved:l'a seba učiteľ a žiak, zvád za tieto 
di e la kon frontova ť. Burlasova skladba 
je ro"zsahom kra tšia , voľbou korn pozič
ných postupov avantgardnejšia; Moyzes 
nezapre l v sebe za s svoj sk lon vy po
vedať pomerne jednoduchým i výrazový
mi prostriedkami formálne vPľmi sú
s tr!)denú a vysoko presvedči v ú hudbu. 
.Burlas sa pred stavil ako typ hľadajú
ceh o, invenčne vy nal iezavého skladate
ľa . Moyzes ako au to r, ktorý sa n aj
úprimne jš ie vy jad r u je formami absolút
nej hudby. Dlhoročnou praxou získa l 
majstro vstvo, na základe ktorého veľmi 
ú spešne dokáže t ie, už toľkokrát použí
va né, formotvorné pro striedky naplniť 
krásnou h u dbou so zrozumiteľným a 
pr ís tupným obsahom (napr. v zaujíma
vo r iešenej fúg e II. č ast i s dvoma kon-

l. Voľba m onumentálnych prie storov 
Brat islavského hradu pre otvá rací cere~-..a...., _ __. 
m oniá l, 

2. podčiarknutie jeho s láv nosti k on
ce r tom Fanfárového súboru Kon zerva-
tóri a, 

3. vystúpenie niektorého komorného 
ensemblu (ten tokrá t to bolo Slove ns ké 
k varteto ) na otváracom poduja tí, 

4. účasť slovenských die l tak na otvá
r acom koncerte ako v prie behu fest iva
lu. 

5. m onotematická dramaturgia nie
ktorých pod ujat!, 

6. hustota (nepredimenzovanos ť) je d
notl!vých akcií, 

7. prehliadka \lrčitého t ypu súborov 
'ä porovnávanie ich ú rovne s našimi do 
mácimi (tentoraz orchestrál ne telesá ). 

Beethovenova Missa solemn is na pód iu SE. 

Komorné 

Dr• te"lto skupiny poduja tí začl eňuje
me - i keď svo.Jlm charakte rom sa 

z nej vy myká vyn ika júce vys t úpenie 
Fanfárového súboru bratislavs kého Kon
ze rvatória, kloré 3. má j a bolo prvo u 
súčasťou slávnostného festivalového 
otvát•acieho ceremoniálu. J eho k oncert 
na 3. poschodí arkád hr adného nádvo
r ia . ktoré jeho zvuk vynikajúco r ezono
valo, mal v mnohých paramet roch priam 
profes ioná lnu úroveň či vo vyrovnanosti 
harmónii , v kvalite intonácie alebo v dy
nam ickom vypracovaní. Prof. J aroslav 
Beneš - umelecký vedúci ensemblu -
m G i napriek n eustále j fluktu ačnej r e 
produkcii žiakov prácu iste neľahkú. 
Tým viac dos iahnu tý výs ledok a ume
leck á úroveň vystúpenia žiada jú si na 
t om to m ieste vysloviť mu slová na jvyš
šieho uz nania. 

Bývalá h radná kap lnka za tiaľ nevyr ie
šenými akustickými kvalitami s mimo
r iad ne d lhým doznievaním nie je priam 
n a jideálne jšou sálou pre koncerty. Pre
zie ravé prihliadnut ie k týmto jej mož
nostiam a situovanie práve Slovenského 
kvarte t a do toh t o pr iestor u umožnilo 
vyhnúť sa tomu to problé mu. 

V podaní Slovenského kvar teta od
zneli dve premiéry s lovenských diel: 
Hudba p re sláčikové k vart eto od La
di-slava Burlasa a II. sláčikové k var teto 

tras tn ým! témami). Dve slov en~ké pre 
m iéry doplnila znamPnitá interpretácia 
Sláčikového kva rteta Es du r op. 74 (Har
fové ho ) od Ludwiga van Beethovena. 

Okrem ot váracieho koncertu všetky 
ďalšie vystúpenia realizovali sa v 
Zrkad lovej s ieni Prim acié\ lneho pa l<1ca: 
Ich spoločn~í m menovateľom bo !a štýlo
vo j ednotmí drama turgia (3 X Beetho
ven, l X Bach a l X Bartók). Ich .po
čet (5) v porovnaní s vlaň ajškom znížil 
sa asi na polovicu , ale zdá sa , požiadav
kám bra t is lavského obecenstva práve 

Snímka : ČSTK 

takáto lrustota 11 dramatur gia podujatí 
vyhovu je, pretože na vše tkých komor
ných koncertoch bo la prinajmenej ka
pacit a siene zaplnená na 80 %. 

Po niekoľkoročnej prestávke 6. mája 
preds tavila sa v rámci BHS dvojica zas!. 
umelcov - prof. Tibor Gašpare k (hu s 
le ) a Michal Karin ( klavír) - s celo 
večerným bee t hovenovským recitálom. 
Vybrali si s výnimkou záverečnej ( c mol 
op. 30, č. 2) zriedkave jšie hrávané hus
l'ové soná t y vel'kého viedenského maj
st ra ( A dur op. 12, č. 2 a G dur op. 96 ). 

K n ajs ilnejším stránkam Gašparkovho 
výkonu pa t r í zmysel pre kultivo vaný 
tón. Má t iež znamenitý rytmus, d isc ipli 
novaný výraz a c it pr e š týl. Škoda, že 
dlhšia časová . medzera od posledného 
v er e jného vystúpenia prejavovala s a v 
menej dokonalom technickom vypraco
v aní i v zn!žene j intonačnej pohoto 
vosti na jmä v tempovo exponovan ej
ších partiách. 

Karin patr! k našim komorným hr á
čom pa.r excellence. I keď svoj ím natu 
re lom je v porovnaní s Gašparkom 
eruptívnejší, dr amatickejší, je natoľ
ko s kúseným a citlivým hudobn!kom. 
že bez ťažkostí dokáže prispôsobiť svoj 
výraz i celkové chápanie na t urelu svoj
ho part nera. I jemu m ožno vytknúť ur
čité nedotiahnutosti v pianissimách, v 
zreteľnosti pasážt, najmä v !'avej ruke. 
Spoločným nedostatkom týchto ume l

cov •bola t eda tendenc ia obetovať. cel
kovému účinku diela precízn osť a ex
aktnosť svojej hry. 
Ďalším beethovenovsk ým reci tálom 

12. mája bol koncert Smetanovho kvar 
teta (Jii'í Novák a Lubomir Kos t eck ý -, 

h u sle . dr Milan ~kampa - viola 11 An
tonín Kohout ·- vio lončelo) , v ktorého 
interpret.ácii odzneli sláčikové kvarte
t á c mol op. 18, Es d ue op. 127 a a mol 
op. 132. 

Určitým prekvapením pre obecenstvo 
na rozdie l od minu losti bol fakt , že 
te nto é nsemble upusti l cd hry bez no
tových pultov. Príznačnou č rtou výko
nu českých hostí bol tentoraz menší 
zrete!' na technické vybrú senie a sú
streďovanie sa na s ústavné, vel'korysé 
vyzdvihovanie obsahu. Umelci upred 
nostňovali m uzikan tsky plnokrvný vý
raz, ťytmickú pregnantnosť a (u pos
ledných d voch kvartet ) i filozofickú 
kontempláciu. Obdivovať s m e mohli nie 
natoľko dokonalosť technického para
metr a ich inte rpre tr:ície , a le vel'ké dy 
nam ick é možnosti, účinnosť náhlych 
sforzát, na rastan ie i uvol'ňovanie - v l
nenie dynamicke,; formy. 

Posledným beethovenovským komor
ným výkonom festi val u a po každe j 
stránke najvyd arenejším komorným po
dujatím bolo 17. má ja nedel'né matiné 
mladého rakúskeho· pianistu Rudolf a 
Buchbind era, o dchovanca známeho vie 
denského pedagóga Bru na Seid lhofera. 
Hoci tento umelec má iba 24 rokov, vy
bojoval s~ rad trofejí, medzinárodných 
uznaní, ktoré mu otvorili cestu pr!lk
ticky~o celého sve ta. S výnimkou Au 
s trá lie k on certova l už vo všetkých sve
l atlie loch. 

Buchblnd erov prístup k Beethovenovi 
s leduje v prvom rade cieľ vyzdvihnúť 

o bsah tlmoČene j sklad by. Všetky zlož
ky jeh techniky s ú per fek t né, suverén
ne zvládnuté. Veľkou prednosťou jeho 
hry je m imor iadna kultú ra k lavírneho 
tónu, ktorá sa nestráca ani v dramat ic
kých vrcho loch. J eho prejav je muzi
kálny. prirodze ný, úprim ný, f antazi jne 
neobyčajne boh atý, a le súčasne i pre 
mys le ný a logicky sk!bený. 

Dňa 10. mája uskutočnil sa v histórii 
Bratislavy ojedinelý a svojím spôsobom 
odvážny dram at urg ický čin. Zas!. ume
lec ZSSR. svetoznámy če l ista Daniel 
Šafran, pred n ieso l na celom večere 3 só
lové s uity J . S. Bacha. 

I napriek svetovej špičke, akú Šafran 
r eprezent uje , išli sme na toto podu 
jatie s určitými obavami, či u melec do~ 
káže ta kýmto prog ramom upútať po
slucháča po celý večer. Naše p reds ud-
ky ukáza li sa ,.však byť. p ine neopodsta t 
ne ným i,. p•·e-Lo:l.e umelea Bachovu hud bu ··•· ·· 
dokázal naplniť toľkou· · i nteniitou emo- ·;.~ 

cionality a nevyčerpa teľnej fantazijnej 
invenc ie, že pripr avi l svoj im posluchá-
čom nebývalý záži t ok, na k torý iste 
ešte d lho budú spomínať. 

Šafranov výkon po stránke stotožne
n ia sa ume lca s d ie lom l po technickej 
str~nke patri l by medz i komornými 
koncert ami právom na prvé mies to, ke 
by ho ne znižovali urč i té pamä.ťové lap
susy v pos lednej sui te (č . 6 - BVýV 
1012) napísa nej pôvod ne pre 5-strunný 
nástroj . Pri šafranovej hre sme si vô 
bec neu vedomovali enormné ná ro ky na 
techn ickú zdatnosť hräča, ktoré Bacho 
ve suity prinášajú. Tón jeho vio lončel a 

j r' sýty, hulný, ale vždy u š l'acht iiý a 
sugestívny. Intonu je precízne i v tých 
najbleskovejšlch b ehoch. 

Aj keď ce lé jeho vystúpenie ma lo 
skutočne mimoriadnu úroveň, pod l'a in
tenzity emocionálneho ponoru možno 
zostaviť z interpretácie suít urči tú 

hierarchickú stupnicu. Tak úvod ná 
G durová č . l (BWV 1007) naj mä spo
čiatku niesla znaky určitej menšej sú
stred enosti umelca. Ku lmináciou p ro
gramu sta la sa s t redná Suita C dur 
( BWV 1009). 

Posledným k omorným m at iné v :le 
deľu 24. mája bolo vystúpenie u;aďar

ských u melcov, ktoré sa nies io v zn a
me ni štvrťcentenárneho jubilea od smrti 
veľkého maďarského skladateľa, e tno
muzikológa a pedagóga - Bélu Bartó
k a. 

Mezzosopranistka Ju dit Sándorová 
disponuje zvučným h lasový m fon dom, 
vr úcnym , vit álnym temperamentom. S 
t ýmito vlastnosťami n ereprezen tuje si
ce vzorový typ kom orne j speváčky, pre 
t ože rada využlva d ramatickú prieraz
nosť s vojho sýteho hlasu. Ok rem toho 
nem ôže prekonať intenzívny sklon into
novať o niečo n ižšie a k u glisan dovému 
nasad zovanlu niektorých výšok. I keď 

by sa na pr vý pohľad zdalo, že pr i in
terpretá cii l'udových plesní by tieto 
vlast nosti jej umelecké ho nature lu ne
m ali až na t ol'ko vad iť (Maďarsk!\ ľudo

vé piesne, cyklus s lovenských piesní Na 
ded ine ), p redsa za najvydarenejšiE' po 
kladáme v Sándoro ve.f ood~nl 3 piesne 
~ c yk lu na slová En dre Adyho. 

Annerose Schmidtová 

Jej partner pr i k lavíri Imre Ant a l ~a
u j al svojou skvelou technikou, znameni 
tým rytmom, ohnivým temperamentom , 
boh ato farebným výrazom i zmyslom 
pre logickú, a le strhuj úcu koncepciu , čo 
všetko ho predurčuje byť vynikaj(Jcim 
Int erpre to m Bartóko vho klavlrneho slo 
hu. Faktom, že sa zámerne vyhýbal v 
d ramaturgii svojej časti programu po
e t ickejšie ladeným pa r t iám, vnucoval 
dojem, že lyrika nepatr! k na jsilnejším 
stránk am jeho umenia. V jeho pod a ril 
odzne la Suita op. 14 pre klavír a Bul
harské rytmy. Svoj zmyse l pre kultivo
vané narábanie s tónom, bol1atstvo·: t·VO-, 
ri ve j ' invencie d~kqmeritoval úspeš:ne' ·l 
v cili ivom komomom prejave pl·i , sp_rle~ 
vode J . Sándorovej. 
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zneli -tesne po sebe. Dňa 16. ,má-ia.~ na . · 
scéne Divacttä.-.. P. (i). Hvl~zdoslava pl'ľ'-. · 
ví tali srne s . inscenáciou Cikkerovho Ju~. ·1. 

ra Jánošíka (v českej verzii) operný, .. 
súbor Divad la J. K Tyla z Plzne, no~ 
site ľa Radu ·prá ce a na druhý deň.'-~ ·, 
dvoma jednoaktovkami - so Sestrou 
Angelikou G. Pucciniho a slovenskou 
bu ffou O. Ferenczyho Nevšed ná humo~ 
reska operný ensem ble Štá tneho 'd ivad - ' 
Ja v Košiciach. 

Dominantou výkon u plzen s kých ;hosti 
bolo vysoko k va li.tné' hudobné na'študo
vanie ( diri gent dr._ Karel Vašata ). Tech
n icky vyb rúsená, mu;dká lne veľm i účin
ne stvárnená orchestrálna partitúra mô
že s l úžiť za vzor i orchestru bratislav
ske.i opery SND! Súbor sólistov tejto 
opery má pomerne nízky vekový pr ie·- · 
mer - spevákov so sviežim l, ešte nevy_
spievanými hlasmi, ale až na výnimky 
herecky mú lo presvedčivými. Réžia (Bo
humil Zoul) sústredila sa na vyzdvihnu
t ie n iektorých rázovitých t ypov druži
ny hôrnych chlapcov. Najväčšie jej ne 
dostat ky ukáza li sa pri javiskových po
hyboch spevákov, hoci temperamentné 
ľudové i š t ylizované historické tance 
(choreograf Gustav Vo born ík) pripravil 
t a nečný ensemble t emperamen tne, pre 
cízne, vkusne a jednotne. Režijne i hu 
dobne najsugestívnejšia bo la scéna v 
krčme (4. obraz) . Príliš realistická a 
popisná scéna, nie bez ťažkopádnosti ·a. 
zbytočného zdôrazňovania de tailov ( vý 
tvarník Vladimir Heller) ne patrila k 
na jsilnejším s t ránkam tejlo inscenácie: 

O košickej inscenácii Pucciniho a Fe
renczyho sa už na stránkach toh to ča
sopisu plsalo. Pok iar by sm ~l chce li po
rovnávať j ednotlivé jej z ložky, kosic 
ká inscenácia rozhodne po r ež ijnej 
(D. Bargárová) i vo v,ýtvarne.i zloike 
( L. Štet ina) predčí plzenských \<.O.i Pnov. 
Hudobné naštudo vanie (L. Holou lwk l je 
vyrovnané, partilúra vypracovamí sf' 
r iózne, herecké i spevácke výkony só
listov až vynika,júce. 

Problém festivalovej návštevnosti v 
tomto roku postihol najmä operné p red -· 
stavenie. Näborom poda r ilo sa "liskať 

rad študen tov, ktorí však mali sotva 
ú primnejší záujem o tento druh l<ultúry. 
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· ll a rozdiel od predchádzajúcich roční" 

,.,, , kov sa teraz po prvýkrát · stalo, že 
;o-ifa·sť· telies Slovenskej filha r mónie sa 
·~:tenčHa iba na jednu dvojicu festiva
lových podujatí, takže · na každom zo 
4 párov . koncertov účinkovalo iné te
leso. 

Dňa 4. a 5 . . mája pod !:aktovkou zas!. 
umel ca. Ladislava ·Slováka vystúpila čes
ká filharmónia. Jej program na,jviac z 
celého. ~estivalu utrpel početnými prí
ležitosťami, na ktoré sa dramaturgia 
BHS zameriavala. Na tento fakť citlivo 
zareagov;}lo a j obecenst vo priam ka
tastrofálnym nezáujmom. Okrem toho 
doc. dr: Fer dinand Klinda v Haydnovom 
Koncerte pre organ a orchester . c ·dur 
&ľDI~účin~oval s · ~ýmto t elesom bez je
dme)" skúsky, . čo !11U pochopitel'ne· zvä
. zovalo r uky pri celkov.om vyznen! ·diela 
(v . 2. časti dokonca na chvHu vypadol 
zo súhry). · . · 

Napl'iek očakávaniu celkový výkon 
českého O.l'chestra nedosiahol j eho veľ
kých možnost!. Skôr sme obdivovali vy 
spelosť nástrojových skupin, vzácnu kul
túru tónu, vyrovnanos( harmónií, ako 
zaangažovanosť prejavu. Slovák z hľa
diska ·dynamickej koncepcie nemal 
priam najl'ahšiu a najvďačnejšiu úlohu 
t ak p ri monotematicky stavanej Nová
kovej symfonickej básni V Tatrách 
op. 26 ako pri širokých plochách Sosta 
kovičovej VI. symfónie h mol op. 54. 

· účinkovanie orchestra Slovenskej fil
harmónie a Slovenského filharmonického 
zboru na festivale nieslo sa v znamení 
rekordného záujmu obecenstva a Bee
thove-novho bicentár ia. Pod Slovákovou 
taktovkou odz·nela jeRo Missa solemnis 
op. 123. 

Slovákova koncepcia zaujala predo 
všetkým .ako celok. Sledovala cje ľ pod-

A Judit Siíndor a Imre Antal vys túpili 
na BHS s Bar tókovským programom. 

Sn!mka: ČSTK 

čiarknuť do kra jnosti vystupňovaný tón 
grandióznych p lôch, pričom sa výdatne 
opieral o svoj vitá lny temperament, k to 
rý' miestami zapričin il až príliš vystu p
ňo vaný celkový zvuk. 

Vo výbere sólistov s výnimkou M~la
chovského, ktorý má sice zvučný, sýty 
hlas, a le menšiu pohotovosť a zmysel 
pre rytmus (najmä jeho zásluhou bolo 
kvarteto sólistov veľmi ci teľne nesúro
dé) sa výdatne načrelo zo zahraničných 
zdrojov. Azda najviac nás s k lama la ko
lumbijská sopranistka. t . č. sólistka mi
lánske j Scaly Mária Olivares. Iba spo
čiatku zaznel jej hiHs v plnom lesku 
a sile. Postupom č asu strfl cal na inten
zite, v kvartete sólistov zanikal. ln to
načná ' spoľahlivosť nepatrila k najsil
nejším stránkam u menia tejto speváčky. 
Ovel'a priazn ivejší dojem vyvolali svo
jim hosťováním vied enskí speváci - al 
t ist ka Hi lde Rossler-Ma jdanová so za 
ujímavým, pomerne vysoko posadený m 
altom (či mezzosopt·ánom) a schopnos
ťou šetriť svoj imi s il ami , vydržať a stup
ftovať svoj výkon až k záverečnému tó
nu. Tenor ista Kur t Equ iluz svojim mu-

. zikálnym poho tovým prejavom, mohut
ným hlasovým fondom, ale l kultivova 
nosťou patril k najväčšlm oporám ve r
kého apa r átu účinkujúc ich. 

Hrdí ~1ôžeme byť na výkon Sloven
ského ľilharmon!ckého zboru (zbormaj
ster J. M. Dobrodlnský), ktorý až na 
niek toré ne presnosti v súhre s orches
trom stl'hol svojimi veľkými dynamic
kým i možnosťami , intonac.nou . zdatno~
ťou, techn ickou vyspelosťou 1 zrete! -

. no1,1 výslovnosťou. 

Dňa 21. a 22. mája hosťoval Veľký 
•ymConický orchester všezväzového roz-

hlasu a telev!zie z Moskvy za dir igo
vania svojho šéfa zas!. umelca Genna
di j a Roždestvenského. 

Na tomto telese sme v prvom rade 
museli obdivovať vynikajúcu techn ickú 
úroveň nástrojov. V porovnaní s naším 
orchestrom ich sláčiky hrajú mäkšie, 
ale i menej sviet ivo, čo zapríčiňuje v 
celkovom súzvuku miestami vyčnieva 
nie dychových, najmä plechových ná 
strojov. Dramaturgia koncertov vyžado
vala počas celého programu spoluprá
cu organ istu, ktorú pohotovo a spoľahli
vo zvládol doc, clr. F. Klinda. 

Roždestvenskij má vyn ikajúcu pamäť. 
Je typom skôr objektívne tvor iaceho 
umelca, ktorého každý interpretačný čin 
je vopred premyslený a logicky zdô
vodnený. Jeho pohyby sú ekonomické 
a vyžaruje z n ich jedinečný rytmický 
cit, kľud a istota. 

I napriek tomu, že v bulletine sme sa 
dočítali o Sviri dovom Malom triptychu 
ako o j ednom z najreprezentatívnejších 
diel sovietskej symfonickej tvorby pos
ledných rokov, výberom výrazových 
prost riedkov, celkovou koncepciou. na 
nás takým dojmom nepôsobila . 

Z interpretačného hľadiska najväčší 
nesúhlas vzbudila Janáčkova rapsódia 
Tar as Buľba (odznela namiesto pôvod 
ne ohlásenej Symfonietty, k t orá sa ne
mohla uviesť z technick ých dôvodov). 
Roždestvenského prístup ako by sa bol 
zameral skôr na impresionistické , vy
zdvihovanie farebnost i Janáčkovej par
titúry !! opomínal spontánnu expresív
nosť, dravosť a drsnosť jeho hudobnej 
reči. Prejavovalo sa to v pomalšej voľ
be temp i v spôsobe dynamickej vý
stavby. Výnimku v tomto pr!stupe tvoril 
jedine záver poslednej ča-sti, ktorú v 
súlade s autorovým zámerom chápal 
dirigent ako dynamický vrchol diela. 
Na druhej strane zas Roždestvenského 
vypracovanie a plastika každej hudob
ne j frázy udivovali svojou perfektnos
ťou. V tejto súvislosti zvláštne vyzdvih 
nutie zaslúžia s i najmä vyn ikajúci har
fisti. 

Z hľadiska dramaturgie veľkým prí
nosom l po stránke interpretačnej vr
cholom bo la záverečná málo hrávaná 
symfónia Manfred od P. I. Čajkovského. 

Gewandhausorchester pripravil dva 
rôzne programy, s dvoma dirigentmi a, 
žiaľ, aj s rozma nitou úrovňou. Na svo
jom prvom koncerte 28. mája uviedol 
Slávnostnú tokátu Ot tmara Gerstera, 
Beethovenov IV. klav!rny koncert a je
ho III. symfóniu - Eroiku. Dramatur~ 
gicky jediným " prínosom" bolo prvé 
stretnutie s Gersterovou skladbou -
akademický výtvor, plný hlučného, vy
umelkovaného pátosu, s nie najvydarc
nej šou formovou výstavbou. Obrovské 
obsaden ie · však umomilo orchestru 
ukázať jeho veľké kvality. 

V Beethovenovom klavlrnom koncerte 
zápasila An nerose Schmid tová s fyzio
log ickým handicapom (kostnaté, tvrde. 
ale pritom slabé prsty). Umelkyňa sa l1o 
snažila preklenúť d iferenciáciou úderu 
v piane a pianissime - tým ale au to
ma ticky posunula prednes do mimobee
thovenovskej štýlovej h ladiny. Orches
ter sólistku citeľne p revyšoval. V Eroi
ke sa na plno preJavil romantický na
tureJ dir.ige nta Klausa Tennsted ta, čo 

prekvapilo tým viac, že v NDR j e zná
my naJma ako propagátor súčasnej 

opernej tvorb y. Pr!lišné spomaľovania 

však citeľne narušovali architek t úru 
celku. Interpretácia Beethovena vyžadu
je precíznosť i zanietenosť zároveň v 
celku i v detailoch - Tennstedtovi táto 
vlastnosť chýba. 

Na rozdiel od štvrtkového programu, 
t ak po stránke drama turgickej ako ume 
leckej, p redstavovalo vyst(!penie Ge
wandhausorchestra pod vedením ·Gtin
thera Herbiga šťastné vyvrcholenie a 
súčasne zavŕšenie festivalu. 

úvodná s uita O dur, č . 3 od J. S.' Ba
cha zauj ala pod T-Ierbigovým vedenim 
typickou barokovou atmosférou, krtorá 
spájala v sebe nemeckú disciplínu a 
dôkladnosť s muzi·ká lnou úprimnosťou, 

zaangažovanosťou i techn ickou vypraco
vanosťou, k torú narúšali počínajúc Ga
votou iba niektoré intonačné kazy ple
chových nástrojov. 

Tvorba Antona Brucknara svojimi pri
rozhľahlými p lochami nepatrí k naj
vďačnejšlm a najpútavejším súčastiam 
symfonických programov. Navyše vyža
du je od dirigen ta bohatstvo fantázie, 
rozvážne a úč inné budovanie dynamic
ke j fo r my, maximálnu sústredenosť a 
zaangažovanosť celého orchestra. Her
big, ktorý viedol monumentálne dielo 
úplne suverénne i bez partitúry, zame
ra l sa na vypracovanie detailných f ráz, 
na uplatnenie svojej bohatej fantázie , 
ktorú podriadil ra.cionálne premyslené
mu, ale pritom strhujúco presvedčivo 

vyburlovanému vyššiemu členeniu. Do
káza l tak vytvoriť zo VII. symfónie 
A dur vel'ko lepý. nezabudnuteľný mo
nument vyžarujúci &ugest!vnu, hlboko 
zažitú h udbu. •VČ• 

'!,.. .•• 

Hudobná iar v Bans·kei Bystrici 
Tohtoročná Hudobná jar v Banskej Bystrici s lávila okrúhle j ubileum - desia

te výročie svojej existencie, ktoré spadá práve do reťaze iných významných ju
bileí toh to roku - :!5. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou 
a 100. výročia narodenia V. I. Lenina. 

Azda všetky tieto jubileá dali konce-rtom s lávnostný nádych. Hudobná jar 
mala štyri koncer.ty komorného ladenia. Prvý (17. 4.) pa tril dvom umelcom 
z Paríža - Louis Francinimu· a Lilli Berettiovej - vystupujúcim pod názvom 
Parížske duo. Berettiová okrem klavírnej hry, ktor ú využila na sprievody 
k husľovým só lam svojho kolegu , ešte suverénne jšie ovláda hru na husliach, 
čím sa stala nie len rovnocennou spomhráčkou svojmu kolegovi, ale aj vzácnou 
osobnosťou s vyvinutou muzikalitou a štýlovosťou prejavu, ktorú jej kol ega 
postráda! a svoj prejav korunoval skôr výbornou technikou hry ( Paganiniho 
Variácie na tému Ne l cor pi u mi s ento) . 

Druhý koncertný večer (20. IV.) patril kla vírnemu recitálu mládej slovenskej 
interpretky Eleny Letňanovej. Program - Sonáty O a d od D. ScarlaLtiho, Bee
thovenova Appassionata a Chopi·nove 3 mazurky z op. 17, Nocturno c, Etuda c 
Revolučná, Balada g, Scherzo b - sľuboval pre miiovn lk.ov k lavírnej literatúry 
veľmi pekný zážitok. Aké však nasta lo rozčarovanie a sklamanie, keď E. Let 
ňanová sa na začiatku koncertu publiku ospravedlnila pre indispozíciu a odo
hrala "na jeden dych" len skladby druhej časti programu ( teda diela F. Cho
pina) - aj to svojvoľne pozmenené: miesto pos ledného programovaného Scher
za b zahrala Polonézu - faPtáziu, ktorá vytvorila pochybnosť, či možno hovoriť 
o indispozícii, keď odobraná skladba bola náročnejšia ako pôvodne programo
vaná. Ani nie 40-minútová produkcia vniesla do duš í prítomných toľké sklama
nie nad trvaním koncertu, že to nechápali ináč, ako h lboké podcenenie publi
ka - nechcem napisať pu blika na vidieku! 

Treti koncer t (24. 4. ) realizoval Slovenský komorný orchester pod umeleckým 
vedením zaslúžilého umelca Bohdana Warchala. Program, zostavený zo starej 
a novej hudby (Corelli, Vivaldi, Janáček, Britten. Burlas) svedčil o vzácnom, 
citlivom a jemnom zmysle pre charakteristický a štýlový prejav každého hra
ného skladateľa. Orchester, pozostávajúci prevažne '1. m ladých umelcov, svoj 
výkon korunoval precíznosťou v detailoch aj výraze, .ieclnolia tou súhrou, ktorá 
spôsobila veľmi vyrovnaný výkon pri každej skladbe, bez ohľadu na rôznoro
dosť štýlu. Slovenský komorný orchester potvrdil svoju výbornú povesť, ktorá 
ho obklopuje nielen v našej, ale aj v zahrani čnej tlači. 
Záverečným koncertom Hudobnej Jari bolo vys túpenie Miešaného zboru bra

ti slavského konzervatória (28. IV.) pod vedením dirigenta prof. 1. Križana. Ich 
koncertný program sa delil do dvoch výrazných časti: prvá pozostáva la z mad
rigalov, kde okrem starých majstrov boli zastúp'ení aj mladší (M. Sch. Trnavský, 
F. Poulenc). Skladby intonačne náročné, prednesené s originá lnym textom 
a spamäti, ukázali talen tovú silu miPšaného zboru, ktorý pozostáva len z ml~
dých ľu di - poslucháčov Konzervatória. Kt;ásna zret_eľ~á artikulácia nepo
sobila ani v cudzom texte nevýrazne a bez zmyslu. Kazda prednesená skladba 
ma la svoj výraz, svoju myšlienku. Druhá časť koncertu , pozostávajúca zo s lo 
venských , českých a ruských diel, resp. zo skladby estónskeho autora, vyznela 
však oproti prvej oveľa vrúcnejšie. 

Po jesenných Dňoch komornej hudby dostala Banská Bystrica ďalší cyklus 
štyroch koncertov, ktoré boli temer všetky, ako vyššie spomínam, komorného 
charakteru. Aká škoda, že pristupujeme na túto formu koncertov aj pri hudob
ných slávnostiach, akou je Hudobná jar! V meste máme operný s úbor DJGT 
a Krajský symfonický ot·chester. Sú to telesá s viacročnou hudobnou tradíciou. 
Bolo azda také problematické, zaradiť účinkovanie týchto telies do Hudobnej 
jari keď práve 17. IV. dávala spevohra svoju pre miéru, ktor{t dátumom pôsobila 
nek~legiálne voči otvárajúcemu koncertu Hudobnej jari?! Pestrosť žánrov je 
vždy lákavá, najmä ak nejde o vymedzený charakter, ako pri Dňoch komor·nej 
hudby. 

Ak sa tohto . roku opäť dokázal na Hudobnej jari aktlvny záujem o pri~beh 
koncertov, nech neostáva v budúcnosti problémom pestros ť žánru a dramaturgický 
výber. Eva Michalová 

, ... 4 ., , .. . N;o, . 

.:·su a1e 
·l< 25. výročiu 
osloboden ta 

Dňa .. 29.; mája bolo slávnostné odovzdanie -cien za 
umelecké ~a , t eot:etické:,p.iela v oblastbhudby, o kto-. 
rých ' píšeme• nižsie. Sníinka je zo slávnostného .~t,·et--. 
nutia -ministra~ ku.l.ttíry· SSR s - nositeľmi cien. 

' Snímka: ČSTK 

Spr!lva umenia MK SSR_ v spoluJ>ráci 
so ZSS, čs. rozhlasom, čs. televíziou 
a Supraphonom, n. p., závod v Brat i
slave vyplsala verejnú súťaž pri _pri
ležitostí 25. výročia oslobodema CSSH 
Sovietskou armádou na umelecké a 
vedecké diela v oblasti hudby, k toré 
budú významným prínosom pre s lo
venskú sociaHstickú k ultúru a budú 
dokumentovať vzostup jej tvorivých 
síl. 

Do súťaže prišlo celkom 31 skladieb 
a muzikologických prác. Súťažné diela 
posúdila v každej kategórii porota, vy
menovaná MK SSR na návrh ZSS. 
Predsedami jednotlivých poľôt (pre 
symfonické a kantátové diela; komor
né skladby, vokálne alebo zborové 
cykly; muzikologické štúdie) boli: ná
rodný umelec Ján Cikker, za-slúžilý 
umelec Dezider Kardoš, prof. dr. Jo
zef Kresánek. členmi porôt boli: prof. 
dr. Oto Ferenczy, dr. Ladislav Eur 
las, CSc., Il ja Zeljenka, doc. dr. Mi
roslav Filip, CSc., dr. Ladislav Leng, 
CSc., dr. Ladis lav Mokrý, CSc. 

Správa umenia MK SSR na návrh 
porôt dňa 22. mája t. r. rozhodla tak
to: 

v kategórii symfonických a kantá
tových diel: l. cenu neucleliť - 2. ce
nu rozdeliť: 

a) národnému umelcovi A. Mo y ze
s o v i za dielo PARTlTA NA POCTU 
MA.JSTHA .P.AVLA Z LEVOČE pre veľ
ký orchester op. 67, 

b) zaslúžilé mu umelcovi Andr e 
j o v i O č e n á š o v i za dielo ROMÁN 
O RUZI - javisková symfónia pre or
chester, sóla, zbor a dej v. pohybe, 

3. cenu rozde liť: 
a) V l ad im l ro v i Bo ke s o v i za 

Movimento pre ,orchester, 
b) Milano vi Nov á kovi zaRe

miniscencie pre violončelo a orches
ter, 

c) J o z e f o v i G r e š á k o v i za 
Rotory n. pre Ol'Chester , 

d) T ib or o v i Frešo v i Zil ľie
seií všetkých prE' miešaný zbor a or
chest er na slovéi M. Rázusovej -Mar tá,
kovej . 

V kategórii pre l<om orné skladby, 
vokálne alebo zborové cykly: 

l . cenu neudeliť 

2. cenu rozdeliť : 

a) národnému umelcovi A l e x an
d l' o v i M o y z e s o v i za Kvarteto 
per at·chi in D, 

b) Ladislavovi Bur l asovi 
za Zvony - cyklus miešaných zborov 
na poéziu Mil~oa Rúfusa. 

3. cenu rozdeliť: 
a) V l a d im ir o v i B o ke s o v i za 

Klavírne t t'io, 
b) Bohu.slavo vi Domans k 6-

m u za Sláčikové kvaľteto, 
c) F r a n t l š k o v i S a l á k o v i za 

Skladbu pre komorný orchester . 
. V kategórii pre muzikologické štú· 

die: 
l. cenu - O s k ár o v i El sch e

k o v i za prácu Hudobná ve(la súčas
nosti, jej systematika a teória, 

2. ce-nu - L a d i s l a v o v i G a l· 
k o v i za prácu Slovenské spevy, 

3. cenu - L a d i s l a v o v i B u ŕ
J a s o v i za prácu Zrod slovenskej hu· 
dobnej moderny. 



l ' 
••. ešte posledné pokyny na skúiíke pred premiérou West Side Story 
(vpravo režisér Stanislav Fišer). Snlmka: H. Sedlá čel; 

Trinásť rokov existencie amerického muzikálu West Side Story zama
menalo veľa úspešných inscenácii tohto diela na celom svete. Tohto roku 
naštudovali Príbeh zo Západnej štvrte pražská a bratislavská scéna a na
pokon ho uviedlo aj brnenské divadlo Na ht·adbách. Pred jednou z prvých 
reprlz som požiadala režiséra Stanislava Fišera o krátky rozhovor : 

- Iste nie je raltké naštudovať taky známy muzikál a súčasne vyrie
šiť otázky špecifického režijného prístupu k tomuto žánru ... 

Existuje veľký počet nahrávok Bernsteinovho muzikálu v rôznych sve
tových jazykoch, pričom každá je pri rovnakej partitúre inou odrodou 
originálu. Je to prirodzené, veď každé nové naštudovanie sa usilu je 
o vlastnú koncepciu a snaží sa vyzdvihnúť kvality ansamblu. Niekedy 
snaha o skrášlenie vedie k úžitku, no nie raz je výsledok opačný. Preto 
som vo svojej práci nevolil postup kopírovania nahrávok, ale siahol som 
priamo k pôvodnej partitúre, ktorá mi poskytla bohatý materiál pre vy
tvorenie vlastnej ko.ncepcie. Muzikál uvádzame v plnej šírke znenia, p!'i· 
čom odznejú i tie partie, ktoré iné scény neuvádzajú. 

- Viem ako je ťažké spytať sa realizátora na spokojnosť s uvedením 
diela. 

Áno, úplná spokojnosť sa ani dostaviť nemôže - a tak je to správne. 
Nikdy nemôžeme zostať na jednom bode a povedať si: všetko je dobré. 
No predsa ·Jen s West Side Story som spokojný. Podarilo sa mi zjednoti ť 
tvorivý team podľa požiadaviek tejto hudobnej drámy. A čo ma najviac 
teši - bmenský predstaviteľ Tonyho Jirí Holešovský dostal epiteton pr 
vého unikátneho československého predstaviteľa. Zvládnutím celej šírky 
mohutnej kantilény dokázal mimoriadnu hlasovú a napokon aj herecktl 
schopnost a pripravenosť. :Zenské úlohy Márie (Vlasta Francová) a Anity 
(Eva Veškrnová) sú skvelé svojim mladistvým temperamentom. 

- Osobitosť inscenácie možno umocniť aj svojským ponimaním cho
reografie a scény •.• 

Muzikál tohto typu potrebuje (už pre veľký počet účinkujúcich ) veľký 
priestor. Tvorca scény - náš hosť Jan Sedláček, využil celú tridsaťmet 
rovú hfbku javiska, ktoré opticky t•ozčlenll na dva bloky. Scénický pohyb 
uľahčuje využitie technických vymožeností. Scéna pôsobi kompaktne. Tiež 
choreografická trojica (F. Pokorný a. h., M. Turková a. h., O. Vejchodo
vä) plne zvládla náročnosť predstavenia. 

- Prvé dejstvo je poznačené mottom zo Shakespearovho Romea a Jú
lie: .,Kde-kto okolo je chorý nenávisťou a nikto nechápe nemocné lás
ky ... " 

Tak, ako je problém Romea a Júlie blízky všetkým milostným dvoji 
ciam na svete, podobne .. sú nezničiteľné obrovské protiklady ľudstva: lás 
ka a nenávisť. Náš muzik(ll-J,a dá nazvať aj hr.ou o láske a nenávisti 
uprostred tohto sveta. Nie je to len americká tragédia. Námet je rovna
ko bllzky aj našim divákom - pre svoju opravdivosť a dynamičnosť. Zo
vretá päsť zdvihnutá nad hlavou protivníka symbolizuje svár. ktorý ne
chávame plne vyznieť a~ do záverečnej tragickej katarzie. Skončil by som 
s mottom druhého dejstva, ktoré je rovnako prevzaté zo Shakespeara: 
.. Kto nenávidí, príde o rozum; ale čo potom ten, ktorý miluje .. • " 

Bob and Marcia 

Zhovárala sa: M. s. 

REGGAE -
NOVÉ MENO 

PRE STARÝ ZVUK 

Son ja 
Sal vis 

Max Romeo 

Hudba pod 'názvom reggae si získava čoraz viac fä· 
núškov z radov milovn!kov pop-music. 

LE. Koncom minulého roku vydal LP, na ktorej sa 
nachádzajú skladby rôznych štýlov. 

v ďalšom súbore produkujúcom reggae sa stretávame 
s Georgom Agardom, mladšlm bratom Desmonda Dek
kera. Od roku 1967 tvorili skupinu MIGHTY PIONEERS 
piati hudobníci a od septembra minulého roku vystu
puj(! ako trio pod názvom PIONEERS. V októbri minu
lého roku navštívili Rumunsko, kde vystupovali v bea
tových kluboch a tu nahrali pl a tňu, ktorou sa dostali 
na vrchol britskej Top-Thirty. Bola to melódia LONG 
SHOT KICK THE BUCKET. 

Možno sú známe niektoré z týchto výrazov: .,blue
beat", ,.ska", .,rock- &teady" ; miesto n ich sa v súčas
nosti použlva jeden jediný - reggae. Odkiaľ vlastne 
pochádza tento nový štýl soulu? Korene reggae sla
haj(! až niekde na Jamaiku a praotcom je calypso. Do 
Európy priniesla tento sound skladbou MY BOY LOLLI
POP M!llie Smallová. 

v roku 1967 sa preslávil Desmond Dekker (možno 
vďaka populárnej téme) hitom ,.007". V tom istom ro~u 
spoznávame aj skupinu ETHIOPIANS, ktorá preraz1la 
kompoz!ciou TRAIN TO SKAVILLE. V decembri 1968 
Dekker prichádza do Európy, kde absolvuje úspešné 
koncerty. V marci roku 1969 logicky nadväzuje na 
to (!spešný single THE ISRAELITES, ktorý obsadzoval 
popredné miesta svetových hit-parád. V _ okt?_bri mi
nulého roku bol na londýnskom Wembley stad10ne prvý 
CARIBBEAN MUSIC FESTIVAL, ktorý videlo 9000 náv
števnlkov. To bola záruka, že reggae ostane i naďalej 
populárne. 

Ďalši významný interpret z tejto oblasti J immy Cliff 
bol ešte donedávna väčšine pop-fans neznámy. Jimmy 
sa predtým zaoberal r ôznymi vt·stvami hudby (ska, 
folk, soul) a vystupoval s mnohými známymi sveto-. 
.výml skupinami, ako napr. Spencer Davis Group. Na
hral niekoľko singlov, ale ani s jedným nedosiahol 
väčši úspech, Popularita a sláva sa dostavili až po 
nahraní hitu WONDERFUL WORLD, BEAUTIFUL PEOP-

Veľa iných skupin ako napr. Cream a Led Zeppelin 
(v snahe po originalite) sl vyberalo rytmy a zvuky 
hudby Západnej Afriky. No ani jedna z nich nedoká
zala vytvoriť taký originálny zvuk a atmosféru. ako sa 
to podarilo THE PIONEERS v skladbe Long Shot Kick 
The Bucket. 

Pre snímky š týlu reggae j e charakteristická výrazne 
vedená basová linka a niP.kedy a,j i ntonačne kollsajúcl 
a I'Ozdrobovaný vokálny prednes Skladby sú si navzá
iom veľmi podobné a niekedy až zaráža malá autor
Šká nápaditosť. V niektorých odborných časopisoch 
označujú reggaE'· za progres. čo je. zdá sa, prehnané a 
nezmyselné. Ide, žiaľ, o obyčajnú a z19. ~omerčnú h~~
bu, ktorá sí však získala po zmnne t uztace posluchac
stvo. 

Ďalšlml známymi iaterpl'etmi karibského soundu ľeg
gae sú: Max Romeo (hit Wet Dream): Harry J .. All
Stars (The Liquistador), Bob and Marcta (Youn gtfted 
and Black) a mnoho ďal šieh. F. Hora 

je sice pôvodom švajčiarka, ale čes
koslovensko považuje za svoju dru
prichádza veľmi často, pretože 
uzatvorila dlhodobú zmluvu o spo
lupráci s brnenským orchestrom 
Gustáva Broma. Son,ja nie je v show· 
businesse žiadnym nováčikom: pô· 
vodne spievala vo 'folklórne zamera
nom orchestri svojho otca, študovala 
na speváckej, hereckej a tanečnej 
š kole doma i v USA, zvlťazila na nie
koľkých festivaloch amat(!rov, potom 
pracovala profesionálne v známom 
zi.irišskom podniku Kindli. s Gustá
vom Bromom sa zoznámila minulý 
rok v marci, keď spolu s Vico Tor· 
rianim spievala za sprievodu brnen· 
s kých muzikantov pri slávnostnej 
voľbe Miss švajčiarska a čoskoro sa 
stala právopla tným členom Bromovej 
kapely. Táto suverénna umelkyňa, 
ktorá spieva v štyroch jazykoch, vy
n iká tlež dokonalým prepracovanlm 
pohybovej stránky svojho prejavu. 
Ko ncom mája spievala Son ja Salvis 
s G. Bromom na Dečinske j kotve po 
boku d'alších zahraničných hosti 
Gjulli Kocheliovej (ZSSR) , Rosema
rie Ambé (NDR) a MBt'yly Rodowicz 
(Poľsko). Bude účinkovať (za sprie· 
vodu brnenských hudobn!kov) v zá
padnom Berline, v Juhoslávii, šva ~
čiarsku a samozrejme - u nás. Pľl • 
pravuje tiež prvé nahrávky pre fir 
mu Supraphon. -vl· 

Bratia Gondolánovci 
Koncom roku 1967 sa niekoľko súrodencov z po

četnej rodiny Gondolánovcov rozhodlo zavesiť lopaty 
na ldinec a založiť skupinu. .Jediný, ktorý sa v tom 
čase venoval profesionálnej hudbe bol Antonín Gon
dolán - basgitarista v orchestri Karla Gotta. Po 
návrate zo Spojených štátov odišiel z Gottovej sku
piny a prevzal vedenie svoj ich súrodencov. Mnoh! 
t o považovali za hazard, ale ten sa neskôr vyplalfl, 
i keď ešte na l. československom beatovom festi 
vale Gondolánovcov vypískali. To však neznamenalo 
pád skupiny - naopak. Ku slovu sa 4,o!!t_a)a. vrodená 
tvrdohlavosť Antonína Gondolána, z kťol''ej sa za
čala krištalizovať hudba nazvaná' cigánsky beat a le
bo cigánska muzika v beatovej úprave. Ant onin so 
svojím bratom Fr ant iškom začal i húževnato skhHlať. 
Dnes možno poveda ť, že v Ich repertoár i, ~~~ na 
nepatrné výnimky, nie je cudzia skladba Niekloré 
piesne sa stali skutočnými hitmi. Za všetky menuj 
me aspoň ša-Ja-li, čas na spaní a Antoninovu sk lad 
bu DuJ, duj, ktorou sa preslávil Karel Gott. 

Texty Gondolánovcov sú charakter ist ické ~ vojlm 

myšlienkovým obsahom a poet izmom. Ináč ' skoro 
osobnými t extármi sú Eduard I<rečmar, Petr Ha
da a František Rebíček. 

česk1 diváci ich, žiaľ, ešte nemali možnost' vidieť 
na televíznej obrazovke, a le slovenskí diváci ich vl 
deli účinkovať v Matese. Takisto na júnove,i Bra ti 
slavskej lýre sa mohlo hudobné publikum presved 
čiť o ich kvalit:ách. 

Je treba zdôrazniť, že Gondolánovci sú skutočne 

súrodenci a ich pokr vná príbuznosť nie je v žiad
nom prípade reklamným trikom. Posledným členom. 

s ktorým začali spolupracovať. hola ich pätná sťročná 
sestra Vera, ktorá prejavila výrazný cil pre melódiu 
a rytmus - niet sa co diviť, je z rodu Gondolánov
cov. V súčasnej dobe ~a v našej populárnej hudbe 
povráva, že s Gondolánovcami bude vystupova ť man
žel Evy P llarove.i - J aromlr Mayer. 

Nepoplerateľná výhoda skupiny Gondolánovcov je 
v tom, že nemusi nikoho kopírovať, okrem svojich 
predkov a to je v tomto prípade nevyhnutnosť -
všetko z niečoho organicky vyrastá - Gondolánovcl 
majú v krvi rovnaký rytmus ako ich' ded ovi~;~ A otco
via. Pôvodnosf je tiež najväčšou pr!=!dnosťou súro
dencov Gonctolánovqov. L . . Sieberovä 



IDP 10 . SINGLE S Vzácne iubileum 
ANGLICKO 

( Nr!w Mus ica! Express, 30. 5. 1970) 

l . ( 2) QUESTION Moody Blues 
2. ( 4) YELLOW RIVE R Christie 
3. ( 1) BACK HOME En gland World Cup Squad' 70 
4. ( 3 ) SPI RIT IN T HE SKY Norman Greenbaum 
5. ( 5) HOUSE OF TH E RISING SUN F r (jid Pin k 
6. ( 6 ) BRONTOSAURUS Move 
7. ( 8) DAUGHTE R OF DARKNESS Tom Jones 
8. ( 12) HONEY COME BACK Gleľt Campbell 
9. ( 7 ) CAN'T TE LL THE BOTľOM FROM THE TOP Hollies 

10. ( !.1 ) I DON'T BELIEVE IN IF ANY MOHE Ho yer Wh ittaker 

USA 

( Cash Box . 30. 5. HJ70) 

l. ( 2 ) CECELIA 
2. ( 3) UP AROUND THE BEND 
5. ( l) AMERICAN WOMAN 

Simon and Garfu nkel 
Greedence Clearwater Revival 

Guess Wh o 
4.· ( 4) TURN BACK THE HANDS OF TIME 
5. ( 8) EVERYTHING IS BEAUTIFUL 
6. ( ll) WHICH WAY YOU GOING BILLY 
7. (13) THE LETTER 
8 .. ( 12) GET READY 
9. (19) LONG AND WlNDING HOAD 

10. (14) RE ACH OUT AND TOUCH 

Tyrone Davis 
Ray Stevens 

Poppy Family 
Jot> Cocker 
Rare Ear th 

Beatles 
Diana Ros~ 

V.audeville je žáner, k·torý sa iba zriedka objavuje na 
eurôpskych javiskách . Tento hudobno - zábavný žáne r 
uviedla l!rati~la v ská Nová scéna tJ d iele ntského autor a 
V . T. Lensk·ého - D11es večer hrám j a! Pr emi ér a bola 
23. mája t. r. V druhom obsadení sme okrem Gizely 
Veclove j ( oľcwo). videli v h lavnej úlohe F.. Hudeka 
a B. éupko v ú ( vpravo ) . K preds taveniu sa vrátime 
v celkovom hodnotení uplynulej sezóny n a bratislavskej 
NS. · Sn ímka: A. š m otlál< 

.Nie sme ešte zďaleka boháčmi na vý~ 
n imočné postavy, najmä n ie v sloven
skom hudobnom život e. Vzácnosť zjavov 
typu p ani profesorky Anny K af e nd o
ve .i si vša k zvyčajne uvedomujeme a 
pripomíname až pri ich ž ivotných jubi
leách. V zhon e každodenného ž ivota ich, 
žiaľ, nešetríme - a väčšina z nich vní
ma každodennú zá ťaž prob lémov, zloži 
tostí ešte intenzívnejšie, citlivejšie neii. 
ostatní. A možno o výn imku, privilego
vanie an i nesto ja - aj to je prlznačna 
črta ich osobitéh o ľudského i umelec 
kého ja. životné mýľni ky, okr úh le jubi
leú sa · pr ič i nením závratného beh u ča 
su až priveľmi prib ližu jú. Pr i nedávne j 
s edemdesiatke pani profesorky Kafen
tl ovej odzne li hod note nia je j činnosti, 

.vd<l'č nó spomienky žiakov, oficiá lne i ne 
ol'ic iúlne pocty. Už je tu ju bileu m ďa l 
šie - sedemdes ia te p i'ate výmčie na 
r odenia . Možno k nemu, okrem úpr im 
nôho blahože lan ia , ešte čosi nové po
ved ať~ 

Azda skôr znov u pripomenúť.- že pro
fesork a l< a ťendová j e z mfila t ých. k torí 
takii rozmer nú <'Sasť svo:iho životn veno
v a li str únkam slovenske j hud by - a 
jej vôľa investovať podnes neochabu je. 
í.:e ako j edna z prvých slovenských hu
d obnýc h proftlSionú lov in tenzívne spo lu 
p režíva la jasné i chm úrnejšie ·ou lie ne 
1ýclllo stránok. ž e ak otvorime hoci
klor(l k~p i to l u pome rne kdli.l>y ch, n~ 
uda losti však bolw t ých de jín s loven ~ 

ske:J hudo bnej ku ltúry, m eno pro fe sor 
ky Ka fenclovej nú jtleme na jednom z 
prvých mi t)St, a vždy v pozi t ívnych sú
vislostiach. Alw konc ertujúca ume lky
ňa pod i eľa l a sa na stano vovaní nároč 
Jws li krité rií pre s loven ské klavir istic
ké a vôbe c interpre tai:'né u mPnie. Ako 
klavírny p edagóg m~ zás luhy nell oc<~ 
n i te ľn ô : vychovala n i ekoľko gene r[J c ií 
slovenských pia n istov a .~túdium u pro
fesorky Ka fen dovej pa trí medzi na j lep
š iu vizitku, najúčinnejšie od porúčan i e . 

Vzácna je i ľudskosť pani profesor ky , 
je j eš te i dnes t:n lad ých priam za h an
bujúca ž ivotná energ ia, s túly záu jem o 
di anie nie len v profes ii, a le i o oko litý 
ž ivot. 

Od dnešného čísl a uvádzame .,na svet" pravidelnú rubr iku TOP 
10 SINGLES. S dvojt ýždennou pravidelnosťou budeme uvere jňo
vať prvých desať m iest anglického a amerického preh ľadu naj 
predávanejších singlov. Pomocou v zátvorke uvedených umie st
není~ :1: mi_nulého týždňa je zaistená kontinuita spravodajstva 
aspon pokiaľ ide o prvé miesta. V anglickom rebríčku sa už 
šiesty týždeň d rží na čelných pozíciách nahrávka Back Hom e, 
s ·ktorou sa pt·esadzuje najzvláštnejšia skupina v h istórii pop
music, totiž sk ladbu Bill Martina a Phil Coultera s pieva kom
pletné anglické f u tbalové mužstvo. Cllff Rich ard u viedol na trh 
svoj 50- ty singl (Goodbye Sam, Hello Samantha), bývalý člen Lo
vé Affair St eve Ellís vydal svoj prvý só lový s ingl Loot. Do an
glického Topu sa opäť dostáva jú Beach Boys (Cotton Fields -
28. miesto) a Fleetwood Mac (The Gt· e~n Mana lishi - 30. mies
to) .. . Emerson, Lake a n<l Pa lmer je näzov nove j skupiny. ktorú 
?:aložili ex -Nice l{ei th E m erson, bývalý basgi tarista Ki n g Crim
~on Greg Lake a bubeník Car l Pa lmer (pôsobil v skupine At:o
t:nic Rooster). Vere jnosti SEI predstavia začiatkom júla. Na trhu 
sa <1bjavilo troj~album z festivalu vo Woodstocku a v júni t. r. 
bude mať premiéru film z tohoto f estiva lu . Posledmí LP skupiny 
Nice F ive Bridges práve vyšla. Skupina Wallace Collection, kto
r ú sme predned~vnom vide li v Bratislave, uvádza na bri tský 
trh zaujímavý singl Serenade. V televíznom Hoy Castle Show sa 
27. júna na BBC-l predstavi skupina zostavená zo .siedmich 
d isc-jockeyov H adio On e. Po úspechu winnipe qske j kapely 
Ouess Who sa dostá va do americkej Top 10 ďa l šia kanadskli 
skupina Poppy Family z Van couveru a nasledovať ich chce p o
pulárne trio z Toronta Edwar d Bear . Jo e Cockerova ve rzi a hitu 
Eox Tops The Letter sa d'Óstáva čoraz vyššie, na .šestnástom 
mieste je v USA ďalšia nahrávka z Holandska L ittle Green Bag 
v p odaní Geor ge Bak er. Selection. Vlna r eqqae ·.opaclla a v prP·· 

Hudobný kalendár 
2. jún 

1835 nmod il S ä Niko la j Grigorievič Hubinštejn, rur;
ký hudobný sldad a teľ , zakl ad ateľ mos kovského kon
zervatória (umre l 25. III. 1881) - 135. výro či e n ar. 

3. jún 
1875 umrel Georges B i ze t, fr ancúzsky h udobn ý 
!;klu d uteľ (nar. 25. X . 1838) - 95. vý ročie smrti. 

8. jún · 
1810 na rodi l sa Bobert Sch um a nn, n em ecký ro
munlic.ký hudobn ý sklada teľ , k torý pa t rí k vrcho l
ným zj avom roman t izmu v r.urôpskn j hudbe m i
nulé ho storoč ia ( umrel 29. VII. 1856) - 160. vý ro
čie nar. 

9. j ún 
1810 narod il sa Otto N i c o l a i, ne m ecký hudobn ý 
sklad ateľ (u1mel ll. V. 1849) - 160. výro či e nar. 

24. jún 
1895 n arod ila sn Anna I<afe ndová, profesorka VŠMU, 
zas lúžilá uči teľka , nos i te ľka vyznamenania Za vy 
nikajúcu prácu -· 75. výročie nar. 

25. jún 

~ľ~o~doclL.angLo~.ameJ.'.ického t.Qpu"..s.a.. nena~d:t.a <W.L;jg..í].na_. skJ" fl- _ 
~a. ~ P. II. 

1900 narod il sa F. Radovan Sp i š i a 1<, hudobný 
sk)ad a teľ , tl ir ige.nt ·Štá t neho d ivat\la v Koš iciach 
7r.t. výroč Je na r . . · .... , . •. ,, 

A za t ento ľudský, umelecký, pedauo
g ický vklad s i j edným dychom s gra Lu 
láciou dovolíme pan i profesorke Anne 
l{afen dovej-Zochovej vyslovi( v eľkú 

vd'aku - v m ene tých, ktorých vycho 
vala, v mene toho, i.'omu sa t aknw r 
bezo z v-yšku odovzda.la. m . 

Odišla ušJ'achlilá žena 
Diía 9 . júna t. ,., zotnt•ela p o b ohatom a po

žehnanom živote v 93. rok u života Oľga Staneko
vá, rod. Kraťtovä. Vzdelaná a inteligentná žena, 
výborn á speváčka, zakladajúca členka Kut·atória 
Hudobnej a dram atickej akadémie v Bratislave -
a do svojej smrti pos ledná zo žijúcich členov 
Kuratória . Túto jej činnosť ocenilo nedávn o ju
bilujúce Konzervatórium v Bt·atislave - Zlatou 
plak etou. Bola spevácky činná najm ä po prvej 
svetovej vojn e, kedy sa takmer aní j edna národ
ná slávnosť neobišla bez je j účasti. Spolu so svo-

• 
Predstaviteiía slovensh·ýcl!· Jtmeleckých zvä
zou a !.'ttUrírna vereJ!lOSť vzdali 28 . mája 
na umeleckom večere h otd vďal<y osloiJo 
diteľom našej r epubliky, ako aj účastníkom 
protifašisti ck ého odboja. Na slávnosti v 
ZrkadloveJ sreni Primaciálneh o paláca v 
Bratisla ve vysttípiii o. i . ·Eva Fi scherová · 
Martvo11ová a Juraj Mart.voň. 

Snímka: ČSTK 

jou ses trou Milinou Moravčíkovou sp ievala n a 
slovanských večierkoch ' (Luhačovice, Skalica . .. ) 
a na Martins kých slávriostiach, Do svojej s mrti 
sa ak tív ne · zaujíma la o všetko dianie - u nás 
i vo svete a mala m imoriadny záuj em ·o hudb u. 
V starobe s trat ila z rak, a tak sme j u často vídali, 
ako počúva jedného zo svojich " s pojencoY" -
s vonkaj.~ím svetom - rozhlas a jeho hudobné 
vys ie lania. Ušľachtilá žena, krásna svojím du
chom i z javom, j edna z t ý ch, ktoré tvorili kul
túme ovzduš ie povojnového československa, ocli
~ la spomedzi nás, bojujúc do pos lednej chvíle o 
pekné i horš ie dni ž iv ota. 

česť jej pamiat k e! 

·odišiel priateľ 
V his toricl<ont meste Marseille zomrel pred niekoľkými dňami 

popredný fran cúzsky h u dobný vedec-l•ritik a sldadate l' ,TEAN 
GABRIEL- MARIE. J. G. Marie študoval na parížs kom konzerva
tóriu kompozíci u a kontrapunkt. Vedľa toho aj h udobn ú vedu. 
Skoro celý svoj ž ivot sa venoval pedagogickej a skladate ľskej 
činnosti. Pôsobil ako profesor harmónie, kontrapunktu a fúgy na 
lwnzervatóriu v Mar seille. Bol váženým hudobným kritikom 
a recenzen tom. 

Napísal celý rad skladieb, ako napriklad Mlrelo, sym lóniu pre 
vel'l<ý orchester, veľký poče t komorných sk ladieb a piesní. Bol 
zás tancom dodekafonicke j a seri á ln ej hudby. 

Profesor J. Gabrie l-Marie m al vr e lé vzťahy k Slovensku a 
srdečne vítal Zbor bratislavských uči te ľov v Mars e il.le a n a ta
m pj šom l<onzervatóriu pripravil konce~·t m anželom Macutlz in
s kym zo s k ladieb slovenských autoro~· . 

Mal rád slovenskú hudbu - n apísal aj s uitu Slovakian.á pre 
flautu a klavír, k tor ú osobne ( v rok u :1969) s vynikajúcim fran
cúzskym , flauti stom JEAN PATEROM predviedol na konce r toch 
v Brati slave, Trnave a Piešťanoch. Spomenutú Sloval<ianu, ako 
a j Sonátu pre flautu a klavír, nahral aj v študiu bratislavs kého 
rozh las u. 

Chystal na budúcu sezónu ďalšie podujatia zo s lovenskej hu~ 
d obn ej t vor by, za prípadnej účasti nášho flau t istu M . . l ur kov ii\ 1. 

Náhla snu·ť h o vytrhla z jeho intenzívn ej práce a slovens ké 
hudobné umenie stratilo v ňom úprimného pria teľa a nadšeného 
propagátora. 

Profesor Jean Gabriel- Marie bol nositeľom Radu francúzsl< ej 
légie a držiteľ om niekoľkých cien . Július l<owalski 

KONKURZ 

-----------· '· ~ ..... -~ .. ----------- maditeľstvo I<onzerva tória v Ži li ne vyp isuje 

konkurz 
na obs aden ie týcht o m ies t : Z obsahu č. 13 

S B. Kl'iškom n ad pr oblémami opery e Dokončenie 
rep ortáže o e lektronickej hud be e Haktí ska tlač 
o vieden s kom Fidel iovi e An!<e ta o návštevnosti 
koncertov n a vidieíu e Pos mole nické in terview e 

2 učiteľov k lavírne j hry pre k orepetí c iu 
l učiteľa hry na hus le 
s nástup om l. 9. 1970. 
Podmienka: ukon čen é vysokoš k olské vzd e la nie . 
Ziadost i do ložené životo pisom tr e ba urýchlene z;a s l ať 
ri adite ľs tvu Konzer vatória v Žiline, ul. Marxa-EngPisa 
č. 18. 

Bratis lavská lýra s otáznikmi vS·l<r ič níkmi 

Po dvojdňových r olcova 
niach podpísali vo štvrtok 
28 . mája v Bratislave doho -. 
d[l o spolupráci m ed zi Zvä -: 
zom slovenských skladate -: 
ľov a Zvčizom skladateľov 
a muzilcológov NDR na role 
1970 Dohodu podpísali 
predseda ZSS - prof. Oto 
Ferenczy ( clmhý zľava) a 
pr·vý tajomnílc Zväzu skla 
dateľo rJ a muúkol ôgov NDH 
Wolfgang L esser . 

Snímka:. čSTK 
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Naäa Rrcková: 

l. 
Keď som sa ·podobrala naplsat re

portáž o práci Experimentálneho štúdia 
čs. rozhlasu v Bratislave, zhŕňala som 
v mysli svoje zážitky z tohto zvláštneho 
prostredia, l kde pestu je dôverné priate ľ
stvo umelec-skladateľ s vyspelou tech
nikou dnešného sveta a mala som chuť 
napísa ť akýsi detektívny príbeh svojich 
pocitov. Pocitov veľmi blízkych tým, 
ktoré v súvis lostí s technickými zázrak
mi l!čil nedávno s pôvabným humorom 
vo svojich telev!znych Hovoroch Miro
s lav Horníček. Pretože moje poci tové 
var iácie by ďaleko zaosta li za Horníč
kovskými a tiež preto. že u nás má 
verejnosť veľmi málo · ·onkrétnych in
formácií o elektronick .:,, hudbe, jej vý
voji a funkciách, ako aj o t om, čo v 
te jto oblasti na Slovensku vzniká, roz
hod la som sa nakonie..: pre .,literatúru 
faktu". Nasledujúca hrsť poznámok o 
elektronickej hudbe vznikla súhrnom 
informáci! z prístupnej literatúry, 
vlastných pozorovaní a postrehov a naj
mä na základe návštevy štúdia a 'roz
hovoru s jeho pracovníkmi. 

ZÄKLADNf: INFORMÁCIE 

Co je e l e ktronická hu db a? 

Elektronická hudba v dnešnom slova 
zmysle vzniká vý.robou a pretváranlm 
ľubovoľného zvukového materiálu po
mocou rôznych prístrojov zvukovej 
techniky (ako sú generátory, syntezá
tory, filtry, upravovače, modulátory a 
pod.) a ich organizovaním pomocou 
t echniky mixáže a montáže. Výsledok 
tohto kompozičného procesu je defini
tívne zaznamenaný na magnetofónovom 
p áse. Ako základný zvukový materiál 
môže byť - popri elektronických zvu
kových zdrojoch - použitý prakticky 
každý zvuk z najširšej oblas ti prírody 
a civilizácie, včítane všetkých zvukov 
tradičných hudobných nástrojov. ľud
ského hlasu a včítane hudby už existu 
júcej. 

HISTORICK!!: PREDPOKLADY 

Základným technickým predpokladom, 
bez ktorého by elektronická hudba ne
mohla existovať, bol vývoj jej hlavného 
,.nástroja" - magnetofónu, ktorý v 
tridsiatych rokoc h nášho storočia dosia
h ol svoj rozhodujúci vývojový stLipei\' 
nahradením s taršieho oceľového drôtu, 
nekovovým· pásom. Ďa l ším zdokona ľo
vaním magnetofónu a j eho spojením s 
modernou mechanikou a elektronikou 
sú dané predpoklady pre tvorbu elek
tronickej hudby. 

Ale nielen v čisto t echn icke,i sfére -
v celej šírke hudby nášho storoč ia, naj
mä na jeho začiatku, nachiidzame stopy 
prPnikania rýchlo sa rozvíjajúcej tech
niky do hudobných avantgárd. ktoré v 
nej hľadali nové inšpi ra č né zd roje. do
tyky s atmosférou moderne j doby. Tieto 
s nahy sa prejavuj ú jednak náme tovými 
inšpiráciami ( sk l ad ateľ Honegger v 
skladbe Pacific 231 zn ázorňuje zvuky 
expresnej lokomotívy prostr iedkami 
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• Záverečná strana partitúry hudby ku Corlmsierovej Elektronickej básni od 
/Ľ, Varésa. 

trad ičnej hudby ), jednak rozširovanlm 
samotného hudobného materiálu o no
vé zvukové javy, ktoré vybočujú z hra
níc do terajšej hudby. Bolo to na jmä 
objavenie elektrických nástrojov, kon
krétnych zvukových zdrojov, používanie 
tradičných nástro jov v nových funk 
ciách a pod. Eufória z pocitu slobod né
ho, n ičím nehateného . rozvoja, k torú 
inšpiroval prudký teehnický rozmach, 
sa odráža aj v názoroch na hudbu. vu
turista Luigi Russolo nastoľuje po prvý 
raz myšlie nku vy užit ia zvuku v na jšir 
šom slova zmysle ako hudobného mate
riálu Edgar . Vart>se sa ako prvý za
oberá už a j problémami skladobnej or
ganizácie týchto zvuko vých zdi·ojov a v 

l Karlh einz Stocklwu~en pri predvá
dzaní K ontakte v Stoc li:Jr.olme roku 
1960. 

rámci svojej svojráznej poet iky anti
cipuje o dvadsať rokov ideu elektro
nickej hudby. Američan John Cage na
stoľuje súčasne aj celkom novú metó
du tzv. au tentickej kompozlcie, kde 
skladba vzniká priamym tvarovaním ma 
t er iálu, bez tradičnej funkcie interpre
ta. Už v roku 1937 v stati Budúcnosť 
hudobného kréda píše: .,Aby k tomu 
<Iošlo, bude treba založiť strediská ex
perimentálnej hudby, obsahujúce nové 
zvukové zdroje, oscilátory, generátory, 
prostriedky pre zosilňovanie slabých 
zvukov ... " 

VZNIK ELEKTRONICKÝCH ŠTÚDII 

Pr vé štúd iá, v ktorých sa vyvinula 
metóda e lektronickej- hudby, VZJlikli 
p.revažne na pôde rozhlasových stanic, 
kde už existovali urči té základné p rí
stroje. V t oku 1948 vzniká prvé vý
skumné stredisko parlžskeho rozhlasu 
pod vedením Pierre Schaeffera, tvor cu 
tzv. k on kr ii tne .i hudby, ktoré do
siahlo vo verejnosti obrovský ohlas a 
popula ritu. O pät: rokov neskôr vzniká 
z podnetu fyz ika Mayera - Epplera, 
Fritza Wincke la a Herberta Eimerta 
stredisko elektronicke j hudby v roz
hlasovom šllidi u západonemeckého roz
hlasu v Kaline nad Rýnom. Je to v sú
časnosti jedno z popredných elektro
nických štúd ií, najmä vďaka jeho ve
dúcim kompozičným osobnostiam 
Karlheinzovi Stockhause novi, Herberta
vi Eimertovi a Mauriciovi Kagelovi. Pri
bližne v tejto dobe vznikajú aj elek · 

Edgar Varése 

tronické štúdiá v Amerike, kde však 
prudký technický rozvoj a použitie com
puterov, ktoré poskytujú hotov6 
zvuky, odsunuli do pozadia skladateľ
skú individualitu a diela, ktoré tu vzni
kajú, sú skôr hračkou než umeleckým 
dielom (Hiller). Od päťdesiatych rokov 
sa datuje prudký rozvoj ďa lších š túdií na 
celom svete: v záp. Nemecku, Holandsku, 
Belgicku, Taliansku, Dánsku, Fínsku, 
švédsku atcľ. Zo soc ialistických krajín 
má popredné miesto varšavské Studio 
experymentalne. Podľa oznámenia Joze
fa Malovca podniká zauj ímavé pokusy 
v te jto oblast i Jevgenij Murzin v mú
zeu Skrjabina v Moskve, ktorý sa po-

' kúša o prenášanie výtvar ných impulzov 
partitúry pomocou fotoelektrického 
princípu pr iamo do zvukového sveta. 
V československu bolo prvé elektro
nické štúd io s profesionálnym štatú~ 
tom zriadené v roku 1964 v bu
dove československého rozhlasu v P lz
ni. Už predtým však v Bratis lave -
vďaka aktivite Ing. Ivana Stadruckera a 
skl adate ľa Zeljenku vzniklo improvizo
vané štúdio pri českos lovenskej te leví 
zii, z ktorého už od r. 1960 vyšlo nie
koľko pozoruhodných sklad ieb. 

PERSPEKTIVY? 
Aby si čita teľ utvoril predstavu, aký 

obrovský rozsah predstavuje už dnes 
t vorba elektronickej hudby, uvádzall), 
že doposiaľ vyšlo z uvedených .štúdii 
ce lkove asi 600 sklad ieb. Elektronická 
hudba v posledných rokoch prekročil a 
svoju pôvodnú úžitkovú funkciu scénic
ke j hudby alebo inej .,pomocnej',', zvu
kovej kulisy a stále viac smeruje ku 
konštituovaniu s amostatného, špecific
kého hudobného umenia, obsahujúceho 
na rozdiel od trad ičnej . hudby nové 
kompozičné a reprodukčné aspekty. 
Vzniká otázka, kam až môže pri ob
rovských zvukových možnost iach a po
kračujúcom technickom rozvoji táto 
hudba ísť, bez toho, aby prestala byť 
hudbou. Každ é novoty, ktoré kedy hu
dobné umenie prežívala, boli vš ak vždy 
spojené s pokrikom ,.to už nie je hud
ba!". Neskôr sa ukázalo, že to hudba 
bola. Prečo teda špiritizovať dnes o 
hraniciach toht o nového umeleckého 
druhu? Veď práve on si opäť kladie 
za cieľ rozš!riť naše predstavy o hudbe. 
Iba budúcnosť ukáže - kam až. 

( Pokračovan~e v budúcom čísle. ) 

.. 

Hudb nepozná raníc 
Tohto roku už po ôsmy raz realizovali me

dzint1rodný de tský a mládežnícky televízny 
fi lm HUDBA NEPOZNÁ J-IRANTC, tentor·az v 
juhoslovans kom š ibenik u. F ilm, ktorý t r vá asi 
30 minút, sa nakrúca každý rok v inej kraji 
ne a premieta s a potom vo všetkých zúčast
nených štátoch. Tohto roku boli účastníkmi 
Juhos lávia, československo, Rakúsko, Sva·j 
čiat· sko a NSR. Slovensko repr ezentovalo mlá
dežn ícke kvarteto Ľudovej š koly umenia .Bra
t is lava- Vinohrady, ktoré predviedla na žiadosť 
juhoslovanských hostiteľov Sonatinu pre dvoje 
husle, vio lončelo a klavír od riaditeľa tejto 
š koly. hudobného skladateľa Júliusa Kowal 
ského. Autor uvádzanej sk ladby sprevädza l 
štyroch mladých umelcov (veková hranica je 
15 rokov) a preto nás mohol o podujati širšie 
in formovať. 

e Kto je pôvodcom myšlienky natočiť film 
o hudobnej mládeži? 

Táto peknfl myš lienka vznikla v rakúskej 
t ele vízii, ktorá pozý'Vala na nakrúcanie tých
to filmov rôzne kraj!ny. No až v posledných 
rokoch s a pripojilo Ceskoslovensko reprezen
t antmi z čiech. Tohto roku pražská t elev!zia 
nás požiadala, aby sme vyslali žiakov zo Slo
vens ka. Hostiteľom bolo Rádio-Televízia Zag
r eb, ktoré nám pripravilo veľmi príjemný po
byt. Naši žiaci sa st retU s veľmi talentovaný
mi malými umelcami, medzi ktorými okamžite 
nastali dobré kontakty napriek jazykovým 
prekážkam. 

e Aká je dramaturgická línia filmu? 
Deti prichádzali na terasu reprezentačného 

hotela. Každý zúčastnený štát mal svoju hlá
sateľku, ktorá predstavila svojich zverencov. 
'Až po t omto privítani začalo vlastné filmo
vanie, ktoré sa odohráva lo v exteriéroch aj 
intel'iéroch mesta š ibenik. Program bol zosta-

,vený dosť estrádnym spôsobom, nakoľko sa 
striedala komorná hudba s tanečnými prejav
mi, sólistickými a j speváckymi číslami , do

. konca s improvizáciou na organe. 
e Objavili sa medzi účinkujúcou mládežou 

aj nadpriemerné talenty? 
Pozoruhodné prípady bol i, ale výborná bola 

aj celkové úroveň. Medzi pozoruhodn é pr ípady 
patril dvanásťročný huslista z Juhoslávie Asim 
Delibegovič, ktorý v minulom roku zvíťazil 
na Kociánovej súťaži v Ús tí nad Orlici. Pre
,krásne hr ala malá ( 8-ročná) Karin Adamová 
z Viedne Vivaldiho Husľový koncert. Veľkým 
prekvapenlm bol mladý or ganista Hartmut 
Hudezeck z Mníchova, ktorý ako zrelý umelec 
hr al a impr ovizoval na výbor nom organe v 
Dóme v Sibeniku. Chcel by som ešte upozor
n iť na hudobnú vyspelosť švajči arskych detí, 
ktoré mi pr i rôznych príležitostiach kládli 
otázky o hudbe skutočne na konzer vatoriálnej 
úrovni, hoci nikto z nich sa nemieni hudbe 
profesionálne venovať. Popri die lach z ob
lasti klasickej aj modernej hudby vážnej, sú
časťou - televízneho filmu bol aj folklór. česko~ 
slovensko bolo zastúpené malou tanečnou sku
pinou z Prahy, ktorá predviedla staročeské 
tance a veľmi talentovaným klaviristom Mi
roslavom Hršelom. Slovensko zastupovala Bra
t is lava už so spomínaným klavír nym kvarte
t om z ĽŠU-Vinohrady so žiakmi: Katarínou 
Habovštiakovou - husle, Renatou Kowalskou 
- klavír, Mariánom · Hlásnym - husle a Mar
tinom Križanom - violončelo. Ich hr a zane
chala vel'mi pozitivny dojem a je škoda, že 
táto skupina už od septembra nebude účinko
vať, pretože temer všetci od chádzajú študovať 
na Konzervatór ium. e čo sa plánuje pri filmovaní na budúci 
rok? 

Na záverečnej porade zástupcov zúčas tne
ných te levíznyéh st aníc bo lo navrhnuté. aby 
v budúcom roku film nal<rú tili v Prahe - n a 
zámku Konopište Pravdepodobne budo zahra
ničná (!čase rozš lrená. -mm-

. l 

Pr • o koncertoch 
pre školskú mládež 

V dňoch l. a 2. júna uspor iadala česká spoločnosť pre hudobnú vý
chovu seminár o koncertoch pre š kolskú mládež, na ktorom sa zú
častnili organizát ori t ýchto koncer tov a niektorí učitelia hudobnej vý
chovy. Seminár, ktorý otv()r il člen výboru spoločnosti , predseda praž
skej .odbočky prof. Oldrich Dusbaba, mal vysokú úroveň a jeho náplň 
tvorili pedagogicko- prakt ické otázky t e jto činnosti. '!'ažisko náplne se
minára znášala agilná dr. Zlata Foi'tová, ktorá pr ipravila a predniesla 
hlavný referá t na tému .,Metodika školských koncertov, ich príprava 
a využitie v š ko lskej hudobnej výchove, ot ázky dramaturgie spde
vodného s lova a účinkujúc ich umelcov". 

Okrem referátu predviedla dr. Foi'tová vyučovaciu hodinu hudobnej 
výchovy v VI. triede, na k tore j deti pripravila na koncert, i vyučova 
ciu hodinu po koncerte, kde využila poznatky z koncertu k ďalšiemu 
rozvoju hudobných poznatkov det!. 

Účastníci seminára sa zúčastnili aj koncertu pre VI. triedy, na kto
rom účinkovalo české dychové kvinteto a sprievodné slovo vynika
júcim spôsobom uskutočnila taktiež dr. Zlat a Foi't ová. 

O školských koncertoch na vidieku a ich problematike prehovoril 
pracovník Výskumného ústavu pedagogického v f'rahe R. Rajmon. 

Bohatá diskusia ukázala, že koncerty pre škols kú mládež sú v če
chách a na Morave v rukách nadšených a problemat iku ovládajúcich 
jednotlivcov. Hlavný problém, o ktorom sa t akmer v každom diskus
nom príspevku hovorilo, je potreba cent rá lneho riadenia a subven
covania tejto činnosti. Tento problém máme na Slovensku vyriešený 
už 10 r okov, čo nám bratia Česi tak trocha a j závidia. čo však zase 
my im môžeme závidieť je iniciat!va okr esných or gánov v t ejto čin 
nosti. Napr. v Chebskom okrese majú z iniciat ívy odboru školstva 
a kult úry ONV presný systém koncertov pre mládež, na ktoré deti 
z dedin zvážajú do kultúrnych centier okresu (Aš, Frant iškovy Lázne, 
Cheb, Mariánske Lázne atď.). V Os t r ave zase maj ú dobré skúsenosti 
s koncertmi jednotlivých skladatel'ov - napr. celý cyklus koncertov 
robi raz v roku Il ja Hurník. Systematicky pracujú v t ejto oblasti i v 
Brne, Gottwaldove, českýr::h Budejoviciach a inde. 
Účas tníci vysoko hodnotili seminá r a vyzdvihova li pot rebu pravi

delne s a streta ť a vym i eňať si skúsenosti. Mysllm, žt> by nezaškodilo 
pouvažovať o tal<omro ce loš tá tnom semi nári. Pos ledný bol v roku 1961. 

Anna Kovái:'ovl 


