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Na programe: 

Kruhy priateľov 
umenia 

Pred niekoľl<ými týždňami bol v PPzinku 
z iniciatívy Minis terst1•a kultúry, SSR celoslo
venský aktív inšpektorov kullúry ONV a or
ga nizátorov koncert ného života na Slovensku. 
Na bohato zastúpenom podujatí sa ol<rem iné 
ho konštatovalo, že za pos ledné desaťročia sa 
v roz voji hudobr{ej kultúry dosiahli pozoru
hodné výsledky. Ročne sa u skutočňuje takmer 
2000 koncertov. Nie je však us pokojivý stav, 
p-;;kial' ide o teritoriálnu a žánrovú propor· 
cionalitu. Najväčší počet l<oneertov totiž pri· 
padá na výchovné koncerty, ktoré s ú zarade
né do rámca vyučovania na školách. V ~je 
ktorých významných lwlt úrnych centrách Sl o· 
venska sa rozvoj konce r tného života zanedbá· 
va. Nedostatočná je aj starostlivosť ONV o 
profesionálny koncertný život, a to al<O po 
str ánke mot·álnej, tak aj finančnej. V rol<aeh 
1960-66 vzniklo na Slovens ku 25 I<ruhov pria
teľov umenia. Svojou činnosťou významne za
siahli do oživenia hudobných tradícií v slo
venských mestách a mestečkách. Dnes z nich 
pracuje aktívne iba nieko ľko. Ukazuje sa, že 
činnosť týchto Kruhov priate l'ov umenia bude 
treba buď č iastočne spwfesionalizovať, ·alebo 
ukázať im nové cesty. Pre ďalší rozvoj k<!~ 
ecrtného života je potr·ebné zabe~pečiť pru.vl : 
delno.sť, . a to predovšet kým vo významne;išlch 
spoločenských a kultúrnych centrách, akými 
sú Nitra, Trnava, Komárno, · Nové Ziímk:v! 
Trenčín, Piešťany, Púchov, Bans ká Bystrica, 
Žilina, Ružombérok, Banská š tiavnica, M:1rtin, 

Hudba • vidiek· 
Zvolen, Lučenec, Prešov, Spišská Nová Ves, 
Humenné, Michalovce a pod. Dvojdenný aktív v 
bol poznamenaný bohatou diskusiou, k ~ 
mu ktorej sa vraciame napriek dlhšiemu t"ä: • s&vému odstupu, ... pt·;"tože problémy, l~ to ré t u 
boli na(ľhodené~-~-stál~- pta tné·ä -·je p<itrebné·. 
~~y sa nimi sústavne zaoberalo Miiifšterstvo 
kultúry ssn, Slov(•ns ká -·hudob-;:;á· t'a"ďä," 'sl();: 
konce~t~ ~-le -~!la~e .. ONV. -~-samotní poriadate-
lia. Budeme radi, ak na niektoré z nadhode-
ných otázok -~ä;eagujú pracovníci osvetových 
domov a leb~;--i.nšpektor·i "'"jm~ kultúru na ONV. 
Upozorňujeme.!_~~ _záznam besedy j e len vel' -
mi ·- s_tru.č~ý. v2.:hl'ad~m na _priestorové pod-
mit:_!lkY ná~hu časopisu. 

Súdr. Jurík, riaditeľ Slovkoncertu: 

- V úvodnom l'eferá tt> s. M. .Jurlk zdôraznil, že 
hlavný problém pri šíreni hudobne.J kul túry na sloven
skom vid ieku vidí v nedosta točnej a v nesystematic
kej propagande, ako aj v náhodnej reklame. Ak v mi
nu losti bola vec konzumu hudby otázkou Kruhu pria
teľov umenia, dnes by sa tento záujem mal kva litatlv
ne preniesť do sféry ce lkového ku ltúrneho života. Mu
sia sa o to sta rať a.i najvyššie š tátne orgány. Drama
turgia musi odrážať mnohé kr itériá, medzi ktorými 
sú napriklad dohody so soc ialistickými štátmi, ako aj 
isté záväzky s ostatnými partnerskýjlli agentúrami, 
kontakty s vyspe lým českým koncertným umením. pr
voradé povinnos t i voči slovenskej hudobnej kultúre a 
na umiestnenie sólis tov a telies, prichádzajúcich na zá
klade zahraničných dohôd. Vzťah Slovkoncertu a po
riadateľských orga nizácií nesmie byt len na báze ob
chodnej. Slovkoncert plní predovšetkým úlohy kult úr
ne,i politiky. Teda medzi touto agentúrou a poriadateľ
mi musi !sť o deľbu práce. Najdôležitejšou úlohou do 
budúcnosti j e dosiahnutie dohody s národnými výbor
mi a to v otázke vyčlenenia účelovej dotácie nielen 
na osvetu, ale aj na koncertný život. Aj keď sa to 
môže z dať nepopu lám e, v prvom rade by malo I sť 
dnes o to, aby boll koncer ty a až v druhom rade sa 
musí prejednať ich náp lň . Mi nimá lnou požiadavkou (zo 
strany Slovkoncertu) n<> . kul túr ne slovenské cent rá je, 
aby sa poriada li ko ncerty aspoň raz za mesiac - ok
rem cyklu hudobných jar!. Samozre jme, porladatella 
môžu zorganizovať aj vystúpenia amatérskych umel· 
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/ · ' U ' sl'aven~kfír:h kúpernýf).h mest"fí.ch bol vypl nen{j kultúrny,~ ť-tvot náuštev!Jílcov aketamt• tzv. ltudobn.é.hp leta. 
· V ·rámci hesl a- - Pieš(anský festival deťom - uvteclol balet SND ČaJkovského -Spiaau krásavicu v prekrásnom 

prostrecl1 piesťanského· parku a amfitetllra. Snín~l~·a: .• ~·~i~01t. · Pa~kech 

• ·perspektívy 
cov. no v dnešne j s ituácii ich netl'eba upredno8tňova_ť, 
čo .i ~ pochopite l'né vzhľadom na bohaté zázemie pro
ťesioná l nych slovenských umelcov. Slovkoncert by sa 
mal venovať a j metodtckej práci, uvedomuje s i to, no 
neus tAie zápasí so zák ladnou problematikou - kde a 
ako umiestniť jednotli vé podujatia a navyše nemá na 
to momentálne kád rové · možnosti. Napriek tomu je táťó 
agentúra ochotná vydävat bu lletin pre poriadatel'ov. 

Súdr. Vallová, MsDO, Trnava: 

- Už dva roky poriada me Hudobnú j ar Mikuláša 
Schneidra- Tr navského. V Trnave sa hudobný život v 
posledne j dobe rozvíja úspešne. Najväčší záujem sú 
streďujú koncerty Slovenskej filharmónie. Bolo by 
dobre, keby SF bola ochotná spraviť určitú dohodu na 
účinkovanie v Trnave aspoň na 2-3 vystúpenia do 
roka. So Slovkoncer tom sa v posledných dvoch rokoch 
spolupracuje dobre a neprichádza ani ku zmenám pro 
gramu, na ktoré boli poriadate lia v Trnave zvyknut í 
v minu losti. Otázka Kruhu priateľov umenia: v Trnave 
je to formálna záležitosť. Ťažkosti poriadateľov sú 
hlavne po st rá nke propagačnej - s. Vallová apeluje 
na s koršie dodávanie Informačných materiálov o umel
coch, aby mohla byť verejnosť včas oboznámená s pri
pravovanými akciami 

Súdr. Jančeková, Dom odborov, ž ilina: 

- Slovkoncert v poslednej dobe ponúkol Žiline ak
cie, ktoré neboli avizované , s dostatočným čas.ovým 
predstihom. ľa.k to bolo nqpr, pri Pécskom .balete -
za 4_:_6 dní sa. akcia nedá dostatočne propagačne vy
užiť. Súdružka Jančeková zvlášť poďakovala Zväzu slo
venských skladateľov (menovite R. Vanekovi ), za vy
tvára nie koncertnej atmosféry v Žiline. kde už druhý 
rok poriadajú prehliadku s lovenského koncertného 
umenia. I<ruh priateľov umenia v Žiline nepracuje. 
Výhod ná je však s polupráca s riaditeľom Konzerva
tória - s. J akubíkom. ktorý na každý koncert zabez
pečuje bohatú účasť - nielen z radov tamojších pos lu
cháčov, ale a j niektoo·ého žilinského podniku. 

Súdr. Šula, riaditeľ Kultúrneho a spoločen
ského strediska vo Zvolene: 

- Pravidélne poriadame vo Zvolene · Hudobú jar. 
Predtým bývali koncerty v sá le činohry DJGT, ktorá 
bola -často vypredaná, na koncert priš lo 40 l'udí. Tohto 
roku sme v d ivadle porlaďali • iba jeden..:koncerť.,a ld'ill· 

§te boli v ·renovovanoll'i zvolenskom• zámku. O pod
. ujatia bol nečakane ·velký záujem. Dokaz~je to, že po

lov:icu propagácie robí niekedy aj atrakt!vne prostre -
' die. Kr uh priateľov umenia vo Zvolene bol, no v jeho 

práci bo lo · veľa formalizmu. Myslím si, že na starej 
bäzc jeho činnost obnovovať nemožno. Treba hľadať 
nové formy propagácie umenia a súčasne využiť nad
.šenie obetav-ých ľu'dí, ktorí . pôsobi li " vo voľakedajších 
Kruhoch . priateľov umenia. 

Súdr. ševčík, predseda KPU,.Nitra : 

- s určitým t"ozčarovaní~ zisťujei11 , že v činnosti 
I<PU sme tam, kde pr ed niekoľkými rokmi. Myslel som, 
že na Sloven sku existuje asi 25 KPU - a tu vid!m, 
že ich je asi päť. Ako ďalej-? Zakladať ich'! ,led no
značne si myslím, že áno. · Nie sú to meštiacke spolky, 
ako sa niekedy zvykne hovoriť. Na druhe j str ane treba 
clo ich činnosti p~iniesť nové momenty a zaktivizova·t 
záujem. Pracovníci . KPU by mali dostať aj ne,jakú fi 
nančnú od menu, ktorá by mohla byť .ocenen!m ich 
d lhoročnej práce. KPV by mali byť .,pr i niečom" -
napríklad pri PKO. Tiež v Siovkoncerte by mal byť je 
de n pracovn!k, ktorý by metodicky a organizačne po 
máha l riad iť čin nosť KPU. Veľkú konzume ntskú zálohu 
máme medzi pedagógmi, . ktorí napriek veľkým .. kan
torským t radíciám" akosi ignorujú koncertný život, a 
medzi poslucháčmi ich je obyčajne mizivé pet·cent o. 
Vezmime si hoci takú Nitru s dvoma vysokými ško
lami (z toho jedna , j e pedagogickú fa kulta ) a pozrime 
sa, koľko pedagógov, i tých budúcich, sed! na kon
certoch! Okrem toho je t u rad s t redných a základných 
š kôl, na ktorých sa grupu jú desiatky učiteľov, šíri te 
ľov vzdela nia a kultúry ... 

Súdr. va·šková, inšpekťorka kulť"úry a pred
sedníčka Kruhu . priateľov hudby v Krome~ 
fíži : 

- Chcela by som. v~s poinformovať o práci Kr uhu 
pl'iateľov hudpy, ktoré u . nás pracu jú, 11-ko sami ,vidíte, 
pod trochu od li šným , názvom než 'na 1'.5lovensku. V če
chách j e asi 70 KE~H.' Nie j e t o ,v.el:a. vzhľadom na 
bohatú hudob~ú tradíciu . čiech. Orga.njzátor i hudobného 
života z vid ieka sa raz za ' dva mesiace schádzajú 
v Prahe , kde ' sidli aj celoštátny výbot:' KPH a zúčas t
ňujú sa Burzy mladých umelcov ako aj Medzinárod
ne j tribúny m ladých. Už treti rok poriadame trojdňo
vé stretnutie pracovnikov KPH v rôznych mestách -
doposiaľ bolo · v · Náchode, Kromeríži a Liberci. Budeme 
radi, ak na týchto s tretnutiach uvítame aj s lovens kých 
kólegov, a by sme ~i mohl i vzájomne pohovoriť o našich 
starostiach i ' skúsenostiach. Pracujem ako inšpektor-ka 
kultúry v Kromei'íži a už dopredu môžem vylilásiť , že 
okŕe111 c) llioročných t radícii tohto mes ta pomáhajú ' mo·
jej práci aj vyni·kajúce staŕobylé pi'iestory, v ktorych 
'. ' · ' · ( Pokt··ačov-anie na 2:: str.) 



· Prazdninové 
školenie dirigentov 
detských 
speváckych 
zborov 

Btt.sta F. Chopi11ovi 

tovanoch v minulom storoči čulý hudobný život. Okrem tn9cti 
hudobných vellkélnov koncertova l v Brestovanoch aj Franz 
L\szt. kllwlrny virtuóz, hudobný pedagóg, literát a kritik. 
[V budúcom roku IJucle HlO rokov od jeho narodenia.] 

Mlnlste1·stvo kultúry SSH u SAV v BL·atlslave poct111 Breste· 
vuny pamätnou bustou Frederyka Chopina pri prlležltost1 160 
rolwv od jeho nt~rodenia. 

Di\a 5. jOla t. r. pod záš titou ONV v Trnave, OD v Trnave, 
MNV a OB v Bres tovanoch boli oslavy odhalenia busty Cho· 
pinu. Slávnos t' sa začala promenádnym koncer tom Dychovúho 
súboru Vozovkár CSD dielní v Trnave. Okresný uč!telskjí spe· 
vokol z Trnavy zaspieval polské s pevácke hes lo Wam to bra· 
cla, wam 1 áplewam 1 gram! od Zigmunda Noskovského. Vlk· 
tor Brós, odborný asistent PF UK v Trnave predniesol s láv· 
nos tnú reč zameranú na život a d ielo Frecl eryka Chopina. Vy· 
berá m z nej nlekofko myš lienok: 

Chopin bol citovo zalo!ent. jemnt, vUnivý a vzdorovitý 
umelec, ktorý žil mlmo svojho rodného Poľska. Celollvotnií 
vyhfianstvo vilak nepodlomllo jeho vlastenecké presvedi!enle 
a vieru v novt život vlastného národa. Celá jeho tvorba sa 
vyznailuje slovanským vzletom a baladlilnosťou. Prekypuje 
očarujúcou harm6niun, melodikou, živým ľudovým rytmom, 
poetickým pôvabom a romantickými citovými vzruchmi ..• 
Poľský géÓius vytvoril nnvý štýl, ktorý vyrástol z povahy kla· 
víra a ktorému sa neubránil :Uaden význallný klavfrny skla· 
dalo!' v neskoriifch časoch. 

Pat·kom v Brestovanoch sa rozozvučali tóny skladieb Fre
ctery~a Chopina. Odznela Etudá c mol - Revolučná, Bri
lantný val!:!!~ Es dUl' a ul<ážka z Koncertu e mol. 

Krajský pedagogický ústav v Bra tislave 
usporiadal v dňoch 5 . .....:19. j\lla v porad! 
už III.- ročník prázdninového š kolenie! di
rigen tov detských speváckych zborov, kto
ré bolo v Domove SZSU v Trenčian

skych Tepliciach. Na školení bolo 25 uči· 

telov, z k torých väčšina pôsobi na ZDS 
a lebo CSU. Očastnicl boll rozdelen! do 
troch skupin, l<toré po odborneJ stránl<e 
viedl!: Jozef Potočár, odborný asisten t PF 
v Trnave, Jozef Vakol, vlcedlrlgent SZSU 
a Jaroslav Cyrus, dirigent detského spe
váckeho zboru v J irkove, okres Chomutov. 
Hlasovo výchovu viedla Margita Ourlndo· 
vá, odborná asistentka PF v Nitre a Dana 
J<ubrická, učitelka ĽSU a členka spevác· 
keho zboru Ltlčn!ce. 

Chopin v Brestovanoch 
Záver slávnosti patril Okresnému učiteľskému spevokolu, 

ktorý na schodoch kaštiele predniesol n lekolko zborových 
skladieb z tvorby skladatelov M. Schneid ra-Trnavského, E. Su
choľ1a, W. A. Mozarta, L. v. Beethovena a Z. Noskovského. 

Slávnostného aktu za ONV v Tmave sa zóčastnlli súdr. 
Valá šek, Inšpektor kulttlry a vedúci od boru škols tva Sivák, 
pracovníc! OD z Trnavy, č lenovia výbor u MNV a OB v B1·esh1• 
vanoch. Výhodou fl•ekventantov bolo to, Ze k 

dis pozicii mali 48-členný detský spevácky 
zbor Plameň z Vazovovej ulice v BL'atls la
ve, s ktot•ým sl prakticky vysl<tlšal! svoje 
teoret ické vedomosti z dirigovania. Na 
programe školenia boli dvoj l trojhlasné 
plesne z. Mikulu a Zemanovského, O. 
Francisciho, J. Klochái\a, Vl. Bokesa a 
P. Ebena. Z polyfónnej tvorby to bolf die· 
la [,_ Cherublnlho a L. da Vittoria. 

Brestovany, malá dedinka v malebnom prostredi. zelene 
je neďaleko Trhavy. V Brestovanoch je kaštte r (teraz je t u 
umiestnená ZOS], ktorý pa tril v minulosti grófskej , rod ine Z~ 
mojských, poc!ladzajtlcej z Polska. Ich (Jcé ra - J::udmlla Za
mojsl~ä - bola zručnou klav!rlstlwu u komponlstlwu, p~s~
biacou s llspechom najmll vo VIedni. [eJ zásluhou bol v Btes-

S lávnosť odhalenia paml-ltnej busty Frederyka Chopina sa 
skončila s nádejou, že sa budú v Brestovanoch l<aždoročne 
poriada! fes tivaly hudby a spevu. [Plánuje sa aj malá výs tav
ka o živote a d iele Chopina.) - vr -

Zásluhou vedúceho kabine tu hudobne j 
vjíchovy na Krajskom pedagogickom ústa· 
ve - J. Klochá ňlt - sa ťičastnlcl š kolenia 
zoznámiLi s vefkým množs tvom hodnotné· 
ho zborového materiálu, ktorý bol k clis· 
pozicll . Okrem toho kabinet hudobneJ vlí· 
chovy pripravil Zbornlk plesni e skladieb 
pre detské zbory, z k torého vše tc! llčast· 

n!ci dostali po 30 kusov , aby sa Im urab· 
či l a pt•áca pri nácviku vlas tných škol· 
sl< ých zborov. 

Dôstojným zavtšením ško lenia bol ve· 
re jný koncert zboru Plameň. ktorý dtr l· 
gova l Jo~of Klocháň . Kultivovaný P4'ejav 
a pestrý program poskytli mllovntkom 
zborového spevu, ktorl l napriek neprlaz. 
nivému počasiu zaplnili priestory pred 
kúpelnou dvoranou, nezabudnutefný ume
lecký d žltol<. Z frekventantov na koncer· 
te dir igovalo Kvcla Vystrililová. 

-a; -· 

Prameň l'udovébo umenia 
Folklórny festival v Krakova· 

nech je už tradične 11spešn9m 
kultúrnym podujaUm. Vla ni sa 
usimtočn!l jubile jný' - desiaty . 
Na jeho začiatku sa mali pľed· 

s tavit Iba najstar šie rolklól'lle 
skupiny v bývalom Západoslo· 
venskom kra ji. Neskoršie sa rá· 
mec rozrástol a rozš!rll nato!· 
ko, že dnes s a festivalu zúčast
ňujú už a j tanečné sóbory. 

Umelecká ziíujmová činnosť 

dokáza la zaintere sovať, vďa

ka svojej kolekUvnej povahe, 
veľký okruh záujemcov. Pro· 
strednlctvom tohto žánru sa sa· 
mt umelecky vychovávajt1 a svo
jím umeleckým vystupovan!m 
pôsobia na národné clten!e po· 

merne ~lrokého okruhu rudi na· 
šeJ spoločnosti . 

Tohtoročný XI. rofník s láv· 
nosU plesnf a tancov v Krako
vanoch bol · v dňoch 19.-21. 
júna. Občania si svoju obec na 
dolnom Považ! "obliekli" do s láv· 
nostného šatu. Uprav!l!, čo sa 
len dalo, vysadili kvetmi . .. , 11by 
bol! pripraven! otvoriť "vzácny 
prameň večne živého ludového 
umenia" . 

Frv9 deň vystllplla folk lórna 
skupina KOPCANY. Druhý patril 
programu Z KLENOTNICE 'CU
DOVtHO UMENIA, hudobno
spevným a tanečným obrázkom 
zo života "Západnia rov". Zahr· 
nula doposJar málo pr-ebádané 

oblasti - S(cč l'l , Kubry, Bošáce 
a Soblahovél . Je j pos la11lm je za 
chovávať a udrži avať pras taré 
zvyky, plesne 11 tance . 

V Bodnárove j monografii My
java (z roku 1921 1 uvádza jú. 
sa tance takto: Tanec pred mu· 
zikou začína mládenec cifrova· 
11fm. Kývnutím prsta a me nom 
vyvoláva tanelln icu , ktorá so 
pred nim n 11 jprv zavrtí a potom 
sa dajú spolu do tanca . . . N~š 

poprednjí folk lórlsta prof. dr. 
Andrej Mellcherčlk naplsal , Ze 
v plesňovom boha.ts tve nášho 
ludu niet vari bolestnejšieho ci· 
tu, ako v piesňach o regrtltoch. 
Sú v nich zobt•azené maler !ne 
vyplakané oči, vyrobené otcove 

Hudba • vidiek • perspektívy 

1·uky a tragéd ie mladých ~ivo

tov . . A potom v horách začťna 

hon na je lene a dolu v p lvnl · 
cia ch šumr r izllng , vel llln l bur
guns ll é modré . .. Vtedy, ked vy
ilvlls ll l mladé vina a j vo vajnor
s kých pivnic iach, nas tal čas sva
di eb. Svnd ba , to Je najkra jšf 
obrázol1 rozvinutej léisky, zbil
ženia sa dvoch mladých sŕdc , 

slza mat i{y pr i l'OZlúčke s dcé .. 
roll, ale aj najsvietivejšla isk ra 
radosti a vese li u pri pohár tkocll 
vlna ... 

Pásmo pripr avil a režlt·ova l 
Ondrej Oomo. lnšpir. ientkou bo· 
l.a Mária Stillrániová. Folklórnu 
sk upi nu v Krakova noch vedie 
Anna ; H.(lranská, domlic,a nn~an t 

Zií lor·l\11 'siOvnostl Tohto roku 
využila dobré s kúsenosti z o r
ga ntzovruJia pl·cdchád?.ajúcich 
ročn flw v V trat! deťi dopolud
nia sa preds tavi li detské fol· 
klórne súbory. P1·vý raz . Doká
zali , že ľudové umenie tm nie 
jo cudzie, že sú im fudové pies
ne a tance blf~ke . 

Popoh1dni nos ledova! ll'll.dlCný 

kro jovuný sprievod dedinou 
veľkol epá prr,hlladlw kro jov aj 

ch tll'Oktorls llckých prejavov ú · 
čin ku júci ch. Patril k na jatra k· 
t ivnojiHm potlujill imn slávnosti. 
Po c1om vystúpili v pr írodnom 
amfiteá tri súbor y ZOBOR, GYM· 
NIK a SKALICAN. Zneli. plesne 
od Tekova l z východného Sla· 
ve ns ka. 

Hlavným poslanlm fest ivalu )EJ 

ukázať čo najviac zachovaného 
folklót·u našej dediny, či už ta· 
neČ llého, svevtcc i<eho a lebo ht!· 
do]Jného. V programe vystúpi li 
i súbory, kto ré s a zaobe rajú 
scénlc l1ýmt úpravami rudového 
tanca , fudoveJ p lesne a hud by. 
Tt\to súborová tvorbtl nadobúda 
t.ým v(!l:šf význam. č lm v(a r. sa 
s trácajú nosl!el!a pôvodných 
fo lklórnych 1L·adlcll . 

Zák ladom llolo čo naJiepšlm 
zachovať a udr ža [ s ta ré folklór
ne tradície . A cieľom - h!acla ť 

a objavovať nové ructové tunce, 
p iesne, hl!clobný preja v. 

Ján Stoják 

Sn!mky: P. Sturma 

(Dokončenie z l . str.) 
por iadame koncerty. Každý inšpektor kultúry by mal 
byť nielen nadšencom pre danú vec, ale musi mať aj 
t akú. silu osobnosti a pôsobenia, že s l vie doslova vy
dupať flnančntl a morálnu podporu. Niekoľkokrát tu 
odznel názor, že Kruh priateľov hudby je záležitosťou 
Intelektuálov. Tieto názory treba popierať. Hudba s lúži 
všetkým záujemcom a pr! organizovani koncertného 
života t r eba využiť všetkých dobrovoľných pracovnikov!, 
bez ktorých sa žiadna kultúrna činnosť nedá úspešne 
realizovať. 

dobre, keby hudobnl skladatelia prišli aj na východ, 
kde by ich poslucháči radi uvitall - č l už na bese
dách, alebo ako čestných hosti na autorských večeroch . 

t ie s pracovnlkmi KV KSS, kde o podobných ľJrobl#l· 
moch btademe, .verlm, že úspešne, rokovať. Ale nejde 
len o tieto čiastkové pro blémy. Radi by sme ve deli. 
akým spôsobom sa bude ďalej rozvljat kultú~rny život 
v bývalých krajoch, pretože to sú centrá, ktoré :tatial' 
môžeme obsiahnuť, nakoľko do každého okresu sa cel· 
kom ,.dovidieť" nedá. Treba venovať pozornosť aj do 
kumentáci! koncertného života. Pokia!' ste sa na mňa 
obracali ako na riaditeľa Slovenske_j fi lharmónie, teši 
ma, že toto naše prvé teleso má tol'ko priateľov. Žiaľ, 
asi vás sklamem, ak poviem, že Slovenská filharmónia 
nemôže zabezpečiť všetky požiadavky, ktoré sú na ň1.1 
kladené z vidieka. J e j povinnosti sú pr edovše tkým 
v Bratis lave, kde musi zabezpečovať pravidelnú pre· 
vádzku a pre vidiek možno vymed1:iť iba náhodne sa 
objavujúce voľné te rminy, ale bo soboty a nedele. Pre· 
Lo by som vás prosil, aby s te nám už teraz nahlasovali 
vaše požiadavky pre sezónu 1971-72. 

Súdr. Levický, predseda KPU, Humenné: 

- Niekedy mám dojem, ako by sa v centrách zabú
dalo, že rudia ži jú aj na východ od Brat islavy. U nás 
napr. je veľmi bohatý koncertný život - práve vďaka 
J<PU. Tohto roku s me predali mladým 80 abonentiek. 
Samozr ejme, t r eba pritom využiť aj osobnú agitáciu. 
ktorá je v m enšom lnestečku realiz.ovateľná. Bolo by 

Súdr. Mokrý, riaditeľ SF a predseda Sloven
skej hudobnej rP<'~v: 

- Za Siovensl<ll lluuo!Jnú radu hovorlm pred vami 
po prvý raz. Cenim si všetky pripomienky zúčastne
ných a ubezpečujem vás, že ich budeme brať do úvahy 
pri príprave mater iálu o koncepčných otázkach r iadeniu 
kultúry národnými výbormi. Znepoko jilo m a, že t u 
pr acovnlci z oblasti kultúry s pomlna ja vytváranie mý
tov o tom, že koncer ty sú malomeštiackymi prežitkami. 
Podobne j~:' nes právne robiť opäť nejasno oke lo orga
nových koncertoch. Tieto otázky by mali byť konečne 
defi nitívne uzavreté a vyjasnené nielen v Brat is lave 
(ako sj sú), ale i na vidieku. Na jeseň bude stretnu- Za~tnamenala : • ltJ• 



- :4-l)š<ilVentskl práéa Tacťéá§ii ·salvu -
Koncert pre kl arinet, recitátora, štyri 
ľudské hlasy a bic ie nástroje získala na 
prehliadke skladieb mladých skladateľov 
socialistických krajín v Moskve roku 1967 
druhú cenu. Medzinárodná komisia ISCM 
vybrala na prehliadku najlepších skladieb 
roku 1968 do Varšavy za československú 
tvorbu jeho sklad bu Canticum Zachariae. 
Hequiu aeternam bola udelená strieborná 
medai la za humánnosť a spolužitie medzi 
národmi na Festivale musica sacra vo 
Vatikáne 1968. Requiem aeternam je 
sk ladba, ktorej bola ude lená Cena česko
slovenskej krit iky 1970. Koncert pre vio
lončelo a komorný orchester získal cenu 
Jána Levos lava Bellu 1970 a patril k 
štyrom sklad bám (L, Burlas Planctus, 
J. Sixta Asynchrónia, T. Salva Requiem 
aeternam, T. Salva Koncert pre violonče
lo a komorný ot·chester ), ktoré sa dostali 
do lwnečného v~beru Ceny Ceskosloven
skej kri t iky 1970. 

l život 
~;c;-:-· ·- --

T ad e á š S a l v a sa narodil 22. ok
Snlmka: Rudolf Albíni tóbra 1937 v Lúčkach pr i Ružomberku. 

TadeU Salva je dnes 

tá uznávaným skladate
' 

rom slovenskej hudby. 

Zllčiatky jeho kompozič 

nej tvorby sa viažu k 

šesťdesiatym rokom. S 

generačnými druhmi ho 

spája snaha zužitkovať v 

kompozíciách avant

pardné postupy, využiť 

Daniela 
Sliacka: 

. 
prínos powebernovských 

technik a vyjadr.ovať sa 

novou hudobnou rečou. 

Hudobný štýl Tadeáša 

Salvu sa však od iných 

!lrazne odllšuj_~"YE~ 

je ho jednak jeho na

~no najmä ~om~ 

zičné školenie. J ediný z 

tJ!jto generačnej .. skupí

~- nečer~_!!!_ ... základy 

tvqrb:L --~o slovenskej 

moderny (nie je absol

~! .... Y.:~rdU). Studoval v 

Poľsku, a to _y __ ~ 

!!!! . -~! .. ~vá •. ...e2_ľská 
hudba bo~!! . .. !ŕznamným 

euró.,Psk~m ._gE!.nosom a 

patrilo jej svetové uzna

nie. Okrelll pofske·j ~ . 

dobnej kultúry spoznal 

základné diela hudby 

dvadsiateho storočia a 

nadviaza l. ~- __ pí

~~ . ..!!~Yk~. s m~~str_a_: 

mi svetovébo mena a to - -· .. -
s Bohuslavom Martinú a 

s fllo ront Stravins kým. 

~od.nety a vplyv.y ., 
Pčit~ľom Tadeáša Salvu bol Boleslaw 

Szabets ki (1896) skladateľ, organista a 
pedagóg , Jeho k01ppozlčná tvorba je s ú
časťou najvýznamnejších diel poľskej 
hudby dvadsiateho storočia. Bez Szabel
skeho skladieb by bola poľská hudba 
ukrátená predovšetkým o líniu regene
rácie predklasický.ch foriem. Szabelskéhô 
hudba vyjadruje svet vlastných expresii 
svojráznou syntézou štylizovanej neoba
rokovostl a aforistického punktualizmu. 

Druhou osobnosťou, ktorá výr azne vplý
vala na Tadeáša Salvu, bol Witold Lu
toslawski, jeden z najvýznamnejších poľ
ských i svetových skladateľov dvadsiate
ho storočia. Lutoslawski komponuje 
vlastným hudobným štýlom, ktorý sa ne 
dá klasifikovať do žiadneho európskeho 
prúdu. J eho štýl je výsledkom mnohých 
experimentom u charakte rizuje ho nová 
zvukovpsť, využlvanie prínosu najnovších 
avantgard a použlvanie aleatorlckých prí
noso v. 

Jedine štyrmi rokmi štúdií mimo Slo
venska možno odôvodniť skutočnosť, že 
Tadeáš Salva ziska! slovenské uznanie až 
po ocenent mimoslovenskom. Až po sled
n~ dva roky prinášajú aj na Slovensku 
Tadeášovi Salvovl jedno uznanie za dru
hým. 

spomienka na predvedenie Requiem 
aeternam v bratislavskom ·Dóme. (Dl
rlgufe [, Flolásek. J 

Snlmka: Ján Bakala 

Jeho prvým učiteľom hudby bol sklada
te ľ Viliam Kost ka, V rokoch 1947-1958 
bol or~1anistom v r!msko-katol!ckom kos~ 
to le v Lúčkt1Ch a zl!t•oveň v rokoch 1953 
až 1958 štud oval na l<onzervatóriu v ŽI
line hru na viol ončelo u prof. dr. Kallaya, 
hru na akordeóne u prof. Milana Seydla, 
teoreti cké predmety u Karola Makärla 
a hru na klav!r u prof. Evy Supkovej. 
V tomto obdob! chodil na hodiny kompo
zície ku skladateľov! Jánov! Zimmerovl. 
V rokoch 1956-1960 študoval na Vysokej 
škole múzických umeni v Bratislave u 
profesora Alexandra Moyzesa a u profe
sora Jána Cikkera kompozlciu. Potom 
nasledovalo š ttlclium v Poľsku na Pan
stwowej Wysze,J Szkole Muzycznej v Ka
towiciach v rokoch 1961-1965 u profe
sora B. Szabelskeho. Zátoveň chodil na 
externé konzultácie k Wltoldovi Lu
toslawskému. Po absolvovanl pracoval v 
rokoch 1965--1968 ako vedúci Hudobné
ho vysielania československého rozhlasu 
v Košiciach. Od roku 1968 .Je dramatur
gom československe.i te levízie v Brat isla 
ve. 

fTvorba 
Rozčleniť skladby Tadeáša Salvu možno 

podľa jedin~ho kritéria, a to podľa obsa -

.. ·.· :,.t· .. , ' 

~~ii 3klädby. Inštrumentálne d!elli:· tH 
sláčikové kvarte til. Sedem kresieb pre 
orches ter, Can ti li nie, Ideae . a Koncert 
pre violončelo a komorný or'chester sú 
všetky komponované pr e málé o-rchest
rálne obsa-d enie. Vokálne. skladby: Canti
cum Zachariae, Koncert pre klar inet, re
citátora, š tyri ľudské h lasy a bicie ná
stroje, Symfónia lásky, Requiem aeter
nam, Li tún ie Laure tahae, Mša Glagofskaja 
a úda 1970 sú väčšinou plsané pre roz
siahle j šie obsadenie , a to spevných hla
sov v spojeni s recitátorom a inštru
mentálnymi hlasmi. Jedine L!tanie Lau
retaniae sú a capella skladbou. Texty 
vokálnych skladieb sú latinské, anglic
ký, hebrejský, slovenské a staroslovien
sky. Jedinou elektronickou štúdiou je 
Rozhlasové oratórium. 

Canti Iinie sú inštrumentálnou sklad
bou z prvých rokov tvorby (štúdium na 
VSMU). Inštrumentálne obsadenie je roz
členené do troch zvukových skupin - ll
nií. Prvú zvukovosť vytvárajú dychové 
nástroje - flauta, C t rubka, C horna, fa
got; druhý pól tvor! zvuk husli, violy a 
kontrabasu, medzi nimi leží viachlas kla
víra. Skladba je vybudovaná dynamickou 
formou: úvodné jednoh lasné takty (flau
ta) strieda zvukovosť jednotlivých s ku-

pín osve alebo v kombináciách. Vo vr
chole sld adby, !<tor~ ja tesne pred záve
rom, zazn ieva,iú vše Lky t ri zvukové bloky 
a skladba opäť konči jednohlasom -
úvodnú melódiu f lauty vyst rieda pianis
simo klavlra. Celá skladba má presný 
rytmický záznam s častým striedaním 
taktov 4/4, 3/4, 2/4. 7/8, 6/8. 5/8, 4/8. 3/8 
a používaním t riol a septol. Na niekoľ
kých miestach sa objavuje zauj ímavá po
Jyrytmičnose. Tradičnú notáciu opúšťa len 
v klavír nom parte, kde ponecháva in
terpretovi voľnosť v intervalove j štruk
túre akordc"Jv približným vyznačením naj
nižších a najvyššieh tónov. Tieto akordy 
strieda s akordami presne notovanými. 
Vo vrchol e s kl adby používa dvakrát ma
lú aleatoriku všetkých nástt·ojov. V roz
sahu dvoch tak tov opakujú interpre ti no
tov~ný úiznam ad libitum, a to vo všet 
kých h lasoch oboch krajných s kupin. Pri
čom prvý raz klavlr pauzu.;e a druhý raz 
hrá glisando tremolo ad llbitum, Dvo
jlc1a taktov ;jP ohraničená časove ( 15". 

..J.7.,:..~ . ~' - - . 
'·;: <t<órlcért pr'e v'lb loni!eľo a komorný or 

chester je koncertnou skladbou v pra
vom slova ?.mysle , l<ohcert ujúcl nástro.1 
hré ~ólo výraznú melódiu a Je buď spre
vádz~mý alebo striedaný tuttl hráčmi. 
Vnútorné t1·ojdielne čle nen ie má v záve
t'e ka7.déhu die lu vybudovanú kadenciu. 
Moclemosť spracovania tkvie jednak v 
melodickej llnil vyznačujúcej sa inter
va lovými postupmi modernej hudobnej 
reči, .Jednak v tutti partiách. Hrá ich 
pikola, angl ický roh, basový klarinet, hus
le, kontrabas a skup ina blc!ch nást ro jov: 
vibrafón, xyloľón, bonga, tri čine ly. Tieto 
party sú vyhLidované malou aleatorikou 
a charakter izu je ich nezvyk l ~ a prekva 
pujúca zvukovosť, 

Cantlcum Zacharlae sú prvou vokálnou 
skladbou fod eá ša Salvu a prvou j eho 
skladbou vybudovanou na zákl ade organi
zácie male,! a learot iky. Vokcílny part je 
zastúpený -;opránov:Ým só lom, inštrumen
tálnu zložku tvot'ia nás troje dychové 
(f lauta, hoboj. kla r inet, fagot, · corna, 
trubka, t rombón) , nástroje bicie (veľ
ký bubon, č i ne ly - SAT, blocchi da leg
no - SAT, xylofón), klávesové nástroje 
(čelesta, klav!r) , sláčikové nástroje 
(osem husi! a štyri vio ly). Malá a leato
rik.a je určená časovými úsekmi väčších 
plôch označených veľkými plsmenami 
abecedy (A - M). Tie to väčšie plochy 
nie sú rovnako dl hé a vo vnútri sa čle
nia na menšie časov~ úseky označené 
prerušovanou taktovou čiarou a do bou 
trvania v sekundách. Niektoré úseky 
skladby sa merajú jed notkami Mlllz lov 
ho metronomu. Na dvoch miestach použi
va tradičné metrum a ry tmus v taktoch, 
a to v prvom nástupe sláčikových ná
strojov a v závere CH úseku v nástupe 
dychových nást rojov. Základnou hodno
tou tempa je nota čo najrýchlejšie hra
teľná, jej protipólom je držaný tón. Só
lový sopránový hlas znejúci najviac v 
najvyššieh polohách je vedúcim hlasom 
skladby, ostatné nástroje ho v kombiná
ciách doplňa.jú, prehlbujú celkový zvu
kový výraz skladby. Kombinácie nástro
jov sa v každom úseku a a j vo vnútri 
úsekov menia, nap r.: A - soprán, dycho
vé nás troje, klavir, F - soprán, dychové 
nástroje, :::elest a, sláčikové nástroje. 
Skladba je vybudovaná dynamickou for
mou veľkého oblOka, ktorého vrchol za
čína v úseku CH. Tento úsek je najdlhší, 
vyjadruje najväčšie ndpätie a ap liku je 
kombinácie všetkých nástrojových sku
pin, Vrcholenie trvá až po koniec úse
ku L, kedy na stáva prudký zlom a záve
rečný úsek M je vyrovnaný, cftený ako 
uspokojujúca katarsis - recitu júc! text 
doplňa oiann ,q oianissimo t rubky, fl !lu t y 
a huslf. 

~ät~e ~ve .Vokdlne ·skladby Tadd~i 
Salvu sú plsané pr e voká lny viachlas, re 
citátora a zvuk hudobných nástrojov. 
V oboch s·kladbách - Koncert pre klari
net, recitátora, ityrl ľudské hlasy a bicie 
nl'ístroje, Symfónia lésky - komponoval 
na vlastný slovenský text . V zborových 
partoch pracuje skladateľ so s lovami, 
slovnými spojeniami, alebo slabikami vy
trhnutým! z textu recitátor a. Text je 
asociačne mnohovýznamový, podobne ako 
v básňach surrealistov, pohrávanie sa so 
s labikami a vytrhnutými slovami, slovný
ml spojeniami prlpomlna estetiku dadals
tov. Určujúca je výsledná zvukovosť zbo
ru. Obe skladby sú organizované malou 
aleator!kou určenou časovým t rvan!m 
taktu. Ako j ediné sú výrazom subjektlv
ne j expresie autora. Obe skladby sú sil 
ne pôsobivé zvukovými kombináciami ná 
strojových a zborových blokov s rec!to 
vaným slovom. Všetky kompozfčné- po
stupy použité v predchádzajúcich dvoch 
skladbách dokázal Tadeilš Sa lva umelecky 
najdokonalejšie použiť v ďa lšej sklad
be v Requiem aeternam. (O Requiem 
aeternam sme podrobne referovali v ll 
čís le HŽ roč. I. - pozn. red. ) 

Jedinou a capella skladbou Tadeáša 
Salvu sú Litaniae Lauretanae kompono-

vané pre miešaný zbor na latinský text. 
Melódie j edno tlivých hlasov sú vedené 
lineárne. a le objavuje sa aj spájanie 
dvoch lineárnych hlasov (S, A) s har· 
monickým dop lnením druhej skupiny hla
sov. Na miestach zvyšujúceho sa nHpä
t ia spieva každý hlas svoj text a vo 
vrcholných častiach skladby kombinuje 
t exty spievané s t extami rýchle polohlas 
ne hovorenými. Pou 2iva aj prelamovanú 
techniku spevu. Vnútorne sú časti sklad
by späté reťazovo u vi:izbou. Obja vujú sa 
kánor ické nás tupy hlasov, ovšem .s no 
vými melódiami. Sklad ba je budovaná 
malou aleatoril<ou a všetky kompozičné 

pros t r iedky sú podm iene né výs ledným 
zvukovým· v.ýrazom. 

*"'* 
Všetky sklarlby Tadeáša Salvu sú di~-

. lom výrazného a osobitého talentu n sú 
spojené reťazo:vou väzbou jednotného vý
voja. K charakteristickým znakom jeho 
kompozíčného š týlu patri vyu7.itiP mlj
novšich avantgardných kompozii' ných 
techník, spájanie posl·upov tradične no
tovaných s praviclclným metrom a r yt
mom s miestami organizovaným! v blo
koch malej a leatorlky; objavovanie no
vej zvul<Ovostl využívanlm kombinácii 
rô:tnych druhov nástrojov bicích a dy
chových. Na jvýznamnejším pr ínosom Ta
deáša Salvu v slovens kej hudbe je vš nk 
objavenie nového zv ul<U ľudského hlns u, 
a to rovnako významne spievaného ako 
a j recitovaného. Tento nový vz·ťah vy
plynul z ieho osobitej estetiky, podľa 
ktorej krásu ľu dského hlas u kladie na 
prvé miesto medzi zvukmi hudby. Vý ber 
textu určuje zvukovosť - možnosti ve
denia melodickej línie. Používanie latin
ského ,iazyka je clôsled l<Om snahy o vy
jadrenie všeľudského významu a nie je 
určujúcim krité riom zaradenia skladby k 
sacrálnej hudbe. Hudobná reč Tadeáša 
Salvu používa materiál chromatických tó 
nov cele j šk í1 ly počuteľných zvukov. Ten
to tónový materiál organizuJe upevňova

ním tonúlnyeh centier a absolút ne voľnou 
intervalovou organizáciou najčaste;jších 

intervalov sek\md, septím, kvárt a kvínt. 
Na zdôr aznenie kontrastu objavujú sa aj 
tradičné al<Ordy. š truktúra s kladieb je 
určená l!neárne, zdôraznením melódie 
niektorého hlasu. Tento lineárny hlas 
doplňa buď "harmóniami" vo forme zvu
kových blokov, alebo llneärnym vedením 
tej istej melódie v ďalšieh hlasoch, pri
čom často používa postupy heterofónické, 
a to znásobením hlasu lineárneho v oktá
vových, alebo Iných lntervalových para
lelách. Casto člení faktúru skladby vo 
vnútri na niekoľko skupín, p ričom kom
binuje "melodlcko-harmonlcké" zvui<Ové 
skupiny so zvukovými blokmi, alebo s 1!

neárno-polyfónnymi, či llneärno-hetero
fónnymi časťami. Formovä výstavba zá
sadne s leduje dynamický oblúk s vrcho
lom tesne pred záverom. Tento nehol 
väčšinou končí prekvapujúcim zlomom. A 
skladba - tak ako sa potichu začína, 
tak potichu aj končí. Skladby Tadeáš a 
Salvu sú výrazom jeho zvukových pred
stáv, vyjadrenlm momentálnej emotívnej 
invcncje, introvertného zážitku a širo
kého extrovertného vý:r.namu 



Božena Fresserovd {Gilda) a Stefan Babjak {Rigo· 
letto J v banskobystrtcke; inscendcil · Verdiho opery. 

Snímka: K. Miklóš! 

RIGOLETTO 
bez prel<vapenia 

Poslednou premiérou tohtoročnej sezóny v bansko
bystrickom Divadle JGT bol Verdiho Rigoletto (19. a 
20. júna t. r.). Na opere spolupra covali : režisér K. Čil
lík, dir"igent V. Javora, zbormajste r K. Béla, scéno
graf a navrhovateľ kostýmov P. Herchl a choreograf 
J. Zajko. Režisér Cillík s a stvárnenia opery ujal na 
miesto pôvodne plánovaného režiséra .J. Chundelu. 
Snáď tento moment tiež zohral svoju úlohu pri vý
slednom tvare inscenácie a novoprizvaného režiséra 
tak zaskočil, že nemal ča s urobiť v režijneJ oblasti 
nič Iné. ako realizovať minimum, k toré poskytu je pred
loha : ináč povedané, rozohrať akcie postáv a situovať 
ich do doby a prostredia, v ktorom sa príbeh odohrá
va. Pretože sa mi zdá, že tent oraz aj scéna nebola 
volená najšťastnejšie , režisérovi nezostalo ani veľa 
priestoru, a t ak väčšina akcií sa odohráva v bočných 
priestoroch javiska - navyše v poslednom dejstve na 
problematicky zatemnenej scéne. I keď ber ieme do 
úvahy ťažkosti, ktoré mal režisér v dôs ledku časove j 
t iesne, musíme konštatovať, že realizácii opery chýba 

minimum akéhokoľvek nápadu čl vzruchu, ktorý by 
vybočil z tradičného klišé, s akým sa vo väčši ne pri
padov 1\igoletto inscenuje už po dlhé roky. 

Zo spevókov na prvom mieste menujem ús tredného 
predstaviteľa štefana Babjaka, ktorého výborné herec 
ké schopnosti i farba hlasu predurčujú k st várneniu 
Rigoletta. Postavu hlavného hrdinu oživil nielen svo
jim sýtym a zvučným hlasom, ale dodal mu a j t ra
gický podtón. Je to výkon hodný povšimnutia a škoda, 
že spevák. ktorý už roky patrí k oporám banskobys
trickej opery, nemá možnosť overiť si výsledky svoje j 
práce aj na iných javiskách. V každom prípade by s i 
to zaslúžil. Žiaľ, druhý alternant postavy Rigoletta -
Ladislav Longauer bol v čase premiéry chorý. Spieva l 
túto úlohu neskôr na zájazdoch, preto jeho výkon na 
tomto mieste nPmôžem hodnotiť. 
Ďalšou, predovšetkým spevácky vyn ikajúcou pos ta

vou bola Gild a Edity Grúberovej. Na tomto miest e je 
snáď zbytočné opa kovllť už villckrát konštatované fak
ty, no chcem hlavn~:> vyzdvihnúť jej veľkú schopnosť 
dodať post ave primárne hudobnou cestou t o, čo j u. 
charakterizuje. Veľký spevácky zážitok, ku ktorému 
sa dopracovala na zák lade svedomitej pripravy a neu
s táleho prehlbovania speváckeho i hereckého prej avu 
iba potvrdil, že v ne j vyrástla výrazná umelecká osob
nosť. V nasledujúci večer vytvorila post avu Gildy no
voangažovaná B. Fresserová, ktorä po ukončeni bra ti 
s lavského Konzer vatória a po š túdiách v Leningrade. 
prijala ponuku opery v Banskej Bystr ici. Je j operný 
debut možno pri jať ako zdarilý, i keď bol poznačený 
nervozito u. Inte rpretácia spe váckeho par tu Gi ldy i he
recké stvárnenie bo le u Fresserove j výs ledkom pred
chádzajúcej serióznej prípravy. Po hereckej s tránke 
zauj ala jemnosťou a p lachosťou . 

Postavy vojvodov vytvoril na prvej p remiére J . Zem
ko a o deň neskôr V. Kocian. Zemkov výkon bol 
v tejto postave herecky adekvátny a spevácky spol'ah
llvý až na · niektoré vysoko položené mie sta par tu. kto
rých rea lizácia mu spôsobovala ná mahu. Kocianovi po
máhalo aj jeho prirodzené sfarbenie h lasu, z ktorého 
výdatne ťaží. Na mnohých miestach plne vyniklo kovo~ 
vé sfarbenie sóli stovho hlasu. škoda. že niekedy ho 
zbytočne ,.sťahuje" a t ým zastiera. l ,jemu však nie
ktoré miesta pôsobi li ťažkosti (vojvodov part je vzhľa 
dom k ostatným postavám najviac exponovaný vo 
výškach ). 

Zbory niesl! znaky kádrovej nedobudovanosti tejto 
zložky operne.1 scény. Sadzbou i obsadením o rchest er 
te j to Verdiho opery bystr ickému ansamblu vyhovuje. 
Dirigent V. Javora viedo l spoľahli vo spevákov i orches
ter, nemal by však tolerovať opakované kazy h lavne 
v plechových dychových nástrojoch. 

Obnovené naštudovanie Rigoletta v Banskej Bystrici 
m ožno označiť i napriek niel<torým uvedeným nedostat
kom za sprävny dramaturgický čln, hlavne z hra
diska súčasných možností a zamerania div ad la. 

štefan. Klimo ml. 

Medzinárodnv ú'\pech trnavského zboru 

Jubilujúci Bradlan 
V speváckom zbore Brad!an { .. pri 

ZK ROH Dielní ČSD - p. o. v., v 
Trnave), nositeľovi Radu práce, bo· 
lo od zal!iatku tohto roku .rušno 
ako v úli. Pripravovali sa oslavy 
40. výročia jubilea spevokolu, ce· 
loslovenský seminár o robotníc
kom zborovom speve na Sloven• 
sku, výstavka vo vestibule trnav-
11kého divadla a pobyt dr užobné
ho zboru Stiv Nanmov z juhoslu· 
vanskej Bitole. Keď zbor prijal a j 
ponuku na účasť vo festivale zbo
rového spevu v Poľsku , miera ná· 
ročnostl v ume leckej priprava sa 
podstatne zvýšila. 

umelecky výrazné 8 silne Jyrlcké. · 
Velmi pochvalne sa zmienil aj o d i
t•Igentovl Ivanovi Luknáruvi (absol· 
vantovi dirigovania no VSMU u prof. 
j. Haluzického l. kto rému vyslovil 
uznanie za vysoký stupei'í hudobnej 
Interpretácie. Diplom za účast na 
f.estlvale odovzdal predsedovi zbo t•u 
- Ing. J. Badiarovi - dirigent Aka
clemlcl\ého polytechnického zboru zo 
Stet1na. 

Dr uhé hodnotenie sa celkom neča

l<ane objavilo v Trnave začiatkom 
augusta, kedy p r išiel list zo Stetťnn. 
V záverečnom resumé z Miendzy· 
zdrojov, ktoré bolo zvere jnené v ~a
sopise Glos S1:zecinski, p!š e autor 

Aké je hodnotenie terajšej umelec- čl ánku o udelení TRIGLAVA, ceny 
kej činnosti zboru, o tom nech ho- založenej štet!nskym .rozhlasom, kto· 
voria nezainte t·esovani členovia po- rý- Bradlan dos tal za najzBuj!tnave j
roty a hudobni kriti ci V. medziná- šf zborový repertoár. [Pre zaujima
rodného !estlvaln zborového spevu v vosť ho uvádzame~ E. Suchoň 
Mlendzyzdrojoch. [Podujatie bolo 20. Zdravica, J. Kadavý - čo čušíš, M. 
VI. až 2. VII. t. r.) Bradlan tu vy- Schneider-Trnavský - Hla , zlietol 
stúpil 29. VL - vystavený neomyl- orol, L. Janáček - Láska Ot>ravdlvá, 
nému s luchu snímace j aparattlry E. Snchoií - Čo hučt hora, z cyklu 
po fského rozhlasu, ktorú riadil sám O horách, O. Lasso - Matona mia 
dirigent mužského zboru Harfa z cara, J. B. .Foerster - Velké šíre 
Varšavy, Jerzy Kolaczkowski. Po vy- rodné lány, B . . Sme tana - Vilno, 
stúpení, ktoré sa tešilo vefkému záuj- J. L. Bella - Hymnus mieru, A. Kro· 
mu početného publika, bolo v tlačo- gertas - Lletuva btangl, O. Halma 
vom stredisku ľesttval u posedenie - Za Starú Brezovú, M. Schneider· 
festivalového výboru so zástupcami Trnavský Ty fa lošná falošnica, 
zboru. Tu odznelo prvé hodnotenie Všetci rudia povedajú, Zaleť sokol, 
večerného koncertu z úst profesora B. Pokorný - Tancuj, tancuj . . . ) 
hudobnej akadémie v Poznani a pred- · Udelenie ceny je o to vzácnejšie, 
sedu ústredného zväzu polsl{ých spe- že sl ju Bradlan vybojoval spomedzi 
váckych a inštrumentálnych súborov ~vajčiarskej a bulharske j účast!. 
vo Varš ave Edmunda Mackowiaka. TRIGLAVU udelujú hudobnf kritici 
[Ako s l<úseného odborníka v oblasti . zú častnení na festivale. úspech na 
zborového spevu ho pozná a j medzi- V. medzinárodnom festivale zborové-
národná jury v Llangollene .) Prof. ho spevu v Polsku prejde do hlst6-
Mackowlak hodnotU Bradlan ako rle tohto skromného telesa o to v9· 
dobrý hudobný koleldfv s vyrovna- raznejšle, že ho súbor dosiahol v do· 
ným zvukom, pelmou farbou a vy- be, kedy už kde·kto nad nim lámal 
spelosťou 1 lmltivovanosťou jednotli· palicu... Zdá sa vš ak, že .,druhý-
vých hlasov9ch skupin. Pt·edvedenie dych" Bradlanu bol mimoriadne 
programu označil za prekvapujúce, úspešný. - jsch -

Mt t9*lCFGGAF IJ IH!&N#GP~" a *RA 
• ·-·- l 

Alena Spantllelová v úlohe Puka v Sne 
noci svätof6nskef od Jaroslava lJou
bravu. Snimka: J. Pirník 

Slávna koméd ia alžbetínskeho klasika Sen 
noci svätojánskej o neuveriteľných ťaž
kost iach mileneckej štvorice, o s taros-

tiach aténskych remeselnlkov - vášn ivých 
divadelných ochotníkov i o spor och vladárov 
rlše Elfov bude vždy pre svoju čarovnú atmo
sféru nočného lesa i rozprávkovo ladený prí 
beh · s radom pos táv kontrastne j charakte r is
tik y, lákav9m magnetom k zhudobneniu. Sha
kespearova komédia inšpirova la aj vznik 
opernej p rvotiny J aroslava Doubravu (1909-
1960), ktorú po značnom odstupe od čias 
kompoz!cie d iela prvý raz uviedlo Slezské di
vadlo Zdenka Nejedlého v Opave. Touto po
smrtnou premiérou opery, k torej námet Ja
roslava Dou.bravu po roky iste s ilno vzru
šoval, hoci kompozíciu (ktorá je datovaná 
rozmedzím rokov 1942-44 a '1945-49), dvakrát 
prerušil, prispelo opavské divadlo k bližšiemu 
poznaniu skladateľovej osobnosti. Pretože fi
nále opery zostalo nedokončené, operu do
komponoval v duchu Doubravove j hudby skla
dateľ Jlľi Jaroch. 

Opera Sen noci svätoj ánske j znova potvr 
dila, že Jaroslav Doubrava vlastne nebol by-

tostne cltlacim dramatikom, že skôr lnkllnovä1 
k lyr!ckému poňatiu. hudobného divadla, ako 
to úspešne dokázal vo svojej opere Balada 
o láske, ktor ú uviedlo Národné divadlo v Pra
he r. 1962. Aj keď s i opera ako svojby tný, 
dramatický útvar, samozrejme, žiada, aby, 
predovšetkým hudbou bolo navodzované draf 
matické napätie, nem ožno nikdy apr iorne Vl~ 
lúčiť postup, ktorý zdanlivo túto večnú zákd,o: 
nitosť opernej for my popiera a v lyrických 
obrazoch má silný emocionálny vzruch -
príkladov úspešných výsledkov bo lo v histórii 
opery dosť a v š iroko poňatej operne j drama
turgii majú svoje miest o tiež zaistené. 
Dokázať, prečo sa Sen noci svätojánske j 

nestal takým úspešným dielom ako Balada 
o láske, nie je také jednoduché, ako by sa na 
prvý pohľad zdalo. Určite to · však nie je v 
tom, že by hudba ku ,.Snu" bola menej kva
litná, a le problém je p redovšetkým v kompo
zičnom st várnení d iela. Kým v Balade o láske 
boli ťažiskom kompozície voľne poňaté pies
ňové celky, ku k torým boli kont ras tne pr i
pojované dramatické epizódy - Sen noel 
svätojánskej nemal premyslenosť tohoto kon
t r ast ného členenia, hoci by sa t u t iež núkalo, 
lebo v ,.Sne" sú v podstate rozvíjané tri de
jové pásma. Hoci je Doubrava najúspešne jší 

. v lyrických scénach milencov, nepodarilo sa 
mu nájsť hudobný výraz pr e de jovú r ovin u 
remeselníkov . Týmto scénam chýba jadrný 
humor v hudobnom spracovaní - navyše tu 
citPľne chýba záverečná ko média o Pyramovi 
a Thlbse, ktorú zohrajú remeseln íc! u Sha
kespeara na záver komédie pred vojvodom. 
V libr ete opery sú zachytené iba prípravy 
tohto vystúpenia, čím celkom mizne komická 
pointa tejto dejove j línie a skladate ľ sa t ak 
pripravil o najvďačnejšiu komediá lnu scénu. 
( Neviem, či táto scéna bola alebo nebola v 
Doubravovom pláne vzhľadom k tomu, že zá
ver opet·y nebol skladate l'om dokončený. ) Tiež 
libre to, k toré napísal skladateľ spolu s Hu 
dolfom Vonáskom, nemá práve naj lepšie pro
porcie a t iež zmena motivácie sporu medzi 
Oberonom a Titanlou nie je práve najšťast
nejšia. Na jmä prvé dejstvo je už v librete 
d ramaticky neprehl'adné a v hudobnej kompo
zícii nezvládnuté - expozícia je zbytočne 

rozv lí1 čna; práve tu najviac pociťujeme Dou
bravov nedostatok pregnantne.i hudobne j cha 
rakteristiky postáv - všetko tu plynie v bez
fa rebnej hudobnej dek lamácii, mies tami in
k linujúcej k arióznejš iemu spracovaniu . Až 
druhé dej.stvo prinieslo v scénach milencov 
a najmä v s céne s Titan iou s ilne jši do jem, 
kde sa mohla v lyrických scénach lepšie 
uplatniť skladateľova inve ncia, ale i t ak os lá
va jeho melodickó lín ia: najmä vo vokáln vc- h 
partoch, dosť povrchná a nevýrnzná, opaku· 
jú sa Uľčité me lodické frá zy buz drama tic 
kého zdôvodnenia v podstate pri všetkých 
postavách milencov (azda jedine mezzosoprá
nová par t ia Heleny našla osobitejšie tóny ). 
A t aR ' 'Skladate fovu osobnosť musíme hľad ať 

- 'sl<'ô'ľ' "v orchestri, kde ·Sa nezaprie' výJ.:a'mé 
Doubravovo harmonické cítenie ; ani to však 
nepomohlo zmeniť dojem, že celok nc·má an i 
dramatické ani čisto hud obné pr oporcie, ktoré 
by zaručili tejto opere ďa lš iu životnosť. Ale a j 
tak je treba oceniť iniciat ívu o pav'skcj opery, 
k torá umožnila aspoň oneskorené zoznámenie 
sa s opernou prvotinou významného českého 

skladateľa. 

Operu naštudoval Emil Krepelka s pa tr ič
ným zaujatím, podarilo sa mu úspešne pre 
klenúť spominané disproporcie hudobno-dra
matického tvaru diela, t akže predstavenie ma 
lo ce lý rad mŕtvych bodov, kt orým chýbalo 
dramatické a emocionálne napätie. Orchester 
pod taktovkou Emila Kŕepelf< u odviedol so
lídnu prácu, vyvá ženú v čistote · zvuku i v dy
namickej gradáci i. V r éžii Jil:ího Merínsl<é ho 
zaráža la až prekvapujúcu bezradnosť v scé
nach remeselníkov. ktoré boli ponechané viac 
menej na fantáziu jednot livých interpretov. 
Aj keď tu bolo nieko ľko výborných t ypov i 
plast ických hereckých zábleskov - na jmä v 
komicky fanfarónskom l<lbkovl štepána Ce
puru a milo neohrabaným Kdoulom Kula 
Smolku, pre;) ds a tu chýba la pevná r ežisérov a 
ruka. Ani milenecké s cény s a nezd vihli nad 
najnutnejšie ara\1Žmá - iba scény Titan ie 
(herecky i hlasove výborná Jarmila Vidlái'o
va) s I< lubkem a výstupmi Puka mali slušnú 
komediálnu úroveň . Tu zrejme naviac po
mohli l tvárne spevácke a pohybové dispozi
cie Pavla Stejskala, ktorý s a zmocnil Puka so 
c;kutočne sympatickou bezprostrednosťou . 
Vladislav Gronka, l keď v úlohe Oberona za
ujal predstaviteľsky, v 'speváckom výko ne 
zostal celkom na povréhu svojej úlohy. Ani 
predstaviteľom mileneckej štvor ice - Alene 
Kupkovej (Helena), He lene Klaškovej (Her
mie), Karlovi Sekyrovi (Lysandr) a Jose fovi 
Radov! (De.metrius) - sa nepodarilo bezfarbé 
postavy ani v speváckom ani v hereckom vý
kone plastickejšie individualizovať. A tak 
ostáva ešte jedine pozitívna zmienka o Helene 
Cihelnikovej, ktorá i v nepatrne j úlohe Hippo
lyty prekvapila suverenitou vo vyššej polohe 
i peknou farbou svojho mezzosopránu. 

Rudolf Rouček 

e Na objed návku UNO píše 
Krysztof Pender€cki skladbu 
p re zbor a ·orchester - Kosmo
gonia. Dielo premiérovo predve
die 24. X. v New Yorku Los 
Angel.es Philha rmonie Orchestrn 
pod vedením Zubina Mehtu. e Po úspešnom priebehu mi, 
nuloročného hudobno- teoretic
kého sympózia usporiada komi-

sia pre hudobnú teóriu SHVK 
podobnú akciu a j 12.-13. ok
tóbra t. r. na Hromovke. ú stav 
pre hudobnú vedtl ČSAV v Pra
he usporiada pravdepodobne v 
r. 1972 medzinárodné sympó
zium o hudobnej analýze s 
ukážkami analýz konkrétnych 
diel z hlavných historických a 
š týlových obdobi. Na národnom 

sympóziu na Hromovke odznejú 
aj referáty. ktoré sú p rihláse
né na toto medzinárodné sym
pózium. e International Music Educa
tor je časopisom Medzinárod
nej spoločnosti pre hudobnú 
výchovu ISME. Prvé číslo ob
sahu;je článok generálneho sek
retára ISME Hennins Bro Ras-

mussena z Dánska o IX. kon
ferencii ISME v Moskve 1970, 
štatút ISME, štúdiu Chrisťo 
Brambarova Vzdelanie a kariéra 
operných spevákov (štúdia je 
vypracovana na základe mate· 
r iálov 3. konferencie IMC 1967 
v Sofii). Druhé čis .lo časopisu 
bude obsahovať materiály z 

konferencie ISME v Moskve a zo 
seminára ISME v Stockholme. 

e Kruh pre kultúru v Dán
sku pripravil od 10.-22. augus
ta 1970 seminár o živote a die
Je Carla Nielsena (1865- 1931). 
Prednášali profesori kráľovské

ho Hudobného konzervatória 1 

Kopenhagenu. 



WONÁLD WEITZMAN 

Stockhausen 
naBachovom 
festivale 

brali čast! zo Stockhause nových starš!ch diel 
- ako s i to skladateľ výslovne želá . Potom 
pokračovali tak, že vytvárali toľko tonálnych 
a atoná lnych sfér, koľko len v danom prípade 
bolo možné. Partitúra samotná sa skladá zo 
znamienok plus, mínus a zo znamienok rov
nos ti. V úvode k partitúre Stockhausen · uvá
dza, že ich t reba použiť spôsobom .,bud'-ale
bo". (Znamienko plus značí, že časť sa má 
hrať vyššie alebo hlasnejšie, alebo dlhšie a 
pod.). 

J. S. BACH . 
Veľký a skromný (21. 111..1685 

- 28. VII. 1750) 
Obaja. ma jú vo svojom tohto

ročnom jubileu dvojstovku, ibaže 
u Beethovena si spomíname na vý
ročie na.rodenia a J o h a n n S e
b a s ti an B a c h pred 220. rokmi 
zomrel. 

Bachov festival , k torý býva obyčajne v Ox
forde a Londýne, posunuli tohto roku orga
ni~átori namiesto letných mesiacov na jar. 
Tym sa podarilo vyhnúť nepríjemnostiam, kto
r~ vznikajú počas vrcholi acej t uristickej se
zony. Na koncertoch dominovala hudobná 
avant garda na čele so Stockhausenom. (Na 
festivale bolo oveľa viac Stockhausena ako 
Bacha. ) 

Karlheinz Stockhausen nie je v Británii ne
známy. V poslednej dobe si početné a nad
šené publikum rado vypočulo jeho diela, 
z ktorých mala úspech napr. sk ladba Grup
pen. Skladateľa a hlavne jeho vtipné odpo
vede sme mali možnosť poznať v Londýne 
pred začat!m koncertov. No ani odpovede ne
boli dostatočné na to, aby objasnili duchapl
nosť Stockhausenových teórii, z k1:orých si 
mnohé zaslúžia hlbšie a dlhšie úvahy. 
Niekoľko jeho diel predviedli v Round Hou

se v ošumelej kupolovitej "stodole" v seve
rozápadnom Londýne. V minulo'sti to bolo 
skladisko britského letectva. J e to ideálne 
miesto pre počúvanie hudby ťažiacej z kon
trastu medzi pôvodným zápisom a samostat
ným výkladom interpreta. PoslucMči sa mohli 
počas predstavenia voľne pohybova ť a počú
vať tba vtedy, keď st to sami prial!. Reakcie 
na Stockhausenovu hudbu boli rôzne. J eden 
starší kolega, ktorý sedel blízo mňa, po t reti
ne dvojhodinového a nedokončeného diela 
Hymnen vstal, položil mi ruku na plece a zú
falo zašepkal: .,Pokúšal som sa ... " 

A predsa r ady nasledovníkov Stockhausena 
vo Veľkej Británii · sú informované a ochotné 
podporovať jeho hudbu, i keď treba priznať, 
že ich nie je veľa. Novozaložený anglický sú
bor ln termodulation s najväčšou úctou a sú
časne so zmyslom pr.e indJviduá lny výklad 
každého zo štyroch hráčov naštudoval parti
túru skladby Prozession: Roger Smalley (kla
vír a organ), Tim Souster (viola), Andrew 
Powell (elektrofonická gitara a či nely) a Ro
bin Thompson (f·agot a saxofón). Najprv vy-

Setz die Segel zur Sonne je s kladba ešte 
závislejšia na predstavivosti a dôvtipe inter
pretov, i naprJek Stockhausenovým stručným , 
ale zreteľným pokynom. V závere diela by sa 
údajne celé publikum malo "kúpať" v zlatis
tej, ohňu podobnej sviežosti. Predstavenie 
skupiny Intermodulat ion v Holywell Music 
Room v Oxforde sa skončilo neúspešne. Fi
ná le vyvľcholilo v sluchom neovládateľný lo 
moz. Musím zdôrazniť, že všetci členovia sku
Pi!,IY. sú nasl?v?vzatí hudobníci. Známy je naj
ma 1ch veduc1 Roger Smalley, ktorý .ie vy
znávačom najmä klavírnej hry a v Británii ho 
u~návajú ako skladateľa. Zaujímavý je jeho 
vyklad Stockhausenových Klaviersti.icke I.-IV. 
a IX., v ktorých naplno podčiarkol zvláš tnu 
poéziu skladieb. Jeho zásluhou sa dokázalo, 
ako sa Stookhausen odchý.ii od posvä tného 
nemeckého umenia a európskej hudobnej tra 
dlcie. 

Smalléyho vlastná skladba Melody Study I. 
potrebuje takú kombináciu hráčov , ktorí by 
predviedli jednoduchý melodický rad v roz 
sahu šiestich oktáv. Hudobníci pauzujú vtedy, 
ak noty presahujú rozsah ich nástroja. Pred
stavenie v Round House bolo sľubnejšie ako 
prvé predstavenie v Oxforde. 

Stockhausenov Zyklus mal dve kontrastné 
interpretácie. J,e to jedno z najťažších diel 
súčasnosti pre bicie nástroje. Špirálovite sta
vanú par titúru možno hrať smerom dopredu 
alebo dozadu, prípadne ju celkom "prevrátiť" 
za podmienky, že sólista zachová smer. ktorý 
si zvolil a konč! tým istým taktom, ktorým 
aj zača l. Tristan Fry volil jemný výklad die 
la - použil vibrafón a zvonce. O dva dni ne
skôr Sylv.io Gualda manifestoval svoju virtuo
zitu na bubnoch a gangu. 

Dielo Hymnen natoči l Stockhausen a jeho 
kolegovia v kolínskom štúdiu. V Round Hou
se ho produkoval Hugh Davies. Stockhausen 
sa tu pokúša o včlenenie minulých i súčas
ných národných hymien, k toré prepletá do 
vlastnej sofistickej konglomerácie elektronic
kého zariadenia. Doteraz boli ukončené .,štyri 
oblast i". Takéto gesto voči hudbe sveta sa 
však zdá byť dosť unáhlené. 

Aida 

Nie je to okrúhle jul>ileum, ne
spomíname ho ako celosvetovú prí
ležitos€ na uctenie jedného z hudob
ných veliltánov, ale snáď pt•e t ú 
veľkú vzclia lenosC výročných "ba
chovsltých" •·okov sa asJ>OJÍ v úcte 
zamýšľame nad ob1·ovsltým dielom 
a životom, lttoré - podobne ako za. 
jeho života. - akosi zanika jú vedľa 
fanfár venovaným majstrom iným. 

Svojím Sl>ôsobom bol tragil!kou o· 
sobnosťou. Ani n ic tal{ vyrovnaným, pol{ot·ným a Jtevzrušu júchn Zl· 
votom, o ktorom sa nezachovali skoro ~.iad ne spomienky, kot·ešpon
dencia s priateľmi a lebo vlastnými defmi .. . Do.konca. ani jeho diela 
nie sú odrazom dtov a afelttov tvorcu - a ak z nich niečo identtfilm
jeme, tak je to predovšetkým hlbka viCI'Y a l>Oiwjná vyrovnanosť -
zahalená ))Odnes do vzrušujúcej . logickej s tavby, v lttorej n apriek 
1'1tcioná lnosti a profesionalite je muzikantská duša a geniá lne iskrenie 
n ápadov. 

Jeho tt·agika spočívala v prekt•očení času, v l<to·rom mu bolo dané 
žiť, ale i v (lobe, lttorá ho sama prcdbehla v túžbe po niečom novom, 
neltomplikovanom, jasnom, možno aJ m enej geniálnom. Možno .. . 
Veď už za jeho života si mohli Bachovi súčasníci prečíta' v L o n d o u 
Jo u r n a l e túto vetu: 

" 0 d h u d b y c h c c m e.. a b y z a ll á ii a l a n u d u a a b y s a 
v y b l' a n í l' u cl i a p r i n e j n e m u s e l i t r á 1> i f m y s l e
n í 1n •.• " 

Napriek dobe a ,lej požiadavkám zostal ventý sám seb e. A to sa 
stáva v hist()l'ii málokomu. Pochybujem, že by nebol dokázal t>Ísa( to, 
čo sa žiadalo. A predsa., posledné z jeho diel - Umenie fugy a Hu
dobitá obetina - sít veľdielami kontrapunktu. Bol svojím spôsobom 
tragickou osobnosťou - ale z odstupu dvoch storočí sa tento jeho 
post oj zdá rovnako obdivuhodný, ako každá myšlienka lt dielo, l<toré 
je dovedené do konca , napriek obklopujúcemu nepochopeniu a od
mietaniu. 

Bol taký sl<romný, že o sebe vyhlasoval celkom úpl'imne: " K c by 
){a. ždý toľko a talt vytrvalo p ra cova l ako ja, bol 
b y r o v ll a k o d o k o ll a l ý". Slúžil umeniu i svojím chlebodárcom, 
nepatrí medzi búrlivákov túžiacich po osobnej i tvorivej slobode. Svoj 
život, nadanie i možnosť pmcovať, veľa pt'a(:ovat:, považoval za niečo 
samozrejme dané, čo tt·eba splácať bez t•eptania. A možno sa a ,j bút·il, 
snáď nebol vždy tým veľkým, ako skala pevným majstrom - bol iba 
človekom. Ale milost·dná tma desaťročí zahalila všetky ľudské sla.
bosti. aby tým väčšmi vynilda pevnosť jeho diela . 

Hudobníkov i ctiteľov svojho diela, ktoré opäť prežíva poslucháčsku 
renesanciu, sprevádza od drobných skladbičiek - známej Knižočky 
pre Annu Magdalénu Bacho·vú, cez svetské a úsmevné kantáty, 
Francúzske, Angliclté a Nemecl~:é suity, ldavírne koncerty, inštrumen
tálne suity, Brandenbut·s ké koncerty, cez geniálne premyslený Tem
perovaný kla:vir - až po vrcholy ,jeho tvorby, Omšu h moll a Matú- · 
šove pašie. 

Narodil sa v tom istom roku ako lländel zomrel dvadsať rokov 
pred naro(tením Beethoven a, je jedným z mnohouh.olníka. ma..istrov 
,iedné,j i ro'Ziičných období - lt pre(lsa, n ech ho už porovnávame so 
súča.snikmi a lebo nástupcami: bol iný, celkom iný . .Zivotom i svojím 
veľkým odkazom. · T. Ursínyová 

Budapeštiansky kuJt.úruy a hudobný život neutlchol ani 
počas letných mesiacov. Najatraktfvnejším podujaUm bola 
itvorica predstavení Verdiho AIDY (v talianskej reči) 
v prírodnom divadle na Margitinom ostrove. Početnú 
plejádu prvotl'iednych zahraničných · operných sólistov, 
hosťujúcich počas sezóny (Mario del Monaco, Nicolpi 
Gedda, .Rena ta Scotto, Anna Moffu, Bruno Prevedi, Rai.na 
Kabaivanska) doplnil v júlových predstaveniach Aidy po· 
predný rumunský tenorista Ludovic Spiess (Radames) , 
sopranistka Margaret Tynes (Aida) a Maria Luisa Nave 
(Amneris). V augustovom predstavení, ktoré som navštl 
vil, to bola vedúca sopranistka milánskej Scaly - Rita 
Orlandi Malaspina a Bruno Prevedt 

.... ... , .. 

Rita Or l and i Ma l a sp in a (Aida ) je .. súčasnosti 
zrejme najvyhľadávanejšou predstarviterlmn tejto vypätej. 
spevácky i herecky náročnej pa·rtie vo svete. Svedčí 
o tom jej pravidelné vystupovanie vo veronskej Arene, 
kde spievala Aidu po boku Carla Bergonziho. V Aide 
Orlandi Malaspiny sa zrkadHa všetky znaky Verdiho ro
mantickej hrdinky: Aida - otrokyňa, Aida - vlastenka 
(najmarkantnejšie), Aida - milujúca žena. Jej kreácia 
má dramatický spád, gradáciu, ktorá vrchoH v strhujúcej 
,.nilskej" scéne. Rita Orla.ndi Malaspina pravdivo prežíva 
drámu lásky, citov a vá!nl, dokáže sklbiť duševné stavy 
hrdinky s vokálnym prejavmn. jej dramatický materiál 
je intenzívny a expresívny, i keď v niektorých tónoch 
nemá ideálnu šírku, je veľmi prierazný a ohybný. vo 
vt~kach žiari·vý. Nepríjemne pôsobilo vážne .,okno". kto
ré postihlo umelkyňu v romanci O, patria mia a spôso
bilo niekoľkosekundové prerušenie predstavenia. Ani naj
vä~ší umelci nie sú neomylní! 

Bruno P r e v ed i (Radames), stály hosť Sea ly a Met 
reprezentuje typické talianske bel-canto nádhernou mäk
kou a teplou farbou, sviežim materiálom, talianskym frá
zovaním 8 prirodzenými prechodmi z objemného st.red!lé
ho do jasného vysokého registra. V árii _Celeste .. Atda 
a v dvojspevoch v záverečnom obraze sa m1 vybavili re· 
miniscencie na nezabudnuteľného bratislavského Radame
sa Imricha Jakubl<a. 

Popri dokonalých vtkonoch talia·nskych hostí veľmi 
čestne obstáli domáci sólisti. predovšetkým Erzsébet 
K om 1 6 s s y, ktmej Amneris je takmer rovnocenný pe!'
dant Aidy Orlandi Malaspiny. Veľký, farebný me:r.zosopran 
absolutne istý vo vysokej polohe sa mení v_ spodný~h: 
hrudných tónoch na sice efektJJé, aviiak mene} nllfa_chhle 
a prlliš kontrastujúce zafarbenie. Ie to však Amnens su
verénna podobne ako Gyorgy Rad na y ( Amonasro ), kto
rý svoj!~ objemným, vysoku ~ra~ati~kým barytónom str
hol najmä v "nilskej" scéne. ~au]al 1 pekný bas Ferenca 
Beg á n y ih o, ktorý stvárnil egyptského kráľa. 

Hral Symfonický orchester MAV za dirigova~ia skft~~
ného Vilmosa K n m o r a. V jeho predvedení clhť pulZU JU· 
cl dramatizmus opery. monumentalitu maSOI(ých scé,n 
(slávnosť v 4. obraze) - lyrizujúcí_ zá~erečný duet. Re
fiu viedol András M i k 6, ktorý robil A1du už po šiesty
krát (naposledy v Helsin.kách s G. llumbry ako Amneris). 
je to vefkolepé predstavenie, krásna scéna nie je preplne· 
né kulisami, ale umožňuje r.ozohratie masových scén a dá
va priestor sólistom. 

Odlišné no nemenej početné obecenstvo navštívil-o 
predstave~ie Lehárovej operety ZEM úSMEVOV. Bohatá 
scéna, nádherné ~ostýmy, nápaditá choreografia a v ne· 
poslednom rade výkony sólist·ov - operetnej star i!. 1 
Mariky N é met h a operného tenoristu Bélu K a rl s z a 
vytvorili príjemný večer v impozantnom prírodn.om divadle 
na Ma·rgltinom ostrove v Budapeiti. 

na 
ostrove 

Pavel UNGER Brzs~bet Komlósy v tílohe Amneris. 

BLlRBIROLLI 
S pocitom ncskonale.f ľútosti prijali sme v nedávnych dňoch zvesC 

o ná hlom skone dvoch nestot·ov ta lttovky - Sira Johna BARBI
ROLLIHO a Geo1·gea SZII:LLA. Zves€ o to neradostnejšiu, že ich 
odchod nepatrne signalizuje i postupný 1-áuik celej tej legendárnej 
dirigentskej generácie, ktorá si kontinuitne uchovávala čosi zo sta
vovske,i noblesy m a.jstt·ov dirigentského umenia z počiatku tohto sto
ročia; noblesy. lttore,j oba,ja majstl'l boli ži.vými symbolmi až clo 
SVOJltO ·vysokého veku. 

Neanglosaský pôvod (obaja boli cudzinci, Barbirolli l>Ocháclzal z Ta• 
lianska, Széll z Mad'a.rslta) bol prvým, no· zároveň azda i je(liným 
ich pojítkom; temperamentný a vitá lny BARBIROLLI sa k taktovltc 
podohne ako Toscanini dostal cez violončelo, It vážneJ hudbe vôbec 
cez hru na promenádnych koncertoch a účinkovanie v ltaviarňach 

' a n emých kinách. R. 1933 sa stal dit·igentom Not·thers Philharmonie 
Ot•chestra; jeho kariér a slávneho dirigenta sa v pravom slova zmysle 
začala rozvíjaJ: až ked' r. 1937 .. po odch01le Toscaniniho Pl'ijal miesto 
šéfdit•igenta svetoznámeho New Yorl{ Philharmonie Orchestra. Po 
sedemročne.i eel"avedomej práci s týmto symfouicll:ým telesom sa 
vrátil do Anglicka. aby znovu vybudoval ,jej najsta rši. za vojny iba 
život·iaci orchester. Podarilo sa mu to s plným zdarom: manch ester· 
s ltý Hallé Orchestra, s ktorým nahra l všetltých sedem symfónií svojho 
milova.ného Sil>elia. vypracoval na úrovc1í, a i>ÍI m á dnes iba niekoľko 
špičltnvých európskych orchestrov. Bat•birolliho záshthy o rozvo.! an
glického symfonicko-in terpretačného umenia boli aj patrične ocenené: 
l>ol povýšený do šl'achtického stavu. manchestet·ská. a dublinská uni· 
vel"Zita mu udelila. čestné dokto1·át.y. 

O dva rolty sta1~ieho SZÉLLA, spojeného i s dejinami naše,j hudob· 
n ej lmltúry od mladosti charakterizovala prísnosť a vážnos€ vrístntm 
]{ umelecke.i práci. Studoval najpt·v vo Viedni a v Lipslm u M. Re
gera. V rokoch 1915-17 pôsobil ako korepetítor Král'ovske.i opet'Y 
v Berlíne, v t'. 19Zrl s:t ~tal <lil'igentom bel'línsl<ej Státnej opery ; 
popritom prednáša.! i na miestnej Hudobnej akadémii. NasleduJúce 
desaťročie strávil v Prahe, l<de pohostinne dirigoval množstvo kon 
certov. Nástup fašistického režimu ho prinútil emigl"Dvaf do Spoje
ných štá tov, kde v priebehu siedmich rokov vystriedal tri orchestre 
(NBC-Orchestt·a, New York Philhat·monic Symphóny Orch estra, Me
t ropolitan Opera ) . Až ' ' r. 194.6 sa natrvalo usadil v Clevelande, kde 
prevzal ' 'edenie miestneho symfonického orchestra. Výsledl{y jeho 
dirigentskej tn·áce sme IH'C(] niekoľkými roltmi, pri vystúpení Cleve
land Symphony Orchestra v Bratislave mohli obdivovať a.,j u nás. 

e Televízne štúdio inštitútu 
JNSAS v Be lgii pripravi lo od 31. au· 
gusta do 29. septembra 1970 Základ 
ný vzdelávací kurz Tv produkci" 
Cle!om seminára j e zoznámiť 1lčast 
níkov so špf~cifičr1osťou umr.l<'cl<cj a 
technickej práce v lPievízii pod l,, 
typov relácií: a) hudobných, taneč · 
ných, divadelných 8 kombinovaných 
b) ško lské a výchovn(> programy ,, 
ciel'om sprostredkovať umelecké die
la televíziou Seminár bude obsaho 
vať teoret ické preclnlíšky, experi 
mentálne a ,praktické c vičenia v ty
pickom televíznom štúdiu, komplet -

-im-

nú prípravu televízneho programu 
(od scenára až po posledné tech
nické výkony). 
e Festival zborov Europa Can~ 

tat IV bol od 31. júla do 9. augusta 
1970 v Grazi (Rakúsko). Na fes
tival prihlásilo účasť 50 zborov z 
celej Európy. Festival pr edchádzal 
pr!pravný spevácky týždeň od 30. 
marca do 5. aprlla 1970 v Karlsr uhe 
- Durlach, kde sa stretli kvartetä 
(SATB) prihlásených zborov, aby 
pl'ipravili na záverečné vystúpenie 
festivalu koncert celkom medzlnt
rodného zboru. 



Bystrickf rozhlasový ... 
Prad rokom v1nl.kol v beoskobystrickom r.ozhla· 

sovom ltQdlu nterqf ttnei!ný' orchester. Posluché
i!om aa toto nové teleso u! predstavilo, a preto ne· 
bUdil na lkodu, ak bo prostredofctvom Hudobného 
!Ivota prlbUihne o11tatnej verejnosti. 

Tanei!ný orchester CeskoeloYenského rozhlasu v Ban
skej Byatrlol je š túdiovým telesom. Hoc! je zložený 
z externých Jmd,obnlkov, n1e Je orchestrom typu KMC 
- l<to má čas. Tvoria ho najvyspelejšf hudobn!cl 
z llllestnych skupln a orchasu·ov, :ktorf sa tl'tto prá,cu 
zaviazali pravld,e!Jle vykonávať. Podnetom k vzniku 
telesa bola najma snaha banskobystrického rozhlaso
vého štúd ia ozývať sa častejšie vo vyslelanf s\iojlmi 
nah rá v kam!. Významná úlohu zohrala aj tá okolnosť, 
že autorsl{é a interpretačné zázemie stredn~llO Slo
venska silnie a bola by chyba nepodpo1·iť ho · a dl'O• 
vef\ z neho nečerpať. 

Zál\lacl né obsadenie tvori C!esaťčlenné teleso: tri · sa· 
xofóny, dve trúbky, t rombón, klavír, gitara, basglta~:a 
a biele. Podla potreby sa k nemu pripája sláčiková 
skupina žil lnského Konzervatória a vokálna skupina, 
ktorú tvoria poslucJ1áči hudobnej katedry Pedagoglc· 
kej fakulty v Banskej Bystrici. Okrem toho orches· 
ter nahráva aj v malom, sedemčlennom obsaden! pod, 
názvom 13BR-dixi. Vedenie telesa prevzal skúsený ban
skobystrický hudobn!k Pavol Jantčai(. 

Dramaturgia telesa, tak ako jeho celá práca v prie
behu prvej sezóny, bola viac pokusom, ako pevne 
stanovenou cestou. Vychádzala predovšetkým z da· 
ných možností. Do nahrávacieho plánu sa dostalt naj· 
mä sklad,by stredoslovenských autorov a som·tam 
aj zahraničné hlty. V začiatkoch si teda dramaturgia 
vysoké ciele nestanovila, pretože prvoradou úlohou 
bolo za1:ať s telesom pt•acovať a po odhadnuU jeho 
umeleckých a technických kvalft a predpokladov pri· 
ltročlt l{ cteravedamejšej prác!, V uplynulej sezóne 
tlahral orchester 21 plesnt a l4 orcllest1·álnych skla· 
dteb. Ich umeleckú úroveň mô~en1a označiť za prie· 
memú až dobrú. Technická llroveň nahrávok jo Pl'lamo 
úmerná vybaveniu nahráv'acteho 'štúdia. Velké hlty 
sa neobjavili, ale nevšedný záujem poslucháčov ~zbu
dll dve nahrávky: Celentanova pleseň Moja g1tua 
(slov. text A. čobej, sp. štet an Belák] a populárny 
Kazačok (slov. text opät A. čobej, sp. M. Barkáčavá 
a L. Majerová). Druhá pleseň zv1ťazlla tiež v pop-tene 
bratislavského Mikrofóra v· máji t. r. 

Okolo tanečného orchestra sa podarilo vytvoriť okruh 
ochotných spolupracovnlkov. Niektorl sť) už verejnosti 
známi, tni začlnajú. Z autorov je treba spomenúť 
najmä sk lada teľa Vojtecha Wicka, Frantlilka Kováčika, 
Jg.ora Bézlika, Miroslava Bohéča, V~ada Kavca a Ale· 
xandra Melichera, textárov Alojza čobej& a Jána Cl:l· 
méra. Okolo telesa sa sústredill aj novt aranžéri: Pavol 
Janlček, Gregor Roletzký, Mlroalav Boh61!, Duian Kol· 
lár a Ing. Václav Chochol. K nim patr! aj pra:lský 
skladateľ Jaroslav Celba. Zo SP!3Vákov, ktor! začali 
s telesom spolupracovať, spomeňme najmä Zuzku Kol· 
!árovú Helenu Vrtlchovú, Vieru Lama.!!ovú, M6riu Sknl· 
tétyov6, Petra Sedláka, Karola Kon6.rika, Stefana Bo· 
láka a Jozefa lvaiku. 
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Rozhodne všetky kontinentálne skupiny st1í~ 
vajú o tom, aby mohli jedného dňa hrať v nie
ktorom anglickom beat-clube. Skupine OMEGA 
RED STAR sa tento sen vyplnil trikrát. Prvý 
raz navštlvlli Anglicko v júli roku 1968. Poz;vala 
ich skupina Spencer Davis Group, ktorej sa za
páčili pri ich návšteve v Budapešti. V októbri 
toho istého roku navštlvlll Britániu druhý raz 
a nakoniec tretie koncertné turné absolvovali 
koncom októbra minulého roku. Dohromady mali 
dvadsaťosem koncertov. Hrali v londýnskych klu
boch Marquee, Hattchetts, Sewilets, Revolutions 
a v niektorých väčšieh anglických mestách : Man
chestel', Birmingham, Newcastlc atd'. . . Okrem 
Anglicka účinkovali aj v Škótsku. 

V Birminghame hrali s Animals a Eric Burdon 
im ponúkol turné po USA, ku konkrétnej dohode 
však nedošlo. Na .iednom vystúpen! v najzná
mejšom londýnskom klube Revolutions boli prí
tomn! Eric Clapton a Ginger Baker, ktorí sa 
o nich vyslovili pochvalne. Už samotné vystupo
vanie v tomto klube je ·ve ľkým uznanlm. 

TOP-TEN SUPRAPHONU 
za mesiac júl 1970 

1. Sabm, Holm/Turan : Mendocino. Sil. O. Szabová v • 

2. Kliment: Otvárajte lmsíno. Sil· P . Vašelt a D. RuZička 

Hudotinť kritlcl týždennlku Melody Maker Jl 
ich prvom hostovan! v Anglicku povodall: .. OI'I'le• 
ga Red Star je najleplla východoeurópska ~BPe • 
la a ich skladby 'Poznal som jedno dlevca' ~ 
'Clown' sú také dobré, že by sa pokojne mohli 
dostať d.o našich rebrlčkov bestsellerov". firma 
Polydor im ponllkla dvojročnú zmluvu, ktoru 
však nemohli podpísať, lebo už pred tým uzavrell 
kontrakt s Deccou na nahranie jednej LP (na
hrali ju v júli a na trhu sa objavila v októbri 
roku 1968) a niekoľko singlov. 

Omega Red Star vznikla v roku 196~ a tvot·!a 
ju: József .,Bläró" Lau~ (ds.). ktorý si ešte po 
dnes úzkostlivo stráži plechovú krabicu od fll
mu a dve paličky, čo bola jeho prvá .,súprava 
bic!ch" a celý jeho vtedajšl majetok. Ďaiš!m čle
nom sl<upiny je Jänos ,.Macky" Kóbor (~o, 
rhytm gt.). Tamás Mihály (bass gt., ce l!o, p.t. ) 
chod!! na konzervatórium u hral na čelo, aj_ na• 
priek nespokojnosti rodiny si nadovšetko ob_Nbí\ 
basgitaru. Gábor ,.Pici" Presser (vo.. pi, org.) 
sa nevedel rozhodnúť, či má hrať na klavír alebo 
na organ, nakoniec zostal verný obidvom ná· 
strojom. Piše .väčšinu vlastných skladieb skupiny. 
Bol raz jeden ,.blonďák" a nemal ani bradu. Vo• 
lai sa László Benko (pi, gt, tp.). Deň a noc hral 
na klavlri. Vo dne založil svoju prvú kapelu. 
Potom sa zoznámil s .,BIOróovou" paľtiou a 
z dvoch slwpin vznikla jedna s názvom Omega 
Red Star. Gyorgy ,.George" Molnár (lead gt.) 
hráva l predtým so súbormi Pľi Balatone, tam ho 
aj spoznali ďalš! členovia skupiny. Pripojil sa ku 
nim a oni si ho ,.vychovali" . 

Toto sú teda členovia najznámejše.i a najlep• 
šej maďarskej kapely Omega Red Star. 

Z ostáva len dodať, že tohto roku úspešne 11čin• 
kovali na fe stivale v španiels·kej Malo1·ce, nahrá ~ 
v.ajú u g1·amof!rmy Qualiton, kde okrem dvanás• 
tích singlov !Vydali aj dve dlhohrajúce platne -
,.TROMBľľÁS FRJ::DI" (Tr umpetista Fredi) a 
,.TIZEZER LePltS" (Desaťtislc krokov). . . 

F. HOR& 

Tanečný orchester iitúdia Ceskoslovenského rozhlasu 
v Banskej Bystrici začne prvého septembra svoju dru
bú sezónu. Nebude to uZ neisté tápanie, cie! je kon
l{rétny: popri popularizovaní stredoslovenských autorov 
neustále zvyšovat svoju umeleckll úroveň. Možno k to· 
mu dopomôže aj plánovaný verejný koncert a začlna
júca spolupráca s tanečným orch~strom Radla Krakow, 
s ktorým má banskobystrické študw družbu. 

3. Smékal/ Lasica: Sága rodu Forsythovcov. Sp. L§S . 
4. Slov. lud. (upr. P. Sméltal): Cervené jablčko. Sp. Z. Kohnska 
5. Horváth/Úradníček: Slová. Sp. M. Laifcrová Vojtech Táto! 6. Del Finado: Monia. Sp. RT-VOX 
7. Bla.nterjúradníček: Kazačolt. S11. I. Krajíček 
s. Celenta.no/Cobej: Gitara. Sp. St. Belák 
9. The Archis/ A. Ka-ršay: Nálady (Sugar, Sugar). Sp. K. Du· 

ch oň 
10. Smith/M. Lasica: Viem, 1.e lU'ídcš sám. Sp. Z. Kolínska. 

a D. Grúň 

Indonézia 

Snťmka: K. Demuth 

v speve 
a tanci 

T f šťastlivci, ktorí si lepš ie povšim-
1! naoko nenápadné modro-červe· 
né plagätiky. či reklamu uverej-

nenú v novinách, v televízii, boli sved· 
kami dvoch vystúpeni htdonézskeho 
študentského súboru z Prahy, ktoré sa 
uskutočnili v dňoch 27. a 28. júna 1970 
v sále Domu kultúry na Vajnorsk·ej ul., 
boH svedkami prekrásnych ľudových 
t ancov, zvykov a nemenej zaujímavých 
spevov, ktorými Indonézania vyjadru,jú 
svoje emociálne pocity - radosť, smú
tok, a hoci ich interpreti boli vlastne 
ešte deti, niekoľkokrát vyvolali u dl· 
vákov srdečný potlesk. 
Ťažko písať o tom, čo bolo najlepšie, 

čo najviac zaujalo, pretože celý pro
gram bol pre našinca istou raritou. Ale 
i napriek tomu snáď najzaujímavejšie 
boli práve t ance : SVIEČKOW v pedant 
najmladších členov súboru, TAR! LI
LIN. veľmi populárny na Východqej Su
matre. svojim námetom vychádzajúci z 
ľudovej povesti; klasický tanec TARI 
PENDET zobrazujúci vltanie jari z ostro
va Beli, uspávanka zo Strednej Jávy 
TAR! BONDAN, čl tanec SERAMPANG 
DUABELAS - Tanec dvanástich krokov, 
pochadza,iúci opäť z Východnej Sumat-

ry. č 1 · · k l' v priebehu ve era zazne o aJ me o -
ko typických Indonézskych piesní v po
dan! všetkých členov súboru: A SING 
SING SO pôvodom z rybárskeho pro
stredia Severnej Sumatry, uspávanka 
palmového ostrov~ - RAJU~_N PULA.U 
KEPALA a piesen pochádzaJUCa z vy
chodnej čas ti indonézskeho súostrovia, 
HELA, HELA ROTAN. 

Osviežujúc& zap6sob!lo vystllpenie 
mladej sólistky súboru, v ktorej podan! 
zazneli dve klavlrne skladby F. Chopi
na. 

Dôkazom toho, že vlna big- bea tu pre
nikla na územie Indonézie, bolo vystú
penie hudobnej skupiny SIP, ktorá v ne-: 
obyčajne náročnom aranžmán uviedla 
5 skladieb: KEĎ PODVEČER PRSI, PIE
SEŇ RADOSTI, BLOWING WITH THE 
WIND, PIESEŇ O RIEKE SOLO a A DAY 
IN LIFE Skupina ako celok pôsobila 
dojmom · dôkladne zohratého celku a 
výkony sólistov sa približovali k výko
nom sólistov bratislavských skupín. 
Možno by nebolo od veci v rámci po
riadenia festivalov, pozvať si túto sku
pinu na pohostinské vystúpenie a dať 
jej takto možnosC popular izácie. 

Vyvrcholenlm celého programu bolo 
opäť vystúpenie všetkých členov súbo
ru, ktorí oboznámili divákov s hudob
ným nástrojom vyrobeným z bambusu 
- s ANKLUNGOM. Princtp ht·y na tom
to nástroji spočíva v tom, že každý 
., ank lung" hrá len jednu notu a ~a za
hratie celej skladby je potrebne vwc 
.. anklungov". čim ich je viac. dostáva 
skladba väčši efekt a prednes dostáva 
podobu koncertu. A v takejto úprave 
zazneli popr! indonézskej piesni HALLO. 
HALLO . BANDUNG a známej skladbe 
Johanna Straussa NA KRÁSNOM MOD
ROM DUNAJI a.l dve sloven<;kÉ' ľudové 
plesne TANCUf. TANCUJ a SEDEMDE· 
S!AT SUKIEŇ MALA. ale i ~me rickä 
ľudová ON THE RIVER KWAI 

1. lurek Snfmka: Vladimir Hoc l 

Evy Kostolányiovei . 
S niektorými našimi spevákmi pop

music sa osobne nestre tneme aj nie
koľko týždňov; musíme sa uspokojiť 
s ich nahrávkou v rozhlase alebo s gra
moplatňami. Z času na čas sa priate
ľom ozvú v podobe pohľadnice. Sú to 
tí, ktorých viaže t urné alebo angažmán 
v zahraničí. Medzi ne patrí aj Eva Kos
tolánylová. Každoročne niekoľko mesia· 
cov reprezentuje s lovenskú pop-music 
za hranicami a nemalým percentom sa 
podieľa na tom, že chýr o slovenských 
speviikoch a muzikantoch je viac ako 
dobrý. 

Stretla som ju v me -;te v jeden z naj· 
horúcejšich dni tohto leta. Bola svieža, 
ai<O keby sa jej počasie netýkalo; bolo 
vidno, ako vychut náva skvelý pocit, že 
je doma. Ale hoci sa zmieňujem 
o prázdninách Evy Kostolányiovej, v zá· 
vere nášho rozhovoru bolo jasné, že 
vlastne o prázdninách nemôže byť ani 
reči. Oficiálne to bola dovolenka. Ale 
bol to mesiac, ktorý využíva na rôzne 
stretnutia, rozhovory, na vybavovanie 
korešpondencie. Pre priateľov s loven
skej pop-music je to názorný príklad, 
ako sa to robí, keď spevák nemá svojho 
manažéra. 

Belákovci (kapela Cuba Beláka), 
s k torými Eva Kostolánylová spieva -
väčšinou v NSR a švédsl<u - s i dali 
na 30 dni rozchod .. V septembri sa opäť 
na mesiac stretnú - s Evou Kos to· 
lányiovou už pravdepodobne posledný 
raz. Dostala ponuku, aby "prestúpila" 
ku kapele Branislava Hronca, ktorá pat
rí k našim špičkovým orchestrom, pô· 
sobiacint v zahraničí. Je to ponuka plné 
perspektív, lákavá, lichotivá a zodpo
vedajúca t erajšej popularite a spevác
kym schopnostiam Evy Kostolányiovej. 
Mala som pocit, Ž<' si bola sama sebe 
dobrým manažérom. 

Nina Litschauerov• 



Miloš Wasserbauer a 
(* 14. VI. 1907 t 17. VIII. 1970) 

Režisér Janáčkovej opery Státneho divadla, riadny :profesor JAMU, vedúci 
klltedry opernej réžie a operného herectva a umelecký vedí•cl K011lor•nej 
opery JAMU, zaslúžilý umelec a nosi teľ vyznamenania Za vynikajúcu priícu. 

L.akonicl<á správa z dennej tlače ttvá· 
oza, že zomrel náh le v Tišňove vo veku 
83 rokov. Narodil sa rolnt 1907 vo Sva
toslavl. Strednú i vysokú š kolu - štu
doval prfroclné vecly - navštevoval v 
Brne a aj cliv()delnému umeniu najviac 
venoval práve v moravsl<ej metropoli. 
Zé1Čal ako režisé r pracovať vo filme, ale 
od roku 1937 ťaž!slwm je lla umelecl<ej 
práce bola oper ná réžia. N<Jjprv v brnen, 
s kom Zemslmm divadle ( 1937-1942), 
potom v tamojšom Ceslwm. ľudovom cli
vndle {1942- 1944), l<rátky čas v Ostra
ve {1944-1946 ), znovu v Brne , v štát" 
nom divadle . ( 1946-1953 J, naslectovalo 
intermezzo v Bratislave {1953-1961] a 
opUť n1'lvrat do brnens.kej Štátnej opery. 

Patri! predov~etl<ým brnenskému diva
clf)!nlctvu, najmä brnenskej opere, jeho 
tvorba vsal1 mala význ am ce loštá tny a 
samotnú l\ ap lto lu tvor! jeho pôsobenie 
v bratis lavskej opere. 

Režisérom opery SNP bol osBm rokov, 
pôsob il v ne j v sezónach 1953/54-1960/61.. 
Bol v torn č ase vedúcou osobnosťou v 
opemej réžii n a Slovensku, od rol\!.1 1955 
vyučoval r éžiu aj na VŠM U. Miroslav 
Fische r i Július Gyer mek nas tupova l! pod 
jella ved.enlm. 

V SND pripravil clvadsn ť operných in 
scenácií. V s l<ladiJe jeho r e pe r to áru pl'e 
važujú s lovansl\é diela, najmä česl<é, a lo 
najv9znamne jšie inscenácie nemá i.llu z 
tohto okruhu. Potas celého pôsoben ia v 
Bt•atislave ]lla] v- súbore i vo veden! di 
vaclla patričnú vážnosť , a tul< všeil\y dô" 
le~lté, lH'Ofl.lova né diela, o pe ry, ktoré 
mali byť vrcl1olom sPzóny , t•e ž!roval on. 
Pr išie l clo SND, ketľ tam vrcholili. Sllitlly 
o realis tickú O]lEwn ú intel'pretáciu. Rež i
sér mal vtedy pre(lovše tkým ideový do
zor nad dielom a inscenär.iou. Divacleinít 
fantázia bola vWcly ved ľajšia , dôraz sa 

ldáclol predovšetkým na prenaiíanie rôz· 
nych detailov zo ž ivota na javisko. Preto 
sa v tomto období dalo hovoriť o "inšpi, 
c ientskej réžii". Výsledný obt'<Jz nebol 
ani tak v rul<ách režisét•a, ako sl1ôr vý
tvarn!ka, ktorý tiež v tom Case nenavr
hoval scénu, scénický priestor, ale 1}1a
ľoval veľkolepé dekorácie . Aj wassor
bauer v p rvých réžiách chcel na poľner " 
ne malom brlttis lavsl<om javisku pomo
co u veľkých malovaných plátien vy tvoriť 
ilúziu takého operného svetfi, aký tnm 
pred n!m v dvoch pohostinsl<ých réžiách 
l~ugena Onegina a Borisa Gociunova pre
nies ol z Moskvy asistent réžie Vell<ého 
divadla. V dekoráciách sa ťa~ko da l ro
zoznať rukopis mali~ra ~ hoci raz !ch 
navrhoval hosťujúci Josef šálek, druhý 
raz Ladislav Vychodil - a operná réžia 
bola neinvenčná vo všetkých divadlách. 
Najlepšie sa v tomto období Wasserl~H\18-
rovi vydari la insceniicía Carmen ( 1954). 
Reprízovala sa patnasť rokov, dosiahla 
tal< ojedinelý rel<ord v cloterajiífch dej i" 
uúc h SND. Určite ten úspech zaručovalo 
už samotné d ie lo, a le nesporne aj Was
serbuuewva réžia bola v tomto smere 
nujvydarenejšiu. Vychodilov.e delwrár.ie 
vytvárali aj d rnn1iltic ký priestor a re
ži~ér v iíom rozvíja l dej Ili zetovej op e ry 
bez akýchl<a lve l< násilnost í. 

PoCas Wasserbauerovho pôso be niR v 
!:iND prihlásil sa opernou tvorbou Ján 
Cil<ker u Eugen Suchoii dokončil druhú 
operu. Vše tky ti.eto významné n ovinky 
;•ežlrov<t l Wasseellauer. Ale nni insce n tí 
cie Jura Jánolilka (1954 ), Bega Bajazid.a 
{1957], a ni Svätopluka (191:l0) nebolí naj
vyd a renejším od l<ryt!m všetl<ýc!J lu·äs 
s pom ínaných diel. Bnladlčnos r Jlll.'tl Jtí
nošíka prec!til 1\orrwl Há je]< až v druhej 
brutislavskej inscenáci.í, monumen tú l nos ť 
Svätoplul;a lepšie vyjudrili pražskí in-

:;;cenátor i a Bega Bajazidu najadalcvát" 
nej~ie pr ed stavila Krišl<ova r éžia v Koši
cinch . 

Na Cin oherné javisko SND sa v polo· 
vici pilť~le~iatych rolwv ako prvý v pra
vej podobe í·ež iséra vrá til Joze f Buclský 
v inscenácii štúr ovsk ej poézie; v opa re 
to bol zuse Miloš WasseL'lJaue~· Verdiho 
Donom Carlosom (1956 ]. Pr ed c]Jáclzujúce 
obdobie i Ci nohern é javisko ho nuučilo 
ldásť dôrar- 1.111 my~lienku. Od tejto in
scenácie vša k u;!: Wasserbauer nechce l 
le n a lly sa operné predstaven ie ,.podo
ba lo" ži votu. Zaľi t~ l rešpektovať pr edo
vše tkým zákonitosti javiska , jnviskového 
um en ia . Začal dbať nielen o súlad medzi 
libre to m a javiskom, a le predovšetl<ým 
medzi p artitúrou a scénou. Dosta l do sú" 
ladu cítenie divadelné s tmdolmým, pa· 
mtittl l všal' už na trojrozmernosť javislm, 
Prizýva ! k s polupraci na jmä a r ch i tektov 
~- J. Svobodu, F. Trlistra - a aj Vycho
dil čl Z. Koliíf rnu vytvá ral! už n ie de
kornôné poziiCJI IJ, tt le clramaticl<ý p r ias
toľ . Po Cul'losovi a j v Daliborovi ( 1957 ), 
Líške B ystruulíke ( 1958), Ai do ( 1959 ], v 
Zuzane Vojíi'ovej J. Pauera (1959 ) 1 v 

Sloven.sko 
Sadlwvi { 1960 ) p rišiel s pr emys le nou a 
dôsledne realizov lmou výtvarnou a pohy
bovou lwm pozlciou. Stmu losť a s chema - ,. 
tlCilOH( lH~ l' (-JCkého 1Jl' t:l j{1 VU, nnj rnfi l)Olly~ :· 
lJu 11 gosttt mu pomólwlu p l' fJ iwmívn ~ 
Mnrlo · Mrií~kov6. Pol~ ú~ u l11 au, zvaašn 
ve lmi úspe~ne, o ak~1si "cho'·~ ografiu" 
nielen horecl<áho pre jaVIl, nie nj l'ilžio. 
Po Wnssm•l1~ ueqwi 11 Mrázlwvej I'Obi ft 
čas! podobné na n Elši ch čtnohorných jEl· 
viskách a v te levízii viacerí in~ ccmtHOl'i 
v "pohybovej apolupr4 c1" s 6ol'lsom Slo
vákom. 

v spomhHH!ých nnjlep~ í Ph ln~cmH1· 
ciáoh us!lo"vnl sn Wassal·bnuer o· vmítor· 
nú spojitosť, s loho vú jeclnotu vš a tl~ých 
umeleckých prost r led lwv ~cénlcktíhP vý· 
l'I:IZll, o čo lHl J]H'illeh nvej~la vyjftCll'enlll u 
s tvárnon ia IHiclotm é llo ľ d ejového ole· 
mentu operného die lu. Necl1cel zolll,' tli!IO· 
vuť len náč rt deja ~ u tým sú slwro 
vií etl<y stul'é 1 nové !lbl'etá - ul s chcel 
zoc hy ti ť na juvlslm p roces vnútovné h o 
p rerodu opernéh o hrdinu a ~účusne /lo 
najzrozumttelnojšie, a le Zél'ovet1 a j hu· 
dolme, poe ticky vyrozpr llvuC da j O)J!lľY. 
Po kúšal sa spravdepoclo1mlť pri1unoč1wú 
a vždy má lo pravd!lpoclolmú paycholOgt.u 
operných po~táv. Zhusťoval d!lj, spájal 
obPuzy (ve lmi ú spešne s pojU · v j eden 
obr az s cénll súdu fi ,.pochovanie" Radu
masu v Atcle, Dnltbortl h ra l ibtl a jed
nou p restávk0\1), fil mom pod.kladul s ta , 
tie ké líl'ie {Sad ko), na)rôwejš!mi pm" 
striedkami oživova l a sprťtomii.oval zá· 
ž ltky a spomien ky $p ievajúctcll h rdinqv, 
na bohato členenom javisku a r anžovul 
súčasne viaceré de je (Zuzana VojffPvA ). 
Dal'!lo sa m u odpútať pozqmosť od pri· 
madonsky ješltného operného spevá ka a 
viecto l divt\kov !( sloctovnniu cellmvého 
vyzn~Jn!a oper nllllo d!ela. V t9cl1 najlllp· 
šťch inscenllcH\ch pokručova l Wassm·· 
baue r v dol.l l'e j trnctlcH českých l'fJž isé· 
l'{Jv v o pare SNP, v prác! Vlk tOl' fi Sulcu, 
čl Kat•ln Jorne lw. Kým všftk tamt! v h l'tl· 
t islavsl<ej oper e iba ho sťoval i , Wasser · 
bauer ju a l<O r ežis ér viedol plný ch osem 
sezón . Lad.islav Cavojský 

TOP 10 SINGLES 
ANGLICKO 

(Molody Maket, 8. Vlll . 1970 ) 

e V novej divHdelncj sezóne pt'ide naš tudovaní dirigent Bohumil Grego r 
do opernél10 súboru [JrHžs kého Nó" a režisér Pľemysl Koč!. Na záver se
rocln(illo divadla tenorista ) iľ1 Za- zón y odznie novinka cllltoročného di
hradníček zo SND v Bratis lave, ba" r igen ta ·a šéfa opery ND Ja ros lava 
sista !}are! Hanuš a sopranistl<a Da" Vogla,Hlawa tha . Balet ND pr ispeje do 
niela Sounová zo Štátn eho d ivadla v clra'ma turgie pripravovanou p remié
Ostrave. Z VŠMU v Bwtislave anga- rou Neclbulovho die la Honzovo k rá
žuva li Ga br ielu Beiíačkovú. Pr a videl · rovstvo a tanečnou skladbou Bizeta
n ým i hosťami na scéne ND bud ú b r- Šče clr ina: Corr lclU, k torú cl op lnta prav-

s Dr. G. Pllp pom spievať Rat ilm El 
Hefn y - s oprán (ZAR ) . 

e Mladý s lovens ký orga ni s ta Vla
dimír Ru só, poslucháč VŠMU z trie
ely Dr. F e r d ina n da Klin du, dosiahol 
významný m edzináro dný ú spech. Na 
Med zinárodnej orga novej súťúi v 
Bruggách (Belgicko ) , získal zo 42 

· účastníkov II. cenu, pričom prvú po
·r o_ta nc ud elila. Na te j to s útnži ok
r et.n odbornej poroty hlasovalo aj 
obecenstvo. Vladimír Husó z ískal aj 
Ccmu pub lika. Hneď d os tal a j poz va- · 
n ie na kon cer ty v roku Hl71 clo Bel · 
~Jicka, Holandska, Francúzska a NS Ft 

~,,.", --~; '{"1-7"'-ALL- HI:GI-lT NOW, ... ---.. ~ 
~. (4} IN TJ-IE SIJMME!t"ľll\1E 
;5. (8) TJ--IE WONDER OF YOU 
4. (3) LOLA 
5. ( 5 ) SOMETI-IING 

· 6. (.6) IT'S ALL IN THE GAME 
7. (2) UP AROUN D THE 8END 

8. (7) LADY D'AHBANV!LLE 
9. (-) NEANDE HTHAL MAN 

- ·· -. F ree 
, ML:ngo .Jerry 

Elvis Presiey 
Kínks 

Schirley 8assey 
Four Tops 
Creed enc e 

Clearwa ter He vival 
Cat Stevens 

Hot! egs 
J imm y n uťfin 10. ( - ) I' LL SAY F Oli.EVEH MY LOVE 

USA 

(Bill board . 8. VII I. 1970 ) 

l . ( l) TI-lE Y LONG TO BE CLOSE TO YOU 
Carperter s 

Bread 2. ( 5) MAKE IT WITH YOU 
3. ( 2) MAMA TOLD ME NOT TO COME Th ree 

Dog Night 
4. ( 3 ) BAND OF GOLD Freda Payne 
5. ( 9) SIGNED, SEALED, DELIVERED 

6. ( 4) THE LOVE YOU SAVE 
7. (-) SPIL L THE WINE E r ic 
8. ( 6) BALL OF CONFUSIEN 
9. (.ll) TIGHTER, TIGHTER 

lO. ( 8) OOH CHILD 

Stevie Wonder 
J ask so n F ive 

Bur don and Wuť 
Temptations 

Alive and Kicking 
Five Stait·s te p s 

Auto znťtme,j s kupiny Pacific Gas and Electric bolo 
zasiahnuté v Raleghu štyrmi výs tre lmi - j užanom 
sa nepáčila prltomnosť dvoch černochov v skupine. 
Nová skupina fan tastickéh o gitaristu Erica Claptona 
sa volá Derek and the Dominoes. Tvoria ju Dave 
Mason (gt), pre dtým bol Traffic, Er ic Clapton (gt) 
a ďalši traja členovia s ú (hťalí predtým v sp r :evod 
n e j k ape le Delaney and Bonnie ) Bob by Whi tlock 
(org., gt, voc ), Carl Radle (bass ) a J im Gordon 
(ds), Na japons kom Music Festiva le koncom augusta 
sa zúčastnia aj John Maya ll a Georgie Fame. Dňa 
23. a u gusta otvorila svoje pťvé a m e r ick é turné 
skupina J ui cy Lu cy, bu de trvať šesť týždňov a vy
stllpia v Los Angeles , New Yorku a Bostone. P od 
zemný hudobný časopis ,. 'Rolling Stone " vyzýva k ak
ciám na zosadenie prezide n ta Nixona. Vystúpeni e 
kalifornskej undergroundove j k apely Iron Bu~terfly 
v Kodani bude vysie lať dánska t e le víz ia prtamym 
prenosom! LP maďarskej skup iny Metro prekročilo 
h ranicu pr edaj a 50 000 kusov a kapela získala druhú 
z latú platňu v Maďarsku (zatiaľ sa to podarilo jedi
ne skupine Omega ·Red Star za p latňu T r ombi tás 
lfrédi ). F. Hora 

• nensk f só l~s ti li ana J<l\l!U'I a Vi lé.nl <l epodolme bale ty na l1Uclb u ~eza,l'ta 
Pi'! byl. Z ! ·®st l'avy to "inltle Ju-ros lav Dle!Jo AmolEhl Sch-onberga. N0v&- se
HlulJe lc S t[!lym hosťom b u rle (!ir i- z_óna bude zahájená 5. septembt:!t t. r. 
gent Rudolf Vašatu, šéf liiJereckej ope· 
ry. Ope r a ND uvedi e na J e~eii v réžii e Slovkon cer t p ripravil na jeselí 
G. P. Amsimova a pocl H1ktovlwu Ru- t. r . sóriu komorných koncertov pre 
clo lfa Vttš atu skrútP.nú ver ztu Pro l~o- bratislavských náviltevn íkov, l<toré sú 
f ievovej opery Vojna a mle l'. Na jar venované 200. výročiu narod e nia 
uvedie Ofľenbuchove Hoffmannove Beethovena. Dramaturgický p lán za
rozp rávky v réžii Ladislava štrosa. ra cľuje do progr amu nie len Beetho
]a ros!l).v Kro m bllolc, llanuš Thoin a . ve n ove s kladby, a le aj s l<l udby jeho 
Josef Svo boda bud ú h lavným i tvorca-- súť: asnfkov. Na imncer tocl1 budú účin
mi Wagnerových Majs t-rov Bpevá lw v I<Ovať naši i zah ra ničn! umelc i. S hus
norimberských. Vo Fillichove j Šúrl<e lovým 1·ec itálom sa p redstav! n apr. 

p r ipom!najúcej juiJ i leum s ld aclate - v o l, tóbri G. Scllmalll ( NDR ]. V no
ľa s a po r okoch p red.staví v novo m vemb l'i n a vokálnom koncerte bu de 

e Sekc ie muzlko\ógov Zvilzu c~Hs
l<ých sld adate rov a Zviizu slovcusl\Í'Ch 
skladat eľov prtpravujú spo l očn(l sym
póz iu m so soviets kym i partnermi o 
vývoji našej a ich hudby za posled
ných 25 rokov . Sympózium bude v 
Domove výtvarných umelcov v Mo 
ra vanoch p r i P iešťanoch od 30. no
vembra clo 3. decembra t. l ' . 

XL4 & aaw 

NA HUDOBNf: DIELO KLAVIRNE, KTORf: SA UVEDIE NA PIESŤANSKOM FESTIVAT,E 1971 
Rada Mes ts kého närodného výboru v Pi.ešťanoch v_yp isuje súťaž na hudobné diel o klavfl'll e, ktoré bude 

u vede n é v rnmci P iesťans l<ého festivalu 1971. · 
Víťazné die lo zís i<a CENU MESTA PIES'I'AN, l<to rá pozostáva z d ip lomu a peňaži tej od meny vo výš lw 

Kčs 15 000, - . 
Diela clo súťa že o CENU MESTA P lES'I'AN je treba zas lať n a Sekreta riát PieManské ho festivalu, Piešťany, 

Poiitová l , do 30. apríla 1971. 
Vypisova teľ súťilže s l vyll rnd.zu je podm ien ku kle.v!r neho diela , l< toré bu de uveden é ~ rámc i recltfi lu nn 

Piešťanskom fe stiva le 1971. Diela zaslané do súťaže nesmú byť verejne predvedené , ani zn~namenan é na 
magnetofónových pásoch v rozhlase, televíz ii, gramo fónovom pod nl ku, vo fllme, ani v tlači notového zá zna 
nm. Mests ký __ nár o dný výbor v Pi ešťanoch sl vyh r a dzuj e právo ponechať ru!wpis die la, l<toré z fsl<a CENU 
MESTA PIEŠTAN. 

Statút vypísania sftťaže za hudobné dielo o CENU MESTA PIEŠŤAN zá ujemcom pošle na požiadanie Sekre · 
tariát Piešťanského festiva lu, Pielťany, Poštová i!, l. 

Hudobný kalendár 
4. september . 

1920 narodil sa Joze f F ran k - Ze n1.p l í ns k y, h u
dobný sk lacla te l - 50. výročie nar. 

'i. september 

1735 naroct!l sa Johann Ch r istian B ach, 
rakový hudobný sklad a teľ (umrel l. 
235. výročie nar. 

nemecký ba
I. 1782) 

1965 umr e l Albe r t S cIt we i t ze r, francúzs ky orga· 
nový vlruóz, pokroi<Ový lel<ár, 110sitel Nobelovej ce" 
n y, neohrozený bojovník za mier (nar. 14. L 1875 ] 
- 5. výročie smrti. 

14 september 
1760 na t'Odil sa Mar io Luigi C ll e r ub in l, ta l io nsl'Y 
hudob ný skladate ľ [u111 r e! 15. !I l. 18,12 ) - 210. vý
ročie nar. 

15 . . s eptember 
1945 znovu začalo ť:innosľ Nó r oclné cli vnc\lo v Košl.
ciach - 25. výro1'; ie . 

18 september 
1860 ltat•oc!il sa Alberto F r n n c ll e t ti , t Alian~l<y 
h udobný sldaclate l - 110. výroč ie nar . 

1910 narodila sa Ru žena K \1 s t ro v lí · P ·i c h l e ro 
v á . s6 lis tl1a s pevohry Š tátne ho divadl a v Košiciach 
- 60. výročie n ar. 

<!3. se pte m ber 

HUDOBNY ZIVOT - dvojtýždennfk., Vydáva Minis terstvo kultúry SSR vo 
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z obsahu čísla 17 
Televízia n a rázcestí? e Zabud

nutl umelci e Bratislavská lýr a 

z uhla času ( anke t a ) e Prehliad

ka mladých umelcov v Trenčian

s kych Tepliciach e Rozhovor s 

predsed om ZSS. p rof. Otom Fe

r.cnczym 

1775 narodil sa Frantisek s c ll (j l l n a st , lw nš t nt k
tér h udobn ých niístrojov, jeden z najstar~ ích "í ttšlru
men ten macherov" zaklaclate r tracl!cie um eleclwJ· v~· 
roby hudobných nástrojov v Bratis lave - 195. vý
ro~ie nar. 

1835 umrel Víncenw Be ! l i n l, t a l iansky opo r ný 
sk lad ateľ (nar . 1. I. 1801) - 135. výroč ie smr ti. 

29 . sep te mber 
.1905 narodila sa Mag da Mó r y o v á, koncertná- tune l
kyiia, p rofesor l' a Ko nze r va tória v Bra tisl ave - 65. 
výročie nar. 



Na;menšia Butterfly bola zo Slovensi<a 
horná Bulharka Mllkana Nlkolova a Grékyňa Tatjan• 
Tschahouridou. Ani jedna sa nedostala do finále. Ne
mali v porote zástupcu. 

Aké bolo zloženie poroty? 
A. M.: Mne sa 'zdalo t rocha čudné. Boli tam len tra"' 

p11 rn•1t ~!fWPS!!i~WiM:: 'W!i!tft&H!MPX&W 

Willemsovský 
seminár v Prahe 

Bola to pekná ukážka spolupráce medzi minister
stvom školstva a Spoločnosťou pre hudobnú výchovu. 
Niekoľko desiatok vybraných učiteľov ĽŠU z Čiech a 
Moravy sa zišlo koncom júna, aby sa zaoQer!lli základ
nými otázkami hudobno-výchovnej práce· z 'nÓvých hl'a
dísk. Bol to t iež kus odvahy : koniec školského roku, 
vše tci unavení a s túžbou po prázdninách, a tu deväť 
dni vyplnených od rána do večera prednáškami a se
minárnymi cvičeniami. Na konci seminára boli účastníc i 
síce dokonale vyčerpaní, ale - ako sa ukázalo v zá
verečnej, veľmi optimis ti ckej diskusii - oceňovali ce
lý program a rozchádza li sa s vôl'ou rea li zovať vo 
svojich krajoch celý rad nových metodických postupov. 

Meno profesora Edgara Willemsa (osemdesiatročného 
pána, ktorý vzbudil veľkú pozornosť svojou prítomnos
ťou na nedávnom zjazde Medzinárodnej spoločnosti pre 
hudobnú výchovu v Moskve ) sa dnes zaraďuje ako 
tretie k dvom už známej ším: Kodálymu a Orffoví. Ak 
~odály vytvoril impozontný systém hudobne j v~chovy 
od matersk~ch šl{ôl až po lH1dobné akadémie, <'.ame, 
raný predovšetk~m na perfe]{tný spev z listu, ak Orff 
sf ce nevy tvori l metcrticl\ý systém, ale ll a l ra cl origi , 
ná lnycl1 podnetov pre výchovu improvizäcie a pre iu · 
š trumentäl nu hru na š lwbkýcl'l hodillách , !\cle sa pred· 
tým l e~1 spieva lo - ta l\ E. Willems zalnž il svoj sys tém 
{uplatňovaný zatial' najmä vn šva j č iarsku a v Portu, 
galsku) na prepracnvanej výchove sluchove j. Učite lia 
vyškolení v tejto meWde (v Európe ich je dnes asi 
200) pr.acnj íi s det'mi od šty roch rokov. De ti sa učia 
pó:má'Vať a triediť .r flzne zvu l<y a tóny (napr. zvuky 
zvun!!ekov), reprodu kova ť it: It a i m,pt·nv izovať z nic h 
motívky, vyklepávať na stole ry tmy a improvizovať osf:i
nátne rytmické f igúry, spievať a improvizovať meló
die, reagova ť pohybom oa hnd bn . Charakteristinké je 
úsilie, aby s a deti na ui!ili rozoznáva ť najmenšie tónové 
vzdialenosti. Prof. J. Chap uis, riaditll l' úst redného wil, 
Jemsovského učilišťa Delémontu l švaj čiarsko]. u či l 
napr . . skupinu českých detí, ktorá bula na tento účel 
P:!JZVaná, orientovať sa medzi 16 zvončekami, · z ktorých 
na,jhlbší' a najvyšší tvo rili spolu te nto in terval. 

P:rof. 'Chapuis si zlskal poslucháčov nie len príjemným 
vystupovaním, ale ! podnetnými a úspešnými ultážlwml 
a zjavn~m hlbol{ým vzdelaním, a le tiež podmanivou 
muziJ{álnosťou. účastnfci obdivova li nie l<toré jeho učeb
l1é pomôcky, ako zmienené zvončeky; ul{ázalo oa pri
tom, že ani vo švajčiarslw si podobné dolwnale vy la
dené hračl{y nemožno nikde ObJednať. Prof . Chi!PlJis 
rozpráva l, . že l{ zvončekom prišli tal{, že si objednal! 
2000 rovnak~ch zvončekov, z ktor~ch potom sld adal.i 
t ie pä tnástlnovotónové racl y ešte s pomocou sta rostli 
vého · vybrtlsovania. 

Zvlášť živú pozornosť a dl~kusiu vyvo lalo opfsanle 
Willemsovho 1ntonačného s ystému, vychádzaj úceho 
z doiHÍnale pre cvičenej durovej stupnice (teda nie 
z pentatoniky) a použfvajúceho solmizačných slab!k 
preyzat:\)ch priamo z francúzskeho . označovania nôt 
(do, re atď. ] . 

Pr.vé tr! dni semlniíra boli · venované v~hradne t ejto 
metóde, dalšie dni príprave na nové učebnice prípr av
nej hudobnej v~cllovy a h udobnej náuky pre l. ročnfk, 
ktoré . budú' od tnh to školsl{ého roka povinne zavedené 
ná ĽŠU, v ČSR · (s lovenská ·verziu te jto učebnice huttob· 
nej nául<y je v r ulwplse hotová . schválená a čaká na 
vytlačenie ). A potom prebiehalo J,Jra ktlcl\é šlm leni e 
pre novú zložku ldayfrnello vyučovania - improvizá
ciu a hru doprovodu k piesňam. Z celého semin iíra 
vyžarov'al základný impulz: prispôsobiť metódy prácP. 
detskej mentalite, aby sa dieťa cítilo od začiatku v ob
lasU hudby "doma" a mohlo sa tu prejavovať čo naj· 
akťfvnejš!é . - Jd-

Sólistka ope·L'Y SND zaslúžilá ume lkyňa Anna 
Martvoňová sa nedávno vrátila z Japonska. V Osake sa 
zúča·stnila známej )ľledzinárodnej súťaže o naj lepšiu 
Butterfly sveta. Sprevádzala ju klavir istka Klára Havlí
ková. Stretli sme sa za pekného letného večera , aby 
som .. vyspovedala" umelkyne z 'ich doj mov a spýtala 
sa na celkovú atmosféru tejto exkluzívne j súťaže. 

čo vás v Japonsku najviac upútalo a prekvapilo? 
A. M.: Úžasná čistota, zdvorilosť, pracovitosť a usi

lovnosť ... To, čo ma prekvapilo, sa zdá neuver iteľné: 
medzi dvanástimi Japonkami, k toré sa súťaže zúčast 
nili, som bola najmenšia. 

K. H.: Upútal a očaril ma japonský kla vír značky 
Yamaha. Je to vynikajúci nástroj. Nehnevala by som 
sa - a som presvedčená, že an i jeden československý 
klavirista - keby s a táto značka objavila čím skôr 
i• u nás. Hrala som na ňom nie len pri súťaži, ale i v so
vietskom pavilóne. Bol to jediný pavilón, kde bol kon
certný. klavír. Obe sme tam účinkovali na medzinárod 
nom koncerte Bola som prekvapená, že japonské obe
censtvo s takým pochopením prijalo Suchoňove Met a 
morfózy. Opäť som sa presvedčila, že t oto dielo možno 
hrať na celom svete. 

Kol'ko speváčok sa zúčastnilo súťaže? 

A. M.: V prvom \<ole sa zú častnilo 32, v druhom 18, 
do tretieho sa dostalo 12 a do finále 8. 

K. H.: Je zaujímavé, že len sovie tske účastníčky 
a naša kandidátka ma li svojho klav iristu. P re ostatných 
boli k dispozícii j aponskí ko re petí tori, k torí však ne 
boli na zvláštnei úrovni. Klavir ist i sa im tam nie veľmi 
daria. Videla s'om konzervatórium v Tokiu. Je to 
ohromný komplex budov, znamenite vybavených, ale 
riadi teľ , s ktorým som hovo rila priznal, že zápasia 
s nedostatkom pedagógov 

Aká bola úroveň súťažiacich speváčok? 

A. M.: Mne je to ťažko posúdiť - všet ky som ani 
nepoču la , lebo som sa pripravovala na svoje vystúpe
nie. Veľmi sa mi páč i l a Gruzínka Medea Amiranašvi
liová. Podľa môjho názoru patri la prvá cena jej. Skon
či la na treťom mieste. 

K. H.: Tiež som toho názoru . Okrem nej bo la vý-

' ja hudobní odborníci: dve speváčky, jedna z Rakúska; 
d ruh á z · Anglicka a náš k lavirista Alfréd Hole ček. 
Ostat ní siedmi bo li manažéri a intendanti. Nechcem 
tvrdiť , že tomu ne rozumej ú, ale pri hodnotení vždy 
preváži nad . umeleckým dojmom to, čo sa dá .,dobre 
predať". Laureátka prvej ceny ·- Talianka bóla 
krásna mladá žena, ale· v priebehu súťaže nikoho ahi 
nenapadlo, že by získala niektoré ·z prvých miest. 

K .. H.: V každe j medzina rodnej súťaži sa vyskytn ú 
isté vopred určené korekcie výs ledkov. Tent o raz sa 

· mi to však zdalo byť prílis [)re·kvapujúce. Už na me
. dzinárodných koncertoch, ktoré boli akýmsi predkolom, 

kde speváčky spievali v krojoch svoje j vlasti ľud ové 
piesne a národ nú hudpu, v ktorých porota .,oťukávala" 
súťaž iace, sa ukázali niek toré vážne ašp irantky na ce
ny. Bola medzi n imi aj naša speváčka. Po prvom kole 
nám náš porotca hovoril, že podľa mienky poroty j e 
Martvoňová j asná f inalistka. P o druhom ko le jej z ne 
pochopiteľných príči n radil, aby odstúpi la. Ale ona 
išla (lo t retieho kola jednak preto, že sa znamenite cí 
tila a t iež ju inšp irovali sympatiE! obecens tva. Koneč
ne , odstupovať pn~d finále by bolo nezmyselné. V tre 
ťom kole spievala znamenite, obecenstvo bolo nadše 
né, všetci boli presvedčení, že získa n iektorú z cien. 
Sama som počula , ako typovali Amiranašviliovú na pr
vé a Anku na · druhé miesto. Viete si predstav iť, äké 
bolo rozčarovanie, keď sa jej meno neo bjavilo medzi 
finalistkami! 

A. M.: Priznám sa, že som bola· v prvom momente 
šokovaná. Ale potom som sa s t~m vyrovnala. Viem, ža 
som spievala dobre, obecenstvo to ocenilo. · Spoznala 
som zaujímavých ľudí a pre.wedčila som sa, že tiež 
niečo dokážeme a nemusíme byť tak! skromní, Veď byť 
medzi dvanástimi naj lepšími Butterľly, je dobrý pocit . 

Je to, samozrejme, veľký úspech a zo srdca blaho
želáme! Čo myslíte, ako by ·s a dalo so s lovenským in
terpretačným umením ešte viac preniknú ť do sveta? 

K. H.: V poslednom čase sa v te jt o ob!a.sti niečo 
predsa len zlepšilo. V Japonsku nám napríklad chýbal 
manažér. Nemá nás kto ponúkať a presadzovať, hoci 
Japonci by mali o nás záu j em. Ale cesta je. taká dra 
há, že je to komerčne nez<,~ujímavé. Bolo by treba za 
bezpečiť po ceste ďalšie vystúpenia. A to by da lo veľa 
práce a námahy ... 

Zhovárala sa: Anna Kovárovä - 1i'HI MQW'!III'R$}f4Mt ..... *'P•iiD!CII n' eza w 

Sedím nad písacím stro j om a vových Plame1!ov Paríža, Dievča z 
premýšľam, odkiaľ vlastne začať. Bartókovho Podivuhodného manda
Pri svojej poslednej brnenskej náv- 1:ína, Seherezáda, Beatrica z Burg 
števe som sa chcel opýtať KATKY hauserovho Sluhu dvoch pánov, Ni 
GRACEROVEJ na kopu vecí, ktoré netta z Kŕížlcovej Balady o námor
by som potreboval vedieť k napí- níkovi, Bianka z Hanu,~ovho Othel 
saniu tohto článku - lenže podľa la, Balerína zo Stravinslcého Pet 
zákona schválnosti bola K atka v rušku a tak ďalej a tak ďalej . .. 
stave chorých a z nášho rozhovoru Iste ste si všimli, že tu prevláda
nebolo nič. Prijmi teda, láskavý či- jú úlohy dramatické nad lyrický 
tateľ, toto oznámenie ako pisate- mi, ,.tvrdšie" nad " m äk kými". Je 
lovo captatio benevolentiae, pros - to tak v poriadku - každý taneč 
bu o zhovievavé posúdenie tohoto nik má svoj ,,typ" a K atka je naj
článočku, ktor ý bude mať ďaleko l epšip práve v dramatických, lech 
k presnosti, úplnosti a i stote. nicky i herecky náročných par -

Neistý som napr íklad už pri me- toch, tu sa cíti ,.vo svojej koži". 
ne: Katka je, samozrejme, skráte - Iste vie zatancovať rovnako 
ne Katerina - lenže ja som nevi - dobre Odettu i Odyliu - ale prá 
del kfestný list, vlastne - veď ide ve ,.zlá" Odylia jej sedí lepšie, 
o rodáčku z Bratislavy - krstný · má pre ňu lepšie psychofyzické 
list. Teda možno Katarína a žiad - predpolclady. 
na Katerina. Tu t o máte: píšem 

Katku dlho považovali za vyni -· 
kajtícu ,.klasichí" balerínu, pre 
ktorú mala všetky predpoklady: 
pekný zjav, krásnu líniu, ideálnu 
telesnú st avbu i vysokú, prof esia -: 
nálntt techniku. Ale potom pri8li 
choreografovia Ogoun a Smole a 
zrazu sa ukázalo, že je azda e.~te 
lepšia interpretka moderných cho 
reografických opusov. Kto ju vi -: 
del napríklad v Smokovom naštu -' 
dovaní Rhapsody in blue, v Ogpu 
novej Leningradskej symfónii ako 
stelesnenie fašistickej agresie, ako 
Fantómu v Ogounovej tanečnej 
verzii Straussovho Dona Juana 
alebo ako Svedomie v jeho insce 
nácii Bukového Hirošimy, určite na 
jej výkony v týchto dielach dlho 
nezabudne. 

Vladimír V a š u t 

o niekom a ani neviem ako sa 
vlastne úradne menuje. Dúfam 
však, že mi tiíto trúfalost' odpus 
t í te. U K atky Gracerovej som si 
tým skoro istý. Katarína C11acerová 

Katku Gracerovú poznám už dlh- . 
.~ie , .urči te už takýc/1 trinásť r o
kov . Niektorí za ten čas zostarli, 
zošediveli. stratili elán, i skru, ener
(liu. Katica je však stá le taká, ako 
som ju prvýkrát videl o Britteno 
DOm Princovi zo zeme pagod: .~tíh
la , dynamiclcá, pevná a pružllá ako 
príslovečnú prútik . Ideálne stavaná 
tanečmca s veľkou láslcou k svoj 
mu kum.l:;lu a nemenet veľkou pra
covitosťou , hzížetmatusťuu a vntí
tornon ~·ázňou Bez talentrt , lásky 
a usilovnost i t o v.~ak v balet e nikto 
ďaleko nedotiahne, aspoň nie na
dlho. Pre tože ide o umenie robe
né ah:o sa patrí, ktoré sa n žiad 
nom prípade nedá rol!iľ paloviča
to. 

S baletom začínala v !Jratislav
skorn štúdiu Elly FuTcsovej- Lehot
skej a jej prvé angažmán holo v 
Slovenskom národnom divadle . Tu 
bola iba krátky čas a už 11 šty 
ridsiatomôsmom roku podpísala 
zmluvu lvovi Váiiovi Psotovi do 
B•·na, vtedaj.~ej československej (Ja 
letnej Mekky. Pod dobrým pedago
gickým vedením a v silnej konku
rencii sa evidentný talent Katky 
Gracerovej r ý chlo rozvíjal, až v 
päťdesiatomtreťom dozrel i oficiál
ne k sólistickej zmluve. 

Skoda, že v divadle sa neplatia 
vernostné príplatky: čo by asi dos 
t ala Katka Gracerová za tých 
dvadsaťdva rokov na brnenskom 
javisku, za najmenej taký istý po 
čet veľkých úloh, za tie hektolit
re pot u zo scény i z baletnej sá
ly, za všetku námahu a bolesť z 
najrôznej~íQh úrazov a zranení sú
visiacich ,,s výkonom potJolania"? 

Preberám v sl1pise Katkin;íc'l 
úloh, je ich veľa a tJ širokom sor 
timente: Sestra z ProkofieoatJe.j 
Popolušky. Zarema z Asafjevovej 
Bachčisarajskej fontánu. Bella Epi
ne z '8rittenovho Princa zo zeme 
pag6d. titulná postaua Nor;ákovei 
Nikotiny, Saria z Kara-Karajeoo 
vej Cest y hromu, Tereza z Asafje - K. Gracerovd IJ Labufom tazere. Snfmka : R. Sedláček 


