
, Zverejnenie ankety ne
považujeme za oneskorené 
reagovanie na jednu z naj
významnejších akcií v ži
vote č'eskoslovenskej popu- · 
lár.nej hudby. Väčší časový 

odstup hodnotenia od po
dujatia .sme volili zámerne : 
myslíme si totiž, že odpú
taním sa od 'dojmov bez
pros~redných, vytvorením si 
vlastného · uhla pohfadu 
možno ·i názory formulovať 
cellstve.išie. 

Obrá tili sine sa na ľudí, 

ktorí v žánri autorsky; pub
lic istlck.v či iná~ pracuj ú. 
Ich odpovediam. našťastie, 

chi ba .iednostrunnosť 

odzne.lú pochvaly, a le aj 
kt'ltlcké · pripomienky, vy- , 
s love nie osnbných predstáv, 
ako ďol~.i . . Pozitíva· i nega
tíva ma.lú však spolbčného 

mentwate l'a: ani .ieden hlas 
nie ie neuáciou tejto akcie, 
skôr nh orovým príspevkom 
ku ie.i zdokonaleniu a ku 
proqramovému i koncepč

nému vycizelovaniu. 

' l 
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IVAN ú'R.AONfČEI< t extár, ve
dúci .záb~u·ného vysielania slove n
skej televízie 

1. · Napriek · tomu, že som spoluauto
rom t;íťaz1.1ej skladby, snažím sa radosť. 
z tohoto úspechu dať st ranou a vy 
jadriť sa iba k otázke ako "takej. Som 
rád. že už mekoľko dní po .~končení BL 
$a vyvrátili skeptické hlasy niektor ých 
recenzentov a z 24 súťažných piesní 
sa stalo doslova šlágrami pät až osem, 
čo je viac ako slušný úspech. Opäť sa 
pol urd!la máma pravda, že o pesnič
káclľ .w nemajr' vynáša'( súdy po pr
vom , ale/Jo druhom počul!. Je to para
doJ.·né,' ale je to tak . že po skončení 
budäceho . roč •1íka budú zase mnohí ho
vori!. že tá predchádzajúca BL. ktorú 
teraz· eUe nev'4ali celkom na milos!, 
bola · lepšta Tq.k je to totiž po každej 
pe.mtčko11ej súťaži Človeku zostanú v 
ušiach melódie z minulých rokov. sta
nú sa mu dôverne známymi a preto 
not!ého hosťa odhaľuje veľmi opatrne. 
a tak krit~ériá na porovnávanie sú prá· 
ve záRllihott pttblicity vel'mt iluzórne. 

2. Som rád, ie i u nás sme pre.~li ·na 
korwepciu. ab11 na súťažnom festi vale 
spievali tí najlepší, ale zatial' eHe nie 
t ie najvtll!.§ie hoiezd1J, tak sa to - z 
rôznych príčin ...:.. robí všade na svete. 
Myslím .~#. ie gró týchto mladých spe
vál~ov nesklamala. Sklamal ma však 
koncert gramospoloéností, predovšet 
kým nepochopitetná dramaturgia slo 
venskej účasti. Dramaturgiu zahranič· 

ných koncertov hodnotím známkou . -
úspešné. 

1 Najprv by sme museli odpovedat 
na otázku: Co je to svetový trend? 
V zábave, do ktorej patrí aj pesnička, 

e:ristuje t otiž vetml výr azný ovplyvňo
vacl prvok - národná mental ita . Maj
•trovst vo .spočíva v .tom, ako sa tieto 
dva.prvky - ,nár,odný a svetový - spo· · 

v Splrte a v rámci neho sa 
rodia . Rozhovor s ňo u pr inášame 

1. Al<ý dojem vo vás zanechala Bra tislavská lýra 1!170? 
2. Váš ná:lor na obsadenie a úroveň domácej a zah raničnej časti fest ivalu? 
3. Kde sa uberá naša tvorba, je to ešt e v súlade so svetovým trendom'/ 
4.. Boli zahraniční účastníci prehliadkou súčasných smerov v pop-music? 
5. V čom vidíte prínos tohoročného festivalu a ako by mali po<lľa vás vy•. 

zerať ďalšie ročníky ? 

ja . Ak sú základy postavené na t om 
nár odnom. tak je všetko v poriadku. 
Myslím si, že slovenská tvorba po strán
ke hudobrtej, ale i te:rtovej zazname
nala výrazný kvalitatívny skok . 

1.. Myslím si, že úlohou dramaturgie 
zahraničnej tíčasti na tohoročnom 
5. medzi11árodnom piesňovom festivale 
Bratislavská lýra nie je mať na zre
teli iba t úto skutočnosť. l nak . som na 
otázku už odpovedal vyššie . 

5. Pr ínos f estivalu vidím predovšet- · 
kým v tom, že sa kultúrnymi formami, 
veíkou publicitou robí t v t ejto hákli
vej oblasti správna kultúrna politika. 

Ak dovolíte e!l te. J??.alú poznámku -
hoci neviem ako, ale myslím si, že sa 
musí premyslieť otázka por6t . Podľa 
m1ia najprijateľnej.~ím východiskom by 
bolo, keby sa urobila (ako napr. v Ju

hoslávii, alebo NDR ata . . . ) rovnocen· 
ná cena odborných porôt a cena divá
kov. 

LADISLAV GERHARDT - hudob
ný sl<ladate!', 'r edaktor Slovenské
h o r ozhlasu, aranžér, klavir is ta ' 

1. Mám zmiešané pocity. Som v dile· 
me, či tohoročná BL znamenala pre slo
venskú p6vodnú tvorbu koalitatívny 
~kok vpred, alebo čl slovenská tanečná 
pesnička .e§t e .~ tále .stagnuje, Rozhodne 
mám ' r(ldOSf % ÚSpe,ChtL ,d ovenských 

·Skladieb. 

2. Domáca časť festivalu sa mi od 
zalozenia BL r~czdá veľmi p1ewedčiv<i . 
Myslím si, že každý festival ( mám · do
jem, že ostatné f estivaly majú) má mat 

. svrju tvár a koncepciu, ktorá by sved
čtla o tom , prečo fest'iva_l má t ú -ktortí 
svoju pôsobno.~ť . BL v domácej tíčasti 
tú pôsobnosť nemá, alebo možno pove
dať - len v malej miere. Tohto roku. 
však považujem zahraničnú účasť, až na 
malé výmmky, za vynikajúcu . 

J . Môžem poveda! otvorene, že ne
viem . kde sa uberá naša súčasná t vor
ba, aj keď som presvedčený o tom, že 
talentovaní a vzdelaní autori budtí stá
le sledovat výdobytky, ktoré prináša 
svetov.Q trend popttlárnej hudby. 

4 Sólisti a súbory prezentovali rozma
nitý druh žánrov súčasnej pop-music 
Koncerty boli zaujímavé aj napr iek t o
mu. že nie každý súbor sa dal určif 
za reprezentanta niektorého špičkového 
smeru populárnej hudby. Zahraniční 
účastníci nebolí síce prehliadkou súčas 

ných smerO!/ pop-music, al e mne to 
osobne nevadilo. 

5. Prínos tohoročnej BL vidím v tom. 
že sa alcosi nechtiac stal tento festival 
fes tw alom .~kladateľov. presne podľa 
štat útu, a že objavil mnoho nových tvá· 
r í, ktor.é podali sľubné výkr.ny vzhľa
dom na per~pektívy ďalšej práce. Bu· 
tiríct festival by som S L predstwmval s 

{ Pokračovanie na · 6 .. str.} 
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Televízia 
na rázcestí 

Búrlivý rozvoj, ktorý v posledných 
desaťročiach zaznamenala elekt ronika, 
má čoraz väčši celospoločenský dosah. 
Na rozdiel od väčšiny vedných disci• 
plín, ktorých úspechy pociťujeme z väč
šej časti len nepriamo - ·cez p1·oduk• 
tivitu alebo produkciu -, t11ektoré vý
sledky elektroniky sú schopné vynútiť 
si zmeny celospoločenského charakte
ru. 
Keďže sl každý po istom čase navyk .. 

ne na vplyv niektorého výdobytku elek• 
t roniky na svoj životný štýl, zdá sa nám 
byť vývoj evolučný. Ale už pri krátkom 
zaspomínanl si na vstup rádia, zdoko· 
naľujúceho sa .,fonografu" v jeho mono 
a stereoverziách, mono a stereomagne
tofónu, televízie a tranzistorových r ádit 
vidíme, že sa jednotlivé intervaly ná· 
padne skracujú a r ýchlym sledom svoj• 
ho príchodu takmer revoluc!onizujtí 
mnohé závažné s t r ánky nášho života. 

Predovšetkým menia náš bez,prostred .. 
ný alebo pretlmočený kontakt s lnfor• 
máciami a kultúrou. Je ťažko posúdiť, 
čo j e tu urýchľujúcim ' momentom: či 
prirodzený hlad po informáciách, ktorý 
s i vynútil explóziu informácií, alebo či 
explózia informácií bola taká silná, že 
evokovala v každom t úžbu byť bezpro
stredným svedkom všetkého, čo sa deje 
a tvol'Í. Zdá sa, že sa tu striedavo 
uplatňujú oba prvky a !Vytvárajú špi• 
rálu, k torá sa priveľmi podobá obrazu 
psa, naháňajúceho svoj vlastný chvost . . 

Jedným z prost riedkov, ktoré budú 
schopné od základu zmeniť životný štýl 
moderného človeka, nebudú však tento,:; 
raz prostriédky bezprostr edného tlmo• 
čenla udalostr, ktoré skracujú cestu In
formácie k poslucháčovi alebo divákov[ 
na minl.mum, . !\le prost riedok, umožňu• 
júcl záznam zvukovo- obrazového mate
riálu, . jeho nespočetné . opakovanie, a to 
v zariaden!, ktoré bude technicky a 
f inančne dostupné každému pr iemerné
mu občanovi tak, ako ' gramofón, dobré 
rádio 'alebo prenosný ' magnetofón. Je to 
videokazeta -

prvorodené dieťa televízie. . J 

Pojem videokazety nie je pre nikoho 
zaklínadlom. Okrem správ, ktoré sa ob· 

· javili o je j vývoj i, jej názov pripomfna 
dnes uz rozšírenú kazetu s magnetofó• 
novou päskou, na ktorú sa v špeciál .. 
nych magnetofónoch nahráva zvuk. -
Zaklinadlom sú skôr možnosti, · ktoré 
videokazeta so sebou prináša; umož
ňuje totiž každému majiteľovi sériovo 
vyrábaného te levízora premen iť ho na 
domáce kino, ktorého program si urč! 
len a len on sám. 

Celé zariadenie sa bude skladať zo 
samostatnej zhrávace,i j ednotky 
k o n v e r to ra, do ktorého sa vsunie 
kazeta s nahratým zvukovo-obrazovým 
záznamom: V niektorých pr!pacloch bu
de konver tor schopný nie len zhrávať, 
ale aj nahrávať - podobne ako u mag
ne tofónu, a to nielen progt·am normál
neho televízneho vys ie lania, a lp, aj ob
raz, ktorý si majitel' nasníma vlastnou 
domácou televíznou kamerou . . . Obsah 
záznamu na videokazete môže byť naj
rozmanltp,jšl - od inscenácie Wagnero
vej opery po kurz varenia, alebo . od 
kres lených grotesiek Walta Dlsneya, čl 

poetických bäbkových filmov J li'!ho 
Trnku po reprezentačnú show najnov
šej speváckeJ veľl<ohviezdy. . 

Záznam sa objaví na obrazovke tele
vízora po pt·ostej manipulácfl, ktorá po
zostáva z pr ipojenia · zhrávača na sieť a 
clo antén nych zdierok televízora : bude 
záleža ť len na divákovi. či chce záznam 
zhliadnuť celý, alebo ·: len jeho čas ť, č i 
ho nechá ' prebehnúť ' qd začiatku až do 
konca, alebo si niekoľko ra zy zopakuje 
miesto, ktoré sa mu najviac páči. Pri
stroj si môže spustit ráno, večer a lebo 
v najhlbšej noci - a vždy s progra-

, mom, ktorého o;kladba a výber zohľadnf 

len ,jeho vkus - čo nie ,je schopné za
(,Polq'ačovan!e na 8. ~tr. t 



lúbor Tatranka pri ZOS Vrbov okr. Poprad. 
Snímka: I. Tonkovlčová 

tJ. celoslovenský festival detských folklórnych sllborov 

o festivale po festivale 
Už druhý rok začiatkom júna sa stáva metropola Sariša -

Prešov miestom stretnutia chlapcov a dievčat z detských fol
klórnych súborov z celého Slovenska. Koná sa t u Celoslovenský 
festival detských folklórnych súborov. Usporiadateľom je Osve
tový ústav v .Bratislave v spolupráci s Radou pionierskej orga
nir;áaie a O~resným närodným výborom. Programovú a ll'letodlckú 
náplň festivalu mala na starosti odborná pracovn!čka Osvetového 
.\1stavu v. Bratislave Elena Medvecká. Poprosili sme ju o rozho
vor. 
· ·..;...; Ako sa zrodila myšlienka uskutočniť už dva roky za sebou 
·festival? 
' V roku 1967 bola v Bratislave Celoslovenská prehliadka det~ 
'Ských folklórnych súborov spojená so seminárom, na ktorom sa 
"Zúčastnili a j pedagógovia a folkloristi zo zahraničia. Hudobno
tanečné umenie našich deti sa zahráničným účastn!kom veľmi 
·zapáčllo. Takto sa zrodila myslienka festivalov. Prvý sme usku
točnili v minulom roku, na ktorom sa zúčastn!lo 19 súborov 
a 250 deti. V tejto tradlcii sme v tomto roku pokračovali. 

- S akými nápadmi a umeleckým spracovaním detského tol• 
klóru ste sa doteraz na festivaloch s tretli? 

Nápady sú rozmanité a aj súbory sú rôzne. Podľa toho je aj 
·umelecké spracovanie folklórnej látky. Niektoré súbory sú z fol· 
klórneho prostredia, kde tradícia žije, kde vedúci súborov vy~ 
·hľadávajú a propagujú miestnu kultúru. Ďalej sú to súbory 
z miest, alebo obc!, kde musia vedúci súborov vynaložiť veľa 
·úsilia, aby nazbierali zauj!mavý folklór ny materiá l. Sú to kolektl
vy, ktoré sa zväčša zaoberajú systematickou tanečno-hudobnou 
výchovou a folklórny materiál je prostriedkom, ktot•ý splňa ich 
pedagogické ciele. Využívajú aj najnovšie hudobno-tanečné me· 
tódy, ako je Orffov Schulwerk a podobne. Pritom tiež jedno
duché elementárne hudobné nástroje a rekvizity nášho pôvodu. 

- Vráťme sa teraz k íestivalu, ktorý bol tohto roku. Je chvA
lyhodné, že okrem nových súborov sa už druhý rok zQčastňujú 
festivalov súbory ako sú - súbor pri ZDS Sabinov, Myslava, 
Údol, Záhradné, Plaveč Heľpa pri ĽšU vo Zvolene, Vienok pri 
ÚDDMKG v Bratislave a iné. Každý z nich prináša nový folklór· 
ny !llateriál z okolia svojho kraja. Co je iste veľký prínos do 
detského folklórneho umenia. 1 

To j e pr avda. Tento rok sme boli prek vapení veľkým záu jmom 
vedúcich súborov a det!. Mali sme naplánovaných Iba 15 s~bo
rov. No pre veľký záujem sme pozvali 24 súborov a vyš.e 700 
deti. Treba ešte dodať, že sme po niekoľkých rokoch výber all· 
borov uskutočnili na oblastných prehltadkach. Každá oblast ne
splnila rovnako tento nový cieľ. Naj lepšie dodt·ža la propozície 
východoslovenská oblasť. Každý súbor, ktorý sa zúčastnil na festi
vale priniesol nový materiál. Čl už folklórny, alebo objavný 
pr!nos v metodike. 

- Tento rok bola súčasťou seminára tiež prehliadka súbo· 
rov. 

Ano. Na seminár sme sí pozvali vedúcich súborov, metodikov 
pre hu.dbu, tanec, spev, uč.lteľov hudby, ako aj ďalšieh pracov
nikov, ktor! pracujú s deťmi. Rozdelili sme súbory do blokov 
pre školiteľské ciele. V prvom bloku boli súbory, ktoré priniesli 
materiál deťom najvlastnej ší. Detské hry, riekanky, tance s pes~ 

.nlčkami. V tomto bloku sme súbory radili nasledovne: najprv 
' t ie, .ktoré priniesli už spomínaný materiál, ale spracovaný v jed
_ noduchš~j forme. Po tom súbory, ktoré sa zaoberajú systematicky 
s tanečno-hudobnou výchovou a využiva,iú elementárne hudobné 

.. nástro,ie. Takýmto súborom boli napr. súbor pri ZDŠ Stropkov 
a Vienok pri UDDMKG z Bratislavy. Nakoniec boli súbot·y. ktoré 

,priniesli materiál Inšpirovaný hrami a tancami dospelých a pre
káravým vzťahom medzi dievčatami a chlapcami a tiež s nároč
nejšou javiskovou úpravou v rámci zvyku. Boli to súbory Mia~ 
dosť pri ZDŠ Pohorelá, Heľpan pri ZDŠ Heľpa, Tatranka pri 
ZDŠ Vrbov a Likavka pt·! ZDŠ Likavka. V druhom .bloku boli tan
ce dospelých v podan! det!. Najpt•v čisto dievčenské a chlapčen
ské. Oalej tance pát·ové z folklórueho prostredia a nakoniec tan
ce párové z prostredia, kde vedúci využ!va tento materiál v sys
tematickej pedagogike. Napr. súbor ĽŠU Zvolen priniesol nápad 
s novými hudobnými ľudovými nástrojmi zvončekmi~plecháčml, 
ktoré boli ladené v oktáve a deti rôznym spôsobom ht·ali a tak-

. to prejav!Ii svoju muzikalitu. MariAn Martlnák 

Súbor Zornička pri ĽSU Zvolen. Snímka: I. Tonkovičová 

Od -ovedá profesor dr. Turaj uahmok1 
p a predstlda,szsu -V. }akubik 

t•o tieto dni u Spevácky zbor slovenských učiteľov pript·avoval 
na z4jazd do Holandska 11 Belgicka. Popros ili sme prof. dr. J U
RA.TA HALUZICK~HO o krátke informácie o cieli koncer tného zá
jazdu, ako aj o ďalšieh zaujímavostiach. 

ty a prof. Chovan z VšVU nové 
plagáty. V januári začneme v 
TL·enčíne a v Novom Meste nad 
Váhom. t eda v miestach viažu ~ 
cich sa ku vzniku telesa, kon
cer tné turné, ktol'é bude pokra
čovať po všetkých výz namnej
šlch s.lovenských mestách. Cen
trá lne oslavy vyvrcholia v sep
tembri. Chceme pozvať do Bra ~ 
tislavy spr ialele né zbory. a tr 
varšavský mužský zbor Harfa 
juhos lovanský mužský zbor Kolr 
zo Sibenika a spevácky zbo 
Dzedonis z Higy. V novc;mbt i 
chceme oživi ť tradičné vystl.l·· 
penia s Peveckým sdruženim 
moravských a Pi!ve ckým sdru· 
žen ím českých uč i lelu. Plánuje 
me koncertovať v tomto zloženi 
v Prahe, Plzni, Brne, Ostt··ave, 
J<ošiciach a v Bt·atis lave. Via
ze nás v tom to smere už dvad ~ 
saťročná trad!cla . . . Pr ! prlle
žitosti jubilea SZSU sa ocenia aj 
11ajstarši č lenovia zboru - má~ 
me t u napr ik lad kolegov, ktor! 
sú č lenmi SZSU už od jeho za
loženia. Na záver chcem zdôraz
niť, že pri pl'lprave osláv, fi 
nančnom zabezpečeni všetkých 
akcii sme našli m i m o r i a d n e 
pochopen ie u Ministerstva škol
stva SSR, čoho si všetci č l eno-

- Odchádzame 10. septembra 
t. r. a vrát lm\'J sa 21. toho istého 
mesiaca. Potva! Jí(ts holandský 
Komitét J. A. Komenského a 
jeden z najstarši(:h holands kých 
zborov Rotté s Mannenkoor z 
Hottc rdamu. Minulý rok to to te 
leso účinkovalo v Dóme sv. 
Mar t ina, kde s v!!! ľkým úspe
ehom uvied lo starú s lovanskú 
duchovnú t vorbu a súčasnú zbo
rovú ho landskú literatúru. V 
Rotterdame bud~me mať dva 
koncerty. V mauzóleu J . A. Ko
m~t1ského v Naardene sa poklo
nlme pamiatke tohto veľkého 
učlt~ľa národov a súčasne t u 
uvP.dlemtl svoj program. V Ho· 
landsku budeme ešte koncert o
vať v Hllvenume, kde máme na~ 
hrať aj polhodinový program 
pre rozhlas t o stlčast1ej sloven
skej tvorby a v s'-Gravenran
de. V belgickom Hasselte bude 
náš koncert vysielať priamym 
prenosom t•ozhlas. 

lej zo zborovej t vorby B. Mar~ 
t!nťt, ktorý j e v týchto zemiach 
ve ľmi obľúbeným skladateľom. 
ale a j B. Smetanu, J . Kl'il:ku -
a samozrejme - z klasických 
polyfónnych skladieb a ukážok 
z tvorby severských národov. 

Rozhovoru sa o. l. zúčastnil 
aj predseda SZSU, ináč r iaditer 
žillnskéltu. K!11lter.-ut(ltla Voj~ 
tech .1tdwl'lik1 ktl1ré!tu sme sa 
!lpýtllll ttä f'ťtll)t'litfl vrlprävova~ 
ných osláv OO"fťlťtUtta SZSlJ, 
ktorá budú v rllktl 1ft71. 

· Pro.gram je zostavený z d iel 
A. Moyzesa, E. Suchoňa, J. Cik
kera, O. F~renczyho, M. Schneid
ra~ Trnavského, J. L. Bellu, ďa-

- Na vydanie je prlprtlventí 
reprezenl!ačná publikácia o hts~ 
tór ll SZSU, ktorú sme zadali ua
člat·ňam v Martine. Hotový je aj 
dvadsaťpä.ťminútový film - ináč, 
do Belgicka a Holandska ide s 
nami t iež kameraman, ktorý pri
pt·avl z toht o zájazdu dokumen~ 
tlírnu snlmku. Už na zájazd od
nášame o SZSU. päťjazyčný pro~ 
spe k t. Akademický sochár Po
lonský navrhol pamätné plake~ via vážia. 

··sLOVENSKA 
FILHARMÚNIA 
V NOVEJ SEZÓNE 
Dňa l. a 2. októbra sa začne abonentnými kon

certmi nová sezóna 1970/71 v Slovenskej fllhar· 
mónli. Dram!!turgický plíin, ktorý poskytla SF 
našej redakcll. sľubuje pre návštevnlkov pr a
videlných koncertov ni ekoľko zauj!mavých diel 
sólistov i dirigentov. 

Prvý koncert sústredi záujem poslucháčov 
uejme na nové dielo. J. Cikkera Hommäge il Bee~ 
thoven, ktoré malo svoju premiéru na Pražskej 
j ari 1970. Okrem toho M. Frager z USA bude só
listom Beethovenovho III. klavlrneho koncertu. 
O týždeň neskôr (8. a 9. X.) D. Dixon (NSR) bu
de dirigovať beethovenovský koncert so sólls'taml 
l. štrausom, S. Večtontovom a J. Plileničkom. 
V októbL'l čakli Slovenskú filharmóniu zäjazd do 
Humunska a Maďarska, ale ešte predtým 15. a 
16. X. za spoluučlnkovanla Slovenského f ilharmo~ 
nického zboru a pod taktovkou l:udovlta Rajtera 
(sólisti tt. TatermuschovA, 1. Zidek, D. Jedlička ) 
odznie Berllozovo Faustovo prekliatie. Dňa 22. a 
23. X. zastúpi Slovenskú filharmóniu, ktorá bude 
v zahraničí, Stá tnl filhannonie z Bl'!la. Spolu ~ 
účinkovať má slovenská klavírna umelkyňa 
T. Fraňová v Mozartovom Klavírnom koncerte 
A dur. Záver októbrových koncertov bude patrit 
Slovenskému komornému orchestru v repertoári 
ktorého sa okrem známych mien z ich kolekcie 
objavuje zaujlmavé čís lo - Respighiho Antické 
tance. • 

V novembri zavlta do Bratislavy taliansky di
rigent C. Zecchl a sólista. M. Fichtengorc (ZSSR), 
ktorý bude účinkovať v Mozartovom Koncerte 
pre husle a orchester D dur. V tom istom me~ 
siacl (10.- 28.) čaká Slovenskú filharmóniu zá~ 

jazd do Talianska. V t om čase dostane slovo 
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu z Bra~ 
tlslavy a v dňoch 19.-20. Capella Bydgostiensis 
z Poľska s európskou renesančnou a barokovou 
hudbou. A opäť záver novembrového cyklu bude 
patrif SKO s dielami Prokofieva, J. S. Bacha -
Koncert pre čembalo a sláčikový orchester d mol 
(sólista A. Cattarino), Carulliho a Vivaldiho -
koncerty pre gitaru a sláčikový orchester (sólista 
M. Zelenka) a Mozarta - Malá nočná hudba. 

V decembri bude prvý koncert venova:ný 100. 
výročiu narodenia V!tezslava Nováka. Ľudovít 
Rajter uvedie so SF Novákovu symfonickú báseň 
O večné touze .. Okrem toho sovietska klaviristka 
8. Davldovičová uvedie Rachmaninovovu Rapsódiu 
na Paganiniho tému. Záver. koncertu bude patriť 
Beethovenovej VIII. symfónii. J uhoslovanský hus~ 
lista l. Ozim uvedie 10. a ll. XII. Bergov slávny 
Koncert pre husle a orchester a v Brat islave 

\ 

dobre známy dirigent Zdenek Ko~ler ndtuduje 
pre tento koncert aj Beethovenovu ll. symfóniu 
a Weberovu predohru čarostl'e lec. Záverečný kon
cert Beethov.enovho roku - ale a j roku 1970 -
bude 17. a 18. XII. , kedy za spoluúčasti Sloven~ 
ského ťilharmonlckého zboru a sólistov E. Grú~ 
berovej, O. Hanákovej, O. Spisara a O. Mala
chovského zazniE' Beethovenova IX. sym[ónia 
v naštudovan! Ladíslava Slováka a jeho druhý 
k lav!my koncert skladateľa s w. Kllenom. · · 

V januári bude prvý koncert až 21. Premiéra~ 
vať sa bude symfónia A. Očenáša (pri prlleži
tost! 60. narodenjn skladateľa) a okrem toho 
pl'ipravuje Ladislav Slovák a L. Majllngovi 
Schonbergov Koncert pre k lav!r a orchester, ako 
aj Brahmsovu IV. symfóniu. V roku 1971 si .pub~ 
l!kum pripomenie 25. rok činnosti Slovenského 
filharmonického zboru. ktorý sa bude prezento
va ť s Verdiho Requiem (28. a 29. L) s t alian
s kymi sólistami a d irigentom A. Cecca tom .. 

V tradícii naštudovaní ve ľkých vokálno~symfo
nických diel bude pokrač-ovať Slovenská filhar 
mónia 4. a 5. februára Händlovým Mesiášom s ma
ďarskými sólistami (M. László, Zs. Barlay, J: Ré
ti a F. Szalma) a pod taktovkou K. -<Richtera 
z NSR. Vo február i navštívi Bratislavu .známy 
maďarský súbor Liszt Ferenc I<amarazenekar 
s dielami Bacha a Mozarta . Dramaturgia mar
cových koncertov upozorňuje najmä na prvú dvo· 
j icu abonentných podujatí ( 4. a 5. III.). kedy pri 
p ríležitosti 50. narodenín Otu Fet·enczyho zaznie 
skladateľova Serenáda a koncer t, ktorý bude di
rigovať Ľudovít Rajter, bude mať na p >grame 
Brahmsov Koncert pre hus le a orehest cr (sólis 
t a Th. Brandls zo záp. Berlina ) a St ravinského 
Symfóniu v troch častiach. 

V apr!li privítame na pódiu Reduty poľskú kla
viristku H. Czerny~Steíanskú v Chopinovom kla
vírnom koncerte e mol, dirigenta ž. Zdravkov lča 
z Juhoslávie, veľmi úspešného sovietsl~eho vio
lončelistu D. ·Šafrana (s D.voi'ákovým Koncer tom 
pre violončelo a orchester) a cent rum pozornosti 
sa prenesie zrejme na československú premiéru 
Sostakovičovej XIV. symfónie v našt udovanl La
dis lava Slováka. Ceskej filharmónii je vymedzený 
posledný apl'llový t~rmin (29.- 30. IV. ). Tohto 
roku toto prvé československé t eleso - čo sa 
t ýka kvality - oslávi 75. výročie vzniku. V máji 
sa plánuje konce rt štátnej filharmónie zo Sofie 
a rozhoduje sa medzi definitívnym pozvanlm 
Státnej filharmónie z Belehradu alebo Prezident• 
skej filharmónie z Anl(ary. Posledný spomlnaný 
koncert je v r~mc i kultúrnych dohôd a jeho pro
gram bude súvisie ť s vystúpeniami na Pražskej 
j ari. 

Bohatá dramaturgia tohtoročnej koncertnej se
zóny v Slovenskej fil harmónii sľubuje ve ľké mená 
dirigentské l sólistické, niekoľko zaujímavých pô
vodných noviniek a, samozrejme, aj zahraničných 
súborov. Nemen ovali sme všetky repertoárové 
čisla , ani sólistov, snažili sme sa iba o stručný 
pohľad na nastávajúcu sezónu, počas ktor~j bu
deme našich čitateľov pravide lne informovať ako 
o programoch pripravovaných, t~k aj o tých, kto~ 
ré už odznell. ~uy-

.e Poľská premiél'B Penderec~ 
kého opery Diabol z Lotldunu sa 
uskutoční v rámci tohoročnej 
Varšavskej jesene. 
e IV. hudobná jeseň l Giorni 

della nuova Musica v Como sa 
uskutoční v čase od 30. sep~ 
tembra do 4. októbra t . r. Na 
pľograme .ie p·op ri premiére 
skladby Multiple 3 od Hauben
stocka- Ramatiho aj uvedenie 
StockhausenoveJ skladby Zo 
s iedmich dnl a Komorousovej 
Sladkej kráľovnej. 

západnom Berlíne pripravuje na 
začiatok jesennej sezóny naštu~ 
dovanie čajkovského Serenády v 
choreografii Qeorge Balanchina 
a pľvé uveden~ baletu St rašiak, 
ktorého libretistom je Giin ther 
Grass, skladateľom Aribert Rei 
mann a choreografom Mar cel 
Lu i part . 

Beethovenovho Fidelia, ktoľý po 
vzore Herberta von Kara ja'na aj 
- ľežíruje .. . 

e V dňoch 11.- 15. októbra 
, t. r. sa uskutočnia v Helsing ~ 
fo r te (Nórsko) Nordlcké hudob
né dni 1970, ktoré usporiada pri 
príležitosti 25. výroč ia svojho 
za loženia nórsky Zväz hudob
ných skladateľov. V rámci nie
koľkých orchestrálnych a ko
morných konce rtov odznejQ 
skladby súčasných skladateľov 1 
Finska, Nór ska, Dánska, Švéd
skA a Islandu. e Balet Nemecke,i opery v 

e Známy dirigent Lovro von 
Matačic opustil Frankfurt n. M. 
a stal sa šéfom záhrebskej fll~ 
harmónie. Pre tohoročný Dub
rovnlcky festival pripravil so 
záhrebskou ope rou naštudovanie 



IVANA LOUDO 
o s.ebe 

·. !. ·,.· 
Po dlhšom ča se sa opäť stretávam e •s mei1ori~ " ~en,y, ktorá 

.io u prácou dokazuje, že . hudobná kompozícia j~ odborom 
mužskej činnos ti. J e to česká skladate.ľk~ IV'ANA LOUDOV A, 

' 4:torú som pož iadala o zodpovedanie niekol'kých qtázok o jej 
začiatkoch i súčasnej tvorbe. 

Moja· skladate ľská ·cest a začala prirodzenou sna
hou dieťaťa - . robiť veci vždy ináč, ako od 

neho žiadajú. Asi od šty roch rokov som hrala na 
klavíri, ale presná interpre tácia skladieb mi ne
bola nijako zvlášť sympatická. Začala som uplat-

. ňovať svojské útvary a vylepšenia - včltane kla
sikov. Po istom čase som však priš la na to, že 
si môžem sama vymyslieť skladbu tak, aby sa 
mi páčila.. A to vlastne bol prvý krok ku kom
pozícii. Zo začiatku som robila iba drobné kla
vírne sk!iidbičky svojim vďačným poslucháčom . 

•. , Po skončen í •zák ladného š túdia som opustil!! rod
" . ,.njLChlumec nad Cidljnou a vyštudovala ., jede
vr< násťročenku" v Novém Bydžove. V tej dobe som 

·už bola definitívne rozhodnutá študovať hudbu. 
Prijali ma do III. · ročníka pražského Konzervató
ria, do kompozičnej triedy prof. Miloša Kabeláč a. 
Iam vznikli prvé závažnejšie skladby, z k torých 
s pomeniem napr. Suitu pre hoboj a klavír, Písne, 
Sonáta pre husle a klavír, Fantázia pre orches
ter ...• Niek tor é uviedli na koncertných pódiách 
a hrali v rozhlasových re láciách. Štúdium u pro!'. 
Kabeláča m i dalo n ie len pevné základy, ale 
ovplyvnilo aj môj ďalší vývoj. Po skončení kon
zervatória ma prijali ako prvú ženu na odbor 
kompozície Akadémie múzických umen! v Prahe. 
Tu v triede prof. E. Hlobila vznikli ďalšie s klad
by - Prelúdium pre klavír, Koncert pre komor
ný orchester, Pražské sonety, Sonáta pre klarinet 
a klavír, Sláčikové kvarteto a Prvá symfónia. 
Všetky skladby predviedli na koncertoch a v roz
hlase. Robila som čo najviac. Popri vlastnom š tú
diu som spolupr acovala s divadelnou a filmovou 
fakultou AMU a vytvorila som celý rad filmových 
a scénických hudieb, ako a j hudbu pre pásma 
poézie a pod. Mojím najväčším úspechom bola 
v tých časoch premiéra Il. symfónie pre alt-sólo, 
zbor a veľký orchester (21. VI. 1966), s ktorou 
som zavŕšila svoje štúdium. Teš! ma, že túto 
symfóniu počuli návštevníci koncertov opäť vo 
februári t. r . na premiérovom koncerte FOK pod 
ve'den!m A. š idla. ' · 

P t·omócia, rozlúčenie sa so školou a spolužiak
.. tni, to pol ,akýsi záver prvej etapy. Osamos

tatneníe.' prinieslo ťažkosti, boje a napokon úspe
chy . . Sťarostí bolo nemálo -:- nemala som byt , za
mestnanie, pridali s a a j zdravotné ťažkosti a iba 
silpá vôľ·a a pevné odhodl?nie zostať vernou svo
jim ideálqm za l<9ždých podmienok, nevzdať sa, 
Isť ďalej - aj C·ez prekážky - mi pomohl i. Po
vzeudel)im r boli . úspechy v rôznych súťažiach. 
Pr~íf' ňU:' ;ý . J ihlavskej súťaži '1966 ztskaH: muž-' 
skl ., ľ!y ,na s lová talianskej rElnesančnej poézie 
s vod'om . flauty a klavíra - Sťretnutle 
-s qu. N!e;l~.oľko hlavných cl!m v ďalších sú-
ťaŽiach d0st~ ll . . detské zbory '· D_uchrta nebel!.ká, 
Mánio. . . H.A.d11.6ky. Mužský zbor $ " capella Sta. 
ba;f) mater ,bo,r.$Qáď najúspešnejš,lŕn dielom ,v re-

i . . . 
lit . . . . 

' / • 1 .. ' ~ 

·, 
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per toári .PSFU. Spievali ho u nás, v NSR, Ho
landsku, Francúzsku, švajčiarsku a Rakúsku . 
V Mannheime (rok l9f;i6 J na V. medzinárodnej 
.. ;úťaži s kladateliek . som dostala čestné uznanie 
za baletnú hudbu Rapsody in black, pričom ceny 
v tejto kategórii udelené neboli. Z Jihlavské ho 
festivalu 1967 som dostala. objednávku na det
skú kantátu Malý princ - robila som ju na 
v lastné libre to podľa knihy Saint Exupéry)lo. p
to sklad ba dostala neskôr česť reprezentovať <:s. 
rozhlas na súťaži Prix Italia 1968 . 

A ká bola moja .,kompozičná ces ta"? Najprv 
som si vyskúša la najrôzne jš ie št ýly - od 

songov a pesničiek cez sonáty ·až k symfóniám. 
Pre mladého skladate ľa je dôležité, aby vedel 
o svojich možnostiach a potom sa zameral na 
ob las ť. ktorá mu je najbližšia. Momentálne ma 
zaujíma ľudský h las a jeho spojenie i možnosti 
spo!urealizácie s inštrumentami, ako som sa o to 
pokúsi la v dramatickej freske pre sólový soprán 
a veľký m iešaný zbor Kurošio (1968 ). Išlo mi aj 
o syntézu š tý lov techník výrazových rovín aj in 
terpretačných mož ností za účelom vytvorenia no
vého zjednotenia dramatizmu a výrazo vosti. Pre 
miéra tohto diela bola 3. marca 1969 pri prí
ležitosti otvorenia skladateľskej · prehliadky. 
O s kladbu mali záujem aj zahraniční hostia a do 
svojho vysielania ,ju prebra lo okrem čs. rozhlasu 
aj niekoľko zahraničných rozhlasových staníc. 
V súčasnej dobe študuje Kurošio Knut Nystedt 
v Oslo. Nedávno som sa dopočula, že sl<lad ba bo
la j ednou z piatich, ktoré boli v konečnom výbe
re o Cenu kritiky za rok 1969. Komisia, ·ktorá 
udeľovala tieto ceny, odmenila Spevácky zbor 
čs. rozhlasu čestným uznaním za interpretáciu. 

P ýta te sa , aké sú moje možnost i spol up ráce 
'S rozhlasom. t elevíziou, Supraphonom a ďal 

š ími inštitúciami. Pre všetkých "začí n ajúci ch 
umelcov je to ťažká otázka. Záujem Supraphonu 
i Pantonu sa sústreďuje len na "ctihodných maj 
strov" a mladším sa dostáva iba málo priestq
ru. A tak nemô~em hovoriť o svojich gramoplat
niach. Tl a čou mi vyšli iba det ské pesničky a ' 
Stretnutie s láskou. Zdá sa, že my mladí musíme 
čakať na úctyhodnú päťdesiatku - a potom bu
de záujem a j o naše diela. Väčší záujem pre
javuje o mladých rozhlas, ktorý nakrúca niektoré 
naše s kladby. Hovorím v množnom čís le, pretože 
nedávno sa vytvorila Skupina mladých skladat e
ľov, ktorej robím organizátorku a akúsi iniciá
torku činnosti. Sú v nej tito umelci: V. P. čer
nik,' E. Dfízga, L. Matoušek, J. Rybár, J. šaroun 
a ja. Minulý rok s me usporiada l! komorný kon
cert a pripravujeme ďalšie verejné vystúpenia. 
Sústreďujeme okolo seba mladých, nádejných 

· interpretov, pre ktorých chceme písať. 
Otázky kládla a odpovede zaznamenala: 
M. B. Svobodová 

. . i' ~· " ' 
• Mnohé z talianskych ope~- . vedenié opery pripomenulo tou

nýé"h scén sa snažia · oživiť "nutr to Inscenáciou dielo, ktoré 
zeum'~ ;, ~'ktorým ,sa stali · oper\!~ , .ovply.vnilo melodiku väčšiny ro -
divadlá, d' tzv. "vykopávky" ne- mantických opier, o operetách 

estrovi. Ak sa už talianske t 

operné scény dali po nevyšľa
paných repertoárových chodníč
koch, asi to už niečo zname
ná ... známych a zabudnutých die l, neh,ovoriac. Kritika t iež aplau-

ktoré majú ešte aj tú pred- dovala - až na výhrady voči 
no sť, že neodradzujú obeeenstvo . scéne; Goetheho Wetzlar, vraj. 
modernosťou hudby. Na vyváže- ' naozaj nevyzerá! ako Hollywood 
nie pristupujú zvyčajne inoder- ale bo Siemensstadt. Z h ľadiska 
nost,,. dekorácie, ako tomu bolo štýlovej čistoty omnoho pre-
prf. ,. inscenácii Massenetovho svedčivejšie pôsobi o nieč o s tar -
Werther a, ktorú na začiatok let- š ia inscenácia Donizettiho Má ri e 
nej opernej sezóny uviedlo rím- Stuartovej. ktorej hudobné na -
ske Theatro dell'Opera. Mnohí š tudovanie bolo niečím viac ako 
z divákov boli vďační za to, že daňou z povinnej úcty voči Ma-

e J edno z najväčších medzi
národných podujati VIII. súťaž 
F. Chopina bude od 16.-25. ok
tóbra t. r . Súťaže sa zúčastní 
89 ka ndidátov z 29 kra jín ce
lého sve ta. Európu bude repre
zentovať 55 mladých ume lcov a 
mimoeurópské krajiny 34 kan
didátov. Poro te b\lde predsedať 
prof. K Sikorski. Počas ,súťaže 

buth1 vo :varšave · r:nnohé v,ýsta 
vy, alw aj ex poz! cia ·nazvaná 
Ch,opin' včera a dnes. tJude vy
da ný album o de jinách chopi
nov$kých ·súťaži, pripr avuje sa· 
vý~tava ' maľby a grafiky pod· 
názvom Smerom k romantizmu, 
ako aj nové . vydania .Balád, ku 
ktorým bude pl'ipojená zbierka 
komentárov. •Gramofónový závod 
Polskie nagrania nahrá platňu . 
pod .názvom Laureáti prvých 
cien chopinovských súťaž! a 
slovno~hudobnú. dlhott:vajúcu 
platňu Chopinove li sty. e Štátna filharmónia v Ostr a
ve otvori svoju sezónu 17. sep
te mbra Mah lerovou II. symfó
niou so sólistkami Bohusl<Jvou Je linkovou a Jitkou Kovai'íkovou. 
Spoluúčinkovať bude Miešaný 
zbor SFO, zbormajster Ladi slav 
V'rta l a dirigent Erich Boh lke z 
NSR. 
e Dennfk Tubantia, ktorý vy

chádza v Enschede (Holandsko), 
uviedol, že začiatkom roku 1971 
sa uvedie Suchoňova kantáta 
2alm zeme podkarpatskej. Účin
kovať budú spevácky Tonkunst
leoor spo lu s Overi,jsse ls Phil
harmonish Orchest, 

e Robert Cohan 
je umeleckým šé 
fom skupiny Lon 
don Cont emporary 
Dance Theater, 
ktorá mala pred
<tavenie 8. I X. na 
Nqvej scé r1e. Táto 
progresítma balet 
ná skupina, 
ovplyvnená mne-
riekou tanečnou · 
.skolou, predviedla 
slovenskému ·obe 
censt vu i odborní
kom rozsiahly re 
oertoár z o1Jlasti 
stíčasného mo
dern.ého tancá. ' 

skupiny . disko.filov, k torým chce 
prehrať z gramoplatnl Ferenczy
ho Serenádu a Cikkerovu Sym
foniettu. Prehrávky začnú 21. 
októbra v Nantes, potom v Pa
ríži. Rád by na niéh uviedol aj 
Paschovu Vianočnú- omšu. 

e Leonard Bernstein bude v 
roku 1972 na fesťivale v Bay
reuthe diri govať Wagnerovu 
operu Tristan a Izolda. e Hudobná akadémia v Kato
viciaéh os lávila svoje 40-ročné 
jubil eum. Docl,nes uviedla do ži
vota vyše 600 absolventov. e Do poľskej Vratislavi od
ces tovala Slovenská filharmónia .. 
V rámci oratoriálneho festivalu 
Vratislavia · Cantans uviedla. 29. a 
30. augusta Dvorákovo. orató
ri um Stabat mater a Beethove
novu Mfssú s.olemnis. e Hans Vetterlein, vedúci hu
dobného oddelenia ústrednej 
knižnice v! západnom Berl!ne si 

vypočul v HIS-e sonáty . pre hUS• 
le a klavlr G. F. Händla v po
dani huslistu Milana Bauera. S 
uznaním sa vyslovil nie len o in
t erpretácii diel, alé riajmä o vy
stihnUt! štýlu · .)ednotlivýc·h so~ 
nát. · e Od 18.-29. júna bol. v bul
harskom Burgase VL medziná
rodný hudobný festival pod ná 
zvom Dovolenka na Slnečnom 
pobreží. Okrem BurgaSkej fil• 
harmónie a Sof ijskej filharmó
nie účinkova la na festival-e aj 
košická Štá tna filharmón ia. 
Uviedla Beethovenovu oredohru 
Leonora č. III. a Koncert pre 
husle a orchester od L. •v . . Bee
thovena. Na záver koncertu od
znela šostakovičova Siedma 
symfónia. Dirigentom bol Bys
tľik Režucha a sólistom Peter 
Michalica . Festival je organizo
va ný tak, že každé podujatie je 
naj prv v Burgase a na druhý 
deň v le tnom divadle na Slneč
nom pobreží. Ohlas na vystúpe~ 
nie nášho orchestra bol mimo
riadne srdečný a hovorilo sa aj 
o nadviazaní družby medzi ko• 
šickou a burgaskou fi lharmó
ni.ou. Iniciátorom . z~jazdu bol 
Todor Kirov, predseda Okružné
ho komitétu vlasteneckej fron
ty v Burgase, ktorý je tiež ini 
ciátorom každoročného májové· 
ho sviatku československej kul 
túry v tomto meste. 

e Dňa 23 . septembra oystúpi t1 
bratislavskej Redute spolu t 
Londýnskym symfonickým or · 
ches trom aj Sheila Armstronga· 
vá, významná koncertná a ora
torná speváčka, ktorá bude 
účinlwvať u cykle p iesní Benja 
mina Br itt"ena -- Les Itlwnina 
·dons · (!w slová ArUtura {.l.im · 
bauda). 

e Gramofónový k lub, edícia 
džezovej a populán'lej hudby 
pr ipravila nové t i,tuly pre rok 
1970-71, Vyjdú tu platne s na
hrávkami Krzystofa I<ome du 
(skladateľ a klavirista , ktorý 
zomre l minulého roku) , a jeho 
skupin, pražskej skupiny The 
.Jazz Fiddlers, známej z amatér 
skeho džezového festiva lu v 
Pi'erove, cľalšou gramoplatňou 
bude prierez nahrávok z pos led· 

ného tvorivého obdobia známe
ho altsaxofonistu Charli eho Par
kera. Jeho spoluhráčmi sú na 
platni na jvýznamnejšie osobnos
t i moderného džezu (Miles Da· 
vis, Dizzy Gillespie, Al Haig, 
John Lewis a pod. ) . Zv.on šia
fencov, to . je názov gramoplat
ne, ktorá uzatvára štvorročnú 
etapu s peváckeho dozrievania 
Petra Spáleného a hudobných 
snažení Apo llobeatu. Václav 
Neckái' sa predstaví na LP pla t 
ni - Svetská sláva, poľná trá
va. Ďalši e gramoplatne s'a pri· 
pravujú z piesní a s kladieb in
terpretovaných Karlom černo
chom, The Shadows , The Temt
pations, Leom Ferré a juhoslo· 
vans kými inter"pretini populár
nej hudby. Do spomínanej edi
cie sa možno prih lásiť v každej 
prednjni Gramo. 



SalzbtJrský úsJJech. SK O dlhoročných prlatefov a pritom skve· 
lých hudobnikov". 

Salzburger Na'chr ichten: 

Salzburské hudobné slávnosti 
Salzbur.ger Festspiele - nie sú .je
llinou hudobnou udalosťou Mozartov
ho mesta. SHizburg žije po celý rok 
hodnotným, intcnzlvnym hudobným 
životom zameraným zväčša nn ro •:la
vu svojho s lávneho rodáka. Z pi>čet
nych --podujatí popredné miesto čo 
do významu i rozsahu zaujímajú ko
morné koncerty nazývané Schloss
konzerte - akýsi celj)ročný festival 
l<omorne:j·. hudby, us poradúvaný už 15 
rokov v sa lzbursl<ých zámkoch, v sá
lach, v ktorých pt·ed 200 rokmi kon
certovával W. A. Mozart. 

teto, Vlachovo kvarteto, .Janáčkovo 
kvarteto, Slovenské kvarteto, Sukovo 
trio, Pražskí komorní sólisti a samo
zrejme, i náš Slovenský komorný or
chester. ktorý je už šesť rokov pra
videlne každé leto hosťom zámoc
kých koncertov. 

,;Slovenský komorný orchester so 
svojim zápalistým prlmäriom Bohda
nom Warchalom. dal Purcellovej Sui
te pre sláčiky, takrečeno romant ic
ko-expresivny účin. . . Viva ldiho 
Concerto grossa pre 2 husieľ so só
listami B. Warchalom a VIliamom 
Dobruckým odznelo s veľkolepým 
vz letoth i technicky brilan tne . . . 
V Mozartovom Divertimente D dur 
vychutnávali sme sladké sfarbenie 
zvuku a akúsi folkloristickú prefí
kanosť. Ako prldavok odznelo Vival 
diho Leto zo š tvoro ročných období, 
ktorým slovenskí dokonalí hudobníci 
očari li nadšené publikum. Tešíme sa 
na nové stretnutie s nimi". 

Tohto roku v lete Schlosskonzerty 
jubilovali, vlastne Ich zakladatef a 
organizátor pán Siegfried Hummer. 
ktorý spolu so svojou manželkou, 
rovnako vynikajúcou organizátorkou, 
dosiahol spolu s koncertmi v rámci 
Salzburských hudobných slávností 
úctyhodný počet koncertov - 2500. 

Je:· ··l!O"·'"pŕedovšetl<ým z!ímok Mire
JeH so svoj ou Mramorovou sá lou a 
palác Residenz s Hytierskou sálou, 
v ktorých sa v rámci Schlosskonzer
t ov vystriedali desiatky európskych 
komorných · súborov a sólisto v. Sú 
m edzi nimi všetky najlepšie rakús 
ke komorrié súbory a sólist i, o. i. , 
Wiener Solis ten, Mozart·eum - Or
chester, Wiener Streichquartett, Wel
.ler -Quarte t t, klaviris ta Jorg D~~mus, 
čembalistka Isolde Ahlgrimmová, al<O 

Na slávnostný jubilejný koncert 7. 

plejády ~akuskych a zahraničných 
súborov vybral s l p. Hummer našich 
.. V\'archalovcov". 

A na záver r adi odcitujeme časť 
z listu pána Humrnera, ktorým d'a
knje Hiad iterstvu SF za udelenie ju
hilejnej plakety SF a za umožnenie 
vystúpenia SKO: 

Iš lo totiž o kul túrnu udalosť Salz
burgu so š irokým dosahom spoločen 
ským l kultUrno-politickým. Me dzi 
návštevníkmi s lávnostného koncertu 
vo vypredanej Rytierskej sále pa 
láca Residenz boli aj početn í pred
stavite lia salzburského verejného i 
hudobného života. 

,.Slovenský komorný orchester pod 
skvelým vedením Bohdana Warchala 
je jedným z n ajoslavovanejších sú
!)l)rov našich koncertov. Mal som 
mimoria<lnu ra<l osť , že som mohol 
získať pre nas jubllejný koncert 
tento vynikajúci súbor. Ďakujem or• 
chestru i jeho umeleckému vedúce
mu! Slovenský komorný orchester je 
u nás vždy vítaný; jeho hra znamená 
úspech! Patrí určite k skvelým ume
leckým ozdobám Vašej k rajiny. Už 
teraz sa tešíme na koncerty Slo

venského komorného orchestra v bu
dúcom roku!" V. M. 

a.i účastníci zo zahraničia : The Lon
don Soloists, Zlirišsl<ý komorný or
c heste r, Uiwenguth-Quartett z Parí
ža, Bar tólwvo kvarteto z Budapešti 

Odozva koncertu SKO bola mimo
riadne priaznivá. Nielen v koncer t ne,l 
s ieni, ale aj v r akúskej tlači. 

a cľalš ie. 
Salzburger Volkszeitung o i. na

písal: 
Najpočetnejšie sú však zastúpení 

umr lci z českos lovenska. Vystúpili 
t u taluner všetky najlepšie čs. ko
mot•né súbory o. i. Smetanovo kvar-

.,Siegfried Hummer si nemohol pre 
tento slávnostný koncer t vybrať dôs
toj nejší súbor než Slovenský komor
ný orchester Bohdana Warchala, 

české jasličky v Opave 
I<to by chcel hľadať korene slohovej osobitosti Ja

roslava I<fičku _ (1882- 1969) nesmie v prvom r ade pre
hl iadnuť jeho Ceské jasličky, kde sa skladateľova osob
nosť predstavila vo svojej jedinečnej celistvosti. .Pre
dovšetkým fol klórna idyličnosť a šťavnatý humor sú cha
rakteristické pre to to dielo, pri ktor ého .kollske stála 
ľudová h udba a poézia. české ;jas l ičky boli s komponova
né už v rokoch 1936-37, dotvorené však boli až v roku 
1948 pri priležitostí pr ažskej premiéry. Text k opere 
zos tavili J an Port a Bohuš Sťejskal predovšetkým z ma
teriá lov ľudovej poézie. a snaži li sa navod.iť atmosféru 
vianočnej pohody. česl<é ja sličky sú v lastne scénickým 
cyklom o Narodení Pána, k torý sa opiera o zachované 
ľudové hry a v pods tate zachováva aj jej dejovú osnovu, 
ktorá však nebola vždy celkom jednotná. Alegorické vý
javy z biblie sa v českých jasličkách striedajú s l'udo
vými popevkami a tancami, deklamácia je kombi novaná 
so spevom a najmä zbor tu ·má významnú úloh:u. Dielo 
sa začín~ obrazom v ra ji, ďalš!mi opornýru bodmi 'V dra 
matickppl . \' láne sú biblické. v_ý.ja.vy Z,vestovan le P anny 
Marie, voľby je j ženícha, oslepnutie veľkňaza .Simeona 
a ďalej sa prelínajú prvky z ľudovej pastier skej' a troj 
kráľovej hry, ako aj hry o He rodesovi, t akže vznikol dosť 
voľný sled scén .. ošperkovaných" ľudovými plesňami a 
koledami. J aroslav Kfička nechcel zámerne koncipovať 
pevnú dramatlckú štruktúru - preto toto voľné spoje 
nie dramatických výjavov s fo lk ló rom mu neobyčajne 
:vyhovovalo. Napr iek tomu máme niekde pocit, že sa 
skladatel' zbyt-očne uspokojil iba s citáciou. folklóru, že 
sa mu nepodar ilo pretaviť ľudovú melodiku do vyšše j 
umeleckej štruktúry, ako je t o napríklad pr i dielach 
Bohuslava Martinu s obdobnou t emat ikou. 

Opavské predst avenie zdôraznilo predovšet kým naivitu 
a muzikálnu bezprostrednosť Ki'ičkovho diela - dirigent 
Oldrich Bohuňovský vo svojom naštudovani vyšiel z ne 
obyčajnej prístupnos ti· Kričkovho · hudobného výrazu a 
napri.ek tom u, že hudobná š truktúra českých jasl ičiek je 
zložená zo štýlovo dosť rôznorodé ho mater.iálu, dostalo 
sa dielu v opavskom naštudovaní štýlove j jednoty a pre
hľadnosti. Spontá-nna naivit'll tohto diela inšpirovala· tiež 

Helena Cihel níkn uá zo Slezskélw di uad la v Opa
ve v Kŕíékov!íCh Cesk!Ích jeslíékách. 

Snímka: J. Pit·n!k 

režisé ra J ii'ího MllNnského k tomu, že s a rozhodol In 
scenovať české ja sličky ako divadelnú produkciu v idiec
keho ľudu. Prelo bol štast ne podčiarknutý pôvab ľudovej 
bezprost rednosti všetkých scén, ktoré vo svojom celku 
vytvárajú jed inečnú náladu vianočných koliP.d a ozdra 
vujúcej ľudovej prostoty. Tiež výprava Evy Václavkovej 
vychá dzala z l'udového naivného tónu a vo výtvarných 
prospektoch i kostýmoch úspešne použi la ako i nšpi račný 
zdroj" det ské kresby. Z celej rady epizódnych úloh zau ja
la predovšetkým výrazná kresba Vladis lava Gronku v ú lo
he Herodesa a Jos efa Radu v ú lohe kováča. Hov-orená 
úloha pokušlteľa (Igor Douša) sice splnila divadelné 
poslanie te j to úlohy, predsa však plne nevystihla šťav
nato ::;ť ľudového hUrriOL'U. u· p re d staviteľov ÚStredne j dvo
j ice - Heleny Klaškovej {Mária ) a Karla Sekyru (Josef) 
som s a neubránil poci tu, že nesp lnili celkom režisérovu 
predstavu a nedali biblickým postavám pečať folklórnej 
bezprostrednosti. - rur-

Nall banskobystri.ckou opernou sezónou 
Uplynulá sezóna prinies la bystrickým návštevni

l(om 4 premiéry. Z toho tri tituly boli operné (Hoff
manove rozprávky J . Offenbacha, Dvakrát Alexander 
B. Mar tinu + Cavaleria rus t icana P. Mascagniho a 
Rigole tto Verdiho) a j eden operetný- Cigánsky ba
r ón J. Straussa. Nakol'ko operetný žáner nepovažu
jem v bys tr icke j opere za žáner umelecky ťažlskÓvý· 
(~i keď j eho prítomnosť na tejto scéne je iste zdô
vodne ná a j ekonomickými faktormi), ·sústredlm sa 
pri hodnotení sezóny na realizáciu troch spomína
ných opier. 

Bystrická opera, ako je známe, patrí k zájazdovým 
divadlám. Táto záslužná práca má však a j dr uhú s trán
k u. :speváci by mohli povedať, čo za daných okolností 
znamená .,robiť predstavenie" a čo j e podstat ne j š ie -
tenťo faktor obmedzuje tvorcov inscenácií už v čase· 
zrodu nového predstavenia. 
Ďa l ším moment om ;je ká drové dobudovanie jednot li

vých zložiek v d ivadle. Od sólistov cez orchester, zbor 
až po baletné skupiny. A nielen to. J e ťažko vytvárať 
určltý profil divadla, ak Je to (až na výnimky) divadlo 
práve odchá dza júcich, krátkodobo angažovaných, ale 
bo práve prišlých spevákov. Zbor sp ieva v t akom ma
lom počte, že na väčšine predstaven! sa skôr podobá 
nejakém u madrigalovému združe-niu, než opernému 
zboru. A to už počí tame výpomoc externistov! Napokon 
čo iné vedeniu d ivad la zostáva. ak si uvedom! fakt, že 
v tejto oblasti je ťažké dočkať sa nových posli. 

A napokon je to otázka zamerania divadla. Bystrická 
spevohra má n'l svo jom repertoár i opery, operety a 
muzikály. Túto d ramaturgickú rôznosť determinujú 
podmienky, v ktorých scéna pôsob! a obecenstvo, pre 
k to1;é hrá. Za týchto po"dmienok vyzerá potom osud 
operného predstavenia nasledovne: skoro vypreda ná 
premiéra - a úbytok publika na reprlzach. Pri uv.ádza
ni operiet a muzikálov je snáď situácia lepšia. Na zá• 

jazdoch závisl návštevnosť aj od iných faktorov, z kto
rých spomeňme a spoň prostr edie, · tradlciu a pod. 

*** 
V nasledujúcich riadkoch sa pokú-sim o ana lýzu jed

not livých premiér tohtoročnej sezóny. Prácu mám uľah 
čenú t ým, že tvorcami všetkých troch uvede ných pred
st avení bol v podst ate ten ist ý kolek t!v: režisér K. Čil
lík, d irige nt V. J avora, výtvarník a scénogr af P. Herchl 
a choreografovia P. Lukáč s .J. Zajkom. 

Prvou prem iérou sezóny boli v novembri minulé ho 
roku Hoffma nnove rozprávky. Titul · pre romanticky za'
loženého diváka divadla je to rozhodne lákavý. Veď ob
sah opery zaručuje past vu pre oči i uši. Aspoň sa tak 
zdá. Pred rea lizáto r"mi stála možno pre n ich utajená 
dilema. Buď svojou inscenáciou vzkries iť ešte života 
schopné stránky tohto d iela, alebo ďalšlm zromantizo
vanlm a prilišným rozohrávanlm vytvoriť rozsiahle 
predstavenie s pestrými a hlavne v izuálnymi dojmami. 
Inscenácia sa p rikláňa hlavne k te j to druhej alterna
tíve. Akoná hle s a však predstavenie ocitlo na väčšom 
priest ore (ako napr. na Piešťanskom hudobnom lete), 
ukázali sa vypuklejšie libretistlcké i réžijné slabiny. 
Dotýka sa to hlavne tzv. benátskeho obrazu. 
Ďalšou premiérou v aprlli tohto roku bola kombiná

cia dvoch jednoaktoviek od Bohus lava Martinu a Pietra 
Mascagniho Snáď sa niekto pozastavl nad kombináciou 
známej veristickej opery s raným dielom skladateľa 
XX. s toroč ia. Ale tentoraz to bol objavný č i n hlavne 
pr i diele Bohuslava Mart inu, a to ako po stránke s pe
váckej a orchestrá lne realizačnej. . 

Žlal', nemožno to konštatovať o inscenáci i druhej 
ope ry večera. Ani sebalepší orchester nestačí svojím 
výkonom vypl n iť dlhý časový úsek, počas ktorého sa 
divák na začiatku Inscenácie pozerá na prázdnu scé
nu, oživenú občasnou prácou so svetlom. I keď je v nej 
niekoľko pekných speváckych a hereckých výkonov, 
ako celok j e pr!liš statická a nepripom!-na rázovité ta 
lians ke de diny s je j pest rým každodenným životom. 

ABSOLVENTKA 
A POSLUCHAC VSMtJ ·. 

V j úni ukončila štúdiá na VSMU klavlrist,ka _ 
Daniela Kardoš ovä verejným recitálovým koncer""~ 
tom. Daniela Kardošová n ie j e typom ôslňujú.Se 
virtuózky. Hra na k lavír i nie je pre ňu cieľom,: 

ale len prostl'iedkom pre intimne stretnut ie · sal 
s hudbou, pl'e vyjadrenie vnútorného citového 
i intelektuálneho vedomia. Pristupuje k hudbe 
s úctou a pokorou, jej prejav je poznačený, 
úzkostlivou snahou, aby dielo skutočne pocho·piJa 
a nlm dold 1zala tlmočiť a vypovedať s voj · vzťan 
k životu a ~v~~tu. 

Z takéhoto prístupu k hudbe jasne vyplýva, že 
Daniela Kardošová má svoje ., skladateľské lásky", 
ktoré vždy bude vo svojom l'epertoál'i upréd• 
nostňovať . Je však pr lliš cie ľaved omá a húžev- · 
natá, než aby sa nevypor iadala s celou palet ou 
hudobnej t vorby stáročí , ako to požiadavky. školy 
vyžadu jú. Poctivo spla tila daň hudbe barbkovej a 
klasicizmu. - nielen v priebehu štúdi a, ale i -n a 
diplomovom recitá li jasne postaveným - i keď 
trochu neosobným - Bachovým Prelúdiom a fu· 
gou . a klasicky čistým podaním Beethovenovej 
Sonáty els mol op. 27 - Mesačnej. S rorr\antic• 
kou vervnosťou a s istou dávkou vir tuozity pr.eď
niesla Lisztove variácie Weinen, k lagen .. . , ktoré 
v jej podani pozoruhodne odzneli už v r. 1966 na 
Prehliadke mladých v Trenč . Tepliciach. Už počas 
št údia očar il a in terpretáciou hudby XX. storočia, 
najmä d iel B. Bartóka a D. Kardoša. Vel'kým pre 
kvapením bol jej diplomový výkon s orches
trom m inulého roku, kedy interpretovala neľahký 
II. k lavlrny koncert Bélu Bartóka s muzikalitciu 
a formovou jasnosťou hodnou zrelého umelca. 
I na Kar došovej d ip lomovom recitáli hud )>a, 
XX. s tor. kvalitatívne dominovala. Toccata a fúga 
š. Németha-šamorínskeho našla v ne j zanietenú 
in terpretku a z Hindemithovej Su~ty vyťažila 
všetko, čo toto dielo ponúka: e fek tnú kontrast
nosť, ktorä je tu stavebným činiteľom, podmani
vú rytmičn osť, ale hlavne vel'kú paletu zvukového 
bohatstva. ktoré Kar došová majstrovsky uplatni
Ja na jmä v čarovných zvukových jemnostiach 
(Nachtstlick! ). 

Daniela Kardošová bude špecif ikovanou k la 
vil'istkou osobitého repertoáru. V ňom môže v bu• 
cllknosti doc i e l iť pozoruhodných výsledkov. 

*** 
Málokedy sa stáva, že už v priebehu š túdii 

možno o arl eptovi umenia s isto tou tvrdiť, .Ze ide 
o špi čkový zjav, mimoriadnu osobnosť, zrelého 
umelca. Nazdávam sa, že ·o organistovi Vladimí
r ovi Rusóovi to možno s plnou zodpov~dnosťou 
povedať. lE>bo to n ie raz svojim umeleckým ·vý
konom dokázal. Spomeňme jt~ ho úspešné prvé 
miesto na ce loštátnej organovej s úťažj . alebo je
ho vlaňajší recitál, kedy okrem interpretačných 
kvalit pr iam ohromil tým. že celý program hral 
spamäti, čo u organistov nebývA zvykom. 

Dnes ;je Rusó v Ili. ročniku VŠMU a j e hoto
vým, zrelým umelcom . Podiel na t omto výsledku · 
má popri mimoriadnom hudobnom talente a cel
kovej vysoke j inteligencii i citlivé vedenie doc. 
dr. F. Klindu, k torý ako sám aktivny organist a · 
európskeho .mena vie, co vyžadUje pedagogické 
veden ie osobnosti takého formátu; akým je Vla
dimir Rusó. 

Na svojom koncerte 12. júna t . r . zau;jal Ru só· 
poslucháčov od prvého až po posledný tón svoj
ho náročného prograrnu. Neviem, čo spomenúť 
skôr: či suve rénnu istotu a bezchybnosť s akou 
sa pohybu j e po klávesoch a pedáloch svojho ná
stroja, či umnosť a štýlovosť_ regis trovania, čl 
farebnosť a rozmanitosť s akou pristupu je k jed
notlivým dielam, alebo sugestivnosť, s ktorou 
svoje hudobné predstavy realizu je. Človek ho 
musf vnímať ce li stvo a len ex post · analyzu je 
jednotlivé pr vky jeho h ry, no i v tedy mu pre
káža celkový mohu tný dojem, ktorým je hu d
b a. Hudba, ako domi.nujúci fak t. Bohatosť jas 
nej a · sámciire jinEij "polyfónle Sweelinga, neha a· 
rafinovanosť farebnosti Cléramltoulta, .,božský" 
pokoj a vyrovnanosť J. S. Bacha · a nadovšetko 
zvukové .,orgie" Regera, do k torých .. ktosi" vnie 
sol poriadok. Anna Kovárovi 

Prišpleva k tomu aj statičriosť kompar zu. Poslednou 
premiérou boJ Verdiho Rigoletto, o k torom podrobne 
inform ujem .v inom článku. 

*** 
Banskobystrická opera za krátky čas otvori znovu 

brány svojho divadla. Podľa neoficiálnych správ pripra• 
vuje niektoré veľkooperné tituly. Ak by to bola pravda, 
s tojí za uváženie, či by nebolo rozumnejšie uvádzať 
menej rozsiahle komorne ladené opery . . . Lepšia je 
s náď cesta v objavovaní známych i menej známych diel 
s o zameraním sa na kvalitu a objavnosť realizácie. Ale
bo všetky p_roblémy, ktoré som s pomínal, chce vedenie 
div~dla vyriešiť skokom? štefan KLIMO ml. 

Návrat Te· inscenácii jednoak t ovky Bohnsff!" a Mar
t inu: Dvakrát Alexander , v ktorom D. Rohov4 
vutvorila postavu Arrnandy a J. Zemko - OscartJ. 

Snlmka: K. Mlklóll 



Posledný · krá-ľ viedenskej operety 

ROBERT 
ST OLZ · 
deväfdesiatročný 

Robert Stolz so svojott Einzi 

.-· 

Snímka: ar chív au tora 

Bolo krásne letné popoludnie, ked' 
som stál pred bránou letného sídla vte
dy 83-ročného ROBERTA STOLZA. Tu 
trávi svoj "pracovný oddych" - od roz
kvitu ·jari do zlate j jesene. Prešiel som 
malým . diplomatickým protokolom, lebo 
hostí · tu len zriedka. prijímajú, iba ak 
takých - "od fachu" . Sekretárka ma 
uviedla do moderne zariadeného veJkého 
salóna. · Na klavíri ležal rozpracovaný 
klavŕrny výťah nového diela. Viedenské 
teplo, humor a svojráznosť uprostred 
drsného · materializmu a konkurencie 
charakterizovali prost r edie, v ktorom 
j ubilant žije a pracuje. Prvá ma pri
vítala majstrova manželka, šarmantná 

gentom. Dirigova l prvé predstavenie nenästeJ. Az t'élZ ráno vvsiel do izby 
Wagner ovho Tannhäusera vo Viedni. Mat- so slovami: ,.Len spite, pán Stolz, ·dnes 
ka bola koncertná pianistka a súčasne idem za vaším spohtspáčom" - a· vza l 
učila v otcovej hudobnej škole. Keď z jeho nočného stolíka moje · zlaté ho -
som zaklopal na dvere tohto sveta, mo- dinky, prsteň i posledné peniaze. Ale 
ja matka práve končila hodinu a na tie boli, aj budú! Od·išiel som do Ber-
ulici pochodovala vojenská kapela za lína ako "'námy, ale aj najzad!ženejšl 
rezkého pochodu, t akže som sa narodil skladateľ a dirigent. Len čo som sa 
s hudbou a možno preto som jej zostal trochu finCJnčne zviechal, priš iel inf lač-
verný. ný rok 1929 - a opäť som ·prišiel o 

Všetci súrodenci muzicfrovali. Môj vše tko. Lenže optimizmus a 'veselá my-
kompozičný talent sa začal prejavovať se ľ ma neopúšťali. Zachránil ma zvu-
yeľmi skoro. Ako som bol úspešný kový film. Zhudobnil som prvý európ-
v hudbe, tCJk pomaly napredovalo moj0 sky zvukový film ·Zwei Herzen iif 3/ 4 
štúdium na reá lke. Profesori ma pre- Takt, ktorého svetová premiéra bola v 
púšťali z jednej triedy do druhej len marci 1930. Kritika odsúdila hlavnú pie -
preto, lebo vedeli o moj ich mimoriad- seň s poznámkou, že si ju nik na svete 
nych hudobných záujmoch. Ako ll-roč- nezapamätá. Odvtedy z nej preda li vy-
ný som zložil Valse bríllante, ktorý mi še 7 miliónov klavírnych vydani! Film 
vyšiel tlačou v Berlíne. Sedemnásťročný sa pre mietal v nemec-kej verzii plných 
som prvý raz verejne dirigoval !! tým 14 mesiacov v najväčšom broodway-
začali moje trampoty vandrujúceho di- skom· kine v New Yor ku. Prišli mi ame-
r igenta. Maribor, Salzburg . . . Malé pla- rické ponuky s astronomickými gážami, · 
ty, veľká fantázia - s lovom muzikant- ktoré som však odmietol, lebo ,.zlaté 
ská bieda. S nadšením som sa vybral halušky" by som i tak nedokázal jesť. 
s operetou na veľké turné po Rusku. v Berline som sa . cítil po každej strán-
Po šesťmesačnom zájazde sme museli ke dobre. Ale pl'išiel r ok' 1933. Moji· naj-
nečakane t urné ukončiť , lebo všetky bližšl priat elia poodchádzali a ja som 
speváčky a baletky sa do poslednej . - bol stá le osamelejší. V roku 1936 som 
vydali. Muži zostali .bez gáže, a tak odiš iel do Viedne a na Schillerplatzi 
sme sa vrátili rýchlo domov. Po Ber- som si zaviadil byt. Začal som naplno 
Hne som sa dostal do Brna, kde b• lo pracovať, lenže nad moje krásne mesto 
t echnicky moderne vybavené divadlo, s a sťahovaLi tmavé mraky. V r. 1938 
výborné obecenstvo i súbor. Miesto dru- som opustil Viedeň a. zakotvil v. Paríži. 
hého dirigenta som dostal s podmien- Dostal som . objednávku na veľkú ope-
kou, že si nechám narásť bradu, lebo retu, ktorej premiét·a bola odvolaná 
som vyzeral ako vyt iahnutý miništ rant. týždeň pred vypuknutím vojny. Skla-
Raz som .,zaskočil" za šéfdirigenta a maný a opustený som dostal v novem-
bez skúšky som dirigoval Trubadúra. Zo bri 1939 úradný príkaz na hlásenie sa 
súboru ma upútala mladá speváčka Gre- do lágra. Vtedy s om poznal Pála Abra-
te Holm, neskôr hviezda operetných, di- , . ha ma a ·• obeta-..;ú· Yvonne Louisu, ktorá 
vad!el a filmu, s kt orou som. sa" ožen'il. s'a "sta ľa ·ad~b~ä,~k.o'u lt.itečen.ý;ch 'umelcov. 
a odišiel do viedenského Theater a.n , Njala . sa' :ma', :-'lenže\ ·čÓsKoroi' :odišla · k 
der Wien, kde som · ako 25~ročÍlý · d·iri- · svojej\: ro.dine dÔ/ I;ondýna.'.UPz;ósil som 
go val Lehárovu Veselú · vdovu. ' 'Dá to• • ju a :tak 2. april a 194p začal. .pre mňa 
opereta bola uvedená s výhr adou .ria - · nov:ý~ život v New York.u .• Yvo,ŕine Louisa 
diteľa a ani kritika jej než i·či!a . . ·Pr- prilete•la predomnou o_:.pol ~hci;C!Jnu skôr 
vých 40 predstavení': sme ':hr'álf · pri •r oz- - . a.,neskôr sa stala mojo,u~aoJ5,t;ou sta-
daných vstupenkách, ale na 41. reP.rlze rosťllvou manželkou, mqjou ~ Einzi! 
nastal zázračný obrat. Odvtedy som ' od- V tom čase bola ,AmerjKa; .. pre sýtená 
dirigoval 500 · vypred·imý,ch . pred~>tavení limelcami, a iba pt~eto, 'že : ·mám dve 
Vesele j vdovy. Vo svete' ot~árali jedno ptbfesi-e, mohol som za'skoč'i( za k horého 
operetné divadlo po · druhom a len vo Bruna Walte·ra a dirigovať viedenský 
Viedni bolo denne vypt·edimých 12 ope- koncert. Stal som sa vyhľadávaným di-
retných divadiel. Tu,. som diriyoval pre- rigentom. Tvorivá práca mi .priniesla 
miéry všetkých veľkých operiet, k toré dvakrát Oscara. Einzi s a s tala moj c;m 
dosiahlí sve tový úl';pech. , Odbt;emenený ma11.agel'lwu. Roku 1945 som dirigoval 
od denných skúšok ' v' di vád le mal som v. Chicagu, kde som sa dozvedel, že 
čas aj na komponovimi'e. · Najväčš! .vajnQ sa skončila . Prvá myšlienka bola 
úspech mal prvý foxtrot - Salome , , späť do Viedne. Dom na .Schillerplat 
( dnes pod . menom Romeo), ,ktorý -~~ .:; ~i.l'S.tá~ nep.orušený, a t ak sa ,mi-; n apriek 
s tal svetovym . evergveenom. Z toht o.ob,-, , mnohym nedostatkom i choro'~'.& otvá
dqbia j e aj ?Per:ta · ,F\av;orit~ ktor á pre': · rala cesta --~ ' riovýn: úspec,hol'l'1~~u som 
padla, ale ptesen z neJ ('ly sa mus!s napísal pr.vu ľadovu operetu ( liko jed-

a mimoriadne bystr á pani Einzi. Ona 
ma prvá vyspovedala. Mala radosť, keď 
zis tila, že vera Stolzových diel poznám 
spamäti a mnohé jeho operety a filmy 
som '-:idei. Vtom vošiel mladistvým 
sviežim !<rokom Robert Stolz, milo ma 
prlvital a sadol si naproti mne a už 
sa rozprQdll družný !;'Ozhovor o operete,, , 
filmfi, pie,siía!!h a (!láno~h. Ešte $.om ne
stretO'I umelca takého vysokého veku. 
ktorý by bol s obdivuhodnou pamäťou a 
zápalom spomínal na svoje úspechy i 
neúspechy, radost i i s klamania a pri
tom ·nezatajoval ani tie nepríjemné ve
ci. 

' <; iSéírqm ,_môjho srdca stať) žije podnes. noznačne nazýva R. Stol z hudbu k ľa-
Napísa l .som d~ lšie operety a jednu.jea- dovej "t'evue - pozn. red.) a celý r ad 

- Môj život, - hovor í Robert Stolz 
- bol veľmi bohatý na udalos ti, neoča-
kávané · zvraty, neustály boj, tvorivú 
prácU; ale a j úspechy! 

Narodil som sa do tucta hudobnému 
riaditeľovi Jakubovi Stolzovi v GrCJzi. 
Môj o tec bol súčasne aj operným diri -

K úpele s dlho1·očnott tradicio tt let 
ných hudolmých festivalov s pomeme 
výdatným zázemím hudbychtioé/w 
obecenstoa stali sa o dňoch 3.-10. 
august a dejiskom VI prehliadky mla
dých interpretov, ktorú organizačne 
pripravila Sekcia koncert ných umel· 
cov ZvClzú slovenských skladateľov v 
spol upráci s hudobným oddelením Mi
llisterstva kultúr y 

Tradícia tejto akcie siaha až do ro
ku 1964, odkedy sa každý druhý rok 
v tomto meste opakuje. Tento dooj
ročný C,lfklus podujatí zakotvil už 
pevne v kvalitatívne a k vantit'atívne 
sa rozvíjajúcom slovenskom hudobnom 
život e, napomohol rastu a rozvoju t a
lent ov a ner az sa stal významným 
odrazovým môst ikom k ďalšej kar ié 
re nejedného slovenského umelca (vy
zdvihnime aspoň mená, ako Jurkovič, 
Michaljca, ;St aros,t.a, .. palovič, <:;attari- . 
no ' a· ďelilí, któr í majú za sebou už 
riľd 'z.ahraníčriycŤt ' vysttípení a ;uznaní)' 

· Ur.či.t~ . n.óvt~m .v koncepc,ii , .. min~lé 
ho, .·· cy,klu : . predstavovala. tíqasť 
mladých , českých umelcov~- čo sa 
osvedčilo a ' p~e.io boli okrem sloven
ských poslucháčov českých · ;vysokých 
hu(:lS)(mych; .. účilíšť . do Trenčianskych 
T~p,líc · v tpl~lt'o/~P.ktt pr izvaní- aj .. dpaj a 
českí mladí :(nt~r'preti. Očizsť TTJ-ladých 
špičkov'ých umele Op z brat s kej' : 'čes · 
kelj ·nepitbliky ttabáfla jednak - lc· pór.ov
nát;a.t#u . výsl ed/wv a'ro v ne ('pr.e mqs nie 
vždy ·- liajpr.iaznivej šie1, a~e súiíasn-e je 
'tq '$timul pre našich,· r.eproP,ttkčných 
wneli::ov ·ku zvýšeniu nárokov ·na prí · 
p~avu . a štúdium. 
··Ttyé.hádzajúc z doterajš.ie~to · vOviliU 

koŕtiiepcie, organizačné vedenie " akcie 
do~pelo v tonito roku k 'názoru po· 
zljQt l na budúcu prehliadku dvoch za 
hŕiiliičných a j edného českého mladého 
t~melca, zredukovať počet akcií ( oprot1 
deviatim v tomto roku v budúcnosti 
iba na 5) , pričom každému účastníko - · 

.•. ·- ....... --.. ·--·-----

noaktov ú opet\l.l. operiet, muzikálov a piesnf. V mojom 
úspechy donáša li peniaze a peniaze rodisku pomenovali po mne ulicu a ude-

zase zvádzHli .pa podnikanie. Dal som sa Jill mi titul "ptofe~or .h. c. '.' 
naviesť a otvori l som vlastné divadlo. *** · 
Po šiestich mesiacoch som skrachoval. Robert Stolz napísal 50 operiet , hud-
častým host'om bol u mňa exekútor. bu l< 100 filmom a 12. ,.ľadových ope-
Aie ako st.ály návštevník divadla ma riet". Okrem toho s komponoval vyše 
deň pred tým vl.tly upozornil : ,.Pán Stol z, 2000 piesní. Na j eho klavíri ležia r oz-
zajträ som u vás!" A tak som každý pracované rukopisy. Je zaujímavé, že 
večer pn!d spa ním vyložil svoje zlaté texty na zhudobnenie nosí vždy pri se-
hodinky. prs te ň a peniaze na nočný sto- be, lebo nikdy nevie, kedy a kde sa 
lík môjho s pol ubývajúceho. takže keď zrodí nová melódia. 
tnA exekútor t:hce l prekva piť, nikdy nič 

vi oy su dostalo priestoru jedného pol 
r eciláltL Sl ovenslrým umelcom pri ta
kejto k oncepci! by sa tak ušlo 7 prí 
ležitostí a vý!Jer pre prehliadku usku
točňoval IJy sa poča.~ celej sezóny 
najmä v rcimcz - počínajúc t ýmto 
rolcom - jarného cyklu mladých in
terpl'etov (organizoval ho v Bratisla
ve Mest ský dom kulťúr_y ·a. osvety a 
Slovkoncer t) . I ntenzívne obmedzenie 
počtu účastníkov prehliadky bolo by 
zárukou skutočnej kvality výkonov. 
Súčasne r ozsah polrecitál u by im po
skytol možnosť osvetliť svo je t vor i vé 

· . , s,chÓpnostt ' z viacer ých str ánok. Taká -
' to. koncepcia prehUadk y by súčasne 
vylúčila akékoľvek diktovanie drama
turgie mladým adeptom hudobného 
umenia, ale súčasne i zaväzovala k 
požiadavke ima:t•imálnych výk onov. 

Výber toh·toročných účastnílcov pre 
h liadk'y 'určovali viaceré momenty. 

.ktor é sa neraz prelínalt, alebo kombi· 
novali: · 

·, 1. Pr íprqva mladého umelca na me· 
dzinárodmí súťaž. V tomto prípade 
!lominovala snaha umožniť im vysTc tí-

· . . ~anie i nterpretácie aspoň časti sútaz 
'ného· repert.oáru pred verejnosťou. 
" ·2. , Odm~na za umies tnenie alebr• 
. tícásl' v ntektorej z domácich sút'aži 
1 Beeth:ovenovej, Smet anovej, o naj · 
lepší · prednes českej a slovenske} 
tvorbiJJ. Uplatňovanie t oht o kritéria 
sa odrazilo najmä u zoýšenom dáv
kovaní Beethooena (dva celovečerné 
recitály), pričom nie všet ky výkony 

OTTO KAUŠITZ 

prezrádzali zmocnenie sa tejt o št ýlovej 
problematiky s plný m úspechom. Po 
kiaľ sa týka 2 k oncer tov, víťazov v 
prednese českej a slovenskej tvorby, 
patrili nesporne k aktívam prehliadky 
a predst avovali jej umelecké vyvrcho 
lenie. 

. 3.- · Unwžniť !eaždému z 3 ·sl·ovenskýclt 
kpnzer vat ór ií· - . v Bratislave, Koši
c!ach i v t iline predstaviť najlepší vý
kvet svojej umeleckej ,.vyhne". Vytvo
rili sa tak podmienky pre por ovnáva
nie a z tejto stíťaže vyšlo víťazne 

žilinské konzervatór ium, pretože plne 
rešpekt ovalo výrazové možnosti svo
jich poslucháčov, štádium ich umelec 
kej zrelosti a podľa toho prist upovalo 
~- voľbe ich prehliadlcového ,-epertoáru. 

K negatívam akcie patrili: 

1. Nie práve najideálnejšie ubytova 
··te podmienky pre účastníkov. 

2. Príliš malý záujem zástupco v 
Slovkoncertu ·t Mini.~terstva lwltúry o 
akciu (jeden externý pracooníl.: agell
: tíry a zástupca MK navštívili iba j e
ll irtý koncert) . 

3. Priveľa kritér ií, hľadísk a cieľov. 
'.-toré prehliadka sledovala sa odráža 
•o v nejednot nosti dramat ur gickej 
<tavby niektorých k oncer tov. 

4. Naprostá absencia vClčších komor
'tých ensemblov ( počínajcíc triom ), za 
čo viiak nemožno viniť usporiadat·eľov, 
c.tle skôr nedostatky vo vyttčovani k o· 

Pred· 

20 rokmi 

zomrel 

Ká li x 

Snímka: Ivan Kvapil 

Zabudnutí 
um.elci 
Keď som listoval v starých bratislav

ských novinách, dostal sa mi do ruky 
časopis Gr enzbot e z 2. februára 1926. 
Dočítal so~ sa tu o koncerte Eugena 
Kälixa, ktorý hral Liszta, Dohnányiho 
a Bartóka. V denníku Hlradó o tomto 
koncerte plsal vtedajší refe rent: "O 
umelcovi · sme vedeli len toľko, že žije 
v l'rahe a je jednym z najlepších kla
vírnych umelcov. Teraz sme sa prvý• 
krát presvedčili o jeho t alente." Dňa 
9. novembra 1927 ten istý časopis ozna
moval už ďalši koncert E. Kálixa v ma
lej sieni Reduty. Články už písali o 
umelcovom univerzálnom nadaní: Dostal 
sa m f do rúk aj · slov.enský program 
t ohto bratis lavského koncertu, na kto
rom ,odzneli diela ·.Brahmsa,< V. ,Nováka, 
F. E. 'Finkeho, Goosensa, Dohnányiho a 
Schumana. Noviny spomfnali í jeho kon
certy v Komárne, Nových Zámkoch, Le
viciach, Kežmarku, štiavnici, alebo v 
Nitre, odkiaľ umelec pochádzal. 

*** 
Dnes už málokto vie, kto boli br atia 

Kálixovci. Pokúsme sa trochu oživiť ich 
pamiatku. Eugen Kálix, ktorý zomrel 
pred 20 ro kmi, by mal teraz okL'úhlu 
sedemdesiatku. Bratov prežila ich mat
ka, ktor ú som navštívil už t iež dáv
nejšie - v r. 1961, kedy mala 90 ro
kov. Vdova Irma Kälixová žila na Svä
toplukovej ulici č. 13 v Nitre. Pokús im 
sa aspoň stručne oživiť jej vtedajšie 
rozprávanie o osudoch dvoch bratov -
l!u?obníkov a r odiny, ktorá pomaly -
i keď neprávom - upadla do zabudnu
·-ua. 

*** 
Starší syn Vojtech sa narodil 17. II. 

1897 a Eugen - 22. II. 1898. Rodičia 
týchto bratov boli hudobníci, obaja hra
li na k lavíri, a tak deti asi zdedili lásku 
k hudbe. Pokrač-ovali v tejto záľube u 
starej nitrianskej učiteľky hudby Jťilie 
Narančičovej a regenschoriho profesora 

(Pokračovanie na 7. stt·.) 

mornej hry na našic/i hudobných uct
lištiach . stredného t ypu, ale i V SMU. 
V tomto. žánr i máme najmenej využi· 
t é rezervy a najväčšie perspekt ívy a 
meno i v zahraničí (Slovenské kvar
teto, Slovensk ý komorný orchester a 
cXaliiie ) . . 

l 

· 5. Prevaha •.[clavir istov . . Podobne, ako 
v predchádzajúcich ročníkoch v per· 
centuálnom zastúpení viedli hráči na 
tento nástroj, čo sa odrazilo i vo f ak
te, :!e niektoré skutočne vynikaj úce 
kádre nedost·ali príležitosť uplatniť sa 
na sólisti ck ej báze, ale iba v duete so 
sláčikovými nástr ojmi. 

6. S jedinou výni mkou ( Dírer ová ) 
neúčasť sólistov na dychové nástroje. 

K pozitívam prehliadky patr í: 

1. Nespor né celfcové zv1íiienie ume· 
lecke j tír ovne výkonov. 

2. Pomerne sluiJná návšteva jednot . 
livých podujatí a ohlas prehliadky v 
r adoch kúpeľných hostí. 

3. Priateľská atmosf éra, ktor á sa 
oytvárala zásluhou vedenia zasl. umel 
ca prof. Rudolfa Macudzinského na 
diskusíi a pri hodnoteniach za spolu
účasti významných koncertných umel 
cov na čele s nár . umelkyňou Má 
riou Kišoňovou- Hubovou, pr of. Micha
lom Kar ínom a pod. 

4. Podstatne vyššia tíroveň pr ofesio
,zálneho klavír neho sprievodu oproti 
predchádzajúcim ročníkom zásluhou 
Sylvie Macudzinskej a Valér ie ·Kelly o
vej zo žilinského Konzervatór ia. 

V. čiZIK 

(Pokračovanie v bud. čísle.) . 



~končenie z l . str.) 
Jednou profe -
6ionálnou po· 
rotou, ktorá by 
bola menova
ná. Miesto pô
vodnej sklada
teľske.i .~úťaže 
by som navr
hol sút'až na
šich najlepších 
$pevákov (in-

terpretov), 
ktorým by som 
dal možnosť 

priniesť do sú 
Ladislav Get·hardt 

t'aže skladby autorov, ktorým bezvý
hradne dôverujú, a rtie skladby, k t oré 
pre n ich vybrala výberová komisia BL 
čt už u nás, alebo v čechách. Zvýšila 
by sa tým nielen ir1terpretačná strán
ka, ale aj skladateľská úroveň. 

Dr. LEO JEHNE, hudobný kritik, 
pracovník Artie 

Myslím, že výberovej por ote sa poda
rilo dosiahnuť na tohtoročnej Bratislav
Ike} lýre, ktorá bola poznamenaná ne
účasťou väčšiny · významných českých 
skladateľov a textárov, aspo1'i jedno : že 
piesne neboli lacné a vtieravé. Co je, 
samozrejme, pomerne málo (a azda tým 
základným pr:edpokladom), ale vzhr a
dom na to, že sa piesne takého typu 
v našej produkcii už občas objavujú, 
predsa Zeit potešiteľ11é. Pesničiek, ktoré 
by boli dobré a výr azné, bolo však me 
nej než v minulých ročníkoch. S dob 
rým svedomím by som mohol menovat 
azda iba dve': Trneékovu a Strasserovu 
To všetko bolo včera a Hammelovu a 
Peterajovu Biely anjel. Tým tiež hod
notím postavenie slovenskej piesne v 
tohtoročnej súťaži. Nie je to žiaden 
kompliment, ten iba príde - tieto pies
ne by veľmi čestne obstáli v akej koľ
vek domácej konkurencii. Oroveň. pies 
ní tohtoročnej BL vo vztahu k zahra
ničnej produkcii je vet mi ošemetné hod
notiť: za priemerom anglo-americkej 
produkcie zaostávajtí o tri koňské dlž
ky, naprot i tomu s výtvormi' napr. po 
nemecky hovoriacich krajin sa môžu 
rovnat i najslabšie z nich. 

KAMIL PETERAJ - básnik, tex
tár, dramaturg Novej scény 

1. Zaujala ma jej atmosféra; v dob - lf 
rom i zlom. ~ 

Citeľná bola neúčasť n iekt orých špič- j 

kových spevákov, ktorých produkcie 
mohli patrične "okoreniť" Lýru. To 
tiž títo speváci dokážu vyt(cť z pes
tličky maximum. Pokiaľ ide o úroveň 
domácej súťaže myslím si, že piestiová 
stránka festivalu bola slabá, t úto vý
čitku by som adr esoval najmä českým 
skladateľom (výnimkou bola len pie
seň fi . Macourka "s lét em zpivám" ), 
tým však nehovorím. že slovenské 
skladby boli geniálne. Aj v slovenskej 
časti bolo veľa "slabučkých" skladieb. 
Co by som vyčítal domácej časti BL je 
jeden fakt: Z našej pôvodnej tvorby sa 
nevedno zásluhou koho (porôt ?, výbe
rovej komisie?) pestuje tá najhrubo
zmejšia konvencia, človeka pri podakto
rých pesničl(ách napadajú refrény sve
tových šlágrov (zvyčajne dobrých), tak
že to málo pôvodného túto súťaž buď 
neprežije, alebo sa ani do súťaže ne
dostane (napr. skladby Mariána Vargu) . 
Pokiaľ ide o zahraničnú úroveň, pova 
žujem taký výber int erpre tov, aký bol 
na BL vzhľadom na ekonomickú situá
ciu naBich kultúrnych inštitúcii za dra
mrdurgický úspech. 

3. V odvodenosti áno. A kam speje? 
Podľa BL (a súdiac i podľa iných sve· 
tových festivalov) mám dojem, že sa 
ocitá v slepej uličke. Medzi spoločen

.~kú navoňavkovanosť týchto podtljatí 
by nezaškodilo pustiť n iekorlco extrém
nych beatových skupín ako napr. v San 
Remo. 

4. Myslím si, že okrem Wallace Col
lection nikto. 

S. Prínos tohto f estivalu vidím už v 
t om samotnom fakte, že j es tvuje; eiite 
vliéší prínos by som videl v tom, keby 
sa BL zúčastňovali len mladí autori, 
tým však nemyslím fyzický vek, ale du
cha. 

Mali by sa z propozícií festivalu clo
slova vygumovať všetky zmienky o 
akýchkoľvek porotách, pretože tieto 
každý rok svojím diletantským quasi 
rozhodovaním poškodzuj ú BL, je to len 
na škodu f estivalu, pretože treba pod
čiarknuť, že Lýra je súťaž potrebná, že 
má svoje obr ovské divdcke zázemie a 
napokon sa rozhoclujrícou mierou pri
činila o rozmach twiiej populárnej hud-

by. Už aj tieto spomenut~ veci tavCizujú 
.a upozorňujú na to, že treba niektnró 
súkolia t·ohto podujatia prečist"i'ť. 

IVAN VAŠICA - hudobný skla
datel' 

1. Prakticky sa u ničom nelW!a · od 
predchádzajrk icll BL, ltž IU/ výl1er spe
vákov. 

2. Myslím st, ~e domáce obsadenie 
stU a že mohlo byť rozhodne kvalitnej 
šte, pretože st osolme predstavujem, že 
8 L je festival s m/er ·wc:io11álnym ohla
som. Mali by spievať špičkoví .~peváct 
a tí mladí majll možnosť vystupovať 
prt iných príležitostiach. BL by mala 
byť ak Omsr: vyvrcholením celoročnej prá
ce 

Obsadenie zahraničnej časti bolo vet
mi dobré a jedno z najkvalitnejších v 
dotet·ajšom jestvovaní BL. Preclrw.'ie t 
kým to boli Cliff Richard a .losephine 
Bakerová, ktorí predviedli perfektnú. 
show. Výborné boli skupiny Wallace 
Collection a Peddlers. Bolo by dobré, 
keby sa v tomto aj v budúcnosti po
kračovalo. 

J. Myslím si, že t vorba tohoročt·!ej BL 
sa neuberá svetovým smerom. Mnohé 
skladby, ktoré sa vyskytli. tomu nasved
čujú. Objavil sa swing, country and 
western, čo vôbec nie je v súlade so 
stíčasnými prúdmi v pop-music. Je po
trebné pribrať viac mladých autorov a 
nielen pr ofesionálov, ktorí z toho žijú, 
majú svoj vlastný štýl a nechctí ho 
opus tiť. 

4. Nebol to prehľad súcas~tej popu
lárnej hudby, lebo už v dnesnej dobe 
j estvuje vera progresítmejších skupin a 
interpretov. čo však bolo v možnostiach 
ot·ganizačného vOboru, bolo dosiahnuté. 

5. Prajem si, aby bolo čim viacej kva
litných zahraničných súborov (lepších 
ako u nás, ktoré šíria dobré meno na
šej hudby v zahraničí a sú tam uzná
vané) a interpretov. Aby výberové po
t·oty nezabtídctli (okrem štandardných 
atttorov) aj na mladých skladateľov, 
ktorí sa objavujtí. 

STANISLAV BACHLEDA re-
daktor Smeny 

1. Dobrý. 

2. Nastal generačny proces. Renomo
vaní spevdci už nepotr ebuj ú, aby sa vy 
stavovali riziku sút'ažer1ia, hoci súťa
žia pesrtičky. Na predošlých štyroch roč
níkoch srne ich videli. Menej však bo
lo nových talentov, ktor é nemali mož
nosť postaviť sa na . to ist é .. pó.diwn., na 
takom fóre . ako je BL v . súťaži 11 lwiez
dami. Zrazu však tí prestal{ javiť · ťaký ' 
záujem o súťaž ako v minulosti, a tak 
sme boli svedkami nást upu novej ge
nerácie. Napr iek tomu si myslím, že 
výkony spevákov na tohoročnej Bl, bo
li skutočne dobré. · Divákovi r1echýbala 
kvalita h lasového prejavu, ale hviezdy. 
Myslím si, že dramaturgia vystúpení 
zahraničných interpret ov sa uskutočni
la v rámci daných možností vel'mi zod
povedne. 

3. Nielen medzi interpretmi, ale aj 
medzi autormi chýbali osvedčené mená. 
Napriek tomu som v§ak presvedčený, že 
tí autori, ktorých piesne sa do súťaže 

dostali, odviedli to, čo je v ich mož
nostiach a zodpovedajú širším pr edsta
vám súčasného vývinu . Neplatí to, po
chopiteľne, 11a všetky skladby. Nie však 
v tom vidím nedostatok autorskej sú· 
ťaže, skôr je diskutabilný výber z pri
hlásených skladieb, nie v každom prí
pade tam patrili niektoré skladby, aj 
od našich po.predných qutorov. Viaceré 
z nich nezodpovedali vôbec tomu, ako 
sa ttaj mä slovenská popttláma hudba 
vyví ja a v t om zmysle by ťažko boli 
obstáli aj .pri prísnejších kritériách na 
minulých ročníkoch. 

4. Dalo by sa povedať, že len priblíž· 
ne zodpovedali prejavy niektorých za
hraničných interpretov súčasnému vý 
vinu, aj keď prejav niektorých z nich 
má skutočne profesionálnu úrovel'l (C. 
Richard, J . Bakerová) neznamend to, že 
predstavoval vývojový trend (týka sa 
t o vokálnych . sólistov). Skupiny boli vo 
svoj om prejave progresívnejš ie. Celkove 
to môže byť aj kladom f estivalu, ktorý 
takto umožňuje divákovi ur obit si chro

t!Ologický prehľad pop-music za n iekol
ko rokov. 

5. Prínosom tohoročnej BL je nepo
chybne vyriešenie generačného problé
mu, 'aj keď to neznamená, že v budúc
nosti sa so známymi menami nestret
neme. Viacerí z nich sa vyjadrtzl, že 

sa radi súťaže zúčastnia ak však budú 
mať naozaj dobré skladby, ktorými sa 
oni môžu prezentovať, a ktoré môžu 
reprezentovať. Tomuto by sa bolo tre
ba v budúcnosti naozaj vylmút. 1'ak isto 
by bolo treba pouvažovať (neviem už koľ 
ký raz) nad systémom hodnotenia. Nejde 
mi wú tak o oíľazné skladby al,m o pred
úezlllí selekciu semifinále, odkiaľ poroty 

vybrali najmenej z polovice úplne opač
ne. Snáď by bolo dobré pr edsa, len klásť 
rlôraz pri Lch zložení viac na odbor-
110st' tch člerwv. ab11 výsledky súťaže 
zodpovedali vývinu u nás i vo .~vete, 
a nie vyložene subjektívnym predstavám 
lliektorfích členov. 

PAVOL HAMMEL- spevák, skla
datel', gitarista 

1. Samotnou súťažou som bol skla 
mrmý a s tlčasťott zahraničných hostí 
spokojný. 

2. Vzhľadom na to, že sa z Čiech ne 
zríčastnili hviezdy (druhá a tretia gar 
nitúr a Interpretov a cwtorov) a zo Slo 
veltsk a to bola Bpička, už vopred som 
tu iii! , :že vyhrá slovenská pesnička. čo 
sa aj vyplnilo. Neoprávňuje nds t o však 
k opodstatneniu, že slovenská pesničlco
vá tvorba je lepšia ako česká, lebo to 
nebála špička. Zo zahraničných účast 

nikov som si najviac "pochutnal" na 
kapele W allace Collection. 

3. Myslím si, · že my nikdy nedosiah
neme svetový trend a nebudeme ho dik
tovať, ani si nemôžeme robiť nároky 
udávať ho. V strednej Európe však 
rozhodne hrá naša pop-music prím. 

4. Myslím si, že nie, však nakoniec sa 
to ani nedá obsiahmd. Ale čo bolo v na 
šich možnostiach, sme rozhodne do 
viezli. 

5. Prínos vidím snáď len v tom, že 
v stíťaži sa IJT'esadil i slovenslt"é sklad
by. Nutne sa musí vyriešiť otázka po
r ôt a vyberania skladieb do samotnej 
sMaže. Prajem si, aby každoročne bol 
v,ýber zahraničných hostí aspot! taký, 
uko tohto rok·r.t. 

IVAN HORVÁTH hudobný 
skladateľ 

1. Vcelku dobrý dojem. Myslím si, že 
zahraničná účasf bol.a dobr á a mala 
slušnú úrovel'í. Očasť zahmničných hostí 
potvrdzuje to, že fes t ival má vo svete 
dobrý zvuk. 

2. Národ11á súťaž t. r . nebola obsa
den.á hviezdami, pravda, na druhej stra
ne si my.~lim, že Tceď je to autorslcá stí 
ťaž, nemalo by to byľ zásadnou chybou. 
Ale autori by si mali dobre uvážiť vý
ber interpretov. Pre publikum by to bo· 
lo atraktívnejšie s hviezdami. Zahra
mčná účasť sa od minulých ročnílco v 

nelíšila. Boli tu overellé esá a víťaz! 
festivalov a diváci si nemôžu sťažovať. 
Naša špička bola v gala - show gr amo
firiem. A nakoniec čo sa týka národnej 
súťaže ani na zahranWných festivaloch 
neriskujií (prípadný neúspech) špičkoví 
speváci. 

3. čo sa t,ýlw BL, myslím si, že naj
n.ov.H vývoj ovplyv1iuje len v male j mie
re. Skladby stí pre naj.~iršie pttblilcum a 

Snlmka: K. Belický 

ľudia by ťažko absorbovali nové (ex 
Jler imentálne ) smery . BL je pódiová zá 
l ežitost' (r1ie je to štúdio) a preto to
muto faktu sa pl'ispôsobuje aj aran
žmán slcladieb. Vplyv svetového trendu 
by sa mal prejavopať v celoročnej pô
sobnosti. Záleží od určitej odvahy au 
torov a skupín. experimentovať, je t o
tiž nebezpečie nepochopenia zo stran11 
posluchácov. Musí sa síce prihliadal' 
na vkus rudi, ale nesmie byť post r á
daná úroveň a určitá kvalita kompozí
cie. Nositeľom - avalltgardy sú beat o vé 
skupiny a .~iro'ká pop-tlwsic ide viac
•llcncj oychodenou cestou . Stoi'Si rmlori 

sa ta'ifko prisp6sobujú. U ná& nte, Je 
dostatočné zázemie konzumentov, tým.' 
potom trpia in.é (mer!ej populárne) žán · 
re (napr. jazz, swing, .folk a pod. ) . ČIO • 
vek , ktorý pracuje v oblasti kompozič · 
nej, by mal sledoval' .~ve tový vývoj (a j 
keď ho nemôže v plnej miere využíoat 
- nepochopenie pltblika) a poznať ho. 

4. Je to ťažko povedať. lebo típlný 
prehľad sa nikdy nepodarí (vzhladom 
lw kvantite, ktorá t . č. existuje) a sle
dovať sa to dá iba prostredníctvom 
platní. Tohoto roku vyst'upovali zaují· 
maví interpreti a myslím si, že viace j 
nemôžeme očakáva( od festivalu, ktorý 
trvá štyri dni. 

S. Ako slovenský autor vidím prínos 
v tom, že sa uplatnila ttaša tvorba. Aj 
českí recenzenti uznali, že úroveň. sla• 
venských kompozícií má vzostupnú ten .. 
denciu. Možnosť, ktorá bola daná mia~ 

dým spevákom, vystupujúcim na tom.: 
to f óre, rozhodne zvýši ich profesionálnu 
úroveň. Dúfam, že aj budúce ročníky st 
udržia svoju doterajšiu úroveň a slo
venská tvorba bude aj naďalej dôstojne 
zastúpená. 

LEOŠ KOMÁREK - .hudobný re• 
žisér československého rozhlasu 
v Bratislave 

1. Veľmi dobrý i keď BL pre . mňa 
znamena prakticky od rána do večera 
prácu, aj tak som si všimol, že ako po 
organizačnej stránke tak aj po strdn
lce prípravy BL bolo všetko perfektné a 
nedá sa nič vyčítať. 

2. Veľa kritiky som cítal na slabšie 
obsaden ie BL ako takej. Nestotožňujem 
sa s týmito názormi, lebo si myslím, že 
predovšetkým BL má vynášat' nové tvá
re. Kiežby lcaždoročne mohli (Jyť zo 
slovenskej strany nové tváre v takom 
množstve a takisto z Čiech sa obja
vilo vel'a talentovaných interpr etov. Ne· 
rlčasť es neuškodila BL vôbec. · Dokiar 
bude BL takto pokračovať myslím si, 
že bude cťou ( aj pre húiezdy'; zúčast-. 
nit' sa fes t ivalu. 

Hlavne čo do skupín ukázala BL ver-. 
mi dobrú úrotJet~ ( Wallace Collectialh 
Peddlers, NO TO CO), čo sa týka vokál
nych sólistov BL tohto roku tírov1iou 
zaostala ( s výnimkou C. Richarda a J. 
Bakerovej ). Keď bolo miesto pre Gon· 
clolánovcov. t ak by w bol mal nájs r 
priestor aj pre Collegium Musicum a 
bolo by t o aj lepšie ladilo so zahranič 

nými kapelami. Vo vyst úpení umelcov 
fir my Panton rozhodne malo byť mie.~ 

to aj pre jediného slovenslcého zástupCtL 
tejto etikety Pavla 1-lammela a skupiny 
Prúdy. 

3. Mylilím si, že sme ešte nemali ob 
dobie v pop-music, keď sme držali krok 
so svetovým t rendom aj keď srl u ná3 
kapely a speváci, ktor í .~a o to snažia. 
Myslím si, že u nás nemáme publikum, 
lctoré by bolo -schopné podporiť niečo 

nového. Celková. činnosť komponista(} 
ide v tých dimenziách. ako ide publi · 
l;;um so svojím vnímaním. tažko sa na 
Slovensku presadzuje mladá generácia 
slcladateľor! a myslím st, že ani do bu 
dúcnosti sa r!emôžeme t·užovo pozerať, 

keď poznáme t vorbu, ktord sa dostáva 
do Supraphonu a televízie. Neviclím 
žiadne nádeje v t omto smere. U inter
pret ov je to oveľa lepšie . Da/šou zásarl · 
nou chybou našich autorov je. it> sme 

radšej ochotní kopírovať, ako ísť svo
jou ~lastnotL cestou a experimenttul(lť. 

Keby som bol inštittíciou s možnosťami, 

tak by som všetkými pro.~triedka'lli 

podporoval skupiny typu Meditatmg 
Four, Collegium Musicum, Prrídy a I!Ô · 
bec všetky kapely, ktoré robia muzilcu 
.~ nadšením. Zclá sa, že Bratislava je 
macošská ku všetkým mladým nad~e

ným ľuďom, ktorí väčšinu svojho voCné
llo času venttjtí hudbe a nenachádzaj ú 
podpom rmi v tých llajpr imitivnejiiic:h 
veciach. 

4. Aj keď bolo obsadenie zahraničných 
rlčastnikov na slušnej úrovni, nemôžeme 
povedať, že to bol najväčší progres zo 
sveta. BL za .~pojho jestoovcmia veľmi 

názorne dramaturgick11 ukázala vývoj v 
skttpinách (od Shadows ce2 Beach Boys, 
Julie Driscoll and Brian Auger Trmity 
až po Wallace Collection. a Peddle1·s ) . 
l'oktaľ sa organizačne a dramatw·uic:ky 
zabezpečí taká účasť ako t. r ., uvidíme 
na rok ďalšie skupiny. ktoré veľa clajú 
nielen pc~bltku, ale hlavne naštm lwdoiJ 
I'tíkom a zaistia konfro tl táciu ulastnej 
tvorby s t vor bou týchto kapiel . 

S. T úto tematiku som spome111.a už o 
predošlých odpovediar.Tt. 

Pripravil a s p racoval F . HORA 



Pestiwal populárnych piesní 

Vice Vukov 

V oblasti populárnej hudby je každý 
rok niekoľko významných festivalov, 
ktoré časovo na seba nadväzujú, a tak 
v čase, l'edy vyjde táto spomienka na 
Split, bude ukqnčený už aj sopotský 
festival. Vráťme sa však v spomienkach 
do augustových dní v Splite. Festival má 
už svoju tradíciu a v posledných rokoch 

sa ho zúčastňujú aj československí spe
váci. I keď sa nedá porovnávať s Bra
tislavskou lýrou, pretože koncepcia 
oboch festivalov je rôzna, existujú tu 
určité ,,príbuzenské vzťahy". 

Tohto roku reprezentovali českoslo
venskú populárnu hudbu dve speváčky 
- Eva Pilarová (v j uhoslovanskej a 
medzinárodnej súťaži) a Eva Sepešiová 
(v súťaži mladých spevákov). 

Festival SA delí na dve časti. Na sú
ťaž pôvodných juhoslovanských piesn!, 
ktoré už tradične spievajú vždy dvaja 
speváci - jeden domáci a jeden zahra
ničný. Ďalej je súťaž medzi národná. 
Oboch týchto súťaží sa zúčastnila Eva 
Pilarovú. Festival trval 4 dni (5.-8. 
VIII.). Po organizačnej stránke sa po
dujatie veľmi zlepšilo a aj mesto Split 
vychádza festivalu veľm! v ústrety a 
dáva mu väčšie prostriedky na realizá
ciu. Menšia spokojnosť medz! pozorova
teľmi bola vzhľadom na dramaturgiu 
súťaž!. Druhá časť večera patr ila vždy 
mladým spevákom a u publika nebol o 
ňu dostatočný záujem, pretože gradácia 
bola v prvej časti koncertu. Každý ve
čer sledovalo podujatie približne 3000 
divákov, ktor! veľmi temperamentne 
prejavovali svoje sympatie domácim 
spevákom. Ale takisto tlieskali talian
skym in terpretom, ktorých tempera
ment, podanie a južná melodika plesni 
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boli Juhoslovanom veľm! bl!zke. Môže 
nás potešiť, že v Splite sa okrem člán
ku v novinách, ktorý veľmi kladne hod
notil Bratis lavskú lýru, objavili aj ne
of iciálne pochvaly medzi odborným pub
likom. Hovorilo sa najmä o presnosti 
v organizácii práce, o vysokej umelec~ 
kej úrovni a zaujímavej zahraničnej 
účasti tohtoročnej Lýry. 

V súťaži domácej juhoslovanskej 
t vorby bolo nasledujúce poradie: 1. Zvo
na moga grada - Vice Vukov, Frida 
Boccarda, 2. Kud plovi ovaj brod -
Radoyka, Sergio Endrigo, J. Serenada -
Mišo Kovač, O. C. Lewis. 

V medzinárodne j súťaži získal prvú 
cenu anglický spevák čiernej pleti Jim
my Cliff s vlastnou piesňou The Song 
We Used To Sing. Prvú a jedinú cenu, 
ktorá sa v súťaži mladých spevákov 
urleľuje, si zo Splitu odviezla holand
s ká speváčka Elien Willsová. 

N. L. 

S Evou Sepešiovo u, študentkou a speváčkou sme sa v Bra
tislave stretli vďaka tomu, že končia prázdniny a školské po
vinnosti dávaj ú o sebe vedieť stále naliehavejšie. Prázdniny 
síce žiadne nemala, ale stretnúť sa s ňou by bolo znamenalo 
cestovať za ňou do Belgicka, kde bola so skupinou českoslo 
venských spevákov na koncerte, alebo do Splitu, kde na me
d:~inárodnom festivale spievala v skupine "Stars to be born" 
9lebo do Košíc, k de .mala v nemocnici - najprv na chirurgii 
a potom na gynekológii - prax. 

vale by som ešte dodala, že je veľmi poučná. Rada by som 
teda abso lvovala i ďalšie (ak bude vhodná príležitosť) po
dobné akcie, pretože spevákovi to nesmierne prosp ieva. Fes
tival v Splite m al tri časti - domáci speváci, medzinárodný 
fe stival a tret iu nazvali - Hviezdy, ktoré sa narodia (Stars 
to be born), v ktorej som zaspievala slovenskú. novinku -
inak špeciálne priprave nú pre Split - od I. Uradníčka a 
I. Hot"vátha, MORE. e Mohli by ste prezradiť, či k vašim vyše dvadsiatim roz
hlasovým a televíznym nahrávkam a niekofkým plat niam pri
b udne ďalšia? 

Keďž.e z jej ciest nás najviac zaujímala jej účasť na fes ti
vale v Splite, požiadali sme Evu o niekoľko informácií a doj
mov: 

- V na jbližšom čase nah rám v rozhlase i na platňu sp~
mínanú novinku More a dúfam, že sa bude domácemu. publl
ku páčiť. 

e čo vás momentíilne najväčšmi ťrápi? ' '· 
- V Juhoslávii som bola prvý raz a na zahran ičnom festi

vale tiež. Oboje sa mi nes mierne páčili a k účasti na fest i-
- Hľadám si privát - a to v Bratislave nie j e žiadna ma-

ličkosť. Pete~ Zeman 

TOP ,10 SINGLES 
AN~LICKO 

(Record Retailer, 29. 8. 1970 ) 
l. ( l) THE WONDER OF YOU 

. 2. ( 2) NEANDERTHAL MAN 
3. ( 7) RAINBOW 

* 4. ( 3) LOLA 
•·5. (ll) TEARS OF A CLOWN 

' 6. (12) SOMETHING 
7. (17) THE LOVE YOU SAVE 
8. ( 6) NATURAL SINNER 

. 9. ( 8) IN THE SUMMERTIME 

Elv is Presley 
Hotlegs 

Matmalade 
Kinks 

Smokey Robinson 
and the Miracles 

Shirley Bassey 
J ackson Five 

Fairweather 
Mungo Jerry 
Jimmy Rufťin lO. ( 9) I'LL SAY FOREVER MY LOVE 

USA 

(Billboard, 29. 8. 1970) 
1. ( 4) WAR 
2. ( l) MAKE IT WITH YOU 

Edwin Star r 
Bread 

3. ( 2) (They Long to Be ) CLOSE TO YOU 
Carpenters 

. 4. ( 5) IN THE SUMMERTIME Mungo Jerry 
5. ( J ) SPILL THE WINE Eric Burdon and War 
6. ( 6) SIGNED, SEALED, DELIVEHED 

sku, Francúzsku, Ho 
lands ku, Nórsku a š pa
nielsku. 
Keď sa pozrieme do 

mi nulosti, tak zisťujeme, 
že p red piatimi J.'Okmi 
bola na prvom mieste v 
Angl icku aj v Amerike 
d vojica Sonny and Cher 
(I Got You Babe), pred 
d esiatimi rokmi patrilo 
prvé miesto . y Anglicku 
skupine Shadows (Apa 
che ) a v Amerike Elvi
sovi P resleymu (It's 
Now Or Never) . V ro~ 

ku 1955 viedol ang li ckú 
Hitparade americký 
co untry and westernový 
spevák Slim Whitman so 
skladbou "Rose Marie". 

Konkurz 
Štátne divadlo v Brne vypisuje .konkurz do 
spevoherného orchestra na 

l trubku, 

violončelo, 

koncertného ·majstra huslí. 
Prihlášl'Y ·tašlite do l. októbra 1970 na ria
ditcl'stvo, Dvoi'ákova 11. 

z obsahu čísla 18 
Pre kvapenia Novej scény e Našé leto v 
zahraničí (rozhovory so s lovenskými skla
dateľmi a umelcami, k tor! s a zúčastnili let
ných festiva lov a konferencii ) e Dve j u
bileá: B. Ba'rtók a V. Novák e Zo sveta 
maďarského interpre tačného umenia e So
po t 70 

Pre leto v pop-music je charakte
ristická festivalová explózia. Jedni 
trubadú ri sa importuj ú, d ruhí ex
portu jú. Festivaly zaplavujú všetky 
kontinenty, vnútrozemské mestá i 
prímorské prístavy. F'estivalovô po
letovanie neminulo ani naše hviezdy. 
Po Karlovi Gottovi, Jose fovi Laufe
rovi , Marcele Laiferovej a ďalších 
sa pred niekoľkými dňami vráti la 
z takéhoto piesňového súboja Eva 
Pilarová. 
Pieseň autorov Jini'icha Brabca a Ji

r iny F ikejzovej Vlny sa vo vašej inter~ 
pret ácii dostala .,iba" medzi 12 fest iva
lových skladieb ... 

- Ani m a veľmi nemrzí, že som sa 
neumiestnila. Pozvanie na koncerty a 
fes tivaly, ktoré som d ostala a ponuky 
k spolupráci, m a jú pre mňa väčši vý~ 
zn am. 

Môžete niektoré menovať? 
- Deň po príchode do Splitu som na

krútila pre juhoslovanskú t elevíziu päť 
piesní so záhrebským orchestrom. Jeho 
dirigent má záujem na sústavnej spo
lupráci. To znamená, že by som sa zú · 
častnila juhoslovansk ých galakoncertov. 
V septembri pôjdem do Terstu na kon
certné vystúpernie, ktoré poriada 
UNESCO. Pozvan! sú všetci speváci, kto
rí zvíťazili na nejakom festivale. Vý
ťažok sa venuje . na detské d edinky v 
cele j Európe. V Lisabone nakrútim pol ~ 
hodinové televízne show. Ďalej mám 
pozvanie na Maltu a do Chile. 
čo vás v Splite zaujalo? 
- Súťaž pod názvom Stars to be ·born 

(Hviezdy, ktoré sa. narodia ), v k torej 
vystupova l·o desať začínajúc ich spevákov 
z celej Európy. Ceskoslovensko repre-

. · 'zentovala Eva Sepešiová. Víťaz má právo 
zúčastniť sa na budúci rok na medzi
národnom festivale v Splite. 

Aká práca vás teraz čaká v Poľsku? 
. - Zaujímavá. Budem nakrúcať pieseň 

Sommertime pri Baltickom mori (s re -. 
žisérom Vojtom) pre špeciálny music· 
box Novej hute Klementa. Gottwalda. 
Neviem presne, ake j výroby j e t ento 
music - box, ale okrem platné, ktorú 
poslucháč vyberie vhodením mince a 
stlačením tlačítka, ob,javí sa na akejs i 
zabudovanej obrazovke interpret spie 
vajúci vybranú skladbu. Te da hudobná 
skriňa s t elevíziou. Pre toto zariadenie 
už natáčal I<arel Gott a Waldemar Ma
tuška. 

Zhovár a'!a s a: L. Sieberová 

(ľm Yours ) Stevie Wonder 
7. ( 7 ) PATCHES Clarence Car ter 

Nakoniec pár zaujíma
vosti zo sveta. Pred 
s iedmimi rokmi, pre sne 
23. 8. 1963, vyš la prvá 
pl atňa Beatl es, z kt ore j 
sa predalo· viac ako mi,
lión kusov (She Loves 
You). J ethro Tull (po

, dľa ktor.ého sa , volá sku
pina lana Andersona) je 
opisovaný ako "stredo · 
veký Rasputin". Aus trál
s ke Helen Driessen Trio 
obnovuje s t aré piesne 
Seeke rs. Joe Cocker opäť 

.zmenil obsade nie svojho 
Gt"ease Ba ndu. časy sa 
men ia: Pat Booneho 
s prevádza pri koncer~ 
t och voká lna s kupina, 
ktor ú t vori a di evčatá 
She rry, Laury, Debby a 
Lindy - všetky štyri sú 
jeho dcéry. Ex-Animals 
Ch!l s Chand ler má novú 
skup inu Slade. Bieli 
fans Percy Sledgeho v 
JAR sa museli nalíčiť na 
čierno, aby sa dostali na 
jeho koncer t. Prvý singl 
Claptonovej skupiny De
r ek and the Dominoes 
vyšiel v Polydore 28. 8. 
po d názvom .. Teli the 
Truth". V t en ist ý deň 
uv ied la na trh svoj prvý 
s ingl "Happy Being Me" 
s kupina Ma nfr.ed Mann 
Chap ter III, j e to skrá
tená verzia 15 minútovej 
skladby z ich budúcej 
LP. F. HORA 

------------~t.m<· .,.: ......... .. ------------------. 8. (12) ( If You Let Me Make Love to You Then) 
WHY CAN'T I TO UCH YOU? Ronnie Dyson 

9. (17) AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH 

10. (13) 25 OR '5 TO 4 

Na , 34-om mieste 
vs túpila do Top 50 Re
cord Retailer kapela 
Ch ain n en of t he Board 
~o . skladbpu .,GIVE ME 
JlqS'ŕ' ' Á., t.ľťTLE •}.HDRE 
TIME" na značke Invic
tus, kto rú založili · naj
známe j ší t vorcovia 
"Tamla Mo town soundu" 
Hollando vci a Dozier . Po 
neúspechu p rvého s inglu 
(Tonight Today ) sa do 
s táva tlo rebríčku sku
pina Dozy, Beaky, Mick 
and Tich p latňou MR. 
PRESIDENT (37. m ies to ). 
Prvý tohoročný s ingl 
Donovans vyš iel pod ná
zvom "RIKI TIKI TAVI" 
4. 9. (naposledy t o bola 
malá platňa "Goo Goo 
Barabajagal" v jú li mi
nulého roku) súčasne s 
LP ,.Open Road". V 
Amer ike s a ujal vedenia 

Diana Ros 
Chicag o 

čierny reprezentant 
Tamla Mo town Edwin 
Starr so sk ladbou WAH 
( Vojna ) . V americke j 
I;IOT 100 j e , zastúpená 
značka·' Invictus tromi 
pl atňami v podaní Fre~ 
dy Payne (13 ) , Chairmen 
o f the Board (47) a 
Glass House (100) . Naj
väčším svetovým .h ito m 
v súčasnej dobe j e roz
hodne IN THE SUMMER
TIME v podaní Mungo 
Jerry, ktorý je na pr
vom mies te v Argen tíne, 
Kanad e, Dánsku, F ran
cúzsku, Holandsku, Nór
sku, švédsku a NSR. Me
d zi d lhohrajúcimi plat
ňami patrí primát Simo
novi a Garfunkelovi s 
"BRIDGE OVER TROVE
LED WATER", k torá je 
na prvom mies te v Ra
k úsku, Anglicku, Dán-
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Zabudnutí 
umelci 

(Dokončenie z 5. s tr.) 

š tetku. Eugen pravidelne h rával na or
gan už ako š tudent gymnáz ia. Počas 
prve j s vetove j voj ny s tarší syn Voj
t ech v r. 1916 narukoval a na ruskom 
fronte sa dostal do za ja tia. J eho "š t á
c lami" v ruske j zemi bo l Darmich pri 
Kyjeve, Omsk, Chabarovsk, Pasko je a 
Krásnaja R iečka. Tu s a prvý raz pre
javil jeho kompozičný t a lent. V jed
nom zo zajateckých tá borov združil 40 
hudobníkov do orchestra, stal sa ich 
d ir igentom a čoskoro napísal pre ten to 
ensembel prvú melodrá mu ako a j ope
re tu •·na libre to Jura j a Fáya - Ostrov 
šťastia. V zajateckých t áboroch si t áto 
skupina hudobníkov získala veľký ob 
div - a opere ta 35 repríz. Neskôr Voj 
t ech napísal ďalšiu hudobnú komédiu 
Dievčenské bozky. Keď Japonci zlikvi
dovali zajate cký tábor, viedol v t urec
kom kabarete vo Vladivostoku sk upin u 
českých h udobníkov. Vždy s pomínal, že 
hudobný krst d ostal ·v Náro dnom dome 
vo Vladivostoku. Stade odiš iel anglic
kým parníkom do Nagasaki a po dvoj
mesačnej plavbe sa konečne dost al d o 
Eu rópy - a • domov. V roku .1921 sa 
Voj tech Kálix zapísal na Hudobnú aka
d émiu v Budapešti, potom š tudoval v 
Mníchove a t u · dostal aj ang ažmán v 
tamo jše j s lávne j opere. Neskôr odišiel 
do Norimbergu, ale v s íd le nacistov sa 
necítil dobre. Matke sa sťažova'l na ta
mojši·e duchovné pomery. zme nil an 
gažmá n 'do Stuttgar t u a t am aj zomrel 
15. augusta 1956. Po smL·t i manželky 

zostal už len j eden potomok toh t o na
daného h udobníka - dcéra Ar iana. 

*** 
Eugen Kálix nebol na f ron te a v roku 

1917 sa zapísal v Budapešti na právo 
a súčasne bol študentom Hudobnej 
akadémie. Po vzn iku československej 
republiky sa vrátil domov, lebo jeho 
názor bol ten, že jeho vlasť j e česko
s l'oven sko. V štúdiách pokračoval u prof. 
C. Com·ad a Ansorgeho a keď v r. 1923 
obdržal v Prahe dip lom, zosta l vyučo
va ť na nemeckej Hudobne j aka démii. 
Odti aľ potom pod nikal koncertné t u rné, 
o ktorých sa zachovali krit iky v rôz
nych no vinách naš ich i zahr a ni čn)i ch. 
Úč i nkoval v Taliansku, .Nemecku, Eyyp
t e a samozre jme : d oma. Všetky k r itiky 
s ú písané v superlatívoch . Eugen Ká
'lix mal veľmi rád českú hudbu, hl av ne 
Suka a Nováka. Po nás t upe fašizmu, 
hoci sa s poli t ikou . nikdy nezaoberal, 
mal veľké ťažkosti. Jeho ma nže lka, ro
dená Wien-K!audiová nebola či stou árij . 
kou a Eugenovi I<álixov! z to hto d ôvo
du r ôznymi spôsobmi znemožňovali vy
s túpenia. Mal aj finančné ťažko st i. Po 
vojne pri jal pozvanie do Venezuely. 
Na jprv žil v Caracase, no nevedel si 
zvyknúť na t amojš í spôsob života. Ne
skôr sa presídli l do m esta Maracaio. 
Tam po 17 mes iacoc h a j zomrel - v 
septembri r oku 1950. 

*** 
Onedlho po rozhovore s matkou o bo ch 

h ud obníkov som sa dozved el, že pani 
Irma Kálixo vá zomre la, a tak o dišla 
posledná živá svedkyňa života a ume
leckých úspechov dvoch zabudnutýcfl 
slove nsk ých ·hu dobníkov. 

Dr. Ladislav Martincek 



(Dokončenie z l. str.) 

bezpečiť televlzne vysielanie ani pri 
sebaväčšom počte vysielacích kaná
lov ... Pravda, ak pôjde o štúdiovo vy
robený záznam - teda nie o záznam 
obrazu normálneho televízneho vysiela
nia - bude obrazová kvalita o triedu 
lepšia. 

Každý po svojom 

Stačí táto krátka úvaha o možnos
t iach, ktoré v ideokazeta prináša, aby 
sme si vedeli predstaviť, s akým zápa
lom sa vrhlo asi dvanásť sve tových fi 
riem na vývoj najkvalitnejšieho, naj
lacnejšieho a najvýh':ldnejšieho zázna
mového systému? ľ>ďže videokazety . 
prinášajú najväčšie možnosti najmä v · 
oblasti pr iemyslu zábavy, je pochopiteľ
né, ~e sa priležitostí chytajú najmä 
am.erické a západonemecké firfuy. A do 
tretice sa pridalo Japonsko, ktoré ani 
tu · nechce chýbať a - ako sa z \iá : - i 
t en toraz pripravuje svojim súperom né
j edno .,nemilé" prekvapenie. 

Do teraz vyvinuli techn ické laborató
riá týchto súperiacich strán päť zázna
mových, ale - a to treba vopred zdô
razniť navzá ,iom nezamenitel'ných 
technik: 

l. systém americl<ej firmy CBS, ktorý 
dostal označenie EVR (Electronic Video 
Recording) sa zakladá na miniaturizo
vanom f ilme, k tor ý je vložený do · kom
paktnej zapečatenej kazety. Každá ka
zeta je s chopná ·pojať 25-minútový fa
rebný program, alebo - ak je na fil
m ovom mate'J.·iáli ofotografovaný knižný 
text - asi päťsto : prie merne dlhých po
viedok, Zhrávač sa pripája na anténne 
dierky televízneho prijímača; 

2. super S-milimetr ový fi lm, vyvinutý 
západonemecl<ou firmou NORDMENDE 
spolu so špeciálnym zhrávacim zariade
ním, ktoré tvorí s televízorom neodlu
čitel'nú jednotku; 

3, magnetický záznam, ·ktorý je tele
víznou obmenou magnetofónu. Kazety, 
použité pri tomto systéme majú ·naj
väčšiu l<apacitu - až 110 mi.nút obra
zového záznamu. Na jeho rozvoji pra
cuje japonská f irma SONY a americká 
spoločnosť AVCO. J e to jediný systém, 
ktorý umo~iíuje zaznamenávať normálne 
vysie laný program, alebo obraz sníma 
ný domácou televíznou kamerou. Na
viac - jeho japonská verzia je o 50 % 
lacnejš ia ako ostatné systémy ... 

1. RCA Selectavision - záznamový 
systé m založený na využití las erového 
h.iča a holografie. Kazeta má ta nierovi
tý tvar a jej obsluha je podobná, ako 
u ostatných záznamových techník; 

5. plastické platno::, ktoré sú zdoko
nalenou verziou klasického fonografu, 
a preto aj dostáva ich zhrávacia jed
notka názov vltleofón. Tento druh zá
znamu vyvinuli spoločne západonemecké 
spoločnosti DECCA a TELEFUNKEN. Ak 
by sa uplatnil na t rhu, bol by nespor
•1e najlacnejš ím spomedzi všetkých zá
znamov. Zatiaľ má však rad nevýhod 
(plutne reprodukujú len čierno-biely 
obraz, maximálna <llžka záznamu je iba 
15 minút), ktot·é ho v konkurenčnom 
boj i značne handicapujú. 

Prednosťou filmových záznamových 
techník a systému Selectavision (RCA) 
oproti záznamu na magnetickú pásku .. 
alebo na videoplatňu je možnosť tzv. 
stoptricku (alebo vo filmárskej reči 
často použ!vanej "mŕtvolky"), t. j. za
stavenie obrazu na ľubovoľnú dobu, čo ·" 

SI~OVKON()EBT 

Malá hra na veľké predp~vede l 
Súdny čltatef nemusí byť ani škole

ným futu' rplógom; ·aby si· domys lel aj 
ostatné dôsledky rozšírenia tohto malé
ho elektr·onického zázraku. Napriek. to
mu odcitujeme aspoň niekoľko úvah 
tých, k tot".! ·sa zamýšľajú nad budúcnos
ťou kultúry po ·masovom rozšírení zhni
vacfch konvertorov a video.kaziet. 
Najväčši opt:Im!sti tvrdia, že video

kazeta ovplyvní podstatnou mierou nie 
len rozvoj televlzie, divadla, hudby, žur.
nalístiky a ·VŠe tkých ostatných zložiek 
kultúry, ale aj ďa.Jšie závažné zlo~ky 
spoločenského ·a politického života. Naj 
bezprostrednejšl bude však vplyv video
kaziet na ďa lší smer vývoja televjzie. 

Tým. .že te!evlzia, k torú dnes mô
žeme považovať · 'právom za hlavného 

· · strojcu kultúrneho rozhľadu divákov a 
poslucháčov. vysiela aj pri väčšom 

. množstve vysielaclch kanálov vždy istý 
vyhranený súbor programov, zložený na 
základe vkusu a názoru relatívne úzke
ho kruhu odbomtkov, dochádza k ake jsi 
štandardizl1cii vkusu obecenstva: väčši
na ľudi pozná tie isté filmy, tie ·isté 
televízne alebo ·divadelné inscenácie, 
tých istých spevákov a pod. To má 
za následok Istú štandardizáciu vkusu 
a rozhľadu, ktorá sa môže stať brzdia 
cim · momentom pri vývoji niektorých 
žánrov. Toto nebezpečie . odstráni vid eo
kazeta . tým, že jej -majiteľ ' sa stáva su
verénnym pánom .svojho. kultúrneho . zá
ži t ku: zvoli si ho tak, 'ako . sa rozho
duje napriklad pre · výber knihy, návšte 
vu divadelného .predstavenia alebo sym
fonického ·koncertu - na základe isté
ho osobieého . . rozhľadu, p"redbežnej in- . 
formácie a momentálneho .záujmu. Zdo
konalený magnetický zéznam te,levizne
ho obrazu môže však oslobodiť aj te-

lev!zneho tvorcu, ktor ý p11estane byt -
aspoň .do určitej miery - .závislým na 
mamutej technike, ktorá sprevádza kaž
dý j eho výkon. Mnohí poznajú obra.z 
skupiny ľudí pobiehajúcej okolo pre
nosového vozu televizie, k t orý reprezen
tuje !en časť obrovitej techniky, zú
častňujúcej sa na zázname snimaného 
programu. Je viac než isté, že pro
gram, vyrobený za účasti takéhoto ľud
ského, technického a teda i finančného 
vypätia, mu s ! byť odvysielaný, napr iek 
tomu, že da jme tomu účinkujúci en
semble bol mimoriadne indisponovaný 
a zďaleka nesplnil očakávanie. Pri po
užit! l'ahko prenosne j záznamovej apa
ľa túry, ktorú môže obslúži ť malý š táb 
pr acovn íkov, je finančné riziko ne úspe
chu podstatne menšie: to umožni tvor
covi väčši experiment a te lev ízii väč 
šiu náročnosť. 

Doterajší s pôsob t elevízneho vysiela
nia znemožňuje j eho ši ršie uplatnenie 
vo výchovno-vzdelávacom procese žia
kov aj dospelých. Každý z vlastnej skú
senost i pozná nadše nie a dobré pred
savzatia, k toré si robí po zhliadnuU 
prvých re!ácil ne jakého jazykového kur
zu a rozčarovanie pri zistení, že ne
bude schopný si zabezpečiť vždy na ten 
istý deň a t ú istú hod inu vol'ný .čas. 
Videokazeta oslobódJ d iváka z ·tohto 
ča.&ového zótročenia: umožni, aby si 
škola naplánovala v·orne . rozvrh hodín 
- napriek tomu, že vo väčšine pred
metov mieni využiť televízny obraz, 
umožn!, aby si divák vytvoril vlastný 
študijný a časový pľogram. 

Videokaze ta je tiež schopná vyriešiť 
zastúpenie hudby v te levízii, ktoré je 
(n ielen u nás!) neuspokoj ivé, a preto 
vžd y a j predmetom s iahodlhých, žiaľ , 
doteraz neplodných sporov. Televízia sa 
vyhne d il érrie, či má pre 3 % alebo 
10% náročných divákov zaradiť do 
hlavného večerného pr ogramu vysielanie 
opery: pre je j skutočných milovníkov 
ju môže pripravi ť vo videokazetách, po
do bne ako rad iných exkluzívnych hu
dobných programov. 

Sú t u i cfalšie možnosti: kazety sa 
nemusia iba predávať, ale môžu aj 
požičiavať. Pri vhodne prepočítanej su
me požičovného môžu sa stať r·entabil- · .. 
nými aj najnákladnejšie programy, na
ktoré je ináč ťažké sústrediť dost at ok 
finančných prostriedkov (veľkovýprav
né fi lmy, opery, koncer·ty s vynikajúci 
mi orchestrami a só li sLami, showpro~ 
gramy a pod.) . 

Tieto momenty nepochybne ovplyvn ia 
štruktúru televíznych programov na ce
lom svete. Ak dôjde k mas6vému roz
š!reniu videofónov, resp. konvertorov a 
vidnokaziet na celom svete, bude na j
vlas tne j šou (!Johou telev!zie len spra
vodajstvo, dokumen tárne a publicistic
ké programy, alebo - paradoxné, ako 
sa vývoj vracia '- priame•·prenosy po
litických, kultúrnych a športových po
dujatí. Vysielanie tzv. t r v a l ie k -
definltivne nahratých programov - bu
de nerentabilné a neúčelné, lebo vysie 
lanie budú pravdepodobne sledovať Jen 
tf, čo s i ho mienia n ahrať. Preto bude 
výhodnejšie predať ho priamo vo video
kazete .. , 

Najpozltívnejším momentom však bu
de okolnosť, že vďaka videokazete sa 
stane kultúra ekonomicky sebestačnou. 
Predpokladá to väčšina expertov, V ko
nečnom dôsledku . by to znamenalo, že 
spoločnosť nebude musieť na kultúrne 
inštitúcie prispievať z národného dô
chod ku. ale t akto z!skané prostriedky 
bude môcť v ložiť do rozvoja iných ob
lastí. 'Tým s a .odst rá nia prekážky, ktoré 
doposia ľ stáli v cest e rozvoju mnohých 
umeleckých žánrov, vyžadujúcich · veľké 
finančné dotácie. Naplno sa bude môcť 
prej aviť skutočná tvorivá potencia 
umelcov. Nepochybne sa zrodia i nové 
umelecké žánre. nový spôsob šlrenia 
výtvarne j ku ltúry, $kôr · sa bude môcť 
uplatniť tzv. kinetické výtvarné ume
nie. Sirenie poézie, k torá s i hľadá účin
nejšie formy styku s divákom, než je 

klasická knižná podoba, dos~ane tu né~ 
vú príležitosť a formu. Na druhe i strap.e 
pravdepodobne pQklesne knižná produk
cia, tlač reprodukci! výtvarných diel a 
pod. Ale to všetko je už naozaj hudba 
budúcnosti, i keď znejúca !lložno', .až. 
otrasne blízko .. , 

l Bolesti ,Jt'i pôrode videokazety: -

vša k nenechali ná seba dlho čakať. Len 
co sa - aspoň čiastočne - vyrieš·ill 
:~:ákladné technické problémy, vyvsta 
la ot ázka, čim tohto nového. m'olocha 
nasýtiť. Možno povedať, že rozhedu'
júci boj o dôve ru a nadšenie . obecen· · 
stva na trhu sa zohrá už na · začiatku:' 
bude veľm! záležať ·na tom, čo ·ponúknu 
prvé sér ie, aký bude výber. Povahu• 
tých to problémov ·možno i lustrovať na 
situácii v Spojených ' š tátoch, kde prl
pravy dospeli do záverečného ~štádia. 

Podo.bne, ako pri • nástUpe televizle, á j 
tentoraz 'sa väčšina neteleviznych . pro
ducentov odvracia od nového , konku .. 
rer.čného prost r iedku, ktorý - ako dú
fa jú - čoskor.o zanikne, či už pre roz• 
manitosť záznamových systémov, alebo 
v<!aka tomu, že kultúrna verejnosť Pli· 
de i naďalej uprednostňovať klas ické 
formy širenia umeleckých diel: knihu; 
divadlo, návštevu koncer tu, výstavy. a 
podobne. Hoci videokazeta by ·. mohla 
zachrániť Hollywood, k torého výrobno
prevádzkové kapacity sú dn~s využit6 
iba na 60 percent, odmietajú· jeho šé
f.ovia rokovať o uvol'neni filmov, na k to .;, 

. ré vlastnia hlavné·· dispozičné · práva. 
Hollywood si zrejme dodnes uchoval v 
živej pamäti katastrofu, · k torú me~zl 
majitel'm! · kin vyvolal príchod čierim• 
bielej te lev'izie; hoci by pre zabezpeče• 
nie 'výroby programov pre videokazet y 
v rozsahu, ktorý znamenajú ďoteraz 
došlé objednávky, museli všetký pre .. 
vádzky pt·acovať v troch smenách, pred· 
sa len prevláda u filmových podn.ikat e
fov obava o osud zbytku siete kín. Pre
to dramat urgovia programu videokaziet 
melú z toho, čo · je voľné. A tak ria
priklad zvláštna komisia firmy Optronics 
Librar!es Inc. zostavila plán, v ktorom 
sa v .jednom vreci ocitli . animované· fil
my, nasladlé show-programy a . filmy 
so sexuálnou· tematikou. Na viac . im 
neosta lo pr iest oru, sn, a .mož11o ani vku· 
su' . . 

Prekvapenia na pokračovanie. ' 

Napriek tomu. ž,,. videokazeta rľtliá~·a 
pri svojich prvyd1 Krôčikoch na pre

käžky konzervat!vneho m yslenia a kon 
('~pcil, presadila sa v plánoch. priemy• 
se!ných a kultúrnych experto:v natoľko, 
ze ju považuj ú za charakteristfcký • 
určujúci jav sedemdesiatych rokov · a 
nadchádzajúce r'Jky označujú ako roky 
videokazety. No mnoh! futurológov-ia 
zachádzajú ešte ďalej: tvrdia, že video .. 
kazeta bola zasta ralá skôr, než sa s t!h· 
la naplno uplatniť. Za najreálnejší< a 
popravde povedané - .; najsugestivnejšf 
cieľ považujú drôtovú televlziu, kt orá 
by bola televíznou obmenou · rozhlásu 
po drôte: každý televlzor by bol podľa 
to h to projektu bezprostredne na.pojený 
na centrálny počitač, ktorý .by obsaho
val stovky kaziet. Divák by. si na diaľ
ku - prostou manipuláciou s veliacim 

. prvkom - objednal okamžité vysielanie 
požadovaného progran:tu. · · 

Čl sa uplatni prvé, druhé, alebo do
konca nejaké ďalšie riešenie -: jedno 
je už dnes Isté: len čo najmladšie mas
médium - televízia ·- dozrelo do do
s pelých r.okov, čakajú ho zmeny a pre
meny, k tQré v. mnohom prlpomín!ljú za
čiatky, síce plné detských chorôb, ale 
mimoriadne sľubné. Dávajú tušit výsled
ky, .o akých sa nesnfvalo vari ani Ju
lesov! Vernovi. A to je už čo povedat! 

.Andrej Brinsky 

PRAGOKONCERT 

MEDZINARODNÉ PÓDIUM MLADÝCH UMELC.OV 
českos lovenské umelecké agentúry Slovkoncert a 

P rugokont:ert pripravili na dni 26.- 30. septembra 1970 
rozsiahle podujatie - Medzinárodné pódium mladých 
umelcov. Toto podujatie je koncipované ako stretnutie 
zástupcov agentúr socialistických kra jín, hudobných pe
da gógov, odbor ných k ritikov, televíznych a rozhlasových 
pracovníkov. Cieľom stretnutia j e výmena s kúsenost! 
z práce s mladými umelcami, ako aj s nastupu júcou 
interpretačnou generáciou, ktorá sa pripravuje na vstup 
na medzinárodné pódium. Dnes prinášame prvý prehľad 
o programovom zameraní podujatia. 
Sobota 26. 9. 1970 
16,30 - Z r k a d l o v á s i e ň 
J. M. Le cla!r - Triová sonáta D dur Slovenské kla-

vírne trio 
L. v. Beethoven - Klavírne trio c . mol 
B. Martinu - 5 krátkych skladieb pre klav. trio 
B. Smetana - Sláčikové kvarteto e mol - Talichovo 

kvarteto 
19,30 - K o n c e rt n á s i e ň S l o ve n s k e j f rI

harmóni e 
Orchester opery Slovenského národného divadla dir. 

Viktor Málek · ' 
F. Chopin - I<oncert e mol ·pre klavír a orch. - Peter 

Rose! (NDR) · 
W. A. Mozart - Exultate, j ubilate - Laudate Dominum 

- Magda Hajossyová 

S. Rachmaninov - Rapsódia na Paganiniho tému pre 
k lavír a orchester - Richard Kratzmann 

J osef Suk - Fantázia g mol pre husle a orch. - Mat·-
ta Tupi 

Nedeľa 27. 9. 1970 
10,30 - K o n c e r t n á s i e ň SF 
Peter Sovadina, organ - Bach, Hindemith, Eben 
Vladimír Rusó; organ - Sweelinck, Dupr é, Clérambault 

' 19,30 - Ko n c e·rtná sieň Slovenskej f l l-
h a rm ó n i·e 

Symfonický orchester č.s. rozhlasu v Bratislave 
Dirfgent ..:... , Tibor Frešo 
B. Martinú - Sinfonietta giocosa pre klavír a orchester 

- Stanislav Zámborský 
J. Brahms - Koncert pre husle a klavlr - Bohuslav 

Matoušek 
B. Bartók - Koncert č. 3 pre klavir a orchester -

Istvan Lantos (MĽR) 
P. I. Ča;jkovski j' - Variácie na rokokovú tému pre vio 

lončelo a orchester - Viktoria J aglingová' ( ZSSR). 
Pondelok 28. 9. 1970 
19,30 - Koncertn á s ieň S l ove nske j f i l-

harmón i e 
Státna filharmónia Košice 
Dirigent - Bystrík ReŽ\tcha 
J. Haydn - Koncert D dur pre čembalo a orch. -

E. Ste(anska-Lukowicz (PĽR ) 

F. Mendelssohn- Bartholdy - Koncert e mol pre husle 
a orchester - Jela Špitkovi . . 

F. Chopin - Koncert f mol p:e k lavír ·a orchester -
Ivan Klánský · 

D. Sostakovič - Koncert č. l pre violončelo a or
chester - Venceslav Nikolov (BĽR) 

Utorok 29. 9. 1970 
19,30 - K o n c e r t n á s i e ň s l o v e n s k e j fi l-

harmónie 
Státna filharmónia Gottwaldov 
Dir igent - Zdenek Bílek 
L. v. Beethoven · - Koncert č. 4 G dur ' pre klavír 

a orches ter - Martina Maixner ová 
A. Glazunov - Koncert a mol pre husle a orchest er -

S. Marcovlci (RSR) 
C. Frank - Symfonické variácie pre kl avír a orchester 

- Damir Sekošan (Juhoslávia) 
A. Dvoi'ák - · Koncert pre violonče lo a orches ter - Ri

chard Vandra 
Streda 30. 9. 1970 
19,30 - K o n c e r t n ä s i e ň S l o v e n s k e j t i l· 

har mónie 
Symfonický orchester Cs. rozh lasu v Bra ti slave 
Dir igepti: . Dmitrij Kitajeako (ZSSR), Jii'í Belohlávek 
P. r. Cajkovskij - Syml'(>nia č . 4 ť mo! 
A·. Dvorák - Symfónia 1. 7 d mol 


