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·Aktivizácia 
tvorivých síl 

O vecnom a umeleckom zhodnotení i ty.povom zara

den! I. med.zinárodného· pódia mladých umelcov rozhod

n ú bezospo·ru kompetentní činiteli a zúčastnených kon

ce~tných agentúr: prevedú bilanciu agentážneho vy

užitia festivalu, vykalkulujú a zár·oveň i zúročia svoju 

finančno-ma teriálovo-duchovnú investíciu doň, upr es

nia ·procedu·rálny i dramaturgický charakter jeho budú

cich ročnlkov, resp. s tanovia metódy agentážnej práce 

socialistickej koncertnej agentúry (rokovalo sa o tom 

už na konfere.ncii s témou Mladý umelec a socialistická 

koncer tná agentúra, ktorá pr·ebiehala simultánne ·S kon

ce·rtnými podujaÚami festivalu); tak či onak, musia to 

všetko učiniť, ak nechcú i naďa lej niesť spoluzodpo

vednosť za premrhaný umelecký potenciá l väčšiny mla

dých i~terpretov. 

Bolo toto úlohou, zmys lom t8stiva lu? Je tento 

úzkostlivý, v podst ate ' preventívny a{lel (ani nie mô.i 

~l<o skôr mladých inštrumentali st ov ) na prácu · kon

certných agentúr jedin<>u konzekvenc iou, ktorá z to~ to 

veľkolepého podujatia vy.plýva? Zlomyseľničiť v na~om 
prLpade z·namenalo by pokorne. priznať, že áno; našťas

t ie bratislavský fes·~ivalový cyklus sa vehementne doká-

. že ·ubrániť takejto degradácii na úroveň komisionáLnej 

. pr~hr4vky, !Íonorova·Ílej vzácnyn\i a lákavými koncert

ný,mi p~!ležitosťaml. Oných. päť debutujúcich, a predsa 

pamätných septembrQvých dní postrádalo sice· lesk fa

sády .t enomovaných pop-festivalov a nenieslo sa v zna

l')'lepi .ina'sovej hystél'ie teenagerov a lovcov autogra

m~~;~; zatci všÍi!k; .priam fascino'vaio intenzitou svojho 
;..ravn ého a tvdrivého náboja. Tých · päf •dní 'bolo· prí
-~alom až nestráviteľne sústredeného úsilia . usku·točniť 

' ·sa i na úkor elementárnych '· r~d~kých túžob. · Tatarkov

s·ké "Aktivita! To! To.!" nieslo sa Koncertnou sieňou 

Slovenske j f ilha·rmónie oných dní; kto nevidel a ne

počul, ten ani neprecíti lltrpenie 'z bezmocnost i vlast 
ného psych ickéi·l'J rozptyl u, vystaveného napospas cie
ľavedomej, systematickej, presne zacielenej aktivizáciE 

t vor ivých ľudských sfl; kt o neprežil , ten azda ani ne 
uver!, aké . hanebné a trápne sú poslucháčske pasív 

no-konzumentské ster:e<>typy v ko.nfrontáci i s výsled
kami . uvzatej, činorodej č lovečej práce. Nemá význam 
rozpisovať sa o tom, kto zo zúčastnených mladých 
upútal 'viac: či šat'mant ná a snivá · sovie tska violon

čelistka Viktória .Jag ling alebo jej druvý bulharský 
kolega Venceslav Nikolov, či azda zádumčivý Maďar 

I,stván Lantos alebo náš sympaticky temper ament ný 

Stano Zámborský; zaujal! bez výnimky všé tci a kto 
s ledoval ich vys túpenie na pódiu, kto strávil s nimi 
týchto niekoľko dni i mimo neho, ·kto bol bezpt'ostred
ným svedkom ich pracovných sporov, váš nivých d isku 

si!, neviazaných zábav a zdr avého sebavedomi·a, prýš

t iaceho. z , bezpečného !Jo citu svojej osobnostnej pre
vahy, ten nemohol ostaf bez - . aspoň dočasný'ch - ná
sledkov na svoje j duševnej rovnováhe. Lebo, tak sf 
mysllm, ich vys túpenia nemožno počúvať tradičnými 

ú:šami ·a merať os~edčimymi kritéri~mi ; kto neabsorbo
~a·J ce0 ten ·mohutný 'rudský '!:á ber , prezentácie mladých 

inštrument alistov a reagoval naň iba osvedčenou ps eu

qq_umeleckou 1-;r ~t ikou, L~n nepochop\1 ani zbla z toho, 

čo sa ná pódiu udialo. 
· Na toto všPtko som myslel, keď som na zlomol'< 
seku~dy os tal ako vo vy tržení po st rhujúcom vys túpeni 
rumunskej huslis tky Sylvie M'arkQvici; reakciou naň 

mohlo 'a ma ly byf ler diJ:lé a pokorné mlčanie; a v ňom 

kdesi ukryte i vemos tné miestoprísažné zar leknut ie 

aktivizovať svoje tvor ivé s ily až po· hranice s vojho ve
domia, ul ožiť si hoci i · smrť hladovkou pri realizáci i 

tohto svoJho uvzatého sna . 
To n~e je mora lita, am lacné be letrizovanie.' Chcel 

som le n povedať, ŽI? v renesancii potreby aktivity v ná! 
aspoň na čas bezpr ostredn~ho trvania· Pódia 70, viďlm 
veľkolepé mravné posolstvo tohto vzácneho podujatia. 
. . IV AN MA'RTON 
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Pot s ká ·fta,rfistka· Ur.szula Mqzurek patrilq svo jím výkonom medzi najlepších interpretov · tohtoročnej 
Varšavskej jesené- (o . fe.~tivale , píšeme na 3. st rane). Pod taktovkou Andl'zeja Markowského a so 
Státno';l Jil?tart~tóniou z Varšavy . SCf. uv_iedla v diele francú,zskeho skladateľa Francisa Miroglio - J/"' 
seaux. , . . . .·. 1 $nlmka; AF. 
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Dať príležitosť mladý,m koncertným -umelcom 
to bola základná ,myšli,enka, ktorá podnlétlla .or
ganizátorov (bratislavský SLOVKONCERT a praž
s ký ·PRAGOKONCERT), aby v spolupráci s kon
certnými agentúrami. socialistických krajín uspo
riadali v diioch 26.- 30. septembra 1970 v Brati
s lave I. medzinárodné pódium mladých koncert
ných umelcov, Zúčastnilo sa ho 8 um~lcov zo za
hraničia, 12 umelcov a 2 komorné súbory z čes
lmslovenska. 

Rad konce r t0v o tvorllo S l o v e ns ké k l a v l r ne 
tr i o (M. Star·osta, P. Michalica aJ. Alexander); ktoré 

na popolúclňajšom koncerte 26. septembra (v Zrkadlo
vej sien ; Primaciálneho paláca) uviedlo Leclairovu Trio
vú sonátu O-dur; Beethovenova trio c moll op. l, č . . 3 
a 5 krátkych skladieb pr.e husle, čelo a klavir .B. Marti
nu. Mladé komorné teleso najviac zaujalo interpretá
ciou náročných skladieb B. Mat'tinu, no v ranom Bee-

' thovenovom diele 'la inte rpretom tiež podarilo objaviť 
pôsobivé miesta, pričom vynikla hlavne koncepcia zá
verečného Finále. Ta J:i c h o v o k v art et o (J. Ta
lieh, J. Kv.apil, K. Doležal, E. Rattay) predniesla v d!'u
hej časti. koncertu Sláčikové kvart eto e moll Z mého 
života B. Smetanu . Výkon tohto a·nsamblu potvrdil, že 
je te lesom nadmieru zrelým, a to po každej stránke. 
V inter pretácii sa' uplatnil primárne muzikantský pri 
stup členov kvarteta k Smetanovmu dielu. Ak k tomu 
prirátame čistotu Intonácie, schopnosť jednotlivých hrá
čov tvorivo reprodukovať svoj part, vynikajúcu súhru 
i nespor-ný vplyv osoby primária tohto telesa - Jana 
Talicha, dostávame v pods ta tných črtách profll Tali
chovho kvarteta, ktoré na L Pódiu zanechalo tú najlep
šiu vizit ku. 

· ·Prvým sólistom večerného koncertu (26. septembrA 
, v koncertnej sien i SF bol absolvent bratislavskej VŠM\ 
St, Z á m bo r s k ý. Klavlrnemu partu Sinfonietty gioco 
sy pre klavír a orchester B. MartinO: dodal výbušnost 
a silu i nebývalú farebnosť. Podal po každej stránk(' 
suverénny výkon. adekvátny hudobnému obsahu skl:;;d · 
by. Navyše práve typ skladby, akou Sinfonietta j r 
inte rpretov i typu Zámborského poskytuje okrem mož 
nosti demonštrovať t echniku i prll e žitosť plne zaanga 
žovať inte lekt. 

Sólový part Brahmsovho husľového koncertu pred 
nies ol pos l ucháč pražskej AMU B. Mat o u še k. Pred 
st avil sa ako typ umelca, za ktorého výk·onom st oji 
svedomitá príprava a výkon ktorého formuje vnútorné 
cl isciplina. Je to hu'llista, dbajúc! na kva litu tónu i in
tonác ie ( l keď sa mu v tejto oblastí nie vždy plne da
ri lo) a umel ee, ktorý sl v oblast i techniky kl adie ná 
ročné úlohy . 
Maďarský . klavir!stá l. [ a n t o s, poslucháč Llsztovej 

1 Hudobnej akadémie v Budapešt:!, v IU. klavírnom kon-
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ce rt~ . B. Bart6ka potvrdil svo ju . povesť technicky vyspe
lého klaviristu. Popritom v j eho ' hre ,näc;hádza uplatne
nie aj tvár.ny a farebný tón , (11'\aľ ho . možnosť plne vy
užiť v strednej časti Bartókovho diela), ll{) e:lQpresJv.ne 
momenty tohto klavkneho koncertu sa mu ne.poda.rilo 
do statočne akcentovať, 
Odchovankyňa Hudobného učili~ťa pri . moskovskom 

konzervatór iu, sovietska vi<i lQnčelistka V. J a g l i n g o
v á disponuje vy.nikajúcou technikou, rovným a kovovo 
sfarbeným tónom l nespornou dávkou zdravej muzlka
lity. Zdá sa vš ak, že voľba skladby (Čajkovský : Va
d ácie na rokokovú tému pre violončelo a orch. op. 33) 
neumožňovala interpretke v plnej miere demonštrovať 
všetky st.ränky svojho hudobného prejavu~ i keď na nej 
ukáza la napr. schopnosť detailnej výrazove j difer en -
ciácie svojho pt·ejavu. ' 

Sprevádzajúcim orchestrQill pr vého večera bol Sym
fon_ický orcheste r čs. rozhlasu v Bratislave. Za dirigo-' 
vani a O. L e n ár d a vytvoril svojim výkonom veľmi 
vhodné pros tredie l atmosféru pre vystúpenia mladých 
umelcov. 

*** 
Na pr.edpoludiiajšom k<j)nCeľte 27. septembra sa pred

stavili dvaja mladi or ganisti. P. S o v ad i n a, ab
solvent pražskej AMU a V. H. u s 6, poslucháč brati.slav-
skej VŠMU. . 

Sovadina hral Prelúd ium a fúgu h mol J. S. Bacha; 
l. sonátu P. Hindemitha a Ebenavo Finále z cyklu Lau
des. Výkon organistu bol charakterizovaný hlavne tech
nickou istotou, al~ evidentným ods tupom interpreta od 
skladieb. V Hindem!thovej skladbe však správne pod
čiarkol odlišnosť charakteru jej jednotlivých časU a 
v Ebenoví zvukovú pôsobivosť a dynamickú gradáciu 
celku. 

To, čo zaujalo na výkone Rusóa (ok,rem faktu , že 
hrá spamäti!) bolo práve vnútorné prežit ie, ktoré for
movalo interpretticlu jednotlivých skladieb jeho pro"" 
gramu (L. M. Clérambault: Suita v . dvanástich tónoch; 
C. Franck: Choral a moll ; M. Dupré : Pre lúdium a fuga 
g moll) , Mladý s lovenský organisťa• každej skladbe do
dal o11a.· živosť a napätie, ktora 'núti • pos lucháča spolu 
s· int erpr e tom vnrMnúť do vn1litorného sveta skladôy. 
Navyše Rusó di<;ponu~e aj ..:.. pre špičkového interpreta 
nepostrádatP.ľnou sé[?opnosťou - sklad·bu š týlovo s práv
ne cltiť · a' v súlade s týmto momentom ju aj irt'tepre-
tovať. · · · 

*** 
ve.černý koncert 27. septembra o.tvoril klavírista 

z NDR P. R o se l. Ako ·sólis ta Chopinovho kla
vírneho koncert u e moll 71aujal hlavne výborným tech
nickým zvlá dnu tím svojho partu. InterpretOV!'JI Chopi

( Pokra·čov·anie na · 4. str.) 



Nová sezóna 
V ·kOšickOJÍl 
štátnom divadle 

Košická opera pripravu je ·na sezónu 1970-71 štyri 
operné, dve baletné a jednu muzikálovú premiéru. Re
pertoár je volený tak, aby obsiahol čo najširšie s lo
hové' spektrum a aby poskytol návštevníkom čo naj
väčšiu možnosť výberu. 

Prvou opernou premiérou bude v histórii ŠD už tretia 
inscenácia Pucciniho opery Tosca, ktorá je nepostráda
teľným a stále žiadaným repertoárovým číslom. Je to 
jediný titul, k5orý sa v Košiciach ·UŽ hra l, všetky ostat
né bud ú pre SD novinkami. Réžiou Toscy poverili mla
dého olomouckého režiséra J~fího Glogara, diriguje 
Boris Velat. . 

N'a ·december: chystá divadlo }uvedenie staršej opery 
zasl. umelca Larlislava Holoubk.a; Túžba. Táto rozpráv
ková opera b0!a doteraz inscenovaná iba jediný raz, 
v Bratislave. Túžbu si hudobne. ·,naštuduje autor, t·éžiu 
má D. Bargärová. V apríli sa pb.ctta s uveden!m Verdiho 
Othella, ktorého chcela košic~á opertt inscenovať už . 
dávnejšie, no až v te jto sezóne má pt·e túto operu 
vhodné obsadenie. Diriguje B. Velat, režíruje D. Bar 
gárová. Na zäver sezóny, v j.úni, uvedie šD Massenetovu 
operu Manon. 

Ba let chystá dve inscenácie, obe v · choreografii svo
jej novej šéfky Marileny Halászovej a ppd taktovkou 
Romana Skrepka. V novembri to bude Čajkovského 
Splaca krásavica, v a príli Prokofievov Kamenný kvietok. 

V ľahšom žánri sa spevohra ŠD venovala doteraz 
prevažne klasickej operete, tentoraz to však chce skú
siť aj s muzikálom. Pre začiatok si zvolila My Fair 
Lady a počíta s pohostinskou réžiou B. KramosiJ.a 
a choreografiou 8. Slováka z bratislavskej Novej scény. 

Opera Státneho divadla otvorila novú sezônu posil
nená o tri talentované m ladé speváčky: Alžbetu Mrá
zovú (lyricko-ko,oratúrny soprán). Máriu Harnádkovú 
(dramatický soprán) a Janu Glogar ovú (mezzosoprán ), 
ktoré zaplnia medzery vzniklé odchodom G. Abrahámo
vej a D. Suryovej a súčasne podstatne omladia sólis
t ický ensemble. 

Košická opera aj v tej to sezóne c,hce pokračovať 
v tradícii pozývania pohostinsky vystupujúcich spevá
kov z Ce~kosJovenska i zo zahranič'ia : V najbližšlc.h 
mesiacoch to budú Gianni Maffeo (Scala, Milano), Va
lentina Reka; a. V: Mirokjan (ZSSR), -Tnerman Bailey 
(Paríž ) a sk,.upina rumunských sólistov. S častejším po
zývaním ho'>ti počíta v novej sezóne aj košický balet. 

Ako vidno, StiHne divad lo v Košiciach ' sa usilu,je po
skytn úť svojim návštevnlkom po všetkých stránkac~ 
zau jímavé a atratklvne predstavenia. (rs) 
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Ovódný a zásadný referát patril profesorovi Karlovej 
univerzi ty - J ar oslavovi Volkov!, ktorý sa zamyslel 
nad postavenlm V. Nováka v svetovej i národnej hud
be s uzáverom, že Novák ni~ je zhodnotená kapitola. 
Novák je pre VoJka ldas;kom, predlženóu rukou 19. sto
ročia, vodcom bez hypeyboly, st redom,. ku ktorému 
si musel .každý český u~elec vytvárať svoj vzťah -
i Janáček, i Foers.ter, i uk, Ostrčil atď. Každé zara
ďovanie Nováku do ,. - iz ov" je podľa J. Valka ne
presné: Novák je bytosť pluralitná. Ak by sme 'chceli 
novákovskú ·pr:>blematiku aktualizovať, dnes nám chý
ba osobnosť stabi lizátorská - uvažuje Volek - . akou 
·bol Novák v generácii Janáček - Suk - Foester -
OstrčiL Nemáme záujem akcentovať úlohu lyiora vy v čes 
kej štátnosti, chceri1e iba prejsť k re ľin·jí. tu profesora 
brnenskej. univerzity Boh. štedroňa: hovori) o vzťahu 
Nováka k Janäčkovi, odmietajúc Helfertovo triedenie 
skladateľov na trad icionalistov a avantgaPdístov, s chva
ľujúci Novákovu estet iku ako zdravú a s právnu. Do 
r eferátov vhodne zapadol prejav Ivana Hrušovského 
k problé mu VJ.ilyvu . V. Nováka na slovenskú hudobnú 
kultúru. Nechcel opakovať známe a už viackrát predis
kutované tézy a predsa v odmeranom čase desiatich 
minút nasto.lil niekoľko nových riešen!, pohľadov, né
metov. Tamojšf kultúrny pracovn!k J. Bllek po tom pred
niesol referát o Novákovej spätosti s rodiskom a o pie 
te, ktorú chová rodisko k svojmu slávnemu rodákovi. 
K množs tvu lásky, úcty a vďačnosti (pochopiteľne aj 
lokálne-patriot ickej hrdosti) patri a j Novákovo mú
zeum, znamenite l<oncipované zásluhou muzikológ-a 
K. Padrtu. 

Novák v promenách času je t éma na pohľad viac
značná, ale zrazu naprosto presná v detailoch pre kaž
dého, kto pozná exal<tnosť teoret ických prác K. Janeč -

. ka. Už tá nová Janečkova periodizácia Novákovho 
umeleckého vývinu je zaujímavá aspektami, i keď 
o presné pomenovanie jednotlivých period sa pražský 
hudobný vede>c nepokúša. Zdá sa mi správne hodnote
nie, že druhé obdobie je pre Nováka najplodnejšie, 
naj-podnetnejšie, najboha tšie, nemožno však podl'a J a 
nečkovho názoru súhlasiť so s tarš!m názorom Z. Ne
jedlého, že potom nastalo ochabovanie Novákových tvo
rivých sil. Záver pre dnešok: znova a viackrát pre
veriť hodnotu Novákových diel! Po .Tanečkovej "este
tizovanej" teórii nasledova l odborne fundovaný, úzko 
špecializovaný Smolkov výklad o skladateľovom využi tí 
fúgy, Ivan Petrželka z Brna prečltal rezumé svojej 
dizertácie o zllstoji rudovej piesne v tvorbe. V. Nováka 
a Miloš Schnierer sa zamera l nad lntonačným základom 
ča sti U muziky zo Slováckej suity, dokazujúc, že my~ 
javská pieseň Keď som ból n~ jarmok je a·rtefakt re 
centný. Ostravský muzikológ Malura uvažoval o vzťa~u. 
Nováka a Janáčka so zretel'om ·na nové materiá ly, 
K. Padrta sa dot.kol Novákových kontaktov s južnými 
Čechami, organista J . Kubáň pt·ehovoril o Novákovom 
pomere k pražskému kon~ervatóriu, M. Tarantová s.po
m!nala na hodiny . klavíru a teórie u Nováka, A. Hába 
duchaplne a :vtipne,' srdečne a proste za impr ovízova l 
o zásadách Nbvákovho vyučovania kompozfcie a I. Hur -

~,' .nik, . sústredený na o:Sobn'é do:imy; · sa zamyslel nad 

Medzinárodná akordeónová súfaz 
v Trenčianskych Tepliciach ·' ' 

Nesporne každá . dob~e pripravená;· medziná.rod·ná. s11• . 
ťaž i v umelecke j oblasti prinMa vzácne poznatky.' · 
o úrovni a smerovaní tej-ktorej disciplíny Y procese 
výyo,ja., Túto Úlohu má vo svojom p~dtitulé . aj :org~p..J:
zácia Conŕédération de ľacc'm:deón so · sídlom v 'Ta lia~· 

-skli, ktoŕá každoročne organizuje medzJnárodné · súťaže: 
Na minuloročnej konfe.renc ii te jto organizá<:i e sa roz: . 
hodlo, že usporiadanie jubilejnej XX. 111edzinárodnej 
súťaže v hre na akordeón sa ponúkne Slovensku.' Treba 
poznamenať, ž·e viceprezidentkou Confédérácie je pr o
fesorka bratis lavského Konzervat6ria Marta Szokeoyá 
a s lovensk! účastnfci súťaž! zožali cenné úspechý · (žiak 
br atislavského Konzervatptia Rajmund Káko.nyi získal 
minulý rok na jvyššiu t r ofej) . Za miesto ur;kutočnenia 
súťaže sa zvolilo prostredie kúpe·ľov TrenčianskEJ .. Tepli
ce v jesénnom období od 2.- 4. októbra t . r. Zášptu . 
nad súťažou prevzalo Mi·nisterstvo kultúry SSR' a Mi
nisterstvo školstva SSR. Otvárací prejav mal .riaditeľ 
Správy umenia MK SSR Pavol Bagin. · · 

Do Trenčianskych Tepl!c došli súťažiaci a pozoro
vatelia z 15 európskych krajín: Bulharska, ZSS(i, Bel
gicka, Maďa.rska, NDR, Luxemburska, Talianska, \Fran
cúzska, NSR, Svajči arska, Spanielska, Portugal•ska, Ju
hoslávie, Rakúska a zo všetkých kútov čSSR. 

Súťažilo sa v dvoch kategóriách: juniori do 18 rokov 
a seniori. Celá súťaž bola anonymná. Súťažiaci hrali dv·e 
povinné s kladby. Na tomto mieste treba s pol'utovan!m 
konštatovať, že napriek zvyklost iam prípravný výbor 
neurčil ani jednu povinnú skladbu od domáceho skla
d ateľa. Tak prezentáciu skladieb českých a slovenských, 
autorov (Posp!šii, Hatrík, Truhlár) zachraňoval Raj
mund Kákonyi na pozoruhodnom n1imosúťažnom recitáli. 
Ďalším nedostat kom súťažného poriad·ku bolo že súťa
ž~aci~ nemali možnosť predviesť v o ľ n ú skladbu. Týmto 
suťaz pre obecehstvo, ktoré bolo ·bohat o zastúpené 
z kúpel'ných host!, mala stereotypný spád, ale hlavne 
to bol handicap pre súťažiacich, ktor! sa nemali mož
nos.ť . .'~b!ysn?ť" svojim interpretačným špecifikom. 
~~Jvacšt záz!t_ok .. ?ol. zo ~ledovania technickej bravúry 
ucast~!kov. Suť~z<aCJ obd:vuho~ne zvládli i t ie najzá
ludneJšl~ techmcké pasáze, az vznikol dojem, že s a 
táto stranka prednesu nadraďuje nad ostat né. Markant
ne sa dal rozltšiť dvojaký prístup k tým istým sklad
~ám: klas!cký a s nádychom estrádnosti. Je potešitel'né, 
ze naša skola bola bez výhrad s t úpencom klasického 
pt·ednesového štýlu. Porota to aj náleži te ocenila: v ka
tegórii juniorov I. cenu získal Ladislav Kníže z Prahy 
IJ. cenu získala Blanka Kr utová z Prahy, III. cenu Tibor· 
Racs z Bratislavy. Držiteľom putovnej ceny a víťazom 
Trophé mondlal de ľaccordeón sa stal Maurit io Cola· 
mosca z Ta.lianska. Druhý v skupine seniorov bol repré
zentant Talianska a treti Portugalska. 

· ' ·,,un)eleckou etikou"' v. Nováka> Ja.náČek je Hurníkovi 
· "meteóroin", ·Novák ,.ko:-l4bol)'l", preds~aviťel'om · spi-

No\ia<ko'vsk.é ·sympnž.iurif · ,~.1.. -~~:~;~'~;~~sYsk;;.,~~~~:;cé;:.;,~~j~ ~·q~;;r::j~n~st~~~~ · 
, ; , , .. · 'l-,. • · .' t,\f1· ;.-z v.a~om ~;. t~at"i!k:o.~\MmP.~U}'SllO.IJ:t.J!ľ~J:eu"ttre.ba s a za:"'. 

·~!; • ·';: · ,. ·: .. ' ·:·" · , .• : ~··. mysU~t. a,j ;..:n.:t~p.,. n).Q,~no~ťo.U ~pqqobné~ ;~l·l~é~i· Cl:q~s. ., •:>·.~ • 

Najväčší dojem, ktorý si pozorovatelia súťaže z tejto 
akcie odniesli, j e, že akordeón, k torý j e opradený 
množst vom predsudkov, znovu dokáza l svoju života
schopnosť a obľubenosť. Treba apelovať na našich skla
datel'ov, aby tomuto perspektívnemu nástroju venovali 
viac pozornosti. 

Záverom vyslovujeme poďa,k'ovanie or ganizátorotp to
hoto podujatia,. kt~rl zo .~úť~že doká~ali, urQ.b,iť .bQ~l1o!nú. ' 
umeleckú a spolocenskú udal osť, na ktorú sa' t ak skor o 
nezabúda. . -AL· V 'Klíllle:pi·C.I :P8d: Ljp·o- · ·, ···· · · · · ·' ·.· .. ~ _ .:,} !,·i::) ... ·.- ~~~y lvrdpň· ~~ 

. · ·. ·' · · · ·' ·• · · · ' e ;mťa_ž na p6voíirl~ ·.sloyenské ),~.:, · .\ , .bud~ dňa 15. nov~mbra 1970. Skladby 
v ~trojuhol l,ltkU, . k,toi,ý ., t.\!~i'l · ine~to žirov'nice: Počátky vinky·.populárnej ·hudby" vypl~ali po- pi·ij!ma ríadltel'stvo V. sloven ského 

konkurzu s dvoma l'ubovoľnými pies
ňami. Do súťaže sa nemôžu prihlásiť 
speváci , k tor! už raz vyhrali Zlatú 
ružu. Na konkurz sa pozýva písomne. 
Vo finále môže spevák získať Zlat ú 
ružu a zahraničný zájazd, Striebor
nú ružu a t ýždenný pobyt vo Vyso
kých Tatrách, Bronzovú ružu a vec~ 
nú cenu, resp. Cenu kr it iky a Cenu 
obecenstva. 

a Ka~1eQiC~ :nad~ Up~l:l · .l~.ží :: Cna jeho_ severozápadnom· riacJ.atE11ia detvianskej Z,líl~ej ·ruže, - festivalu ' <~ma.tér.skych speväkov a 
vrch{ŕ{~9 -~l'Orhsk~;. n[V'odo éht> umelca Vt~ezsla,va Nováka. v:· sl.ov.enského festivalu, j<torý bude . noviniek, populárnej hudby Zlatá ruža 
Do k:) 'iaaq : t0,1obolp: okt·esn~' mesto; teraz je dôležitým ._..., marcj 1971. Súťaže sa môže: zúčast- ·v Detve~. - Do~ kultúry Andreja 
stredi,sk.bm ' 'l?e'H!f.itpovska a lál{adlom pre turjstov . . Nás niť ~každý občan t:SSR.· Do r;úťaže · sa SlárJkov.iča . Ohodnotené piesne môžu 
však~~~JuJl·#J·~~·dorri ~·.· 55 na .náŕn,estl - s pamätnou ta- prijímajú len diela so· slovenským do.stať po verejnom predveden! ·prvé 
bul'oh-' Jdoŕii .. J:tlifs~?. že sa t1,ľ nat·odil tvorca modernej textom, skladby nesmú byť zverej- miesto - Zlatá ruža (Kčs 50bo,- ), 
českQj hud:fi~.'- . . 1 • . •• • • nené až do vyhlásenia súťaže na fes_ druhé miesto - Strieborná ruža 

Dn\!. ~9:·~~~,1\t~;nbŕ,~ .. ' ,Sii,·t.u , :~;iš .. Ú: , (IČ!jstníci sytnpó:~; ia,, ve-. · ti vale Zlatá ruža v dňoch. 25.-28. (Kčs 300,0,--' ) a tretie miesto 
nov~twhP ' Jvôi'l:!é ·.v, :'!'iov~ka:. Približne 40 muzlkológov marca 1971. Prvá časť súťaže je ano- Bronzová ruža (Kčs 2000,- ). Dňa 
sí vy,PočuTo vede8ky' dobre· run dované i priemerné re - nymná, qutor dodá skladbu v úprave 20. novemčr:a je uzávierka prihlášok e Hudobná redakcia čs. rozhlasu 

v Plzni pr ipra,vila P,re jubilejný Bee
thovenov rok cyklus 21 programov 
nazvaných Beethovenovi česk! sú_ 
časnicí. Vysiela ich každý deň od 12. 
októbra do L novembra od 18,35 do 
19. hod. na III. programe. 

ferá ty, potrebné pre osvetlenie zložitej vývinovej kon - pre spev a klavír s priloženým tex- spevákov na spomfnaný festival, pri-
t inu ity českej hudby nášho storočia a pre zhodnotenie tbm a .dvoma strojovými opismi tex- čom sa môžu prí.hlásiť zäujemci, kto-
Novákovho umeleckého odkazu v súvislosti s vývinom t u. K súťažnej skladbe priloži účast- rl v slovenských regionálnych súťa-
hudby slovenskej. Ukázalo sa, že v .danej téme sme nie n!k v zalepenej obálke, označenej · ž!ach obsadil! jedno z prvých t roch 
bez problémov, vu lgar izácii, zjednodušeni, preceňova n1 heslom, meno autora, hudby a tex tu miest, dovŕšili 15 a neprekročili 30 
i zaznávaní. a .obidva strojopisy textu. Uzávierka rokov. Títo sa zúčastnia výberového 

T o u l o u s e francúzske mesto 
zviazané historicky ·s existenciou truba
dúrov, centrum západnej stredovekej 
kultút·y (v r . 1323 tu za ložili Pťcademíe 
des Jeux Floraux, najstaršiu umeleckú 
akadémiu v Európe, ešte pred tým -
v r. 1229 - dal král' Ľudovft IX. zá
klady tamojšej univerzite, 3. mája kaž
dého roku tu pol'iadali umel.ecké sútaže, 
pričom viťazi boli odmeňovaní striebor
nými kvetmi ... ) - teda toto ml'!sto má 
svoje tradície aj v modernej kul túrnej 
hi~tóri i. Už sedemnást y ·rok sa ,do Tou
louse schádzajú mladi speváci (veková 
hramca Je 34 rokov) na významný Con
cours international de Chant. Po Edite 
Gr úbet'0Vej v minulom ročníku nás toh
to roku zastupovala mimoriadne úspešne 
22-1:ocná poslucháčka VŠMU (2. t' .) M ä
r i a T< 1 a u s o v á. Do Toulouse. cestova
la so esvojou profesorkou M. Smutnou
Vlkovou a klav!r istkou proľ. Hertou Ma
ďarovou ( mtmot·iadne oceňovanou i vo 
FrancúzsktJ za brilantný klavírny dopro
vod). Do prvého kola súťaže nastúpilo 
43 spevákov, mnoh! z nich už patria 
medzi popredné spevácke hviezdy vý
znamných európskych operných scén. V 
tejto konkurencii bolo teda ťažko oča 
kávať, že by sa najmladšia účastníčka 

konkurzu umit>stnila na poprednejšom 
mieste. A predsa sa tak · stalo. ·Porotu, 
v ktore,j zasadali také osobnost!, ako 
Emmanuel Bondel(ille, -.Gabrie l, Dussur 
get, Vo !ca Corter. z Bukurešti, Nikola 
Cve,iic z Belehradu, pr.of.esot'ka parlžske
ho konzervatót·ia Elisabeth Bľasseur .a 
pod. zaujal výkon sopranistky zo Slo:.. 
venska (spievala áriu Mími · z Bohémy, 
part z Mendelssohnovho oratória Eliáš ) 
a určila i jej postup do druhého kola. 
Tu už mala naša speváčka aj"mimoriad
ne sympatie obecenstva - najmä po 
známej árii o mesiačku ~ · Dvoi'ákovej 

Rusalky. Ozvali sa dokonca hlasy, že Má
ria Klausová je ideálnym typom speváč
ky pre túto opernú postavu - nielen 
hlasom, ale i typom. Záverečné finálové 
kolo bolo za účasti mestskej honorácie 
v tamojšom Theat re du Capltole - a 
zúčastni lo sa ho 6 mužov (súťažiacich 
v zvláštnej kategórii) a 6 žien, medzi 
ktorými bola i M. Klausová. Porota si 
z j ej repertoáru vybrala pleseň 
R. Straussa Cecilia a áriu z Donizettiho 
opery Dcéra pluku. Bronzová medaila 
vo významnej speváckej súťaži je vy
sokým ohodnotením nielen nádejne j 
speváčky, ale aj jej pr ofesorky M. Smut
nej-Vlkovej, ktorá M. Klausovú viedla 
ako na brat islavskom Konzervatóriu, tak 
aj na VŠMU (mimochodom, z triedy 
prof. Smutnej-Vlkovej vyšla aj sopra-

. nístka , M. Hajóssyová). Pre doplnenie 
spomeň(lle, že M. Klau~ová z!skala -
ešte . ak,o poslucháčka Konzervatória -

· lJ.· centi. a· tltu·l ·laul'eátky na Ili. Dvoi'á
kovej 'speváckej súťaži v Karlových Va
roc,h v. roku ·1968. V čase, kedy v slo
venskom opernom živote čakáme na 
každý vzácny mladý talent, je úspech 
poslucháčky VšMU oprávnenou nádejou . 
aj do• b~:.~dúcnost!. -uy-

*** 
~ 

I:omskij,· Kašpar, G' lickij, 'Ferr and.o,. 
don ·Carlo;; - to boli postavy, ktoré po
tvrdzujú, že nástup Ju .r ~ j a Hr u
b a n t a do opery SND v · prve j polovici 
šesťdesiatych rokov bol sfubný a Impo
nujúc!. Potom prišlo štvorročné angaž
mán v Lipsku s d'alšíml vydarenými , 

· kreáciami (najmä Pósa z Dona ' Car lo'- · 
sa, Knieža Igor, Mandryka zo Strausso
vej Arabellv). Náv rat do mat~r:sf<é ho 
súboru pred dvoma sezónami nedopadol . 
však najpresvedčivejšie. ·Pravda, každý 

spevák má právo na obdobie menej pre
svedčivej výkonnosti, na proces spevác_ 
kej regenerácie a kryštalizovania, na 
privykanie si novým pracovným, akus 
tickým a klimatickým podm ienkam, na 
vybudovanie si umeleckej sebadôvery v 
novom prostredí. 

V titulnej postave Verdiho N ab u cc a 
opäť Hrubant našiel sám seba. Hoci sa· 
jeho t mavo sťarbený, kovový barytón 
najlepšie clti v basbarytónovej polohe, 
predsa bez problémov zvládol aj expo
nované, vyššie položené pasáže náročné
ho partu, miesta dramatické, ale najmä 
lyrlcké ( v nich totiž najviac vynikala 
farebnosť jeho materiálu). Nabucco je 
v SND dosiaľ najobsiahlejšia Hrubanto1· ·· · 
va úloha, preto v nej upútalo aj eko:.. · 
nomické rozloženie sl sil - ária a ario:. ·· ' 
so so zborom v predposlednom obra.ze 
ho zastihlo na vrchole sviežosti a vy
znelo mimoriadne pôsobivo. Herecky v 
Hrubantovom Nabuccovl (na · rozdiel od 
Hanáka, ale čiastočne aj Martvoňa) pre
važuje decentnosť a mäkšie,.1 ľ.uds'ké črty, 
je sice krutý, opojený mócou a víťaz
stvom, ale vystríha sa polôh hysteric
kého maniaka. Treba povedať, že na.:. 
priek nesporne ús pešnému debutu v tej- ·, 
to postave je Hrubant kvalitný basba~ ·. 
rytón, hoci v našich pomeroch bude Iste 
nútený ·z rasu na čas zasl<očiť l v dra
matickom bar ytópovom odbore. Z ~ohO'_-· . 
to konštatovania by malo vychádzať a·j , 
jeho budúce, ·citlivé obsadzovanie v pre. 
mlérovom repertoári opery SND. V spo• .' 
mínanom predst.avení Nabucca (21. sep,.. :· ' 
tembra) zažiaril ako hviezda pr vej veľ· , 
kosti mimoriadne disponovaný q. Mala-: · 
chovský (Zacharláš), k torého árie, naj -

' mä však .,proroctvo", strhli vypredané 
hľadisko ku skandovanému, frene tické
mu potlesku. · · J. BLAHO 
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Ná z o v: XIV. medzinárodný festival súčasnej hudby 
Ter mí n: 19.- 27. septembra 1970 
Po č et s k l a die b: 88 - z toho: ll svetových a 59 
poľských premiér 

Odpovedať jednou :vetou na najčastejšie vyslovovanú 
()täzku: .,Aká. bola tohtoročná Varšavská jeseň'? " -
sa nedá.. Každé väčšie podujatie má .,morálny nárok" 
na výkyvy, nuž povedzme, že takýmto kvalitativnym 
hľad.an!m prešla i tohtoročná Vadavská· jeseň, hoci 
v pol~skej o d-bornej publicistike (ináč vermi pohotovej, 
d obre dnformovanej a hudobne vzdelanej) sa tomu ho
vorilo ináč a priamejšie. Isté je, že okrem . zaujímavých 
d iel tu odznelo aj veľa šeaivého a muzikantsky neživé
ho umenia, ktoré sa p0hybuje skôr v medziach špeku
lat!vnosti v oblasti zvukovélío hľada-ni a. To plat! i na 
niekoľko známych skladateľských mien, ktoré sa tu 
prezent()vali okrem skladieb aj osobnou účasťou. Naj
mladšia poľ.ská skladateľská generácia je za.se v akom-
si štádiu hľadania samej seba - a tak, odhliadnuc 
od J1adšených domácich kritík, zatiaľ nedosahuje ohla
s u, kvality i sily výpovede svojich starších kolegov, 
ktori výrazne formovali ročníky predchádzajllcich je
seni (Lutoslawski, Penderecki, Bacewiczová, Balt·d . ... 
atď. ). Nechcem vynášať pnmáhlené uzávery, no vychá
dzajllc z osobného dojmu, si myslím, že tomuto roč
niku chýbalo aj významné a reprezentatívne vokálno
orchestrálne dielo, • akým boli v minulosti naprlklad 
Pendereckého Pašie sv. Lukáša, Dies irae, Lutoslaw
ského 3 Poematy Henri Michaux-.a, či podobné diela 
zaht•aničných skladateľov. Snáď aj z toho dôvodu sa 
na festivale stále "niečo očakávalo", chýbal tu zlatý 
klinec, ktorý by dovolil v minúte zabudnúť na skladby 
slabšie, .. aké nutne musia dop!ňať každé podobiJé podu
jatie. \'{ovnako tohto roku chýbala zaangažovanosť oper
ných a baletných scén - domácich i zahraničných. 
Hudobný život počas dev iatich dni sa sústredil iba na 
koncertné sály Filharmónie a Vysokej hudobnej školy. 
Nepochybujem o tom, že uvedenie Pendereckého opery 
Diably z. Lptidunu (tak, ako sa pôvodne počHalo) by 
bolo jedným z ústredných bodov festivalu, nehovoriac 
o možnostiach vystúpení. niektorého zapraničného di 
vadeln$ho súboru. Napriek všet~ým "keby" bol aj tento 
ročník Varšavskej hudobnej jesene významným príno
som. hl.a:vn.e na reprez~ntov;mi~ Clomác;ich .- a veľM ho 
počtu sey~rskýcJi skl_ac!at,~l'oý; {rien~j :q~. nai?.r.í!<ht'd. pa;- ·_ . 
šiel), p1aďarských, ~i iqýcli ju~tléjší~h su·se~oy: - · 

DIELA, INTERPRETI, OSOBNOSTI - ALE AJ PRIEMER 

môže byť prerušené v hociktorom moment e interpretá
cie - ako píše autor) vytvára stále očakávanie, na
pätie a tým aj istý vývoj dop redu. 

· veľmi rafinovane a intelektuálne premyslené dielo 
odznelo v podan! Veľkého orchestra poľského rozhlasu 
a televízie na úvod druhej časti koncertu 20. septem
bra. Bola to H o mo fo n i a Tomasza Sikorskeho. Zvu
kový materiál tu zostal ešte viac zredukovaný, než 
v diele Krauzeho, Sikorski sa snažil o akúsi "statickú" 
hudbu pre zaujímavú zostavu inštrumentov ( 4 t rúbky, 
4 lesné rohy, klavír a 2 gangy). škoda len, že Homofo
nia pôsobila únavne svojou d!žkou, lebo aj zvuková 
rafinovanosť prestáva byť zaujímavou, ak ju včas ne
vystrieda niečo nové. . . Náš skladateľ Jozef Sixta sa 
vo Varšave u viedol A synchrón i o u pre s l á č i
k o v ý o r ch e ste r, skladbou, ktot·á napriek svojej 
logike a riešeniu vzťahu polyfónie a kontrolovaného 
aleat-orizmu nezaprie vo svojom vnútri nepokoj, mia-

. distvé muzicírovanie, čo napokon ocenilo aj publikum, 
u ktorého mala Sixtova skladba mimoriadne pekný 
úspech. Rovnako denná krJtika vyzdvihla toto dielo -

tttatlvne tio!iatšle, n&ž bolo tomu tohto Poku. í\k ke• 
vorím za viacerých českých i slovenských kolegov, kt o• 
r i vo Varšave toht o roku.-·b~;~ l i: -~o hostia, myslím, že 
naša hudba sl mohla· na . t9nÍ~9 ,rqeníku s11raviť v~rml< 
dobré meno. Ale nejde len o tento ročník - zo struč• 
ného prehfadu na konci bulletinu si možno fahko spo• 
čítať, že za 13 uplynu).ý.ch r:oční}<ov o4znelo na Var• 
šavskej hudobnej j es,~n i .m.in}Tutp skladje" eeskych a 
s lovenských autorov, a t o sú v tom i menä našich 
"klasikov" L. Janáčka a V. Nováka ... Nie, chyba nie 
je na stran·e .pol'skej: •. ; , · 

ZVLÁŠTNA KAPITOLA - ELEKTRONICKÁ HUDBA 

Už tradične .v rámci varšavského podujatia býva aj 
koncert elektronickej hudby. Tohto roku sa tu pred"sta
vilo Studio voor Elektronlsche Muzlek, lnstituut voor 
Sonologie, Rijksuniversiteit z Utrechtu, Groupe de Re• 
cherches Musicales, O.R.T.F. z Paríža a Studio Ekspe
rimentalne Polskiego Radia z Varšavy. Ani veľké mená, 
ako Jean-Claude Risset, B. Parmeglanl, V. Gelmetti či poľ
skou kritikou mimoriadne oceňovaný W. Kotonskl (die
lo A el a) nevedeli zabrániť, aby sa koncert neskončil 
pred poloprázdnou sálou, ktorá sa počas produkcie po
maličky vyprázdňovala . Neúmerná d!žka jednot livých 
skladieb, pomerne jednotvárne postupy vo vytváraní 
a zoraďovaní zvukového matel'iálu, skôr ilustrat!vna 
funkcia než svojský a samostatný hudobný celok znovu 
presved čili - bez akejkoľvek nacionálnej t endencie -
že sme aj v tomto koncerte mohli upútať napr. sklad
bami Malovca. Kalmana alebo Parlka, ktorí sa snažia 
nielen o zvukový experiment a organizáciu, ale aj o vý
poveď v zmysle obsahu. 

TOM PREH~'S GROUP - NEČAKANf HAPPENING 

Na spôsob džezových nočných koncertov bolo v rám
ci jesene zaradené vystúpenie dánskeJ skupiny vyššie 
uvedeného mena, ktorá v non- stop programe pripravlla 
ví tané osvieženie v štýle tzv. džezového a inštrumentál
neho divadla. Vynikajúca skupina 5. mladých, hudobne 
vzdelaných umelcov vznikla v roku 1963 a jej dušou 
je nadaný showman Tom Prehn, ináč skladate ľ a klavi
rista. Každý z hráčov ovláda niekoľko nást rojov (obsa
denie: vibrafón, t enor-saxofón, kontrabas, bicie, kla
vír) . Vo vystúpeni skupiny sa prellna živá hudba s fil
movým obrazom, hereckou akciou - všetko je zladené 

Zauj!mávým poznatkom z tohto festivalu je vážnosť, 
s akou sa tvária tvorcovia, či už cez svoje diela -
alebo na tlačových konferenciách, pravidelne (denne) 
porladaných vo Festivalovom klube na Rynku Starego 
Miasta. Pravda, prečo by sa malo o hudbe hovoriť ve
selo, či dokonca s humorom, .horšil;! je, že vtip sa vy
tratil aj z koncertných sieni - kde by ho asi poslu
cháči prijali veľmi vďačne , už vzhľadom na maratón, 
ktorého boli účastníkmi (dve-tri podujatia denne). Na 
konferenciách sa dlho, často mimoriadne únavne a se
baobdivujúco hovorilo o technických problémoch toho
ktorého diela, menej už o výpovedi , zameraní, smero
~anf skladby. Pravda, nie je na tom nič odsúdeniahodné, 
napokon každý skladate ľ si kladie iné t vor ivé úlohy 
a ·málokomu dnes ide p proklamovanie lacných, heslo
vite vyslovených myšlienok cez hudobný tvar - skôr 
však šokuje prekvapenie, že u nás je vývoj, zdá sa, 
oveľa iný, napriek tQmu, že tento trend vychädza z vnú
tornej . po;treby, že naprjek pozorném~. padvjizo~aniu 
a hľadaniu nových ciest je tu rovnako sil-ne zaanga
žova-ný aj citový, pL'imárne muzikantský a myšlienkový 
svet skladateľov. A snáď práve niečo podobné chýbalo 
tomuto ročníku Varšavskej jese-ne. 

Symfonický orchester Cs. rozhlasu z Prahy s dielami Kalabisa Twardowskeho, Sixtu, Sznittkeho, ·Kučeru 
a Szälläsyho dirigoval J. Nohejl. - Emil Leichner, s6lista Obrazu - diela pre klavír a veľký orchester o' 
Václava Kučeru. 

' Zo skladieb, ktoré zaujali, spomeňme tie najvýraznej
šie: Pi e ce fo r Or che str a No. l Zygmunta Krau
zeho je jemná, diskrétna skladba, vyžaduj llca od poslu
cháča aktivitu, jej forma je taRmer bez kontrastov a 
hudobný oblúk sa opiera predovšetkým o jemné dy
na-mické odtiene, napriek tomu tu niet monotónnosti. 
neje_dnoliatosti. Jemná vibräcia Impulzov, zmien (dielo 

Holger Laumann zo skupiny Tom Preltn's Group. 
- Dánska skupina pod vedením Tom Preltna (na 
obr. vpravo) priniesla vítané happeningové osvie 
ženie do festivalového diania. Snímky: SAF 

dokonca- pred C o n c e rt o N o 3 Andrása Szollosyho, 
maďarského skladateľa, ktorý zaň ziska! l. cenu na Me
dzinárodnej skladateľskej tribúne v Paríži (ako sme 
plsali v čísle 18, Sixtova skladba sa tu umiestnila v pr
vej desiatke). Kolekciu už spomínaných skladieb, spolu 
s Kalabisovou K om orn o u hu d b o u, skladbou 
R. Twardowskeho, O b r a,z o m p r e k l a v ! r a o r
c h ester od Václava Kučeru a jednočasťovým dielo~ 
sovietskeho skladateľa Alfréda Sznittkeho - Plan i s
s im o uviedol Symfonický orchester čs. rozhlasu 

.z Prahy pod taktovkou Jaromíra Nohejla. (Sólis_tom 
efektnej, viac farebne, ako zovnútomene stavanej 
skladby bol výborne hrajúci Emil Leichner). Na okraj 
"československého" koncertu toľko: škoda, že to bol je
diný koncert s tromi dielami domácej produkcie -
nestačí iba výborne reprezentovať československo v úlo
he interpret a (a to pražský orchester robil s pravou 
muzikálnosťou a hudobnou vitalitou), na podujatiach 
takých významných, a pritom bl!zkych a nám dostup
ných po každej stránke, treba sa reprezentovať kvan-

vo vynikajúcom ryt me, bez prestávky, s pointami 
i na úkor takých pojmov v hudobnom svete, ako je 
Darmstadt - či skladater Stockbausen. . . Nenásllnä 
mierová výzva v závere . vy~túpe~fa (prelaďovanie fil
mových záberov zo zboreniska na farebne účinné zábe
ry pokojnej prfrody) bola podmaľovávaná t lmenou . l,lá· 

ladou hudby ďalšieho z členo:v skupiny - Jensa Wilhel• 
ma. Je len samozrejmé. ~e aj keď· tento koncért ce l-l 
kom ,.štýlovo" nezapadoi :ao festiy.átu; !:loJ · naprfek všet-:' 
ké mu jedným z najpôsobivejšíc11:· ·· · · · ' • 

KOLINČANIA A STOCKH~USEN .. 
Kollnsky rozhlasový •orchester sa predsta~u: vo Var

šave dva:k1·át. Pomerne vlažné prijatie prvého koncer tu 
pod ·taktovkou Witolda Rowického čakalo na pokračo
vanie teplejšie a búrlivejšie. Skutočne sa tak stalo 
26. septembra, kedy odznelo die lo jednej z vedúcich 
osobností Novej hudby - M i xt ú L' y Karlheinza Stock· 
hausena. Skladba bola napísaná už pred piatimi rokmi, 
teda nešl-o, o novinku. Stockhausen v Mixt ú1·ach t·iešl 
väzbu inštrumentálnej hudby (prenášanej cez mikro
fóny) s hudbou z pásov, pričom sám počas produkcie 
,.mixuje" .. vý,sledný efekt. Ide mu o vytváranie mostlka 
med"zf etektt:ónickou huťlbou a tradičným - Inštrumen
tálnym tvorením tónu, samozrejme. v Inej kvalite for
málne,J· l zvukovej - ako o tom podrobne referoval na 
dlhe,F Qesede so s.k ladate ľmi a hudobnými teoretikmi. 

PENDERECKI, LJGETI - A PALM 

Profesora Slegfrleda Palma sme nedávno uvrtalf na 
Smolenických seminároch p~·e súčasnú hudbu. Vo Var· 
šave sa opäť teprezentovul tým na jvynikajúcejšfm spô
sobom. Táto priam .renesančne pôsobiaca osobnosť vio
lončelistu (v . zmysle energie, vitality, hráčskej doko
nalosti . a opttmizmu) vyprovokovala už mnohých vý
z~amnyc.h skladate l'ov k napísan iu violončelových skJa
dteb a koncertov, ded1kovaných umelcovi. Vo Varšave 
predniesol prof. S Palm S e r e ná d u Renata de Gran
dis, Pendereckeho C a p r l c c l o p e r s 1 e g f r ! e d 
Pa l m - a v ten istý večer K o n cer t pr e v 1 o l on
č e l o a o r c h e s t e r Gyorgy a Ligetiho. Za pozornosť 
atojl najmä Pendereckého· skladba, prvý raz predvedené 

(J;'okračovanie na 8. str.) . 
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(Dokončenie z f. str.)' 
novo dielo s vkusom. OPZ zbytočného pátosu a vo vý
stavbe skladby uplatnil schopnosť rea lizova ť part z ur
čitého na dhľadu . ktorým fqn:noval s,v~j prejav ako ee· 
lok. I napriek týmt" mlJmPntom sa zdá, ;,1koby Räsel 
uprednostňoval hlavne l~ch'nickú strá nku svojho pre · 
j avu. 

Jedinou speváčkou Pódia mladých )jo la poslucháčk<~ 
bratislavskej VŠMU sopranis tka M. Ha j óss y o vá. 
V jej inte r pretáci i Mozartovho m otett a pre soprän 
(Exultate, jubilate a Laudate dominum - 5. ve ta 
z Vespe•·ae solennea J bolo cítiť vnútorné prežit ie i sna - . 
hu po stvárnení výrazove j tložky, bohužiaľ, tento mo
ment nenašl~ l adekvátny 0draz v t echnickej oblasti 
jej pre javu Navyše speváčkin, kedysi svieži svetlý h las, 
dostáva nádych tmavš ieho s[arbenia. 

Rapsód iu na Paganin1ho tému [Jre klavír a orchester 
op. 43 S. Rachmaninova predniesol absolvent pražske j 
AMU R. Kt' at z mann .• lebo prístup k sklad be sa ni e
s ol v znamení akcPntácil:' hlavne lyri cky precí tených 
miest. Technickým variáciám (i keď i v tejto o blasti 
Kratzmannov výko11 vykazoval serióznu prípravu) chý
balo čosi 7 pregnantnosti a s ily, ktoré interpre tácia 
Rachma ni novho d iela vyžadu je. 

V závere konceortu sa predstavila M. Tup á, poslu 
cháčka AMU Fantáziou g-moll pre husle a orches ter 
op. 24 J . Suka. Zaujala hlavnP. intonačnou istot ou, jem 
nosťou v nuansách a vnútorne preclteným pr ejavo m. 
Jej tón v te j to skladbe m"~Žno chara kterizova ť ako ši
roký a vrúcny vo výraze. 

V Sukovej skladbe ju vynikajúco podporil sprevá 
dzajúci q rchester večera - orchester SND Bratis lava, 
ktorý dirigoval V. Má le k. 

*** 

l 
D ňa 28 septembra na večernom koncerte ako prvá 

zo š tvorice mladých ume lcov vyst úpila poľská cem
bali<> t ka E. štef a ŕl ska-Lukowicz. ktorá inter
pretovala sólový part· Koncertu D-due pre cembalo a 
orches tet' J'. Haydna. Popri technickej vyspelosti pri 
niesla do Haydnov!io diela aj patričnú dávku vzruchu 
i výrazového šarmu. 

. Nas ledu júci traja mladi umelci, kto rf sa pot om pred
s tavili brat islavskému obecenstvu sa v plnej miere 
( spolu s orchestrom Košickej filharmónie - dirigent 
B. Re ž u ch a) pri činili o veľký ume lecký zážitok, kto
rý si každý posl ucháč koncertu iste z Reduty 'odná
šal. 

J Sp i tk o v á potvr di la svoje výrazné nadaniP. 
v Mende lssohnovom husľovom koncerte e-moll op. 64. 
Interpretovala ho suver~nne po každe j stránke. Zvlášť 
však treba vyzdvihnúť ten fak t, že Spitl<ová sa vie na 
pódiu plne uvoľniť a vygradovať svoj výkon priamo 
pred z·r.akm! divákov. Jej technická suverenita, detailná 
výrazová prepracovanosť, zmysel pre štýl i súhru s or
chestrom l kvalita t ónu a ďalšie prednosti sú pre túto 
pos lucháčku pražsk.e j AMU pevným oporným bodom, 
na ktorom m ôže stavať pri svojom ďalšom umeleckom 
raste.. . . . ., 
Povesť vy níkajuceho klav iristu v Bratls)ave plne pq

t vrdil I. . K l án s k y. Tento mladý klaviti~ta, ktorý sa 
uviedol úspešne už na ·mnohých domácich i zahranič
ných pódiách disponuje niektorými, pre mladého umel
ca zvlášť pozoruhodnými v lastnosťami. Je to predovšet
kým veľký súlad technickej Qtránky jeho prejavu s vý
razovou zložkou, veľký c it pre vyváženie proporcif 
Skladby, ale predovšetkým nezvyčajný zmysel pre štýl 
a pre vystihnutie vnútorného ,.ducha" skladby. Na só
lovom parte Chopinovho klavirneho koncer tu ľ-moll 
op. 21, poslucháči koncer tu mali · možnos ť obdivovať 
hlavneo jeho z.myseol pre zvukovú krásu to.ht o diela, ako 
i vystihn ut ie charakteristických zna kov in terpretáciP. 
Chopinovho klavirneho s lohu. Toto všetko súvis í s ma
ximálnym vnútorným zanieten ím, s akým mladý pos lu
cháč pražskeJ AMU skladbu interpretoval. 

V. N i k o l o v, bulharský violončelista, je typom 
umelca, u kt;n·ého popri výbornej technike vystu puje> 
markantne do popreťlla muzikal ita. šostakovičovmu 
koncertu h-moll pre čelo a orcheste r o p. 107 dodal 
vnú tornú kompaktnosť. výrazovú d ravosť,' asketický tón 
a lyrickO náladu - v poma lých častiach koncer tu . 
Umelcov výkon na pódiu je 'spontánny a .Pramení ti ež 
z veľkého vnútorného prežitia i z dokonalého hudobné
ho "zažltla" skladby. 

*** 

N a koncerte v str edu 29. sep tembra vystúpili opä ť 
dvaja d'Jmáci a dva j a zahraničnf sólist i. V pr vej 

1:asti koncer tu to bola M. M a i x ne r o v á, poslucháčka 
·pr.ažskiej AMU a rumunská huslistka S. Marc o v 1 c 1. 

~ .. . 

M. Haj6:>syova 

\ 
\ 

Malxnet·ovej prednes sólového partu Eeethovenovho 
4. k lavírneho koncertu op. 58 síce zaregistroval perliv1l 
techniku k laviristky, jej prlstup k štýlu skladateľa bol 
-lciak až priveft;ni svojský. Pre javilo sa to hlavne v ob
lasti zvuku, kde vykazova l 'až, imp!'esiónistickú zvuko• 
vo sť. Tiež dynam 'nká šká la klaviris tky vykazovala ne
adekvá tny pomer medzi maximálnou silovou hranicou 
a je j prot ipólom Nemožno však poprieť, že k laviristk e 
sa podarilo n iektoré plochy klavírneho partu detailne 
prepracovať i dynamicky ,vygradovať. 

Rumunská huslistka v Koncerte a-moll pre· husle a 
orches ter op. 82 A. Q.Jazunova da la možnosť plne sa 
prej aviť svojmu temper amentu, zaujatiu pre y.ýkon. 
Disponu je tónom zvláštneho, skôr tmavébo zafarb.enia. 
Po technickej stránke odvie dla seriózne pr iprav.ený 
výkon i keď · voči nadmerné mu vibrátu i intqnácii 
možno . mať menšie výhr ady. Zdá sa 'Však, že tieto mo
menty spadajú na vrub maximálnej zanietenosti. a kon
centrácie s a na výraz, ako i s pontánnosti celkového 
prejavu. · 

Druhú polovicu koncertu otvor il juhoslovanský kla
virista D. S e k o š a n. Jeho interpretácia Symfcmických 
variácii C. Francka pre klavír a or chester sa n iesla 
akoby v jednej výrazovej i dynamickej rovine, vyzna
čujúcej sa kľudom a pohodou. Možno povedať (voľba 
s kladby opiH ne bola priam najšťastnejšia), že interpret 
vo výraze zos ta l na povrchu skladby a nevyťažil z nej 
t ak to, čo by sa mu určite bolo podar ilo pri väčšom 
vnútornom zaangažovaní sa . . 

R. V a n d r a, · poslucháč brnenske j JAMU, s i vybral 
na bra tis lavskú prehliariku Koncert č. l pre čelo a or 
chester op. 104 A Dvoráka. l keď určite zaujal svojim 
mužným poňatím tohto di ela s náznakmi spontaneity 
a výbuš nosti vo výraze, ! keď jeho výkon niesol ,sto.py 

'70 
max imá lnej vnútorneJ koncel'l'trácie a disciplíny, pred
sa v ce lkovom výsledku nedosiaho l výkon tohto uinelca 
výraznejší efek t. V tomto prípade je ťažké jednoznač
ne poved ať prečo. Snáď to bude najlepšie vedieť sám 
interpret . .. 

*** 

Posledný večer preh liadkového Pódia mladých '70 
(30. septembra) pa tril dvom mladým dir igentom. 

R. V ar t a n j 3 n, absolven t moskovského štát neho 
konzervatória, šéfd irigent symfonic-kého orches·t ra Ar
ménskej SSR, spolu s orchestrom čs. rozhlasu v Bra
tislave predniesol Ča jkovského 4. symfóniu f-moll op. 36. 
Soviets ky dirige nt sa vyzn ačuje úsporným a úsečným 
gestom, ktNé v plnej miere uplatnil pr i r iadení o r
chestra. Jeho výkon vychQdza l z ducha hudby a z vnú 
to rného prežitia a to boli aj momenty, ktoré 'for
movali výstavbu a koncepciu realizácie Čajkovského 
die la. 

J. B e l o h l á ve k, poslucháč pražs·ke j AMU, umelec
ký vedúci a dir igent sláčikového komor ného súboru 
Orchest ra puellar um Pragensis po-tvrdil v Bratislave, 
že je už teraz skúseným dirigent om. Disponuj e širokým 
gestOl)1 a jeho, výkon pôs ;>bí ( ~,!_ko na orchester, tak na 
poslu cháča ) vel'kou suver enitou. Interpretácia Dvorá
ko·vej 7. symfónie, d moll op. 70 zaujala výst avbo'u i de
tailne pre pracovanou koncepciou. Belohlávek je roz
hod ne jednou z veľkých náde jí domáceho i n terpretač
ného umenia. 

*** 

1 ·medzinárodné Pódium mladých umelcov v Bratisla-
• ve sa skončilo. V pre dchá dzajúcich riadkoch sme sa 

pokús ili o vykreslenie mlnipl'Ofilov jednotlivých in
terpretov tohoročnej prehliadky. Ťažisko prvého medzi
národného stretnutia mladých umelcov však nespočíva
lo len v koncertnej prehliadke ich výkonov. ·Pódium '70 
predstavovalo aj celý rad odborných referátov· a dis
kusií, ktoré sa zaoberali problematikou mladých umel
cov a kde mladí interpre ti hovorili 0' sebe a 'svojej 
práci. že ľódium nebolo podujatím malého významu 
wedčí aj záujem čs, televízie, rozhlasu, hudobných od
borníkov a novinárov. ktorí už v priebehu tohto podu
jatia pripravili celý rad relácií, resp. recenzií pre tých, 
ktorí nemali možnosť sa sami koncertov mladých umel
cov zúčastniť . A čo je zvlášť potešiteľné - · návštevnosť 
podujatia bola až prekvapuJúco veľká a odozva výkonov 
mladých umelcov u obece nstva viac ako srdečná, pre 
mladých umelcov povzbudzuj úca. Zároveň však treba 
podotknúť, že nemalú zásluhu na úspeš nom podujatí 
spolu s interpretmi majú aj organizátori, ktorí ako po 
propagačnej, organizačnej, . tak aj po spQiočenskej 
stránke pripravili a realizova'li dôstojné podujatie, kto
rého dozvuky Iste zaregistruje aj náš koncertn·ý · život. 

I. Klánsk~ 
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XXIV. sv~tový kongrts FIJM 
Plsať dnes . o rozličných hudobných f~stivaloch a 

kongresoch stalo sa dnes ak nie priam módou nuž 
iste aspoň referentskou povinnosťou ich pria~ych 
účastní·kov. 

Spfňam túto povinnosť ako jediný slovenský účast
nik XXIV. svetového kongresu FIJM (Fédération 

. Internationale des Jeunesses Musicale·s - Medzi
národná federácia Hudobnej mládeže) v hlavnom 
meste Dánska Kjobenhavene (Kodani) v dňoch 23. až 
30. augusta 1970. Za Hudobnú mládež čSR sa na kon
grese zúčastnil dr. Ratibor Budiš z Ministerstva 
kultúry, v Prahe. 

,.Tešíme sa, že môžeme svoje výročné zasadnutie 
konat po prvý raz vo vlasti Dietricha Buxtehudeho, 

·Nielsa Gadeho, Carla Nlelsena, Andersena . .. " 

1 akto začal svoj referát o činnosti FIJM za sezó
. · nu 1969-70 jej generálny sekl'-etát· Paul Willems 
a výkonný sekretár HadeJ-in Donnet (obaja Belgiča
nia). 

Organizácia Hudobnej mládeže Dánska, hoci poč
tom nev-eľká, ale veľmi aktivna, vzala na seba 

čestnú, no náročnú ú·lohu tohoročného hostiteľa kon
gresu FIJM, úspešne zaangažovala do tohto podu
j~tia vládu - kongres otvoril mintster kultúry -
Helveg Pete.rsen - hlavné mesto a jeho predsta
viteľov, ba aj samotného kráľa Frederika IX., ktorý 
sa osobne zúčastnil na hlavnom koncerte kongresu. 

Možno povedať, že hostiteľom sa kongres vydaril. 
· Zdá sa mi, pravda, že organizátori mnoho "od
pozorovali" od Maďarov z vlaňajšieho kongresu v Bu
dapešti, ale od takého vzoru, ako sú naši južni 
su·sedia a priatelia (-najmä po stránke spoločenskej 
a tiež po stránke hudobnej výchovy mládeže) nie je 
hanbou učiť sa. No i tak sa mi vid!, že ·budapeštian
sky kongres bol o pozna11ie živší, i čo sa týka počtu 
účastnikov z celého sveta, plnší a zaujímavejší hu
dobnou náplňou, pestrosťou podujatí, niekedy až prí
liš · náročnou na čas i vnímavosť účastníkov. 

P·redovšetkým· treba konštatovať, že Dáni - aspoň 
v hlavnom meste - majú niekoľko skutočne 

moder-ných, výborne akustických koncertných siení 
- rozhlas, Falkoner Centret, Tivoli (i keď v posled
ne menovanej sú v letnej sezóne koncerty rušené 
hukotom mechanizmov rozličných zábavných podni-

' kov v známom zábavnom parku toho istého mena). 
Hudobným vrcholom kongresu bol koncert Svetového 
orchestra FIJM - doslova "hudobnej mládeže" -
s hráčmi 18-20-d:'očnými z 21 členských štátov 
FIJM (od Kanady cez Európu až po Japonsko -
napr. aj koncertný majster bol mladý Japonec); 
peknú účasť v ňom majú Maďari , Poliaci a Juhoslo
.vania. Naši mladí umele! v ňom, pravda, chýbajú, le 
bo naša Hudobná mládež ešte nie je členom FIJM. 

Nuž tohto orchestra sa ujal ako dirigent známy 
· Erich Leinsdorf, ktorý na koncerte účinkoval aj 

ako sólista-pianista v P-rokofievovej Ouvertúre na . 
hebrejské témy. Program koncertu (Bartókov Kon
cert pre orchester, sp«>me-nutý Prokofiev, Debussyho 
Faunovo popoludnie a Stravinského Vták Ohnivák) 
svedč! nielen o vysokých métach mladého orchestra, 
ale aj o odvahe dirigenta - Letnsdorf si, pravda, 
môže dovoliť skúsiť "to" s mladými, vlastne ešte 
len nádejnými inštrumentalistami. A s akou chuťou 
a priam "fajnšmekerstvom" hrali tito mladí - z veľ
kej časti ešte deti - z celého sveta "pozbieranl" 
(pravda, prísnym "konkurzným pokračovaním) hráči! 

Myslím, že pre každého z našich mladých umel
cov - myslím na umelecký dorast - by bolo 

nezabudnuteľným zážitkom zahrať si v takomto or
chestri. A súčasne i dobrou šl<;olou a príležitosťou 
k nadvlazaniu umeleckých' a priateľských stykov 
v celosvetovom meradle. Nemali by sme im to umož
niť čo najskôr'? Som presvedčený, že nielen každému 
z týchto mladých hráčov bolo cťou a vyznamenanlm 
hrať pod takým dirigentom. ale že aj on - bolo to 
vidieť z každého jeho gesta i mimodirigentského -
si pokladal za česť a vyznamenanie dať svoje ume
nie a. skúsenosti k dispozícii mladým ľuďom - hu
dobnej nádeji svojich vlasti. (Len tak mimochodom 
poznamenávam, že asi štvrtina členov orchestra bol! 
dievčatá.) 

A k spomlnam tento koncert ako hudobný vrchol 
kongresu, nechcE>! by som tým vzbudiť dojem 

akejsi konzervatívnost1 podujatia, nakoľko všetci 
štyria autor i večera' sú dnes už "klasikmi" hudby. 
FIJM a hostitelia kongresu poskytli príležitosť aj 
novej hudbe na celovečernom koncerte z die l Edgara 
Vareseho, Johna Reu, Gyorgya Ligetiho (Koncert pre 
violončelo), Ianni~a Xenakis11, Per Nord garda a Ma
riusa Constanta, ktorý bol a,j dirigentom a sólistom 
"koncertu. 

O statné hudobné podujatia kongresu - orchestrál
ne, komorné i sólistické koncerty - mali aj 

u nás bežnú programovú štruktúru: 1- 2 diela star
šléh autorov a rovnaký počet diel súčasnejších. Napr. 

Bartók zaz·nel na kongt·ese ešte trikrát (-počítam aj 
Zázračného mandarlna v Kráľovskom .divadle), tak
isto Dvofák, ďalej Hindemith, Honegger, Mess!aen 
vedl'a Mozarta, Beethovena, Schuberta, Verdiho, Si
beliusa a ďalších. Sólistický koncert Birgit · Nilssono
vej mal celkom tradičný program operných ár!f (We
ber, Wagner, Verdi), ukázal nám však skutočne 
mohutný, priam majestátny dramatický soprári a 
veľké umenie slávnej speváeky. Na 9tváracom cere
moniáli kongresu odznelo nlekolko orchestrálnych 
skladieb dánskeho romantika Carla N!elsena; pri 
všetkej úcte k jeho významu v dánskej hud·be je to 
už .predsa len hudba pre nás viac "mnohorečná" než 
"mnohovravná". 

z o sólistických výkonov by som však chcel osobit-
ne vyzdvihnúť koncert mladej japonskej h uslist

ky Ishikawa Sh!zuka. žiačky prof. Marie Hlouňovej 
a niekoľkonásobnej laureátky svetových "husľových 
súťaží, naposledy Concertina Praga 1969. O tomto -
dnes 16-ročnom - japonskom dievčati budeme v bu_ 
dúcnosti ist€ veľa počuť a čítať. 

Pravda, na kongrese sa za ten týždeň zaskvelo aj 
viac iných mien, patriacich skutočne ·ešte do 

"hudobnej m ládeže" (do 30 rokov) z Holandska, Ra
kúska (huslista Kovacie a pianista Lang), Grécka, 
Anglicka, Juhoslávie (Zikiéovci) , švajčiar&ka, USA 
(21-ročná pianistka Arlene Portney), ktorým FIJ M 
dala naozaj sv-etovú prlležitosť predviesť svoje sľub
né·umelecké začiatky. 
A to je aj jeden z cieľov kongresov FIJM a tejto 

organizácie vôbec, l keď hlavným cieľom - ako 
sa bol kedysi vyslovil Zoltán Kodäly, čestný predse- . 
da FIJM - je "muzikalizovať mládež celého sveta", 
dožičiť a ponúknuť jej čím viac z lievyčerpateľného 
mora krásy. 

N áš slovenský umelecký d·orast - alebo už aj ho-
toví mlad! umelci zúčastňujú sa doteraz na po

dobných medzinárodných hudobných podujatiach 
ťokrem -súťaží) viac- menej akoby ukradomky a na
pochytro, v poslednej chvili (pr.ípad Pécs v Maďar
sku, alebo Beloeil v Belgicku), i keď nakoniec vždy 
úspešne, ako sa vyslovili organizátor i Medzinárod
ného hudobného tábora v Belgicku o našich dvoch 
účastníkoch tábora št. Reiterov! a K. FilipovičovL 
Rozhodne by bolo treba, aby sa aj u nás využili 
možnosti, ktoré poskytuje Medzinárodná federácia 
Hudobnej mládeže pri nadvázovaní medzinárodnýc!\ 
styk ov v hudobnej oblasti. To by bolo v plnom roz 
sahu možné Jen tak, že sa Hudobná mlädež Sloven
ska, ktorá už pracu je v niekoľkých skupinách, spolu 
s Hudobnou mládežou českých zemí registruje ako 
samostatná organizácia a s tane sa členom F IJM. MI
nisterst vá .kultúry oboch republík nášho štátu pre~ 
javujú pre to porozumenie a _poskytujú morálnu 
l finančnú pomoc. Umožnili a j vyslanie oboch na- · 
šich delegátov na kongres, pravda, zatiaľ len v úlo
he "pozorovateľov". 

Z účas tni! som sa ttž na dvoch kongresoch FIJ.M 
(okrem tohoroč.ného aJ . budapeštianskeho) a 

vždy vedúci činitelia FIJM, ako aj delegát! z jednot
livých čl-enských krajín vyslovili počudovanie, že 
československo - oddávna "konzervatórium Euró
py" (týka sa, pravda, českých zemí) - ešt e nie je 
členom FIJM. Isteže, členstvo v tejto orgacyizácii 
samo ose-be nie je ešte predpokladom a zárukou 
"muzikalizácie mládeže" a Intenzívnej hudobnej vý
chovy vôbec. Veď u nás sa za týmto cieľom robí 
mnoho vecí, ktoré Inde "supluje" Hud-obná mládež. 
To vyplýva jednoducho z nášho socialistického spo
.ločenského systému Ale prečo by sme nevyužili .aj 
ďalšie možnosti zintenzívnenia a najmä aj "zex:ten
zlvnenla" našej hudobnosti, keď sa nám ponúkajú? 
Svojím členstvom by sme posilnil! nielen početne, ale 
aj vplyvom a Iste nemalým kladným prínosom účasť 
socialistických krajin v tomto svetovom hnut!, a-ko 
je to v iných medzinárodných hudobných organizä
ciách, ·-ako je !SME a CIM. Závisí len od näs, čl si 
záležit osti Hudobnej mlädeže u nás dotvoríme a j 
organizačne a Čl si ich däm.e do por ladl<u štatutárne, 
pravdaže na podklade intenzívnejšej činnosti medzi 
mládežou najrozličnejšími formami (kluby, dis koté
ky, koncerty, aktlvna hudobnosť v speváckych zbo
roch a pod. ). 

p odarí sa Hudobnej mládeži ČSSR zasadnúť ako 
plnoprávny člen FIJM na XXV. svetovom kon

grese v júli 1971 vo Florencii? 

y o by bol aj vynikajúci prlspevok našej mládeže 
k nadväzovaniu me'dzlnárodných stykov na 

ušľachtilom základe a tým aj k upevňovaniu sveto
vého mieru. Podľa slov terajšieho predsedu FIJM 
Gillesa Lefebvrea (Kanada) : "V š ad e na s vete 
sa usilujú nadviaza'ť a u p evňovať kul
túrne styky; niiš (Hud obne j m ládeže) 
príspevok l< tomu .ie jednodu·chý 
č i nn o s t Hu dob ne j m l á d e že". 

Státna filharmónia z Brna vystúpila 
dňa 29. IX. v Janáčkovom divadle-pod 
taktovkou Fr antiška Jílka a s klavi 
r istkou Emílou Vévodovou-Tomáško
vou v rámci festivalu MUSICA BO
HEMICA ET EUROPAEA. O podujatí 
prinesl.eme materiál v budiícom čísle. 

Snlmka: S. ševčík 

e Koucer tná sezóna v slovenských 
mestách sa nap lno zača la v októbri. 
Po sovietsko,m organovom umelcov! 
Leopoldasovi Digrysovi privitame vý
znamných zahraničných umelcov: 
Beethovenova kvarteto z Moskvy, 
huslistu Gustava Schmahla z NDR,. 
~ovietsku čelistku Karin Georgian, 
Stá tny akademický zbor Svešnikova 
zo ZSSR a pod. Tradičné Dni komor
nej hudby v Banskej Bystrici budú 
19.-22. októbra t. r. 

e Súbor opery SD v Brn!! uviedol 
na svojej scéne premiéru opery E. F. 
Buri~na Maryša. Druhá premiéra bo
la 6. októbra t. r; 

.. 

Recenzujeme 

Vizitky 
osobností 

Význam gramofónového priemyslu vo svete l u nás 
neustále .rastie. Vyplýva to zo , stále väčšieh možnost!, 
ktoré núka jednak umelecká produkcia, jednak záujem 
obecenstva. Pravda, je chybou, ak sa gramoprlemysel 
snaží vyjsť v ústrety len publiku a opomenie svoje zá
väzky voči kultúre, z ktorej v tej či onej miere cen·pá. 

O nesplnených záväzkoch slovenského SUPRAPHONu 
voči tvorcom slovenského interpretačného umenia sa po_ 
plsalo dosť, a - ako sa dnes ukazuje - nie nadarmo. 
V pomerne krátkom časovom odstupe sa objavilo nie
koľko -lastovičiek, ktoré by mohli 9.hlásiť jar v dramatur
gicke.1 politike nášho vydavateľa a výrobcu: sp~vácky 
portrét Margity česánylovej, dVoj.platňové album 50 r o
kov opery SND. V posledných týždňoch k .nim pribudol a j 
spevácky portré t Aridreja Kuchatského (k jeho podrob
nejšiemu hodnoteniu sa vrátime nabudúce). Týmito titul
mi SUPRAPHON začína vypiňať vel'kfi m edzeru v žánro
vej skladbe svojho vydavateľsk~ho programu, v ktorom 
sa doposiaľ nenašlo miesto pre do-kumeritáciu a spopu
larizovanie veľkého umenia h lavryých reprezen:~antov na
šej prvej opernej scény, ktoré ju jednak .budovali, tvorili , 
a rozvíjali a naviac vytvorili predpoklady k · úspešnému
nástupu pôvodnej slovenskej opernej tvorby. ..: 

Profilová platňa M. Cesányiovej . .predstavuje našu sláv.o 
nu ' sopranistku v jej najúspešnejších úlohá.ch .. - pravda, 
pokiaľ to dovolil obsah archívu Cs. rozhlasu rv Bratislave, 
z ktorého sú prevzaté všetky ukážky. Zostav;ovatelia plat
ne venovali právom celú polovicu priestoru . ukážkam 
z jej in'terpretácie verdiovskýéh ·postáv, ktoré najlepšie 
vystihujú šlrku speváckeho majstrovstva M.~Ces.ánylovej. 
Vlastne hovoriť tu len o speváckej s~ránke, jej výkonu -
hoci ide o gramoplatňu - je zamlčaním d.ruhéj polovice 
pravdy: česányiová sa tu . ukazuje a~o ,pt·edstaviteľka 
dramatických postáv v ich celej citovej i duchovnej šír
ke. Farebná a dynamická mnohotvá'rJ!oS( je"j hlasu a jej 
narábanie s celou škálou výrazových prostt;ie'dkov u mož
ňuje jej do každej frázy vložiť ditový a rrfyšlienkový 
svet predstavovanej úlohy či postavy, prudké zvraty 
vášni, všetky nuhnsy jej myšlienkových pochodov. Pri 
takejto ne.prebernej šlrke mož.ností si najviac uvedo
míme cit pre mieru, s ktorou odhaľuje vnútro svojich 
postáv. Je to osobitý druh ľudského ta·kt'll, ktorý je azda 
hlavným dôkazom jej úcty k opernému javisku. 

Nerád by som skalil radosť z faktu, že takáto platňa 
vôbec vyši~;, a tobôž nie ubrať SUPF\APHONU z jeho edič
nej odva·a;v~' ktoréj sa mu - ako sme spomf.nali - · 
v ·tomto smer.e ned-ostávalo. Nemožno však obíst! okolnosť, 
že a-ni je'dn,a z uvedenýCh na,hrávok nie je vlastnou na
hrávkou vydavateľa. s tými technickými parametrami, 
ktorými gramofónové firmy z pochopiteľných pričin vždy 
predčili rozhlas. Nahrávky sú staršieho dáta a zvukovo 
vyvolávajú dojem dokumentu z minulosti a nie pocit 
bllzkJho kontakt':.' s umelkyňou, ktorá dodnes stvárňuje 
m11ozstvo náročnych postáv v repertoárj opery SND. Dru
hou me_dz~rou. p.latne je to, že hoci sa . opiera ·o 'Výl<ony 
M. česany1oveJ sored niekol'kých rokov, nepriniesla ani 
jedinú ukážku jej nezabudnuteľných kre aci! · v • !Jllscená
~ iác;_h Su<:hoň_ových ~ Cikket·ových opier . . Uvooo'muJeme si, 
ze casovy, pnestor Jednej gramoplatne tieu.možňuje úplný 
portrét, ale vlastne .len škicu. Túto. časť " česányi0vej 
umeleckej kariéry, ktorá predstavuje jej hlavný prlnos 
k rozvoju . slov~nskej opernej kultúry, mala jej portré
tová platňa tiež pripomenúť. ' 

Komu pôjde o úplnosť, siahne po al-bume 50 rokov SND, 
v ktorom okrem radu ďalšieh výkonov nájde 11 j zävet·ečnú 
scénu 2!_ Inscenácie Suchoňovej Krútňavy .s M. Č€sányio
vo~ a S. Hozom v hlavných úlohách. Life-záznam z ve
re;Jn_ého predstavenia pripomína okrem . d'alších prota
gomstov opery aj veľké dit'igemtské umenie Zdenka Cha
l.abalu, kt?rý s. t~k~m vášnivým ' zaujatím pt·e Suchoňovu 
drámu pnprav1l JeJ prvé uvedenie. Zostavovateľ albumu 
Ja_roslav Blah~ zhrnul do neho ukážky z umenía ver
kych e:~dStaVJtefov dejln našej národnej uperneJ scény, 
ktorf ZIJÚ _v povedoml !:ašej kultúrnej verejnosti ako jej 
zaklad~_teha_ (H. Bar1o~ová, A. Hrušovská, d·r. J. Blaho, 
E. Schut~, _s. H~za a d alšl) a v mnohých prfpadoch ešte 
dodn~s "JeJ akt1vnl repr?z:ntanti (M. Hubová, M; č~
sányJOva, J. Martvoň a ďals[). Dovedna šestnásť ukážbk 
pr!p~m!na mená a výkony, ktoré každému 'mllovn!ko.vi 
n~še~ ope~y pripomenú niektorú z etáp jej umeleckého 
vyvoJa. Vykony, ktoré tu počujeme, pripomínajú však 
~j vysokú laťku nát·očnosti, ktorá je záväzk-om p.re sú
casnosť opery SND. 
Zostavovateľ tu bol opäť odkázaný na archtv Cs. roz

hlasu v ~ratislav~. Napriek toinu sa nám zdá byť kruté, 
ak . v -~eJtO prehliadke zásluh a vynikajúcich výsledkov 
c~yb~.1u . d_ve telesá,, ktoré napriek rozpornosti svojho 
vyVOJa tt:~z. rozho_dujucou mierou spoluurčovali umelecký 
profil naseJ prveJ opern_ej scény: zbot· a orchester opery 
S~.D, ktor? sú zastupene len spomínaným life-záznamom 
zaverečneJ scény I<rútňavy . 
. Na~riek_ ~omu, že album odráža rozpaky dramatur

gickeJ poht:ky SU~RAPHONu voči našej národnej opernej 
~céne v mmulostl, .1e splátkou. ktorá vyrovnáva veľkú 
cast t_ohto dlhu. Dúfajme, že ďalšie nenechajú na seba 
diho caka~ a prinesú pôvodné nahrávky SUPRAPHONu, 
ktoré b~d~ rep:e~entovat . nielen piétnu úctu voči našej 
národne,] mštltUCl!, ale B.J hlbokú vier u v jej skutočné 
k-vality. · SUPRAPHON by sa nemusel spoliehať Jen n a 
hodnoty p_reverené časom, ale podiel'ať sa na objavovanl 
a populanzovaní tý~h !?odnôt. ktoré prináša súčasnosť. 

V leme. sl .predstay•ť rvs·etky hl'adiská, ktoré spoluurčujú 
okolnosti, _za ktorych gramofónová fi-rma vydá platne· 
~ ko tie, ktoré · hodnotfme v našom článku. Ked' sa však 
SUPRA.PHON k ~omu preds_a odvážil, mohol by svoje od
hodlame presad1ť operu aJ na gramofónovom trhu d _ 
~ázať aj ~2_tvar~ým riešenJm obálok. iCvalltnejšla t!a0č, 
~uge_sUv-neJ_ste vytvarné rlesenie a predovšetkým odaka
demizov~_ny názo-: by nepochybne prispel k tomu, aby si 
platni, vs1mot taky. <:kruh záujemcov, ako by sl ich obsah 
a ciel naoza.] za-slúzil. . . . · 

(ab) 



Bob f! ylan 

~YP!Ckou vlastnosťou americk~j !'udo
veJ plesne bola jej .spätosť s všedným 
dňom. V New Yorku •vydaný zborník 
Hard hitting songs for Hard-hit people 
je príkladom, ako v nepriaznivej spo
ločenskej situácii intervenujú tvorco
via a interpret! piesn!. Tieto .piesne . si 
získa li veľkú popularitu a našli široký 
ohlas v spoločno sti. No v •d'alšom sa 
svojím pôsobením obmedzili iba na ur
čité prostredie. V tomto ohl'ade sa si 
tuácia' zmenila vďaka rozvoju ro.zhlasu, 
televízie, gramofónového priemyslu. No
vovytvorená pleseň mala šance že o 
nieko!'ko dní sa stane svetozná~ou. Na 
začiat~u , štyridsia~ych rokov si získa
vajú popularitu takí tvorcovia folk son
gu ako Woody Guthrie, Leadbelly či Pe
te Seeger. Prvým sv~tovým hitom typu 
folk bola pieseň .Go,o~ night, Irene v 
kompoz!r.il ·Leadbellyho. No iskra fo lk 
son!Ju s a ner·ozhorela, skôr zhasínala. 
V Spojených št átoch bašoval senátor 
MacCarthy. Autori piesní a speváci ml
čali . p;-ot.est tíchol. Mladá generácia bo
la zdeptaná, folk songy, alebo ako sa 
začínali volať - Topical songs potrebo
vali nové podnety v podobe nových tém, 
nových spoločenských s!tuácif. 

·:. ' l>IHŠIEL l. FEBRUAR 1960 

- cieň prvých spoločenských nepokojov 
v Greensbot·o, v Južnej Karoline. Rod! 

' . 

Folk 
so.ng.·· 

. ·' 
protest 

-
-nova 

pieseň 
sa Civil Rights Movement. Nové hnutie 
oživuje tcadíciu politickej piesne. V dô
s ledku_ veľkej spoločenskej potreby tak
mer vsade vznikajú nové piesne. Tento 
proces pripravil pôdu pre oživenie folk 
songu. Prelom spôsobili m ladí speváci, 
ktorí sa predstavili i na Newport Folk 
Festival 63. ·Cestu k sláve im dláždia 
magazín folk songu Broadside a platne 
firmy Folkways, podporujú ich známi 
speváci. Z významnejšlch interpretov 
folk songu treba spomenúť Phila Ochsa, 
Toma Paxtona a Boba Dylana. Dotýka jú 
sa rasových probl~mov, protestujú proti 
kapitalizmu, broja proti vojne. Ich spo. 
l očnou vlastnosťou je to, že hoci stoja 
na pódiu sami - vyjadrujú myš lienky 
a c ity tislcov. Pieseň kr itizujúca spo
ločenské vzťahy s táva sa výrazom túžob 
nie len inter preto.v, ale aj .iných ľu dí. 
A 'hoc! spievajú v· prvej os obe, ich "ja" 
nez.načf izolác iu, ale všeobecný spôsob 
vyjadrenia emocionálneho obsahu. Izolá 
cia nevydrží skúšku času. Dochádza k 
ne j vtedy, keď s a spevák citi dôležitej
š í, ako svet ho obklopujúci. V roku 1967 
v Newporte sa mladí speváci nezauj!
malJ o problémy vojny vo Vietname ale 
bo černošské nepokoje v USA. Spievali 

. o láske, o šťastf, o krajine snov. Vďaka 
Dylanovl sa zrodil! nové formy textov 
folk songov. Medzi jeho najväčšie záslu
hy patri, že sa Zväčšila možnosť pôso-

tieniA tone iongu !lA poopu!A.mu :!'le~. 
Súčasne s prechodom od Folk-Hit k 
Póp-Hit zlska·l ,;i Dylan iné pbslucháč-

.1-l&vo, také, ktoré · prija\o a akceptovalo 
novú skutočnosť v svete piesne. To, čo 

• bolo predtým určené pre úzke ~é,!svätené 
kruhy, stalo sa teraz ma jetkom milió
nových más. 

ČMŤ SPEVÁKOV SA DIŠTANCOVALA 

od týchto zmien. Kt o bral na ľahkú vá
hu hran ice určené elektr ickou gitarou, 
bol odsúdený na -',Yhnam;tvo zo svätej 

' krajiny folk song u. Proti novým hu
dobným prvkom stavali návrat k zaan
gažovanej piesni starých z latých čias. 
f'\le nová politi cká pieseií sa vyvíja ďa
le j, hoci 11ž nepochádza z Ne.wportu, ale 
z New Yorku a Západného pobrežia. Ty
:J ickou oiesňou nového smeru je Eve of 
•lestruct!on od Barryho McGuirea. Táto 
:·ock'n'rollová kompozícia sa veľmi rých
lo umiestňuJe na če le súťažných listin, 
hoci mnohé rozhlasové stanice vrátane 
BBC ju iba neradi zaraďujú do progra
mu. Napriek tomu zaangažované skupiny 
ža li čoraz väčšie úspechy. Príkladom 
sú The Fugs z New Yorku, vari naj 
angažovanejšia rockenrollová skupina na 
svete, založt>ná newyors kými básnikmi 
TuJi Kupferbergom, Edom Sandersom a 
Kenom Weyverom. Vydali tri dlhohra 
júce platne, ktoré sa aj bez rozhlasovej 
reklamy predali v množstve 150 000 ku
sov. Texty piesni hovor ili o sexuálnej 
revolúcii , 0 voj ne vo Vietname, o ma
lomeštiackom puritánstve. No l keď sa 
ti eto diela hrali v rytme rocku a boli 
sprevádzané svetelnými efektmi, nezís 
kali si tak,ý úspech ako populárne hity. 
Texty ine j ~kupiny Mothers of Inven
t ion z Los Angeles zneli podl'a názoru 
producentov príliš agresívne, a preto sa 
zakázalo u ver·ejňovať Ich. Členovia ta
kých s kupin, ako boli Country Joe and 
the Fish, žili po celé roky spolu. Vý
sledkom leh ~ poločnej činnosti bol .no
vý štýl. Už netvoria hudbu " ja" ani 
.,my", a le prfsnu j ednotu 5-6 ľudí. 
Takáto tvorba odzrkadľuje skúsenosti z 
d lhoročného spôsobu života skupiny hu
dobníkov. Mnohé skup!ny Západného po
brežia hrali napriklad raz t ýždenne na 
uliciach a námest iach pre svojich "spo
lubra tov ". Zi'lti a ľ čo v USA sa spoločen
s ko-poli tická zaangažovanosť stala do
ménou malých skupín, 

V EUROPE EŠTE DLHÝ ČAS VLÁDNU 
VEĽK!!: OSOBNOSTI . 

Orientujú sa čiastočne na tradíciu fran
cúzsk'eho chansonu. Brechtove songy, ale 
aj na americký fo lk. V piesňach Fausta 

Amode! (Taliansko), 'R.almorta · Iteleg..e 
(Španielsko), Bulata Okudžavu ,<( ZSSR), 
Franza J Jzefa Degenhardta (NSR ) sa 
hovor! o spoločnosti, v ktorej žijú ich 
autori. No ani zďaleka nedosiahli také 
rozšírenie hudobných výrazových pros
t riedkov, ako to dokázal Dy·lan. l ked' 
v pos ledných rokoch vznikli mnohé klu
by ľolku a fo lkfestivaly, ešte dlho ne
bude mať Európa n iečo, čo by zodpove
dalo americkému oživeniu fo l.ku. Záro
veň európski autori protest so.ngu -, na 
rozdiel od populárnych ,.Dylanových de
t i" - · sa 'lezaobera jú výlučne osobn~'m 
šťastím jednot livca, ich zaangažovanos! 
sa opi et·a o lepšie pochopenie . polHiky. l 
Zmeny v tejt o ob las t i sú dosť ,'výrazl1é :. ·' 
ešte pred dvoma rokmi USA bolo cen
trom autorov politických' piesní, dn.es 
Američania obdivujú Bt'ela. · 

Jedno je isté: pi eseň vďaka svojej 
umeleckej forme dala autol'om i inter
pretom možnosť komentovať aktuálnu 
súčasnosť druhej polovice dvadsiateh~ 
storočia , stala sa nositeľkou informácií, 
hlásateľkou názorov rôznych spoločen
skýc'h skupín. Tom Paxton napríklad kr i
tizuje spôsob odovzdávania správ prak
t izovaný v newyorskom časopise Daily 
News v plesni pod tým istým názvom. 
Isteže p ieo;eň zjednodušuje veľa problé
mov, ale či práve vďaka tomuto zjedno
duše niu nepôsobf tým sugestívnejšiE! na 
verejnosť zvyknutú na iný druh infor
máci!? Slovo zamerané bezprostredne na 
poslucháča, ho naisto angažuje. Popri 
týchto for mách protest songu badať v 
NSR napríklad zárod-ky javu, ktorý j e 
akýmsi opakom hnutia protestu. Sku
piny pestujúce tento druh hudby sa na
zývaJú "Slng out". Mladí l'udia vyznáva
júci ideológiu studenej vojny nespie
vajú protestné piesne, ale potvrdzujú 
jestvujúri stav veci. Nebezpečné v tom
to pseudo.protestnom hnutí je to, že 
využlva hudobné prostriedky folku a 
beatu v show vydaní a sugeruje mladým 
poslucháčom, že počúvajú ozajstný folk 
a beat. Tento druh zaangažovanej pies
ne je často oveľa nebezpečnejšl, ako 
tak vytrvalo opakovaná výčitka komer
cionalizácie. 

Platne F. J. Degenhardt a sa dnes pre
dávajú v stotisícových nákladoch, no je
ho piesne s a napr iek tomu nestali apo
lit ickými. Degenhardt sa snaží o popu
laritu, pretože si tak vytvára väčšie 
možnosti pôsobenia. Vyhlasuje: ,.Músí~ 
me predovšetkým navyknúť ľudí, aby po.:.. 
čúvali . Čím viacej ľudí počúva, tým ·viac 
ich diskutuje o problémoch, ktorých s a 
dotýkame v piesni. A to by malo byť 
naším cieľom." 

Prel. H. L. 

TOP 10 SINGlES Skaldowie, Mary la Rodowiczová a Collegium Musicum v PKO 

ANGLICKO · (Record Retailer, 10. 10. ' 1970) r J • , • 

l. ( l) BAND OF GOLD Freda Pa~ne ' 
2. ( 4) YOU CAN GET IF YOU REALLY WANT IT · 

5. ( 8) MONTEGO BAY 
4. ( 2) TEARS OF A CLOWN 

' : E>esmond Dekkei· 
'Bobby Bloom 

Smokey Robinson and the Mir acles 
5. { ·9) BLACK NIGHT Deep Purple 
6. ( 3) GIVE ME JUST A LITTLE MORE TIME 

Chairmen of the Board 
7. ť 7) WCHICH WAY YOU GOING BILLY? 

8. (19) PARANOID 
9. ( 5) THE WONDER OF YOU 

10. (ll) LOVE· IS UFE 

1 USA (Billboard, 10. 10. 1970) 
l. ( 4} CRACKLIN' ROSIE 
2. ( 6) I'LL BE THERE . 
3. ( 3) CANDIDA 
4. ( l) AIN'T NO MOUNTAIN HIGH 

Poppy Family 
Black Sabbath 
Elvis Presley 

Hot Chocolate 

Neil Diamond 
Jackson 5 

Dawn 
ENOUGH 

Diana Ross 
5. (10) ALL RIGHT NOW Free 
6. ( 5) JULIE, DO YA LOVE ME Bobby Sherman 
7. ( 2) LOOKIN' OUT MY BACK DOOR/LONG AS I CAN 

SEE THE LIGHT . 
Creedence Clearwater Revival 

8. (16) GREEN-EYED LADY Sugarloaf 
9. (18) WE'VE ONLY JUST BEGUN Carpenters 

10. ( 7) (I Know~ l'M LOSING YOU! Rare Earth 
"r{rá ľ reggae" Desmond Dekker po úspechoch hltov 

Israelites a It Mek s a so svo,iou poslednou nahrávkou 
opäť dostal na vrchol anglického t'ebríčku. Zdá sa však, 
že o'ek kerov štýl už hľadá cestu z jednotvát'nosti reg
gae. To ist é pla ti aj o jeho krajanovi Jiinmy Cliľfovi 
(posledný hlt Wild World mu napfsal angl!cký spevák 
a sklad ateľ Cat Stevens ). Tým viacej prekvapuje reg
gae v podani be lošského Newyorčana Bobby Blooma, 
k torý sa prt>slldzuje s nahrávkou Montego Bay. Skladba 
"Wchich Way You Going Billy?" s Poppy Family si 
razila cestu k vrcholu americkej Hi t.-Parade celých de
väť mesiacov! Ďalšit> štyr.i mesiace potrebovala na to, 
aby sa usadila v bt'itskom Top Ten. 

V Amerike vedie Neil Diamond a na druhé miesto 
sa pomerne rýchlo vyšvihli .lackson 5. Po celosvetovom 
ús pechu. El Condor Pasa (Simon and Garfunke l) sa 
s touto nahrávkou stretávame na 29. mieste Billboar d 
Hot 100. 
Ďalšou obeťou drog je americká bluesová speváčk~ 

Jan is ·Joplin. l ouis Armstrong nahráva svoje prvé 
country album. S veľkými platňam.l "Who Tommy" a 
"Live at Leeds" sa predalo v USA za štyri milióny do
lárov. Svoj prvý sólový singl vydáva leader Union Gap 
Garry Puckett. Na niektorých nahrávkach Jeffersot' 
Al rplane sedí za klavrrom Little Richard . V Poľsku ve
dú Ten Yeat•s After (Love Like A ·Man). Sovietska 
firm a Me lod!ja uvádza na t rh š pec iálnu LP zo Sopot a 
ve l'kú platňu amerického sp(;!váka Deana Reeda, ktorý 
mal veľký hit La Novia (Nevesta ). Dejiskom prvého 
festivalu pop-music vo Venezuele bude od 28. cl o 30. 
január a b. r. Caracas. V n este Gorklj usp0riadA.Iú jazz
festival za účast! 15-tich súborov z celého ZSSB. 

F . Hora 

Medzinárodne 
na pódiu pop-show 

V Bratislave sme mali prvú medzinárodnú pop-show, 
ako to oznamovali plagáty bratis lavského PKO. Bolo to 
v nedeľu 4. 10. 19í0. 

Punc medzinárodnosti dodali poľsk! reprezentanti: 
skupina S k a l d o w ie a M a r ý l a R o d ó w ic z o v á 
so svojimi G it ar i s t am l. Koncert uzatvárala brati
s lavská super~group: Co ll e gi um Mu s lc um. 

*** Show otvorila skupina Skaldowie, ktorá sa v s kor o 
naplnenej · hale pt'Pzentovala zmesou rôznorodých štý
lov súčasne,i progresívnej beat-music. Celé vystúpenie 
bolo v znamení viac-menej do brých pokusov o spojenie 
súčasných svetových trendov s poľským folklórom, s na
hy po originálnom zvuku .a per fektnej light-show. 

Celkove smE> počuli 11 ~klad i eb a jeden prídavok, pri 
ktorých zarážala veľká nevyrovnanosť š týlového pred
vedenia. Najmar kan tnejšiP. to bolo vid ieť na dvoch 
skladbách: po song~ Maľovaný dym, ktorý znesie aj tie 
na jprisnejšie kritériá, nasledova la skladba Prekrásna 
vio lonče listka v duchu 1910 Fruitgum Co. (bubble gum 
mus ic ). Skôr ako sa pozrieme na, výkony j ednotlivých • 
hudo.bníkov. spomt> niem tri kompozlcie, ktoré na kon
certe pôsobili 11/lj lepšírT' dojmom: M.atej IV., Po čast> 
chceš milovať ~ \IO !n i nú ~ po polnoci. Oporou s\{upiny 

. sú orga nis ta a spevák And t·ze:i Zie linski (autor vä čšiny 
skladieb) s bubeníkom (Ján Budziaszek). Andr zejovi 
Zie li nskemu by s9 dali vy tknúť hádam len veľm! po- · 
dobné pasáže ku zvuku or·ga nu Briana Augera (Na 
všetkých s ta nic iach sve ta ) a A! Koopera ešte s Blood. 
S we at and Tears (Zákon fyziky ). Bubeník bol presný 
ako hodinky a v na jlepšom sve t le sa ukáza l v skladbe 
20 minút po poln oci~ Basgitaris ta (Konrad Ratyňsky) 
sa dobre zhostil svojej úlohy a najlepší výkon podal · 
v songu Po čase chceš milovať. Multiinštrumentalista 
(e lekt r ické husle a t r umpe ta ), s pevák a showman ka-

. . .. . .. 
• • ~ ,: ~ '<ll. 

·'Pely Jack Zielinskí spolu s gitaristom Jerzy Tarsinskim . 
. dobre doplňovali súbor. Celkový zvukový efekt bol vďa- · 
·ka kvalitnej aparatúre (Sound City) skoro stoper centný, 
keď prehliadneme niekoľko pasáží, kde s a prekrývan 
husle s gitarou, resp. organom. 

Sound Skaldowle pôsob! ako medley King Crimson, 
Vanilla Fudge a Blood, Sweat and Tears (hlavne t rum

. peta a rytmika - najlepš ie sa to da lo postrehnút 
v sklad bách Zákon fyziky a Dva, j edna, nula, štart.) 
so svojským poľským chápan!m vokálneho prejavu a 
dobrými zbormi, v niektorých častiach pripomínajúcim! 
.ruské zbory z 19. storočia (20 minút po polnoci). Na 
závadu kompozičnej výs tavby skladieb boli unavujúco 
dlhé a stále sa opakujúce motlvy. 

*** 
Neľahkú úlohu mala poľská fo lk-speváčka M a ry l a 

Rod o w i c z o v á so svojhnľ Gitaristami. Vystupovala 
tot iž po mohutne jšie znejúcej skupine a je j akustická 
gi tara s elekt r ickou basgitarou a t amburinou sa spo
č iatku akosi strácal! v spätnom pôsobení h luku z pre
doš lého vystúpen ia. Po niekoľkých skladbách však už 
nikoho nenechala na pochybách, že máme možnosť 
vidieť a počuť speváčku, ktorá je nielen or iginá lnou in
terpr etkou poľských a cigánskych ľudových piesní, ale 
predovšetkým speváčkou s výborným hlasovým fon
dom a zmys lom pr e dokonalú show. Celkove sme mali 
možnosť počuť .sedem s kladieb (včetne Vagónovej ba- · 
lady a jej posledného hitu Idú fa rebné vozy ). V pos
lednej s kladbe (Kolybajka ) doplnili s úbor a j komplet
né Skaldowie. Gi tarista Tom asz Mykowa a Gregorz 
Pietrzyk podporova li Marylu solldnymi vokálmi a 
v jednej skladbe dokonca obohatili zvuk výbornou úst
nou harmonikolJ . 

*** . ' ' 

o pointu sa postarala bra t islavská kapela c o ll e ~ 
gi um M u s i c um v novom zložen! (gitar istu Ras
ti slava Vachu vystri edal bývalý č l e n brnenských Pro
gress Organization Pavel Váne ). Bola to celobratis lav
ská premiéra (keď nepoč!tame koncerty vo V-klube ) 
slovenskej - možno povedať československej - kape ly 
číslo j edna. 
Začali Rondom z repertoár u skupiny Nice a skon-

· či li .,spracovaním" jedného z koncertov Josepha Haydna. 
Celé vystúpenie sa nies lo v znamen! výbor·ných inštru
mentálnych výkonov Mariána Vat·gu (hammond-organy) 
a Fedor~ Frešu (basgitara), ktorých dobre doplňovali 
presný (aj keď mu chýbajú vlastné nápadité sóla) bu
beník Dušan Hájek a nový muž v súbore - gitarista 
Pavel Váne. Hodno je spomenúť famózne sólo Fedora 
Frešu na basgitaru v skladbe If You Want You Four 
a solldne gitarové predvedenie variácii na motívy Rim
ského-Korsakova od Pavla Váneho. Keď som ,Už l! 'gi
taľistu, tak by som chcel poznamenať, že jeho "clapto
novsky" znejúca gltara (oprot! Vachovmu swingovému 
chápaniu) a vokálny prejav silne pripomlnajÍlci Jack 
Bruceho po odchode od Cream, sú prlnosom pre celko-
vý sound kapely. · ' 

Na záver celého podujatia znstíi.va len konštatovať, 
že t ento krok Slovkoncertu je chvályhodný a dúfajme, 
že aj v budúcnosti b1,1deme mať možnosť vidieť podobné 
podutatla, ktoré rozhodne poslúžia ku konfrontácii · 'na
šich spl~kových súborov so zahraničnými. 

F. HORA 
l 



Symfonická redakcia 
čs. rozhlasu 
v Bratislave 
vám ponúka 
niekoľko titulov zo svojich· programov, ktoré pripravila 
od 23. októbra do 6. novembra na vysielacích okruhoch 
Bratislavy i Prahy. 

Po návrate z festivalu 
Medzinárodného baletného festivalu, ktorý prebiehal 

vo Varne, zúčastnili sa tiež mladi členovia baletného 
súboru Štátneho divadla v Brne Renata Poláčková, a 
Zdenek Hanzlovský. Obaja, najmä v minulej sezóne, na 
seba upozornili výbornými výkonmi. Stretla som sa 
s týmito umelcami, aby · som sa spýtala na ich dojmy 
a celkovú atmosfé ru ľestivalu. 

I<oľko sólistov sa na festivale zúčastnilo? 

Bolo ich sedemdesiatosem z trinásť štátov, z kto
rých vymenujeme aspoň' Sovietsky zväz, USA, Bulhar 
sko, Maďarsko, Rumunsko, NDR, Kubu a Japonsko. 

Aká bola organizácia a úroveň súťaže? 

Celý festival sa skladal z troch kôl a jeho vyvrcho
len!m bola prehliadka vlťazov. Umelecká úroveň jednot-

J 

tl~ch ll~astnfko~ . ni'~ li "'~arlioi~j~e, 
júcu úroveň .. · . . ;. , ; ~: ~:, 

stá:1e ·!ii · zvyl\i-1 
' 

Aký ste mali program a na ktorom mieste ste s* " 
umiestili? 

·v prvom kole sJj)e tancovali Adagio, Variáciu a Cód u 
· z posledného , dejstv.a Délibovej Coppélie. _do. d:ruhého 
sme postúpHi s ·pas de> de u x z druhého' dejstva čaj
kovského Labutieho' jazera a s milostným Adagiom 
z Ravelovho baletu Dafnis ·a· Chloe. Celkove sme sa 
umiestili medzi prvými dvaéisiatimi účastníkmi. Prvll 
cenu z!skala Američanka Eya' Jevdokinová. 

Kto bol v porote? · 

V porote, ktorá sa skladala asi zo šty.ridsiatieh osôb, 
... boli zástupcovia jednotlivých štátov. T.vorili ju poprednl 

odborn!ci baletného umenia, napr. • Ulanová, Ali- . /: 
ca Alonsa, Arnold Haskel, šéf brnenského baletu Ml- ' 
roslav Kura a l. Z československa sa ešte zúča·stnil! ako 
pozorovatelia Jarmila Manšingerová a J . Smoláková. 

Mali ste dosf času na skúšky? 

Dostať sa do amfiteátru na polhodinov11 skúŠku bolo-·. 
skutočne problémom. Museli sme dvakrát sk11šať o štvr
tej hodine - pre nás novinka, ale vo Varne pr irodze
nosť: skúšky prebiehajll po predstaveniach až do dna. 

čo vás na celom festivale najviac zaujalo? 

Dobrá organizácia, profesionálna 11roveň a citlivá re 
akcia publika, ktoré má o baletné umenie neobyčajný 
záujem. Ľudia festivalu fanúšk·oval!; znovu sme si opa~ 
kovali, že u nás je v to1nto smere balet popoluškou. 

Ináč sme boli prekvapenf vysokou úrovňou bulhar~ 
ských tanečníkov, ktorú z!skali zásluhou sovietskych 
učitel'ov. Sami sme mali možnosť navštevovať bulhar
ský tréning, ktorý viedli z.hodou <lkolnostf tl isti pe~ 
dagógovia, čo učili v Leningrade Miroslava Kuru a Jar
milu Manšingerovú. Priali by sme si mať taok11 príle
žitosť aj u nás. Na bud11ci rok sa chceme z11častniť 
festivalu znova, zopakovať sl, čo sme sa naučili a využiť 
všetky získané skúsenosti. Petra Heerenovl 

Ako všetky kultúrne inštitúcie l čs. rozhlas sa pri
pravuje k dôstojnému osláveniu Mesiaca čSSP. Sym
fonická redakcia :venuje v priebehu novembra vo vy:. 
sielanf zvláštnu pozornosť hudobnej tvorbe ruských 
i sovietskych skladateľov a interpretačnému umeniu 
sovietskych umelcov. Okrem bežných koncertov z rus
kej a sovietskej hudby na tr.eťom pražskom programe 
(VKV) 26. októbra o 12,05 slovensk! operni sólisti budú 
spievať ukážky z opier P. I. čajkovského a A. P. Bo
rodina, 3. novembra o 20,10 na III. bratislavskom okruhu 
to budú zase operné árie ruských skladateľov. V ten 
istý deň na NO v popoľudňajšom koncerte predstavia 
sa popredné sovietske komorné s11bory v interpretácii 
hudby starých majstrov. 6, nov. o 12,00 hod. na III. bra
tislavskom okruhu zaznejú o.perné árie S. Prokofjeva. 
Z 11-udol:mo-siovných relácii spomeňme z tohoto istého 
okruhu reláciu Puškinove námety v tvorbe P. I. Caj
kovského, vysielané 3. novembra a pre .priateľov opery 
venujeme v tomto mes iaci reláciu ~lávni speváci so
vietskych operných scén, v rámci ktorej odznie 3. nov. 
profil Jeleny Obrazcovovej. Prierez operou s. Prokofje
va Príbeh ozajstného_ človeka pripravili sme na 4. nov. 
o 20. hod. Do ,cyklu Stúdia mladých pripravil gruz!nsky 
rozhlas prehliadku mladých gruzinskyoh talentov. ktorú 
vysielame 2. novembra. Z .repertoáru popredných so
vietskych symfonických telies má názov relácia vysie 
laná 6. nov. o 14,15, v ktorej bude hrať Moskovská 
štátna filharmónia a_ Leningradská fi lharmónia so svo:.. 
jimi dirigentmi. · 

Z profilových relácii radi by sme upozornili na kon
cert venovaný dielu Františka Babuška, ktorý vysiela 
me 2. nov. o 14,05 pri priležitostí jeho nedožitých 
65. naroden!n a 25. októbra na profilovú re láciu o Anne 
Kajabovej-Peňaškovej. Obe relácie vysielame na brat i
slavskom nál;'o.dnom okruhu. Husľový recitál Henryka 
Szerynga odzme 25, októbra, klav!rny recitál Vladimíra 
Horowitza l. novembra a klav!rny recitál Waltera Gie 
seklnga 6. nove'mbra, všetko na III. bratislavskom okru
hu. 

Hudb.a v ·oňocli sovietskej kultúry 
• 

Dielam slovenských a českých skladateľov sú veno
vané pravidelné term!ny na všetkých vysielac!ch okru
hoch. Odznie v nich hudba komorná piesňová zborová 
f symfonická. ' · ' 

29. o.któbra to 19,30 J hod, . priéjl'l!Y.m •prenJ)S0111\ 7-, ·k~f1..: ' · 
certnej siene SF odvysielame' konéért Slovenské.l!'o 'ko- '' 
morného orchestra s vedúcim Bohdanom, Warchalom 
a sólisto~ Milošom Jurkovičom, Na programe bud(! die-
la Corel.hho, Vivaldiho, Händla, Galuppiho Stradellu a 
t:tespighiho. Zo Salzburgského festivalu u7o v onesko
renom prenose 25. októbra odznie koncert Berllnskych 
filharmonikov s dirigentom Cat·lom Maria Giulinim. 

Pre milovn!kov starej hudby z viacerých reláclf a 
koncert~v niekoľko termínov z nát·odného okruhu: 
27. oktobra o 22. hod. môžete si vypočuť najnovšie 
nahr~vky ~tarej komornej hudby, 28. · októbra odznie 
hudba baroka v podan! popredných zahraničných J<o
morných súborov. 2. novembra Slovensk! madriqalisti 
zaspievaj(! staré zbory. E. Cárska 

Dni sovietskej kul.túry v čSSR sa uskutočn ia v dňoch 
12. až 22. novembra 1970, pri príležitost i osláv 25. vý
ročia oslobodenia čSSR Sovietskou armádou a v rámci 
Mesiaca československo-sovietskeho priateľ!ltva. 

V množine pozoruhodných akci! dôležité miesto za
ujíma hudba, Z hudobných podujat! v Dňoch sovietskej 
kultúry na Slovensku upozorňujeme na: vystúpenie 
Štátneho akademického zboru Svešnikova v Prešove, 
Košiciach, Bansk:!j Byst r ici , Ružomberku a v Brati
s lave, Sólistov Leningradského baletu v Mart ine. Bra
tislave, Košiciach, na štátny súbor národných tancov 
(vedúci I. MojseJev ) v Bratislave, Nitre, Žiline, Poprade, 
Spišskej Novej Vsi. Na vystúpenie huslistu •. M. Flchten-

,poľca v Slove.nskrj ,filharmónii, , koncert ~~(nfonic;.\<é,~í-1 
orchestra čs roz!i [asu v Bra tislave so sovietskymi' 
umelcami - dirigentom ľagi-Zade Nijazim a klaviris
tom R. Kererom, ktorý vystúpi aj v St arom Smokovci 
a v Košiciach Klav iri ~tka Bella Davidovičová hrá so 
Slovensko~:~ fi lharmóniou. 21. novembra sa predstavi 
v , Bratis[ave dobre známy vynikajúci huslista L~oni.d 
Kogan. V bratislavskom SND vystúpi altis.tka Valentina 
Reková· ako Azucena v Trubadtirovi (v Košfc iach ako 
Carmen). Mezzosopranistka .Jelena Obrazcovová a Ni: 
kolaj Ogrenič ( tenor ) koncertujú v Brezne, Považske j 
Bystrici, Revúcej a Br'atisl~ve. Jevgenija Mlrošničenko
vá , bude hosťom bratislavskeJ ľraviaty (titulná posta-
va) a byst11ického Ri~oletta (Gilda) . , · · • 

Vo viacerých sloven~kých mestách vystúp i Státny 
gruzínsky súbor plesni a tancov, Rižsky estrádny (Jr-

. e Sólista opery Divalfla J. G. Ta
jovského v Banskej Bystrici, tenoris
ta Vojtech Kocián odchádza 23. ok
t óbra na trojmesačné angažmán do 
západoberllnskej opery. Naštuduje tu 
úlohu Pedrilla z Mozartovej opery 
únos zo Serailu a Pappacoda v 
Straussovej operete Noc v Benátkach. 
Na domácu scénu sa vráti 15. ja
nuára bud11ceho roku. 

·• V októbri sa začala v Nitre hu
dobná sezóna. Na prvom jesennom 
koncerte vyst11plla Slovenská filhar
mónia pod taktovkou Ladislava Slo-

váka. Vo svojom eepertoárl mala die..: 
la Janáčka, Cikkera, Prokofieva a 
Chopina. Sólistkou koncertu bola Da 
niela Varínska. Bolo to jej posledné 
vystúpenie pťed varšavskou Chopino
vou súťažou. Jesenné koncerty po
kračovali 12. X. komorným recitá
lom Mlloša Jurkoviča (flauta) a He
leny Gáfforovej (klav!r). Na pies
ňovom koncerte 16. X. vystúpili ná
rodná umelkyňa Mál"ia K!šoňová-Hu
bová, zas!. umelec dr . Gustáv Papp 
a klaviristka Eva Pappová. Violon-

• čelista Rlchat·d Vandra a klavirista 
Stanislav Zámborský mali koncert 

19. októbra. Tieto koncerty boli po
riadané v spolupráci so ZSS. Opera 
SND sa Nitranom predstavi 4. n<l· 
vembra s Verdiho Rigolettom. V Me
siac! čs.-sovietskeho priateľstva bude 
koncert svetoznámeho Bee thovenov
ho kvarteta z Moskvy. 

e Na pozvanie Kráľovskej flám 
skej opery v Antwerpách vystúpia 
na s lávnostnom predstaven! Predanej 
nevesty dňa 19. novembra tito čs. 
sólisti: Kajabová-Peňašková, Hazu
chová, :Zídek, Berman, Martvoň a Gá
bor. Dirigovať , bude Ján Valach. 

Hudobný kalendár 
l . november 

1810 narodil sa Ferenc E r ke l, maďarský hudobný 
skladateľ a dirigent (umrel 15. vr. 1893) - 160. 
výročie nar. 

3. november 
1915 narodil sa Alexander Ba l" á n e k, opemý spe
vák SND v Bratislave - 55. výročie nar. 

5. november . 
1905 narodil sa v Bratislave František Bab u il ek, 
slovenský hudobný skladateľ a dirigent (umrel 
13. X. 1954) - 65. výročie nar. 

8. november 
1585 narodil sa Henrich Sch ii t z, nemecký hu
dobný skladateľ, autor pr vej opery v Nemecku 
(umrel 6. XI. 1672) - 385. výr. nar. 

10. november 
1915 narodil sa Ondrej Fr a n ci s ci, hudobný skla
dateľ. dirigent Detského rozhlasového zboru v Bra
tislav.e - 55. výročie nar. 

18. november 
1910 narodila sa Ružena K u s tr o v á - P ! c hl e ro
v á, sólistka spevohey štátneho divadla v Košiciach, 
zas lúžilá um€lkyňa - 60. výročie nar, 
1920 naeodila sa Elena· Medvec k á, pracovn!čka 
tanečného oddelenia Osvetového ústavu v Bratisla 
ve - 50. výr<J.:i" nar. 

22. november 
1840 narodil sa v Magurke (okr. Lipt. Mikuláš) 
Karol R up pe l d t, ~lovenský hudobný skladateľ, 
dirigent mikulášskeho speváckeho spolku Tatran 
(umrel 18. V!Il. 1909) - 130. výročie nar. 

?.7. november 
1955 umrel. Artur Hone g ge r, švajčiarsky moder
ný hudobný skladateľ (nar . 10. lH. 1892) - 15. vý-. 
ročie smrti. 
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KONKURZ 
Rektorát VŠMU v Bratislav\' 

vypisuje konkurz do komorné
ho vokálneho súboru pre všet 
ky hlasové skupiny. Záujemci 
prihláste sa písomne na Rek
toráte VŠMU v Bratislave, Štú
rova 7. 

chester a Súbor plesni a tancov kolchozu V. I. Lenina 
Krasnodarskej oblasti. · 
Dňa 5. novembra búde slávnostná premiéra sovietsk.e

ho životopisného fi lmu P. I. čajkovskij s I. Smokt unov
ským v titulnej úlohe. PrínoS.ným sa sľubuje byť aj 
Sympózium o živote a diele A. G. Rubinštejna (3. a 4. 
12. ), doplnené s lávnostným koncertom poslucháčov kon
zervatórii z Brat islavy, žiliny a Košíc pod r11ázvom 
"Rubinštejnova kytica". Slávnostné programy !Pripravuje 
aj s lovenská t elevizia a rozhlas. 

Podrobnejšie informácie o telesách, sólistQch a ich 
programe prinesieme v bud11com čfsle . -m-

tliil, ,, ">··'6,. #l " ~ .? .. ) • 'l . ' 
• \ ~ ~ ij ~ ~. y ,\ • ; ;• ~ • ~ • 

.-- ~'·i s~l/orv~e n s K ä ~<~ '; • · 

__(! . filharmónia 
fj) uvedie v novembri 
Štvrtok 5. XI. 
poradie A, piatok 6. XL poradie B: Brahms: Serenáda 
A dur, Mozart : 6 nemeckých t ancov, Mozart: Husľový 
koncert D dur, Čajkovskij : Romeo a J111ia orch. fantázia, 
sólista: Michail Fichtengoľc, ZSSR, dirigent: Carlo 
Zecchi, Taliansko. 

štvrtok 12. Xl . 
poradie A, pia tok 13. XI. poradie B: Symfonický ·or
chester čs. rozhlasu, dirigent: Tagi- Zade Nijazi, ZSSR 
sólista: Rudolf Kerer, ZSSR, Beethoven: I. symfónia -
Prokofiev: L klavírny koncert, Čajkovskij : V. symfónia. 

štvrtok 19. XI. 
poradie A, piatok 20. XI. poradie B: Capella Bydgostien
sis, Poľsko, dirigent : Stanislav Galoňski, Európska re
nesančná a baroková hudba, Haydn: Symfónia č. 87, 
Vivaldi: Magnificat pre sóla, madrigalistov a komorný 
orchester. 

štvrtok 26. Xl. 
porad ie A. piatok 27. XL poradie B: Slovenský ko
morný orchester, umelecký vedúci: Bohdan Warchal, 
Prokofiev: Andante, J . S, Bach: Koncert pre čembalo 
a orch. d mol, Viva ldi : Koncert pre gitaru a orch. C dur, 
G. Carulli: Koncert pre gitaru a -arch. A dur, Mozart: 
Malá nočná hudba, sólisti: Alexander Cattarino,. čem
balo a Mi lan Zelenka, gitara. 

Poľské komorné združenie CAPELLA BYDGOSTIEN
SIS bolo založené r. 1960 z iniciat!vy riad iteľa Pomoran
skej filharmónie Andrzeja Szwalbeho a od svojho vzni~ 
ku pracuje pod umeleckým veden!m Stanislava Galoň
ského. J e to súbor s neobyčajne bohatým a rozmani
tým repertoárom; jeho široký interpretačný záujem 
siaha od skladieb neskorého stredoveku cez renesančnú, 
barokovú a klasickú hudbu až po pozoruhodné diela 
modernej komor nej tvorby. Okrem .Inštrumentalistov, 
majstrovsky ovládaj11cich rovnako ht·u na historických 
i na tradičných nástrojoch. disponuje s11bor i spe'Vákmi, 
kto.rí popr i interpretácii sólových partov pôsobia l ako 
madrlgalová ä capella skupina l ako miniat11rny zbor 
so sprievodom orchestra. Široké reprodukčné možnosti, 
rôznorodosť predvádzaných štýlov a hudobných druhov 
činia koncerty Capelly ·Bydgostlensis . veľmi zaujfmavý
mi. Združenie sa orientuje predovšetkým na predvá
dzanie oratórií a kantát; koncertl)é progr.amy zal;lrnuj11 
rovnako hudbu pre historické nástroje ako i k.lasické 
a moderné symfónie. 

Capella Bydgostiensis pravidelne vystupuje na .i:~e
movaných koncertných pódiách v Poľsku i zahranič!: 
účinkpvala už s ve'ľkým úspechom vo Francúzsku, Ta
liansku, Rakúsku, Rumunsku, čSSR, NDR, NSR Ju
hoslávii, Maďarsku a inde. Vrcholy svojho reprodukčné .. 
ho umema zvečnil s11bor i na gramofónových platniach 
(edičný komplet Pramene poľskej hud.by, hudba na Wa
well atď.). 



Nad tvorbou Jozefa Sixtu 
dlet url!uje' §esftónový 'rad g-li-h-d-.i
-fis a zaznieva v troj-, šesť- , dvanásť
hlase; hrajú ho vlastne štyri skupiny po 
troch hráčoch; v treťom dieli opäť pra
cu je s osemtónovým radom prvého die.o 
lu v dvoj - , štvor - a osemhlase. 

. Každé desaťročie dvadsiateho sto
ročia znamená v slovenskej huclbe 
nielen nástup novej skladateľskej ge
nerácie, ale aj objavenie nového hu- . 
dobného štýlu. Pritom šesťdesiate 
roky sa od predchádzajúcich výrazne 
odlišu jú bohatou štýlovou diferenciá
ciou. Pri premiérach nových skladieb 
sa objavujú nové kompozičné tech
niky, nezvyklé syntézy hudobno-štý
lových prvkov, experimenty všetl<ých 
druhov, n~vý spôsob interpretácie a 
nový .zvuk. Teda všetky znaky cha-

, ,r ai<Jerizuj úcé mQ.ohorakosť svetovej 
htidby dvads iateho storočia špecifi
kujú skladby slovenskej hudby toho
to desaťročia. A túto mnohorakosť 
reprezentuje, opäť na rozdiel od 
predchádzajúcich rokov, veľký počet 
skladateľov, a to najmä mladších ge
nerácií. Títo s kladatelia sa síce ne
gt·upujú v skupiny, neproklamujú 
spoločné programy, ale predsa nie 
ktorí patria k sebe. Spája ich bud' 
rovnaký hudobný štýl, rovnaký kom
pozičný postup, alebo vyhľadávante 
nových a nových experimentov. 

Napriek tomu, že desať rokov je krát
ka doba n~ objektívne odlíšenie stupi'la 
kvality a mnohé súdy sa po rokoch mô
žu javiť ako nesprávne, už dnes sa mno
hé mená súčasných slovenských sklada
teľov vyslovu-jú viac než s uznaním. Me
dzi t ieto mená patrí aj meno Jozefa 
Sixtu. Medzi výrazné ocenenia jeho skla
dieb pat r! III. cena autorskej súťaže 
P ražske,j ,iari v roku 1966 za . Sláčikové 
kvarteto. Skladbou reprezentoval tvorbu 
mladých slovenských skladateľov aj na 
prehliadke tvorby mladých skladateľov 
ZSSR, Poľska, Maďarska , Rumunska, Bul
harska, Juhoslávie, NDR a českosl oven
ska roku 1968 v Maďarsku (Eger). Na 
takej istej prehliadke roku 1970 v NDR 
(Weimar ) reprezentoval Československo 
skladbou Variácie pre triná sť nástrojov. 
Najvýraznejší úspech dosiahla posledná 
skladba Jozefa Sixtu Asynchrónia, a to 
j ednak pri udeľovan! Ceny kritiky 1969 
v čSSR a jednak na Rozhlasovej t ribúne 
UNESCO 1970 v Paríži. Pri udeľovan! 

českosl0venskej ceny krit iky 1969 dos
tala sa Asynchrónia do konečného vý
beru, v ktorom sa umiestnili tieto šty 
r i s kladby: L. Burlas P lanctus, Tadeáš 
Salva Requiem · aeternam, Tadeáš Salva 
Konqert pre violončelo a orchester, Jo
zef Sixta A.synchrónia. !'la Rozhlasovej 

(Dokončenie z 3. str.) 

tribúne 1970 v Par!ž! umiestnila sa táto 
skladba medzi prvými desiatimi. 

*** 
Jozef Sixta (12. V. 1940) začal kompo

novať ako poslucháč Konzervatória v 
Bratislave (1955-1960), kde študoval 
klavír u profesorky Pauly Pokojnej a 
kompozíciu u prof. Miloša Koi'ínka a 
prof. Andreja Očenáša. Po absolvovaní 
~tudoval na VŠMU (1960-1964) u prof. 
Alexandra Moyzesa kompozlciu a pokra
čoval v š'túdiu klavírnej hry u prof. Evy 
Fischerovej. Po ukončení š túdií zača l 
učiť teoretické predmety na Konzerva
tóriu v Bratislave, kde pôsobí dodnes. 

Skladby Jozefa Sixtu: Dve fugy pre 
klavír (1958), Suita pre sláčilwvý or
chester (1959) , Päť skladieb pre klavír 
(1960), Kvintet pre dychové nástroje a 
klavír (1961), Tri skladby pre malý or
chester (1963), Invencie pre klarinet a 
klavír (1963), Symfónia pre vel'ký or
chester (1964); . Sláčikové kvarteto 
(1965) , Variácie pre trinásť nástrojov 
(1967), Asynchrónia (1968). 

Základom hudobného štýlu prvých 
sklad ieb ·Jozefa Sixtu je neoklasicizmus 
v najširšom zmysle. V každej skladbe 
sa vyjadruje iným spôsobom: buď je zá 
kladom jeho kompozície barokový in
štnlmentálny kontrapunkt (Dve fugy 
pre klavír, Invencie pre klar inet a kla
vír), alebo romantické preclte-nie (Suita 
pre s láči kový orchester), či klasická for
ma a vyrovnanosť (Symfónia pre veľký 

orchester) , alebo Lisztova klavírna vir
tuozita a objavovanie novej zvukovosti 
(Fan tázia pre klav!t·). V jeho sklad bách 
sa objavuje aj s lovenský symfonizmus 
Moyzesovho štýlu - (Tr! skladby pre 
malý orchester, Symfónia pre veľký or
chester). Akoby bol skúšal svoje sily, 
a ked' seba aj iných presvedčil o ich 
kvalite, začlna rea li zovať sám seba, to
tiž to, čo objavil v predchádzajúcej 
tvorbe ako na jvlastnejšie. Vš.etky t ieto 
prvky oč i sťuje od iných, akcentuje krát
kosť a rýdzosť prejavu. Dospel od tech
nickej okázalosti a veľkoleposti k vý
raznej jednoduchosti v charak tere skla
dieb; od chr-omatickej dfatoniky cez mo-' 
dálne postupy (objavu jú sa už v Sym
fónii pre veľký orchester) k prísnej in
terva lovej organizácii v hudobnej reči 
a zača l používať aleatorické možnosti v 
inte r pretácii. V každej z nasledujúcich 
skladieb používa inú notáciu a rôzne 
rieši organizáciu času. 

v máji 1968 roku v Brémach, dielo zamerané na iskria
eu techniku Interpreta, ktorému nerobí p,·oblémy snáď 
žiadna požiadavka skladateľa, nehovoriac o vynikajúcom 
obsahovom podaní. Iného razenia bol "antikoncert" 
G. Ligetiho (skladateľ mal veľký úspech a j s 10 s k l ad
b a m j p r e d y c h o v é k v i n t e t o - uviedlo ich 
Dychové kvinteto štokholmskej filharmónie ). Ligetiho 
K on ce rt p re v i o l o n č el o nie je postavený na 
kontrastoch vio lončela a orchestra ako dvoch osobitých 
jednotiek; nie je to romantický typ symfonic)<ého kon
certu. Violončelové sólo t'vor! bázu pre meniace sa kom
binácie vždy iných s kupín nástrojov, navzájom ~edzl · 
sebou koncertu júcich. Pritom :ie sólový nástroj j ed
ným z hlavných "konce t·tuj úcich nástrojov", jeho kan
tiléna je skôr tušená, doslova šepkaná - celý koncert 
končí celkom netradične v zmierajúcej kadencii, pos 
ledné tóny počuJe už snácľ iba interpret. Delikátnosť 
zvukových fariet, vel'ké majstrovstvo umelca spravili 
z tohto č!sla jedPn z veľkých zážitkov fest ivalu. 

CLOVEK. KTORi' MÁ ZAVRETe úSTA, 
NIE JE SPRAVODLIV? 

Prvou skladbou tohoto štýlu je Sláči
kové kvarteto. V t e j to skladbe je už zá
kladom hudobnej reči intervalová orga
nizácia a malá aleatorika je časove ur
čená trvaním každého taktu. 
· Variácie pre trinásť nástrojov majú 

dôsledne vy pracovanú intervalovú štruk
túru lineárnu aj vertikálnu. Dvanásť dy
chových nástrojov (pikola, dve f lauty, 
dva hoboje, ang lický roh, Es klarinet, 
dva B klarinety, basový kla rinet, dva 
fagoty) je určujúcim zvukovým elemen
tom, trinásty nástroj - klavír má fu nk
ciu základu skladby a hrá rozložené tó
ny vertiká lnej štruktúry každého taktu 
(moderné basso continuo). Spájaním 
dychových nástrojov strieda buď 'dvoj-, 
š tvor-, a lebo osemhlas, troj-, šesť- , ale 
bo dvanásťhlas. Organizácia rytmu vy
chádza zo základnej jednotky času a 
jej násobkov. Základná jednotka má ur 
čené trvanie od jednej pätiny sekundy 
až po hranicu hrateľnostf. Interpret ju 
teda má hrať čo najrýchlejšie V not ácii 
je nad každou notou čís lom určený ná
sobok základnej jednotky, napr íklad : 

7 5 3 13 5. 
••••• 

Táto skladba nie je vanac10u 
jednej t émy (v klasi ckom zmysle ), ale 
v jej troch dieloch skladateľ pracuje s 
r ádmi . (teda . skôr ,v zmysle seriálnej 
techniky). Základom prvého dielu je 
osemtónový rad d-e-f- g- as-b-h-cis, kto
rý vo vert ikálnej línii umožňuje kom
binácie dvoj-, štvor-, osemhlasu; druhý 

Poslednou dokončenou skladbou Joze
fa Sixtu .ie Asynchrónia, skladba pre 
sláčikový orchester v obsadení: dvaná~ť 
prvých husll, desať druhých huslí, osem 
viol, osem violončel, šesť kontrabasov, 
Pr ísna intervalová organizáciá tejto 
skladby ~počíva v dôslednom výbere 
dvoch intervalov, napr. : sekúl).d a kvárt, 
a lebo tercií a sext, použiteľných súčasne 
li neárne i vertikálne. (Náznak dvoj in
tervalovosti sa objavu je už v predchá
dzajúce:) s kladbe.) Dôsledne použiva 
centrálne tóny, napr. d, G v úv-ode, 
z čoho vyplýva . aj dôsledné použivanie 
centrálneho súzvuku, napr. : zväčšený 
kvintakord b-el-fis, v strednej časti. 
Fonnove možno odlíšiť úvodný statický 
úsek, ktorý prelína do dynamicke j 
strednej časti a skladbu končí retardač
ný úsek, v ktor-om sa vlastne nástroje 
jeden po druhom od-mlčujú. Základným 
organiza čným rytmickým činiteľom je 
strana partitúry. Jej trvanie určuje .po
čet sek.únd - štyridsaťpäť. Na rozdiel 
od predchéídza júcich skladieb teda ne
vychádza z detaílu, ale z -väčšej plochy. 
Každý hráč má interp retačno-tempovll 
a ·rytmickú voľnosť v rámci jedného tak
t u. Dirigent dáva pokyn k nástupu ďal
šieho t a-ktu až keď sa hráči spoja bud 
na držanom, alebo opakov-anom tône, čl 
na pomlčke. 

Sklady · Jozefa Sixtu zazneli doposiaľ v 
jeho vlastnej interpretácii (skladby pre 
klavír), v interpretácii jeho spolužiakov 
(prvé skladby), Tri skladby pre malý 
orchester hrala Lúčnica a pre rozhlas 
nahra lo K-omorné združenie V. Horáka. 
Prvé predvedenie Symfónie ·pre veľký 
orchester hral Symfonický orc-hester 
českoslov.enského rozhlasu v · Brati·slav.e 
pod vedením Bystríka Režuchu. Členovia 
Slovenskej filharmónie s dirigentom La..; 
dislavom Holáskom nahralL Variácie pl.'e 
trinásť nástr-ojov. Posledná skladba 
Asynchrónia mala premiéru na ~oncerta 
Symfonického orchestra českosloven-ské
ho ro~hla.su v Bratislave, ktorý . dirigoval 
Ladislav Slovák. R-ozhlasové štúdio vrKÓ
líne nad Rýnom nahralo jeho siáčikové 
kvarteto. 

Jozef Sixta je vlastne len pár rokpv 
po obdobi ranej tvorby. Súhrn j~ho skla
dieb nie je mnohopočetný, lebo nekom:
ponuje pre kvantitu. J eho hudba je pos
ledným kryštálom, ktorý majstrovsky 
vybrúsený .znamená vždy súhrn . týeli 
najlepších umeleckých kvalít. A práve 
preto je každá jeho skladba silným este• 
tickým zážitkom. 

Daniela Sllack., 

Toto staré fínske prís lovie s taJo s a akýmsi mottom 
vystúpenia Kulturkvartetten zo štokholmu a zboru Bel 
Canto pod vedením Karla-Erika Andersona. V dvoj
hod inovom non-stop programe uvied li 20 s peváci a 
4 pozaunisti d ielo pod spo ločným názvom Fa ta l i t ä 
t e n (kolektívne dielo Pipe L in ~s, skladba Folke 
Rabeho - Joe' s H a rp, k-olekt!vne dielo Z u g, 
L i g h t M u s i c od Jan Barka a P o l on a i se Jan Bar
ka a Folke Rabeho). Spojenie elektronickej hudby 
s konkrétnym zvukom pozaun a ľudského vokálu (pri 
čom nesmieme zabudnúť ani na zaujimavé a premys
lené svetelné efekty a aranžmán) vychádza z presved
čenia, že človek vynašiel vera rôznych spôsobov tvore-

Amsterdam Studenten Kamerorkest pri uvád:mní pri cst oro L·ej kompozície 1lola11dského skladateta Ton th 
Leeuwa - Spatial Music IV. Snímka: CAF 

Varšavská jeseň 1970 
nia zvuku ...... jeden z najviac vysk:\lšaných je: vilirato. 
či už tvorené ľudským hlasom (mimochodom - Bel 
Canto pozostáva z mladých, školených a muzikálne c!
tiacich interpretov), alebo - v danom prlpade - na 
štyroch poz.aunoch. Tvorba je navyše podopretá svoj
ráznou filozofiou, že "ústa tvoria filter, chrániaci tajn~ 
priestor vnútorného sveta človeka". Str-etnutie s 24 
mladým! štokholmskými hudobníkmi bolo veľmi pôso· 
bivé, s náznakm i happeningu - ale akéhosi kultlvo· 
vaného, s citom a mierou pre vkus a kontrast .•• 

Amsterdamskí študenti, kt orí sa grupu jú pod názvom 
Amsterdam Stu<lenten Kamerorkest sa zase postara li 
na Vat<šavskej jeseni o menší škandál - · či už seba
ve-domým vyhlásením v progra'mavom bullet ine, že chcú 
dokáz~e. ako sa dá súčasná hudba -interpretovať aj la ik · 
mi-nadšPncami, riO súčasne ich vystúpenie ' bo lo jedným 
z mála, na ktorom s l už otrlé publikum zabúrilo výkrikmi: 
Allez apJ>rendre a joue r! (Choďte sa u čiť b rať ! ) 

O to S,Yrnpat ickejšia je pravá reakcia na pravo'ľ 

mieste, ako . to bolo nápríkl-ad pri · n iektorých dielach 
poľských (spomeňme hoci na zvukovo, rytmicky, kon
t rastne a nástrojovo od vážne konc ipovanú skladbu Mi
kolaja Góreckeho - Mu z y cz k a lV) alebo pri vyni
kajúcich ln.terpretačných výkonoch. Ak už spominam 
tie posledné - bolo ich veľa. Snáď svojou úrovňou pre
výšili aj t v:>r\vý potenciál skladateľský. Medzi najväčšiC' 
však bez diskusie patrilo vystúpen ie Veľkého symfo
nického orchestra Všezväzového rozhlasu a televízie 
z Moskvy pod ved enlm Genadija Roždestvensl<ého 
Uviedli pomerne trad ičný repertoár (ak ho počltamP 
na roky vzniku) so Šo~takovlčovým l. h u s ľ o v ý m 
k on cer tom. ščedrinovou ll. sym f ó n i o u - vy 
chádzajúcou z rtJského ~yml'oni 7mu a Bartókovou sym
fon ickou su it ou ~o Z á z ra C: n é ho ma n d a r! n a. 
Ťažko sa dá ooí ;f!ť tvorivá atmosféra , v ktorej odzneli 
všetky soomín>1 nť> diPla, pri čom Qrarlfl" ia výkonov tele
sa l tvoťfvé Z.!YJietenle di riQenta sa stupňovalo. Iba 
nedávno sme tento orchester počuli v Bratislave, a aj 

ked jeho výkon bol pozoruhodný, vo Varšav-e sa pre
konali nie len hráči, ale i dirigent. Roždestvens·ki j do
kázal, že j e dnes jednou z najvýznamnejších osobností, 
ktoré v~ádnu taktovkou •. že má magickú s ilu v ovládaní 
t elesa, ze orchester pod jeho rukami znie neobyčajne 
ušľachtilo a _pritom farebne - slovansky. 

NA ZÁVER - CELKOM NEKONVENČNE 

To, čo imponuje zahraničnému návštevníkovi Varšav
skej jesene, sú nielen preplnené koncertné sály a nie·
kedy až prllišné zanietenie pre diela rôznej úrovne. Su 
to aj preplnené výstavné plochy .s neobyčajne bohatým 
výberom hudobnej literatúry - vydávanej v Poľsku bez 
autorských zábran, v množstve, realizáciu ktorého sf 
našinec nevie vôbec predstavi ť. Je tu z . čoho vybe
rať - knihy, vedecké i popul arizačné, zborníky a štúdie, 
partitúry prekrásne vypracované po každej s tt·ánke, 
gramoplatne - z tohtoročného festivalu, i tie staršie, 
z ročníkov minulých. Ešte viac Imponuje osobná zainte
resovanosť najvýznamnejších zjavov poľskej hudby na 
každom popoludňajšom čl večernom podujatí, ba clo.
konca i na tlačových besedách. Návštevník cít!, že tea• 
to festival vznikol ako nutná tribúna, ktorej štafetw 
niesť d'alej je vefkou morálnou poctou. 


