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Poznávali sme sa· 
cez hudbu 
M á J.okto pravdepodobne vie, že naše · kontakty so soviet-

skymi hudobnymi umelcami existujú už plných päť· 
desiat rokov. Už v dvadsiatych rokoch sa spievali na vý
chodnom Slovensku sovietsk·e vojenské a polit ické piesne 
a ,takmer v rovnakých rokoch uvádzal brat islavský robot
nícky spevokol Slobodná pieseň niekoľko sovie tskych pies
ni na svojich koncertoch. Umelci dostávali správy o so
~· ietskej ku ltúre najmä prostredníctvom časopisu Nové 
f!usko. · 

K ed' sa v Bratislave za ložila 2. februára 1928 Spoloč· · 
nosť pre kultúrne a hospodárske styky so ZSSR ako 

samost atná slovenská or ganizácia, vy tvorili sa ďalšie pád
mienky, ako sa kontaktovať so sovietskou hudbou. Spoloč
nosť mala · i sekciu pre hud bu a zis ka vala ľahším i cestami 
správy o sovietskom hudobnom živote. Významným prí
nosom bola cesta dirigenta Oskara Nedbala do ZSSR. Vo 

·v tedaj šej tlači zverejnil zaujímavý článok plný obdi vu 
k r ozvojovým kultúrnym te ndenciám tejto krajiny. Pri 
nadväzovaní kont aktov so sovietskóu hudobnou kultúrou 
sa v to rd čase dobre up la tňoval i d ir ige n t Cudovít Rajter. · 
l\ torý roku 1931 uviedol v Bratislave Mosolovovu symfonic· 
'kú báseň Zlievareň a rozvíril tak pome rne kľudnú hla
·d inu brat islavského hudobného života. Ná vštevníci koncer
tu sa po uveden! skladby rozdelil i na dva t ábory, pričom 
zvlášť mládež sa priklonila k uvedenému dielu a snaži la s< 
oceniť Rajter ovu zásluhu. 

N et r valo dlho a Bratislavčani a sa stretli s Prokoflevovou 
operou L~ska k trom pomarančom. Tá vôbec vysoke 

prečnievala nad hladinou kultúrneho života. Kritika sa prl 
tejto príležitos ti široko roz.pfs ala o skladateľovi a ,jeho 
.tvorbe a nechýbali an i hlasy, ktoré sa pokúšali aspor'i 
.v hrubých rysoch zaqhytiť vývojové tendencie vteda j še,' 
•sovietskej hudby. Dokonca l skladateľ Alexander Albrech1 
.berie pr i te jto príležitosti pero do rúk, vita Prokofieva 
v našom meste a pred povedá mu obrovskú budúcnosť . 
Kruhy ľavicovo orientovaných hudobnlkov boli v tom čase 
už početnejšie. Niektorí z mladšlch kritikov cestu,íú i · nP 
slovenský vidiek, aby for mou prednášok približova li kul
túru prvej socialistickej · krajiny, Iní sa snažia získať no-
tové mate!t'iály sovietskych autorov. · 

j(eď 9: 'júna '1934 uÚÚí v'a CSR de jure ZSSR, vytvoi"ili Sl 
' výhodnejšie podm'ienky pre · vý·inenu kultúrnych hod
nôt. Do ·Brat islavy.· prichádza niekoľko sovietskych kon
certných umelcov, . až napokon dirigent šerm ann sa zaslúži , 
aby Dimit rlj šostakovič zveril bratislavskej opere svoju 
Lady Macbeth. Diela sa ujali najlepšie operné s ily a 23. ll. 
l935 píše Ivan BaUo v Slovenskom denníku uznanlivý člá
nok ·o skladateľovi a jeho tvorbe. Premiéra Sostakovlčove j 
opery bola mimoriadne kult ú rno- politickou udalosťou. Zú
častnil sa jej sovietsky · vyslanec v ČSR Alexandrovský, po
četná československá i zahraničná kritika a mnoho ľutlf 
sympat izujúcich so šostakovičovou vlasťou. Popred·ný kri
tik I. Ballo sa ešte niekoľkokr~t vracal k dielu . . 

počínajúc rokom 1935 vystupuje do popredia iniciatlv lf 
speváka, organizátot·a Ft:an tiška Furcha. Nadviazal p!

s omné . kontakty s nieko.ľkými sovietskymi skladateľmi, 
získal od nich notové materiá ly skladieb a presadil v roz
hlase ich nahratie. ·Osobitný význam mal v tom čase 
koncertný zájazd veľkého vokálneho t elesa, ktoré viedol 
zbormájster . A. V. Svešnikov. Pokrokové vrstvy sa spojil!, 
aby nielen · pa trične privítali toto teleso, a le vytvorili 
i vďačné koncer tné publikum . . Koncert Svešnikovcov pre
t'ástol z kultúrnej polohy do polohy politicko-manifestač
nej. Najvýz·namnejší dirigent i, ako napr. Karol Nedbal, 
nevedeli si predstaviť ani jednu koncertnú sezónu bez 
sovietskej skladby. Nedbal prebojovával už v tom čase. ob
d.iv k šostakovičovi. Zásluhou spomínaného Františka Fur
cha dostávala sa sovietska piesňová a komorná tvorba do 
rozhlas.u a zot'!'vávala tam so súhlasom vtedajšieho ve
denia rozhlasu e šte i v rokoch, kedy vojnový požiar 
pretrhol kontakty a kedy vtedajší režim odsudzoval všet'ko, 
čo prišlo zo ZSSR: Rad listov z roku 1941 nám to zreteľne 
dokumentuje. Neskôr dochádza k pretrhnutiu kultúrnych 
kontaktov. 

Až po osloboden! sa mohla sovietska hudba prejaviť u nás 
v plnej sile. Mnoh! s.a pamätáme, čo pre nás znamenali 

prvé \i'yš.túpenia D. Oil'!tracha, Richter a, Oborlna, 'Gilelsa. 
Rostropoviča, Mravinského, Kogana, Višnevskej a pocho
pih~ľne mnohých telies. To neboli len koncerty, ale _priamo 

·zásadné prínosy do .preds táv o európskom koncertnom 
umeni. Sovietski koncertní umelci podávali na našich pó
d·iách maximálne výkony, chválili naše publikum, ako jed
n o z najvnimavejších 11 Európe a r adi sa k nám wacall. 
Vytvorila sa ojedine lá dôvera k ich umeniu, a preto ich 
vystúpenia sa každú koncertnú sezónu rátali k vrcholom. 
Nedivme sa že mnohí naši m lad! koncertní umelci a di
r igent i podi:ili túžbu a ctižiad .osť . študovať v Moskve alebo 
v Leningrade. 

Ak dnes m(lme pomer ne silnú mladú koncertnú generá
ciu a z(lležf len na · nás, koľko jej dáme koncertných 

odlež!tostí nemôžeme si túto generáciu predstaviť bez 
·silného vpiyvu sovietskeho koncet·tného umenia. Veď mlá· 
dež vedela za Sviatoslavom Richterom alebo D. Oistrachom 
cestov'ae z Br atis lavy i niekoľko sto kilomet rov, len aby 

,ho . počula, s tretl a sa s ním, mohla si ~spoň v letmo~ stret 
nutí overiť svoje ideály a umelecké c1ele. Zdá sa, ze toh

' toročné koncertné podujatia sovietskych hudobných umel
cov nadviažu na to najlepšie, čo sa v minulosti v to~to 
úseku dosiahlo. Z. Novicek 
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Rez1ser 
autorita 
tradícia 

Brani·stav 
Kriška' 

, 
Walter Felsensteln je v opernom sve

t e pojem. ž e ním ostáva - napriek po
chopiteľnej nejednot nost i názorov a kri-

. térií - aj naďalej, pokúsim sa dokázať 
akýmsi zhrnut ím poznat kov zo šiest ich 
predstavení, ktoré som videl na tohto
ročnom fes t ivale Berliner Festtage. Päť 
z nich bolo v komicke j opere : t ri r éžie 
prof . . Felsens te ina - Rytier Modrofú1. 
(Offenb.ach), Hoffmannove poviedky 
(Offenbach) a Láska k trom pomaran
čom (Prokofiev), dve inscenácie reži
séra Got za Fried richa: Trubadúr (V erd i l 
a Porgy a Bess (Gershwin). Šieste bo· 
lo predstavenie Bohémy v štátnej ope · 
r e (zmena na miesto Straussovej Dafné ) 
v réžii E. Fischera. 
Našťastie osobnosť režiséra Fe lscn

s te ina je u nás známa (zájazd Komic 
kej opery do Prahy - Otello a Uška 
Bystrouška, jeho pr íspevok na Janáčko
ve j konferencii v Brne, slovenský pre· 
k lad knihy Felsenstein - Melchinger: 
Hudobné divadlo, no a väčšina našich 
odbornfkov a profesionálov už mala 
možnosť, hocl v Berline, vidieť predsta· 
ven ia súboru KomickeJ opery, ktorá má 
r ovnako nadše ných ctiteľov, ako dôsle d 
ných odporcov ) . Te nto oprávne ný pred
poklad, že hovorím o známom, mi umož
ňuje byť stručným a analyzovať. 

čo s a u näs (v kritikách, kuloároch 
i v zákulisí) najviac .,Felsenstelnovcom" 
vy čit.'! lo ? Pre naše cítenie a náš vkus 
predov~etkým , znaturalizoy,anie , javis~o
vého žlvota, . nedostatok .. h ierar<:hle "' 
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scénickom diant, pädri,ádenle'"'hudobne) 
zložky r ežisérovi . a- ,.spievajúcim . her
com" aj. za cenu hriechov proti ,parti
túre a skladateľovi, a nie v poslednom 
rade nedostatok vhodných a kvalitných 
hlasov pre taliansko-francúzsku · roman~ 
tickú operu. 

Ani náhodou nechc'em tvrdiť, že' všet 
ky tieto obvinenia či výčitky sú neopod
s tatnené. Predstavenie Trubadúra bolo 
dosť názorným príkladom toho, čo sa 
nám (mne) na štýle Komickej opery 
nevidelo. Projekcie pred , každým obra
zom síce s neme.ckou dôslednosťou po
dávali historické údaje a logizovali i.náč 
často nelogické libr eto, ale z p.redstavi
teľov Verdiho postáv bola svojej posta
ve najbližšie (typ, · char ak ter, kvalit a 
h lasu atď.) . - predstaviteľka Inez, ·
Ute Terkel - B111rckhardtová. Chvíľami 
sa zablysol pekný t enor G. Neumana 
(Manr ico ), no ostatní jednoducho na 
Verdiho nestačili. Pripomínam nie len to, 

. že Verdiho opery bez krásnych, zvuč
ných hlasov nezachráni se begeniá.lne jšia 
inscenáci·a (o ' tom s a t u ti ež 'nedá ho
vorjť), ale aj to, že na predstavenia 
sve tbvého súboru akým je Komická ope
ra má me aj najp rísnejšie kritériá! To to 
divad lo má možnost i vyhľadať si vhodné 
typy a hlasy a j v zahranič! a pri ne 
dostatku domác ich kvali tných sH to a j 
uplatňuje. Leonóru spievala Holanďanka 
Els Bolkes teinová. Ku ltivovane, 'a le bez 

· výrazne.jšej osobitosti a t ypom už vôbec 
nesp!ňala predstavu m lade j, vášnive j 
Španielky - ako ju v idel Verd i, V iem, , 
mnohé veľké svetové operné scény s i 
s týmto nerobia veľké J)roblé my, ale Ko
mická opera n.a typoch vždy st avala. 
Boli t u a j te1·az' typy - mladý, neša blo
n?vitý , vervný Luna (R. Dutro) - lenže 
zase suchý, neveľký a bezfarebný bary
tón. 

Hoci scénu českého J. Svobodu· istt:! 
nemožno zaradiť do ka tegórie nat ura liz 
mu či po.pisného reali zmu, pracoval reži
sér Friedrich so sól istami i zborom prá
ve takto. Rozpor trojice Verd i - Fried
rich - · s voboda bol zjavný. Pdklady: 
Na Svobodove j s céne (šedivé, neutrálne, 
oootáčajúce sa krychle a nlzkovo ltové 
svetlá ) prebieha záverečný· výstup II. ob
razu. Súboj Mamica - Luna je detailne 
rozohraný, obidvaja dobre šermujú, ská
ču. útočia, rozd ávajú a pr-ijlmajú úde· 
ry - ale zároveň spolu s Leonórou tre
ba spievať aj výb~r:n~ V~rdiho t erceto. 

· · (Pokračovanie na 8. str.) 
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Starostlivost o systém 
alebo 

systematická starostlivost? 

priniesol ÉléÍa Abody z Maďarska, ktorý vďaka 
svojej všestrannosti (je aj spisov a teľom a lite
rárnym kritikom) vnies ol do diskusie nové aspek
ty. Zdôrazňoval vplyv masmédií, k toré s ú jedine 
scho.(lné preiOit!iť blttiéťu nezáujmu obecenstva 
o mhld5'ch. lté:tltäli'lych koiH!értrtýcl1 interpre tov 
tý,m, že prll)Jižia predovijetkým ich osobnost , uro-
bia ich prostredníctvom obrazovky akýmsi ďalšim, 
dôverne známym členom rod iny. Pokusy mad'ar
skej te levl:tle v tomto nelwnvenčnom prístupe 
k mladým umelcom mali u pub.Hka veľmi dobrý 
ohlas , a stl · 11ésporne or i!Jifl&hiyltl podiletom pre 

T.E:MA DISKUSNÝCH SľHE'ľNUTl 

Mladý umélec a socialistická umelecká agentúra, któré sa usku
točnili v rámci I. medzinárodného pódia mladých umelcov - sa 
~dala byť tta prvý pohľad oficiálna. Kde-kto by mohol mať dojem, 
ze to mal byť potlrtet k oficióznej bilancii úspécllov, ktoré socio- · 
li~tickil spoloč11osť dosiahla vďaka práci uruéleckých agent úr pri 
vychove nových koncertných umelcov alebo že tu išlo len o de· 
monilträci~• post oja naše j kultúrnej ~bUtiky voči mladej umelec~ 
kej generarzil. ' 

Delegácit! jednotlivých socialistických agentúr, kt oré sa okrem 
z~stupcov agentllr skl adali a j ~ radu popredných ktitikov1 pada
gogo~. repre,zcrttahtov rozhlasu a televizie, zapodievali sa vo 
svojich vystúpeniach predóvše tkýin oUizl<oU, či fórma a systém 
s~arostllvostl o rozvoj mladých adeptov koncértrtél1o utnenla je 
vzdy tá najvhodnejšia a rta ,j uži točhejšia , a čl výsledky zodpove
dajú. v_ynaložénéj duchovnej i finančnej "energii", investovanej 
do r1esénia toh to problému. 

NIEI<TOR'i'CI-í POZOROVATEĽOV 

možno tat iltilll skutoť!nosť, ~é mnohé z diskusných príspévkôv 
odzniévall védh seba ako Jrtonolôgy na spoločnú tému, alé béz 
vzäjólfiMj návä:tťlosti, Jé t o všllk pochopiteflté: špecifické pod· 
mienky, v ktol'ých jediJotlivé agentúry tento problém riešia 
určujú sp6sbb iéli tH'áce. Pťave preto bola mimoriadllé Užitočno~ 
výmena ski1Sellostl, predstavovanie vlastlléllo systému starost
livos ti, alebo äspoil zllklatlov1 na l<torýoh sa tát o starostlivost 
má v buducJlostl vybudovať . 

úAI.šlM Z POZNATKOV 

je okolM~f; f@ do prublému staróstlivtlsti o mladéhO kOI\eér tné lió 
umel~a sa pr6~l!ktuj u Všétky zákllldfié problémy hÚdobM~ ktil
t úry tej -kt tlrt!j kt'lljitty. Referát vedúN!ho sovletskčj d!!légá~le 
Ul<ázal; žé žážl!lUie V podobe široko vybUdOVIliéJ siete otcJles trov, 
koncliťfltých siení a hudobného obeťenstva Je tou najspotahlivéj
š ou žárukflU, llktl vytvoriť podmienky jll'é vykl'~štalizovallié osob-

postupné odbúravanie zaužívaných konvencií v hudobných pro
gr amoch našich t~eviznych staníc. 

KEDZE STARŠIE PUBLIKUM 

sa len ťažko zrieka svojich sugestívnych spomienok na hvi~zdy 
a idoly svojej mladosti; akoUsi cestou ľahšieho odporu je hľadať 
pre mladého koncertltého Inter preta panenské obecenstvo, pre 
ktoré by sa on mohol stať jeho hviezdou, idolom, či trebárs su
gestlvnou spomienk~u. Snaha stavať na generačne;! p-ríbuznos ti 
umelca a obecenstva môže byť zvýraznená v rámci Hudobnej 
mládeže. Prvé pokusy' robia !Ju.lhari, k torí organizuj ú koncerty 
pod hes lom .,Mlad! umelc!i mladým poslucháčorl1". No už salnotlíé 
heslo ukazuje obrovitosť problému, a práce, ktorá jednotlivé 
hudobné inštitúcie v tonlto sltteté čaká: t. j . ponúknuť mladému 
publiku príťažlivé typy mladých koncertných umelcov a na dru
hej strane ponúknuť mladé tfiU httt!l'pretovi citlivé a vnímavé obe
censtvo. 

VEĽKY' PRIES'ľOR V DISKUSII 

zabét aló riéšéllit'l otá:tky, ako vyberať mladých koncert11ých umel" 
cov, ktorí maja právo dostáť sa do zorného uhla pózornós tl 
umeleckej agentllry a aké sú spôsoby túto pozornósť s i vyslúžiť 
a ziskať? Releŕát Slovkoncertu, podobne ako diskusné príspevky 
ostatných delegácii odlhietli akô jediné kritérium výsledky v me
tlzh1ároUriS·éh sutažill cll, kde relatívnosť hotlnotiaclch kr itérií 
porôt vylučuje, aby sa jednotlivé úspechy, resp. neúspechy stali 
podl<ladorb k takénlll zllvažnéillU rozhodnutiu. Naopak ~ už prí
pravn iia medzittárodtté súťaže sl vyžaduje podporu agentúrou, 
l<torl1 , j e akýmsi bianéo še~oill dôvery v taleht a kvality t oho-

. l<t ôréhó. kphd idäta. Ak U.aťltlid fit súťaže nedostane možnosť .,obo
hť.llť" si · suť:ižný r epertoár pred obecenstvom, spolupracovať s or
chestť.lltn a potl. sú j ello šance umiestniť sa na poprednom n'lies
te thllllniáhte, Preto sú agénturr nútené v spolupr áci s pedagógmi 
·a ďalšfmi odbort11kittl robiť s elel<ciu, ktorá sa bude opierať len 
a len o skutočné kvality koncet thého interpre ta. Pravda, znamená 
to nový prvok v práci agehtúr: samostatnosť a iniciatívnosť 
v rozhodovaní, hfadaille a objavovanie nových talentov. 

nos ti lfillldého koncerthélio intérpreta, ktorý opúšťa jednotlivé OD DISÍ<USN'i'CH STHETNUT] 
hudobné utílllštla s veľkým mttožstvott1 praktlckých l téoretic- v rán\Ci Medzinárodného pódia nebolo možné očakávať, že !lá ná-
kých pozltiltkov, ale bet skúset1osti s obeoehs tvottt; bt!z tej zdra.- vod k toinu, ako vypracovať naj lepší s ystém starostlivosti 0 mia-
vej k~tJcétttléj ťUtihy, ktorá je hlavným ' Pťédpokladom, aby ctých umelcov. ľodnet:v a skúsenosti jednot livých agentúr možno 
mohól na kôll f!l! i.' té predviesť to, čo skutoč r\e vie: Ak ·j é toto tvorivo ap.tllwvať podľa .špeclflcl<ých možností1 ktoré sa v t om-
zázetrtlí! dóbUtlovárlé1 ,jé Už len ótilzkou ktJoh:11ltd~ie · rt'lt!dti pétla ~ ktorom štáte vytváraj\l, alebo Sú vytvorené kltltúrnou tradíciou. 
gógom, resp. htld. Učilišťom, Ministe~·stvoi11 kuftury ä,·tllnelecko il . No núka sa. niekofko záverov, ktoré túto dis kusiu a tému robia 
a ge~tlltllu , \té tly1, v. ktot~H~ ča,sé, v . al<ant r,..aJ!u: ~ŕ}:P,ttavlť_ 1i1·Í~; : permanentnou: sta rostlit ost ô mladého umelca musí byť syste
rl 1 l - 1 ' ni!ltická. A '.my sí mať systém/ li torého jednotlivé články spadajú 

ému kt'lllc!l'trtéfnu Ume co~i podmienky P~.\O~t .!b}' t~li'pŕlp~av·il. ~ do kompl!telicle rôznych lfultúrnych inšťitúclí: pedagogických, 
na zalwarticllé koncertné turné, na ' medzln:Atôtllhl ·suťaž, ,a pôd. agentúrny.ch, usporiadatel'sk)·ch a najmä štátnych. P'retó je sotva 
V tllkto orielltoval'iottt systéme hraj\l masmédiA pf avde[lodob.(l'é ' môžné očakávať. že by agentúra sama 0 sebe mohla rozhodnúť 
n le täk dôlt'!ž ltťl OlóhU, ako v krajinách, kde sa zvádza o kól'lcért- takúto .t ávažnú otázku, kt orá je kl'účovóu otázkou budúcnosti 
né obecenstvo· a Jeho pozornosť tal<tnét syZH!)vský zlíp!ls.' ' 11ášho h1terpretačného umenia, Medzinárodné pódium mladých 

um~lcov je jednou z fo riem st arostlivosti - a diskusné stretnu, 
tia v rámci Medzinárodného pódia jedným z podnetov: naj 
bližš ie obdobie ukáže, aké vyznenie a pozornosť si tieto podnety 
Medzinárodného pódia u nás vyslúžia. Hoci zástupcovia sloven
ských masmédií a kul túrnych inštit\íclf na diskusných stretnu
tiach vytrvalo mlča li (poki aľ sa ich vôbec zúčastnili), veríme, že 
to nebolo v dôsledku ich ľahosta.iného postoja k te j to proble
matike, ale skôr v dôsledku tvorivého zamýšranla sa nad rie-

REFERÁTY A KOREFEHÁTY 

ostatných délégácli boli nútené priznávat popri rade pozitívnych 
výsledkov množstvo problémov, ktorých riešenie ani nie je 
v kompete.ncil jedinej umeleckej inš titúcie, ktorá naviac - ako ' je 
to v prlpade agentúr - je inštitúciou s povinnosťami aj komel·č 
ného cnatak teru. Väčšina agentúr sa potýka s problémom I<Onzer
vat ivizmu obecenstva. Pozoruhodné poznilml<y k tejto téme 

šenhn takejto závažnej - a neodkladnej! úlohy . . . 
(ab) 

Rozhovor s 30-ročným chorvátskym 
klaviristom Da m l r o m Se k o š a n om 
bol - l napr iek 'jeho veľkej' skromnosti 
- zaujímavý a priniesol nové pohľady 
na možnosti rozvoja mladého umelca. 

Tu je však potrebJlé uvlésť niekoľko 
slov na vysvetlenie. V Juhos lávii je 
každý umelec po skončeni svojich štú
dii ponechaný sám na seba. A ako sme 
Damira Sekošana poznali , určite sa v 
ostrom konkurenčnom boj!, ktorý v kon
certnom život e J ulwslév·le panu je, z~ 

tlaľ nevie - a pr! ·svojej vrodenej 
skt:omnosti ani nemôže - presadiť. Pre 
mladých ·a teda neznámych interpretov 
je v Juhoslávii minimálne množstvo kon
certných príležitosti, nikto ich rast ne
podporuje a agentúr y, ktoré sú v 
súkromn;~ich · rukách, sa zaober ajú do
voznými úlohami. Ani š kola neuspora
dúva pre svoj.! ch asistentov -verejné 

Damir Sekošan 
Dozvedeli sme sa, že poChádza z hu · 

dobníckej rodiny, ,1eho otec j e dodnes 
hlls.listom operného orchestra v OsJeku. 
a hre na l<lav!r sa venuje od svojich 
ôsmich rokov. Po štúdiách na gymnáziu 
prešiel na Vysokú hudobnú akad(!miu 
v Záhrebe. ktorú absolvoval ako žiak 
prof. Iva Mačeka (bol medzi pozoro
vateľmi Pódia) - v roku 1965 - a dnes 
na tej is tej škole pôsobi ako asistent. 
Zúčastnil sa iba súťaže mladých hu

dobníkov v Záhrebe (vlani ) a získal dru 
hú cenu. Významnejšieho a medzinärt>d 
tlého umeleckého ,,súťaženia " sa pr i svo
jom veku ani nehodlá zúčastniť. účasť 
na medzinárodnom pódiu bola jeho pr
vým vystúpenim v zah t·aničí (! ) , doteraz 
hral iba s orchestrom Záhrebskej ope
ry, s Belehradskou filhar móniou a má 
za sebou niekoľko recitá lov. Rozhlas po
zná iba záznamy z jeho vystúpeni, te
levízia vysie,lala prenos jeho koncertov 
v Belehrade. Ak náš Panton vydá sľú

benú platň u z Pódia,. objaví sa meno 
Damira Sekošana na čiernom kotúči po 
prvý raz. 

· koncer ty, lebo na rozd iel od nás nemu
sia asistenti juhoslovanských hudob
ných učil!š'ť preukazovať verejnú kon
certnú či nnosť. Musia hlavne učiť - a 
tak Damir Sekošan hlavne učí . . . Ten
tor az t o bol on, kto závide l našim mla
dým umelcom! 

Priali by sme mu teda. aby vystúpe
nie na Medzinárodnom pódiu bolo pre 
neho im pu 170111, k torý, by mu otvoril 
aspoň cestu do social istických koncert
ných siení. 

Miroslav šulc 

e Sympózium o vý~ledkOch 
výskumu návštevnosti opery na 
Slovensku, ktoré usporiada lo 
MI< SSH v spolupt·áci s Vý 
skumným ustavom ku ltúry a 
verejnej mienky v Bratislave 
bolo v dňoch 2. a 3. novembra 
t. r. v bratis lavskom Divadel
nom klube. Hlavný referát o 
cieli, metódach, hlavných vý-

sledkóch výskumu á záveroch 
vyplývaj úcich z výskumu pre 
kultúr nu poli t iku predniesol 
doc. Dr. Ing. Micha l Hruško
vič, CSc. Podrobnejšiu infor
máciu o poduja tľ prinPsieme v 
najbližšom čísle. 

4.- 7. aprlla 1971. Do nového 
točnll<a zostáva schválená zá · 
sadna koncepcia, deliaca po
duja t ie na semináre, Interpre
tačnú ča sť a kohcerty. Pries· 
torový koncert na úvod podu
jatia pripraví Peter Kolman 
Odznejú tu inštrumentálne. 
elektronické a kombinované 
diela - j ednak premiérové, 

e Smolenické semina're pre 
súčasnú hud bu budú v dňOch 

jednak t o budú réttóspéktívy 
spájané komponovanýťni il1t ér
mezzamí P. Kolmana. Sekré
tariát podujatia sa obrát il • s 
požiadavkami na domácich 
skladateľov, zahraničné aj slo
venské súbory, ako aj na t eo
ret ikov, ktor! by vied li semi
náre. 

Peter Rfisel 
S mladým klaviristom Nemeckej 

demol<rat icke,i repu bliky Pétrom 
R o s é 1 o m smé sa stretli v kaviar 
ni Savoy. V nabitom rozvrhu Médzi~ 
nät·odného pódia si našiel desať mi
nút, aby ná m povedal niékoľko slov 
o sebe. 

Ku koncertnej kariére mu vlast r1e 
otvorilo cestu zlskanie druhé.i eérty 
n.a známej Schumannovej súťäži vo 
Zwickau, lebo na jej základe získal 
štipendium ministerstva kultúry a bôl 
vyslaný na moskovské konzérvat ó• 
rium, kde t ri roky študoval u prof. 
Baškit·ova a potom ďalšie dva u prof. 
Oborína. Na záver svojho študijného 
pobytu v ZSSB zúčastnil sa Čajkov• 
ského súťaže a v ťažkej médziná-' 
rodnej konkurencii , ktorä je pre t ú·· 
to súťaž typická, Obsadil šieste mf.es· 
to, čo bolo iste pozoruhodným úspe .. 
chom, lebo na pr. z českosl ovenských 
účnstnlkov SR v histórii tej to súťaže 
ani jeden tak dobre neumiestnil. 
O dva roky neskôr sa 'Peter Ŕosel 
zúčastnil ďalšej významnej súť? 'le v 
kanadskom Montreal! a svoj mimo
r iadny talent znovu potvrdil získaním 
druhej ceny. 

Te raz už ,.dosúťaži l ". nié jé mu už 
tt'éba porovnávac!ch uznani. Z mla
rlých účas tnikov Medzinárodného pó.o 
dia bol bez diskusie koncertné naj -' · 
skúsene i ší. Má za sebou vel'rt1i bO
hatú un1eleckú či n nosť. V NúR hral 
so všetkými poprednými symfonický
ml orchestra_mi, vrá ta ne berlífiskej & 

drážďanskej Staatskape llé a lipskeho 
Gewandhausu. Na recitálových vystú-

. peni ach sa predstavil vo všetkých 
hlavných ku ltúmych centrách svojej 
vlasti. 

A v zahraničí? Už v priebehu štú
di! koncertoval ~ Moskve, za svojho 
pobytu v Kanade hral s MOntreal
ským sym fonickým orchéstrom ·a vy• 
stúpil v rade ďa lšieh m iest. Koncer
toval v Poľsku, Bulhar·sku a brati 
s lavskí návštevnlci ko ncer tov ho po
znali ako sólistu Ber lfnskeho roz• 
hlasového orchestra v októbri minu
lého roku, kedy predniesol Beeth6· ... 
vehov IV. klavít·ny koncert. .V na,; .. 
bližšej budúcn~ti ho čaká opäť zá· 
jazd do Kanady, predtým však ešte 
niekoľko vystúpeni na Cypre a ob• 
siahle turné s Gewandhausorches• 
t rom po Vel'ke j Británii a Be lgicku. 

Rozsiahlymi ú lohami poveruje Pet• 
ra Rtisela i rozhlas NDR, l<de už nie· 
koľko rokov patri k najčaste,išlm 
hosťom. Teraz tu nahi·áva všétky'Mo~ 
zartove s onáty. Obdobný záujem · pré- . 
j~vuje i gramofónová spoločnost 

Éterna. Okrem iného nahral na plat
ne veľmi n'áročný Prokofievov 2, kla
vlr ny konc;ert (popri Schubertovi pat 
ľl Prokofiev k jeho najobľúbenejším 

skladate ľom ) a do troch r okov má 
nahrať kompletné Brahmsovo die lo 
pre sólový klavír. 
Občas a nesústavne sa venuje i 

komornej hre. Spolupracuje s dvad
saťjedenročným huslistom Christia .. 
nom Funkom, ktorý študujé v Mos
kve a už dnes patr! k najuznávanéj• 
šim umelcom svojho nástroja v NDR. 
Odohrali spolu celý rad veľmi ús peŠ• 
ných koncertov po celej zemi. 

Pr i tejto bohatej umeleckej čin
nos ti ani neprekvapuje, že Chopinov 
e-mol l<oncert, ktorý predniesol n1t 
Pódiu, hral Peter Rose! prédtým už 
asi pätnásťkrát. 

Z iných prameňov sme sa dozv~
deli, že i pri svojich dvadsiatichpia· 
tich rokoch je dnes v NDR všeobecne 
pokladaný za najlepšieho domáceho 
klavir ist u. A tak nezost áva nič iné, 
Iba tnu popriať veľa ďalšieh ume
leckých úspechov do budúcnosti a 
vysloviť pr ianie, aby sme sa s nim 
opäť '> tretli v Bratis lave na samostat
nom vystúpení. · Miroslav šulc 



V Brne: piaty festival úspešný 
Pfaty féstlvalový 

. ročnlk MUSICA BO
HEMICA ET EURO
PAEA sa uskutočnil v 
Brne od 26. septem
bra do 4. októbra v 

. tematickom rámci 
konfrontácie českej a 
európskej hudby mi
nulosti i prítomnosti. 
Brnenské festivaly. 
majú dnes okrem 
medzinárodne upevneného postávenia 
jasnú tematickú I<oncepciu a zdá sa, že 
S?. podarilo aspoň na určitú dobu sta
b.ilizovať model prísne výberového a mo
no.tematického festivalu. Výhodou takej -

. to koncepcie je možnosť väčšieho sú
s tredenia na určitú štýlovú oblasť , uplat
nenie špecializácie a &účasne i spojenie 
interpretačnej praxe festivalu s medzi
národným kolokviom sústredeným k vý
berovému okruhu· otázok a tak schop
ným dospieť k určitejším záverom. Toh
toročný festival, konaný v jubilejnom 
25. roku oslobodenia našej v lastí mal 
o to zložitejšiu úlohu,. že sa odvážne 
pokús'i! o zodpovednú a kritickú kon
frontáciu českej hudby s európskou hu
dobnou mi·nulosťou a prítomnosťou. Vy
riešiť prakticky tieto o tázky znamená 
dať festivalu takú dramaturgiu, · ktorá 
ukáže plastický obraz skutočných hod
nôt našej kultúry a vyvaruje sa polôh, 
ktoré sa ukazujú precenené. Veľkú ú lo
hu má - a tým sa dostávame už skôr 
na pôdu historických programov kolok
vil\ - najmä zodpovedné a kritické 
hod-notenie úlohy a podielu českej hud
by v európskom •vývoji.' Tu sa len .ťaž
ko nájde kompromis medzi .,vlasténéc
kóu" koncepciou nekritického preceňo
vania a novodobou skepsou. Vráťme sa 
však k fes t ivalu, ktorý má všade na 
s v.éte tú vlastnosť, že cez všetky seba
lepšie zostavené konce pcie je posudzo~ 

• vaný predovšetkým ako "podívaná", hu
dobná atrakcia, neopakovateľný zážitok 
so špičkovými umelcami. Po tejto strán
ké mal brnenský festiva l viac ako šťast
ný začiatok. 

Po slávnostnom akte na Novej radnici 
'(26. 9. predpoludním) sa predstavil v 
preplnenej sá le rozhlasového št údia 
Dukla Poznaňský Ze sp ó l per k u s y j
n y -'- súbor bubeníkov a hráčov na bi
cj.e ·nástroje vedený Mgr J erzy, Zgodzin
skim. Popo ludňajší koncert otvorilo poľ
ské teleso Chavézovou Toccatou· pre 6 
bicích nástrojov, efektnou skladbou s 
pôsobivou gradáciou a ovplyvnenou me
xickým folk lórom, typickým práve pre 
tohoto autora, jedného z predstavi teľov 
staršej generácie mexických skladateľov 
na prechode od impresionizmu k novším 
technikám. Vynika júca interpretačná 

úroveň a spád prinies li 3 štúdie pre 
4 Roberta Lee Finneya (USA), kompo
nované pre poznaňský súbor. Ďalším 
Američanom bol John Cage. Jeho Arno
res prekvapili brnenské obecenstvo svo
jou ,.miernosťou", monotónnym pokojom 
a mäkkými i vláčnymi plochami. Poľskú 
tvorbu zastupovala v programe poznaň
ského súboru Krystyna Moszumaŕlska-

I<oncert talianskych operných spevá
kov Gaetana-Bardiniho a Gianni Maffea 
('v rámci koncertov pre závody 20.-21. 
októbra, za spoluúčasti A. Kajabovej
Peňaškovej a J. Sedlái'ove.J ), najmä jeho 
spontánny ohlas u obecenstva, priviedli 
nás k drobnej, trochu polemioky zahro
ténej úvahe. 

Vystúpenia Bardiniho a Maffea treba 
ptivltať ako kvalitatívny prínos, i keď 
obaja pr-edstavujú v svetových reláciách 
iba le.pšl priemer. V rozsahu týchto riad
kov nechceme podať komplexný kritic
ký rozbor výkonu talianskych spevákov 
- chceme poukázať skôr na zvláštnosti 
interpretačného štýlu, ktorého ukážku 
nám obaja speváci na koncerte árií 
IV·éÝ·ťnl názorne predviedli. Taliansky 
operný interpretačný štýl r:ná svoje his
torické i estetické zázemie, a tým a j 
svoje plné oprávnenie. Stále sa u nás 
nájde totiž ešte dqsť .,odborníkov", kto
rí sa oháňajú dobre známou a smut
ne preslávenou teóriou o maniere ta
lianskeho interpretačného štýlu, ktorá 
vraj nahrádza citový prežitok spievané
ho partu. Aká je pravda o talianskej 
,.maniere"? Zasiahla podst atu umel@lc 
kého pr.ejav.u, t, j. sp6sob speváekéj in-

Nazar skladbou Interpretácie pre flautu, 
bicie a pásku. Timbróvá miniatúra je 
vlastne zvukovou antifónou flauty a ich 
transponovaného proťajšku z pésu (tro-
9hu je na škodu, že tránspozlcia flau
tového nezmeneného materiálu je na 
prvé počutie patrná). Inäč bola skladba 
vkusnou ukážkou vyspelej poľskej tim~ 
brove,j aleatorlky.. 2iáverečrtú Symfóniu 
pre bicie nástroje zložlt pre brnenský 
festival Franciszek Wozrtiak, jeden t 
kmei\ových autorov ensemblu ( 4 sklud ~ 
by venované ZespóltJ ). Symfónia bo la 
previerkou technických možhOst! a sú
časne najlepšou kompoz!ciou úspešného 
vystúpenia · poľských host!. Večer sa o ča~ . 
káva! s veľkým záujmom koncert lon
dýnskeho s y m ph o n y Or c he s tr a, 
vedeného A n d r é P r e v i n o m. V pre
plnenej veľkej sále Jan{tčkovho divadla 
sme počuli svet ové teleso najvyššej in 
terpretačnej úrovt1e. Hostia vzdali sku • 
točný hold Dvorékovi brllantným a ne
zabudnuteľným prevedením violončelo ~ 
vého koncertu spolu s Jozefom Chuch
rom, ktorý sa v sólovom parte ,,pre
konal". Symfonické medzihry z Britte
novho Petra Grlmesa a Stravinského 
Vták Ohnivák boli prehliadkou vyrov
naných far-ieb, striedan!m dynamicky 
bohatých výkyvov (napr. fantastické 
pianissimá v Stravlnskom) a pravým 
koncertom jednotliVých skupín i or
cho&tra ako celkU. André Previn dirigo 
val ľahko, elegantne a súčasne výraz
ne. Jeho gesto nikdy nestratilo vládu 
nad celkom a súčasne vytváralo pôsobi
vú hru detailov bez 
zbytočných pohybo-

Listy dôverné. Smétanovci zahrali Listy 
v strhujúcich tempách so zvláštnym zre
teľom na technické vypracovanie každé
ho detailu. Vystúpenie Smetanovho kvar
teta bolo tou najlepšou formou interpre
tačne dokónalej prôpllgácie našej hud
by. Popoludňa jší kô!1cert v cht•ámovom 
prost red! na Pet rove prilákal veľké 
množstvo návštevníkov. Okrem krásne
ho a akusticky bohatého prostredia má 
na tom is te podiel progra m, venovaný 
výlučne českej tvorbe 17. a 18. storo
cla. Nedeľný večer bol v znamení' 
Drážďanskej fi lharmónie s 
l< u ť t o m M a s u ro m a pianistom 
D i et e rom Ze c h l i n o m. Teleso tra
d ične hutného zvuku, veľkých skúsenos
ti sa predstavilo nie p ríliš výraznou sui
tou z baletu Hansa Wernera Henzého 
Und ine. Druhou skladbou pred p t·estáv
kou bo l Cilenše'kov Koncertný kus pre 
k lavír a orchester. Hoci bo l Henze vďa -' 
ka svojmu kompozičnému rukopisu 
predurčený pre úlohu favori t a, pôsobila 
jeho Undina v porovnani s Cilenškom 
mdlo, unavene a sklamala naše očaká
van·ie. Cilcnškov Koncertný kus pre k la
vír naopak prekvapil osobitou syntézou 
niektorých prvkov súčasných kompozič
ných technik a š!ršjm zák ladom hudby 
20. storočia (napr. svojrázne spojenié 
punktuálne použitých virtuóznych k la
vírnych plôch s modálnou traktáciou) a 
celkove bol pr ekvapen!m večera. Zvlášt
nou ka pitolou je výko n pianistu Dietera 
Zechlina ako ukážka pr!kladnej služby 
dielu súčasného autora. Po prestávke 

vých nádsádzok. Zá
verečná fuga z Brit
tenovho Sprievodcu 
mladého človeka or
chestrom, venovaná 
ako prldavok, koľuno
vala večer, ktorý sa 
stal jedným z vt•cho
lov festivalu. 

Hu~listka Jenny Abel (NSR) vystúpila v Brne za k lavír
neho sprievodu Jiŕího Httbtčku. Snimka: S. ševčík 

Festivalová nede l'a 
ohlasovala tri koncer
ty. Predpoludním sa 
v Mahenovom divadle 
predstavilo Sme ta
nove kva rteto z 
Prahy koncertom. 
ktorý bol súčasne ju
bileom 25 t•okov ume
leckej činnost! súbo
ru. SmetanoveJ potvr
dili pred naplnen ou 

, ~ ~á!Óu . : vyník~ .iúcu 
techn icku ú1;oyeň a 
umelecké maj strov
stvo, • ktoré ich sta 
via k najlepšlm sú
časným kvartetám. Po. 
vydarenej úvod nej 
novi nke Jiľího Jaro
cha zaznela ako vý 
razná konľrontúcia 
kvartová tvorba Sed 
r icha Smetany a Leo
še Janáčka . Smetanov 
koncert II. kvarteto je 
'podnes nedocenený 
svet rýdzej hudby, 
plnej originality dra
matizmu a nesmier
nej logiky. Veľkým 
prekvapením bolo 
predvedenie Janáč-
kovho II. kvarteta 

terpretácle partu, aj sprievodné znaky 
umeleckého výkonu - mimiku a ges
tiku. Táto druhá časť talianskej spe
váCkej "martiery" je najľahšie napad
Jluteľná, hoci pre podstatu umeleckého 
výkonu je druho až treťOJ'adá .. Rovnako 
áko podstata speváckeho prejavu má 
svoje korene v interpretačnej tradlcil. 
Výrazná mimika a gestika súvis! s pri 
márnou statičnosťou .väčšiny talianskych 
romantických opier i s historicko-este
ticky odôvodneným · jednoznačným po
sunom umeleck'ej' pôsobnost i na inter
pretáciu hudobnej z ložky. V konečnom 
dôsledku to znamená redukciu scénic
kého pohybu n11 niekoľk<> stereotypných 
gest a zžitie sa speváka s obsahom 
spievanéi:Jo partu sa· odráža vo zvýraz
nenej mimike. 

Spôsob speváckej interpretácie 
počnúc Ros~lnim a končiac dielami ve
ristickej škoiy - má v Taliansku bo
hatú tradíciu. Od dvadsiatych .rokov náš
ho ,storočia ju už nezasiahli žiadne nové 
vplyvy {ak néberieme do úvahy ,,manie
ru vzlýkov", .ktorá sa napriek obdivu
hodne··j interpretácii S. Glgliho ujala iba 
čiastočne). Pred talianskym publikom 
a tobôž pred väčšinou domácej opernej 
krit iky ťažko túto trad!ciu porušiť. Spe
váci, ktor! sa o to p.o kú ša ll, zvyčajne 
utrpeli fiasko. V každej árii platia ne
plsané zákony o tom, ktorý tón ako tre
ba nasadiť, ako d lho ho držať, ak@ ho 
spá,.iať s nasleduj'Cicim tónom, či ho 
kryť, alebo spievať otvoren'e, ako frá
zovať, ktoré slová vyslovovať s dôra 
zom a pod. Zdalo by sa - a odporcovia 
tradičného interpretačného štýlu to tvr
dia - že takéto nepísané zákony zvä 
zujú speváka a znémožňujú mu auten
tické umelecké prežitie. Je pravda, že 

spevácka maniera môže viesť k bezdu
chej, čiste virtuózne-technickej inter
pretácii, nie je však podmienkou takej 
to interpretácie. Zálež! vždy na vel'kosti 
umeleckej osobnosti. U ve ľkých speváe• 
kych lndJvld\Jal!t z histórie opery sá 
vždy snúbila úcta k lnter,pretačnej tra~ 
dlcil s výrazným dramatickým prež!va~ 
ním partu. Stupeň umeleckosti a miera 
dramatického prežívan ia viedli neraz k 
svojsky lndividualizovanému prejavu (v 
posledných rokoch napr. Callasová, Ber~ 
gonzi, Gobbi), ktorého prvky sa potom 
stali súčasťou lnterpr·etačnej t rad!cie. 

Na koncerte, ktorý bol podnetom k 
tejto úvahe, Maffeov s tr!edmejš! a Bar 
diniho o niečo teatrálnejši prejav dali 
v plnej miel'é zadosťučinenie talianskej 
interpretačne.J tradlč!l (z ktorej sa vy
mykalo hádam Iba tenorlstovo nezvyklé 
nasadzovanie vysokého ,.c". v Bohéme) 
bez toho, že by postrádali vnútornú si lu 
a autentickosť dramatického prežlvania. 
Rozhodne nemôže byť ani reči o ,.ta~ 
lianske,j speváckej maniere, kazlace,j 
vkus nášho operného obecenstva"! 

-v. s.-
"'** 

Pred rokóm som v recenzii košick~.i 
Sestry Angellky označil túto Pucciniho 
jednoaktovku za e tudu. V posledných 
týždňoch som počul dve zahraničné roz~ 
hlasové nahrávky tejto opery a prizná~ 
varn - pri všetkej Oc te k Velatovmu 
naštudovanlu a výko nu E. Smállkovej .._. 
že dokonalá, autentická Interpretácia 
rehabilitovala vo mne, aj keď pochopi• 
terne iba čiastočne, hudobné kvality to• 
hoto (li~la . Tullo Serafin s orchestrom 
r!mske,j opery dokázal vydolovať z par ~ 
titúry jéj bohatú, podmaňujúcu, neraz 

zahrali drážďánsk! hostia l'rokófievovu· 
lll. Symfóniu, ktorá vznikla na mate~ 
riáJovom a t ematickom základe opery 
Ohnivý anjel. Táto sw:hujúca farebná 
a expresionisticky zhustená hudba je 
vlastnou interpretačnou doménou or
chestra, k torý výbot'ne stavia dlhšie gra• 
dačné plochy a pôsobí zv l ášť vyrovna-· 
ne v momentoch, v ktorých rozohráva' 
svoj celý mohutný · zvukový potenciál. 
Pondelňajš! večer priniesol prvé oper

né predstavenie festivalu , Smetanovho 
Dalibora v J a ná č k o v o m d i v a d l e. 
V utorok sa predstavila na festivale do 
máca š t á t n a f ľ l h a r m ó n i a pod 
vedenlm šéfa opery z a s l O ž ll é h o 
u m e l c a p r o f. F r a n t l š k a :1 i l k a • 
Štýlový program prechodu · z impresio
nizmu k expresionizmu a k moderne 
20. rokov začal farebne bohatou Jarnou 
slávnosťou Álberta Roussela. Skladba 
má celý rad znakov impre-Sionizmu a 
všeobecne p latnú francúzsku f arebnú 
eleganciu, ale .ie súčasne aj ďindyovsky 
umiernená až odmeraná. Pravým. vrcho
lom večera bola' Skríabinova Poema ohňa 
- t>rometheus. Táto alfa a omega rtls~ 
kého a slovanského expresionizmu, kto ... 
rý vzišiel z impresionistického a novo~ 
romant ického základu bola splátkou dlhu 
Skriab!Mvi, veľkej postave prelomu 19. 
a 20. storočia a predchodcovi väčšiny 
povojnových avantgardných hnutí. 
~ t á t n a f i l h a r m ó n l a hrala po ho ... 
tové, s vervou a s využit!m svojho véľ• 
kého technickél1o potenciá lu. E m l l a 
Vé v od o v á zahrala brilantne kla vírny 
part poémy. A tak možno len ľutovať, ;te 
skladba n~zaznél.a vo vyšších tempách 
a s využitím väčšej pedalizácie a so 
skladatéľovýml predplsanýml svetelný
m i efektami. Záverečná .,báseň v tó ... 
noch" Pan Vitezs lava Nováka dokumen
t ovala špecifický ohlas impresionizmu v 
českých podmiet1kach spojenia s dvo ... 
rákOV,'?kOU t r adíCiOU i S ďalšími vplyv
mi. P an jé technicky a $tavebne maj
strovSké d ielo, dnes však pôsobi trochu 
rozVláčne. Náhodná zhoda s debussyov
skými postupmi v Mori, ktorú Novák 
nanešťastie tematicky l inštrumentač
ne akcéntu j~. t iež dielu, zvlášť pri kon
frontácii so svetóvou tvorbou, nép!'ospe
jé. Veľa na · tom nezmen! ani výborné 
naštudovanie filharmóniou a predovšet
kým Nová~ovým žíal<Om Fr a nt i š k om 
J i l k o m . 

V stredu bol v Mahenovom d ivadlé 
celovečerný recitál nemeckej huslistky 
J .e n. n y A be l. venovaný výlučne čés-

1., kE>j husľovej tvor.be od 18. do 20: sto
· roči(l.,, I<oncertu predchádzala vel'k'á l~'er
vozita, pretože v , poslednej chvili ocho
rela Maria Bergmannová z VIedne, ktorá 
mala sprevádzať. Poriadateľom sa po
darilo ziskať J i i'! h o H u b i č k u , kto
rý musel časť programu naštudovať, aby 
umožnil uskutočnenie večera. Je-nny 
Abel sa predstavila ako vyzretá ume lky
ňa per.fektne,i techniky, výrazove] kul~ 
tivovanost l a zmyslu pre š týlové rozrôz
nenie poradu. V husľovej soná te a mol 
F. Bendu sme obdivova li .le,i dokonalú 
sláčikovú techn iku v drob ných husl' o~ 
vých kolora tú t·ach, vo Voi'!škovi a Dusí
koví eleganriu a ušľachtilosť výt•azu Po 
prestávke dostala s lovo česká hudba 20. 
storočia - Janáček a Su i<. V Janáčko
vej sonáte sa up la tnila už zmlenenl\ vý
razová kultivovanosť, ktorá nie je nijak 
na škodu diela - naopak. Je to doklad 

(Pokračovanie na 5. str.) 

impresionisticky cltenú farebnosť (pred• 
zvesť Turandot), zdlhavost žá nrove,i ex
pozície preklenul tempickou členenos
ťou a všeobecne rýchle,išlmi tempami, 
Angelikin;ým kantilénam doprial naopak 
voľne,jšl spád, d lhšiu frázu, vychädza
júc z lyrlcko-mtadodramatického natu
relu Victoria de los Angeles v titulnej 
ú lohe. Prednosťou Ange lesovej je mäk
kosť, lyričnosť podania, ale tak, a.ko 
všetky taliansky školené lyrické soprá
ny, dokáže na dramaticky najvygrado
vanejšlch miestach strhnúť e xpresivitou 
výrazu. Presne ako dramatický soprán 
(v I<ošlclach Šmáliková), iba dynamická 
a výt•azová paleta postavy je nepomerne 
diferencovanejšia, bohatšia, 
Jédlnečnou vlastnosťou taliansky ško~ 

lených sopránov le vo väčšine pripadov 
Ich univerzálnosť - veľký hlasový a dy
namický rozsah, schopnosť vy.porladať sa 
l s koloratúrou, drama~ioké oitenle, dra
V<Jsť prejavu, Takéto lh lasy - azda s 
vý·nimkou A. Polákovej - u nás noto"' 
ricky postrádame. Potom sme núten! ro
biť také fa ux pas; ako je obsadenie Vio• 
létty k ,rehullnkými kolorat\lrka.ml, ktoré 
okrem tflchnlckých nárokov záveru pr
vého dejstva nie sú vôbec schopné hla .. 
sove obsiahnuť dramatické póly postavy. 
A to nie je ,iéd lný prfpad našich výcho
disk z rnld~e. Kedy nám konečne naša 
vokálna pedagOgika dodá do praxe sop
rán, ktorý obsiahne dťamat!ckú kolora ... 
túru, schop.nost lyrickej kantilény l ex
presívne dramat iCké podanie? Vo svete 
,ie takýchto sopránov dosť a dosť. Na 
Ilustráciu spomeňme len tle najvýznam
neJšie zjavy posledných rokov: Callas 
(Námesačnlca l Tosca a Turandot), Te• 
baldi (Vloletta l Alda), Caballeé (Lucia 
l Alžbeta ~ Valols), Jaroslav Blaho 



Tretia košická TOSCA 
ii akčný rádius zbožne slávnost-ného Te Deum a tr~ul'ft"" 
fu jú'ceho Scat'piu priliš _prekrývajú a tak nevytvárajt 
k<mtrast dvoch -sim1,1ltánnych, odlišných akciL 

Dirigent .Velat je známy svojim vzť,ahom k t alianskej 
opere, po Sestre Angelike aj Tosca však ukázala, že 
Pucciniho clti miest ami viac orchestrálne ako vokálne, 
t akže orchest er najmä menšie h lasy druhého obsadenia 
neraz prekrýva. Pri nasacJ"eni maxi!nalistických kritér!l 
možnó tiež upozornJť na , t o, že na prvej premiére · do 'šlo 
v scénach To.scy a· Cava.radossi ho z I. de jstva k rozpo- ' 
ru . medzi cítenlm dirigenta a ·cítenhn sólis tov ....:: zvuk 
orchestra nebol adekvátny lyr izujúcemu podaniu šmá
likovej 'll Kondera. Nevyváženosť jednotlivých zvuko· 
vých plôch vo finále prvého dejstva možno skôr pri• 
r ätať na · vrub akusqckých problémov. Zvuk ha rmónia, 
k torý má byť iba kulisou . k h lasu zbor u a vedúcemu 
hlasu Scar piovho monológu pr evládal a k ryl i t aký mo- • 
hutný materiá l ako je Hájkov. Vcelku však možno Ve~ 
látovo hudobné naštudovanie · hodnotiť ako kvalitné, vie 
grádovať, má zmysel pre kontrasty. Orchester až na 
d robné zakolfsania · (presnosť odsadzovania) potvrdil 
svoju stúpajúcu výkonnosť. 

Na-priek tvrdohlavým odporcom a neprajnlkom je boj 
a Puccini~o vlťazne doboj ovaný. Dielo ta lianskeho maj 
stra sa cor az častejšie a v stále pe strejšej zostave 
~bjavuje i na nemeckých scénach, hlavne j bašte "a.n
tipuccinizmu". Bol to boj v podstate akade ;nický a zby
točný, pretože hodnoty umeleckého diela sú v zása de 
t r valé . ~ .z~.ujem · obecenstva i spevákov o Pucciniho 
opery . nepoKlesol za posledné po lstoročie ani o stu
pienok. Pomaly ustupujú zo s vojich ,. neotrasiteľných" 
pozíci~ i naši :,an tipuccinis ti ". Svedectvon: obratu je aj 
fakt, ze v prtebehu posledného roku vysli u nás dve 
práce o Puccinim., obe vzácne ·Svojou objektivnosťou 
a. zaujlmavé d iferencovaným, ale v podstate veľmi po
Zltlvnym hodnotením Pucciniho operného d iela. Ako to 
na jednom mieste svoje j knižky char akterizu je režisér 
Branislav Kriškl! - "cJ~~rov! sa dos tá va čo je cisárovo 
ll bohu čo je božie'' . . Na Slovensku sa Puccinimu vždy 
lepšie vodilo al< o· v . Čechách, okrem mnohých iných 
faktorov i preto, že veristi cký temperament, vrátane 
istej dávky s entiment ality j e nášmu južnejšiemu na
tur elu a mentalite rozhodne bližš i než čechom k.tori 
od čias Smet anových inklinovali k nekritickému' zbož
ňovaniu wagnerianizmu a predovšetkým jednostranne 

· ulpievali a dogmaticky- st rážili národné pon!manie kul
t úry, hoci onen národný romant izmus je práve tak 
" naivný" ako je ve rizmus ·a t ali ans ka roman tic ká ope ra 
.,povrchná, sen timentál na a s pevácky samoúčelná". 

Za posledných dvanásť sezón odzneli z bratislavského 
ll košického javiska všetky hrávané Puccin iho opery 
s výnimkou najproblematickejšej a aj v za hraničí oje·
?inele uvádzanej Lastovičky. Naj mä v Košiciach majú 
m scená cie Pucciniho opier svoju bohatú tradíciu a (ako 
pot-:.rd ila návštevnosť oboch nedávnych premiér Tosr.y) 
nadsené masy obecenstva. Naštudovan ie dirioenta Bo
risa Velata a hosťuj úceho o lomouckého režis.éra J ir iho 
Glogara j e už treťou inscenáciou tejto opery za posled
né . štvrťstoročie. Voľbu t itulu ist e ovpfyvnilo i t o, že 
pr e tri hlavné úlohy má v súčasnosti košická opera 
skoro optimálne obsadenie (stret lo sa na prvej pre
m_iére ) : š málikovú, Kondera a Hájka. Šmáliková j~ tma
vy mladodramatický, až dramatický soprán neobyča j
ne expresívneho výrazu, Há jek za neprltomnosti Bohu
ša Hanáka našim veristickým barytonistom č. l a Kon
der - po odchode Kucharského, Zahradnlčka · a úmrtf 
Jakubka - najlepš ím s lovenským d ramatickým spinto 
hn~om. . 

Glogar chápe verizmus v prehodhotenom, či star ono
rvom (!) zmysle pojmu - nie ako vernosť, až dôslednú 
popisnosť reálif, nie ako naturalizmus hypr ·">olizova
ných vášn!, ale ako pravdivosť konania a pravdivosť 
Judských vzťahov v hraničných situäciách. O to pred
sa š lo ver izmu v jeho kánonoch, o ,. skutočný život" 
v j eho podstat e. A podstata vecí je vždy v ich vnútr i, 
n ie v dekorácii, v ' zdanl povrchu. Vďaka ideálnym ty
pom dokázala réžia svoj zám er rea ltzovať. Je iba po
chopiteľné, že oproti tradičnému kl!šeovitému pon!
maniu dostali postavy Toscy a Scar piu nové dimenzie. 
To sú h lavni akt ér i prlbehu, Cavaradossi je postava pa, 

úspešn~. 
dramaturgia 

·t• 

v sp·· 
Novú koncertnú sezónu otvoril l . a 2. októbra 

orchester SF dramaturgicky .veľmi cenným a za
u jímavým programom. Ná·vštevnfci dost ali do t•úk 
nový, rozšírený typ bullet inu, do ktorého pr l
spevky napísal, alebo vyhľadal mladý ambiciózny 
dra mat urg t elesa - Ivan Marton. V tejto súvis
lost! žiada sa vysloviť uznanie jemu, autorovi vý
tvarného riešenia obálky T. Pi·seckému a v ne 
posled•nom r ade . i pohotovosti a ochote Západo
slovenských tlačiarní, ktoré zatiaľ vždy včas bul-
let in dokončlli. . 

štart prvého nášho orchestra do novej sezóny 
char akterizovala 2lnamenitá úroveň naštudovania, 
na ktore j sa rovnakou mierou podielal šéfd irigent 
t elesa zas!. umelec L. Slovák, ako i samotní h r·á 
či. Osobit né uznanie si zaslúžia výdatne zosilnené 
dychy (plechy ) v Janäčkovej Symfoniette, k toré 
priam úctyhodne dokázali intonovať nát·očné fan
fárové miesta. Výbušnému t emperament u dirigen
ta Janáčkovo dielo znamenite konvenovalo a svo
jou záľubou v sýtych farbách, v zreteľných k<m
túrach, v podčiarkovaní premenlivost! ry t mickej 
pulzácie zaslúžil sa o v relé pri jatie diela u obe
censtva. 

Dr. Votterle - riad iteľ hudobného vydavateľ
st va Bärenre it er - inšpirova l nár. umelca J. Cik 
kera k napísaniu orchestrálneho diela - Hom
m age ;} Beethoven. Skl a d ateľovi ako podklad pr e 
výber myšlienkového materiálu, i pre celkovú ar
chitektoniku diela s lúžila známa Beethovenova 
predohra C o r i o l an op. 62. Rozhodnut ie skla
dateľa - vybrať si p re zhudobnenie pr áve t ento 
námet, ktorý j e akousi oslavou t ypu ant ického 
heroizmu, - chápeme ako s na-hu po zak tualizo
vaní a pribltžent dr am atickej zá-pletky (víťazstvo 
n ad ura zenou sebaľúbosťou ä sebaobet ovanie sa 

• ako pr.ostrledok' na vykúpenie svojej zrady ) poci
tom dnešného, moderného človeka'. P opri tom, že 
sme spoznávali rad známych motívov, obdivovali 
sme Ich moder né harmonické rúcho a účinné 
rozvíjanie hudobného prúdu. v k t orom s a n~za
pieral Cikker ako r odený hudobný dramatik. 

Americký pianista' Malcolm Frager sa na tomto 
podu,iatf uviedol ako vynika júci sóli st a Beetho
venovho III. klavírneho koncertu c mol. Hral 
suverénne a Isto, naprogto sa mu podarilo za
tlačiť do úzadia akékoľvek úvahy nad t echnickou 
problematikou diela'. Fra gerov Beet hoven je pr i
rodzený, jednoduchý, melod ický, · vyrovnaný. dis
ciplinovaný i dramat ický. Všetky t ieto zložky sú 
však pretavené veľkou osobnosťou umelca v je
dinečnú syntézu priam 9eniálneho podania. Do
konalosť interpretácie rušilo iba m enšie zakolfsa
nie v k adencii l. časti a nevysvetliteľné prehreš
ky klavir istu voci prirodzenej artikulácii v nie
ktorých nástupoch finá le (m arkáto na 2. osmine 
a pod.)'. 

Tento ús pešný štart uzavrel výber 6. časti z 
prvých dvoch suít známeho Prokofievovho baletu 
Rómeo a Júlia, kde opäť dominovala technická 
pohotovosť orchestra i Očinná muzikalita a na
pätie sta1111iy dkigent a. -žk-

J. Konder (Cavaradossi ) s predstaviteľkou titu l
nej pos tavy E. Smálikovou v novej inscenácii 
Pucci niho Toscy. Snímka: O. Bereš 

Eva šmálikovä v titulnej úlohe sa po prvých, lyri~ · 
-zu júcich pasážach rozospievala k vel'kému výkonu, kto
rý vr cholil v II. dejstve v najexponovanej ších momen~ 
t och. ~koda pomerne častých i ntonačných nepr esnos tí, 
miestami by menej dramat izovania prin ieslo väčši efek t 
- dynamická hranica me dzi pianami a for te je potom 
príliš os trá, rovnako je ostrý prechod medzi hrudným 
a hlavovým registrom, čim trpi kvalita s tredných polôh. 
Miroslav Hájek využil naplno možnosti svojej postavy, 
plne · zodpovedajúcej mohutnému, t rochq d,rsnému hla· 
sovému• naturelu, strhol už impozan tným nástupom, 
udržal part spevácky od začiatku až dokonca na rov
nakom znamienku kvallty. Predsa však niektoré vysoké 
tóny možno označiť za prisurové - h lasová charakte
r istika nesmie p t•ekročiť hranice esteticnosti spevácke
ho pre javu. Monológy d ruhého dejstva vyžadovali viac 
,.šmajchlu", väčšiu výrazovú diferenciáciu (opäť v tej 
t o súvislosti nemožno si nespomenúť na k lasického 
s·carpiu B. Hanáka). Najpríjemnejším prekvapením pre
miéry bo l nesporne Cavaradossi Jozefa Kondera. Obdi- . 
vuhodne zvládol lyt'ické pasáže, v exponovaných na 
plno , domi·nov.alo jeho mimoriadne dramat ické cítenie . 
a objemný t enor. Len v úvodnej árii bol jeho výk0 11 
t rochu rozpačitý (vyššie polohy ,.v zadu", málo kant i
lény). s·pevácky podstatne menej presvedčiví boli pro
ta.gonisti z druhého obsadenia. J. Regec (Cavaradossi)' 
okrem stále kvalitných výšok potvrdil permanent ml 
únavu materiálu, E. Gmucová (Tosca) ma sice najmä 
v dramat icky vypätom , II. de jstve mil-o pr.ekvapila, a l~ 
prekážalo zvláštne, .nept~íjemné tvorenie tónu a m alá 
zrozumiteľnosť s·piev&ného slova, A. Hucfk (Scar pia ) 
vlas tni pekný bary tón lyL'ickejšieho z·r na, o dramatickom 
výraze vš ak sot va možno hovoriť - kompenzoval ho 
parlandovan!rr\ a .. vykl'ikovanim", čo e ľekt neumocňo
valo, skôr ešte· viac stieralo. 

sívna'. Podstatou •príbehu je boj Toscy a Scar piu o Ca
var adossiho, Sca r píova t úžba po Tosce je iba jeho dru
hým cieľom, sprievodným sna7.ením . V tom to chápan! 
je košická Tosca zauj ímavá. nová, preto m\)žno bez 
väčšieho pozast avovania sa prejsť a j nad drobnými 
nedopracovanostami ako je rozpači tý výstup Ange lotti
ho na začiatku opery, herecky popisný zá ver Scarpiovho 
monoló(lu v úvode IL dejstva, alebo š ikanovanie Cava
r adossiho na hradby a zasa späť do hlavného hracieho 
priestoru pred áriou v III. dejstve. Scéna J. Hanáka 
je 'vzhľadom na zovnútornenosť koncepcie komorná, po 
treba vä čšieho pries toru (nej de však o vinu scé no
grafe ) ukáza la sa v mohutnom fin á le I. dejstva, kd4' 

Inscenáciou Toscy; vykroči la košická opera úspešne do 
novej sezóny. V . košických kuloároch sa hovorí o prl 
pad nom anqažmá n režiséra Glogara. Pre súbor by bo l 
posilou, zdá sa, ~e podohne ako Barqárová, nenávidi 
konve'ncr\é výklady a prázdne aranžovanie, že je mys lia 
cl, tvorivý, ambiciózny. Nechajme sa prekvapiť . . 

France Clidat 

Dominanta: 
klavírna technika 

Ešte pred pr.vým koncertom l. ko
morného cyklu v utor ok 13. okt óbra 
t. r. predstavila sa v Zrkadlovej s ie
ni br atis lavske j verejnosti dobre 
známa francúzska klaviristka France 
Clidat s chopinovským a lisztovským 
polorecit álom. V-eľké t e chnické mož
nosti, bravúrna technika oktáv 

akordov, pest rý kaleidoskop dynamic
kých -fariPh, ktorými táto Francúz
ka d isp.onujé, umožiíu jú jej bez ne
j akých ťažkosti zdolávať úskalia l 
tých najná ročnejších diel k lav!rnej 
li ťeratú t'y. š koda však, že Clidat pri 
všetkom s.vojom · strhujúcom t empe · 
ramente pr edsa le n v hierarc hii svoj
ho ume leckého zreteľu inkl inuje skôr 
k v irtuozite ako k presvedčivejšie
mu umeleckému stvárneniu; Nemož
no síce tvrdiť, že hrá sucho, ale· In
t enz ita a úprimnosť prejavu . je j po
dan iu predsa len chýba! Ešte i ly
rika Chopinovho Nocturna Des ·· dur 
op. 27 č. 2 je 'priliš dôkladne pre
myslená - af t akmer stráca svo,j 
pôvab. Pr!liš rýchle tempá Chopino
vých etúd môže Clidat pripísať sk lo
nom k virtuóznej exhibícii (op. 10 
cis mol, Ges dur a c mol, op. 25 As 
dur, cís mol a c mol), u ktorých -
l keď prsty prakticky všetko · stačili 
vyhrať - strácala sa zreteľnosť a 
perlivosť pasáži, čo prehnaná pedali
zácia ešte t ým · viac zdôrazňovala. 
Napr. i etude c mol o.p. 25 by prospe
lo t rochu pomalšie tempo a väčšina· 
nôt "spod k lavlra" ~ota by zaznela. 

Dramaturgicky najcennejšie číslo 
programu - Chopinova Sonáta b mol 
o.p. 35 zaujala z celého večera· po- ' 
merne najviac. I tu s!ce . br avúrne 
tempá znemožňovali lepšie stláčanie 
klávesov, čo sa i odzrkadľovalo vo 
výslednom zvuku, pt·edsa však · pre 
ukázala Clidat schopnosť pomerne? 
účinne sklbiť náladovo odlišné úseky 
vo väčšie, kompaktnejšie plochy. Ob
divuhodné bolo aj zvládnuti~ ná t•oč-

Jaroslav Blah~t 

ných skokov v prvom dieli Sche rza, 
ktorému elegantná povrchnosť ·kla- · 
viristkinho prejavu akosi najmene j 
vadi la. Zau j.ala i koncepcia známe
ho smútočného pochodu a samozrej 
me i bleskové unisono vo finále, kt o
ré · svojím · tempom i ľahkosťo.u sa 
blížilo autorovej predstave. 

V dľuhej, lisztovskej času progra
mu umelkyňa vyvolala obdi v nad ne · 
malými virtuóznymi schopnosťa1nÍ. 

. Pomerne často zabúdala na p lastic
kejšie ťormovanie vedúcej melódie, 
ozdobovane:i boha tými girlandami 
prstových. č i iných pasáží. Stredobo
dom jej umeleckého zrete ľa sa stali 

, skôr čisto "vyhmat nuté" skoky, ako 
vyzdvihovanie skry tého poetir:kého 
obsahu, ktorý preclsa existuje a j v 
Lisztovej hudbe! V technicky obdivu
hodne j, no výrazovo prichudobne j 
podobe odzneli v podaní F. Cli.dat 
Búrka a ženevské zvony z l. dielu 
Rokov putovania a 2. mefistofelovský 
valčik. 7. a 6. uhorskeJ rapsódii ne 
možno uprieť určitý šarm. tempera
ment, ale aj určitý sklon k " roz
mazávaniu" vo veľmi rýchlom ten:i
pe. V tomto ohľade môže nám po
slúžiť na porovnanie výkon americ
kého umelca Malcolma Fr agera. ktorý 
8. rapsódiu zahr al ako prídavok po 
Beethovenovoro koncerte c mol. s;íce 
ešte v rýchle jšom tempe ako Clidat , 
ale ·s čisto vypracovanou zreteľnou 
technikou. 

~koda, že Francúzka s l nev:vbrala 
pr.e obecenstvo síce menei vtľačný, 
ale dra.maturQicky l umeleclty cen
nejší program, V. Číži_k 

V Dňoch sovietskej kultúry vystťipia na Slovensku 
M!CHAIL FICHTENGOĽC ( i:J.usle ) 

4. XI. Košice 
5.- 6. XI. B-rat islava - SF 

STÁTNY AKADEMICKÝ ZBOR 
SVEŠNIKOVA 

5. XI. Prešov 
6. XI. Košice 
7. XI. Banská Bystrica 
8. XI. Ružomberok 

10. XI. Brat islava 
VALENTINA REKOVÁ (alt) 

9. XI. Bratislava - SND 
14. XI. Košice - šp 

TAGI- ZADE NIJAZI (dirigent ) 
12.-13. XI. Brat is lava - SF 

RUDOLF KERER (klavlr ) 
12.- 13. XI. Bratislava - Sf 
15. XI. Sta t•ý Smokovec 
17. XI. Košice 

JELENA OBRAZCOVOVA 
(mezzosoprán) 

18. XI. Považská Bystrica 
NIKOLAJ OGRENIČ (tenor ) 

20. XI. Revúca 
22. XI. Bratislava 

LEONID KOGAN (husle) 
21. XI. Brát islava 

JEVGENIJA MIHOŠNIČENKOVÁ 
(soprán ) , 

28. XI. Banská Bystr ica - DJGT 
30. XI. Bratislava - SND 

BELLA DAVIDOVIČOVÁ (~lavlr } 
3.-4. XII. Br atislava - SF 

Só LISTI LENINGRADSKI!HO BALETU 
18. XI. Martin 
20. XI. Bratls.Java 
22. XI. Košice 

ŠTÁTNY SÚBOR NÁRODNÝCH TAN
COV ZSSR POD VEDENIM I. MOISE
J EVA 

18. XI. Bratis lava 
19. XI. Nit r a 
20. XI. Zilina 
21. XI. Poprad 
22. XI. Spiš. Nová Ves 

ŠTÁTNY GRUZINSKY SÚBOR PIESNf 
A TANCOV 

16. XI. Košice 
19. XI. Ba·nská Bystr ic. 
20. Xl. Zvolen 

21. XI. Banská Stiavnica 
22. XI. Bratislava 

RIŽSKÝ ESTRÁ DNY ORCHESTER 
11.-23. XI. (P r ievidza, Žiar n. H., 
D. T<ubín, Hume nné, Prešov. Bra• 
tisl ava, Trnl\va, ·N . .Zámky, Ko
márno ) 

SúBOR P IESNI A TANCOV KOLCHO
ZU V. I. LENINA KRASNODARSKEJ 
•OBLASTI 

27. XI.-2. XII. (N. Megto n. V., 
Topoľčany, Lučenec. Rožňava, Tre
bišov, Micha lovce ). 

KONCERT Z NOVÝCH DIEL SOVIET· 
SKYCH SKLADATE~OV 

7. XII. Bratislava - ZSS 

*** 
VÝSTAVA ŽIVOT A DIELO 
P. I. ČAJKOVSKf:HO 

6. XI. - · 6. XII. Bratis lava - Dom 
umenia 

SYMPÓZIUM O ZIVOTE A DIELE 
A. G. RUBINŠTEINA 

3.-4 .. xn. Bratislave 



Bartók 
' 

v novom rúchu 
Ak.o s lávn ostný príspevok k Bartókovmu roku rozhodlo sa 

vedenie Stá!t>nej opery obnoviť všetky t r i skladateľove javis 
kové · diela a uviesť ich v úplne novom naštudovaní. 1•ažká 
a náročná úloha, keď berieme do ú.vahy, že tiet o diela v p<>s 
ledhých dvoch desaťročiach sú s tále na repertoári Opery, a to 
vo .vynika júcich int erpr etáciách. Vzťahuje sa to hlavne na 
p redstavenie Zázračného mandarína, v ·ktorom Gyula Haran
gozó v r oku 1956 vytvoril jedinečnú chor eografiu, k torá nad
chla celil Európu od Par!ža po Moskvu a iba my, v susednej 
Brati•Slave sme ju nevideli. 

Ut"č1tej miery ochudobňuje rozprflv~ovosť dieli. OprOt\ :&>mu 
izba ti"och apačov UJ:}rostred veľkomesta vytvára dokonalú 
atmosféru. Kostýmy - zdôrazňujúce charaktery jednotlivých 
postáv - sú výbornou vizitkou Tivadara M ár k a. Operu -
ako jednu zo svojich najkrajš!ch produkcií - režíroval An· 
d rás M ·i k ó. Modrofúz a spieval Gyorgy Me l i s, ktorý je vše · 
obecne známy ako ku ltivovaný, spoľahlivý spevák. Aj teraz 
podáva maximálny výko n, no napriek tomu jeho postava je 
na jproblematickejším bodom celého večera, nakoľko hlbky 
a dramatičnosť partitúry sú značne vzdialené jeho naturelu 
a fy rickému barytónu. Postava, ako ju stvárnil kedysi Mihály 
Székely, zostane naďalej neprekonaná. Príjemným prekvape

. t:~ím je však m ladá dramatická sopranistka Katalin K a s z a, 
kto.r.ej. dnešnýrvýkon i keď ešte nie je úplne z relý po lyľickej 
s tránke, napriek tomu už naznačuje, že bude prvou veľkou 
.JuP,itou .'našich dn L 

Noyá ko;1c~p'cia baletu a pantomtmy je vynikajúcou prácou 
t:rila.dého choreografa László S e r e gi ho, ktorý obe diela aj 
naštudoval. · úspešnosť jeho koncepcie spočíva v tom, že so 
svojou tvorivou fantáziou prenikol do naj hlbšej vrstvy zloži

. tého charakteru jednotlivých postáv a svoje predstavy reali
zov:al pomocou vyjadrovacích prostriedkov moderného taneč
ného a' pohybového umenia, ktorých korene vyrastajú z pôdy 
klasického baletu. P ri realizácii jeho myšlienok boli mu nápo-

. Vynára sa ot ázka, či nové našt udovanie môže byť ekviva- mqcnt taki umelci svetového mena ako ·- v prípade Dreve-
. lentné - alebo snáď aj lepšie - ako to predchádzajúce, kto- n.é:ho princa - Viktor R ó n a a Adél O r o s z o v á, ďale j 
ré !la d~es považuje už priam za klasickú podobu týcht o diel. v. úlohe ':!ly, pôv~bn.~ M?r~a K é k e s i o v á a groteskr:ý "z. dre -
Odpoveď - na základe prvého predstavenia a obsadenia, ktoré 1 v,a . vyte~a~y ~nnc . Jozsef ť o r g ~ c_h. Prekvap~mt? Je -
som mal možnosť vidieť - je pozitívna. Napriek istým ma- . ,; v. pr_e_doslych m~cena: 1ách vzdy vel:UI proble~attcka - vy
lým výht~adám je to vynikajúce moderné predstavenie, s kt o- 13l.k.':JUCa a vynahezava choreografi~~a koncepcia zboru, zoso~
r ým by určite n adšene súh lasil aj sám skladatel', ktorý, žiaľ, . ,nUJ~ceho _les a z. koryta vystupUJUCe vlny potoku okolo za· 
nikdy m mal možnost vidieť svoj Triptych v jednoliat om ce- mocku PrmcezneJ. 
lovečer.nom pr edst ave ní. . · 

. Hudobné naštudovanie všetkých troch diel je výborné. Ope
r u - ~odrofúzov hr ad a balet - Drevený princ naštudoval 
András K ó r od i, 'ktorý iba pri int erpretácii prvého diela by 
m,ohol pridať viac ost rej š!ch a tmavších odtieňov. Pantomlmu 
Zázračný mandarín naštudoval a s výbornou gr adáciou in

Odvážna, strachuplná a ohromujúca choreografia dnešného 
Mandar!na je rovnocenným následntkom spomenutej predchá
dza júcej inscenácie. Je postavená z vynikajúcich, o riginálnych 
a kontrastujúdch prvkov, ktoré sú do krajnosti stupňovan~ 
v zhone Dievčaťa a Mandarína a vrcholia treťou vraždou -
obesením Mandar ína. Titu lnú postavu t·ancuje zas~ nepreko· 
nateľný Viktor FU l o p. Obdivuje regeneračná schopnosť, kto
rou interpretoval túto novú, modernú, pr iam akrobat ickú, 
ale vrcholne dramatickú koncepciu: O výkone Dievčaťa, ktorll 
vytvorila Vera S z u m rá k o v á, iba toľko, že je na tej úrov
ni, ako predtým vynikajúca Gabriella Lakatosová. Ale aj gro
teskný starý gavalier, plachý študent a výborná trojica apa · 
čov boli rovnocennou zložkou úspechu, ktorý pr ávom vyvo· 

terpretuje Miklós Erd é·l y l. 

Scénogr afia ·vo všet kých troch prípadoch j e dielom Gábora 
F or r a y ho. J aviskové stvárnenie opery je vynikajúce, pri
tom novátorské a m odemé. ZlatobieJy. svetelný jas pri roztvo
r ení piatich dvier, sprevádzaný mohutným C durovým akor 
~qm organu a celého orchestra, je nepop!sateľne krásny. Kon~ 
st;ukčný tv:ar zámočku Princeznej v balet e pripomtna moder- . 
nu corhussterovskú architektoniku, je veľ·mi vtipný, a le do tal búr livú ováciu nadšeného obecenstva. Jozef Varg9 ' . 

V Brne: piaty festival úspešn~ 
(Dokončenie z 3. str.) 

užit<>čnosti konfrontácie zahraničného 
poňatia naše j hudby, k torá prináša· ne - · 
j edno prekvapenie a možnosť iného' i 
lepšieho výkladu. Sukove 1 kusy 'boli 
v zn.amení umeleckej. suverenity Abe!o" 
~ej, · ktorej patrí zvláštne ocenenie za 
vrelý vzťah k našej hudobnej kultúre, 
prejavený spôsobom, aký by mal byť 
pl'ikladom i pre dolnáceho umelca. O Jí 
r ím Hubičkovi. pri klavíri sa už hovorilo 
- jeho výkon ,ie príkladom veľkej po
hotqvosti, rutiny a čohosi, čo nie je 
ib~ v te~hnickej sfére int ecpretácie.> NaM 
študovať ' väčšiu ča sť tak ná'ročného pro
gramu za dva dni v s tr esovej situácii' je 
iste veľká skúš ka interpretačného ume~ 
nia, a j keď skúš ka, ktor ú nemôže nikto 
priať žiadnemu umelcovi. 

Or a maturgia i zaradenie tohoto koncer- strojov štýlovým programom z diel čes-
t u na pr ogram fest ivalu sú diskutabilné , kej hudobnej emigrácie 18. storočia (F. 
Koncer t sám osebe bol veľmi dobre Benda, Hichtet·, Ze lenka) . 
pripravenou a navštívenou ukážkou hud- K 0 m 0 r 11 ý 0 rch e 5 te r B. Ma r• 
by, ktorej sila je predovšetkým v ob- t i n ú a č e s k í k o mo r n i s ó l i. st l 
last! jej spoločenskej funkcie. Robiť pod vedením J a na št y c h a spolu ~ 
programy z českých ,.liedertafelov" na členmi Mahenovej činohry H. Kruž!ko · 
medzinárodnom fes tivale, ktorý konfron- vou, J. Husníkom a H. Trýbovou pdpra-
t uje českú hudbu s na j le pš!mi hodnota- viii záslužné scénické predvedenie me-
mi európskeJ hudby, je neúnosné. Ob- lodrámy Jli'!ho Bendu Medea. Dramatič-
rodenecká hudba pôsobí - pokiaľ ne- nose a hudobná logika diela bola vše· 
existuje európsky pro~i~lad ~dobn~ho obecným prekvapením, takže si znovu 
hudobno planého · _muz.tc~rovama, ~0c1 z .. ~ uvedo·mujem!? vyzn'amné: .aj. , ked' ojedi
Nemecka alebo odmak tal - ve lmi chu- ;.".,'.'· '· •' ·~~· .. . - ., · . . . 
dobno a znižuje u -neinformovaného po-""':'~.,%l~ .. ~~,!1~,~ll'..je'\"·~end~··, V-. hM,(l~e medz. 
slucháča (hlavne z.o zahraničia ) všetky " ,.l;'~. E. .Ba~cho111 • . ~m:okovym tname1:1zmom 
vysoké predstavy · o česke j hudbe pred- a vysije lym k las!c~zl'l!.?U: Beet.~ovenove.~ 
mozartovske j a .mozarto 'sk · d b v · doby. Po_ popoludnaJSeJ dvo;pnscenácn 

~ . , _. v eJ ? Y· KomorneJ ope_ry JAMU ( B. Mart inu -
so?oty_ sa us kutocml Z~Jazd do pnest~ru Veselohni na moste, E. Zámečn!k -
pnťazhvého Slavkovskeho zámku, spoJe- Fraška k"dl) . h ľl r t' 1 
ný s koncertom č es k é h o noneta , _ 0 ča vyv_rc 0

.
1 es tva v_y-

(A. Hába, Podešva, Pet rželka) a večer stup~m~ es ke J f ti ha rm ó nl e, 
sa festiva lovému obecenstvu pr·edstavila ktor~ vted~! V á c l a, v N e u 1'1! a n n. ~e 
už po druhýkrát š t á t n a f l l h a r m ó- ~ ~z dy sytatok._ ked Brno pnv~ta na se 
ni a z Br n a pod taktovkou svojho šé- pr_ v: symf?nicke t.eleso . . ~entoraz b,?la 
fa J ir f h 0 w a 1 d han s a. · navste~a. če~keJ~ f liharmome o to sla v· 

úvodná Hamletovská improvizácia Mi 
loslava Kabeláča je pozoruhodné dielo 
českej hudby 60. rokov, doklad ·maj
strovstva tektoniky, r.ozvrhnut!e farieb 
v čal?e a nakoniec i nájdenie hudobne 
silnej polohy pre filozofickú predlohu. 
Szymanowského 2. husľový koncert bol 
veľkou príležitosťou J a n a St an o v
s k é ho, k torý v perfektnom výkone 
uplatnil svoju nezlyhávajúcu techniku, 
š v.ih a t ónovú kultúru. Stalo sa to, čo sa 
stáva máloke dy - sólist a pred prestáv
kou pridal Presta z Bar tókovej sonáty 
pre sólové h usle, aby len posih'lil svoju 
pozlciu technického suveréna veľkej tó
novej kult úry. Po prestávke odviedla 
Štátna f ilharmónia pr esný výkon v šos-

Vo štvrtok bola na programe v roz
hlasovom štúdiu Dukla Experimentálna 
hudba. V podani K v a rteta Bohu
s l a v a M a r t i n ú z Pr ahy zaznelo 
'ľausinget·ovo .výrazné Canto d i speran
za, skladba, ktorá stt~hujúcim s pôs obom 
interpretuje kompozičnú techniku pol<>
vice 60. rokov do ~husteného tetralógu 
farieb, blokov a punktov. Kaprova Ro· 
tácia je len potvrdením prudko vzostup
nej línie tohoto majstra českej Novej 
hudby. Kohout kova Panychída podala 
ďalší dôkaz autorovho intenzlvneho vý
voja a výz·namného postavenia v súčas
nej českej tvorbe. Vyvrcholen!m večera, 
či skôr popoludnia bolo Ištvánovo ora
tór ium Ja · Jákob, doklad vy.sok·e j úrov
ne brnenského centr a Nove j hudby. Pro
gram doplnila konkrétna skladba ,.Kufe 
krákoi'e" Ar nošt a Parscha a autora to
hoto článku, vyrobená v elektronickom 
štúdiu čs. rozh lasu v Brne. Večerná 
inscenácia Maryše bola ďalšlm festiva
lovým činom brnenskej opery. 

: Fes~ivalový. piat o k bol doslova pre
hustený t romi . hudobnými akciami. Vo 
foer! Mahenovho divadla na popoludňaj
šom kon·cette zazneli najprv d i e l a 
m o ;ra v s k ý ch s k l ad a t ·e ro v v 
podani · brnen'ských · umelcov. Zo staršej 
g11ner á:cie boli ús pešne zastúpen! O::fvald · 
Olilubna .(Seren,áda pre dychové kvin
tet o) a Karel Horký (IV. sláčikové kva~
teto ). Diela z oblasti .Novej hudby _a 
:súčasnýcp }<omp(?~ičnyéh · tech:riUc. ·repre=
zentovali osobite Pavel · Blathý star šf 
Trojdielnou vetou pre dychové kvinteto, 
skladbou .z.o sveta hudobnej poetiky Igo
ra Stravinského - i Bohus,lava Martinú 
(autor j u právom využil neskôr, keď 
krajnú časť diela pr evza l do Dialógu 
pre sopránový saxofón a orchester ), Jo
:ser Berg majstrovským sláčikovým kvar
t etom, dielom · koncíznej skratky s pr o
jekciou lronizu júcich ,.kl asických" vpá
dov a•• k.oneč11e Alois · P i·ňos Trojkoncer
tom na meno Bach. V programe sa vy
str iedalo F o e r s t r o v o d y ch o v é 
k v i n t et o, 'M o r a v s k é k v a r t e t o, 
D u e' B o e m i, V r a t i s l a v L u k á š 
(viôlončelo) a č e s kf k o mo r n l s ó-
1 i s t i pod taktovkou M i r o s l a v a M a
t y á š a - všetci oddaní lnterpre~i sú
časnéj hudby. Po ďalšej divade lnej in
acenäcii - Janáčkovej Káti Kabanovej 
- boli _sme svedkami nočného koncertu, 
k torý usporiadala J a 1'\ á č k o v a a k a
d é m l a v t emat ickom rámci S p e v y 
a -~ u~~- ~&.k ého ob rodeniL 

• takovičovej l. symfónii, radostnej a 
i'skrivej pr ehliadke elánu, mladosti, no
voklasického šarmu spojeného s celým 
radom dobových vplyvov (motoristické 
Jrejavy, prokofievovské ·ohlasy atď.). Fes
t iva lová . ned·eľa bola síce dôstojným, i 
kéď azaa prehusteným . závérom. Dopo
ludňajší koncert bol v znamen! starej 
českej hudby. Najprv sa predstavili 
f re l b u r g s k 1 b a r o k o v t s ó l i st i, 
mladý a sympat ický ensemble pre·snej 
súhry a vysokej úrovne jednotlivých ná-

nost neJŠia, ze nou orchester vlastn~ 
otvoril svoju 75. umeleckú sezónu. Vác
lav Neumann predviedol s filharmonik
mi v programe českej hudby 20. sto· 
ročia veľký výkon. Po Boi'kovcovej Sin· 
fqnie te sme opäť po čase počuli· Sukovo 
Zrenie, syntézu domácich prúdov 20. sto
ročia s osobite poňatou modernou. Ak 
napríklad prišlo u Nováka k určitému 
hodnotovému posunu v prípade Pana, 
.ie Zrenie rovnako silnou hodnotou, akou 
bolo v dobe svojho vzniku. Sila sukov· 
skej polytematick·ej koncepci,e, zlieva• 
jú ce sa inštrumentačné prúdy a nevy• 
čeqíateľná melodická invencia - to bo
la pravá pr!ležitosť pre českú filharmó
niu .a j ej dirigenta, aby ukázali v svo· 
jej tradícii už toľkokrát potvrdené maj• 
strovstvo. A to bola i úspešná bodka 
za festivalom~ Bilancia festivalu je veľ· 
mi potešiteľná - podarilo sa sústre· 
diť niekoľko interpretačne vynikajúcich 
súborov spolu s celým radom ďalšieh 

na vysokej úrovn i do tematicky konci · 
povaného celku, kto~ý podal obraz o 
českej hudbe v minulost i i dnes vo 
vzťahu k európskej hudbe. Výrazom to· 
hoto ťlspechu je i mimoriadny záujem 
o festival zo zahraničia. 

československý 
r o.zhlas v Br ati
slave uspor iadal l . 
ročn~k novej súta
že o najlepšiu fol· 
(clórnu snímku 
PRfX BRATISLA
V A '70. o podtt jatl 
budeme i nformo· 
vat v bud. čís 
le V kategór ii sú
ťaže sólí.~tiek ZÍ$ · 
kala Vta.~ta Gryco
vá a rozhlasový 
kolektí11 Brno 3. 
cenu. 
Snlmka: J . Kobza 

TVORBA 

Na okraj 
Moyzesovej Partity 
šF v Košiciach 
hovorí l. Parík 

Ak bol otvárací koncert šF pre hudobnll 
verejnosť prekvapením a dôkazom, že i za 
krátku dobu možno vybudovať orchestrálne 
teleso, dnes - s odstupom času - máme 
právo sa nad vecami zamyslieť a oprostiť 
sa od prvotného nadšenia. Orchester dospel 
do š tádia, kedy nadšenie musí ustúpiť po
žia(lavke tvrdej práce d()slova s jednotliv
cami. Už z počutia badať, ako niekt orí 
špičkoví hráči vystupujú do popr·edia, sem
tam s a ná jdu ,.súput níci", ktorí nedržia 
nasadené t empo zvyšovania kvality orches
tra. Avš ak celková úroveň presahuje oča
kávanie. Pri všet kej s vedomitosti chýba ŠF 
ešte r utina, čo sa dá získať iba rokmi. Je 
t o však teleso, s ktorým treba rátať i na 
najnáročnejšie úlohy, čoho svedectvom je 
a j interpretácia nového diela Alexandra 
Moyzesa, k toré oťlznelo na prvom koncer
te tejto sezóny. J e pozoruhodné, že ŠF 
s a snaží rásť nielen na l<laslckom reper 
toári, ale s radosťou uvádza i nové diela 
~~ovenských skladateľo~. Orchest er prevý~ 
stl v Moyzesovej P a r t i t e n a p o c t u 
Majstra P a v l a z L e v o č e štandard a 
t>odal výkon, aký môže odznieť kdekoľvek, 
Je to dielo vynikajúco koncipované, z hráč
skeho hľadiska zaujímavé a brilant ne in
štrumentované. Osobne .ho považujem za 
jeden z vr cholov Moyzesovej tvorby. Parti~ . 
ta je mnohoobrazná, v zápise a zvuku čis
tá, priehľadná, výborne znejúca, už voľbou 
námet u prináša vel'ké výrazové kont rasty, 
napríklad medzi efektnosťou Intrády a Veľ· 
kého chorálu a veľkej fúgy, poetičnosťou 
Sarabandy a kontemplatívnosťou Meditácie, 
pokojom, a le i fi!igrantstvom Malého chorá
lu a malej fúgy. Moyzesova hudba je per 
fektne spravená po stránke technického vy
bavenia, pod k torým pulzuje živá hudba a 
s ilný hudobnícky potenciál ·autorovej osob
nosti J e na poslucháčovi·, aby sa spolu-_ 
tíčastnil dešifrovania skladatel'ovho zárrisu. 
Na, ~qyzesovej tvorbe vidi eť, že si udr'ž.uje ' 
pr~ť!J , .osob_nos ti, n~po,dlieha · )otrebe pi l:. 
!.posobovama sa lstym módnym sit uáciám, 
n? na ?ru.hej str ane - každá jeho parti· 
tut:a. pr tnása obohatenie po stránke výrazo
veJ 1 technick~j. Skladatel' zostáva sám se
b?u•. ale súč~sne je .,novým". Dôl<azom je 
a.1 tato Part~ta. J eho talent by som pri
rov~a! k _ vzacnemu kameňu, ktorý aut or 
obrustl uz dávno, no jeho osobnosť ho ešte 
stále cizeluje. Myslím si, že dôvera auto
ra, ktorý dal Par t itu premiérovať ŠF, ne
bola sklamaná a dielo našlo živý ohlas u 
hráčov i u obecenstva. Is te na tom mal 
~eľkú zásluhu a j dirigent B y s t r í k R e -
z u c h a. S niekoľkomesačným odstupom -
odk:~Y s~ rozhodol prijať ponuku na mies
t~ sefdir tgenta zakladajúceho orchestra -
rad . konštat~j.em, že .,chytil" pr íležitost, 
overil si dm gentské kvality a dokázal 
opodstatnenosť nádejí do neho vkladaných. 
Jeh? .?a!urelu a dirigentskému typu bolo 
osozne, _ze sa vymanil z istej šedivosti roz
hlasoveJ praxe, kt orá ho obmedzovala v 
možnostiach <lirigovať koncertné progra
my. Bolo pomerne silne zaf ixované vedo
n~ie, že _Režucha je dirigent om súčasných 
dtel . a tym sa, pravdaže, hudobnej verej 
nost_! neodhalili možnosti jeho vývoja aj na 
kla.stckom reper toári. Tieto rezervy však 
R_ezucha mal a dnes vidieť, že ktorékoľvek 
drel? minulosti je schopný zvládnuť su
verenne - i ked' s a dnes ukazuje že bude 
približne inldinovať k t rom t·eper 'toárovým 
okruhom: po prvé j e to klasicizmus, najmä 
ponímanie Haydna je presvedčivé, vypra
cované do detailu, s o zmyslom pre propor
ciu formy, zvukovosť klasických partit úr, 
l pre radost z muzicírovania. Po druhé: 
súčasné diela, k toré uvádza s nadšením a 
robí veľké služby slovenským skladateľom, 
kt orí majú zaručenú optimálnu realizáciu. 
Po tretie : efektné vir t uózne diela, ktoré s a 
neviažu ani tak na štýlové obdobie, no 
možno v nich pt•ezentovať bl'ila ntnosť or
chestrálnej súhry a istú výbušnosť. Naj
sympatickejšie je to, že pr i všetkých 
s chopnostiach profilovať sa dirigentsky, j e 
vo svojej generácii bezhranične poctivým 
voči skladateľskému zápisu a usilu je sa 
hrať s orchestrom noty, ktoré napísal skla· 
dat el' - čo je napokon trendom moderné· 
ho interpretačného umenia. Ani Režucha sa 
na tejt o ceste neobíde bez problémov, čo
ho ná2'.nakom jt> int erpretácia v. Beethove
novej symfónie, kde by sme mohli disku
tovať napr. o niel< torých tempových rieše
niach. V zásade je však sympatické to, o 
č-om som hovoril už vyššie: hľadanie skla
datef'a, podstaty ,jeho hudby a ?.odpoved· 
nosť voči autorskému zápisu. 



technicky· na. v ý5ke a. M - z~va.du j e 
htídam len zastaralé .~wingové frá
zovanie. Oravské synkopy 19,70 

Miyoko Tashirová 

Japonská pop-music -
vefká neznáma · 

Japonsko -spolu s veľkou päťkou (USA, 
Anglicko, Taliansko, Fraitcúzsko, NSR) 
tvori rozhodujúcu oblasť odbytu grama
fónových platní na svete. Ohromný trh 
gramoplatni má niekoľko osobitostí a 
špecifičnosti, ktoré vyplývajú už zo sa
motného faktu, ~e je pomerne veľká 
hustota obyvateľstva. 

Japonský t rh celkom ovláda spoloč 
nasť RCA Victor, ktorej viac-me nej 
úspešne sekundujú firmy Expres s, I<lug, 
Columbia a Fuji Slluppan s domácimi 
umelcami, a najúspešnejšími importova
nými značkami sú americká CBS a fran
cúzska Barcla~. V japonskej Hit Pa r!l.- . 
d.e, ktorú zverejňuje každý týždeň Ori
ginal Confidence Co., LTD je - medzi 
20 platňami v rebríčku - jasná preva
ha titulov z domáce j pro(lukcie, medzi 
ktoré sa dostane iba niekol'ko zahranič 
ných platní, u ktorých je vo väčšine 
produkcie talianska a francúzska. 

Naj poprednejším japonským hudob
ným časopisom j e Music Llfe, ktorý vy
chádza týždenne a zaoberá sa ~ ok
rem sledovania diania na domácej scé
ne - vo veľkej miere a j rozbormi sve
tove j pop-music. Zahraničná redaktorka 
Ruml Hoshikovä navštevuje spravidla 
dva až tri razy do roka s vetové centrá 

.a'l\o sú Lon~ý~, New . Yor~. tos Ange-

Ako celý s vet, a j Japonsko zachvátila 
vlna rockove;l hudby. Medzi kapelami, 
ktoré sa orientujú týmto smerom, do~ 
mlnujú Uchiyamada Uiroshi aod Cool 
Five, Tigers, Drifers, BluP.s Comets, 
Spiders a Ox. 

Aj napriek širokej zásobárni je ne
dos tatok j aponských umelcov, kt orí by 
dosahovali popularitu spevá kov a sku
pín zo sveta. Nem alou miet·ou tomu pri
spieva a ,l slabý, možno povedať skoro 
žiadny export japonských umelcov do 
zahraničia , keď nepočítame účasť na 
vlaňaj šom Jazz festivale v Ľubľane a na 
beatovom festivale v Hime. Niektoré 
japonsl<é kapely síce s úspechom vy
s tupuj ú v niekoľkých kluboch v Los 
Angeles, ale obecenstvo sa grupu je väč 
š inou z Japoncov žijúcich v USA. Ku 
zlepšeniu situácie na tomto poli by mali 
prispieť: prvý Japanese Pop Song Fes
t ival, ktorý sa bude konať v novembri 
t. r. a turné jednej alebo dvoch špič
kových skupin po Anglicku. 

Naopak anglo-americké súbory a spe
váci sú dosť častými hosťami v Japon
sku. Vstupné na koncertoch sa pohybuje 
od 2-5 libier za sedadlo a aj napriek 
tomu sú takmer vždy vypredané. 

V súčasnosti sú najpopulárnejším! 
britskými umelcami v Japonsku Rolling 
Stones, Eric Clapton, Led Zeppelin. Jef.f 
Beck, Cllf Richard (popular itu mu v 
poslednej dobe' ohrozuje nedostatok je
ho Bl!C - TV programov v Tokiu), Tom 
Jones (zásluhou TV-show) a Donovan. 
Veľkým idolom je a j Scott Walker, l<to
rý si však svoj u pozíciu ohrozil v au
guste t . r . keď mal12 predstavení (vstu
penky od 2-3 libier), avšak spieval len 
10 piesní v priebehu 30 minút a nechcel 
pridávať. 

Japonsko je' po Kanade druhým naj 
väpším importérom gramofónove j pro
dukcie USA. Simon and Garfunkel, Chi
cago, Bob Dylan, Blood, Sweat and Tears 
a Crosby, Stils, N;\sh and Young sú naj 
väčší amel'icki favoriti v Japonsku. Z 
francúzskych spevákov sa t ešia najväč
šej popularite Nino Ferrer a Joe Das
sin a z Talianov to sú Nicola di Bari, 
Peppino. Gegliardi a Adriano Celentano. 

Možno je tento súhrnný pohľad na sú
časnú j aponskú pop-music· v niektorých 
častiach neúplný a stručný, ale zdá s a, 
že predsa poskytne pre nášho čita
teľa aspoň aký-taký obrl\Z o dľani v ob
lasti populárnej hudby v kr a jine vychá
dzajúceho slnka. 

F. HORA 

Ivo Heller interpretoval pleseň 
éervený balón a!ltorov Szarku -
Stepku, ktorá získala ll . miesto 
v Oravských synkopách. 

V č. 19 nášho časopisu sme čitate ľov 
informovali o prípravách na 4. ročník 
festiva lu "Oravské synkopy". Preto sa 
dnes sústredlme na bilanciu podujatia. 

*** 
š tvrtý ročnfk festivalu je za nami 

(uskutočni l sa v dňoch 23.- 24. 10. ), te
da oznámme jeho výsledky. Na rozdiel 
od predoš lých ročníkov sa tohto roku 
súťaž sústredila na j ediný večer, v prie
behu k torého odznelo desať piesní. Poro
ta na če l e s budobným sk l adateľom P. Ze
fenayom (zastupova l ne prltomného dr. J . 
Siváčka) určila nasledujúce poradie: ví 
ťaznou pesničkou oravského festivalu 1970 
sa stola sk ladba autorov š. Chrobá ka a 
M. IHš kove j Ber s i k lobúk v podaní Evy 
Sepešiovej . Na druhom mieste sa umiesti
la pieseň červený balón, autori V. Szar
ka a S. š tepka , spieval Ivo Heller. tretie 
miesto získala pi eseň au to ro v I. I< ramára 
a J . štrassera Trocha dažďa, spieva li 
D. flužič·ka a P. Vašek. Cenu pr ítomných 
novi nárov získala víťazl)á pieseň, pub li 
kum v sále Závodného klubu ROH Kovo
huty Istebné sa rozhodlo dať s voj h las 
piesni Dobrú noc, delí ( Š. Ondrík), od
znela v interpretácii Nory Blahove j a Z. 
Sychru. 

Rozhodnut ie po1·oty je objektívne. Dve 
prvé piesne znesú a j pr lsnu kritiku. ver
mi získali tým, že ich spievali dobrí spe
váci. Obaj a, ako Eva Sepešiová , tak Ivo 
He ller mali ,.svoj deň" a majú podiel na 

7. ( 6) CANDIDA 

tom. že sa piesne umiestili na najvy~lcll 
stupňoch. úroveň ostatných piesní neri'JC)
žeme veľmi chvál iť. Okrem pr vých dvoc'lt 
nepriniesli nič nového, ani objavného d~ 
našej populárneJ hudby. . 

Skutočnosť, že sa súťa?. sús'tredila iba 
na jeden večer, t rochu poškodila festi 
valu. Stra tila sa tyl>ická festivalová atmo
sféra. napätie, ktoré dokáže vyvolať se
miíiná lový večer. Druhý večer ( 24. X. ) 
bo la iba prehliadka piesni a spevákov, 
akási malá show (ktorá pochopiteľne bola 
atrakciou pre miestne publikum - veď 
kedy sa podari počuť a vi d ieť naraz to ľ
ko známych interpretov populárne ,! hud
by?) . Dramaturg Miloš t á nik zvet'il in
terpretáciu piesní populámym spevákom; 
boli to členovia Vojenského umeleckého 
s(lhoru a č le nov ia Revue-Bratislava. Zdá. 
sa, že nie je ce lkom náhodou. že všetky 
ceny získa li piesne v podani členov Re
vue- Bratislava (Eva Sepeš!ová, Ivo Hel
ler, Dušan Ružička, P eter Vašek, Nora 
Blahová. Zdenek Sychra) . Prejav spevá· 
kov z VUS-u bol mies tami rozpačitý, ne
is tý a bezvýrazný a pôsobil dojmom, že 
táto ,,garnitúra" spevákov s t agnuje. 

Na proti tomu nemožno len tak obisť 
prejav Evy Sepešiovej a Ivo He ller a. Eva 
Sepešiová pôsob! pri jemne nielen svojim 
príťažlivým zjavom, ale poskytuje divä
kovj a poslucháčov i aj skvelý zážitok, vy
plývaj úci z j e j ce lkového pre javu a zná
sobený výborným hlasom. I vo Heller a.i t u 
dokázal. čo vir.> urobiť z jednej pesničky : 
je tým, čo si predstavujem pod termí
nom showman (s prihliadnutim k našim, 
~ lovenským pomerom). 
Niekoľko slov o tých, ktor! bo li du 

šou festivalu. Okrem in iciátorov. organi
zátorov a pracovnikov ZK ROH Kovohu 
ty Istebné to boli na jmä d t•amaturg Miloš 
lánik a režisér Imrich Strelka. Venovali 
festivalu mnoho času, síl a fantázie. Orav
ský festival sa stal ich ,,srdečnou zále 
žitosťou " a majú nemalú zás luhu na tom, 
že festival žije a o rok už sa bude písať 
jeho pia ty, jubilejný ročnlk. 

*** 1 Festi va l mal a j svoje nedost1ltky, ktoré 
však n ie s (l nenapraviteľné. O jednom som 
sa už zmienila - bolo by rozhodne dobré 
vráti ť sa k pôvodnej koncepcit: totiž t•oz
cleliť sú ťaž na dva večery. Druhým n~ 
cigstatkom bolo opäť hovorené slovo. Z 
nepochopiteľných dôvodov nastala určitá. · 
zmena a peslličky uvádzali Blažena Koč
t úchová a p. I)uríček . • Jeho uvádzanie pes
n i čiek a spevákov sa vôbec nehod ilo k 
profes ionálnemu a decen tnému spôsobu, 
akým konferovala Blažena Kočtúchová a 
pôsobilo rušivo, nevystihova lo Festivalovú 
ná ladu. Na budúci 'rok bude treba túto 
otázku rieš i ť veľmi opatrne. -NL-

les, Chicago, Detroit, P al'iz a Rím. (V 
priebehu svojho posledné ho výletu, kto
rý trval 5 týždňov videla v Angllclm 
Jethro Tull, Erica Clavtona, Petra 
Framptona, Canned Heat a Franka Zap
pu, v USA Boba Dylana) a zhromažd'u
je materiály o dianí pop-music vo sve
te. časopis úzko spolupracuje s anglic
kým týždenníkom New Musica! Express 
a s americkým Tiger Beatom. 

TOP 10 SJNGLES 8. (ll ) INDIANA WANT~ ME 
Dawn 

R. Dean Taylor 
Kinks 

Medzi vokálnymi sólistami v oblasti 
štandardnej populárnej hudby sa tešia 
väčš.ej popular ite speváčky, menovite by 
som spomenul Fuji Keikovú a Miyoko 
Tashirovú (prejavila záujem o účinko
vanie na Ijratlslavsl<ej lýre). Najznámej
ším džezovým súborom je Mitsuki Kan
no Quintet z Tokia, medzi soulovými in
terpretmi je to Kimiki Kasaiová a .naj
známej šou speváčkou balád j e Akira 
Tanaková. 

Keby sme mali definovaf celkový 
sound, ktorý je charalcterist ický pre 
pôvodné. j aponské skladby, talc dô j 

. deme k fLZáveŕr;t, že j.e ro akási zmes 
táliansko-franctízskej melodiky s do
mácim folkl órom. Volcálny prednes je 

ANGLICKO (Record Retailer, 24. 10. 1970) 

l. ( l) BAND OF GOLD Freda Payne · 
2. ( 3) BLACK NIGHT Deep Purple 
3. ( 2) YOU CAN GET IT IF YOU HEALLY WANT IT 

4. ( 8) ME AND MY LIFE 
Desmond Dekker 

5. ( 4) PARANOID 
6. ( 7) AIN'T NO MOUNTAIN NIGH ENOUGH 

Tremeloes 
Black Sabbath 

Diana Ross 
Bobby Bloom 

Carpenters 
Poppy Family 

Temptations 

7. ( 5 ) MONTEGO BAY 
8. ( 6) CL OSE TO YOU 
9. (10) WHICH WAY YOU GOIN' BILLY? 

10. (16 ) BALL OF CONFUSION 

USA (Billboard, 24. 10. 1970) 

l . ( l ) I'LL BE THERE 
2. ( 2) CRACKLIN' ROSIE 
3. ( 3) GREEN- EYED LADY 
4. ( 5) WE'VE ONLY J UST BEGUN 
5. ( 4) ALL RIGHT NOW 
6. (10) FIRE AND RAIN 

Jackson 5 
Neil Diamond 

Sugarloaf 
Carpenters 

Free 
James Taylor 

9. (12) LOLA 
10. ( 7) AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH Diana Ross 

Zdá sa, že ďa lšlm celosvetovým hitt)m Creedence Clearwater 
Revi va l bude singl Looking Out My Ba ck Door, ktorý sa s vo
jou jednoduchou a do uší idúcou melódiou ocitol vo viacerých 
Hit Parades. J e na treťom mieste v Nórsku, na štvrtom 
v Dánsku, na piatom vo Švédsku a v Kanade je ôsmy. Pla t ňa 
El Condor Pasa so Simonom a Garfunke lom vedie už . druhý 
týždeň v španielsku, vo Svajčiarsku je siedma a v medzi
národne j časti francúzskej Hit Parade je piata . . Ďalší z ve ľ
kých hitov roku 1~70 A Song •or Joy (spracovanie Beethove
novej Deviatej symfónie ) v poclaní španie lskeho speváka Mi
guela Riosa už pomaly up~dáva do priep~sti za budnutia a na 
chádzame ho už len vo Svajči·arsku (1. miesto). na Novom 
Zélande (9. miesto ) a vo Švédsku (3. miesto). Novinkami 
v prvej desiatke poľského Topu sú 25 OR 6 TO 4 - Chicago 
a SPľLL THE WINE - Eric Burdon and thl! Wa r na s iedmom 
respektíve ôsmom mieste. Medzi desiatimi sk ladbami sú len 
dve domáce (Bedziesz oania v moim piekle - Romua ld I Ro
man - 3. .miesto a Hej, pomozcie Iudzie - Dzamble -
fi. miesto) . V Maďars.ku je na prvom a treťom m ieste Szécsl 

' Pál so skladbami Eyy szál ha rangvirág a I<osza szél, medzi 
ne dostala sa na druhé miesto Ar adszky László (song Azzu
ro) . 

Rokoko začalo 
Dňa l . októbr a bola v pra~skom divad le ROKOKO 

pr emiéra muziká lu Pán Pickwick. Zvyčajnú predpre
miérovú atmosfér u, poznačujúcu každé podobné podu 
jatie, osobitne okorenil fakt, že súbor d ivad la hrá zasa 
v kam ennej budove. Renovácia divadla, pôvod ne pláno
vaná na šesť mesiacov, sa predlžila na osemnásť me.
s iacov. Diva dlo hra lo provizórne v sále na ostrove Zo
fín, ale sála nebola vyhovujúca a tu k nezostávalo nič 
iné, ako sa vrátiť do dôb, kedy d ivadelné s úbory na 
vozoch cestova li z .iedného mes ta do druhého; slovom, 
d ivadlo bolo stále na ·cestách. Netreba azda pr ipomínať, 
že sa neraz hralo v bojových podrhlen kach a že všetci 
členovia súboru prešli .• krst ohňom" práve počas týchto 
zá jazdov. 

C:itat.eli a sú právom zved aví na .výsledok 18-mesačno.i 
práce ľudí r ôznych profesH, ktorí sa pod ieľa li na reno
vácii divadla . Teda v krá tkosti: rekonštruovaná scén~. 
rozšírené šatnice, k limatizácia vo všetkých priestoroch 
di vadla, nové vybavenie osvetľovacieHo. elektroak ustlc· 
ké ho a zvukového za riaden ia. A okrem iných veci :Jedna 
vel'mi dôležitá - diváci už nepoču jú nad hlavami kroky 
v pasáži. 
. Muziká l Pán Pickwick .tematicky čerpá zo známeho 

d iela Charlesa Dickensa Klub P ickwlckovcov. Autormi 
muzikálu sú Ivo Fischer a Zdenek Petr. Známy textár 
Ivo Fischer použil niekoľko mot ívov z Dickcnsovho ro · 
mánu, skladateľ Z. Petr napísal hudbu k pe sničkám. Tak 
vznikla hudobná komédia, "oblečená" do dobových kos
týmov, usmievavá a delikátne naznačujúca, že v An
plicku v 30. rokoch 19. storočia bol život pre mnohých 
ľudi veľmi krutý. Nie vždy sa však autorom podarilo 

vystihnúť atmosféru Anglicka te j doby. Pochopi teľne. 
nubola to ľa hká úloha. Niek tol' (• hudobné č is l <~ boli t ro 
chu rozp ačité a orga nicky nezi:tpada li do celkového de j a. 
Autorov iste viedla snaha o určitú atraktívnosť, zdá 
sa mi však, že je l<:> na úkor kvality. Ako .. poľahčujúcu 
okolnosť" treba uviesť fakt, že na naštudovanie muzi
kálu bo l n ezvyčajne krátky čas ( t·obotníci uvol'ni li di
vadlo v polovici aug usta). Azda aj zvyčajná premiér ová 
tréma poznačil a predstavenie. Muziká l s pribúdajúcim 
počtom reprlz a s niekoľkými úpravami bude určite 
vždy vyprcdan,\í . 

Napriek nlel~ tor,ým chybičkám krásy je Pán Plckwick 
príťažlivou hudobnou komédiou Osobitne by som sa 
chcela zm ieniť o dvoch speváčkach: L. Kozderkovej 
(poznáme ju z vystúpenia na Bra t islavskej lýre) a mla
de ;) slovensl\ ej speváčke Valérii Čižmárovej. Najmä tá 
druhá si získala publikum pôvabom a bezprostrednos
ťou. Oloha Mlit'inky je pre ňu šitá na mieru. Po h la
sovej stránke je veľmi dobr ii. Pohotovosť riaditeľa di 
vad ia D. Vostre la, ktorý ju angažoval, bola dobrým 
.. ťahom ", zatial' čo na Slovensku sme si nestihli 
a ni poriadne uvedomiť, že sa objavila talentovaná ·spe
váčka, ktorej treba dať prfležitosť. 

O na jväčšie prekvapenie - a v eľm!, prljemné __:_ sa 
postarala Laďka Ko zderková. Obj avi l sa u nej do tera? 
utajený herecký talen t, má v sebe obrovský zmyse' 
pre humor, komediantskú žilku, ktorá sa na premiérr 
rozohr ala naplno 

I ná č - od l. januára budCiceho roku sa s t ane členom 
s úhoru mladý náde jný spevák Aleš Ulm (poznali sme ho 
tiež na Lýre). Okrem neho budú novými členmi divadla-' 

D. Vostŕel, L. Kozderková a M. Nedéla. 
Snímka: V. Sochurek 

Hana a Petr Ul rychovci z Brna. Nuž, neostáva nič iné, 
ako s povzdychnutím konštatova ť , že Bratislave chýba 
hudobné divad lo, kde by našli C! točište a pôsobisko 
slovenskí speváci populárnej hudby. 

Nina Litschauerovt 
• 



Sy-mfonická 
redakcia 
čs. rozhla-su 
v Bratislave 
upozorňuje IH! re lácie pripravované pr i 
p r íležitost i Dní kultúry ZSSR. Skladby 
sovietskych autorov a interpQ·etačné 
umenie popredných umelcov t voria h lav
nú náph1 programov týchto týždňov. 

Z bratislavského národnéijo okruhu 
8 . XI. v Známych melódiách maj s trov 
môžete sa započúva ť do hudby P. I. čaj
kovského a . M. P. Musorgského. V ten 
istý deň v Nedeľnom opernom koncerte 
predstavia sa sovietski operní umelci 
A. Ognivcev, G. Višnevská, Jurij Mazu
rok a I. Archipovovä. Dňa ll. XI. popo
ludňajší ope<rný koncert venujeme mla
dým sovietskym autorom B. čajkovské
mu a N. Žiganovi. V rámci abonentné
ho cyklu koncertov SF odznie priam ym 
p_renosom. z koncertnej si-ene SF 12. XI. 
koncert SOČR v Bratislave, s kt orým 
budú spoluúčinkovať sovietsk i umelci -
klavir ista Rudolf Kerer· a ,dirigent Tagi 
Zade Nljazi. Na 16. XI. prip r·avili sme 
hudobno- slovnú re láciu Večer pri hudbe 
starých majstrov so sovietskymi inter
pretmi a 17. XI. v cyk le Pre priatefov 
opery uved.ieme profil sovietskeho spe
váka Jurij a Mazruroka. 

Na III. bratislavskom programe~odznie 
Malý zborový koncert z tvorby soviet
skych skladateľov v podaní sovietskych 
umeiC?V (7. XI. ). V ten istý deň večer 
o 23,15 Nočný koncert zo sovietskej 
symfonickej tvorby s d ielami S. Proko
f ieva a G. Sviridova. Dňa 8. XI. v relácii 
Zo zahraničných -koncertných pódií m ô
žete si vypočuť Symfon ický orchester 
ZSSR, violončelistu Daniela šafrana a 
Davida Oistracha ako dirigenta. 9. XI. 

v cykle Ako žili a tvorili uvedieme pro
fil M. I. Glinku. Sovietskemu violonče 
listovi Mst!s lavovi Rostropovičovi je ve 
novaný profilový recitäl 13. XI. 

Z ostatných programov národného 
okruhu upozorňujeme na niekoľko titu
lov: budú to predovšetkým relácie ve 
nované výročiam. Dňa 10. XI. v popo
ludllajšom koncerte odznejú skladby 
J. A. Bendu (pri priležitostí 117. výročia 
smrti), 13. XI. C. Fr ancka (pri príleži
tosti 80. výročia smrti), 12. XI. koncert 
z vo!<á lnej tvorby Ondreja Francis ciho 
(pri p r iležitostí 55. n~rodenia) a 17. XI. 
hudobno- slovná re lácia o P aulovi Hin
d~tnithovi a .ie ho ·Harmónii sveta (pri 
pr íležitosti nedožit ých 75. narodenín 
skladateľa ). • 

Diela slovens\<ých a českých skladat e
ľov a interpretačné umenie našich umel 
cov: 9. XI. Koncert s lovenske j zborovej 
tvorby, ll. XI. Koncert s lovenske j a 
českej komornej hudby, 16. XI. Symfo-

. nický koncert z diel slovenských skla
daterov, 18. XI. Nočný koncert sloven
skej a českej komor nej hudby. Sloven
skí operní sólis ti SND dr. J. Blaho, 
M. česányiová a . Franjo Hvastija sa 
predstavia 19. XI. Dňa l l. XI. Sloven
ský komorný or chester pod vedením 
Bohdana Warchala hrá skladby starých 
českých majstrov a 17. XI. SOČR v Bra
tislave uvedie koncert Z odkazu l<lasi
koy. 

Z programov, ve novaných dielam sta
rých majstrov : 11. Xl. bude to Organový 
koncert, 14. Xl. Z komornej tvorby s ta
rých majstrov, 15. XI. Koncert zo sta
rej hudby v podan! dobových nástroj ov, 
16. XI. zaznie slovenská hudba minulých 
storočí, 17. Xl. Komorná hudba starých 
majstrov v interpretácii domácich umel
cov. Z hudobno-:;lovných relácií - 13. 
XI. v ďalšej časti cykl u Hudobná his tó
ria živá uvedieme reláciu s názvom 

' Skvos ty renesančnej hudby a v nede ľu 
15. XL vám predSlavíme univ. prof. dr. 
Jozefa Kresánka, DrSc. ako skladateľa, 
muzikológa a pedagóga. Pri príležitosti 
belgického štátneho sviatku 15. XI. od 
vysielame Koncer t z tvorby belgických 
skladateľov. Hrať bude Belgický štátny 
orchestet• pod taktovkou Leonce Gra
sa. č. 

Prehliadk.a slovenskei tvorby . 
Zväz slovenských skladateľov usporiada v Trnave a v Žiline prehliadku sloven

skej t vorby. V Trnave bude v dňoch 30. XL- 3. XII., v Žiline v dňoch :>. XII.-
6. XII. 1970. 

Prehliadku otvori ld avír ny koncert (30. Xl. ) s d ie lami D. Martinčeka -
I n v o kácia a fú g a, J. Zimmera- III. sonáta pre klav í r, J. ' Grešá
ka - S o n á t a p r e k l a v í r a E. Suchoňa - V ý b e r z c y k l u K a l e i d o-
s k o p. V utorok - l. XII. bude v Zrkadlovej sieni trnavského divadla koncert 
elektronick€j hudby s dielami I. Paríka - Ho mag e to W. Cr of t, J. Pospí- 
šila- Mé d it a ti o n électrod'li q ue, M. Bázlika- Adieu - Meta
m o~rf6zy fú g y J . S. Ba cha, J. Malovca- Tabu, P. Kolmana- Omag
g i o a G ·e s u a l do. V stredu 2. XII. bude komorný koncert. Na progra me je 
S o n á ta pre hu s le' s 61 o od l. Hrušovského, V i ll on o v s k á ba l ad a pre 
k 1 a r i n e t ·a k l a v r r od J. Pospišila, S o n á t a p r e k l a v r r I. Paríka, 
K o n 'v e r g e n cie p re v i o l u s ó 1 o od R. Bergera, I n tr o s p e k c i a p re 
s op rá n a k om orn ý s ú bo r J. Hatríka, V a r i á c i e p r e 13 n á s t r o-
j o v J . Sixtu a K o n c e rt p re v i o l o n č e l o a k o m o r n ý o rc h e s t e l' 
od T. Salvu. 

Trnav,skú časť prehliadky zakľúči komorný koncert s dielami J. Kowalského
Ma l á ran tá z i a p r e fla utu a k l a vír, M. Vileca - Di ver t i me n
t o pr e 4 fla u ty, A. Moyzesa - Ma l á s on á ta p re h u s le a k l a v i r, 
O. Ferenczyho - 4 s o n et y z o S h a k e s p e a r a, L. Burlasa - H u d b a 
p r e s l á č i k o v é k v a rt e to a A. Moyzesa - Il. s l ä č l k o vé k v a r t P

t o. 
*** 

v ten istý deň - 3. XII. t . r. s a začne v žilinskom Dome odborov It. časť 
prehliadky slovenskej tvorby. Na koncerte vystúpi Orchester mesta Žiliny pod 
taktovkou profesora žili ns kého konzervatória B. Urbana. Odznejú tu d iela 
A. Moyzesa - R o m a n c a z o s u i ty D o l u V á h o m, J. Grešáka - Pa s
t o r a l e p r e h o b o j , a n g l i c k ý r o h, s l á č i k o v ý o r c h e s t e r a 
bicie, J. Hatríka - Concert o gr o s s o f a ci l e pre hu s le, v i o l on
č el o, k l a v l r a s l á č i k o v ý orchester. B. Urbanca - Concert in o 
pre . h u s l e a o r ch e ster, D. Martinček a - R a p s 6 d i a p re k l a ví r 
a o rch e ster a O. Ferenczyho - H u r b an o v s k á. 

Zborový a madrigalový koncert bude v piatok 4. XII. t. r. s dielami A. Ze 
manovského - V tú n o c, J. Hatríka - A n n a b e l l Le e, L Burlasa -
Zvony (výber), I. Hr ušovského- Čakanie, .Jar, z. 'Mikulu -' Vfb'y 
na V áh u (diela uvedie Miešaný zbor m. Ziliny) . V druhe,; polovici koncertu 

· predved ú Slovenskí madrigalisti · 4 mo te tá J. Zimmera, 3 mad ri g a l o vé 
i mp ŕ es i e I. Hr uš ovského, L i t ä ni e L a u r e tana e od T. Salvu a HrY. 
t. Zeijenku. V rámci prehliadky búde 5. XII. aj koncert pop- music, ,na ktorom 
bude účinkovať TOČR z Bratislavy so só li st ami, 
Závereči1ým podujatím prehl iadky bude matiné tvorby pre deti a mládež dň a 

6. XII. s die lami .J. Kowalského, J. Letií.ana, J. Stračinu, M. Kofínl<a, L. Burlasa, 
M. Vileca, O. · Ferenczyho, O. Francisciho, A. Očenáša, ľ. Andrašovana a E. Su
chOI'ía. Okrem sólistov bude opäť účinkovať Orchester mesta . Žiliny. 

Prehli-adka slovenskej tvorby je súčasne veľkou príležitosťou aj pre repre 
zr.n tovanie l)a celého radu slovenských súborov a sólistov. (A. Catt arino, J. Zim
mer K. Havlíková, T. Fraňová, K. Petróczy, J. Kýška, J. F azekaš, M. Hajóssyová, 
J. Mar tvot'í, E. Fischerová, Vl. Brunne'r ml. - s t ., Slovenské kvarteto, Slovenskí 
madrigalisti a Orchester mesta Žiliny.) -uy-

Františel< Babušek 
(K nedožitým 
65. narodeninám) 

Dirigent a hudobný skladateľ Franti
š ek Babušek predstavuje výr-az·ný zjav 
slovenske j hudobnej kultúry š tyridsia
tych a začiatku päťdesiatych rokov. Re 
prezentu je typ komponistu, ktorý sice 
svojim vývojom nedospel k vytvoreniu 
osobitého hudobného jazy.ka a pohybova l 
sa skôr v rovine preverených hodnôt, 
no ktorého individuálnosť pramenila 
práve v osobitom t raktovan! nálad, vo 
vnútornom pulze a nästojčivosti jeho 
hudobnej reči, v ušľachtilej, prístupnej 
melodike a v účinnom protipostavení 
dynamických a stavebných kontrastov. 

Ak sa pozeráme na Babuškovu skla 
dateľskú činnosť, nemôžeme nezbadať, 
že jej charakter určovala na jednej stra
ne jeho činnosť dirigentská, na druhej 
strane zas úzka spätosť cele j jeho ume
leckej dráhy s prácou v rozhlase. Sú
časne 1iá m to pomôže i pri vysvetleni 
hierarchie žänrovej mnohovrstevnatost i 
jeho tvor by s prevahou malých foriem, 
populárnych die l, a to najmä v počiat
koch jeho kompozične j čin.no!iti. 

Babušek predstavoval typ skôr impul
zívneho, ako rozvážneho dit•igenta. kto
rý s obľubou staval hudobné dielo z 
kvádrov dynami cky prlkro kontrastných. 
Tie to črty · v plnej miere nachádzame i 
v Babuškovej hudobnej tvorbe, ktorá 
po štýlovej st ránke vychádzala z vý 
dobytkov neskorého romantizmu. Z tej
to epochy preberal tento sk lai:latef všet 
ky k ladné, ale l zápomé stránky: pies
ňovitú melodiku, hypertrofiu rozbujne
lej ha1·mónie i lnštt·umentačné výboje. 
Inštrumentačné majstr ovstvo ta k pt·í
značné pťe Babuška v jeho skladbách 
neraz dokäzalo zaokryť i invenčne ne
rovnakú kvalitu hudobných tém. 

Narodil sa 5. novembra 1905 v Bra
tisla;·e. čoskoro prejavi l hudobné naďa 
nie, ktoré sa rozvi nulo štúdiom na Hu
dobne.i a dramatlc,ke.i akadémii v Bra
tis l ~vl:' (11.124-30) , kde z!ska l ako prvý 
s lovenský virtuóz na kontrabas diplom. 
Už od t•oku 1929 môžeme s ledovať ako 
červenú n iť Babuškovým životom za 
mestnanie v službách rozhlasu. Pôsobí 
tu najprv ako hráč novozaloženého roz
hlasového orchestra, neskôr zas v praž
skom ako tubista a kontrabasista. Sú
časne v roku 1934-38 sa· Babušek v Pra
he zdokonaľoval v skladbe na majstrov-

ske j i kole v triede prof. J()Sef·a Suka, 
Vitezslava Novák a a J aroslava Ki' ičku. 
Navštevoval a j dirigentský odbor u prof. 
Dedečka, ktorý absolvoval r . 1939. 

Babuškove skladateľské .prvotiny spa• 
da j ú ,ešte ,do čias jeho bratislavských 
štúdií. Začal študovať kompozičný od
bor aj na bratislavskej akadémii, nG 
pre nedostatok času a financií nemohol 
navštevovať prednášky. Významnejším 
dielom z tohto obdobia je Omša D dur 
pre miešaný zbor, organ a verký or· 
chester, k torá mala premiéru na Veľkú 
noc 1928. Má už chara•kte ristické črty 
Babuškovho n at unlu - sklon a záľubu 
v dramatičnosti, erupt1vnu s!lu invencie 
a m imoriadny' inštrumentačný vkus. Pre 
pot r eby r ozhlasového vysi-elania v tých· 
to rokoch skompo·noval: Serenádu, Sva• 
dobnú polonézu, Radostnú náladu 
Scherzo, Malú predohru a najmä Slo• 
venský tanec (odzemok ). Z rokov praž
s kých št údiÍ je najvýznan:Jtlejšia Ba
buškova absolvent ská práca l'assacaglia 
- Fantizia pre organ a orchester op. 12 
so záuj!mavou snahou spojiť' formu pas
sacaglle s rondovou fQrmou. V · súťaži 
Um eleckej ~ besedy zisk-alo toto· dielo 
2: cenu. . 

Po odtrhnutí Čiech od Slovenska vr a
cia &a Babušek späť do bratislavského 
rozhla~ového or chestra, •V s polupráci s 
ktorým zotrval vo funkcii d irigenta (v' 
rokoch 1924-1952 a-ko umele cký; ~éf) až 
do konca života. · · ' · 

Ba-bušk<iva umelecká činnosť. v Bra·ti· 
sla ve preds~vuje jednu ce hí .epochu hu .. 
dobného života :toht o mesta. V spolu· 
prá ci s v.ted·ajš im vedúcim hudobnéhó 
vysielania Alexandrom Moyzesom vytvo
ril tradiciu pravidelných symfonických 
abonentných koncertov, na k torých sa 
uvádza li početné premiéry nových s lo
venských diel, založil Bratislavský ko"" 
morný orchester (pôsobil začiatkom šty
ridsiatych rokov) a aj po vytvor ení or
chestra Slovenskej filharmónie r. 1949, 
pokiaľ mu to Jen čoraz sa zhoršu j_?ci 
zdravotný stav dovoľoval, bol Babusek 
častým hosťom tohto telesa. . 

Po návrate do Bratislavy dokončil Ba
bušek Prelúdium pre sláčikový orches · 
ter D dur op. 15, ktoré začal kompono· . 
vať ešte v Novákovej triede. Skladba 
nie je prosté Sukových vlivov, no záslu 
hou svo jej sviežej .invencie, účinnej vý--_ 
s t avby kontrastov, vrúcnej melo.diky a 
najmä jedínečného vyu?.itia zvukových a 
farebných možnosti sláčik9v patrí do
dnes k najúspešnejším a najh r ávanej
š im skladateľovým dieJ,am. Nonet (sym
fonic l\á časť pre 9 nástrojov) op. 14 je 
ďa lšou skladbou, ktorej počiatky sia
hajú do pražského obdobia, no dokon
čil ju až po návrate do Br atislavy. No
net je pozoruhodný vynaliezavými kom
bináciami jednotlivých nástrojov. 

Koncom štyridsiatych rokov Babuška· 
ve ambfcie obraca jú sa k veľkým syf)'lfo
nic.k~m formám. V t e1to sú-vislosti mu
síme na prvom mieste vyzdvihnúť Kla
vírny koncert d mol op. 25, kde sa 
skladateľ prejavil už ako vyhranená 
umelecká osobnosť. Vyjadrenie subjek
tívnych pocitov (zhoršujúca sa choro• 
ba) . vzletne t raktova ný sólový klavírny 
part. sympatlckä odvaha r iešiť nároč
né tvorivé problémy patria k tomu naj 
lepšiemu, čo vyšlo z Babuškove.i skla
dateľskej vyhne. Plánqvaná Symfónia 
g mol zostala iba v n.iekoľkých skicách. 

Babušek v záverečnej fáze svoJeJ 
umeleckej púte dospel k vydarenému 
r iešeniu problematiky , rozsiahlejších 
symfonických žánrov, no sotva Klavír
nym koncertom dosiahol zenit svojich 
možnost!, zákernä a neúprosná smrť 
zmarila všetky umelcove tvorivé plány. 

Frant išek Babušek zomrel v Bratisla
vf! 13. októbra 1954. 

Vladimír Čížik 

Skladateľská súťaž na zborové skladby 
Osvetový ústav v Bratislave vypisuje k 50. výročiu Komun!stlck~j strpny česko-

ISI'ovenska skladateľskú súťaž na · · · ·. 

sk~adby pre amatérske spevácke zbory ženské (dievčenské ) a miešan~. 
'l 

V kompozfcii treba brať ·ohľad na interpretačné schopn'>stl a·~'Hi térskych ·;.borov. 
Od porúčajú sa malé formy a výhradne na slovenský text. 

Ceny : l. Kčs 3000,-, 2. Kčs 2000,- 3 Kčs 1000,-. 
Vypisovatel' súťaže menuj e poro tu, ktorá má právo ceny spoji ť, rozdeliť, prípadne 

neu.deliť . 

Súťaž je anonymnä a rukopisy treba s heslom na obälke a adresou sk ladateľa 
a textára v zalepenej obálke poslať do 15. januára 1971 na Osvetový ústav, Brat i
slava, Námestie SNP 11. Najlepšie skladby odznejú premiérove na Celoslovenskom 
festivale zborového spevu v máji 1971 v Žiline. Autorské práva nstávajú nepo
rušené. Vypisovater sl vyhradzuje právo skladby vydať. 

Košická filharmónia pred no'vým obdobím e S Ujom 
Zeljenkom o Hrách a inom e Prix Brati$Iava '70 e 
O večnom probléme beethovenologov e Džezový fes-

KONKURZ 
Konkurz sa koná dňa 9. XII. o 9,00 hod. 

v skúšobni orchest ra na Gorkého ul. č. 4. 

Podmienkou prijatia je absolutórium VŠMU, 
AMU, JAMU, š t . konzer vatór ia. 

tival Praha 
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.--------------------------------------------------

Riaditeľstvo Slovenského národného divadla 
vypisuje konkurz oa obsadenie voľných mi <>~t 
v orchestri: 

- zástupcu kotle. majstra 
- tutti hráčov clo skupiny l. huslí 
- tut~i hráčov do skupiny II. huslí 

vedúceho skupiny a tuttl hráčov do ~"'' . 
piny viol 
vedúceho skupiny a tutti hráčov do sku
piny violončel 
vedúceho skupiny a t utt i hráčov do sku
piny kontrabasov 
hráča na miesto l. klarinetu 

- hráča na miesto l. fagot u 
hráča do skupiny corien 

- hráča na harfu 

Písomné prihlášky tr eba podať najneskôr 
do 5. XII. 1970 na Vedenie opery Slovenského 
národného divadla, Bratis lava. Gorkého 4. 

KONKURZ .-
Ľudová škola umenia v Trnave prijme okam

žite uči te fa . baletu a pohybovej výchovy na 

plný úväzok, ktorému vyučovanie bude hlav

ným zames tnaním. Informácie podá riaditel· 

atvo školy • 



Slávriostné i každodenné dni 
l • 

vých sonát , vystúpil na otváracom koB• 
cer t e . slávnosti , (dirigent Henryk Czyz a 
Paul Dessau), pod Sanderlingovým ve

. de ním predviedol Beet hovenove rom·an• 
ce .a TrojkoncerF ( Serzalovovová ,- Cjto• 
mitzer). Bulhaťi '- det ský zbor Bodra 
Smjana - .prezentovali svetovú i bl..\1-
harskú tvorbu, štátny akademický zbor 
Svešnikova zostavil svoj repert<Jár z 
t•uskej · klasickej i ·l'!účasnej sovietskej 
kompozičnej zásobnice. 

K o st it eľ. Ťažko si predstaviť po
:zome3š.ie.ho a dôkladnejšieho, než bol v 
Nemeckej demokratickej republike. Pri
pravf .program obsažný, bohatý, niekeqy 
až príliš kompaktný, dôs ledne ho dodr
žiava: jeho ::>lovníku je termín "nemo~
no" bytostne cudzí. Prídete na XIV. Ber
línske slávnostné dni divadla a hudby 
(27. 9. - ll. 10. 1970) a okrem promp
tne zabezpečeného lí·stkového zásobníka 
na zvolené predstavenia, koncerty, . po
núkne exkurzy navyše - pohľad na kul
túrne pozoruhodinosti Berlína i NDR~ 
FiLmové ateliéry v 1;3abelsbergu, filmový 

, archfv (najväčší v Európe), z;J,vedie do 
her.eckej školy s prebohatou tradíciou, 
na počiatku ktorej sa skvie meno Ma
xa Reinhardta. Predstaví javiskové diel
ne berlínskej Štátnej opery, sprostred
kuje poučné a príjemné stretnutie so 
štábom výrobne gramafónových platní v 
blízkosti Po.Ílsdamu, ktotrá lisuje pre 
množstvo nemeckých f.iriem, kde ponúk
nu reprezentatívny, vyčerpávajúci kata-
19g kOmpletných nahrávok Beet hoveno
vých diel z príležitosti významného ju
bilea. Slovom, hostiteľovi mimoriadne zá
leží na čo 'najkomp1etnejšej inf.ormo
va.no·sti hosťa .. . 

A ké dn i? Azda sa hostitelia ne
nahnevajú - pripravov.ali slávnosť, ale 
Berlínu vďaika v prvom ira\ie za drni kaž
dode'llné. Festiv·aly čoraz viac zaplavujú 
okolitý svet - kh vý·znam, váha i prí
ť!!žliv·osť je ·veľmi rôznorodá. ,.Veľký" 
festiv.al potrebuje v·el'ké premiéry, uda
losti; s lávne osobnosti - aspoň tak je 
to·· vo veľkej knihe napísané. . . Berlin 
i-ch v podstate nemal. ·Bolo zopár pre
miér, niekoľk·o koncertov šitých na sláv
nostnú m ieru, zjavili sa a' vystúpili i 
promilnentní umeici. P:red•sa však prvo-

Režisér -
autorita -
tradícia 

( D0končenie z l. str.) 

A už je z)e - spievajú intonačue ne
isto, bez dychu, frázovanie prehráva sú
boj a prehra l ho a;j V·erdi. Kto zvíťazil? 
Al-ebo: IV. obraz. Hoci Luna práve do
končil svoju veľkú áriu a mníšky s Leo
nórou ešte nevidno, Lu.novi vojaci sa 
plížia, lepia .na múry, priskokmi sa há
džu . doľava potom doprava, vyvolávajúc 
nevd>ojak komické efekty; Pobavený d•i
vák sa ešte chvíľu pozerá na udýoha
ných, snaživých chlapc-ov v prilbách na 
môstiku nad. orchesrtt·om - a hľa, Leo
nóra je už dávno tu, ba aj spieva ... 

Ťažko robiť z. jedného predstavenia 
uzávery (ani ·neslobodno), ale zdá sa, 
že ani Štátna opera nehýri "talianskymi'' 
h lasmi. Aspoň na predstavení Bohémy 
o.krem sympa tiekej a vkusnej i hlaso
ve kvalitnej Joly Kozielovej (Mimi) ne 
bolo · hlasove nadpriemeru. Vedi-a o tom 
i- ·V Štátne j opere, lebo Rudolfa spieval 
(tprirodzene po nemecky) Talian !-,.Rug-, 
giero Crofti.no. Priebojný, sviežo ·i:nejúci 
tenor, vhodný · typ, s lušný ' herec, a le 
spevák nie najmuzikál.nejš í. Inscenácia 
nie zlá, mnoho dobrých detailov, ale ani 
ničím nadpriemerná, ale·bo pozoruhod
ná. 

Cel:kom pochopiteľne si pozval rež.i 
&ér Komickej opery do svojej inscenácie 
Gershwinovej opery, Porgy a Bess dvoch 
hlavných černošských predstavite ľov. 
Carolyn Smith-Meyeróvá (Bess) a Cullen 
Maiden (Porgy) p1iniesli na scénu žia
dúci, prirodzený živel ,.domorodcov" hla
sové i pohybové rytmické cítenie, pros
tý, ale presvedČ·Í'VÝ herecký prejav. Hla
sove však obaja ostali za veľkými vzor
mi svójich kr.ajanov, ako ich poznáme z 
platní, hosťovania atď. Inscenačne sa 
mi predsta~enie páčilo neporov-nateľne 
viac ak o Trubadúr, r.ežlsér sl s viditeľ
nou dôkladnosťou dal Žáležať na scénach 
búrky a atmosféry pr.ostredia (trochu 
násilne podčiarkol rasový motív - ,.bie
li" poHcajti - biele masky na tvári!). 
Pred'St•avenie má v Berlíne obrov·ský 
úspech, čo s radosťou konštatujem, ale 
nemôžem nevidieť, že bmenská insce
nácia by vyšla z porovnávania veľmi 
čestne a že mnohí berlínski predst avi 
telia ()Stali htasove dosť dlžn í autorovi. 
Spomedzi :márnych mien - Jarmila , ~ší
rová (Mária), V. Bauer (Crown) L osta't- · 
ných, nadpriemer vynikol i nám zn?my 
činoherný a filmový herec Manfred Krug 
(Sporting Li.fe) - spievajúci ,.činoher 
ne" (t. · j. ,.bez hlasu" ), ale s presved
čujúc·im · výrazom, pohybom, proste -
umelecká osobnosť. 

A te1:az konečne k tomu najlepšiemu. 
X iMcerléeiám Walter-a Felsensteina. 

radým zážitko·lh a zdá sa, aj hlavnou 
devízou slávnostných dní bola možnosť 
spoznávať - náhľad do berlínskeho kul 
túrneho života, ochutnávanie kultú rnej 
potravy občana NDR. Každý pod ľa vlast
ného výberu, záujmovej sféry. Neraz šlo 
o reprízy s impozantným vekom, ktorému 
však vzhľadom na svi ežosť a precíznosť 
inscenácii bolo ťažko uveriť. ak by to 
neboli oznamovali ku každému predsta
v.eniu vždy nanovo vydávan~ programy. 

H u d o b n é č i d i v a cl e l n é? I ked' 
program slávností avizoval a aj sa rea 
lizovalo asi štrnásť koncertných pro
dukcií s Igorom Oistrachom, Natáliou 
Serzalovovou, s dirigentmi Czyzom, Ko
chom, Suitnerom (dirigoval slávnostný 
jubilejný koncert 400-ročného Berlín
skeho Státneho orchestra ), Sand.erlin
gom, Herbigom, Katlewiczom, Dessauom, 

' s A . . Svešnikovom .a jeho zborom, s hos
ťovanim bulharského detského zboru 
Bodra Smjana - s repertoárom prevaž
n e beethovenovsky orientovaným, pred
sa len záujem hostí sa výrazne priklá 
ňal ku Tálii. Zdá s a, že v oblasti ber
línskeho k·oncerrtného života sa sily a 
hlavné tromfy sústreďujú na finále -
na záver Beet hovenovho roku, kde uspo
riadatelia predkladajú kvantitou, .no naj
mä kvalitou pr iam nabitý program. 

Návštevníci berlínskych qní sa gru
povali predovšetkým z divadelníkov -

. činohe'rných, no bohato tu bola zast ú
pená aj opera a balet (v úzkej blízkos
ti tejto akcie usporiadal Berlín Týždeň 
baletu - 18. až 24. 10. - kde sa na pô
de Berlínske j Štátnej opery predstavili 
zahraničné i domáce špičky baletného 
umenia). Najčastejšie prezeraným a ex
ploatovaným - i p.re nedi.vadelnika -
s tal sa teda plán berlínskych operných 
a činohe\·ných s cén. 

č o bo l o s l á vn o st n é~ Udalosťou 
či sl o j edna v oblasti . opernej mala sa 
stať svetová premiéra opery Ang lič ana 
Alana Busha Joe Hill, podľa hry Joe 
Hill - Muž, 'ktorý nikdy n'ezomre l, ame
rického dramat ika Barrie Stavisa, ktorý 
je aj au to rom libreta . Die lo o legen
dárne j postave , bardovi robotníckeho 
hnutia Ameriky, autorovi ,množstva po
dnes živých piesní. Veľké, na účin sta
vané plochy, úsi lie o maximálnu pôsobl
vosť, solídna kompozičná pr áca, v yuží
véfjuca mnoho z prvkov amerického fol
klóru i cit ujúca a spracúvajúca Hil.love 
materi ály, vklad ce lého teamu .štátnej 
opery, k torý do inscenácie invest oval 
všetky svoje spevácke. herecké ' i .te ch-' 
nické si ly. A predsa bez väčšieho r izika 
možno predpovedať, že vklad sa .asi ne 
veľmi zúročí. ú silné glorifikovanie hr
dinu ! myšlienky, burcovanie, stúpaniP. 
do svedomia, viac povrchová než úprim
ná angažovanosť v momente pozo~ova 
nia, vn ímania ohúri s ilou, postupne pre
chádza do · rozpakov , a rozplýva 'sa v 
chlade. Undina Hansa Wernera Henzeho 
bola premiér ou ba letného ensemblu Ko
mickej opery - výborné predsta'veni~. 
vychádzajúc zo skúsenost! domácich, pre 
nás nezvykla zodpovedné, precízne. tlmo
čenie Henzeho náročnej partit\ky, in
venčná, možnosti tanečného umenia ad 
maximum využívajúca pr áca z~ámelio 
choreografa Toma Schillinga a ideáJna . 
pred s.taviteľka titu lne j úlohy - ·fyzický
mi dispozíciami, no·najmä veľk;osťou ta~ 
lentu oslňujúca Hanne lore Bleyová. 
Zahranič i e v B er ll·ne .. . Najza• 

mest návanejším hosťom koncertného pó
dia bo l sovie tsky hus lista Igor ' Oištrach 
- so svojou manželkou, výlio'rnoú spre
vádzačkou Natáliou Serzalovovou pred- 
viedol -komplet Beethovenových· hu$ľo-

š tokholmský súbor Ballet Birgit Cull
berg nspokojil ~titeľ<Jv hľadačov nových 
ciest vo sfére ba letného umenia, klasik 
pantomímy nášho storočia Marcel Mar
ceau, v Berlíne nie neznámy. bol jed
ným z najsilnejších magnetov. ( i a tri 
dni absolvoval pä ť! predstavení ). Ná
rodné divadlo z Budapešti uviedlo Ma
dáohovu Tragédiu človeka - v najnov• 
šej a ·zdá sa; v ďoterajšej sérii . inter• 
pretačných pokusov te jt o hry najčistej .. 
šej .podobe. " · 

D n l k a ž d o d e nn é. Tu bol výber 
najväčší a zážitok najbohaťší. V· Štátnej 
opere pozoruhodné, s využitím do· dna 
kúziel javiskovej . techniky inscenov·aný 
Dessauov ·L;mcelot ( podľa Svarcovho 
Draka), Klausa Ka~Ja pôvabné, svieže 
.,oprášenie" Lortzingovho Cára a tesára 
(s . vynika júcim Relnerom S ii s som ako 
van Bettom), Bessonova vzácne čistá in-

. terpretáci.a Moliérovho Tartuffa, \'el'k:f 
Wolfgang Heinz ·v t itulnej p<Jstave Les
siúgovho . Nathan a . . . A ·samozrejme, 
návštevy u Felsensteina v s lávnej Ko
mic~ej opere (o tý·chto dávame slove 
divade lnikovi). 

Náhľad do ber l!nskeho všedné'h<J kul .. 
t úrnel'lo dňa · j e však okrem diváckeho 

· zážitku v .mnohom poučný. A ak sa k u 
tejto každodennosti hodláme ešte vrátiť,. 

m:ožno • si v čomsi pozdvi>hn"eme sebave
ďomie, no · zdá sa, že . ·1 podnetov, inšpi 
.rácie bude nemál•o. Z. MARCZELLOVA 

Láska ku trom pomarančom v inscenácii Waltera Fel·
sen,steina. 

· ' ' ; Emy ·;Schl~mmová a EianvNoclťer v Rytierovi Modrofú~ 
ZO·VÍ, . 

Najskôr 128. ·repriza O.ffenbachovho Ry
tiera Modrofúza. Jedno z najlepších 
predstavení, čo som dosiaľ vo svet e 
operety moho l . vidieť. Tu, pravda, úpra
vou, štý·lom diela i inscenácie viac Opéra 
bouffe ! Presne určená a . dodržiavaná po
loha sebaironizujúceho veselého divad
la, . profesionálna vybrúsenosť, zápal a 
r.adosť z hry a hudby, vynikajúée výko
ny W. Ende·rsa ( kráľ Bobeš), R. Asmu
sa (Popolani) , H. Nockera (Modrofúz) 
i temper~mentný prejav <Jbľúbenej An
ny Schlemmovej (Boulotte ), do ope·re t 
nej buffy štylizovaný pohybový prejav 
zboru. Ak už profesionál chtiac, ne
chtiac, vidí aj veci menej pekné a do
konalé, potom viac, ako občas distonu
júci H. Nocker Ť,ll vadí absolútny ne
d·ostatok (prosím - z nášho pohľadu ' 
a vkusu!) pekných a šarmantných žien, 
čo by iste chýbalo aj autorovi a potom 
kostýmová i maskérska štylizácia zbo
ru, ktorá m á bližšie k nemeckej expre 
sionistickej groteske ako k francúzsko
lahodným melód.iám a t•ytmom Offen
bacha a jeho espritu! 

Slová o vybrúsenej polohe, profesio
nalite, tvorivom zanietení od protago
nistov až po štafážne postavy - to 
všetko platí ešte viac pr e dnes už le 
g€ndárne predst avenie Offenbachovej 
opery Hoffmanove poviedky, ktorých 
170. reprlzu som videl. (Premiéra bola 
25. I. 1958!!! ) . Ani niektorí sólisti, účin
kujúci v predstavení od premiéry (Noc
k-er, Muszely, As mus atď.) odvtedy ne
omladli . .. A predsa: obdivuhodná a za
ujímavá Felsensteinova úprava, jeho 
precízna a dôsled ne , uplatňovaná logika 
(napr. zomiera aj GiuJ.ietta - nepriamou 
vinou Hoffmanna, tak ako Olympia i An
tónia) , ale aj evidentná láska k tomu
t<> (prekvapujúce, ale naozaj) druhu ro
.mantického d ivadla, ktorá sa prejavuje 

· , aj ' vo vejári scénických premien prostre -
. dia, vo vkusnom, ale romantj zmu slú

žiacom výtvarnom videni. Cítite, že re
žisér a všetci tvorcovia ľúbia toto -
pre mnohých už zastaralé a naiv né di
vadlo, že ho úprimnosťou umeleckej lás 
ky ús~e š ne oživili - a ľudi a LIŽ 12 ro 
kov chodia a kupujú nie lacné lístky na 

"starú, romantick:d, pass-é·•; ~peru! .To 
pokladám za víťazstvo. Neh,ľadám t,ento~ 
raz chyby krásy.· Existujú,~ a •hudobníci, . 
ľudia s absolútnym (ale hemu~i byť ·: ao~·. 
solút ny!) s luchom by mali..; d9vody 'ne
byť so vše ličím nadšení ... 'Ostatne, tbt o 
predstavenie je ozaj zná mé; mnohí naši . 
div.ade ln!ci ho videli á tak nechc~m· pi
sať o tom. že oqdivuhoclný· Nocker ' má 
aj tu· problémy s intonáciou, naj mä pri 
nasadzovaní frázy, ale že Pieseň o .ma
lom Jacquesovi hrá a spieva vynikajúco, 
že ·všetci vytvorili zaujímavé a výborné 
typy, že Asmus je stále veľký ·atď., atď. ' 
Chcel som. len napísať, že Felsensteino
ve Hoffmannove poviedky stá!.e ži jú! 

Zatia l' poslednou režisérskou prácou 
prof. Felsensteina bola inscenácia Ero
kofievovej opery Láska ku trom · poma
rančom. Už dramat urgický v!{ber p~:á
ve tohoto t it ulu čosi signalizoval. Pro~ 
kofievova rozprávkovo·- gro teskná · buffa , 
námet pod ľa C. Goz:ciho, . svet blizky ' 

.commédii dell'arte - a štýl Komickej 
opery ako sme ho za tiaľ poznali ? Dôj
de tu k premene "Felsensteinovsl<ého" 
štýlu k syntéze (akej?), či vari k zná
silneniu die la zákonmi a názormi tvorcu 
hudobného divadla? S najväčšou .zveda
vosťou i nedočkavosťou zašiel som do ' 
Komickej opery, aby som sa vrátil nad
šený znovu nielen Prokofievom, ale a j 
·veľkým ·Umením W. Felsensteina . a Jeho 
spolupr acovnílmv. Neviem, 'či sa dá po
v.edať, žeby Felsenstein poprel seba a 
sv.oj štýl. Veď aj prakt icky aj t eoretic
ky vždy hlásal, že zákonom mu Je parti- · 
túra - a len s názor mi a kritériami na 
niektorých autorov sme nemuseli vždy 
súhlasiť. Aj tu sú všetci spievajúci her
ci presne vyhranené typy, znovu každé 
s lovo, tón, frázu, pohyb, mimiku dávajú 
do služby zmyslu s cény a javiskove j 
pravde. Ale pojem "javisková pravda" 
tu má, zatiaľ v Komickej opere vari 
na jviac uplatnený dar fantázie, divade l
nej poézie, metafory - divadelnosti v 
najkra jšom slova zmysle. K tejto Insce
nácii s i režisér prizval dvoch výborných 
<; polupra covníkov (okrem .,svojho" mla
dého d ir igenta G. Bahne ra) : s cé nografa 
Valeri Lewentala a výtvarníčku kostý-

:.mov,-Máriu Sokolovú, a už' výtv·arná ·po
.doba i inscenácie je prekvapujúca . :.... a 

: výhorná! z :·nemec;kých scén ·.sme zväčša 
' ,zvyklnúti na · ľrrr zodpovedajúcu stróhosť 

tvaru a predovšetkým farby. Tu vidíme 
·. qpak, D ivadlo na divadle, . lóže Komi~!
, ·kej ·opery, · akoby predlžené · na· javisko, 

v nich Zbor-obecenstvo v kost ýmoch vaw 
ri z Proko.ťievovej mladosti a v s trede 
vyvýšená konštrukcia javiska. Na nej, 
~a ňou i okolo ohňostroj inscenačných 
nápadov. Herci v strihom i fa rbou ná
paditých .kostýmoch, štylizovaných adek
vátne k d ielu. Na ja visku kovové i fa
rebné znaky prostredia a pot rebné rek
vizit y. Speváci zase hrajú s na jvyšším 

· pr ofesionálnym zaujatím. spievajú, ská
ču, čarujú, vynárajú sa a miznú v ·pr·e
padli:sku obklopení "čarodejným" dy
mom, vznášajú sa fla lankách až do 
povr aziska . .. S -radosťou sa oddávajú 
hre na divadlo, ktorá ' ich tak zaujaia; 
Pot ešenie z toho, že operné d ivad lo je 
pr edsa len nádherná .vec s úspechom 
prenášajú na diváka a poslucháča . Ani 

·, ~topy po akomko l'vek náznaku · natu
ralizmu, či podriadení , ktorejkoľvek 

· zložky operného diela. Zato veľké ume
nie inscenátorov, kt orí s viditeľnou vie
r.ou v detsky naivnú, ale krásnu fantá
.ziu vytv~rajú večer plný poézie, radosti 
a zázrakov pre dospelé deN v hľadis
ku ~ ·i pre seba! Ťažko ich všet kých 
vymenovať, ' ale spom-eňme aspoi'l tých, 
čo · najviac utkveli v pamäti : R. Asmus 
(krár), Hans-Otto Rogge (princ), Frank 

. Folker (Truffaldino), Horst -Dieter Ka
schel (Tschelio), Ruth Schob-Li pka (Fa~ 
ta. Morga·na), Amália Braunová - z olo- · 
mouckej o.pery (Smeraldina), Cullen 
Malden (Fanfarello) a Herbert Rossler 
(Kucharka). 

Na záver podobných referátov býva~ 
jú. zhrňujúce, oslavné, alebo han iace ti
rády. Predst avenie Lásky k trom poma
rančom je ozaj výbor né, obídeme sa te
da bez záverov. Snáď len toľko, že dnes 
sedemdesiatpäťročný re žisér Walter 

· Félsenstein - hoc-i dosť vážne chorý -
začal skúšať muziká l Anatewka (Fidl i
kant na streche ) a že by sme si mohlf 
želať čím viac podobných večerov v ope
re, akými nás obd.arúva tento umelee. 


