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P řijal jsem pozvání Petra Daňka na muzikologickou 
konferenci Con tempo diverso se smíšenými pocity. 
Obavy mě ale opustily hned zpočátku konference, 

kterou otevřela přednáška Davida Beveridge na téma 
»Antonín Dvořák a pojem českosti«. Na každé prezentaci 
jsem se dozvěděl něco zajímavého. Také jsem si znovu po-
tvrdil limitaci muzikologie jako souhrn faktů bez vztahu 
k širšímu kontextu. A připomněl si též neúprosné tempo 
vývoje. Bez velmi dobré znalosti jazyků, zvláště anglič-
tiny, je na tom český muzikolog jako atlet s fyzickým 
handicapem. Nutnost překladů se totiž lineárně zmenšu-
je s nástupem nové generace, která vyrůstá v globálním 
světě s okamžitým přístupem k materiálům, které nejsou 
české. Pro člena tak početně malé kultury, jako je česko-
-slovenská (existují města, která mají víc obyvatel, než 
je součet všech Čechů a Slováků), je perfektní znalost 
jazyků naprosto nutná. To platí i pro tak velké kultury, 
jako jsou německá a francouzská.

Nejsem muzikolog. Jsem skladatel, dirigent a flétnista 
a můj příspěvek o počátcích nové hudby v Praze nebude 
vyčerpávajícím přehledem. Byl jsem jedním z účastníků 
a iniciátorů počátků nové hudby u nás, období, které spa-
dá do let 1959-1964. Podám tedy svědectví o událostech 
této doby a o hudbě, kterou jsme tehdy dělali. Arnold 
Schönberg přišel na počátku 20. století s názvem Nová 
hudba (Neue Musik), aby oddělil kompozice své a těch, 
kteří ho následovali, od hudby, která byla běžně hrána. 
Do jaké míry je tento termín relevantní ještě dnes, to je 
otázka. Já sám myslím, že potřebný není. 

Nepodám pouze přehled historických faktů. Historie 
musí vždy zapadat do kontextu přítomnosti, jinak je 
v nebezpečí omezeného akademismu. Navíc, dnešní doba 
se prolíná s tím, co a jak se zde dělo v minulých šedesáti 
letech, a to nejen v hudební a umělecké sféře. Je zcela 
možné, že se bude perspektiva mého pohledu na tuto 
minulost zdát nezvyklá. Nemohu si pomoct. Prostředí, ve 
kterém jsem vyrostl, a skutečnost, že více než polovinu 
života žiji mimo Českou republiku a Evropu, mně dává 
určitý odstup jak od událostí, tak osobních vztahů. 

Budu mluvit o době zhruba pěti let, která je složi-
tá. Přesto, že tehdejší komunistická vláda komplikovala 
všem život a práci, nemám k ní jednoznačně negativ-
ní vztah. Podstata potíží a překážek, které musí umělec 
překonat dnes, není o tolik jiná od tehdejších problémů 
a tlak přizpůsobit se »autoritám« v té nebo oné formě 
pokračuje. Vyrůstal jsem v rodině, kde kosmopolitní po-
hled na svět byl normou, zrovna tak jako nezávislost pro-
jevu a názoru – na společnost, na otázky umělecké nebo 
politiku. Formovalo mě prostředí, kde mocenská autorita 
byla vždy pod drobnohledem kritického přístupu. 

Gertruda Steinová, bezpochyby jedna z předních 
osobností kulturního a intelektuálního života první po-
loviny 20. století, řekla: 

»Nic se nemění z jedné generace na druhou. Vše 
zůstává v podstatě stejné až na to, co vidíme ko-
lem sebe, a toto měnící se prostředí, které nás ob-
klopuje a jehož jsme svědky, vede k nutnosti nové 
kompozice. Od počátku historie mají lidé stejné 
vlastnosti, stejné potřeby, stejné touhy, stejné 
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přednosti a vady. Co se ale mění, je prostředí kolem nás, a proto je kompozice s příchodem 
každé nové generace vždy jiná«.

Hloubka této myšlenky není zřejmá na první pohled. Steinová ji vyslovila v souvislosti 
s výtvarným uměním a literaturou, ale platí pro celou uměleckou tvorbu a nepřímo se dotýká 
dějin. Steinová v podstatě říká, že se nic nebo velmi málo mění, až na formu. Forma se dá 
pochopit jako povrch, který se měnit musí tak, jak se mění prostředí. Umělec na tyto změny 
reaguje evolucí kompozice. To také vysvětluje, proč na různých místech ve stejném čase vzni-
kají podobná řešení, aniž by umělci, vědci nebo myslitelé o sobě věděli. Myšlenku permanence 
podstaty a změn formy lze obecně uplatnit na společenskou situaci, v našem případě na 
počátek šedesátých let. Nevidím totiž velký rozdíl mezi tlakem ke konformitě tehdy a dnes. 
Tehdejší kulturně-politický tlak, zdůvodňovaný ideologickými nesmysly, měl stejnou podstatu, 
jako mají útoky na nové umění dnes. Jedná se ve všech případech o to zamezit nebo omezit 
nezávislý a kritický projev nebo pokud možno ho zabrzdit a oddálit. Pro úspěch nebo neúspěch 
komunistické společnosti bylo přece naprosto lhostejné, jestli skladatel komponoval konvenční, 
nebo avantgardní hudbu. To je jasně vidět na polském příkladu. Festival Varšavská jeseň byl 
v šedesátých letech jedním z nejprogresivnějších, dalo by se říci, avantgardní událostí ve světě, 
i přes tehdejší komunistickou vládu. Útoky a omezování intelektuálního a uměleckého života 
v Československu jen předstíraly, že by se jednalo o rozvracení společnosti. Vycházely a dodnes 
vycházejí z úsilí potlačit nezávislý projev, potlačit nezávislé jednání a kritické myšlení, a tím 
zajistit podprůměrným, konformním aktérům kariéru. Za komunismu se to řešilo politicky, 
dnes se to řeší finančním škrcením a byrokratickými překážkami. V obou případech jde o jedno 
a totéž. Nemám tudíž nejmenší úmysl naříkat na tzv. »totalitu« a prezentovat tehdejší situaci 
jako něco zvláštního. Pro umělce není dnešní realita o mnoho jiná. Tak jako dnes bylo tehdy 
stejně důležité najít příznivce, který je připraven poskytnout podporu. Jde vždy o náhodu, 
příležitost a soustředěnou práci. 

Počátky poválečné nové hudby v Praze se datují od roku 1959 do roku 1964, tedy nastupují 
zhruba o deset let později než v jiných částech Evropy, hlavně ve Francii a Německu. Ačkoliv 
jsme tehdy v Praze začínali od nuly, během pěti let se naše tvorba vyvinula na srovnatelnou 
úroveň s okolním světem. V polovině šedesátých let vznikaly v Praze skladby, které jsou svojí 
originalitou a koncepcí zařaditelné do kontextu hudební avantgardy kdekoliv v Evropě nebo 
Americe. Samozřejmě nemám na mysli všechno, co tehdy v Praze vznikalo. Je také jasné, že 
pražské aktivity měly značně nižší intenzitu a postrádaly sebevědomí Kolína nad Rýnem nebo 
Varšavy. Nulová podpora pro nezávislou tvorbu a potíže s cestováním do zahraničí byly velkou 
brzdou. A navíc zde byla atmosféra a pocit izolované existence na periferii, i když to nebylo 
zcela nutné. V určitém smyslu pokračuje tento pocit provinčnosti dodnes.

Dobře se pamatuji na konec září 1964, když jsme šli noční Prahou – John Cage, David Tudor, 
Rudolf Komorous a já. Bylo pozdě v noci, po večeru, kdy jsme se dívali na partitury a po-
slouchali nahrávky našich skladeb. Vyprovázeli jsme Cage a Tudora do hotelu, a jak jdeme po 
Václavském náměstí od Muzea dolů, Cage nám říká, jak jsou naše kompozice originální, jak ho 
překvapily, jak se s něčím podobným nikde v Evropě nesetkal. Podívali jsme se s Rudolfem na 
sebe s údivem, jako bychom si chtěli říct, že to přece nemůže myslet vážně, že to říká jenom 
proto, aby nás potěšil. Měl ale pravdu.

Komorousova Sladká královna z roku 1962 ( Obr. 3) a Olympia z roku 1964 nebo Hudba 
pro 3 in memoriam Jan Rychlík, kterou jsem komponoval na počátku roku 1964 ( Obr. 4a-c), 
jsou projevy nezávislého hudebního myšlení, které ani v tom nejmenším nikoho a nic nena-
podobují. Je to hudba, která stojí na vlastních nohou. Zrovna tak to, co začal komponovat 
Jan Rychlík již v roce 1961 nebo Vladimír Šrámek v roce 1960 ( Obr. 1a-c). Naše skladby se 
vymykaly nové hudbě, která byla tehdy v Evropě normou, kdy téměř každý napodoboval Bou-
leze, Stockhausena, Bo Nilssona, Pousseura, Nona a další. Naše tvorba byla na těchto vzorech 
nezávislá a napodobovat někoho pro nás nebylo možné. V roce 1961 složil Jan Rychlík Africký 
cyklus ( Obr. 2a-d). Skladba má pět částí a jsou tam místa (a celé věty), které obsahují aspekty 
jasně naznačující minimalismus konce šedesátých let. Tato dodnes nedoceněná skladba je svým 
způsobem převratná, hlavně její část, kterou komponoval jako první (ve vydané partituře je to 
pátá, závěrečná věta). Rychlík zde uplatňuje konfigurace (patterns) afrického bubnování stej-
ným způsobem, jako to dělal Steve Reich o více než deset let později. Byla to pro tehdejší dobu 
naprosto ojedinělá myšlenka, jejíž význam nikdo z nás (včetně Rychlíka) nepochopil. A protože 
se naše hudba ničemu nepodobala a nikdo si s ní nevěděl rady, včetně nás samotných, nikdo 
nás nebral moc vážně. Kdo ví, jak velké dílo by tehdy vzniklo, kdybychom dostali zelenou a měli 
možnost plně rozvinout nápady a aktivity, se kterými jsme tehdy začali. Kdo ví, co by všechno 
vzniklo a jak by to vstoupilo na světovou scénu, kdybychom se nemuseli potýkat s mimořád-
nými problémy a skákat přes klacky, které nám byly házeny pod nohy. 
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Není možné tvořit osamoceně, není to možné ve vědě, stejně jako to není možné v umělecké 
tvorbě, zvlášť v hudbě. Ta malá domácí podpora byla naštěstí augmentována, hlavně morál-
ně, ze zahraničí. Bez ní by to bylo velmi těžké. Nebyla to jen Cageova reakce na naši tvorbu, 
ale přátelství se skladateli, jako byl Kurt Schwertsik ve Vídni, Cornelius Cardew v Londýně, 
Frederic Rzewski v Římě a další a další. Někdy v říjnu 1964 jsem znenadání dostal dopis od 
Iannise Xenakise ( Obr. 9), v němž reaguje na nahrávku mé skladby Kontrapunkt II z roku 
1963, kterou jsem mu poslal asi rok před tím (Kontrapunkt II ve své premiéře na podzim 1963 
naprosto neuspěl). Xenakis píše:

»Vážený pane, již dlouho jsem vám chtěl napsat... Ve vaší práci nalézám velký vývoj a my-
slím, že jste překročil Rubikon. Pokračujte, dělejte cokoli... Byl bych velmi rád, kdybych 
mohl vidět víc, hlavně některé z vašich novějších prací.« 

Co se stalo v Praze mezi rokem 1959 a 1964, lze označit jako konvergence. Zde je to míněno 
jako setkání a prolínání se více než jedné události v jednom místě a čase. V průběhu těchto let 
se v Praze udály významné události, některé náhodně, některé organizovaně. Různé osobnosti 
se chopily příležitostí a možností, které se najednou naskytly a které byly ještě před krátkou 
dobou nemyslitelné. Bylo to jakési neorganizované úsilí, kde každý přispěl dle svých možností 
bez kalkulace na úspěch nebo vlastní prospěch. Naopak, perspektivní zde byly jen překážky. 
Pocit zadostiučinění z toho být součástí tohoto »hnutí«, být zapojen do něčeho, co člověk po-
važoval za významné, co dávalo smysl, to pohánělo vše dopředu. 

Ke konci roku 1959 jsem se seznámil se skladatelem Vladimírem Šrámkem (1923-2004). Byl 
to skladatel, který se od poloviny padesátých zajímal o vše nové. Komponoval způsobem, který 
se vymykal jakýmkoliv konvencím (v tom trochu připomínal Lejarena Hillera). Šrámkův přítel, 
který žil v Mnichově, ho zásoboval zprávami z německé scény, takže byl informován o všem, 
co se děje. Když jsem se s ním seznámil, komponoval seriální technikou, i když užíval postupy 
naprosto jedinečné. Měl též velký zájem o elektronickou hudbu, o které byl přesvědčen, že je 
to další krok ve vývoji – po vokální a instrumentální hudbě přijde hudba elektronická, často 
tvrdil. Elektronickou hudbu se snažil realizovat sám doma s vlastními zdroji. Měl malý mag-
netofon značky Tesla (elektronická hudba tehdy existovala jako zafixovaná nahrávka). Sám si 
zhotovil ondes Martenot jako zvukový zdroj, to ale nestačilo. Sháněl se tedy po někom, s kým 
by mohl spolupracovat. Jeden z mých spolužáků na konzervatoři Šrámka znal a poslal mě za 
ním. Naše první setkání bylo v Muzeu hudebních nástrojů na Velkopřevorském náměstí, kde 
byl Šrámek zaměstnán. Seděl ve velké tmavé místnosti v přízemí Velkopřevorského paláce, 
uprostřed spousty starých nástrojů. Kdyby místnost neměla vysoký palácový strop s okny na 
zahradu, připadal by si člověk jako ve sklepě, který je zaplněn nástroji a různými objekty. Hned 
příští víkend jsem přijel k němu domů na Bílou horu. Celou neděli jsme realizovali jakousi 
Šrámkovu skicu; přehrávali zvuky z jednoho magnetofonu na druhý, různě je měnili, pásek stří-
hali a lepili. Měl jsem také přenosný magnetofon a brzy jsem si pořídil též sinusový generátor. 
Šrámek se od prvního momentu stal pro mě jakýmsi mentorem. Když jsem odcházel, prohodil 
osudnou větu: »Příští neděli budeme pracovat na něčem od tebe.« Překvapilo mě to. »Já ale 
nejsem skladatel,« odpověděl jsem. »Nedělej z toho vědu, nic na tom není,« odpověděl. »Vezmi 
si čtverečkovaný papír a nakresli tam nějakou hudební představu a my se to tady pokusíme 
zrealizovat.« Nemohl jsem si přát lepší impuls k počátkům kompozice. Spolupráce se Šrámkem 
mi dala důvěru do té míry, že jsem se zaměřil jako flétnista na soudobou hudbu a infiltroval 
jsem některé své spolužáky, dokonce i svého profesora Františka Čecha. Byl prvním flétnistou 
České filharmonie. Když Čech poznal, že cílevědomě vím, co chci dělat, nechal mě hrát reper-
toár, který jsem si prakticky sám vybral. Nikdy mě nenutil hrát ty příšerné virtuózní skladby 
pro flétnu z konce 19. století. Studovat u někoho, jako byl František Čech, to bylo velké štěstí. 
V té době to byl jeden z nejlepších flétnistů na světě, inteligentní a otevřený člověk. Ve všem 
byl naprosto upřímný a sebejistý – roli v tom jistě hrál jeho vysoký stupeň virtuozity. Že jsme 
si naprosto rozuměli, to jsem poznal později, když jsem se vracel do Prahy a téměř vždy ho 
navštívil. 

Další událostí bylo seznámení se s Janem Rychlíkem (1916-1964). Byl to přítel mých rodičů 
ještě z války. Když můj otec zjistil, že se seriózně zabývám kompozicí, domluvil mi s ním pri-
vátní hodiny skladby. Studovat u Rychlíka bylo asi to nejlepší, co si člověk mohl přát. Nedovedu 
si představit lepšího učitele. Chodil jsem k němu jednou týdně a tyto hodiny mě poznamenaly 
na celý život. Zatím jsem nepoznal nikoho, kdo by se Rychlíkovi vyrovnal v jeho širokém úhlu 
pohledu na každý hudební problém. Dovedl ukázat, jak by hudební problém řešil Machaut, 
Mozart nebo Duke Ellington. (Totéž dělal profesor Karl Schiske na vídeňské Akademii, i když 
jeho pohled nezahrnoval jazz. Schopnosti a znalosti této generace skladatelů mě vždy uváděly 
v úžas. Hanns Jelinek, též můj profesor na vídeňské Akademii, byl schopen improvizovat na 
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klavír dodekafonický vídeňský valčík.) Vedle těchto hudebních příkladů měl Rychlík velké zna-
losti o kybernetice (v té době vyšel český překlad knihy Norberta Wienera, kterou jsme všichni 
četli). Jedna z Rychlíkových metod hudební analýzy byl Markovovův řetěz pravděpodobností. 
O hudebních nástrojích věděl Rychlík do detailu všechno, včetně jejich historie. Jako by to 
nestačilo, měl též obrovské znalosti o africkém bubnování. Rychlík začínal svojí hudební dráhu 
v polovině třicátých let jako perkusionista. Hrál na bicí v různých jazzových orchestrech a od 
roku 1940 do roku 1945 hrál na bicí v orchestru Karla Vlacha, což byl nejprestižnější český big 
band až do počátku šedesátých let. Velmi brzy jsem seznámil Rychlíka se Šrámkem a stali se 
blízkými přáteli. To, že Šrámek a Rychlík stáli u počátků nové hudby v Praze a zvláště souboru 
Musica viva Pragensis, byla samozřejmost.

V září 1960 navštívil poprvé festival Varšavská jeseň Luigi Nono (festival vznikl v roce 1956 
a stačily čtyři roky, aby začal být v Evropě velmi sledován). Nono jel z Benátek malým VW 
(Bug). Na cestě se stavil v Praze a první, co ho zajímalo, byly galerie se soudobým českosloven-
ským uměním. Nono měl velmi živý zájem o výtvarné umění a mezi jeho nejbližšími přáteli 
byli spíš výtvarníci než skladatelé. Zhrozil se, co v Praze viděl, a ve Varšavě si nenechal své 
zklamání pro sebe. Jeho polští přátelé mu však vysvětlili, že v Praze je nutné navštívit ateliéry 
umělců, ne galerie. Dali mu adresy a na prvním místě byl Jan Kotík a adresa jeho ateliéru. Když 
na cestě zpět pozdě večer zazvonil Nono u dveří otcova ateliéru v Přemyslovské ulici, tak tam 
ještě byl a pracoval (náhoda č. 1). Otec zavolal domů a řekl mi: »Přijď, je tady Nono« (že jsem 
zrovna ten večer byl doma, byla náhoda č. 2). Od Nona jsem se dozvěděl o varšavském festiva-
lu, dal mi festivalový program a pak se stalo něco, co tehdy vypadalo bezvýznamně, přesto to 
mělo velký vliv – Nono mně dal Darmstädter Beiträge z roku 1958. Tato každoroční publikace 
dokumentovala transkripcemi přednášky z darmstadtských kursů. V roce 1958 byli hlavními 
hosty Darmstadtu američtí skladatelé John Cage, Edgar Varèse, Christian Wolff a David Tudor. 
Vrhli jsme se na knížku v očekávání textů od Bouleze, Stockhausena, Nona a dalších skladatelů, 
které jsme znali. Něco malého tam sice bylo, ale to nejzajímavější byly texty od Johna Cage. 
Byl to pro nás tehdy objev. Hltali jsme každé slovo, články byly přeloženy do češtiny a kolovaly 
v Praze tehdejší uměleckou avantgardou. Například Ladislav Novák přeložil a graficky upravil 
Cageovu přednášku Neurčenost ( Obr. 15a-b). Toto setkání s mimoevropskými myšlenkami 
a vůbec s filozofickým a uměleckým konceptem, jak ho formuloval Cage, ovlivnilo pražskou 
uměleckou scénu. To, že měl najednou Cage v Praze takový vliv, mohlo též být výsledkem toho, 
že zde nebyla protiváha evropských názorů a konceptů. V roce 1960 byla Praha panenskou 
půdou. Od toho momentu se ale věci vyvíjely poměrně rychle.

Na jaře 1961 byl založen soubor Musica viva Pragensis (MVP). Nápad založit ansámbl vznikl 
někdy v březnu 1961 v bufetu Pražské konzervatoře. Bylo to o přestávce orchestrální výuky. 
Sedělo nás tam pár studentů dechových nástrojů. Měl jsem tam též schůzku se Šrámkem, už 
si nevzpomínám, z jakého důvodu. My studenti jsme byli krajně nespokojení s tím, co a jak se 
v orchestru hraje, a padla myšlenka založit soubor, který by hrál pouze soudobou hudbu. To už 
se do diskuse zapojil Šrámek a ten na místě přišel s názvem Musica viva. Byl inspirován koncer-
ty stejného názvu v Mnichově. Přídavek Pragensis byl logický, a tak vznikl název Musica viva 
Pragensis. V podstatě se celá věc domluvila to odpoledne a až na klavíristu Arnošta Wildeho 
jsme všichni byli studenti konzervatoře. Instrumentace byla flétna, hoboj, klarinet, fagot, dva 
lesní rohy, dva trombóny a klavír. Krátce nato jsme se Šrámek a já sešli s Rychlíkem. Procházeli 
jsme se po nábřeží vedle Rudolfina a mluvili o sestavení prvního programu. Dohodlo se, že 
Šrámek a Rychlík složí nové skladby a že Šrámek se postará o zbytek. Ten upravil dodekafo-
nickou skladbu Hanse Eislera a malou renesanční věc od Vincenza Pellegriniho. K tomu napsal 
trombonista souboru Zelenka skladbu Jarní hudba. To byl první program MVP a s výjimkou 
několikaminutového Pellegriniho to byl první koncert nové hudby v Praze. Stalo se tak v malém 
sále Rudolfina 20. června1961. Koncert pořádala konzervatoř, což zařídil profesor Milan Kosto-
hryz (1911-1998). Ten byl další významnou a vlivnou osobností. Byl to virtuózní klarinetista 
a znal se velmi dobře s Rychlíkem. Ten mně s Kostohryzem domluvil schůzku, po které se nás 
hned ujal. Nepamatuji se, že by se Kostohryz vyptával, kdo a co jsme. Rychlíkovo slovo zřejmě 
stačilo. Od první chvíle byl Kostohryz zapojen do té míry, že formálně hned vystoupil jako 
»umělecký vedoucí« souboru, což automaticky zajistilo malý sál Rudolfina. Dr. Milan Kostohryz 
vyučoval klarinet už od roku 1945 na konzervatoři a později i na HAMU. Ve třicátých letech 
úzce spolupracoval s Aloisem Hábou a vlastnil čtvrttónový klarinet. Hudba pro čtvrttónový 
klarinet, skladba, kterou Hába napsal pro Kostohryze, zazněla v roce 1963 na koncertě MVP.

Program z 20. června se opakoval 29. září 1961 v sále Městské knihovny. To už s námi hrál 
Rudolf Komorous, který se v srpnu vrátil z dvouletého pobytu v Číně, kde vyučoval hru na fa-
got na pekingské konzervatoři. Komorous byl hvězdná osobnost pražské hudební scény – v roce 
1957 neočekávaně vyhrál soutěž v Ženevě. Byl to jeden z prvních mezinárodních úspěchů české 
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hudby po roce 1948 a v Praze z toho byla velká sláva. Komorous radikálně změnil MVP. Až na 
Arnošta Wildeho byli všichni hráči vyměněni a se souborem začali hrát ti nejlepší instrumen-
talisté v Praze, spousta z nich byli členové České filharmonie. 

Krátce před odjezdem do Číny v roce 1959 se Komorous seznámil se Šrámkem. Po dobu jeho 
pobytu v Číně byli v kontaktu a už v srpnu, hned po Komorousově návratu, mě za ním Šrámek 
poslal. Od té doby se Komorous stal jedním z vedoucích členů MVP. Musica viva Pragensis byl 
soubor, který se soustředil na programovou náplň, ne na propagaci sebe sama. Obsazení se 
měnilo dle každého programu, i když se stálými hráči. Mezi nimi byli Arnošt Wilde, klavír; 
Milan Kostohryz, klarinet; Rudolf Komorous, fagot; já na flétnu a několik hráčů smyčcových 
nástrojů, například houslista Bohuslav Purger, violista Pavel Janda a violoncellista Jan Širc. 
O rok později se k nám dokonce připojil profesor Čech, který dirigoval Autumn 60 od Cornelia 
Cardewa na koncertě v sále Městské knihovny. Někdy ke konci roku 1963 jsem například pra-
coval s kontrabasistou Josefem Petrákem z České filharmonie (seznámil nás prof. Čech). To, co 
jsme spolu vymysleli a objevili, jsem uplatnil ve skladbě Hudba pro 3 (1964). Dnes se tomu 
říká »extended technique« (rozšířená technika). Tehdy to bylo něco úplně nového a název pro 
to neexistoval. Zmiňuji se o těchto detailech pro ilustraci otevřené atmosféry a spolupráce, 
jaká tehdy v Praze byla.

MVP uváděla pravidelně koncerty v malém sále Rudolfina a kolem ansámblu se vytvořila 
skupina skladatelů a hudebníků, mezi které patřili vedle Šrámka, Rychlíka, Komorouse, Kosto-
hryze a mne také Zbyněk Vostřák, Peter Kolman ( Obr. 5) a Ladislav Kupkovič. Později, po roce 
1965 se také zapojil Marek Kopelent. A samozřejmě, v Praze byl před tím, než začala MVP, Jan 
Klusák. Jeho »ansámblem« byla Komorní harmonie, soubor, který vedl Libor Pešek. 

Zde je nutné zmínit dva další soubory: Novákovo kvarteto vedené Dušanem Pandulou a prá-
vě Komorní harmonii. Dle Vladimíra Lébla a jeho článku v publikaci z roku 1963 Nové cesty 
hudby hrálo Novákovo kvarteto v letech 1955-63 (přesná data koncertů/skladeb nejsou uvede-
na) skladby Aloise Háby, Jana Klusáka, Marka Kopelenta, Schönberga, Weberna, ale i Šrámka 
a Vostřáka (to muselo být koncem roku 1963). Pokud se jednalo o koncerty s touto hudbou 
před rokem 1961, byly buď tajné, nebo byly tyto skladby schovány v konvenčních programech 
a nikdo z nás si jich nepovšimnul. Ani Šrámek, Rychlík a později Komorous o tom nic nevěděli. 
Komorous řekl v diskusi o počátcích nové hudby v Praze (Ostravské dny 2007):

»V roce 1959, než jsem odjel do Číny, nikdo v Praze nedělal v muzice nic, co by mě opravdu 
zajímalo.«

O koncerty Novákova kvarteta jsme se začali zajímat až od poloviny šedesátých let. Jejich první 
počin, o kterém se v Praze mluvilo, bylo provedení Kopelentova kvarteta na Varšavské jeseni 
v roce 1964. To byl ale už konec doby, o které zde referuji. 

Naproti tomu koncerty Komorní harmonie (KH) měly velký význam. Všichni jsme o nich 
věděli, a to už asi rok před založením MVP. Byla to první příležitost slyšet kompozice Jana 
Klusáka, hudbu, která měla kořeny ve Vídeňské škole (Schönberg, Berg, Webern). Od roku 1959 
měla KH nedělní matiné v Divadle Na zábradlí a na programech byla klasika, od Mozarta po 
Albana Berga. Když se ale hrála skladba Jana Klusáka Čtyři malá hlasová cvičení, byla to událost. 
Malé pódium zaplnili hudebníci s Marií Tomášovou recitující Kafkovy texty. Klusákova hudba 
se vymykala všemu, co mohl tehdy člověk na koncertech slyšet. Zanechalo to ve mně obrovský 
dojem. To bylo v roce 1960.

Naše koncerty, tedy dramaturgie, kterou jsme společně s Rudolfem Komorousem dělali, 
pokračovala nerušeně až do roku 1964. Počátkem roku 1965 se pražská scéna změnila. Změnila 
se jednak vývojem, a to nejen hudebním, ale i společenským (hrát repertoár, se kterým jsme 
v roce 1961 začali, už zdaleka nebyl riskantní krok). Změny nastaly též následkem koncertu 
Musica viva Pragensis na festivalu Varšavská jeseň v září 1964. Program byl jakousi přehlídkou 
skladeb z Československa a premiéra mé skladby Hudba pro 3 in memoriam Jan Rychlík způso-
bila skandál. Ten skandál byl velký i pro festival, jakým byla Varšavská jeseň. Třetina publika 
odešla ze sálu, další třetina se snažila přerušit hraní jekotem a pískáním, zatímco zbývající část 
posluchačů hudebníky povzbuzovala. Po skončení skladby tato část, za pískotu a protestů, nad-
šeně tleskala. Šel jsem se tedy uklonit. Den před tím jsem byl ve filharmonickém sále svědkem 
provedení Xenakisovy skladby, která některé posluchače rozzuřila a ti i přes potlesk pískali. 
Iannis Xenakis měl sportovní figuru a byl vždy velmi elegantně oblečen. Když se šel na pódium 
poklonit, dal si jednu ruku do kapsy, což na mě udělalo velký dojem. Když jsem se šel já do 
té vřavy poklonit, dal jsem si do kapes obě ruce. To byl zřejmě vrchol a spousta lidí se mnou 
po koncertě nemluvila. Na festivalu byla oficiální delegace Svazu československých skladatelů 
v čele s Ctiradem Kohoutkem. Ti zuřili a postarali se po návratu o potrestání souboru. Ať ale 
dělali, co chtěli, v roce 1964 byla situace v Praze natolik liberalizovaná, že postih, o který se 
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Svaz skladatelů pokusil, měl jenom částečný účinek, a i ten byl následkem další liberalizace 
brzy zapomenut.

Když se Rudolf Komorous zapojil do MVP, začali se souborem spolupracovat přední hráči 
v Praze. Jak říká Komorous (ve stejné diskusi, které se zúčastnil z Kanady prostřednictvím 
videokonference, jež se konala na Ostravských dnech 2007):

»Najednou, když jsem přijel zpátky z Číny, byl tady Petr Kotík a Vladimír Šrámek… Pama-
tuji si, jak Petr přišel k nám na Žižkov a bylo všechno kompletně připraveno. Řekl jsem si 
tenkrát: to je přesně to, co jsem chtěl dělat, než jsem odjel do Číny... Ale na druhou stranu 
jsem si nemyslel, že pracovat se studenty má nějakou budoucnost... Takže jsem se postaral 
o to, abychom obsadili ansámbl velmi dobrými a zkušenými hráči.«

Dělali jsme pravidelné koncerty, většinou v malém sále Rudolfina. Od roku 1961 do roku 
1963 jich bylo deset. Hrála se hudba od skladatelů, jako byl Haubenstock-Ramati, Olivier 
Mes siaen, Cornelius Cardew, Edgar Varèse, Luigi Nono, Franco Donatoni, Kurt Schwertsik, Wło-
dzimierz Kotoński, Anton Webern, Igor Stravinskij, Christian Wolff, Pierre Boulez, Alois Hába, 
Morton Feldman, vedle našich skladeb – Šrámek, Rychlík, Komorous, Ladislav Kupkovič, Peter 
Kolman, Kotík. V roce 1963 jsme poprvé zařadili na program kompozici, která potřebovala di-
rigenta, a Milan Kostohryz navrhl Zbyňka Vostřáka. Od té doby se stal Vostřák stálým členem 
a dirigentem ( Obr. 10a-b).

Naše počáteční úsilí (1959-1964) by se dalo charakterizovat programem našich vlastních 
skladeb, které jsme uváděli v kontextu dramaturgie světového repertoáru. V rámci možností 
a omezení se nám to dařilo. To však není vše. Je nutné se též zmínit o událostech a situacích, 
které probíhaly paralelně a které měly velký, někdy rozhodující význam. 

Na prvním místě to byl festival Varšavská jeseň. V šedesátých letech to byl jeden z nej-
lepších festivalů nové hudby na světě. Byla tam slyšet nejprogresivnější nová hudba, světová 
a polská. Varšavská jeseň, to nebyly jen koncerty, ale též atmosféra mimořádného prostředí, 
setkávání a poznávání osobností. Stačilo říct, že jsme z Prahy, a s kýmkoliv bylo možné si 
dát schůzku. Ve Svazu polských skladatelů byly k dispozici prostory pro taková setkávání. 
Byl tam klid a zvukové zařízení umožnilo poslouchat nahrávky. Tam jsem se seznámil se 
skladateli a hudebníky, mezi nimiž byli například Frederic Rzewski, Cornelius Cardew, Otto 
Tomek, Lejaren Hiller a další. Varšavská jeseň bylo jakési okno do světa. Bez tohoto festivalu 
si nedovedu představit období do roku 1964. Od velkých symfonických koncertů po komorní 
a sólové, přítomnost skladatelů, sólistů, dirigentů, kritiků a manažerů z Evropy a zámoří – to 
byla Varšavská jeseň tehdejší doby.

Liberalizace v Československu, která spadá do této doby, byla dalším pozitivním aspektem. 
Zatímco v roce 1959 nebylo možné individuálně vycestovat nikam, ani do Polska, v roce 1964 
se dalo, navzdory značným omezením, cestovat i na Západ, o Polsku nemluvě.

První návštěva Varšavy se uskutečnila v roce 1961, což tehdy bylo možné uskutečnit pouze 
hromadně formou zájezdu. Byl to podnikový zájezd Supraphonu a organizoval jej Marek Kope-
lent, který tam byl zaměstnán. Koncem září 1961 tedy vyrazila autobusem skupina asi čtyřiceti 
lidí do Varšavy. Byla to památná cesta. Nikdo z nás si neuvědomil výjimečnost situace, proto 
není z cesty žádná reportáž. Jela tam část elity avantgardního uměleckého života, promíchaná 
se zaměstnanci Supraphonu a několika skladateli, jako byl například Jiří Feld. Byli jsme hodiny 
a hodiny zavřeni v malinkém autobusovém prostoru, osobnosti jako Jiří Kolář, Jan Rychlík, Vla-
dimír Šrámek, Marek Kopelent, Josef Istler, Herberta Masaryková, zvukoví technici a redaktoři 
Supraphonu a další. Vyměňovaly se názory, diskutovalo se a někdy se strhly hádky. S lidmi jako 
Kolář nebo Istler nebylo těžké vyvolat napjatou situaci, při které křičel jeden přes druhého, 
zatímco Rychlík se snažil vše uhladit svým vtipem a rychlými postřehy. Pamatuji se zvláště 
na diskuse se studiovými zvukaři Supraphonu. Jeden z nich měl názory přibarvené tehdejší 
propagandou a snažil se vysvětlit Jiřímu Kolářovi, že si nemůže osvojovat právo na publikaci 
své poezie. Koláře to rozzuřilo a křičel na něj něco v tom smyslu, že básník je mrtvola, pokud 
mu nevycházejí knihy. I kdyby jeho básně vyšly na záchodovém papíře, akceptoval by to (tento 
detail mě utkvěl živě v paměti). Byla to vzrušující doba a nevzpomínám si, že by si někdo dával 
servítky před ústa nebo že by se z jakýchkoliv důvodů přetvařoval. 

Do Varšavy jsme přijeli pozdě večer a téměř jsme nestihli začátek prvního koncertu festi-
valu. Vstup do filharmonického sálu byl naprosto ohromující. Najednou byl člověk ve velkém, 
moderním koncertním sále plném posluchačů a na pódiu seděl symfonický orchestr, který hrál 
hudbu, jakou člověk předtím nikdy neslyšel. Myslím, že to byl buď Xenakis, nebo Kotoński. 
Zvuk orchestru byl naprosto ohromující, byl to nezapomenutelný moment, jakých má člověk 
v životě málo. Příští rok už bylo možné cestovat individuálně a žádnou skupinu nebylo nutné 
organizovat. V roce 1963 jsme Rudolf Komorous a já vystupovali na festivalu jako duo. Hráli 
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jsme skladbu od Ladislava Kupkoviče pro flétnu a fagot a v roce 1964 to už byl celý koncert 
Musica viva Pragensis z našeho repertoáru. Ten rok jsme ve Varšavě též hráli s Johnem Cagem, 
byli jsme součástí vystoupení taneční skupiny Merce Cunninghama. S nimi jsme před tím hráli 
také v Praze.

Dalším důležitým fenoménem té doby byl pro nás vztah s nakladatelstvím Universal Edi-
tion, konkrétně s jeho ředitelem Alfredem Schlee, který jezdil často do Prahy. Universal Edition 
bylo tehdy nejdůležitější hudební nakladatelství a zastupovalo ty nejvýznamnější skladatele 
od Bouleze po Stockhausena. To vše byla Schleeova zásluha. V epochální době padesátých a še-
desátých let byl Schlee nesporně jednou z neprestižnějších osobností soudobé hudby v Evropě. 
Jakoukoliv partituru z UE nám Schlee bezplatně poskytl. 

Nevím přesně, jak jsme se s ním seznámili. Schlee měl vždy živý zájem o vše nové, hlavně 
o mladé skladatele. Stockhausen a Boulez byli mladí začínající skladatelé, když je Schlee vzal do 
UE. Mou Hudbu pro 3 vydala Universálka ještě před premiérou, stejně tak vydal Schlee skladby 
Komorousovy. Schlee neváhal přijít na jakýkoliv koncert. Jednou jsme s Komorousem čekali na 
Schleeovu návštěvu v jeho bytě. Rudolf bydlel v přízemí, v jednom z dělnických zákoutí Žižko-
va. Jak tak čekáme a díváme se z okna, objeví se najednou velký jaguár s rakouskou značkou 
a houpavě přijede před dům. Schlee byl vášnivý řidič a už před válkou jezdil služebním merce-
desem z Drážďan na bienále do Benátek. Schlee se zasadil u rakouského ministerstva školství, 
abych dostal stipendium ke studiu kompozice na vídeňské Akademii ( Obr. 14), kde jsem byl 
od roku 1963 až do roku 1966. Bylo to v tomto prostředí něco naprosto neobvyklého. Jedním 
z důvodů, proč Schlee jezdil tak často do Prahy, byl jistě Janáček, jehož opery UE zastupuje. Je 
ale možné, že Schleeův zájem o Prahu nebyl jen hudební. Před lety jsem navštívil jeho vdovu 
paní Gertrudu Schleeovou (za mých studií mě přijala Schleeova rodina jako svého a mimo jiné 
jsem u nich jednou týdně obědval). Mluvil jsme s paní Schleeovou o všem možném, a když 
padlo slovo o jejím manželovi, s upřímným úsměvem mi znenadání řekla: »Alfred měl tolik 
milenek, že na to musel mít sekretářku.«

Od roku 1960 jsme v Praze četli texty Johna Cage. Na rozdíl od dneška byl tehdy Cage a je-
ho názory velmi kontroverzní a my jsme se až s údivem setkávali s nesouhlasným postojem 
vůči němu, a to nejen z konzervativních míst, ale i od těch, kteří byli progresivního ražení. 
Například Jaromír Paclt byl velmi kritický ke Cageovi i k nám. Svoji opozici vyjádřil asi takto:

»Následovat Cage je nesmysl, když veřejnost ještě plně nepochopila Schönberga. Cage je 
rozvratný živel!«

Paclt byl muzikolog, který na počátku šedesátých let vedl Divadlo hudby v Opletalově ulici, 
kde zorganizoval například debatu s Cagem, Cunninghamem a Tudorem, když byli v září 1964 
v Praze. V okruhu mých přátel byly Cageovy myšlenky akceptovány takřka bez výhrad. S hud-
bou to už bylo jinak. Ta spíš vyvolávala zmatek. Koncept, kompoziční metoda a partitura je 
jedna věc, poslouchat hudbu je věc druhá. Navíc, většina nahrávek nebyla interpretačně dobrá. 
Například provedení Koncertu pro klavír a orchestr, nahrávka z koncertu v Town Hall z roku 
1958, byla problematická. Více než polovina hráčů orchestru skladbu sabotovala (to se člověk 
dozvěděl daleko později) a výsledek zněl chaoticky. LP desku, kterou přivezl do Prahy Józef 
Patkowski (jeden z iniciátorů a dramaturgů Varšavské jeseně), jsme poslouchali u Mikuláše 
Medka. S Patkowskim se tam tehdy sešla skupina lidí. Po několika minutách prohlásil Lutobor 
Hlavsa: »Tak tohle by nám neprošlo« a odešel z místnosti. Vladimír Šrámek byl ale nadšen od 
první chvíle. Jeho hodnocení Cage mělo praktický odstín. Řekl:

»My tady zápasíme s dodekafonickou řadou, seriálními výpočty a pracně konstruujeme 
kompozice, zatímco Cage dosáhne se svými náhodnými operacemi stejného výsledku.« 

Na jaře 1964, v době mých studií ve Vídni, mi znenadání zavolal Friedrich Cerha. Byl jedním 
z mých profesorů na Akademii a též jsem občas vystupoval s jeho skupinou Die Reihe, kterou 
vedl s Kurtem Schwertsikem. Cerha mi říká: »John Cage přijede do Vídně a potřeboval by hu-
debníky, chceš se zúčastnit?« Okamžitě jsem souhlasil ( Obr. 16).

Tři měsíce poté, v září 1964, došlo k vystoupení Cunninghamovy skupiny v Praze. Dovolte 
mi krátkou poznámku jako připomínku toho, jaký rozdíl to tehdy byl organizovat koncerty. 
V roce 1964 se Cunningham s Cagem rozhodli podniknout turné kolem světa. Měli angažmá ve 
Francii, poté ale jen sem tam různá sporadická pozvání. Turné začalo začátkem června v Paříži 
a po evropských angažmá pokračovalo přes Indii a Thajsko do Japonska, kde koncem listopa-
du skončilo. Více než polovina vystoupení byla organizována během cesty. Tak taky vznikla 
možnost přijet do Prahy a Ostravy, cestou na Varšavský festival. Cunninghamovo vystoupení 
se uskutečnilo díky kontaktu s českými návštěvníky na bienále v Benátkách, kde skupina vy-
stupovala v polovině června. Něco takového by bylo v dnešní struktuře organizace koncertního 
života nepředstavitelné. 
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Nabídka Pragokoncertu, který koncert pořádal, byla jistě velmi výhodná, týden před Var-
šavou byla Cunninghamova skupina volná. Cage zorganizoval pražské vystoupení podobným 
způsobem jako ve Vídni, požádal mě o hudebníky. V Ostravě nikoho neznal, tam hráli jen Cage 
a Tudor. Jedna z charakteristik Cunninghamovy choreografie je nezávislost tance na hudbě. Ke 
každé choreografii je možné přiřadit jakoukoliv kompozici, samozřejmě ne Brahmse, ale Cage, 
Feldmana a podobné skladatele. V Praze hráli dobrovolníci MVP. Pragokoncert nevěděl, koho zve, 
a v roce 1964 si jeho manažeři nedovedli představit, že by newyorská skupina tancovala v ji-
ném stylu, než byla Bernsteinova West Side Story. Plakáty na vystoupení zněly: Taneční skupina 
Merce Cunninghama, West Side Story styl tance. Koncert byl ve Sjezdovém paláci starého Vý-
staviště a byl předem vyprodán (dva a půl tisíce míst). Byl na něm dokonce pražský primátor. 

Představení bylo velkolepé. Cunninghamova skupina zahrnovala devět tanečníků, dva hu-
debníky (Cage, Tudor), dva techniky, kteří dělali osvětlení, kostýmy a scénu (Robert Rauschen-
berg a asistent Alex Hay) a dva administrátory/manažery. Představte si pódium Sjezdového 
paláce, pod ním 14 hudebníků, David Tudor u piana a diriguje John Cage. Nad pódiem visela 
asambláž Roberta Rauschenberga, který ji udělal ten den na místě. Rauschenberg s asistentem 
pracovali na objektu celé dopoledne, a co našli na ploše výstaviště, to smontovali dohromady. 
Byl to velký objekt, který visel nad tanečníky. Po vystoupení jsme jeli k nám domů a pozdě do 
noci poslouchali nahrávky našich skladeb ( Obr. 17-19). 

Netušili jsme tehdy, že se blížíme ke konci období a že dojde ke změnám jak v souboru 
Musica viva Pragensis, tak v atmosféře a prostředí tvorby nové hudby v Praze a v celé zemi. 
Změny nevyvolal jen varšavský koncert MVP a útoky na nás ze strany Svazu československých 
skladatelů. Vývoj celkově dospěl do stadia širšího individuálního a různorodého zapojení skla-
datelů nejen v Praze, ale též v Brně a Bratislavě. Studoval jsem v té době ve Vídni a až do 
návratu do Prahy v roce 1966 byly moje kontakty a spolupráce nasměrovány mimo republiku. 
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Obr. 1a:
Vladimír Šrámek: Šest minutových cvičení pro Petra Kotíka (1960), obálka, autograf
Šest částí pro sólovou flétnu, každá část by měla trvat minutu. Fráze, dynamika atd. jsou přenechány na interpretovi. Psáno 
Obuchovovou notací (namísto # se užívá x, což umožňuje 12 symbolů pro všech 12 tónů). Jednotlivé části I-VI jsou dato-
vány, komponováno ve dnech 10.-17. 10. 1960.
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Obr. 1b:
Vladimír Šrámek: Šest minutových cvičení pro Petra Kotíka (1960), část II, autografní titulní strana
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Obr. 1c:
Vladimír Šrámek: Šest minutových cvičení pro Petra Kotíka (1960), část II, autograf, s. 1
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Obr. 2a:
Jan Rychlík: Africký cyklus (1961), autograf, původní I. věta, s. 1
Africký cyklus má 5 vět, každá je datována. Věta č. I byla napsána nejdříve (datována 25. 3. 1961), ale ve vydané partituře 
byla zařazena jako závěrečná, tj. č. V. Psáno Obuchovovou notací (namísto # se užívá x, což umožňuje 12 symbolů pro 
všech 12 tónů).
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Obr. 2b:
Jan Rychlík: Africký cyklus (1961), autograf, původní I. věta, s. 3
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Obr. 2c-d:
Jan Rychlík: Africký cyklus (1961), původní I. věta, přepis do formy, jak by se skutečně měla skladba interpretovat – na 
základě afrického systému bubnování souběžně běžících a opakujících se meter
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Obr. 3:
Rudolf Komorous: Sladká královna (1962), Wien: Universal Edition, 1965
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Obr. 4a-b:
Petr Kotík: Hudba pro 3 in memoriam Jan Rychlík (1964), Wien: Universal Edition, 1965
a) obálka
b) vysvětlivky k notaci
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Obr. 4c:
Petr Kotík: Hudba pro 3 in memoriam Jan Rychlík (1964), vydání Universal Edition, Wien 1965, s. 1
Skladba má 14 minut a byla komponována od února do května 1964.
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Obr. 5:
Peter Kolman → Petr Kotík, Bratislava, 16. 11. 1961
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Obr. 6:
Sylvano Bussotti → Petr Kotík, Firenze, 2. 2. 1962, pohlednice (jedno z několika sdělení)

Obr. 7:
Franco Donatoni → Petr Kotík, Milano, 9. 11. 1962 (jeden z několika dopisů)
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Obr. 8:
Luigi Nono → Petr Kotík, 23. 1. 1962
Korespondence probíhala také s manželkou L. Nona Nurií (dcera Arnolda Schönberga).

Obr. 9:
Iannis Xenakis → Petr Kotík, Paris, 22. 10. 1964.
Dopis Petru Kotíkovi v reakci na poslech skladby Kontrapunkt II (1963), která předcházela skladbě Hudba pro 3. 
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Obr. 10a-b:
Zbyněk Vostřák → Petr Kotík, Praha, 22. 1. 1964 (adresováno do Vídně)
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Obr. 11a-b:
John Cage → Petr Kotík, Stony Point (NY), 30. 10. 1965
John Cage žádá o zaslání rukopisné ukázky, kterou by prezentoval na výstavě v New Yorku 
v roce 1966. Cage pracoval na sbírce rukopisů, která by byla zakoupena v rámci benefiční 
akce pro nadaci Foundation for Contemporary Performance Arts (nyní Foundation for 
Contemporary Arts). Tuto nadaci založil v roce 1963 Cage spolu s umělci Jasperem Johnsem 
a Robertem Raschenbergem na podporu hudby a tance. Sbírka byla odkoupena a darována 
archivu Northwestern University, Evanston (Chicago), Illinois. Zahrnuje rukopisy od Schön-
berga, Bouleze, Feldmana, Reicha, Stockhausena aj.
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Obr. 12a-b:
John Cage → Petr Kotík, prosinec 1965, s. 1-2 s vánočním pozdravem
V tomto dopise Cage opsal jako vánoční dárek skladbu Mortona Feldmana Three Hands (1957) pro dva klavíristy, pozdra-
vuje Rudolfa Komorouse a žádá o zaslání skladeb pro klavír.
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Obr. 13:
Wladimiro Dorigo → Petr Kotík, Venezia, 9. 3. 1962, pozvání na benátské Biennale
Na programu festivalu byla Kotíkova skladba Etude 5 (1961) pro flétnu, kterou hrál na svém 
koncertě Severino Gazzelloni.
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Obr. 14:
Alfred Schlee → Petr Kotík, Wien, 4. 6. 1962, sdělení ohledně studijního stipendia ve Vídni
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Obr. 15a:
Ladislav Novák, překlad přednášky Johna Cage Neurčenost, leden 1963, strojopis, vydáno jako samizdat, titulní strana
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Obr. 15b:
Ladislav Novák, překlad přednášky Johna Cage Neurčenost, leden 1963, strojopis, vydáno jako samizdat, s. 1
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Obr. 16:
Program představení Merce Cunninghama ve Vídni 24. 6. 1964
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Obr. 17:
Program představení Merce Cunninghama v Praze 22. 9. 1964

Obr. 18: Diskuse v pražském Divadle hudby 23. 9. 1964 po vystoupení Merce Cunninghama: zleva David Tudor, 
Merce Cunningham, František Fröhlich (jako překladatel), John Cage, Vladimír Lébl (stojící)
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Obr. 19a-b: 
Brožura ke světovému turné 
Cunninghamovy skupiny 
z roku 1964, frontispis 
a titulní strana 
s podpisy účastníků
vystoupení v Praze
22. 9. 1964
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