31. 10. - 12. 11. 2013

Čtvrtek 31. 10. 2013, 20.00 hod., sál FHK

Čtvrtek 7. 11. 2013, 20.00 hod., sál FHK

Na památku Hanse Wernera Henzeho
a Henriho Dutilleuxe

Mark-Anthony Turnage

Esa-Pekka Salonen

Asyla (Azyly) op. 17 (1997)

Houslový koncert (2009)

Hans Werner Henze

Scorribanda Sinfonica sopra la tomba di una
Maratona (2001)

Henri Dutilleux

Métaboles (1957-64)

Andreas Sebastian Weiser dirigent
Milan Paľa housle
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK

Scherzoid (2003-04)

Thomas Adès

Aaron Jay Kernis

Colored Field (Zbarvené pole), violoncellový
koncert (1994)

Petr Vronský dirigent
Jan-Filip Ťupa violoncello
Filharmonie Hradec Králové
Úterý 12. 11. 2013, 20.00 hod., sál FHK

Pondělí 4. 11. 2013, 20.00 hod., sál FHK

Koncert věnovaný 100. výročí narození Witolda
Lutosławského

Georg Friedrich Haas

Luca Francesconi

Peter Vrábel dirigent
Orchestr Berg

Witold Lutosławski

in vain pro 24 nástrojů (2000)

Cobalt, Scarlet: Two Colours of Dawn
(Kobalt, šarlat: dvě barvy svítání), (1999-2000)
Klavírní koncert (1988)

Magnus Lindberg

Seht die Sonne (Hle, Slunce), (2007)

Stanislav Vavřínek dirigent
Daniel Wiesner klavír
Janáčkova filharmonie Ostrava

Čtvrtek 31. 10. 2013, 20.00 hod., sál FHK
Na památku Hanse Wernera Henzeho
a Henriho Dutilleuxe

Esa-Pekka Salonen

Houslový koncert (2009)
1. Mirage (Přelud)
2. Pulse I (Puls I)
3. Pulse II (Puls II)
4. Adieu (Sbohem)

***přestávka***

Hans Werner Henze

Scorribanda Sinfonica sopra la tomba di una
Maratona (2001)

Henri Dutilleux

Métaboles (1957-64)

1. Incantatoire. Largamente
2. Lineaire. Lento moderato
3. Obsessionnel. Scherzando
4. Torpide. Andantino
5. Flamboyant. Presto

Andreas Sebastian Weiser dirigent
Milan Paľa housle
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Light design: Jaromír Vlček, Petr Zima

Seveřan Esa-Pekka Salonen (*1958) komponoval svůj Houslový koncert v době, kdy
se po sedmnácti letech na postu hudebního ředitele Losangelské filharmonie rozhodl předat
svou funkci do rukou Gustavo Dudamela a věnovat se vedle méně časově náročného angažmá u
londýnského orchestru Philharmonia hlavně vlastní tvůrčí činnosti. Vědomí životního předělu ještě
umocnila padesátka, věk neúprosně stírající skladatelův pocit-přelud, že je ještě mladý. Podtitul
čtvrté věty Houslového koncertu - Adieu - má proto hluboký osobní význam. Z ničeho nic do
neznáma, i tak se vykládá Salonenovo motto "Out of Nowhere", které skladatel vepsal tužkou na
první stránku koncertu premiérovaného v roce 2009. Devět měsíců od června 2008 do března 2009,
kdy dílo vznikalo, se stalo krásnou paralelou k těhotenství a neslýchaný poslední akord koncertu
skutečně otevřel dveře k novému životu.
Koncert vznikl z podnětu houslistky Leily Josefowiczové a je v určitém smyslu také jejím portrétem. Známá propagátorka soudobé hudby spolupracovala mj. s Johnem Adamsem nebo
Oliverem Knussenem a již dříve premiérovala houslové koncerty Colina Matthewse nebo Thomase
Adèse. Přáním virtuozky bylo, aby nový koncert obsahoval pomalou větu dávající prostor pro
individuální vklad interpreta. Po vzoru sedmé symfonie Beethovena nebo Brucknera zvolil Salonen poprvé ve své tvorbě za těžiště skladby volnou větu. Nálada finále koncertu je prodchnuta
vědomím přírodního koloběhu, ve kterém staré připravuje půdu a ustupuje novému. Sólové housle
se tomuto plynutí podřizují komorním uplatněním. Do klidu je ponořeno i nokturno druhé věty:
"Představoval jsem si tichý pokoj: vše co můžete slyšet, je tlukot srdce osoby tvrdě spící vedle
vás v posteli. Nemůžete spát, ale není tam žádný pocit úzkosti, jen několik mírných, rozptýlených
myšlenek ve vaší mysli", řekl skladatel. Výrazové rozpětí čtveřice vět si nezadá s Dr. Jekyllem
a panem Hydem. Zatímco první věta dá místy vzpomenout na barokní motoričnost, útočně se prosazující třetí věta zcela popírá technické limity houslové hry a ve specificky městském, kalifornském
stylu žhaví prvky diskotékové a rockové hudby. Louisvillská univerzita udělila Houslovému koncertu Salonena v roce 2012 Grawemeyerovu cenu považovanou mnohými za Nobelovu cenu v oboru
hudby.
Německý skladatel Hans Werner Henze (1926-2012) rozšířil - tak jako mnoho německých
vzdělanců před ním - své obzory přechodem Alp. Od 50. let 20. století žil v Itálii, na Ischii,
v Neapoli a Římě, aby nakonec našel klid pro tvorbu na svém starobylém sídle v Marinu na
předměstí Říma. Skladatel sám sebe charakterizoval jako průmět temperamentu severoněmeckého
kontrapunktu a ariosa jihu. Jeho fyzickou rozluku s Německem podmínilo politické klima ade-

nauerovské éry nepřející levicovým revolucionářům a homosexuálům, ale také odmítnutí ze strany darmstadtské trojky avantgardistů, Bouleze, Nona a Stockhausena. Efektní povrch byl totiž
pro Henzeho - podobně jako předtím pro R. Strausse nebo Stravinského - důležitější než
ideologie pokroku západní hudby. Místo elitářských tendencí dal Henze přednost smyslnosti, bezprostřednímu přístupu k citu a sdělnosti. Někteří v jeho umění hledají pokus o smír
mezi dělnictvem a buržoazií. Pokus kontroverzní, jak o tom svědčí například hamburský skandál a policejní zásah při premiéře skladby věnované Che Guevarovi v roce 1968.
Henze byl fascinován spojením hudby a pohybu, každou formou fyzické přítomnosti hudby
v lidském těle. Jednovětá skladba Scorribanda Sinfonica působí svou kinetickou energií i na
ty posluchače, jejichž šálkem čaje není hudba 20. století, natož století jedenadvacátého. Vznikla
na přelomu let 2000-2001 na objednávku Symfonického orchestru Severoněmeckého rozhlasu
u příležitosti padesátého výročí koncertní řady "das neue werk". Henze v tomto ohnivém Allegru
nechává znovu ožít hudbu k tanečnímu dramatu Maratona di Danza, kterou napsal v polovině 50.
let 20. století na libreto režiséra Luchina Viscontiho pro pařížskou baletní skupinu Jeana Babilea.
Starší materiál baletu, obraz strádajících mladých lidí bojujících o přežití v nelítostném moderním
světě, prosvítá pod povrchem nového kusu jako neurčitá vzpomínka. I když je místy slyšet pláč
a křik jako marná obrana proti bezcitnému násilí, nepřetržité náladové, barevné a rytmické
proměny tlačí hudbu tohoto koncertu pro orchestr nemilosrdně vpřed - Henze byl podobně jako
R. Strauss nebo Britten především dramatickým skladatelem, hudba pro něj neznamenala komentář,
ale součást akce. Balet Maratona měl premiéru v roce 1957 po odkladu způsobeném skladatelovou
autonehodou, Scorribanda Sinfonica zazněla poprvé o více než čtyřicet let později, 29. června
2001 v Hamburku.
Ve Francii se od 60. let 20. století hudební tvorba nadlouho soustředila kolem jediné
postavy Pierra Bouleze a jeho následovníků. Na okraji tohoto hlavního proudu se svou jinakostí
dokázalo prosadit jen málo autorů. Nastala tak jistá bipolarita: na jedné straně stáli ti, kteří
bránili principy té nejradikálnější avantgardy, a na druhé straně se našli ti, kteří se snažili znovu
aktualizovat hodnoty subjektivity a expresivity, které byly těmi prvními zavrženy. Henri Dutilleux
(1916-2013), skladatel až nutkavě střežící integritu svého tvůrčího odkazu sotva tuctem hlavních
děl vzniklých v průběhu šesti dekád a dosahnuvší plného uznání až po Messiaenově smrti
v roce 1992, se nikdy nezpronevěřil svému ravelovskému citu pro zvuk orchestru, daru proměny
pocitu v orchestrální zvuk. Antiideologický přístup k hudbě, odpor k těm, kteří nikdy nepochybují, způsobil, že většinu tvůrčích objednávek Dutilleux dostal spoza hranic Francie. To platí
i o skladbě Métaboles, kterou objednal ke čtyřicátému výročí svého vzniku Clevelandský orchestr.

Výročí připadlo na sezonu 1957/1958, skladatel však dílo dokončil až v roce 1964 a premiéra se
uskutečnila v lednu následujícího roku.
Proměny - tak zní volný překlad titulu - přinesly originální techniku postupného vývoje
tématu: z myšlenky A se její obměnou stane myšlenka B, B vede k C, C zase zplodí myšlenku D.
Autor tento model přirovnal k pokládání střešních tašek. Na rozdíl od představy jednoduchého
praelementu stojícího na počátku biologického vývoje, jehož diferenciací vzniká vše živé cestou
stále větší složitosti, Dutilleux zaostřuje pozornost na skryté hraniční momenty, na vznik něčeho
nového na základě vnitřního posunu. Proměněné stavy zdůrazňuje instrumentace: první větě dominují dřevěné dechové nástroje, druhé smyčce, třetí žestě, čtvrté bicí a v páté dochází ke spojení
všech skupin. Vznikají tak kontrastní plochy až na způsob fotografického obrazu jedné a téže
věci v pozitivu a negativu.
Názvy jednotlivých epizod se volně překládají jako Zaklínací, Lineární, Dotěrná či Posedlá, Strnulá a Okázalá. První věta tohoto zhuštěného koncertu pro orchestr připomíná svým
zaříkáváním začátek Svěcení jara nebo Symfonie pro dechové nástroje Stravinského. Užití mimohudebního titulu vyjadřuje spíše než koncepci autorův postoj ke světu: opakováním kouzelné
formule tritónu "e-hes" Dutilleux spojuje hudbu s magií. Linearitu druhé věty, která v cyklu zastupuje píseň, zakládá mnohočetné dělení smyčců. Skladateli nepřirostla k srdci serijní metoda kompozice, roztříštění struktury racionálními operacemi. V kulminační třetí větě dotírá na posluchače
předpřipravená tónová řada. Není však zdrojem veškerého hudebního materiálu. Nevíme, jestli se
řada vysmívá skladateli, nebo skladatel jí. Po čtvrté větě oproštěné od jakékoliv melodie přichází
s opětovným magickým vzýváním okázalé finále uzavírající podle skladatele cyklus způsobem, který
odpovídá podle vzoru ročních dob představě času jako kruhu.

Andreas Sebastian Weiser, absolvent Vysoké školy umění v Berlíně, se stal v roce

1985 finalistou prvního ročníku Mezinárodní dirigentské soutěže Artura Toscaniniho v Itálii. Na
základě stipendia Německé akademické výměnné služby studoval také u Václava Neumanna při
České filharmonii (1987/88). O rok později se stal druhým dirigentem Symfonického orchestru
Československého rozhlasu. V roce 1990 si jej Jenští filharmonici zvolili svým šéfdirigentem.
Stal se tak nejmladším hudebním ředitelem v Německu. V roce 1993 debutoval u Symfonického
orchestru Bavorského rozhlasu, když narychlo zaskočil za Semjona Byčkova a převzal řízení
deváté symfonie Gustava Mahlera. Následovala další pozvání k Mnichovskému rozhlasovému orchestru, k Symfonickému orchestru Bavorského rozhlasu a k souboru Bach Collegium München.
Od prvního společného koncertu v Ravenně v roce 1995 pravidelně spolupracoval s violoncellistou
a dirigentem Mstislavem Rostropovičem (mj. nastudování Brittenova Válečného rekviem s Orchestra
Nazionalle della RAI Torino, Symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu a Symfonickým orchestrem Severoněmeckého rozhlasu). V roce 2012 byl pozván na Mezinárodní festival M. Rostropoviče
v Moskvě, kde řídil Státní akademický symfonický orchestr J. F. Světlanova. Jako asistent Lorina Maazela i samostatně vystoupil na turné s Filharmonií Artura Toscaniniho po Jižní Americe
a Japonsku, s Katarským filharmonickým orchestrem (mj. také ve Washingtonu, D.C.), v rámci festivalu v Castletonu založeném manželi Maazelovými. Jako asistent spolupracoval rovněž s dirigentem
Zubinem Mehtou při otevření Palau de les Arts Reina Sofia ve Valencii. Andreas Sebastian Weiser
dirigoval mj. Lucernský symfonický orchestr, Bernské symfoniky, Bamberské symfoniky, Symfonický orchestr Středoněmeckého rozhlasu v Lipsku a Stuttgartské filharmoniky, hostoval v Opéra
de Lille, Opéra de Nice, Státním divadle v Kasselu, Státní opeře v Praze, Teatro di San Carlo
v Neapoli, Římě, Palermu, Barceloně a Madridu (se Symfonickým orchestrem Španělského rozhlasu
a televize). Nahrával s Jenskými filharmoniky, se Stuttgartským komorním orchestrem a s Virtuosi
di Praga. Je dirigentem Českého komorního orchestru. Ve Filharmonii Hradec Králové působil
nejprve jako dirigent (od roku 2006) a hlavní dirigent (od roku 2009), od sezony 2012/2013 je
šéfdirigentem tohoto tělesa.

Milan PaĽa se narodil v Prešově. Studoval na Konzervatoři Jána Levoslava Belly v Banské

Bystrici ve třídě Petera Strenáčika. Po absolutoriu konzervatoře pokračoval na Univerzitě hudby
a dramatického umění ve Vídni a vysokoškolské studium dokončil na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě Františka Novotného. Je nositelem ocenění z domácích i mezinárodních soutěží (mj. 1. místa na soutěžích slovenských konzervatoří v Košicích a Banské Bystrici, 1998
a 2000). V době studia se zúčastnil několika mezinárodních mistrovských kurzů, z nich nejvýznamnější
byly kurzy Vladimira Spivakova, Semjona Jaroševiče a Jeana Guilloua. Jako sólista spolupracoval s Filharmonií Brno, Slovenskou filharmonií, Symfonickým orchestrem Slovenského rozhlasu,
Symfonickým orchestrem Ukrajinského rozhlasu, Petrohradským filharmonickým orchestrem, St
Petersburg State Capella Symphony Orchestra, dirigenty Theodeorem Guschlbauerem, Howardem
Armanem, Leošem Svárovským ad. Dále koncertoval ve Švýcarsku, Francii, Německu, Rakousku, na
Maltě aj. Milan Paľa je laureátem Ceny Ľudovíta Rajtera.

Zakladatelem dnešního Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK byl na podzim roku
1934 dirigent a hudební organizátor Rudolf Pekárek. Program činnosti nového tělesa vymezil
Pekárek slovy Film-Opera-Koncert, která se ve zkratce F.O.K. stala součástí názvu orchestru.
Hlavním protagonistou postupného rozvoje koncertní činnosti byl od samého počátku Dr. Václav
Smetáček, který se v roce 1942 stal šéfdirigentem orchestru a stál v jeho čele celých 30 let. Po
mnohaletém úsilí vedení orchestru, jehož počátek spadá do roku 1945, zřizuje město Praha v roce
1952 po vzoru jiných evropských měst vlastní reprezentační koncertní těleso. Tradiční zkratka
byla zachována, nový název orchestru zněl: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK. Umělecké
vedení postupně převzali šéfdirigenti Slovák, Rohan, Bělohlávek, Altrichter, Turnovský, Delogu,
Baudo a od sezony 2006/2007 Jiří Kout. Umělecké renomé a respekt si orchestr získává po celou dobu své existence pod vedením mezinárodně uznávaných dirigentů (Talich, Kubelík, Ančerl,
Neumann, Solti, Ozawa, Mehta, Mackerras, Rožděstvenskij, Inbal ad.) a spoluprací s dlouhou řadou
špičkových sólistů (Oistrach, Stern, Suk, Rubinstein, Rostropovič, Maisky, H. Schiff, Arrau, Richter,
Firkušný, Moravec, Ohlsson, Perahia, André, Nakarjakov, Lindberg, Ricciarelli, Fleming, Beňačková,
Urbanová, Hampson, Dvorský, Raimondi ad.). Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK hostoval ve
většině evropských zemí, opakovaně též v Japonsku a Spojených státech. Navštívil rovněž Jižní
Ameriku, Portoriko, Tchaj-wan, Koreu, Turecko, Izrael a další země. Většina nahrávek orchestru
byla pořízena firmou Supraphon, jeho jméno se však objevuje i na etiketách firem BMG Conifer,
Philips, Erato, Universal, Harmonia Mundi (Praga), Victor, Koch International, Panton, Music Vars
ad.

Pondělí 4. 11. 2013, 20.00 hod., sál FHK
----------

Georg Friedrich Haas

in vain pro 24 nástrojů (2000)

Peter Vrábel dirigent
Orchestr Berg
---------Videoprojekce a light design: Jaroslava Severová,

Pavel Trnka, Petr Zima, práce studentů oboru Grafická tvorba - multimédia, Katedra výtvarné kultury
a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity
Hradec Králové

Rakouský skladatel Georg Friedrich Haas (*1953), držitel Velké rakouské státní ceny
v oboru hudba za rok 2006, se narodil ve Štýrském Hradci. Dětství prožil ve vorarlberském údolí,
ve kterém se příroda jevila spíše jako temná, jen zřídka sluncem prosvětlovaná síla. Za Haasovým
zájmem o odvrácenou stranu věcí, neromantickým pojetím noci nebo důrazem na světelné efekty
můžeme hledat skladatelův niterný zápas o světlo, překonávání pocitu vyloučenosti a totálního
selhání. Jeho hudba není prosta smutku, strachu, pocitů, že je člověk někam neúprosně hnán, ať
chce nebo ne. Pro posluchače to znamená vydat se na cestu do neznáma a riskovat. Neexistuje
žádný jiný způsob, jak zjistit, co se skrývá za Haasovou hudbou, než se jí svěřit. Je to případ
všechno, nebo nic.
Existuje jen velmi málo hudby, kterou lze srovnat s in vain. Snad by to mohly být běhavé
figurace Houslového koncertu Ligetiho připomínající v norách mizející králíky z Alenky v říši divů
nebo mezigalaktický klid Atmosfér téhož autora. Většina hudby Haasovy skladby se však nepodobá žádné jiné. Vypomoci si můžeme představou Rothkových obrazů přenesených do hudby. Také
in vain působí dojmem, že pulzuje a září. Paradoxně vyzařuje světlo i ve chvílích, kdy se hudba
podle pokynů partitury ponoří do tmy a interakce hudebníků se dlouhé minuty odehrává jen na
základě zvukové situace. Čím déle se na Rothkovy obrazy díváme, tím dynamičtější se zdají být.
I to platí u tohoto kusu. A nabízí se i další přirovnání, prokazatelná inspirace: Haas byl zaujat
schody grafika M. C. Eschera, jejichž nepřetržitý stoupavý pohyb ústí díky optickému klamu opět
do výchozího stanoviště. Ve schodech, jež vrací diváka do situace, o které si myslel, že ji již
překonal, má původ i titul in vain, česky marně, resp. nadarmo.
I když Haas zpravidla nezhudebňuje nějaký estetický program nebo příběh, na počátku
kompozice in vain stála konkrétní nálada: rozpaky nad vzestupem krajní pravice v Rakousku, nad
černo-modrou vládní koalicí vzniklou v roce 2000. Rakouští lidovci tehdy opustili velkou koalici
se sociálními demokraty a uzavřeli spojenectví s krajně pravicovou stranou Svobodných Jörga
Haidera, což vedlo k rozsáhlé vnitropolitické krizi a vyústilo v roztržce s ostatními členskými
zeměmi Evropské unie. Díky tehdejšímu rakouskému kancléři Wolfgangu Schüsselovi Haas znovu
objevil kouzlo reprízy. Nepojímá ji však v brucknerovské tradici euforicky, ale v tradici schüsselovské jako katastrofu. Návrat na začátek skladby lze sotva vnímat jinak než jako skličující.
Na konkrétní politický podnět můžeme dnes již zapomenout, protože skladba měla díky svým čistě
hudebním kvalitám delší život než tehdejší vláda. Spíše než tragickým nebo aktivistickým dílem je
totiž in vain sestupem do pravěké temnoty, do míst odkud hudba pochází a kde se rodí.
Když ve skladbě nastoupí své sólo harfa, naskočí ihned pocit, že je strašně rozladěná. Ve

skutečnosti jen není naladěná v dnes obvyklém temperovaném ladění, ve kterém se nese úvodní
tónové víření. Haas od této chvíle pracuje i s tónovými výškami, kterých lze docílit profouknutím
přirozeného rohu bez dolaďování nátiskem. Skladba tak netematizuje jen protiklad světla a tmy,
ale staví proti sobě také různá ladění. Akord sestavený z tónů přirozeného rohu dává zvuku
zvláštní krásu. V okamžiku, kdy se přidá druhý akord, však na rozdíl od temperovaného ladění
vzniknou náhle střety velice blízkých intervalů, tedy zázněje. Srozumitelně řečeno, skladatel získá
podobný zvuk, jako když rozezní tři struny na rozladěném klavíru. Takový nečistý zvuk je ovšem
důsledkem čistého ladění. Tento zdánlivý protimluv, tedy že důsledkem čistoty je nečistota, skladatel považuje základní lidskou zkušenost. Haas pracuje s mikrotonalitou nikoli ve smyslu přesných
čtvrttónů v duchu harmonických postupů pionýrů čtvrttónové hudby, Ivana Vyšněgradského nebo
našeho Alosie Háby, ale spíše ve smyslu sbližování půltónů, jejich rozlaďování. Na to odkazuje
číselná symbolika počtu interpretů s dirigentem a bez dirigenta. Na poměru 25:24 staví aristoxenovské přirozené ladění konstrukci tzv. malých půltónů, které zní v určitém kontextu výborně,
ale v jiném dosti špatně.
"Pro mou hudbu je asi velice důležitá kombinace identity a prolínání zvuku na jedné straně
a tření na straně druhé, což je cena, kterou je třeba za ono prolínání zaplatit - nebo je to možná
odměna, kterou tím získáme, jelikož tření je také cosi krásného," řekl skladatel. Jestliže Wagner
v předehře k Rýnskému zlatu vnesl do hudby dlouhým setrváváním na akordu Es dur bezčasí
a vykročil za hranice hudby do oblasti filozofie, pak lesní rohy a trombóny v in vain jakoby sestupovaly ještě před tento moment a daly nahlédnout do Wagnerova podvědomí ve chvíli, než začal
Rýnské zlato psát. Vrchol skladby patří podle Simona Rattla k deseti nejúžasnějším minutám, jaké
kdy kdo napsal a Haas se v nich postavil na roveň posledního velkého skladatele, György Ligetiho.

Peter Vrábel je slovenský dirigent, který žije a pracuje v Praze. Již jako student Aka-

demie múzických umění spolupracoval s řadou komorních a symfonických orchestrů a Kühnovým
dětským sborem. V roce 1995 založil Orchestr Berg a byl to on, který vytvořil koncepci hudebního
směřování tělesa - jeho tvůrčí nápady a podněty k zajímavým projektům jsou pro orchestr stálým
a neocenitelným přínosem. Díky němu je dnes Orchestr Berg oceňován jako jedinečný interpret
hudby 20. století a soudobé. Je neúnavným a originálním propagátorem nové hudby, aktivně spolupracuje se soudobou českou skladatelskou špičkou a prostřednictvím nejrůznějších projektů
vytváří inspirativní tvůrčí prostor pro vynikající umělce mladé generace. Má velmi široký umělecký
záběr - přestože se zaměřuje na novou hudbu, koncerty doplňuje hudbou starších období, takže

se v této souvislosti zabývá i dobovou interpretací. Vytvořil velké množství snímků pro Český
rozhlas, své všestranné schopnosti využil při natáčení alba jazzového pianisty Franka Mantoothanebo při nahrávání pro film. Hostuje v Národním divadle v Praze (představení Zlatovláska).
Je držitelem Ceny Gideona Kleina. V roce 2010 získal od České hudební rady (sekce Mezinárodní
hudební rady při UNESCO) ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby.

Orchestr Berg je špičkové mladé těleso, které přináší svěží vítr na českou hudební scénu
- uvádí divácky atraktivní a inovátorské projekty, které kladou důraz především na současnou
hudbu a hudbu 20. století. Tu kombinuje například s divadlem, filmem, baletem, pantomimou, videoartem, výtvarným uměním apod., vystupuje často mimo tradiční sály. Prostřednictvím pravidelných
objednávek nových děl u českých skladatelů především mladé generace pomáhá vytvářet nové
hodnoty a investuje do budoucnosti hudby a umění. V současné době má na svém kontě již desítky
světových premiér, ale také mnoho českých premiér vynikajících světových autorů. Ke koncertní
činnosti orchestru patří vystoupení na mezinárodních festivalech a významných domácích pódiích.
Spolupracuje s baletem Národního divadla (představení Zlatovláska a Ibbur). K mnoha snímkům pro
Český rozhlas i na CD v roce 2007 přibyla nahrávka prvního profilového pořadu pro ČT. Orchestr
Berg založil v roce 1995 dirigent Peter Vrábel, který je dodnes jeho uměleckým vedoucím.

Čtvrtek 7. 11. 2013, 20.00 hod., sál FHK
----------

Mark-Anthony Turnage
Scherzoid (2003-04)

Thomas Adès

Asyla (Azyly) op. 17 (1997)
1. 2. 3. Ecstasio
4. -

***přestávka***

Aaron Jay Kernis

Colored Field (Zbarvené pole), violoncellový
koncert (1994)
1. Colored Field (Zbarvené pole)
2. Pandora Dance (Pandořin tanec)
3. Hymns and Tablets (Chvály a desky)

Petr Vronský dirigent
Jan-Filip Ťupa violoncello
Filharmonie Hradec Králové
---------Light design: Jaromír Vlček, Petr Zima

Mark-Anthony Turnage (*1960) vyrůstal v nábožensky orientované rodině. K hudbě

se utíkal jako k svému soukromému světu. Kvůli odmítavému postoji matky k populární hudbě
se natolik orientoval na skladatele přelomu 18. a 19. století až získal přezdívku Wolfgang. Na
vysoké škole objevil jazz a začal žít dvojím životem. Na Royal College of Music skládal přes den
avantgardní hudbu na základě racionálních operací s tóny, v noci poslouchal téměř výlučně jazz.
Z jazzových hudebníků jej ovlivnil melancholickým prvkem se odlišující Miles Davis. Do námětového
okruhu skladatelových děl proniklo městské odcizení, tragično i bratrova smrt na předávkování
drogami. Integrace jazzu v Turnageově díle připomíná experimenty Stravinského, Weilla a dalších
ve dvacátých letech 20. století: nalézání nového, době odpovídajícího hudebního výrazu. O tom, že
jde o skutečné nalézání, svědčí mj. úspěch Turnageovy poslední opery o playmate A. N. Smithové,
Anna Nicole.
Scherzoid (2003-04) vznikl na základě společné objednávky Londýnské a Newyorské filharmonie. Protože Turnage předtím komponoval množství pomalé hudby, chtěl tentokrát napsat
rychlý kus. Klíčem ke skladbě je podle Turnage energie, resp. druh energie, kterou může vyprodukovat orchestr. Jako model skladateli posloužilo scherzo z Beethovenovy deváté symfonie. V titulu
naznačeným slovem schizoid Turnage ironicky pojmenovává skladatele rozpolceného mezi klasiku
a jazz, který se cítící v obou těchto sférách jako doma. "Nepokládám klasiku a jazz za vysoké
a nízké umění. Přeji si spojení obojího. Miluji jazz; ovlivňuje vše, co dělám", řekl Turnage
ke skladbě, která se stala jazzovější, než původně plánoval.
Angličan Thomas Adès (*1971) je pro časné projevení talentu i úspěchy na poli opery
přirovnáván k Benjaminu Brittenovi. V jeho roli klavírního doprovazeče Iana Bostridge vidí někteří
paralelu k Brittenově spolupráci s Peterem Pearsem. Nejdůležitější společnou devizou obou
skladatelů je však sdělnost jejich hudby. Nerozřešená otázka, zda Adèse řadit k postmoderně,
nebo v něm vidět spíše pozdního modernistu, ukazuje na stále obtížnější vytyčování hranice
mezi modernou - aktivním, stylově dogmatickým rozvíjením klasické tradice - a kontemplativnější,
pluralitnější postmodernou. Hudební jazyk Adèsovy druhé opery, Bouře, přinesl rozchod s hravostí postmoderny, stylistické zjednodušení, zmírnění eklekticismu a expresionismu raného období.
Předtím skladatel ve své hudbě nezřídka mísil například prvky vážné a zábavné hudby. Přitom
tam, kde citoval, typicky nedával citáty do uvozovek, nekarikoval.
Raketový start Adèsovy skladatelské kariéry způsobila podpora ze strany Sira Simona
Rattla, ansámblu London Sinfonietta a Královské opery Covent Garden. Azyly (Asyla je v latině

plurál od Asylum) op. 17 - první skladatelova kompozice pro velký orchestr - byly objednány
dobročinnou společností Johna Feeneyho pro Symfonický orchestr města Birminghamu a Simona
Rattla, který s touto skladbou (prem. 1997) zakončoval v roce 1998 své dlouholeté působení
v čele birminghamského orchestru a v roce 2002 ji zařadil i na program svého prvního koncertu
s Berlínskými filharmoniky v roli jejich šéfdirigenta. V roce 2000 udělila Louisvillská univerzita
tehdy teprve devětadvacetiletému skladateli za Azyly Grawemeyerovu cenu dotovanou dvěma sty
tisíci dolarů.
Nápadná role je svěřena ve skladbě bicím nástrojům, zejména plechovým. I tympanista hraje
místy na kovové části kotlů. Zajímavý efekt přináší naladění druhého pianina o čtvrt tónu níž.
Údery velkého bubnu ve třetí větě imitují bicí automat typický pro klubovou taneční hudbu, house
music. Výraz extatického transu se neváže jen k rytmickému ohlušování, ale i k droze extázi
spja-té s klubovou scénou. Hudebně jde o novodobou obdobu pronikání tanečních prvků do třetích
vět cyklických skladeb 18. a 19. století. Třetí věta byla vyložena za pomoci metod muzikologa
a sémiotika Eera Tarastiho jako konflikt mezi nátlakem kolektivu a vůlí jedince, který si nakonec
uhájí svoji nezávislost. Obě vnitřní věty skladby navozují dojem uzavřených prostor, což potvrzuje
původní podtitul druhé věty: Vatikán. Angličtina připouští možnost vyložit asylum jako blázinec,
i jako útočiště ve smyslu politicky chráněného území.
Od doby, kdy Beethoven přehodnotil dedikaci své třetí symfonie Napoleonovi a ve finále
deváté symfonie volal po sbratření všech lidí, věří někteří skladatelé, že hudba - tato zcela nehmotná, abstraktní forma umění - má moc měnit svět k lepšímu. Ne všechny příklady to potvrzují.
Wagnerovy bozi s lidskými vlastnostmi posloužili nejen k vyobrazení procesu degenerace moci,
ale i antisemitům 20. století k propagaci nacistické ideologie. Po druhé světové válce se Stockhausen a další skladatelé pokusili v rámci účtování s politickou minulostí Německa nahradit romantickou hudbu (v jejich očích soundtrack ke špinavé chamtivosti kapitalismu) hudbou matematicky
organizovanou, ale ani toto levicové budování nenastolilo světlé zítřky. Odloučenost od Evropy
a demokratická tradice Ameriky přispěla k pocitu politické nevinnosti amerických skladatelů.
Součástí americké národní kultury se stal v puritánské zbožnosti kořenící étos Charlese Ivese,
toužícího utěšit statečné trpící, kteří nedohlédnou na konec svého utrpení.
Američan Aaron Jay Kernis (*1960) zaujal ve svých dílech angažovaný postoj opakovaně.
Druhá symfonie (1991), protest proti válce v Perském zálivu, stojí na počátku celé řady děl
tematizujících mezinárodní konflikty a lidské utrpení. Patří do ní také houslový koncert z roku

1996 připomínající holocaust a genocidu v Bosně a Hercegovině i Koncert pro anglický roh
Colored Field (Zbarvené pole) premiérovaný v roce 1994 Sanfranciským symfonickým orchestrem
a věnovaný dlouholeté solo hráčce tohoto orchestru, Julii Ann Giacobassiové. V pozdější violoncellové verzi koncert poprvé provedl Truls Mørk s Minnesotským orchestrem. U tohoto orchestru
skladatel pracuje jako poradce pro novou hudbu a jako ředitel skladatelského institutu nabízejícího zájemcům získání zkušeností s orchestrálním prostředím a workshopy s předními odborníky
hudebního průmyslu. Za violoncellovou verzi koncertu získal Kernis v roce 2002 Grawemeyerovu
cenu (čtyři roky po Pulitzerově ceně za Smyčcový kvartet č. 2).
Náš pohled na lidi, místa, situace často změní ty nejjednodušší věci - slovo, gesto, obraz
nebo melodie. Předtím než Kernis dostal objednávku na koncert pro anglický roh, navštívil na jaře
1989 nacistický vyhlazovací tábor Osvětim a pobočný tábor Březinka. Skladatel obešel památník
s jednou rodinou z Brooklynu. Když se na kterémsi místě dva chlapci z rodiny posadili na zem
a utrhli si stébla trávy, spatřil najednou před sebou moře krve: tráva zrudla. Skladatel intenzivně
pocítil masové vraždění, které na tomto místě proběhlo během druhé světové války. Kontrast
mezi přírodou a tím, co přikrývala, jaké vzpomínky pohřbila, se stal základní myšlenkou nového
díla. Příklon ke svobodné intuici, patrný v Kernisově tvorbě po roce 1980, vyústil v projasněném,
bezprostředně citovém Smyčcovém kvartetu č. 1 - "Musica celestis" (1990) spojujícím metafyzické
pojetí hudby Hildegardy von Bingen s eklektickým hudebním jazykem čerpajícím z harmonického
slovníku romantiků. Na tomto různě obohacovaném základu se odvíjí i zneklidňující vzpomínání
v první větě violoncellového koncertu. Měkký podtext zde tvoří dva smyčcové orchestry. V druhé
větě vylézají z Pandořiny skříňky "malé černé věci", zlé úmysly. Třetí věta se dotýká vztahu jednotlivce vůči obrovským silám zla a základů víry - podtitul věty odkazuje na desky s Desaterem.
Zdánlivý optimismus po posledním výbuchu násilí se rozplyne v návratu k počátečnímu výrazu díla.

Petr Vronský, původně úspěšný houslista (vítěz soutěže Beethovenův Hradec 1964), začal
svou dirigentskou dráhu v roce 1971 v plzeňské opeře, odkud přešel v roce 1974 do Ústí nad
Labem jako šéf operního souboru. Pro jeho umělecký rozvoj byly důležité úspěchy v dirigentských
soutěžích v Besançonu (1971) a v soutěži H. von Karajana v Berlíně (1973). V roce 1978 se stal
dirigentem Státní filharmonie Brno, v letech 1983-91 byl jejím šéfdirigentem. S tímto orchestrem
hostoval v mnoha zemích Evropy a v Japonsku. V letech 2002-05 byl šéfdirigentem Janáčkovy filharmonie Ostrava, s níž absolvoval řadu zahraničních turné (např. Japonsko, Španělsko, Rakousko,
Německo, Polsko). Od sezony 2005/2006 je šéfdirigentem Moravské filharmonie Olomouc. Působí

jako docent oboru dirigování na hudební fakultě pražské AMU. Dlouholetá spolupráce jej váže
s předními orchestry v České a Slovenské republice (Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Slovenskou filharmonií, Státní
filharmonií Košice, Státním komorním orchestrem Žilina). Hostoval u orchestrů v celé Evropě, ale
také u Metropolitního orchestru Tokio, Japonského symfonického orchestru Yomiuri, Filharmonického orchestru Rio de Janeiro nebo Jeruzalémského symfonického orchestru. Dirigoval inscenace
v Národním divadle Brno, pražském Národním divadle, Státní opeře Praha, Vídeňské komorní
opeře, Nizozemském tanečním divadle aj.

Jan-Filip Ťupa, violoncellista pocházející z české hudební rodiny se narodil v Německu
v roce 1980. Od dětství je stejnou měrou fascinován hudbou a přírodními vědami. Již během studií
v něm probudila soudobá hudební tvorba opravdové zanícení, které mu i nadále otevírá bránu
k teoretickému studiu, zasvěcené interpretaci a tvůrčí činnosti. O tyto tři základní sloupy se opírá
i jeho bohatá činnost organizátorská. Rozhodující impulzy obdržel během studia u Raphaela Wallfische na Guildhall School of Music & Drama v Londýně. Udělením stipendia Umělecké nadace země
Nordrhein-Westfalen mu bylo umožněno rozšířit interpretační horizont ve švýcarském Lucernu
na Lucern Festival Academy a v Ensemle-Modern-Akademie ve Frankurtu nad Mohanem v letech
2006/07. Od této doby udržuje se svým Quartetem Praesenz, jako člen švýcarského Ensemble Proton a pravidelný host německého Ensemble Modern intenzivní kontakt ke komponující avantgardě,
nezanedbává ani volnou improvizaci. Ve své sólistické činnosti se Jan-Filip Ťupa věnuje v první
řadě klasickým dílům druhé poloviny 20. století, mezi nimiž najdeme mimo jiné Tout un monde lointain Henri Dutilleuxe, Ode an den Westwind Hanse Wernera Henzeho, či Concerto en forme de pas
de trois Bernda Aloise Zimmermanna. Koncerty Wolfganga Rihma, Matthiase Pintschera a dalších
soudobých skladatelů představují ohnisko interpretačního zájmu tohoto všestranného umělce.
Filharmonie Hradec Králové byla založena v roce 1978 pod názvem Operní orchestr města

Hradec Králové, o rok později bylo těleso přejmenováno na Symfonický orchestr Hradec Králové,
v roce 1987 na Státní symfonický orchestr Hradec Králové. Od vzniku České republiky (1. 1. 1993)
nese orchestr název Filharmonie Hradec Králové, vyjadřující historickou kontinuitu sahající přes
Filharmonii Sokola v Hradci Králové (1921-65) až k Filharmonické jednotě činné ve městě od roku
1887. Významné období uměleckého rozkvětu tělesa je spojeno se jménem prof. Františka Vajnara,
který pracoval jako šéfdirigent s orchestrem nepřetržitě od roku 1991 až do roku 2001, kdy byl

jmenován čestným šéfdirigentem tělesa. V letech 2001-2012 působil na postu šéfdirigenta tělesa
Ondřej Kukal, který je nadále hlavním dirigentem orchestru. Od sezony 2012-2013 je šéfdirigentem
FHK Andreas Sebastian Weiser. FHK vystoupila na pódiích významných koncertních síní Evropy
(Grosser Musikvereinssaal ve Vídni, Gewandhaus v Lipsku, Victoria Hall v Ženevě, Queen Elizabeth
Hall v Antverpách aj.), účinkovala v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Polsku, Rakousku,
Španělsku a Švýcarsku. Dosaženou interpretační kvalitu orchestru dokumentují CD nahrávky pro
tuzemské i zahraniční společnosti nebo Český rozhlas. FHK účinkuje na významných festivalech
(Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy
aj.), od roku 2005 je pořadatelkou festivalu Hudební fórum Hradec Králové, na kterém provedla
v českých premiérách díla Šnitkeho, Pendereckého, Henzeho, Kančeliho, Gubajduliny, Corigliana
a dalších.

Úterý 12. 11. 2013, 20.00 hod., sál FHK
Koncert věnovaný 100. výročí narození Witolda
Lutosławského
----------

Luca Francesconi

Cobalt, Scarlet: Two Colours of Dawn
(Kobalt, šarlat: dvě barvy svítání), (1999-2000)

Witold Lutosławski

Klavírní koncert (1988)

1. Čtvrťová nota s tečkou = ca 110 2. Presto 3. Osminová nota = ca 85 4. Čtvrťová nota = ca 84 -

***přestávka***

Magnus Lindberg

Seht die Sonne (Hle, Slunce), (2007)
1. 2. 3. -

Stanislav Vavřínek dirigent
Daniel Wiesner klavír
Janáčkova filharmonie Ostrava
---------Light design: Jaromír Vlček, Petr Zima

Někdejší asistent Luciana Beria, Luca Francesconi (*1956), je tradicionalistou v tom smyslu,
že rozhodně nemá chuť zbavovat hudbu stop vlastního já či, podle představ Johna Cage, "nechat
zvuky, ať jsou samy sebou". Serialismus považuje za ve své době silnou myšlenku se silnými
výsledky, hudební jazyk Bouleze a Nona se však podle něho proměnil v podání jejich následovníků
v klišé. Francesconi je přesvědčen, že je třeba navrátit hudbě schopnost vyprávět příběhy,
a to nikoliv ve smyslu popisné programní hudby 19. století, ale ve smyslu dramatického vývoje
a směřování. Hlavním dojmem z poslechu jeho hudby je plynulost, pocit, že hudba je linie, která
nás odněkud někam vede.
Na počátku kompozice Cobalt, Scarlet: Two Colors of Dawn (Kobalt, šarlat: dvě barvy svítání, 1999-2000) objednané Marissem Jansonsem pro Filharmonii Oslo stála jednoduchá myšlenka.
Skladatel pozoroval svítání z hotelového okna v Oslu - úžasně pomalou proměnu neurčité temnoty v sametovou kobaltově modrou, která se stejně zvolna proměnila v zamlženou šarlatovou,
samotné Slunce. To jej přivedlo ke srovnání s prudkým středozemním Sluncem a k úvaze, že to
může být důvod, proč je v italštině slovo slunce mužského rodu, zatímco v některých severských
jazycích, jako například v němčině, rodu ženského. Na jedné straně byla sluneční záře procházející
extrémně pomalou proměnou, na straně druhé představa Slunce jako starověké modly, obrovité
ohnivé sochy vystupující z moře. Slunce, které neprochází proměnami, ale prostě je a v plné síle
se opírá přímo do tváře. Dvě barvy v názvu nereprezentují program, ale dvě pojetí času trvale
přítomná ve Francesconiho tvorbě. První z nich skladatel označuje jako dynamický čas. V tomto
lineárním čase věci nejsou neměnné a materie podléhá stálým proměnám. Typickým příkladem by
byly sonátové formy 18. a 19. století, ve skladbě Kobalt, šarlat barva a harmonie. Druhé pojetí
skladatel definuje jako kruhový čas, ve kterém dochází k periodické regeneraci. Tento cyklický čas
je paralelou k mytickému času, v němž se archetypy opakují. Neměnně a neposkvrněně vycházející
Slunce je ve skladbě spojeno s rytmem. Tak jako šarlatová slunečního světla ovládla kobaltovou,
sílí ve skladbě postupně i rytmus, až vše ovládne dionýský tanec.
"Zvyk komponovat jazyk a ne to, co by se jím mělo vyjádřit, je nemocí naší doby", napsal
Witold Lutosławski (1913-1994). Skladatel, který v prvních fázích své tvorby asimiloval neoklasicismus a folklorismus, aby později experimentoval s organizací tónových výšek i času, cítil
v závěrečném období stále větší potřebu něčeho, co promlouvá nejen technickými triky, ale čímsi
víc - svobodnou inspirací. V Lutosłavského hudbě lze najít prvky avantgardnosti. Prvky a základní
cíl však skladatel považoval za dvě různé věci. Nedokázal se proto ztotožnit s radikální destrukcí

tradice, s webernismem jako náboženstvím vzývaným v darmstadtském tvůrčím okruhu. Nesliboval
si mnoho ani od pluralismu. Toužil spíše po sjednocení, všeobecnější konvenci umožňující vznik
velkých děl. Finální fáze Lutosławského tvorby se nese ve znamení opusů zesilujících roli autorské
jedinečnosti a pravdivosti. V Klavírním koncertu (1988), Interludiu (1989), písňovém cyklu Chantefleurs et Chantefables (1990) a Symfonii č. 4 (1992) se skladatel občas, přestože jen na chvíli,
projevil jako osobnost blízká chopinovskému či brahmsovskému romantismu. Především v Klavírním
koncertu, psaném na objednávku Salcburského festivalu a věnovaném Krystianu Zimermanovi,
slyšíme ozvěny minulosti, Chopina, Ravela nebo Liszta.
Čtveřice vět koncertu navazuje bez přerušení. První věta kolísá mezi fázemi nonšalantně
lehkými a rozmarnými na jedné straně a vážnějšími, široce rozezpívanými na straně druhé; jinými
slovy mezi plochami nerozhodnými a těmi, jež splňují bezprostředně autorův cíl a posluchačovo
očekávání. Na dualismu těchto komplementárních zvukových světů se podílí v úvodu první věty
i skladatelova zvláštní technika zápisu zvaná "ad libitum". Lutosławski zavedl princip náhody aleatoriku (od latinského alea = hra v kostky) - do své tvorby po roce 1960 pod vlivem Johna
Cage. Ve skutečnosti však tito dva skladatelé nemohli být odlišnější. Cage dal hráči improvizační
volnost, takže výsledek byl překvapením jak pro publikum, tak pro samotného skladatele, který
se v důsledku toho osvobodil od subjektivních preferencí a vkusu. Lutosławski naproti tomu "jen"
upustil od rytmické synchronizace jinak precizně vypsaných partů prostřednictvím taktových čar
a dob, čímž dosáhl dříve nemyslitelného rytmického bohatství. Tato technika omezené náhody
ponechávající na jednotlivých hráčích detailní řešení tempa zpřístupnila interpretačně obtížné
zvukové objevy poválečné avantgardy hráčské úrovni dostupných orchestrů a umožnila spontánní
nasazení interpretů i u virtuózně znějících partů. Druhou větu koncertu označil skladatel za druh
mota perpetua, zklidnění bartókovské honičky připravuje třetí větu, kterou začne samotný klavír.
Čtvrtá věta v náznaku operuje s barokní formou ciaconny. Orchestr tvrdošíjně opakuje jedno téma
(ovšem vždy posunuté o kvartu výš), zatímco klavír přinese pokaždé nový materiál. Obě vrstvy
jsou zřetězeny tak, že začátek a konec klavírních epizod nekoresponduje se začátkem a koncem
tématu.
Sám příklad Magnuse Lindberga (*1958) může být přesvědčivým důkazem toho, že symfonický orchestr není mrtvé médium. Lindbergova nejnovější díla využívají tolika odkazů na Wagnera, pozdní romantiky, Debussyho, Stravinského nebo Sibelia, až se zdá obtížné identifikovat
skladatelův vlastní hlas. Ten však spočívá právě v tavení kompozičních technik minulosti a volbě

velkého orchestru jako nejmilovanějšího nástroje. Lindberg ušel dlouhou cestu od počátečního
vzdorného modernismu k dnešnímu měkčímu a znělejšímu stylu. Finský umělec tento tvůrčí vývoj
sám popsal jako rozdíl mezi lámáním kamene a hnětením hlíny. Podařilo se mu nalézt hudební jazyk
umožňující sklenout rozlehlé hudební plochy a střídat napětí a uvolnění i zrychlení a zpomalení
s přirozeností nádechu a výdechu. K těmto atributům romantické hudby se přidává schopnost
vyjádřit nový obsah.
V chaotické a zároveň nezastavitelné kompozici Kraft (1983-85), která naplnila skladatelovu někdejší tezi: "jen extrém je zajímavý", se již objevila Lindbergem častěji užívaná tektonika
založená na neměnně se opakujícím tématu doprovázeném stále se měnícím předivem ostatních
hlasů, tj. na formě ciaccony nebo pasaccaglii. Ozvěnu tohoto původně barokního kompozičního
postupu najdeme i v první větě skladby Seht die Sonne (Hle, Slunce), která zabírá celých
šestašedesát stran partitury z celkových sto sedmnácti. Osmitaktový melodický motiv vyplňující
první stranu je brzy rozmazáván a ustupuje ve prospěch celistvého zvukového proudu. Klasická
harmonie je v rozkladu, nicméně se s ní stále ještě počítá, jak naznačuje i první tón skladby c1. Těm, kdo chtěli vidět v Auře (1993-94) na památku Witolda Lutosławského Lindbergovu první
symfonii, skladatel nebrání, aby ve skladbě Seht die Sonne viděli symfonii druhou. Jedním dechem
však dodává, že se nezajímá o psaní symfonií jako takových. Tři bez přerušení navazující věty
tohoto díla mají také úplně jinou funkci, totiž teze, antiteze a syntézy.
Název skladby Seht die Sonne objednané Nadací Berlínských filharmoniků ve spolupráci
se Sanfranciským symfonickým orchestrem a premiérované v roce 2007 Berlínskými filharmoniky a Simonem Rattlem je citátem z textu k Písním z Gurre Arnolda Schönberga. Schönbergova
skladba se obrovitým provozovacím aparátem zařadila po premiéře v roce 1913 po bok Mahlerovy
osmé symfonie - "symfonie tisíců". V závěrečné apoteóze slunečního jasu posílají Schönbergovy nepřehledné chóry v tónině C dur pozdrav Slunci. Není bez zajímavosti, že mezi kompozicí
a instrumentací Písní z Gurre se Schönberg rozešel se zákony tonální harmonie a svou Naukou
o harmonii z roku 1911 obrátil kormidlo hudebních dějin. Všem budoucím skladatelům ve svém spisu
nicméně vzkázal, že "umělec musí říkat něco víc, než jen předvádět, že umí techniku. Moje rozklady
by měly vyvrátit víru v nutnost tonality, nikoli však víru v účinek uměleckého díla, jehož autor na
tonalitu věří. Čemu věří autor teoreticky, jistě dokáže navenek svým dílem vyjádřit. Avšak vnitřně,
tam, kde začíná pudový člověk, tam naštěstí jakákoli teorie selhává, odtamtud promlouvá to, co je
lepší než jeho i moje teorie".

Stanislav Vavřínek studoval hru na flétnu a dirigování na Konzervatoři Brno, ve studiu

dirigování pak pokračoval na pražské AMU u Radomila Elišky, Františka Vajnara a Jana Štycha.
V letech 1994-98 byl hlavním dirigentem Pražského studentského orchestru, který pod jeho
vedením získal řadu prvních míst na soutěžích doma i v zahraničí, v národní rozhlasové soutěži
Concerto Bohemia (1995, 1996, absolutní vítězství 1997), na mezinárodní soutěži v belgickém Neerpeltu (1995, s nejvyšším oceněním soutěže Suma cum laude). Jako host spolupracoval s více než
třiceti symfonickými i komorními orchestry, včetně České filharmonie, Symfonického orchestru hl.
m. Prahy FOK, Pražské komorní filharmonie, Filharmonie Brno, Slovenské filharmonie, Hamburských
symfoniků, Polské baltské filharmonie Fryderyka Chopina v Gdaňsku aj. Dirigoval v Německu, Rakousku, Belgii, Švýcarsku, Polsku, Španělsku či Japonsku. Natočil devět CD. V letech 1999-2008
působil jako šéfdirigent Jihočeské komorní filharmonie České Budějovice, od roku 2008 působí ve
funkci šéfdirigenta Filharmonie Bohuslava Martinů. Věnuje se také pedagogické činnosti - od roku
2006 vyučuje na AMU v Praze.

Daniel Wiesner studoval na Pražské konzervatoři u Valentiny Kameníkové a na AMU
ve třídě prof. Petera Toperczera. V letech 1988 a 1990 absolvoval mistrovské kurzy u Rudolfa
Kehrera ve Výmaru. Kromě několika cen z domácích soutěží, které získal ještě za studií na
konzervatoři, je Daniel Wiesner vítězem Skotské mezinárodní klavírní soutěže v Glasgowě (1990)
a nositelem ceny z Mezinárodní hudební soutěže Vianna da Motta v Lisabonu. V roce 1993 obdržel
Cenu Josefa Hlávky. Jako sólista a vyhledávaný komorní hráč vystupoval na koncertech ve většině
evropských zemí a také v USA, Jordánsku a Tunisu. Od roku 1994 je členem komorního souboru
In modo camerale, který získal v roce 1996 Cenu Českého spolku pro komorní hudbu a v témže
roce se stal finalistou soutěže komorní hudby v japonské Ósace. Od roku 2005 je Daniel Wiesner
členem Brahmsova tria Praha. Jeho diskografie zahrnuje mj. díla Smetany, Fibicha, Prokofjeva,
Jiráka a Kabeláče. Intenzivně se věnuje soudobé hudbě, zvláště české, desítky skladeb premiéroval a natočil na CD. Jako sólista vystupuje s předními českými orchestry, s Českou filharmonií,
Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK a mnoha dalšími. Nahrává pravidelně pro Český rozhlas.
Od roku 2008 pedagogicky působí na Konzervatoři Pardubice. V roce 2009 obdržel Cenu České
hudební rady za vynikající interpretaci soudobé hudby a propagaci české tvorby.
Janáčkova filharmonie Ostrava se ve velmi krátké době od svého vzniku v roce 1954
zařadila mezi přední česká symfonická tělesa. Od roku 1958, kdy uskutečnila své první zahraniční

turné, navštívila opakovaně téměř celou Evropu, Spojené státy, Japonsko, Jihokorejskou republiku, Tchaj-wan a Austrálii. Na podzim tohoto roku se chystá poprvé navštívit Čínu. Orchestr je
také pravidelně zván k účasti na prestižních festivalech (Pražské jaro, Janáčkův máj, Smetanova
Litomyšl aj.). Od konce 90. let 20. století se Janáčkova filharmonie systematicky věnuje také interpretaci domácí i světové soudobé hudby. Spolu s Ostravským centrem nové hudby pořádá letní
festivaly a tvůrčí dílny mladých skladatelů z celého světa za účasti předních světových tvůrců
a interpretů. Orchestr dosáhl výrazných úspěchů na předních světových festivalech avantgardní
hudby v Praze, Varšavě a Berlíně. Velikým přínosem pro rozvoj Janáčkovy filharmonie v této
interpretační oblasti byl aktivní přístup jejích šéfdirigentů - Christiana Arminga i Petra Vronského.
Jejich systematická práce se však odrazila v celé šíři symfonického repertoáru. Kvality ostravského symfonického tělesa v letech 2005-12 dále intenzivně rozvíjel šéfdirigent Theodore Kuchar,
který se s orchestrem neúnavně zasazoval o živou prezentaci české hudby v zahraničí, ale i na
hudebních nosičích. Umělecký profil orchestru formovali kromě stálých dirigentů také významní
hosté - V. Neumann, V. Smetáček, J. Bělohlávek, L. Pešek, Z. Mácal, Ch. Mackerras, S. Baudo, H.
Rilling.

Dramaturgie a muzikologické texty: Mgr. Marek Hrubecký

STŘEDNÍ ŠKOLA
VIZUÁLNÍ TVORBY

Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové; tel: 495221811
jako jedinná škola v ČR nabízející vzdělávání
v maturitních programech
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vltava.rozhlas.cz

BRANDING DESIGN
A FLORISTICKÝ DESIGN
Vás zve k návštěvě školy kdykoli po dohodě nebo na

dny otevřených dveří
13.11.2013 a 23.11.2013
a Adventní a vánoční výstavu studentských prací
29. 11. 2013 - 1. 12. 2013

www.vizualskola.cz

Pořádáme také kurzy pro dospělé.

TRADICE & ALTERNATIVA
●
●

Rozhovory s hvûzdami i antihvûzdami
Recenze hudebních, filmov˘ch
i kniÏních novinek

●
●
●

Pohledy do rozhlasového zákulisí
Rubriky osobností, které mají co fiíci
Programy âeského rozhlasu i televize

www.radioservis-as.cz

90.5 FM – východní Čechy | 95.3 FM – Královéhradecko | 96.5 F

Hudba ze zapadlých vesnic
pondělí 19.00–19.30 hod.
Jiří Moravčík o nejzajímavějších nahrávkách World Music
Regionální scéna
úterý 19.00–19.30 hod.
Profilové rozhovory s kapelami nejen z našeho kraje
Pódia východních Čech
pátek 19.00–19.30 hod.
Multižánrové nahrávky koncertů z východních Čech
Swingová siesta
sobota 19.00–19.30 hod.
Hudební pořad věnovaný fanouškům swingové hudby

FM – Rychnovsko

hradec.rozhlas.cz

