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Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Anton Zimmermann
Zelmor und Ermide, predohra k melodráme
Wolfgang Amadeus Mozart
Klavírny koncert č. 26 D dur KV 537 „Korunovačný“
Joseph Haydn
Symfónia č. 48 C dur Hob. I:48 „Mária Terézia“
Musica aeterna
Kevin Griffiths, dirigent
Petra Matějová, kladivkový klavír

Ctení hostia, milí priatelia,
tento rok si pripomíname 300. výročie narodenia Márie Terézie,
uhorskej kráľovnej korunovanej v Bratislave. Jej stopy nachádzame v Bratislave na každom kroku, nám dovoľte spomenúť aspoň
tie geograficky najbližšie. Dala postaviť sýpku, na mieste ktorej
dnes stojí Reduta, sídlo Slovenskej filharmónie. Podporovala
dievčenskú školu pri kláštore Notre Dame, ktorej slávnostného
otvorenia sa osobne zúčastnila. Dnes v nej sídli Základná škola
Matky Alexie. Nechala tiež kompletne zrekonštruovať Bratislavský hrad a neskôr k nemu pristavať rokokový palác Tereziánum
a zriadiť barokovú záhradu francúzskeho typu.
Sme preto veľmi radi, že sme mohli do abonentného cyklu
Gesamtkunstwerk zaradiť koncert, ktorý je oslavou obdobia,
keď Prešporok – Bratislava bola jedným z významných hudobných centier nielen rakúsko-uhorskej monarchie.
Protagonistom koncertu je komorný orchester Musica aeterna,
špecializujúci sa na interpretáciu starej hudby a hrajúci na
replikách dobových nástrojov. Pod vedením britského dirigenta
Kevina Griffithsa uvedie v prvej časti najprv obnovenú svetovú
premiéru predohry k melodráme Zelmor und Ermide od
Antona Zimmermanna, ktorý väčšinu svojho produktívneho
života žil a komponoval v Bratislave. Spoločne s dramaturgom
koncertu Andrejom Šubom sme pôvodne zamýšľali ponúknuť
Vám obnovenú premiéru predohry k singspielu Narcisse
et Pierre. Pre zlú kvalitu jej dobového zápisu sme však napokon
vybrali Zelmor und Ermide. Veríme, že táto zmena nijako
neovplyvní Váš hudobný zážitok.
Koncert bude pokračovať už vo vyslovene habsburskom duchu
– najprv Klavírnym koncertom č. 26 D dur KV 537, ktorý Mozart
skomponoval pri príležitosti korunovácie syna Márie Terézie
Leopolda II., a potom Haydnovou Symfóniou č. 48 C dur Hob. I:48
s prívlastkom Mária Terézia. Osobitne nás teší, že Mozartov
klavírny koncert uvedieme s kladivkovým klavírom od Paula
McNultyho vyrobeným podľa vzoru Walter und Sohn 1805
v interpretácii renomovanej umelkyne Petry Matějovej, čím
veríme, že umocníme dobový charakter dnešného koncertu.
Dovoľte nám upriamiť Vašu pozornosť aj na program abonentného cyklu Gesamtkunstwerk v budúcej sezóne, ktorý nájdete
na konci programového bulletinu. V rámci neho privítame
v Bratislave sólistov Magdalenu Koženú, Rudolfa Buchbindera
a Sira Andrása Schiffa s renomovanými orchestrami. Do cyklu
sme zaradili aj koncert Viedenských filharmonikov pod vedením
Gustava Dudamela, ktorý sa uskutoční vo Veľkej sále viedenskej
Musikverein.
Z hĺbky srdca Vám ďakujeme za Vašu priazeň počas tejto sezóny
a veríme, že nám ju zachováte aj do budúcnosti. Osobitná vďaka
patrí nášmu generálnemu partnerovi spoločnosti ATOS IT
SOLUTIONS AND SERVICES s.r.o. a jej odchádzajúcemu
generálnemu riaditeľovi Emilovi Fitošovi za štedrú a nezištnú
podporu vysokého umenia.
Želáme Vám nádherný hudobný zážitok.
Tešíme sa na stretnutie v budúcej sezóne!
Boris Ažaltovič
Štefan Dobák

Program
Anton Zimmermann
Zelmor und Ermide, predohra k melodráme*
Wolfgang Amadeus Mozart
Klavírny koncert č. 26 D dur KV 537 „Korunovačný“
› Allegro

› Larghetto
› Allegretto
Prestávka
Joseph Haydn
Symfónia č. 48 C dur Hob. I:48 „Mária Terézia“
› Allegro

› Adagio
› Menuet: Allegretto
› Finále: Allegro
Musica aeterna
Kevin Griffiths, dirigent
Petra Matějová, kladivkový klavír

* Za poskytnutie prameňa ďakujeme Dr. Ľudmile Michalkovej.
Partitúru a party k novodobej premiére Zimmermannovho diela
editorsky pripravil Peter Hochel.

Dramaturgia koncertu z diel autorov spätých s históriou
Bratislavy sa vedome zameriava na apolónsku stránku
hudby 18. storočia – na kvality verbalizovateľné
adjektívami ako delikátnosť, duchaplnosť, brilantnosť,
noblesa či vtip, ktoré patrili k univerzálnym esenciám
klasicistického štýlu od jeho počiatkov a s istou dávkou
zjednodušenia možno povedať, že v neskorších
obdobiach ustúpili individualizmu a subjektivizmu.
Priamo či sprostredkovane tiež odkazuje na dejiny mesta
v časoch panovania cisárovnej Márie Terézie
(1740 – 1780) a jej syna Jozefa II., kedy Bratislava vďaka
sídlam šľachty a prítomnosti cirkevných hodnostárov
priťahovala vynikajúcich hudobníkov zo širokého okolia.
Medzi nich patril aj širšej verejnosti stále pomerne málo
známy skladateľ Anton Zimmermann (1741 – 1781),
ktorý bol rodákom zo Širokej Nivy (Breitenau) v Sliezsku.
Do mesta prišiel začiatkom 70. rokov 18. storočia
a už v roku 1776 získal miesto dvorského kapelníka,
umeleckého riaditeľa a huslistu v orchestri uhorského
arcibiskupa Jozefa Batthyányho. Od roku 1780 do svojej
predčasnej smrti v októbri 1781 bol tiež organistom
v Dóme sv. Martina. Vďaka bádaniu hudobnej
historičky Dariny Múdrej, ktorá zostavila katalóg diel
tohto skladateľa, vieme, že Zimmermannova hudba
(komorná, orchestrálna, cirkevná i scénická) bola známa
v celej Európe a jeho skladby sa niekedy zamieňali
s kompozíciami Haydna, ktorého štýl ho ovplyvnil.
Premiéra melodrámy Zelmor und Ermide sa uskutočnila
29. júla 1794 vo Viedni. Podľa Ľudmily Michalkovej,
ktorá sa dielom zaoberala, súvisí hudba predohry
tematicky s dejom na rozprávkový námet Johanna
Carla Wezlara, ktorý sa vo svojej dobe dočkal viacerých
spracovaní. Partitúru na základe dobového odpisu
diela pripravil Peter Hochel.

„Hudba je umením kombinovať zvuky
spôsobom príjemným pre sluch.“
Jean-Jacques Rousseau

Hudba
v Prešporku

„Homo proponit, Deus disponit,“ začína svoj list
datovaný 29. decembra 1762 Leopold Mozart. Píše ho
z Viedne, kde bol prvýkrát predstaviť svojho zázračného
syna a jeho sestru Nannerl cisárskemu dvoru a jeho
adresátom je priateľ Lorenz Hagenauer v Salzburgu.

V korešpondencii zmieňuje neočakávané problémy
so zubami, kryhy na Dunaji, kvôli ktorým bolo nutné
rozobrať pontónový most, riziká plavby cez rieku na
malom člne, čakanie na zamrznutie Moravy, rozbité
uhorské cesty, kúpu koča, ktorý ušetril jeho posádke
niekoľko zlomených rebier – a to všetko v súvislosti
s Prešporkom, teda dnešnou Bratislavou.

„Žiadna hra tónov sa nehrá hravejšie než
Mozartova hudba. Je to hudba, ktorú hrá
život. Spieva a tancuje, pýta sa a odpovedá,
zmĺkne a opäť sa rozoznieva, dokáže byť
veselá i smutná, temná i jasná, tragická
i oslobodzujúca, zarmútená i utešujúca
– koľko ďalších pomenovaní by sme pre
ňu mohli nájsť – pomenovaní pre znejúci
zmyslový výraz života.“
Hans Heinrich Eggebrecht

Korunovačné mesto plánoval opustiť 20. decembra,
no odchod sa kvôli uvedeným okolnostiam posunul
až na záver roka. Cesta do Viedne, ktorú dnes možno
absolvovať približne za hodinu, trvala kočom kvôli
okľuke vynútenej počasím dvanásťkrát dlhšie. Hoci
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) žil a tvoril
od roku 1781 až do svojej predčasnej smrti v neďalekej
Viedni, kde vznikla aj väčšina jeho nesmrteľných diel, išlo
o jeho jediný pobyt v Bratislave. Prvú správu o Mozartovi
v uhorskej tlači priniesli noviny Pressburger Zeitung v roku
1785, najstarší známy odpis Mozartovej skladby z nášho
územia je o dva roky mladší, pričom hudba salzburského
génia intenzívne zaznievala okrem dnešnej Bratislavy
(kde ju vydávali domáci tlačiari Johann Michael Landerer
a Johann Schauff) aj v Košiciach (Čarovná flauta tu bola
uvedená ešte skôr než v Bratislave), Trenčíne, Nitre,
Kremnici, Uhrovci či v Banskej Štiavnici. Mozartovým
žiakom bol z Bratislavy pochádzajúci klavírny virtuóz,
dirigent, skladateľ a Haydnov i Beethovenov priateľ
Johann Nepomuk Hummel (1778 – 1837), Mozartova
manželka Constanze sa v roku 1809 vydala za dánskeho
diplomata Georga Nikolausa von Nissen v bratislavskom
Dóme sv. Martina. Kým Bratislava je spätá so začiatkami
skladateľovej kariéry, Mozartov Korunovačný koncert
vznikol v roku viedenskej premiéry Dona Giovanniho

Korunovačný
koncert –
elegancia,
duchaplnosť
a noblesa

(1788) a v susedstve trojice posledných skladateľových
symfónií. Názov diela, ktorý nie je pôvodný, súvisí s jeho
uvedením počas korunovácie Leopolda II. vo Frankfurte
nad Mohanom v októbri roku 1790, teda len rok pred
Mozartovou predčasnou smrťou. Podobne ako mnohé
zo svojich koncertov, aj túto skladbu Mozart skomponoval
pre seba, s čím súvisí na niektorých miestach prítomná
skratkovitosť notového zápisu: v klavírnom parte
chýba vo viacerých taktoch sprievod, niektoré pasáže
v pravej ruke sú zjavne len skicou a skladateľ, ktorý bol
obdivovaný aj ako fenomenálny improvizátor, ich pri
interpretácii diela evidentne dotváral a zdobil. Chýbajúci
zápis pri príležitosti publikovania koncertu doplnil v roku
1794 Johann Anton André. Z rovnakého dôvodu sa
nezachovali pôvodné kadencie – priestor pre sólistu,
ktorý bol v koncerte tradične vyhradený spontánnej
tvorivosti a imaginácii interpreta (kadencie, ktoré zaznejú
dnes večer, pochádzajú od Petry Matějovej). Kým
v 19. storočí patril Korunovačný koncert k skladateľovým
najuvádzanejším, v 20. storočí sa situácia zmenila,
čiastočne aj ako výsledok negatívneho hodnotenia
zo strany nemeckého muzikológa Alfreda Einsteina,
ktorý napísal, že Mozart v tejto skladbe „napodobňuje
samého seba“. No už Charles Rosen v klasickej práci
The Classical Style: Haydn, Mozart, Beethoven poukazuje
na to, že skladateľ, naopak, v tomto koncerte anticipuje
romantikov a v novom autoritatívnom sprievodcovi
Mozartovou tvorbou (The Cambridge Companion to
Mozart) Simon P. Keefe pomenováva viaceré inovatívne
črty diela, vrátane niektorých formových riešení
a pôsobivého spojenia sekvenčnej techniky, harmónie
a kontrapunktu, najmä v prvej časti koncertu. Nástroj,
na ktorom koncert zaznie, je kópia dobového
kladivkového klavíra od vo Viedni pôsobiaceho výrobcu
Antona Waltera (1752 - 1826) a vytvoril ju vo svojej českej
dielni Američan Paul McNulty. Zo svedectva Mozartovho
syna Carla („Najpozoruhodnejší je klavír v tvare krídla,
ktorý môj otec uprednostňuje tak, že ho chce mať pri
práci nielen celý čas k dispozícii, ale nepoužíva žiadny
iný ani na koncertoch – bez ohľadu na to, či sa konajú
na dvoroch, v palácoch šľachty alebo v divadlách...“)
vieme, že Walterove nástroje, ktorých stavba i zvuk sa
v mnohých ohľadoch (subtílnosť, farebnosť, volúmen)
od dnešných moderných klavírov líši, preferoval.

Uhorský
Orfeus

„Náš Haydn dokázal byť vo svojej
hudbe vždy a bez výnimky zrozumiteľný
a múdry, vedel byť harmonický bez toho,
aby bol mätúci, učený bez toho, aby
bol nudný, dômyselný bez topornosti,
melodický bez triviálnosti, spontánny
a súčasne majúci veci pod kontrolou –
a toto všetko pri originalite nápadov,
ktoré možno považovať za dokonalé, pri
novosti a odvahe postupov a pri hojnosti
invencie. Musíme ho usilovne študovať,
obdivovať a nevzdialiť sa z cesty,
ktorú ukázal.“
Giuseppe Carpani

Kontakty Josepha Haydna (1732 – 1809) – ktorého
Pressburger Zeitung titulovali „uhorským Orfeom“ –
s dnešnou Bratislavou boli oveľa intenzívnejšie než
Mozartove. Jeho zamestnávateľ Mikuláš II. Esterházy
mal v meste jedno zo svojich sídiel a býval častým
hosťom u Antona Grasalkoviča. (Hummelov otec,
Johann Hummel, bol huslistom v Grasalkovičovej
kapele. Je preto možné, že základy pre neskoršie dobré
vzťahy slávneho skladateľa s mladým virtuózom boli
položené práve v Bratislave.) Podľa hudobnej historičky
Dariny Múdrej bol Haydn skladateľom, ktorého tvorba
mala najväčší vplyv na vývoj hudobného klasicizmu na
území dnešného Slovenska, čo konštatuje na základe
rozšírenia jeho tvorby zachovanej prevažne v odpisoch
(ťažiskovo symfónií, kvartet a duchovnej hudby), menej
v tlačiach. K najcennejším pamiatkam patrí (prvý známy)
odpis Sinfonie Hob. I:17 (1765) a najstarší známy odpis
Symfónie „Mária Terézia“ (1769), ktoré pochádzajú od
skladateľovho kopistu Jozefa Elsslera staršieho. Najviac
haydnovských pamiatok sa nachádza v hudobných
zbierkach z Bratislavy, Trenčína, Nitry, Trnavy,
Uhrovca a Banskej Bystrice. Skladateľove diela sa na
naše územie dostávali prostredníctvom jeho priateľov
a žiakov (M. Zmeškal, P. Fuchs, F. X. Hammer,
F. Mrawa, K. Franz, Hummelovci). Haydnove návštevy
na Slovensku sú zatiaľ menej zdokumentované. Jeden
z doložených bratislavských pobytov Haydna na
Slovensku je spojený s dátumom 16. 11. 1772.
Anton II. Grasalkovič vtedy na počesť na bratislavskom

hrade sídliaceho Alberta Sasko-Tešínskeho a jeho
manželky Márie Kristíny (dcéry Márie Terézie)
usporiadal ples, na ktorom spolu účinkovali
grasalkovičovská i esterházyovská kapela, pričom
obidve dirigoval Haydn. (Súbory spolu hrali
aj pri korunovácii Leopolda II., tiež v TonkünstlerSocietät v roku 1791 a pravdepodobne aj pri iných
príležitostiach.) Podľa maliara a jedného z prvých
životopiscov skladateľa Alberta Christopha Diesa
dirigoval Haydn v Bratislave aj pri príležitosti
jedného zo zasadnutí Uhorského snemu. K pobytu
v dnešnej Bratislave sa vzťahuje i najstarší skladateľov
dochovaný list s privátnym obsahom z roku 1786,
v ktorom Haydn píše o plánovaní jednodňovej cesty
do mesta. Esterházu chcel Haydn opustiť s vlastnými
koňmi o piatej hodine ráno, o deviatej chcel byť vo
Frauenkirchene, kde sa stretol s grófom Apponyim.
S ním pokračoval do Bratislavy s očakávaným
príchodom okolo jednej alebo druhej popoludní.
Podľa uvádzania Haydnových diel možno predpokladať aj ďalšie návštevy na území dnešného
Slovenska. S istotou vieme, že v Bratislave zaznela
Haydnova opera La Canterina (Esterházyho palác,
1767), ktorej libreto diela vyšlo tlačou u Johanna
Michaela Landerera. Medzi Haydnových priateľov
patril aj Karl Wahr, ktorý sa zaslúžil o bratislavské
uvedenia viacerých hudobno-scénických diel.
K propagátorom jeho tvorby patrila i divadelná
spoločnosť Johanna Nepomuka Erdödyho, ktorá
v 80. rokoch 18. storočia uviedla skladateľove
opery La fedeltà premiata (1785), La vera constanza
a Orlando paladino (1786). Symfóniu č. 48 C
dur „Mária Terézia“ si údajne vypočula cisárovná
v Esterháze v roku 1773, odtiaľ pochádza podtitul
diela. Skladba je ale v skutočnosti staršia, zachovala
sa v odpise z roku 1769 a podľa niektorých autorov
ju Mária Terézia mohla počuť počas návštevy dnešnej
Bratislavy (!) alebo počas pobytu v Kittsee. Slávnostné
dielo s exponovanými partmi rohov patrí medzi
efektné príklady tzv. ceremoniálnej hudby a svoju
popularitu si zachovalo aj v 19. storočí, pričom viacerí
komentátori v tejto brilantnej hudbe nachádzajú
vojenské, prípadne lovecké topoi (signály dychových
nástrojov, použitie tympanov, pochodové rytmy).

Petra Matějová spája už dlhšiu dobu vo svojej kariére
hru na modernom klavíri s hrou na jeho historických
podobách. Jej snahou je priblížiť každý repertoár
zvukovej a interpretačnej estetike doby, v ktorej
vznikal. K tomuto interpretačnému smerovaniu
sa priklonila obzvlášť počas pobytu na Parížskom
konzervatóriu (Patrick Cohen), kde sa po ukončení
pražskej AMU (Peter Toperczer) a Konzervatória
(František Maxián) špecializovala na hru na
kladivkovom klavíri. Súčasne absolvovala stáž na
Sweelinckovej akadémii v Amsterdame (Stanley
Hoogland). Na modernom aj historickom klavíri
nahrala viacero skladieb pre Český, Slovenský
a Španielsky rozhlas (Rejcha, Mozart, Janáček, Fibich,
Voříšek, Tomášek, Franck, Haydn, Mendelssohn,
Beethoven) a pre francúzsku televíznu stanicu Mezzo
(Schubert). V roku 2004 nahrala v Paríži sólové CD
s dielami Voříška, Beethovena a Schuberta. V roku
2012 dokončila kompletnú nahrávku Voříškovho
sólového klavírneho diela pre Český rozhlas. Podieľala
sa tiež na komplete Tomáškových sonát, nie len ako
interpretka (aktuálna nahrávka pre Supraphon),
ale zároveň ako editorka ich novodobého vydania.
Vystúpila na festivaloch vo Francúzsku, Španielsku,
Čechách a na Slovensku, tiež sa predstavila sólovo
alebo v rôznych komorných zoskupeniach vo väčšine
európskych krajín. V komornej hudbe spolupracovala
s členmi Stamicovho, Škampovho a Kocianovho kvarteta,
so speváčkami Franziskou Gottwald, Irenou Troupovou,
huslistami Bojanom Čičičom, Lenkou Torgersen, violončelistom Marekom Štrynclom a súborom Musica florea.

Petra Matějová

Od roku 1995 pravidelne vyučuje klavír a komornú
hru na letných kurzoch, v rokoch 2007 – 2009 a 2015
viedla triedu kladivkového klavíra na Letnej škole
starej hudby vo Valticiach. V rokoch 2008 – 2013
vyučovala hru na kladivkovom klavíri na JAMU
v Brne. V roku 2014 úspešne obhájila doktorskú
prácu o interpretácii v medzinárodnom programe,
tzv. doktoráte „pod dvojitým vedením“ na Parížskom
konzervatóriu (Kenneth Weiss) a Sorbonne (Jean-Pierre
Bartoli) a na JAMU v Brne (Barbara-Maria Willi) na tému
Klavírne dielo J. V. H. Voříška.

Kevin Griffiths

Londýnsky rodák Kevin Griffiths pôsobí od roku
2011 ako umelecký riaditeľ a šéfdirigent orchestra
Collegium Musicum Basel. Jeho kariéru ovplyvnilo
2. miesto v známej dirigentskej súťaži Sira Georga
Soltiho vo Frankfurte nad Mohanom (2010), zvíťazil tiež
v Melgard Young Conductor Scheme, vďaka čomu sa
stal asistentom v Orchestra of the Age of Enlightenment.
Študoval u Davida Zinmana v Aspene (USA), u Colina
Mettersa a Sira Colina Daviesa na Royal Academy of
Music v Londýne a u Clarka Rundella a Sira Marka Eldera
na Royal Northern College of Music v Manchestri. Bol tiež
asistentom Sira Simona Rattlea, Vladimira Jurowského,
Leonarda Slatkina, Trevora Pinnocka a Sira Marka Eldera.
V aktuálnej sezóne dirigoval a nahrával so Staatsphilharmonie Rheinland Pfalz, na záverečnom
koncerte festivalu vo Vaduze sa predstavil
s Lichtenštajnským symfonickým orchestrom.
Dirigoval tiež Robert Schumann Philharmonie v meste
Chemnitz, kde dostal opätovné pozvanie. V blízkej
dobe vystúpi tiež s Orchestra della Svizzera Italiana,
Jena Philharmonie, Göttingenským symfonickým
orchestrom, Brandenburským štátnym orchestrom,
Südwestdeutsche Philharmonie a Musikkollegium
Winterthur. Kevin Griffiths je vítaným hosťom v mnohých
hudobných telesách vrátane Zürich Tonhalle Orchestra,
Symfonického orchestra vo Frankfurte nad Mohanom,
Bazilejského symfonického orchestra, Lucernského
symfonického orchestra, Komorného orchestra Zürich,
Badische Staatskapelle, Symfonického orchestra
v Heidelbergu, Nordwestdeutsche Philharmonie,
Meininger Hofkapelle, Orquesta Sinfonica de Navarra,
Orchestra of the Age of Enlightenment a Hallé
Orchestra. Na Slovensku dirigoval Symfonický orchester
Slovenského rozhlasu. Kevin Griffiths je zakladateľom
a dirigentom London Steve Reich Ensemble, ktorý si
nahrávkou pre label CPO získal uznanie medzinárodnej
kritiky, vrátane prestížneho ocenenia Diapason d’Or.
V tomto vydavateľstve vyjdú aj ďalšie štyri disky
s hudbou Haydna, Mozarta, Romberga, Hubera,
Juona (novodobými premiérami a nahrávkami
husľových koncertov posledných dvoch zmienených
skladateľov obdobia romantizmu prispel K. Griffiths
k ich znovuobjaveniu), Hertela a Brandla. Jeho záujem

o súčasnú hudbu dokresľujú premiéry kompozícií
Daniela Schnydera, Lery Auerbach, Eleny Firšovej,
Stevena Mackeya a Rodolpha Schachera.
Kevin Griffiths spolupracoval s umelcami ako Sir James
Galway, Vesselina Kasarova, Fazil Say, Isabelle van Keulen,
Giuliano Carmignola, Sergei Nakariakov, Paul Lewis,
Alexander Rudin, Dmitry Sitkovetsky či Stefan Dohr,
Wenzel Fuchs, Jonathan Kelly a Markus Weidmann
z Berlínskej filharmónie. V nasledujúcej sezóne ho
čaká spolupráca s Pierrom-Laurentom Aimardom
a Andreasom Schollom. Okrem koncertného repertoáru
dirigoval tiež viacero operných produkcií, o. i. Ravelove
diela Dieťa a čary, Španielska hodinka, Straussovho
Netopiera a Mozartovho Dona Giovanniho. Záujem
o vedu a neobvyklé hudobné projekty priviedol Kevina
Griffithsa k nahrávke hudby k dokumentárnemu filmu
o ženevskom urýchľovači častíc v CERN-e.

Peter Zajíček je absolventom VŠMU v Bratislave v odbore
hra na husliach. Po účasti na viacerých majstrovských
kurzoch zameraných na historicky informovanú,
resp. kontextuálnu interpretáciu starej hudby sa
aj vo vlastnej praxi začal špecializovať na dobové
hudobno-interpretačné ideály. Od roku 1990 je
umeleckým vedúcim súboru Musica aeterna, s ktorým
získal rad ocenení, je tiež koncertným majstrom Czech
Ensemble Baroque Orchestra. Pôsobí ako odborný
pedagóg komornej hudby na VŠMU v Bratislave.
Je spoluzakladateľom a predsedom Centra starej hudby,
ktoré každoročne usporadúva medzinárodný festival
Dni starej hudby.
Jeho bádateľská a prednášková činnosť je oceňovaná
doma i v zahraničí (Paríž, Norimberg, Viedeň, Münster,
Granada, Praha, Brno...). Spolupracuje s významnými
interpretmi ako Andrew Parrott, John Holloway, Simon
Standage a s radom ďalších osobností. V roku 2017 mu
bola udelená Cena ministra kultúry Slovenskej republiky.

Peter Zajíček

Musica aeterna

Súbor pre starú hudbu Musica aeterna vznikol
roku 1973 z iniciatívy Jána Albrechta, ktorý ako prvý
systematicky oboznamoval budúcich profesionálnych
hudobníkov s hudbou obdobia gotiky, renesancie
a baroka. Štúdium skladieb uvedených epoch
nakoniec vyústilo do formovania špecializovaného
telesa pre starú hudbu, ktoré sa v roku 1989
definitívne preorientovalo na hru na dobových
nástrojoch zo 17. a 18. storočia, resp. na ich kópiách.
Európska hudba a hudba stredoeurópskej, resp.
slovenskej proveniencie 17. a 18. storočia je ťažiskom
repertoáru súboru, ktorý bol v rokoch 1986 – 2005
organizačne včlenený do Slovenskej filharmónie.
Umeleckým vedúcim je Peter Zajíček.
Popri koncertoch v Bratislave a na Slovensku
účinkuje Musica aeterna pravidelne aj v zahraničí,
pričom zvlášť treba zdôrazniť dlhoročnú spoluprácu
s Centrom barokovej hudby vo Versailles, ďalej
vystúpenia na významných hudobných festivaloch
ako sú Festival van Vlaanderen, Holland Festival
of Early Music Utrecht, Festival Wiener Klassik,
Carinthischer Sommer Villach, Régi Zenei Napok
Sopron, České mezinárodní slávnosti staré hudby
Praha, Bach Tage Berlín, Bachfest Lipsko, Barockfest
Münster, Swedish Baroque Festival, Bratislavské
hudobné slávnosti a ďalšie festivaly v Bilbao, Granade,
Záhrebe, Varaždíne, Budapešti a i. Veľkým úspechom
bolo koncertné turné po Mexiku a Guatemale.
Roku 2009 – okrem iných koncertov – súbor otváral
medzinárodný festival vo francúzskom Marseille –
Abbey St. Victor a po prvý raz spolupracoval
s Operou SND, na pôde ktorej naštudoval a uviedol
Haydnovu operu L´isola disabitata (Opustený ostrov).
Už niekoľko rokov ponúka Musica aeterna vlastný
cyklus tematických koncertov pod názvom Musica
cameralis so sprievodným slovom Adriana Rajtera,
Andreja Šubu či Ladislava Kačica a jesenný cyklus
Stará hudba s odborným výkladom Petra Zajíčka
v Pálffyho paláci. V roku 2011 odštartoval nový cyklus
veľkonočných koncertov Musica pasqua. Dva roky bol
súbor významným aktívnym účastníkom bilaterálneho
slovensko-rakúskeho projektu Accentus Musicalis,

venovaného výskumu a praktickej výučbe poučenej
interpretácie, podporeného programom cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 –
2013 Creating the future. V spolupráci s poľským
zborom Szczawnicki Chór pripravoval v oboch
republikách sériu koncertov pod názvom Barokové
explorácie. So súborom pravidelne spolupracujú
významní špecialisti pre starú hudbu: Christophe
Coin, Paul Colléaux, Pascal Dubreuil, Richard Fuller,
Martin Gester, Paul Goodwin, Edward Higginbottom,
John Holloway, Jan Kleinbussink, Catherine
Mackintosh, Charles Medlam, Siegfried Pank, Andrew
Parrott, Christophe Rousset, Olivier Schneebeli,
Stephen Stubbs, Simon Standage, Melvyn Tan, John
Toll a mnohí ďalší.
Z doteraz okolo 40 nahrávok viaceré získali
mimoriadne ocenenia, napríklad Diapason d’Or
v rokoch 1994 a 1995 za komplet Concerti grossi
Georga Muffata, Classical Awards – MIDEM 2003
v Cannes v kategórii vokálna hudba 17. a 18. storočia
za nahrávku Sub olea pacis et palma virtutis
J. D. Zelenku v spolupráci so súborom Musica
Florea. Rada Konferencie biskupov Slovenska
udelila súboru v roku 2006 čestné uznanie za osobitý
prínos o kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku.
Medzinárodná kritika vysoko oceňuje umelecké
výsledky súboru, neraz ho zaraďuje medzi najlepšie
telesá svojho druhu v Európe.

Za podporu zľavnených lístkov pre študentov,
učiteľov a dôchodcov ďakujeme
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5. 11. 2017 | 19:30

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
VENICE BAROQUE ORCHESTRA
Andrea Marcon, dirigent
Magdalena Kožená, mezzosoprán
Georg Friedrich Händel:
výber árií z opier

31. 1. 2018 | 19:30

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
CAPPELLA ANDREA BARCA
Sir András Schiff, dirigent, klavír
Schaghajegh Nosrati, klavír
Johann Sebastian Bach:
Koncert pre dva klavíry c mol BWV 1060
Koncert pre dva klavíry c mol BWV 1062
Ricercare à 6 (Hudobná obeť BWV 1079)
Wolfgang Amadeus Mozart:
Serenáda c mol KV 388
Klavírny koncert č. 24 c mol KV 491

9. 12. 2017 | 19:30

Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
CHAMBER ORCHESTRA VIENNA – BERLIN
Rudolf Buchbinder, dirigent, klavír
Wolfgang Amadeus Mozart:
Symfónia č.10 G dur KV 74
Klavírny koncert č. 9 Es dur KV 271 „Jenamy“
Symfónia č. 29 A dur KV 201
Joseph Haydn:
Klavírny koncert č. 11 D dur Hob. XVIII:11

Predpredaj abonentiek od 4. 5. 2017
Firemná: 300 €
Obyčajná: 160 €
ISIC/ITIC/Dôchodca: 50 €
Kúpou firemnej abonentky dotujete lístok
pre študenta, učiteľa a dôchodcu.
V cene abonentky je transfer
autobusom na koncert do Viedne.
Gesamtkunstwerk
Obchodná 2, Bratislava

11. 1. 2018 | 19:30

Veľká sála Musikverein Viedeň
WIENER PHILHARMONIKER
Gustavo Dudamel, dirigent
Gustav Mahler:
Symfónia č.10 – Adagio
Hector Berlioz:
Symphonie Fantastique op. 14a

Pondelok
Štvrtok
Piatok

14:00 – 18:00
14:00 – 18:00
09:00 – 13:00

Tel: +421 2 5564 5886
E-mail: tickets@gesamtkunstwerk.eu
Výmena abonentiek do 30. 6. 2017.
Predaj abonentiek do 31. 8. 2017.
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