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Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Claude Debussy
Six épigraphes antiques
Šesť antických epigrafov
Maurice Ravel
Rhapsodie espagnole
Španielska rapsódia
Leonard Bernstein
West Side Story
Klavír: Katia & Marielle Labèque
Bicie nástroje: Gonzalo Grau, Raphaël Séguinier

Ctení hostia, vážení priatelia hudby,
srdečne Vás vítame na druhom koncerte abonentného
cyklu Gesamtkunstwerk. Je pre nás radosťou
a poctou, že pozvanie do Bratislavy na recitál prijali
sestry, klaviristky Katia a Marielle Labèque. V Bratislave
predstavia na úvod Šesť antických epigrafov od Clauda
Debussyho, autorovo posledné dielo inšpirované
antickým námetom, dielo, ktoré si vybrali na svoju
aktuálnu nahrávku pre Deutsche Grammophon.
Potešením bude Španielska rapsódia Mauricea Ravela,
teda pôvodná klavírna verzia pre štyri ruky, v ktorej
záhlaví si autor poznamenal citát Charlesa Baudelaira
„Vo voňavej krajine, ktorú láska slnko“. Úprava West
Side Story pre dva klavíry a bicie nástroje, vytvorená
na žiadosť autora Leonarda Bernsteina pre sestry
Labèque, bude vyvrcholením krásneho klavírneho
večera. Sestrám budú sekundovať svetoví hráči na
bicie nástroje Gonzalo Grau a Raphaël Séguinier.
Sme presvedčení, že naším poslaním je prinášať do
Bratislavy v oblasti klasickej hudby zaujímavé projekty,
jedinečných sólistov, špičkové orchestre, obohacovať
kultúrny život Bratislavy tak, aby si návštevník mohol
vybrať popri domácich koncertoch aj zahraničnú
alternatívu. Chceme tak priblížiť naše hlavné mesto
metropolám našich susedov – Budapešti, Prahe či
Varšave – aby sme sa stali stálou zastávkou významných
koncertných turné. Naším cieľom je tiež podporovať
významné domáce projekty. Preto sme spolupracovali
so Slovenským národným divadlom na obnovenej
svetovej premiére opery Arsilda od Antonia Vivaldiho
a do nášho cyklu sme zaradili aj spoluprácu so skvelým
slovenským orchestrom Musica Aeterna.
Pripravovať koncerty, ktoré nám prinášajú radosť
a potešenie, môžeme len vďaka veľkorysej podpore
nášho generálneho partnera, spoločnosti ATOS
a jej generálneho riaditeľa Emila Fitoša a tiež vďaka
Vám, abonentom a návštevníkom, ktorí výkony
umelcov a našu prácu ocenia úsmevom na tvári,
katarzným zážitkom či potleskom.
Z hĺbky srdca Vám želáme krásny hudobný zážitok
a tešíme sa na stretnutia počas celej koncertnej sezóny.
S úctou
Boris Ažaltovič, Štefan Dobák

Program
Claude Debussy

Leonard Bernstein

Six épigraphes antiques
Šesť antických epigrafov

West Side Story (arr. Irwinom Kostalom
pre dva klavíry a bicie nástroje)

› Pour invoquer Pan, dieu du vent d’été
Vzývania Pana, boha letného vetra
› Pour un tombeau sans nom
Bezmennej mohyle
› Pour que la nuit soit propice
Aby noc bola milostivá
› Pour la danseuse aux crotales
Tanečnici s hrkálkami

› Prologue
› Jet Song

› Something’s Coming
› Rock Blues
› Mambo
› Cha Cha
› Maria

› Pour l’Egyptienne
Egypťanke

› America

› Pour remercier la pluie au matin
Vďakyvzdanie rannému dažďu

› One Hand, One Heart

› Cool
› I Feel Pretty

Maurice Ravel

› Tonight

Rhapsodie espagnole
Španielska rapsódia

› Somewhere
› A Boy Like That

› Malagueña

› The Rumble

› Prélude à la nuit
› Habanera
› Feria

› I Have a Love
› Finale
Klavír: Katia & Marielle Labèque
Bicie nástroje: Gonzalo Grau, Raphaël Séguinier

Šesť miniatúr z roku 1914 skomponoval
Claude Debussy v kratšej verzii už v roku
1900 ako javiskovú hudbu k básňam
Chansons de Bilitis z pera Pierra Louÿsa
z roku 1894. Tri z nich zhudobnil
už v roku 1897. História ich vzniku
je zaujímavá a do istej miery i pikantná.

Debussyho
vzývanie
antiky

Bilitis sa narodila ako dcéra Gréka a Feničanky v šiestom
storočí pred naším letopočtom. Bola jednou z družiek
poetky Sapfó, ktorá ju zasvätila do básnického umenia.
Istý profesor G. Heim z Lipska vraj našiel hrob Bilitis
nedaľeko ruín cyperského Amafuntu a uverejnil jej
básne. Debussyho priateľ Louÿs ich potom vo voľných
veršoch, u symbolistov takých obľúbených, preložil do
francúzštiny. Netrvalo dlho a na podvod sa prišlo. Pierre
Louÿs, ktorý sa štylizoval ako prekladateľ týchto básní, bol
odhalený ako ich autor. Filológ Ulrich von WilamowitzMoellendorff vynaložil celé svoje znalosti, aby dokázal,
že autorkou týchto frivolných textov, ktoré lámu nejedno
spoločenské tabu neskorého 19. storočia, nemôže byť
ani zďaleka taká „čistá osobnosť antiky ako Bilitis“. Louÿs
podľa neho nehanebným spôsobom prekrútil vzťah
Bilitis a Sapfó, jedným dychom však textom priznal istú
rafinovanosť a vášnivú vyzývavosť. Spevy Bilitis však
mali u čitateľov enormný úspech a zanedlho vraj boli
preložené do nemčiny, švédčiny či do češtiny. Debussy,
ktorý bol pod vplyvom parížskych svetových výstav
očarený exotikou antiky a Ázie, zhudobnil svet básní
Bilitis (napoly Grékyne a napoly Aziatky) historicky
a topograficky len približnými výrazovými prostriedkami,
ktoré odkazujú na ázijský hudobný folklór z oblasti Jávy.
Podobne ako Richard Wagner, ktorý sa v Majstroch
spevákoch norimberských snažil vystihnúť farbu výrazu
Johanna Sebastiana Bacha, aby tak navodil lokálny
kolorit Norimbergu za čias Hansa Sachsa.

Aj vo verzii pre klavírny duet je počuť nápevy
niekdajšieho orchestrálneho obsadenia, ktoré Debussy
skomponoval pre harfu, flauty a čelestu. Šesť antických
epigrafov predstavuje záver Debussyho hudobných
reflexií antiky, ktorú vnímal ako vznešenú kultúrnu

epochu už v kompozíciách prelúdií Danseues de
Delphes a Canope či v Et la lune descend…

Úvodné trojčasťové Pour invoquer Pan, dieu
de vent d’été (Pre vzývanie Pana, boha letného
vetra) je skomponované bez striktnej formálnej
dramaturgie. Vzťahy medzi jednotlivými časťami
tu Debussy už nenadväzuje a vyhýba sa aj
opakovaniam. Šikovne povyšuje improvizáciu
otvorenej formy na kompozičný princíp, ktorý sa
stal po exotických a modálnych tónových systémoch
symptomatickou novinkou jeho skladateľského
rukopisu. Louÿsova poetická predloha opisuje na
tomto mieste pastierky pri stádach. Túto pastorálnu
idylu otvára melódia v piatich tónoch dórskej stupnice,
ktorá pripomína flautu. Tento takzvaný lýdický modus
bol charakteristickým pre vyjadrenie antickej nálady.

Po relatívne svetlom žánrovom obrázku bukolickej idyly
nasleduje tristne ladené Pour un tombeau sans nom
(Bezmennej mohyle). Podobne ako v predchádzajúcej
skladbe (alebo aj ako v známom Debussyho Faunovom
popoludní), aj tu akoby sme začuli ornamentálnu
melódiu Panovej flauty, ktorú Debussy s obľubou
používal pre navodenie pastorálneho koloritu.
Úvodné celotónové rady však nepostupujú nahor,
ale nadol. Podobne ako u Debussyho impresionistických
maliarskych súčasníkov, aj tu sa natíska paralela
k estetike svetla ako dominujúceho umeleckého výrazu.
V taktoch druhého zo šiestich epigrafov tak môžeme
letmo zachytiť i chatrné záblesky slnečných lúčov na
schodoch, ktoré vedú do podzemnej cisterny v druhom
obraze tretieho dejstva Debussyho opery Pelléas
a Melisanda. Golaud a Pelléas, nevlastní bratia a sokovia
v zápase o Melisandino srdce, po nich mlčky zostupujú
do temného podzemia bájneho hradu Allemonde,
kde chce Golaud mladšiemu Pelléovi nahnať strach.
Bezmennej mohyle vyvoláva svojím stereotypným
pohybom až magicky rituálnu náladu, vo svojej
zádumčivej tajomnosti kontrastnú voči predchádzajúcej
skladbe, charakterizovanej svetlým jasom.

Aj tretia časť cyklu pod názvom Pour que la nuit soit
propice (Aby noc bola milostivá) zostáva v ríši tieňov.
Hudobná reč, ktorá sa neskôr stala pre Debussyho
takou typickou, tu pozostáva z nezvyčajných ostinátnych
pohybov a exotických figúr doplnených siluetami
valiacich sa akordov medzi fortissimom a pianissimom.

Aj keď znie Pour la danseuse aux crotales (Tanečnici
s hrkálkami) oproti predchádzajúcej skladbe živšie
a rozohranejšie, pripomína charakter jeho divokých
trblietavých figúr opäť viac mesačný, než slnečný svit.
Poskakujúce figúry pozostávajúce najmä z mixolýdického
tónového radu by mohli pokojne odkazovať na mihotavé
siluety svetla v pomyselnej ríši tieňov.

Piaty epigraf Pour l´Egyptienne (Pre Egypťanku)
je harmonickým a interpretačným vrcholom Debussyho
antického cyklu. Orientálne melizmy pôsobivo
rozmiestnené po celej škále klaviatúry sa tu miešajú
s improvizáciami pripomínajúcimi pastiersku šalmaj
a lascívnymi a vyzývavo provokujúcimi rytmami egyptskej
tanečnice. Pred poslucháčom tak vyvstáva magická vízia
zmyselnej antiky (podobná Tancu deviatich závojov
zo Straussovej jednoaktovky Salome), ktorej predlohou
je Louÿsova poéma Egyptské kňažky lásky.

Mixolýdické harmónie tvoria kompozičný základ
i posledného epigrafu pod názvom Pour remercier
la pluie au matin (Vďakyvzdanie rannému dažďu).
Zvukové dianie sa tu zoskupuje v poltónových krokoch
H-B-A-As okolo jedinej osi postavenej na tóne G. Takto
oscilujúce ornamenty vnášajú do skladby podmanivé
trblietanie, ktoré pripomína jednotvárny zvuk padajúcich
dažďových kvapiek. Keď vsiakne aj posledná z nich, zaznie
opäť melódia z úvodu cyklu a kruh sa uzavrie. Tancujúce
a improvizujúce harmónie sa upokojili a skoncentrovali
na návrat k esencii ich pôvodu zo začiatku cyklu.


Robert Bayer

Španielsko, rodisko jeho baskickej
matky, fascinovalo Mauricea Ravela
po celý život. Považoval ho za vytúžený
umelecký raj na Zemi. Napriek tomu
budeme pôvodnú folklórnu španielsku
hudbu hľadať v jeho diele len márne.
Hudba Španielska (nie však španielska hudba) zaznela
v Ravelových kompozíciách len v odcudzenej a vysoko
štylizovanej podobe. Zaujala však svojou umeleckou
kvalitou a temperamentne zmyselným asociatívnym
výrazom. Ravelov španielsky priateľ Manuel de Falla
rozoznal v orchestrálnej verzii Rapsodie espagnole
vysoký stupeň sublimácie elementov španielskej hudby,
ktoré mu podľa jeho slov tak chýbali napríklad v (inak
taktiež orchestrálne brilantnom) Capricciu espagnol
z pera jeho ruského súčasníka Nikolaja Rimského
Korsakova z roku 1888, ktorý obsahoval dokonca
originálne španielske hudobné témy. Nadšenie pre
španielsky lokálny kolorit existovalo vo Francúzsku
samozrejme už dlhšie. España Emmanuela Chabriera
z roku 1883, z ktorej si svojho času robil posmech
Erik Satie v klavírnej skladbe Españaña, bolo len jedno
z mnohých hudobných diel, ktoré sa oduševnene snažili
o čo najexotickejšie zachytenie pestrého lokálneho
koloritu Španielska. Len pre úplnosť si treba
pripomenúť, že aj Bizetova Carmen z roku 1875,
poplatná vtedajšiemu zápalu parížskeho operného
publika pre temperamentný južanský kolorit Španielska,
pôvodnú španielsku hudbu nepreberá, ale len umelo
rytmicky a farebne štylizuje.

Žánrové
obrázky
Španielska

Štvorvetá, no už prekomponovaná Rapsodie espagnole
je Ravelovou prvou dôležitou orchestrálnou skladbou.
Vznikla v období, ktoré by sme u skladateľa mohli
označiť ako španielsky rok. V tom istom čase totiž
skomponoval aj hudobnú komédiu L’Heure espagnole
(Španielska hodinka), ktorá vznikla ako hommage
a znovuoživenie komediálneho žánru opery buffy.
Neskôr sa k nej pridala i vokálna etuda Vocalise-Etude
en forme de Habanera pre klavír a spev, ktorá sa neskôr
vo svojej inštrumentálnej verzii stala veľmi známou

pod názvom Piéce en forme de Habanera. Aj tretia
veta Španielskej rapsódie nesie názov Habanera. Ravel
ju však napísal už v roku 1895 ako prvú časť cyklu pre
dva klavíry a štyri ruky pod názvom Sites auriculaires
(tento titul by sme mohli preložiť ako „počuté krajiny“,
alebo „krajiny pre ucho“). Orchestrálna verzia
Rapsodie espagnole z roku 1908 sa dlho považovala
za pôvodnú. Jej klavírnu verziu však dokončil Ravel
už o rok skôr. Zatiaľ čo orchestrálnu skladbu venoval
komponista svojmu profesorovi klavíra Charlesovi de
Bériotovi, v záhlaví jej pôvodnej klavírnej verzie
si môžeme prečítať citát Charlesa Baudelaira:
„Vo voňavej krajine, ktorú láska slnko“. Verzia pre
orchester je exemplárnym príkladom Ravelovho
majstrovského umenia inštrumentácie. Z tohto dôvodu
sa na koncertných pódiách uprednostňuje pred
verziou pre klavírne duo. No už skôr skomponovaná
Habanera z roku 1895 dokazuje, aká pevná a vytríbená
bola hudobná reč mladého Ravela. Pestrá paleta farieb
v Španielskej rapsódii pre orchester samozrejme
nadchne. Ravelov hlboký zmysel pre farby juhu
nájdeme však už aj v jej klavírnom origináli, ktorý je
svojou náročnosťou interpretačnou výzvou à tour de
force pre každého virtuóza. Zdá sa, akoby v klavírnej
verzii vystupovali do popredia štruktúry Ravelovej
kompozície oveľa plastickejšie.

Vstupnej vete Prélude à la nuit dominuje štvortónový
ostinátny motív (f-e-d-cis), objavujúci sa neskôr aj
v druhej a štvrtej vete. Sugerujúc atmosféru teplej
španielskej noci pôsobí vo svojej monotónnosti
takmer staticky. Postupne sa nad ním rozprestrú
melodické glisandá v hornom registri. V relatívne
krátkych, avšak explozívnych kadenciách ostinátnu
textúru rozčeria, no neprekryjú.

Nasledujúcej Malagueñi dominujú dynamické
kontrasty. Aj druhá veta začína ostinátami
v basovom registri, z ktorých sa neskôr smerom
nahor rozvinú špirálovité škály. Krátka signálna
figúra pripomínajúca trúbku oznámi začiatok tanca

španielskej malagueñe vo flamencovom štýle.
Vírivé fandango v trojštvrťovom takte napokon po
krátkej pauze vyústi pozvoľným prechodom do
štvortónového zostupného ostináta zo začiatku prvej
vety, rozvlneného už len doznievajúcimi tanečnými
záchvevmi.

Napriek svojmu skoršiemu vzniku nepôsobí Habanera
ako tretia veta v kompozícii Španielskej rapsódie
izolovane. Jej neuchopiteľná a rytmicky rafinovaná
atmosféra tak trochu lascívneho charakteru s tangovými
prelivmi je upokojujúcim uzemnením zvyšných,
inak pomerne divoko roztancovaných a dynamicky
explozívnych častí rapsódie. Možno aj preto, že jej
chýba ostinátne rozkolísaná textúra charakteristická
pre ostatné vety.

Záverečné finále označené ako Feria je vďaka
rytmickej a farebnej komplexnosti dramaturgickým,
ale aj dynamickým vrcholom celej kompozície.
Pôvodom maurský tanec evokuje svojimi pestro
hýriacimi farbami turbulencie andalúzskej fiesty.
V úderoch do klávesov (martellato) sa tu striedajú
tanečné rytmy v orgiasticky znejúcich okrajových
častiach, ktoré lemujú recitatívne ladenú prostrednú
časť kompozície. V jej kolísavom rytme začujeme
krátko i štvortónovú skupinu, ktorá nám pripomína
atmosféru španielskej noci z prvej vety. Hlavne vo
finálnej Ferii môžeme počuť, ako dôrazne preniká
Maurice Ravel svojou Rapsodie espagnole do až
katastroficky zničujúcej zmyselnosti španielskej
kultúry, respektíve do toho, čo si publikum na
sever od Pyrenejí pod španielskou zmyselnosťou
predstavovalo. Ravelova hudba cieli premyslene
na ľudské vnemy, ktoré v prípade finále Španielskej
rapsódie zaplaví hudobné cunami plné nespútanej
oslavy života, chaosu a zmyselnosti ešte pred tým,
než si abruptne ukončeným záverom náhle uvedomí
svoju konečnosť a smrteľnosť.


Robert Bayer

Shakespearovu tragédiu Romeo a Júlia
na motívy starých milostných balád
zhudobnili operní skladatelia
niekoľkokrát.
Po Romeo and Juliet britského skladateľa Thomasa
Arneho (1750) napísal Jiří Antonín Benda operu
Romeo und Julie so šťastným koncom. Populárnejšími
sa v repertoároch operných diel však stali Belliniho
Kapuletovci a Montekovci (1830) a Gounodov Roméo
et Juliette (1867). A Village Romeo and Juliet
Fredericka Delia z roku 1907 podľa novely Romeo
a Júlia na dedine Gottfrieda Kellera (1855)
či Sutermeistrova opera Romeo und Julia (1949) zostali
menej známymi. V roku 1944 sa Leonard Bernstein
a choreograf Jerome Robbins podujali zhudobniť
Shakespearovu tému v East Side (alebo Lower East
Side), ktorej sujetom mala byť tragická romanca
Židovky a katolíckeho Taliana na pozadí náboženského
konfliktu. Svoj zámer uskutočnili až po vojne. Námet
pre libreto však tentokrát už nehľadali v náboženských
konfliktoch, ale v titulkoch aktuálnych správ, ktorým
v tom čase dominovali sociálno-kritické témy
v súvislosti s potýčkami medzi bandami tínedžerov
z newyorských slumov a imigrantmi, ktorí v tom čase
húfne prichádzali do New Yorku z karibského Portorika.
Téma amerických gangov nebola samozrejme nová.
Mafiánske bandy zaplavili USA už v dvadsiatych
a tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia (Al Caponeho
Masaker na deň svätého Valentína v Chicagu z roku
1929). „Outlaws“, alebo rebeli pohybujúci sa mimo
zákona, sa však stali populárnymi až v päťdesiatych
a šesťdesiatych rokoch románmi Ernesta Hemingwaya,
Trumana Capoteho či Johna Steinbecka.

Romeo a Júlia
po americky

Bernsteinova West Side Story z roku 1957 na libreto
Stephena Sondheima, neskôr známeho muzikálového
skladateľa, patrí k jednej z najzaujímavejších
a najrafinovanejších adaptácií Shakespearovej
predlohy. Bernsteinov muzikál v dvoch dejstvách
Romea a Júliu nekopíruje. V jeho príbehu sa dá však
identifikovať nielen predloha, ale hlavne nadčasové

posolstvo Shakespearovej drámy. Capuletovci
a Montekovia sú tu gangy Stíhačov (Jets) a Žralokov
(Sharks), Júliina pestúnka je Anita, Mercutio Riff, Tybalt
Bernardo, Paris Chino, Krupke je Escalom. Mená,
národnosti a sociálny status protagonistov sú
kompletne zmenené. Zatiaľ čo má Shakespeare
v dramatickom merku tragédiu vzťahu mladých
milencov zo znepriatelených šľachtických rodín,
u Bernsteina tvorí pozadie nešťastnej lásky medzi
Tonym a Mariou spoločensky a ekonomicky
motivovaná nenávisť voči sociálne slabším imigrantom.
Shakespearov viac-menej nekritický happyend je vo
West Side Story nahradený bezútešným a tragickým
finále bez výhľadu na pozitívny zvrat spoločenskej
situácie na pozadí príbehu, ktorého konečná
interpretácia je prenechaná publiku.

Bernsteinova kompozícia West Side Story geniálne
inštrumentovaná a naaranžovaná Irwinom Kostalom
je totálnym muzikálovým divadlom. Narozdiel od
Porgy and Bess Georga Gershwina (1935), ktorá
je formálne ešte typickou (hudobne džezovou
a dramaturgicky veristickou) operou, zjednocuje
Bernsteinov muzikál činohru, hudbu a tanec. Okrem
slova a hudby, ktoré tu fungujú ako lyrické výrazové
prostriedky, prislúcha rovnaká (ak nie dokonca o niečo
významnejšia) dramaturgická funkcia tancu. Práve
on je vo West Side Story nositeľom neverbalizovaných
emócií vtipu, lásky či paniky. Tak ako tanec, aj hudba
slúži u Bernsteina nielen na vyjadrenie nálady, ale aj
na charakteristiku jednotlivých tínedžerov. Explozívne
a napätím nabité tanečné momenty (s použitím
perkusií, ale aj lúskania prstov) tvoria dramaturgický
protipól melodickým a pokojnejším milostným scénam
(Tonight, Maria, Somewhere). Bernsteinova hudba
pre West Side Story čerpá svoj dramatický náboj aj
z príkreho konfliktu medzi extrémne realistickým
výrazom jednotlivých tancov a extrémne poetickým
výrazom ľúbostných songov. Posledné z menovaných
vyzdvihujú svojou sentimentalitou ústredný milostný
pár Tonyho a Marie nad naratív celého diania. Vytvárajú
pre nich a ich vzťah akýsi ideálny a ireálny svet,

v ktorom – narozdiel od reálneho sveta – nachádza ich
láska imaginárny priestor bezpečia a slobody. Tento
konflikt je podmienený dômyselnou dramaturgiou
harmónií hudobného materiálu. A to je hlavným
dôvodom, prečo dramaturgia konfliktu celého príbehu
presvedčivo funguje i v inštrumentálnej verzii bez slov.

Sentimentálne songy z West Side Story sú už dávno
svetovými hitmi. Ich hudobný materiál obsahuje prvky
blues a moderného jazzu (skladba Cool je skomponovaná
dvanásťtónovou technikou). Šikovne premosťuje
rozdiel medzi zábavnou a vážnou hudbou, v ktorej
nájdeme okrem tancov aj prvky rozšírenej bluesovej
schémy (Rocky Blues) či fúgu (Cool) a folklórne
elementy promenády, mamba, jumpu, čače, rumby
a passo doble. Architektonický oblúk hudby tak stojí
na napätí, ktoré vzniká súperením tém lásky a agresivity.

O popularitu West Side Story sa zaslúžili i prepracovania
vo forme inštrumentálnych suít, vďaka ktorým sa
Bernsteinov muzikál dostal aj na koncertné pódiá.
Aranžmány diel hudobného divadla boli už dávnejšie
bežnou hudobnou praxou. Známe sú operné
highlighty z Carmen, Čajkovského baletné suity
či Lisztove klavírne spracovania opier Don Giovanni,
Norma, Čarostrelec (a iné) pre klavír. Verzia West Side
Story pre dva klavíry a perkusie, ktorú koncom
osemdesiatych rokov minulého storočia vyhotovil Irwin
Kostal s požehnaním samotného Leonarda Bernsteina
pre pianistky Katiu a Marielle Labèque, znie popri
Symphonic Dances from West Side Story pre orchester,
West Side Story Variations virtuóza žánru crossover
Johna Baylessa či West Side Story Suite husľového
virtuóza Joshuu Bella nadmieru originálne.
Zakomponované bicie nástroje, ktoré nie sú len
dekoráciou, ale originálnou partitúrou motivovaným
kompozičným prvkom, sa popri variabilite a opulencii
zvuku dvoch koncertných klavírov významne podpísali
na nesmierne plnom a farebnom hudobnom výraze.


Robert Bayer
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Katia & Marielle
Labèque

Katia a Marielle Labèque – súrodenecké
klavírne duo známe dokonalou súhrou
a energiou. Od ambicióznych začiatkov
v mladom veku vyrástli k medzinárodnej
sláve ich modernou interpretáciou
Gershwinovej Rapsódie v modrom
(jedna z prvých zlatých nahrávok
klasickej hudby).
Oslnivú umeleckú kariéru ďalej rozvíjajú vystúpeniami
na celom svete. Pravidelne vystupujú s najvýznamnejšími hudobnými telesami, akými sú Berliner
Philharmoniker, Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks, Boston Symphony Orchestra,
Chicago Symphony Orchestra, The Cleveland
Orchestra, Gewandhausorchester, London Symphony
Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Los
Angeles Philharmonic, Filarmonica della Scala, The
Philadelphia Orchestra, Sächsische Staatskapelle
Dresden, The Royal Concertgebouw Orchestra
a Wiener Philharmoniker, a to pod vedením
dirigentov: Semyon Bychkov, Lionel Bringuier,
Sir Colin Davis, Gustavo Dudamel, Charles Dutoit,
Sir John Eliot Gardiner, Miguel Harth-Bedoya,
Kristjan Järvi, Paavo Järvi, Zubin Mehta, Seiji Ozawa,
Antonio Pappano, Georges Prêtre, Sir Simon Rattle,
Esa-Pekka Salonen, Leonard Slatkin, Michael Tilson
Thomas a Jaap van Zweden.

Vystupujú aj s barokovými orchestrami: The English
Baroque Soloists so Sirom Johnom Eliotom
Gardinerom, Il Giardino Armonico s Giovannim
Antoninim, Musica Antiqua s Reinhardom Goebelom,
Venice Baroque Orchestra s Andreom Marconom
a Il Pomo d’Oro. Absolvovali tiež turné s orchestrom
The Age of Enlightenment pod vedením Sira Simona
Rattlea.

Katia a Marielle Labèque spolupracovali s mnohými
významnými skladateľmi, vrátane takých osobností,
akými sú Thomas Adès, Louis Andriessen, Luciano

Berio, Pierre Boulez, Philip Glass, Osvaldo Golijov,
György Ligeti a Olivier Messiaen. 26. mája 2015
uviedli vo Walt Disney Hall v Los Angeles spolu
s Los Angeles Philharmonic pod taktovkou Gustava
Dudamela svetovú premiéru Koncertu pre dva klavíry,
ktorý pre ne skomponoval Philip Glass. Nový klavírny
koncert od Bryca Dessnera, napísaný špeciálne pre
sestry Labèque, uvedú v roku 2018.

Katia a Marielle Labèque vystupujú na festivaloch
a prestížnych pódiách po celom svete: Musikverein
vo Viedni, Laeiszhalle v Hamburgu, Gasteig
v Mníchove, Carnegie Hall v New Yorku, Royal Festival
Hall v Londýne, La Scala v Miláne, Philharmonie
v Berlíne, Hollywood Bowl v Los Angeles, na festivale
BBC Proms v Londýne a na ďalších festivaloch
v Lucerne, Ravinii, Tanglewoode a Salzburgu.
Slávnostného koncertu Berlínskej filharmónie, ktorý
dirigoval Sir Simon Rattle na berlínskej Waldbühne,
sa zúčastnilo viac ako 33 000 návštevníkov; (záznam
koncertu vyšiel na DVD vydavateľstva EuroArts).
Pod vlastnou značkou KML Recordings vydali v roku
2014 CD „Sisters“ s výberom hudobných kompozícií,
ktoré reflektujú ich osobný život a profesionálne
pôsobenie. Medzi predchádzajúce vydania pod
vlastnou značkou patria tiež album Gershwin/
Bernstein a ich vlastný projekt „Minimalist Dream
House“ (50 rokov minimalistickej hudby).

Ďalšie DVD v spolupráci s vydavateľstvom EuroArts
vyjde na jar 2017. „The Labèque Way, a letter to
Katia and Marielle by Alessandro Baricco“ produkuje
spoločnosť El Deseo (vlastnia ju bratia Pedro
a Augustin Almodóvar) a režíruje Félix Cábez.

Katia a Marielle Labèque založili aj nadáciu KML
Foundation, ktorej cieľom je prostredníctvom
spolupráce umelcov z rôznych odborov, vyhľadávať
a uvádzať diela pre klavírne duá, a tým rozvíjať
povedomie o nich. Jedným z posledných projektov
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nadácie je koncert Moondogovej hudby, ktorý
realizovali v spolupráci s Kings Place v Londýne
a je zároveň pokračovaním ich interpretácie hudby
minimalistických skladateľov.

V máji 2015 premiérovali v Parížskej filharmónii
vlastný projekt „Love Stories“, ktorého súčasťou je
nové dielo Davida Chalmina „Star-Cross'd Lovers“.
Táto originálna kompozícia pre dva klavíry, elektrickú
gitaru a bicie nástroje vychádza zo Shakespearovej
drámy Romeo a Júlia. Tvorcom choreografie pre
sedem tanečníkov je svetoznámy tanečník breakdance
Yaman Okur (Madonna, Cirque du Soleil). Dielo
uviedli v júni 2016 aj v parížskom divadle Théâtre du
Châtelet, po ktorom nasledovalo až do októbra 2016
európske turné.

V roku 2016 hosťovali v záhrade zámku Schönbrunn
vo Viedni na tradičnom letnom koncerte Viedenských
filharmonikov pod vedením Semyona Bychkova.
Koncert navštívil rekordný počet divákov viac ako
stotisíc návštevníkov a v televíziách na celom svete
ich sledovala viac ako jedna miliarda divákov (záznam
koncertu vyšiel na CD a DVD vydavateľstva Sony).
KML Recordings, vlastná značka dua sestier Labèque,
sa v lete 2016 spojila s vydavateľstvom Deutsche
Grammophon. Nasledovala reedícia 2-CD ich albumu
„Minimalist Dream House“ a vydanie prvej nahrávky
ich projektu „Love Stories“.

Novinka v Deutsche Grammophon, venovaná
Stravinského „Sväteniu jari“ a Debussyho „Antickým
epigrafom“, vyšla v novembri 2016. Vydavateľstvo
Buchet-Chastel súčasne publikovalo ich životopis
„Une vie à quatre mains“ od Renauda Macharta.
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Gonzalo
Grau
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Raphaël
Séguinier

Gonzalo Grau začal študovať hudbu
v Caracase už vo veku troch rokov.
Je multiinštrumentalista. Hrá na sláčikových
nástrojoch (husle, violončelo, viola da
gamba, venezuelský národný nástroj
„cuatro“), na bicích nástrojoch (napr. congas,
bongo, cajón, chekeré) a na klavíri, ktorý
je jeho hlavným inštrumentom.
Po absolvovaní Berklee College (Summa Cum
Laude) si získal ako multiinštrumentalista renomé
participáciou na viacerých venezuelských hudobných
projektoch (Maroa, Timbalaye, Schola Cantorum
de Venezuela, Camerata de Caracas, Simón Bolivar
National Youth Orchestra), a tiež spoluprácou
s jazzovou ikonou Mariou Schneider. V pozícii
hudobného riaditeľa vedie dva vlastné projekty
„Plural“ (Latin jazz-Flamenco-Venezuelan Fusion)
a „La Clave Secret“ (Salsa Fusion), nominované
roku 2008 na Grammy v kategórii „Best Tropical
Album“. Ako štúdiový umelec sa zúčastnil na vyše
80-tich produkciách, ktoré premosťujú svety klasickej
a populárnej hudby.

Medzi jeho najnovšie projekty patria štúdiová
nahrávka kompozície „La Pasión según San Marcos“
od argentínskeho skladateľa Osvalda Golijova (víťaz
ocenenia ECHO 2010), album „México“ operného
speváka Rolanda Villazóna (víťaza ocenenia ECHO
2011) a „Nazareno“ pre dva klavíry, bicie nástroje
a orchester, ktorej je spoluautorom, všetky vydané vo
vydavateľstve Deutsche Grammophon. Medzi ne patrí
aj nahrávka West Side Story so sestrami Labèque (víťaz
Choc Classica), ktorá vyšla vo vydavateľstve KML.

Medzi jeho autorské diela patria predohra „Pregunta
y Respuesta“ objednaná Atlanta Symphony
Orchestrom (premiéra v marci 2008), „Café con
Pan“ objednané Chicago Symphony Orchestrom
pre koncertné poradie „MusicNow“, spomínané
„Nazareno“ objednané sestrami Labèque (premiéra

v januári 2010), oratório „Aqua“ objednané Bach
Academy International (premiéra v auguste 2011) –
víťaz European Composer Award 2011 – ocenenie
udeľované festivalom Young Euro Classic Festival
v Berlíne, fantázia „Viaje“ pre orchester a „Latin
ensemble“ objednané Boston Landmarks Orchestra
(premiéra v júni 2012), a Husľový koncert „Fantasía
de guayaba Habanera“ objednaný Johnnym
Gandelsmanom a Community Music Works (premiéra
v máji 2013).

Raphaël Séguinier si vypracoval počas
svojho medzinárodného pôsobenia
osobitý štýl, ktorý ho priviedol k hraniu
s výraznými hudobníkmi súčasnosti: Rufus
Wainwright, Saul Williams, Micky Green,
Hindi Zahra, Chocolate Genius, Matt
Elliott, Emilie Simon, Katia and Marielle
Labèque, Justin Vernon (Bon Iver), Aaron
and Bryce Dessner (The National) a ďalší.
Vystupuje s poprednými orchestrami a dirigentmi.
Medzi ne patria Berliner Philharmoniker so Sirom
Simonom Rattleom, Das Bruckner Orchester
s Dennisom Russelom Davisom, MDR Sinfonieorchester
a Sydney Symphony Orchestra. Vystupoval na
popredných festivaloch, akými sú napríklad Rock
en Seine, Sziget, Glastonbury a Fuji Rock.


Dr. Raab & Dr. Böhm Artists Management
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24. 4. 2017 | 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Wolfgang Amadeus Mozart:
Predohra k opere Figarova svadba KV 492
Felix Mendelssohn Bartholdy:
Konzert pre husle a orchester e mol op. 64
Wolfgang Amadeus Mozart:
Symfónia č. 40 g mol KV 550
Camerata Salzburg
Julian Rachlin, dirigent, husle

19. 6. 2017 | 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Anton Zimmermann:
Narcisse et Pierre, predohra
Novodobá svetová premiéra!
Wolfgang Amadeus Mozart:
Koncert pre klavír a orchester 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

Predaj lístkov:
A kategória: 45 € | B kategória: 35 €
ISIC/ITIC/Dôchodca: 15 €
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