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24. apríl 2017
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Wolfgang Amadeus Mozart 
Predohra k opere „Figarova svadba“ KV 492

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Koncert pre husle a orchester e mol op. 64

Wolfgang Amadeus Mozart 
Symfónia č. 40 g mol KV 550

Camerata Salzburg
Julian Rachlin, dirigent, husle



Ctení hostia, milí priatelia,

srdečne Vás vítame na treťom koncerte nášho abo-
nentného cyklu, ktorý nesie názov Gesamtkunstwerk. 
Je to termín označujúci umelecké dielo, ktoré spája 
všetky druhy umenia. A to je dôvod, prečo sme 
aj našu produkčnú spoločnosť pomenovali týmto 
jazyk lámajúcim hudobným termínom. Naším cieľom 
je ponúkať Vám, našim hosťom, radosť z výnimočných 
hudobných zážitkov.

Dnes prichádza do Bratislavy už 65 rokov hrajúci 
prominentný rakúsky komorný orchester Camerata 
Salzburg a vynikajúci mladý huslista Julian Rachlin, 
ktorý sa po prvýkrát v Bratislave predstaví aj ako diri-
gent. Aktuálnu abonentnú sezónu uzavrieme 19. júna 
v spolupráci so slovenským orchestrom Musica Aeterna 
prohabsburským koncertom, ktorým si pripomenieme 
300. výročie narodenia Márie Terézie.

Dovoľte nám predstaviť Vám v tomto programe náš 
budúcoročný abonentný cyklus, v ktorom sa po ročnej 
prestávke vraciame aj do viedenskej Musikverein. Naši 
abonenti si budú môcť v Zlatej sále vypočuť výnimočný 
koncert Viedenských filharmonikov pod vedením 
nemenej hviezdneho Gustava Dudamela. V spolupráci 
s viedenskou Musikverein budeme pokračovať aj 
v nasledujúcich sezónach, v každej z nich Vám 
prinesieme najmenej jeden výnimočný koncert na 
tomto prvom pódiu sveta. Abonentný cyklus začneme 
barokom, čím nadviažeme na tohtoročný mimoriadny 
úspech Vivaldiho opery Arsilda, na ktorej sme 
spolupracovali. Magdaléna Kožená sa vráti po rokoch 
do Bratislavy s Benátskym barokovým orchestrom pod 
taktovkou Andrea Marcona a ponúkne výber árií 
z Händlových opier. Do nášho cyklu sa vráti aj viedenský 
klavirista Rudolf Buchbinder, tentoraz aj ako dirigent, 
a to s komorným orchestrom, ktorý je zostavený výlučne 
z hráčov Viedenských a Berlínskych filharmonikov. 
Čerešničkou cyklu bude koncert Sira Andrása Schiffa, 
dnes už klavírnej legendy. So svojím súborom Capella 
Andrea Barca a svojim žiakom ponúkne dva koncerty 
pre dva klavíry a nádherný Mozartov c molový klavírny 
koncert. Osobitne sa tiež tešíme na to, že ich budú 
interpretovať na koncertných krídlach Bösendorfer, 
dovezených špeciálne na tento koncert zo Švajčiarska.

Sme presvedčení, že budete mať z našich koncertov 
radosť dnes, aj v budúcej sezóne. Sme naozaj radi, 
že sa nám podarilo vrátiť k pôvodnému zámeru 
a začleniť do abonentných cyklov v ďalších rokoch 
aj koncerty vo Viedni.

Želáme Vám nádherný hudobný zážitok!

Štefan Dobák
Boris Ažaltovič



Program

Wolfgang Amadeus Mozart
Predohra k opere „Figarova svadba“ KV 492

Felix Mendelssohn-Bartholdy
Koncert pre husle a orchester e mol op. 64
› Allegro molto appassionato
› Andante
› Allegretto non troppo – Allegro molto vivace

Prestávka

Wolfgang Amadeus Mozart 
Symfónia č. 40 g mol KV 550
› Molto allegro
› Andante
› Menuetto. Allegretto
› Allegro assai

Camerata Salzburg
Julian Rachlin, dirigent, husle



Podľa Lorenza Da Ponteho to bol 
Wolfgang Amadeus Mozart, ktorý 
ho oslovil s nápadom zhudobniť 
pikantnú komédiu La folle journée 
ou Le Mariage de Figaro (Figarova 
svadba alebo najšialenejší deň) 
z pera Pierra Augustina Carona 
de Beaumarchaisa ako operu. 

Keďže Da Ponte vo svojich memoároch veľmi rád 
vyzdvihoval svoje zásluhy na vzniku diel, prišla 
ponuka na Mozartovu a Da Ponteho prvú spoločnú 
operu zrejme skutočne od skladateľa. Inak by ješitný 
libretista svoju iniciatívu určite patrične doložil. 
Beaumarchaisova komédia (druhá časť dramatickej 
trilógie) bola po dlhých ťahaniciach s francúzskou 
cenzúrou konečne a s úspechom uvedená 17. apríla 
1784 na javisku parížskej Comédie-Francaise. Plány 
Emanuela Schikanedra na jej rakúske uvedenie 
v Divadle na Kärtnertor vo februári 1785 zrušil 
samotný cisár Jozef II. Tlač nemeckého prekladu 
však z neznámych príčin zakázaná nebola a jeden 
z exemplárov sa našiel i v Mozartovej pozostalosti. 
Mozartov nápad zhudobniť komédiu, ktorej text sa 
pre potreby libreta príliš nehodil, zrejme ovplyvnil 
aj fakt, že operu podľa prvej časti trilógie o Figarovi 
skomponoval Giovanni Paisiello už v roku 1782 pod 
názvom Barbier zo Sevilly. Od roku 1783 patrila táto 
opera k najpopulárnejším predstaveniam Viedenskej 
dvornej opery. Paisiello bol miláčikom Jozefa II., 
slávnym v celej Európe. Bol jediným hudobným 
skladateľom, ktorého Mozart považoval za vážneho 
konkurenta. Podobne si konkurovali aj Da Ponte 
a Giovanni Battista Casti, ktorému bol zase priaznivo 
naklonený „General-Spektakel-Direktor“ (riaditeľ) 
Viedenskej dvornej opery gróf Orsini-Rosenberg. 
Da Ponte s Mozartom boli teda dostatočne 
motivovaní a odhodlaní nadviazať na Paisiellove 
a Castiho úspechy. Podľa (neoverených) Da Ponteho 
vyjadrení to bol práve on, ktorý nasadil všetok svoj 
diplomatický talent a sprostredkovateľské úsilie, aby 
cisára aj napriek námietkam Orsiniho-Rosenberga 
presvedčil. Opera teda vznikla bez objednávky, čo 

V riave 
šialeného
dňa



bolo na tú dobu nevídaným rizikom. Všetky ostatné 
veľké opery skomponoval Mozart na objednávku. 
Ak môžeme Da Pontemu veriť, operu mal Mozart 
hotovú skôr, ako ju cisár stihol povoliť. Neuveriteľná 
sa zdá byť rýchlosť Mozartovho komponovania. 
Všetko nasvedčuje tomu, že hrubá partitúra (bez 
inštrumentácie) bola hotová v priebehu iba šiestich 
týždňov (polovica októbra až koniec novembra 1785). 
Prvýkrát bola uvedená vo Viedenskej dvornej opere 
1. mája 1786.

Mozartove operné ouvertúry z viedenského obdobia 
sú dôležitým míľnikom vo vývoji formy opernej 
predohry. Niet sa teda čomu čudovať, že si svoju 
cestu razili aj mimo orchestrálnych jám operných 
divadiel smerom na koncertné pódiá. Už predohrou 
k Idomeneovi (1781) sa Mozart definitívne odklonil 
od strnulej schémy talianskej sinfonie smerom ku 
koncepcii ouvertúry, ktorá sa obsahovo vzťahuje 
k celej opere. Mozartove „viedenské“ ouvertúry sú 
jedinečné ako ich charakterom, tak aj ich vzťahom 
k hudobnodramatickému dielu, ktoré otvárajú. 
Na rozdiel od neskorších predohier, ktoré v úvode 
predstavujú obsah opery formou tematického 
pot-pourri zhrňujúceho hudobný obsah, stoja 
Mozartove predohry na jednej strane tematicky 
samostatne, na strane druhej sú však akoby 
duchovne späté s operou skrz náladu a charakter. 
Nerekapitulujú dramatický priebeh, ale vyjadrujú 
podstatu opery. 

Pekným príkladom takejto „charakterovej ouvertúry“ 
je práve tristo taktov obsiahla, no len niečo cez štyri 
minúty trvajúca predohra ku comedia per musica 
Le nozze di Figaro, v ktorej Mozart prvý raz zhudobnil 
politicky chúlostivý  a aktuálny námet stavovskej 
nerovnosti. Kritici často vyčítajú Mozartovi, že svojou 
kompozíciou takpovediac vytĺkol buričskému 
Beaumarchaisovmu kusu zuby. Takáto kritika však 
ignoruje špecifiká hudobného divadla. Ak Mozart 
niekedy skladal „politicky“, tak to bolo práve 

v prípade ouvertúry k Figarovej svadbe. Nenájdeme 
v nej žiadne vydýchnutie či prestoj, žiadnu hlavnú 
a ani vedľajšiu tému. Všetko, ale skutočne všetko je tu 
spláchnuté v búrlivej krútňave revolučných udalostí. 
Jej pulz vládne tomuto „najšialenejšiemu dňu“, 
pričom ho bičuje k jeho dramatickému vyvrcholeniu. 
V D dur riave počuť nespútanú silu más útočiacu 
na Bastilu, ale aj očistnú búrku, ktorá odfukuje prežitú 
politiku starého sveta. Jej dynamika je odrazom nového 
životného pocitu slobody a spoločenského pokroku. 

 Robert Bayer 



Počas prázdninového pobytu v Bad 
Sodene v pohorí Taunus neďaleko 
Frankfurtu nad Mohanom, v septembri 
1844, vyhotovil Felix Mendelssohn- 
-Bartholdy malú podobizeň seba a svojej 
rodiny. V hornej časti obrázku ho vidíme 
aj s manželkou sedieť na gauči, popíjajúc 
čaj. Obaja pozorujú ich deti, ktoré sa 
hrajú v popredí. V ľavej časti kresby drží 
najmladšie z nich na rukách guvernantka. 
Rodinná chvíľka je olemovaná vzorovaným 
rámom, do ktorého Mendelssohn-Bartholdy 
zakomponoval vlak a parník – dva 
symboly vtedajšieho technického pokroku 
a rozmáhajúceho sa masového cestovania.

Táto biedermeierovská idylka príznačne vystihuje 
dichotómiu skladateľovho života. Na jednej strane 
jeho rolu zodpovedného otca a živiteľa rodiny, 
na strane druhej žiadaného a až obsedantne 
cestujúceho umelca, pendlujúceho medzi Berlínom, 
Drážďanmi, Lipskom, Frankfurtom nad Mohanom 
a Londýnom. V štyridsiatych rokoch devätnásteho 
storočia bol azda najvýznamnejším hudobným 
skladateľom Európy. V Paríži síce oslavovalo v tom 
istom čase Meyerbeerove opery oveľa väčšie publikum, 
Mendelssohn-Bartholdy bol však prominentnou star 
najvýznamnejších európskych koncertných pódií. Okrem 
vzmáhajúceho sa mestského buržoázneho publika sa 
mu dvorilo aj hneď niekoľko monarchií. Popri pruskom 
a saskom kráľovi mu skladala vavríny aj anglická kráľovná 
Viktória. Ktovie, ako by dopadli dejiny hudby, keby sa 
Mendelssohn-Bartholdy rozhodol namiesto povolania 
šéfdirigenta na pruskom dvore v Berlíne zostať 
šéfdirigentom saskej kráľovskej kapely v Drážďanoch. 
Richard Wagner by na tento post v roku 1843 zrejme 
nenastúpil. Neskončil by asi ani ako skrachovaný 
povstalec meruôsmych rokov. Možno by nenapísal 
ani teoretické spisy O umeleckom diele budúcnosti 
či Opera a dráma a ktovie, či by bez skúseností na 
barikádach májovej revolúcie v Drážďanoch v roku 1849 
vôbec skomponoval Tristana a Izoldu alebo Prsteň… 

Triumf
formy
a výrazu



Je až zarážajúce, že popri všetkých svojich 
zamestnaniach stihol Mendelssohn-Bartholdy 
aj komponovať. Menej už prekvapuje, že medzi 
nápadom a zrealizovaním kompozície prešlo niekedy 
aj niekoľko rokov. Už v lete v roku 1838 sľúbil svojmu 
priateľovi, husľovému virtuózovi Ferdinandovi 
Davidovi, Husľový koncert v e mol. Dokončiť ho 
chcel ešte pred nastávajúcou zimnou koncertnou 
sezónou. Poslednú notu sólového partu však dopísal 
až v lete v roku 1844, aj na Davidovo naliehanie, 
v spomínanom prázdninovom refúgiu v Bad Sodene. 
Koncert vznikol v úzkej spolupráci s Davidom, 
konečné slovo pri formovaní tematického materiálu 
mal však skladateľ. Jeden husľový koncert (d mol), 
ktorý v päťdesiatych rokoch minulého storočia 
nespopularizoval nikto iný ako slávny Yehudi 
Menuhin, napísal Mendelssohn-Bartholdy ešte ako 
osemnásťročný. Avšak až posledný husľový koncert 
s opusovým číslom 64 zaujíma v Bartholdyho tvorbe 
významné postavenie s atribútom jedinečnosti. 
Nielen vďaka elegickej a pôvabnej melodike. 
Skladateľ v ňom totiž pôsobivo experimentuje 
s formou koncertu, ktorú síce formálne uznáva, 
no kompozične šarmantne prehodnocuje a posúva 
za jej hranice. Koncert je skomponovaný v troch 
častiach, jeho jednotlivé vety sú ale vzájomne 
previazané a hrané bez prestávok (attaca) medzi 
nimi. (Mendelssohn-Bartholdy takto skomponoval 
aj svoju Sinfóniu č. 3 a mol „Škótsku“, op. 56 z roku 
1842.) Stredná veta je súčasne poňatá veľmi stroho 
a pôsobí skôr dojmom prechodu k finálnej časti. 
Mendelssohn Bartholdy, ktorému kritici radi vyčítajú 
prílišnú formálnu upätosť, sa práve v poslednom 
husľovom koncerte prezentuje ako novátor, schopný 
narábať s formou kreatívne. Na svoju dobu revolučne 
pôsobí nápad, zveriť úvodné predstavenie hlavnej 
témy nie orchestru, ale sólistovi. Orchester sa jej 
zmocní až po niekoľkých taktoch, v ktorých sa huslista 
triolami začína pripravovať na jej rozvedenie. 
Už po premiére v Lipsku 13. marca 1845 vyzdvihol 
kritik Schumannovho Zeitschrift für neue Musik 
(Časopis pre novú hudbu) chýbajúce prvé tutti 
v hlavnej téme. Predstavenie témy sólistom po krátkej 

úvodnej konštatácii základnej tóniny orchestrom 
prijalo publikum s obrovským nadšením. Novátorsky 
bola zakomponovaná aj sólistická kadencia, ktorá 
nenasleduje ako zvyčajne po repríze, ale po 
rozvedení. Jej umiestnenie je efektným vyvrcholením 
sekvencie, ku ktorej sólista s orchestrom dospejú 
postupným vzájomným motivickým vzďaľovaním 
sa. Husľové sólo tak nie je len účelovým virtuóznym 
prvkom, ale tematicko-figuratívnym zhustením 
hudobného materiálu. Skrátená repríza vnesie do hry 
koncentráciu, kým nasledujúca, pomaly sa zrýchľujúca 
kóda vo forme stretty opäť vyzdvihne virtuózny 
element skladby. 

Fagotom držaný tón h je prechodom do andante 
druhej vety v šesťosminovom takte, pripomínajúcej 
gestus Bartholdyho Lieder ohne Worte (Piesne 
bez slov). S nervóznou strednou časťou a stručnou 
reprízou úvodného, akoby vo vzduchu sa 
vznášajúceho melodického začiatku pôsobí táto 
veta takmer epizodicky. Štrnásť sprvu pokojných 
kantabilných taktov ústiacich do vírivého virtuózneho 
vrenia v allegretto non troppo tvorí premostenie 
medzi C dur strednej a E dur finálnej vety. 
Nasledujúce allegro molto vivace je tým typom 
vety, ktorý veľmi dobre poznáme už z Bartholdyho 
hudby pre Sen noci svätojánskej (1842). Akoby sa 
v jej zurčaní zrkadlila celá poézia elfov a víl spolu 
s omamnou vôňou svätojánskej noci trblietajúcej 
sa v uvoľnene víriacej virtuozite sólového nástroja.

 Robert Bayer



Do rukopisu Sinfonie g mol, ktorú kedysi 
hrdo vlastnil Johannes Brahms, a ktorá 
neskôr prešla do vlastníctva viedenského 
Spolku priateľov hudby, napísala niečia 
ruka dátum 25. júla 1788. Či to bola 
ruka Wolfganga Amadea Mozarta, 
nevedno.

Nevieme ani, kedy bola táto symfónia prvýkrát uvedená. 
Mozart ju skomponoval spolu s ďalšími dvomi 
symfóniami (Es dur KV 543 a C dur KV 551) v lete roku 
1788. O okolnostiach jej vzniku a jej svetovej premiére 
kolujú len chýry. Vieme len, že existuje v dvoch verziách: 
s klarinetmi a bez klarinetov. Aj tu sa môžeme len 
domnievať, že o klarinety rozšíril Mozart partitúru pre 
potreby benefičného koncertu 16. a 17. apríla 1791 
pod vedením Antonia Salieriho, na ktorom spolu-
účinkovali aj s Mozartom spriatelení klarinetisti Johann 
a Anton Stadlerovci. Tak či onak je Symfónia g mol, 
rovnako ako zvyšné dve symfónie z tohto obdobia, 
samostatne stojacim a jedinečným Mozartovým 
opusom. Sprostredkúva nám obraz geniálneho 
skladateľa na vrchole jeho inštrumentálnej tvorby. 
Medzi ním a dneškom sa však otvára priepasť v podobe 
devätnásteho storočia, ktoré pre tento druh hudby veľa 
pochopenia nemalo. Mozartovu Symfóniu C dur pokrstilo 
na „Jupitera“, Symfónia Es dur mu zase znela ako „Labutí 
spev“. Ani Robert Schumann, zdá sa, Mozartovu Symfóniu 
g mol nepochopil. Jeho veta o „grécky vzletnej grácii“ 
míňa nielen dobový, ale aj Mozartov estetický postoj 
k hudbe ako umeniu. Je pravdou, že táto v poradí 
štyridsiata symfónia spadá do obdobia, počas ktorého 
Mozarta sužovali existenčné a finančné problémy. 
Vysvetľovať molovú tóninu symfónie skladateľovou 
prekérnou životnou situáciou spoločenskej izolácie jeho 
posledných rokov je však poplatné akurát romanti-
zujúcim záchvevom devätnásteho storočia, ktoré 
hudobným dielam rado podsúvalo mimohudobné 
programy. Sám Mozart prisudzoval hudbe absolútny 
charakter. Po skomponovaní árie Osmina z opery Così 
fan tutte napísal v liste otcovi, že „ani v najhroznejšej 
životnej situácii nesmie hudba ucho nikdy uraziť, 
ale potešiť, čiže musí vždy zostať hudbou.“ 

Mozartove 
molové
nálady



Takýto hudobno-estetický postoj bol príznačným pre 
celé osemnáste storočie. Zamieňať Mozartovu životnú 
situáciu s charakterom jeho hudby – tak ako to urobil 
napríklad Miloš Forman vo svojom pôsobivom filme 
Amadeus – esteticky neobstojí.

 
Mozartovmu kompozičnému duchu sa môžeme viac 
priblížiť tým, že jednotlivé hudobné figúry jeho 
inštrumentálnej symfónie budeme vnímať ako postavy 
v jeho operách. V symfóniách viedenskej klasiky je 
zastúpených len niekoľko tónin. Zo štyridsiatich siedmich 
Mozartových symfónií je skomponovaných pätnásť 
v D dur, osem v C, sedem v G a štyri v Es dur. Zvyšné 
znejú v A dur, B dur a F dur. Molové tóniny, medzi 
ktorými zaujíma g mol prominentné postavenie, boli 
skôr výnimkou. V molovej tónine skomponoval Mozart 
len dve symfónie, obe však v g mol: takzvanú „malú“ 
Symfóniu g mol (KV 183) z roku 1773 a Symfóniu g mol 
KV 550, ktorá je súčasťou aj nášho dnešného programu. 
Vysvetlenie jasnej preferencie durových tónin nájdeme 
v dobovej opere. Talianska sinfonia, ktorá mala 
v osemnástom storočí úlohu predohry operného 
opusu, mala byť efektná a jednoduchá, tak aby ju 
mohli úspešne odohrať aj diletantské orchestre 
novovzniknutých operných spoločností. V g mol sú 
často skomponované árie larmoajantných postáv opery 
buffa ale aj vyjadrenia vášnivých nálad. Do tejto tradície 
patria árie Ilie: „Padre, germani, addio!“ z Idomenea 
(1781), Konstanze: „Traurigkeit ward mir zum Lose“ 
z Únosu zo serailu (1782) či Paminy: „Ach, ich fühl’s, 
es ist verschwunden, ewig hin der Liebe Glück“ 
z Čarovnej flauty (1791). Pohybovému charakteru prvej 
vety z Mozartovej Symfónie g mol sa podobá azda 
najviac ária Aspasie „Nel sen mi palpita“ z opera seria 
Mitridate, re di Ponto (1770). Jej charakter je konci-
povaný ako „palpitar“, čo by sme mohli preložiť ako 
chvenie a vlnenie. Relatívne zriedkavé Mozartove 
diela v molovej tónine vyjadrujú vždy veľmi svojskú 
náladu. Zdá sa, že Mozart chápal molovú tóninu inak 
než v jej zádumčivej prirodzenosti, skôr ako vyjadrenie 
naliehavosti s až trýznivou intenzitou. 

Permanentné agitato na začiatku prvej vety, ktoré 
sprevádzajú violy a vystrieda v piane nasadená hlavná 
téma, je jedným z najpozoruhodnejších symfonických 
začiatkov vôbec. Dominujúcim intervalom je tu malá 
sekunda, ktorá spolu s „uvzdychanou“ melodikou 
sprostredkúva akési nástojčivé trenie. Svoj pendant 
nachádza v poslednej vete obohatenej o tanečný 
impulz. Vo svojej komplexnosti nie je len symfonickým 
dozvukom, ale rozvedením prvej vety, ktorá znie ako 
vyhrotenie a temperamentné zhustenie nálady hlavnej 
vety. Svojím charakterom predstavuje dôležitý medzník 
vo formálnom vývoji kompozičnej symfonickej techniky. 
Podobne ako na začiatku, aj tu zostáva vedľajšia téma 
viac-menej epizodická. Celá pozornosť sa sústredí 
na rozvedenie a moduláciu hlavnej témy, ktorej 
nekompromisnosť fascinuje dodnes. 

Andante druhej vety je „sicilianom“ len na prvý pohľad. 
Nadmieru hustým motivickým materiálom bohatým 
na kontrasty a s početnými treniami je azda najkomplex-
nejšou pomalou vetou, akú kedy Mozart skomponoval.

Zaujímavá je však aj tretia veta. Aristokratický dvorný 
menuet tu Mozart pretavil do bizarne zachmúreného 
tanca. Upokojí ho až následné idylické trio v G dur, 
ktoré je jediným pokojným a mierumilovným 
momentom celej symfónie. 

Z historických dokumentov vieme, že Mozartova Symfónia 
g mol sa stala veľmi rýchlo obľúbenou. Dnes je nielen 
frekventovanou súčasťou koncertných programov, 
ale aj absolútnou špičkou štatistík nahrávacích štúdií. 
Na vyše päťdesiatich dostupných hudobných nosičoch je 
najčastejšie nahrávanou symfóniou vôbec. Či v komor-
nom, alebo plnom symfonickom obsadení (aj na koncerte 
v roku 1791 sedelo pod Salieriho taktovkou bezmála 
160 hráčov), je táto symfónia tonálnou hranicou obdobia 
klasiky, ktorú otvorilo až dvadsiate storočie. 

 Robert Bayer



Julian Rachlin 
Foto © Julia Wesely



Julian Rachlin patrí k najzaujímavejším 
a najrešpektovanejším huslistom 
súčasnosti. Počas 28 rokov 
si podmanil publikum z celého 
sveta nielen dokonalou technikou 
a nekompromisnou intonačnou 
čistotou, ale aj osobitou bohatosťou 
zvuku, ojedinelou muzikálnosťou 
a vynikajúcimi interpretáciami. 

Tento všestranný muzikant, ktorého Svetové 
ekonomické fórum menovalo Mladým globálnym 
lídrom a UNICEF Veľvyslancom dobrej vôle, úzko 
spolupracuje s mnohými prestížnymi orchestrami 
a dirigentmi. Svoje hudobné obzory neustále 
rozširuje – je aj skvelým hráčom na viole a stále 
rešpektovanejším dirigentom. Už 12 rokov stojí 
na čele medzinárodného festivalu „Julian Rachlin 
& Friends“ v chorvátskom Dubrovníku, ktorý je 
platformou kreatívnych projektov popredných 
hudobníkov a hercov. 

Vrcholmi koncertnej sezóny 2016/17 sú koncerty 
s Mníchovskou filharmóniou a Zubinom Mehtom, 
Petrohradskou filharmóniou a Jurijom Temirkanovom, 
Izraelskou filharmóniou a Gianandreom Nosedom, 
severoamerické turné s Čínskou filharmóniou a Lond 
Yu a návrat na Edinburský festival s Filharmonickým 
orchestrom La Scala a Riccardom Chaillym. V role 
dirigenta bude Julian Rachlin pokračovať už druhú 
sezónu ako hlavný hosťujúci dirigent Royal Northern 
Sinfonia a debutovať okrem iného s Luxemburskou 
filharmóniou, Trondheimskou filharmóniou a Čínskou 
filharmóniou.  Ako dirigent sa tiež vráti k spolupráci 
s Cameratou Salzburg, Orchestra Svizzera Italiana, 
Pražskou filharmóniou a Kráľovskou liverpoolskou 
filharmóniou. Okrem toho absolvuje juhoamerické 
turné s Royal Northern Sinfonia a európske turné 
s English Chamber Orchestra. Od nasledujúcej 
sezóny bude tiež pôsobiť ako hlavný hosťujúci 
dirigent Filharmónie Turku vo Fínsku. 

Julian Rachlin sa narodil v roku 1974 v Litve, odkiaľ 
jeho rodina v roku 1978 emigrovala do Viedne. Na 
Viedenskom konzervatóriu študoval hru na husliach pod 
vedením Borisa Kuschnira a neskôr pod dohľadom 
Pinchasa Zukermana. Cez noc sa preslávil, keď získal 
v roku 1988 ocenenie „Mladý hudobník roka“ na 
súťaži Eurovision v Amsterdame. Stal sa najmladším 
sólistom, ktorý kedy hral s Viedenskou filharmóniou 
(pod taktovkou Riccarda Mutiho). Nahrávky pre Sony 
Classical, Warner Classics a Deutsche Grammophon sú 
mimoriadne uznávané. Julian Rachlin hrá na vzácnych 
husliach Antonia Stradivariho „ex Liebig“ z roku 1704, 
ktoré mu zapožičala nadácia Angeliky Prokoppovej. 

 Dr. Raab & Dr. Böhm Artists Management
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Gregory Ahss



Izraelský huslista Gregory Ahss 
začal štúdium hudby 
na moskovskej hudobnej škole 
Gnessin, pokračoval na Izraelskom 
hudobnom konzervatóriu 
a Hudobnej akadémii 
v Tel Avive pod vedením 
Leny Mazor a Iriny Svetlovej.

Promoval na New England Conservatory 
v Bostone v triede Donalda Weilersteina. 
Počas štúdií založil Tal Piano Trio, ktoré získalo 
množstvo ocenení vrátane prvej ceny na 
súťaži komornej hudby Trio di Trieste. 

V roku 2004 debutoval s Orchestra Mozart 
pod vedením Claudia Abbada, s ktorým 
pravidelne vystupuje. Spolupracoval 
s významnými dirigentmi: Yannick Nézet-
Séguin, Daniel Blendulf a Andrés Orozco 
Estrada, s orchestrami: Swedish Radio 
Symphony Orchestra, Mahler Chamber 
Orchestra, Orchestra Mozart Bologna, ktorých 
bol koncertným majstrom. Je pravidelným 
hosťujúcim koncertným majstrom London 
Symphony Orchestra, Symphonie Orchester 
des Bayerischen Rundfunks, Orchestre 
Symphonique de Montreal, Bamberger 
Symphoniker, Bayerisches Staatsorchester, 
WDR KÖln, Orchestra dell`Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, Scottish Chamber 
Orchestra a Orchestra Mozart.

Pri interpretácii komornej hudby spolupracuje 
s radom hudobníkov: Natalia Gutman, Janine 
Jansen, Emmanuel Pahud, Gautier Capuçon, 
Nicolas Alstead, Alexander Melnikov, 
Sabine Meyer, Daniel Hope, s ktorým 
uviedol Bachove a Vivaldiho dvojkoncerty 
a Pinchas Zukerman, s ktorým uviedol diela 
pre dvojo huslí. Jeho nahrávka Haydnovej 

Sinfonie Concertante s Orchestra Mozart 
získala množstvo ocenení vrátane ocenenia 
najlepší koncert roka 2015. V súčasnosti je 
koncertným majstrom Cameraty Salzburg 
a Lucern Festival Orchestra.

 Dr. Raab & Dr. Böhm Artists Management



Foto © Pia Clodi

Camerata
Salzburg



Komorný orchester Camerata Salzburg 
bol založený v roku 1952 učiteľmi 
a študentmi Mozartea v Salzburgu, 
v tom čase vyššej hudobnej školy, dnes 
univerzity. Otcom-zakladateľom bol 
dirigent, hudobný pedagóg a muzikológ 
Bernhard Paumgartner, prezident 
a spoluzakladateľ Salzburských slávností 
a rektor Mozartea.

Jedinečný hudobný výraz orchestra bol formovaný 
počas viac ako šesťdesiatročnej histórie telesa 
dlhodobou spoluprácou s významnými hudobnými 
osobnosťami: Bernhard Paumgartner, Géza Anda, 
Sándor Végh, Sir Roger Norrington a András 
Schiff. Najvýznamnejší dirigenti a sólisti ako Clara 
Haskil, Dietrich Fischer-Dieskau, Heinz Holliger, 
Aurèle Nicolet, Wolfgang Schneiderhan, Christoph 
Eschenbach, Philippe Herreweghe, René Jacobs, 
Franz Welser-Möst, Pinchas Zukerman, Patrícia 
Kopačinskaja, Peter Ruzicka, Anne-Sophie Mutter, 
Hilary Hahn, Julian Rachlin, Daniel Hope, Benjamin 
Schmid, Joshua Bell, Mitsuko Uschida, Elisabeth 
Leonskaja, Murray Perahia, Fazil Say, Stefan Vladar, 
Hilary Hahn, Vesselina Kasarova a Elina Garanča. 
Spomínaní hudobníci patria medzi desiatky hostí, 
ktorí s orchestrom spolupracovali. 

Názov orchestra – pôvodne Camerata Academica 
des Salzburger Mozarteums – bol zvolený ako pocta 
renesančnej Camerate, skupine skladateľov, básnikov, 
vedcov a hudobných teoretikov z radov mešťanov 
a šľachty, ktorá pôsobila v renesančnej Florencii 
16. storočia a významne prispela k novému poňatiu 
dramatického, divadelného a speváckeho umenia, 
formovaniu nových hudobných štýlov, návratu antickej 
drámy, a tým aj k sformovaniu opery. 

Repertoár Cameraty Salzburg sa sústreďuje na 
interpretáciu komornej hudby, a to tak pod vedením 
dirigentov, ako aj pod vedením sólistov, koncertných 
majstrov, či uvádzaním diel menšími komornými 
zoskupeniami. Hudba salzburského rodáka Mozarta 

je po celý čas, spolu s dielami Haydna, Beethovena 
a Schuberta, jadrom repertoáru Cameraty Salzburg. 
Dlhoročné systematické uvádzanie Mozartových 
symfonických diel a koncertných uvedení jeho opier 
v cykle Mozart Matinée Salzburských slávností, počas 
Mozartových dní a v rámci vlastného cyklu vo Veľkej 
Sále salzburského Mozartea, umožnili orchestru 
vytvoriť vlastný osobitný „salzburský mozartovský zvuk“.

Orchester postupne rozšíril komorný repertoár 
o diela romantizmu (najmä Mendelssohna, Brahmsa, 
Dvořáka, Čajkovského) a hudby 20. storočia (napríklad 
Bartóka, Stravinského, Schönberga), od roku 1987 
má Camerata vlastný koncertný cyklus Begegnung 
(Stretnutia) vo Wiener Konzerthause. 

Viac ako šesť dekád Cameraty Salzburg je 
dokumentovaných množstvom vydaným CD, 
medzi najvýznamnejšie patria Mozartove 
Divertimentá a Serenády a kompletný cyklus 
Mozartových klavírnych koncertov so Sirom 
Andrásom Schiffom. Od roku 2011 zastáva funkciu 
šéfdirigenta Louis Langrée. 

 Dr. Raab & Dr. Böhm Artists Management



Za podporu zľavnených lístkov pre študentov,
učiteľov a dôchodcov ďakujeme

Asseco Central Europe, a.s.

Ditec, a.s.

Effectivity s.r.o.

HB Reavis Slovakia a.s.

InterWay, a. s.

PSJ Hydrotranzit, a.s.

QBSW, a.s.

Mgr. Slávka Šikurová

19. 6. 2017 | 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

MUSICA AETERNA
Kevin Griffiths, dirigent

Petra Matějová, kladivkový klavír

 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“

Predaj lístkov:
A kategória: 45 €   |   B kategória: 35 €

ISIC/ITIC/Dôchodca: 15 €

Sezóna 2016/2017



5. 11. 2017 | 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 

VENICE BAROQUE ORCHESTRA
Andrea Marcon, dirigent

Magdaléna Kožená, mezosoprán

Georg Friedrich Händel: 
výber árií z opier

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

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

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

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

  
 
 

Tel: +421 2 5564 5886
E-mail: tickets@gesamtkunstwerk.eu

Výmena abonentiek do 30. 6. 2017. 
Predaj abonentiek do 31. 8. 2017.

Sezóna 2017/2018

Pondelok 14:00 – 18:00
Štvrtok 14:00 – 18:00
Piatok 09:00 – 13:00
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