31. JANUÁR 2018

19:30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

J. S. BACH:

Koncert pre dva klavíry c mol BWV 1060

W. A. MOZART:

Serenáda c mol KV 388

J. S. BACH:

Koncert pre dva klavíry c mol BWV 1062

J. S. BACH:

Ricercar a 3 (Hudobná obeť BWV 1079)

J. S. BACH:

Ricercar a 6 (Hudobná obeť BWV 1079)

W. A. MOZART:

Klavírny koncert č. 24 c mol KV 491
Cappella Andrea Barca
Sir András Schiff, dirigent, klavír
Schaghajegh Nosrati, klavír

Vážení abonenti, návštevníci a hostia,
do Bratislavy sa po dlhých rokoch vracia
Sir András Schiff, ktorý v sále Reduty odohral
ako mladý klavirista viacero koncertov. Ešte
pred emigráciou nahral spolu s ďalším skvelým,
dnes žiaľ už nebohým, maďarským klaviristom
Zoltánom Kocsisom jednu z pamätných
nahrávok 20. storočia. S Orchestrom hudobnej
akadémie Franza Liszta pod vedením Alberta
Simona nahrali Bachove koncerty pre dva
klavíry. Dva z nich si dnes vypočujeme v jeho
podaní spolu s mladou víťazkou Bachovskej
súťaže v Lipsku Schaghajegh Nosrati
a orchestrom Capella Andrea Barca zloženom
z priateľov Sira Andrása Schiffa.
Dovoľte nám zároveň predstaviť vám program
nasledujúcej abonentnej sezóny. V Bratislave
privítame Symfonický orchester Hesenského
rozhlasu pod taktovkou dirigenta Andrésa
Orozco-Estradu.

Svoju klavírnu virtuozitu predvedie poľský
interpret Rafał Blechacz, historický jediný,
ktorý získal na Chopinovskej súťaži vo Varšave
všetkých päť hlavných cien. Skvelý francúzsky
violončelista Gautier Capuçon ponúkne výber
z Beethovenových sonát pre violončelo a klavír.
Na pódium Koncertnej siene Slovenskej
filharmónie sa vráti Komorný orchester
Viedeň-Berlín, tentokrát s už legendárnou
huslistkou Anne-Sophie Mutter a výsostne
Mozartovským programom. Do Viedenskej
Zlatej sály Musikverein zavítame s koncertom
Symfonického orchestra Bavorského rozhlasu
pod vedením Marissa Jansonsa. Bližšie
informácie o programe, termínoch výmeny
abonentiek a ich predaji, nájdete na konci
programového bulletinu.
Vážení milovníci klasickej hudby, milí priatelia,
veríme, že sme vám tohtoročným abonentným
cyklom Gesamtkunstwerk ulahodili a naplnili
vaše očakávania. Vaša spokojnosť, desiatky
poďakovaní a potlesk interpretom, sú pre nás
záväzkom do budúcnosti.
Ďakujeme za vašu priazeň a želáme vám
skvostný hudobný zážitok.
Boris Ažaltovič
Štefan Dobák

PROGRAM
J. S. BACH:

Koncert pre dva klavíry c mol BWV 1060
› Allegro
› Adagio
› Allegro

W. A. MOZART:

Serenáda c mol KV 388
›
›
›
›

Allegro
Andante
Menuetto in canone - Trio in canon al rovescio
Allegro

J. S. BACH:

Koncert pre dva klavíry c mol BWV 1062
› (bez označenia)
› Andante
› Allegro assai

——— Prestávka ———

J. S. BACH:

Ricercar a 3 (Hudobná obeť BWV 1079)

J. S. BACH:

Ricercar a 6 (Hudobná obeť BWV 1079)

W. A. MOZART:

Klavírny koncert č. 24 c mol KV 491
› Allegro
› Larghetto
› Allegretto

Cappella Andrea Barca
Sir András Schiff, dirigent, klavír
Schaghajegh Nosrati, klavír

Slovné spojenie „zábavná hudba“ si dnes
spájame už s tak trochu negatívnym
významom. Za čias Mozarta však rozdiel
medzi „zábavnou“ a takzvanou „vážnou“
hudbou neexistoval. Naopak, pokojne môžeme
tvrdiť, že veľkú časť svojej hudby písal Mozart
pre najrôznejšie spoločenské akcie, pri ktorých
mala hudba v prvom rade zabaviť či prebaviť.
Názor, podľa ktorého patria aj Mozartove
symfónie a klavírne koncerty do oddelenia
zábavy alebo (aj smutného) povznesenia, nie
je ani trochu prehnaný.
Mozartove divertimentá, kasácie a serenády
stoja celkom v tradícii hudby 18. storočia.
Rozdiely medzi týmito hudobnými formami
sú často minimálne, preto sú ich jednoznačné
vzájomné vyhranenie a ich kategorizácia
takmer nemožné. Divertimentá boli síce
určené pre komornejšie príležitosti s menším
obsadením a spravidla pre sólistické výstupy
na sláčikoch a dychoch, hranica medzi nimi
a serenádami je však značne pohyblivá.
Serenády, ktoré sa uvádzali spravidla pod
holým nebom (al sereno), alebo večer (sera)
či ako nočné hudby (notturno) a počítali
s väčším orchestrálnym obsadením, postačia
ako súhrnné (i keď trochu nepresné)
označenie tohto typu hudby, celkom
pohodlne.

SVETLO
A TIEŇ

Podobne ako barokové suity, sú aj serenády
a divertimentá Wolfganga Amadea Mozarta
poskladané zväčša z tanečných viet, pričom

najobľúbenejším je aj tu menuet. Ich skelet
často presahuje symfonickú štvordielnosť
rozšírením o druhý menuet a druhú pomalú
vetu. Vo väčších serenádach sa nezriedka
skrývalo aj takzvané concertante vo forme
nefalšovaného viacvetého sláčikového
koncertu. Škrtnutím concertante
a vypustením úvodného maršu vznikla
často symfónia. Takto recyklovaná skladba
sa potom mohla použiť pre iné účely.
Podobnú genézu vzniku mala napríklad
Haffnerova symfónia (KV 385) z roku 1782,
ktorá vznikla prepísaním Haffnerovej
serenády (KV 250) o šesť rokov neskôr.
Ktovie pre aké účely vznikla v roku
zavŕšenia Haffnerovej symfónie Serenáda
c mol (KV 388), ktorá sa nad Mozartovými
serenádami rozprestiera ako nočný tieň. Je
takmer isté, že ju Mozart skomponoval pre
potreby kniežacieho dychového ansámblu
(možno Schwarzenbergovcov alebo
Liechtensteinovcov). Detaily okolností vzniku
tejto „Nacht musique“, ktorá neznie ani
trochu zábavne, by nám totiž mohli vysvetliť
jej ponurý charakter. Ktovie ako na ňu
reagovali jej poslucháči? Zármutkom alebo
skôr nadšením nad Mozartovou originalitou,
ktorá túto serenádu posúva ku komornej
hudbe s ambicióznym intelektuálnym
nábojom? Fatalisticky znejúci podtón
úvodnej vety s chromatickými sledmi
rozjasňujú len klarinety druhej témy. Vďaka
ich trúchlivému charakteru vyznie však aj ich
rezká „gajdovačka“ skôr ako posmutnelá
reminiscencia zábavnej hudby.

Skutočne divotvorne pôsobí následné
Andante. Osemhlasná veta je pekným
príkladom Mozartovho zmyslu pre
harmonicky vyváženú inštrumentáciu.
Nezvyčajne pôsobí Menuetto in canone
tretej vety. Kontrapunktická štúdia v imitačnej
technike dôsledného striedania medzi prísne
pochmúrnym c mol a uzmierujúcim C dur zas
odkrýva Mozarta ako hudobného dramatika.
Skladateľov vysoký nárok na výstavbu
kompozície dokumentuje Finale záverečnej
vety. Mozart ho poskladal z ôsmich variácií
témy v c mol. Zaujme najmä synkopická tretia
a lesnými rohmi intonovaná piata variácia.
Hrmotný záver znie ako nie práve presvedčivé
zmiernenie smútku všetkých predchádzajúcich taktov.

FATÁLNA PREDTUCHA
ROKOKOVÉHO FIGLIARA?
Oscarmi ovenčeným Formanovým
filmom podporovaný mýtus zobrazujúci
Mozarta ako veselého a roztopašného
rokokového hudobníka podkopáva
Klavírny koncert c mol (KV 491) z roku
1786 úplne. Spolu s Klavírnym koncertom
d mol (KV 466) prominentne symbolizujú
celý výrazový katalóg Mozartovej citlivo
sentimentálnej hudobnej poetiky.
Stierajú všetky konvencie viedenského
hudobného života a do popredia stavajú
smútok, pátos a vášeň.

Klavírny koncert c mol sa zdá byť ponurým
tieňom komicky ladenej Figarovej svadby,
ktorú Mozart dokončil v tých istých dňoch.
Azda pod vplyvom opulencie opernej
partitúry sa v Koncerte c mol prvýkrát
stretávame s orchestrom symfonicky
objemnej inštrumentácie. Popri hobojoch
a klarinetoch sa tu na hudobnom dianí
rovnocenne podieľajú aj tympany
a trúbky. Neobyčajne hustá inštrumentácia
sa vynorí hneď na začiatku orchestrálnej
expozície prvej vety, ktorej dominuje sprvu
energicky stúpajúca a neskôr chromatická,
pomaly klesajúca téma. Podobne ako
v Klavírnom koncerte d mol, aj tu vstupuje
sólista do hry vlastným melodickým
zvratom. Sólový hlas tu už však nevyniká
virtuozitou hraných hudobných figúr,
ale perfektným balansom s orchestrom,
s ktorým komunikuje vo vážnom
a dramatickom dialógu.
Mocnej a kvázi uzavretej prvej vete kontrastuje D dur Larghetto druhej vety. Jeho pestré
farby vejárovite rozkrývajú charakteristicky
skomponované hlasy hobojov a klarinetov.
V tomto ronde s codou prebleskuje transcendencia diel neskorého Mozarta. Už z prvého predstavenia témy klavírom, ktorému
decentne odpovedajú hoboje a klarinety,
ale aj v záverečnej code môžeme vypočuť
patetickú atmosféru Sarastrovho slnečného
kruhu zasvätencov z Čarovnej flauty.
O finálnej tretej vete Mozartovho
Klavírneho koncertu c mol sa Alfred

Einstein vyjadril ako o „neobyčajne
tajomnom rýchlom pochode“. Jeho
fatalistickú tému v molovej tónine
načrtne najprv len orchester. Vzápätí však
nasleduje celý rad variácií, ktoré zaznejú
v najrôznejších výrazových regiónoch.
Čiastočne ako dvojité variácie v striedaní
medzi sólom a orchestrom vynikajú
hravou figuratívnosťou (druhá variácia),
patetickým vypenením (tretia variácia),
pokusmi o prieraz durovej jasnosti
v štýle serenády pre dychy (štvrtá variácia)
či skoro jemnými zvukmi v C dur (šiesta
variácia). Záverečná stretta je však
nekompromisná. Neúprosné memento
v c mol vrhá na celú skladbu ponurý tieň
fatálnej predtuchy.
Wolfgang Amadeus Mozart je dnes
považovaný za otca moderného
klavírneho koncertu. Vo svojich
dvadsiatich troch klavírnych koncertoch
(prepracovania iných skladateľov z mladých liet opomínajúc) položil enormne
významný fundament pre 19. storočie
takého významného hudobného druhu,
prekvitajúceho najmä v tvorbe Ludwiga
van Beethovena. Mozartov Klavírny
koncert c mol je priamou inšpiráciou
Beethovenovho (tretieho) Klavírneho
koncertu c mol (op. 37).
Mozartov životopisec Alfred Einstein
ospevuje Mozartove koncerty ako „korunu
a vrchol jeho inštrumentálnej tvorby
vôbec“. V žiadnom inom inštrumentálnom

hudobnom druhu (symfónie nevynímajúc),
nedosahuje Mozart takú ideálnu syntézu
„komplikovanosti a zrozumiteľnosti“ (Bruno
Walter) na jednej strane a rovnováhy medzi
individualitou sólistického gesta a vycizelovanej symfonickej štruktúry na strane druhej.
Koncepciu svojich koncertov vysvetlil Mozart
svojmu otcovi v liste z 28. decembra 1782:
„Práve koncerty sú spojivom medzi priťažkým
a priľahkým. Sú brilantné, príjemné uchu –
samozrejme, bez toho, aby prepadli do prázdna – sem-tam môžu uspokojiť výlučne len
znalcov, avšak tak, aby s tým boli spokojní
i neznalci, nevediac prečo“. Georgij W. Čičerin
sa o nich takmer o 150 rokov neskôr vyjadril
takto: „Tak ako Beethovenove symfónie,
sú Mozartove klavírne koncerty každý svetom
pre seba, poémy s nedozerným obsahom
a s bezpočetnými epizódami. Od Beethovenových symfónií sa odlišujú svojou
objektivitou: každý z nich je rozvíjajúcou
sa hymnou, v ktorej sa prelínajú energie
sveta a života. Panuje v nich hra živlov,
temných, svetlých, tajuplných i vznešených
síl, Baudelairova pekelná a nebeská krása,
tu slnko, tam noc, vždy omamne, skoro vždy
nevyspytateľne a to všetko v nekonečnej
mnohorakosti odtieňov Mozartovho umenia…
A v klavírnych koncertoch pulzuje život tak ako
v rozkošných girlandách čarovných rozprávaní
Hérodota, kde epizóda za epizódou ako
girlanda za girlandou veľavravne hovorí
o neustálom striedaní jeho jasných či svetlých,
inokedy zas zdržanlivých a temných epizód.“

Slovo „koncert“ je odvodené z talianskeho
„concerto“. Pochádza z latinského
„concertare“ (bojovať, zápoliť). Niektoré
z prameňov sa okrem tejto etymológie
odvolávajú aj na pôvod odvodený od
slova „conserere“, znamenajúci naopak
spolupôsobiť, niečo zladiť, zjednotiť. Vo
vzťahu k hudbe bol pojem koncertu po
stáročia nejednoznačný.

OD ÁRIE
KU KONCERTU,
Z PREŠPORKU
DO DURÍNSKA

Prvýkrát sa objavil v 16. storočí a spočiatku
ho nenapĺňala žiadna konkrétna hudobná
forma. Talianski skladatelia skorej renesancie
mali termínom concerto v prvom rade na
mysli hudobný ansámbel. V žiadnom prípade
takto neoznačovali nejakú kompozíciu či
hudobné dielo s konkrétnymi požiadavkami
na jeho predvedenie. Toto tvrdenie dokladajú označenia ako „concerto di voci“
či „concerto di viole“. Koncom 16. storočia
sa ako „koncert“ zvykla označovať aj zbierka
hudobných kompozícií istého skladateľa ako
napríklad Concerti di Andrea, et Gio(vanni)
Gabrieli, vydané v Benátkach v roku 1587.
Obsahuje diela, z ktorých však ani jedno
nie je nadpísané ako „concerto“. Tak ako
vývoj koncertu, aj Víta Bacha, praprastarého
otca Johanna Sebastiana, očakávala dlhá
cesta. V polovici 16. storočia sa vydal so
svojimi dvoma synmi Casparom a Hansom
(prastarým otcom Johanna Sebastiana)
na dlhú púť z (možno rodného) Prešporku
do vyše sedemsto kilometrov vzdialeného
Durínska. Život v Uhorsku po zdrvujúcej

Bitke pri Moháči (1526) nebol vôbec
jednoduchý. Turci v Bude a na Hrone, tvrdý
maďarský kalvinizmus a protireformačný
tlak Ríma ho ako reformovaného kresťana
augsburského vyznania prinútili opustiť
Prešporok, v ktorom sa raz usadil (možno
už jeho otec), aby založil pekársky cech.
Vítov konský povoz hrkotal po Laurinskej
a Panskej ulici okolo Martinského dómu
cez Vydrickú bránu popod hrad, hore
Dunajom cez Regensburg a Norimberg
až do Wechmaru. Nemeckí Bachovci
tak neskôr skladali hudbu, tí prešporskí
piekli chlieb a Brietchen až do neskorého
devätnásteho storočia.
Vráťme sa však k (nemenej napínavému)
príbehu dejín koncertu. Pre jeho ďalší vývoj
boli dôležité dve kompozičné techniky.
Na jednej strane polyfonický viachlas
propagovaný uvedenými Gabrieliovcami
z Benátok a monódia, ktorá sa praktizovala
najmä v súvislosti s novovzniknutou operou
v prostredí Florentskej cameraty okolo roku
1600. Zatiaľ čo bol benátsky viachlas založený
na estetike zvukového kontrastu, základom
kompozičného princípu monódie bolo
sólistické muzicírovanie. Koncert v inštrumentálnej hudbe, tak ako sa s ním stretávame
napríklad u Torelliho, Albinoniho, Corelliho
a Vivaldiho, nadobúdal svoju formu počas
sedemnásteho storočia len postupne.
Koncerty spomenutých skladateľov boli pre
koncertnú formu Johanna Sebastiana Bacha
dôležitým míľnikom. Podobne ako vokálna

da capo ária (s opakovanými ritornelmi
a tempovými kontrastmi), ktorá mala na
počiatku 18. storočia k inštrumentálnej hudbe
veľmi blízko. V Bachových Brandenburských
koncertoch, ale aj v jeho kompozíciách pre
čembalo a orchester je štruktúra da capo árie
obzvlášť očividná.

KOLÍSKA KLAVÍRNEHO KONCERTU
V tvorbe Johanna Sebastiana Bacha tvoria
koncerty len relatívne malú časť. Trinásť
koncertov pre jedno až štyri čembalá (BWV
1052 - 1058) sú okrem toho - s výnimkou
Koncertu C dur (BWV 1059) - prepracovania
vlastných, alebo koncertov iných skladateľov.
Čembalo pritom nahrádza pôvodný sólový
inštrument (zväčša husle) a jeho postavenie
a funkcia v rámci skladby odkazuje skôr
na neskorší klavírny koncert než na
predchádzajúcu tradíciu koncertu talianskej
proveniencie. Čembalo využíva Bach ako
klávesový nástroj, ktorý je schopný imitovať
iné hudobné nástroje. Tieto prepracovania
vyhotovil Bach zrejme pre potreby svojho
svetského muzicírovania v prostredí lipského
koncertného združenia Collegium musicum,
vedenie ktorého prevzal v roku 1729. Bach
sa v týchto skladbách intenzívne venoval
problematike súhry čembala so sláčikovým
orchestrom, pričom bol prvým skladateľom,
ktorý pozdvihol čembalo z jeho sprievodnej
funkcie na sólistický hudobný nástroj.

Koncert c mol (BWV 1060) sa dnes síce
dochoval len vo verzii pre dve čembalá
a orchester, odborníci sú však presvedčení,
že sa ide o Bachovo prepracovanie
strateného koncertu pre hoboj a husle.
Vo verzii pre čembalá, v ktorej môžeme na
mnohých miestach vypozorovať prebleskovanie pôvodných nástrojov, nestojí v popredí
virtuozita sólových partov, ale concertantný štýl
s charakteristickým inštrumentálnym dialógom,
pri ktorom sa stierajú hranice medzi sólom
a tutti (ripieno). Tento štýl si môžeme všimnúť
už v úvodnom ritorneli prvej vety, v ktorom
sa sólisti na konci fráz prihovárajú ozvenu
pripomínajúcimi vstupmi, ale aj v prvej epizóde
záverečnej vety, v ktorej tutti sláčiky opakujú
sólistami vymodelované frázy. Obzvlášť
čarovne pôsobí pomalá stredná veta, v ktorej
vynikne pôvabom dokonalosti oplývajúca
harmónia, skomponovaná umným prepojením
jednotlivých hlasov. Ripieno sláčikov vystupuje
výlučne ako sprievodný element (obmedzený
v prvom a poslednom diele na pizzicato,
v strednom zas na držané tóny). V tretej vete
sa zdajú byť ozveny prvej vety povýšené
na kompozičný princíp. Vždy po dva takty
opakované frázy v tutti tu vyznejú ako pôsobivá
apoteóza echa.
Ani v ďalšom Koncerte c mol (BWV 1062) nie
je virtuozita sólových nástrojov kompozičným
charakteristikom. Hypotékou jeho estetiky je tu
husľový „dvojkoncert“ pre dvoch sólistov (BWV
1043). Počas svojho pôsobenia v anhaltskom
Köthene ho Bach skomponoval ako prototyp

husľového koncertu. Vo verzii pre klávesové
nástroje nás na pôvodnú verziu upozorňuje
typicky lineárne vedený výraz určený pre hru na
sláčikové nástroje, obzvlášť výrazný v strednej
vete. Pozornému poslucháčovi však neujde, že
okrajové vety tohto koncertu pre dve čembalá,
sláčiky a basso continuo sú skomponované
už pre potreby hry na klávesové nástroje.
Prepracovanie pre dva akordické hudobné
nástroje siaha samozrejme za hranice
obyčajného aranžmánu. Oproti kontrastu
sláčikového concerta grossa pôvodnej
verzie zaujme verzia pre klávesy výraznejším
zvukovým kontrastom medzi jednotlivými
nástrojovými skupinami.
Prvá veta, ktorej dominuje motorika rytmiky
a virtuózne zdobenie sólovej línie, je skomponovaná vo forme fúgy nesúcej vzletne
znejúci mix z radosti i myšlienkovej hĺbky.
Stredná veta, ktorej spevnosť zaiste viac
vynikne vo verzii pre sláčiky, však predsa len
zaujme nezvyčajnou súhrou oboch nástrojov,
ktorá v tretej vete vtisne hudbe novú gravúru.
Hoci nie sú čembalové koncerty Johanna
Sebastiana Bacha z dnešného pohľadu
pôvodnými „originálmi“, v repertoári
koncertných domov sa zachovali ako svedkovia
jeho geniálneho kompozičného umenia
a ako iniciačný moment pre vývoj hudobného
druhu klavírneho koncertu. Mnohí hudobníci
chápu Bachove čembalové koncerty ako
kolísku klavírneho koncertu takého typického
pre obdobie klasiky a romantizmu a namiesto

k čembalu si sadajú k modernému klavíru, ktorý
nezriedka nechá vyniknúť filigránsky utkanú
harmonickú štruktúru týchto koncertov.

VARIÁCIE NA KRÁĽOVSKÚ TÉMU
Musicalisches Opfer (BWV 1079) je podobne
ako Kunst der Fuge (BWV 1080) zbierkou
s kontrapunktickými formuláciami jedinej
hudobnej témy. Názov tejto zbierky
(Hudobná obeť) dokumentuje Bachov
obdiv voči Friedrichovi Veľkému. Pruský kráľ,
ktorého veľkosť nespočívala len v obratnom
zaobchádzaní s mocou a v umení diplomacie,
bol oddaným milovníkom hudby, flautovým
virtuózom i občasným hudobným skladateľom.
Siedmeho mája 1747 prijal pruský monarcha
Johanna Sebastiana Bacha na svojom
potsdamskom zámku Sanssouci, kde mal ako
uznávaný a prominentný hudobný skladateľ
vystúpiť v programe každovečerného soirée
s komornou hudbou. Friedrich zahral Bachovi
na fortepiane tému, ktorú mal potom lipský
skladateľ vzápätí rozviesť extemporicky
v súlade s kanonickými pravidlami fúgy.
Podľa dobových správ predviedol Bach
svoje improvizačné umenie k všeobecnému
nadšeniu celej prítomnej nóbl spoločnosti.
Friedrichovu tému rozviedol do podoby
trojhlasnej fúgy. Aj keď bol pruský kráľ nadaným
hudobníkom, tému, ktorú predstavil v ten
večer Johannovi Sebastianovi Bachovi, zrejme
nevymyslel sám. Podľa odborníkov tomu
nasvedčuje jej komplexnosť a vkus kráľa, ktorý
sa orientoval skôr na taliansku operu. Orchester

na postdamskom dvore bol vtedy jedným
z najkvalitnejších v Európe. Je teda vysoko
pravdepodobné, že kráľovskú tému navrhol
možno aj Bachov syn Carl Philipp, ktorý bol
jedným z dvorných hudobníkov pruského kráľa.
Johann Sebastian Bach veľmi dobre rozpoznal
komplexnú kvalitu hudobného materiálu
Friedrichovej témy a po návrate do Lipska sa
rozhodol pre jej ďalšie rozpracovanie. Kánony
a fúgy, ktoré z nej vzišli, zhrnul do Hudobnej
obete pre pruského kráľa. Trojhlasný Ricercar
a 3 stojaci v úvode tejto zbierky je zrejme
notovým zápisom Bachovej improvizácie
v onen večer na zámku v Potsdame. Druhý
Ricercar a 6 je zdvojením prvého. Kráľovskú
tému tu Bach rozpracováva do šiestich
hlasov s oveľa hustejším a prísnejším
spracovaním notového materiálu. Okrem
autority muzikálneho kráľa bola pre Bacha
motiváciou i kompozícia, ktorá by bola hrateľná
na klávesovom nástroji aj pre dve ruky. Len
pre zaujímavosť stojí za zmienku, že Anton
Webern zvolil v roku 1934/35 opačný postup,
keď inštrumentáciu šesťhlasného Bachovho
ricercaru rozpísal pre veľký orchester.
Motivickou dekonštrukciou tak vznikla
„Klangfarbenmelodie“ (melódia zvukových
farieb) v zmysle harmonickej náuky Arnolda
Schönberga.
Zvláštnosťou Ricercaru a 6 je šesť vlastných
rozvedení témy v štýle akejsi „tour de force“
oboch rúk klavírneho virtuóza. Len málokedy
sa v priebehu skladby stretnú viac ako
štyri témy súčasne. Ako fúga je toto dielo

skomponované neobyčajne prehľadne.
Bach tu bol zrejme motivovaný zámerom
zdôrazniť kráľovskú tému, ktorá v každom
hlase zaznie dvakrát. Už expozíciu poňal Bach
tak, aby exponovaná téma v poslucháčovi
dôrazne zarezonovala. Najprv ju predstavuje
v zdvojených stredných hlasoch s dvojitým
kontrapunktom. Po nasadení témy vo všetkých
stredných registroch nasleduje krátka
medzihra. Poslucháčovi sa zdá, akoby mala
skladba zostať len v štyroch hlasoch.
Avšak v devätnástom takte sa rozozvučí téma
v sopránovej polohe, ktorá je rovnako zreteľná
ako neskorší nástup témy v base. Zaujímavá je
vnútorná výstavba diela a rozloženie témy
v jednotlivých taktoch orientujúca sa podľa
vzoru Fibonacciho postupnosti (podobne ako
v Prelúdiu a fúge h mol BWV 544). Až po
vydaní Hudobnej obete použil Bach slovo
Ricercar ako šifrovanú skratku pre následné
vďakyvzdanie Friedrichovi Veľkému: „Regis
Iussu Cantio Et Reliqua Canonica Resoluta“,
voľne preložené ako: Na rozkaz kráľa vzniknutá
veta a iné v technike kánonu vymyslené kusy.
Veľkoleposť Hudobnej obete Johanna
Sebastiana Bacha objavilo publikum
až neskôr. Ešte Albert Schweitzer sa o tomto
diele vyjadril ako o „vysokohorskom regióne,
v ktorom nerastie žiadna vegetácia“.
Dvadsiate storočie bolo týmto dielom priam
fascinované. Spomínaný Webernov prepis
pre veľký orchester je míľnikom vo vývoji
interpretujúcich transkripcií, zaujímavé je aj
Offertorium Sofie Gubaiduliny (1980, resp.

1982 a 1986). Šesťhlasným Ricercarom splnil
Johann Sebastian Bach želanie Friedricha
Veľkého, ktorý od Bacha očakával dokonalé
a naplnené dielo. Bach v ňom rozvinul celé
svoje umenie kontrapunktu. V jeho extrémnom
zhustení patrí Ricercar a 6 k najvydarenejším
skladateľovým fúgam a k najvýznamnejším
polyfonickým skladbám vôbec.
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SIR ANDRÁS
SCHIFF

Sir András Schiff sa narodil v Budapešti v roku
1953. Ako päťročný začal brať hodiny klavíra
u Elisabeth Vadász.
V štúdiu hudby pokračoval neskôr na Ferenc Liszt
Academy v triede profesorov Pála Kadosa, Györgyho
Kurtága a Ferenca Radosa a v Londýne u Georgea
Malcolma. Program jeho koncertov tvoria recitály
a špeciálne cykly, ako aj ťažiskové klávesové diela
J. S. Bacha, Haydna, Mozarta, Beethovena, Schuberta,
Chopina, Schumanna a Bartóka. Od roku 2004 absolvoval kompletné cykly tridsiatich dvoch Beethovenových klavírnych sonát v dvadsiatich mestách.
Cyklus v zürišskej Tonhalle vyšiel ako live nahrávka.
Jeho posledný disk u ECM Records, ktorý bol vydaný v apríli 2015, predstavuje neskoré klavírne diela
Franza Schuberta zahrané na viedenskom fortepiane
od Franza Brodmanna z roku 1820. Táto nahrávka
získala nedávno Medzinárodnú cenu vážnej hudby za
najlepšiu sólovú inštrumentálnu nahrávku roka. Túto
cenu získal Sir András Schiff už druhýkrát. Prvú dostal
v roku 2012 za nahrávku diel Roberta Schumanna pod
názvom „Geistervariationen" (ECM).
Sir András Schiff spolupracoval s väčšinou významných medzinárodných orchestrov a dirigentov, dnes
však vystupuje predovšetkým ako dirigent a sólista.
V roku 1999 založil svoj vlastný komorný orchester
Cappella Andrea Barca, zložený z medzinárodných sólistov, komorných hudobníkov a priateľov.
Okrem pravidelného pôsobenia s týmto orchestrom
spolupracuje aj s komorným orchestrom Chamber
Orchestra of Europe.
Hraniu komornej hudby sa teší už od detstva. Od
roku 1989 do roku 1998 bol umeleckým riaditeľom
medzinárodne uznávaného festivalu komornej
hudby Musiktage Mondsee pri Salzburgu. V roku

1995 založil spolu s Heinzom Holligerom tradíciu
“Ittinger Pfingstkonzerte" v Kartause Ittingen vo
Švajčiarsku. V roku 1998 započal Sir András Schiff
podobnú sériu s názvom "Hommage to Palladio"
v Teatro Olimpico vo Vicenze.
Sir András Schiff získal množstvo medzinárodných
ocenení. V roku 2006 sa stal čestným členom
Beethovenovho domu v Bonne, ako uznanie za
jeho interpretácie Beethovenových diel; v roku
2008 získal medailu Wigmore Hall ako ocenenie
za 30 rokov koncertnej činnosti vo Wigmore Hall;
v roku 2009 sa stal osobitným nadriadeným odborníkom na Balliol College (Oxford, Veľká Británia); v roku 2011 získal Cenu Schumanna udelenú
mestom Zwickau; v roku 2012 mu bola udelená
Zlatá Mozartova medaila medzinárodnej nadácie
Mozarteum, ďalej rad Order pour le mérite za
zásluhy vo vede a v umení, Veľký kríž s hviezdou za
zásluhy udelený Spolkovou republikou Nemecko
a stal sa i čestným členom viedenského Konzerthausu. V decembri 2013 dostal zlatú medailu udelenú The Royal Philharmonic Society; v júli 2014 získal
na Leedskej univerzite čestný doktorát z hudby.
Na jar roku 2011 vyvolal Sir András Schiff pozornosť
kvôli svojmu odporu voči alarmujúcemu politickému
vývoju v Maďarsku. Vzhľadom na následné útoky na
jeho osobu od niektorých maďarských nacionalistov
sa rozhodol, že vo svojej krajine už viac nevystúpi.
V júni 2014 mu bol počas osláv narodenín britskej
kráľovnej udelený titul rytiera za zásluhy v hudbe.
Kniha Sira Andrása Schifa Musik kommt aus der
Stille (Hudba pochádza z ticha), eseje a rozhovory
s Martinom Meyerom, vyšla v marci 2017 v nakladateľstve Bärenreiter and Henschel.

Foto © Irene Zandel

SCHAGHAJEGH
NOSRATI

„Hudba Bacha je mladým hudobníkom
a hudobníčkam len zriedkakedy
tak dôverne známa ako Schaghajegh
Nosrati. Túto veľkolepú hudbu hrá
a chápe s úžasnou čistotou, prehľadom
a vyspelosťou.“

Sir András Schiff
Sólová kariéra klaviristky Schaghajegh Nosrati,
ktorá vyrástla v Bochume, sa nevyznačuje len
početnými úspechmi na medzinárodných
súťažiach, ale aj bohatou a rovnako úspešnou
koncertnou činnosťou.
Schaghajegh Nosrati získala už napríklad
zlatú medailu medzinárodného „Concours
pour jeunes solistes“ v Luxemburgu, prvé ceny
Klavírnej súťaže klubu Rotary v Essene (2006),
Klavírnej súťaže Van Bremen v Dortmunde
(2007) či národnej Bachovej súťaže mladých
klaviristov v Köthene (2005). Z klavírnej
súťaže „Indonesia Pusaka“ v Jakarte (2011) si
odniesla tretiu a z Medzinárodnej Bachovej
súťaže v Lipsku druhú cenu. Nemecká Lisztova
spoločnosť jej v roku 2014 udelila zvláštnu cenu.
Klaviristka bola už pozvaná na koncertné
vystúpenia v New Yorku, Bruseli, Salzburgu,
v berlínskom Konzerthause, v Berlínskej filharmónii, na Menuhinovom festivale v Gstaade,
na festivale Heidelberger Musikwochen,
v zürišskej Tonhalle, vo frankfurtskej Alte Oper,
na festivale Schumannfest v Düsseldorfe,
v lipskom Gewandhause a inde.

V sezóne 2015/2016 ju Sir András Schiff
pozval ako jednu z troch mladých klaviristiek
a klaviristov vystúpiť v rámci jeho koncertnej
série „Building Bridges“ (Vytváranie mostov)
so sólovým recitálom vo viacerých mestách
Európy a USA.
V októbri 2016 debutovala navyše s Bochumskými symfonikmi pod vedením Stevena
Sloanea v koncertnej sieni Anneliese Brost
Musikforum.
V septembri 2015 jej v nakladateľstve Genuin
Classics vyšlo debutové CD s Bachovým
Umením fúgy, ktoré prijala kritika s nadšením.
Aj pri jej ďalšom CD spolupracovala s nakladateľstvom Genuin Classics, ktoré na jeseň
2017 vydalo jej interpretáciu Bachových klavírnych koncertov s Nemeckým komorným
orchestrom Berlín.
Schaghajegh Nosrati začala so štúdiom hry na
klavíri vo veku štyroch rokov. Po dlhoročnom
štúdiu u Rainera M. Klaasa bola v roku 2007
prijatá do triedy Prof. Einara Steen-Nökleberga
na Vysokú školu hudby, divadla a médií.
V roku 2015 absolvovala magisterské štúdium
u Prof. Christophera Oakdena a v roku
2017 zavŕšila štúdium koncertným diplomom
u Prof. Ewy Kupiec.
Ďalšie umelecké podnety získala u Roberta
Levina, Angely Hewittovej, Murraya Perahiaua
a u Sira Andrása Schiffa.

Foto © Priska Ketterer

CAPELLA
ANDREA BARCA

Foto © Lois Lammerhuber

Hudobníci združenia Cappella Andrea
Barca pôsobia predovšetkým ako
celosvetovo úspešní sólisti a komorní
hudobníci, ktorí nie sú viazaní na
žiadne orchestre.
Vybral si ich osobne Sir András Schiff pre
účely kompletného uvedenia Mozartových
klavírnych koncertov počas festivalu
Mozartwoche v Salzburgu v rokoch 1999 až
2005. Od tej doby hosťuje Cappella Andrea
Barca na Mozartwoche v Salzburgu
pravidelne.
Orchester pod vedením Sira Andrása
Schiffa rozšíril postupne svoj záber. Od
roku 1999 organizuje festival Omaggio
a Palladio v Divadle Olimpico vo Vicenze,
kde sa v roku 2001 zúčastnil aj troch
predstavení Mozartovej opery Così fan tutte.
V rokoch 2004 - 2007 bol súbor pravidelným
hosťom na festivale Kunstfest Weimar. Okrem
toho navštívil viaceré európske mestá, ako sú
Viedeň, Innsbruck, Zürich, Bazilej, Ženeva,
Atény, Brusel, Luxemburg, Kolín nad Rýnom,
Essen, Frankfurt, Brémy, Baden-Baden, Budapešť a Lisabon. Dve turné v jubilejnom Mozartovskom roku 2006 zaviedli kapelu Andrea
Barca do USA. V newyorskej Carnegie Hall
sa jej hudobníci predstavili troma koncertmi
a vystúpili aj v Lincolnovom centre a v Kennedyho centre vo Washingtone. V rokoch 2008
a 2010 koncertovala Cappella Andrea Barca
aj na festivale Beethovenfest v Bonne.

V roku 2012 vystúpila v rámci prominentného Lucerne Festival vo Švajčiarsku
s Bachovou Omšou h mol, ktorá zaznamenala veľký ohlas. Na jar roku 2014
predstavili v spolupráci so zborom
Balthasar Neumann Chorus pod vedením
Sira Andrása Schiffa Beethovenovu
Missu Solemnis. V rokoch 2014 a 2015
sa Cappella Andrea Barca pod vedením
Sira Andrása Schiffa zúčastnila Schubertovho cyklu na festivale Schubertiade
v Schwarzenbergu (Rakúsko). V roku 2016
vystúpila na hudobnom festivale SchleswigHolstein Music Festival, Rheingau Music
Festival a v roku 2017 bola hosťom na
festivale Sommets Musicaux de Gstaad.
O tom, kto bol Andrea Barca, sa vie aj
napriek starostlivému bádaniu súčasných
muziko-lógov len veľmi málo. Narodil sa
pravdepodobne medzi rokmi 1730 až 1735
v meste Marignolle, neďaleko Florencie
v Taliansku. Jeho rodičia a predkovia boli
contadini („roľníci“). Bližší kontakt s Wolfgangom Amadeom Mozartom nadviazal
Andrea Barca počas súkromného koncertu
2. apríla 1770 v paláci Villa Poggio Imperiale
vo Florencii, kde Mozartovi obracal stránky.
Od tohto momentu sa rozhodol venovať svoj
život interpretácii Mozartových klávesových
diel. Jeho nadšenie ho priviedlo až do
Salzburgu, kde bol však miestnou tlačou
prijatý len so zmiešaným úspechom. A tak
sa náš hudobník vrátil do svojej vlasti,
aby tam pôsobil ako skladateľ a klavirista.

Medzi jeho početné kompozície patrí opera
La ribollita bruciata, ktorú treba považovať
za jeden z najdôležitejších diel toskánskej
hudobnej histórie. Ribollita je tradičná toskánska polievka z chleba, fazule a zeleniny;
názov opery znamená „Spálená ribollita“.
Kde, kedy a za akých okolností Andrea
Barca zomrel (ak vôbec zomrel), zostáva
stále tajomstvom. Cappella Andrea Barca
je Sirom Andrásom Schiffom prezentovaná
spôsobom, ktorý predstavuje súbor v sólistických a komorných formáciách: „Rozšírenie
komornej hudby je to, na čom ako dirigent
pracujem. Cappella je ansámbel komornej
hudby zložený z excelentných sólistov,
predovšetkým však z komorných hudobníkov. Je tam mnoho členov sláčikových
kvartet. Hranie v sláčikovom kvartete považujem za vrchol muzicírovania.“ Ľudskú
a osobnú zložku považuje Sir András Schiff
za rovnako dôležitú: „V tomto súbore nie je
miesto pre egoistu. Je založený na priateľstve, porozumení, rovnosti a rovnakých
ideách - estetických, hudob-ných i ľudských“.

Capella Andrea Barca:
Prvé husle
Erich Höbarth
Kathrin Rabus
Yuuko Shiokawa
Mary Ellen Woodside
Georg Egger
Alison Bury
Erika Tóth
Jiri Panocha
Druhé husle
Andrea Bischof
Zoltán Tuska
Albor Rosenfeld
Susanne Mathé
Armin Brunner
Regina Florey
Pavel Zejfart
Eva Szabó
Viola
Hariolf Schlichtig
Alexander Besa
Louise Williams
Anita Mitterer
Annette Isserlis
Miroslav Sehnoutka
Violončelo
Christoph Richter
Xenia Jankovic
Rafael Rosenfeld
Heidi Litschauer
Jaroslav Kulhan

Kontrabas
Brita Bürgschwendtner
Beatriz Garcia Panach
Flauta
Wolfgang Breinschmid
Hoboj
Louise Pellerin
Reinhold Malzer
Klarinet
Riccardo Crocilla
Toshiko Sakakibara
Fagot
Claudio Alberti
Christoph Hipper
Lesný roh
Marie-Luise Neunecker
Irene Lopez del Pozo
Trúbka
Neil Brough
Simon Gabriel
Tympany
Stefan Gawlick

Za podporu zľavnených
lístkov pre študentov,
učiteľov a dôchodcov ďakujeme
Asseco Central Europe, a.s.
Ditec, a.s.
Effectivity s.r.o.
QBSW, a.s.
InterWay, a. s.
PSJ Hydrotranzit, a.s.
Soitron, s.r.o.

6. 5. 2019 / 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

23. 10. 2018 / 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
SYMFONICKÝ ORCHESTER
HESENSKÉHO ROZHLASU
ANDRÉS OROZCO-ESTRADA, DIRIGENT
RAFAŁ BLECHACZ, KLAVÍR
Bohuslav Martinů:
Fresky Piera della Francesca
Wolfgang Amadeus Mozart:
Klavírny koncert č. 23 A dur, KV 488
Antonín Dvořák:
Symfónia č. 9 e mol, op. 95 „Z nového sveta“
11. 2. 2019 / 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
GAUTIER CAPUCON, VIOLONČELO
FRANK BRALEY, KLAVÍR
Ludwig van Beethoven:
Sonáta pre violončelo a klavír č. 4 C dur, op. 102,1
Sonáta pre violončelo a klavír č. 2 g mol, op. 5,2
Sedem variácií na Bei Männern, welche Liebe
fühlen z Mozartovej opery Čarovná flauta Es dur, WoO 46
Sonáta pre violončelo a klavír č. 5 D dur, op. 102,2
17. 3. 2019 / 19:30
Veľká sála Musikverein Viedeň

KOMORNÝ ORCHESTER VIEDEŇ - BERLÍN
ANNE-SOPHIE MUTTER, HUSLE
Wolfgang Amadeus Mozart:
Koncert pre husle a orchester č. 2 D dur, KV 211
Koncert pre husle a orchester č. 3 G dur,
KV 216 „Štrasburg“
Symfónia č. 1 Es dur, KV 16
Koncert pre husle a orchester č. 5 A dur,
KV 219 „Turecký“

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

SYMFONICKÝ ORCHESTER
BAVORSKÉHO ROZHLASU
MARISS JANSONS, DIRIGENT

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

Antonín Dvořák:
Symfónia č. 7 d mol, op. 70
Igor Stravinskij:
Svätenie jari

Výmena abonentiek
od 1. 3. do 30. 4. 2018.
Predaj abonentiek od 1. 5. 2018.

Gesamtkunstwerk
Boris Ažaltovič
Managing partner, Development
Štefan Dobák
Managing partner, Finance
Martina Agricolová
Production
Martin Cebo
Finance
Matúš Petrek
Broadcasting
Juraj Kamenský
Social media
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