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Ctení hostia, vážení priatelia,

dovoľte nám privítať vás na prvom koncerte v poradí 
už tretieho abonentného cyklu, ktorý sme pre vás 
pripravili. V tejto sezóne sa opäť vrátime do Zlatej sály 
Musikverein, a to s Viedenskými filharmonikmi pod 
vedením Gustava Dudamela. Bratislava opäť privíta 
Rudolfa Buchbindera a po desaťročiach aj maďarského 
rodáka Sira Andrása Schiffa.  

Osobitne nás teší, že sa do Bratislavy vracia 
aj Magdalena Kožená. Jej predošlý piesňový recitál 
sa uskutočnil tu v Redute 2. novembra 2008. Dnes 
vám – sprevádzaná Benátskym barokovým orchestrom 
pod taktovkou Andreu Marcona – ponúkne výber 
árií z Händlových opier. 

Napĺňa nás hrdosťou a zároveň záväzkom, že inscenácia 
obnovenej svetovej premiéry Vivaldiho Arsildy, na ktorej 
sme sa podieľali, a ktorá bola súčasťou minuloročného 
abonomá Gesamtkunstwerk, získala päť ocenení  
divadelné Dosky 2017. Zvíťazila v kategóriách 
najlepšia inscenácia, najlepšia réžia, najlepšia scéno
grafia, najlepší kostým a mimoriadny počin v oblasti 
operného divadla. Naša úprimná vďaka patrí režisérovi 
a scénografovi Davidovi Radokovi, dirigentovi 
Václavovi Luksovi, autorke kostýmov Zuzane Ježkovej, 
súborom Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704, 
skvelým sólistom a koproducentom na čele s Operou 
Slovenského národného divadla.

Dovoľte nám úprimne vám poďakovať za vašu priazeň
a vernosť. 

Želáme vám skvelý hudobný zážitok a katarziu 
z neopakovateľnej interpretácie vznešených da capo 
árií omamnej barokovej hudby.

Boris Ažaltovič
Štefan Dobák 



PROGRAM

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
(1685 - 1759)
 
Concerto grosso B dur Op. 3, č. 2, HWV 313
› Vivace
› Largo
› Allegro
› Moderato
› Allegro
 
Giulio Cesare in Egitto (1724)
› L’angue offeso mai riposa 
ária Sesta z II. dejstva 
 
Rinaldo (1711)
› Cara Sposa
ária Rinalda z I. dejstva
 
Concerto grosso G dur, Op. 6, č. 1, HWV 319
› A tempo giusto
› Allegro
› Adagio
› Allegro
› Allegro
 
Alcina (1735)
› Verdi prati
ária Ruggiera z II. dejstva
 
Rinaldo (1711)
› Venti, turbini
ária Rinalda z I. dejstva

——— Prestávka ———

PROGRAM:

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
(1685-1759)
 
Ariodante, predohra z opery
 
Agrippina (1709)
› Ogni vento ch’al porto lo spinga
ária Agrippiny z II. dejstva

Giulio Cesare in Egitto (1724)
› Se pietà di me non senti 
ária Kleopatry z II. dejstva 

Concerto grosso a mol, Op. 6, č. 4, HWV 322
› Larghetto affettuoso
› Allegro
› Largo e piano
› Allegro 
 
Agrippina (1709)
› Pensieri, voi mi tormentate!
ária Agrippiny z II. dejstva
 
Ariodante (1735)
› Dopo notte
ária Ariodanteho z III. dejstva

Venice Baroque Orchestra
Andrea Marcon, dirigent
Magdalena Kožená, mezzosoprán



Jedno z najrozšírenejších klišé, ktoré sa viažu 
k opernej dramaturgii, tvrdí, že recitatív 
je momentom dramatického posunu deja 
operného diela, zatiaľ čo ária tento dej 
retarduje a zastavuje v akejsi meditatívnej 
reflexii prednášaného emocionálneho 
afektu. Podľa tohto názoru sa v dialogickom 
recitatíve dej vyvíja, monologická ária zase 
dramatické dianie brzdí. 

Kvôli vysokému počtu hudobných čísiel (nezriedka 
viac než 30) pôsobili opery žánru opera seria resp. 
dramma per musica Georga Friedricha Händla hlavne 
kvôli opakovaniam staticky a strnulo. Pri detailnejšom 
pohľade na dramaturgickú výstavbu týchto árií, ich 
hudbu a nároky kladené na ich interpretáciu, sa však 
toto klišé ukáže ako fatálny omyl. 

DRAMATICKÁ VIRTUOZITA DA CAPO ÁRIE

Da capo ária patrí k najmarkantnejším charakte
ristikám barokovej opery seria. Pre Händla a jeho 
súčasníkov bola forma a prítomnosť da capo 
árie v dramaturgii operného diela absolútnou 
samozrejmosťou. Jej dve textové strofy pretavila 
hudobná kompozícia do trojčasťovej skladby. 
Prvá strofa tvorila časť A, druhá strofa zase časť B. 
Po nej sa časť A zopakovala. V žiadnom prípade však 
toto opakovanie nesmelo zaznieť rovnako ako pri 
jeho predstavení v expozícii. Spevák musel prekvapiť 
publikum vždy novými vsunutými koloratúrami 
a patetickými výbuchmi. Kompozícia árie preto 
zohľadňovala interpretačné schopnosti interpreta 
a jeho virtuozitu. Ak k tejto požiadavke pridáme fakt, 
že časť B da capo árie mala voľnú formu a interpret 
ju mohol vymodelovať podľa vlastného vkusu, uváženia 
a schopností, zistíme, že performatívny charakter 
interpretácie takejto árie je takmer rovnocenný s jej 
kompozíciou. Ani jedna ária totiž nezaznela každý večer 
s rovnakými vokálnymi ornamentmi a koloratúrami.  

PÔVAB DRÁMY
UKRYTÝ V SPEVE



DVORNÁ ETIKETA NA OPERNOM JAVISKU

Ako je teda možné, že sa da capo árii vyčítala taká 
statickosť aj napriek tomu, že sa jej súdobé generácie 
nevedeli nabažiť? Ako je možné, že jej domnelá 
dramatická nepohyblivosť bola tŕňom v oku kritikov 
aj napriek nespočetnému množstvu variačných 
možností pri vyjadrovaní afektov? Muzikologička Silke 
Leopold obviňuje z tejto pozície falošný racionalizmus, 
podľa ktorého bola baroková afektová maniera 
prekážkou v realisticky vernom stvárňovaní ľudských 
emócií. Operní reformátori ako Gluck, Berlioz 
či Wagner kritizovali dramaturgiu opery serie s jej 
vysoko štylizovaným stvárnením emocionálnych afektov, 
akoby ich reformované koncepcie hudobnej drámy 
boli jedinou formou prirodzeného vyjadrovania emócií. 
Akoby si opera, v ktorej ľudia namiesto hovorenia 
komunikujú spevom, mohla vôbec nárokovať na atribút 
prirodzenosti... 

Kritika da capo árie pramenila najmä v nepochopení 
jej dramaturgie. Dramatický duch da capo árie totiž 
nespočíval v obyčajnom stvárnení emotívneho stavu 
či afektu. Jej viacčasťová forma cielila predovšetkým 
na zobrazenie procesu ovládnutia a kontroly afektu 
do spoločensky prijateľnej podoby. Náhle a vášnivé 
prejavy emócií boli v dvornej etikete považované 
za neetické. Úlohou výchovy na pomedzí 17. a 18. 
storočia bola preto redukcia nekontrolovaných prejavov 
vášní. Takáto nedisciplinovanosť sa mohla totiž ľahko 
stať zámienkou pre intrigu. Ovládnutie emócií bolo teda 
pre šľachtu na intrigánskom dvore absolutistického 
panovníka nielen otázkou morálky, ale aj prežitia. 
 
TANEC

Jednou z možností ovládnutia emócií bol tanec. 
Sarabanda, menuet, gigue, boureé, siciliana a iné boli 
obľúbené tance, ktoré mali vkusne a štylizovane udržať 
afekty na uzde. Da capo ária s nuansovaným výrazom 
v častiach jej cyklickej formy bola ďalším vzorom 
disciplinovaného správania sa. Rozzúrený rytier Rinaldo 
z rovnomennej Händlovej opery vzplanie hnevom 
voči fúriám čarodejnice Armidy, ktorá mu uniesla 

Možností pre takúto individuálnu moduláciu ariózneho 
spevu bolo neúrekom. Začiatočný ritornel mohol 
byť krátky alebo úplne vynechaný, inštrumentácia 
siahala od komornejšieho obsadenia až po bohatší 
orchestrálny aparát. Stredná časť sa potom od 
okrajových odlišovala v záujme čo najmarkantnejšieho 
kontrastu tempom, gestom či taktom. Pre moduláciu 
častí síce existovali aj isté konvencie, tie však mohli 
byť vždy porušené. Takéto voľné pravidlá samozrejme 
zvyšovali aj súťaživosť medzi jednotlivými interpretmi, 
ktorá mnohokrát prerástla do osobnej nevraživosti 
a nenávistných konfliktov (hlavne) medzi primadonami. 
Ich konfrontačné výstupy pôsobili na návštevnosť 
a stúpajúce príjmy z predstavení ako čarovný magnet. 
Diváci totiž neboli zvedaví len na hlasovú ekvilibristiku 
na scéne, ale aj na pikantný konkurenčný boj, ktorý sa 
zo zákulisia neraz presunul i na javisko. Na konflikte 
dvoch „Rival Queens“ Francescy Cuzzoni a Faustiny 
Bordoni, ktorý vyvrcholil potýčkou na otvorenom javisku 
počas predstavenia, sa svojho času bavil celý Londýn. 

Hudobný kontrast medzi jednotlivými časťami da capo 
árie bol vyjadrením konfrontácie afektu.  Za smútkom 
nasledovala túžba po pomste, vášnivé vzplanutie vystriedal 
smútok z opustenia, radosť zase strach z pochybností. 
Šľachtické obecenstvo tieto emócie veľmi dobre poznalo. 
Jednou z najdôležitejších devíz dvorného života bolo 
pravidlo zachovania contenance. Prepadnutie emóciám 
bolo považované za charakterovú slabosť. Aj dráma 
hrdinov a hrdiniek barokového operného javiska 
spočívala v ovládnutí emócií, ktorým sa mohli interpretky 
a interpreti poddať len epizodicky. Dramatickosť da capo 
árie preto spočívala v jej uzavretom afektovom boji, 
vyjadrenom obsiahlym katalógom vokálnych modulácií, 
ale aj javiskovej choreografie. Dnes už tieto signály 
s presným významom manifestovaným v koloratúrach, 
glisandách, tóninách, tempových zvláštnostiach, 
ale aj v kostýme, maskách a pózach nevieme vnímať 
s takou precíznosťou ako Händlovo publikum. Pozorný 
poslucháč si však môže v moduláciách da capo árií 
aj dnes vypočuť drámu, ktorá týmto monológom 
pridáva pohyblivosť a dramatický náboj. 



Už na začiatku vstupuje spev do kadencie úvodného 
inštrumentálneho ritornelu arytmicky. Rinaldova 
messa di voce sa však prizná k vzlykavému charakteru 
sarabandy až v priebehu skladby. „Tanečne“ oveľa 
výraznejšia ária „Lascia ch'io pianga“ zostala 
v Händlovej tvorbe výnimkou. Podobnú jednoduchú 
štruktúru má už len Ruggierova ária „Verdi prati, selve 
amene“ z opery Alcina. Hudba (husle) tu podporuje 
spievaný part takmer homofonicky, úvodnú promenádu 
sarabandy je rozpoznať už od prvých taktov árie. 
Händel tu prekvapivo opúšťa formu da capo árie 
v prospech ronda. Spev zostáva jednoduchý, bez 
vyumelkovaných koloratúr. Händel ním chcel vyjadriť 
prirodzenosť a prírodnú idylu ostrova čarodejnice 
Alciny. Ruggierova ária bola na svoju dobu taká zvláštna 
a ojedinelá, že kastrát Carestini sa ju vraj kvôli chýbajúcim 
ornamentom vo vokálnej línii zdráhal spievať. 

Ďalším z tancov, ktorý Händel a jeho skladateľskí 
súčasníci často používali vo svojich áriách, bol menuet. 
Na rozdiel od sarabandy nebola jeho výstavba 
až taká presná. Tempo a akcentová schéma sú 
v menuete voľnejšie. Ako par excellence tanec na dvore 
francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. ho Händel používal 
najmä pre vyjadrenie radostnej spokojnosti. Tak ako 
v prípade árie „Ogni vento ch'al porto lo spinga“, 
v ktorej Agrippina vyjadruje svoje nadšenie a radosť 
nad tým, že sa jej podarilo presvedčiť cisára Claudia, 
aby vyhlásil jej syna Nera za svojho legitímneho 
nástupcu. Oslobodzujúci tanečný duktus tejto árie 
s koketnými trilkami vyznel pri predstavení v divadle 
oveľa radostnejšie po árii „Pensieri, voi mi tormentate“. 
Agrippina tu v subtílnom tkanive z abruptných 
dynamických zmien a disonancií (na slove tormentate) 
reflektuje svoju rozorvanosť pri pomyslení, že jej plány 
by mohli zlyhať. 
 
TÓNINA

Presvedčenie, podľa ktorého sa tóniny môžu viazať 
k rozdielnym stavom mysle a duše, nebola v hudbe 
nová ani za čias Händla. Aj on používal napríklad tóninu 

jeho snúbenicu Almirenu, v Bčasti árie „Cara sposa“ 
len na tridsať sekúnd. Ak by v takomto stave opustil 
javisko, porušil by contenance a cnostnú umiernenosť. 
Oplakávaniu milej (a kroteniu hnevu) musí preto 
venovať v okrajových strofách trojčasťovej árie oveľa 
viac času. Vznešenosť takéhoto zámeru je vyjadrená 
i slávnostným charakterom sarabandy, obľúbeného 
tanca vtedajšej dvornej spoločnosti. Georg Friedrich 
Händel využíval pomalý kráčavý takt tohto tanca 
na vyjadrenie spanilého smútku hrdinov a hrdiniek 
svojich opier. Podobné to je i v najznámejšej árii 
z opery Rinaldo „Lascia ch'io pianga“. Nevedno, prečo 
smútočnú áriu Almireny poňal Händel v porovnaní 
s Rinaldovou smútočnou áriou jednoduchšie. „Cara 
sposa“ zaujme polyfóniou vety a nečakanými zvratmi 
už od prvých taktov. Hranica medzi tancom a áriou je 
síce vo svojich kontúrach rozpoznateľná, nie však až 
taká výrazná ako v árii Almireny. Patetický oblúk Ačasti 
Rinaldovej árie je svojimi osemdesiatimi taktmi 
nielen dvakrát dlhší, ale aj bohatší na ornamenty. 



prírody slúžili skladateľovi aj hudobne na vyjadrenie 
emotívneho rozpoloženia dramatických charakterov. 
Pekným príkladom pre takúto kompozičnú prax je 
ária Rinalda „Venti, turbini“ z finále prvého dejstva 
rovnomennej opery, v ktorej rytier vzýva vetry a smršte, 
aby mu dodali sily na ceste k čarodejníkovi, ktorý 
mu má pomôcť oslobodiť jeho snúbenicu Almirenu. 
Podobne znie aj Ariodanteho ária „Dopo notte“ 
v závere rovnomennej opery. Lurciano zabije Polinessa 
v dueli. Ten sa mu však pred smrťou ešte prizná, 
že Ginevru obvinil z nevery voči Ariodantemu neprá
vom. Tento dôkaz ruší trest smrti pre Ginevru 
a Ariodante sa teší vo svojej árii zo žiarivého slnka 
na nebi (bohaté koloratúry na slovo gioia  radosť) 
po temnej noci a na pokojný prístav, ktorý jeho loď 
dosiahla po strašidelnej búrke na mori (B časť). 

Či Händlovi poslucháči vedeli tieto subtílne hry 
hudobných znamení rozlúštiť, nie je podstatné. 
Rozhodujúcim zostáva fakt, že Händlova dráma 
sa rozvinula až z performatívneho ducha hudby 
jej textu. Časy, keď dramaturgie operných divadiel 
považovali da capo árie za najväčšie kamene úrazu 
zodpovedné za nízky dramatický náboj Händlových 
opier, sú našťastie už dávno preč. Da capo árie sa 
už nekrátia tak bezhlavo ako voľakedy. Interpreti 
sa medzičasom naučili podieľať sa na plastickom 
stvárnení ich opakovaní aktívne a diferencovane 
a publikum (znovu)získalo (i keď zaručene nie 
v takej miere ako Händlovi súčasníci) cit pre vnímanie 
takýchto odtieňov. Renesancie barokových opier 
vo vyspelých centrách operného umenia ako Zürich 
(Nikolaus Harnoncourt), Londýn či Mníchov 
(popovo farebné inscenácie Händlových opier 
za éry intendanta Sira Petra Jonasa) prispeli 
k novej popularite barokovej opery seria a drammy 
per musica. Ukázali, že ich hudobné drámy 
nabité konfliktmi afektov majú čo povedať 
aj dnešnému divákovi nezriedka topiacemu sa 
vo svete predimenzovaných mediálnych vnemov. 

D dur s obľubou na vyjadrenie triumfálnych či víťazných 
situácií (dominujúcou tóninou jeho oratória Mesiáš 
je práve D dur). Na opačnom konci afektovej škály 
stáli tóniny c mol a f mol. Od druhej polovice 
17. storočia sa spájali s vyjadreniami smútku a bolesti. 
Je preto pozoruhodné, že pre Kleopatru skomponoval 
Händel v opere Giulio Cesare in Egitto len jednu 
áriu vo fis mol. Napriek značne nešťastnej povahe tejto 
postavy tak vyjadril jej noblesu a pevný charakter. 
V momente, keď si uvedomí, že lásku k Cézarovi nielen 
predstiera, ale ho i skutočne miluje, musí Cézar do boja 
proti Tolomeovým vojakom. Kleopatra zrazu dostane 
strach o milovaného a v árii „Se pietà di me non senti“ 
je pripravená zomrieť spolu s ním. V slovách morire 
a spirare komponuje Händel jednoznačné patetické 
afekty. Napriek rastúcemu zúfalstvu Kleopatry 
v priebehu opery dominujú však jej charakteru pevné 
a žiarivé durové tóniny (E, A). Béčkové B dur a F dur 
prirodzene do tohto charakteru nepasujú. Kleopatra 
ich však spieva v momente, keď pred Cézarom 
zamaskovaná ako istá Lidia zahaľuje nielen svoju 
osobnostnú, ale aj hudobnú identitu. 

Jedinou postavou v opere Giulio Cesare in Egitto 
s kompletne molovými áriami je Sesto. Jeho nedo
čkavú pomstychtivosť voči Tolomeovi v árii „L’angue 
offeso“ vyjadruje Händel neustále rozvlnenou 
hudobnou textúrou symbolizujúcou plazenie hada 
pomsty, do ktorého sa Sesto svojím spevom štylizuje. 
 
BRAVÚRNA ÁRIA

O presnosti a úplnosti kategorizácie Händlových 
árií sa dá diskutovať. Ani jeden z katalógov nie je 
absolútny a konečný. Je však nesporné, že niektoré 
z árií si vyžadujú od umelca vyššiu schopnosť tvarovania 
melodickej línie vo forme koloratúr, meliziem či glisánd. 
Sú náročné nielen v melodickej, ale i tempovej rovine. 
Takéto takzvané bravúrne árie patrili obyčajne 
k vrcholom operného predstavenia a preto sa 
zaraďovali na koniec jednotlivých dejstiev. Nezriedka 
obsahoval ich text odkazy na prírodné živly ako 
veterné smršte či rozbúrené oceány. Takéto rozmary 



CONCERTI GROSSI
AKO VRCHOL 
HÄNDLOVEJ 
INŠTRUMENTÁLNEJ 
TVORBY 

Ak by sme mali vymenovať diela, ktoré 
by obzvlášť pôsobivo dokladovali hudobnú 
inteligenciu a novátorského ducha 
Georga Friedricha Händla (anglicky 
aj: George Frideric Handel), určite by sme 
museli spomenúť aj jeho Concerti grossi. 
Dva cykly so šiestimi (op. 3) a dvanástimi 
(op. 6) skladbami vydal v roku 1734, resp. 
1740 anglický nakladateľ John Walsh. 
Händel sa v nich rozhodol porušiť
trojčasťovú formu tak, ako ju poznáme 
napríklad u Vivaldiho a svoje diela zostavil 
hneď z viacerých viet.

Takáto kompozičná prax bola blízka síce už i Corellimu, 
ktorý svoje Concerti grossi skomponoval čiastočne 
dokonca z ôsmich viet. Händlova hudobná reč však 
na rozdiel od Corelliho znie vzletnejšie, uvoľnenejšie 
a prívetivejšie. Majster Georg Friedrich sa neupísal 
pevnej forme. Raz komponuje vo forme štvorvetej 
cirkevnej sonáty podľa vzoru pomalyrýchlopomaly
rýchlo, inokedy sa zas v jeho orchestrálnych dielach 
objavujú prvky suity či francúzskej ouvertúry. Svojou 
formou a pestrou farebnosťou jednotlivých častí 
majú Händlove Concerti grossi blízko i k Bachovým 
Brandenburským koncertom.
 
HUDBA PRE OPERU, TANEC I ZÁBAVU 

Takmer všetky kompozície z albumu s opusovým číslom 
3 vznikli ako príležitostné či sprievodné hudby pre 
Händlove javiskové diela. Nasvedčuje tomu aj fakt, 
že sa nám dodnes nezachovali pramene, v ktorých 
by sme našli zápis o uvedení týchto skladieb v rámci 
nejakého inštrumentálneho koncertu.

Takúto kompozičnú prax spoznal Georg Friedrich 
Händel v Taliansku, no nadviazal ňou aj na javiskovú 
tradíciu anglickej proveniencie, bohatej na takzvané 
act tunes  kompozície medzi dejstvami. 



Výber hudby, ktorá by vypĺňala priestor medzi 
jednotlivými arióznymi číslami, závisel zväčša od 
vkusu a uváženia dobového inscenačného tímu. 
Sprievodnými skladbami určenými pre konkrétne 
javiskové diela však Händel takejto praxi vzdoroval 
s cieľom vyváženia hudobnej dramaturgie v prospech 
koncentrovanejšieho umeleckého výrazu. Walsh 
vydal tieto skoršie Händlove kompozície, ktoré vznikli 
pravdepodobne v rozmedzí rokov 1710 a 1733, 
bez skladateľovho vedomia. Podľa doložených 
prameňov mali slúžiť britským koncertným 
amatérskym spoločnostiam na obohatenie ich 
repertoáru. Niektoré z nich vraj boli v programe 
aj na svadobnej hostine kráľovskej princeznej 
Anny, Händlovej obľúbenej žiačky, s následníkom 
holandského trónu Willemom IV. z OranienNassau 
v roku 1734 ako stolová a tanečná hudba. Dlho 
bola táto zbierka mylne označovaná ako koncerty 

pre hoboj, napriek tomu, že okrem hobojov zaznejú 
na mnohých miestach sólisticky i husle. V celom cykle 
majú v skutočnosti najťažšie party a najviac behov 
práve prvé husle.

Concerto grosso B dur Op. 3, č. 2, HWV 313 je pekným 
príkladom Händlovej kompozície voľnej formy. 
V charaktere tejto päťvetej skladby môžeme rozpo 
znať náznaky suity. Zatiaľ čo prvú, vášnivo napredujúcu 
vetu (Vivace) určuje trojštvrťový tanečný takt 
sarabandy, v záverečnej vete (Allegro) si môžeme 
všimnúť dvojštvrťové náznaky gavoty. Okrem tancov 
v prvej a poslednej vete zaujme najmä tretia časť 
(Allegro) vo forme dvojitej fúgy, ktorej úvodnú 
tému v prvých a druhých husliach rozvádza Händel 
súčasne. Tematický materiál tejto fúgy použil Händel 
už v skoršej kompozícii Brockesových pašijí (HWV 48) 
v roku 1716.



HUDOBNÉ ROZHOVORY 

Okolnosti vzniku zbierky Concerti grossi op. 6 
sa nezaobídu bez životopisného kontextu 
Georga Friedricha Händla. Pre operného impresária 
Händla bola divadelná sezóna v Londýne na začiatku 
roka 1739 plná sklamaní. Preto si prenajal pomerne 
malé divadlo Theatre Royal at Lincoln’s Inn Fields 
v Londýne, v ktorom sa uvádzali tradičné anglické 
javiskové diela, ako napríklad Gayova Žobrácka 
opera. Pre repertoár nového divadla naplánoval 
Händel nové oratóriá: Ode for St. Cecilia’s Day podľa 
Johna Drydena (spolu s ódou Alexander’s Feast) 
a L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato na námet 
Johna Miltona a Charlesa Jennensa. Aby mohli 
byť uvedené v celovečernom formáte, bolo k nim 
potrebné skomponovať inštrumentálne skladby. Kritika 
ich hneď po uvedení oslavovala ako „ódy bez slov“. 
Naratívny (a osvietenský) náboj týchto veľkých koncertov 
uchopil a rozvinul o dvadsať rokov neskôr Joseph 
Haydn vo svojich sinfoniách. V kontexte Händlovej 
inštrumentálnej hudby sú Concerti grossi op. 6 jediným 
uzavretým cyklom. Händel v ňom použil takmer v každej 
časti úplne nový hudobný materiál. 

Formálne sa síce orientuje podľa Corelliho, jeho vzor 
však rozpracúva diferencovanejšie a bohatšie. Týchto 
dvanásť koncertov je považovaných za vrchol Händlovej 
inštrumentálnej tvorby. V ich umne vytvarovaných 
momentoch a vo formálnych zvláštnostiach môžeme 
vypozorovať duchovne vyzretú kompozíciu Händlovho 
umenia veľkého koncertu. 

Už prvá skladba Concerto Grosso G dur, Op. 6, 
č.1, HWV 319 je skutočným klenotom. Ako monu
mentálny portál stojí na začiatku celého cyklu. 
Každá z piatich viet zaujme pestrou farebnosťou 
materiálu jednotlivých hlasov. Úvodné A tempo 
giusto dômyselne vytýči zvukový priestor pre sólo 
a tutti. Spolu s treťou vetou (Adagio) vynikajú 
kontrastnou náladou, ktorá sa v prípade Adagia 
manifestuje vo forme polyfónneho komorného 
dialógu dvoch huslí. Ich cantabile pripomína 

kompozičnú formu, ktorou sa preslávil vo vokálnej 
hudbe dnes menej známy skladateľ Agostino 
Steffani. Štvrtá veta je príkladom, s akou fantáziou 
prispôsobuje Händel kompozičný princíp fúgy svojej 
intencii. Veľkoryso poňaté striedanie concertina 
a tutti je nadradené fúge, čím vznikajú nové 
a zaujímavé kontrasty. Základný raster štvorčasťovej 
sonaty da chiesa napokon rozširuje Händel 
nezvyčajne o záverečnú tanečnú vetu (Allegro) 
podľa vzoru tanca gigue. 

Händlove Concerti grossi zaujmú najmä v pomalých 
vetách niekedy až prekvapivou pestrosťou v zaob
chádzaní s farbami sláčikového orchestra, ako 
aj bohatou invenčnosťou melodickotematického 
materiálu. Podobne aj v štvrtom koncerte: Concerto 
Grosso A mol, Op. 6, č. 4, HWV 322, na ktorého 
dômyselne a pôsobivo komponované pomalé 
vety Larghetto affettuoso a Largo e piano nasledujú 
fugatové Allegrá. Najmä Allegro druhej vety 
je príkladom majstrovskej fúgy. Nespútaná sila 
jej synkopického začiatku a progresívne napätie 
jej melodického priebehu osloví každého poslucháča. 

Štúdium filozofických textov 17. storočia a experimen
tovanie s výrazom emócie v texte primälo Georga 
Friedricha Händla k hľadaniu novej reči v orchestrálnej 
hudbe. Cestu k nej si našiel vybočením zo zaužívaných 
foriem. Nekonvenčným prístupom k ich premiešavaniu 
a používaniu sa stal dôležitým priekopníkom inštru
mentálnej hudby absolutistického osvietenstva, ktorá 
sa na cisárskych dvoroch v Berlíne a vo Viedni začala 
form(ul)ovať až koncom osemnásteho storočia.



TEXTY ÁRIÍ

L’ANGUE OFFESO MAI RIPOSA 
ária Sesta z opery Giulio Cesare in Egitto
 
L’angue offeso mai riposa
se il veleno pria non spande
dentro il sangue all’offensor.
Così l’alma mia non osa
di mostrarsi altera e grande
se non svelle l’empio cor. 
 
Libreto Nicola Francesco Haym 
podľa Giacoma Francesca Bussaniho
 
 
CARA SPOSA  
ária Rinalda z opery Rinaldo 
 
Cara sposa, amante cara, dove sei?
Deh! Ritorna a’ pianti miei!
Del vostro Erebo sull’ara,
colla face dello sdegno
io vi sfido, ó spirti rei!
 
Libreto Giacomo Rossi 
podľa Aarona Hilla a Torquata Tassa

 
VERDI PRATI 
ária Ruggiera z opery Alcina
 
Verdi prati, selve amene,
perderete la beltà.
Vaghi fiori, correnti rivi,
la vaghezza, la bellezza
presto in voi si cangerà.
E cangiato il vago oggetto,
all’orror del primo aspetto
tutto in voi ritornerà.
 
Libreto prevzaté z opery Riccarda Broschiho L’Isola di Alcina 
(Alcinin ostrov) podľa Ludovica Ariosta, anonymná adaptácia

 
 
 
Had potupený pokoja nemá, 
kým do krvi nevstrekne jed 
tomu, kto potupil ho hanebne.  
Tak netrúfa si ani duša moja   
vznešenosť, veľkosť prejaviť,
kým srdce kruté nevyrve! 
 
 

 
 
 
Nevesta drahá, milá moja, kdeže si?
Vráť sa, ja utápam sa v žiali!
V temnotách vášho podsvetia  
s planúcou fakľou hnevu,
ó, duchovia zlovoľní, vám čelím! 
  
 

 
Zelené nivy, háje utešené, 
peknota vaša pominie.   
Ľúbezné kvety, riavy zurčivé,  
nádhera vaša, ľúbeznosť 
chytro z vás vyvanie.  
Ľúbezný výtvor podlieha skaze, 
nuž premkne vás náhle des, 
vzápätí ako prv všetko je!  
 

 



VENTI, TURBINI
ária Rinalda z opery Rinaldo
 
Venti, turbini, prestate
le vostre ali a questo piè!
Cieli, numi, il braccio armate
contro chi pena mi diè!

Libreto Giacomo Rossi podľa Aarona Hilla 
a Torquata Tassa

OGNI VENTO CH’AL PORTO LO SPINGA 
ária Agrippiny z opery Agrippina
 
Ogni vento ch’al porto lo spinga,
ben che fiero minacci tempeste,
l’ampie vele gli spande il nocchier.

Regni il figlio, mia sola lusinga,
sian le stelle in aspetto funeste,
senza pena le guarda il pensier.
 
Libreto Vincenzo Grimani
 

SE PIETÀ DI ME NON SENTI 
ária Kleopatry z opery Giulio Cesare in Egitto
 
Se pietà di me non senti, 
giusto ciel, io morirò.
Tu dai pace a’miei tormenti,
o quest’alma spirerò.
 
Libreto Nicola Francesco Haym 
podľa Giacoma Francesca Bussaniho
 

PENSIERI, VOI MI TORMENTATE!
ária Agrippiny z opery Agrippina
 
Pensieri, voi mi tormentate!
Ciel, soccorri a miei disegni, soccorri, ciel!
Il mio figlio fà che regni,
e voi Numi il secondate!

 
 

Víchry, vzdušné víry, pripnite 
na členok môj svoje krídla! 
Nebesá, bohovia, ruku mi vyzbrojte, 
nech vzdorujem, keď mi blížia!
 

 

 
 
Vietor, čo do prístavu ženie koráb, 
nech sa len vyhráža búrkami, 
lodivod tak či tak plachty rozvinie!     
 
Nech sa len moci ujme syn zaraz,    
nádej sa tají vo hviezdach zloprajných, 
myseľ však vzhliada k nim pokojne.
 

 
 
 
Ak súcit so mnou nemáš,
nebo ľúte, umriem naskutku.  
Buď moju trýzeň utíšiš,
alebo vypustím namieste dušu.  
 

 
 
V hlave mi víria myšlienky mučivé!    
Nebo, žič mojim zámerom, žič mi len! 
Kiež syn môj zasadne už na trón 
a vy, bohovia, vy mu pomôžte!  



 
Quel ch’oprai è soggetto a gran periglio.

Creduto Claudio estinto,
a Narciso e a Pallante
fidai troppo me stessa.
Ottone ha merto, ed ha Poppea coraggio,
s’è scoperto l’inganno 
di riparar l’oltraggio.
Ma fra tanti nemici 
a voi, frodi, or è tempo. 
Deh non m’abbandonate! 
 
Pensieri, voi mi tormentate!
 
Libreto Vincenzo Grimani

DOPO NOTTE, ATRA E FUNESTA
ária Ariodanteho z opery Ariodante
 
Dopo notte, atra e funesta,
splende in Ciel più vago il sole,
e di gioia empie la terra.
Mentre in orrida tempesta
il mio legno è quasi assorto,
giunge in porto, 
e’l lido afferra.
 
Libreto podľa Antonia Salviho Ginevra, principessa di Scozia 
(Guinevera, škótska princezná), anonymná adaptácia

 
Ohrozené je všetko, čo som zosnovala! 

V domnienke, že Claudius skonal,
priveľmi som sa spoliehala    
na Narcisa i na Pallas. 
Othon má zásluhy, Popea, tá zas odvahu, 
ak podfuk odhalia,    
odčinia pohanu. 
Keď toľkých mám proti sebe, po vás,
úskoky, siahnem, najvyšší čas!
Och, kiežby ste boli účinné! 
 
V hlave mi víria myšlienky mučivé! 
 

 
 
 
Po noci chmúrnej, neblahej
na nebi slnko úchvatne žiari,
radosťou zalieva celučkú zem.   
Koráb môj z búrky hrozivej 
lenlen že vyviazol, 
teraz však do prístavu mieri,  
na dosah má už breh.

Z taliančiny preložila Michaela Jurovská



MAGDALENA
KOŽENÁ

Magdalena Kožená sa narodila 
v Brne. Po štúdiu spevu a klavíra 
na konzervatóriu jej rodného mesta 
vyštudovala spev u Evy Blahovej 
na Vysokej škole múzických umení 
v Bratislave. Stala sa držiteľkou 
niekoľkých dôležitých českých 
i medzinárodných ocenení, medzi inými 
aj šiestej Medzinárodnej mozartovskej 
súťaže v Salzburgu v roku 1995. 

Od roku 1999 pravidelne spolupracuje s hudobným 
vydavateľstvom Deutsche Grammophon, u ktorého 
vydala aj svoj prvý album s áriami J. S. Bacha. 
Jej debutový recitál s piesňami Antonína Dvořáka, 
Leoša Janáčka a Bohuslava Martinů, ktorý vydala 
v žltej edícii Deutsche Grammophon v roku 2001, 
bol vyznamenaný cenou Gramophone’s Solo Vocal 
Award. Toto nakladateľstvo ju v roku 2004 vyznamenalo 
aj ako umelkyňu roka. K jej oceneniam sa neskôr pridali 
aj Echo Award, Record Academy Prize Tokio a Diapason 
d’or. S Deutsche Grammophon nahrala najnovšie 
albumy: Monteverdi spolu s orchestrom La Cetra 
z Bazileja (2016), Prayer pre hlas a organ s Christianom 
Schmidtom (2014) a Love and longing s Berlínskymi 
filharmonikmi pod taktovkou Sira Simona Rattlea (2012). 

Magdalena Kožená spolupracovala s mnohými 
svetovými dirigentmi ako Claudio Abbado, Pierre 
Boulez, Gustavo Dudamel, Sir John Eliot Gardiner, 
Bernard Haitink, Nikolaus Harnoncourt, Mariss 
Jansons, James Levine, Sir Charles Mackerras 
či Sir Roger Norrington. Do zoznamu jej umeleckých 
partnerov, s ktorými vystúpila v početných piesňových 
recitáloch, patria pianisti Daniel Barenboim, Yefim 
Bronfman, Malcolm Martineau, András Schiff 
a Mitsuko Uchida. Koncertovala s nimi na prestížnych 
pódiách v Carnegie Hall, Wigmore Hall, Alice Tully 
Hall, v amsterdamskom Concertgebouw, ako aj na 
festivaloch v Aldeburgu, Edinburgu či v Salzburgu. 

Foto © C. E. M. A. / Oleg Rostovtsev



Magdalena Kožená predviedla svoje umenie 
historickej speváckej praxe v spolupráci s takými 
prominentnými orchestrami ako English Baroque 
Soloists, Gabrieli Consort and Players, Il Giardino 
Armonico, Les Musiciens du Louvre, Orchestra 
of the Age of Enlightenment, Venice Baroque 
Orchestra a Le Concert d’Astrée. Ako sólistku ju na 
svoje vystúpenia pravidelne pozývajú Berlínski, Viedenskí 
či Českí filharmonici, ako aj orchestre z Clevelandu 
a Philadelphie či Royal Concertgebouw Orchestra.

V roku 2002 debutovala na Salzburských hudobných 
slávnostiach ako Zerlina v Mozartovej opere 
Don Giovanni. V roku 2013 sa na toto javisko vrátila 
ako Idamante. Túto postavu spievala neskôr 
aj v Glyndebourne, Berlíne a vo švajčiarskom 
Lucerne. V Metropolitnej opere v New Yorku 
debutovala v roku 2003 v postave Cherubina 
v Mozartovej Figarovej svadbe. S ansámblom 
Metropolitnej opery hosťovala ako Zerlina aj na turné 
po Japonsku v roku 2006. Na javisko Metropolitnej 
opery sa vracia pravidelne, naposledy tu v sezóne 
2010/11 stvárnila titulnú postavu Debussyho opery 
Pélleas a Mélisanda v inscenácii Jonathana Millera.

V repertoári má aj Angelinu z Rossiniho Popolušky 
(v londýnskej Royal Opera House, 2007), Oktaviána 
zo Straussovho Gavaliera s ružou (v berlínskej 
Staatsoper, 2009 a na Osterfestspiele v nemeckom 
Baden Baden, 2015). V titulnej postave Bizetovej 
Carmen vystúpila v Salzburgu počas tamojších 
veľkonočných a letných hudobných slávností v roku 
2012. Najnovšie naštudovala Charpentierovu Medeu 
v Theater Basel (2015) a Juliette Bohuslava Martinů
v berlínskej Staatsoper (2016). 

V sezóne 2017/18 vystúpi na koncertoch s Venice 
Baroque Orchestra pod taktovkou Andreu Marcona, 
s Orchestre de Paris pod vedením Daniela Hardinga 
a s London Symphony Orchestra spolu so Sirom 
Simonom Rattleom.

Na jeseň 2017 pripravila s tanečníkom Antoniom 
El Pipom (Compañía de Flamenco) a hudobným 
telesom Private Musicke nový performatívny projekt. 
V rámci turné so zastaveniami v Hamburgu, Lisabone 
a Barcelone sa v ňom spoločne vydajú na púť za 
koreňmi pôvodného flamenca s hudbou španielskej 
barokovej éry. V roku 2018 pripravuje Magdalena 
Kožená turné s London Symphony Orchestra, 
s Orchestrom Bavorského rozhlasu a s orchestrom 
Le Concert d’Astreé pod vedením jeho dirigentky 
Emmanuelle Haïm. 

Magdalena Kožená je držiteľkou Radu Umenia a litera
túry v hodnosti rytiera (Chevalier de l’Ordre des Arts 
et des Letters), ktorý jej za zásluhy pre francúzsku 
hudbu udelila v roku 2003 vláda Francúzskej republiky. 

Foto © C. E. M. A. / Oleg Rostovtsev



VENICE
BAROQUE
ORCHESTRA



Orchester založený v roku 1997 špecialistom 
na barokovú hudbu a čembalistom 
Andreom Marconom dnes patrí k celo-
svetovo najuznávanejším a najzvučnejším 
hudobným ansámblom špecializujúcim 
sa na hru na historických hudobných 
nástrojoch. Za jeho koncertné a operné 
stvárnenia si vyslúžil obdiv medzinárodnej 
kritiky v Severnej i Južnej Amerike, Európe, 
Japonsku, Kórei, Taiwane a v Číne. Žiadny 
iný orchester barokovej hudby neabsolvoval 
v Spojených štátoch amerických toľko 
vystúpení ako Venice Baroque Orchestra. 

Zaviazaný odkazu objavovania zabudnutých diel  
17. a 18. storočia uviedol Venice Baroque Orchestra 
pod vedením Andrea Marcona novodobé premiéry diel 
ako L’Orione Francesca Cavalliho, Atenaide a Andromeda 
liberata Antonia Vivaldiho, La morte d’Adone a Il trionfo 
della poesia e della musica Benedetta Marcella 
či La Clementina Luigiho Boccheriniho. Na scéne 
benátskeho divadla La Fenice naštudoval Cimarosovu 
i Galuppiho L’Olimpiade a Händlovho Siroe, ktorého 
reprízoval aj na javisku Brooklyn Academy of Music 
v New Yorku ako vôbec prvé kompletné scénické 
stvárnenie tohto diela v Spojených štátoch amerických. 
Orchester účinkoval aj v početných filmových 
produkciách z tvorivých dielní televíznych staníc BBC, 
ARTE, NTR a NHK. V troch najnovších videonahrávkach 
vystupuje orchester v hlavnej úlohe a jeho predstavenia 
spoluúčinkovali aj v dokumentárnom filme Richarda Dinda 
Vivaldi v Benátkach natočenom pre švajčiarsku televíziu. 

Žiadaný orchester sa v minulosti predstavil s kontra
tenoristom Philippom Jarousskym na početných turné 
po Spojených štátoch a Ázii, s kontraaltistkou MarieNicole 
Lemieux na koncertoch vo Francúzsku a v Belgicku, 
s mandolinistom Avim Avitalom v Taliansku, 
Chorvátsku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku, 

Mexiku a na Turné dvanástich koncertov v Spojených 
štátoch a v Kanade, so sopranistkou Karinou Gauvin 
na Drážďanskom hudobnom festivale, s mezzo
sopranistkou Magdalenou Koženou na Istanbul Festival 
a v Mariinskom divadle v Sankt Peterburgu. Nezvyčajnou 
pre barokový ansámbel sa stala premiéra husľového 
koncertu Philipa Glassa The American Four Seasons. 
S huslistom Robertom McDuffiem sa orchester v roku 
2010 predstavil v dvadsiatich ôsmich mestách naprieč 
kontinentom. 

Najnovšiu nahrávku Vivaldiho koncertov s Avim Avitalom 
vydalo hudobné nakladateľstvo Deutsche Grammophon 
v roku 2015. Predchádzajúca nahrávka s Porporovými 
áriami v podaní Phillippa Jarousského z edície Erato bola 
nominovaná na cenu Grammy. Nahrávka Metastasiovho 
pasticcia L’Olimpiade vydaná v hudobnom nakladateľstve 
Naïve, na ktorej zazneli početné árie z 18. storočia po prvý 
krát na hudobnom nosiči, bola v roku 2012 vyznamenaná 
cenou Choc du Monde de la Musique. Venice Baroque 
Orchestra nahral pre Deutsche Grammophon svetovú 
premiéru Andromedy liberaty, Vivaldiho sinfonie a sláči 
kové koncerty, Vivaldiho motetá a árie so sopranistkou 
Simone Kermes, ako aj dva disky s Magdalenou Koženou 
obsahujúce Händlove a Vivaldiho árie. S Viktoriou Mullovou 
a Giulianom Carmignolom nahral Vivaldiho husľové 
koncerty, s Patriciou Petibon výber z talianskych árií. Skoršia 
diskografia pre vydavateľstvo Sony obsahuje Štyri ročné 
obdobia s G. Carmignolom, ako aj doposiaľ nenahrané 
Vivaldiho koncerty či kolekciu Bachových árií s Angelikou 
Kirschschlager. Venice Baroque Orchestra je nositeľom 
vyznamenaní Diapason d’Or, Echo Award a Edison Award. 

1. husle: Gianpiero Zanocco, Francesco Lovato, 
Francesca Bonomo, Anastasia Andreatta
2. husle: Giorgio Baldan, David Mazzacan, 
Giuseppe Cabrio
Viola: Alessandra Di Vincenzo, Meri Skejic
Violončelo: Massimo Raccanelli Zaborra, Federico Toffano
Kontrabas: Alessandro Pivelli
Hoboj: Andrea Mion, Shai Kribus
Fagot: Stefano Meloni



ANDREA
MARCON

Ako dirigent, organista a čembalista 
je jedným z najrenomovanejších hudobníkov 
a špecialistov na starú hudbu. Narodil sa 
v talianskom Trevise. Po štúdiách hry 
na čembalo a organ u Jeana Clauda 
Zehndera a po štúdiu dirigovania v triede 
Hansa Martina Lindeho získal diplom 
v odbore stará hudba na bazilejskej 
Schola Cantorum Basiliensis. Je laureátom 
súťaží v hre na organ v Innsbrucku (1986) 
a v Bologni (1991). Študoval taktiež 
u Luigiho Ferdinanda Tagliaviniho, 
Hansa van Nieuwkoopa, Jespera Christensena, 
Haralda Vogela a Tona Koopmana. 
Andrea Marcon je dnes medzinárodne 
uznávaným vedúcim interpretom pre hudbu 
klasického a raného romantizmu. 

V roku 1997 založil Venice Baroque Orchestra, ktorý 
dnes patrí k jedným z najvýznamnejších hudobných 
ansámblov pre barokovú hudbu na svete. V roku 
2009 sa stal hudobným riaditeľom orchestra La Cetra 
Barockorchester Basel a v roku 2013 bol vymenovaný 
za umeleckého vedúceho španielskeho hudobného 
telesa Orquesta Ciudad de Granada. 

Andrea Marcon pravidelne hosťuje ako dirigent 
v Opere vo Frankfurte (Giasone, Ariodante, Orlando 
Furioso, Medée) a na festivale v AixenProvence. 
Ako hosť účinkoval aj so symfonickými orchestrami 
WDR, HR, NDR a RSB, s Orchestre Philharmonique 
de Monte Carlo, Danish National Orchestra, Mozarteum 
Orchester Salzburg, Luzern Sinfonie Orchester, 
Bremer Philharmoniker, Camerata Salzburg či s Mahler 
Chamber Orchestra. V októbri 2012 debutoval veľmi 
úspešne s Berlínskymi filharmonikmi a v roku 2015 
so Symfonickým orchestrom Bavorského rozhlasu. 
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Pravidelne spolupracoval aj s Freiburger Barockorchester 
a s orchestrom Concerto Köln.  V sezónach 2017/18 
a 2018/19 naštuduje po prvýkrát v moskovskom 
Veľkom divadle novú produkciu Händlovej Alciny. 

Jeho naštudovania diel ako Marcellov Il trionfo 
della Musica e della Poesia; Vivaldiho Orlando 
Furioso, Atenaide, Tito Manlio, Gloria, Magnificat, 
Juditha Triumphans; Cavalliho Calisto a Giasone; 
Monteverdiho Orfeo a Vespro della Beata Vergine; 
Händlove opery Ariodante a Alcina; ako aj Bachove 
kantáty a Omša b mol mu vyniesli hneď niekoľko 
ocenení. Jeho repertoár obsahuje aj symfónie 
Haydna, Mozarta, Beethovena a Schuberta a skoršie 
Rossiniho opery. 

Andrea Marcon nahral viac než 50 digitálnych 
hudobných nosičov. Za jeho interpretácie 
organových a čembalových skladieb bol niekoľko
krát ocenený cenou nemeckej Schallplattenkritik. 
Aj nahrávky pod jeho dirigentskou taktovkou 
získali mnohé vyznamenania: Diapason D’Or, 
Choc du Monde de la Musique, Vivaldi Award 
of the Cini Foundation, Germany’s Echo Klassik 
Award či Edison Prize.

Ako dirigent Venice Baroque Orchestra nahral 
pre hudobné vydavateľstvo Sony Classical sedem 
albumov s huslistom Giulianom Carmignolom 
a mezzosopranistkou Angelikou Kirschschlager, 
na nahrávkach s Carmignolom a s holandským 
čelistom Annerom Bylsmom sa podieľal 
aj ako čembalista (1999  2003). Pre Deutsche 
Grammophon nahral album Andromeda liberata, 
dva albumy Barokových koncertov s Giulianom 
Carmignolom, zbierky Vivaldiho motet a operných 
árií so Simone Kermes, Vivaldiho sláčikové koncerty 
a sinfonie, ako aj niekoľko CD s Händlovými 
a Vivaldiho áriami v podaní Magdaleny Koženej 
či s áriami interpretovanými Patriciou Petibon 
spolu s Venice Baroque Orchestra. S La Cetra 
Barockorchester Basel nahral Caldarov applausus 

musicus La concordia de' pianeti, všetky Mozartove 
ouvertúry a Mozartove árie s Mojcou Erdmann, 
ako aj veľmi úspešný album Nouveau Monde 
s Patriciou Petibon (2012). Najnovšou nahrávkou 
Andreu Marcona je album Porporových árií pre 
Farinelliho v podaní Philippa Jarousského a Venice 
Baroque Orchestra.

Andrea Marcon je profesorom pre čembalo, 
organ a interpretáciu na Schola Cantorum 
Basiliensis. Žije v Bazileji a v Trevise. 



9. 12. 2017 / 19:30
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

CHAMBER ORCHESTRA VIENNA – BERLIN
RUDOLF BUCHBINDER, DIRIGENT, KLAVÍR

W. A. Mozart: Symfónia č.10 G dur KV 74
W. A. Mozart: Klavírny koncert č. 9 Es dur KV 271 „Jenamy“

J. Haydn: Klavírny koncert č. 11 D dur Hob. XVIII:11
W. A. Mozart: Symfónia č. 29 A dur KV 201

11. 1. 2018 / 19:30
Veľká sála Musikverein Viedeň

WIENER PHILHARMONIKER
GUSTAVO DUDAMEL, DIRIGENT 

G. Mahler: Symfónia č.10  Adagio
H. 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

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: Ricercare à 6 (Hudobná obeť BWV 1079)
W. A. Mozart: Klavírny koncert č. 24 c mol KV 491

Vstupenky na koncerty v Bratislave:
A kategória - 45 €
B kategória - 35 €

ISIC/ITIC/ Dôchodcovia: 15 € (len z B kategórie)

Vstupenky na koncert vo Viedni sú vypredané.
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