


9. DECEMBER 2017
19:30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

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

Chamber Orchestra Vienna — Berlin
Rudolf Buchbinder, klavír



Ctení hostia, vážení priatelia,

dnes večer vystúpi prvýkrát v Bratislave vskutku 
exkluzívny komorný orchester. Hebkosť Viedenských 
filharmonikov sa bude snúbiť so sýtosťou Berlínskych 
fiharmonikov, hrajúcich spolu v Komornom orchestri 
Viedeň — Berlín. 

Orchester spolupracuje každú sezónu s výnimočnými 
sólistami — prebiehajúcu s renomovaným rakúskym 
klaviristom Rudolfom Buchbinderom, budúcu 
s hviezdnou huslistkou Anne Sophie Mutter a tú ďalšiu 
s výnimočnou čínskou klaviristkou Yujou Wang. 
Môžeme vám sľúbiť, že orchester sa do Bratislavy 
v niektorom z našich nasledujúcich abonentných 
cyklov vráti.

V týchto dňoch si pripomíname výročia, ktoré formovali 
moderné dejiny Slovenska aj Európy. 10. decembra 1948 
schválila OSN v Paríži Všeobecnú deklaráciu ľudských 
práv, 10. decembra 1989 bola vymenovaná Vláda 
národného porozumenia a napokon 9. decembra 1999 
dostala Slovenská republika pozvánku na začatie 
rokovaní o vstupe do Európskej únie. Spomeňme si 
preto pri počúvaní nádhernej hudby Josepha Haydna 
a Wolfganga Amadea Mozarta, že mier, prosperita 
a spolupráca európskych národov nie sú vôbec samo-
zrejmosťou, ale výnimočným obdobím našich dejín. 

Želáme vám príjemný večer v spoločnosti krásnej 
klasicistickej hudby a príjemné, pokojné a požehnané 
Vianočné sviatky.

Boris Ažaltovič
Štefan Dobák 



PROGRAM

WOLFGANG AMADEUS MOZART: 
Symfónia č. 10 G dur KV 74
› Allegro
› Andante
› Allegro

WOLFGANG AMADEUS MOZART: 
Klavírny koncert č. 9 Es dur KV 271 „Jenamy“
› Allegro
› Andantino
› Rondo. Presto

——— Prestávka ———

JOSEPH HAYDN:
Klavírny koncert č. 11 D dur Hob. XVIII: 11
› Vivace
› Un poco adagio
› Rondo all’Ungarese. Allegro assai

WOLFGANG AMADEUS MOZART:
Symfónia č. 29 A dur KV 201
› Allegro moderato
› Andante
› Menuetto
› Allegro con spirito 

Chamber orchestra Vienna — Berlin
Rudolf Buchbinder, klavír



Pred Vianocami v roku 1769 nastúpil 
Leopold Mozart so svojím synom 
Wolfgangom do koča smerom do Talianska. 
Čakala ich cesta do obrovského neznáma. 
Úskalia tejto výpravy boli Leopoldovi 
známe. Štrnásťročného pubertiaka, ktorý 
už z detských topánok vyrástol, už nemohol 
predať ako zázračné dieťa a opery, ktoré 
doteraz jeho syn skomponoval, neboli 
uvedené v žiadnom opernom divadle.

Operný svet fungoval v Taliansku podľa vlastných 
pravidiel a preniknúť doň nebolo pre nováčika vôbec 
jednoduché, tobôž ak bola jeho materinským jazykom 
nemčina. Leopold napriek tomu dúfal, že sa mu 
podarí v Miláne a v Bologni získať pre svojho syna 
nové kompozičné zákazky. Opera bola prominentným 
umeleckým druhom. Čisto inštrumentálna hudba také 
postavenie nemala (azda až na sláčikové kvarteto) 
a duchovná hudba už dávno nebola jediným 
hudobným druhom, v ktorom išlo o veľké témy. 

Symfónia ako vznešená forma s istými intelektuálnymi 
nárokmi bola napriek Haydnovej tvorbe stále 
v plienkach. Mahlerov výrok, podľa ktorého „napísať 
symfóniu znamená všetkými dostupnými prostriedkami 
stvoriť svet“, ohraničuje jej vývoj v devätnástom storočí, 
základy ktorého položil až Beethoven. Vráťme sa však 
do čias Mozarta. V jeho dobe bola symfónia zväčša 
trojčasťová skladba, ktorá stála obyčajne ako „sinfónia“ 
na začiatku operného diela. V žiadnom prípade 
nebola tým svetom pre seba, ktorý tvorili skladatelia 
19. storočia. Od koncertnej symfónie sa líšila 
chýbajúcimi opakovaniami. Dve krajné vety svižného 
rázu rámovali pomalšiu strednú časť. Koncertná 
symfónia bola vďaka opakovaniam dlhšia. Jej úvodné 
rýchlejšie allegro pozostávajúce obyčajne z dvoch tém 
vystriedalo pomalšie andante alebo adagio jemného 
či melancholického charakteru. Tak, ako opernú, 

NA CESTE
K SYMFÓNII



a nie je vyznačený žiadnou formálnou cezúrou, takže 
dielo pôsobí ako dvojveté. Andante druhej vety 
charakterizujú kráčavé nálady, ktorých tempo udávajú 
raz osminové, inokedy šestnástinové či dvaatridsatinové 
noty.  Viacdielne je poňaté i finálne allegro zložené 
z troch kupletov pospájaných refrénom. Ich prostredný 
v g mol pozostáva z troch dielov. 

Symfónia A dur (KV 201) z roku 1774 patrí k vrcholom 
Mozartovej ranej symfonickej tvorby. Mozart ju uviedol 
v roku 1783 na koncerte vo Viedni, o jej kvalitách 
musel byť teda presvedčený aj on sám. Táto symfónia 
s poradovým číslom 29 sa na programoch koncertov 
udržala až dodnes a je jednou z prvých symfónií, ktorá 
si zaslúži prívlastok „majstrovská“. Touto koncertnou 
symfóniou s mnohými opakovaniami chcel Mozart 
ponúknuť publiku elegantnú a melodicky pestrú 
hudobnú zábavu plnú dynamických kontrastov 
i filigránskych figúr. Zvukové nuansy (tlmená hra 
sláčikov v andante druhej vety), dynamicky výrazný 
dialóg dychov a sláčikov v menuete či prudko 
stúpajúce behy vo finále pôsobia ešte aj dnes 
efektne a prekvapivo. Relatívne komorné obsadenie 
orchestra (hoboje, lesné rohy, sláčiky) oplýva na 
svoju dobu nezvyčajne hustým zvukom. Jednotlivé 
vety sú vzájomne veľmi subtílne previazané a celá 
skladba pôsobí nesmierne kompaktne. Zatiaľ čo prvú 
a finálnu vetu charakterizujú oktávové skoky, stredné 
vety krúžia okolo bodkovaného rytmu. Dá sa v nich 
vypočuť energia búrky a vzdoru, ale aj rokoková 
koketéria serenád. Takto premyslené detaily odkazujú 
na Haydnov štýl, ktorý štrukturálnym prehĺbením 
pridal symfonickej forme na vážnosti. Ľahkosť a vzletná 
elegancia Symfónie A dur sú však typickými znakmi 
Mozartovho nezameniteľného hudobného štýlu.  

aj koncertnú symfóniu završovala dvojdielna veta 
vo forme ronda. Koncertnú symfóniu juhonemecko- 
-rakúskej proveniencie rozširoval menuet, zaradený 
ako tretia (zriedka druhá) veta celkovo štvorčasťovej 
(nezriedka však i trojčasťovej) kompozície. Pre Mozarta 
nebola symfónia kľúčovým hudobným druhom. 
V prvom rade sa chápal ako skladateľ opier a cirkevnej 
hudby. V inštrumentálnej hudbe mu išlo hlavne 
o tvorbu koncertov, ktoré vznikli buď na objednávku, 
alebo pre vlastné použitie v rámci takzvaných akadémií. 
Súčasníci ho vnímali najmä ako interpreta. Z jeho 
diel stáli v popredí najmä opery, koncerty a komorná 
hudba. Často sa o ňom písalo najmä ako o klaviristovi 
a opernom skladateľovi, ako autora symfónií ho vnímal 
málokto. Ako sedemnásťročný mal pritom na svojom 
konte okolo tridsať symfónií. Frekvencia, s akou ich 
Mozart skladal, sa v druhej polovici jeho života výrazne 
spomalila. Prvú symfóniu (KV 16) napísal v zime 
1764/65, poslednú, známu ako „Jupiter“ (KV 551) 
v roku 1788 ako tridsaťdvaročný. Kompozičné 
i obsahové ambície Mozartovej symfonickej tvorby 
teda v priebehu skladateľovho života stúpali a získali 
na vnútornej (zá)važnosti. 

Symfóniu č. 10 G dur (KV 74) datuje Mozartov rukopis 
do roku 1770. Nájdeme na ňom poznámku Mozartovho 
vydavateľa Johanna Antona Andrého: „Ouvertúra 
k opere Mitridate“. Posledné tri slová sú preškrtnuté, 
zostala teda len „ouvertúra“. Či mala táto partitúra nejaký 
súvis s operou Mitridate Ré di Ponto, ktorú si u Mozarta 
objednal milánsky gróf Karl Joseph von Firmian 
pre otvorenie divadelnej sezóny 1770/71 v Teatro 
Regio Ducale, nie je známe. V partitúre tejto opery 
nájdeme ako ouvertúru inú skladbu (KV 87=74a). 
V prípade desiatej symfónie však ide o jasnú opernú 
symfóniu. Jej prvá, relatívne plocho skomponovaná 
veta začína témou stúpajúcich a klesajúcich škálových 
krokov. Dychy hrajú zväčša colla parte, teda súčasne 
s hlavnou témou v sláčikoch. Nápadné sú len krátke 
hobojové sóla. Prechod medzi prvou a druhou vetou 
prebieha zmenou harmonickej nálady a tempa (zo 
štvorštvrťového do pomalšieho trojosminového) 



MAJSTROVSTVO 
MLADÉHO MOZARTA

Leopold Mozart považoval životné 
podmienky jeho rodiny v Salzburgu za 
pomerne smutné. Kto sa s Mozartovcami 
vtedy poznal, nechápal. Bývali na dobrej 
adrese vo veľkom dome, v ktorom mohlo 
žiť pokojne aj šesť rodín robotníkov.

Zamestnávali kuchárku, služobníctvo a vlastnili niekoľko 
drahých hudobných nástrojov. K hosťom v ich dome 
patrili zámožní priatelia. V ich sídlach, zámkoch a palácoch 
boli Mozartovci vždy vítaní. Navštevovali bály, divadelné 
predstavenia a vyznali sa v najnovšej móde. Wolfgangova 
sestra Nannerl bola známou a po celom meste žiadanou 
učiteľkou klavíra s vynikajúcim zárobkom. Samozrejme, 
Wolfgang s otcom Leopoldom neboli platení tak dobre, 
ako ich skladateľskí kolegovia v Mannheime či Štutgarte, 
život v Salzburgu bol však v druhej polovici osemnásteho 
storočia tak či tak lacnejší a mladý Mozart sa na chýbajúce 
kompozičné objednávky rozhodne nemohol sťažovať. 

Po úspechu dvojaktovej opery Il Re Pastore (1775), 
skomponovanej na počesť návštevy Maximiliána Františka, 
syna Márie Terézie u salzburského kniežaťa biskupa 
Colloreda, sa objednávky len tak sypali. Pre potreby 
zábavy panstva skladal Mozart serenády, nočné hudby, 
divertimentá a kasácie. Tieto dielka neboli intelektuálne 
príliš náročné. Na rozdiel od symfónií, sonát a koncertov 
nemali striktnú dramaturgiu. Zdalo sa, akoby len plynuli 
odniekiaľ niekam. Wolfgang občas muzicíroval s neterou 
a synovcom biskupa. Ich otec, gróf Prokop Adalbert 
Černínsky, platil Wolfgangovi Mozartovi za rozličné 
kompozície 90 guldenov ročne. Mohol si to dovoliť, veď 
býval v Prahe vo veľkorysom luxusnom paláci s výhľadom 
na Hradčany. Jeho dcéra bola žiačkou Leopolda. Wolfgang 
pre ňu skomponoval jeden zo svojich klavírnych koncertov. 
Pekný, no technicky nenáročný. Umelecká priemernosť 
mladého Mozarta nenadchla. Ten, kto pozná božskú krásu, 
toho necháva priemernosť chladným. Iné to bolo 
možno v prípade dvadsaťosemročnej pianistky Louise 
Victoire Jenamy, ktorá sa v Salzburgu zastavila po ceste 
z Viedne za rodičmi do Paríža. So svojím rozhadzovačným 

Mozart s Radom zlatej ostrohy, ktorý mu udelil pápež Klement XIV.
Maľba z roku 1777, keď zložil klavírny koncert „Jenamy“.



a do istej miery i únikom pred cenzúrou otca. Počas prvých 
šestnástich taktov prehovoria sláčiky sériou zádumčivých 
a smútok evokujúcich figúr. Od najhlbšieho c mol prejdú 
naratívne nástojčivým kánonom až k napätej a expresívnej 
pasáži s množstvom plačlivých harmonických trení, ktorých 
dohra sa rozpadáva v inštrumentálnom recitatíve. Ešte 
pred nástupom sólistu máme dojem, akoby tu už nebolo 
čo povedať. Aj preto znie nasledujúca sólistická pasáž skôr 
ako kontrapunktická melódia k pôvodným sláčikom. Len 
postupne a takmer nepozorovane sa klavírny part presunie 
k druhej melódii vety. Jej trilky tu nefungujú ako ornamenty. 
Pokojne v nich môžeme vidieť krátke melodické pasáže, 
ktoré sa dajú vnímať ako plačlivý recitatív. Impresívna veta 
klavírneho koncertu, v ktorej rozpoznávame dvadsať-
jedenročného Mozarta predovšetkým ako hudobného 
dramatika, končí ako operná scéna. Počas celej vety vedie 
sólový klavír dialóg s orchestrom. 

Naliehavosť melanchólie tejto vety sa prejaví aj vo 
finále koncertu. V jeho poslednej vete totiž Mozart 
neskomponoval ľahký a vtipný záver tak, ako bolo 
zvykom (obecenstvo malo z koncertu odchádzať 
povznesené, no nie rozsmutnené). Široko rozvrstvené 
rondo s tak trochu indiferentným charakterom otvorí 
na úvod klavír s cválajúcou melódiou (Presto). Osminové 
poryvy témy uchopí orchester a rozvíja ju ďalej. Klavír 
už do nej iba vstupuje vždy s novými ornamentmi 
a variáciami. Charakter skladby však aj naďalej ovplyvňuje 
zdanlivo besniace tempo. V strede vety nás náhle prekvapí 
menuet, zbavený akejkoľvek naivity. Možno ako pocta 
otcovi — baletnému majstrovi madam Jenamy — tu 
zaznie ceremoniálny tanec sprevádzaný transparentným 
pizzicatom sláčikov. Variácie melódie zastrie závoj arpegií, 
ktorý po kadencii z tónov kontrastnej výšky rozhrnie až 
opakované presto. Akoby sa prízrak menuetu rozplynul 
v energickom tempe hlavnej témy. 

Namiesto obligátneho forte na záver skladby zanikne jeho 
téma až v nezvyčajnom decrescende, ktoré je posledným 
bonbónikom tejto nekonvenčnej skladby odhaľujúcej 
svojvoľný temperament a neobyčajne vyzretú virtuozitu 
génia mladého Mozarta. 

a hochštaplerským manželom zo Savojska už nechcela mať 
nič spoločné. U Mozarta si chcela vyzdvihnúť akurát nový 
klavírny koncert. Podnikavý duch Leopolda ihneď zavetril 
ďalšiu príležitosť ako zviditeľniť syna. Zdalo sa, že salzburský 
kniežací biskup, ktorého Mozartovci posmešne nazývali 
„mufti“, sa o Wolfganga už aj tak nezaujímal. Jenamy mala 
pripraviť Amadeovi v Paríži pôdu pre jeho ďalšie turné. 
Louise Victoire Jenamy (1749 — 1812) bola dcérou Jeana-
Georgesa Noverreho, svojho času známeho a slávneho 
tanečníka a baletného majstra vo Viedni. Tam ju Mozart 
v roku 1773 aj spoznal, zrejme na jednom z bálov, na 
ktorom hrala pre otca. O jej klaviristickej zručnosti nevieme 
takmer nič. Spájať výnimočnosť Mozartovho deviateho 
klavírneho koncertu (KV 271) z roku 1777 s virtuóznou 
zručnosťou madam Jenamy sa však tak či tak neoplatí. 
Ak sa dá niekde vypozorovať, že koncerty písal Mozart 
hlavne pre seba, tak práve tu. Nikde inde totiž nepôsobí 
jeho kompozícia tak geniálne nedokončene, akoby mal byť 
virtuóz posledným skladateľom, ktorý svojou formuláciou 
završuje skladbu v zmysle Kleistovho „postupného vyzretia 
myšlienky v akte jej vyslovenia“. Kadencie v podaní 
relatívne malého orchestra mali vyvolať dojem, akoby sa 
počas koncertu nehralo z hotového notového materiálu. 
Akoby malo byť komponovanie nielen zápisom nôt, ale aj 
performatívnym aktom ich formulácie. Mozartov klavírny 
koncert Es dur vyznie majstrovsky práve architektúrou 
vytvorenou z nezvyčajného výrazu, ale aj z porušenia 
tradičnej formy. V dojme akejsi nedokončenosti, ktorú má 
preklenúť až virtuóz svojou hrou, zaujíma Mozartov deviaty 
klavírny koncert výnimočné postavenie spočívajúce 
v novátorskom charaktere jeho formy. Nedokončene 
pôsobí napríklad moment, keď v druhom a piatom 
takte sólista akoby na poslednú chvíľu zaskočí za dychy 
s nepatrným dôvetkom. Akoby sa potom chvíľu témam 
len prizeral a potom trilkujúc vstúpil do diania, ktoré len 
postupne organizuje ako režisér inscenujúci text. 

Andantino (vo vtedajšom ponímaní pomalšie ako andante) 
je prvou prostrednou vetou v koncertnej tvorbe, ktorú 
Mozart skomponoval v molovej tónine. Skutočnosť, 
že Mozart venoval koncert práve mladej pianistke, mu bola 
možno pre takúto estetickú rebéliu ospravedlnením, 



OJEDINELÝ TRIUMF

Nevieme, koľkokrát sa Mozart 
s Haydnom stretli. Ich vzťah síce 
nevynikal hlbokým vzájomným 
rešpektom, vo svojej tvorbe sa však 
(či už vedome, alebo nevedome) 
ovplyvňovali. Mozart sa chápal ako 
človek divadla, Joseph Haydn bol zase 
skladateľom najmä inštrumentálnej 
hudby. Zatiaľ čo Mozart myslí v hudbe 
najmä vokálne a dramaticky, Haydnovi 
stačí niekoľko tónov, na ktorých je 
schopný vystavať nielen hudobnú vetu, 
ale nezriedka aj celú symfóniu. 

Mozart bol oslavovaným sólovým interpretom, 
Haydnova virtuozita nedosiahla na žiadnom 
hudobnom nástroji koncertné kvality. Okrem 
skorších organových koncertov nenapísal pre 
seba ani jeden sólový koncert. Podľa vlastných 
slov „nebol na žiadnom hudobnom nástroji 
čarodejníckym majstrom“. Zrejme aj kvôli tomu 
zostala Haydnova tvorba pre sólové nástroje 
v porovnaní so symfóniami (napísal ich vyše sto) 
skromnejšia. Silné stránky Haydnovej kompozičnej 
techniky: precíznosť, prísnu jednotnosť tematického 
materiálu či intenzívnu dialektickú argumentáciu, 
tak ako ich poznáme z jeho symfonickej tvorby, 
nájdeme v jeho koncertnej tvorbe až do Klavírneho 
koncertu D dur a neskoršieho Trúbkového koncertu 
len sporadicky. 

Po roku 1770 sa stal Haydn slávnym v celej 
Európe. Nakladatelia sa priam bili o jeho skladby 
a na trhu sa objavilo množstvo Haydnových 
kompozícií, ktorých pôvod sa neskôr ukázal ako 
falošný. Haydnova sláva mala aj odvrátenú tvár 
mince. Anonymný recenzent Klavírneho koncertu 
D dur sa napriek jasným štylistickým črtám 



do „falošnej“ tóniny v e mol s markantne pichľavými 
appoggiaturami, skĺzne však takt po takte do čoraz 
intenzívnejšieho ošiaľu. Fragmenty hlavnej témy 
víria v prvej časti modulácie priam akrobaticky 
bezhlavo. Kontrastná téma zase znie sprvu ako 
ukričaná detská rýmovačka, neskôr zase ako 
zmyselná a extravagantná ária, za ktorej tónmi 
môžeme rozpoznať obrysy slnkom rozohriatej 
rozľahlej pusty. 

Dielo sa stalo populárnym najmä v 19. storočí 
vďaka početným romantizujúcim úpravám. 
Slovenský poslucháč si ho zase určite najskôr 
vybaví v interpretácii a úprave Mariána Vargu 
a jeho legendárnej artrockovej skupiny 
Collegium Musicum. 

skladateľovho hudobného rukopisu zdráhal prisúdiť 
kompozíciu Haydnovi, pretože sa obával falzifikátu. 

Tak, ako Mozartov Klavírny koncert Es dur „Jenamy“, 
napísal aj Haydn svoje skoršie klavírne koncerty 
(F dur a G dur) pôvodne pre čembalo. Klavírny 
koncert č. 11 D dur, ktorý vznikol niekedy 
v rozmedzí rokov 1779 — 1783, je kompozíciou 
„pre čembalo alebo fortepiano“. V tom istom čase 
skomponoval Haydn aj symfónie 73 — 78. Hoci 
nepoznáme presný dátum vzniku, z dobových 
zdrojov vieme, že dielo uviedla 20. februára 1780 
Anna von Hartenstein, žiačka známeho českého 
skladateľa Leopolda Koželuha v rámci jedného 
súkromného koncertu vo Viedni. 

Klavírny koncert D dur je na rozdiel od pred-
chádzajúcich Haydnových klavírnych koncertov 
melodicky i formálne nápaditejší. Podobne 
ako Mozart vo „viedenských koncertoch“, 
aj Haydn tu prekrýva klasickú ritornelovú schému 
pozostávajúcu zo striedaní sóla a tutti dramatikou 
a dynamikou sonátovej formy. Tematický materiál 
je prehľadnejší a skromnejší ako u Mozarta. Avšak 
už v úvodnom vivace nájdeme bohaté kontrasty 
a nápadité modulácie hlavnej témy, tak trochu 
pripomínajúcej klopanie. 

Prvá veta by sa pokojne dala zahrať ako na 
čembale, tak aj na klavíri. Un poco adagio 
druhej vety si však už vyžaduje viac dynamických 
odtieňov, pre ktoré je klavír s citlivejším úderom 
vhodnejší. V relatívne jednoduchom melodickom 
materiáli tak viac vynikne jeho skrytá poézia.

Už za Haydna sa Klavírny koncert D dur stal popu-
lárnym najmä vďaka jeho finálnej vete pod názvom 
Rondo all’Ungarese. Okrem čipernej exotiky zaujme 
najmä subtílnym humorom. Hlavná melódia, 
ktorú muzikológovia identifikovali ako chorvátsky 
alebo bosniansky tanec, zaznie spočiatku v typicky 
haydnovskom štýle. V momente, keď sa prešmykne 



RUDOLF 
BUCHBINDER



Rudolf Buchbinder patrí k legendárnym 
interpretom dneška. Už vyše päťdesiat 
rokov koncertuje po celom svete s reno-
movanými dirigentmi a orchestrami. 
Svoje sedemdesiatiny v koncertnej sezóne 
2016/2017 oslávil tento všestranný 
umelec na takých významných miestach, 
akými sú newyorská Carnegie Hall, 
Suntory Hall v Tokiu, viedenský 
Musikverein a Berlínska filharmónia.

Vrcholom tejto jubilejnej sezóny boli koncertné 
turné s Viedenskými filharmonikmi pod taktovkami 
Zubina Mehtu a Franza Welsera-Mösta, s drážďan-
skou Sächsische Staatskapelle, ako aj s Berlínskymi 
filharmonikmi pod vedením Christiana Thielemanna. 
Na pozvanie Marissa Jansonsa je Rudolf Buchbinder 
„Artist in Residence“ pri Symfonickom orchestri 
Bavorského rozhlasu. V decembri 2016 udelili 
Viedenskí filharmonici Rudolfovi Buchbinderovi 
čestné členstvo a len prednedávnom mu rovnaké 
vyznamenanie prepožičal aj Israel Philharmonic 
Orchestra. 

Repertoár Rudolfa Buchbindera je zdokumentovaný 
na vyše sto nahrávkach, z ktorých boli mnohé 
ocenené, a siaha od Bacha až po súčasné diela. 
Za referenčné sú považované jeho interpretácie 
diel Ludwiga van Beethovena. So svojimi cyklickými 
predvedeniami tridsiatich dvoch Beethovenových 
sonát ovplyvňoval interpretačné dejiny týchto diel. 
Tento cyklus uviedol doposiaľ viac ako päťdesiatkrát 
na miestach ako Berlín, Buenos Aires, Drážďany, 
Miláno, Peking, Sankt Petersburg či Zürich, z toho 
po štyri razy vo Viedni a v Mníchove. V rámci 
Salzburských slávností v roku 2014 zahral ako vôbec 
prvý pianista kompletný cyklus Beethovenových 
sonát počas jedného festivalového leta. Nahrávka 
tohto salzburského cyklu vyšla aj na DVD. 

Na CD vyšla najnovšie nahrávka Mozartových 
klavírnych koncertov spolu s drážďanskou 
Sächsische Staatskapelle, ktorú Buchbinder 
dirigoval od klavíra. V jeseni 2016 vyšiel na CD 
a DVD záznam z predstavenia oboch klavírnych 
koncertov Johannesa Brahmsa s Viedenskými 
filharmonikmi a Zubinom Mehtom.

Buchbinderove interpretácie sa zakladajú na 
akribickom výskume prameňov. Ako oduševnený 
zberateľ historických partitúr vlastní 39 kompletných 
vydaní sonát Ludwiga van Beethovena, ale aj 
obsiahlu zbierku prvých vydaní, originálov a kópií 
vlastnoručných klavírnych partov a partitúr klavírnych 
koncertov Johannesa Brahmsa. 

Od roku 2007 pôsobí Rudolf Buchbinder ako 
umelecký vedúci Festivalu v Grafeneggu, ktorý 
sa pod jeho kuratelou zakrátko stal jedným 
z najvýznamnejších festivalov pre klasickú hudbu 
v Európe. 

Rudolf Buchbinder vydal doposiaľ aj dve knihy: 
autobiografiu Da Capo a Mein Beethoven — Leben 
mit dem Meister (Môj Beethoven — život s majstrom). 



CHAMBER ORCHESTRA 
VIENNA – BERLIN

Foto © Philipp Horak



Viedenskí a Berlínski filharmonici sú podľa 
publika a medzinárodnej kritiky jediné dva 
ansámble, ktoré by sa mohli uchádzať
o prvenstvo medzi klasickými orchestrami.

Je len prirodzené, že v takejto situácii dochádza často 
a s obľubou k vyzdvihovaniu rozdielov oboch hudobných 
telies. Vláčnej elegancii a noblese Viedenčanov konkuruje 
energická a vášnivá hra Berlínčanov, hodvábnemu zvuku 
sláčikov sólistická brilancia dychov. Nepreháňame teda, 
ak za takýchto podmienok považujeme vznik hudobného 
ansámblu „Chamber orchestra Vienna — Berlin“ alebo 
v nemeckom jazyku „Kammerorchester Wien — Berlin“ 
za malú senzáciu. Ak sa na oba orchestre pozrieme bližšie, 
zistíme, že ich spoločným pokladom je ich umelecké 
formovanie v úzkej spolupráci s takými dirigentskými 
osobnosťami, ako sú Wilhelm Furtwängler, Herbert 
von Karajan, Claudio Abbado (poslední dvaja zastávali 
rovnako posty šéfdirigentov Viedenskej štátnej opery 
i Berlínskych filharmonikov), Sir Simon Rattle a mnoho 
iných hosťujúcich dirigentov. S oboma orchestrami 
dokázali vycizelovať spoločnú stredoeurópsku tradíciu 
muzicírovania a sprostredkovať im kultúru hry, vyznačujúcu 
sa enormnou flexibilitou a špecificky vlastnou estetikou 
zvuku, ktorá ich dnes odlišuje od vysoko virtuóznych 
špičkových amerických orchestrov.  Napriek spoločným 
znakom je ich vzájomná konkurencia na hudobnom trhu 
neodškriepiteľná. 

Oba orchestre spojilo narodeninové prianie Sira Simona 
Rattlea, ktorý si ku svojej päťdesiatke želal dirigovať 
spoločný koncert Viedenských a Berlínskych filharmonikov. 
Ich spoločné muzicírovanie bolo natoľko plodné a 
obohacujúce, že hneď vyvstal nápad pokračovať v rozvoji 
tejto skúsenosti. Táto myšlienka čoskoro zrodila „Chamber 
Orchestra Vienna — Berlin“. 

Sólisti a členovia sú esenciou tohto komorného telesa 
a zoznam ich mien vyzerá ako súpis „Who’s Who“ 
prominentných hudobníkov oboch orchestrov. Ideálom ich 
muzicírovania je ambícia zjednotiť v repertoári delikatesu 

komornej hry so symfonickou opulenciou. Najpodstatnejší 
element tohto špičkového ansámblu však spočíva vo 
filozofii vzájomnej intenzívnej spolupráce s cieľom vy-
tvorenia jedinečnej umeleckej symbiózy, z ktorej by mali 
radosť ako hudobníci, tak aj publikum. 

Rainer Honeck,
prvý koncertný majster, Viedenskí filharmonici
Thomas Timm,
prvý hráč v skupine druhých huslí, Berlínski filharmonici
Milan Setena,
prvé husle, Viedenskí filharmonici
Luiz Felipe Coelho,
prvé husle, Berlínski filharmonici
Christoph Konz,
prvý hráč v skupine druhých huslí, Viedenskí filharmonici
Romano Tommasini,
druhé husle, Berlínski filharmonici
Michal Kostka,
druhé husle, Viedenskí filharmonici
Tobias Lea,
prvý hráč v skupine viol, Viedenskí filharmonici
Wolfgang Talirz,
viola, Berlínski filharmonici
Innokenti Grabko,
viola, Viedenskí filharmonici
Sebastian Bru,
violončelo, Viedenskí filharmonici
Knut Weber,
violončelo, Berlínski filharmonici
Herbert Mayr,
prvý hráč v skupine kontrabasov, Viedenskí filharmonici
Clemens Horak, 
prvý hobojista, Viedenskí filharmonici
Wolfgang Plank,
hoboj, Viedenskí filharmonici
Josef Reif,
lesný roh, Viedenskí filharmonici
Wolfgang Tomböck,
lesný roh, Viedenskí filharmonici



RAINER
HONECK 

Narodil sa v roku 1961. Študoval vo Viedni 
na Hochschule für Musik u profesorky Edith 
Bertschinger a u známeho viedenského pedagóga 
a filharmonika profesora Alfreda Staara. 

V roku 1981 bol prijatý ako prvý huslista do Orchestra Vieden- 
skej štátnej opery a Viedenských filharmonikov. V roku 1984 
sa stal koncertným majstrom v Štátnej opere. Tú istú funkciu 
zastáva u Viedenských filharmonikov od roku 1992.  Ako 
sólista vystupoval Rainer Honeck vo významných hudobných 
centrách Európy (Royal Albert Hall v Londýne), Ameriky 
(Carnegie Hall v New Yorku) a Japonska (Suntory Hall 
v Tokiu). Najvýznamnejšími úspechmi sú sólistické vystúpenia 
s Viedenskými filharmonikmi, London Symphony Orchestra, 
Pittsburgh Symphony Orchestra a s Orchestrom Mariinského 
divadla v Petrohrade pod vedením prominentných dirigentov 
ako Herbert Blomstedt, Semjon Byčkov, Adam Fischer, 
Daniele Gatti, Valery Gergiev, Daniel  Harding, Manfred Honeck, 
Mariss Jansons, Riccardo Muti, Andres Orozco-Estrada,
Kirill Petrenko a Michael Tilson-Thomas.

Na CD vydal Dvořákove a Mendelssohnove husľové koncerty 
s Českou filharmóniou (Pony Canyon), ďalej súborné dielo Franza 
Schuberta pre husle a klavír (Studio Frohla), ako aj Mozartove  
husľové koncerty (Orfeo). S Chamber Orchestra Vienna — Berlin 
nahral vo vydavateľstve Sony CD RONDO. Ako filharmonický 
koncertný majster spoluúčinkoval v Straussovom Ein Helden-
leben (Christian Thielemann; Deutsche Grammophon) 
a v Rimského-Korsakovovej Šeherezáde (Seiji Ozawa; Philips).

Rainer Honeck sa ako zakladajúci člen a vedúci ansámblov 
Wiener Virtuosen a Wiener Streichersolisten, či ako primarius 
zoskupení Ensemble Wien a Chamber Orchestra Vienna — 
Berlin intenzívne venuje komornej hudbe. Na základe jeho 
dlhoročných skúseností, ako koncertného majstra a rovnako 
vedúceho komorných telies, ho ako dirigenta angažovali aj 
Symfonický orchester Malmö, Yomiuri Symphony Orchestra 
a Kioi Sinfonietta z Tokia, Orchester Nagoya Philharmonic, 
Symfonický orchester Mariinského divadla v Petrohrade 
a rakúsko-maďarská Haydnphilharmonie.

Rainer Honeck hrá na husliach od Antonia Stradivariho 
(ex Hämmerle z roku 1709), ktoré mu zapožičala Rakúska 
národná banka. 

Foto © Philipp Horak



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 koncert 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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