11. JANUÁR 2018

19:30 Veľká sála Musikverein Viedeň

GUSTAV MAHLER

Symfónia č. 10 Fis dur

HECTOR BERLIOZ

Fantastická symfónia op. 14a
Wiener Philharmoniker
Gustavo Dudamel, dirigent

záverečného opusu Gustava Mahlera a novátorskej hudby Hectora Berlioza sľubuje výnimočný
zážitok, v ktorom sa bude snúbiť vytríbená
hebkosť orchestra s energickým a kreatívnym
prístupom dirigenta.

Vážení milovníci klasickej hudby, ctení hostia,
dnes sa nám splní naraz hneď niekoľko snov
snáď každého milovníka vážnej hudby.
Vypočujeme si koncert Viedenských filharmonikov, jedného z najstarších a najlepších
koncertných telies na svete. Navyše, tento
koncert sa odohrá vo Veľkej sále Spoločnosti
priateľov hudby vo Viedni (Gesellschaft der
Musikfreunde in Wien), ktorá je jedným
z najrenomovanejších hudobných spolkov
na svete a určujúcim organizátorom hudobného života vo Viedni. Je to tá istá Veľká sála,
ktorá bola svedkom premiér diel Brahmsa,
Brucknera, či Mahlera. Spomedzi svetových
orchestrov, dirigentov a sólistov by sme snáď
nenašli nikoho, pre koho neplatí, že hrať vo
Veľkej sále Musikverein vo Viedni je veľká česť.
Teší nás, že ide o koncert pod taktovkou
Gustava Dudamela, mladého vyhľadávaného
venezuelského dirigenta. Exkluzívny program

Osobitná vďaka patrí Spoločnosti priateľov
hudby vo Viedni, ktorá nám umožnila byť
partnerom tohto výnimočného koncertu
a zaradiť ho do nášho abonentného cyklu.
Sme veľmi radi, že naša spolupráca bude
pokračovať aj v nasledujúcej sezóne, keď
do nášho abonentného cyklu zaradíme
koncert Bavorského rozhlasového orchestra
(Bayerischer Rundfunk) pod vedením Marissa
Jansonsa. 17. marca 2019 sa môžeme spolu
tešiť na Dvořákovu Symfóniu č. 7 d mol
a Stravinského Svätenie jari.
Dovoľte nám zaželať Vám jedinečný hudobný zážitok v „prvej koncertnej sále sveta“.

Boris Ažaltovič
Štefan Dobák

PROGRAM
GUSTAV MAHLER:
Symfónia č. 10 Fis dur
› Adagio

——— Prestávka ———

HECTOR BERLIOZ:

Fantastická symfónia, op. 14
„Epizóda z umelcovho života“
› Snenie, Vášne (Largo)

› Bál (Valse. Allegro non troppo)
› Scéna na vidieku (Adagio)

› Pochod na popravisko (Allegretto non troppo)
› Čarodejnícky sabat (Larghetto)
Wiener Philharmoniker
Gustavo Dudamel, dirigent

Podľa chorobne poverčivého Arnolda
Schönberga nemohol Gustav Mahler svoju
Desiatu symfóniu dokončiť ani náhodou.
Kto totiž prekročí hranice Deviatej, ten sa musí
pobrať. Schönberg tu necielil len na počet
Beethovenových symfónií. Ani symfonická
tvorba Brucknera, Dvořáka či Schuberta
(ak nezapočítame symfonické fragmenty
a skice) neprekročila sumu deviatich opusov.
Mahler takejto numerologickej mystike
síce neveril tak hlboko ako Schönberg, jej
defetizmus mu bol však aj vzhľadom na
okolnosti vzniku jeho poslednej symfónie
relatívne blízky. Ak si uvedomíme, že Mahler
ju vnímal ako deviatu v poradí (Das Lied von
der Erde za symfóniu nepovažoval), pôsobí
kompozičné torzo Mahlerovej poslednej
symfónie obzvlášť tragicky.

ŽIVOT, HUDBA
A BOLESTNÁ
REZIGNÁCIA

Od svojho pobytu v Lipsku (od júla 1886 do
mája 1888), kde zastával funkciu kapelníka
nového mestského divadla, ktoré v tom čase
patrilo k najluxusnejším a najpopulárnejším
v Európe, komponoval Mahler okrem piesní
už len symfónie. V jednom z listov adresovanom Gisele Tolnay-Witt vo februári 1893
vysvetľuje, prečo mu už komorná hudba
na symfonické vyjadrenie poetických ideí
nestačí a prečo mu vyhovuje už iba orchester
s veľkým obsadením (tzv. „Wagnerorchester“).
Predmetom hudobnej mimézis už nie sú
podľa neho len základné tóny vyjadrujúce
radosť či smútok, ale aj komplexnejšie
nálady konfliktov, humor či poetické idey.

Podobne ako Čajkovskij, Liszt, Richard Strauss
a iní, bol aj Mahler presvedčený o tom,
že Beethovenove symfónie sú inšpirované
„vnútorným“ programom. Aj Mahlerove
symfónie sú postavené na mimohudobných
programoch. Do Štvrtej symfónie o nich
pravidelne hovoril aj pred publikom, no neskôr
ich radšej zamlčal. Riziko nepochopenia
ich hermeneutickej povahy mu bolo príliš
vysoké. V roku 1900 sa od programovosti
vo svojich symfonických kompozíciách dokonca
kompletne dištancoval a v rozhovoroch
s priateľmi a známymi sa o mimohudobných
obsahoch svojich inštrumentálnych diel
zmieňoval už len náznakom. Jednou z motivácií
tohto rozhodnutia bol zaiste aj obávaný
viedenský hudobný kritik Eduard Hanslick,
ktorý bol zanieteným odporcom programovej
hudby. Odmietnutím programovosti sa chcel
Mahler vyhraniť aj voči hudbe svojho veľkého
rivala, Richarda Straussa, ktorej vyčítal prílišnú
ilustratívnosť. Napriek tomu však ani po
Štvrtej symfónii neprestal Mahler vo svojich
kompozíciách spracovávať existenciálne otázky,
zamestnávajúce jeho hĺbavú myseľ počas
celého jeho života.
Pred prvým pobytom v Amerike odcestoval
Mahler začiatkom novembra 1907 do
Helsingforsu (dnešných Helsínk), kde
spoznal Jeana Sibelia. Fínsky skladateľ mu
bol vonkoncom sympatický, aj keď sa ich
postoje v otázke týkajúcej sa povahy symfónie
diametrálne odlišovali. Sibelius obdivoval
štýl a prísnosť symfonickej formy. Páčila sa
mu hlboká logika, ktorá bola vnútorným

spojivom všetkých hudobných motívov.
Gustav Mahler zastával iný názor. Tak ako
romantickí spisovatelia E. T. A. Hoffmann,
Wackenroder alebo Tieck, považoval symfóniu
za najvznešenejší hudobný druh, či dokonca
za obraz sveta. V prípade svojej Tretej
a Ôsmej symfónie mal touto formuláciou
na mysli univerzum. O oboch týchto dielach
rozprával v podobenstvách, ktoré mali svoj
pôvod v starom učení o kozmickej hudbe
(musica mundana).
Kompozícia Mahlerovej Desiatej symfónie
sa nesie v duchu rezignácie, rozlúčky
a predtuchy smrti. Napísať ju chcel pravdepodobne počas leta roku 1910, ktoré malo
byť jeho posledným (zomrel v máji 1911).
Jej charakter je hlboko prepojený s krízou
skladateľovho súkromného života. Mahlerova
manželka Alma spoznala v tom čase v kúpeľoch
architekta Waltera Gropiusa, s ktorým mala
milostnú aféru. Napriek jej želaniu, aby ich
vzťah zostal v tajnosti, poslal Gropius jeden
z milostných listov Alme (či už vedome, alebo
nevedome) priamo na adresu jej manžela. Toto
brutálne zistenie Mahlera natoľko ochromilo,
že musel prerušiť prácu na kompozícii a vyhľadať
lekársku pomoc. Odcestoval do holandského
Leydenu, kde sa podrobil niekoľkohodinovému
terapeutickému rozhovoru so Sigmundom
Freudom. Vlastnoručné Mahlerove poznámky
v rukopise partitúry svedčia o jeho hlbokom
sklamaní: „Milosť! Bože, prečo si ma opustil!“,
„Diabol so mnou tancuje! Šialenstvo ma
zachvacuje, prekliateho! Znič ma, aby som
zabudol, že som!“

Aj keď sa mu po rozhovore s Freudom
čiastočne polepšilo, z Desiatej symfónie
dokončil iba úvodné Adagio. Ak by žil dlhšie,
pravdepodobne by do neho zakomponoval
niekoľko úprav. Zvyšné časti symfónie zostali
len ako náčrty, ktoré po jeho smrti dokončili
rôzni autori. Vo svojej päťvetej forme sa
desiata symfónia podobá siedmej: dve scherzá
obopínajú ako druhá a štvrtá veta strednú
vetu nadpísanú ako „Purgatorio“, tvoriace
tajomné centrum celej symfónie s motívmi
piesne Das irdische Leben (Pozemský život)
z cyklu Des Knaben Wunderhorn. Z celej
Desiatej symfónie sa na koncertných pódiách
udomácnilo hlavne Adagio. Dominujú mu
dve skupiny melancholických motívov. Prvý
z nich pripomína „smútočnú nôtu“ z tretieho
dejstva Wagnerovho Tristana vo verzii Lisztovej
Trauergondel Nr. 2. V priebehu skladby
nadobudne vďaka tanečným figúram charakter
akéhosi diabolského scherzanda. Druhá
skupina vynikne najmä svojou spevnosťou
ako kontrast k prvej. Jej priestranná kantiléna
sa rozvinie na pokojnom základe hlbokých
sláčikov a dychov (najčastejšie pozáun).
V rozvedeniach vstupného tematického
materiálu môžeme u všetkých motívov
pozorovať zmenu farby ich zvuku. Zdá sa,
že nemajú žiadny harmonický cieľ. Akoby sa
len tak vznášali a nikam neplynuli. Melodicky
i rytmicky zostávajú zvláštne neisté. Ich
vzájomné striedanie prerušované cezúrami
akoby symbolizovalo deštruktívnu silu, ktorá
sa uvoľní až ku koncu skladby v akomsi
klastri z deviatich tónov. Svojou disonantnou
silou explodujú z nahromadenej energie

predchádzajúcich taktov. Toto zhmotnené
zúfalstvo pôsobí v rámci kompozície ako
katastrofa. Melódia sláčikov padá z výšky
naspäť do strednej polohy, aby vyčerpaná,
no uvoľnená vyústila do kódy pozostávajúcej
z variácie oboch motivických skupín, ktoré sa
postupne rozplynú do ticha.
V porovnaní so skoršími Mahlerovými symfóniami pôsobí Adagio Desiatej symfónie
vo svojej emocionálnej radikálnosti jedinečne.
Je nielen kompozičnou rezignáciou na život,
ale aj skladateľovou rozlúčkou. Schönberga
pohlo toto Adagio k odvolaniu sa na kompozičné tajomstvo, ktoré Mahler odhaliť už
nemohol: „Keďže nám Desiata dopovedaná
nebola, musíme bojovať ďalej.“

V dejinách hudby nájdeme skladateľov,
ktorí na svojej hudobnej reči pracovali
počas celého života. Komponisti ako
Bruckner či Haydn si svoj typický hudobný
idióm rozvíjali postupne, od koncertu ku
koncertu, od kompozície ku kompozícii.
Nájdeme však aj takých, ktorých talent
splodil hneď na začiatku ich kariéry geniálny
kus s markantnou fyziognómiou, na dlho
ovplyvňujúcou priebeh ich ďalšej kariéry.

SYMFÓNIA
„DRAMATIQUE“
ALEBO EPIZÓDY
JEDNEJ FIXNEJ IDEY

Jedným z takýchto skladateľov bol aj Hector
Berlioz. Jeho Symphonie fantastique, ktorú
napísal len ako takmer dvadsaťsedemročný
(premiéru mala 5. decembra 1830), predbehla
svoju dobu na míle. Dodnes fascinuje
svojím espritom a vitálnosťou prameniacou
v pestrofarebnej inštrumentácii, plastickosti
melodickej textúry, ako aj v experimentálnom previazaní literatúry a hudby. Program
Berliozovej symfonickej skladby, ktorá sa
svojimi piatimi časťami orientuje skôr na
tradíciu (päťdejstvovej) francúzskej opery
než na úzus symfonickej tvorby, nie je taký
filozofický ako Mahlerov. Mimohudobné
pozadie skladateľskej inšpirácie, ale aj
životopisných okolností tohto Berliozovho
opusu však poslucháča fascinujú rovnako
ako hermeneutika Mahlerových symfónií.
Spomedzi spleti biografických konštelácií,
ktoré sa na pozadí Berliozovej Symphonie
fantastique dajú vyčítať, zaujmú najmä dve.
Na jednej strane je to silná materiálna
motivácia ženúca mladého skladateľa

k napísaniu spektakulárneho diela, ktoré
by mu vynieslo pozornosť, reputáciu
i finančný profit, na strane druhej to bola
túžba ventilovať nahromadenú vášeň
prameniacu v sympatiách a v obdive
k žene, ktorú doposiaľ poznal len ako divák
z opodiaľ.
Berlioz sa nachádzal v nezávideniahodnej
situácii. Otec z neho chcel mať lekára. Sotva
však mladý adept medicíny zavítal do Paríža,
ihneď prepadol čaru drámy francúzskej
opery, ktorej vtedy vládla tragédie lyrique
Glucka, Salieriho a Spontiniho. Berlioz
začal komponovať a štúdium medicíny
(a zakrátko aj práva, ktorému sa venoval len
epizodicky) zavesil nadobro na klinec.
V záujme nadobudnutia finančnej nezávislosti
od rodičov sa uchádzal o Cenu Ríma, ktorá
bola vtedy jedným z najprominentnejších
umeleckých štipendií. Po niekoľkých
pokusoch sa mu to nakoniec v roku 1830
podarilo s kantátou La derniére nuit de
Sardanapale (skladba, v ktorej finále zaznejú
i skomponované delové salvy Veľkej
francúzskej revolúcie, sa žiaľ nezachovala).
Jeho snaha o pozornosť širšieho publika mala
však aj inú motiváciu. Na jeseň v roku 1827
hosťoval v Paríži anglický divadelný ansámbel
so Shake-spearovými drámami, ktoré vtedy
v Paríži poznal len málokto. V predstavení
Hamleta účinkovala ako Ofélia istá Henriette
Smithson. Celý Paríž hovoril o „víle Ofélii“,
ktorá sa o päť rokov neskôr stala skutočne
Berliozovou manželkou. Predstavením
v Odeone začala podľa Berlioza najväčšia

dráma jeho života. Symphonie fantastique
je len podtitulom skladby Épisode de la Vie
d’un Artiste (Epizódy z umelcovho života).
Mladý Berlioz ňou chcel očariť herečku,
ktorú ani len nepoznal osobne. O priazeň
dámy i publika sa snažil uchádzať novou
a novátorsky poňatou hudbou, v ktorej
kulminovali autobiografické momenty
kombinované s identifikačnými modelmi
literárnych postáv Shakespeara, Goetheho
Fausta, ako aj s prózou Chateubrianda
a Lorda Byrona. Berlioz sa v nej podľa
vlastných slov snažil spracovať svoju
„passion infernale“, pekelnú vášeň, ktorou
ho spaľovala túžba po éterickej anglickej
herečke. V programe svojej symfonickej
skladby nepomenúva Berlioz konkrétne
literárne predobrazy. Tento program
nefunguje dokonca ani na vysvetlenie jeho
hudby. Zaujímavý je skôr ako experiment,
ktorý hovorí o vzťahu literatúry a hudby.
Berlioz teda nekomponoval ako hudobný
skladateľ, lež ako umelec, ktorý sa nechcel
obmedziť len na jeden umelecký druh.
V Symphonie fantastique sa stretávame
hlavne s tým, čo Chateaubriand nazval
ako „vague de passion“, teda ako kolísavé,
premenlivé vášne umelca. Tieto vyjadruje
Berlioz v nezvyčajne novej hudobnej
reči takzvanej „drame instrumental“
(inštrumentálna dráma) inšpirovanej
opernou dramaturgiou. Obrazy Symphonie
fantastique môžu pokojne konkurovať
aj opere, len s tým rozdielom, že scénografom a režisérom zároveň je každý

poslucháč na svojom imaginárnom javisku.
Hudobnodramatický štýl opery nepripomína
iba vzdialené hrmenie na konci tretej
pastorálnej vety (Scéne aux champs), ale aj
používanie stále sa vracajúceho hudobného
leitmotívu. Berlioz ho prehĺbením až do
patologickej roviny posúva smerom
k hudobnej moderne. Obsedantná idée
fixe (fixná idea) je skutočne pojmom
pochádzajúcim z patológie. V Berliozovom
chápaní symbolizuje posadnutosti nemenovaného umelca a zároveň obraz ženy,
ktorému tento umelec vášnivo prepadne.
Idée fixe sa v priebehu symfónie – až na prvú
vetu, ktorej plne dominuje – neobjaví nikdy
kompletná. Vystupuje len vo forme modulácií
a obmien, až kým sa v operne znejúcom
finále sabatu Valpurginej noci nevráti
na záver opusu v klarinetoch ako karikatúra
v podobe rozškľabenej triviálnej masky.
V strednej vete sa idée fixe zrazu objaví
a zmizne v pastorálnej idyle anglických rohov
ako prelud odpočívajúceho hrdinu. Na konci
štvrtej vety v dominantnom pochodovom
rytme sa jej citát zase javí ako sťatie obvinenej
pred hrdelným súdom.
Idée fixe ako program literárnej predlohy
síce stojí mimo hudobnej kompozície,
čisto hudobne však funguje ako vnútorný
tmel Berliozovej skladby. Čítať tento
literárny program popri hudbe Symphonie
fantastique by bolo nanajvýš banálne. Oveľa
napínavejšie a dramatickejšie je sledovať
príbeh skladateľovej fixnej idey manifestujúci
sa v naratívoch jej modulácií. Náznaky jej

deformácie môžeme vypozorovať už v prvej
vete. Fantastickosť nie je len pomenovaním,
ale i výzvou pre poslucháča, čítať Berliozovu
drámou nabitú symfóniu aj medzi riadkami
hudobnej osnovy.
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GUSTAVO
DUDAMEL

Medzinárodne uznávaného koncertného
a operného dirigenta Gustava Dudamela
motivuje v prvom rade hlboká viera
v jednotiacu a inšpirujúcu silu hudby.
V súčasnosti zastáva posty hudobného riaditeľa
Orchestra Simóna Bolívara z Venezuely
a hudobného a umeleckého riaditeľa orchestra
Los Angeles Philharmonic. Ako dirigent pôsobí
nielen na veľkých koncertných pódiách, ale aj
v školských triedach, kinách a na inovatívnych
digitálnych platformách celého sveta. Dudamel
sa predstavil aj ako hosťujúci dirigent hneď
niekoľkých prominentných hudobných telies:
v sezóne 2017/18 absolvuje turné s Berlínskymi
filharmonikmi, s Viedenskými filharmonikmi
sa predstavil na turné po Amerike s koncertmi
v Carnegie Hall (New York), Bellas Artes (Mexico
City), Teatro Mayor (Bogota), Teatro Municipal
(Santiago de Chile) či v slávnom Teatro Colon
v Buenos Aires. V aktuálnej divadelnej sezóne sa
Gustavo Dudamel vracia aj do operného divadla:
v Opéra National de Paris naštudoval novú
inscenáciu Pucciniho Bohémy.
V práve prebiehajúcej deviatej sezóne na poste
hudobného a umeleckého riaditeľa orchestra
Los Angeles Philharmonic dramaticky rozšíril
aj svoje charitatívne aktivity podporujúce
komunitný rozvoj. Založil mládežnícky orchester
Youth Orchestra Los Angeles (YOLA), ovplyvnený
venezuelským dobrovoľníckym vzdelávacím
systémom El Sistema, ktorý sa zameriava na
sociálny rozvoj prostredníctvom hudby.
Pomocou orchestra YOLA a rôznych miestnych
sociálnych aktivít sprostredkúva Dudamel

hudbu i deťom zo sociálne zaostalejších komunít
v Los Angeles. Tento program inšpiroval
podobné sociálno-pedagogické aktivity po
celých Spojených štátoch amerických, ale aj vo
Švédsku (Hammarkullen), v Škótsku (Raploch)
a v ďalších kútoch sveta.
Filharmonikov z Los Angeles pod vedením
Gustava Dudamela necharakterizuje len šírka
publika, ale aj hĺbka ich koncertného repertoáru.
Programy „LA Phil“ prezentujú to najnovšie
a najodvážnejšie na poli novej hudby. Premiéry
a kompozičné objednávky skladateľov ako
John Adams, Philip Glass, Bryce Dessner,
Arvo Pärt, Sofia Gubaidulina, Esa-Pekka Salonen
či Kaija Saariaho sú pravidelnou súčasťou
koncertného repertoáru. Sériu koncertov
neskorých diel Wolfganga Amadea Mozarta
na začiatku tejto sezóny rozšíril Festival CDMX
s hudbou a umelcami z Mexika. Na jar 2018
sa pripravujú koncerty pri príležitosti nedožitých stých narodenín Leonarda Bernsteina
s novonaštudovaním jeho diel Mass a Chichester
Psalms. Schumannovský festival zas predstaví
svetské oratórium Das Paradies und die Peri
v inscenácii Petra Sellarsa. Filharmonici z Los
Angeles sa už čoskoro vydajú na turné po
Spojených štátoch a zavítajú i do Európy.
Dudamelovo angažovanie sa v prospech
mladých ľudí a hudby je motivované jeho
vlastnými transformatívnymi skúsenosťami
s venezuelským programom El Sistema,
ktorý v roku 1975 inicioval José Antonio Abreu.
Okrem pokračujúcej práce s deťmi, učiteľmi
a orchestrami v rámci tohto programu, venuje

Dudamel veľa času i vzdelávacím programom
podporujúcim rozvoj sociálne slabších vrstiev
prostredníctvom umenia. Dudamel vystúpil
v sídle OSN i v Bielom dome, aby tak obrátil
pozornosť na dôležitosť hudobnej výchovy
pre sociálny rozvoj. Niekoľkokrát vystúpil
s El Sistema Japonsko, ako aj s orchestrom
Sendai Youth Philharmonic na zmiernenie
následkov vlny tsunami v roku 2011 v Japonsku.
Aktívne podporuje projekty ako Big Noise
v Škótsku, viedenský program Superar, SerHacer
v Bostone a El Sistema Švédsko, s ktorým inicioval
medzinárodný „Orchester budúcnosti“ zložený
z mladých ľudí z piatich kontinentov, s ktorým
vystúpil na koncerte pri príležitosti udeľovania
Nobelových cien v roku 2017.
Nahrávky, živé prenosy a digitálne inovácie majú
pre Dudamelovu vášnivú snahu o univerzálne
sprístupnenie hudby esenciálny význam.
Dudamelova diskografia obsahuje prevratné
nahrávky diela Johna Adamsa: Gospel On
the Other Mary (objednané a naštudované
Losangeleskými filharmonikmi), soundtrack
k filmu Libertador, ku ktorému Dudamel napísal
aj hudbu, nahrávky Piatej a Siedmej symfónie
Gustava Mahlera v podaní Orchestra Simóna
Bolívara či Mahlerovej Deviatej s Losangeleskými
filharmonikmi. Jedinečná nahrávka Mahlerovej
Symfónie tisícov v spoločnom naštudovaní
Losangeleských filharmonikov a Orchestra
Simóna Bolívara s vyše tisícčlenným zborom
a deťmi z celej Venezuely vyšla na DVD/Blu-Ray
a bola naživo prenášaná do kín v Kanade
a v Spojených štátoch. Dokumentárny film pod
názvom Let the Children Play (Nechajte deti hrať
sa) s Gustavom Dudamelom bol premietaný

vo vyše 500 kinách. Špeciálna nahrávka
Mendelssohnovej Škótskej symfónie, určená
na charitatívne účely, vyzbierala finančné
prostriedky na podporu hudobnovzdelávacích
programov v Latinskej Amerike. Na nahrávke
Musorgského Obrázkov z výstavy (Deutsche
Grammophon) sa okrem Viedenských filharmonikov spolupodieľali aj deti z viedenského
programu Superar, inšpirovaného El Sistemou.
Dudamel je producentom nezávislého projektu
s kompletnými digitálnymi nahrávkami
diel Richarda Wagnera a symfónií Ludwiga
van Beethovena určenými výlučne pre
download a vzdelávanie pomocou digitálnych
multimediálnych kanálov, ako aj dvoch
Stravinského baletov v podaní Orchestra
Simóna Bolívara v spolupráci s Digitálnou
koncertnou sieňou Berlínskych filharmonikov.
Gustavo Dudamel bol trikrát hosťom relácie
60 Minutes americkej televíznej stanice CBC.
Televízna stanica PBS o ňom natočila špeciálnu
reláciu pod názvom Dudamel: Conducting
a Life (Dudamel: Dirigovanie života). Hosťoval
aj v populárnej detskej relácii Sesame Street
s postavičkou Elmo, s Charliem Roseom,
Conanom O’Brienom či v The Late Show so
Stephenom Colbertom. Najnovšie hosťoval
v ocenenom seriále Mozart in the Jungle
spoločnosti Amazon. Pohostinsky spoluúčinkoval
aj ako dirigent pri nahrávaní soundtracku k filmu
Hviezdne vojny: Sila sa prebúdza. Spoločne
s členmi orchestra YOLA sa stal prvým umelcom
klasickej hudby, ktorý spoluúčinkoval v polčase
zápasu o pohár americkej futbalovej ligy
Superbowl po boku popových hviezd Coldplay,
Beyoncé a Bruno Mars. V roku 2017 viedol

ako najmladší dirigent v dejinách Novoročný
koncert Viedenských filharmonikov, ktorý
každoročne sleduje 60 miliónov divákov
v deväťdesiatich krajinách sveta.
Gustavo Dudamel je jeden z najoceňovanejších
dirigentov svojej generácie. V roku 2016 získal
cenu Americas Society Cultural Achievement
Award a v roku 2014 cenu Leonard Bernstein
Lifetime Achievement Award for the Elevation of
Music in Society za vyzdvihovanie postavenia
hudby v spoločnosti, udeľovanej Longy School
of Music. V roku 2013 mu bol v Spojených
štátoch amerických udelený titul hudobníka roka
- jedno z najvyšších ocenení v oblasti priemyslu
s klasickou hudbou. Bol zvolený do siene slávy
Gramophone Hall of Fame. V októbri 2011 dostal
titul Gramophone Artist of the Year a v máji toho
istého roku sa stal členom Kráľovskej švédskej
hudobnej akadémie za „eminentné zásluhy
v hudobnom umení“. V roku 2010 dostal cenu
Eugene McDermott Award in the Arts udeľovanú
univerzitou MIT a v roku 2009 bol pasovaný za
rytiera radu l’Ordre des Arts et des Lettre v Paríži.
Univerzita Universidad Centroccidental Lisandro
Alvarado jeho rodného mesta mu udelila čestný
doktorát. Rovnaký titul prijal v roku 2012 aj na
University of Gothenburg. V roku 2008 bol
Orchester Simóna Bolívara ocenený prestížnou
španielskou Cenou princa astúrskeho za zásluhy
v umení. Spolu so svojím mentorom Josém
Antoniom Abreuom bol Dudamel vyznamenaný
aj cenou Q Prize udeľovanou Harvardskou
univerzitou za mimoriadnu službu deťom.
Gustavo Dudamel, narodený v roku 1981 vo
venezuelskom Barquismete, bol magazínom

Time v roku 2009 vymenovaný za jedného
zo sto najvplyvnejších ľudí na svete. Ako
dieťa sa spočiatku venoval hre na husliach na
konzervatóriu Jacinto Lara v triede Josého Luisa
Jiméneza a Francisca Díaza. V štúdiu pokračoval
neskôr u Rubéna Covu a Josého Francisca
del Castilla na Latinskoamerickej husľovej
akadémii. So štúdiom dirigovania začal v roku
1993 ako asistentský dirigent pri Amadeus
Chamber Orchestra, ktorého šéfdirigentom sa
stal v roku 1996. V roku 1999 bol menovaný
hudobným riaditeľom orchestra Simón Bolívar
Youth Orchestra. U jeho zakladateľa, Dr. Abreua,
pokračoval v štúdiu dirigovania. Do povedomia
medzinárodnej verejnosti sa Gustavo Dudamel
dostal ako víťaz Súťaže Gustava Mahlera
organizovanej Bamberskými symfonikmi v roku
2004. Neskôr sa stal šéfdirigentom Gothenburg
Symphony (2007 – 2012), kde dnes pôsobí ako
čestný dirigent. Dudamelove skoršie hudobné
a mentorské skúsenosti sa stali inšpiráciou pre
vznik charitatívnej Nadácie Gustava Dudamela,
ktorej poslaním je podpora prístupu k hudbe
ako ľudskému právu a katalyzátoru vzdelávania,
integrácie a spoločenských zmien.

WIENER
PHILHARMONIKER
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Za zrod Viedenských filharmonikov
sa považuje koncert organizovaný
28. marca 1842 Ottom Nicolaiom
a členmi orchestra Viedenskej dvornej
opery. Pravidlá zakotvené pri vzniku
orchestra platia dodnes: Viedenskými
filharmonikmi sa mohli stať len členovia
orchestra Viedenskej dvornej opery (dnes
Viedenskej štátnej opery). O všetkom
rozhoduje demokraticky a vo vlastnej
zodpovednosti absolútne nezávislé valné
zhromaždenie. Správu orchestra organizuje
demokraticky volený výbor.
Viedenskí filharmonici, ktorí sa v roku 1908
konštituovali ako združenie, zverili vedenie
abonentných koncertov spočiatku do rúk
jedného dirigenta počas jednej sezóny.
Od roku 1933 praktizujú systém hosťujúcich
dirigentov, v rámci ktorého spolupracujú
s najvýznamnejšími umeleckými osobnosťami.
Jedinečnosť tohto ansámblu, ktorý od
svojho založenia odohral okolo 9000
koncertov, spočíva v jeho histórii, štruktúre,
a v neopakovateľnej symbióze medzi
operným a koncertným domom i v zachovávaní homogenity štýlu hudobnej praxe
odovzdávaného z generácie na generáciu.
Od roku 1922 sa Viedenskí filharmonici
zúčastňujú Salzburských hudobných
slávností. Od roku 1989, resp. 1993 absolvujú
každoročne takzvané „Týždne Viedenských
filharmonikov“ v Japonsku a v New Yorku.

Novoročný koncert Viedenských filharmonikov
je naživo prenášaný do deväťdesiatich
krajín celého sveta. Letný večerný koncert
v unikátnom historickom prostredí zámku
Schönbrunn pritiahne každoročne
až okolo 100 000 návštevníkov.
Exkluzívnym partnerom Viedenských
filharmonikov je od roku 2008 firma Rolex.
Viedenskí filharmonici považujú za povinnosť
zdôrazňovať u publika význam hudby ako
každodenného posla humanitárnych ideí.
V roku 2012 tak bol orchester Viedenských
filharmonikov vymenovaný za Veľvyslanca
dobrej vôle Medzinárodného inštitútu pre
aplikovanú systémovú analýzu (IIASA).
Viedenskí filharmonici sa snažia naplniť motto
Ludwiga van Beethovena – ktorého symfonickej
tvorbe vďačia za svoj vznik – stojace v záhlaví
jeho Missy solemnis: „Von Herzen – möge es
wieder zu Herzen gehen.“ (Zo srdca – nech ide
opäť k srdcu.)
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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 3 (Hudobná obeť BWV 1079)
J. S. Bach: Ricercare à 6 (Hudobná obeť BWV 1079)
W. A. Mozart: Klavírny koncert č. 24 c mol KV 491
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