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11. FEBRUÁR 2019
19:30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

LUDWIG VAN BEETHOVEN:
Sonáta pre violončelo a klavír 
č. 4 C dur, op. 102, č. 1
Sonáta pre violončelo a klavír 
č. 2 g mol, op. 5, č. 2
Sedem variácií na Bei Männern, welche 
Liebe fühlen z Mozartovej opery Čarovná flauta 
Es dur pre klavír a violončelo, WoO 46
Sonáta pre violončelo a klavír 
č. 5 D dur, op. 102, č. 2

Gautier Capuçon, violončelo
Frank Braley, klavír



Mohlo by sa zdať, že tieto udalosti sú dávno 
vzdialené. Nie je to však pravda. Aj pri nadchá-
dzajúcich prezidentských voľbách, ktoré nás 
čakajú už 16. marca, si musíme klásť otázky: Aké 
hodnoty museli vyznávať ľudia, ktorým komunis-
tický režim dovolil študovať vysokú školu 
v Moskve? Naozaj aj po takmer sedemdesiatich 
piatich rokoch od oslobodenia koncentračného 
tábora Auschwitz-Birkenau, 27. januára 1945, 
máme kandidátov, ktorí necítia zodpovednosť 
za to, že sme si objednávali vraždy našich 
spoluobčanov za 500 ríšskych mariek? 

Mesiac pred tým, ako si pripomenieme sté 
výročie podpisu Versaillskej zmluvy, ktorá 
vytvorila hranice v Európe tak, ako ich poznáme, 
budeme voliť do parlamentu, ktorý nám 
všetkým pripadal ešte pred tridsiatimi rokmi ako 
nedosiahnuteľná utópia. Parlamentu, ktorého 
úlohu, súdiac podľa účasti v eurovoľbách, 
mnohí podceňujeme. Parlamentu, ktorý spolu 
s ďalšími inštitúciami Európskej únie podstatnou 
mierou chráni naše ľudské práva a slobody.

Tie práva a slobody, na obranu ktorých ľudia 
ako Palach, Kušnírová a Kuciak obetovali všetko, 
čo mali.

O pár dní, 21. februára, uplynie už rok od vraždy 
Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka.

Na znak pokornej úcty k najvyššej obeti 
venujeme tento koncert ich pamiatke.

Boris Ažaltovič
Štefan Dobák

Vážení hostia,

s úprimnou radosťou vás vítame na prvom 
koncerte kalendárneho roku 2019.

V tomto roku si pripomenieme významné 
udalosti, ktoré sa nás mnohých dotkli, ktoré sme 
mnohí z nás žili, ktoré sme mnohí sami tvorili.

V zlomovom roku 1968 došlo k okupácii našej 
krajiny sovietskymi a „spriatelenými“ vojskami. 
Pod ich priamou hrozbou násilia došlo 
k zastaveniu a zvráteniu obrodného procesu 
vo vtedajšom Československu. Niektorí z vás si 
ešte pamätajú na nádej a radosť, ktorú jar 1968 
medzi ľudí priniesla. Pamätáte sa ale aj na bez-
nádej, smútok a poníženie, ktoré spôsobila 
brutálna násilná akcia Moskvy. Mladý muž, 
Jan Palach, v snahe vykričať na nás všetkých 
pravdu obetoval svoj život.

Pripomíname si päťdesiate výročie výkričníka 
nášho historického svedomia.



PROGRAM

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonáta pre violončelo a klavír
č. 4 C dur, op. 102, č. 1
› Andante – Allegro vivace 
› Adagio – Allegro vivace

Sonáta pre violončelo a klavír 
č. 2 g mol, op. 5, č. 2
› Adagio sostenuto ed espressivo – Allegro 
› molto più tosto presto
› Rondo. Allegro

——— Prestávka ———

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sedem variácií na Bei Männern, welche 
Liebe fühlen z Mozartovej opery Čarovná flauta 
Es dur pre klavír a violončelo, WoO 46

Sonáta pre violončelo a klavír 
č. 5 D dur, op. 102, č. 2
› Allegro con brio
› Adagio con molto sentimento d'affetto
› Allegro – Allegro fugato

Gautier Capuçon, violončelo
Frank Braley, klavír



Beethovenove skladby pre violončelo 
a klavír, ktoré sú na programe dnešného 
koncertu, patria k najvýznamnejším 
kompozíciám pre violončelo vôbec.

Vo svojej komornej a orchestrálnej tvorbe 
prisúdil Ludwig van Beethoven tomuto 
hudobnému nástroju ako prvý významný 
hudobný skladateľ osobitné postavenie a do 
značnej miery ovplyvnil jeho funkciu ako 
sólistického hudobného nástroja. Sonáta 
pre violončelo a klavír č. 2 g mol, op. 5 je 
spolu so Sonátou č. 1 F Dur, op. 5 emblé-
mom charakterizujúcim skorú Beethovenovu 
tvorbu, ale aj iniciačným míľnikom klasickej 
komornej literatúry pre violončelo ako sólový 
hudobný nástroj, zatiaľ čo Sonáty č. 4 a 5, 
op. 102 predznamenávajú svojou estetikou 
i kompozičným prístupom vrcholné Beetho-
venovo dielo. 

Emancipácia violončela ako 
sólového hudobného nástroja 

Komorné kompozície pre čelo vznikali už 
od polovice 18. storočia. Pre Beethovena 
sa však tento sláčikový hudobný nastroj stal 
aktraktívnym vďaka technickému a konštrukč-
nému pokroku, ktorý rozšíril jeho zvukové 
kvality. Tieto umožnili vymaniť čelo z jeho 
funkcie obyčajného sprievodného nástroja 
pre basso continuo a poňať ho ako svojbytný 
virtuózny hudobný inštrument. Používanie 
palca pri hre, dvojité hmaty, hra akordov, 
arpeggiových akordov, trilkov či flažolet sa 
stali možnými najmä vďaka konštrukčným 
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sa rozprestierajú krížom cez celú Beetho-
venovu kompozičnú spisbu. Okrem prvých 
dvoch sonát s opusovým číslom 5, ktoré 
skomponoval ako dvadsaťpäťročný, to boli 
ešte Sonáty op. 69 z roku 1807/08, spadajúce 
do obdobia piatej a šiestej symfónie a Sonáty 
op. 102, ktorých predvedenie už skladateľ 
kvôli neskoršiemu ohluchnutiu nikdy nepo-
čul. Spolu s rozličnými variáciami pre čelo 
tak lemujú skoré, stredné a vrcholné dielo 
skladateľa, z ktorého mystického a mýtmi 
opradeného génia vzišli skladby, ktoré aj laici 
poznajú pod tajuplnými názvami ako Sonáta 
mesačného svitu, Osudová či Óda na radosť. 

Sonáta pre violončelo a klavír 
č. 2 g mol, op. 5 

Začiatok úspešného príbehu violončela a če-
lovej sonáty by sa dal otvoriť slovami „kde 
bolo, tam bolo“ – a síce v lete v roku 1796 
na dvore pruského kráľa Fridricha Wilhelma 
II., nadšeného milovníka hudby a hráča 
na violončelo. Je samozrejmé, že takto 
orientovaný regent dbal i na zloženie dvornej 
kapely. Medzi jeho osobných muzikusov 
patrili i bratia Jean-Louis (1749) a Jean-Pierre 
(1741) Duportovci, ktorí boli v tej dobe najan-
gažovanejšími čelistami v Európe. Obaja 
pochádzali z renomovanej parížskej dielne 
na talenty Martina Berteaua. Nimi vynájdený 
spôsob hry na violončelo sa používa dodnes. 
Nápad venovať pruskému kráľovi jednu 
zo svojich kompozícií dostal mladý klavírny 
virtuóz Beethoven istotne hneď po prečítaní 
pozvánky na kráľovský dvor v Berlíne. 

vynálezom čelových majstrov bratov Dupor-
tovcov, s ktorými bol Beethoven v živom 
kontakte. Dôvody pre vzostup violončela je 
možné hľadať v jeho rozšírenosti. Početný 
zástoj hráčov, ktorí spolu s klavírom zaujímali 
v skladbách pre iné sólové hudobné nástroje 
úlohu sprevádzajúcich hudobníkov v gene-
rálbase, tvoril pre skladateľov komponujúcich 
pre čelo atraktívny rezervoár potenciálnych 
sólistov schopných zvládnuť i náročné kom-
pozície, ktorých skelet tvoril princíp sonátovej 
formy s jej prísne normovanou štruktúrou, 
opakovaniami a virtuóznymi kadenciami. 

Na náhlej obľube violončela sa však okrem 
nových technických vymožeností dozaista 
podpísal aj jeho teplý timber, ktorý vysti-
hoval sentimentálne citlivého ducha doby. 
Dôkazom tohto trendu sú čelové sonáty, 
v ktorých Beethoven nevyužil len tenorovú, 
ale aj strednú a hlbšiu polohu, čím pod-
čiarkol elegický charakter violončela. Už 
v Klavírnom triu, op. 1, č. 3 intonuje tému 
violončelo a v Sláčikovom kvintete, op. 4 
vystupuje do popredia čelo ako sebavedomý 
melodický hudobný nástroj. Dokonca aj 
v Eroice je nová idiomatická funkcia čela 
evidentná v artikulácii a formulácii hudob-
ných tém. Čelo už nebolo len sprievodným 
basovým, ale moderným a veľmi obľúbeným 
sólovým hudobným nástrojom, pre ktorý 
komponovali sonáty neskôr i Mendelssohn, 
Brahms, ale aj Rachmaninov a Reger. Ďalšie 
významné skladby skomponovali pre čelo 
Schumann, Saint-Saëns, Dvořák a Čajkovskij. 
Tri dvojdielne sonáty pre violončelo a klavír 



tón sa nemení – prechod medzi jednotlivými 
vetami signalizuje tempová zmena – čím 
pripomína skôr Haydnove alebo Mozartove 
suity. Pomalý úvod prvej vety je tu pritom taký 
rozsiahly, že by sme mohli hovoriť o samostat-
nej vete. Sonátová forma je tu iba naznačená, 
napriek tomu však pôsobí prekvapivo 
celistvo. Jej začiatok pripomína i francúzsku 
overtúru typickú pre dvor slnečného kráľa. Je 
možné, že takýmto „kráčavým“ opulentným 
entrée si chcel Beethoven uctiť kráľa a jeho 
absolútnu moc alebo pripomenúť Fridri-
chovi Wilhelmovi II. jeho starého otca Fritza, 
pruského kráľa Fridricha Veľkého. V rozvedení 
predstaví violončelo lyrickú tému, ktorú si 
oba hudobné nástroje vzájomne prihrávajú, 
než ju sekvenciou obsahujúcou bezmála šesť 
generálnych páuz ukončia.

Následné allegro v trojštvrťovom takte dýcha 
nezameniteľne typickým duchom beetho-
venovského scherza, charakterizovaného 
v tomto prípade až skočne napredujúcou 
náladou, ktorá kontrastuje s dominantným 
septakordom predchádzajúceho adagia, 
ktoré pôsobí, akoby zostalo visieť vo vzduchu. 
Tanečnú kresbu tu nepretržite navodzuje kla-
vír zdanlivo neúnavnými osminovými triolami. 
Veta končí po code s clivosťou zaváňajúcimi 
momentmi niekoľkými taktami vo sforzate 
a prekvapivo náhle. 

Rondo allegro finálnej vety v dvojštvrťovom 
takte presúva pochmúrnu molovú náladu 
predchádzajúcej vety do relatívne uspokojivo 
pôsobiacej a optimisticky sformulovanej 

Aké však muselo byť jeho prekvapenie, 
keď mu po príchode prezentovali bratia 
Duportovci zdokonalené violončelo, ktorého 
zvukové vlastnosti siahali ďaleko za vtedaj-
šie možnosti tohto hudobného nástroja. 
Beethoven sa však nerozhodol skompo-
novať pre nový zázračný hudobný nástroj 
obyčajnú sólovú skladbičku. Rozhodol sa 
skôr strategicky a kreatívnejšie pre sonátovú 
kompozíciu pre klavír a violončelo, v ktorej 
vystupovalo violončelo prvýkrát ako sólistický, 
klavíru rovnocenný nástroj. Novou kompo-
zíciou zabil Beethoven tri muchy jednou 
ranou. Použitím techniky bratov Duportovcov 
si uctil dvorných kapelníkov, sám sa pritom 
mohol prezentovať ako nadaný klavirista 
a súčasne vzdal hold pruskému monarchovi, 
ktorý mladého skladateľa kráľovsky odmenil. 
Tvrdenie, že dvojvetá Sonáta op. 5 je základ-
ným kameňom hudobného druhu sonáty 
pre violončelo nie je ani trochu prehnané. 
Očividnými dôkazmi nie sú len početné 
dialogické pasáže, v ktorých si klavír a violon-
čelo vďaka novej technike hravým spôsobom 
prehadzujú hudobné témy a motívy v rých-
lom tempe. Nájdeme tu dokonca i akustické 
experimenty, ako napríklad v závere Sonáty 
g mol, ktorý vyznieva ako driemavá remi-
niscencia na detské uspávanky. Frapuje 
svojou technickou a formálnou vitalitou, ktorá 
vo vtedajšej literatúre pre violončelo nemala 
obdoby. 

Forma Sonáty pre klavír a violončelo č. 2, 
op. 5 sa skladá z dvoch rýchlych viet, ktorým 
predchádza vždy pomalý úvod. Základný 



finále Sonáty č. 2, op. 102 sa virtuózi pohybu-
jú na veľmi tenkom ľade. Mnohí sa vzpierajú 
jeho švitorivému charakteru a svoju interpre-
táciu pojmú v konzekventnom bachovskom 
duchu, ktorý v kontexte Beethovenovej 
kompozície vyznie nanajvýš ťarbavo. 
Objednávka pre obe Beethovenove posledné 
sonáty pre klavír a violončelo vzišla zrejme 
z hudobného krúžku domácich muzikantov 
zdržujúcich sa okolo grófky a klaviristky Marie 
Erdödyovej vo Viedni, v ktorom renomovaný 
čelista Joseph Linke, sólový violončelista 
vo viedenskej Dvornej opere, pôsobil ako 
domáci učiteľ hudby. Oba sonátové giganty 
však pasujú lepšie na koncertné pódium 
než do prostredia domáceho salóna. Chýba 
im totiž vzletnosť a ľahkosť a od interpretov 
si vyžadujú enormnú technickú zručnosť. 
Azda aj preto nezazneli tieto diela ešte dlho 
po ich vzniku na žiadnom verejnom kon-
certe a mnohí vtedajší kritici ich považovali 
za odťažité. Prácou s tematickým materiálom 
sa tu Beethoven sťahuje na vnútorný terén 
bez ohľadu na mienku publika. Nielen 
v kontexte dobovej tvorby zaujímajú veľmi 
solitérne postavenie. Aj v kontexte Beetho-
venovej tvorby sú jedinečné svojím poňatím 
fúgy, ktorej formu skladateľ s rastúcou 
obľubou zapracúval i do neskorších diel. 
Zdanlivý a súčasníkmi často dezinterpreto-
vaný Beethovenov ústup do subjektivity bol 
však pravým opakom. Prvýkrát tu totiž rozpra-
coval Beethoven takmer až romantický ideál 
hudobného komponovania. Vo svojej pod-
state završujú vývoj pozdvihnutia violončela 
na inštrument rovnocenný klavíru, ktorého 

durovej vášne. Priam až operne trilkujúca 
téma duetu oboch hudobných nástrojov 
v bufonicky pôsobiacom piesňovom štýle sa 
však ku koncu spoľahlivo vráti do molovej 
nálady temného splínu, akoby radosť a zár-
mutok boli len dvomi stranami tej istej mince. 
Relatívne prehľadná štruktúra čelového 
partu je očividne poplatná talentu Fridricha 
Wilhelma II., ktorý bol síce nadšený hudob-
ník, no bez väčšieho virtuózneho talentu. 
Nápadný je však klavírny part, v ktorom chcel 
mladý skladateľ svojou exhibíciou zapôsobiť 
na pruského kráľovského mecenáša bez toho, 
aby ho zatienil. 

Sonáty pre violončelo a klavír č. 4 C dur 
a č. 5 D dur, op. 102

„Dvorný“ dirigent Richarda Wagnera, Hans 
von Bülow, sa o oboch neskorých Beetho-
venových sonátach pre klavír a violončelo, 
op. 102 raz vyjadril, že ich nemôže uvádzať 
príliš často, lebo mu vraj k nim nestačí len 
dobrý čelista. Na ich predvedenie potrebuje 
totiž aj vzdelaného a jemnocitného človeka. 
Tento výrok nie je len bonmotom nafúkaného 
klaviristu. Voľná sonáta v C dur a sonáta 
v D dur s fugátovým finále si totiž skutočne 
vyžadujú nielen talentovaného virtuóza, ale 
aj vzdelaného umelca, ktorý by bol schopný 
interpretovať jemnocitného génia a poňať 
a precítiť celú historickú dimenziu druhového 
horizontu tejto dvojkompozície, markírujúcej 
začiatok neskorého Beethovenovho diela. 
Jemnocit a vzdelanie tu teda Bülow vyžaduje 
celkom oprávnene. Práve v prípade fugálneho 



kontrastom k úsekom v andante, jeho tó-
nový materiál je však odvodený z tónovej 
postupnosti andante: jednoduché a efektné 
zároveň. 

Sonátu D dur otvorí podobne bez okolkov 
ako v predchádzajúcej Sonáte C dur koncen-
trovaná veta v sonátovej forme. Pre obe je 
príznačné dynamicky kontrastné a detailné 
označenie notového textu – tiež jedna 
z charakteristík vrcholného Beethovena. 
Druhá a tretia veta sú prepojené fermátou. 
Za pomerne rozsiahlym a výrazovo pozoru-
hodným adagiom, vlniacim sa v precítenom 
vnútornom pokoji, ktoré až pedantne apeluje 
na cit a afekt (con molto sentimento d’affetto), 
nasleduje fúga v trojštvrťovom takte. Táto 
valčíková fúga je práve jednou z tých viet, 
ktorú Beethoven rozvíja za pomoci voľne 
vedeného umenia polyfónie. Aj tu pôsobí 
Beethovenovo umenie formulácie kontrastu 
jednoducho a efektne zároveň: nápadito 
variovaná hra melódií a motívov v adagie sa 
snúbi so stroho a abstraktne pôsobiacimi 
líniami v allegre, aby sa v závere rozplynuli 
v roztopašne modulovanej a improvizovanej 
hre so stupnicovými behmi. 

Sedem variácií na „Bei Männern, 
welche Liebe fühlen“ z Mozartovej opery 
Čarovná flauta Es dur, WoO 46 

Variácia ako formový princíp a hudobný druh 
sa tiahne celým Beethovenovým dielom. 
Koncom 18. storočia sa tešila veľkej populari-
te. Historické pramene však hovoria aj o vlne 

začiatok môžeme hľadať už v Sonátach op. 
5. Štylistická inakosť, v ktorej už sú rozpo-
znateľné podstatné znaky Beethovenovho 
neskorého štýlu, je v oboch sonátach s opu-
sovým číslom 102 prekvapujúca. Elementy 
polyfónie, ktoré umožňujú lineárne vedenie 
melódie počas dlhých úsekov, najmä v prvom 
pomalom úvode a v prvom andante Sonáty 
C dur, rozpoznal Richard Wagner ako zrod 
tzv. „nekonečnej melódie“, ktorú aklamoval 
aj pre svoju tvorbu. A skutočne. Akoby 
sme v kolísavom zvuku klavíra a v melodic-
kej línii čela v závere andante prvej sonáty 
opusu 102 zachytili vlniaci sa Rýn z Wag-
nerovej predohry k Zlatu Rýna či šumenie 
lesa zo Siegfrieda. Popri polyfónii zaujme 
i uvoľnenie formových princípov v prospech 
dôraznejšieho zapojenia virtuóznych pasáží 
s cieľom vytvoriť dojem fantazijného expe-
rimentu, ktorý sa manifestuje i v nejasných 
ohraničeniach jednotlivých viet.

V Sonáte C dur prechádza jemné (teneramen-
te) andante takmer bezprostredne do allegra, 
ktorého charakter určuje predovšetkým 
energicky bodkovaná stúpajúca a klesajúca 
téma. Dimenzie tejto vety sú tak ako v iných 
častiach značne strohé a v hustote tónového 
materiálu koncentrované. Adagio, ktoré 
pripomína malé intermezzo, plynie postupne 
do reminiscencie úvodného andante. Aká 
bohatá na kontrasty, diferencovaná a kon-
štrukčne hutná je tu Beethovenova hudba, 
ukazuje aj začiatok finálneho allegra: jeho 
rytmicky markantný motív charakterizuje 
celý priebeh finálnej pasáže. Je síce ostrým 



Pamina spieva namiesto o mužoch o ženách 
a v závere spievajú spoločne o láske. Beetho-
vena očividne zaujal dialektický rozmer tohto 
spevu a melódia, ktorá je v každej jednej 
variácii zreteľne rozpoznateľná. Beethoven 
ju parafrázuje vždy v inom charaktere, čím 
vzniklo dielo podobné perlovému náhrdel-
níku, v ktorom má každá perla iný lesk a tvar. 
Violončelo, v niektorých polohách pripomí-
najúce ľudský hlas, sa Beethovenovi zdalo 
vhodným hudobným nástrojom pre imitáciu 
melodickej kantilény. Mozartov duet pretavil 
Beethoven do kompozičného princípu. 
K hlasu Mozartovej témy prikomponoval 
i protihlas, ktorý sa objavuje najprv vo vio-
lončele a neskôr v pravej ruke klavírneho 
virtuóza. Na niektorých miestach sa k obom 
hlasom pridáva aj tretí hlas vo forme klesajú-
cej melodickej línie. Charakter jednotlivých 
variácií je kontrastne dualistický, takže sa 
spieva striedavo o mužoch a ženách a ženách 
a mužoch. Niekedy i s láskou. 

nevôle, ktorá sa vzdula voči tejto praxi, tak 
ako o tom píše jeden z vtedajších súčasníkov 
v Allgemeine Musikzeitung z marca roku 
1799: „Vo všeobecnosti sa dnes fabrikuje ne-
horázny počet variácií, ktoré sa žiaľ potom aj 
vytlačia bez toho, aby si ich autori uvedomili, 
v čom vlastne kvalita variácie spočíva.“ To, že 
variácia koncom deväťdesiatych rokov 18. 
storočia nebola považovaná za kompozične 
náročný druh, ale „len“ za masové médium 
a tovar pre domácu spotrebu, sa pripisuje jej 
základnému kompozičnému princípu, ktorý 
vychádza z prepracovaní viac-menej známej 
melódie. S obľubou sa vo variáciách siahalo 
po témach z piesní, ale aj z opier, pričom bola 
ich kvalita závislá od predlohy. Často sa totiž 
stalo, že variácia pokrivkávala na nezrovna-
lostiach vyplývajúcich z kontextu spievaného 
slova. Zatiaľ čo sa originál predlohy považoval 
za prejav génia, jej rozpracovanie vo variácii 
bolo považované za obyčajný remeselný 
akt. Estetická hodnota spočívala v kontraste 
medzi známym a novým. Sémanticky sa tak 
dajú variácie operných melódií čítať ako 
komentáre k jednotlivým scénam, z ktorých 
tá-ktorá melódia pochádza. Sedem variácií 
na Bei Männern, welche Liebe fühlen z Mo-
zartovej opery Čarovná flauta Es dur, WoO 46 
je Beethovenovou treťou variačnou skladbou 
pre violončelo a klavír a pochádza zrejme 
z obdobia prvých dvoch variácií s opusovými 
číslami 34 a 35 z roku 1802. Presný dátum 
siedmich variácií z Čarovnej flauty nie je 
známy. V Mozartovom duete Bei Männern, 
welche Liebe fühlen (U mužov, ktorí cítia 
lásku) spievajú Tamino a Pamina, pričom 
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s Frankom Braleym, Gabrielou Monterovou, 
Jeanom-Yvesom Thibaudetom a Yujou Wang 
na koncertných pódiách v Carnegie Hall, 
vo Walt Disney Hall, v Aix-en-Provence a vo 
viedenskom Musikvereine.

Počas svojej kariéry nadviazal Capuçon 
niekoľko dlhodobých umeleckých vzťahov. 
Každú sezónu ho pozýva mnoho promi-
nentných svetových orchestrov vrátane 
filharmonických orchestrov z Berlína, Viedne, 
Los Angeles a New Yorku a symfonických 
orchestrov z Chicaga, San Francisca a z Lon-
dýna. Pravidelne spolupracuje s dirigentmi 
ako Lionel Bringuier, Semjon Byčkov, 
Gustavo Dudamel, Charles Dutoit, Christoph 
Eschenbach, Andrés Orozco-Estrada, Valery 
Gergiev, Andris Nelsons a Yannick Nézet-Sé-
guin. Súčasne spolupracuje so skladateľmi, 
ako sú Lera Auerbach, Karol Beffa, Esteban 
Benzecry, Nicola Campogrande, Qigang 
Chen, Jérôme Ducros, Henri Dutilleux, 
Thierry Escaich, Philippe Manoury, Bruno 
Mantovani, Krzysztof Penderecki, Wolfgang 
Rihm a Jörg Widmann. Ako komorný hudob-
ník každoročne vystupuje vo veľkých sálach 
a na festivaloch s partnermi ako Nicholas 
Angelich, Martha Argerich, Daniel Baren-
boim, Lisa Batiashvili, Frank Braley, Renaud 
Capuçon, Jérôme Ducros, Katia a Marielle 
Labèque, Menahem Pressler, Jean-Yves 
Thibaudet, a s kvartetami Artemis a Ébène.

Exkluzívne nahrávky Gautiera Capuçona 
pre label Erato (Warner Classics) získali 
viacero ocenení. Jeho najnovší album 
Intuition z roku 2018 nahral s Parížskym  

Gautier Capuçon je skutočným 
vyslancom 21. storočia pre hru 
na violončelo. Okrem pravidelnej 
spolupráce s mnohými poprednými 
svetovými dirigentmi a inštrumentalistami 
je aj zakladateľom a lídrom „Classe 
d'Excellence de Violoncelle“ v Nadácii 
Louisa Vuittona v Paríži. 

Vďaka  jeho expresívnej muzikalite, vitálnej 
virtuóznosti a hlbokému zvuku jeho vio-
lončela, vyrobeného v roku 1701 Matteom 
Goffrillerom, je Capuçon medzinárodne 
uznávanou umeleckou osobnosťou 
a v aktuálnej koncertnej sezóne rezident-
ským umelcom Orquestra de València.

V sezóne 2018/19 pripravuje Capuçon 
premiéru nového koncertu pre violončelo 
a klavír s Jeanom-Yvesom Thibaudetom. 
Dielo s názvom Eros Athanatos napísal 
pre toto duo Richard Dubugnon a uvedú ho 
spolu so symfonickými orchestrami Západ-
nej Austrálie, Antverp, Západonemeckého 
rozhlasu (WDR) a s Filharmonickým or-
chestrom Rádia France. Gautier Capuçon 
napokon vystúpi ako sólista okrem iného aj 
s filharmonickými orchestrami z New Yorku, 
Los Angeles, Mníchova a Českej republiky; 
so symfonickými orchestrami v Chicagu, 
Tokiu a Sydney.  S Európskym komorným 
orchestrom a s Orchestre de Paris vystúpi 
ako komorný hudobník spolu s Lisou 
Batiashviliovou a Jeanom-Yvesom Thibau-
detom na rozsiahlom európskom turné 
s klavírnym triom, ako aj s recitálmi spolu 



komorným orchestrom s Douglasom 
Boydom a Jérômom Ducrosom. Ku skorším 
nahrávkam patria koncerty Šostakoviča 
(Mariinsky Orchestra / Valery Gergiev) 
a Saint-Saënsa (Filharmonický orchester 
Rádia France / Lionel Bringuier), kom-
pletné Beethovenove sonáty s Frankom 
Braleym a Schubertov sláčikový kvintet 
s Ébène Quartet. Vydanie ďalšieho albumu 
so Schumannovými dielami je naplánova-
né na január 2019. Okrem toho sa objaví 
na obrazovke a v online programoch The 
Artist Academy, Prodiges a Now Hear This. 
V roku 2013 vydalo Deutsche Grammophon 
DVD so záznamom Haydnovho Koncertu 
pre violončelo č. 1 s Berlínskymi filharmonik-
mi a Gautierom Capuçonom ako sólistom, 
pod taktovkou Gustava Dudamela.

Gautier Capuçon sa narodil v Chambéry.  
Na violončelo začal hrať vo veku piatich 
rokov. Študoval na Národnom konzervatóriu 
v Paríži u Philippa Mullera a Annie Zakine-
-Cochet, neskôr u Heinricha Schiffa vo Viedni.

Frank Braley sa narodil v roku 1968. 
Na klavíri začal hrať vo veku štyroch 
rokov. O šesť rokov neskôr sa predstavil 
na svojom prvom koncerte s Filharmonic-
kým orchestrom Rádia France v Paríži.

V roku 1986 sa vzdal vedeckého štúdia a roz-
hodol sa venovať výlučne hudbe. Nastúpil 
do Národného konzervatória v Paríži a o tri roky 
neskôr získal prvé ceny za klavírny prednes  
a komornú hudbu. V roku 1991 sa vo veku 22 
rokov prvýkrát zúčastnil medzinárodnej súťaže 
belgickej kráľovnej Alžbety, v ktorej získal prvú 
veľkú cenu. Verejnosť a tlač ho poznajú ako 
klaviristu výnimočných hudobných a poetických 
kvalít. 

Franka Braleyho začali pravidelne pozývať 
do Japonska, Kanady, Spojených štátov ame-
rických a do celej Európy, aby hral s takými 
orchestrami, ako je Londýnska filharmónia, 
Gewandhausorchestra v Lipsku, Orchester de 
la Suisse Romande, Orchestra della Svizzera 
Italiana, Zürišský komorný orchester, Francúzsky 
národný orchester, Orchestre de Paris, Berlínsky 
rozhlasový orchester, Belgický národný orches-
ter, Orchester Liège, Luxemburský filharmonický 
orchester, Rotterdamská filharmónia, Kráľovský 
orchester v Kodani, Tokijská filharmónia, BBC 
National Orchestra of Wales, Kráľovský škótsky 
orchester, Bostonská symfónia, Symfonický 
orchester Baltimore, Symfonický orchester 
v Seattli, Filharmonický orchester v Los Angeles, 
kde spolupracoval s dirigentmi ako Jean-Clau-
de Casadesus, Stéphane Denève, Charles 
Dutoit, Hans Graf, Günther Herbig, Christopher 



Hogwood, Eliahu Inbal, Marek Janowski, Armin 
Jordan, sir Neville Marriner, Kurt Masur, sir 
Yehudi Menuhin, Antonio Pappano, Michel 
Plasson, Yutaka Sado, Michael Schønwandt, 
Walter Weller…

K najznámejším vystúpeniam Franka Braleyho 
vo svete patrili: v Číne s Orchestre National 
de France pod vedením Charlesa Dutoita, 
v Japonsku s Orchestre National du Capitole 
de Toulouse pod taktovkou Michela Plassona, 
s Orchestre Français des Jeunes pod Emmanu-
elom Krivinom vo Francúzsku a Taliansku 
a opäť v Taliansku s Orchestra di Padova e del 
Veneto.  S huslistom Renaudom Capuçonom 
sa predstavil na recitáloch v Amsterdame, 
Aténach, Birminghame, vo Florencii, Ferrare, 
v New Yorku, vo Washingtone, v Paríži, vo Vied-
ni. Podieľa sa na špeciálnych projektoch ako 
Beethovenov klavírny sonátový cyklus (La 
Roque d'Anthéron, Paríž, Bordeaux, Nantes, 
Grenoble, Rím, Tokio a Brazília). V rokoch 2011 
a 2012 hral s Renaudom Capuçonom kom-
pletné Beethovenove sonáty pre husle a klavír 
naprieč celou Európou, ako aj v Singapure 
a Hongkongu.

V júli 2011 nahradil Marthu Argerich na lon-
dýnskych Proms s Francúzskym filharmonickým 
orchestrom, ktorý dirigoval Myung-Whun 
Chung (Beethovenov trojkoncert s Renaudom 
a Gautierom Capuçonom). So sólovými reci-
tálmi vystúpil v Paríži, Londýne, Amsterdame, 
Bruseli, Hannoveri a vo Ferrare. Na koncertoch 
komornej hudby účinkoval s Renaudom a Gau-
tierom Capuçonom, Mariou João Piresovou, 
Augustinom Dumayom, Paulom Meyerom, 

Gérardom Caussém, Ericom Le Sageom, 
Emmanuelom Pahudom, Mischom Maiskym, 
Jurijom Bašmetom...

Pre label Harmonia Mundi nahral Schuber- 
tovu Sonátu A dur D. 959 a Klavierstücke 
D. 946 (za ktoré získal cenu Diapason d'Or 
a porovnanie s Claudiom Arrauom, Alfredom 
Brendelom, Radom Lupom, Andrásom Schi-
ffom…), diela Richarda Straussa pre klavír, 
Beethovenovu Sonátu mesačného svitu op. 
27, č. 2 a Appassionata op. 57 a op. 110, ako aj 
kompletnú klavírnu hudbu Gershwina. Pre BMG 
nahral Poulencov dvojkoncert s Ericom Le 
Sageom (Diapason d’Or), pre Naïve DVD 
Liszt - Debussy - Gershwin (Choc – Monde de la 
Musique). Pre Warner / Erato nahral Ravelovu 
komornú hudbu s Renaudom a Gautierom 
Capuçonom, ako aj Carnaval des Animaux, 
Schubertovu Forelle a Schubertove triá či 
Maďarské tance s Nicholasom Angelichom. 
Frank Braley nedávno vydal kompletné Beetho-
venove sonáty pre husle a klavír s Renaudom 
Capuçonom a recitál v duete s Gautierom 
Capuçonom.

Po vydaní CD Schubert / Debussy / Britten / Car- 
ter spolu s Gautierom Capuçonom (Erato) 
nahral Frank Braley s Gautierom kompletné 
Beethovenove sonáty pre violončelo a klavír, 
vždy pre Erato, po ktorých nasledovalo turné 
po celom svete.

Frank Braley je pedagógom Parížskeho kon-
zervatória a hudobným riaditeľom belgického 
orchestra Royal de Chambre de Wallonie.



17. 3. 2019 / 19:30
Veľká sála Musikverein Viedeň

MARISS JANSONS, DIRIGENT
SYMFONICKÝ ORCHESTER
BAVORSKÉHO ROZHLASU

Antonín Dvořák:
Symfónia č. 9 e mol, op. 95 Z nového sveta
Igor Stravinskij:
Svätenie jari

––––––––––––

VYPREDANÉ

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

ANNE-SOPHIE MUTTER, HUSLE
KOMORNÝ ORCHESTER VIEDEŇ – BERLÍN

Wolfgang Amadeus Mozart:
Koncert pre husle a orchester č. 2 D dur, KV 211
Koncert pre husle a orchester č. 3 G dur,
KV 216 „Štrasburg“
Symfónia č. 1 Es dur, KV 16
Koncert pre husle a orchester č. 5 A dur,
KV 219 „Turecký“

––––––––––––

Ceny lístkov:
Kategória 1: 125 €
Kategória 2: 105 €
ISIC/ITIC/Dôchodca: 25 €

Predaj lístkov:
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