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Milí přátelé,
v časech, kdy jsme začínali připravovat dnešní inaugurační koncert, byl
svět ještě jiný. Malovali jsme si Smetanovu síň narvanou k prasknutí,
trochu oficialit a osvěžující společenské konverzace sudiček, které přicházejí popřát novému šéfdirigentovi a orchestru do nové etapy uměleckého života.
Dnes je ale vše jinak. Každý koncert symfonického orchestru, z podstaty velký kolektivní akt co do počtu účinkujících na pódiu i posluchačů v hledišti, je obřadem souznění, takřka nevěřícným setkáním
živých umělců s živým publikem. Ve slalomu epidemiologických opatření skoro zázrak. Inaugurace ustupuje do pozadí, symbolický význam
koncertu ale roste.
Čert vzal inauguraci. Hlavně, že jsme se dnes sešli a hraje se.
Milí přátelé, vážení posluchači, tato sezóna jistě nebude jednoduchá.
Možná budeme muset krátit programy. Možná budeme muset sáhnout ke změnám dirigentů a sólistů. Dost možná nejsou u konce změny
rozesazení v sále. A kdoví, co ještě. Budeme ale činit vše pro to, abychom Vám hráli. Múzické zážitky prospívají harmonii a dobré náladě
– té je v dnešní době potřeba obzvláště.

Hezký večer a hodně zdraví!

Daniel Sobotka
ředitel

Tomáš Brauner

šéfdirigent

BEDŘICH SMETANA /1824–1884/
Pražský karneval

LUDWIG VAN BEETHOVEN /1770–1827/

Trojkoncert pro klavír, housle, violoncello a orchestr C dur op. 56
Allegro
Largo
Rondo alla Polacca
přestávka

BOHUSLAV MARTINŮ /1890–1959/
Symfonie č. 1 H 289
Moderato
Scherzo: Allegro – Trio
Largo
Allegro non troppo

MAISKY TRIO
Sascha MAISKY | housle
Mischa MAISKY | violoncello
Lily MAISKY | klavír
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
Tomáš BRAUNER | dirigent

Z koncertu je pořizován audiovizuální záznam.

BEDŘICH SMETANA /1824–1884/
V únoru roku 1880 psal Bedřich Smetana z Jabkenic své libretistce
Elišce Krásnohorské, že je konečně hotov s prvním jednáním opery
Čertova stěna, „až na provedení v partituře, co ale je více práce technická a mně nedělá starosti. Co je ale při tom potěšitelné, že mě práce
zase těší a mně jde, jak bych řekl, od ruky“. Vypracování partitury
1. jednání bylo dokončeno až v březnu následujícího roku, celé opery
v červnu 1882.
Mezitím Smetana zažil 11. června 1881 otevření Národního divadla
s prvním provedením své opery Libuše a v září řídil její předehru na
koncertě uspořádaném ve prospěch divadla, které se 12. srpna ocitlo
v plamenech. Dočkal se slavnostního 100. představení Prodané nevěsty
a také premiéry Čertovy stěny v říjnu 1882, jejíž provedení ho však
zklamalo.
Poslední roky Smetanova života představovaly zápas s ubývajícími
tělesnými i duševními silami, přesto ještě sliboval „národu našemu
darovati, co jsem mu ještě dlužen a co nosím v srdci svém – dílo velikého objemu – a k tomu musím při svém smutném stavu veškeré své
síly udržeti“, jak psal v únoru 1882 příteli do Kutné Hory.
Opera Viola podle Shakespearova Večera tříkrálového, jejíž první
náčrtky pocházely z poloviny sedmdesátých let, však zůstala torzem
a nedokončil ani své poslední orchestrální dílo, Pražský karneval,
jehož myšlenku sděloval už v únoru 1880 Ludvíkovi Procházkovi do
Hamburku. V dopisech dalšímu příteli, Josefu Srbovi, podával v průběhu roku 1883 o práci zprávy: „Poslední nota v partituře je dnes
1. září napsána k symfonické fantazii Pražský karneval, č. 1 Polonaisa.
Nemyslel jsem, že mně bude dělat takové obtíže, neb tentokrát se
ukázaly při práci v hojné míře. Orchestr je bohatý, mění klíče a tak,
[...] všechny svoje síly jsem musel namáhat, abych uhodl všechny ty
změny v tóninách.“
Z plánované apoteózy taneční hudby, suity tanců, postav a masek,
nakonec stihl dokončit pouze Introdukci s hemžením maškar a otevřením plesu a zmíněnou Polonézu. Takto bylo dílo poprvé provedeno 2. března 1884 ke Smetanovým šedesátinám orchestrem
Národního divadla za řízení Mořice Angera. Počáteční přijetí díla
poznamenalo nepochopení, neboť jeho vnímání splynulo s vědomím Smetanovy choroby a domnělým úbytkem tvůrčích sil. Dne
7. dubna 1907 provedl Pražský karneval Karel Kovařovic ve vlastní
revizi. Vystavil se tak sice výtkám ze strany obhájců Smetanova originálu, otevřel však dílu cestu k obecnému porozumění. Teprve pozdější doba ukázala, kam Smetana směřoval. Především v harmonii
a instrumentační složce, z níž na orchestrálním základě vystupují
drobné epizody jednotlivých nástrojů, se Smetana projevil na svou
dobu jako velký inovátor. Pražský karneval byl nazván prvním impresionistickým dílem české hudby (Otakar Zich) a jeho modernost se plně
ukázala v souvislosti se symfonickými básněmi Richarda Strausse,
Clauda Debussyho či Arnolda Schönberga.

LUDWIG VAN BEETHOVEN /1770–1827/
Bedřich Smetana prožil beze zvuku posledních deset let života, u Ludwiga
van Beethovena se sluchové obtíže začaly projevovat už před jeho třicítkou. Ač podle nejnovějších teorií nebyla Beethovenova hluchota nikdy
absolutní, i on komponoval podle zvukové představy, která se rodí ve
skladatelově hlavě. Je součástí řemesla, že ji dokáže notovým písmem
zaznamenat i bez možnosti si sluchově ověřit výsledek.
Beethoven vytvořil pět klavírních koncertů a jeden pro housle. Jeho
Trojkoncert pro klavír, housle a violoncello C dur op. 56, spojení klavírního tria a symfonického orchestru, představuje kombinaci, která se
odvolává na formu barokního concerta grossa a koncertantní symfonie.
Struktura takových děl je založena na kontrastu skupiny několika
nástrojů vystupujících sólisticky a orchestrálního tělesa. Beethoven
zároveň Trojkoncertem předznamenává další vývoj koncertantního
oboru, v němž sólový nástroj ztrácí dominantní charakter ve prospěch
zapojení do orchestrálního celku. Beethovenův zájem o podobné
řešení dokládá existence dvou předcházejících podobných pokusů,
které však opustil.
Trojkoncert vznikl roku 1804, dopisem z 26. srpna 1804 jej Beethoven
nabídl lipskému vydavateli Breitkopfovi spolu s dalšími pěti svými
skladbami: „Mám přání, aby alespoň tato tři díla vyšla pokud možná
co nejdřív. [...] Skladba s takovýmito třemi koncertujícími hlasy je přece
cosi nového.“ První vydání tiskem se však uskutečnilo roku 1807 ve
Vídni. Houslový part byl snad určen pruskému dvornímu hudebníku
Carlu Augustu Seidlerovi (1778–1840), který několik let ve Vídni pobýval (jeho tchánem byl Antonín Vranický), dalším interpretem měl být
violoncellista původem z Čech Anton Kraft. Podle některých domněnek měl klavírní part být svěřen arcivévodovi Rudolfovi Habsburskému,
daleko pravděpodobnější je, že třetím interpretem při uvedení roku
1808 byl sám autor. Skladba je věnována Beethovenovu mecenáši, knížeti Františku Josefu Maximiliánu Lobkovicovi.
Po orchestrální expozici nastupuje violoncello tématem, připraveným
už v úvodu. Pro první větu je charakteristický tzv. obrácený tečkovaný
rytmus (krátká – dlouhá). Housle a violoncello sólové skupiny vystupují
většinou jako dvojice a klavír jejich tematický materiál přebírá. Z trojice sólových nástrojů je nejzávažnější part violoncella, které exponuje
sólové téma první věty a rovněž v druhé větě má výrazný kantabilní
úsek. Attacca připojené rondo finální věty uplatňuje tehdy oblíbený
taneční rytmus „alla polacca“, rytmus polonézy.
Ani novátor Beethoven se nesetkával při prvním provedení svých děl
vždy s pochopením, jak se lze dočíst v lipských Allgemeine musikalische
Zeitung. Stojí tam – pro nás dnes překvapivě –, že skladba příliš nezaujala, neboť „sestává téměř stále z pasáží, které jsou téměř rovnoměrně
rozděleny mezi tři nástroje, časem však jsou pro posluchače i hráče
unavující.“ Kritik je však přece jen v úsudku opatrný: „Jak však víme,
o Beethovenových skladbách málokdy padne soud při prvním poslechu, proto i já se zdržím povědět o tomto Concertinu něco dalšího,
dokud ho neuslyším vícekrát.“

BOHUSLAV MARTINŮ /1890–1959/
Pětice symfonií Bohuslava Martinů vznikla v americkém exilu mezi
roky 1942–1946; šestá, Fantaisies symphoniques, pak na začátku padesátých let rovněž ve Spojených státech. Symfonie č. 1 byla napsána
k uctění památky zesnulé Natalie Kusevické, manželky dirigenta
Sergeje Kusevického. Dirigent se tehdy obrátil na několik skladatelů,
mezi nimi na Martinů, jehož skladbu La Bagarre (Vřava) uvedl roku 1927
v Bostonu; od té doby se datovaly jejich kontakty. Martinů nabídku na
napsání větší orchestrální skladby, jak zněla Kusevického žádost, přijal,
ale hned se k ní neodhodlal. „Práci jsem odkládal od měsíce k měsíci, až
v květnu 1942 jsem položil na papír první akordy. Jako zvláštní podrobnost uvádím, že tyto dva akordy mne pronásledovaly jako téma už od
ledna a že jsem je zcela logicky zamítal. Nelze přece položiti nebo utvořiti téma z dvou akordů (h moll a H dur),“ vzpomínal Martinů. A přece
řešení našel a poté už komponoval rychle, v Jamaice, za letního pobytu
ve státě Vermont (kde od Kusevického dostal Martinů zprávu, že má
nastoupit jako profesor skladby na letních kurzech v Berkshire Music
Center), a partituru dokončil 1. září 1942 v Manometu v Massachusetts.
V neoklasicky strukturované sonátové formě uplatnil prostředky,
které se staly charakteristickými součástmi hudebního jazyka Martinů
a jakými jsou modalita, plagální závěry, synkopy v rytmické složce, klavírní part jako součást orchestrálního zvuku. První věta zaujme už úvodem s jakoby sférickou instrumentací, scherzo vystupňované až do
extáze stojí na druhém místě cyklu. Largo třetí věty „patří k tomu nejlepšímu, co ze sebe vydala světová hudba dvacátého století“ (Jaroslav
Mihule), a skladbu uzavírá finální rondo.
Premiéra díla se uskutečnila s Bostonským symfonickým orchestrem
za řízení Sergeje Kusevického 13. listopadu 1942 v Bostonu. Brzy po
válce, 23. prosince 1945 zařadil První symfonii do cyklu abonentních
koncertů Société des Concerts du Conservatoire v Paříži dirigent
Charles Munch, který ji 20. května 1946 provedl také v české premiéře
v rámci prvního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské
jaro s Českou filharmonií. Martinů se však pražské premiéry nezúčastnil. Dlouho čekal na oficiální pozvání a když přišlo, rozhodl se na cestu
do Prahy rezignovat. Ministerstvu školství napsal v oficiální omluvě, že
mu „nebylo možno dostati včas všechny potřebné dokumenty, jichž
je třeba k odjezdu ze Spojených států“, a přátelům se svěřoval s obavami, zda se vůbec vracet do Evropy, kde se hodně změnilo. Jako dar
domovu dokončil v polovině května toho roku Pátou symfonii, kterou
připsal České filharmonii. Ztroskotalo angažování Martinů jako profesora skladby na nově založené Akademii múzických umění, přišel
politický převrat roku 1948 s jeho důsledky a Martinů byl označen jako
skladatel, který „tvoří pro nepřátelskou západní buržoazii“, v jehož díle
„se neozve ani jediná melodie, která by vyjadřovala bojové nadšení
a optimismus lidu“, skladatel, jenž se „izoloval a byl odkázán na přání
a choutky svých buržoazních chlebodárců“. To vše Martinů od návratu
odradilo. Do své vlasti už se nikdy nepodíval.
Vlasta Reittererová

foto Andrej Grilc

Sascha MAISKY | housle

Sascha Maisky se narodil v Bruselu v roce 1989 a zahájil studia na
housle ve třech letech. Ve dvanácti letech začal studovat na Purcell
School v Londýně. Sascha účinkoval v prestižních sálech, mezi které
patří Berlínská filharmonie, Musikverein ve Vídni, Tonhalle v Curychu,
Queen Elizabeth Hall a Wigmore Hall v Londýně, stejně jako na festivalech Verbier a Lugano po boku význačných umělců, jako jsou Martha
Argerich, Janine Jansen a Yuri Bashmet. Sascha měl čest získávat
zkušenosti od houslistů Juliana Rachlina, Maxima Vengerova, Felixe
Andrievského, Itzhaka Raškovského, Vadima Gluzmana, Edvarda
Gracha, Nam-Yuna Kima a Dmitrije Sitkoveckého. Po ukončení studií v Anglii se Sascha přestěhoval do Vídně, kde byl jeho profesorem
Boris Kuschnir.

Mischa MAISKY | violoncello

Mischa Maisky se narodil v roce 1948 v Rize. Je jediným violoncellistou na světě, který studoval u Mstislava Rostropoviče i Grigorije
Pjatigorského. Roku 1970 byl uvězněn v pracovním táboře. Po propuštění se rozhodl pro emigraci do Izraele a poté se usídlil v Bruselu.
Jako exkluzivní umělec Deutsche Grammophon po více než 30 let
vytvořil více než 35 nahrávek s předními orchestry, jako jsou Vídeňská,
Izraelská a Berlínská filharmonie, London Symphony, Orchester de
Paris a další. Maiského nahrávky se těší celosvětovému ohlasu kritiků
a byly pětkrát oceněny prestižní Record Academy Prize v Tokiu, třikrát Echo, Deutscher Schallplattenpreis, Grand Prix du Disque v Paříži
a Diapason d’Or, stejně jako prestižní nominace na Grammy. Jako pravidelný host většiny významných mezinárodních festivalů spolupracoval s takovými dirigenty, jako jsou Leonard Bernstein, Carlo Maria
Giulini, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Giuseppe Sinopoli,
Vladimir Ashkenazy, Daniel Barenboim, James Levine, Charles Dutoit,
Yuri Temirkanov, Mariss Jansons, Valerij Gergijev a Gustavo Dudamel.
Mezi jeho partnery v komorní hudbě patří např. Martha Argerich, Radu
Lupu, Jevgenij Kissin, Itzhak Perlman, Lang Lang, Gidon Kremer, Vadim
Repin, Maxim Vengerov, Joshua Bell, Julian Rachlin a Janine Jansen.

Lily MAISKY | klavír

Lily Maisky se narodila v Paříži v roce 1974 a brzy poté se přestěhovala
do Bruselu. Na klavír začala hrát ve čtyřech letech. Na Purcell School
of Music v Londýně studovala jazzový klavír. Lily byla pozvána na
mnoho prestižních festivalů, jako je Verbier Festival, Progetto Martha
Argerich v Luganu, Edinburgh Festival, Maggio Musicale Fiorentino,
Schlesswig-Holstein. Vystoupila pod taktovkou dirigentů Leonarda
Slatkina, Thomase Sanderlinga, Gerda Albrechta ad. Účinkovala také
na tak prestižních místech, jako je Royal Festival Hall v Londýně, vídeňský Musikverein a Konzerthaus, mnichovský Prinzregentheatre, hamburská Leiszhalle a Elbphilarmonie, berlínský Konzerthaus, Beethoven
Halle v Bonnu, Suntory Hall v Tokiu, Teatro Olimpico v Římě, Moskevská
konzervatoř, Petrohradská filharmonie, Carnegie Hall v New Yorku,
Palais des Beaux-Arts v Bruselu nebo Teatro Colon v Argentině. Na
svém kontě má několik nahrávek pro Deutsche Grammophon, EMI
a belgické vydavatelství Avanti Classics. Mezi její partnery v komorní
hudbě patří např. Julian Rachlin, Janine Jansen, Renaud Capuçon nebo
Martha Argerich.

Tomáš BRAUNER | dirigent

foto Petra Hajská

Tomáš Brauner patří k nejvyhledávanějším dirigentům své generace.
Od sezóny 2020/2021 je šéfdirigentem Symfonického orchestru hl.
m. Prahy FOK. Od září 2018 je šéfdirigentem Filharmonie Bohuslava
Martinů ve Zlíně a hlavním hostujícím dirigentem Plzeňské filharmonie. V letech 2013–2018 zastával funkci šéfdirigenta Plzeňské filharmonie. V letech 2014–2018 působil též jako hlavní hostující dirigent
Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze.
Tomáš Brauner pravidelně spolupracuje s předními symfonickými
orchestry a operními domy – Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Česká
filharmonie, PKF – Prague Philharmonia, Münchner Symphoniker,
Deutsche Radio Philharmonie, Nürnberger Symphoniker, Krakovská
filharmonie, National Radio Orchestra Romania, Slovenská filharmonie,
Philharmonie Südwestfalen, Státní orchestr moskevského rozhlasu,
Orchestra of Colours Athen aj.
Uměleckou dráhu operního dirigenta zahájil v Divadle J. K. Tyla v Plzni.
V roce 2008 debutoval ve Státní opeře Praha představením Verdiho Otella.
Následoval Massenetův Don Quichotte, Rossiniho Lazebník sevillský,
Pucciniho Bohéma a Tosca, Verdiho Nabucco, Mozartova Kouzelná flétna,
Bizetova Carmen. V pražském Národním divadle diriguje Verdiho Traviatu.
Pravidelně hostuje v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě.
V Palacio de Bellas Artes v Mexico City dirigoval Janáčkovu Její pastorkyňu.
Z baletních produkcí nastudoval Čajkovského Labutí jezero, Šípkovou
Růženku, Jarrého Zvoníka od Matky Boží nebo Adamovu Giselle. Je zván též
významnými mezinárodními festivaly: Bad Kissingen, Festival Richarda
Strausse v Garmisch Parten-Kirchen, kde spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu byl pozván na zahajovací koncert ke 150. výročí
Richarda Strausse, aby zde provedl Alpskou symfonii. V roce 2018 dirigoval Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK mj. na zájezdech v Mnichově
a Poznani.
Tomáš Brauner se narodil v roce 1978 v Praze. Studoval hru na hoboj
a dirigování na pražské Státní konzervatoři. V roce 2005 absolvoval Hudební fakultu Akademie múzických umění, obor dirigování.
Následovala studijní stáž na vídeňské Universität für Musik und darstellende Kunst. V roce 2010 se stal laureátem Mezinárodní dirigentské
soutěže Dimitrise Mitropoulose v Aténách.

OBSAZENÍ ORCHESTRU
V 86. SEZÓNĚ
I. housle
Rita Čepurčenko
– koncertní mistr
Roman Patočka
– koncertní mistr
Hiroko Takahashi
Pavel Šafařík
Adéla Vondráčková
Jiří Hurník
František Kosina
Maria Ericsson Vlach
Marek Blaha
Kateřina Penková
Světlana Pechoušková
Matěj Vlk
Anna Anghelescu
Monika Urbanová
Radim Šisler
Filip Šilar
Petr Hlaváč
Martin Kameš
Pavel Štecher
Jan Mráček
II. housle
Jakub Marek
Costin Anghelescu
Zdeněk Jiroušek
Miloš Havlík
Josef Bauer
Vlasta Beranová
Nila Fleissigová
Vladislava Hořovská
Marie Jírová
Vladimír Kučera
Miluše Skoumalová
Hana Šimečková
Jiljí Teringer
Petr Typolt
Marie Vaňková
Michael Romanovský
Šárka Drančáková
Violy
Pavel Peřina
Tomáš Duda
Jan Nykrýn
Vladimír Bažant
Alan Melkus
Oldřich Smola
Zuzana Peřinová
Věra Binarová
Vladan Malinjak
Vladimír Zajačik
Tomáš Krejbich

Ludmila Topiarzová
Jan Forest
Adam Pechočiak
Violoncella
Miloš Jahoda
– koncertní mistr
Jan Chuchro
Jaroslav Matějka
Petr Malíšek
Věra Anýžová
Richard Žemlička
Michaela Zelenková
Petra Malíšková
Roman Stehlík
Jan Halama
Václav Fleissig
Kontrabasy
Martin Zelenka
Michal Novák
Lukáš Verner
Václav Hoskovec
Jan Vokoun
David Fendrych
Vojtěch Marada
Jan Buble
Marek Lustig
Flétny
Hana Knauerová
Anežka Hessová
Jiří Skuhra
Martin Klimánek
Petra Hoďánková
(pikola)
Hoboje
Liběna Séquardtová
– koncertní mistr
dechové harmonie
Jurij Likin
Radim Kocina
Jan Hoďánek
(anglický roh)
Monika Fürbach
Boušková
(anglický roh)
Klarinety
Vlastimil Mareš
Jan Czech
Jaroslav Marek
(es klarinet)
Miroslav Plechatý
(basklarinet)

Matouš Kopáček
(basklarinet)
Fagoty
Luboš Hucek
Václav Fürbach
Štěpán Rímský
Jaroslav Jedlička
(kontrafagot)
Petr Němeček
(kontrafagot)
Lesní rohy
Zuzana Rzounková
Martin Sokol
Petr Hernych
Tomáš Kirschner
Eva Krajhanzlová
Hana Šuková
Petr Zirhut
Trubky
Marek Zvolánek
Lubomír Kovařík
Jakub Doležal
Dávid Pollák
Ondřej Jurčeka
Pozouny
Jiří Novotný
Kurt Neubauer
Václav Ferebauer
Stanislav Penk
Tomáš Bialko
Tuba
Petr Salajka
Bicí
Lubor Krása
Svatopluk Čech
Martin Kopřiva
David Řehoř
Junko Honda
Harfa
Hana Müllerová
Klavír
Daniela Valtová
Kosinová
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Ctěte tradici — buďte moderní
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Obecní dům
náměstí Republiky 5, Praha 1
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
ulice 17. listopadu 2, Praha 1
Modernista Pavilon
Vinohradská 50, Praha 2
Černá Matka Boží
Ovocný trh 19, Praha 1
www.modernista.cz

Speciální prohlídky k výročí
založení Staroměstské radnice
běžně nepřístupné prostory
svatební síně s ukázkou obřadu
divadelní vystoupení ve středověkém sklepení
soutěže o věcné ceny
neděle 20. 9.
Vstupné za symbolickou cenu
prague.eu/radnicedokoran

