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Jiří Bělohlávek:
dobré jméno
české hudby

Nová výzva
pro Byčkova
Filharmonici komorně
v Sukově síni
Zkouška orchestru
s Markem Ebenem
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Přivítejte nový
dirigentský tým

V

ážení a milí čtenáři, ještě na
konci května to vypadalo, že je
před námi další krásná, tvůrčí
sezona s Jiřím Bělohlávkem, který postupně sklízel plody své práce s orchestrem v podobě oceňovaných koncertů, nahrávek i zahraničních turné.
Osud to bohužel zařídil jinak, a tak
jsme se ocitli před těžkou otázkou, co
bude s Českou filharmonií dál.
Především jsme museli zajistit, aby
nadcházející sezona proběhla v rozsahu, v jakém jsme ji s Jiřím Bělohlávkem naplánovali. Povedlo se to díky
mimořádné vstřícnosti všech dirigentů, které jsme oslovili, a přestože program doznal podstatných změn, nemuseli jsme zrušit žádný koncert.
V době, kdy píšu tento úvodník, se
vracíme s orchestrem z úspěšného turné po Asii, které místo Jiřího Bělohlávka převzal Petr Altrichter.
Ačkoli moji kolegové měli plné
ruce práce s pokrytím změn v celé sezoně, mnohem větší a důležitější otazník se vznášel nad tím, jak dlouho zůstane Česká filharmonie bez uměleckého vedení. Stejně jako sportovní
tým nemůže být bez trenéra, je i pro
orchestr těžké hrát několik sezon jen
s hostujícími dirigenty. Šéfdirigenti
i trenéři se však vybírají obvykle
s předstihem několika let, proto byl
i náš úkol mimořádně těžký.
Naštěstí se s volbou umělecké rady
orchestru ztotožnil i ministr kultury
Daniel Herman, a tak jsme společnými silami přivedli do Prahy hudebníka, který dokáže na Jiřího Bělohlávka
po všech stránkách navázat. Semjon
Byčkov je nejen proslulým dirigentem, ale také osobností, která staví na
první místo každodenní důslednou práci a zastává tytéž umělecké hodnoty,
jakými se vždy řídil Jiří Bělohlávek.
Spolu s ním se orchestru ujmou
dva čeští dirigenti mladé generace,
kteří už dávno dokázali, že po právu
patří mezi umělce, jejichž renomé daleko přesahuje hranice naší země, Jakub Hrůša a Tomáš Netopil. Věříme,
že s novým dirigentským týmem
bude Česká filharmonie silná, dokáže se držet svých českých kořenů a zároveň pokračovat v úspěšném rozvoji
mezinárodních aktivit.
Jiřího Bělohlávka chceme připomenout únorovou výstavou mapující
jeho pětileté působení v České filharmonii. Daleko více si ho však budeme připomínat při zkouškách a koncertech, abychom dokázali, že cesta,
na kterou jsme se spolu vydali, může
pokračovat dále
a přinášet vám radost z krásné hudby
a hrdost na českou
kulturu.
David Mareček,
generální ředitel
České filharmonie

Jiří Bělohlávek:
dobré jméno české hudby
Petr Veber

D

vakrát stál v čele České filharmonie, a ani jednou mu nebylo dopřáno svou misi završit.
Dirigentu Jiřímu Bělohlávkovi přesto
zůstane v historii české hudební kultury vyhrazeno zásadní místo. Založil
a vedl totiž také Pražskou komorní
filharmonii, výrazně předtím pracoval u Pražských symfoniků, obrovskou stopu zanechal i u prvního českého orchestru, je za ním množství vynikajících nahrávek, byl prezidentem
Mezinárodního hudebního festivalu
Pražské jaro, vyučoval na AMU –
a dělal maximum pro dobré jméno
české hudby v zahraničí. Na koncertech i v opeře.
Předčasný odchod Jiřího Bělohlávka letos na jaře, pouhý rok po jeho
sedmdesátinách, poznamenal tuzemský hudební život v krátkodobém
i v dlouhodobém rozměru. Bylo zřejmé, že Češi přišli o člověka mimořádných uměleckých i osobních kvalit. Úmrtí vyvolalo masivní mediální
ohlas a tisíce sdílení a komentářů na
sociálních sítích, upřímnou vlnu
vzpomínání, úcty a vděčnosti, to vše
korunováno několika koncerty.
A jeho odchod přinesl samozřejmě
také nutnost hledat okamžité náhrady pro naplánovanou práci České
filharmonie i jeho nástupce do funkce šéfdirigenta orchestru.
Lekce od Celibidacheho
Narodil se 24. února 1946 v Praze.
Byl veden k hudbě. Zpíval v Kühnově dětském sboru, učil se na klavír, ve
dvanácti začal hrát na violoncello.
Pražskou konzervatoř absolvoval ve
dvou oborech: ve hře na violoncello
a v dirigování. Na Hudební fakultě
AMU se pak věnoval už jen dirigování. Během studia převzal vedení dívčího smyčcového komorního souboru
Orchestra Puellarum Pragensis.
Po svém pražském hostování
v roce 1968 a po zdejším mistrovském kurzu proslulý dirigent Sergiu
Celibidache umožnil Jiřímu Bělohlávkovi ve Stockholmu individuální konzultace a asistenturu; byl tehdy šéfem
Symfonického orchestru Švédského
rozhlasu. Následovalo vítězství v celostátní soutěži mladých dirigentů
a roku 1971 postup do finále dirigentské soutěže Herberta von Karajana.
V roce 1972 se Jiří Bělohlávek stal
na šest let dirigentem Státní filharmonie Brno. Od roku 1977 už byl šéfdirigentem Symfonického orchestru
hlavního města Prahy FOK, kde působil až do roku 1990. Těch dvanáct
let zůstane jedněmi z nejdůležitěj-

ších v historii tělesa, hned po zásadním vkladu Václava Smetáčka. Současně byl pak asistentem Václava Neumanna a od roku 1981 stálým dirigentem České filharmonie. Na počátku 90. let se stal šéfem České filharmonie, ale filharmonici se nakonec
rozhodli pro Gerda Albrechta. Jiří
Bělohlávek na post rezignoval. Z odstupu let to viděl tak, že byl okoukaný a že v atmosféře po roce 1989,
v očekávání nových změn a impulsů,
nemohl naplnit očekávání.
Roku 1994 však založil, provedl počátečními peripetiemi a dalších jedenáct let vedl Pražskou komorní filharmonii (PFK). „Do členů se nesmazatelně vryla neustálá touha po dokonalosti
a současně vědomí, že dokonalosti
není nikdy dosaženo a že sebelepší výkon je odrazovým můstkem k cestě
vzhůru, k objevování dalších horizontů a dalších možností,“ hodnotil Jiří
Bělohlávek PKF. Vznik tělesa, prvotřídního profesionálního orchestru
sestaveného z talentovaných a nadšených mladých hudebníků, a jeho růst
je dodnes považován téměř za zázrak.
Britský triumf
„Úkolem dirigenta je sloužit nejenom
kariéře, své dráze, ale především hudbě samé a také tělesům, s nimiž spolupracuje,“ říkal. Ideální je, když má dirigent charisma, když z něj něco vyzařuje, ale když je zároveň pracovitý.
„Pokud někdo vsadí pouze na charisma a na schopnost okouzlit, ať už orchestr, nebo publikum, pak jde cestou, která může znamenat velmi zají-

mavý život, zajímavou kariéru, cestou, která může přinést ve šťastných
momentech zajímavé výkony, ale pro
mne osobně je to jen poloviční kvalita,“ dodával.
Pravidelně se během let vracel k významným světovým orchestrům –
k Berlínským filharmonikům, k tělesům v Bostonu, Clevelandu, New
Yorku a San Francisku, k lipskému
Gewandhausorchestru, ke Staatskapelle Dresden a k Rotterdamské filharmonii. Vystupoval také na hudebních
festivalech od Berlína, Salcburku
a Lucernu až po Edinburgh a Tanglewood. Od konce 70. let, kdy dostal příležitost v Komické opeře v Berlíně,
se vracel i k práci v divadlech. Několik let byl svázán s pražským Národním divadlem, kde památným způsobem hudebně nastudoval a vedl mimo
jiné Řecké pašije a Hry o Marii od Bohuslava Martinů.
V zahraničí připravil operní inscenace v newyorské Metropolitní opeře, mezi nimiž nechyběla Dvořákova
Rusalka a Janáčkovy Káťa Kabanová
a Její pastorkyňa. Hostoval v operních divadlech v Berlíně, v londýnské Covent Garden, na festivalu
v Glyndebourne, v Paříži a Curychu,
ve Vídeňské státní opeře a v San
Francisco Opera, opakovaně s českými operními tituly, ale také s díly
Wagnerovými nebo Čajkovského.
Léta, po která ovlivňoval Symfonický orchestr BBC, ať už jako host od
poloviny 90. let, jako hlavní hostující
dirigent do roku 2005, nebo ve funkci šéfdirigenta v letech 2006 až 2012,

Jiří Bělohlávek, šéfdirigent České filharmonie v letech 1990–1992 a 2012–2017.
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České filharmonii dal Jiří Bělohlávek všechen svůj um, náročnost i opravdovost. Udělal z ní skutečný národní orchestr.

označují v Londýně za zlatou éru. Právě v britské metropoli, kde bezprecedentně třikrát dirigoval kultovní závěrečný festivalový večer Last Night of
the Proms, kde natočil komplet symfonií Bohuslava Martinů a kde koncertně
uvedl několik našich národních oper,
včetně Prodané nevěsty, Dalibora, Výletů pana Broučka a Julietty, Jiří Bělohlávek vyzrál.
Usiloval získat nové publikum i pro
méně uváděná díla Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bedřicha Smetany
či Josefa Suka. Na program svých koncertů zařazoval rovněž skladby dalších českých tvůrců, kteří si zaslouží
více pozornosti. Stal se v Anglii vyslancem české hudby, ale sám tam
dbal na to, aby zároveň dosvědčoval
stejně silnou schopnost dirigovat světový repertoár.
O působení v Londýně říkal: „Jednou z podstatných věcí je určitě vědomí existence neochvějné fair play, které mi v Británii dodávalo neobyčejnou
jistotu. A naprostá oddanost věci a připravenost přinést to nejlepší, co mám,
ve prospěch společné práce, byla úžasná, nakažlivě krásná.“
Když se snahy a energie propojí
Jiřímu Bělohlávkovi se poštěstilo ještě jednou vést Českou filharmonii, napodruhé v lepší konstelaci. V roce
2012 se mohl po dvou desetiletích logicky vrátit na post šéfdirigenta, který mu předtím nebylo dopřáno zastávat dostatečně dlouho. Vrátil se zkušenější a zralý. Jako osobnost s cenným mezinárodním renomé. Návrat
na post šéfdirigenta vzbudil celosvětové uznání.

On sám kolem oslav svých sedmdesátin o práci ve filharmonii hovořil takto: „Je to skutečně ohromně oblažující
a naplňující perioda mého uměleckého života. Když jsem nastupoval, domníval jsem se a doufal, že se za dva
či tři roky dopracujeme nějakých výraznějších výsledků. Ale nastala vzácná chvíle, že se naše snahy a energie
propojily a že proces vzájemného sjednocení a společného usilování proběhl
mnohem rychleji, mnohem dřív. Už
během první sezony jsem viděl, že to
bude dobré...“
Bělohlávek proslul svou podporou
mladých hudebních talentů. Pořádal
koncerty pro ZUŠ, dirigoval koncerty
pro děti a podporoval edukační aktivi-

ty orchestrů. Generace jeho žáků
z AMU je silná – patří k nim zejména
Jakub Hrůša, Tomáš Netopil, Tomáš
Hanus a Marko Ivanović, všichni už
s viditelnými úspěchy pracující na
svých vlastních velkých úkolech.
Smetanovu Mou vlast uvedl o mnoho víc než stokrát. Nezapomenutelně
s konzervatoristy při zahájení Pražského jara v roce 2011. Zdůrazňoval důležitost hudby vídeňských klasiků pro
očišťování zvukové kultury orchestrů.
Nádherně kdysi natočil s Dagmar Peckovou Mahlera. Po návratu k filharmonii pořídil pro Deccu krásný dvořákovský symfonický komplet.
Jiří Bělohlávek byl náročným, ale
noblesním umělcem, zdrženlivou, vel-

S Českou filharmonií se Jiří Bělohlávek rozloučil Mahlerovou Pátou symfonií.
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mi silnou osobností, profesionálem,
který sledoval umělecké cíle. S nečekaným zdravotním handicapem bojoval
s taktovkou v ruce. Jedním z jeho posledních koncertů byla Dvořákova Stabat Mater s Rotterdamskou filharmonií. Poté 28. dubna dirigoval v Mnichově Symfonický orchestr Bavorského
rozhlasu – to byl poslední koncert, který s ním byl natočen, Magdalena Kožená tam tehdy zpívala Biblické písně.
Českou filharmonii vedl naposledy
3. až 5. května, hráli Mahlerovu Pátou
symfonii. Vůbec posledním jeho koncertem byl Martinů s orchestrem PKF
– Prague Philharmonia v Poličce
7. května. Pak musel odříci koncerty
na Pražském jaru a v Drážďanech.
Talich, Kubelík... Bělohlávek
Česká filharmonie za několik let jeho
druhého působení zažila řadu úspěchů
a získala nové základy respektovaného postavení doma i v cizině. Stala se
skutečným národním orchestrem, znovu pronikla na pódia nejlepších a nejznámějších světových koncertních
sálů a realizovala řadu vysoce oceňovaných nahrávek. Jako šéfdirigent dokázal dát orchestru nové cíle, přinesl
mu novou motivaci a prestiž, pomohl
mu stabilizovat se. Dal mu k dispozici
všechen svůj um, náročnost a opravdovost, svou pověst a své vize.
Jiří Bělohlávek zemřel 31. května
2017 po několikaletém boji s těžkou
nemocí, na konci páté sezony u České
filharmonie. Zůstane u ní v paměti vedle Talicha, Kubelíka, Ančerla a Neumanna a spolu s nimi – i přes tragickou neuzavřenost svého vkladu –
mezi těmi nejdůležitějšími.
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Komorně v Sukově síni
Lucie Maňourová

C

htěli byste přijít do Rudolfina
na koncert pořádaný Českou
filharmonií, aniž byste se museli stát rovnou jejími abonenty nebo
vysbírávali poslední a ne příliš hezká
místa na orchestrálních koncertech?
Pro posluchače, kteří vyhledávají kvalitu v drobnějším formátu, pořádá
Česká filharmonie mimo abonentní
řady, a přesto pravidelně a poměrně
často koncerty v Sukově síni.
Je to novinka fungující od července tohoto roku. „Přišlo nám líto, že
v Sukově síni se pod naší hlavičkou
koná za rok jen sedm koncertů abonentní komorní řady Hudební podvečery,“ vysvětluje obchodní ředitel
České filharmonie Michal Medek
a dodává: „Přitom Sukova síň je
nově zrekonstruovaná, akusticky dokonalá a pro komorní hudbu jako
stvořená.“
Uměleckou úroveň koncertů garantují výhradně hráči orchestru, kteří velmi často vyhledávají protipól k práci
s dirigenty ve hře v komorním ansámblu. Mezi filharmoniky existuje řada
souborů se stálým „provozem“ a bohatou historií. Mnohé si vypůjčily Českou filharmonii nebo Rudolfinum do
svého názvu. Koncertují na mnoha jiných místech v Praze a po celé České
republice a přitom, kde jinde by měly
nejvíce hrát, když ne v Rudolfinu.
Na koncertech v Sukově síni můžete nyní slyšet Rudolphin Ensemble
Prague, Cimbálovou muziku České
filharmonie, Smyčcové trio českých
filharmoniků s klavíristou Stanislavem Gallinem, Pražský barokní soubor a ansámbl La Tromba. Od listopadu do února se skladba souborů promění – opakovaně vystoupí Smyčcové
kvarteto českých filharmoniků, České
filharmonické kvarteto, Česká dechová harmonie, Divertimento Quartett
a Komorní soubor VARIACE Praha.
Na další soubory se můžeme těšit od
března 2018. Organizátory projektu
komorních koncertů v Sukově síni
mile překvapilo, s jakým zájmem ze
strany filharmoniků se setkal.
Populární kusy
v té nejvyšší kvalitě
Tvůrci dramaturgie koncertů jsou soubory samy, v zadání však měly povinnost zařadit posluchačsky vděčné
skladby, jako je Malá noční hudba
W. A. Mozarta, Humoreska A. Dvořáka, Air J. S. Bacha nebo části Čtvera
ročních dob A. Vivaldiho. Každý
však vedle toho přidá do programu
další skladby, které jsou blízké zaměření souboru. Pražský barokní soubor
tedy přidává skladatele 17. a 18. století, Cimbálová muzika České filharmonie zase Brahmsovy Uherské tance
nebo aranže moravských a romských

K protagonistům komorních koncertů v Sukově síni patří také Smyčcové trio českých filharmoniků s klavíristou Stanislavem Gallinem (foto nahoře) nebo Rudolphin Ensemble Prague.
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písní. Programy jsou velmi oblíbené,
a přestože možná na někoho příliš populární, jsou vždy podané s profesionalitou té nejvyšší úrovně a grácií
špičkových hudebníků.
Vstupné na komorní koncerty zohledňuje atraktivitu, kterou má Rudolfinum pro návštěvníky z celého světa. Ti zažijí nejen skvělý koncert, ale
díky zakoupení vstupenky se dostanou do jedné z koncertních síní Rudolfina a můžou si prohlédnout i přilehlé prostory. Českým návštěvní-

kům však koncerty nepřístupné nejsou. Zásadně zvýhodněni jsou abonenti České filharmonie (po předložení platné abonentní vstupenky v pokladně nebo rezervací přes zákaznický servis České filharmonie), další
slevy jsou k dispozici pro seniory nad
65 let, děti do 15 let a držitele průkazu ZTP a ZTP/P.
Posluchači koncertů v Sukově síni
mohou využít příležitost navštívit zároveň Cafe Rudolfinum, popřípadě
i Galerii Rudolfinum. Vchod do budo-

vy je totiž pro všechna tato místa stejný – bočním schodištěm od Vltavy.
Koncerty začínají vždy v 18 hodin a trvají hodinu bez přestávky. Program
najdete v koncertním kalendáři na
http://www.ceskafilharmonie.cz/koncerty/program/komorni-hudba/, kde
můžete rovnou rezervovat nebo zakoupit e-vstupenky. Osobně vstupenky
pořídíte v běžné pokladně České
filharmonie v Rudolfinu, výhradně na
tyto koncerty pak také ve dvoraně Rudolfina u prodejního pultu.
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Orchestr bez šéfdirigenta

Změny v programu 122. sezony České filharmonie
Lucie Maňourová

chestry, klavír a tympány Bohuslava
Martinů. Naopak z programu vypadly
Rytiny pro orchestr a symfonické preludium Skála od Martinů a byly nahrazeny skladbou Double pro orchestr Luboše Fišera a symfonickou básní Život hrdinův Richarda Strausse. Pouze u tohoto extrémně proměněného programu
Česká filharmonie umožňuje vrátit
nebo vyměnit vstupenky.
Závěrečné abonentní koncerty sezony, kterých se rovněž Semjon Byčkov
ujal, mají jednu programovou změnu:
místo Symfonie č. 2 Bohuslava Martinů zazní Dvořákova Symfonie č. 9
„Z Nového světa“. O Druhou symfonii
Martinů však posluchači nepřijdou. Přijal ji do své plánované červnové série
koncertů A7 Jakub Hrůša, místo původně avizované Pocty Hieronymu
Boschovi Svatopluka Havelky.
Jakub Hrůša nahradí Jiřího Bělohlávka ve dvou titulech. Připravil program
zahajovacích koncertů a abonentních
koncertů A6 v březnu, v obou případech se skladbami, které si přál dirigovat jeho zesnulý učitel. Ani Tomáš Netopil nemění program převzatých koncertů. Abonentní sérii B4 nazkouší spolu s violoncellistkou Alicí Weilerstein.

P

rogram 122. sezony, na kterém
pracoval tým v čele s Jiřím Bělohlávkem, Davidem Marečkem
a Robertem Hančem několik let, veřejnost poprvé spatřila v dubnu tohoto
roku. Už na začátku června ale bylo jasné, že dojde k zásadním úpravám. Smrt
Jiřího Bělohlávka zamíchala kartami
a filharmonický tým byl nucen nedlouho po ní začít řešit náhrady. Nastaly měsíce plné jednání s umělci a agenty, ale
také kombinatoriky v rámci programů.
Přehodnocovaly se nahrávací plány, podle nichž byly mnohé koncertní programy postaveny, některé skladby se změnily na přání sjednaného dirigenta.
Nová podoba sezony zveřejněná ve
druhé polovině září je konzistentní, neztratila na atraktivitě ani na smysluplnosti. Obsahuje změny v celkem deseti abonentních a mimořádných koncertech. Tituly, které měl dirigovat Jiří
Bělohlávek, převezmou dirigenti Petr
Altrichter, Jakub Hrůša, Tomáš Netopil, Jiří Rožeň a Semjon Byčkov.
Tato pětice dirigentů není vůbec náhodná – designovaný šéfdirigent
Semjon Byčkov, dále dva nejúspěšnější Bělohlávkovi žáci a budoucí hlavní
hostující dirigenti České filharmonie
Jakub Hrůša a Tomáš Netopil, zástupce mladé generace Jiří Rožeň, kterého
si Jiří Bělohlávek vybral v minulé sezoně ke spoluúčinkování v pořadu Zkouška orchestru a do role asistenta šéfdirigenta v sezoně nové. A v neposlední
řadě Petr Altrichter, dirigentská osobnost se spoustou zkušeností, které nasbíral mimo jiné podobně jako Jiří Bělohlávek ve Velké Británii, navíc velmi
oceňovaný kritikou i hráči samotnými
v nedávném turné po východní Asii.
Díky všem dirigentům
„Posluchačům České filharmonie se
omlouvám za všechny změny, které
jsme v programu museli udělat. Jejich
množství názorně ilustruje, jak zásadní
místo v životě našeho orchestru zaujímal Jiří Bělohlávek. Zároveň bych
chtěl poděkovat všem osloveným dirigentům, kteří domácí i zahraniční koncerty Jiřího Bělohlávka bez zaváhání
převzali, pokud jim to jejich program
jen trochu umožňoval,“ uvedl generální ředitel České filharmonie David Mareček a doplnil: „Změny v programu
122. sezony jsme se snažili provést citlivě a s přihlédnutím k logice ostatních
abonentních programů. Věřím, že je posluchači přijmou s pochopením a koncerty jim i v této podobě přinesou hluboký hudební zážitek.“
Jak konkrétně se tedy program
122. sezony proměnil? Semjon Byčkov převezme ke svým dvěma původ-

Mezi sólistickými hvězdami 122. sezony najdete také klavíristku Yuju Wang
nebo houslistu Leonidase Kavakose.
FOTO FADIL BERISHA / MARCO BORGGREVE

ním abonentním programům ještě dva
po Jiřím Bělohlávkovi. Konkrétně prosincové koncerty A3 a červnové B7.
V prosincovém programu (20.–22. 12.)
dochází k nejvíce změnám vůbec,

v podstatě budou nové všechny skladby a také sólista. Nepřijede francouzská klavíristka Hélène Grimaud, nahradí ji český klavírista Ivo Kahánek, a to
s Dvojkoncertem pro dva smyčcové or-

Zkouška orchestru nekončí
Nejmladší z dirigentů 122. sezony,
šestadvacetiletý Jiří Rožeň se ujme
hned prvního abonentního programu,
v němž došlo vlastně pouze k výměně
skladatele – místo 5. symfonie Bohuslava Martinů zazní 5. symfonie Antonína
Dvořáka. Velký otazník visel nad další
existencí divácky úspěšných komentovaných koncertů Zkouška orchestru, jejichž byl Jiří Bělohlávek spolu s Markem Ebenem neodmyslitelným protagonistou. I zde vypomohl Jiří Rožeň,
který už loni s Jiřím Bělohlávkem spoluúčinkoval a projevil se jako zdatný
moderátor.
A konečně Petr Altrichter převezme
lednové koncerty B3 – zde nezazní Epilog Josefa Suka, tedy ani pěvecká sóla
a sbor. Ze sólistů zůstává jen houslista
Jan Mráček ve Dvořákově Koncertu
a moll, po kterém zazní Šostakovičova
10. symfonie e moll.
Všechny změny však nezpůsobil odchod Jiřího Bělohlávka. Takový předstih, s jakým se musí plánovat nová sezona, způsobí každoročně několik dalších drobných úprav. Tentokrát se
o jednu postarala klavíristka Yuja
Wang, když pro abonentní koncerty B2
oznámila změnu Prokofjevova Koncertu pro klavír a orchestr z č. 3 C dur na
č. 5 G dur. Další drobnou korekturou
prošel předvánoční program 23. prosince – místo Lenky Máčikové Kusendové zazpívá sopránový part Jana Šrejma
Kačírková.
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Byčkov byl nejsilnější kandidát
Věra Drápelová

Jediný rozdíl bude v tom, že pan Bělohlávek bydlel v Praze, a tudíž si mohl
pohotově přijít vyslechnout třeba
uchazeče na konkurzu, kdežto pan
Byčkov žije v Paříži. S ohledem na
rychlou leteckou přepravu to ale není
zásadní překážka.

V

dosavadní manažerské kariéře
Davida Marečka to byly bezpochyby nejobtížnější chvíle.
Když v květnu nečekaně zemřel šéfdirigent Jiří Bělohlávek, musel ředitel
České filharmonie se svým týmem
rychle najít pro osiřelý orchestr nějaké řešení. Našli ho v osobě Semjona
Byčkova, který se funkce šéfdirigenta
ujme od sezony 2018/2019.

Zvažovali jste i nouzovou možnost
spočívající v tom, že orchestr by
nějakou dobu zůstal bez šéfdirigenta?
Pro mne osobně by toto řešení bylo
špatné. Orchestrům, které ho zvolily,
to většinou umělecky neprospělo. Přirozeně by nemělo smysl někoho angažovat jen proto, abychom šéfa měli,
ale dvou- nebo tříletá absence šéfdirigenta už by orchestr vrátila zpět. Proto jsme s mým spolupracovníkem Robertem Hančem požádali uměleckou
radu, jakož i vedoucí nástrojových
skupin, což je dohromady skupina asi
dvaceti lidí, abychom společně debatovali o tom, koho by Česká filharmonie měla oslovit.
Stanovili jste si od počátku nějaká jednoznačná kritéria, z nichž
jste nehodlali slevit?
Nejprve jsme výběr zúžili na dirigenty, s nimiž už orchestr má zkušenost. Nemělo by smysl povolat sem
sebevětší hvězdu, pokud by tu dirigovala pouze jednou, či dokonce vůbec. Dalším požadavkem byla umělecká kvalita, zaručující, že se duch
Jiřího Bělohlávka neztratí, že i nový
šéf bude pracovat stejně pečlivě a důsledně. Dále bylo nezbytné, aby si
šéfdirigent porozuměl s orchestrem.
A k tomu pak ještě přistoupil obchodní aspekt neboli podmínka, aby dotyčná osobnost byla zajímavá pro nahrávací společnost Decca a pro naše
koncertní partnery typu Carnegie
Hall. Ze všech těchto požadavků vyšel jako nejsilnější kandidát Semjon
Byčkov.

Jak na nového šéfdirigenta reaguje svět? Spolupráce s firmou Decca a dalšími partnery bude pokračovat?
Ohlasy, které dostáváme, jsou velmi příznivé. Jak už jsem říkal, s panem Byčkovem pojedeme na americké turné, v jehož rámci vystoupíme
dvakrát i v Carnegie Hall. Pokud jde
o nahrávání pro Decca, tak dvořákovský duchovní komplet převezme místo Jiřího Bělohlávka Jakub Hrůša
a pan Byčkov pokračuje v nahrávání
Čajkovského. Co bude dál, o tom se
chystáme teprve jednat.
„Ohlasy na Semjona Byčkova jsou velmi příznivé,“ říká generální ředitel České
filharmonie David Mareček.
FOTO ČESKÁ FILHARMONIE

Pan Byčkov mi loni v rozhovoru pro
tuto přílohu naznačil, že už nepomýšlí na další pevné angažmá. Mluvili jste o tom, proč změnil názor?
Skutečně už původně nechtěl další
pevný závazek, chystal se nadále u význačných orchestrů jen hostovat.
Řekl nám ale, že se v Čechách cítí
dobře, že tu vnímá své slovanské kořeny, že česká mentalita je mu blízká
a že věří v potenciál orchestru.
Jak tedy „námluvy“ proběhly?
Navrhli jsme hráčům, aby ti, co
pana Byčkova chtějí, za ním šli a požádali ho osobně, aby se orchestru
ujal. Po závěrečném koncertu červnového abonentního cyklu se tedy za
ním vypravila skupina v čele s koncertním mistrem Josefem Špačkem.
Orchestr jako celek se jmenováním nového šéfa souhlasí?
Přirozeně si nemůžu troufnout tvrdit, že pan Byčkov má stoprocentní
podporu, to není reálné nikde a u niko-

ho. Jsem ale přesvědčen, že většina orchestru ho akceptuje.
Na jak dlouho má pan Byčkov
smlouvu?
Na pět let, stejně jako tomu bylo
u Jiřího Bělohlávka. Pokud spolupráce bude fungovat, prodloužíme smlouvu o dalších pět let. I Bělohlávkův
mandát měl být původně desetiletý.
Pan Bělohlávek pracoval s orchestrem velmi intenzivně. Bude
mu pan Byčkov věnovat stejný objem času?
Už nám oznámil, že své další aktivity kvůli filharmonii omezí. Například
kvůli americkému turné s Českou
filharmonií zrušil operní produkci
v Královské opeře Covent Garden.
Vyjádřeno čísly, Jiří Bělohlávek s orchestrem pracoval dvacet týdnů za sezonu, u pana Byčkova to bude šestnáct týdnů. Je to sice o něco méně, ale
stále na horní hranici standardu, který
šéfdirigenti orchestru obvykle dávají.

Z prvních recenzí na CD Manfred

Č

eská filharmonie hraje
úchvatně. Každá z rozmanitých
nálad díla vystupuje v jejím pojetí
nanejvýš výrazně: osudově pochmurná
atmosféra začátku, tančící vodní víla
vdruhé větě, nostalgie lidové písně
vetřetí... Onen náhlý přechod
kpřekypující durové prozářenosti
varhanního zvuku by měl vyznít
sentimentálně, ale díky Byčkovově
umění naopak dojímá.
The Daily Telegraph, 19. srpna 2017
Classical CD of the Week

S

ymfonie Manfred nikdy
nedosáhlapopularity ostatních
pozdních symfonií Čajkovského,
ale Semjon Byčkov je jejím velkým
propagátorem. Tato verze díla je krásně
provedená Českou filharmonií,
velkoryse natočená a dává symfonii
majestátnost, kterou si žádá.
The Financial Times, 2.–3. září 2017

J

e to hostina se vším všudy,
spojeníostříleného operního
dirigenta s nespoutaným,

osobitým orchestrem. Česká
filharmonie hraje s velmi sympatickou
„jiskrou“, kterou ještě umocňuje živá
akustika jejího domovského sálu.
Poslední šéfdirigent filharmoniků
JiříBělohlávek letos zemřel, a byť
hlavnípostavou tohoto alba je Byčkov,
virtuozita, jíž jsme tu svědky, by
měla být brána také jako hold
Bělohlávkově mnohaleté službě
orchestru, který miloval.
The Times, 25. srpna 2017
Classical Album of the Week

Svět tedy vysílá pozitivní signály,
ale co doma? Ekonomická podpora od ministerstva kultury byla víceméně svázána s panem Bělohlávkem. Zůstane zachována?
Ministr kultury Daniel Herman se
s naším výběrem ztotožnil. Pan Byčkov s ním jednal v Londýně, přirozeně se zajímal o to, zda podpora státu
neochabne, bude-li šéfem on. Situace
je taková, že finance pro Českou
filharmonii jsou ve státním rozpočtu
ukotveny na tři roky, takže ve střednědobém výhledu máme jistotu. Také
naši domácí komerční partneři a sponzoři výběr schvalují.
Hodláte do uměleckého formování
orchestru více zapojit i české dirigenty mladší generace?
Dohodli jsme se s uměleckou radou, že vedení orchestru se zkompletuje pozicemi dvou hlavních hostujících dirigentů, jimiž budou Jakub
Hrůša a Tomáš Netopil. Tento celek
dává smysl. I zahraniční partneři nám
dávají najevo, že pokud s orchestrem
nebude moci přijet Semjon Byčkov,
chtějí jednoho z těchto dvou našich dirigentů.
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Semjon Byčkov se postu šéfdirigenta a hudebního ředitele České filharmonie ujme na podzim 2018.
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Nová výzva pro Byčkova

Českou filharmonii povede jeden z předních světových dirigentů Semjon Byčkov

Věra Drápelová

U

prchlík z bývalého Sovětského svazu, který se stal světoobčanem, hudebník širokého rozhledu. To je Semjon Byčkov, designovaný šéfdirigent České filharmonie.
Pochází z Leningradu, kde se roku
1952 narodil a kde se mu již jako malému chlapci dostalo hudebního vzdělání. Učil se hrát na klavír a poté byl
přijat na Sborový institut Michaila
Ivanoviče Glinky, což byla prestižní
škola s tradicí sahající až do carského
Ruska, v níž se obecné předměty kombinovaly s hudebními.
Zde také, jako třináctiletý, dostal
první příležitost dirigovat – byť „jen“
sbor. Nicméně byla to dobrá průprava a nejen čistě řemeslná. „Navzdory
komunistické diktatuře učitelé reprezentovali to nejlepší z ruské inteligence. Spíš než politiku a ideologii
vyznávali humanismus,“ vzpomíná
Byčkov.
Cesta za svobodou
Poté nastoupil na Leningradskou konzervatoř, kde se stal žákem legendárního Ilji Musina, který dirigování vyučoval přes šedesát let. „Dokázal rozeznat a ocenit individualitu každého
jednotlivého studenta,“ podotýká
Byčkov, který se kromě hudby zají-

mal i o sport, hrál například závodně
volejbal.
Roku 1973 získal první cenu v dirigentské soutěži Sergeje Rachmaninova. O dva roky později, jako 22letý,
nicméně emigroval na Západ. „Chtěl
jsem být svobodný, nechtěl jsem si nechat diktovat od režimu,“ zdůrazňuje.
Jako Žid navíc v Sovětském svazu těžko snášel antisemitismus. Vzal to
přes Vídeň, odkud se přes Řím dostal
do New Yorku.
Třebaže doma nezažil demokracii,
neodcházel s přemrštěnými představami o životě za železnou oponou a to
mu možná pomohlo k úspěchu. „Intelektuálně jsem nemohl věřit tomu, že
na jedné straně je všechno špatné a na
druhé najdu ráj. Proto jsem nebyl zklamán,“ poznamenává. Do USA odešel
i jeho mladší bratr Jakov, který tam
vystudoval, stal se rovněž dirigentem
a zastával vedoucí pozice mimo jiné
v Komické opeře Berlín a u Filharmonie Monte Carlo. Jakov Kreizberg zemřel roku 2011.
Semjon Byčkov ve Spojených státech začal dostávat šance u různých
orchestrů, nejužší pracovní svazek si
vybudoval s Buffalo Philharmonic Orchestra, sídlícím ve městě Buffalo ve
státě New York, jehož hudebním ředitelem pak byl v druhé polovině osmdesátých let. Získal americké občan-

ství a s přibývajícími uměleckými i organizačními zkušenostmi si postupně
budoval renomé.
Koncem osmdesátých let jeho kariéra začala stoupat. V té době se také
usadil v Paříži. Roku 1989 se totiž
stal hudebním ředitelem Orchestre de
Paris – ale k návratu na starý kontinent se rozhodl i z jiných důvodů.
„Neměl jsem tehdy žádné zvláštní
vazby k francouzské hudbě, nicméně
v té době jsem poznal svoji manželku, pianistku Marielle Labéque, takže
jsem se vlastně stal příslušníkem francouzské rodiny,“ vysvětluje.
Světový dirigent
V devadesátých letech Semjon Byčkov navíc převzal šéfovské posty u významného italského festivalu Maggio
Musicale Fiorentino, v drážďanské
Semperově opeře a také u Symfonického orchestru Západoněmeckého
rozhlasu, což je těleso působící v Kolíně nad Rýnem a známé mimo jiné soustavným uváděním nových děl soudobých autorů.
Mezitím ale často hostoval i u dalších světových orchestrů a také na
operních scénách. Byl zván do londýnské Královské opery Covent Garden, kde oddirigoval na padesát představení, mezi nimi například Straussovu Elektru, Čajkovského Pikovou

dámu nebo Musorgského Borise Godunova, kterého pak uvedl i v newyorské Metropolitní opeře. V milánské
La Scale nastudoval Elektru a Tosku
a průběžně se vracel dirigovat orchestr Filarmonica della Scala, jenž má
vlastní koncertní sezonu. Ke světovým metropolím, kam průběžně zajížděl pracovat, patřila samozřejmě i Vídeň, první západní město, do něhož
kdysi vstoupil.
Šéfem v Kolíně nad Rýnem zůstal
do roku 2010. „Podmínky, které jsme
měli, byly mimořádné. Téměř každý
koncertní projekt snímaly mikrofony,
a dokonce i kamery. A nejlepší učitel,
jakého můžete mít, je mikrofon.
Když se vám nelíbí, co slyšíte, nemůžete vinit nikoho jiného,“ pochvaluje
si Byčkov.
Odcházel s představou, že po letech strávených v čele různých institucí najede na volnější režim a u významných orchestrů a divadel bude
jen hostovat. To se také děje, například letos v lednu dirigoval Newyorské filharmoniky, na jaře se vrátil do
Vídně nastudovat sérii představení
Wagnerova Parsifala, v listopadu ho
očekávají Vídeňští filharmonikové
a Mnichovská filharmonie. Řízením
osudu však došlo k tomu, že přece jen
přijal další šéfovskou výzvu. V České
filharmonii.
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Romano drom 2017
Nejlepší byl romský sbor plný energie a skvělé nálady
Petr Kadlec

Č

tvrtým rokem pokračuje Romano drom, tedy romská cesta. Spolupráce mezi Českou
filharmonií, Idou Kelarovou a dětským pěveckým sborem Čhavorenge, podporujícím talentované romské děti a mladé lidi nejen v jejich
cestě za hudbou.
Hudbou k sebevědomí
Čísla jsou pozoruhodná. Za těch pár
roků je to na tři desítky společných
koncertů v ČR i SR včetně vystoupení v rámci open air koncertu České
filharmonie na Hradčanském náměstí pod taktovkou Jiřího Bělohlávka,
četné workshopy, ale především
ovlivněné životní příběhy desítek
romských dětí a mladých lidí.
Ti nacházejí vztah k vlastní kultuře, zažívají skutečné sebevědomí
a objevují jiné životní cesty, než které jsou před nimi narýsovány často
neradostnými vnějšími okolnostmi.
I o tom je dokumentární film Tomáše Kudrny O čo ide Idě, který vznikl
ve spolupráci České filharmonie
a České televize v roce 2016.
Síla hudby je ovšem mimořádná.
A proměňuje všechny. Ty, kteří přicházejí ze sociálně vyloučených lokalit a ghett, i ty, kteří nad nimi mívají
pocit převahy. „Nejlepší byl romský
sbor plný energie a skvělé nálady.“ –
„Nejvíc se mi líbilo, když se k orchestru připojil sbor, protože z jejich vystoupení byla cítit láska k hudbě.“ Psali žáci a studenti, kteří měli možnost
zažít děti z Čhavorenge na koncertech v Rudolfinu. Ale i na workshopech: „Ze začátku jsem k tomu byla
dost skeptická. Čekala jsem, že to
bude podobné akcím takového typu:
trapné a nucené. Bylo to ale fakt pěkné. Divila jsem se, že nás všechny
opravdu rozhýbali!“ – „Vše, co jsme
dělali, bylo zábavné, vše, co bylo řečeno, mělo myšlenku.“
Tři týdny, tři koncerty
Letos v létě pak probíhala letní umělecká škola Romano drom, tentokrát
na Vsetínsku. Mimořádně náročná,
mimořádně intenzivní, mimořádně
krásná. Jako by se celý svět a celý život zkoncentroval do třech společných týdnů, které opět propojily romské děti a hudebníky České filharmonie. Koncertovalo se v romském ghettu Poschla ve Vsetíně, v Uherském
Hradišti a ve Valašském Meziříčí. Na
letní uměleckou školu navázalo natáčení profilového CD sboru Čhavorenge ve spolupráci s Českou filharmonií. Na jaře 2018 ho vydá Supraphon.
Společná cesta tím jistě nekončí.

Letní umělecká škola na Vsetínsku propojila romské děti s filharmoniky.

FOTO KURT NEUBAUER

Pěvecký sbor Čhavorenge podporuje talentované romské děti nejen v jejich cestě za hudbou.

FOTO KURT NEUBAUER
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Objevte hudbu ve čtyřech krocích
Petr Kadlec

S

vět plný hlasů, to je podtitul nového večerního cyklu komentovaných koncertů Čtyři kroky
do nového světa. Pro všechny posluchače, které baví objevovat zajímavosti a záhady velkých děl slavných
skladatelů, nabízíme – od října 2017
do června 2018 – setkání s vybranými
vokálně instrumentálními díly.
Wolfgang Amadeus Mozart svoje
slavné Requiem nedokončil. Psal ho
na objednávku v době nemoci, ale
smrt byla rychlejší… Když Mozart
zemřel, bylo mu necelých 36 let. Co
všechno je vlastně na jedné z nejslavnějších skladeb Mozartovo? Jak by
zněla nedokončená? A v jakém duchu byla po skladatelově smrti dopsána?
To je jen několik základních otázek
nad jedním z nejhranějších a nejtajemnějších děl světové hudby. Nebude jediné, které v letošní sezoně zazpívají
skvělí sólisté, jež doprovodí Česká
studentská filharmonie pod taktovkou Marka Ivanoviće. Dále je možné
těšit se na Bachovy Matoušovy pašije
či slavnou kantátu Carla Orffa Carmina burana.
„Čtyřkrokové“ koncerty probíhají
tak, že se skladby v první části večera
komentují, rozebírají, aby bylo možné nahlédnout do skladatelského myšlení velkých tvůrců – a také do typu
rozhodnutí, která před sebou při komponování měli. Ve druhé části večera

Marek Ivanović diriguje cyklus komentovaných koncertů Čtyři kroky do nového světa.

pak dílo zazní jako celek; v případě
rozsáhlých kompozic výběr.
Antonín Dvořák psal svoje Te
Deum, které letošní cyklus koncertů
zahájilo, v říjnu 1892 pro oslavy

400 let objevení Ameriky Kryštofem
Kolumbem. Dvořák se tehdy do „Nového světa“ odvážně vydal a objevil
inspiraci, která ho dovedla k některým
jeho nejlepším skladbám: k Novosvět-

FOTO PETRA HAJSKÁ

ské symfonii, Violoncellovému koncertu, Biblickým písním. Věříme, že
posluchači našeho cyklu objeví – v kolumbovském duchu – také nový světadíl. Světadíl nádherné hudby.

Zkouška orchestru už pošesté
Petr Kadlec

N

a Zkoušku orchestru – tradiční, ale pokaždé zcela nový, zábavný i poučný program scenáristky a režisérky Alice Nellis – zveme 17. a 18. dubna 2018. Posluchačovým průvodcem po hudebních galaxiích bude opět Marek Eben.
Zkouška orchestru proběhne poprvé bez Jiřího Bělohlávka, který jí za
svého života vtiskával svou nezaměnitelnou tvář. Rok od roku ho čím dál
víc těšilo mluvit o hudbě s Markem
Ebenem i s hudebníky České filharmonie.
Při těchto mimořádných koncertech prosvítala prostřednictvím hudby ještě jedna věc: Jiří Bělohlávek
pro Českou filharmonii a pro náš hudební svět neznamenal jen koncerty,
zájezdy a nahrávání, jakkoli „černé
na bílém“ to možná je nejviditelnější
výsledek jeho pětileté práce. Vytvářel
i určitou hodnotovou atmosféru, jakýsi étos, který měl sjednocující vliv na

Marek Eben je zasvěceným průvodcem po hudebních galaxiích.

FOTO PETRA HAJSKÁ

všechny kolem. Byl laskavý, vlídný,
vážný, měl nadhled i pochopení. Dokázal kolem sebe šířit něco, co některé lidi podněcovalo, aby dělali krásnější práci – kdyby se náhodou pan
šéfdirigent přišel podívat. Služba hudbě a hledání pravdy v umění pro něj
totiž znamenalo usilovat o maximální
možnou úroveň a vážnost ve všem, co
dělal on i jeho spolupracovníci. Jako
by to byl určitý maják, který všem
umožňoval jasněji se orientovat.
Jistě to pomáhalo i mladší dirigentské generaci. Jeden z jejích příslušníků, šestadvacetiletý Jiří Rožeň, kterého si Jiří Bělohlávek před svou smrtí
vybral jako asistenta, převezme pomyslnou štafetu a bude Zkoušku orchestru řídit. Jako hosté tentokrát vystoupí
vynikající sólisté tří generací. Už
nyní můžeme prozradit, že mezi nimi
budou také členové České filharmonie, jejichž podíl na koncertech s Markem Ebenem a Jiřím Bělohlávkem –
podíl hráčský i lidský – byl vždy výrazný a významný.
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Ti, kdo spolu dobře vycházejí
Alena Sojková

B

ennewitzovo kvarteto, které
je rezidenčním souborem letošní koncertní sezony Českého
spolku pro komorní hudbu (ČSKH),
vzniklo v roce 1998. Hraje ve složení
Jakub Fišer, Štěpán Ježek, Jiří Pinkas
a Štěpán Doležal. Ve Dvořákově síni
Rudolfina odehraje v sezoně tři koncerty, které přitahují pozornost svou
pestrou dramaturgií.

V této sezoně jste se stali rezidenčním souborem ČSKH. Je to
pro vás, soubor s mnohaletou tradicí, který je zvyklý vystupovat
v nejvyhlášenějších světových sálech, něco výjimečného?
Štěpán Doležal: Mít možnost stát
se rezidenčním souborem ČSKH
a koncertovat na nejvýznamnějším domácím pódiu, je především velkým
uznáním naší dlouholeté práce. U nás
rozhodně platí pořekadlo, že doma
není nikdo prorokem. A i když jsme
dosáhli mnoha úspěchů v zahraničí,
pozvání do Rudolfina je pro nás vždy
velkou ctí.
Vedle Mozarta a skladatelů
19. století (Brahms, Dvořák, Schumann, Schubert) zazní i hudba
skladatelů 20. století Viktora Ullmanna, Bohuslava Martinů a také
současníka Slavomíra Hořínky.
Jak dramaturgie vašich koncertů
vznikala?
Jiří Pinkas: ČSKH nám dal při výběru repertoáru dostatek volnosti.
Pouze zazněl požadavek, aby byly
programy dostatečně pestré a pokud
možno obsahovaly alespoň jednu
skladbu soudobého autora. Zařazení
skladby Songs of Immigrants Slavomíra Hořínky nám přináší speciální
potěšení. Je to dílo zkomponované na
naši objednávku a premiéru mělo
v berlínském Konzerthausu v roce
2014. V té době by ještě málokdo tušil, jak moc bude toto téma v dnešní
době aktuální. Máme velkou radost,
že si tuto velice zajímavou a posluchačsky atraktivní kompozici, která
mimo jiné čerpá z motivů etnické
hudby Eritreje, budou moci vychutnat posluchači ve Dvořákově síni Rudolfina.
Právě máte čerstvé zážitky z japonského turné. S jakým repertoárem jste vystupovali tam a kde
jste hráli?
Jakub Fišer: Japonské turné bylo
velmi krásné, i když jsme se pohybovali převážně v okolí sopky a stejnojmenného města Fuji. Ale účinkovali
jsme také v Yokohamě nebo Matsuzaki. Na programu nesměl chybět Antonín Dvořák – konkrétně jeho Smyčcový kvintet op. 77, v němž se k nám při-

Bennewitzovo kvarteto hraje ve složení Jakub Fišer, Štěpán Ježek, Jiří Pinkas a Štěpán Doležal.

pojil organizátor našeho turné Jiří Rohan. Velmi dobře byl přijat i třetí kvartet Bohuslava Martinů a další kvartety od Roberta Schumanna a Viktora
Ullmanna. Na závěr každého koncertu jsme vždy hráli úpravy tradičních
japonských písní.
Vracíte se do Japonska opakovaně. V roce 2005 jste zvítězili na
soutěži v Ósace… Čím si vysvětlujete, že česká komorní, a zejména
kvartetní škola má v Japonsku tak
vynikající zvuk?
Štěpán Ježek: Skvělé reputaci
českých kvartet dopomohlo v prvé
řadě Smetanovo kvarteto spolu s dalšími soubory oné generace. V tomto
smyslu pouze navazujeme na jejich
odkaz. Nicméně velkou výhodou
všech českých souborů napříč generacemi je samotná česká hudba, která se více než hudba našich západních sousedů zakládá na emotivnosti, vřelosti a lidovosti. Tím je pro kulturně zcela odlišné japonské obecenstvo srozumitelnější, a tedy i velmi
oblíbená.

Hrajete spolu od roku 1998. Kde
jste se sešli a kdo vás dal dohromady?
Štěpán Ježek: Bennewitzovo
kvarteto bylo založeno v roce 1998
na HAMU v Praze. Zpočátku nám
byly velkou pomocí zkušenosti prof.
Václava Bernáška a prof. Milana
Škampy, kteří s námi na akademii
pracovali. Během prvních tří let se sestava kvarteta dosti proměňovala.
Ustálila se v roce 2001, kdy roli violisty přijal Jiří Pinkas. Od té doby
jsme hráli v jednom složení, absolvovali jsme čtyři roky postgraduálních
studií v Madridu a v Basileji a podstoupili několik mezinárodních kvartetních klání, z nichž jsme si přivezli
i různá ocenění. Nově se složení souboru změnilo až v roce 2013, kdy na
pozici prvních houslí usedl skvělý Jakub Fišer.
Je známé, že členové komorních
souborů se musí navzájem respektovat, vyhovovat si po lidské stránce. Vy se po tolika letech společné práce musíte znát

FOTO KAMIL GHAIS

tak dobře, že už možná dovedete
předvídat reakce jeden druhého.
Jaké to přináší výhody a jaké nevýhody?
Štěpán Doležal: O smyčcovém
kvartetu už bylo napsáno vícero knih
či divadelních her a natočeno pár filmů. Byli bychom určitě i zajímavým
námětem pro psychologickou studii.
Je to dáno tím, že každý má svůj hlas,
svoji představu, svůj názor. A názory
se mnohdy od sebe výrazně odlišují.
Jde o to, jak ty čtyři různé „materiály“ spojit v jeden celek. To je někdy
dost velký problém. Za ty roky společného hraní jsme se ale naučili dělat kompromisy a vycházet si vstříc,
takže k nekonečným diskusím už nedochází. Na druhou stranu je pravda,
že u některých kvartet přicházely
v poslední fázi jejich kariéry různé antipatie, dokonce i soudní spory, takže
kdo ví, k čemu se dopracujeme. Každopádně zatím spolu vycházíme velmi dobře. Spáváme v jednom hotelu,
dokonce jsme schopní i společně cestovat, což zdaleka nebývá u kvartet
pravidlem.

Česká filharmonie

19. října 2017

11

Komorní zpěv v komorním spolku
Jan Králík

O

d vzniku Českého spolku pro
komorní hudbu (ČSKH) v roce
1894 zůstávají ve středu pozornosti jeho dramaturgie smyčcová kvarteta, ale nikoli výlučně. Do oblasti komorní hudby náleží rovněž další instrumentální uskupení, dua a sólové
nástroje a ovšem lidský hlas ve zpěvu
a recitaci. Již v druhé sezoně koncertů
ČSKH tak zazněly 17. října 1895 na
počest Antonína Dvořáka jeho Večerní písně v podání sopranistky Irmy
Reichové, první Xenie v Dimitriji. Výběr pěveckých sólistů ozdobilo 5. března 1898 jméno tenoristy Karla Buriana, tehdy z Hannoveru, 15. listopadu
1898 přijela z Vídně sopranistka Irene
Abendrothová a 29. listopadu 1900 se
představila Ema Destinnová z Dvorní
opery v Berlíně. Opakovaně přijížděli
slovinský tenorista Fran Naval z Vídně a Maja Strozziova ze Záhřebu.
Z italských pěvců byl prvním 19. prosince 1902 basista Ettore Gandolfi.
V závěru prvého desetiletí spolkových koncertů 7. dubna 1905 zazněl
hlas „primadony“ carské opery
v Sankt Petěrburku mezzosopranistky
Marie Ivanovny šlechtičny Gorlenkové-Dolinové a na prahu druhého desetiletí 25. listopadu 1905 zpíval vysoce
oceňovaný český barytonista Bedřich
Plaške, komorní pěvec z Drážďan.
Písňový repertoár ozvláštňoval téměř každou sezonu a v postupu času
představil nejvýznačnější pěvecké

Nejlepší čeští pěvci jsou pravidelnými hosty Českého spolku pro komorní hudbu
od jeho založení, například Karel Burian, Ema Destinnová, Kateřina Kněžíková nebo Adam
Plachetka
FOTO ARCHIV / ILONA SOCHOROVÁ

osobnosti dalších generací – Emila Buriana, Egona Fuchse, Pavla Ludikara,
Martu Krásovou, Zdeňka Otavu, Růženu Hořákovou… Každá doba měla
své vynikající písňové interprety, jejichž význam ještě rostl v odstupu
času. Starší pamětníci koncertů

ČSKH jistě uchovávají v živé vzpomínce ze sklonku padesátých let výkony Ladislava Mráze a Libuše Domanínské, z dalších desetiletí hlasy Jany
Smítkové, Libuše Márové, Vlasty
Mlejnkové a několikanásobná umělecky vytříbená vystoupení Věry Souku-

pové, Karla Bermana, Brigity Šulcové
a Richarda Nováka. V čerstvější paměti zůstávají z prvních let druhého století trvání spolku přední pěvci opery Národního divadla Miroslav Švejda, Eva
Děpoltová, Ivan Kusnjer a Leo Marian Vodička.
Úzké propojení ČSKH s Českou
filharmonií umožnilo zvát v novější
době opět vynikající umělce i z mezinárodní scény. Z pěvců jako první přijela ze Švýcarska česká sopranistka
Martina Janková, vzápětí dvakrát proslulý německý barytonista Matthias
Goerne a fenomenální italský basista
Ferruccio Furlanetto. S mezinárodním
renomé vstoupily do spolkových koncertů domácí sopranistky Zdena Kloubová a Simona Houda Šaturová, mezzosopranistka Michaela Kapustová
a v recitálech dva vynikající basbarytonisté – vítěz z Cardiffu a sólista z Berlína Jan Martiník a charismatický sólista z Vídně a New Yorku Adam Plachetka. Melodramatickou recitací osvěžila
dva spolkové koncerty Soňa Červená,
komorní pěvkyně známá od Berlína
a Bayreuthu po San Francisko. Ozdobou nadcházející sezony slibuje být
14. února 2018 písňový recitál sopranistky Kateřiny Kněžíkové, která
vstoupí do současných i historických
hvězdných souvislostí písňovým recitálem s Dvořákem, Martinů, Faurém,
Debussym a Straussem.
Autor je místopředseda rady Českého
spolku pro komorní hudbu

Svatovítské varhany pro liturgii i koncerty
Alena Sojková

Kvalita je jistě důležitější než
rychlost zhotovení, ale snad během
dvou let.

V

arhaník Pavel Svoboda je činorodý a úspěšný umělec. V loňském roce uspěl v náročné interpretační soutěži v Lipsku, je mimo
jiné uměleckým ředitelem Mezinárodního hudebního festivalu v Dobrušce
a předsedou spolku Provarhany, zabývajícího se ochranou historických nástrojů. V prosinci vystoupí ve Dvořákově síni na benefičním koncertě ke
zbudování varhan v katedrále sv. Víta,
pořádaném Českým spolkem pro komorní hudbu.

Proč se angažujete právě v tomto
projektu?
Je mi ctí být u toho, byť třeba provedením benefičních koncertů. Mám-li
být upřímný, obvykle se staveb nových varhan či oprav starých nástrojů
trochu bojím, protože ne vždy se povede vybrat dobrou firmu. Když však zakázku na nové varhany pro katedrálu
získala firma Grenzing, byl jsem nad-

Chystáte vzhledem ke speciálnímu vyznění koncertu i speciální
program?
Bude to průřez světovou varhanní
literaturou včetně českých autorů.
Bach, Černohorský, Widor, Martinů,
Sluka, Eben. Jednáme také o využití
videoprojekce včetně detailních záběrů na ruce či nohy, to by mohlo být
pro publikum velmi atraktivní.
Na varhany v Rudolfinu zahraje Pavel Svoboda 4. prosince

šený! Na jaře jsem hrál v katedrále
v Bogotě na jeden z nejlepších nástrojů, které jsem zatím poznal. Restaurovala a rozšiřovala jej právě tato firma.
Jaké by podle vás měly mít nové
svatovítské varhany parametry?
Bude to jistě plnohodnotný nástroj
vhodný nejen k doprovodu liturgie, ale

FOTO JAN JEŽDÍK

také pro koncertní účely. Tzn. velké
rozsahy klaviatur a pedálu, pestré
rejstříkové obsazení a spoustu technických detailů, které jsou u klasických
a současně moderních varhan samozřejmé. To zajisté hlídá můj jmenovec
Štěpán Svoboda, který projekt vede.
Kdy nástroj poprvé zazní?

Na příští rok chystáte velký bachovský projekt. Můžete ho představit?
Ano, rád bych v následujících letech detailně poznal a koncertně provedl kompletní varhanní tvorbu
J. S. Bacha. Zahajovací koncert
z jeho vrcholných děl bude na Pražském jaru 2018 a potom maximálně
dva až tři koncerty do roka. Detaily
projektu představíme v prosinci.
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Tradiční české značky
při tvořivé spolupráci
S
Naši mistři souzní
s vozy Škoda

T

radiční partnerství mezi společností Škoda Auto a Českou
filharmonií slaví své 22. narozeniny. Škodovka je tak s Českou filharmonií nejdéle ze všech partnerů. Při
nedávné návštěvě jejích vrcholných
představitelů v Rudolfinu jsme vzpomínali, jak si Jiří Bělohlávek při převzetí svého superbu se zájmem prohlédl výrobní závod v Mladé Boleslavi.
I designovaný šéfdirigent České filharmonie Semjon Byčkov přišel svezení
ve škodovce rychle na chuť: „Se značkou Škoda se poprvé setkávám v České filharmonii a jsem nadšen ze Superbu i Kodiaqu. Oba modely budu s radostí využívat, jsou to elegantní, kvalitní, rychlé a bezpečné vozy.“

Českou spořitelnou, která je generálním partnerem České
filharmonie, otevíráme již třetí
sezonu a naše spolupráce se stále prohlubuje. Na začátku letošního roku zahráli mladí čeští filharmonici mnoha tisícům zaměstnanců České spořitelny
v pražské 02 areně. Česká spořitelna
a Česká filharmonie také uskutečnily
společný Novoroční koncert, který se
bude konat i v dalších letech.
„Spolu s Českou spořitelnou jsme
vymysleli projekt komorních koncertů v Sukově síni. Ansámbly složené
z členů České filharmonie nyní několikrát měsíčně nabízejí koncerty s populárním repertoárem, který dokáže do
Rudolfina přilákat i méně zkušené či
úplně nové posluchače,“ vysvětluje generální ředitel České filharmonie David Mareček a doplňuje: „Takoví posluchači se jistě najdou i mezi klienty
České spořitelny, jimž navíc nabízíme
zvýhodněné vstupné.“
„Spojení obou tradičních a silných
českých značek vnímáme i jako závazek přinášet naší zemi projekty, které
přispějí k vnímání kulturního a historického bohatství naší země.“ Těmito
slovy naznačuje generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon společné plány s Českou filharmonií v roce
2018, kdy si připomeneme sté výročí
založení Československa. Více však
zatím nechce prozradit.

Jiří Bělohlávek a Tomáš Salomon si společně užívali dozvuky Novoročního koncertu České spořitelny a České filharmonie v Rudolfinu.

Česká filharmonie: unikátní díky podpoře

P
Emotivní a přitom harmonický je zvuk
České filharmonie, stejně jako design nové
Škody Kodiaq.

artnerství s Českou filharmonií se může realizovat
i v rovině unikátních projektů. Pro nadcházející sezonu se přidali další podporovatelé špičkových hráčů.
K J&T Bance, sponzorující koncertního mistra Josefa Špačka, a privátnímu mecenáši Tomu Schreckerovi, jenž podporuje koncertního mistra skupiny violoncell Václava Petra, přibyl Arthouse Hejtmánek. Renomovaná pražská galerie
a aukční síň, nově držící tuzemský rekord v ceně za konkrétní
vydražené umělecké dílo, Kokoschkovu Prahu (viz foto),
nově sponzoruje houslistku Irenu Jakubcovou. Ivana Juráňová zase svůj příspěvek váže na spolupráci se Semjonem Byčkovem. Dalším způsobem partnerství je nákup a zapůjčení
vzácných nástrojů, realizovaný společností PPF a J&T Bankou. Díky Nadaci Agrofert v rámci projektu Hudba do škol
připravuje Česká filharmonie moderní výukové materiály
pro hudební výchovu na základních a středních školách.

Mimořádná příloha České filharmonie. Česká filharmonie, Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1. Telefon: +420 227 059 227, web: www.ceskafilharmonie.cz,
http://facebook.com/ceskafilharmonie, e-mail: info@ceskafilharmonie.cz. Koordinátor: Luděk Březina (Česká filharmonie), editor: Lukáš Rous (Lidové noviny).

