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NOVÉ HVĚZDY
KLASIKY
DEBUTUJÍ
U SUPRAPHONU
Matouš Vlčinský, šéfproducent vážné hudby v Supraphonu

Vydavatelství Supraphon jede naplno, jako by ani nebyla krize: nyní realizuje několik nových nahrávek
se špičkovými mladými umělci. „Krize někdy inspiruje k hledání jiných řešení, než na jaké si člověk zvykl
v klidných časech. Supraphon jako vydavatel i hudebníci dnes musí mnohem více energie věnovat hledání
finanční podpory,“ říká k tomu šéfproducent vážné hudby Matouš Vlčinský.
Shodou okolností se v ediãním plánu Supraphonu se‰li v jednom
ãtvrtletí hned tﬁi vynikající „dechaﬁi“: hobojista Vilém Veverka, fagotista Václav Voná‰ek a hornista Pﬁemysl Vojta. „Jsme vlajkovou lodí ãeské
hudby ve svûtû, kterému chceme pﬁedstavit to nejlep‰í, co doma máme
– a s patﬁiãnou hrdostí,“ dodává k tomu Vlãinsk˘. Ke zmínûn˘m dechaﬁÛm se tak pﬁidávají houslista Josef ·paãek, dirigent Tomá‰ Netopil,
barytonista Adam Plachetka a sopranistka Martina Janková – samí
v˘jimeãní umûlci, kteﬁí postupnû získávají i mezinárodní renomé.
Metamorfózy Benjamina Brittena (podle Ovidia) a pÛvodnû flétnové
fantazie Georga Philippa Telemanna (plné hudbou vyjádﬁen˘ch lidsk˘ch charakterÛ a dramatick˘ch dialogÛ) zaﬁadil na své CD hobojista
Vilém Veverka. Album obsahuje více neÏ sedmdesát minut bájeãné
muziky, která, pﬁestoÏe vznik kompozic dûlí více neÏ dvû staletí, krásnû
souzní. „Sám jsem si myslel, Ïe taková plocha sólového hoboje bude pﬁíli‰. Ale zkuste to; moÏná zjistíte – jako já –, Ïe vás to bude celou dobu
bavit a zajímat. V na‰em hluãném svûtû mÛÏe b˘t chvíle poslechu jednohlasého nástroje docela obãerstvující,“ nabádá Matou‰ Vlãinsk˘.
I houslista Josef ·paãek u Supraphonu debutuje, jako hráã má uÏ ale
za sebou mnohé pozoruhodné úspûchy (zmiÀme alespoÀ titul laureáta
mezinárodní houslové soutûÏe královny AlÏbûty v Bruselu). Na svém
albu prezentuje díla Bedﬁicha Smetany, Leo‰e Janáãka a Sergeje Prokofjeva. Snahou umûlce i vydavatelství bylo prezentovat Josefa ·paãka
jako ãeského houslistu, tudíÏ se, podle Vlãinského, Janáãkovi a Smetanovi prostû ne‰lo vyhnout. „Je zajímavé sly‰et tyhle ikony ãeské houslové literatury od mladého âecha, kter˘ housle studoval na nejprestiÏnûj‰ích americk˘ch ‰kolách Curtis Institute a Juilliard School,“ upozorÀuje producent a dodává, Ïe Prokofjev na tomto CD byla dal‰í volba
srdce, zámûrnû opût ze slovanského okruhu, navíc jeho skladby, které
nejsou natáãeny pﬁíli‰ ãasto.
Ani hornista Pﬁemysl Vojta nechtûl na svém debutovém albu posté
natáãet nejznámûj‰í hornov˘ repertoár. Má siln˘ vztah k ãeské modernû,
ãasto ji uvádí na sv˘ch koncertech, pﬁitom cítí urãit˘ dluh vÛãi ãesk˘m
skladatelÛm 20. století. Na své album tak zaﬁadil díla Jaroslava Kofronû,
ZdeÀka ·estáka, Klementa Slavického a Emila Hlobila. Rozhodnû to

není nepﬁístupná hudba, navíc je horna nástrojem, jehoÏ barevnost
snad nikdy neomrzí.
Na kvûten pﬁipravované CD Martiny Jankové má program posluchaãsky známûj‰í, ba dokonce populární, totiÏ Bachovy kantáty. MoÏná je ale
jejich vydání o to nebezpeãnûj‰í: lidé je dobﬁe znají a mohou tedy
porovnávat. Podle Matou‰e Vlãinského existuje nûkolik bachovsk˘ch
kompletÛ, a tak nemá smysl kantáty natáãet jinak neÏ se skvûl˘mi interprety. A to Martina Janková je, navíc ji do bachovského svûta zasvûcovali takoví dirigenti jako Harnoncourt, Gardiner ãi Herreweghe. Album
sympatické pûvkynû tak má zadûláno na domácí i mezinárodní úspûch.
Supraphon oãekává i velk˘ zájem o nahrávku, na které Tomá‰ Netopil diriguje ãeské rozhlasové symfoniky. Vedle veleznám˘ch kompozic
Taras Bulba a Sinfonietta obsahuje i symfonické básnû ·umaﬁovo dítû
a Balada blanická. ·umaﬁovo dítû je skladba s hlubok˘m sociálním podtextem, Balada blanická reaguje na vznik samostatného âeskoslovenska.
Zajímavostí je, Ïe obû skladby u nás naposledy natoãil Franti‰ek Jílek
s Filharmonií Brno v roce 1992 – to uÏ je pﬁes 20 let…
Producent Matou‰ Vlãinsk˘ vûﬁí, Ïe Netopilova nav˘sost muzikální
nahrávka uspûje i ve srovnání s nahrávkami velkého propagátora Janáãkovy hudby ve svûtû Sira Charlese Mackerrase. Souãasnû si pochvaluje
spolupráci s âesk˘m rozhlasem – jak na tomto kompaktu, tak obecnû:
„Právû taková koprodukce je jednou z moÏn˘ch cest, jak je‰tû v dne‰ní
dobû mÛÏeme uskuteãnit nûkteré finanãnû nároãnûj‰í nové nahrávky.“
A plány Supraphonu do budoucnosti? Podle Matou‰e Vlãinského
vydavatelství rozhodnû plyn neubere a mladé umûlce bude sledovat
i nadále. Chce pﬁitom objevovat i rozvíjet uÏ objevené. Jeden pﬁíklad:
vynikající Pavel Haas Quartet se v létû chystá nahrát schubertovské
cédéãko se Smyãcov˘m kvartetem ã. 14 d moll Smrt a dívka a kvintetem
C dur. Pﬁizval si k tomu vynikajícího nûmecko-japonského violoncellistu Danjula Ishizaku, kterého jsme mohli nedávno sly‰et v rámci sólového recitálu v Rudolfinu. Album má vyjít v záﬁí a ve svûtû je to jedna
z tûch nejnetrpûlivûji oãekávan˘ch nahrávek od Supraphonu.
Tomá‰ Pilát
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POD TAKTOVKOU TOMÁŠE NETOPILA
VZNIKLA NOVÁ NAHRÁVKA JANÁČKOVY
SINFONIETTY A SYMFONICKÝCH BÁSNÍ

Tomáš Netopil, vítěz dirigentské soutěži Sira
George Soltiho (2002) a host nejvýznamnějších
orchestrů (Vídeňský symfonický orchestr, Berlínská
filharmonie, Londýnská filharmonie ad.) i světových
operních scén, otiskl svůj nezaměnitelný obraz
Janáčkovy hudby do nové nahrávky sestavené z děl
Leoše Janáčka – Sinfonietta, Taras Bulba,
Šumařovo dítě, Balada blanická – Symfonická
báseň. Tomáš Netopil janáčkovské album nahrál
se skvěle hrajícím Symfonickým orchestrem
Českého rozhlasu.

2 x Tomáš Netopil:
Co pro Vás znamená hudba Leo‰e
Janáãka?
KdyÏ odhlédnu od Janáãkova originálního kompoziãního jazyka, tak je to
zejména silná a ryzí reflexe Ïivota, která
je obsaÏena a protnuta v kaÏdém motivu
jeho díla.
Jak se Vám na nahrávce spolupracovalo se Symfonick˘m orchestrem âeského rozhlasu?
Musím vyzdvihnout zejména muzikantskou pﬁirozenost, technickou vyrovnanost a hlavnû chuÈ a nad‰ení, se kter˘m do nahrávání ‰el cel˘ orchestr.

PAVEL ŠPORCL
CO PRÁVĚ DĚLÁM?
„Supraphon mi vydal 3CD Zlatá kolekce.
Je to vlastně takové Best of album, které
beru jako ohlédnutí i popostrčení do
další práce. V průběhu května začnu
nahrávat nové album, jež bude
poctou českým houslistům.
Nahraji skladby Kubelíka,
Kociána, Drdly, Ondříčka,
Příhody, Ševčíka,
které jsem
nikdy nehrál.
Významní
čeští
houslisté složili obrovské
množství skladeb. Jsou to
skladby překrásné, někdy
technicky náročné. Vzhledem
k tomu, že můj pan profesor
Snítil byl žákem Kociána
a Kocián byl žákem Ševčíka, i já
se považuji za pokračovatele této
české houslové školy. V květnu
mimo jiné vystupuji na festivalu
Smetanova Litomyšl a během léta
koncertuji v Anglii, ve Francii
a v Portugalsku.“
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JOSEF ŠPAČEK ŽIVOT NA STRUNÁCH
Osud mu nadělil všechno
potřebné: talent, dobré
vedení, příležitost
a zázemí. Ve svých
sedmadvaceti letech
toho má houslista
Josef Špaček za
sebou tolik, co jiní
muzikanti za celý
život. Studoval doma
i v cizině, a to
u největších
houslových es světa.
Projel celou planetu
a všude hrál s velkým
úspěchem. Z prestižních
soutěžích si přivezl řadu
vavřínů, včetně titulu
laureáta z té
nejnáročnější - soutěže
královny Alžběty
v Bruselu. Působí jako
koncertní mistr České
filharmonie i jako žádaný
sólista.
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Se sympatick˘m muzikantem s odzbrojujícím, nakaÏliv˘m úsmûvem,
jsme si povídali nad jeho supraphonsk˘m debutem s díly Bedﬁicha
Smetany, Leo‰e Janáãka a Sergeje Prokofjeva. Houslista Josef ·paãek
o hudbû mluví i sní. Je pro nûj tím, ãím Ïije a d˘chá, ãím se raduje
i trápí.
Producent edice klasické hudby Supraphonu Matou‰ Vlãinsk˘ ﬁekl,
Ïe pokud jste se chtûl pﬁedstavit jako ãesk˘ houslista, Smetanovi
a Janáãkovi se prostû ne‰lo vyhnout. Je to tak?
Je; tûmto skladatelÛm a jejich houslov˘m kompozicím se opravdu pﬁi
pﬁípravû mého nového alba vyhnout nedalo. Smetanovy duety pro
housle a klavír Z domoviny a Janáãkova houslová Sonáta – to jsou stálice ãeského houslového repertoáru. Nic pro obsazení housle a klavír
není známûj‰í, tedy co se ãesk˘ch skladatelÛ t˘ãe.

Navíc Smetana pro toto obsazení témûﬁ nepsal…
To je pravda. Já jsem nehrál nic jiného, neÏ právû dua Z domoviny.
To je opravdu kompoziãní poklad, kter˘ v âesku máme. TakÏe se musí
i natáãet.
Obãas se pí‰e, Ïe Z domoviny je jak˘si protipól cyklu symfonick˘ch
básní Má vlast, kter˘ Smetana dokonãil tûsnû pﬁed tím; Ïe se tím vlastnû odreagovával…
Dvû dua Z domoviny byla pro Smetanu urãitû ménû nároãná neÏ
Má vlast: jsou tu dva nástroje oproti celému symfonickému orchestru.
My‰lenka je ale i v téhle kompozici obdobná: Má vlast a Z domoviny – to
je v podstatû stejn˘, jenom jinak ﬁeãen˘ název. To se v té hudbû urãitû
zobrazuje. Podobnost tu tedy je, jako protipóly bych tyto dvû skladby urãitû nebral.
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¤íkáte, Ïe je potﬁeba Smetanovu kompozici Z domoviny neustále
nahrávat; znáte tedy asi i nahrávky sv˘ch kolegÛ.
Víte, zámûrnû jsem je moc nestudoval. MoÏná i proto, Ïe kdyÏ jsem se
tenhle celek nauãil poprvé, tak jsem Ïádnou neznal, neposlouchal jsem
je. Utvoﬁil jsem si tak na nû svÛj vlastní názor a od té doby to se mnou
takhle zÛstalo. Nûco se za ta léta samozﬁejmû zmûnilo, nûkteré pasáÏe
hraju trochu jinak, ale základní my‰lenka zÛstala stejná.
Janáãkova sonáta je technicky nároãnûj‰í neÏ Smetanova dua
Z domoviny?
Asi ano; nicménû v‰echno jsou to skladby, které profesionální houslista musí umût zahrát. Myslím si, Ïe „o technice“ to opravdu není; dÛleÏité je, jak˘ charakter jim houslista nasadí, jaké jim dá razítko.
Prokofjevovy skladby na debutovém albu u Supraphonu – to pr˘
byla volba va‰eho srdce.
Prokofjev se mi odjakÏiva líbil, vÏdycky mû u nûj fascinovala skvûlá
rytmizace v kontrastu s úÏasnou melodickou linií. Navíc se mi jeho
skladby dobﬁe hrají, jdou mi hráãsky velmi dobﬁe „do ruky“. Je zajímavé, jak skvûle Prokofjev pro housle komponoval, i kdyÏ byl klavírista.
V jeho houslov˘ch skladbách není nic, co by se hrálo krkolomnû, techniku houslí musel mít dokonale nastudovanou.
Va‰ím partnerem na nahrávce je klavírista Miroslav Sekera.
S Mirkem spolupracuji dva roky a dobﬁe si rozumíme. Padli jsme si
do noty, hned jak jsme se poznali. On má neuvûﬁitelné hudební cítûní
a vynikající klavíristick˘ úhoz pro komorní muziku. KdyÏ spolu nûco
nacviãujeme, ani si nemusíme moc vûcí ﬁíkat pﬁedem; hudbu chápeme
a cítíme podobnû, dokáÏeme se jeden na druhého napojit. Z toho se pak
odvíjí na‰e spoleãné hraní.

Jak se vám daﬁí kloubit va‰e orchestrální závazky s ambicemi sólisty?
Je to nároãné na ãas i fyzicky, ale zatím mám pocit, Ïe se mi to daﬁí.
Na post koncertního mistra v âeské filharmonii jste pﬁi‰el jako
mladíãek; jaké byly va‰e vztahy s mnohdy o dost star‰ími kolegy?
Dobré, to bylo pﬁirozené. Nikdy nedo‰lo k Ïádn˘m generaãním konfliktÛm, panoval mezi námi vzájemn˘ respekt.
Závûrem: jste Ïenat˘, máte krásnou manÏelku, cizinku, která v souãasné dobû studuje v Lond˘nû; vy jezdíte po celém svûtû. Asi se pﬁíli‰
ãasto nevídáte…
To je pravda, ale celkem jsme si na to zvykli. Chodili jsme spolu pût
a pÛl roku a z toho jsme jen devût mûsícÛ Ïili ve stejném mûstû. KdyÏ
jsem studoval ve Filadelfii, Isabela bydlela ve Washingtonu. Pak pﬁi‰la
do Filadelfie – a to bylo tûch na‰ich spoleãn˘ch devût mûsícÛ. Potom
jsem byl dva roky v New Yorku a pak v Praze, zatímco Isabela poﬁád ve
Filadelfii. No a teì, po svatbû, kdy oficiálnû Ïijeme v Praze, studuje Isabela v Lond˘nû. Vídáme se ale vÏdycky, kdyÏ to jde. A od pﬁí‰tího roku
to vypadá slibnû, Isabela má zaji‰tûnou práci v Praze, takÏe snad uÏ
spolu budeme napoﬁád!
A va‰e nejbliÏ‰í koncertní aktivity?
Ve stﬁedu 15. kvûtna budu mít recitál na PraÏském jaru. V létû budu
hrát v Nûmecku MozartÛv koncert a vystoupím na komorním koncertû
ve Spojen˘ch státech. A v pﬁí‰tí sezonû mû ãeká „v˘let“ do Malajsie
s Mendelssohnov˘m koncertem, s Janáãkovou filharmonií si zahraju
Brahmse, s âeskou filharmonií Ravela a v severních âechách Dvoﬁáka.

ADAM PLACHETKA
CO PRÁVĚ DĚLÁM?
„Na začátku dubna jsem absolvoval svůj debut ve Spojených
státech. Vystoupil jsem s Chicagským symfonickým orchestrem
ve Mši h moll J. S. Bacha. Ve Státní opeře ve Vídni nyní vystupuji
v sérii představení Bohémy. Červen a červenec strávím
v Glyndebourne jako Figaro a na začátku srpna budu mít recitál
na Mezinárodním hudebním festivalu v Českém Krumlově,
kde vystoupím s Talichovou komorní filharmonií.“
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HUDEBNÍ RADOSTI MARTINY JANKOVÉ

Sopranistka Martina Janková se novou
nahrávkou vrací k bachovskému repertoáru.
Tři sopránové kantáty mají i přes odlišnost světů
(první je svatební kantáta, další dvě jsou
duchovní) něco společného: každá svým
způsobem pojednává o některé z možných
podob radosti. Bachův hudební svět je důvěrně
blízký myšlení i hlasu Martiny Jankové –
ve virtuózních koloraturních pasážích (Jauchzet
Gott) i jemných výrazových nuancích (Ich habe
genug). Album vychází u Supraphonu již
17. května 2013.
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U pﬁíleÏitosti vydání nové nahrávky jsme poloÏili Martinû Jankové
nûkolik otázek.

známo, je o to vût‰í radostí. Miluji jejich hudební nad‰ení! To je také
dÛvod, proã s nimi v poslední dobû tak ãasto vystupuji.

Co pro vás osobnû znamenají Kantáty Johanna Sebastiana Bacha,
které ve va‰em podáni vyjdou na novém CD Supraphonu?
S hudbou Johanna Sebastiana Bacha jsem vyrÛstala od dûtství a mûla
jsem tu ãest jeho kantáty interpretovat jiÏ pod taktovkou takov˘ch úÏasn˘ch muzikantÛ, jako jsou Sir John Eliot Gardiner, Marc Minkowski
a Nikolaus Harnoncourt. Kantátu BWV 51 Jauchzet Gott in allen Landen jsem v roce 1997 pﬁedzpívala právû Gardinerovi a byla jsem jím pak
pﬁizvána ke spolupráci na jeho projektu Pilgrimage, kde jsem mûla
natoãit pût kantát. BohuÏel jsem pro úvazek v Cury‰ské opeﬁe mohla
realizovat pouze jednu. Kantátu BWV 82 Ich habe genug jsem znala jiÏ
z dob studií a vÏdy jsem ji muÏsk˘m kolegÛm závidûla. KdyÏ jsem se
pozdûji dozvûdûla, Ïe tuto skladbu pﬁepsal Johann Sebastian Bach i pro
soprán své Ïeny, ihned jsem se ji nauãila, velice ji miluji! Svatební kantátu Weichet nur, betrübte Schatten znám z nádherné nahrávky s Arleen Auger a povaÏuji za ‰tûstí, Ïe jsem ji mohla také zpívat.

Na kter˘ch koncertních pódiích vás usly‰íme?
Nyní se tû‰ím, Ïe s Collegiem 1704 budeme objevovat málo známé
Pa‰ije JeÏí‰e Krista od Josefa Mysliveãka, které provedeme v rámci
leto‰ního PraÏského Jara (29. 5.). Ihned poté (8. 6. a 9. 6.) se zase vrátím k Bachovi a budu zpívat jeho svûtské kantáty BWV 205, 211
(známá Kantáta o kávû) a 213 s Nikolausem Harnoncourtem a jeho
ansámblem Concentus Musicus ve vídeÀském Musikvereinu. Pak
následují opût koncerty s Václavem Luksem a Collegiem 1704
v Maìarsku a na Moravû (28. 6. a 29. 6.). Léto strávím v nové produkci
Così fan tutte v Salcburku a v záﬁí na známém Lucerne-Festivalu provedeme opût s Collegiem 1704 Bachovy a Zelenkovy kantáty (7. 9.).
S tûmito skvûl˘mi hudebníky mû usly‰íte také 29. 10. v Rudolfinu, tentokrát se v‰ak z barokního období pﬁesuneme do doby klasicismu.
Na závûr roku budu zpívat s Nikolausem Harnoncourtem Schumannovy Faustovy scény v Berlínské filharmonii a po Novém roce mû
napﬁíklad ãeká, kromû návratu na scénu Cury‰ské opery, také Li‰ka
Bystrou‰ka s Franzem Welserem-Möstem a jeho Clevelandsk˘m
orchestrem v USA.

Jak se vám na nahrávce spolupracovalo se souborem Collegium 1704?
S Collegiem 1704 a Václavem Luksem velice ráda spolupracuji, neboÈ
vím, Ïe jsou to muzikanti, kteﬁí se umûjí radovat, a sdílená radost, jak
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SPANILÁ
HOBOJOVÁ JÍZDA
VILÉMA VEVERKY
Hobojista Vilém Veverka podniká se svým novým CD
spanilou hobojovou jízdu. Album obsahuje
kompletní provedení Telemannova cyklu Dvanácti
fantazií (původně psaných pro flétnu) a kompletní
cyklus Metamorfóz podle Ovidia od Benjamina
Brittena. Dohromady více než sedmdesát minut
hudby, kterou obstarává sólový hoboj!
Zdá se mi, Ïe taková dramaturgie desky je pomûrnû odváÏná!
To je pravda, jsem rád, Ïe to ﬁíkáte. Nahrání tûchto kompozic jsem si
vymyslel samozﬁejmû sám, nicménû se Supraphonem jsme se na této
dramaturgii rychle shodli. Probûhlo tu naprosté my‰lenkové souznûní,
za coÏ jsem vdûãn˘. Doba je taková, Ïe pﬁeje odváÏn˘m my‰lenkám. Jin˘mi slovy: myslím, Ïe právû lidé odváÏní mají ‰anci realizovat své my‰lenky (a sny)! To platí i v umûní.
Mají kompoziãní cykly Georga Philippa Telemanna a Benjamina
Brittena nûco spoleãného?
Kvalitu. Brittenova skladba je moÏná nejzásadnûj‰í kompozicí pro
hoboj sólo v kontextu hudby 20. století, proto jsme ji vybrali jako „doplnûk“ hlavního tématu CD, kter˘m je TelemannÛv cyklus Dvanácti fantazií. PÛvodní úvahy se nesly v tom duchu, Ïe bychom vydali samotn˘
TelemannÛv cyklus, kter˘ sám o sobû trvá asi hodinu, nakonec jsme se
ale rozhodli pro doplnûní, které CD jako celek ozvlá‰tní a zajistí mu
urãit˘ pﬁesah. Digitální podoba alba dokonce obsahuje je‰tû dal‰í skladbu, jejímÏ autorem je Thomas Daniel Schlee, samozﬁejmû zase pro sólov˘ hoboj. Album tak pﬁedstavuje prÛﬁez hudbou pro sólov˘ hoboj od
baroka pﬁes polovinu aÏ po konec 20. století.
Jak bohatá je hudební literatura pro sólov˘ hoboj?
Pomûrnû dost. Drtivá vût‰ina originálních skladeb pro sólov˘ hoboj
pochází z 20. století, zejména z jeho druhé poloviny, a ze století jedenadvacátého.
Cyklus Telemannov˘ch fantazií vznikl pÛvodnû pro flétnu; to, Ïe si
hobojisté pÛjãují skladby od flétnistÛ, se dnes dûje bûÏnû…
Dûje. ÚÏasné je, Ïe u Telemannova cyklu nemusíte zmûnit jedin˘ tón
a lze ho hrát na hoboj tak, jak byl napsán pÛvodnû. Nejde tedy o Ïádnou
transkripci, je to originální text, proto je zcela legitimním se skladbou
zab˘vat. MÛÏe se to zdát jako smûl˘ názor, av‰ak v hobojovém podání
vyzní Fantazie stejnû dobﬁe jako v podání flétnovém, ne-li lépe.
Co Telemannovu cyklu hoboj dokáÏe pﬁinést?
To je pro hobojistu zásadní otázka. Hoboj má jiná specifika neÏ flétna a co se technického zvládnutí nástroje t˘ãe, má svoji problematiku.
Mnohé je na hoboji tûÏ‰í – co je u flétny automatiãtûj‰í, vyÏaduje
u hoboje vût‰í úsilí. Skrze tohle vy‰‰í úsilí má pak interpret ‰anci objevit v kompozici dal‰í roviny. Hobojista se tak mÛÏe na skladbu dívat
jin˘m pohledem, urãitû odli‰n˘m od vidûní flétnistÛ. A nov˘ pohled pﬁiná‰í v interpretaci novou kvalitu.
Podle vás je TelemannÛv cyklus interpretaãnû nároãnûj‰í neÏ Brittenovy Metamorfózy. V ãem?
Je to jednoznaãnû estetick˘ problém vûci. Realizovat pﬁesnû hudební
estetiku Georga Philippa Telemanna, obzvlá‰tû kdyÏ on uvaÏoval jako
o prvním nástroji o flétnû, je prostû komplikovanûj‰í. Britten je transparentnûj‰í. Kdybychom tuhle vûc pﬁevedli na barevnou ‰kálu, pak u Tele-
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manna je tûch odstínÛ (nebo – jak se ﬁíká ve fotografii – polotónÛ) pﬁece
jenom zﬁejmû víc, a to dûlá interpretaci díla v˘raznû nároãnûj‰í. Proto
taky, pokud vím, existují doposud pouze dvû kompletní hobojové
nahrávky tohoto díla; ta moje je tﬁetí.
BrittenÛv cyklus Metamorfózy vznikl na základû Ovidiova díla,
obsahuje ‰est ãástí, ‰est postav a pﬁenesenû tedy ‰est lidsk˘ch vlastností. Je to tedy programní hudba…
V˘raznû programní! KaÏdá ãást má svÛj „pﬁíbûh“, je to skuteãnû krystalická programní muzika. Interpreta pﬁímo vybízí, aby se postavil do
role „vypravûãe“, nebo, chceme-li, toho, kdo jednotlivé postavy de facto
zahraje. Charakteristiky jednotliv˘ch postav jsou zcela odli‰né, princip
hereckého vcítûní se do vûci mi tak hodnû pomáhá pﬁi interpretaci. Dá
se ﬁíct, Ïe hraji ‰est rÛzn˘ch postav, jenom místo textu jsou tu noty. BrittenÛv cyklus je v tomhle opravdu v˘jimeãn˘.
V koncertním plánu pro nejbliÏ‰í období máte dal‰í v˘znamn˘
hudební cyklus, tentokrát vícenástrojov˘; k jeho realizaci jste spojil
síly se ‰piãkov˘mi ãesk˘mi muzikanty i se zahraniãními partnery!
Je to tak. Na na‰ich i zahraniãních festivalech letos provedeme kompletní cyklus ‰esti triov˘ch sonát Jana Dismase Zelenky pro dva hoboje,
fagot a basso continuo. To je, myslím si, ve svém oboru maximum pﬁedstavitelného, úpln˘ vrchol interpretace nejen barokní hudby. Cyklus se dá
smûle srovnat s Braniborsk˘mi koncerty Johanna Sebastiana Bacha, jen
s tím rozdílem, Ïe tady jste na pódiu po celou dobu, bûhem v‰ech skladeb. Ensemble Berlin-Praha je ãesko-nûmecké kolegium, jsou zde ãe‰tí
renomovaní interpreti a pak kolegové z Berlínské filharmonie. Tato my‰lenka dlouho ãekala na svou realizaci. Dovolím si ﬁíci, Ïe je to zﬁejmû nejnároãnûj‰í projekt, jak˘ jsem kdy realizoval. Bude to také první souborné
provedení u nás. Posluchaãe bych tedy rád pozval na festivaly Concentus
Moraviae a JanáãkÛv máj, kde v ãervnu cyklus provedeme.
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PŘEMYSL VOJTA
JE POTŘEBA PŘICHÁZET
S NĚČÍM NOVÝM
Sympatický hráč na lesní roh Přemysl Vojta
vydává u Supraphonu jako sólista svou první
desku. Sólohornista Konzerthausorchestru
Berlin prošel i dalšími významnými tělesy:
Pražskou komorní filharmonií, Staatskapelle
Dresden a Staatskapelle Berlin. Vedle toho často
vystupuje i jako sólista, u nás bude například
1. června v rámci Pražského jara. V červenci
zahraje s Bavorským komorním orchestrem
v Rakousku, v říjnu na Beethovenfestu v Bonnu
(se souborem Akademie sv. Martina v polích
a dirigentem Sirem Nevillem Marrinerem),
v září na recitálu v New Yorku a v listopadu
se vydá na turné po Japonsku. Vedle toho má
samozřejmě orchestrální závazky a také
vzdělávací projekty pro děti a mládež.
Je toho víc než dost…
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Na nové album, které vzniklo díky souãinnosti Supraphonu s Rádiem Berlin-Brandenburg, zaﬁadil Vojta skladby ãesk˘ch skladatelÛ
20. století – Jaroslava Kofronû, ZdeÀka ·estáka, Klementa Slavického
a Emila Hlobila.
Taková dramaturgie asi není obvyklá?
Není, a samozﬁejmû jsem na to pﬁi sestavování programu CD myslel.
Je zapotﬁebí pﬁicházet i s nûãím nov˘m. Chtûl jsem se prezentovat mimo
jiné i jako âech, kter˘ hraje ãeskou muziku a k tomu hudbu, která není
ve svûtû tolik známá. Mám za to, Ïe je to ‰koda. Tito skladatelé si zaslouÏí vût‰í pozornost.
Tato muzika se asi pﬁíli‰ nehraje ani u nás…
Nûkteré skladby, jako napﬁíklad Sonatina od Jaroslava Kofronû nebo
Sonáta od Emila Hlobila, se zaﬁazují tﬁeba na program rÛzn˘ch soutûÏí,
ale ostatní opravdu spí‰e vzácnû. A v cizinû, jak jsem ﬁekl, témûﬁ vÛbec.
Va‰e album má jistû i zahraniãní ambice. Máte za to, Ïe mÛÏe pomoci tomu, Ïe si poﬁadatelé koncertÛ budou vámi nahran˘ch kompozic
více v‰ímat a zaﬁazovat je do programÛ?
Doufám! Ale spí‰e neÏ dramaturgÛm (já si tﬁeba vût‰inou sestavuji
dramaturgii koncertÛ sám) se mÛÏe album stát vodítkem hornistÛm,
mÛÏe jim pomáhat tyto skladby zaﬁazovat do jejich repertoáru.
Zpátky k va‰emu novému albu: nahrál jste jej s japonskou klavíristkou Tomoko Sawano.
Tomoko Sawano je korepetitorkou na Universität der Künste v Berlínû, kterou jsem vystudoval.Velmi si jí váÏím; není to jen tak nûjaká korepetitorka, ale muzikantka, která na v‰echny zkou‰ky a hodiny pﬁichází
svûdomitû pﬁipravená, má svoje nápady a dokáÏe svého hudebního partnera velmi dobﬁe inspirovat a motivovat. Jsem proto rád, Ïe v‰echno
klaplo a natoãili jsme tohle cédéãko spolu.

Jako orchestrální hráã jste pro‰el Staatskapelle Berlin, Staatskapelle Dresden a Konzerthausorchestrem Berlin, kam jste se vrátil
a kde pÛsobíte dodnes; co mají tyto orchestry spoleãného a v ãem
se li‰í?
To se tûÏko srovnává. KaÏd˘ orchestr má svoji specifickou barvu
a specifickou náladu jak bûhem zkou‰ek, tak bûhem koncertÛ. Zvlá‰tní
je, Ïe kaÏd˘ se na zkou‰ky a koncerty motivuje úplnû jinak. Hráãi
Staatskapelle Berlin jsou na v‰ech zkou‰kách fantasticky koncentrovaní
a fantastick˘ je i zvuk, kter˘ se z tohoto ansámblu line na koncertû.
Staatskapelle Dresden má tmav‰í zvuk smyãcÛ a v˘bornou hornovou
sekci. Nûkteré její koncerty byly skuteãnû poÏehnané – vzpomínám na
nû dodnes. Konzerthausorchestr je v Berlínû takov˘ ten mal˘ vzadu, nicménû má velk˘ potenciál a nov˘ ‰éfdirigent Iván Fischer dokáÏe dûlat
zázraky.
Vá‰ kolega – hornista Radek Baborák strávil ﬁadu let v Berlínské filharmonii; dá se ﬁíct, Ïe Nûmecko je zemí zaslíbenou pro ãeské hornisty?
MoÏná je, a bylo tomu tak uÏ v 18. a 19. století, kdy ãe‰tí hornisté
odcházeli hrát do Nûmecka do zámeck˘ch kapel. Dnes, ﬁekl bych, je
Nûmecko evropsk˘m centrem klasické hudby, kam pﬁicházejí muzikanti
nejen z âeska, ale tﬁeba i ze ·panûlska nebo z Asie. V Nûmecku se do
kultury investuje, a je to vidût.

Aktuální koncertní vystoupení Přemysla Vojty:
2. 5.
1. 6.
2. 6.
9. 6.

Berlín
Praha, (MHF Pražské Jaro)
Berlín
Varšava

13. 7. Burghofs
19. 7. Seligenstadt
20. 7. Bad Brückenau
29. 7. Schwäbisch Hall
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FAGOTOVÉ ŠTĚSTÍ VÁCLAVA VONÁŠKA
Fagotista Václav Vonášek je nejen výrazným členem České
filharmonie, ale také pravidelně spolupracuje se souborem
Barocco sempre giovane. Již během studií (pražská HAMU,
Royal College of Music v Londýně) vyhrál řadu významných
mezinárodních soutěží – jako například: první cenu v soutěži
International Double Reed Society v Melbourne 2004, v roce
2005 zvítězil v polské Łódźi, uspěl i na mezinárodní soutěži
ARD v Mnichově v roce 2008 a následující rok se stal vítězem
61. ročníku soutěže Mezinárodního hudebního festivalu
Pražské jaro.

U Supraphonu nyní vychází Václavu Voná‰kovi debutová nahrávka se
skladbami Vivaldiho, Bacha a Händela. Tímto albem jiÏ o sobû dává
vûdût jako vyzrál˘ a zku‰en˘ sólista, jenÏ na prahu sv˘ch Kristov˘ch let
úroãí nejen muzikantské zku‰enosti, ale i neutuchající okouzlení
nástrojem z ãerveného javorového dﬁeva.
U pﬁíleÏitosti vydání alba jsme Václavu Voná‰kovi poloÏili nûkolik
otázek:
Antonio Vivaldi fagotu dedikoval ke ãtyﬁem desítkám koncertÛ.
Fagot byl hned po houslích nástroj, kterému vûnoval nejvíc skladeb.
Dva z nich jste si vybral pro svoji debutovou nahrávku. Byla to tûÏká
volba?
Z onoho mnoÏství koncertÛ je jich v uÏ‰ím povûdomí fagotistÛ 10-15,
mezi nûÏ patﬁí i tyto dva. Koncert a moll jsem vybral na úvod CD (nejen)
pro jeho razantní, typicky „vivaldiovsk˘“ úvod. A Koncert B dur La
notte je pﬁíkladem programnosti (ãi spí‰e zvukomalebnosti), která je
u Vivaldiho povût‰inou známa spí‰e prostﬁednictvím âtvera roãních
dob. M˘m cílem bylo téÏ ukázat, Ïe Vivaldiho fagotové koncerty za slavnûj‰ími houslov˘mi nijak kvalitativnû nezaostávají.
Pro své album jste volil skladby i dal‰ích mistrÛ 18. století, J.
S. Bacha, C. Ph. E. Bacha a G. F. Händela. Povût‰inou jste si upravil
skladby dedikované flétnû. Bylo to obtíÏné?
Jsem toho názoru, Ïe pﬁi pouÏití správné transpozice jsou tyto skladby na moderní fagot podobnû obtíÏné jako na barokní flétnu. Tedy: bylo
to obtíÏnûj‰í neÏ standardní fagotov˘ repertoár, ale zato velmi osvûÏující. V pﬁípadû sonáty J. S. Bacha jsem tak napﬁíklad „objevil“ tóninu

A dur – ta sice klade vy‰‰í technické nároky, neÏ pro fagot povût‰inou
typické F dur ãi B dur; barva zvuku je v‰ak náhle mnohem jasnûj‰í.
Pﬁivezl jste si ze svûta ﬁadu prestiÏních soutûÏních trofejí. Co pro
vás znamenají?
Intenzivní pﬁíprava na jakoukoli soutûÏ je sama o sobû velk˘m pﬁínosem pro kaÏdého hudebníka, a to nezávisle na umístûní. Tûm úspû‰n˘m
pﬁiná‰í soutûÏe nejednu nabídku sólového angaÏmá, a tûm je‰tû úspû‰nûj‰ím se podaﬁí napﬁíklad získat schopn˘ management, kter˘ tyto
úspûchy dokáÏe ﬁádnû „prodat“.V˘znam soutûÏí se v‰ak nesmí pﬁeceÀovat. Ano, díky sv˘m ocenûním jsem dostal mnoho sólov˘ch nabídek, ale
jsem pﬁesvûdãen, Ïe pravá hodnota hudebníka (a zejména hráãe na
dechov˘ nástroj) spoãívá v jeho flexibilitû. Hra v orchestru pro mne
pﬁedstavuje existenãní i ﬁemesln˘ základ; pravidelná komorní hra znamená osvûÏení a nezbytnou „hráãskou hygienu“; sólov˘ koncert
(zvlá‰tû s orchestrem) je pak zpravidla svátkem. A pokud jsou
v‰echny tyto sloÏky v rovnováze,
b˘vám nej‰Èastnûj‰í.
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„Se souborem Collegium Marianum
se chystáme koncem května hned na dva
zahraniční festivaly: do Rakouska
na Internationale Barocktage Stift Melk
a do Španělska na Ei circulo de bellas
artes de Madrid. V květnu bude také
pokračovat náš koncertní cyklus Barokní
podvečery v pražském Clam-Gallasově
paláci. V červnu Collegium Marianum
vystoupí v rámci Mezinárodního
hudebního festivalu Concentus Moraviae
na zámcích v Boskovicích a Mikulově.
Půjde o naše společná představení se
souborem Buchty a loutky. První srpnový
den nás bude čekat Mezinárodní hudební
festival Český Krumlov, kde ve slavném
Maškarním sále zahrajeme i skladby
z našeho posledního alba Musici da
camera, které na konci loňského roku
vydal Supraphon.“

JANA
SEMERÁDOVÁ
CO PRÁVĚ DĚLÁM?

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAJDETE:

Supraphon pﬁipravuje dosud
nevydané archivní nahrávky
·ostakoviãov˘ch koncertÛ
v podání Mstislava
Rostropoviãe.

Foto archiv

U pﬁíleÏitosti osmdesátin
Libora Pe‰ka vychází pod
názvem The Gold Collection
reprezentativní v˘bûr jeho
velk˘ch orchestrálních
nahrávek realizovan˘ch
pro Supraphon.

ROSTROPOVIČ HRAJE
ŠOSTAKOVIČE
Foto © Jana Pertáková

LIBOR PEŠEK JUBILUJÍCÍ

BENJAMIN BRITTEN
JITKA ČECHOVÁ NACHÁZÍ
POETIKU V TVORBĚ MLADÉHO POD TAKTOVKOU
KARLA ANČERLA
BEDŘICHA SMETANY

Foto © David Port

SUPRAPHON PR & Promotion kontakt: tel.: 221 966 602/ 221 966 604; propagace@supraphon.cz; www.supraphon.cz

Foto archiv

V ãervnu vyjde 2CD s dosud
nevydan˘mi unikátními
snímky z archivu
âeského rozhlasu.

Jitka âechová pﬁipravila jiÏ
‰est˘ díl z cyklu nahrávek,
které mapují klavírní dílo
Bedﬁicha Smetany.

