O AUTORECH
FRITZ KREISLER (1875 - 1962) pocházel z židovské rodiny, byl synem lékaře.
Skvělou dráhu houslového virtuosa začal již ve 13 letech svým prvním turné po USA s
klavíristou Morizem Rosenthalem.
Je autorem mnoha skladeb pro housle. Zvláštní kapitolu jeho skladatelského díla tvoří
díla, které původně připsal barokním autorům G. Pugnanimu, A. Vivaldimu, G. Tartinimu
aj. Teprve v roce 1935 přiznal, že jejich autorem je on sám. Vyvolal tím menší skandál.
Nejvíce se cítili dotčeni hudební kritikové, kteří tento Kreislerův kanadský žertík mohli
odhalit, ale neodhalili...Tato okolnost ovšem nijak nesnižuje uměleckou hodnotu jeho
,,neobarokních’’ skladeb. Naopak, F. Kreisler zde spojil výraznou melodickou invenci a
schopnost plně využít možnosti nástroje, který mistrovsky ovládal.
Mezi tyto ,,skandální’’ skladby patří i Koncert C dur pro housle a komorní orchestr, který
19. 9. 2010 zazní v podání našeho předního houslisty Bohuslava Matouška.
GIOVANNI BOTESSINI (1821 - 1889) byl neuvěřitelně všestranný hudebník. Hudební
základy získal u svého otce. Hrál na klarinet, tympány a housle. Na konzervatoři v Miláně
studoval kontrabas. Brzy dosáhl takové virtuozity, že byl nazýván ,, Paganini
kontrabasu’’.
Nějakou dobu působil v Americe, kde napsal svoji první operu Kryštof Kolumbus.V
Anglii se později uplatnil jako skladatel, dirigent a kontrabasista.
Při provádění svých oper, které dirigoval, někdy také vystupoval o přestávkách jako
kontrabasový virtuoz. Na svých cestách po evropských zemích, zejména v Itálii, uváděl
své skladby pro kontrabas, ale především opery. Krátce před svou smrtí v roce 1888 byl na
doporučení G. Verdiho jmenován ředitelem konzervatoře v Parmě.
NICCOLO PAGANINI (1782 - 1840) poprvé veřejně účinkoval jako zázračné dítě v roce
1793. Od r. 1798 cestoval po celé Evropě. Houslovou techniku obohatil novými prvky,
které byly pro ostatní houslisty té doby nereálné. Jeho hra měla téměř magický účinek. Byl
také vynikající kytarista a violista. Na kytaru se pod vedením svého otce učil už od pěti let.
Tomuto nástroji věnoval mnoho skladeb, které představují vrchol kytarové techniky.
Berliozova koncertantní symfonie Harold v Itálii pro koncertantní violu a symfonický
orchestr měla být původně věnována Paganinimu, ale autor se sólistou se nemohli
dohodnout na konečné podobě díla.
Podle dnešních výzkumů trpěl Paganini Marfanovým syndromem, čímž se dá vysvětlit
jeho nezvyklý zjev a mimořádná roztažitelnost ruky.
Je autorem mnoha mimořádně náročných skladeb pro housle. Cyklus 24 capriccií dokázali
houslisté zahrát až 50 let po jeho smrti.
EDVARD GRIEG (1843 - 1907), významný norský skladatel, klavírista a dirigent, studoval na konzervatoři v Lipsku. V Oslo založil spolek Euteripe pro rozvoj skandinávské
hudby. Byl mistrem miniatur. Jeho lyrismus a schopnost zachytit citové a přírodní zážitky
se nejlépe uplatnily v písních a klavírních skladbách. Jeho hudební jazyk vychází z
evropského romantismu, který obohatil o prvky norské lidové hudby. Tvrdil, že mezi jeho
používáním souzvuků a norskou tradicí lidových písní existuje mystické spojení.
V norské lidové hudbě našel studnici neobjevených harmonických možností.
V roce 1884 slavila Skandinávie 200. výročí narození Ludviga Holberga, tz. ,,Moliéra
severu’’. Griegova suita Z časů Holbergových je stylizací barokních tanců v romantickém
stylu.

Město Kolín, Kruh přátel hudby a Městský společenský dům v Kolíně

11.vzpomínkový
vzpomínkový koncert
11.
koncert
Kolínská synagoga
19. září 2010 v 16 hodin
Koncert pod záštitou Rabína Stevena Fostera,
Congregation Emanuel Denver, Colorado, USA,
Federace židovských obcí v ČR
a starosty města Kolína pana Jiřího Buřiče

Účinkují:

Bohuslav Matoušek
housle
Pavel Klečka
kontrabas

ORCHESTR ATLANTIS
ORCHESTR ATLANTIS
Dirigent: Vítězslav Podrazil

Tato akce je zároveň šestým koncertem 46. cyklu KPH. Navazuje na tradici, kterou zde založila paní
Ishka Lichter k uctění památky širokého židovského společenství v Kolíně.
Děkujeme městu Kolínu, starostovi města p. Jiřímu Buřičovi a Ing. Josefu Domnosilovi za podporu
při pořádání koncertu.

O AUTORECH
PROGRAM

O INTERPRETECH

Fritz Kreisler (1875 - 1962)
Concerto C dur ve stylu A. Vivaldiho
pro housle a komorní orchestr
Allegro energico
Andante doloroso
Allegro molto
Giovanni Bottesini (1821 - 1889)
Grand duo concertant pro housle,
kontrabas a komorní orchestr
..........................přestávka......................................
Nicolo Paganini (1782 - 1840)
Mojžíš - variace na Rossiniho téma,
transkripce pro kontrabas a smyčcový
orchestr
Edvard Grieg (1843 - 1907)
Z časů Holbergových, suita ve starém stylu
Preludium
Sarabande
Gavotte
Air
Rigaudon
C Pavel Rajdl

Náš přední houslista BOHUSLAV MATOUŠEK začal svoji uměleckou
dráhu jako sólista a koncertní mistr tokijského Yomiuri Nippon Symphony
Orchestra, kde provedl pod taktovkou významných světových dirigentů
(Celibidache, Masur, Mehta, Bernstein a další) řadu houslových koncertů.
Po návratu z Japonska začal v roce 1980 působit jako primárius Stamicova
kvarteta, které dovedl za patnáct let činnosti k řadě významných
mezinárodních úspěchů a ocenění. Od roku 1995, po odchodu ze Stamicova
kvarteta, se Bohuslav Matoušek věnuje především sólistické koncertní
činnosti.
Jeho rozsáhlý repertoár zahrnuje skladby od raného baroka až po díla
současných skladatelů.
Kontrabasista PAVEL KLEČKA je profesorem brněnské konzervatoře a
zakládajícím členem Pražské komorní filharmonie. Zde působí ve funkci
vedoucího kontrabasové skupiny a v projektu akademie PKF připravuje
budoucí kolegy na práci v orchestru. Patří mezi naše nejlepší kontrabasisty.
Kromě kontrabasového repertoáru hraje také transkripce houslových
skladeb.
Do programu plánovaného koncertu jsme zařadili kontrabasovou
transkripci Paganiniho virtuosní skladby pro housle, ke které i vynikající
houslisté přistupují s náležitým respektem.
Dirigent a cembalista VÍTĚZSLAV PODRAZIL absolvoval obor
dirigování na Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Václava
Neumanna. V roce 1993 založil Orchestr Atlantis a komorní sdružení
Atlantis Collegium.
Kromě všeobecně známých skladeb tvoří velkou část repertoáru Orchestru
Atlantis a Atlantis Collegia duchovní hudba, méně známé skladby starých
mistrů a díla soudobých autorů. Někteří čeští a zahraniční skladatelé napsali
své skladby přímo pro Orchestr Atlantis nebo jeho komorní sestavu:
Premasiri Khemadasa (Srí Lanka), Max Stern (Izrael), Petr Pokorný,
Vlastislav Matoušek, Jan Děd, Karel Šimandl, Vít Clar, Stanislav Jelínek,
Kazuhiko Hattori (Japonsko), Karel Janovický (Velká Británie), Mark
Kopytman (Izrael).

