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Hlavný usporiadateľ      Slovenská filharmónia 
z poverenia a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

Záštitu nad BHS prevzal minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič.

Piatok 18. 11.
19.00 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Slovenská filharmónia
James Judd, dirigent
Vadim Repin, husle

Ernő von Dohnányi  symfonické minúty op. 36
Dmitrij Šostakovič  Koncert pre husle a orchester č. 1 a mol op. 77
Benjamin Britten  Štyri morské interlúdiá z opery peter Grimes
Claude  Debussy  More, tri symfonické skice l. 109

Úvodnou skladbou 52. ročníka BHS bude náladovo pestré dielo Symfonické minúty op. 36  
od bratislavského rodáka Ernő von Dohnányiho, skladateľa, klaviristu, dirigenta a organizátora 
hudobného života. 
„Jednoducho najlepší, najúžasnejší huslista, akého som kedy počul,“ vyhlásil Yehudi Menuhin, keď 
si vypočul mladého Vadima Repina. ktorého oslnivá medzinárodná umelecká kariéra sa začala, 
keď sa ako sedemnásťročný stal najmladším víťazom na prestížnej husľovej súťaži Queen Elisabeth 
v Bruseli. Jeho brilantná technika snúbiaca sa s poéziou, senzitívnosťou i vášnivosťou zažiari v tech-
nicky náročnom Husľovom koncerte a mol op. 77 Dmitrija Šostakoviča. Na otváracom koncerte 
52. ročníka BHS zaznejú pod taktovkou dezignovaného šéfdirigenta Slovenskej filharmónie Jamesa 
Judda aj diela inšpirované tematikou mora. Kým francúzsky skladateľ Claude Debussy stvárnil 
krásu, nespútanosť a večné premeny morského živlu, britský skladateľ Benjamin Britten v opere 
Peter Grimes, z ktorej vychádzajú Štyri morské interlúdiá zostavené z orchestrálnych medzihier 
opery, vyjadril „hlbokú úctu večnému zápasu mužov a žien, ktorých život závisí od mora“. 

Sobota 19. 11.
18.00 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam
Semyon Bychkov, dirigent
Emanuel Ax, klavír

Carl Maria von Weber oberon, predohra k opere J. 306 v rámci projektu Side by Side
Wolfgang Amadeus Mozart  Koncert pre klavír a orchester č. 22 es dur Kv 482 
Gustav Mahler   symfónia č. 5 cis mol

Royal Concertgebouw Orchestra plánuje uskutočniť v priebehu troch sezón turné vo všetkých 
28 členských štátoch Európskej únie. Na BHS prichádza v čase, keď sa po Holandsku práve 
Slovensko stalo predsedajúcou krajinou v Rade EÚ. Vychádzajúc z myšlienky „hudby bez hra-
níc“ je na program koncertu zaradený projekt Side by Side – na interpretácii predohry budú 
participovať členovia hosťujúceho prestížneho telesa a  mladí slovenskí hudobníci. Projekt 
Side by Side uvedie jeden z najžiadanejších súčasných svetových dirigentov Semyon Bychkov, 
ktorý zavíta na Slovensko po prvý raz.
Vo svetoznámom Concertgebouw Orchestri Amsterdam, ktorému v roku 1988 kráľovná  
Beatrix udelila titul „kráľovský“, má mahlerovská tradícia hlbšie korene – Gustav Mahler tu 
v rokoch 1903 a 1904 uviedol dve zo svojich symfónií a niektoré ďalšie diela. 



Je preto príznačné, že na európske turné zaradil orchester aj jeho emocionálne vypätú a zvu-
kovo bohatú Symfóniu č. 5. 
Koncertantným číslom v podaní Emanuela Axa bude veľký Mozartov Klavírny koncert č. 22 
Es dur KV 482, ktorý skladateľ skomponoval pred vianočnými sviatkami v roku 1785 a ktorý 
svedčí o bohatstve hudobnej vynaliezavosti a fantazijnej tvorivej sile skladateľa.

Nedeľa 20. 11.
10.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel, umelecký vedúci, husle
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Ladislav Holásek, zbormajster
Eva Šušková, soprán   Terézia Kružliaková, mezzosoprán
Martin Gyimesi, tenor  Boris Prýgl, bas

Leoš Janáček  suita pre sláčikový orchester
Joseph Haydn Theresienmesse B dur Hob.XXii:12

16.00 Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie  
 Slovenský filharmonický zbor 

Jozef Chabroň, dirigent
Štefan Bučko, rozprávač
Albert Hrubovčák, Michal Motýľ, trombóny
Martin Ondriska, Marek Piaček, Marold Langer-Philippsen, libreto

Marek Piaček            apolloopera                                 koncertné uvedenie

APOLLOOPERA, melodráma o jednom bombardovaní pre zbor, herca a dva trombóny vy-
chádza zo skutočnej udalosti – 16. júna 1944 spojenci bombardovali bratislavskú rafinériu 
Apollo. Dejová línia sa opiera o reálne správy zo života medzivojnovej viacjazyčnej Bratislavy 
viažuce sa k „Apolke“. Každodenný život je tu konfrontovaný s udalosťami 40-tych rokov 20. 
storočia. APOLLOOPERA nie je politikum. Civilný život „apolákov“ môže byť metaforou aké-
hokoľvek ľudského bytia a jeho bezmocného prežívania zoči-voči dehumanizácii a technokra-
cii „komplexných riešení“ celospoločenských problémov. Text libreta vychádza z archívnych 
materiálov a dopĺňa ho dobová poézia, autorské alúzie na rôzne básnické i prozaické štýly.

19.00  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Štátny komorný orchester Žilina
Ad Una Corda, spevácky zbor
Andrew Parrott, dirigent
Marián Šipoš, zbormajster
Tomáš Šelc, bas  Ivan Ženatý, husle 
Petr Nouzovský, violončelo Matej Arendárik, klavír

Ján Levoslav Bella Cirkevné kompozície pre hlasy a orchester 
Ludwig van Beethoven Koncert pre husle, violončelo a klavír C dur op. 56



Tvorba Jána Levoslava Bellu, od smrti ktorého uplynie práve 80 rokov, má pre slovenskú hudobnú 
kultúru zakladateľský význam. Hoci na koncertných pódiách ožívajú jeho komorné i orchestrálne 
diela (napríklad symfonická báseň Osud a ideál), jeho cirkevná tvorba stále zostáva v úzadí pozor-
nosti interpretov i koncertných inštitúcií. 
Pritom dvadsať rokov Bellovho pôsobenia v slovenských inštitúciách bolo zasvätených najmä litur-
gickej hudbe, ktorá sformovala jeho hudobné remeslo a umelecké ideály. 

Pondelok 21. 11.
19.00 Malá sála Slovenskej filharmónie  

Večer slovenskej komornej tvorby
Eva Garajová, mezzosoprán
Petr Nouzovský, violončelo
Matej Arendárik, klavír
Cyril Šikula, flauta
Mucha Quartet
Ján Zach  sláčikové kvarteto                 premiéra
Vladimír Godár sonáta na pamäť viktora Šklovského
Miro Bázlik päť piesní na čínsku poéziu
 Ilja Zeljenka  Zariekania pre sláčikové kvarteto

V rámci Roku slovenskej hudby patrí k jubilujúcim skladateľom aj Vladimír Godár a Miro 
Bázlik. Godárova Sonáta na pamäť Viktora Šklovského (1985) je venovaná pamiatke význam-
ného ruského spisovateľa, filmového scenáristu a  literárneho teoretika. Cyklus Päť piesní 
na čínsku poéziu (1960) od Mira Bázlika zobrazuje tri rôzne osudy, tri rôzne emocionálne 
charakteristiky opustených žien, ktoré sú zasadené medzi prológ i  nezvratný epilóg. Diela 
oboch jubilantov lemuje Sláčikové kvarteto č. 6 Zariekania (1988) od Ilju Zeljenku a premiéra 
Sláčikového kvarteta slovenského skladateľa Jána Zacha, ktorý sa už svojou tvorbou presa-
dil na festivaloch súčasnej hudby doma (Melos-Étos, Nová slovenská hudba) i v zahraničí 
(Florencia), ale aj vo vysielaní Slovenského rozhlasu a BBC. Úspechy zaznamenal aj v oblasti 
scénickej hudby.

Utorok 22. 11.
19.00 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Klavírny recitál
Boris Berezovsky 
Franz Liszt transcendentálne etudy, s.139

Boris Berezovsky patrí k absolútnej svetovej špičke, k najoceňovanejším klaviristom. Jeho ume-
lecký debut vo Wigmore Hall v roku 1988 vyzdvihol denník Times ako výkon umelca výnimoč-
ného prísľubu s oslňujúcou virtuozitou a nesmiernou silou. Boris Berezovsky tento predpovedaný 
prísľub naplnil o dva roky neskôr – v roku 1990, keď získal zlatú medailu na medzinárodnej 
súťaži P. I. Čajkovského v Moskve. Boris Berezovsky sa po prvý raz predstavil na Slovensku na 
BHS v roku 2004. Umelec, ktorý „pôsobí jednoducho a hrá ako boh“, si na 52. ročník BHS vybral 
interpretáciu diela v klavírnej literatúre považovaného za jedno z technicky najnáročnejších. 



Streda 23. 11.
19.00 Malá sála Slovenskej filharmónie

Graffovo kvarteto
Marcel Štefko, klavír 
Bohuslav Martinů Klavírne kvinteto č. 2, H 298 
Johannes Brahms Klavírne kvinteto f mol op. 34a

Graffovo kvarteto patrí k popredným českým komorným súborom strednej generácie a nadväzuje 
na bohatú interpretačnú tradíciu českej kvartetovej školy. 
Súbor bol založený v roku 1997 a je ocenený viacerými laureátskymi titulmi na medzinárodných 
súťažiach (napríklad Medzinárodná súťaž komorných súborov ACT 2003 – Londýn, Medziná-
rodná súťaž „Verfemte Musik“ 2005 – Schwerin, Nemecko). V roku 2005 kvarteto získalo zvláštnu 
cenu francúzskej asociácie „Forum Voix Étouffées“ a v roku 2008 prestížnu Cenu Českého spolku 
pre komornú hudbu pri Českej filharmónii. Partnerom českým umelcom bude uznávaný, skvelý 
slovenský klavirista strednej generácie Marcel Štefko.

Štvrtok 24. 11.
19.00 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Štátna filharmónia Košice
Slovenský filharmonický zbor
Petr Altrichter, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Magdaléna Hajóssyová, soprán Terézia Kružliaková, mezzosoprán
Oscar de la Torre, tenor         Peter Mikuláš, bas

Antonín Dvořák  stabat mater, op. 58

Dvořákovo dielo Stabat mater op. 58, ktoré vzniklo pod dojmom úmrtia jeho troch detí, je 
nielen mimoriadne sugestívnym zhudobnením textu Jacopona da Todiho (1230 – 1306) 
o utrpení matky, ktorej syn zomiera na kríži, ale je tiež nadčasovou výpoveďou o ľudskom 
zármutku a nádeji. Charakteristickou črtou skladby je neobyčajne ušľachtilý, myšlienkovo 
závažný hudobný prejav bez povrchných efektov. Prednosťou tejto partitúry je zvuková krása 
a účelné spojenie ľudských hlasov s mäkkými, ale sýtymi orchestrálnymi farbami. 
Hoci text oratória vypovedá o  tienistých stránkach ľudského bytia, celkové vyznenie diela 
je – a to je pre Dvořáka typické – skôr pozitívne, prinášajúce vieru v život.  

Piatok 25. 11.
19.00 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Philharmonia Orchestra London
Juraj Valčuha, dirigent
Stefan Jackiw, husle

Felix Mendelssohn-Bartholdy Koncert pre husle a orchester e mol op. 64  
Dmitrij Šostakovič  symfónia č. 8 c mol op. 65 



Nemecký skladateľ, básnik, cestovateľ (dokonca i horolezec) Mendelssohn-Bartholdy, ktorý 
si už ako chlapec získal srdce Goetheho a neskôr aj priazeň kráľovnej Viktórie, obohatil hu-
dobnú literatúru o množstvo zaujímavých diel, husliam však venoval len dva sólové kon certy, 
z ktorých e molový patrí k najhranejším a najobľúbenejším.
Pod inšpirujúcou taktovkou svetovo uznávaného slovenského dirigenta Juraja Valčuhu sa 
predstaví mladý americký huslista Stefan Jackiw, po debute ktorého v Carnegie Hall na-
písali v The New York Times, že tento brilantný a muzikálny mladík nemá prakticky žiadne 
hudobné limity. Šostakovičova Symfónia č. 1 f mol op. 10 zaznela v porevolučnom Rusku v 
roku 1925. Od tohto raného diela sa začala odvíjať dlhá niť 15 symfónií, ktoré akoby kopí-
rovali životné osudy skladateľa a rozporuplnosť doby. Monumentálna a tragická Symfónia 
č. 8 c mol s podtitulom Stalingrad vznikla spolu s Leningradskou symfóniou vo vojnovom 
období. Šostakovič potreboval necelých štyridsať dní na to, aby ľudstvu v tónoch prerozprával 
nekonečné utrpenie, bolesť a vojnovú tragédiu.

Sobota 26. 11.
16.00 Malá sála Slovenskej filharmónie  

Vokálny koncert 
Helena Becse Szabó, soprán    Eva Šušková, soprán
Pavol Kubáň, barytón 
Jordana Palovičová, klavír      Peter Pažický, klavír 

Piesňová tvorba slovenských skladateľov
Ján Móry, Štefan Németh-Šamorínsky, Ladislav Stanček 

Zatiaľ, čo piesňová tvorba Štefana Németha-Šamorínskeho (1896 – 1975) nie je milovní-
kom hudby neznáma, s dielami skladateľov Jána Móryho a Ladislava Stančeka sa možno 
stretnúť iba výnimočne. Ján Móry (1892 – 1978) je autorom operiet, orchestrálnych diel, 
zborov a desiatich piesňových cyklov. Rodák z Prievidze Ladislav Stanček (1898 – 1979) sa 
autorsky venoval na Slovensku málo frekventovanej melodráme a popri bohatej symfonickej 
a komornej tvorbe sa v jeho skladateľskej pozostalosti nachádza 13 opusov pre spev a klavír.

19.00 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Symfonický orchester hlavného mesta Prahy FOK
Ondrej Lenárd, dirigent
Vadym Kholodenko, klavír

Richard Strauss: veselé šibalstvá tilla eulenspiegela, symfonická báseň op. 28
Sergej Prokofiev: Koncert pre klavír a orchester č. 5 G dur op. 55
Piotr Iľjič Čajkovskij: symfónia č. 6 h mol Patetická op. 74

Otázkou programovosti v hudbe sa zaoberal aj Čajkovskij, ktorý v  intenciách Beethovena 
rozvíjal myšlienku programového poetického obsahu. Je to tak aj v Symfónii č. 6 h mol s pod-
titulom Patetická. Prvým prostredníkom poznania hudobného umenia pre Prokofieva bol 
klavír, ktorý sa stal preňho nielen virtuóznym nástrojom, ale aj experimentujúcim hudobným 
laboratóriom. Klavírny koncert G dur op. 55 v sebe spája útočný dramatizmus a jemné, ty-
picky rusky znejúce lyrické tóny. Po skladateľovej smrti toto dielo na koncertných pódiách do-
slova vzkriesil fenomenálny klavirista Sviatoslav Richter. Pod taktovkou doyena slovenských 
dirigentov Ondreja Lenárda zaznie na BHS v podaní Vadyma Kholodenka, víťaza mno-
hých medzinárodných súťaží vrátane Van Cliburn Competition v USA. Jeho „fascinujúce a 
vzrušujúce“ účinkovanie prirovnali recenzenti ku koncertu rockovej hviezdy.



Nedeľa 27. 11.
10.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Organový recitál    Szabó Balázs
 Max Reger Fantázia a fúga d mol op. 135b
 Louis Vierne symfónia č. 2 op. 20
 Max Reger Fantasie über den Choral “Halleluja! Gott zu loben,  
  bleibe meine Seelenfreud ” č. 3 op. 52

Tento rok uplynulo sto rokov od smrti Maxa Regera. „The Last Giant“ (posledný velikán)- 
takto označujú tohto nemeckého génia, ktorý napriek svojmu krátkemu životu (zomrel ako 
43-ročný) zanechal veľké organové dielo. Niet azda významného organistu, ktorý by v reper-
toári nemal Regerovo dielo ako výzvu zdolať organový Mont Everest. Väčšinu života slabo-
zraký a postupne nevidiaci geniálny improvizátor Louis Vierne, jeden z najväčších francúz-
skych skladateľov a organistov 20. storočia, je autorom šiestich organových symfónií, ktoré 
skomponoval ako organista v katedrále Notre Dame v Paríži. Tento zaujímavý program si 
vypočujeme v podaní mladého maďarského umelca, držiteľa 2. ceny zo svetovej organovej 
súťaže vo francúzskom Chartres 2014.

16.00  Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie
Clemencic Consort
Krisztina Jónás, soprán Nicholas Spanos, kontratenor
Tomáš Šelc, basbarytón Christoph Urbanetz, viola da gamba  
Hubert Hoffmann, teorba René Clemencic, čembalo, organ, dirigent

Giacomo Carissimi, Francesco Rognoni, Jacques Gallot

Program zaujímavého medzinárodného súboru nás prenesie do 17. storočia sústreďujúc sa 
najmä na hudbu Giacoma Carissimiho, talianskeho skladateľa nazývaného „otec oratória“ 
–  formy typickej pre celé barokové obdobie. Bol vychýrený ako znamenitý hudobný pedagóg  
a pokračovateľ diela Monteverdiho a má významný podiel na rozvoji recitatívu. 
Zavŕšil aj vývoj madrigalov, typickej formy hudobnej  renesancie, ktoré sa jeho pričinením 
transformovali do tvaru koncertnej kantáty. Vokálno-inštrumentálne zoskupenie Clemencic 
Consort, ktoré bolo založené vo Viedni v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, sa špeciali-
zuje na interpretáciu starej hudby na dobových nástrojoch.

19.00  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie    
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Mario Košik, dirigent 
Daniel Müller-Schott, violončelo

Ernő von Dohnányi americká rapsódia op. 47 
Sergej Prokofiev symphony concerto pre violončelo a orchester e mol op. 125 
Alexander Moyzes symfónia č. 4 es dur op. 38 

Nemecký violončelista Daniel Müller-Schott spôsobil mimoriadny rozruch, keď ako pätnásť-
ročný v roku 1992 zvíťazil v Moskve na prestížnej Čajkovského súťaži. Brilantnú interpretač-
nú techniku nám tento prominentný hosť svetových pódií prednesie na vzácnom nástroji „Ex 
Shapiro” od majstra Mattea Goffrillera z Benátok 1727. V Roku slovenskej hudby si pripomí-
name 110. výročie narodenia zakladateľa slovenského symfonizmu – Alexandra Moyzesa. 
Majstrovská tematická práca a výraz, v ktorom dominuje epická šírka s rozvíjaním mohut-
nej gradácie i existenciálne hlboká a bolestná meditácia – to sú črty, ktoré charakterizujú 
moyzesovský symfonizmus. Z radu 12 symfónií na festivalovom pódiu zaznie Symfónia č. 4  
Es dur op. 38 (1947, rev. 1957). 



Americká rapsódia op. 47 od Ernő von Dohnányiho pochádza z posledných rokov sklada-
teľovho pedagogického pôsobenia na štátnej univerzite na Floride (1954). 
Rapsodicky voľná štruktúra skladby sa vyznačuje bohatou zvukovosťou, názvukmi na folk 
a gospel, aj priamymi citáciami vtedy populárnych melódií (On Top of Old Smokey). 

Pondelok 28. 11. 
19.00 Malá sála Slovenskej filharmónie

Klavírny recitál 
Daniela Varínska
Robert Schumann Humoreska B dur op. 20
Ján Cikker  tatranské potoky, tri etudy pre klavír (1954)
Ludwig van Beethoven sonáta č. 32 c mol op. 111

Slovenská klaviristka Daniela Varínska, ktorá sa v tomto roku dožíva významného životné-
ho jubilea, patrí k nesmierne disponovaným interpretom so sugestívnym prejavom a vybrúse-
ným rukopisom. Napriek výrazným technickým danostiam sa však vyhýba prázdnemu vir- 
tuóznemu exhibicionizmu, vyhľadáva diela so závažným obsahom a filozofickým nadhľadom. 
V  koncertnom repertoári Daniely Varínskej sa nachádzajú náročné diela sólovej, komornej 
i koncertantnej klavírnej literatúry. Svedčí o tom i dramaturgická zostava sólového recitálu, 
prinášajúca naprieč storočiami vrcholné diela klavírnej svetovej i slovenskej literatúry.

Utorok 29. 11.
19.00 Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie

Musica aeterna
Peter Zajíček, umelecký vedúci, husle
The Czech Ensemble Baroque Choir
Tereza Válková, umelecká vedúca

Samuel Capricornus  Jubilus Bernhardi, 24 duchovných koncertov      výber

Samuel Capricornus (1628 – 1665) patrí k najvýznamnejším skladateľom pôsobiacim  
v minulosti na Slovensku. Napriek tomu, že žil iba 37 rokov, zanechal veľké množstvo skla-
dieb mimoriadnej umeleckej hodnoty. Značná časť jeho „bratislavskej tvorby“ je sústrede-
ná v zbierkach v Norimbergu či v Stuttgarte. Z 12. storočia pochádzajú latinské texty, ktoré  
inšpirovali Capricorna ku skomponovaniu diela Jubilus Bernhardi, dvadsiatich štyroch  
duchovných koncertov, prvýkrát publikovaných v roku 1660.

Streda 30. 11. 
19.00 Malá sála Slovenskej filharmónie  

Komorný koncert 
Jana Kurucová, mezzosoprán
Enikő Ginzery, cimbal, psaltérium
Michael Metzler, historické a orientálne bicie nástroje
Ivan Palovič, viola

Tradičné arabské piesne lamma Bada, Begis
Anonymus (taliansko, 14. stor.) saltarello
Guillaume de Machaut  Ballade, douce dame jolie
Giorgio Mainerio  Ungaresca
Piesne a tance z Uhroveckej zbierky 



Juraj Hatrík Labutia pieseň Diotimy                premiéra      
 monológ pre mezzosoprán, violu a cimbal 
 na fragment originálu nemeckého textu 
 z poémy Friedricha Hölderlina Hyperion 

Program prvej časti koncertu je zostavený zo stredovekých mediteránskych, arabských a        
uhorských folklórnych melódií a tancov, ktoré odznejú v netradičnej úprave a v unikátnom 
nástrojovom zložení.
Dielo básnika Friedricha Hölderlina (1770 – 1843) sa radí k najvyšším prejavom nemeckej 
literatúry tej doby a generácie – ku Goethemu a Schillerovi. 
Juraj Hatrík siahol v epištolárnej štruktúre tohto slávneho románu po fragmentoch z listu, 
ktorým sa hrdinka Diotima lúči so svojou láskou Hyperionom i s vlastným životom. „Za mo-
jou hudbou stojí nielen láska a smrť Diotimy, ale aj celá tragika i tajomstvo Hölderlinovho 
života a diela ako veľká výzva, osudová otázka, ktorá ďaleko presahuje, ale aj do hĺbky roz-
jasňuje môj vlastný život“, hovorí skladateľ. 

Štvrtok 1. 12. 
19.00 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

PKF – Prague Philharmonia
Emmanuel Villaume, dirigent
Louis Lortie, klavír

Richard Wagner siegfriedova idyla WWv 103
Ludwig van Beethoven Koncert pre klavír a orchester č. 4 G dur op. 58
Antonín Dvořák symfónia č. 8 G dur op. 88 

Kým doménou Wagnera bola opera, doménou Beethovena bola inštrumentálna hudba. 
Wagner v oblasti orchestrálnej hudby zanechal len tri mladícke ouvertury, Symfóniu C dur 
a Siegfriedovu idylu z roku 1870, ktorá po prvý raz zaznela na Vianoce 1871 ešte pod pô-
vodným názvom Trischen-Idylle. Beethoven ako vynikajúci klavirista venoval tomuto krá-
ľovskému nástroju päť klavírnych koncertov. V poradí štvrtý z roku 1806 je „...najobdivuhod-
nejším, najjedinečnejším, najumeleckejším a najkomplexnejším dielom Beethovena“ (1809, 
Allgemeine musikalische Zeitung). Český skladateľ Antonín Dvořák, poučený symfonickým 
odkazom Beethovena, skomponoval impozantný rad deviatich symfónií. Symfónia č. 8  
G dur op. 88 (1899) vznikla v rozpätí necelých štyroch mesiacov v lone jemu tak blízkej prí-
rody, v ktorej hľadal vnútorný pokoj a rovnováhu. Nakoľko symfónia po prvý raz vyšla tlačou 
v anglickom nakladateľstve Novello, býva tiež označovaná ako „Anglická“. 
Orchester PKF – Prague Philharmonia privítame pod taktovkou nám dobre známeho  
Emmanuela Villauma spolu s francúzsko-kanadským klaviristom Louisom Lortiem, víťa-
zom - okrem iných - prestížnej Leeds Competition, či súťaže Ferruccia Busoniho v Taliansku.  

Piatok 2. 12.  
19.00 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Tatarský národný symfonický orchester
Alexander Sladkovsky, dirigent
Denis Matsuev, klavír

Modest Petrovič Musorgskij   noc na lysej hore, originálna verzia 
Sergej Rachmaninov   Koncert pre klavír a orchester č. 2 op. 18
Modest Petrovič Musorgskij/Maurice Ravel obrázky z výstavy



Dve mená – dve poetiky ruskej hudby. Geniálny a originálny Musorgskij ukázal cestu mno-
hým skladateľom, držiac sa motta vpísaného do partitúry opery Boris Godunov: „Umelec 
verí v budúcnosť, pretože žije v budúcnosti.“ Populárne Obrázky z výstavy, inšpirované die-
lom ruského maliara a architekta V. A. Hartmana, pôvodne predstavujú rozsiahly klavírny 
cyklus. V orchestrálnom zvuku najčastejšie ožívajú v úprave Mauricea Ravela, no o ich or-
chestráciu sa pokúšali i ďalší skladatelia. Rachmaninov patrí k najväčším klaviristom prvej 
polovice 20. storočia a predstavoval typ priebojného skladateľa, ktorý všetky virtuózne diela 
– vrátane klavírnych koncertov – písal pre svoju interpretačnú potrebu a aj ich vždy s veľkým 
úspechom realizoval. V klavírnych koncertoch majstrovsky vyvažoval sólový part a orches-
trálny zvuk, čoho dôkazom je aj Klavírny koncert č. 2 c mol op. 18 (1900/1901). Pri klavíri 
bude ďalší víťaz Čajkovského súťaže, elektrizujúci virtuóz Denis Matsuev. Ozvláštnením fes-
tivalovej dramaturgie je hosťovanie orchestra z hlavného mesta Tatarstanu – Kazane, ktorý 
sa pod taktovkou „aristokrata novej generácie ruských dirigentov“ Alexandra Sladkovského 
stal jedným z najuznávanejších ruských orchestrov. 

Sobota 3. 12. 
16.00 Malá sála Slovenskej filharmónie    

Quasars Ensemble
Ivan Buffa, dirigent
Bojidara Kouzmanova, husle

Jozef Podprocký Concertino pre husle a sláčikový orchester op. 11
Ivan Parík Videné zblízka nad jazerom pre recitátora a desať nástrojov  
 (text: M. Haľamová)
Jana Kmiťová Kamea pre šesť nástrojov
Dušan Martinček Koexistencie pre sláčikové kvinteto   
Jozef Malovec dve časti pre komorný orchester 
Petra Bachratá Frozen Colors pre klarinet, klavír, akordeón, dvoje huslí 
 a violončelo  

Špičkový slovenský súbor Quasars Ensemble, špecializujúci sa na hudbu 20. a 21. storočia, 
obohatí Rok slovenskej hudby o ďalšiu sondu do sveta domácej ansámblovej literatúry. 
Zameranie sa na rôznorodé prejavy slovenskej hudobnej avantgardy a postmoderny odhaľuje 
intenzívny dialóg medzi dvomi od seba vzdialenými skladateľskými generáciami.
Pripomenutie si nedožitých 80. narodenín majstra poetickej miniatúry – Ivana Paríka, či 
charizmatického elegána klavírneho zvuku – Dušana Martinčeka sa prelína s jubileom jeho 
žiačky, prvej dámy „zátišia tónov“ – štyridsiatničky Jany Kmiťovej.

19.00 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Drážďanská filharmónia 
Michael Sanderling, dirigent
Julia Fischer, husle

Richard Wagner rienzi, predohra k opere
Aram Chačaturian Koncert pre husle a orchester d mol op. 46 
Ludwig van Beethoven symfónia č. 7 a dur op. 92

V poradí siedma Beethovenova Symfónia A dur op. 92 vznikla necelé tri desaťročia pred 
Wagnerovou operou, v čase dramatických udalostí vrcholiacich porážkou napoleonských 
vojsk v Rusku (1812), v čase citových sklamaní, rodinných a finančných ťažkostí Beetho-
vena, ktorý napriek tomu našiel nesmiernu vnútornú vyrovnanosť a životnú silu. Siedma 
symfónia, Wagnerom nazývaná „apoteóza tanca“, je vášnivým objatím a dychtivým výkri-
kom človeka po nezničiteľnej viere v život. 



Hudba Chačaturiana je hlboko spätá s arménskym folklórom i ruskou hudobnou tradíciou. 
Za jeho najlepšie koncertantné dielo je považovaný Husľový koncert d mol op. 46, ktorý vznikol 
v období druhej svetovej vojny a ktorý po prvý raz zaznel v interpretácii geniálneho husľového 
virtuóza Davida Oistracha. Na BHS ho prednesie Julia Fischer. Na jej recitáli v roku 2014 
si poslucháči mali možnosť potvrdiť slová kritika: „Julia Fischer svojou hrou vyráža dych, nie 
je to len talentovaná umelkyňa, je to fenomenálna huslistka, vďaka ktorej publikum zažíva 
hudobnú extázu; len málo súčasných interpretov jej môže konkurovať.“

Nedeľa 4. 12. 
19.00 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Bratislavský chlapčenský zbor
James Conlon, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Magdaléna Rovňáková, zbormajsterka
Tatiana Pavlovskaya, soprán     
Toby Spence, tenor    
Martin Gantner, barytón

Benjamin Britten vojnové requiem op. 66

 
Vojna, podobne ako láska, je jednou z večných, no najsmutnejších tém umenia. Na premiére 
Vojnového requiem britského skladateľa Benjamina Brittena v roku 1962 pri príležitosti 
znovuvysvätenia katedrály v Coventry zničenej Hitlerovými leteckými útokmi, sa mali pô-
vodne stretnúť sólisti troch krajín – Ruska (Galina Vyšnevskaja), Nemecka (Dietrich Fischer 
-Dieskau) a  Anglicka (Peter Pears). Galina Vyšnevskaja sa však z  politických dôvodov na 
premiére nemohla zúčastniť (realizovala len prvú nahrávku diela v Kingsway Hall v Londýne 
v januári 1963 v produkcii vydavateľstva DECCA), a tak sa premiéry napokon ujala Heather 
Harper. Jeden z najvýznamnejších svetových dirigentov James Conlon, ktorý sa do Bratislavy  
vracia po vyše štvrťstoročí, nadväzuje na želanie skladateľa. Sólistické party budú na zá-
verečnom koncerte 52. BHS interpretovať ruská sopranistka, anglický tenorista a nemecký 
barytonista so Slovenskou filharmóniou a  Slovenským filharmonickým zborom v diele 
emocionálnej sily a filozofickej hĺbky.



slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry sr.

PARTNERI A MEDIÁLNI PARTNERI BHS

V historickej budove SND, vchod z Gorkého ulice do 18. 10. 2016
V Slovenskej filharmónii v budove Reduty, Námestie Eugena Suchoňa č. 1

pondelok 9.00 – 14.00 a 15.00 – 19.00, utorok – piatok 13.00 – 19.00
počas BHs v pracovných dňoch do 19.30, v sobotu a v nedeľu hodinu pred koncertom
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