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Praga, standing ovation per l’Orchestra di
Santa Cecilia
Data: 21/05/2019

Maeci
Lunghi applausi e standing ovation hanno accolto il concerto dell’Orchestra di Santa Cecilia diretta
da Antonio Pappano al festival internazionale “La primavera di Praga”.
Il teatro liberty “Obecni Dum”, esaurito per l’occasione, ha ospitato il concerto organizzato in
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia nella capitale ceca e l’Istituto Italiano di Cultura e il
sostegno della Farnesina.
L’Orchestra, che si era già esibita al festival nel 2015, è ritornata a Praga nell’ambito del Tour
europeo 2019 interpretando “Una notte sul Monte Calvo” di Modest Petrovic Mussorgskij, il
“Concerto n. 1 per violino e orchestra” di Béla Bartók, “Shahrazad op. 35” di Nikolaj RimskijKorsakov. Ma concluso il programma si è esibita in numerosi bis tra cui l’adagio della “Sinfonia n.
9 dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvorak e il finale della Danza delle ore della “Gioconda” di
Amilcare Ponchielli. “Un trionfo della musica e del bello in generale”, come ha definito il concerto
l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio.
Ambasciata d’Italia a Praga https://ambpraga.esteri.it/ambasciata_praga/it/
Istituto Italiano cultura Praga https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/it/
Tags: Cultura Europa
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Italia protagonista a festival “La primavera di
Praga” con Accademia di Santa Cecilia diretta
da Pappano
20-05-2019 13:04 – Ambasciate

GD - Praga, 20mag. 19 - L'Italia protagonista alla 74° edizione del festival internazionale “La
primavera di Praga” (Pražské jaro) con l'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, diretta da
Antonio Pappano, salutati da lunghi applausi e ripetute standing ovation nella suggestiva cornice del
teatro liberty “Obecni Dum”, tutto esaurito per l'occasione.
L'Orchestra, che si era già esibita al festival nel 2015, è ritornata in una delle capitali mondiali della
musica nell'ambito del tour europeo 2019 interpretando “Una notte sul Monte Calvo” di Modest
Petrovič Mussorgskij, il “Concerto n. 1 per violino e orchestra” di Béla Bartók, “Shahrazad op. 35”
di Nikolaj Rimskij-Korsakov. Tra i numerosi bis: L'adagio della “Sinfonia n. 9 dal Nuovo Mondo”
di Antonín Dvorak e il finale della Danza delle ore della “Gioconda” di Amilcare Ponchielli.

“Un trionfo della musica e del bello in generale”, ha commentato l'ambasciatore Francesco Saverio
Nisio al termine del concerto.
La Primavera di Praga è il più importante festival musicale della Repubblica Ceca e nella sua lunga
storia ha visto calcare le proprie scene da personalità del calibro di Arturo Benedetti Michelangeli,
Maurizio Pollini, Leonard Bernstein, Pierre Boulez, Hans Werner Henze, Claudio Abbado, Adrian
Boult, Herbert von Karajan e Lorin Maazel, tra i soli pianisti e direttori d'orchestra.
Il concerto si è tenuto con la collaborazione dell'Ambasciata d'Italia a Praga e dell'Istituto Italiano di
Cultura e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Fonte: Redazione
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Praga, il 17 maggio concerto Orchestra di
Santa Cecilia
Dirige Antonio Pappano
Roma, 16 Aprile 2019 - 18:23
fonte: AGV - Agenzia Giornalistica il Velino
di redazione

L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di annunciare il concerto dell’Orchestra
dell’Accademia di Santa Cecilia diretta dal Antonio Pappano, con la violinista solista Lisa
Batiashvili (Georgia), in programma al festival “Pražské jaro” venerdì 17 maggio 2019 alle ore
20.00 nella Sala Smetana dell’Obecní dům.
L’Orchestra, che si è già esibita al festival nel 2015, ritorna nell’ambito del Tour europeo 2019 con
il seguente programma: Modest Petrovič Mussorgskij, “Una notte sul Monte Calvo”; Béla Bartók,
“Concerto n. 1 per violino e orchestra”; Nikolaj Rimskij-Korsakov, “Shahrazad op. 35”.
Il Maestro Antonio Pappano è Direttore musicale dell’Accademia di Santa Cecilia dal 2005.
Nel 2012 la regina Elisabetta II lo ha nominato Cavaliere per i servizi resi alla musica e nello stesso
anno è stato nominato Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana.
La violinista Lisa Batiashvili ha ottenuto il primo grande successo all’età di 16 anni vincendo il
secondo Premio al Concorso internazionale Sibelius di Helsinki.
Il concerto si tiene in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Praga e l’Istituto Italiano di
Cultura e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

https://www.aise.it/iic/laccademia-di-santa-cecilia-diretta-da-antonio-pappano-al-festivalinternazionale-la-primavera-di-praga-/130848/115

L’ACCADEMIA DI SANTA CECILIA DIRETTA DA ANTONIO PAPPANO
AL FESTIVAL INTERNAZIONALE “LA PRIMAVERA DI PRAGA”
20/05/2019 - 17:57

PRAGA\ aise\ - Italia protagonista alla 74° edizione del festival internazionale “La primavera di
Praga” (Pražské jaro) con l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia diretta da Antonio
Pappano, entrambi salutati da lunghi applausi e ripetute standing ovation nella suggestiva cornice
del teatro liberty “Obecni Dum”, tutto esaurito per l’occasione.
L’Orchestra, che si era già esibita al festival nel 2015, è ritornata venerdì scorso in una delle capitali
mondiali della musica nell’ambito del Tour europeo 2019 interpretando “Una notte sul Monte
Calvo” di Modest Petrovic Mussorgskij, il “Concerto n. 1 per violino e orchestra” di Béla Bartók,
“Shahrazad op. 35” di Nikolaj Rimskij-Korsakov. Tra i numerosi bis: L’adagio della “Sinfonia n. 9
dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvorak e il finale della Danza delle ore della “Gioconda” di
Amilcare Ponchielli.
“Un trionfo della musica e del bello in generale”, ha commentato l’ambasciatore d'Italia, Francesco
Saverio Nisio, al termine del concerto.
“La Primavera di Praga” è il più importante festival musicale della Repubblica Ceca e nella sua
lunga storia ha visto calcare le proprie scene da personalità del calibro di Arturo Benedetti
Michelangeli, Maurizio Pollini, Leonard Bernstein, Pierre Boulez, Hans Werner Henze, Claudio
Abbado, Adrian Boult, Herbert von Karajan e Lorin Maazel, tra i soli pianisti e direttori d’orchestra.
Il concerto si è tenuto con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto
Italiano di Cultura e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale. (aise)
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“La primavera di Praga”, Italia protagonista
Redazione Madrid Maggio 21, 2019Maggio 21, 2019 redazione

PRAGA – Sold-out e standig-ovation. Grande successo dell’Orchestra dell’Accademia di Santa
Cecilia, diretta da Antonio Pappano, nella suggestiva cornice del del teatro liberty “Obecni Dum” di
Praga. Italia, dunque, protagonista alla 74° edizione del festival internazionale “La primavera di
Praga” (Pražské jaro).
L’Orchestra, che si era già esibita al festival nel 2015, è tornata venerdì scorso in una delle capitali
mondiali della musica nell’ambito del Tour europeo 2019 interpretando “Una notte sul Monte
Calvo” di Modest Petrovič Mussorgskij, il “Concerto n. 1 per violino e orchestra” di Béla Bartók,
“Shahrazad op. 35” di Nikolaj Rimskij-Korsakov. Tra i numerosi bis: L’adagio della “Sinfonia n. 9
dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvorak e il finale della Danza delle ore della “Gioconda” di
Amilcare Ponchielli.

“Un trionfo della musica e del bello in generale”, ha commentato l’Ambasciatore Francesco Saverio
Nisio al termine del concerto.
La Primavera di Praga è il più importante festival musicale della Repubblica Ceca. Nella sua lunga
storia ha accolto personalità del calibro di Arturo Benedetti Michelangeli, Maurizio Pollini, Leonard
Bernstein, Pierre Boulez, Hans Werner Henze, Claudio Abbado, Adrian Boult, Herbert von Karajan
e Lorin Maazel, tra i soli pianisti e direttori d’orchestra.
Il concerto si è tenuto con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto Italiano
di Cultura e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Redazione Madrid
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Italia protagonista al festival internazionale
“La primavera di Praga” con l’Accademia di
Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano
20.5.2019 Svetozár Plesník
Praga, 20 maggio 2019
Italia protagonista alla 74° edizione del festival internazionale “La primavera di Praga” (Pražské
jaro) con l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano, entrambi salutati
da lunghi applausi e ripetute standing ovation nella suggestiva cornice del teatro liberty “Obecni
Dum”, tutto esaurito per l’occasione.

L’Orchestra, che si era già esibita al festival nel 2015, è ritornata venerdì scorso in una delle capitali
mondiali della musica nell’ambito del Tour europeo 2019 interpretando “Una notte sul Monte
Calvo” di Modest Petrovic Mussorgskij, il “Concerto n. 1 per violino e orchestra” di Béla Bartók,
“Shahrazad op. 35” di Nikolaj Rimskij-Korsakov. Tra i numerosi bis: L’adagio della “Sinfonia n. 9
dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvorak e il finale della Danza delle ore della “Gioconda” di
Amilcare Ponchielli.
“Un trionfo della musica e del bello in generale”, ha commentato l’Ambasciatore Francesco Saverio
Nisio al termine del concerto. La Primavera di Praga è il più importante festival musicale della
Repubblica Ceca e nella sua lunga storia ha visto calcare le proprie scene da personalità del calibro
di Arturo Benedetti Michelangeli, Maurizio Pollini, Leonard Bernstein, Pierre Boulez, Hans Werner
Henze, Claudio Abbado, Adrian Boult, Herbert von Karajan e Lorin Maazel, tra i soli pianisti e
direttori d’orchestra.
Il concerto si è tenuto con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto Italiano
di Cultura e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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Comunicato IIC: Italia protagonista al festival
internazionale “Primavera di Praga”

By Staff Italia Praga one way
Maggio 22, 2019

Italia protagonista alla 74° edizione del festival internazionale “Primavera di
Praga” (Pražské jaro) con l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia diretta
da Antonio Pappano.
Sia l’orchestra che il direttore sono stati salutati da lunghi applausi e ripetute standing ovation nella
suggestiva cornice del teatro liberty “Obecní Dům”, tutto esaurito per l’occasione.
L’Orchestra, che si era già esibita al festival nel 2015, è ritornata venerdì scorso in una delle capitali
mondiali della musica nell’ambito del Tour europeo 2019 interpretando “Una notte sul Monte
Calvo” di Modest Petrovič Mussorgskij, il “Concerto n. 1 per violino e orchestra” di Béla Bartók,
“Shahrazad op. 35” di Nikolaj Rimskij-Korsakov.

Tra i numerosi bis: L’adagio della “Sinfonia n. 9 dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvorak e il finale
della Danza delle ore della “Gioconda” di Amilcare Ponchielli. “Un trionfo della musica e del bello
in generale”, ha commentato l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio al termine del concerto.
La Primavera di Praga è il più importante festival musicale della Repubblica Ceca e nella sua lunga
storia ha visto calcare le proprie scene da personalità del calibro di Arturo Benedetti Michelangeli,
Maurizio Pollini, Leonard Bernstein, Pierre Boulez, Hans Werner Henze, Claudio Abbado, Adrian
Boult, Herbert von Karajan e Lorin Maazel, tra i soli pianisti e direttori d’orchestra. Il concerto si è
tenuto con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto Italiano di Cultura e col
sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
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Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia torna alla Primavera di Praga
19.03.2019
L'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma tornerà a esibirsi al festival
musicale internazionale Primavera di Praga, la più importante kermesse di musica classica in
Repubblica Ceca. La tappa praghese della tournée è stata organizzata con il supporto del Ministero
degli Affari Esteri italiano.
Una delle più celebri orchestre italiane suonerà il 17 maggio nella Sala Smetana della Casa
Municipale di Praga. In programma musiche di M.P. Mussorgskij, Béla Bártok e Nikolaj RimskijKorsakov. La precedente esibizione dell'orchestra italiana alla Primavera di Praga del 2014 suscitò
un importante riscontro tra il pubblico e la critica musicale locale.
L'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia sarà accompagnata a Praga dal suo direttore,
Sir Antonio Pappano. Figlio di emigrati italiani in Gran Bretagna, Pappano è alla testa
dell'ensemble dal 2005 e ne ha risollevato le sorti e la fortuna internazionali. Sarà presenta a Praga
anche l'artista ospite del corpo d’orchestra, la violinista georgiana Lisa Batiashvili, che nell'ambito
della tourneé suona con un violino del 1739 prodotto da uno dei più celebri mastri liutai italiani,
Giuseppe Guarneri del Gesù.
Fonte: festival.cz
Fonte fotografia: festival.cz

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora
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Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia se vrátí na Pražské Jaro
19.03.2019
Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia z Říma se po čtyřech letech vrátí festival
Pražské jaro. Orchestr přijede do Prahy za podpory italského Ministerstva zahraničních věcí.
Jeden z nejproslulejších italských orchestrů vystoupí ve Smetanově sálu Obecního domu dne 17.
května. Na programu budou skladby M.P. Mussorgského, Bély Bártoka a Nikolaje RimskiKorsakova. Když orchestr vystoupil na Pražské jaře poprvé v roce 2014 sklidil velký ohlas mezi
posluchači i hudební kritikou.
Společně s Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia přjede do Prahy i její šéfdirigent,
Sir Antonio Pappano. Pappano, který je potomkem italských vystěhovalců do Velké Británie, řídí
ensemble již od roku 2005 a výrazně pozvedl ohlas a kvalitu italského tělesa. V Praze vystoupí i
letošní umělecká rezidentka při orchestru, gruzínská houslistka Lisa Batiashvili, která v rámci
tourné s římským orchestrem hraje na housle z roku 1739. Ty vyrobil známý italský mistr houslař
Giuseppe Guarneri del Gesú.

Zdroj: festival.cz
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MUSICA, ACCADEMIA SANTA CECILIA A
FESTIVAL 'LA PRIMAVERA DI PRAGA'
Praga, 20 mag - Italia protagonista alla 74° edizione del festival internazionale “La primavera di
Praga” (Pražské jaro) con l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano,
entrambi salutati da lunghi applausi e ripetute standing ovation nella suggestiva cornice del teatro
liberty “Obecni Dum”, tutto esaurito per l’occasione.
L’Orchestra, che si era già esibita al festival nel 2015, è ritornata venerdì scorso in una delle capitali
mondiali della musica nell’ambito del Tour europeo 2019 interpretando “Una notte sul Monte
Calvo” di Modest Petrovič Mussorgskij, il “Concerto n. 1 per violino e orchestra” di Béla Bartók,
“Shahrazad op. 35” di Nikolaj Rimskij-Korsakov. Tra i numerosi bis: L’adagio della “Sinfonia n. 9
dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvorak e il finale della Danza delle ore della “Gioconda” di
Amilcare Ponchielli.
“Un trionfo della musica e del bello in generale”, ha commentato l’Ambasciatore Francesco Saverio
Nisio al termine del concerto.
La Primavera di Praga è il più importante festival musicale della Repubblica Ceca e nella sua lunga
storia ha visto calcare le proprie scene da personalità del calibro di Arturo Benedetti Michelangeli,
Maurizio Pollini, Leonard Bernstein, Pierre Boulez, Hans Werner Henze, Claudio Abbado, Adrian
Boult, Herbert von Karajan e Lorin Maazel, tra i soli pianisti e direttori d’orchestra.
Il concerto si è tenuto con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto Italiano
di Cultura e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
(© 9Colonne - citare la fonte)
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L’Italia al festival internazionale “La
primavera di Praga” con l’Accademia di Santa
Cecilia diretta da Antonio Pappano
lunedì, 20 maggio, 2019 in NOTIZIE INFORM
EVENTI MUSICALI
PRAGA – Italia protagonista alla 74° edizione del festival internazionale “La primavera di Praga”
(Pražské jaro) con l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano,
entrambi salutati da lunghi applausi e ripetute standing ovation nella suggestiva cornice del teatro
liberty “Obecni Dum”, tutto esaurito per l’occasione. L’Orchestra, che si era già esibita al festival
nel 2015, è ritornata venerdì scorso in una delle capitali mondiali della musica nell’ambito del Tour
europeo 2019 interpretando “Una notte sul Monte Calvo” di Modest Petrovic Mussorgskij, il
“Concerto n. 1 per violino e orchestra” di Béla Bartók, “Shahrazad op. 35” di Nikolaj RimskijKorsakov. Tra i numerosi bis: L’adagio della “Sinfonia n. 9 dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvorak
e il finale della Danza delle ore della “Gioconda” di Amilcare Ponchielli. “Un trionfo della musica e
del bello in generale”, ha commentato l’Ambasciatore Francesco Saverio Nisio al termine del
concerto.
La Primavera di Praga è il più importante festival musicale della Repubblica Ceca e nella sua lunga
storia ha visto calcare le proprie scene da personalità del calibro di Arturo Benedetti Michelangeli,
Maurizio Pollini, Leonard Bernstein, Pierre Boulez, Hans Werner Henze, Claudio Abbado, Adrian
Boult, Herbert von Karajan e Lorin Maazel, tra i soli pianisti e direttori d’orchestra. Il concerto si è
tenuto con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto Italiano di Cultura e col
sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. (Inform)
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A Praga il concerto dell’Orchestra
dell’Accademia di Santa Cecilia, diretta dal
maestro Antonio Pappano
martedì, 19 marzo, 2019 in NOTIZIE INFORM
EVENTI
Il 17 maggio, l’esibizione in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’IIC e con la violinista
solista Lisa Batiashvili

PRAGA – L’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, diretta dal maestro Antonio Pappano, si
esibirà a Praga in occasione del festival internazionale musicale ”Pražské jaro” venerdì 17 maggio
alle ore 20 nella Sala Smetana dell’Obecní dům. Insieme all’Orchestra la violinista solista Lisa
Batiashvili (Georgia).
L’Orchestra, che si è già esibita al festival nel 2015, ritorna nell’ambito del Tour europeo 2019 con
il seguente programma: Modest Petrovič Mussorgskij, “Una notte sul Monte Calvo”; Béla Bartók,
“Concerto n. 1 per violino e orchestra”; Nikolaj Rimskij-Korsakov, “Shahrazad op. 35”.
Il maestro Antonio Pappano è direttore musicale dell’Accademia di Santa Cecilia dal 2005. Nel
2012 la regina Elisabetta II lo ha nominato Cavaliere per i servizi resi alla musica e nello stesso
anno è stato nominato Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana.
La violinista Lisa Batiashvili ha ottenuto il primo grande successo all’età di 16 anni vincendo il
secondo Premio al Concorso internazionale Sibelius di Helsinki.
Il concerto si tiene in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Praga e l’Istituto Italiano di
Cultura di Praga e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale. (Inform)
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(fonte: red) L’Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia protagonista
oggi alla Sala Smetana, nell’ambito della
Primavera musicale di Praga, diretta dal
maestro Antonio Pappano. In programma
Una notte sul Monte Calvo di Musorgskij,
Scheherazade di Rimskij-Korsakov e il
Concerto per violino e orchestra n. 1 di
Bartok. Attesa protagonista la violinista
solista Lisa Batiashvili. Il concerto si tiene in
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a
Praga e l’Istituto Italiano di Cultura.
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Praga, martedì 19 marzo 2019

(fonte: red) L’Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia protagonista
oggi alla Sala Smetana, nell’ambito della
Primavera musicale di Praga, diretta dal
maestro Antonio Pappano. In programma
Una notte sul Monte Calvo di Musorgskij,
Scheherazade di Rimskij-Korsakov e il
Concerto per violino e orchestra n. 1 di
Bartok. Attesa protagonista la violinista
solista Lisa Batiashvili. Il concerto si tiene in
collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a
Praga e l’Istituto Italiano di Cultura.
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Santa Cecilia – Pražské jaro
posted by Redazione maggio 16, 2019 Attualità
Il 17 maggio
Santa Cecilia – Pražské jaro
Nell’ambito del festival di musica classica Primavera di Praga, il 17 maggio si esibirà alla Sala
Smetana della Casa Municipale di Praga l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. In
programma Una notte sul Monte Calvo di Musorgskij, Scheherazade di Rimskij-Korsakov e il
Concerto per violino e orchestra n. 1 di Bartók che vedrà protagonista la violinista solista Lisa
Batiashvili. L’Orchestra, che ha già partecipato alla kermesse praghese nel 2015, ha sede a Roma ed
è stata la prima in Italia a dedicarsi unicamente al repertorio sinfonico. Il successo internazionale e i
numerosi riconoscimenti si devono anche al maestro Antonio Pappano, alla direzione fin dal 2005.
Il concerto si tiene in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Praga e l’Istituto Italiano di
Cultura.
www.festival.cz

Progetto Repubblica Ceca
16 maggio alle ore 10:30 ·
Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Pražské jaro
Nell’ambito del festival di musica classica #PrimaveradiPraga, il 17 maggio si esibirà alla Smetana
Hall, Prague l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. In programma Una notte sul
Monte Calvo di #Musorgskij, Scheherazade di Rimskij-Korsakov e il Concerto per violino e
orchestra n. 1 di Bartók che vedrà protagonista la violinista solista Lisa Batiashvili. L’Orchestra,
che ha già partecipato alla kermesse praghese nel 2015, ha sede a Roma ed è stata la prima in Italia
a dedicarsi unicamente al repertorio sinfonico. Il successo internazionale e i numerosi
riconoscimenti si devono anche al maestro Antonio Pappano, alla direzione fin dal 2005. Il concerto
si tiene in collaborazione con l’ Ambasciata d'Italia a Praga e l’ Istituto Italiano di Cultura Praga.

https://magazin.aktualne.cz/kultura/klasicka-hudba/narodni-akademie-sv-cecilie-prazskejaro/r~57b23592795111e9a305ac1f6b220ee8/?

Pražané tleskali Orchestru národní akademie
sv. Cecílie, přivezl vzácnou sólistku
18. 5. 2019 11:39

Houslistka Lisa Batiašviliová a dirigent Antonio Pappano. | Foto: Petra Hajská, Pražské jaro
Na festivalu Pražské jaro v pátek Orchestr národní akademie Svaté Cecílie ve vyprodaném
Obecním domě uvedl díla Modesta Petroviče Musorgského, Bély Bartóka a Nikolaje RimskéhoKorsakova.
Když dozněla poslední ze čtyř vět Šeherezády od Rimského-Korsakova, začaly dlouhé ovace. Po
nich ještě následoval přídavek. Hostem večera byla gruzínská houslistka Lisa Batiašviliová.

Snímek z pátečního koncertu. Foto: Petra Hajská, Pražské
jaro
"Málokterý orchestr dokáže tak dokonale snoubit vnitřní vášeň s perfektní souhrou vypracovanou
do nejmenších detailů," konstatoval ředitel Pražského jara Roman Bělor.
Nejznámější italský orchestr se na přední český festival klasické hudby vrátil po čtyřech letech. Se
svým šéfdirigentem Antoniem Pappanem vystoupení zahájil Musorgského symfonickou básní Noc
na Lysé hoře z roku 1867.
Následující Koncert pro housle a orchestr č. 1 v roce 1907 věnoval jeho autor, skladatel Béla
Bartók, své mladé kolegyni ze studií a přítelkyni, houslistce Stefi Geyerové jako důkaz lásky.
reklama
Umělkyně však jeho cit neopětovala. Když vztah s ním ukončila, Bartók jí poslal rukopis koncertu.
Geyerová ho nikdy veřejně neprovedla ani nedovolila skladbu za svého života zveřejnit. Teprve po
její smrti byla nalezena. Poprvé zazněla roku 1958 v Basileji.

Několik návratů
Na Pražském jaru nyní kompozici zahrála houslistka Lisa Batiašviliová. "Je mnoho velmi dobrých
houslistů, ale ona je speciální. Její zvuk umí být hřejivý i pronikavý zároveň, říkám tomu oheň a
led. Jsem velice rád, že nám festival umožnil zařadit Bartóka, byť to nebývá jasná volba," uvedl
před koncertem dirigent Pappano.
Účast Batiašviliové byla vzácná. Poté, co se provdala za francouzského hobojistu Françoise
Leleuxe, s nímž má dvě děti, snaží se vyrovnávat osobní a profesní život. V každé sezoně houslistka
hrává jen okolo 50 koncertů.

Houslistka Lisa Batiašviliová. Foto: Petra Hajská, Pražské
jaro

Umělkyně využívající nástroj Giuseppa Guarneriho "del Gesu" z roku 1739, který jí zapůjčil
soukromý sběratel, na Pražském jaru sklidila velké ovace. Na jeviště se musela vrátit několikrát.
Nadšené publikum si nakonec vytleskalo přídavek v podobě Larga ze Symfonie č. 9 e moll
Novosvětské Antonína Dvořáka.
Po přestávce zazněla suita Šeherezáda vynikající bohatstvím melodických a rytmických nápadů. Na
její světové popularitě měl rozhodující zásluhu baletní impresário Sergej Pavlovič Ďagilev, který ji
uvedl v roce 1910 v Paříži jako balet.

Jak se dostat do zahraničí
Antonio Pappano je šéfdirigentem Orchestru národní akademie sv. Cecílie od roku 2005. Už před
koncertem v Praze řekl, že na rozvoji tělesa je nejdůležitější týmová práce a společná vášeň.
"Pomáhá nám cestování, vystupování i za hranicemi Itálie, a samozřejmě nahrávání," vypočítal.
Ředitel festivalu Pražské jaro Roman Bělor dodal, že díky Pappanovi dnes Itálie na mapě Evropy
patří mezi země se světovými orchestry.

Šéfdirigent italského orchestru
Antonio Pappano a ředitel Pražského jara Roman Bělor. | Foto: Petra Hajská, Pražské jaro
Pappano před koncertem také hovořil o tom, jak je pro něj obtížné dostat orchestr do zahraničí s
tím, že nebude hrát nic italského. "Dalo to dost práce," uvedl dirigent. Ředitel Pražského jara Bělor
k tomu podotkl, že totéž platí o českých orchestrech - dokladem jejich mezinárodního úspěchu pak
je, když zahraniční pořadatelé přestanou nutit české těleso hrát stále Dvořáka, Smetanu a Janáčka.
Italský orchestr má více než stoletou historii, ale spojen je s Národní akademií sv. Cecílie, jednou z
nejstarších hudebních institucí na světě, která byla založena v roce 1585. Od roku 2005 sídlí v Římě
v nové budově Parco della Musica, navržené architektem Renzem Pianem.
U dirigentského pultu Orchestru národní akademie sv. Cecílie se vystřídala řada slavných jmen Gustav Mahler, Claude Debussy, Igor Stravinskij, Paul Hindemith, Arturo Toscanini nebo Herbert
von Karajan. V letech 1983 až 1990 byl jeho čestným prezidentem Leonard Bernstein.

Antonio Pappano je šéfdirigentem od roku 2005. Od roku 2002 zároveň stojí v čele jednoho z
nejslavnějších operních domů, londýnské Královské opery Covent Garden.
Pappano pravidelně hostuje také u špičkových symfonických orchestrů, včetně Newyorské a
Berlínské filharmonie, amsterdamského Royal Concertgebouw či London Symphony Orchestra.
Jako klavírista doprovázel recitály předních operních hvězd.
V roce 2012 mu královna Alžběta II. udělila šlechtický titul. Z rukou italského prezidenta rovněž
převzal druhé nejvyšší italské vyznamenání - Rytíř velkokříže Řádu zásluh o Italskou republiku.
Reklama

autor: ČTK | 18. 5. 2019 11:39
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GLOSÁŘ: Nejlepší orchestr světa? Ten z
Říma, od svaté Cecilie
19. května 2019 16:55
Pražské jaro má sice ještě větší část před sebou, ale dva koncerty z tohoto týdne jsou již jasným
vrcholem: vystoupení dirigenta Antonia Pappana s jeho římským tělesem a bachovský večer
houslistky Isabelle Faustové.

Dalších 5 fotografií v galerii
Dirigent Antonio Pappano a Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia na Pražském jaru |
foto: Petra Hajská
Pro někoho mohou být nejlepším orchestrem světa Berlínští či Vídeňští filharmonikové či jiné
špičkové orchestry z Německa, USA či Izraele. A pro někoho je to Orchestra dell’Accademia
nazionale di Santa Cecilia z Říma. Žebříčky jsou jistě vždy nepřesné, ale stejně to člověku nedá a
nějaké vlastní si sestavuje.
Římský orchestr už na festivalu zazářil roku 2015, teď přijel se svým šéfem Antoniem Pappanem,
jinak též šéfem Královské opery Covent Garden, v rámci turné a s rusko-maďarským programem. V
Obecním domě začal skladbou Noc na Lysé hoře od Modesta Petroviče Musorgského, kterou zahrál

v původní autorově „neučesané“ verzi, nikoli v obvyklejší úpravě Nikolaje Rimského-Korsakova.
To ovšem neznamená, že hra musí být hrubá. Italové obrázek sabatu čarodějnic zahráli divoce, s
vnitřním ohněm, přitom jedním slovem krásně.
V Koncertu pro housle č. 1 Bély Bartóka byl orchestr „jen“ partnerem houslistky Lisy Batiashvili,
jež toto dílo podala s velkou tónovou kulturou, s citem pro lyriku i s temperamentem. Nicméně byla
to především Šeherezáda od Nikolaje Rimského-Korsakova, v níž se ukázalo, čím je tento orchestr
jedinečný: Jakoby v sobě spojoval to nejlepší ze všech jiných „top“ orchestrů – a současně neměl
žádnou jejich slabší či upozaděnou (pokud se to vůbec u těchto těles dá takto formulovat) stránku.
Je to vlastně sestava famózních sólových hráčů (na prvním místě koncertní mistr, houslista Carlo
Maria Parazzoli), kteří spolu muzicírují, jejichž lahodný, osobitý, lehký zvuk doslova svítí ve všech
nástrojových skupinách, ale tato krása nejde na úkor horoucího projevu či hlubšího myšlenkového
ponoru - naopak. Právě Šeherezáda, skladba odlehčenějšího rázu a zamýšlená víceméně pro efekt,
nabyla netušené závažnosti a citovosti. Orchestr tvoří téměř výlučně Italové, takže se tu určitě
projevuje něco jako „italský duch“, který se Pappanovi daří podřídit žádoucí disciplíně. Výsledkem
je unikátní těleso, ve hře vyvažující emoce a intelekt a schopné geniálně zahrát cokoli. Člověka
mimoděk napadlo, jak by asi přistoupilo ke Smetanově Mé vlasti?
Nakonec orchestr přidal ještě závěr Tance hodin z Ponchielliho opery Gioconda. Pokud měl koncert
vůbec nějaký kaz, tak volbu prvního přídavku, to jest po Bartókově koncertu. Nejspíš ve snaze
udělat gesto vůči publiku Pappano s Lisou Batiashvili zvolili Dvořákovo Largo z Novosvětské
symfonie v úpravě houslisty Fritze Kreislera. Ta je ovšem tak kýčovitě uslzená, že to bylo spíš
trapné než potěšující.

Vzhůru do Bachova kosmu
Vedle orchestru z Říma zákonitě blednou solidní výkony jiných těles. Symfonický orchestr
Českého rozhlasu o dva dny dříve hrál v Obecním domě program složený z děl Hectora Berlioze. A
jakkoli tak činil s energií, jakkoli violista Karel Untermüller v sólovém partu skladby Harold v Itálii
potěšil příjemným tónem a oduševnělostí, jakkoli britský dirigent John Nelson je expert na Berlioze
a zvláště z Harolda vytěžil pěkné detaily, dojem z večera nebyl tak silný. Možná proto, že v
následném monumentálním Te Deum, na němž se podílely i sbory z Česka a Slovenska, převládal
pocit právě jen z mohutnosti, které po chvíli začalo být už příliš a nechtělo se věřit, že by se s
výrazem nedalo víc kouzlit.
Kolosem zcela jiného druhu je šest skladeb pro sólové housle Johanna Sebastiana Bacha, které
německá houslistka Isabelle Faustová přednesla v sobotu v Rudolfinu. Části těchto sonát a partit
posluchač zná z přídavků, slyšet je pohromadě však lze jen výjimečně. Ač jsou nesmírně obtížné,
jejich prvoplánový efekt je malý, vše vychází z hloubky, z intimity, což zvyšuje náročnost
interpretační i posluchačskou. Ostatně Faustová si mezi oběma částmi koncertu vyžádala neobvykle
dlouhou, čtyřicetiminutvou přestávku.
Čistého času strávila na pódiu sama přibližně dvě hodiny a dvacet minut a prováděla kompozice, na
nichž Bach demonstruje, kolik hlasů může ze sebe vydat a do jakých hudebních rozměrů může
narůst takový nástroj, jako jsou housle. Faustová hrála na své stradivárky, k nimž používala barokní
smyčec, bez zaváhání, bez známky únavy, s hlubokým ponorem, stylovou čistotou a uvolněností a
posluchače spolehlivě vtáhla do bachovského kosmu.
Autor: Věra Drápelová
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Sir Antonio Pappano a jeho římský tým znovu
potvrdili vysokou kondici špičkového
orchestru
Anna Šerých, 19.05.2019 10:01
Orchestra dell´Academia Nazionale di Santa Cecilia – Roma vznikl v roce 1908, má však
bohatou historickou záštitu: Akademii sv. Cecílie, kterou pro zvelebení hudby založil roku
1585 na počátku svého pontifikátu papež velkého sociálního cítění a osvěty Sixtus V.
Současným ředitelem římského orchestru je od roku 2005 Sir Antonio Pappano (*1959). Na
Pražském jaru jsme je bohatě aplaudoli už v roce 2015, nadchli zejména Sibeliovou Druhou
symfonii, na Dvořákově Praze pak uchvátili Čajkovským. Letos sáhli do klenotnice ruské
hudby znova, k autorům programové ruskosti, k Mocné hrstce a přivezli jejich díla
nejznámější a nejpopulárnější - Noc na Lysé hoře Modesta Petroviče Musorgského (v původní
verzi z roku 1867) a Šeherezádu Nikolaje Rimského-Korsakova.
Témata:Antonio Pappano Lisa Batiashvili Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Pražské jaro

Orchestra
dell´Accademia Nazionale di Santa Cecilia-Roma, dirigent Sir Antonio Pappano (foto Petra Hajská)

Pro Noc na Lysé hoře se Musorgskij inspiroval lidovou tradicí Svatojanské noci, odvěkého vítání
slunovratu, pálení ohňů a sletu čarodějnic, jejichž zlé síly svatý Jan Křtitel zahání. Antonio
Pappano vypálil čarodějný rej od úplného začátku, vřískot píšťal, šlehy a skřeky dechových
nástrojů dokázaly hemživý slet zvýraznit naplno, úderný tlukot kotlů předříkal snad i zaklínadla.
Orchestrální vyznění motivu překlenuté do pasáže klidu a pianissima značilo konec čar a svítání,
stejně tak mohlo připomenout, že skladatel ve svém výkladu díla poukazuje i na zpodobnění vášní
lidského nitra. Ať tak či onak, v Noci na Lysé hoře zněl silně zvýrazněný frenetický rej přesně tak,
jak má skladba v předznamenání: feroce – divoce.
Prezentace vynikajícího orchestru pokračovala dílem důmyslně vybraným. Letitá spoluprací
s gruzínskou houslistkou Lisou Batiashvili jim vnukla do evropského turné (jehož součástí je
naštěstí i Praha) Koncert pro housle a orchestr č. 1 Bély Bartóka. Dílo méně hrané než další
Bartókova díla, absolutně originální vznikem, osudem a hlavně úchvatným zněním. Je to milostné
vyznání mladého, tehdy šestadvacetiletého Bély Bartóka své kolegyni, houslistce Stefi Geyer. Jeho
lásku neopětovala, ba ani koncert nikdy nehrála a ve své závěti vymínila, že bude hrán až po její
smrti. Stalo se. Ani Bartók koncert nikdy neslyšel, premiéra půl století od vzniku patřila dirigentu
Paulu Sacherovi a švýcarskému houslistovi Hansheinzi Schneebergerovi. Lisa Batiashvili a Římané
hrají Bartókovo životní vyznání naplno pravdivě. Nechávají sólové kresbě milenčina portrétu
dostatek prostoru. Sólistka hraje se suverénním umem a úchvatnou neokázalostí tóny plné citu,
vstupní pasáž melancholického Adante recitovala jako důvěrné a jasné sdělení vznešeného citu.
Postupně přidávané smyčce a posléze i další nástroje jasně deklamovaly šepot neuchopitelného
milostného sdělení. Slyšeli jsme dokonalý polyfonní um pozdního romantika i jasnou kompoziční
orientaci skladatele modernisty, Antonio Pappano silně zvýrazňuje originalitu díla. Sólové housle
absolutně vévodí, ale orchestr jim není spoluhráčem v dialogu, je úchvatným podporovatelem,
šiřitelem, dovršitelem myšlenek a témat, která sólista přednáší. Batiashviliny housle zpodobňovaly
kompoziční obměny dívčina portrétu a lyrické nostalgie s hlubokým napětím, v konturách, lehkosti,
projasnění i barevnosti, jakou dokáže nabídnout jen mistrovský akvarel. Iluzívnost a kolorit
životního sdělení dotvářel orchestr úchvatně.

Orchestra dell´Accademia
Nazionale di Santa Cecilia-Roma, dirigent Sir Antonio Pappano (foto Petra Hajská)
Pro prezentaci orchestru je Šeherezáda, Orchestrální suita op. 35 Nikolaje Rimského-Korsakova,
skladbou takřka vlajkovou a obliba u posluchačů takřka hitová. Dojemný, staletími tradovaný
příběh Tisíce a jedné noci, umné vyprávění se šťastným koncem. Díl první, Moře a Sindibádův

koráb, otvírá tvrdý motiv Šahriarův, portrét sultána katana, který dá každou dívku po jedné noci
s ním prožité, popravit. Drsné vstupní akordy doplní zajíkavě něžný popěvek orientálního koloritu,
téma Šeherezády. Záhy pochopíme, že Rimskij-Korsakov mistrně navrací a obměňuje základní
motivy do kompoziční dokonalosti symfonie, symfonické básně impozantního formátu. Vyprávění
a portrét Šeherezády, lyricky strhující sólový výstup houslí (koncertní mistr Carlo Maria
Parazzoli), barvený třpytivou harfou, je motiv, který si postupně s dějem předávají k sólovému
zpěvu nástroje v celé stavbě díla a ve všech sekcích od flétny až po trombon (jména hráčů uváděl i
program). Ta smysluplná tématická gradace dává napětí a posluchačům jakous takous představu
děje. Attaca přechod do druhého dílu O careviči Kalendarovi otevřel další ekvilibristiku dechových
nástrojů, také trubkové fanfáry, impozantní hlavně v sordinovaném echu, brilantní pochod i
slavnostní hrátky. Narativní charakteristiku interpretace ještě i zesílila třetí část Andantino – Láska
careviče a princezny. Antonio Pappano velmi dbá na přesvědčivost sdělení a zde ta něžná, houpavě
taneční idyla, navozená lyrikou smyčců a doladěná úchvatnými klarinetovými ozdobami,
stylizovala láskyplnost ztišení a důvěrného vyprávění dokonale. Naopak prudký rej čtvrtého
závěrečného dílu, Svátek v Bagdádu – Zkáza korábu, připomněl znova kontrast zloby Šahriarovy a
Šeherezádiny lásky, dirigent dal v plně orchestrálním varu plný akcent nejen výbuchům mořské
bouře, ale též ztišení v ztroskotání i zklidnění mořských vln. Pappano, famózní vypravěč, jehož
prvou kariérní doménou byla opera, má pro hudební fabulační finesy nejvyšší porozumění,
dokonale sehraný orchestr vytáhne naplno do prudké exaltovanosti, stejně jako do nejtiššího šepotu.
Kdo mohl vidět dirigentova gesta, ví, že k nejčastějším patřil nejednou pokyn ztišení. Vrcholným
tónům houslí posledních taktů skladby vetknul piacere: radost, potěšení a libost, tak diktuje
partitura. Navíc i takřka bezdeché fascinující napětí. Umělecké krédo Sira Antonia je prosté: „jako
muzikant hudbou vyprávím příběh“. Římská Šeherezáda tak vyvstala v interpretaci snad
nejintenzivnější, jakou jsme kdy slyšeli.

Lisa Batiashvili, Orchestra
dell´Accademia Nazionale di Santa Cecilia-Roma, dirigent Sir Antonio Pappano (foto Petra Hajská)
Koncertní přídavky měly lesk pozornosti k publiku: S houslistkou Batiashvilli zahráli v dojemném
soustředění Largo z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka (úprava Fritze Kreislera), že
Dvořákovu zpěvnost dokáží domácí interpreti rozeznít vroucněji, je nasnadě. Neutuchající aplaus
v závěru vydobyl i svižné Ballabile, Tanec hodin z opery La Gioconda Amilcara Ponchielliho.
Mnohahvězdičkový koncert nadšených hráčů a nadšených posluchačů.

https://festival.cz/koncert/orchestra-dellaccademia-nazionale-di-santa-cecilia-roma/

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Roma

Datum konání
Pátek, 17. 5. 2019 od 20.00
Předpokládaný konec koncertu 22.00

Místo konání
Obecní dům – Smetanova síň

Cena
700 - 4 400 Kč Vstupenky vyprodány
Prémiové vstupenky Vstupenky pro Rozkvět

Program
•
•
•

Modest Petrovič Musorgskij: Noc na Lysé hoře
Béla Bartók: Koncert pro housle a orchestr č. 1
Nikolaj Rimskij-Korsakov: Šeherezáda op. 35

Interpreti
•
•
•

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Roma
Sir Antonio Pappano - dirigent
Lisa Batiashvili - housle

Vnitřní vášeň
Když se tento nejznámější italský orchestr na Pražském jaru 2015 představil domácímu publiku
vůbec poprvé (ač je součástí jedné z nejstarších hudebních institucí vůbec, s historií sahající do roku
1585!), vzbudil nadšené reakce. Málokterý orchestr dokáže tak dokonale snoubit vnitřní vášeň
s perfektní souhrou vypracovanou do nejmenších detailů. „Pappano a jeho orchestr krouží všechny
harmonie a každý tón do nejmenších nuancí. Proto jejich pianissima jsou co nejtišší, a přesto plná,
a jejich fortissima hřímají, ale nevřeští,“ napsala tehdy kritička Hudebních rozhledů.
U jeho dirigentského pultu se vystřídala řada slavných jmen – Gustav Mahler, Claude Debussy, Igor
Stravinskij, Paul Hindemith, Artur Toscanini, Herbert von Karajan ad. V letech 1983–1990 byl jeho
čestným prezidentem Leonard Bernstein. Od nástupu sira Antonia Pappana v roce 2005 se tento
římský orchestr vypracoval na mezinárodní výsluní a jako první italské těleso byl časopisem Classic
FM zařazen mezi Top 10 orchestrů na světě.

Charismatický sir Antonio Pappano stojí od roku 2002 v čele jednoho z nejslavnějších operních
domů, londýnské Královské opery Covent Garden. Jakému postavení se těší, nejlépe dokladuje
úryvek z recenze britských Timesů o Pappanově provedení Mistrů pěvců norimberských (2017):
„To nejlepší z celého představení bylo jeho skvostné dirigování… Po více než pěti hodinách jsem to
chtěl celé slyšet znovu.“ Pappano pravidelně hostuje také u špičkových symfonických orchestrů,
včetně Newyorské a Berlínské filharmonie, amsterdamského Royal Concertgebouw či London
Symphony Orchestra, jako klavírista doprovázel také recitály předních operních hvězd. Z dlouhé
řady jeho nahrávek stojí za připomenutí live snímek Joyce & Tony (Erato) s pěvkyní Joyce
DiDonato, který před dvěma lety získal cenu Grammy. V roce 2012 mu královna Alžběta II. udělila
šlechtický titul a z rukou italského prezidenta převzal druhé nejvyšší italské vyznamenání – Rytíř
velkokříže Řádu zásluh o Italskou republiku.
Gruzínská houslistka Lisa Batiashvili je pro svět klasické hudby vzácnou hvězdou. Od svého
prvního úspěchu na Mezinárodní Sibeliově soutěži v Helsinkách, kdy jako šestnáctiletá a současně
nejmladší účastnice v historii této soutěže získala druhou cenu, kráčí tato umělkyně pevným krokem
vlastní, osobitou cestou. Raketový vzestup jako by ji vůbec nevyvedl z míry – teprve v osmadvaceti
letech podepsala nahrávací smlouvu a namísto propagačního hýčkání obrátila svou pozornost na
rodinu. Provdala se za francouzského hobojistu Françoise Leleuxe, s nímž má dvě děti, a od té doby
se snaží balancovat osobní a profesní život tak, aby počet koncertů v žádné sezóně nepřekročil
číslovku 50. Je spontánní, energická, netají své názory. Například v roce 2014 při koncertě

s Valerijem Gergijevem na protest proti politické situaci na Krymu a v reakci na Gergijevovu
podporu ruskému prezidentovi odehrála jako přídavek sólovou skladbu Requiem for Ukraine,
kterou si předtím objednala u gruzínského autora Igora Lobody. Ve výčtu orchestrů a dirigentů, se
kterými pravidelně vystupuje, nechybí žádný významný. Byla rezidenční umělkyní Newyorské
filharmonie, Royal Concertgebouw Orchestra či Bamberských symfoniků, v loňské sezóně se stala
rezidenční umělkyní Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia – Roma. Letos absolvuje
kromě turné s tímto orchestrem koncerty s Izraelskou filharmonií, Mnichovskou filharmonií a
Semjonem Byčkovem, Chicago Symphony Orchestra a Jakubem Hrůšou, Orchestre de Paris či
Boston Symphony Orchestra. Hraje na nástroj Giuseppa Guarneriho „del Gesù“ z roku 1739, jejž jí
zapůjčil soukromý sběratel.

O skladbách
„Z podzemí se zjevují temné mocnosti a pak Čornobog (Satan), jeho vzývání, potom černá mše,
sabat. Na jeho vrcholu zazní z dálky vyzvánění venkovského kostelíka a probouzející se den zažene
duchy temnot.“ Těmito slovy popisuje Modest Petrovič Musorgskij program své symfonické básně
Noc na Lysé hoře, již napsal v roce 1867 jedním dechem. Podává jedinečný obraz umělecké
fantazie a hudební představivosti svého autora.
Koncert pro housle a orchestr č. 1 v roce 1907 věnoval Béla Bartók své mladé kolegyni ze studií a
přítelkyni, houslistce Stefi Geyer, jako důkaz své velké lásky k ní, kterou neopětovala, a když jí
nabídl manželství, vztah s ním ukončila. Na její poslední dopis Bartók odpověděl: „Dokončil jsem
houslový koncert 5. února, v ten den, kdy jste napsala můj rozsudek smrti… Zamknul jsem ho ve
svém psacím stole a nevím, jestli ho zničím, nebo tam bude ležet tak dlouho, dokud někdo po mé
smrti v hromadě papírů můj důkaz lásky k vám, váš koncert, mou nejlepší práci nevyhodí…“ Ale
nakonec rukopis koncertu Stefi poslal a na titulní list připsal na rozloučenou verše Bély Balásze:
„Žádné dvě hvězdy nejsou tak vzdálené jako dvě lidské duše…“ Stefi Geyer Bartókův koncert nikdy
veřejně neprovedla ani nedovolila skladbu za svého života zveřejnit a teprve po její smrti byla
nalezena a v roce 1958 poprvé v Basileji provedena. Velké popularity se koncert dočkal
v provedeních legendárního Davida Oistracha či Maxima Vengerova. Lze stěží uvěřit, že dojemné
svědectví Bartókovy nešťastné lásky se na program Pražského jara vrací po téměř čtyřiceti letech!
Naopak závěrečná skladba toho koncertu – Korsakovova Šeherezáda je festivalovou stálicí. Za
svou popularitu vděčí jak skladatelově neuvěřitelně bohaté invenci, často inspirované podněty
exotických hudebních kultur v oslnivém orchestrálním hávu, tak do jisté míry i mimohudebnímu
podnětu odkazem na arabskou středověkou sbírku pohádkových příběhů, známých jako Pohádky
tisíce a jedné noci. Každá ze čtyř vět vyniká bohatstvím melodických a rytmických nápadů,
sugerujících motivy etnické hudby národů, které autor za svých námořních cest kolem světa poznal.
Vše podtrhuje nádherná a velkolepá orchestrace, jež ve své době neměla obdoby. Na světové
popularitě Šeherezády měl rozhodující zásluhu proslulý baletní impresário Sergej Pavlovič Ďagilev,
který ji uvedl v roce 1910 v Paříži jako balet.
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Praga, 20 maggio 2019. Italia protagonista alla 74° edizione del festival internazionale “La
primavera di Praga” (Pražské jaro) con l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia diretta da
Antonio Pappano, entrambi salutati da lunghi applausi e ripetute standing ovation nella suggestiva
cornice del teatro liberty “Obecni Dum”, tutto esaurito per l’occasione.
L’Orchestra, che si era già esibita al festival nel 2015, è ritornata venerdì scorso in una delle capitali
mondiali della musica nell’ambito del Tour europeo 2019 interpretando “Una notte sul Monte
Calvo” di Modest Petrovič Mussorgskij, il “Concerto n. 1 per violino e orchestra” di Béla Bartók,
“Shahrazad op. 35” di Nikolaj Rimskij-Korsakov. Tra i numerosi bis: L’adagio della “Sinfonia n. 9

dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvorak e il finale della Danza delle ore della “Gioconda” di
Amilcare Ponchielli.
“Un trionfo della musica e del bello in generale”, ha commentato l’Ambasciatore Francesco Saverio
Nisio al termine del concerto. La Primavera di Praga è il più importante festival musicale della
Repubblica Ceca e nella sua lunga storia ha visto calcare le proprie scene da personalità del calibro
di Arturo Benedetti Michelangeli, Maurizio Pollini, Leonard Bernstein, Pierre Boulez, Hans Werner
Henze, Claudio Abbado, Adrian Boult, Herbert von Karajan e Lorin Maazel, tra i soli pianisti e
direttori d’orchestra.
Il concerto si è tenuto con la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto Italiano
di Cultura e col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

