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ranistka Sharon Christmas s úspěchem zvládla i závěrečný 
obtížný zpěv Libera me, stejně tak tenorista Steven 	 arp 
velmi pěkně, zněle a otevřeně přednesl svou do výšky roz-
klenutou árii. Také mezzosopranistka Eleni Matos a basista 
Gary Relyea byli velmi dobří praktici. 
Produkce získala díky prožité dramaturgii, díky mimořád-
nému prostředí a vzpomínkám přímých účastníků, tedy díky 
vědomí historických souvislostí mimořádný jedinečný roz-
měr. Byl to interpretačně dobrý koncert s přidanou hod-
notou – a když se k tomu připočte množství ptačích hnízd 
v zákoutích trámů s opeřenci přelétajícími volně prostorem 
a krmícími během koncertů pokřikující mláďata a pak půso-
bivý postupný odchod hudebníků (symbolizující odjezd dal-
ších vězňů transportem do Osvětimi) s minutou ticha místo 
potlesku, vychází z toho zážitek na celý život. •
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Objev Pražského jara
Úloha dopoledních pražskojarních matiné je jistě nedoce-
nitelná. Festival v jejich rámci několik posledních let uvádí 
mladé perspektivní umělce, kterým tak významně dopomá-
há ke kariéře. Už v minulých ročnících se tak měli možnost 
prezentovat na festivalu skvělí talenti jako Jaroslava Pěcho-
čová nebo Petr Nouzovský.
V letošním ročníku však dala – jinak ve volbě nástrojů kon-
zervativní dramaturgie festivalu – po zásluze prostor hoboji. 
I když jméno teprve osmadvacetiletého hobojového virtuó-
za Viléma Veverky není naší veřejnosti neznámé, možnost 
pražskojarního recitálu pro něj určitě byla potvrzením, že 
in terpretačně velmi osobitá cesta, kterou se vydal, je správ-
ná. 
Kompaktní program celého koncertu se skládal výhradně 
z tvorby dvacátého století – posluchači se tak mohli přesvěd-
čit o široké škále výrazových možností hoboje. Už v úvodních 
raných Variacích Benjamina Brittena Veverka spolu s kla-
víristou Danielem Wiesnerem dokázali přiblížit plastickou 
strukturu skladby. Vynikající byly především tónové kvality 
obou partnerů. Zvlášť barevný tón Viléma Veverky působil 
v českém prostředí jako příjemné překvapení. 
Po dvouvěté hobojové Sonátě Henryho Dutilleuxe, která byla 
paradoxně nejkonzervativnějším kusem recitálu, přednesl 
Veverka českou premiéru skladby Alef pro hoboj sólo Nico-
la Castiglioniho. V intencích Nové hudby v ní Castiglioni 
využívá rozmanité možnosti hoboje. Proti tradičnímu názo-
ru o náročnosti a dokonce smyslu takovéto hudby svědčil 
i fakt, že skladba Alef byla i posluchačsky nejúspěšnějším 
kusem programu. Do značné míry na tom mělo podíl bravur-
ní nastudování Viléma Veverky, který je specialistou na hud-
bu druhé poloviny dvacátého století. Po skladbě pro samotný 
hoboj přednesl Daniel Wiesner sólový výběr čtyř kusů z cyk-
lu Six Encores Luciana Beria. I když Six Encores vznikaly 
v rozpětí pětadvaceti let, charakterizuje je vedle aforistické 
formy až impresionistická barvitost. Právě tuto složku Da-
niel Wiesner skvěle podtrhl ve své pozorné interpretaci. 
Terezínský autor Pavel Haas psal svou Suitu pro hoboj a kla-
vír roku 1939, tedy v bezprostředním osobním ohrožení 
nacistickou okupací. Její tři věty s materiálem odvozeným 
ze staročeského chorálu „Svatý Václave“ jsou naplněné hně-
vivým odporem. Zcela v intencích díla oba interpreti Haaso-
vě Suitě dokázali vdechnout vzdor, ale i bouřlivou energii. 

Umění i půvab Alžběty Poláčkové
Příjemným překvapením pro festivalové návštěvníky, kte-
ří jsou ctiteli písňové komorní tvorby, bylo matiné Alžbě-

ty Poláčkové, pořádané 20. 5. v Sále Martinů. Připravila 
a předvedla velice bohatý program. V jeho první polovině 
převažovala autonomní tvorba písňová, druhou polovinu 
vyplnil velmi diferencovaný výběr z operních árií.
Matiné bylo zahájeno výběrem pěti písní významného novo-
dobého slovenského autora Mikuláše Schneidera-Trnav-
ského. Tyto písně velice citlivě pojednávají zhudebňovaný 
text a pěvkyně se pěkně uvedla jejich adekvátním podáním. 
Vystřídala je trojice písní Ference Liszta jako projev zjitřené 
romantiky s umocněným dramatickým výrazem. Následoval 
výběr čtyř písní z cyklu Ej, srdénko moje Klementa Slavic-
kého, jenž přinesl (i když mohl více) chvíle lyrického zklid-
nění. Vrchol před přestávkou patřil brilantnímu provedení 
koncertantní árie Alma grande e nobil core (KV 578) Wolf-
ganga Amadea Mozarta.
Druhou polovinu programu zahájila rozsáhlá, emotivně 
i výrazově hluboká a obtížná scéna Desdemony ze 4. děj-
ství opery Otello Giuseppe Verdiho. Vyzněla velice procítě-
ně a zároveň neafektovaně v proměnlivém střídání expresiv-
ních a lyrických ploch. Odvažuji se tvrdit, že Verdiho scéna 
se stala spontánním vrcholem a nejzdařilejším kusem z celé-
ho matiné. Obdobně bych hodnotil árii Chimene ze 3. dějství 
opery Le Cid Julesa Masseneta – byla opět procítěná a hlu-
boká. Milovníci „klasických“ českých oper se jistě potěšili 
árií Mařenky z 1. dějství Prodané nevěsty Bedřicha Smeta-
ny Kdybych se co takového o tobě dověděla (mezi Verdim 
a Massenetem) a árií Rusalky Měsíčku na nebi hlubokém ze 
stejnojmenné opery Antonína Dvořáka ve fi nále.
Je také třeba ocenit spolupráci zkušené klavíristky Kataríny 
Bachmannové – zejména výrazový cit a rytmickou přesnost.
Alžběta Poláčková hudební vokální text zřetelně prožívá 
a do svého projevu dává jednak patřičné emoce a jednak 
spoustu výrazové energie. Intonaci má naprosto čistou, vyšší 
rejstříky hladké, bezpečné. Hlas je silný a bezpečně ovláda-
ný. Právě tady bych ale zmínil, že její hudebně dramatická 
profese, která zatím určuje i její interpretaci písní, si v dal-
ším vývoji vyžádá v tomto žánru jemnější odstíny a lyrické 
prohloubení výrazu. 

A do třetice všeho dobrého – David Kalhous
Výjimečnými hodnotami se vyznačovalo matiné mladého, 
nadějného a vpodstatě vyzrálého klavíristy Davida Kalhouse 
(1975), jenž toho času realizuje doktorandský program v Chi-
cagu na tamější Northwestern University School of Music 
(27. 5.). Už letmý předběžný pohled na program napověděl, 
že v dramaturgii svého vystoupení (bez přestávky) volil kaž-
dé dílo zcela „odjinud“. Přesto jsme byli svědky souvislého 
poutavého příběhu co do osobitého výkladu a účinu.
David Kalhous je typem přemýšlivého interpreta, jenž 
má každý tón, akord, úhoz předem důkladně promyšlený 
a následně náležitě podaný. Jeho hra je technicky velice 
vytříbená, přesná a přesvědčivá (mj. zaujme samostatnost, 
již dovede uplatnit v souhře obou rukou). Kromě techniky je 
tu evidentní schopnost hlubšího ponoru do struktury díla.
V Sonátách C dur (K 157) a f moll (K 519) Domenika Scar-
lattiho neulpěl na virtuozitě, nýbrž podal osobitý, leč roman-
tismem nezatížený výklad. Zato provedením Sonáty C dur, 
op. 53 „Vladštejnské“ Ludwiga van Beethovena projevil vel-
mi dramatický prožitek. Mě osobně zaujaly Tři etudy György 
Ligetiho, jednoho z čelných a respektovaných zjevů moder-
ní hudby. Přesvědčily, že David Kalhous dovede porozumět 
novodobému hudebnímu textu a náležitě jej prožít a podat 
jako strhující příběh. V podstatě totéž lze konstatovat o pro-
slulé Sonátě es moll „1. X. 1905“ Leoše Janáčka. Už sama 
volba rozsáhlého Scherza č. 4 E dur Fryderyka Chopina do 
fi nále koncertu vyzvedla „fi lozofi cké“ založení díla a potvr-
dila interpretův naturel. •


