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Pražské jaro 2022

objev

V umění mám rád výzvy a rizika
„Když člověk stojí před nějakým důležitým rozhodnutím, už
stejně někde hluboko uvnitř sebe
sama ví, jak se rozhodne. Srdce
vám napoví,“ říká dirigent, který
v posledních třech letech kráčí naprosto nekompromisně mezi absolutní světovou dirigentskou elitu.
Deset let působil jako kontrabasista ve Staatskapelle Dresden.
V současné době je šéfdirigentem
Symfonického orchestru Norského rozhlasu, hlavním hostujícím
dirigentem Janáčkovy filharmonie Ostrava a počínaje sezónou
2022–2023 stane v čele Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
V roce 2017 získal prestižní Cenu
Neeme Järviho udělovanou Gstaad
Menuhin Festival Academy. V životě má jedno velké přání: aby lidé
nevnímali mír a toleranci ve světě
jako utopii, ale jako cíl, za kterým
se musí jít. Tak smýšlí tento zázračný muzikant, který se v jedenácti
rozhodl věnovat hudbě, aby „objevil všechna její kouzla a tajemství“.
Petr Popelka zvolil pro svůj debut na Pražském jaru originální program z české hudby.
© Vojtěch Brtnický

Petr Popelka, dirigent s pohádkovým jménem a závratnou kariérou.
V roce 2023 zahájí společně s Gewandhausorchester prestižní Mahlerův
festival v Lipsku po boku dirigentských hvězd jako Andris Nelsons, Daniele
Gatti nebo Christian Thielemann. Přitom jsou tomu jen dva roky, co opustil
„teplé místečko“ kontrabasisty ve Staatskapelle Dresden.
Dirigent, který se řídí svou intuicí
a v umění má rád výzvy a rizika,
otevře svůj pražskojarní program
skladbou Rafaela Kubelíka, umělce, jenž je s festivalem nerozlučně
spjatý. „Kubelík pro mě představuje
prototyp univerzálního muzikanta
s nekomplikovaným, ryzím, upřímným přístupem k hudbě. Byl vynikajícím houslistou, klavíristou, dirigentem i skladatelem. Samotného
mne překvapilo, kolik toho napsal.
Sekvence jsou dílem neobyčejně
dramatickým se spoustou zvukově
intenzivních ploch,“ říká Petr Popel-

ka o první skladbě večera, na němž
se společně s ním představí také
významná německá mezzosopranistka a přední interpretka písňového
repertoáru Gerhild Romberger, jež
proslula svou spoluprací s Manfredem Honeckem či nezapomenutelnou interpretací Mahlerových Písní
o mrtvých dětech s Marissem Jansonsem a vystoupila s orchestry jako
Berlínská a Losangeleská filharmonie
či lipský Gewandhausorchester. Oba
umělci se společně ponoří do vod
tzv. „zvrhlé hudby“, konkrétně
českého rodáka a prvního držitele
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amerického Oscara za filmovou
hudbu Ericha Wolfganga Korngolda. „Korngold byl podle svědectví
naprosto zázračný člověk. V patnácti
psal mistrovská díla, jeho talent je
podle mě bez přehánění srovnatelný s Mozartem. Ta lehkost, s jakou
tvořil, je naprosto omračující,“ říká
Petr Popelka. Na koncertě zazní
Písně na rozloučenou, ve kterých se
skladatel v roce 1920 vypsal ze své
lásky k herečce Luzi von Sonnenthal.
„20. léta vnesla do umění střední
Evropy neuvěřitelně kreativní závan
čerstvého vzduchu. V hudbě té
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doby se zračí úplně vše: rozvolněné
harmonie, rodící se jazz, lidová témata, židovství, křesťanství… Umění,
které mohlo vzniknout pouze tehdy
a na tomto místě,“ říká dirigent, který jako malý miloval fotbal a chodil
se svým tatínkem na Slávii. 29. května završí netradiční, vyzývavou
dramaturgii svého pražskojarního
debutu překrásnou, zřídka kdy uváděnou skladbou Pan českého klasika
Vítězslava Nováka.

Česká hudba
na Pražském jaru
Ne 29. 5. od 20.00
Obecní dům
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Petr Popelka, dirigent
Gerhild Romberger, mezzosoprán
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