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Diváky Pražského 
jara asi trochu  
překvapíme!

Zvláštní efekt FX

Svými zvukovými představami nezřídka šokuje 
i ostřílené hráče nejlepších orchestrů světa. 
Dokonce si díky tomu vysloužil přezdívku 
Special FX. François-Xavier Roth. Po Bostonu, 
Londýně, Paříži, Berlíně nebo Tokiu přivítá tuto 
světovou hvězdu konečně i Praha. V českém 
debutu zde představí „své“ dva orchestry: 
Les Siècles a Gürzenich-Orchester Köln.

François-Xavier Roth. Umělec, který se nebojí riskovat, a vítězí.
© François Sechet

Většina z nás zná pařížský kostel 
Saint-Sulpice z detektivního románu 
Da Vinciho kód Dana Browna. 
François-Xavier Roth zde jako dítě 
každou neděli registroval svému otci, 
slavnému varhaníkovi Danielu Rotho-
vi. Jeho extrémní smysl pro zvukovou 
barevnost, který z něj udělal jednoho 
z nejzajímavějších (a nejžádanějších) 
dirigentů 21. století, se možná zrodil 
právě během těchto matiné. Nám 
Čechům bude jistě sympatické, že 
se jako malý chtěl stát řezníkem. 
Na rozdíl od Antonína Dvořáka ho 
ale nikdo nenutil. Jednoduše miloval 
maso. Myšlenky na porcování kotlet 
ho opustily v momentě, kdy u svého 
kmotra objevil příčnou flétnu. Tu 

nakonec i úspěšně vystudoval, ale 
jak tomu nezřídka u dirigentů bývá, 
také on podvědomě cítil touhu reali-
zovat své umělecké vize někde úplně 
jinde – z dirigentského stupínku.
Jako teenager do sebe vstřebával 
mnoho hudebních stylů, od Lully-
ho přes Čajkovského, Bouleze až 
po Michaela Jacksona nebo ame-
rickou skupinu Kool & The Gang. To 
zcela zásadně ovlivnilo jeho optiku 
vnímání hudby, ve které odmítá 
jakékoliv škatulkování. „To, čemu se 
dnes nedostává, je odvaha riskovat. 
Hudbu přizpůsobujeme, abychom ji 
prodali, aby ji mohlo publikum pouze 
konzumovat. Hudba ale musí zůstat 
zdrojem debat a přispívat k určité 

transformaci společnosti,“ říká Roth, 
v jehož případě stoprocentně platí, 
že „risk je zisk“.

Les Siècles
Ozvou se první tóny Stravinského 
Svěcení jara a vy se rázem ocitnete 
v roce 1913. Ve vyprodaném Théâtre 
des Champs-Elysées sedí jen dvě 
řady před vámi elegantní Coco Cha-
nel a kdesi vzadu se mačkají Pablo 
Picasso a Georges Braque. Ano, 
tak sugestivní je zvuk Les Siècles. 
Orchestru, který si zakládá na tom, 
že hudbu jakéhokoliv období hraje 
přesně na ty nástroje, na které se 
hrála v době svého vzniku. „Když se 
podíváte na pařížské nástroje kolem 
roku 1909, nemají s těmi současný-
mi absolutně nic společného,“ říká 
Roth. „Virtuozita hráčů našeho věku 
nespočívá v tom, že hrají neuvěřitel-
ně rychle, ale v tom, že dokáží měnit 
nástroje. Jako herec, který se pře-
vleče do jiného kostýmu,“ dodává. 
S tou důležitou poznámkou, že hráči 
Les Siècles změní šatník dvakrát až 
třikrát během jednoho večera, což je 
vpravdě fenomenální výkon. Pomocí 
historických nástrojů se tak posou-
vají na časové ose tam a zpět přesně 
do doby, kdy ta která hudba vznika-
la. „Les Siècles jsou syntézou všech 
chutí mého mládí a jistým způsobem 
i mým zrcadlem, protože ovlivnili 
celé mé chápání hudby. Diváky Praž-
ského jara asi trochu překvapíme!“

Gürzenich-Orchester Köln
Zatímco Les Siècles jsou relativně 
mladou štikou v evropském orches-
trálním rybníku, Gürzenich-Orchester 
Köln patří k nejstarším a nejváženěj-
ším orchestrům Starého kontinentu. 
Je spojen se jmény jako Johannes 
Brahms, Richard Strauss či Gustav 
Mahler, jehož Třetí a Pátou symfonii 
uvedl ve světové premiéře. Orchestr 
má ohromující diváckou základnu: 
padesát koncertů sezóny navštíví 
více než sto tisíc diváků. Není divu, 
že abonmá se dědí z generace 
na generaci! Roth s tímto orches-
trem uvede v Praze díla Richarda 
Strausse, Paula Hindemitha a poprvé 
ve své kariéře bude dirigovat hudbu 
Leoše Janáčka. „Můj syn Felix mi před 
dvěma lety řekl: ‚Tati, musíš dirigovat 
Janáčka!‘ A tak se také stane.“ Skvě-
lé, že tato pocta připadne napoprvé 
Pražskému jaru. „Je to pro mne velmi 
dojemné, protože Praha je místem 
s velkolepou hudební historií. Takže 
jsem velmi netrpělivý! Bude to výji-
mečné a ještě jednou výjimečné!“

2× François-Xavier Roth

Út 31. 5. od 20.00
Rudolfinum
Les Siècles
François-Xavier Roth, dirigent
Bertrand Chamayou, klavír

St 1. 6. od 20.00
Obecní dům
Gürzenich-Orchester Köln
François-Xavier Roth, dirigent
Tabea Zimmermann, viola

Hudbu vnímá jako společenskou 
sílu, jejíž dostupnost má velký 
vliv na sociální soudržnost. V roce 
2003 založil orchestr Les Siècles, 
aby s ním po prvních letech 
zkoušení v rodinné vile vtrhl jako 
tsunami na světová koncertní 
pódia. Orchestr se proslavil mimo 
jiné i svými nahrávkami. Mezi ty 
nejslavnější patří ruské balety Igo-
ra Stravinského, Ravelův Daphnis 
a Chloé, album Mirages a CD De-
bussy. Roth za ně společně s Les 
Siècles získal řadu ocenění, včetně 
Ceny Gramophone a Diapason 
d‘Or. Od roku 2015 je generálním 
hudebním ředitelem města Kolína 
nad Rýnem, což znamená, že je 
současně šéfdirigentem Gürzenich-
-Orchester Köln a Kolínské opery. 
Zastává rovněž post hlavního 
hostujícího dirigenta Londýnských 
symfoniků a v roce 2019 byl jmeno-
ván uměleckým ředitelem Atelier 
Lyrique de Tourcoing, který se 
věnuje mladým operním pěvcům. 
Pravidelně spolupracuje s Berlín-
skou a Mnichovskou filharmonií, 
Bostonskými symfoniky a dalšími 
špičkovými světovými orchestry. 
Angažuje se v mnoha edukačních 
projektech. S Les Siècles stál u zro-
du pořadu Presto! pro France TV, 
který ve zkratce představoval stě-
žejní díla klasické hudby. Podobný 
formát vytvořil i s Gürzenich-Or-
chester Köln s názvem Ohrenauf! 
a získal za něj německou Junge 
Ohren Preis. V roce 2017 mu byl 
udělen Řád čestné legie, nejvyšší 
francouzské státní vyznamenání, 
jehož držiteli jsou například Milan 
Kundera, Claude Debussy, Augus-
te Renoir nebo Michel Platini.

Video ukázka
Les Siècles

Video ukázka
Gürzenich-Orchester Köln

https://youtu.be/slG-k3r9GAo
https://youtu.be/hL87s53Rubw

