8. 6. 2022, Olomouc

Moravská filharmonie se po tříleté odmlce vrací na festival Smetanova
Litomyšl hned dvakrát
Moravská filharmonie Olomouc vystoupí na 64. ročníku Smetanovy Litomyšle na dvou koncertech
pořádaných 10. a 19. června. Festival konaný k poctě slavného litomyšlského rodáka patří mezi
nejvýznamnější kulturní události v zemi a pro Moravskou filharmonii je letošní účast již pátým
hostováním za posledních devět let. Zatímco v minulých ročnících měly její litomyšlské koncerty
často duchovní charakter, kterému vyhovovaly prostory piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže,
letos předvede dva dramaturgicky pestré programy na zámeckém nádvoří. Oběma koncertům bude
předcházet beseda s umělci v zámecké jízdárně.
Na prvním z obou koncertů zazní orchestrální úprava varhanního chorálu Wachet auf, ruft uns die
Stimme BWV 645 Johanna Sebastiana Bacha v úpravě Eugena Ormandyho, orchestrální suita Obrázky
z výstavy Modesta Petroviče Musorgského v úpravě Leopolda Stokowského a proslulá kantáta
Carmina Burana Carla Orffa. Moravskou filharmonii s jejím šéfdirigentem Jakubem Kleckerem při této
příležitosti doplní Pražský filharmonický sbor, dětský sbor Kantiléna a trojice sólistů: sopranistka
Simona Šaturová, tenorista Martin Šrejma a barytonista Jiří Rajniš.
Program je pro posluchače atraktivní mj. kombinací poměrně vzácně hraných úprav s jedním
z nejpopulárnějších děl hudební literatury. Bachův varhanní chorál Wachet auf, ruft uns die Stimme
mají možnost slyšet v úpravě pro orchestr, jejímž autorem je Eugene Ormady, dlouholetý šéfdirigent
Filadelfského orchestru, který byl známý svým smyslem pro zvukovou barevnost. „Na tuto orchestrální
úpravu navážou Obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorgského. Dílo vzniklo jako klavírní suita,
postupně se však objevila řada orchestrálních verzí, z nichž nejznámější je ta z pera Maurice Ravela.
Moravská filharmonie zahraje v Litomyšli verzi, se kterou se na koncertních pódiích nesetkáváme tak
často. Její autor, dirigent Leopold Stokowski – mimochodem předchůdce Eugena Ormandyho u
Filadelfského orchestru – považoval Ravelovu úpravu za příliš ,francouzskou‘ a chtěl vytvořit takovou,
která by měla více ,slovanský‘ charakter,“ říká Jonáš Harman, ředitel Moravské filharmonie Olomouc.
Program doplní kantáta Carmina Burana, k níž skladatele inspirovala sbírka středověkých básní
pojednávajících o rozličných tématech – od vrtkavosti Štěstěny přes oslavu jara až po pijácké písně.
Koncert 19. června s názvem Sólo pro 100 smyčců navazuje na úspěšný projekt Smetanovy Litomyšle,
při kterém se již dvakrát (poprvé v roce 2016 a podruhé v roce 2019) spojily smyčcové sekce tří
orchestrů: Janáčkovy filharmonie Ostrava, Komorní filharmonie Pardubice a Moravské filharmonie
Olomouc. Letos si v podání unikátního stočlenného smyčcového ansámblu pod taktovkou Leoše
Svárovského budou návštěvníci moci poslechnout pestrou paletu skladeb z různých stylových období.
Zazní díla Antonia Vivaldiho, Wolfganga Amadea Mozarta, Ralpha Vaughana Williamse, Bély Bartóka,
Georga Friedricha Händela, Johna Irelanda, Petra Iljiče Čajkovského, Jeana Sibelia, Isaaca Albénize, a
dokonce i Freddieho Mercuryho.
Další informace ke koncertům Moravské filharmonie na festivalu Smetanova Litomyšl lze získat na
webových stránkách smetanovalitomysl.cz, kde je současně možné zakoupit vstupenky.
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---konec--O Moravské filharmonii Olomouc:
Moravská filharmonie Olomouc vznikla v roce 1945. Na jejím uměleckém vývoji se podílely významné osobnosti české
i světové hudební scény, mezi které patří např. dirigenti Otto Klemperer a Václav Neumann, houslisté Josef Suk a Gidon
Kremer či violoncellista Pierre Fournier. Za dobu své existence si vytvořila mimořádně rozsáhlý a rozmanitý repertoár.
Věnuje se především velkým tvůrcům světové hudby 19. a 20. století, propaguje však i soudobou českou a světovou
hudební tvorbu, o čemž svědčí uvedení více než 250 novinek. Orchestr se rovněž řadí k autentickým interpretům klasiků
české národní hudební kultury: Antonína Dvořáka, Bedřich Smetany, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Těleso má
bohatou diskografii a vystupuje na významných mezinárodních hudebních festivalech doma i v zahraničí. Především je ale
kulturní institucí, která se zásadní měrou podílí na organizaci uměleckého a koncertního života v Olomouci a okolí. Pořádá
festivaly Dvořákova Olomouc a Mezinárodní varhanní festival Olomouc. Aktivně se také věnuje hudebnímu vzdělávání dětí
a mladých lidí.

