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RADEK BABORÁK 

lesný roh & dirigent

Komorný orchester Opery SND 

ADAM NOVÁK

RUDOLF PATRNČIAK

GONZALO ARGÜELLO

ADÉLA GAJDOŠOVÁ

MILAN ADAMEC

JOZEF OSTROLUCKÝ

PAOLO VUONO

JÁN LEŠICKÝ

JÚLIA PAJTINKOVÁ

Husle 

PETER DVORSKÝ

ALEXANDRA ROZINOVÁ

TATIANA BOBEKOVÁ

Viola

KATARÍNA ZAJACOVÁ

BRANISLAV BIELIK

Violončelo



MARIÁN VAVRO

Kontrabas

VLADISLAVA FABIANOVÁ

JÚLIA CSÍZIKOVÁ

Hoboj

MIKLÓS HORVÁTH

Lesný roh

BRANKO LADIČ

Čembalo



PROGRAM

Georg Philipp TELEMANN
Koncert D dur pre dva lesné rohy a orchester, 
TWV 52:D2
1. Spirituoso, ma non presto
2. Largo
3. Allegro
4. Largo
5. Allegro assai

Ludwig van BEETHOVEN
Sextet Es dur pre dva lesné rohy a sláčikové 
kvarteto, Op. 81b
1. Allegro con brio
2. Adagio
3. Rondo (Allegro)

Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY
Piesne bez slov pre lesný roh a sláčikový orchester, 
arr. Paul Angerer
Op. 38 / No. 2. Allegro non troppo 
Op. 53 / No. 4. Adagio
Op. 85 / No. 3. Presto 



Dmitrij ŠOSTAKOVIČ
Komorná symfónia c mol, op. 110a
1. Largo
2. Allegro molto
3. Allegretto
4. Largo
5. Largo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trvanie 70 minút bez prestávky

Zmena programu vyhradená



GEORG PHILIPP TELEMANN

(1681 – 1767)
Nemecký hudobný skladateľ a organista, 
predstaviteľ neskorobarokovej hudby. Hudobný 
samouk vyštudoval práva na univerzite v Lipsku. 
Súčasník Johanna Sebastiana Bacha bol vo svojich 
časoch jedným z najhrávanejších skladateľov, bol 
celoživotným blízkym priateľom Georga Friedricha 
Händela. Vo svojom diele začal na princípy 
vrcholného baroka uplatňovať prvky rokoka. 
Kládol mimoriadny dôraz na melodiku, výrazne ho 
ovplyvnila talianska a francúzska hudba. Jeho 
mimoriadne rozsiahla tvorba zahŕňa kantáty, 
pašie, oratóriá, opery, omše, koncerty a množstvo 
komornej hudby. 



LUDWIG VAN BEETHOVEN

(1770 – 1827) 
Nemecký hudobný skladateľ a klavirista, väčšinu 
života však strávil vo Viedni. Jeho dielo je 
mostom medzi hudobným klasicizmom a raným 
romantizmom. Je pokladaný za jedného z najväčších 
skladateľov histórie a dodnes patrí medzi 
najhranejších svetových autorov. V komponovaní 
pokračoval aj po strate sluchu. Jeho veľ kolepá, 
novátorská a humanizmom preniknutá tvorba 
zásadným spôsobom ovplyvnila vývoj klasickej 
hudby. Je autorom deviatich strhujúcich symfónií, 
koncertov, predohier, jednej opery, piesní, 
sláčikových kvartet, klavírnych sonát a množstva 
ďalšej komornej hudby. 



FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY

(1809 – 1847) 
Jeden z najvýznamnejších nemeckých skladateľov 
obdobia romantizmu. Pochádzal z významnej 
židovskej rodiny, ktorá neskôr konvertovala na 
luteránsku vieru. Od detstva prejavoval výrazný 
hudobný talent, prvú symfóniu napísal iba 
v pätnástich rokoch. Jeho tvorbe dominuje zmysel 
pre melodiku, elegancia a dokonalá forma. Je 
autorom symfónií, koncertov, predohier, oratórií, 
komornej, klavírnej a organovej hudby. Zaslúžil sa 
o znovuobjavenie diela Johanna Sebastiana Bacha. 



DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ

(1906 – 1975) 
Ruský hudobný skladateľ a klavirista, zásadná po-
stava hudby 20. storočia. Už svojou absolventskou 
kompozíciou na Leningradskom konzervatóriu – 
1. symfóniou si získal svetové renomé, ktoré rozvinul 
aj ako klavírny virtuóz. Pre výrazne individualistické 
črty svojej progresívnej, no poslucháčsky komuni-
katívnej tvorby počas života často čelil nepriazni ko-
munistických mocenských kruhov. Výrazne zasiahol 
do vývoja svetového hudobného jazyka predovšet-
kým v oblasti symfónie, opery a sláčikového kvar-
teta. Dejinné a politické zvraty sa výrazne prejavili 
v jeho tvorbe, ktorá je hudobnou kronikou sklamaní 
a katastrof 20. storočia. 



RADEK BABORÁK 

Hráč na lesnom rohu a dirigent Radek Baborák patrí 
medzi najvýraznejšie osobnosti svetovej hudobnej 
scény. Narodil sa v Pardubiciach do hudobníckej 
rodiny. V ôsmich rokoch začal študovať hru na 
lesnom rohu u profesora Karla Křenka. Pod jeho 
vedením sa stal absolútnym víťazom rozhlasovej 
súťaže Concertino Praga, získal 3. cenu na súťaži 
festivalu Pražské jaro, 1. miesto v interpretačnej 
súťaži súčasnej hudby a stal sa laureátom Grand 
Prix Unesco. V rokoch 1990 – 1994 pokračoval 
v štúdiách na Pražskom konzervatóriu v triede 
profesora Bedřicha Tylšara. 



Počas štúdií zvíťazil na súťažiach v Ženeve (1993), 
Markneukirchene (1994), ARD v Mníchove (1994). 
Získal cenu Grammy Classic Award 1995 a cenu 
Dawidov. V osemnástich rokoch mu bolo ponúknuté 
miesto prvého hráča na lesnom rohu v Českej 
filharmónii, úplne výnimočne bez konkurzu, na 
ktorom zotrval dva roky. V rokoch 1996 – 2000 
pôsobil ako sólohornista Mníchovských 
filharmonikov. V roku 2001 uzavrel exkluzívnu 
zmluvu s Bamberskými symfonikmi. Sólohornistom 
Berlínskej filharmónie bol v rokoch 2003 – 2010. 

Ako sólista s nimi vystúpil napríklad so 
Simonom Rattlom a Ianom Bostridgeom 
(Britten – Serenáda pre tenor, lesný roh 
a sláčiky), v pražskom Stavovskom divadle 
s Danielom Barenboimom (Mozart – Koncert D dur) 
i v sále Berlínskej filharmónie (Schumann – 
Koncert pre štyri lesné rohy) s dirigentom 
Dmitrijom Kitajenkom (Gliere – Koncert B dur).



Radek Baborák vystúpil ako sólista s orchestrami 
ako  Berlínska filharmónia, Mníchovská filharmónia, 
Orchester Bavorského rozhlasu, DSO Berlin, 
RSB Berlín, Bamberskí symfonici, Bachova 
akadémia Stuttgart, Berlínski barokoví sólisti, 
Radio France Lyon Orchestra, orchester Suisse 
Romande Ženeva, Petrohradská filharmónia, 
Moskovská filharmónia, Londýnsky kráľovský 
orchester, Tonkünstler orchester Viedeň, 
Mozarteum Salzburg, Komorný orchester Franza 
Liszta, Mito komorný orchester, Saito Kinen 
Memorial Orchestra, NHK Symphony Orchestra.
Významnou a dôležitou súčasťou hudobného 
života Radka Baboráka je komorná hudba. 
Založil a umelecky vedie súbory Baborák Ensemble 
v základnom obsadení lesný roh a sláčikové 
kvarteto, Český hornový zbor pokračujúci 
v tristoročnej tradícii hry na lesnom rohu v Česku 
a sláčikový súbor Pražskí komorní sólisti, pri 
ktorého zrode stál. Je členom Afflatus Quintet, 
s ktorým získal prvú cenu na súťaži ARD 
v Mníchove. Na recitáloch vystupuje v duete 
s klaviristkou Yoko Kukuchi, víťazkou Mozartovej 
súťaže v Salzburgu, s organistom Alešom Bártom 
a harfistkou Janou Bouškovou. Je členom súboru 
Berlín – Mníchov – Viedeň oktet, spolupracuje 
s Berlínskymi barokovými sólistami. 



Ako komorný hráč je pravidelne pozývaný 
na spoluprácu so špičkovými hudobníkmi, 
medzi ktorých patria klaviristi Yefim Bronfmann, 
András Schiff, Rudolf Buchbinder, Gerhard Oppitz, 
huslisti Julian Rachlin, Janine Jansen, violončelista 
Julian Steckel, flautista Emmanuel Pahud, 
hobojisti Albrecht Mayer, Francois Leleux, 
speváci Ian Bostridge, Thomas Quasthoff, 
Waltraud Meier. Radek Baborák pôsobil ako 
docent v Bologni – Fondazione Arturo Toscanini, 
profesorsky hosťuje na University of Tokyo, 
Escola Superior de Musica Reina Sophia a vyučuje 
na HAMU v Prahe. Kurzy lesného rohu viedol 
v Nemecku, vo Švajčiarsku a v Česku.



Cyklus Komorné koncerty SND vznikol z iniciatívy 
viacerých členov orchestra Opery SND. 

Ich spoločnou ambíciou je popri rozsiahlom opernom 
a baletnom repertoári venovať sa aj komornej hudbe 
pre tradičné i menej tradičné nástrojové kombinácie. 
Počiatočný inštrumentálny charakter podujatí 
sa neskôr rozšíril aj na komorné piesňové recitály 
sólistov Opery SND. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najbližšie sa môžete tešiť
19. februára o 15.00 h v Opernom salóne 
na koncert prvej hobojistky orchestra Opery SND 
Vladislavy Fabianovej a gitarového virtuóza 
Vladimíra Ondrejčáka, ktorí sa predstavia 
s atraktívnym repertoárom plným južanského 
temperamentu a argentínskeho tanga.
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