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Interpreti Veneziani Václav Hude!ek a jeho hosté
Julius H$lek | 12/12 |Události

Ka#doro%ní podzimní festivalov& cyklus „Svátky hudby v Praze – Václav Hude!ek a jeho hosté“ letos
vstoupil do t!etího desetiletí své existence. Hosty a také partnery Václava Hude%ka na zahajovacím
koncert" (16. 10.) byli Interpreti Veneziani, komorní soubor v maximáln" úsporném obsazení smy%c$ s
cembalem, jen# b"hem p"tadvacetileté historie svého koncertování doslova v celém sv"t" p!ijel do Prahy
poprvé. Ukázalo se b&t vskutku prozíravé, kdy# posléze bylo realizováno obrácené po!adí obou polovin
programu, ne# bylo p$vodn" zam&'leno i ohlá'eno v programov&ch bro#urách. Bylo tak u%in"no z
rozhodnutí samotného V. Hude%ka, aby se tak „um"ní italsk&ch p!átel mohlo zaskvít v plné kráse“. Budi#
!e%eno p!edem, #e se tak opravdu stalo.
Tak#e celou první polovinu ve%era vyplnilo notoricky známé (tvero ro%ních dob Antonia Vivaldiho s
Václavem Hude!kem u sólového partu. U# zde jsme byli p!íjemn" p!ekvapeni spontaneitou i vítan"
neot!el&m p!ístupem hostujících Benát%an$ k odkazu „jejich Mistra“. Hráli technicky dokonale a naprosto
uvoln"n" s a# naka#livou bezprost!edností, co# pro na'eho sólistu bylo v&zvou náro%nou a obtí#n"
splnitelnou. Nicmén" V. Hude%ek se sna#il v%lenit do dané atmosféry s p!im"!en&m podílem suverenity
natolik, #e se leckde neubránil teatrálním gest$m.
Druhou programovou polovinu otev!ela La Follia pro smy%ce a cembalo Franceska Geminianiho,
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Vivaldiho vrstevníka, známého houslisty své doby a tudí# i p!íslu'níka vrcholn" barokního stylu.
Ozna%ení „follia“ vlastn" pat!ilo dobov" oblíbenému sub#ánru prezentujícímu p!edev'ím mistrovství
houslové hry a Geminianiho skladba je adaptací proslulé Corelliho skladby tého# názvu ve stylu concerti
grossi a její provedení poukázalo na plasticitu kolektivních variací v%etn" minuciózn" koncipovaného
dynamického plánu. Vivaldiho Koncert pro violu, violoncello, smy%ce a cembalo (RV 531, p$vodní verze
pro dv" violoncella) motivicky i náladou p$sobil jako pon"kud vzdálen"j'í a tím i jednodu''í ozv"na
(tvera ro%ních dob (Sonia Amadio – viola, Davide Amadio – violoncello). Fandango pro smy%ce a
cembalo Luigiho Boccheriniho v p!ítomném provedení vze'lo z adaptace p$vodn" kytarového partu se
smy%ci, je z!etelnou reminiscencí Boccheriniho p$sobení ve 'pan"lském aristokratickém prost!edí a
vzácnou ukázkou klasicistní stylizace folklorního v&chodiska, tentokrát ozvlá'tn"né d$razem na témbrové
nuance projevu. Bezprecedentním vyvrcholením, které p!ed%ilo v'echna o%ekávání, ov'em bylo podání
proslul&ch Bravurních variací na jednu strunu na téma z opery Moj#í' Gioa-china Rossiniho v úprav" pro
violoncello a smy%ce Niccola Paganiniho s ji# jmenovan&m sólistou Davidem Amadiem. Snad jen
zmíníme skute%nost, #e Paganiniho odkaz dramatickému rozvoji houslové hry dosud nebyl a patrn"
nebude p!ekonán a jedním z ohnisek této „magie“ jsou práv" jeho variace na „Modlitbu Moj#í'ovu“.
P!edvést ji na violoncello? To snad p!ekra%uje hranice sebeodvá#n"j'í p!edstavivosti. A p!esto je to
mo#né – názorn" to demonstroval práv" D. Amadio, navíc s tím, #e tu snad nebylo jediného „tónu vedle“.
Tento instrumentalista v$bec poutal pozornost i v rámci kolektivu, zjevn" tmelil p!inejmen'ím celé basso
continuo. Sympati%tí a spontánn" hraví, tvo!iví a p!itom pe%liv" d$slední Benát%ané jsou zárove) skromní
– eventuální název Virtuosi Veneziani by jist" byl zcela namíst".
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