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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Zemlinského kvarteto opût v Torontu
Zájemci o kulturu si v závûru pfií‰tího t˘dne skuteãnû pfiijdou na své. Kromû Rusalky, která
je na programu je‰tû 20. a 23. února v Canadian Opera Company, mÛÏete vidût ve ãtvrtek
19. února 2009 v poledne zdarma koncert árií z ãesk˘ch oper na stejném místû; to jest v
budovû Kanadské opery. Ve stejn˘ den netradiãnû ve ãtvrtek veãer od 19:30 budou tradiãní
Nokturna ve mûstû, kde uvítáme Zemlinského smyãcové kvarteto.

Pfied pfiestávkou bude na programu:  Alexader Zemlinsk˘ kvartet ã.1 - A dur, op. 4 a Leo‰
Janáãek kvartet ã.2 “Listy dÛvûrné”. Po pfiestávce pak následuje: Josef Suk Meditace na
Staroãesk˘ chorál “Svat˘ Václave” op. 35 a Bedfiich Smetana: kvartet ã. 2 d-moll. Veãer
pfied tím ãili ve stfiedu 18. února 2009 hraje skupina pro Mozartovskou spoleãnost, kde
zahajují kvartetem Josefa Mysliveãka, pak následuje skladba Antonína Rejchy kvartet c-
moll a po pfiestávce velk˘ kvartet W. A. Mozarta Es dur, K-428.

Zemlinského smyãcové kvarteto je jedním z nejlep‰ích mlad˘ch kvartet na svûtû, které  bylo
známo pfiedtím jako Penguin kvartet a tak se také pfiedstavilo Torontskému obecenstvu v
roce 2005. Zahráli  úÏasn˘ koncert na Masaryktownu, v Mozartovské spoleãnosti a na
Torontské univerzitû. Tam také zahráli svûtovou premiéru jednoho ztraceného kvarteta
Bohuslava MartinÛ.

Bûhem prvního kanadského zájezdu si v‰ak zmûnili jméno na Zemlinského kvarteto, coÏ
jim poradil jejich hudební agent, aby snad jméno bylo trochu vzne‰enûj‰í neÏ TuãÀáci. A
díky jménu je také vzalo pod patronaci Rakouské velvyslanectví v Praze. Alexander
Zemlinsky se narodil se ve Vídni 1871. Absolvoval VídeÀskou konzervatofi - obor klavíru,
kontrapunktu a skladby. Na zaãátku kariéry pÛsobil jako dirigent vídeÀsk˘ch operetních
divadel. Byl pfiítelem Johannesa Brahmse, vyuãoval téÏ hudbu - k jeho ÏákÛm patfiil napfi.
Arnold Schönberg. Roku 1906 byl jmenován ‰éfdirigentem novû zaloÏené vídeÀské
Volksoper; o dva roky pozdûji jej Gustav Mahler na jeden rok povolal do opery Hofoper. V
letech 1911-1927 stál v ãele Nového nûmeckého divadla v Praze. Od roku 1927 pÛsobil v
Berlínû jako dirigent v Kroll Oper, pfiitom obãas hostoval v Praze jako dirigent âeské
filharmonie. S nástupem nacismu na nûj zaãal doléhat rostoucí antisemitismus, pfied kter˘m
se nejdfiíve uch˘lil roku 1933 zpût do Vídnû a po anexi Rakouska nacistick˘m Nûmeckem
roku 1938 uprchl do USA. Zemfiel v New Yorku v roce 1942.

Pod vedením houslisty Franti‰ka Souãka jsou dal‰ími ãleny souboru  Petr StfiíÏek - druhé
housle, Petr Holman viola a Vladimír Fortin, cello. V roce 2007 získalo kvarteto druhou
cenu na svûtovû známé mezinárodní soutûÏi v kanadském Banffu a mnozí z vás si pamatují
na nezapomenuteln˘ koncert v záfií 2007 v kostele sv. Václava se znám˘m klarinetistou
Joachinem Valdepenasem z Torontského orchestru - kdy pfiedvedli spolu fantastick˘m
zpÛsobem klarinetov˘ koncert W. A. Mozarta.

Bûhem posledních dvou let se stalo kvarteto natolik znám˘m, Ïe velmi tûÏko hledalo volné
termíny, aby zahrálo pro torontské obecenstvo. Nakonec se podafiilo nalézt termín pro dva
koncerty po dÛleÏit˘ch vystoupeních v Montrealu a Londonu.  BohuÏel  to není nedûle, na
kterou jsme zvyklí, ale jejich ãasové zaneprázdnûní je obrovské a voln˘ch termínÛ velmi
málo. Na tento krátk˘ zájezd do Kanady pfiilétají  hudebníci z Havaje a kromû Ontaria a
Quebeku hrají také v Britské Kolumbii. Vzdálenosti, které mezi koncerty musejí pfieklenout
jsou  obrovské.

Se stoupající slávou bohuÏel ub˘vá moÏnost dal‰ích koncertÛ pro na‰i komunitu a tak

moÏná hrají v Nokturnech naposledy. Nenechte si ujít pfiíleÏitost sly‰et tyto mladé, dnes jiÏ
slavné muzikanty, ktefií pro nás pfiipravili v˘jimeãn˘ program. Na veãeru Mozartovské
spoleãnosti den pfied na‰ím koncertem (ve stfiedu 18.2. 2009 - First Unitarian Congregation,
175 St. Clair Ave. West, Toronto) pfiedvedou kompletnû jin˘ program, kde mají silné
zastoupení také ãe‰tí skladatelé - Rejcha a Mysliveãek. Zb˘vající koncerty Zamlinského
smyãcového kvarteta jsou v Kitcheneru 13.2., v Londonu 14. 2. a v Montrealu 16. 2.

Nokturna ve mûstû tak vstupují do druhé poloviny. Zb˘vající koncerty vyplní Ivan Îenat˘
se svou manÏelkou Katarínou v bfieznu, Drew Jureãka v dubnu a Milan Brunner s Martou
Laurincovou v kvûtnu.

Kromû vystoupení Zemlinského kvarteta je ve stejném t˘dnu v pátek 20. února 2009
Bohemian Ball a Nové divadlo uvede od pátku do nedûle Moliérovu komedii Chudák
manÏel. A to jsme je‰tû nezmínili pfiedchozí víkend, kdy se koná v sobotu Spoleãensk˘ ples
v hale kostela sv. Václava. V únoru máme tedy o kulturu postaráno.

mk, wikipedia, abe - foto: www.zemlinskyquartet.cz

David âern˘: O Entrope sa nebavme
SME 6. 2. 2009 /Alexander Balogh -Prv˘krát na seba v˘razne upozornil v roku 1990, keì na praÏskom Staromestskom námestí umiestnil plastiku trabantu na nohách, symbolizujúcu
hromadn˘ exodus obãanov b˘valej NDR cez západonemeckú ambasádu. Svoju povesÈ kontroverzného v˘tvarníka si potom spoºahlivo upevÀoval kaÏd˘m ìal‰ím dielom. Najnov‰ím, no
urãite nie posledn˘m, je jeho obrovská in‰talácia Entropa na budove Rady EÚ v Bruseli. Hoci sa jej autor DAVID âERN¯ vyÏíva v provokáciách, intenzita protestov proti zobrazeniu
jednotliv˘ch krajín a mystifikácii, Ïe Entropa je dielom umelcov zo v‰etk˘ch krajín únie, hoci ju vytvoril on sám, prekonala aj jeho oãakávania. Tvorca, ktor˘ na podobnú defenzívu nie je
zvyknut˘, donekoneãna vysvetºoval a ospravedlÀoval sa v‰etk˘m, ktor˘ch nechtiac urazil. A vzápätí odi‰iel do USA. “O Entrope sa odmietam baviÈ, v‰etko som uÏ povedal,” konãili sa
prvé pokusy o transatlantick˘ rozhovor so zjavne unaven˘m a vystresovan˘m umelcom. “Tak dobre, ale len chvíºu,” prejavil sa zrazu blahodarn˘ trojt˘ÏdÀov˘ úãinok amerického pobytu.
Príjemn˘ dialóg ru‰ilo len t⁄pnutie, kedy sa tá “chvíºa” skonãí.

Ako na vás pôsobí Entropa z Ameriky?
Vyzerá vzdialene.
Vie sa vôbec v Spojen˘ch ‰tátoch o va‰ej bruselskej

in‰talácii a o ohlase, ak˘ vzbudila?
Veºmi dobre sa o tom vedelo, v‰etci kamaráti v New

Yorku poznali podrobnosti. Teraz som momentálne
za‰it˘ mimo civilizácie, ale paradoxne aj v jednom z
miest, kde som bol, ão je taká úplne absurdná americká
diera, vy‰iel v miestnych novinách o Entrope ãlánok a
v‰etci sa na to pozerali ako blázni.
Va‰a cesta do Ameriky bola plánovaná uÏ vopred,

alebo ste sa tam rozhodli odísÈ po tej hektickej
prezentácii Entropy?
âaká ma tu práca na ìal‰ej soche, takÏe hlavn˘m dôvodom

môjho tunaj‰ieho pobytu je pokraãovanie v rozrobenej práci.
UÏ som sem mal ísÈ pred Vianocami, no stále som to
odkladal. Teraz sa mi to hodilo.
Zmenil nieão ten ãas od odhalenia Entropy i priznania

mystifikácie na va‰om postoji k bruselskej in‰talácii?
Ubezpeãili ste sa, Ïe ste ju urobili tak, ako má byÈ, alebo
sa vás zmocnili aj nejaké pochybnosti?
E‰te to nie je uzavreté. Stále nemám patriãn˘ odstup a

nadhºad, aby som o tom mohol hovoriÈ akoby zdiaºky. Proste

nie je to odloÏená vec.
Ozval sa vám odvtedy niekto z ãeskej vlády, napríklad

vicepremiér pre európske záleÏitosti Alexandr Vondra,
ktor˘ vám zveril cel˘ projekt a sám potom mal ão v
Bruseli vysvetºovaÈ?
Raz som s ním hovoril.
A aké to bolo?
Dobré. Ja si myslím, Ïe on to strávil okamÏite. E‰te hneì po

bruselskej tlaãovej besede v deÀ slávnostnej prezentácie
Entropy sme spolu veãer sedeli a on povedal nieão, ão
povaÏujem za naprosto zásadné: Keby som stál znovu pred

Pokračování na str. 5


