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Poznaňská filharmonie zahraje v Praze
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK zve na mimořádný koncert Poznaňské filharmonie,
která zahraje v pražském Obecním domě v pátek 16. listopadu se svým hlavním
hostujícím dirigentem Łukaszem Borowiczem a dvěma špičkovými sólistkami: houslistkou
Bomsori Kim a klavíristkou Yuliannou Avdeevou. Program koncertu je ryze polský; nechybí
samozřejmě Chopin, od něhož zazní První klavírní koncert, pak Wieniawského Houslový
koncert a dále zazní skladby Kurpińského a Pendereckého.
Poznaňská filharmonie patří k nejznámějším polským hudebním tělesům. České publikum se
s ní mohlo setkat na festivalech, jako je Smetanova Litomyšl nebo Janáčkův Máj. Koncertuje
ale také v dalších evropských zemích a v domácím Polsku je neodmyslitelně spojena s dvěma
věhlasnými mezinárodními soutěžemi: s klavírní soutěží Fryderyka Chopina ve Varšavě, kde
byla nápomocna při obnovení soutěže po druhé světové válce, a s houslovou soutěží
Henryka Wieniawského, která probíhá právě v Poznani a na níž tento orchestr pravidelně
doprovází finalisty. Jednou takovou finalistkou a posléze i držitelkou hned dvou cen byla
v roce 2017 mladá korejská houslistka Bomsori Kim. Zde začala její spolupráce s Poznaňskou
filharmonií. Do Prahy přijede se stejným programem, se kterým tehdy dojala odbornou
porotu i publikum. Pokud jde o Yuliannu Avdeevu, tato temperamentní klavíristka vyhrála
v roce 2010 Chopinovu soutěž a stala se světově uznávanou specialistkou na dílo Fryderyka
Chopina. Pražské publikum ji mohlo slyšet v březnu 2018, kdy hrála recitál se slavnou
houslistkou Julií Fischer.
Pražští symfonikové s dirigentem Tomášem Braunerem v září úspěšně zahájili sezónu
Poznaňské filharmonie a nyní recipročně polští hosté zahrají českému publiku. Koncert se
koná u příležitosti oslav 100. výročí obnovení nezávislosti Polska a zároveň symbolicky
v předvečer českého Dne boje za svobodu a demokracii. Národy si tímto koncertem
připomenou společnou historii a vyjádří vzájemnou sounáležitost.
Slovo dramaturga Martina Rudovského
V předvečer českého svátku 17. listopadu a jen několik dní po polském Svátku nezávislosti
vítáme ve Smetanově síni Poznaňské filharmoniky. Zatímco FOK zahraje v Poznani v září
českou hudbu, Poznaňští nám představí to nejlepší ze své země. Chopina a Wieniawského
netřeba představovat, skvosty Pendereckého a Kurpińského lze slyšet k naší škodě v českých
luzích a hájích jen vzácně. Stejně jako vytříbené sólisty – jihokorejskou houslistku Bomsori
Kim a ruskou klavíristku Yuliannu Avdeevu. Jejich přítomnost na stejném pódiu se známým
polským dirigentem Łukaszem Borowiczem samozřejmě není náhodná, obě zabodovaly na
dvou nejdůležitějších polských hudebních soutěžích.
POZNAŇSKÁ FILHARMONIE
16. 11. 2018 od 19:30
Obecní dům, Smetanova síň
FRYDERYK CHOPIN Koncert pro klavír a orchestr č. 1 e moll
HENRYK WIENIAWSKI Koncert pro housle a orchestr č. 2 d moll
KRZYSZTOF PENDERECKI Tři kusy ve starém slohu
KAROL KURPIŃSKI Předehra k opeře Hrad Czorsztyn
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Yulianna AVDEEVA | klavír
Bomsori KIM | housle
POZNAŇSKÁ FILHARMONIE
Łukasz BOROWICZ | dirigent
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Zajímavé odkazy:
Webové stránky Poznaňské filharmonie
http://www.filharmoniapoznanska.pl/en/
Událost na Facebooku
https://www.facebook.com/events/151577085792524/
Vstupenky a více informací
http://www.fok.cz/cs/poznanska-filharmonie
Novinářský servis a bližší informace:
Ing. Tereza Palasová
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, e-mail: t.palasova@fok.cz, tel: +420 222 002 420,
mobil: +420 722 207 943

