
Skutečným přelomem ve Vivaldiho  tvorbě se stal 
opus 3, Dvanáct sonát pro jedny, dvoje a čtvery housle 
a smyčcový orchestr „L‘Estro Armonico“ vydané v Am-
sterodamu roku 1711, jež měly obrovský úspěch v celé 
Evropě.  Úspěch byl  ještě znásoben  následujícím 
cyklem koncertů pro housle a orchestr „La Stravagan-
za“. Po úspěchu houslových koncertů se stal Vivaldi 
žádaným hudebníkem v celé Evropě. Podle účetních 
záznamů zkomponoval v letech 1723 až 1729 na 140 
koncertů.

Vivaldiho hudba je na svou dobu inovativní a pře-
kračuje vžitou tradici schematičnosti, byl schopen 
skládat ne-akademickou hudbu, jež byla oceňována 
širokou veřejností a ne pouze intelektuální men-
šinou. Radostné tóny jeho hudby odráží v tomto 
ohledu nakažlivou radost ze skládání, což je jeden 
z důvodů obrovské oblíbenosti jeho hudby.

Jak už to tak bývá, geniální talentovaní umělci končí 
neslavně a ani Antonio Vivaldi nebyl výjimkou. Mě-
nící se vkus publika začal považovat jeho díla za sta-
romódní. Vivaldi byl nucen rozprodat své partitury 
a odstěhoval se za císařem Karlem VI. do Vídně, kde 
doufal, že se stane jeho dvorním skladatelem. I když 
se tak stalo, císař krátce poté zemřel a Antonio zůstal 
sám a bez financí. Zanedlouho, 28. července 1741, 
zemřel a byl pochován v prostém hrobě na nemoc-
ničním hřbitově ve Vídni. Na dlouhých 200 let upadla 
jeho hudba v zapomnění. 

Čtyři roční doby, dnes zřejmě nejpopu-
lárnější dílo, zkomponoval Vivaldi kolem roku 1718 
a  znamenalo doslova revoluci v hudbě. Inspirací bylo 
patrně okolí Mantovy. Vivaldimu se podařilo hudebně 
vyjádřit specifické zvuky venkova: zpěv ptáků, štěkání 
psů, bzučení much, déšť, bouři, výkřiky opilců, ale i ti-
cho nad zasněženou krajinou a praskání ohně v krbu. 
Ke každému koncertu napsal báseň popisující scény 
ilustrované hudbou. Ty byly publikovány jako první 
čtyři koncerty ve sbírce dvanácti koncertů a vydány 
v Amsterodamu roku 1725.

Inverno 

Agghiacciato tremar tra nevi algenti
al severo spirar d‘orrido vento
correr battendo i piedi ogni momento
e per soverchio gel battere i denti

Passar al fuoco i dì quieti e contenti
mentre la pioggia fuor bagna ben cento
Camminar sopra il ghiaccio, e a passo lento
per timor di cader girsene intenti

Gir forte, sdrucciolar, cader a terra,
di nuovo ir sopra‘l ghiaccio e correr forte
sin che il ghiaccio si rompe e si disserra;

sentir uscir dalle ferrate porte
Sirocco, Borea e tutti i venti in guerra;
questo è‘l verno, ma tal che gioia apporte

Zima

Třesoucí se chladem, v ledovém
sněhu ovanuti bílým závojem
mrznou, kráčejí krok za krokem
a v třeskutém mrazu jim cvakají zuby

U krbu plyne čas klidně a spokojeně,
zatímco venku proudem prší,
úplně pomalu se šinou přes led
a aby neupadli, tak váží každý krok

Ten, kdo se otočí, uklouzne a spadne,
rychle se však sebere a utíká,
dokud se led s rachotem neroztříští

Za ledovými dveřmi je slyšet pískot, 
široko, bóra a všechny ty zuřivé větry.
Tak to je zima, ale i ona v sobě skrývá radosti
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 PROGRAM KONCERTU
 Peter Heidrich Variace na téma 
  Happy Birthday 

 Astor Piazzolla Čtyři roční doby 

 Antonio Vivaldi Zima 

    výběr koled 

 účinkuje  Orchestr Berg

 sólo na housle  David Pokorný

 diriguje  Peter Vrábel



Orchestr Berg je špičkové mladé těleso, kte-
ré přináší svěží vítr na českou 
hudební scénu – uvádí divácky 
atraktivní a inovátorské pro-
jekty, které kladou důraz pře-
devším na současnou hudbu 
a hudbu 20. století. Tu kom-
binuje například s divadlem, 
filmem, baletem, pantomi-
mou, videoartem, výtvarným 

uměním apod., vystupuje často mimo tradiční sály. 
Prostřednictvím pravidelných objednávek nových děl 
u českých skladatelů především mladé generace pomá-
há vytvářet nové hodnoty a investuje do budoucnosti 
hudby a umění. V současné době má na svém kontě 
již desítky světových premiér, ale také mnoho českých 
premiér vynikajících světových autorů. Ke koncertní čin-
nosti orchestru patří vystoupení na mezinárodních fes-
tivalech a významných domácích pódiích. Spolupracuje 
s baletem Národního divadla (představení Zlatovláska 
a Ibbur). Dirigentem a zakladatelem Orchestru Berg je 
Peter Vrábel, držitel ceny Gideona Kleina.

Peter Vrábel (*1969) je slovenský dirigent, 
který žije a pracuje v Praze. 
Svoji koncertní kariéru zahájil 
brzy, již jako student Akade-
mie múzických umění spolu-
pracoval s řadou komorních 
a  symfonických orchestrů 
a Kühnovým dětským sbo-
rem. V roce 1995 založil Or-
chestr Berg a byl to on, který 

vytvořil koncepci hudebního směřování tělesa – jeho 
tvůrčí nápady a podněty k zajímavým projektům jsou 
pro orchestr stálým a neocenitelným přínosem. Díky 
němu je dnes Orchestr Berg oceňován jako jedinečný 
interpret hudby 20. století a soudobé. Je neúnavným 
a originálním propagátorem nové hudby, aktivně spo-
lupracuje se soudobou českou skladatelskou špičkou 
a prostřednictvím nejrůznějších projektů vytváří in-
spirativní tvůrčí prostor pro vynikající umělce mladé 
generace. Má velmi široký umělecký záběr – přesto-
že se zaměřuje na novou hudbu, koncerty doplňuje 

hudbou starších období, takže se v této souvislosti 
zabývá i dobovou interpretací. Vytvořil velké množství 
snímků pro Český rozhlas, své všestranné schopnosti 
využil při natáčení alba jazzového pianisty Franka 
Mantootha (USA) nebo při nahrávání pro film. Hostuje 
v Národním divadle v Praze (představení Zlatovláska). 
Je držitelem Ceny Gideona Kleina. V roce 2010 získal 
od České hudební rady (sekce Mezinárodní hudební 
rady při UNESCO) ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření 
české hudby.

David Pokorný (*1985) hraje na housle od čtyř 
let, od  jedenácti vystupuje 
v ČR i v zahraničí. Je vítězem 
četných soutěží (absolutní 
vítěz Prague Junior Note, ví-
těz soutěže Concertino Praga 
atd.). Pravidelně nahrává pro 
Český rozhlas, mimo jiné jako 
primárius Epoque Quartet, což 
je jeden z  nejzajímavějších 
kvartetních souborů v České 
republice, především pro svoji 

schopnost zvládat různé hudební žánry. Vedle klasické 
hudby se David Pokorný věnuje i jazzu, rocku, funku atd.

Astor Piazzolla (11. 3. 1921 Mar del Plata v pro-
vincii Buenos Aires – 5. 7. 1992 tamtéž) vytvořil pod vli-
vem svých rodových argentinských kořenů a evropského 
kompozičního školení zcela osobitou verzi postmoderny. 
Charakter jeho skladeb vykazuje vzácné splynutí argen-
tinského folkloru, též jazzu, s prvky klasické evropské 
hudby. Piazzollova myšlenka s originální proměnou 
tradičního argentinského tanga vyústila pod inspirací 
jazzu a evropské „klasiky“ do velmi kontroverzního, 
avšak úspěšného hudebního odkazu. Nejvýraznějším 
znakem autorových skladeb je rytmus. Jeho inovované 
„tango nuevo“ se liší od původního – ryze tanečního – 
důmyslným využitím rytmicko-metrické pulzace. V rám-
ci členění 3-3-2 jsou pro její průběh typické přízvuky 
na první, čtvrté a sedmé době 4/4 taktu. Toto schéma 
odráží i vliv španělského pomalého tance milongy“; 
proplétají se zde též rytmy rumby, ragu abossa novy. 
Z americké hudební scény vstřebával Piazzolla podněty 
skladatelů, kteří ve své tvorbě vycházeli z jazzových či 

etnických prvků – zvláště pak Coplanda a Gershwina. 
Mnohdy byl autor označován ve své zemi za Gershwina 
Argentiny. Už v jeho prvních kompozičních pokusech 
se staly významnými inspirátory skladatelské osobnos-
ti evropské klasické hudby. Partitury, které studoval 
od padesátých let 20. století, zahrnovaly též Vivaldiho 
cyklus Čtvero ročních dob, Prokofjevovu Lásku ke třem 
pomerančům a Coplandův balet Appalachian spring. 
Nejúčinnějším podnětem Piazzollovy hudební mluvy 
však byly barokní kompoziční zásady. Polyfonní postupy, 
technika generálbasu a princip střídání kontrastních částí 
jsou prvky, které se objevují jak v barokní hudbě, tak 
i v Piazzollově hudební estetice. Melodie jeho skladeb je 
ve shodě s Vivaldiho melodickým tvořením – vyjadřuje 
konkrétní afekt, náladu a má tedy důležitou staveb-
nou úlohu. Rozděluje skladbu na pomalý – melodický 
a rychlý – rytmický díl. Ta pomalá část je mnohdy plna 
melancholie, v kontrastních rychlých oddílech je dravá, 
strhující – chromatickými sledy tónů dodává těmto 
částem žádoucí expresivitu. Kosmopolitní komplex jiho-
americké, severoamerické a evropské hudební kultury 
(syntéza argentinských lidových tradic, jazzu a italských 
barokních vlivů) se stal i základem Piazzollova cyklu  čtyř 
tang ze šedesátých let 20. století, označených jako Les 
Cuatro Estaciones Portenas. Netradiční znění díla odráží 
autorovo pařížské školení u Nadji Boulanger. Barevné 
instrumentační efekty kvinteta houslí, elektrické kytary, 
kontrabasu, klavíru a bandoneonu (jedná se o variantu 
akordeonu typickou pro tango) zde zachycují kouzelnou 
atmosféru jednotlivých ročních období v Buenos Aires.       

Antonio Lucio Vivaldi (4. března 1678, 
Benátky – 28. července 1741, Vídeň), italský kněz, ba-
rokní hudební skladatel a houslový virtuóz se narodil 
do doby, jež směřovala k povznesení opery a k větší 
rozmanitosti instrumentálních forem. V tomto období 
se značně zdokonalily, zejména z hlediska kvality zvuku, 
hudební nástroje. Mnohé slavné pojmy známé z výroby 
hudebních nástrojů mají své kořeny právě zde – např. 
Amati nebo Stradivari. Jako mnoho jiných hudebních 
skladatelů před ním i po něm byl svou tvorbou i svým 
životem spjat s římskokatolickou církví. Působil jako ředi-
tel konzervatoře, ve službách slavné benátské katedrály 
svatého Marka a dokonce byl vysvěcen na kněze, třebaže 
se tomuto povolání věnoval jen výjimečně. 


