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Úhlava, Úslava, Radbuza, Mže a Berounka. Nejen
řeky, ale nově také skladby
19/11/2014 16:34:01
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Pět skladatelů zkomponovalo pro Evropské hlavní město kultury pět symfonických vět, které společně s
pěveckým sborem přednese orchestr složený ze studentů hudebních škol z pěti evropských měst včetně
hostitelské Plzně. Všechny zazní ve Velké Synagoze v Plzni 15. října 2015.

Jde o jeden z velkých projektů v rámci hlavního hudebního programu Plzně 2015, který připravilo občanské
sdružení Svět podle Jakuba ve spolupráci s plzeňskou konzervatoří a dalšími institucemi. „Před dvěma lety jsme
oslovili pět nadějných plzeňských skladatelů – Martina Červenku, Pavla Samiece, Jiřího Vyšatu, Tomáše
Karpíška a jejich profesora Jiřího Bezděka. Představili jsme jim naši myšlenku, oni se nechali inspirovat každý
jednou z pěti plzeňských řek a zkomponovali pět samostatných symfonických vět,“ prohlásili manželé Marek a
Jana Roštíkovi, kteří za projektem stojí. Každá z řek má podle jejich slov své jméno, svou náladu, historii okolí,
jímž protéká, každá má svůj úkol. To vše se také projevuje ve tvorbě našich skladatelů, kteří nedávno dokončili
svou práci. Všichni mají své příběhy, které je přivedly a provedly jejich tvorbou.
„Po celém toku této řeky je spousta magických míst, která nás neustále nutí k opětovným návratům a při
každém návratu pak člověk objevuje něco nového. K řece jsem se nevydával proto, abych poslouchal zpěv ptáků,
či šumění lesů a vod, jak by se mnohým mohlo zdát. Mé výlety se soustředily spíše na náladu a určitou
poetičnost, kterou v sobě tato krajina ukrývá. S nashromážděnými pocity jsem se pak vracel k práci na Úslavě a
snažil se vše vyprávět hudbou,“ prohlásil jeden ze skladatelů Pavel Samiec.
Na projektu se podílí kromě plzeňské konzervatoře také konzervatoř v Košicích, v belgickém Mons a hudební
akademie v lotyšské Rize, pátá škola je ještě v jednání. V říjnu 2015 proběhne v Plzni během několika dnů
závěrečné nastudování skladeb orchestrem společně se smíšenými pěveckými sbory Česká píseň a En arché a
Komorním sborem českých muzikantů vedenými Vojtěchem Jouzou. Tohoto úkolu se ujme dirigent latinskoamerického původu Norman Gamboa, USA, který velice rád podporuje práci soudobých skladatelů a má
zkušenosti s vedením mladých orchestrů.
Premiéra se uskuteční 15. 10. 2015 ve Velké synagoze v Plzni, druhý koncert proběhne 18. 10. 2015 v Jízdárně ve
Světcích u Tachova.
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