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Orquestra de cambra

Leóš Janáček
Ivan Ženatý (solista violí)

PROGRAMA

L

’Orquestra de Cambra Leóš Janáček es va
fundar l’any 1964 per notables músics de
l’Orquestra Filharmònica Janáček d’Ostrava.
Poc després, Zdeněk Dejmek es va fer càrrec de
la direcció artística i gràcies a la seva impressionant musicalitat, el seu sentit de l’estil i un treball
precís i sistemàtic, va portar l’orquestra fins a un
nivell excel·lent i li va donar un caràcter distintiu
d’interpretació.
A l’Orquestra li van posar el nom del més notable compositor txec de la primera meitat del segle
xx, Leóš Janáček, oriünd de la propera Hukvaldy,
que sempre tenia gran predilecció per aquesta
regió, de la qual es va inspirar moltes vegades en
la seva música. El repertori de l’orquestra inclou
composicions del barroc fins a l’estil contemporani, que coincideixen amb les possibilitats sonores
d’una orquestra de dotze membres, però, l’addició
d’altres instruments no és una excepció. El seu
estil interpretatiu ha dut en diverses ocasions el
conjunt a tocar en festivals tant a la República Txeca com a l’estranger, en els quals ha acompanyat
notables solistes txecs o estrangers. Ha enregistrat per la Ràdio Nacional Txeca i també per segells com Supraphon, Panton, Riccordi, RCA-JVC,
Crystal, Stylton i Slovart Records (discografia completa disponible a www.jco.cz).
El 2005, Zdeněk Dejmek va lliurar la direcció
artística del violinista Jakub Černohorský, que
ja havia dirigit amb èxit l’Orquestra de Cambra
Janáček en la seva gira a Corea del Sud el 2004.
En els anys següents l’Orquestra ha participat en
nombrosos festivals nacionals i internacionals
(Janáčkův Maj, Janáčkovy Hukvaldy, Música Sacra a Nitra, festivals a Polònia, els Països Baixos,
gires per Espanya i Itàlia) i el 2009 va participar
novament en el Festival Internacional de Música
Pražské Jaro (Primavera de Praga). El 2011, una
prestigiosa editorial britànica (Chandos Records)
va llançar un nou CD de l’Orquestra titulat Música

Txeca per a cordes, que inclou composicions de L.
Janáček, P. Haas i B. Martinů.
Jakub Černohorský, el seu actual director artístic, és violinista i es va graduar al Conservatori
Janáček d’Ostrava, (V. Kuznik) i a l’Acadèmia de les
Arts Escèniques a Praga (P. Messiereur). Ha participar amb èxit en diversos concursos d’interpretació
i ha actuat com a solista amb l’Orquestra Filharmònica Janáček d’Ostrava, l’Orquestra Filharmònica de Hradec Králové, el Festival Saint Gellert i
l’Orquestra Szeged. Col·labora amb diversos grups
de cambra. Entre el 2002 i 2007 va ser professor al
Conservatori Janáček d’Ostrava. A l’estiu del 2005
va participar en el Festival de Música de Cambra a
Cleveland (Festival Kent Blossom, Ohio, EUA) i el
2008 es va convertir en concertino de l’Orquestra
Filharmònica Janáček Ostrava.
Ivan Ženatý (violí)
Els crítics de música, el públic i els companys músics coincideixen a qualificar Ivan Ženatý com a
un dels violinistes més importants d’Europa.
Apareix regularment com a artista convidat
amb grups famosos en l’àmbit internacional, com
l’Orquestra Simfònica de la BBC de Londres,
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks,
Berliner Sympphoniker, així com en totes les orquestres de la seva terra natal: Filharmònica Txeca, l’Orquestra Simfònica de Praga o la Simfònica
de la Ràdio de Praga. El més notable són les seves
actuacions com a solista i amb grups de cambra
(l’obra completa de les sonates de Bach, les partites per a violí sol o les sonates de Beethoven i
Brahms). Sense abandonar ni per un moment el
món de la música clàssica, aconsegueix grans nivells d’audició. A més de la seva perfecció tècnica,
també és apreciat pel seu gust i estil i pel seu bonic to captivador.
Va començar la seva carrera professional amb
la participació a la final del Concurs Txaikovski de

Moscou, seguit del seu debut amb la Filharmònica
Txeca, dirigida per L. Pesek, i el seu primer premi
en el Festival de Primavera de Praga. Va obtenir
el títol de llorejat a la Tribuna Internacional de la
UNESCO de Joves Intèrprets (1989). El 1990 va
debutar a Londres; el 1991 amb la Berliner Philharmonie i el Concertgebouw d’Amsterdam; el 1994
a Tòkio i el 1996 a Nova York i Buenos Aires. Ha
col·laborat amb Y. Menuhin, Yo-Yo Ma, S. Baudo, V.
Gergiev, A. Boreyko, N. Marriner i molts d’altres.
En l’aprenentatge musical d’Ivan Ženatý han
influenciat les seves trobades personals amb N.
Milstein, R. Ricci i A. Gertler. Un canvi important
en el seu pensament musical va ser iniciat pel Prof.
Bezrodny, al Conservatori Txaikovski de Moscou.
El que més valora, però, han estat les seves classes
privades amb J. Suk i molts anys de col·laboració,
que culminen amb actuacions al Würzburger Mozart-Festspiele, el Festival de Primavera de Praga i
amb un enregistrament de les obres completes de
Mozart.
Els enregistraments d’Ivan Ženatý sempre
han suscitat l’aplaudiment entusiasta dels oients
i els crítics de música. Durant tot el període de la
seva activitat artística, ha gravat l’obra completa
de grans compositors com Telemann, Bach, Mendelssohn, Schumann, Schulhoff, Dvořák i Grieg,
enregistrades per Dorian Enregistraments a Nova
York. La seva nova gravació completa Dvořák
(www.audite.de) ha atret una atenció extraordinària, així com té la seva gravació dels dos concerts per a violí de J. B. Foerster amb la BBC SO
Londres i el seu director musical Jiri Belohlavek
(www.supraphon.cz).
Gràcies a la Fundació Harmonia de Nova York,
Ivan Ženatý toca un violí Giuseppe Guarneri del
Gesu, construït el 1740. A més de les classes magistrals a Alemanya, Espanya, els EUA i Canadà, Ivan
Ženatý també ensenya en el prestigiós Institut de
Música de Cleveland.

Primera part

L. Janáček (1854-1928)
Suite per a orquestra de corda
Moderato
Adagio
Andante con moto
Presto
Adagio
Andante
A. Vivaldi (1678-1741)
Les quatre estacions

Concert núm. 1 en mi major, Op.8
“La primavera”
Allegro
Largo
Allegro
Concert núm. 2 en sol menor, Op. 8,
“L’estiu”
Allegro non molto
Adagio
Presto
Concert núm. 3 en fa major, Op. 8,
“La tardor”
Allegro
Adagio molto
Allegro
Concert núm. 4 en fa menor, Op. 8,
“L’hivern”
Allegro non molto
Largo
Allegro
SEGONA part

Astor Piazzolla (1921-1992)

Las quatre estacions portenyes
(The four Seasons of Buenos Aires)
Estiu porteny
Tardor portenya
Hivern porteny
Primavera portenya

