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Orchestre National du Capitole de Toulouse 
ZÁVĚREČNÝ KONCERT 
 
DATUM KONÁNÍ 
Úterý, 4. 6. 2019 od 20.00  
Předpokládaný konec koncertu 22.10 
 
MÍSTO KONÁNÍ 
Obecní dům – Smetanova síň 
 
PROGRAM 
Antonín Dvořák: Koncert pro housle a orchestr a moll op. 53 
Claude Debussy: Moře (La Mer) 
Igor Stravinskij: Pták Ohnivák, koncertní suita č. 2 (1919) 
 
INTERPRETI 
Orchestre National du Capitole de Toulouse 
Tugan Sochijev - dirigent 
Renaud Capuçon - housle 
 
 
Z francouzského umění vyzařuje nenapodobitelný šarm. Snoubí se v něm elegance, jiskra i nadšení 
pro velkolepé, v budoucnost hledící vize. Francie už v průběhu 17. století získala pověst kulturní 
mocnosti Evropy. Zvláště pak na přelomu 18. a 19. století byla Paříž středobodem značné části 
uměleckého dění. Programem Pražského jara v roce 2019 se vine pozoruhodná dramaturgická linka, 
která představuje pestrou škálu z palety francouzského hudebního umění, autorského i 
interpretačního. Tato dramaturgická řada vyvrcholí závěrečným koncertem, hostováním prvotřídního 
Orchestre National du Capitole de Toulouse s jejich charizmatickým šéfdirigentem Tuganem 
Sochijevem a hudbou slovansko-francouzského dialogu. 

Sólového partu v Dvořákově houslovém koncertu se chopí francouzský houslista „s galským elánem“, 
jemuž „melodie plynou z houslí jako tekuté zlato“, jak Renauda Capuçona charakterizuje hudební 
server Bachtrack. V roce 1995 spolupracoval na mistrovských kurzech ve švýcarském Verbier 
s Isaacem Sternem, který byl jeho velkým vzorem: „Bylo mi ani ne dvacet let a tohle pro mne opravdu 
moc znamenalo… Tehdy jsem si vůbec nedovedl představit, že jednou budu hrát na jeho housle! To je 
jeden z těch zázraků, které se nám v průběhu života stávají...“, řekl v jednom rozhovoru. Nástrojem, o 
kterém je řeč, jsou housle Guarneri del Gesù „Panette“ z roku 1737, které pro Capuçona zakoupila 
banka Banca Svizzera Italiana. Klíčovou osobností v jeho kariéře se stala osobnost Claudia Abbada, 
jehož doporučení jej dovedla k nejvýznamnějším orchestrům a dirigentům Evropy a Ameriky. 
Neméně vrcholné umělecké zážitky přinášejí jeho recitálová vystoupení, na kterých spolupracuje 
s takovými osobnostmi, jakými jsou klavíristky a klavíristé Martha Argerich, Daniel Barenboim, Jefim 
Bronfman, Hélène Grimaud, Jean-Yves Thibaudet, Maria João Pires či Khatia Buniatishvili, s níž se 
představil na Pražském jaru v roce 2013. Mnoho let vystupuje se svým neméně slavným bratrem, 
violoncellistou Gautierem Capuçonem. 



 
 
 
 
Debussyho Moře patří k vrcholným dílům francouzského impresionismu – v hudbě slyšíme zrcadlení 
jemných barev a prosvětlené chvění, stejně jako v dílech francouzských impresionistických malířů. 
„Moře je dítě, hraje si a neví přesně, co činí... má krásné dlouhé vlasy... a má duši, odchází a přichází, 
stále se mění,“ charakterizoval Debussy tento svůj opus. 

Rovněž Igor Stravinskij ve svém Ptáku Ohnivákovi ohromuje pestrou škálou orchestrálních barev, 
čímž brilantně navazuje na instrumentační mistrovství francouzských impresionistů. Další spojitost 
s francouzskou linkou nalézáme v osobnosti proslulého baletního impresária Sergeje Ďagileva, pro 
jehož soubor Stravinskij balet zkomponoval. Světová premiéra se odehrála roku 1910 v pařížské 
opeře a reakce byly nadšené. Tento úspěch vedl skladatele k vytvoření několika orchestrálních suit. 
Hýří skvělými instrumentačními nápady, a tak i bez baletní složky dokáže posluchače strhnout 
k maximální pozornosti. Orchestru i dirigentovi skýtá dokonalou příležitost předvést své kvality a jeho 
extatický závěr se jistě stane znamenitým vyvrcholením celého festivalu. 

  



 
 
 
 

Orchestre National du Capitole de Toulouse 
CLOSING CONCERT 
 
DATE OF EVENT 
Monday, 4. 6. 2019 from 20.00  
Expected end of the concert 22.10 
 
EVENT PLACE 
Municipal House – Smetana Hall 
 
PROGRAM 
Antonín Dvořák: Violin Concerto in A minor Op. 53 
Claude Debussy: La mer 
Igor Stravinsky: The Firebird, suite No. 2 (1919) 
 
INTERPRETS 
Orchestre National du Capitole de Toulouse 
Tugan Sochijev - conductor 
Renaud Capuçon – violin 

 

French art is surrounded by an aura of inimitable charm. It combines elegance, zest, and readiness to 
embrace ambitious visions looking to the future. By as early as the 17th century, France had already 
become known as a major hub of European culture. Later, most notably at the turn of the 19th 
century, Paris enjoyed the status of a centre around which revolved much of what mattered in the 
art world. The programme of the 2019 edition of the Prague Spring Festival has been spun around an 
exciting key ambition: namely, to offer a highly varied array of colours making up the opulent palette 
of French music, with the dual focus on composers and interpreters alike. The result is a series 
topped off by a closing concert featuring the outstanding Orchestre National du Capitole de 
Toulouse under the baton of its charismatic principal conductor, Tugan Sokhiev, with an offering of 
music embodying a dialogue between the Slavic and French sonic worlds. 

The solo part in Dvořák´s violin concerto will be performed by a French violinist Renaud Capuçon – 
“Gallic élan /…/ the melodies flowed from his violin like liquid gold”, to use the words of praise from 
the web music magazine Bachtrack. In 1995 he took masterclasses in Verbier, Switzerland, with Isaac 
Stern, who was his illustrious role model: “I was less than twenty then, and this really meant so much 
to me... It was entirely beyond my imagination at that time that one day I would be playing his violin! 
This is one of those miracles that just may happen to us in the course of life...”, he said in an 
interview. The instrument in question was a Guarneri del Gesù “Panette”, from 1737, purchased for 
Capuçon by the Banca Svizzera Italiana. Another figure of key import for his career was Claudio 
Abbado, whose references led to Capuçon´s subsequent work with some of the most notable 
orchestras and conductors of Europe and the Americas. He has achieved the same level of brilliance 
as a recital artist, a field where he has performed as soloist or together with such prominent 
musicians as pianists Martha Argerich, Daniel Barenboim, Yefim Bronfman, Hélène Grimaud, Jean-
Yves Thibaudet, Maria João Pires or Khatia Buniatishvili, with the last of whom he appeared at the 



 
 
 
 
Prague Spring in 2013. His concert partner of many years has been his equally renowned brother, the 
cellist Gautier Capuçon. 

Debussy´s La Mer ranks among the highlights of French Impressionist music. Its tones evoke glittering 
refractions of soft and tender hues and shimmers of air penetrated by light, so reminiscent of 
canvases by the French Impressionist painters. “The sea is a child, it plays around, unaware of what 
exactly it is doing... it has beautiful long hair... and it has a soul, it goes away and comes back again, 
changing constantly,” was how Debussy himself described his opus. 

A similarly luscious palette of orchestral colours characterizes the music of Igor Stravinsky´s The 
Firebird, thereby linking up in a brilliant manner with the mastery of orchestration epitomized by the 
French Impressionist composers. Similar affinity with the French element was characteristic for the 
legendary ballet impresario, Sergei Diaghilev, for whose ensemble Stravinsky wrote this ballet. Its 
world premiere, which took place at the Paris Opéra in 1910, was a triumph. The work´s success led 
the composer to make several orchestral suites from the stage music. Their profusion of dazzling 
ideas on the plane of orchestration is sure to hold the listeners´ attention at its peak notwithstanding 
the absence of the dance component. Both orchestra and conductor are offered a golden 
opportunity here to display their skills to the full in their progress towards the score´s ecstatic finale 
which will doubtless provide a truly rousing climax to the whole festival. 

 


