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a ponur!ch motiv", pietních zti#ení, hudeb-
ních zastavení a náhl!ch p$ekvapiv!ch sou-
zn%ní frází s maximálním tónov!m rozp%tím 
docílil Reimann úctyhodné oslavy &lov%ka 
a d"stojného velkolepého p$echodu k vr-
cholnému klasicistnímu dílu Ludwiga van 
Beethovena Symfonii !. 9 d moll, op. 125. 
Venezuelsk! dirigent Gustavo Dudamel p$i-
stoupil k ob%ma díl"m s vnit$ní koncentrací, 
vyt$íben!m citem pro detaily a pulsující v!-
stavbu celku kompozic, které vystav%l neo-

vily a vytvo$ení zahrady v#ak nebyly jedin!-
mi projekty, do kter!ch se man'elé Origovi 
dali. Mezi dv%ma sv%tov!mi válkami na-
vrhla italská vláda ambiciózní program revi-
talizace zem%, p$edev#ím v zem%d%lství 
a její infrastruktu$e. (ada tehdej#ích ital-
sk!ch velkostatká$" a #lechtic" utvo$ila 
kon zorcia a za&ala na sv!ch panstvích 
postupn% se stavbou silnic, #kol a ne mocnic. 
Tak tomu bylo i ve Val d’Orcia – zem%d%lství 
tam bylo primitivní, silnice velmi #patné 
a oblast trp%la devadesátiprocentní negra-

Hudební program otev$ela skladba pietního 
a reprezentativního charakteru, kterou slo-
'il v!znamn! n%meck! skladatel Aribert Re-
imann v letech 2012–2013 na zakázku Ví-
de)ského koncertního domu k leto#nímu 
slavnostnímu v!ro&í. Prolog k Beethovenov" 
9. symfoniii na text Friedricha Schillera pro 
sbor a smy!cov# orchestr zrcadlí v!sti'n% 
radostnou i bolestnou historii a lidsk! osud. 
Na bázi st$ídání a pozvolného prolínání sbo-
ru a orchestru, tane&ních melodií, táhl!ch 

Incontri in Terra di Siena Festival, kter! le-
tos (19. – 28. 8.) oslavil 25. v!ro&í vzniku, 
se koná v kostelech, palácích a na 
nám%stích m%st a vesnic ve Val d’Orcia. A& 
na p"l cesty mezi Florencií a (ímem, toto 
rozsáhlé údolí je dosud mén% známé ne' 
ostatní &ásti Toskánska, mimo jiné proto, 
'e tento koutek regionu byl po zna&nou do-
bu o hodn% chud#í. Jedete-li p$es Chianti, 
p$evládá v krajin% zelená barva; na jiho-
v!chod od Sieny je p$íroda stále divo&ej#í 
a mén% sv%'í a údolí Val d’Orcia je – 
alespo) v lét% – tém%$ suché. Je toti' 
sou&ástí Crete Senesi, úseku pust!ch, ero-
dovan!ch hlin%n!ch kopc", které, jak psala 
anglo-americká spistovatelka Iris Origo, 
jsou „holé a bezbarvé jako sloní záda“. 
P$esto má kopcovitá krajina ur&itou podiv-
nou krásu, a kvalita sv%tla v tam%j#ím ple-a kvalita sv%tla v tam%j#ím ple-sv%tla v tam%j#ím ple-ple-
néru je jedine&ná.
Iris Origo a její man'el, florentinsk! #lechtic 
Antonio Origo, koupili zdej#í panství La Foce 
(poblí' m%sta Chianciano Terme) v roce 
1924. P"vodní sídlo zrekonstruovali a roz-
#í$ili pod dohledem britského architekta Ce-
cila Pinsenta (1884-1963), známého inova-
tivními návrhy zahrad v Toskánsku v letech 
1909 a' 1939, v duchu italsk!ch návrhá$" 
16. století. Na svahu pod vilou vytvo$ili Ori-
govi velkou zahradu ve formálním stylu; 
t%'ko si lze p$edstavit, kolik náklad" a prá-
ce museli do projektu v této vyprahlé 
krajin% vlo'it. Krásná zahrada dnes p$ita-
huje náv#t%vníky z celého sv%ta. P$estavba 

by&ejn% expresivn%. Ze sólist" se p$edstavili 
p$ed vyprodan!m sálem americká sopra-
nistka Julianna Di Giacomo, #védská mez-
zosopranistka Katarina Karnéus, n%meck! 
tenorista Klaus Florian Vogt a italsk! bas-
barytonista Luca Pisaroni. Spole&n% s Ví-
de!skou p"veckou akademií korunovali mi-
mo$ádné provedení p$edev#ím v Ód" na 
radost. Víde)ská filharmonie hrála muzikál-
n% a excelentn%.
Oslavy p$ilákaly na hudební a spole&enské 
akce více ne' 7 000 náv#t%vník". Vedle 
dvou hlavních koncert" Víde)ské filharmo-
nie, které byly uvedeny se stejn!m pro-
gramem v sobotu odpoledne a v ned%li do-
poledne, zn%la v dal#ích sálech i ve foyer 
hudba nejr"zn%j#ích 'ánr".
Program jubilejních oslav vycházel je#t% 
z plán" minulého vedení instituce. B!val! 
rakousk! intendant Bernhard Kerres ukon-
&il své funk&ní období na konci lo)ské 100. 
sezony (viz rozhovor HARMONIE 7/2013). 
Dne 1. &ervence 2013 se ujal jeho postu 
Raku#an Matthias Naske, kter! sv"j hlav-
ní cíl up$esnil: „Cht"l bych budovat spolu-
práci s presti$ními víde%sk#mi institucemi 
a p&ál bych si, aby na'e programy lákaly 
náv't"vní ky r(zn#ch spole!ensk#ch vrstev, 
ale nechci se jim podbízet a vydávat cestou 
komerce.“ 

motností. Mottem rodiny Origov!ch v#ak 
v'dy bylo „pomáhat jin!m“; postupem &asu 
m%li na svém panství 53 vesnic a pak 
zapo&ali s jejich revitalizací. Bohu'el p$í cho-
dem 2. sv%tové války vzaly dal#í plány za 
své, jak popisuje Iris Origo ve své pozo-
ruhodné knize War in Val D’Orcia (Válka 
v údolí d’Orcia). V 50. letech do#lo v Itálii 
k dal#ím sociálním zm%nám: vzhledem 
k nov!m metodám bylo na venkov% t$eba 
stále mén% pracovních sil, p"vodní obyvate-
lé se za&ali st%hovali do m%st a údolí 
d’Orcia se postupn% vylid)ovalo. „Tehdy se 
italská spole&nost navíc dívala na to, co 
rodi&e vybudovali, dost svrchu – nebyl to 

Setkání v La Foce Mirka Zemanová

Zahrada panství La Foce a údolí d’Orsia
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Lysyho (Ani Kavafian a Julie Eskar – housle, 
Ettore Causa – viola a Antonio Ly sy – vio-
loncello). Úrove) interpretace byla skute&n% 
vysoká. Andrew van Oyen vystoupil i na sólo-
vém koncertu, na leto#ním festivalu snad 
nejlep#ím; na dramaturgicky perfektním 
programu byla Bachova první Partita, Ger-
shwinova Preludia a Chopin (v&etn% Sonáty 
!. 3 op. 58). Ve&er m%l velké kouzlo: mal! 
románsk! kostelí&ek ve ves ni&ce Castiglion-
cello del Trinoro, kde se koncert konal, je vy-
soko nad údolím, kde je ovzdu#í na rozdíl od 
ní'e polo'en!ch území p$íjemné. Nad mírn% 
zaml'enou ní'inou zá$il toho ve&era narudl! 
m%síc a o p$e stávce teklo víno proudem. Na 
koncert% nemohlo b!t víc ne' 150 poslu-
cha&", náv #t%vníci v#ak mohli sly#et erudo-
vané diskuse o interpretaci p$inejmen#ím 
v p%ti jazycích. „Ano, máme zde $adu ,míst-
ních cizinc"‘“, usmála se mé otázce paní 
Origo. „V údolí mají domy Norové, N%mci, 
Holan *ané, Angli&ané, Ameri&ané... a pat$í 
k na #im stál!m náv#t%vník"m. Mnozí plánu-
jí dovole nou tak, aby mohli festivalu v%novat 
a' 10 dní.“
Pokud snad tento ve&er p"sobil dojmem, 'e 
festival má exkluzivní charakter, dal#í z kon-
cert" (v m%ste&ku Città di Pieve) byl zcela 
jin!. Kvintet #pi&kov!ch smy&cov!ch hrá&" 
(mimo jiné violoncellisté Ralph Kirshbaum 
a Antonio Lysy) zahrál v barokním kostelíku 
Sant’Agostino kvinteta Schuberta a Bocche-
riniho. Kirshbauma není t$eba p$edstavovat, 
ale i Lysy je hrá&em sv%tové úrovn%, se 
skv%lou technikou a tónem, elegantním 
pro jevem a velk!m citem pro komorní hru. 
Místní publikum projevilo o koncert velk! 
zájem a pot%#ila zejména hojná ú&ast 
mláde'e. Festival dává #anci i mlad!m hu-
debník"m: sólisté z Menuhi novy mezinárod-
ní akademie ú&inkovali v rámci rezidence 
na festivalu nejen na ve&eru argentinské 
hudby, ale i na dal#ích kon certech, nap$í-
klad v paláci Ricci v Montepulcianu (Beetho-
ven, Ysaÿe, Paganini, Schu bert, Bartók).
Plány festivalu na rok 2014? „V sou&asné 
dob% jsme schopni uspo$ádat #est a' deset 
koncert" ro&n%,“ $ekl mi Antonio Lysy. 
„Tématem p$í#tího roku bude mládí r"zn!ch 
v%kov!ch vrstev, v r"zn!ch zemích.“ Mlad!m 
hudebník"m budou navíc p$edávat znalo-
sti vlivní profesionálové. „Nejd"le'it%j#ími 
aspek ty festivalu jsou nejen hudba, povaha 
a krása místa, kde se koná, ale i sociální 
stránka projektu,“ dodává Antonio. „Na#ím 
cílem bylo v'dy zachovat d%dictví La Foce 
a p$ivést dohromady muzikanty, aby mohli 
znovu najít v hudb% n%co nového.“
„Jak mne uklid)uje pomyslet v mém v%ku, 
'e drah! p$ítel Antonio Lysy je pr"vodcem 
a $editelem Incontri, snad nejmilovan%j#ím 
a nejmlad#ím ze v#ech festival",“ napsal 
kdysi Yehudi Menuhin. Po p%tadvaceti le-
tech trvání není u' festival tím nejmlad#ím, 
ale muzikanti jej mají stále v lásce. I v dne-
#ní problematické Itálii je mo'né dosá-
hnout podobného úsp%chu, pokud v#ichni, 
kdo na projektu pracují, mu skute&n% odda-
n% slou'í. 

prav! socialismus,“ $ekla mi v nedávném 
rozhovoru jedna z jejich dvou dcer, Benedet-
ta Origo. „Mnozí místní star#í ob&ané si 
v#ak na n% uchovali dobré vzpomínky – 
nejd"le'it%j#ím d%dictvím m!ch rodi&" v La 
Foce je kultura a humánní postoj.“
N%které domy v oblasti zakoupili po &ase 
angli&tí, n%mectí, holand#tí a jiní pravidel-
ní náv#t%vníci Itálie, nebo zámo'ní Italové 
z v%t#ích m%st. Po smrti man'el" Origov!ch 
v 80. letech pak bylo panství rozd%leno me-
zi jejich dv% dcery, Benedettu a Donatu; 
cembalistka Benedetta a její man'el, zná-
m! houslista argentinského p"vodu Alberto 
Lysy, zalo'ili v roce 1988 festival Incontri di 
Terra di Siena. Klí&ov!m slovem bylo Incon-
tri – Setkání. Na jaká setkaní na festivalu si 
Benedetta Origo vzpomíná nejvíc? „Usku-
te& nilo se zde tolik nádhern!ch a zajíma-
v!ch koncert"! Pilí$em festivalu je síla tradi-
ce, a sami muzikanti zde cht%jí ú&inkovat. 
Nap$íklad klavírista Pascal Rogé u nás 
p"sobil t$i roky jako Visiting Artistic Director. 
P$ivedl i Vladimira Ashkenazyho, kter! zde 
pak t$ikrát vystoupil.“ Ashkenazy dosud 
pat$í mezi &leny hlavního v!boru festivalu, 
k nim' se $adí i klavírista Maurizio Pollini, 
dirigent Charles Dutoit, anglick! herec Colin 
Firth, jeho' 'ena je Italka, a nedávno zes-
nul! skladatel Hans Werner Henze, kter! 
v Itálii 'il $adu let.
Festival je pro La Foce velmi d"le'it!, nebo+ 
poskytuje místním obyvatel"m pracovní 
mo'nosti; na festivalu vypomáhá i $ada 
dobrovolník". Festival v#ak nedostává 'á-
dnou státní subvenci a finan&n% jej udr'et 
nebylo v'dy lehké. „N%kdy jsme mohli uspo-
$ádat jen jeden koncert za rok,“ $ekla mi 
paní Origo, „ale cht%li jsme udr'et kontinui-
tu, a to se nám poda$ilo.“
Mezi sponzory pat$í n%kte$í v!znamní ital#tí 
magnáti (nap$íklad rodina Bulgari) a také 
kruh p$átel festivalu. A b%hem posledních 
&ty$ let má festival podporu i od kruhu ame-
rick!ch p$átel.
Dramaturgie festivalu je vytvo$ena tak, aby 
p$ilákala poslucha&e nejr"zn%j #ího v%ku 
a vkusu. V m%stech, m%ste&kách i vesni&-
kách tohoto údolí (Chiusi, Pienza, Montepul-
ciano a dal#í) usly#eli letos náv#t%vníci mezi 
19. a 28. &ervencem celkem deset koncer-
t". Na programu byly jak orchestrální kon-
certy s hudbou Wagnera, Verdiho a Pro-
kofjeva (Orchestra della Toscana), tak spe-
ciální program argentinské hudby (Te amo 
Argentina se sólisty z Menuhinovy akade-
mie – Piazzolla, Ginastera, Lalo Schifrin 
a dal#í) a ve&er anglického souboru Red 
Priest s názvem Piráti baroka. Festival uza-
v$elo proslulé duo hudebních virtuos"/ 
ko mi k" Igudesman & Joo s programem na-
zvan!m A Little Nightmare Music, para frá-
zujícím Malou no!ní hudbu.
V%t#inu programu festivalu tvo$ily komorní 
koncerty – dvakrát Quartetto di Cremona 
(italská hudba, Beethoven op. 131, Mozart, 
Franck), na dvou koncertech vystoupili Quar-
tetto di Cremona a v!born! americk! klaví-
rista Andrew van Oyen a Kvintet Antonia 
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