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Úplnû spokojená Magdalena KoÏená
Nejúspû‰nûj‰í ãeská operní pûvkynû souãasnosti Magdalena KoÏená proÏívá mimoﬁádnû plodné období. Vybudovala si pevné rodinné
zázemí v Berlínû, kde se s láskou vûnuje sv˘m dvûma mal˘m synÛm. Stíhá pﬁitom kaÏdoroãnû nastudovat dvû operní role, úspû‰nû
koncertuje po celém svûtû a chystá nové nahrávky, jejichÏ dramaturgii sama a ráda detailnû prom˘‰lí. Po návratu z tﬁít˘denního
turné po Americe se v polovinû kvûtna vydala do jiÏní Francie za sv˘mi dal‰ími plány. Následující rozhovor vznikl bûhem jedné
z pﬁestávek pﬁi pﬁípravû nového programu.

„Dámy mají pﬁednost“ je leto‰ní motto festivalu Concentus Moraviae, pro nûjÏ Magdalena KoÏená pﬁipravila nov˘ projekt Lettere amorose s prvky barokní
a jazzové improvizace
Foto C.E.M.A./David Port

V nejbliÏ‰í dobû pﬁedstavíte
sv˘m posluchaãÛm zcela nov˘
projekt, kter˘ vznikl speciálnû
pro festival Concentus Moraviae.
Co o nûm prozradíte?
Vûﬁím, Ïe náv‰tûvníkÛm festivalu pﬁichystáme zajímavé pﬁekvapení. Ve spolupráci s ansámblem
Private Musicke uvedeme koncert
sestaven˘ z dûl ménû znám˘ch
skladatelÛ italského raného baroka pod názvem Lettere amorose.
Titul jsme si vypÛjãili z jedné slavné skladby Claudia Monteverdiho,
která ale nakonec v programu nezÛstala. V‰echno jsou to písnû
o lásce, proto Milostné dopisy.
Nûkteﬁí autoﬁi jsou i pro mû obrovsk˘m objevem, napﬁíklad Tarquinio Merula a jeho úÏasná ukolébavka, která patﬁí k nejlep‰ím
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kouskÛm celého programu. Dále
zazní skladby Sigismonda D’India,
Johannese Hieronyma Kapsbergera nebo Giulia Cacciniho, coÏ jsou
jména jiÏ o nûco známûj‰í.
Jak jste objevila soubor Private
Musicke?
Hledala jsem pro nov˘ projekt
vhodn˘ ansámbl a jejich nahrávky
mû velmi oslovily. Mají hodnû spoleãného s jazzem, zdají se mi
opravdu originální a Ïivé. Umûleck˘ vedoucí souboru Pierre Pitzl
staví na rÛzn˘ch improvizacích
a pracuje na tom, aby jejich hudba byla vyloÏenû nestrojená, aby
vznikala spontánnû v konkrétním
okamÏiku a aby byla pokaÏdé
tro‰ku jiná. Private Musicke nevystupují pﬁíli‰ ãasto, jeho ãlenové
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se spí‰e scházejí na jednotlivé v˘jimeãné projekty. Vût‰ina z nich
buì uãí, nebo pÛsobí v jin˘ch
souborech, napﬁíklad kontrabasista hraje jazz v New Yorku, takÏe
typ hudby pro ná‰ spoleãn˘ projekt je vlastnû jeho koníãkem.
Lettere amorose zazní 9. ãervna
na zámku v Námû‰ti nad Oslavou. Uvedete je také jinde?
Souãástí na‰eho ãervnového
turné budou je‰tû koncerty na Janáãkovû máji v Ostravû, na Smetanovû Litomy‰li a také v nûmeckém Rödinghausenu, na festivalu,
kter˘ spojuje hudbu s literaturou,
coÏ projektu dodá je‰tû dal‰í zajímav˘ rozmûr. O mûsíc pozdûji
pﬁedstavíme Lettere amorose na
festivalu v Aix-en-Provence a v zá-

ﬁí v Luzernu. V ﬁíjnu se bude cel˘
program natáãet a aÏ nahrávka
vyjde, coÏ potrvá asi rok, bude
následovat dal‰í turné k její propagaci.
Leto‰ní festival v Luzernu vás ve
svém programu uvádí s pﬁídomkem Artiste étoile, tedy umûlechvûzda. Co si mohou va‰i posluchaãi pod takov˘m oznaãením
pﬁedstavit?
Tento titul se udûluje kaÏd˘ rok
dvûma umûlcÛm, kter˘m je potom umoÏnûno, aby pﬁedvedli ‰ir‰í zábûr svého umûní a nabídli
publiku v jednom místû více programÛ. Je to velká pocta, které
se letos dostalo klavíristovi Jefimu Bronfmanovi a mnû. Jedním
z m˘ch ãtyﬁ koncertÛ v Luzernu
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budou právû Lettere amorose, ale
zazpívám tam tﬁeba také Mahlera.
VraÈme se je‰tû ke Concentu
Moraviae, festivalu, kter˘ se
sv˘m v˘znamem jiÏ dávno dostal
nad rámec regionální hudební
události. Vy sama na nûm nebudete vystupovat poprvé. Co je
pro vás pﬁitaÏlivé na takové akci,
která pﬁiná‰í ‰piãkové hudební
projekty do men‰ích mûst?
Festival tím dûlá velmi zásluÏnou ãinnost. ·piãkové koncerty
se ãasto kumulují v metropolích
a ne kaÏd˘ ãlovûk má moÏnost za
nimi cestovat. Pﬁitom milovníci této hudby Ïijí i v jin˘ch, men‰ích
místech. Kromû moÏnosti pﬁiblíÏit
hudbu lidem, kteﬁí cestovat nemohou nebo nechtûjí, jsou na tomto
festivalu vedle jeho mimoﬁádnû
nápadité dramaturgie pﬁitaÏlivé také úÏasné prostory, které zúãastnûná mûsta sk˘tají pro komorní
nebo barokní hudbu. Ty sály mají
kouzlo, které koncertní sínû ve
velk˘ch mûstech ãasto nemívají.
Va‰i pﬁíznivci v tûchto dnech netrpûlivû oãekávají nové, vivaldiovské album. Kdy se objeví v obchodech a co na nûm bude?
Nahrávka s Venice Baroque
Orchestra a dirigentem Andreou
Marconem bude na evropském trhu vãetnû âeské republiky
2. ãervna. Americké vydání bude
následovat o nûco pozdûji, proto-

Ïe v USA desky vycházejí aÏ ve
chvíli, kdy se tam umûlec objeví
na koncertech. AÏ na jednu v˘jimku jsou na albu operní árie. Chtûla jsem ukázat rÛzné charaktery
Vivaldiho operních postav, proto
jsem volila party sopránové i altové a snaÏila jsem se o co nejrozmanitûj‰í v˘bûr. Vivaldi je hodnû
znám˘ tûÏk˘mi koloraturními áriemi. Tento styl jsem nemohla opomenout ani já, protoÏe to prostû
k Vivaldimu patﬁí, ale chtûla jsem
pﬁedstavit barevnûj‰í ‰kálu autorovy tvorby. Osobnû mi je bliÏ‰í jeho niterná hudba se spí‰e jednodu‰‰í melodickou linkou neÏ pﬁedvádûní hlasové techniky a vysok˘ch not.
Va‰ím pﬁíspûvkem k leto‰nímu
v˘roãí Bohuslava MartinÛ bylo
bﬁeznové koncertní provedení
opery Julietta v Barbican Hall
s orchestrem BBC pod vedením
Jiﬁího Bûlohlávka, které tam zaznamenalo fenomenální úspûch.
Jak na ten koncert vzpomínáte?
Já jsem se na nûj pﬁedev‰ím
velice tû‰ila. Julietta je dílo, které
znám uÏ velmi dlouho, ale nikdy
jsem si ani nepﬁedstavovala, Ïe
bych je sama mohla zpívat. KdyÏ
mû ale pﬁed ãasem Ale‰ Bﬁezina
(ﬁeditel Institutu Bohuslava MartinÛ, pozn. autora) ponoukl, abych
se do partitury znovu podívala,
tak jsem zjistila, Ïe to vlastnû zas
tak vysoko není a Ïe bych to mo-

Magdalena KoÏená má zázemí v Berlínû, ale na ãeské fanou‰ky nezapomíná
Foto C.E.M.A./David Port

hla zvládnout. Lond˘nské provedení celé opery naÏivo bylo tro‰ku
jiné neÏ loÀské praÏské koncerty
fragmentÛ z Julietty s âeskou filharmonií pod vedením Charlese
Mackerrase. Dûlalo se to napÛl
scénicky. V‰ichni sice zpívali
z not, ale zpûváci mûli na sobû
kost˘my a scéna byla nasvícena,
takÏe pﬁedstavení nemûlo úplnû
koncertní charakter. Opravdu ráda
vzpomínám na pﬁijetí publika. Barbican byla vyprodaná, coÏ není samozﬁejmá vûc u díla, které skoro
nikdo nezná. MartinÛ je na rozdíl
od Janáãka ve svûtû poﬁád je‰tû
nedocenûn, i mnoho muzikantÛ
se na nûj dívá skepticky. Proto
jsem mûla je‰tû vût‰í radost z toho, Ïe mnoho lidí si po úspûchu,
kter˘ Julietta právem sklidila, na
hudbu Bohuslava MartinÛ poopravilo názor.

Nejúspû‰nûj‰í ãeská operní pûvkynû souãasnosti Magdalena KoÏená se
netají tím, Ïe jí vlastnû vÛbec nic nechybí
Foto Mathias Bothor/DG
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Do svého rodného Brna se pravidelnû vracíte nejen s umûleck˘mi programy. Je o vás známo, Ïe
nad‰enû podporujete projekt Ja-

náãkova kulturního centra, jehoÏ
dÛleÏitou souãástí by mûl b˘t
i nov˘ koncertní sál se ‰piãkov˘mi parametry. Co ﬁíkáte souãasné situaci kolem plánované v˘stavby, kdy se stále ponûkud
pﬁe‰lapuje na místû?
Chápu, Ïe je velmi tûÏké takovou stavbu prosadit, není to samozﬁejmû levná záleÏitost. Myslím
si ale, Ïe nûkteﬁí lidé jsou velmi
krátkozrací, ãlovûk ãasto nedokáÏe domyslet, jak pozitivní dosah
pro mûsto by tento projekt mohl
mít. VÏdycky kdyÏ jedu zpívat nûkam, kde to neznám, ptám se, jak˘ je tam sál. Ve ‰patné akustice
totiÏ ztrácíte nejménû padesát
procent záÏitku nejenom jako interpret, kterému se ‰patnû úãinkuje, ale i jako posluchaã. TakÏe
ano, jsem velk˘m podporovatelem
této my‰lenky a byla bych ráda,
kdyby si více lidí uvûdomilo, Ïe
mít nov˘ koncertní sál není zbyteãn˘ pﬁepych, ale spí‰e obrovská
pﬁíleÏitost, jak Brno zviditelnit ve
svûtû.
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Va‰i ãe‰tí fanou‰ci si na webov˘ch stránkách kozena.cz mohou
pﬁeãíst fejetony, které jste pﬁed
lety napsala jako záÏitky z cest
pro T˘deník Rozhlas. V nûkolika
odstavcích vyjadﬁujete své pocity
z toho, co vidíte kolem sebe,
a tím trochu prozrazujete i nûco
víc o sobû. Nemáte chuÈ v takovém „poodhalování“ zase po ãase pokraãovat?
Své fejetony jsem tehdy milovala i nenávidûla zároveÀ, protoÏe
jsem je vÏdycky musela dodat
v urãeném termínu. Veãer pﬁed
odevzdáním jsem potom ‰ílela
z toho, Ïe je‰tû nemám nic hotového. A protoÏe nejsem Ïádn˘
profesionální spisovatel ani novináﬁ, tak mi to zabralo dost ãasu.
Psaní fejetonÛ mû sice ohromnû
bavilo, ale o nûjakém pokraãování
nyní neuvaÏuji. AÏ odrostou dûti
a bude víc prostoru, ráda se k tomu tﬁeba vrátím. V nejbliÏ‰ích deseti letech ode mnû ale rozhodnû
nic takového neãekejte...
Po hudební stránce se ale od
vás v nejbliÏ‰ích deseti letech
rozhodnû dá oãekávat mnohé.
Novou vivaldiovskou nahrávku

napﬁíklad pﬁedstavíte v listopadu
Ïivû na koncertech. Kde v‰ude?
Bude to celé turné, celkem
osm vystoupení, jehoÏ souãástí
bude samozﬁejmû také praÏsk˘
koncert 1. listopadu v Rudolfinu.
Potom pojedeme na tﬁi koncerty
do ·panûlska a následovat bude
i PaﬁíÏ, Amsterdam, Mnichov
a VídeÀ.
V Praze se objevíte v krátké dobû je‰tû jednou, tûsnû pﬁed Vánocemi v Národním divadle s dirigentem Kasparem Zehnderem
a PraÏskou komorní filharmonií…
Ano, pÛjde o program nahrazující pÛvodnû plánovan˘ spoleãn˘
projekt pro letní festival v Aix-en-Provence a praÏské Národní divadlo, kter˘ byl bohuÏel z finanãních dÛvodÛ zru‰en. Na dvou koncertech budu zpívat ‰est ãástí
z Mahlerova cyklu ChlapcÛv kouzeln˘ roh. A protoÏe Národní divadlo si pﬁálo, aby koncert mûl také
operní ráz, do druhé pÛlky jsme
zvolili operní repertoár. Zazní dvû
árie z Carmen, kterou chystám
pro rok 2012, a vûﬁím, Ïe neménû zajímavé budou i árie z Berliozova Faustova prokletí.

Nové, vivaldiovské album
Magdaleny KoÏené je na
evropském trhu od 2. ãervna

Loni jste nahrála Vivaldiho, projekt Lettere amorose se bude natáãet letos. Jaké jsou va‰e dal‰í
nahrávací plány nebo sny?
O dal‰ím projektu pﬁem˘‰líme,
ale zatím jsme nedo‰li ke konkrétním programÛm a termínÛm.
Velice ráda bych nahrála napﬁíklad Rameaua, kterého mám
moc ráda a kter˘ mi pﬁipadá velmi zajímav˘. Také jsem se trochu
pﬁipravovala na Mahlera, ale to
by byl projekt finanãnû znaãnû
nároãn˘, protoÏe mahlerovsk˘ orchestr má vÏdycky veliké obsaze-

ní. V dne‰ní dobû se takové
snímky uÏ skoro nedûlají, pokud
nejsou poﬁízeny pﬁímo bûhem
koncertu. UvaÏuje se i o moÏnosti Ïivé nahrávky ze spoleãného recitálu s nûkter˘m z koncertních
klavíristÛ, jako jsou Mitsuko Uchida, Jefim Bronfman nebo Andras
Schiff, s nimiÏ vystoupím v nejbliÏ‰í dobû. V‰ichni ale víme, Ïe
nahrávací spoleãnosti zanikají,
a jak dlouho budou existovat v té
formû, ve které jich je‰tû pár
pﬁeÏívá, to nevím. Musím ﬁíct, Ïe
nejsem v tomto smyslu nijak pﬁehnanû optimistická.
A je‰tû otázka na závûr: Pokud
pomineme hudbu a kulturu obecnû, na co se právû teì tû‰íte ze
v‰eho nejvíc?
Na co se teì ze v‰eho nejvíc
tû‰ím... Já jsem právû v Provenci, kde se pﬁipravuji na nov˘ projekt pro Concentus Moraviae,
a pﬁipadá mi to tady naprosto
ideální, protoÏe jsem v pﬁírodû,
dûlám si svoji práci, veãer mohu
sedût na teplé terase a nûjak mi
vÛbec nic nechybí. Teì jsem
úplnû spokojená.
■ Petr Dyrc, publicista
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