dentovi a pozdějšímu švagrovi Arnoldu Schönbergovi)
patří samozřejmě do základního repertoáru souboru.
Od roku 2005 kvarteto úzce spolupracuje s Nadací
A. Zemlinského ve Vídni.

Statutární město Ostrava,
městský obvod Slezská Ostrava
za finanční podpory statutárního města Ostravy

Vás zve na koncert souboru

Zemlinského
kvarteto

21.9. 2021 v 19:00 hodin
Slezskoostravská radnice
Vstupné 100 Kč

Program:
Leoš Janáček (1854-1928)
Smyčcový kvartet z Mládí
(transkripce dechového sextetu Mládí:
Kryštof Mařatka, 2015)
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Smyčcový kvartet C dur op. 59 č. 3
Andante con moto. Allegro vivace
Andante con moto quasi allegretto
Menuetto (Grazioso)
Allegro molto (C major)
--------------------- přestávka ---------------------

Antonín Dvořák (1841-1904)
Smyčcový kvartet Es dur op. 51 „Slovanský“
Allegro ma non troppo
Dumka. Andante con moto – Vivace
Romanza. Andante con moto
Finale. Allegro assai

Účinkující:
František Souček– housle
Petr Střížek – housle
Petr Holman – viola
Vladimír Fortin – violoncello

Zemlinského kvarteto
Soubor již od svého založení v roce 1994 navazuje na
bohatou tradici české kvartetní školy. Zvítězil na mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Bordeaux (2010),
je laureátem Pražského jara a mezinárodních soutěží
smyčcových kvartet v kanadském Banff u a v Londýně,
kde zároveň získal Cenu publika. Zvítězil i na dalších
kvartetních soutěžích (Beethovenův Hradec, New Talent Bratislava, soutěž Nadace B. Martinů Praha). V roce
2005 byla souboru udělena Cena Českého spolku pro
komorní hudbu a v roce 2009 cena Nadace Alexandra
Zemlinského ve Vídni.
Kvarteto vystoupilo v rámci svých turné již na čtyřech kontinentech. Jeho repertoár zahrnuje více než
200 děl předních českých i světových skladatelů. Po
úspěchu prvních dvou CD s českou hudbou podepsalo
Zemlinského kvarteto exkluzivní nahrávací kontrakt
s francouzskou firmou Praga Digitals. Pro ni natočilo
již sedmnáct titulů včetně kompletních smyčcových
kvartetů A. Dvořáka. Sada čtyř CD s Dvořákovou ranou
kvartetní tvorbou získala prestižní francouzské ocenění
„Diapasond´Or“. Soubor také vytvořil množství nahrávek pro Český rozhlas.
Během studií na pražské konzervatoři a na AMU v Praze
soubor vedli členové renomovaných českých komorních těles – Kvarteta hl. m. Prahy, Talichova, Kocianova
a Pražákova kvarteta, později pak soubor studoval u legendárního pedagoga a primária LaSalle Quartet, Waltera Levina. V letech 2006–2011 členové Zemlinského
kvarteta působili jako asistenti na Musikakademie Basel (Švýcarsko), pedagogicky i organizačně se podíleli
na Mezinárodní hudební akademii v Plzni (2005–2010)
a v rámci svých turné vedou mistrovské kurzy pro studenty všech věkových kategorií. F. Souček a P. Holman
se též v nedávné době stali profesory Pražské konzervatoře.
Zemlinského kvarteto nese jméno rakouského skladatele, dirigenta a pedagoga Alexandera Zemlinského
(1871–1942), jehož významný přínos české, německé
a židovské kultuře během jeho šestnáctiletého pobytu
v Praze byl po dlouhá desetiletí podceňován. Jeho čtyři
smyčcové kvartety (druhý z nich je věnován jeho stu-

