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panochovo
kvarteto
program:

František Xaver Richter (1709 – 1789)
Smyčcový kvartet C dur, op. 5 č. 1
I. Allegro con brio
II. Andante poco
III. Rincontro. Presto

Bedřich Smetana (1824 – 1884)
I. smyčcový kvartet e moll „Z mého života“
I.
II.
III.
IV.

Allegro vivo appassionato
Allero moderato a la Polka
Largo sostenuto
Vivace

Panochovo kvarteto bylo založeno v roce 1968 tehdy ještě studenty konzervatoře
v Praze pod vedením prof. Dr. Josefa Micky. Jejich první velký úspěch se dostavil
v roce 1975 na Mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Praze, kde získali titul
laureáta.
Soubor vystupuje pravidelně téměř ve všech zemích Evropy a rovněž v zámoří.
Od roku 1975 bylo kvarteto patnáctkrát v USA a Kanadě, hrálo též na Novém Zélandu, v Austrálii, Japonsku, Izraeli, Mexiku a v řadě dalších zemi. Kvartet se zúčastňuje prominentních mezinárodních festivalů, jako je Edinburgh, Salzburg, Praha,
Dubrovník, Tel Aviv a Mondsee. Kvartetu byla udělena Zlatá medaile v Bordeaux
(1976) a Zlatá deska Supraphorru (1982). V roce 1983 získali Grand Prix Academic
Charlese Crose v Pařiži za nahrávku Kvartetů Bohuslava Martinů č. 4 a 6. V roce
1995 byla souboru předána cena MIDEM-Cannes Classical Awards za nahrávku
‘‘Cypřiše‘‘ Antonína Dvořáka. Soubor klade zvláštní důraz na českou hudbu,
zvláště na díla A. Dvořáka, B. Smetany, B. Martinů a L. Janáčka. Rozsáhlý repertoár Panochova kvarteta obsahuje mnoho děl vídeňských klasiků, zvláště Josefa
Haydna. Stejně tak koncertní programy obsahují velká romantická díla, například
Bartóka a Šostakoviče. Soubor se podílel na řadě snímků pro firmu Supraphon.
V současné době nahrávají celé komorní dílo Antonína Dvořáka.
Panochovo kvarteto se již připojilo k řadě mezinárodně uznávaných kvartetních
souborů vycházejících z české tradice, založené Českým kvartetem a pokračující
jejich skvělými předchůdci - Smetanovým, Janáčkovým a Vlachovým kvartetem.
V letošním roce slaví Panochovo kvarteto, takzvaní ‘‘Panochovci“, 50 let od svého založení (září 1968) a od roku 1972 hrají v nezměněném personálním složení,
což je absolutní a vlastně těžko uvěřitelná výjimka. V Komorním cyklu České
filharmonie vystoupí 10. prosince 2018 na slavnostním koncertě ve Dvořákově síni
pražského Rudolfina se svými hosty - členy Pražákova kvarteta.

Antonín Dvořák (1841 – 1904)
Smyčcový kvartet F dur, op. 96 „Americký“
I.
II.
III.
IV.

Allegro, ma non troppo
Lento
Molto vivace
Vivace, ma non troppo
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