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Český národní symfonický orchestr založil v roce 1993 trum- 
petista Jan Hasenöhrl spolu s dirigentem Zdeňkem Košlerem. 
Renomé si orchestr získal zejména pro všestranné schopnosti  
v širokém spektru žánrů, ať už se jedná o hudbu klasickou, 
filmovou, jazzovou nebo muzikálovou. Od roku 2005 orga- 
nizuje letní Mezinárodní hudební festival Prague Proms.
 Český národní symfonický orchestr se, kromě abonent- 
ních koncertů v Praze, často představuje na zahraničních 
turné, bohatá je také jeho nahrávací činnost – během desetiletí 
2007–2017 nahrál pod taktovkou Libora Peška komplet symfonií 
Gustava Mahlera, ve studiu Abbey Road natočil hudbu k west- 
ernu Quentina Tarantina The Hatefil Eight, jejímž autorem je 
Ennio Morricone. V roce 2017 absolvoval evropská autorská 
turné s filmovými skladateli v rolích dirigentů: se zmíněným 
Enniem Morriconem a Jamesem Newtonem Howardem. Zá- 
zemím orchestru je nahrávací Studio No. 1 – Gallery a jeho 
domovským sálem je Smetanova síň Obecního domu v Praze.

Od roku 2019 je v jeho čele vše- 
stranný dirigent, skladatel a aran- 
žér Steven Mercurio. Studoval na 
newyorské Julliard School, půso- 
bil pět let jako hudební ředitel 
festivalu ve Spoletu – zde mimo 
jiné dirigoval americkou premiéru 
Zemlinského opery Der Zwerg –  
a jako šéfdirigent filadelfské ope- 
ry. Dirigoval řadu televizních in- 
scenací (Vánoce ve Vídni, Tři te- 
noři, Americký sen: koncert Andrey 
Bocelliho u Sochy svobody ad.)  
a nahrával pro vydavatelství jako 
Sony Classical a Decca Records. 
Pravidelně spolupracoval s Andreou 

Bocellim. Jako skladatel se věnuje písním, komorním i orche- 
strálním skladbám.

Změna programu a účinkujících vyhrazena!

Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa včas
a vypnuli své mobilní telefony. Děkujeme. Festival  
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ALFRED NEWMAN
20th Century Fox

JOHN WILLIAMS
hudba k filmům

Hvězdné války / Star Wars
Chyť mě, když to dokážeš / Catch Me If You Can 
Čelisti / Jaws
Zachraňte vojína Ryana / Saving Private Ryan
Harry Potter a Kámen mudrců  
Harry Potter and the Philosopher‘s Stone

přestávka / interval | 20‘ 

Indiana Jones
Narozen 4. července / Born on the Fourth of July
E.T. – Mimozemšťan / E.T. The Extra-Terrestrial
Schindlerův seznam / Schindler’s List
Jurský park / Juraistic Park
Hvězdné války / Star Wars 

Český národní symfonický orchestr 
Czech National Symphony Orchestra 
dirigent / conductor Steven Mercurio

John Towner Williams se narodil 8. února 1932 ve Flushingu ve 
státě New York matce Esther a jazzovému bubeníkovi Johnovi 
Francisovi, který hrával s kvintetem Raymonda Scotta. Na klavír 
se učil od svých osmi let a poté, co se v roce 1948 rodina 
přestěhovala do Los Angeles, studoval u klavíristy a aranžéra 
Bobbyho Van Epse. V letech 1951 až 1954 sloužil u amerického 
letectva, kde řídil vojenskou kapelu a vytvářel instrumentace pro 
potřeby hudebníků. Po službě se vrátil do New Yorku, kde rok 
studoval u Rosiny Lhévinne na Juilliard School a hrál v jazzových 
klubech a nahrávacích studiích. Po návratu na západní pobřeží se 
zapsal na Kalifornskou univerzitu a zahájil soukromé studium 
skladby u Arthura Olafa Andersena a Maria Castelnuova-Tedes- 
ca. Od roku 1956 byl Williams studiovým klavíristou v Hollywoodu 
a o dva roky později začal aranžovat a skládat hudbu pro televizní 
pořady. Do tohoto období spadají také Williamsovy první partitury 
pro celovečerní filmy, mezi které se řadí například komedie John 
Goldfarb, Please Come Home! (1964) a Jak ukrást Venuši (1966). 
O jeho talentu již v této době svědčila hudba k filmů Pobertové 
(1969), Jana Eyrová (1971) a Malí kovbojové (1972).

Dlouhá a úzká spolupráce Johna Williamse s režisérem 
Stevenem Spielbergem začala filmy Sugarlandský expres 
(1974) a Čelisti (1975). V roce 1977 zkomponoval hudbu ke 
Spielbergově mistrovskému snímku Blízká setkání třetího 
druhu uvedenému jen několik měsíců po Hvězdných válkách, 
které zahájily jeho spolupráci s režisérem Georgem Lucasem. 
Tyto i následující filmy znamenaly Williamsův vzestup na 
přední místo v Hollywoodu a také znovuobjevení symfonické 
filmové hudby, která byla po dobu téměř deseti let výrazně 
upozaděna. Během následujících šesti let vznikla hudba 
srovnatelné kvality pro snímky Zuřivost (1978), Superman 
(1978), Drákula (1979), Hvězdné války: Impérium vrací úder 
(1980), Hvězdné války: Návrat jediho (1983), Indiana Jones  
a dobyvatelé ztracené archy (1981) a E.T. – Mimozemšťan 
(1982). Od té doby patří Williams mezi nejoblíbenější  
a nejplodnější filmové skladatele – pracovní tempo odpovídalo 
přibližně dvěma filmům ročně, včetně každého Spielbergova 
filmu (kromě Purpurové barvy, 1985). Neméně pozoruhodné 
jsou také jeho partitury pro režiséra Olivera Stonea, mezi které 
patří Narozen 4. července (1989), JFK (1991) a Nixon (1995), 
stejně jako méně závažné projekty, například Náhodný turista 
(1988) režiséra Lawrence Kasdana, Stanley a Iris (1990) 
Martina Ritta, Sám doma (1990) Chrise Columba či Sabrina 
(1995) Sydneyho Pollacka. Složil také několik charakteristic- 
kých melodií pro NBC a řadu populárních fanfár pro Olympijské 
hry. Do roku 2016 získal pět Oscarů z 50 nominací a více než 30 

cen Grammy. Ze současných Williamsových kompozičních 
aktivit je třeba zmínit partituru k dalšímu filmu Stevena 
Spielberga The Fabelmans, jehož premiéra je plánována na  
23. listopadu 2022. Složil také hudbu k minisérii Obi-Wan 
Kenobi. V červnu 2022 Williams oznámil, že pátý film o Indiana 
Jonesovi, jehož premiéra se má uskutečnit v roce 2023, bude 
pravděpodobně jeho poslední filmovou hudbou, protože 
plánuje skončit s filmem a soustředit se na skládání koncertní 
hudby.
 Williams otevřeně přiznává, že za svůj kompoziční jazyk 
vděčí do velké míry skladatelům 19. a 20. století a zachovává 
tradice filmové hudby vyvinuté například Erichem Wolfgangem 
Korngoldem, Alfredem Newmanem a dalšími, kteří navazovali 
na romantickou hudební tradici. Ačkoliv však Williamsova 
tvorba vychází ze stejných základů, poměrně často tento 
hudební jazyk mísí s avantgardnějšími postupy i prvky 
populární hudby. Patří k těm autorům, kteří dokáží vyjádřit 
dramatickou podstatu filmu v nezapomenutelných hudebních 
nápadech, které se navíc opírají o nebývale pestrou instru- 
mentaci. Jeho tvorba ovlivnila mnohé další skladatele filmové, 
populární i soudobé vážné hudby. Ostatně jak dodává na- 
příklad norský skladatel Marcus Paus: „Williamsův způsob 
nakládání s disonancemi a avantgardními technikami v širším 
tonálním rámci z něj dělá jednoho z velkých skladatelů 
kteréhokoliv století“.

Lukáš Pavlica
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