Obec Pňovice, Kruh přátel hudby Pňovice
a Nadace Český hudební fond pořádají

v pátek 6. listopadu v 19 hodin v sálku staré školy koncert

Jitka

ČECHOVÁ
klavír

Jan

PÁLENÍČEK
violoncello

Program:
Robert SCHUMANN Fantasiestücke pro violoncello a klavír op. 73
Josef PÁLENÍČEK

Chorálové variace pro violoncello a klavír

Bohuslav MARTINŮ

Sonáta č. 2 pro violoncello a klavír H 286
Allegro – Largo - Allegro commodo

nebo
Bohuslav MARTINŮ

Sonáta č. 3 pro violoncello a klavír H 340
Poco Andante - Andante - Allegro (ma non Presto)

Vstupné dobrovolné
Všichni jste srdečně zváni

Jitka Čechová

- po studiu na konzervatoři v Praze (prof. Novotný) pokračovala ve svém hudebním
vzdělávání na Akademii múzických umění v Praze (prof. Toperczer). Velký vliv na rozvoj její hudební
individuality měla postgraduální studia u Eugena Indjice v Paříži a Vitali Berzona ve Freiburgu. Další zkušenosti
sbírala na mistrovských kurzech R. Kehrera ve Výmaru, E. Indjice a L. Bermana Piešťanech. Získala titul
laureáta v řadě mezinárodních soutěží. Jako sólistka je velmi vysoko ceněna kritikou v mnoha evropských
zemích a také v zámoří (Jihoafrické republice, Jižní a Severní Americe či Japonsku), kde spolupracuje
s významnými orchestry (Symfonický orchestr FOK, Symfonický orchestr SWR, Jihoněmecká filharmonie
Konstanz, Bamberští symfonikové, Pražská komorní filharmonie, Mnichovští symfonikové, Symfonický
rozhlasový orchestr Montevideo, Symfonický orchestr Durban) a vystupuje se sólovými a komorními
programy. Je pravidelně zvána na velké hudební scény a festivaly (Pražské jaro, Graz, Paříž, Alte Oper
Frankfurt, Baden-Baden, Bodensee Festival, Český Krumlov, Moravský podzim, Edinburgh, Bamberg, Janáčkův
máj, Ticino Musica).
Komorní hudba je pro Jitku Čechovou jednou z nepostradatelných složek její hudební identity. Jako pianistka
Smetanova tria se této činnosti věnuje s plným emotivním zaujetím, podpořeným brilantní technickou
vybaveností jejího sólistického zázemí. V duchu společenství Smetanova tria spolupracuje v komorním duu i se
svými triovými partnery (Jiří Vodička – housle, Jan Páleníček – violoncello) a vystupuje v rámci kombinovaných
programů tria také sólově. Těžiště repertoáru Jitky Čechové představují díla českých autorů – B. Smetany, A.
Dvořáka, L. Janáčka, B. Martinů. Dílo B. Smetany bylo náplní jejích 2 koncertů v rámci světoznámého festivalu
ve skotském Edinburghu. Zdeněk Lukáš jí mj. věnoval svůj 3. klavírní koncert, který premiérovala s obrovským
úspěchem na turné po Německu se Symfonickým orchestrem Südwestfunku pod taktovkou Petra Altrichtera.
Jitka Čechová natočila řadu nahrávek u firem Intercord, BMG, Lotos, Cube. V nedávné době dokončila pro
vydavatelství Supraphon kompletní nahrávku klavírních děl Bedřicha Smetany (8 CD), která sbírá ocenění
významných hudebních kritiků a časopisů v tuzemsku i zahraničí – Diapason, Répertoire, International Record
Review, Harmonie. V posledních letech vedla mistrovské kurzy v Praze, Londýně, Northern College of Music v
Manchesteru, Campos do Jordao v Brazílii, Colburn School University v Los Angeles, v Eau Claire ve Wisconsinu
v USA a v Luxemburgu.

Jan Páleníček - přední český sólista a komorní hráč, nositel velké rodinné hudební tradice, které vdechnul
život klavírista a hudební skladatel Josef Páleníček, zakladatel Smetanova tria. Vystudoval konzervatoř a AMU
v Praze u dvou nejlepších pedagogů té doby, prof. Saši Večtomova a prof. Miloše Sádla. Komorní hudbu
studoval ve třídě prof. Josefa Vlacha – primária Vlachova kvarteta. Setkání s Paulem Tortelierem, světoznámým
francouzským violoncellistou, byl vrcholem doby Páleníčkova uměleckého zrání. Účast na mezinárodních
soutěžích Janu Páleníčkovi přinesla několikerá ocenění laureáta (Concertino Praga, Markneukirchen –
Německo, Soutěž O. Ševčíka v Písku, Beethovenova soutěž v Hradci u Opavy a další). Jako sólista spolupracuje
s předními českými i zahraničními orchestry: např. Symfonický orchestr FOK, SOČR, Janáčkova filharmonie
Ostrava, Festivalový orchestr Lugano – (Švýcarsko), Sukův komorní orchestr, Filharmonie Hradec Králové,
Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Monte Carlo, Státní filharmonie Brno, Filharmonie Bohuslava
Martinů – Zlín, Bamberští symfonici (SRN), Pražská komorní filharmonie, Moravská filharmonie Olomouc,
KwaZulu-Natal Philharmonic-Durban (JAR), Symfonický orchestr Brasilia a další. Koncertní cesty ho zavedly
do mnoha zemí Evropy, ale i Ameriky, Afriky a Japonska.
Komorní hudba je pro Jana Páleníčka věcí srdce. Je členem Smetanova tria spolu s houslistou Jiřím Vodičkou a
klavíristkou Jitkou Čechovou, která je také jeho partnerkou při sólových recitálech. Se Smetanovým triem
získal prestižní ocenění DIAPASON D’OR 2006 a BBC MUSIC MAGAZINE AWARDS 2007 (mezinárodní ocenění
za nejlepší světovou nahrávku CD).
Jako pedagog působil řadu let na konzervatoři a Akademii múzických umění v Praze.
Natočil více než dvě desítky CD pro české i zahraniční gramofonové společnosti, z nichž k vrcholům patří
nahrávka Dvořákova Koncertu h moll, Čajkovského Rokokových variací, Beethovenova trojkoncertu a
Brahmsova dvojkoncertu. Z komorní oblasti se mezinárodního uznání dostalo nahrávkám díla S.
Rachmaninova, J. Brahmse, L. v. Beethovena a B. Martinů.
Je též dramaturgem cyklu festivalů České kulturní slavnosti a zároveň je ředitelem umělecké agentury TRIART
Management.

