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Již přes dvě dekády je Petr Wagner, virtuos violy da gamba, 
stálicí evropských i světových pódií. Jeho mezinárodní renomé 
je podloženo řadou úspěšných nahrávek a nadšenými reakcemi 

odborných médií i veřejnosti. 
Ať již při sólovém vystoupení s komorním doprovodem, 

nebo v roli uměleckého vedoucího a dirigenta Ensemble Tourbillon, 
vždy dokáže své kolegy strhnout k vrcholnému výkonu. 

Jeho extrovertní hudební projev a komunikace s publikem 
je základním elementem, díky němuž může dnešní posluchač 

v plném rozsahu vnímat vášeň a rozmanitost hudebního žánru, 
který Petr Wagner ztělesňuje.

PETR WAGNER

“Grandiózní a strhující ... jakoby samozřejmá virtuosita.”
klassik.com

“Absolutní potěšení z poslechu.”
American Record Guide

PETR WAGNER

koncertní sezóna 2015-16
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Předkládaná programová nabídka vychází 
z aktuálních projektů, které Petr Wagner 
prezentuje v rámci svých evropských vystoupení. 
Čerstvou novinkou podzimu 2014 je kompilace 
Vienna 1709, kterou publikum poprvé živě 
vyslechlo v listopadu v Praze v rámci koncertního 
cyklu FOK. 
Výpravný “Hudební zvěrokruh” J.A. Schmierera 
je uváděn v život v předpremiéře vydání 
stejnojmenného CD, očekávaného v roce 2015. 
Podobně jako Schmiererova hudba, i virtuózní 
gambové kusy se souhrnným názvem Bohemian 
Viol jsou v Čechách premiérovými záležitostmi. 
Naprostý vrchol mistrovství gambového umění 
však představuje hudební duel dvou zásadních 
a protikladných osobností repertoáru pro violu 
da gamba v programu Anděl a ďábel. 
Obsazení nabízených pořadů je variabilní, 
tj. lze je provádět v komornějších i velkorysejších 
verzích.

Petr Wagner v roli dirigenta: 23. mezinárodní festival 
duchovního umění Svatováclavské slavnosti,  
Praha, září 2014

NABÍDKA PROGR A MŮ

pro koncertní sezónu 2015-16

VIENNA 1709 
Projekt představuje atraktivní výběr árií z oper a oratorií zkomponovaných během prvních dvou 
dekád 18. století pro slavnostní příležitosti vídeňského císařského dvora. Skladby z pera J.J. Fuxe, 
A. Ariostiho a G. Bononciniho sjednocuje prvek hudebního rozhovoru mezi andělským sólovým 
sopránem Hany Blažíkové a virtuózní violou da gamba. 
Obsazení: soprán, viola da gamba solo, v. da gamba II, varhanní pozitiv, theorba, barokní kytara 
(6 účinkujících) CD Vienna 1709:  

ACCENT 2014 | ACC24284

CD Zodiaci Musici: 
Accent 2015 | ACC 24294

CD Gottfried Finger:  
ACCENT 2012 | ACC24267

CD Roland Marais:  
ACCENT 2010 | ACC24229

BOHEMIAN VIOL 
Repertoár staví na objevné nahrávce díla Gottfrieda Fingera, olomouckého rodáka působícího 
na nejvýznamnějších evropských dvorech, jednoho z největších gambových virtuosů všech dob. 
Petr Wagner provádí posluchače rozmanitostí sonáty a suity přelomu 17. a 18. století a je tvůrčím 
způsobem promyšlena co se týče barevnosti instrumentace i ukázek principů zvukomalby. 
Obsazení: viola da gamba solo, v. da gamba II, varhanní pozitiv, barokní kytara/theorba, event. 
arciloutna (3-5 účinkujících)

ANDĚL A ĎÁBEL |  OTCOVÉ A SYNOVÉ  
Program konfrontuje styl Marina Maraise, slavného gambisty krále Ludvíka XIV., jehož skladby 
evokují zasněnou krásu života v královských palácích ve Versailles, se zářivou hvězdou na dobovém 
hudebním nebi, jakou byl Antoine Forqueray, excentrik se zálibou v extravaganci kořeněné 
italskými vlivy. Variantou je program na téma Otcové a synové, který nabízí to nejlepší z hudební 
tvorby dokonce dvou generací Maraisů a Forquerayů.  
Obsazení: viola da gamba solo, viola da gamba II, cembalo, event. barokní kytara (2-4 účinkující)

ZODIACI MUSICI   
Světová premiéra dochovaného prvního dílu sbírky orchestrálních skladeb z roku 1698 na téma 
zhudebněného zvěrokruhu z pera Johanna Abrahama Schmierera. Tento výjimečný skladatel 
navazuje na hudební styl svého učitele, českého rodáka J.C.F. Fischera, z jehož díla čerpali např. 
J.S. Bach nebo G.F. Händel.  
Obsazení: barokní housle I & II, viola, viola da gamba, theorba/barokní kytara, cembalo, flauto 
traverso, hoboj I & II, fagot (10-11 účinkujících)

Recenze, odborné kritiky a informace  
o dalších projektech jsou k dispozici  
na web stránkách www.petrwagner.com. Audio a video ukázky naleznete na web stránkách www.petrwagner.com v sekci audio/video.
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