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Program

J. H. Schmelzer (ca.1620-1680)

Unarum Fidium, Sonata quarta

Peter Zajíček – husle, Michaela Čibová – violončelo, Ján Prievozník – violone,
Monika Knoblochová – čembalo

J. J. Walther (1650-1717)

Hortus Chelicus, Aria XIII

Peter Zajíček – husle, Michaela Čibová – violončelo, Ján Prievozník – violone,
Monika Knoblochová – čembalo

J. J. Walther (1650-1717)

Trio sonáta K 340

Jocelyne Rainer-Gibert – husle, Peter Zajíček – husle, Balázs Máté – violončelo,
Ján Prievozník – violone, Monika Knoblochová – čembalo, Ingomar Rainer – organ

  

H. I. F.  Biber (1644-1704)

Sonáta V (1681) in e mol

Jocelyne Rainer-Gibert – husle, Ingomar Rainer - čembalo

Georg Muffat (1653-1704)

Sonata in D (Praha 1677)

Jocelyne Rainer-Gibert – husle, Ingomar Rainer - čembalo

A. Vivaldi (1678-1741)

Koncert in g RV 417 pre violončelo, sláčiky a basso continuo

Balázs Máté – violončelo, Musica aeterna – umelecký vedúci Peter Zajíček

 Jocelyne Gibert-Rainer

Sa narodila sa vo Francúzsku, študovala v Lyone (medaila d‘Or) a vo Viedni (Mag. art.). Hrala v orchestroch 
lyonskej opery, rozhlasového orchestra v Paríži, v ORF vo Viedni a od roku 1988 hrá vo viedenskej Volksoper. 

Vyučovala na Konzervatóriu v Lyone, od roku 1990 pedagogicky posobí na Univerzite múzických umení vo Viedni. 
Jej špecializáciou je komorná baroková a klasická hudba. Hráva na historické a moderné hudobné nástroje. Vedie 
rozmanité majstrovské kurzy, workshopy, prednáša na sympóziách. Ako sólistka a komorná hráčka sa predstavila na 
mnohých koncetoch a festivaloch doma a v zahraničí.

 Peter Zajíček 

Študoval hru na husliach na Konzervatóriu a VŠMU v Bratislave a zúčastnil sa viacerých majstrovských kurzov 
zameraných na interpretačnú prax starej hudby. Je dlhoročným umeleckým vedúcim a koncertným majstrom 

súboru Musica aeterna. Úzko spolupracoval s Centrom barokovej hudby vo Versailles a so spoločnosťou barokového 
tanca L’Eventail. Ako sólista a umelecký vedúci súboru Musica aeterna účinkoval po boku mnohých významných 
osobností starej hudby a ako hosť viedol súbory v USA, vo Francúzsku, v Rakúsku, v Českej republike a. i. Je tvorcom 
a realizátorom koncertných cyklov Musica Cameralis, Stará hudba, Musica Pasqua a predsedom združenia Centrum 
starej hudby a zakladateľom medzinárodného festivalu Dni starej hudby. Pedagogicky pôsobí na VŠMU v Bratislave 
a na JAMU v Čechách. 

 Balázs Máté 

Študoval na Konzervatóriu B. Bartóka a na Hudobnej akadémii F. Liszta v Budapešti. V rokoch 1986 - 91 bol 
členom Maďarského národného filharmonického orchestra. Postgraduálne štúdium (barokové violončelo u Jaap 

ter Lindena) absolvoval na Kráľovskom konzervatóriu v Den Hágu. Hodiny komornej hudby navštevoval u Nikolausa 
Harnoncourta (Mozarteum Salzburg). Ako sólista vystupoval so slávnymi barokovými orchestrami: Le Concert des 
Nations, Wiener Akademie, Les Musiciens du Louvre, Neue Hofkapelle München atď. Koncertoval v Európe, Brazílii, 
Argentíne, Kolumbii a v Japonsku. Balázs Máté je slávny barokový violončelista a hráč na violončelo piccolo. Skúma 
život a tvorbu zabudnutých hudobných skladateľov.

 Monika Knoblochová

Študovala po absolvovaní Konzervatória v Prahe čembalo na Akadémii múzických umení v Prahe (trieda Giedré 
Lukšaité-Mrázkovej, konzultácie u Z. Růžičkovej). Zároveň študovala muzikológiu na Karlovej univerzite v 

Prahe. V rokoch 1996 - 98 študovala na Akadémii starej hudby v Drážďanoch u Johna Tolla a od roku 2000 na 
Akadémii múzických umení v Kolíne nad Rýnom v triede K. Haugsanda. Absolvovala trojmesačnú stáž na Kráľovskom 
konzervatóriu v Haagu (trieda Jacquesa Ogga). V roku 2005 zavŕšila svoje štúdiá absolutóriom v majstrovskej triede u 
Christine Schornsheim na Akadémii múzických umení v Mníchove. Od roku 2007 sa venuje doktorandskému štúdiu 
na HAMU. 

 Ingomar Rainer 

Sa narodil v Ossiach. Posobí ako organista, čembalista, dirigent a muzikológ. Na Univerzite múzických umení vo 
Viedni študoval koncertnú hru na organ a čembalo. Popri tom vyštudoval na viedenskej univerzite germanistiku a 

históriu (Mag. phil. 1979). Od roku 1979 vyučuje na Univerzite múzických umení vo Viedni otázky interpretačnej praxe, 
čembalo, generálbas, analýzu štruktúr a dejiny kultúry. Od roku 2004 posobí na Univerzite múzickych umení vo Viedni 
ako riadny profesor pre historickú hudobnú prax. Venuje sa vedeckej činnosti, vydáva edície, články, recenzie. Spolupracuje 
so známymi sólistami a roznymi súbormi starej a súčasnej hudby (Wiener Akademie, Ensemble 20. Jahrhundert). 

 Musica aeterna 

Súbor pre starú hudbu vznikol v roku 1973 z iniciatívy prof. Jána Albrechta. Od roku 1989 hrajú jeho členovia na 
dobových nástrojoch zo 17. a 18. storočia, resp. na ich kópiách. Ťažiskom repertoáru je európska hudba a hudba 

stredoeurópskej a slovenskej proveniencie 17. a 18. storočia. Umeleckým vedúcim je Peter Zajíček. Popri koncertoch 
na Slovensku účinkuje Musica aeterna pravidelne v zahraničí, zvlášť treba zdôrazniť spoluprácu s Centrom barokovej 
hudby vo Versailles, vystúpenia na významných festivaloch (Festival van Vlaanderen, Utrecht, Viedeň, Šoproň, 
Pražské jaro, Bach - Tage Berlin, Bachfest Leipzig, Malmö, Münster, Festival d’Sablé). Medzinárodná kritika vysoko 
hodnotí umelecké výsledky súboru a zaraďuje ho medzi najlepšie telesá svojho druhu v Európe.


