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PRESSSEMITTEILUNG         25.07.2018 
 
31. Letní koncerty ve Wurzu Sobota 28. červenec 2018 - Sobota 8. záři 2018 
na historickém farním nádvoří ve Wurzu, 92715 Wurz, Kirchplatz 1,  
soboty 18 h, neděle 16 h, 10. Srpen (pátek) 19 h 
 

„Ja Ka Scha - Takový je život!“ 
 
 

Sobota 4. Srpen 2018, 18 h 
 
Mettis Quartett, Litva 
 
 
Litevské Mettisovo smyčcové kvarteto již bylo pro svoji všestrannost a bravurní způsob hraní 
několikrát vyznamenáno mezinárodními cenami. 
 
Jen málo měsíců po založení Mettisova kvarteta v roce 2011 ve Vilnjusu zvítězili tito hudebníci v 
mezinárodní litevské soutěži komorní hudby, a navíc získali i speciální cenu. Brzy nato pak získali 
další důležité ceny ve složení K. Tumosa a B. Petrauskas, housle, K. Rudokas, viola, a R. 
Vaitkevičius, violoncello. 
 
Během své ještě mladé kariéry vystupovalo Mettisovo kvarteto mimo jiné v Německu, Rakousku, 
Francii, Portugalsku, Maďarsku, Bulharsku a Číně, v londýnské Wigmore Hall a v Utrechtu. 
 
Publikum ve Wurzu jistě nadchnou fascinujícím programem od Haydnova „Skřivánčího kvartetu“ 
přes Beethovena až po Šostakoviče. K těmto „titánům“ skladby smyčcových kvartetů se ještě připojí 
dílo jejich krajana Mikalojuse Konstantinase Čiurlionise. 
 
Čiurlionis měl dvojí nadání a studoval jak hudbu, tak i výtvarné umění. Jako syn litevského 
varhaníka v kostele a matky, která pocházela z evangelických emigrantů z Bavorska, se zasadil o 
litevskou hudbu a umění na vysoké úrovni. Zemřel však v pouhých 36 letech ve velké chudobě. Jeho 
smyčcový kvartet c-moll, složený v Lipsku, zahraje Mettisovo kvarteto – jedná se o skvost, který je 
na koncertech slyšet jen zřídka. 
 
Během celé koncertní sezóny bude na farním nádvoří ve Wurzu k vidění výstava fotografií „30 let 
letních koncertů ve Wurzu“ a výstava Hornofalckého uměleckého spolku s díly Claudie Biller-
Fütterer (malba), Bernda Seidla (malíř), Gerdy Moser (malba), Inge Posorski (malba) a Huga 
Braun-Meierhöfera (objekty ze dřeva). 
 
 
Předprodej na předprodejních místech NT-ticket.de a na www.okticket.de   
Ceny: 520,00, se slevou 260,00; v pátek, 10. srpna za 260,00 a se slevou za 130,00. 
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