X. ročník festivalu soudobé světové hudby
pod záštitou ministra kultury ČR

Hudební fórum
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Vážení přátelé hudby,
mezinárodní festival Hudební fórum Hradec Králové, jehož tóny letos
již po desáté rozezní východočeskou metropoli, se během své historie
etabloval mezi přední evropské festivaly současné světové hudby.
Výjimečnost jeho dramaturgie podtrhuje skutečnost, že koncerty jsou
živě přenášeny Českým rozhlasem Vltava a vybrané koncerty pak přebírá
i Evropská vysílací unie. Pořadatelům se daří pečlivým výběrem vytvářet
reprezentativní panorama děl 2. poloviny 20. století a počátku 21. století.
Převážná většina skladeb zazní na festivalu v českých premiérách.
Zahajovací koncert 30. října 2014 bude již tradičně patřit Filharmonii
Hradec Králové, v jejímž podání zazní mistrovské dílo Philipa Glasse Symfonie č. 4 – „Heroes“
pod taktovkou Andrease Sebastiana Weisera.
Milovníci současné hudby se mohou těšit na předvedení mistrovských děl dalších
současných světových skladatelů, jako je Arvo Pärt, John Corigliano či John Adams
v kvalitním podání již zmíněné Filharmonie Hradec Králové, Janáčkovy filharmonie Ostrava
či Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
Věřím, že návštěvníci letošního jubilejního festivalu „Hudební fórum Hradec Králové
2014“ si odnesou nevšední kulturní zážitek z projektu, jehož dramaturgie je postavena
především na orchestrálních a velkoplošných dílech soudobých světových autorů, kde
hudba je propojována s moderními technologiemi, světelným designem, s videem a digitální
přenosovou technikou.
Jsem velmi rád, že Ministerstvo kultury patří již tradičně k partnerům tohoto výjimečného
hudebního festivalu, nad kterým s radostí přebírám záštitu.
Děkuji všem, kteří se podílejí na této akci a tím rozšiřují kulturní rozhled celé naší
společnosti.
Přeji vám příjemný hudební zážitek.
Daniel Herman,
ministr kultury ČR

Drazí příznivci současných hudebních stylů,
historie tohoto festivalu není nijak ohromující a nepřesahuje obzory
našeho vnímání přítomnosti. Přesto již svému okolí dokázal, že jeho život
nebude jepičí, a že dokáže reflektovat emocionální rozpoložení velké části
kulturně založené veřejnosti. Desátý ročník je výročí malé, ale přesto kulaté
a tudíž zasluhující si náležité pozornosti. Tím spíše, že královéhradecká
Filharmonie je těleso, které si svou vysokou uměleckou úrovní již dávno
vydobylo skvělé renomé nejen u laické veřejnosti, ale i mezi odborníky.
Moderní hudební směry se jistě nezamlouvají každému. Je ale nezbytné
ocenit fakt, že díky podobným akcím Hradec Králové jako centrum regionu
neustrne v uměleckém vývoji a neztratí svou pověst kulturní a světu otevřené křižovatky.
Lubomír Franc,
hejtman Královéhradeckého kraje

Vážení příznivci Hudebního fóra,
letos je tu Hudební fórum podesáté. A tak je asi vhodná chvíle bilancovat
a přát do další dekády. Tak tedy: Hradec Králové je festivalovým městem
a právě hudební projekty jsou tu zastoupeny nejvíce. Všechny mají své
publikum a svoji originalitu. A Hudební fórum je mimořádné opravdu
v mnoha směrech. O těch hudebních nechám mluvit odborníky, napadá mě
však i jedna výjimečnost na první pohled nenápadná, ale zásadní. Co by
se asi tak stalo, kdyby někdo všem hudebním festivalům vypnul proud…?
Počítám, že by právě Hudební fórum dokázalo bez větších těžkostí svůj
program odehrát. Ochuzeni by ale asi zůstali posluchači Českého rozhlasu,
díky jehož vlnám pravidelně festival dostává další rozměr. A to by byla škoda. Proto přeji
Hudebnímu fóru do další dekády dostatek „šťávy“ ve všech smyslech tohoto slova.
Aby mohl být festivalem „tiše a pro sebe“, ale i „zvučně a pro druhé“.
Zdeněk Fink,
primátor Hradce Králové
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Před deseti lety se Filharmonie Hradec Králové rozhodla vstoupit na tenký
led. Založit nový festival by bylo riziko samo o sobě, tento je navíc zaměřen
na soudobou hudbu, a k tomu jen zahraniční. Muž z plakátu s ladičkou
proměněnou v prak se však trefil do černého. Festival našel dramaturgickou
niku v našem koncertním prostředí. Rozpoznalo to nejen skvělé
královéhradecké publikum, ale i posluchači stanice Český rozhlas Vltava,
která byla už při samotném zrodu festivalu a která od té doby vysílá všechny
jeho koncerty pro publikum v celé republice. Desetiletí historie festivalu
soudobé hudby se jeví jako zázrak, ale spíše než o Boží zásah, jde o souhru obětavých,
statečných lidí s kultivovaným publikem a interprety, kteří se nevyhýbají dobrodružstvím,
které nabízí jen soudobá hudební tvorba.
Lukáš Hurník,
prezident festivalu

Filharmonie Hradec Králové je institucí, která si za svoje motto vzala snahu
představovat symfonickou hudbu jako živoucí organismus, jehož tep je
určován tepem a vnímáním světa dnešního člověka. Organismus, který i sám
svým tepem reflektuje tradice a historii, ale zase zpětně ovlivňuje srdeční
ozvy dnešních lidí...Nechceme tedy hudbu představovat jenom jako muzeální
objekty. Deset let festivalu soudobé hudby, myslím, dokládá, že jdeme
na této cestě správným směrem. Zabezpečit deset let festivalu finančně,
dramaturgicky, organizačně, mediálně i propagačně, to není vůbec žádná
legrace. Filharmonii Hradec Králové se to mohlo podařit jenom díky podpoře od skvělých
partnerů a díky výborné kolektivní práci celého týmu. Všichni se společně s návštěvníky
vždy těšíme, čím další ročník překvapí. A tato zvídavost je jedním z hnacích motorů. Pojďte
tedy i letos s námi hudbu dneška na koncertech X. ročníku festivalu Hudební fórum Hradec
Králové objevovat...
Václav Derner,
ředitel Filharmonie Hradec Králové
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Desáté Hudební fórum!
Je to neuvěřitelné, ale je to pravda!
Využívám příležitosti, abych opět srdečně poděkoval z pohledu hudebníka
Vám, milí příznivci hudby, za Váš zájem a Vaši věrnost, našemu panu řediteli,
Dr. Dernerovi, za neúnavné a statečné finanční zajišťování festivalu,
panu dramaturgovi, Mgr. Hrubeckému, za výraznou koncepci festivalu,
panu Hurníkovi, Ph.D., prezidentovi festivalu a představiteli Českého
rozhlasu Vltava, který je naším nejdůležitějším partnerem, a všem ostatním
partnerům, sponzorům, spolupracovníkům, pomocníkům a přátelům. Hudební fórum
Hradec Králové je pro nás všechny oknem do světa. Mělo by zůstat stále otevřené.
Andreas Sebastian Weiser,
šéfdirigent FHK

O jakých otázkách bude jubilejní ročník festivalu? Ztělesňují rockeři,
dýdžejové a populární ikony naši touhu po svobodě? Jsme schopni vnímat
hudbu romanticky jako nepochopitelný zázrak? Dokážeme to, co uměl
středověký člověk: za spirituální symbolikou najít nebe? Jsme proti 18. století,
kdy se při revoluci stínaly hlavy, méně fundamentalističtí? Věříme, že odpovědi
se rodí z naslouchání.
Marek Hrubecký,
dramaturg festivalu
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Filharmonie Hradec Králové
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Čtvrtek 30. 10. 2014, 20.00 hod.
Sál Filharmonie Hradec Králové

Philip Glass
Symfonie č. 4 – „Heroes“ (1996) – výběR
1. Heroes
Mason Bates
The B-Sides [B-strany], (2009)
1. Broom of the System [Koště systému]
2. Aerosol Melody (Hanalei) [Zamlžená melodie (Hanalei)]
3. Gemini in the Solar Wind [Gemini ve slunečním větru]
4. Temescal Noir [Černý Temescal]
5. Warehouse Medicine [Skladištní medicína]
Přestávka
Michael Daugherty
Metropolis Symphony [Symfonie Metropolis] (1988–93)
1. Lex
2. Krypton
3. Mxyzptlk
4. Oh, Lois!
5. Red Cape Tango [Tango červené pláštěnky]

Filharmonie Hradec Králové
David Pokorný housle
Hana Brožová Knauerová flétna
Claire Luquiens flétna, pikola
Andreas Sebastian Weiser dirigent
Jaromír Vlček světelný design
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Philip Glass (*1937) patří spolu s Youngem, Rileym a Reichem k zakladatelským postavám minimal music, kompozičního stylu, jenž záměrným zjednodušením materiálových
prvků a strukturačních postupů působil od 60. let minulého století jako protijed vůči atonálnímu, neperiodickému a roztříštěnému modernismu Bouleze, Stockhausena nebo Cage.
V návaznosti na aditivní princip indické hudby se základem minimální hudby stal krátký
melodicko-rytmický model (pattern), který se tvrdošíjně opakuje a postupně vyvíjí přidáváním či ubíráním drobných rytmických hodnot. Vedlejším produktem opakování a pozvolného varírování melodických, akordických a rytmických figur a sledů jsou plochy působící na
úrovni soničnosti a barvy, které navozují až omamný zvukově-pohybový stav. Glass se proslavil operami, skladbami pro vlastní soubor i spoluprací s umělci od Twyly Tharpové po Allena Ginsberga, od Woodyho Allena po Davida Bowieho. Zajímavým příkladem obousměrné
inspirace je Glassova Symfonie č. 1, která vznikla jako dodatečné hudební rozšíření (tropus)
art-rockového alba Low. Jeho autoři – David Bowie a Brian Eno – jej přitom vytvořili o patnáct
let dříve sami ovlivněni Glassem. Analogický vztah spojuje SYMFONII Č. 4 s albem Heroes, z jehož deseti tracků si Glass posloužil šesti. Z takzvané berlínské trilogie (Low, Heroes,
Lodger) byla jen prostřední deska natočena v Berlíně. Studio bylo vzdáleno pouhých dvě stě
metrů od symbolu studené války, Berlínské zdi. Nikoli náhodou se právě u ní také odehrává
milostný příběh titulní písně alba, který přerůstá v univerzální výpověď o síle touhy po volnosti a sebeurčení a vítězství citu nad represí.
Mason Bates (*1977) se po studiu kompozice a anglické literatury ve společném programu Kolumbijské univerzity a Juilliard School zapsal do doktorského programu Centra pro
novou hudbu a audio technologie na Kalifornské univerzitě. Batesovy kompozice uvádějí dirigenti Riccardo Muti, Michael Tilson Thomas nebo Leonard Slatkin, pod přezdívkou Masonic je však skladatel znám také jako diskžokej v klubech San Francisca a Berlína. Právě
Batesova svoboda v překračování hranic stylů je oslavována jako dar z nebe, byť dialog mezi
taneční hudbou a hudbou artificiální není v dějinách hudby nic nového, jak lze doložit například na partitách a suitách J. S. Bacha. Bates si oblíbil zejména zvuky vzniklé elektronickou
cestou. Ty jsou součástí hlavního proudu populární hudby od 80. let minulého století, ale již
od roku 1951 se s nimi pracovalo v rozhlasovém studiu v Kolíně nad Rýnem. Skladatelé tehdy
doufali, že našli prostředek úplné kontroly nad kompozicí. Jejich metoda fungovala ve spojení s malými soubory. Bates se stal pionýrem spojení elektronické hudby s orchestrem. Svou
„elektroniku“ chápe jako novou sekci symfonického orchestru – další bicí nástroje, které lze
využít nejen v rytmech techna, tedy při vytváření textury, ale také k umístění prvků sdělujících příběh. Neváhá přitom sáhnout i po montáži zvuků přírodní či civilizační povahy, což
bylo východisko poválečné francouzské konkrétní hudby.
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Podnět ke vzniku The B-Sides [B-strany] dal Michael Tilson Thomas, který v roce 2007
skladateli nadhodil téma pětivěté skladby zaměřující se na strukturu a zvuk na způsob Pěti
kusů pro orchestr op. 16 Arnolda Schönberga. Schönberg své krátké, vzájemně neprovázané
kusy koncipoval zcela nesymfonicky, před pevnou stavbou dal přednost nepřetržitým změnám barev, rytmů a nálad. Po způsobu zapomenutých kapel z rubových stran starých vinylových desek, bonusů k populárním hitům z prvních stran, nabízí Batesovy B-strany krátká
přistání na různých podivných planetách. Všudypřítomné světélkující barvy a proměnlivé
rytmy téměř zastírají, že liché části Batesovi skladby obsahují elektroakustické prvky, zatímco sudé části jsou v podstatě akustické. Název první věty je vypůjčen z knihy Davida Fostera
Wallace Koště systému, ohledávající vztah jazyka, reality a existence. Koště – jehož význam
je v knize wittgensteinovsky definován primárním užitím vlasu, nikoli násady – udržuje jako
jakýsi kominík nebo imaginární bytost z pera Jorga Luise Borgeseho diskrétně a anonymně
v chodu velký stroj. Druhá část s volně rozptýlenými a vznášejícími se melodickými motivy
je inspirována exotickou faunou havajského ostrova Kauai. Ve třetí větě se taneční klub a
koncertní síň potkávají ve vesmíru. Obklopuje je sluneční vítr – neustálý tok částic sluneční korony do hlubin meziplanetárního prostoru. Na nahrávkách NASA z roku 1965 slyšíme
komunikaci řídícího střediska letu Gemini IV s astronautem Edem Whitem, který právě vystoupil jako první Američan do volného kosmu. Psací stroj ve čtvrté části vrací posluchače na
noční Zemi, konkrétně do rezidenční čtvrti kalifornského Oaklandu – Temescalu. Batesovy
B-strany končí v detroitských skladištích vyklizených kvůli hospodářské krizi. Zde se zrodilo
techno, zvukově tvrdší odnož s discem spřízněné house music. Výdrž tanečníků vybuzených
pulsem čtyřčtvrťového taktu bušícího mezi 120 a 140 údery za minutu zajišťuje droga extáze
dodávající zrádný pocit rozjařenosti, zvýšené vnímavosti a důvěrnosti.
Michael Daugherty (*1954) začínal jako hráč na klávesové nástroje. Studoval u Charlese Wuorinena na newyorské Manhattan School of Music a u Pierra Bouleze v pařížském
centru pro hudební výzkum (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique,
IRCAM). Doktorát získal na Yale University. Byl asistentem jazzového aranžéra Gila Evanse a na Mezinárdních prázdninových kurzech pro Novou hudbu v Darmstadtu založil duo
s Markusem Stockhausenem, synem skladatele Karlheinze Stockhausena. Současně studoval u György Ligetiho v Hamburku. Od roku 1991 je profesorem kompozice na University of
Michigan. Byl rezidenčním skladatelem symfonických orchestrů v Louisvillu, Detroitu, Denveru (u Colorado Symphony Orchestra) a na festivalu v Cabrillu. CD album s Daughertyho
skladbami Metropolis Symphony a Deus ex Machina v interpretaci Nashvillského symfonického orchestru získalo v roce 2011 tři ceny Grammy. Vůči autentickým projevům americké
hudební kultury otevřený Ligeti povzbudil Daughertyho k tomu, aby začal přenášet do kla10

sické hudby zatížené rozumovými technikami intuitivnější kompoziční metody založené na
moderní populární hudbě. Po vzoru významných amerických spisovatelů, kteří museli opustit Ameriku, aby napsali svůj velký americký román, našel Daugherty za oceánem emocionální jádro vlastní hudby. Když se vrátil v roce 1984 ze své evropské pouti za hudební avantgardou, začal skládat hudbu, která zněla jako od Michaela Daughertyho z Cedar Rapids v Iowě.
Po vzoru Ivese a Dvořáka včleňuje Daugherty do svých děl i odkazy na americké reálie – osobnosti, místa, populární ikony, suvenýry nebo staré časopisy. Tyto zdroje uměleckých nápadů
se stávají zároveň klíči odemykajícími dveře do světa jeho kompozic.
Metropolis Symphony [Symfonie Metropolis] věnovaná Davidu Zinmanovi a Baltimorskému symfonickému orchestru (prem. 1994) sdílí svůj název s fiktivním městem, ve kterém se odehrává komiksový příběh o Supermanovi. Symfonie vznikla z původně samostatných orchestrálních skladeb MXYZPTLK (1988), Oh, Lois! (1989) a Lex (1991) doplněním o
části Krypton a Red Cape Tango (obě 1993). V první větě symfonie zosobňují virtuózní sólové
housle Supermanova ďábelského nepřítele, geniálního zločince Lexe Luthora. Čtyři rozhodčí pískají na píšťalky. Tmavá, zvukově zahuštěná část Krypton odkazuje na planetu, před
jejíž explozí Superman unikl jako dítě. Skřítkovi podobný superpadouch Mxyzptlk, který
není vázán fyzikálními zákony, je námětem třetí části se dvěma sólovými flétnami, z nichž
druhá střídá pikolu. Superman šotka zažene, když jej donutí, aby vyslovil svoje jméno pozpátku, což je vyjádřeno v závěru věty i motivickou prací – račím postupem. Tempo rychlejší
letící kulky, tedy jednu z vlastností Supermana, vepsal Daugherty do záhlaví části Oh, Lois.
Míněna je Lois Lane, reportérka a kolegyně Clarka Kenta (alias Supermana) z deníku Daily
Planet. V pětiminutovém koncertu pro orchestr jsou vylíčena jejich společná dobrodružství.
Teprve na konci díla se skladatel zaměřuje na samotného Supermana, který je v určitém směru podobný hudebnímu skladateli, jehož nezávislá hudba má také podněcovat fantazii. Hudební býčí zápasy – Tango červené pláštěnky – líčí smrt muže z oceli v boji s intergalaktickým
sériovým vrahem Doomsdayem. Základním hudebním tématem je zde motiv Dies irae (Den
hněvu) z latinské zádušní mše.
Andreas Sebastian Weiser, absolvent Vysoké školy umění v Berlíně, se stal v roce 1985
finalistou prvního ročníku Mezinárodní dirigentské soutěže Artura Toscaniniho v Itálii. Na
základě stipendia Německé akademické výměnné služby studoval také u Václava Neumanna při České filharmonii (1987/88). O rok později se stal druhým dirigentem Symfonického
orchestru Československého rozhlasu. V roce 1990 si jej Jenští filharmonici zvolili svým šéfdirigentem. Stal se tak nejmladším hudebním ředitelem v Německu. V roce 1993 debutoval
u Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, když narychlo zaskočil za Semjona Byčkova
a převzal řízení Symfonie č. 9 Gustava Mahlera. Následovala další pozvání k Mnichovskému
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rozhlasovému orchestru, k Symfonickému orchestru Bavorského rozhlasu a k souboru Bach
Collegium München. Od prvního společného koncertu v Ravenně v roce 1995 pravidelně spolupracoval s violoncellistou a dirigentem Mstislavem Rostropovičem (mj. nastudování Brittenova Válečného rekviem s Orchestra Nazionalle della RAI Torino, Symfonickým orchestrem
Bavorského rozhlasu a Symfonickým orchestrem Severoněmeckého rozhlasu). Pravidelně
spolupracoval jako asistent s Lorinem Maazelem a byl asistentem Zubina Mehty při otevření Palau de les Arts Reina Sofia ve Valencii. Andreas Sebastian Weiser dirigoval mj. Lucernský symfonický orchestr, Bernské symfoniky, Bamberské symfoniky, Symfonický orchestr
Středoněmeckého rozhlasu v Lipsku, Stuttgartské filharmoniky, Symfonický orchestr hl. m.
Prahy FOK, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Filharmonii Brno, hostoval v Opéra de
Lille, Opéra de Nice, Státním divadle v Kasselu, Státní opeře v Praze, Teatro di San Carlo
v Neapoli, Římě, Palermu, Barceloně a Madridu (RTVE). Nahrával s Jenskými filharmoniky,
se Stuttgartským komorním orchestrem a s Virtuosi di Praga. Je dirigentem Českého komorního orchestru. Ve Filharmonii Hradec Králové působil nejprve jako dirigent (od roku 2006)
a hlavní dirigent (od roku 2009), od sezony 2012–2013 je šéfdirigentem tohoto tělesa.
David Pokorný začal hrát na housle už ve čtyřech letech. Po nástupu na Pražskou konzervatoř do třídy prof. Jaroslava Foltýna se stal absolutním vítězem Prague Junior Note.
V roce 2000 zvítězil v rozhlasové soutěži Concertino Praga, v následujícím roce získal první
místo v Mezinárodní houslové soutěži Mistra Josefa Muziky v Nové Pace a třetí cenu na Kocianově houslové soutěži. O dva roky později se stal vítězem soutěžní přehlídky konzervatoří
v Teplicích. Své umění zdokonalil na mistrovských kurzech u Stephena Shippse, Semyona
Yarosheviche, Charlese Avshariana, Bohumila Kotmela a Jana Talicha. Nahrává pro Český
rozhlas, pravidelně vystupuje na festivalech v Čechách i zahraničí (Arolser Barock-Festspiele, Schlern International Music Festival, Jihočeský festival Concertino Praga, MHF Janáčkův
máj, zlínský MHF mladých koncertních umělců Talentinum, Hudební festival Ludwiga van
Beethovena aj.). Od roku 2008 působí jako primárius smyčcového kvarteta Epoque Quartet.
Je koncertním mistrem Orchestru Berg.
Hana Brožová Knauerová po studiu na Pražské konzervatoři a na pražské Akademii
múzických umění pokračovala ve studiu na Conservatoire national supérieur de musique
(CNSM) v Paříži a na Vysoké hudební škole v Ženevě. Po dobu studia ve Švýcarsku, které
absolvovala v červnu 2006 získáním Diplôme de Soliste s nejvyšším možným oceněním poroty,
byla stipendistkou Švýcarské vlády. Je laureátkou rozhlasové soutěže Concertino Praga
a držitelkou prvních cen z řady evropských soutěží (Londýn, Hannover, Concours Européen
de Musique en Picardie, Concours International Léopold Bellan, Concours National du
12

Jeune Flûtiste). Jako sólistka se představila se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK,
Moravskou filharmonií Olomouc, Plzeňskou filharmonií, Komorní filharmonií Pardubice,
Komorními sólisty Bratislava, hannoverskou NDR Radiophilharmonie. Hana Brožová se
aktivně se věnuje i komorní hudbě. Spolupracuje s klavíristkou Petrou Matějovou a je
též zakládající členkou tria Honson Zes. V tomto projektu se společně s violoncellistou
Petrem Nouzovským a klavíristou Davidem Hausknechtem zaměřuje na skladby autorů
20. a 21. století. V letech 2001–06 spolupracovala se Symfonickým orchestrem Mulhouse,
Ensemble Orchestral de Paris a Komorním orchestrem Lausanne. Od roku 2003 je sólo
flétnistkou Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK.
Claire Luquiens studovala na regionálních konzervatořích (CNR) v Paříži a Versailles,
na pařížské Conservatoire national supérieur de musique (CNSM) a na Vysoké hudební škole
v Ženevě. S mládežnickým orchestrem Gustava Mahlera vystoupila v Jižní Americe a v Evropě na koncertech řízených Chungem, Jordanem a Blomstedtem. Ve výčtu souborů, se kterými
spolupracovala, najdeme tělesa zvučných jmen, např. Orchestre de Paris, Opéra national de
Paris, Orchestre National de France, Orchestre National de Lille, Ensemble Intercontemporain, Le Balcon. Hrála s dirigenty Krivinem, Eschenbachem, Schønwandtem, Nosedou, Eltsem, Susannou Mälkki. Účinkovala v dílech Eötvöse (Shadows pro flétnu, klarinet a orchestr),
Stockhausena (Kathinkas Gesang als Luzifers Requiem pro flétnu a šest bicích No. 52), Griseye (Vortex Temporum) nebo Bouleze (Le Marteau sans Maître).
Filharmonie Hradec Králové byla založena v roce 1978 pod názvem Operní orchestr města Hradec Králové, o rok později bylo těleso přejmenováno na Symfonický orchestr
Hradec Králové, v roce 1987 na Státní symfonický orchestr Hradec Králové. Od vzniku České
republiky (1. 1. 1993) nese orchestr název Filharmonie Hradec Králové, vyjadřující historickou kontinuitu sahající přes Filharmonii Sokola v Hradci Králové až k Filharmonické jednotě
činné ve městě od roku 1887. Významné období uměleckého rozkvětu tělesa je spojeno se
jménem prof. Františka Vajnara. Od sezony 2012–2013 je šéfdirigentem FHK Andreas Sebastian Weiser. FHK účinkovala v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Polsku, Rakousku,
Španělsku a Švýcarsku. Dosaženou interpretační kvalitu orchestru dokumentují CD nahrávky pro tuzemské i zahraniční společnosti nebo Český rozhlas. Od roku 2005 je Filharmonie
Hradec Králové pořadatelkou festivalu Hudební fórum Hradec Králové, v kterém uvádí řadu
oceněných soudobých hudebních skladeb v české premiéře.

13

Úterý 4. 11. 2014, 20.00 hod.
Sál Filharmonie Hradec Králové

Gija Kančeli
Symfonie č. 5 – „Na památku mých rodičů“ (1977)
Přestávka
Valentin Silvestrov
Symfonie č. 5 (1980–82)

JanáčkovA filharmonie Ostrava
Pavel Šnajdr dirigent
Jaromír Vlček světelný design
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Tvorba Giji Kančeliho (*1935) je rozkročena mezi filmovou, resp. divadelní hudbu a symfonickou tvorbu. Kančeli – stejně jako Alfred Šnitke – psal filmovou hudbu především kvůli
ekonomické nezávislosti, aby se pak mohl věnovat tři roky skládání jedné symfonie. Z oblasti
kinematografie přenesl do svých kompozic „antidramaturgii“, princip montáže neúplných,
ale výrazově zhuštěných epizod, zpomaleného chodu a ostrých protikladů. Kančeliho skladby oscilují mezi soustředěným přemýšlením a vyjádřením citu, mezi odříkáním a maximalismem. Kančeli, přirovnávaný ke zkrocenému Vesuvu, nemá rád krvavé revoluce, ale miluje
revoluce spojené s hudbou. Zvláštní kvalitu jeho hudby tvoří řízený lyrismus, v jehož centru není skladatelovo vlastní nitro, ale hudba sama, z ticha narozený zvuk, proměna ticha
v hudbu. Tu uctivé, tu chytré, jindy nezaujaté nebo zvučné ticho tvoří podle skladatele nitky
mezi posluchači a interprety. Kančeliho skladby končí velmi tiše. Nevytvářejí atmosféru na
potlesk. Dlouhé sekundy ticha po doznění jsou dokonce mírou skladatelovy odměny. Kančeli se řadí k autorům, kteří celý život pracují na jednom v mládí započatém díle, které bude
dokončeno až s koncem života nebo neschopností psát. Vývoj v tomto na celý život rozloženém díle koresponduje s proměnlivostí duševního stavu. Jádro tvořené zármutkem, lítostí,
odmítáním hrubé síly však zůstává neměnné. Na místě radosti a jásotu stojí prostá naděje.
Kančeliho hudba je inspirována náboženstvím, ale je určena pro koncertní provozování. Navzdory tomu, že skladatel kdesi přišel ke „značce“ homo religiosus, odmítá být dáván do
přímé spojitosti s gruzínskou pravoslavnou tradicí. Doma nicméně zůstává srdcem i hlavou.
Z Berlína, kde žil v letech 1991–95, přesídlil do Antverp, protože mu více připomínaly Tbilisi.
V roce 1975 slyšel Mario Bonaventura – tehdejší ředitel newyorského vydavatelství Schirmer
– na kavkazském festivalu Kančeliho Symfonii č. 4 a nabídl na Západě ještě neznámému skladateli první zahraniční objednávku. Ta vyústila v sebezpytující Symfonii č. 5 – „Na památku mých rodičů“, která poprvé přinesla pohledy do skladatelova dětství a vlastního života. Na jedné straně stojí v této skladbě křehká a bezbranná krása, naivní otevřenost
vůči zázraku světa, na druhé straně vědomí nenávratnosti, odplývání a smíření, pro něž
Kančeli použil výraz „nechat jít…“. Cembalové téma dětství v nevinné C dur, které vyvolává
v mysli vzpomínku na „zlatý věk“ hudby kdesi na pomezí mezi barokem a vídeňskými klasiky,
nikdy není dopovězeno celé. Vzpomínka zůstává vzpomínkou, ztracenou harmonií, několika
dětskými krůčky vyňatými z času. Opakovaná přerušení gesty celého orchestru jsou tragická
– s odchodem rodičů se dětství stává nevratnou minulostí.
Arvo Pärt označil v roce 2002 v rozhovoru pro New Yorker Valentina Silvestrova
(*1937) za nepochybně nejzajímavějšího soudobého skladatele. Předpověděl současně, že
většina to pochopí až mnohem později. Alfred Šnitke v Silvestrovovi rozpoznal největšího
skladatele „naší generace“ a podle Alexandera Knajfela Silvestrov přišel, aby vykoupil všechnu
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korozi, která napadla hudební umění v průběhu druhé poloviny minulého století. Všechny tyto
výroky se týkají umělce, který patřil v 60. letech dvacátého století k vůdčím postavám ukrajinské
avantgardy, jehož dílo tehdy získalo ohlas i na Západě. Za spíše náhodný odchod ze sálu při kritice československé politiky v období Pražského jara byl Silvestrov vyloučen ze Svazu skladatelů.
Ve své podstatě nekompromisní tvůrce, který nepřemýšlí, ale koná bez ohledu na vnější okolnosti poslušen jen svého vlastního vnitřního hlasu, i bez toho nebyl schopen přizpůsobit se očekáváním a výzvám vládnoucí ideologie. V další dekádě Silvestrov při realizaci „vysokých“ uměleckých záměrů úmyslně utlumil „vysoký“ kompoziční jazyk ve prospěch prostších prostředků. Ve
stodesetiminutovém cyklu Tichých písní (1974–77) uskutečnil výrazové odzbrojení srovnatelné
s pärtovským ideálem dobrovolné chudoby – radikálně omezil svůj harmonický slovník a ztlumil
dynamiku na práh mezi zvukem a tichem. Díky potlačení vlastní autorské techniky účinně zahrál
na strunu kolektivní hudební a poetické paměti, takže posluchačský dojem z Tichých písní byl
právem přirovnán k pomalému šoku ze známého. Byť zdaleka ne všechny Silvestrovovy skladby
po tomto písňovém cyklu používají zjednodušený harmonický a výrazový slovník – v symfoniích
nebo v Requiem pro Larissu jsou volné přechody mezi tonalitou a atonalitou a partitury se jen
hemží podrobnými interpretačními pokyny – trvalým rysem Silvestrovovy tvorby se stalo pojetí psaní hudby jako aktu, který vyžaduje spíše než akci vnitřní stav vnímavosti. Hudba je podle
Silvestrova cosi, na co je třeba počkat. Skladatelé metodami svých myslí jen filtrují vánek hudby.
Všechno již bylo napsáno a je v paměti Všemohoucího. Je třeba to jen velmi pozorně vyslechnout,
plně rozvibrovat a přijmout jako hudbu. Jsme blízko tvrzení Schönberga, který na adresu Mahlerovy Symfonie č. 9 řekl, že to skoro vypadá, jako kdyby toto dílo mělo ještě jednoho skrytého autora, který si Mahlera vyvolil jako mluvčího. Silvestrov drží stráž nad pozůstatky velkých symfonií
a jeho Symfonie č. 5 s Devátou a Desátou Mahlera bývá srovnávána. Sám Silvestrov svou pátou
symfonii nazval postsymfonií v duchu svého konceptu osamostatňování forem hudebních dovětků (původně těsně přimknuté kody nebo zřetelně odsazeného postludia) jejich protahováním na
mez únosnosti. Postludiovost pro Silvestrova znamená určitý stav kultury, kdy formy odrážející
život-hudbu (analogicky k životu-románu), jak je tomu například v hudebním dramatu, jsou vystřídány formami, které život-hudbu komentují. V nich Silvestrov vidí možnost nesmírného života.
Cíl v Páté symfonii zůstává stejný jako v Tichých písních – vytvořit jednu nekonečnou melodii, jejíž
jednotlivé fráze doznívají při prodlevách nebo pauzách.
Pavel Šnajdr absolvoval na JAMU v Brně nejprve obor skladba a poté dirigování, v současnosti
je tamtéž doktorandem. Za své kompozice byl dvakrát oceněn ve skladatelské soutěži Generace.
Byl členem skladatelského sdružení Bezmocná hrstka. S brněnským souborem Ars incognita
premiéroval na čtyři desítky skladeb soudobých autorů, z nichž některé nahrál na CD. V roce 2001
s tímto souborem vystoupil na Pražském jaru. V letech 2001–08 byl dirigentem opery Divadla
16

J. K. Tyla v Plzni, kde kromě operního repertoáru nastudoval také baletní představení, a to jak
díla klasická, tak současná (světová premiéra baletu Zahrada podle stejnojmenné knihy Jiřího
Trnky na hudbu Zbyňka Matějů). V letech 2004–07 byl angažován v Národním divadle Brno, kde
v současnosti opět působí. Od roku 2007 spolupracuje se Státní operou Praha (v roce 2008 zde
nastudoval světovou premiéru baletu Fantom Opery Petra Maláska a Libora Vaculíka) a v sezoně
2011–2012 byl šéfdirigentem opery Moravského divadla Olomouc. V roce 2011 založil soubor BCO
– Brno Contemporary Orchestra, s nímž se soustředí především na interpretaci soudobé hudby.

Za počátek existence JanáčkovY filharmonie Ostrava se považuje rok 1954, kdy vznikl Ostravský symfonický orchestr, který vedl Otakar Pařík. Od roku 1962 vystupuje pod názvem
Státní filharmonie Ostrava a v roce 1971 pod vedením dlouholetého šéfdirigenta Otakara Trhlíka získává svůj dnešní název Janáčkova filharmonie Ostrava. Během celé své existence byla JFO
zvána na zahraniční turné, mezi navštívenými zeměmi figurují i USA, Japonsko, Austrálie či Jižní
Korea. V současné době je na interpretačním projevu orchestru nejvíce znát vliv dvou významných
šéfdirigentů posledních let, jimiž byli Christian Arming a Theodore Kuchar, opomenout ovšem nelze ani Petra Vronského. Umělecký profil orchestru formovali také významní hosté – V. Neumann,
V. Smetáček, J. Bělohlávek, L. Pešek, Z. Mácal, Ch. Mackerras, S. Baudo, H. Rilling, J. Valčuha,
M. Jurowski a od letošní sezóny na jejich práci naváže také současný šéfdirigent Heiko Mathias
Förster. JFO se angažuje v uvádění soudobých děl, která jsou často prováděna v české premiéře.
Hlavní zásluhu zde má dirigent a skladatel Petr Kotík. Legendárním se stalo kupříkladu hostování JFO na Pražském jaru 1999 ve Stockhausenových Gruppen pro tři orchestry.
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Čtvrtek 6. 11. 2014, 20.00 hod.
Sál Filharmonie Hradec Králové

Arvo Pärt
Festina lente [Spěchej pomalu]
pro smyčcový orchestr a harfu ad libitum (1988)
Louis Andriessen
Mysteriaën [Mysteria] (2013)
1. Over (…) het versmaden van alle wereldse ijdelheden [O (…) pohrdání všemi marnostmi světa] (attacca)
2. Over de beschouwing van ’s mensen ellende [O rozvažování bídy lidské] (attacca)
3. Wat de waarheid ons zegt zonder het lawaai van woorden [Že pravda mluví uvnitř
bez hluku slov]
4. Hoe enen oprechten minnaar beproefd wordt [O zkušení pravého milovníka] (attacca)
5. Over de verschillende bewegingen van de natuur en de genade [O rozdílných hnutích
přirozenosti a milosti]
6. De overweging van de dood [O rozjímání o smrti]
Přestávka
Unsuk Chin
Miroirs des temps [Zrcadla času] (1999)
1. Media vita in morte sumus
2. Mercé, o morte (Johannes Ciconia, arr. Unsuk Chin)
3. Ma fine est mon commencement Mon commencement es tma fin na slova a podle myšlenky Guillauma de Machaut (Trojitý 10ti/14ti/4hlasý račí kánon)
4. Interludium
5. A morte é curva da estrada podle básně F. Pessoy (Jedenáctihlasý račí kánon)
6. Je sui trestout d‘amour raimpli (Kyperská milostná píseň ze 14. století, arr. Unsuk
Chin)
7. sumus etrom ni ativ aideM (Račí forma první věty)
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Filharmonie Hradec Králové
GENTLEMEN SINGERS
Jakub Kubín kontratenor
Libor Komárek tenor
Radek Mach tenor
Aleš Malý baryton
Martin Struna baryton
Václav Kovář bas
Richard Uhlíř bas – umělecký vedoucí
Marek Štryncl dirigent
Světelný a výtvarný design: Milan Drašnar a doc. Jaroslava Severová,
Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby PdF UHK
Osvětlovací technologie: Petr Zima, Filharmonie Hradec Králové

Estonský skladatel Arvo Pärt (*1935) narazil u sovětských cenzorů jak s kompoziční technikou uplatněnou v Nekrologu (1960), tak s náboženským obsahem Creda (1968), neboť – jak
řekl muzikolog Jurij Cholopov – Bůh a Ježíš Kristus byli ještě větší nepřátelé režimu, než
Webern nebo Boulez. V roce 1972 skladatel konvertoval k pravoslaví a po dlouhém odmlčení přišel s dvojhlasou klavírní miniaturou „Für Alina“ (1976). V redukci na minimum, na
semínko, které nikdy neumírá, začal opatrně objevovat nekonečno a cudnost. Základem se
stal dvojhlas, v němž odpuštění symbolizující hlas tintinnabuli (lat. zvonečky) sestávající výhradně z tónů durového nebo mollového trojzvuku nese melodický hlas, člověka bloudícího
ve svém egoismu. V hlasu tintinnabuli Pärt využívá vždy jen ten tón, který leží nejblíže k tónu
melodie: „Celé tajemství spočívá v přitažlivé síle mezi prvky. Čím jsou blíže k jádru, tím je potenciál silnější. Stálé centrum je třeba budovat kolem tohoto jádra. …Toto jádro není možné
vysvětlit slovy – chtěl bych ho tedy alespoň vysvětlit hudbou“, řekl Pärt. Umělec, který chce
víc než výraz Já, víc než domýšlivost nebo rozptýlení, se podle Pärta nutně musí pokusit dosáhnout onoho prahu odosobnění, za nímž pohřbení Já způsobí odlesk anonymity božského
umění. Teprve dokonalé bytí mimo sebe vede k dokonalému bytí v sobě.
„Vše na světě je numericky uspořádáno tak, nebo onak. Pravidla jsou definována všude
– musí to tak být. Ale na druhou stranu tato matematická pravidla nesmějí být nejdůležitější součástí hudby. Musí být jednoduchá, jsou pouhou kostrou nebo osnovou,“ je přesvědčen Pärt. Ve skladbě Festina lente [Spěchej pomalu] pro smyčcový orchestr a harfu ad
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libitum z roku 1988 skladatel využil tónový materiál pouze „bílých kláves“. Kostru skladby
představuje melodie viol dlouhá sto čtyři taktů, která je přenášena melodicky přesně do
dalších hlasů, avšak v rytmických obměnách. Do hlasu houslí v diminuci (všechny rytmické
hodnoty jsou poloviční) a do společného hlasu violoncell a kontrabasů v augmentaci (všechny rytmické hodnoty jsou zdvojnásobeny). Nástup hlasů je současný, takže jedna melodie
postupuje vpřed ve třech různých tempech zároveň. V nejvyšším hlasu zazní celá čtyřikrát,
v prostředním dvakrát a v nejhlubším jednou. Sedm opakování ve třech hlasech doplní osmý
nástup potrojného tématu, quasi návrat na začátek skladby. Tentokrát je však již v nejvyšší
poloze doprovázen hlasem tintinnabuli. Číselná symbolika osm krát tři, dává čtyřiadvacet
písmen řecké abecedy, které si měl Císař Augustus přeříkat dříve, než promluvil. Spěchat pomalu, to je cesta, jak se zbavit subjektivních, neuvážených výroků. Mlčení má hodnotu zlata.
Jak řekl skladatel: „když se přistoupí s láskou k mlčení, může vzniknout hudba.“
Na významné skladatele 19. století chudé Nizozemí se dočkalo svého velikána ve 20. století
v osobě Louise Andriessena (*1939). V minulosti levicově orientovaný umělec se stal
známým i pro svoji kritiku umělecké politiky orchestru Concertgebouw. V roce 1969 dokonce
narušil spolu s dalšími demonstranty koncert tohoto tělesa a na bezmála půlstoletí pak jako
skladatel médium symfonického orchestru opustil. V čele jím založených souborů De Volharding a Hoketus elektrizoval publikum po vzoru rockových hvězd a svými díly proměňoval
muzikantskou interpretační praxi vytrvalým odstraňováním železné opony mezi artificiální
a popovou hudbou. Politické důvody pro kombinování nástrojů klasického instrumentáře
s nástroji, které v orchestrech běžně nenajdeme, se spojily se skladatelovou ryze estetickou
volbou. Andriessen, někdejší žák Beria, později ovlivněný Stravinským a americkým minimalismem, dospěl ke komplexnímu, nikoli však komplikovanému hudebnímu jazyku založenému na technice opakování a homofonii ve formě rytmicky shodného postupu hlasů, příp. pohybu hlasů po shodných tónech, jako symbolu nikoli neosobního kolektivismu, ale rovnosti
a spolupráce.
Skladba Mysteriaën [Mysteria] vznikla na objednávku Královského orchestru Concertgebouw u příležitosti 125. výročí založení orchestru a koncertní síně Concertgebouw.
V duchu oboustranného usmíření objednavatel souhlasil se zvláštním obsazením orchestru
(mj. se dvěma klavíry a třemi harfami, přičemž třetí je částečně přeladěná), které Andriessenovi zaručilo, že zůstane jako skladatel sám sebou. Andriessen věří, že úplná abstrakce
vede ke smrti hudby, která chce být obklopena jinými světy, jako je divadlo, láska nebo Bůh.
Duchovní a světské, katolictví a liberální svět umění se u Andriessena prolíná od dětství.
Mysteria jsou inspirována Následováním Krista od Tomáše Kempenského, který prožil většinu života v klášteře ve Zvolle nedaleko Utrechtu, kde vyrostl Andriessen. Šest částí díla
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skladatel přirovnává ke sledu fresek, které v náboženském prostředí zobrazují i světské výjevy, malíře nebo stavitele chrámu, případně objednavatele. Názvy jednotlivých částí opisují
názvy vybraných kapitol Následování Krista. První věta pohlíží na naše pocity zaneprázdněnosti jako na marnou touhu po bohatství, postavení, dlouhověkosti – po všem, co pomíjí.
Litanie druhé části složené ze samostatných, vzájemně se doplňujících akordů (technicky jde
o pro Andriessena typický hoquetus) sugeruje vizi ztracené blaženosti: nikdo nemá, co by
chtěl. Třetí věta je centrální prosbou o ticho poznání, bezprostřední dotek pravdy, působení
Boha. Ve čtvrté části Mysterií se mihne vzpomínka na skladatelova otce Hendrika Andriessena, rovněž skladatele, ale také varhaníka, resp. na jednu z jeho písní, kterou si Louis zapamatoval z dětství. Znovu se vynořivší pocit synovské důvěry se dobře pojí s tématem dočasného pozemského zakoušení boží milosti, jakési předzvěsti nebe, která přichází a míjí,
což představuje zkoušku pro pravého milovníka Boha. Předposlední část staví proti sobě
rychlý pohyb ve smyčcích a zvuk žesťových nástrojů, vrozený pud ke konání špatností a Bohem daný dar milosti. Pláč trubky nad nestálostí našeho místa na zemi otevírá šestou větu,
epilog věnovaný od veškeré tělesnosti očištěné duši.
Unsuk Chin (*1961) se narodila v Soulu, v letech 1985–88 studovala v Hamburku u György
Ligetiho a nyní žije v Berlíně. Za svůj Houslový koncert získala v roce 2004 Grawemeyerovu
cenu. Její opera Alenka v říši divů pak byla vyhlášena operní premiérou roku 2007. Mezi interprety hudby Jihokorejčanky patří Kent Nagano, Simon Rattle, Gustavo Dudamel, Neeme Järvi, Myung-Whun Chung, Berlínští filharmonici, Chicagský symfonický orchestr, Losangeleská
filharmonie a Londýnský filharmonický orchestr. Novou operu objednala u skladatelky Královská opera v Londýně. Třebaže Chin zkoumala zvuk i pod „mikroskopy“ elektronických
hudebních studií Technické univerzity v Berlíně, pařížského IRCAMu nebo Západoněmeckého rozhlasu, důvěřuje při komponování staromódním prostředkům: papíru, tužce, pravítku
a gumě. Nevěří konceptu avantgardy, ale ani neoromantismu, neoklasicismu a dalším neo
ismům. Podle skladatelky existovalo mnoho věcí, o kterých si myslíme, že jsme je vynalezli,
již v rané evropské nebo mimoevropské hudbě. I když člověka při pohledu zpět napadá, že
všechno již bylo, má zůstat vynalézavý a psát hudbu plnou fantazie: „Moje hudba je zrcadlový obraz mých snů. Pokouším se hudbou vyjádřit dojem zářícího světla a jas barev z mých
snů, hru světla a barev, která vyplňuje prostor a bere na sebe zvukovou podobu,“ říká Unsuk
Chin.
V sedmivětému cyklu Miroirs des temps [Zrcadla času] se myšlenka zrcadlení promítá i do vlastní struktury díla. První a sedmá věta má shodnou textovou předlohu, sentenci
„uprostřed žití jsme ve smrti“ a biblické pasáže o smrtelné úzkosti (Ž 68(69):21, Ž 17(18):5-6,
Mat 26:38). Zrcadlový převrat názvu sedmé věty (1. Media vita in morte sumus / 7. sumus
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etrom ni ativ aideM) naznačuje, že se poslední věta rovná první, s tím rozdílem, že se celá
hraje v račím pohybu, tj. pozpátku. Na pozici druhé a šesté věty se objevují světské písně:
Johannesa Ciconii (1370–1412), resp. anonymní kyperská milostná píseň ze 14. století. Společným rysem třetí a páté věty je bohatý vícehlas, resp. využití račích kánonů. Jejich podstata
spočívá v tom, že druhý hlas zpívá nebo hraje melodii prvního hlasu pozpátku, přičemž oba
hlasy zpravidla začínají současně. Třetí věta používá první verš a strukturní nápad skladby
„Můj konec je můj začátek, můj začátek je můj konec“ Guillauma de Machaut (cca 1300–1377).
Machautovo rondeau je raným příkladem hudebního palindromu, skladby, která zní stejně,
ať je hrána od začátku, nebo od konce. Spolu s račím kánonem nalezneme palindrom v prvním ze tří oddílů (ABC) třetí věty: uprostřed oddílu A začne v souladu s otočením významu
textu i reverzní pohyb některých hlasů. V oddílu B ozvláštňuje račí kánon v sopránové zobcové flétně a pikole hoquetová technika. Ta využívá pomlk jako kontrapunktických hodnot – tónům prvního hlasu převážně odpovídají pomlky druhého hlasu a naopak. Smrt je zatáčkou
na cestě, která jen odnímá druhé našemu zraku, tak zní poselství básně Fernanda Pessoy
zhudebněné v páté větě formou jedenáctihlasého račího kánonu. Centrální čtvrtá věta je čistě instrumentální. Zrcadla času jsou mnohem spíše rituálem, než dramatem. V jistém smyslu
mají se západní vokální hudbou společného méně, než by se na první pohled zdálo. Forma
skladby vylučuje každé finální zacílení, vyústění do závěrečné katarze. Ocitáme se mimo lineární čas v obvyklém slova smyslu. Dvě časové linky jdou současně proti sobě, jedna od začátku, druhá od konce. Moment protnutí uprostřed je smrt.
Marek Štryncl zastával již během studia na konzervatoři v Teplicích funkci koncertního mistra violoncell Severočeské filharmonie. Absolvoval pražskou Akademii múzických
umění v oboru dirigování, hru na violoncello studoval na Dresdner Akademie für alte Musik
(dnešní Akademie für Alte Musik in Baden-Württemberg e.V.). Zúčastnil se mnoha kurzů zaměřených na stylovou interpretaci. Zájem o dobovou interpretaci ho v roce 1992 přivedl k založení souboru Musica Florea, s nímž oživuje znovuobjevené autory zejména českého baroka
a klasicismu. Je iniciátorem unikátního projektu převozného barokního divadla Florea Theatrum. Vedle sólové a komorní hry na violoncello se příležitostně věnuje kompozici. Spolupracoval se soubory New Israeli Vocal Ensemble, Orlando Consort, Les Musiciens du Paradis,
sólisty Magdalénou Koženou, Phillipem Jarousským. Účinkoval na festivalech Pražské jaro,
Resonanzen ve Vídni, van Vlaanderen v Bruggách, Dnech staré hudby v Šoproni a Řeznu ad.
Nahrál desítky CD, z nichž mnohá získala významná ocenění (Diapason d‘Or 1994, Zlatá Harmonie 1997, MIDEM Classical Award 2003). Nevyhýbá se ani experimentálním projektům,
kam patří spolupráce se zpěvačkou Ivou Bittovou (Vladimír Godár, Mater, ECM 2007) nebo
provádění romantické symfonické hudby na dobové nástroje (Antonín Dvořák, ARTA Re22

cords 2009). V současné době vyučuje dirigování, sbormistrovství chrámové hudby a hru
na barokní violoncello na Univerzitě Karlově v Praze a na specializovaných kurzech a seminářích. Je sbormistrem koncertní skupiny Českého chlapeckého sboru Boni pueri.
Vokální soubor GENTLEMEN SINGERS se sídlem v Hradci Králové byl založen v roce 2003
a během své historie se zařadil k nejvýznamnějším českým hudebním uskupením známým
a žádaným u nás i v zahraničí. Repertoár souboru zahrnuje období od gregoriánského chorálu, až po úpravy moderních populárních melodií, přičemž nejvýznamnější část tvoří vokální tvorba 20. a 21. století, lidové písně z Čech, Moravy, Slovenska a současné skladby často
zkomponované nebo upravené přímo pro Gentlemen Singers. Soubor pravidelně hostuje
na významných festivalech a natáčí hudební pořady pro rozhlas i televizi. Od svého vzniku
absolvoval více než 400 koncertů na čtyřech kontinentech (např. Německo, Francie, Irsko,
Španělsko, Itálie, Nizozemí, Rusko, Jižní Korea či USA). Gentlemen Singers pořádali ve spolupráci s Filharmonií Hradec Králové abonentní cyklus Komorní večery s Gentlemen Singers,
ve kterém se představilo několik špičkových evropských souborů stejně jako předních domácích umělců, a také se organizačně podílejí na chodu Sborových slavností – Czech Choir
Festival – Hradec Králové. Mezi poslední úspěchy Gentlemen Singers patří dvě 1. místa v kategoriích „duchovní“ a „světská hudba“ z prestižního soutěžního festivalu profesionálních
vokálních souborů Tolosa Choral Contest (2011) ve Španělsku a 1. místo v kategorii „populární hudba“ z Busan Choral Festival & Competition (2010) v Jižní Koreji. Velmi kladně bylo
ohodnoceno také šest nahrávek souboru, přičemž nejnovější CD s názvem CONTEMPLATIO
CAELI dokonce dosáhlo v nejsledovanějším českém periodiku zaměřeném na klasickou hudbu – měsíčníku Harmonie – nejvyššího možného ocenění „Tip Harmonie“.
Filharmonie Hradec Králové byla založena v roce 1978 pod názvem Operní orchestr města Hradec Králové, o rok později bylo těleso přejmenováno na Symfonický orchestr
Hradec Králové, v roce 1987 na Státní symfonický orchestr Hradec Králové. Od vzniku České
republiky (1. 1. 1993) nese orchestr název Filharmonie Hradec Králové, vyjadřující historickou kontinuitu sahající přes Filharmonii Sokola v Hradci Králové až k Filharmonické jednotě
činné ve městě od roku 1887. Významné období uměleckého rozkvětu tělesa je spojeno se
jménem prof. Františka Vajnara. Od sezony 2012–2013 je šéfdirigentem FHK Andreas Sebastian Weiser. FHK účinkovala v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Polsku, Rakousku,
Španělsku a Švýcarsku. Dosaženou interpretační kvalitu orchestru dokumentují CD nahrávky pro tuzemské i zahraniční společnosti nebo Český rozhlas. Od roku 2005 je Filharmonie
Hradec Králové pořadatelkou festivalu Hudební fórum Hradec Králové, v kterém uvádí řadu
oceněných soudobých hudebních skladeb v české premiéře.
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Unsuk Chin: Miroirs des temps 		
I
Media vita in morte sumus
Media vita in morte sumus

Circumdederunt me dolores mortis
et torrentes iniquitatis,
conturbaverunt me dolores inferni,
praeoccupaverunt me laquuei mortis.
Improperium expectavit cor meum et miseram:
sustinui, qui simul mecum
contristaretur, et non fuit:
consolantem me quaesivi,
et non inveni.

II
Merçé, o mort
Merçé, merçé, o morte, o vaga anima mia,
Oymé, ch‘io moro, o graciosa e pia
Pasco el cor de sospiri ch‘altrui no‘l vede
E de lagrime vivo amaramente.
O dio che pena e quest‘al cor dolente
Falsa çueda almen fa mi morir
Ayme, dolent, moriro per merçéde
Del dolçe amor che‘l mio cor t‘a presente.
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Unsuk Chin: Zrcadla času
I
Uprostřed žití jsme ve smrti
Uprostřed žití jsme ve smrti.
(raná antifona z 10. nebo 11. století)
Ovinuly mě provazy smrti,
zachvátily mě dravé proudy Ničemníka,
provazy podsvětí se kolem mne stáhly,
dostihly mě léčky smrti.
(z Žalmu 17)
Srdce potupou mi puká,
jsem jak ochrnulý.
Na soucit jsem čekal, ale marně;
na ty, kdo by potěšili –
nenašel se nikdo.
(z Žalmu 68)
II
Milost, nebo smrt
Milost, milost, nebo smrt, ach duše má zbloudilá,
běda mně, já umírám, ach duše zbožná a spanilá,
Své srdce vzdechy plním, co jiní nevidí,
a ze slz mám hořké žití.
Ach Bože, tak velký trest pro srdce churavé,
Falešný Jidáši, alespoň ty mi ukaž cestu ke smrti,
Běda mě, zemřu v bolestech Boží odplatou
za lásku něžnou z mého srdce danou.
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III
Ma fine est mon commencement
Mon commencement es tma fin
Ma fine est mon commencement,
Mon commencement es tma fin

IV
Interludium
V
A morte é a curva da estrada
A morte é a curva da estrada,
Morrer é só não ser visto.
Se escuto, eu te oiço a passada
Existir como eu existo.
A terra é feita de céu.
A mentira não tem ninho.
Nunca ninguém se perdeu.
Tudo á verdade e caminho.
(Fernando Pesoa)
© Copyright by Asiro & Alvim
VI
Je sui trestout d‘amour raimpli
Je sui trestout d‘amour raimpli
Dieu soit loé ce m‘est grant grace
D‘amer n‘oblieray la trace
Tant que vivrai je vous affi
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III
Můj konec je můj začátek,
můj začátek je můj konec
Můj konec je můj začátek,
můj začátek je můj konec.
(stejný text je použit ve všech třech částech)
IV
Mezihra
V
Smrt je zatáčka na cestě
Smrt je zatáčka na cestě,
Zemřít znamená jen nebýt viděn.
Když se zaposlouchám, slyším tě kolem sebe
Existovat jako existuji já.
Země je stvořená z nebe.
Lež ta nemá hnízdo.
Nikdo se nikdy neztratil.
Pravda a putování je vše.

VI
Jsem zcela naplněn láskou
Jsem zcela naplněn láskou
Bůh budiž pochválen, že je ke mně tak milostivý
Tu lásku stále budu mít na paměti
Dokud budu žít, vás budu vroucně milovat
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Et n‘ai doute qu‘on malm e face
Puique d‘Amour sui sans nul sci
Et qui me voit de lie face
Pourquoi ne puis avoir soussi
Par sa gracieuse merci
Qui de moy toute peinne casse
Et me fait dire en toute place
Tres liement et sans detri
Je sui trestout…

VII
sumus etrom ni ativ aideM
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A nebojím se, že by mi někdo uškodil
Protože o té Lásce nikdo neví
A kdo mi pohlédne do tváře
Nebude o ní mít ani tušení
Díky jeho vlídné náklonnosti
Která ode mne odhání všechno trápení
Mohu kdykoli říci
Vážně a zcela upřímně
Jsem zcela…

VII
itrms ev emsj ítiž deřtsorpU
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Čtvrtek 13. 11. 2014, 20.00 hod.
Sál Filharmonie Hradec Králové

John Corigliano
The Mannheim Rocket [Mannheimská raketa] (2000)
John Corigliano
Phantasmagoria [Fantasmagorie] – suita z opery Duchové Versailles
(2000)
Přestávka
John Adams
Absolute Jest pro smyčcové kvarteto a orchestr (2012)
Tan Dun
Internet Symphony – „Eroica“ [Internetová symfonie – „Eroica“] (2009)
1. Allegretto (attacca)
2. Dolce Molto (attacca)
3. Allegro (attacca)
4. Allegro Vivace

Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Bennewitzovo kvarteto
JAKUB FIŠER 1. housle
ŠTĚPÁN JEŽEK 2. housle
JIŘÍ PINKAS viola
ŠTĚPÁN DOLEŽAL violoncello
Peter Vrábel dirigent
Jaromír Vlček světelný design
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JOHN CORIGLIANO (*1938) se měl podle přání svého otce, dlouholetého koncertního mistra Newyorských filharmoniků, stát lékařem. Správnost Coriglianovy odlišné profesní volby potvrdily nejprve tvůrčí objednávky od Jamese Galwaye a Leonarda Bernsteina, později
mnohá ocenění. Za Symfonii č. 1 skladatel získal Grawemeyerovu cenu (1991), za hudbu k filmu Krvavé housle Cenu Akademie (Oscara, 2000) a za Symfonii č. 2 pro smyčcový orchestr
Pulitzerovu cenu (2001). Jeho skladby získaly také pět cen Grammy (1991, 1996, 2x 2008,
2013) včetně tří za nejlepší soudobou skladbu (za Symfonii č. 1, 1991, Smyčcový kvartet, 1996
a Mr. Tambourine Man, 2008).
O termínu mannheimská raketa Corigliano slyšel poprvé v prvním semestru na vysoké škole. Jde o rychlou, vzestupnou, dynamicky zesilující tónovou řadu v melodickém hlasu (typicky rozložený akord ve stejných rytmických hodnotách), jeden z efektů užívaných od poloviny 18. století skladateli působícími na dvoře kurfiřta Karla Theodora v Mannheimu. Když
byl Corigliano požádán o napsání skladby pro orchestr mannheimského Národního divadla
– nástupce někdejšího slavného dvorního orchestru, vzpomněl si i na svou studentskou fantazii o gigantické raketě svatebního dortu, na které letěl do nebe baron Prášil. Na těchto
základech skladatel sestrojil kosmickou loď, se kterou se ve skladbě The Mannheim
Rocket [Mannheimská raketa] vydal na desetiminutovou cestu za dobrodružstvím. Zápalnou šňůru tvoří dvanáctitónová řada, za motor stroje slouží albertiovský bas – zatápění rozloženým trojzvukem, jehož tóny zní v pořadí nejhlubší-nejvyšší-prostřední-nejvyšší. Tato doprovodná figura zajišťovala od dob Domenica Albertiho chod bezpočtu klasických skladeb.
Vlastní start rakety ohlašuje citát ze Symfonie Es dur op. 11 č. 3 Jana Václava Stamice, vůdčí
osobnosti mannheimské skupiny skladatelů (tři symfonie opusu 11 byly poprvé vydány pod
názvem La melodia germanica). Jde o první z řady citátů, které míjíme při fantastickém průletu dvěma stoletími německých hudebních dějin. Na nebi si posádka kosmického korábu vychutná klidnou hudbu sfér, načež raketa opět zrychluje a jejímu prudkému pádu nezabrání
ani Richard Wagner. Katastrofální setkání se zemí doznívá v reminiscencích na albertiovský
bas, hudbu sfér a mannheimské manýry.
V „grand buffo opeře“ Duchové Versailles se spojila objednávka Jamese Levina na
dílo ke stoletému výročí newyorské MET, tedy pro operní dům s kapacitou čtyř tisíc diváků, s chutí Corigliana na starou formu opery buffo se zapamatovatelnými melodiemi, áriemi, duety, kvartety, recitativy, mezihrami, ale přenesené do současnosti – obohacené o barvy
velkého orchestru a kompoziční techniky 20. století. Dramatická zápletka ze světa duchů
neznajících žádné hranice mezi minulostí a současností umožnila vyřešení hudebního problému. Duchové Versailles nejsou operou ani mozartovskou, ani neoklasicistní z rodu Stravinského Života prostopášníka. Jen tam, kde se akce přesouvá do minulých časů, Corigliano
svobodně disponuje i tehdejší kompoziční technikou. Tvrzení, že používá styl, se skladatel
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brání: „Kdyby 18. století představovalo jeden styl, museli by Mozart a Haydn být stejní, ale
jejich hudba je diametrálně odlišná – kromě toho, že používají stejných technik. Styl je to,
co skladatel má, ale nepřemýšlí o tom, co používá nevědomky. Technika je naproti tomu činnost vědomá.“ V Hoffmanově libretu ke Coriglianově opeře se duch Baumarchaise, autora
Lazebníka sevillského a Figarovy svatby, snaží novým divadelním kusem vyléčit ducha Marie
Antoinetty, která želí i po dvou stoletích ztráty života. Figaro, který tentokrát miluje Marii Antoi
nettu, překvapí všechny nabídkou záchrany své vyvolené. Hoffmanův a Coriglianův pokus
změnit v divadle na divadle běh dějin sice nevyjde, otevře však klíčovou otázku obou tvůrců,
zda je možná revoluce bez násilí. Jde o jiný pohled na Francouzskou revoluci, ve kterém se
gilotina stává děsivým a dokonalým symbolem všech fundamentálních avantgardistů a manifestů moderny hlásajících, že minulost neexistuje a stačí tvořit nové. Podle obou autorů
jsou možné ale i jiné druhy revolucí, bez jediného výstřelu, kdy není tisícům lidí useknuta
hlava, kdy na základě porozumění minulosti (viz protikladné světy prostého Baumarchaise a královny Marie Antoinetty) lidé chtějí jít dál (tak jako onen v Coriglianově opeře konečně jednotný pár). Láska u Corigliana zvítězí nad nenávistí. Hobojové sólo na začátku suity
z opery Duchové Versailles nazvané Phantasmagoria [Fantasmagorie] odkazuje k árii
Marie Antoinetty „Once there was a golden bird“, hudebnímu motivu spjatému se vzpomínkami jejího ducha na popravu. Komediální prvek vnese do děje spádný šestiosminový motiv
z Figarovy árie „They Wish They Could Kill Me“ (spolu s ním se ozývá rozezlené klepání davu
na hrdinovy dveře), na něj navazuje hudba doprovázející v opeře Figarovu imaginární, ale
divadelními prostředky úchvatně uskutečněnou cestu ke hvězdám („Capella, Carina“). Melodie ze sextetu „O God of Love“ přednášená sólovým lesním rohem spolu s královniným oblíbeným Miserere – viz recitativ houslí a violoncella – doplňují výčet základního tematického
materiálu suity.
Estetika minimalismu otevřela Johnu Adamsovi (*1947) cestu k využití rytmické pulsace
a tonálních základů jazzu a rocku – tedy prvků, se kterými si posluchači nejvíce spojují bezprostřední potěšení z hudby. V orchestrálních dílech pro Sanfranciský symfonický orchestr z 80.
a 90. let dvacátého století Adams zkombinoval tvrdošíjně se opakující melodicko-rytmické modely minimalistické hudby s jazykem hudby 19. století a pro toto spojení se vžil termín post-minimalismus. Současně skladatel dál rozvíjel svůj dřívější zájem o elektronickou hudbu, ve které primární zvuk vzniká uměle, což se promítlo do rozšířené barevné zvukové palety jeho děl. Adams
tak obešel avantgardní racionální kompoziční techniky, které potlačovaly vliv intuice a citu, aniž
by ztratil punc seriózního soudobého skladatele. K označení Adamse jako nejhranějšího amerického skladatele současnosti, který se rozhodující měrou podílí na odvratu současné hudební estetiky od akademické avantgardy, přispěly i jeho opery na náměty z nedávné americké minulosti.
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Inspirací ke kompozici skladby Absolute Jest pro smyčcové kvarteto a orchestr byla
tvůrčí objednávka Sanfranciského symfonického orchestru u příležitosti stého výročí jeho
založení a současně provedení Stravinského Pulcinelly dirigentem Michaelem Tilsonem Thomasem. V Pulcinelle Stravinskij vstřebal hudební artefakty minulosti, ale zpracoval je svým
vlastním originálním jazykem. Samostatnější roli přitom vyhradil smyčcovému kvintetu. Zatímco Stravinskij vyšel podle zadání Ďagileva z Pergolesiho, Adams spontánně sáhnul po od
mládí oblíbených smyčcových kvartetech Beethovena. Na koncertních pódiích se etablovalo
minimum skladeb, které spojují smyčcové kvarteto a orchestr. Důvody vyplývají již z umístění nástrojů na pódiu, při kterém se druhé housle a viola vizuálně i sluchově obtížně prosazují. Adams se k tomuto zřídkavému obsazení přiklonil, protože si uvědomoval, že čistě
orchestrální scherzo by tématům pozdních Beethovenových komorních skladeb vzalo jejich
spád a přesnost. Lehce zesílené kvarteto zastupuje v Absolute Jest Beethovenovu původní sazbu, moderní orchestr je typicky Adamsův. Tím, jak se obě vrstvy vzájemně vůči sobě
pohybují, dochází k deformaci hudebního prostoru a času připomínající tu, kterou Einstein
definoval pro mikrosvět jaderných částic nebo makrosvět vesmíru. Zakřivení prostoru pod
vlivem gravitace Beethovenovy hudby naznačuje i speciální ladění klavíru a harfy. Výklad slova „Jest“ v názvu osciluje mezi latinským slovem „gesta“, tj. činy, a anglickým výrazem pro
žert nebo šprým, odkazujícím na projevy obrazotvornosti a nápaditosti.
V březnu roku 2012 premiérovaná první verze skladby skladatele neuspokojovala. Úvodní třetinu založenou na scherzu Beethovenova Smyčcového kvartetu č. 14 cis moll op. 131
Adams nahradil čtyřmi sty takty úplně nové hudby. Šestiosminový takt, který nahradil takt
čtyřčtvrťový, odkazuje na trojdobé metrum scherza Beethovenovy Symfonie č. 9. Objevují se
zde ale také odkazy na Klavírní sonátu č. 29 – „Hammerklavier“, Symfonii č. 8 a další Beethovenovy archetypální motivy. Následující oddíl skladby vyrůstá z rychlého motivu scherza
Beethovenova Smyčcového kvartetu č. 16 F dur op. 135, posledního skladatelova díla tohoto
druhu. Spád hudby přeruší jen nakrátko pomalejší plocha přinášející úryvky z Velké fugy B
dur op. 133 a z fugy první věty Smyčcového kvartetu č. 14 cis moll op. 131. Rytmická pulsace
cody je odvozena z Beethovenovy Klavírní sonáty č. 21 – „Valdštejnské“.
Tan Dun (*1957), někdejší představitel čínské Nové vlny z počátku 80. let 20. století, žije od
roku 1986 v New Yorku, kde také vystudoval Kolumbijskou univerzitu. Proslavil se překlenováním hranic mezi světem klasické hudby a multimédií, západních a východních tradic.
Je držitelem Grawemeyerovy ceny, ceny Grammy, Ceny akademie (Oscara) a titulu Skladatel
roku, kterou uděluje Musical America Worldwide. Spolu s dirigentem Michaelem Tilsonem
Thomasem, uměleckým šéfem Sanfranciského symfonického orchestru, se stal garantem
projektu společnosti Google – Symfonického orchestru YouTube, prvního orchestru na světě
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sestaveného na základě tří tisíc on-line konkurzů realizovaných v sedmdesáti zemích světa.
Tan Dun napsal pětiminutový kus pro orchestr, jehož party byly dány k dispozici ke stažení. Komise sestavená z hráčů renomovaných orchestrů (např. Berlínských filharmoniků nebo
Londýnského symfonického orchestru) pak na základě videonahrávek vybrala z mladých
hudebníků ty, kterým byla zařízena víza a zaplacena účast při provedení v Carnegie Hall.
Prostřednictvím přímého přenosu koncertu uskutečněného 15. dubna 2009 a jeho záznamu
na YouTube zažilo více než dvaadvacet milionů lidí z dvou set zemí šesti kontinentů pocit
celosvětového hudebního společenství.
Podle Tan Duna je internet neviditelnou Hedvábnou stezkou, spojující rozdílné kultury celého světa, Východ se Západem, Sever s Jihem, a tento projekt spojil hudební hrdiny ze všech
koutů zeměkoule. Internetová symfonie – „Eroica“ (2009) navazuje na slavnostní
atmosféru Letních olympijských her 2008 v Pekingu. Chvalozpěv, který Tan Dun původně složil pro medailový ceremoniál, je brzy konfrontován s rušným provozem ulic New Yorku, Londýna, Pekingu a Šanghaje. Duch dneška je konkretizován motivem dvou sestupných kroků
c-a, c-e, který přebírají bicí nástroje rozmnožené v narážce na automobily o disky kol. Do toho
nastupuje citát hlavního tématu první věty Beethovenovy Symfonie č. 3 – „Eroicy“. Beethovenova hudba zní na YouTube z bezpočtu videí. Podle Tan Duna se všechno stává cestou,
jazykem, kterým lze mluvit k lidem, a v této symfonii může zvučet libovolný nástroj, až po
kameny, vodu, cokoliv.
Peter Vrábel je slovenský dirigent, který žije a pracuje v Praze. Již jako student Akademie múzických umění spolupracoval s řadou komorních a symfonických orchestrů a Kühnovým dětským sborem. V roce 1995 založil Orchestr Berg a byl to on, který vytvořil koncepci
hudebního směřování tělesa – jeho tvůrčí nápady a podněty k zajímavým projektům jsou pro
orchestr stálým a neocenitelným přínosem. Díky němu je dnes Orchestr Berg považován za
jedinečného interpreta hudby 20. století a soudobé. Je neúnavným a originálním propagátorem nové hudby, aktivně spolupracuje se soudobou českou skladatelskou špičkou a prostřednictvím nejrůznějších projektů vytváří inspirativní tvůrčí prostor pro vynikající umělce
mladé generace. Má velmi široký umělecký záběr – přestože se zaměřuje na novou hudbu,
koncerty doplňuje hudbou starších období, takže se v této souvislosti zabývá i dobovou interpretací. Vytvořil velké množství snímků pro Český rozhlas, své všestranné schopnosti
využil při natáčení alba jazzového pianisty Franka Mantootha nebo při nahrávání pro film.
Hostoval v Národním divadle v Praze (představení Zlatovláska). Je držitelem Ceny Gideona Kleina. V roce 2010 získal od České hudební rady (sekce Mezinárodní hudební rady při
UNESCO) ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby.
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Bennewitzovo kvarteto bylo založeno v roce 1998. Soubor nese jméno houslisty Antonína Bennewitze (1833–1926), který se zasloužil o vytvoření české houslové školy. Díky
účasti na nejrůznějších mistrovských kurzech měli členové souboru příležitost získávat zkušenosti a inspiraci od mnoha významných hudebních osobností, zejména Rainera Schmidta (Hagenovo kvarteto) a Waltera Levina (kvarteto LaSalle). V letech 2002–04 bylo kvarteto
angažováno jako „Quartet in Residence“ v Basileji a bylo pověřeno vedením kurzu kvartetní
hry. Bennewitzovo kvarteto je v mezinárodním měřítku špičkovým komorním souborem, což
dokládají nejen vítězství ve dvou prestižních soutěžích (Ósaka, 2005, Prémio Paolo Borciani, 2008), ale i ohlasy kritiky. V současné době kvarteto koncertuje na významných podiích
(Wigmore Hall London, Musikverein Wien, Konzerthaus Berlin, Concertgebouw Amsterdam,
Théâtre des Champs-Elysées, The Frick Collection New York, Seoul Art Center, Dai-Ichi-Seimei Hall Tokyo, Rudolfinum ad.) a je pravidelně zváno na festivaly jako Salzburger Festspiele,
Lucerne Festival, Rheingau Musik Festival, Kammermusikfest Lockenhaus, Maggio Musicale
Fiorentino, Pražské jaro a Dvořákova Praha. Bennewitzovo kvarteto nahrává pro vydavatelství Coviello Classics, Hänssler Classic a Supraphon.
Symfonický orchestr Českého rozhlasu patří k předním a zároveň nejstarším
českým orchestrálním tělesům. Jeho tradice se odvíjí od roku 1926 a je spojena s počátky vysílání Radiojournalu. Po roce 1945 se těleso proměnilo ve velký symfonický orchestr, s nímž
jako šéfdirigenti pracovali Karel Ančerl, Alois Klíma, Jaroslav Krombholc a František Vajnar.
Jako hosté zde působili např. Václav Talich, Václav Neumann, Libor Pešek, Charles Munch,
Franz Konwitschny, Hermann Scherchen, Gennadij Rožděstvenskij nebo Charles Mackerras.
Vlastní skladby provedli s rozhlasovými symfoniky Sergej Prokofjev, Ottorino Respighi,
Arthur Honegger, Aram Chačaturjan, Ernst Křenek či Krzysztof Penderecki. Soudobá hudba měla a má významné místo v repertoáru tělesa. V letech 1985–2011 stál v čele SOČRu
Vladimír Válek, v současnosti čestný šéfdirigent, od sezony 2011–2012 se uměleckého vedení
ujal Ondrej Lenárd. Rozhlasoví symfonikové pravidelně hostují téměř v celé Evropě, vystupují v Japonsku, Jižní Koreji, Číně, na Taiwanu a ve Spojených státech. Bohatá je rovněž nahrávací činnost orchestru. Ta se hojně realizuje na půdě domovské instituce, současně probíhá i pod záštitou předních vydavatelských domů (Supraphon, Radioservis, Pony Canyon,
Clarton ad.). Pro Supraphon vznikly v uplynulých letech pod taktovkou Vladimíra Válka komplety Schulhoffových, Dvořákových, Čajkovského a Martinů symfonií a projekt Smetanova orchestrálního díla. Prostřednictvím mezinárodní hudební výměny v rámci Evropské vysílací
unie se nahrávky SOČRu dostávají ke statisícům posluchačů v celé Evropě i zámoří.
Dramaturgie a muzikologické texty: Mgr. Marek Hrubecký
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vltava.rozhlas.cz
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Soudobá i klasická hudba
na stanici Vltava

Telefonotéka
pondělí–pátek
9.50–11.30

Hudební fórum speciál
pátek
23.15–1.00

Živě vysílaný hudebně
a kulturně-publicistický
pořad s nahrávkami
především klasické hudby.

Autorsky moderovaný
publicistický pořad plný hostů
věnovaný soudobé hudbě.

Koncertní sezóna
pondělí a úterý
20.00 hodin

Operní večer
sobota
20.00 hodin

Přenosy koncertů významných
českých i světových
symfonických těles.

Přenosy z Metropolitní opery
v New Yorku, milánské
La Scaly, londýnské Královské
opery Covent Garden a dalších
prestižních operních domů.
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90.5 FM – východní Čechy | 95.3 FM – Královéhradecko | 96.5 F

Retro
pondělí 18–19 hod.
Inventura v hudebním archivu.
Regionální scéna
úterý 18–19 hod.
Profilové rozhovory s kapelami nejen z našeho kraje.
Novinky v hudbě
čtvrtek 18–19 hod.
Hudební pořad věnovaný nejnovějším
nahrávkám české scény.
Swingová siesta
pátek 18–19 hod.
Hudební pořad věnovaný fanouškům swingové hudby.

FM – Rychnovsko

hradec.rozhlas.cz
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První jazzové rádio v českém éteru!
Naladíte v každé televizi a na webu
Jazzové zpravodajství a tipy na koncerty
Rozhovory s významnými jazzmany

poslouchejte jazz právě teď

jazz.rozhlas.cz41

STŘEDNÍ ŠKOLA VIZUÁLNÍ TVORBY
Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 221 811, e-mail: info@vizualskola.cz
www.vizualskola.cz
Poskytujeme čtyřleté maturitní studium podle vlastních
školních vzdělávacích programů FLORISTICKÝ DESIGN
a BRANDING DESIGN v maturitním oboru GRAFICKÝ
DESIGN jako jediná škola v ČR.
FLORISTICKÝ DESIGN je návrhová a realizační umělecká tvorba zkrášlující naše prostředí v interiérech i exteriérech. Obor
je založen na znalostech estetických pravidel, tvorbě návrhů a
vlastní realizaci expozic a dekorací. Důležitou součástí je počítačová grafika, zpracování a úprava fotografi í, tvorba letáků,
poutačů, log a reklam.
BRANDING DESIGN se zaměřuje na využití estetiky, počítačové
grafiky, fotografie, písma, kresby a psychologie v oblasti vizuální
komunikace, moderních logotypů, značek, propagace, marketingu, public relations, reklamy a prodeje. Branding design rozšiřuje u zákazníků pochopení a porozumění pro značku - brand.
PROČ SI VYBRAT STŘEDNÍ ŠKOLU VIZUÁLNÍ TVORBY
V HRADCI KRÁLOVÉ
● Spolupracuje s odbornými institucemi, Asociací floristického
designu, SSŠČMS, FDF, Interflorou Francie, Německa.
● Studenti pracují v zahraničí na stážích.
● Pořádá pravidelné zahraniční exkurze.
● Učitelé se vzdělávají v zahraničí.
● Studenti anglického jazyka získají certifikát City&Guilds.
● Poskytuje silné materiálové zázemí.
● Má bohaté vybavení.
● Studentům poskytuje zahraniční literaturu.
● Nabízí studentům mimoškolní aktivity.
● Absolventi jsou připraveni do praktického života.
● Absolventi jsou přijímáni na vysoké a vyšší školy.
● Je certifikovanou společností CQS, IQ Net – Quality Management System ISO 9001, SSŠČMS – zlatý certifikát kvality.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
18.10.2014, 12.11.2014, 22.11.2014, 28.1130.11.2014, 24.1.2015, 28.2.2015, 21.3.2015,
27.3.-29.3.2015, 18.4.2015, 16.5.2015, 12.6.14.6.2015,W jinak kdykoli po dohodě nebo na výstavách a seminářích.

Znalosti podpořené informatikou
CONSULTING – Strategie, Controlling, Procesy

BUSINESS INTELLIGENCE – Datové sklady, Controlling, Portály
SOFTWARE – Aplikační software na míru

GIST, s.r.o., Collinova 421, 500 03 Hradec Králové

T: 495 809 311 | E: gist@gist.cz | W: www.gist.cz

Festival je připraven za finanční podpory statutárního města Hradce Králové,
Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR

Filharmonie Hradec Králové
Eliščino nábřeží 777, 500 03 Hradec Králové
tel. 495 211 375, 495 211 491
www.hfhk.cz
www.fhk.cz

