Přednáška Vladimira Tarasova

bývalý bubeník legendárního freejazzového tria
Vjačeslava Ganělina a tvůrce mnoha audiovizuálních
instalací představí svou tvorbu
10. 11. 2008 ve 14.00 hod.
Přednášková učebna P1/Univerzita HK Katedra výtvarné
kultury, Regiocentrum Nový pivovar

O

d samého počátku zázračného fenoménu jménem hudba až do počátku 20.století
poslouchali lidé výhradně muziku, kterou tvořili jejich současníci. Zabývat se
hudbou třeba deset let starou bylo po tisíce let vnímáno jako zcela nesmyslné.
Dnešní koncertní sály se proměnily v hudební starožitnictví, do nichž chodíme obdivovat
díla, která navzdory své kráse a kvalitě nebyla určena nám, ale našim předkům, žijícím v
úplně jiném, dnes už zaniklém světě. Dokonce i mediálnímu prostředí populární hudby
vládnou hity staré třicet let. Hudební fórum Hradec Králové chce nabídnout díla, která
vznikla pro nás. Znějí tu skladby prověřené koncertním provozem v celém světě, skladby
úspěšné, které sice neprošly dějinným soudem, ale rezonují s dobou, v níž nám bylo dáno
žít. Kéž by návštěvníci festivalu našli na koncertech tu „svoji“ hudbu!
Mgr. LUKÁŠ HURNÍK, Ph.D.
Pre zident fest iva lu
-------

V

ážení posluchači, festival Hudební fórum Hradec Králové dostává svým čtvrtým
ročníkem nový impuls, nejdůležitější od svého založení. Zatímco první tři ročníky
se dívaly směrem na Západ a za oceán, letos se dramaturgie otevřela Východu. Přál
bych si, aby se v budoucnu na festivalu naplňovaly umělecké sny skladatelů a interpretů,
jejichž kořeny jsou v zemích bývalého Sovětského svazu, v Izraeli, stejně jako v Německu
nebo Spojených státech a jinde. Přál bych České republice, aby zde tyto vlivy svobodně
a mírumilovně koexistovaly, abychom byli touto součástí naší historické identity znovu
obohacováni, stejně jako tomu bylo za První republiky. Hradec Králové má všechny
předpoklady takovou atmosféru oživit a naplnit ji živou současností.
Bc. MAREK HRUBECKÝ
dramaturg Fi l har monie Hrade c Krá lové
-------

A

rménie, Litva, Lotyšsko, Rusko, Ukrajina, Uzbekistán – z těchto postsovětských zemí
pocházejí skladatelé a mnozí interpreti, kterým dává letošní ročník Hudebního fóra
prostor. Publikum nemusí mít obavy, o kříšení někdejšího impéria nejde. Tvůrčí
činnost těchto uměleckých osobností sice částečně spadá do období existence Sovětského
svazu, její povaha ovšem byla a je ryze nesovětská. I proto dokáže s posluchačem živě
komunikovat také dnes, což je vlastnost, o kterou se opírá letošní dramaturgie festivalu.
Mgr. VÍTĚZSLAV MIKEŠ
dramaturg fest iva lu

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ

Středa 12. 11. 2008 20.00 Sál FHK

Úterý 18. 11. 2008 20.00 Sál FHK

Vladimir TARASOV
Summit pro perkuse a orchestr (1988/2003)
Anatolijus ŠENDEROVAS
Skambi naktis... ir žalios pušys skrenda... (Pronikavá noc...
A zelené sosny se vznášejí...) pro dva jazzové hráče a symfonický
orchestr (2007/2008)
Onutė NARBUTAITĖ
Symfonie č. 2 (2001)

Georgs PELĒCIS
Hudba zpoza stěny (1984)
Valentin SILVESTROV
Drama – I. Sonáta pro housle a klavír (1970–71)
Vladimir MARTYNOV
Vejděte! (1988)
Georgs PELĒCIS
Setkání s přítelem (2001)

Vladimir Tarasov bicí nástroje
Liudas Mockūnas saxofon
Jiří Houdek trubka
Filharmonie Hradec Králové
Kaspar Zehnder dirigent

------Čtvrtek 13. 11. 2008 20.00 Sál FHK
Alexandr ŠČETINSKIJ
Strindbergovské imprese (2007)
Anton SAFRONOV
Poslední pokušení (...Papageno) (2006)
Edison DĚNISOV
Žena a ptáci (1996)
Dmitrij JANOV-JANOVSKIJ
K.347bis (2005–2008)
Ašot ZOHRABJAN
Bumerangové hry – Kniha I. (1973)
Jurij KASPAROV
Hommage à Honegger (2005)
Moskevský ansámbl pro soudobou hudbu
Jurij Kasparov umělecký vedoucí

------Pátek 14. 11. 2008 20.00 Divadlo Drak, HK
Vladimir MARTYNOV / Jurij ČERNUŠEVIČ
Tance na břehu pro klavír (2004)
Vladimir MARTYNOV / Vladimir TARASOV
58. kniha pro klavír a bicí nástroje (2005)
Vladimir Martynov klavír
Vladimir Tarasov bicí nástroje

Taťjana Grinděnko housle
Michail Dubov klavír
Komorní orchestr Berg
Andreas Sebastian Weiser dirigent

------Středa 19. 11. 2008 20.00 hod. Sál FHK
Koncert věnovaný 10. výročí úmrtí Alfreda Schnittkeho
Alfred SCHNITTKE
„Seid nüchtern und wachet...“ (1982)
Alfred SCHNITTKE
Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 (1985–86)
David Geringas violoncello
Iva Bittová kontraalt
Jan Mikušek kontratenor
Tomáš Kořínek tenor
Roman Janál baryton
Pražský filharmonický sbor
Lukáš Vasilek sbormistr
Filharmonie Hradec Králové
Peter Vrábel dirigent

Středa 12. 11. 2008 20.00 Sál FHK
----------

Vladimir TARASOV

Summit pro perkuse a orchestr (1988/2003)

Anatolijus ŠENDEROVAS

Skambi naktis... ir žalios pušys skrenda...
(Pronikavá noc... A zelené sosny se vznášejí...)
Z podnětu výtvarné tvorby M. K. Čiurlionise a básnických textů Lacrimy
Verze skladby pro dva jazzové hráče (saxofonistu a perkusistu) a symfonický orchestr,
věnovaná IV. ročníku festivalu Hudební fórum Hradec Králové (2007/2008)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Skambi naktis... ir žalios pušys skrenda (Pronikavá noc... a zelené sosny se vznášejí)
Tik TU – ir aš... (Jen TY – a já...)
Gyvenimas – tai tik drugelių šokis (Život je jen motýlí tanec)
Kai vien tik niūrų liūdesį matai (Když všude jen smutek zamračených vídáš)
Yra kažkur nepaprasta pilis (Stojí kdesi kouzelný zámek)
Tokia graži žiogelių sutartinė (Tak krásná píseň kobylek)
Likimo giesmę arfų stygos siaudžia (Osudovou píseň struny harfy hrají)
Aš nenorėčiau aukuro statytis (Nerada bych si obětiště stavěla)
Meilė – tai vieškelis į saulę (Láska, to je cesta ke slunci)
Visai nenoriu rūpintis – kas bus (Nechci a nebudu se starat, co bude)
Tiek daug aš Tau norėčiau pasakyti (Tolik bych Ti toho chtěla říct)
Skambi naktis... ir žalios pušys skrenda (Pronikavá noc... a zelené sosny se vznášejí)

VLADIMIR TARASOV

* * * přestávka * * *

Onutė NARBUTAITĖ
Symfonie č. 2 (2001)
I.
II.

ANATOLIJUS ŠENDEROVAS

Symfonie
Melodie

Vladimir Tarasov bicí nástroje
Liudas Mockūnas saxofon
Jiří Houdek trubka
Filharmonie Hradec Králové
Kaspar Zehnder dirigent
---------Koncert se koná pod záštitou Velvyslanectví Litevské republiky v Praze.

ONUTÉ NARBUTAITÉ

VLADIMIR TARASOV se narodil v roce 1947 v Archangelsku, kde se také jako samouk začal učit hrát na bicí nástroje a
vystupoval v místních jazzových souborech. Od druhé poloviny šedesátých let působil ve Vilniusu a mimo jiné vytvořil duo
společně s klavíristou Vjačeslavem Ganělinem. Později se k nim
připojil saxofonista Vladimir Čekasin, čímž se zkompletovalo
legendární freejazzové Ganělinovo trio – jeden z nejzajímavějších sovětských jazzových ansámblů. Trio existovalo šestnáct
let, prezentovalo se na pódiích po celém světě, nahrálo řadu alb
a položilo i základ fenoménu, jemuž se dnes někdy říká „vilniuská jazzová škola“. V roce 1987 Ganělin emigroval do Izraele a
Trio zaniklo (od té doby se na pódiu sešlo pouze jednou, v říjnu
2002 v rámci prezentace Litvy na frankfurtském Knižním veletrhu). Čekasin žije průběžně v Německu a Rusku, jediný Tarasov zůstal v Litvě a vedle bubenických (sólových, ansámblových
i orchestrálních) a skladatelských aktivit se od počátku devadesátých let věnuje také tvorbě audiovizuálních instalací (sólově
nebo ve spolupráci s dalšími umělci, mj. s významným konceptualistou Iljou Kabakovem). Kooperoval s celou řadou předních
jazzových hudebníků jako jsou Andrew Cyrille, Rova Saxophone Quartet, Anthony Braxton, Lauren Newton Masahiko Satoh
ad., nezřídka však tvoří i s osobnostmi z jiných žánrů (např.
s minimalistickým skladatelem Vladimirem Martynovem) a
uměleckých oborů (básníky Dmitrijem Prigovem, Andrejem
Bitovem, Kerrym Shawnem Keysem, choreografem Josefem
Nadjem atd.). Jeho bicí jsou zaznamenány na více než stovce
alb. V roce 2005 vyšla v péči moskevského labelu Long Arms a
britského Leo Records výpravná sada s názvem Atto (z italštiny
– dějství, jednání, akt), která obsahuje jedenáct kompaktních
disků s týmž počtem stejnojmenných Tarasovových sólových
opusů z let 1984–2004, oscilujících mezi soudobou kompozicí
a improvizací, a DVD Zvukové hry s ukázkami jeho audiovizuálních instalací.
Skladba Summit se začala rodit v roce 1988, kdy vznikla její první verze pojatá jako bubenický duet, který Tarasov
připravil pro své společné rusko-americké turné s dalším vynikajícím jazzovým bubeníkem, Američanem Andrewem
Cyrillem. Název a rok vzniku (v Moskvě se konal tehdy čtvrtý summit, během něhož se Ronald Reagan sešel s Michailem
Gorbačovem) by mohly naznačovat politický podtext skladby,
ale skutečnost je trochu jiná: „Zatímco politici tenkrát zasedali
v Kremlu, já s Andrewem jsme ‚zasedali‘ v Koncertním sále
P. I. Čajkovského, proto Summit,“ osvětluje Tarasov původ názvu.
V roce 2003 vznikla nová verze Summitu pro symfonický orchestr a perkuse, kterou premiéroval v Sankt-Petěrburgu věhlasný dirigent Valerij Gergijev se svým orchestrem Mariinského divadla. Dílo v této podobě navazuje na tradici snah o propojení vážné hudby s jazzem (jak je známe například z tvorby
George Gershwina, Igora Stravinského, Daria Milhauda, Johna Lewise, Gila Evanse, Pavla Blatného aj.), tedy tendencí, pro
něž se od padesátých let dvacátého století zásluhou amerického

skladatele a hornisty Gunthera Schullera ujalo označení „třetí
proud“ (Third stream).
ANATOLIJUS ŠENDEROVAS (*1945) patří k nejvýznamnějším a nejhranějším soudobým litevským skladatelům.
Jeho díla jsou provozována předními litevskými i zahraničními interprety, dosud zazněla na více než čtyřiceti mezinárodních hudebních festivalech, mj. v Německu, Lucembursku, Velké Británii, Skotsku, USA, Japonsku, Izraeli, JAR, Polsku, Švédsku, Finsku, Nizozemí či na Novém Zélandu. V roce 1997 bylo
Šenderovasovi uděleno nejvyšší litevské ocenění v oblasti umění
– Litevská národní cena, roku 1995 Řád litevského velkoknížete Gediminase (Rytířský kříž) a roku 2006 Řád za přínos Litvě
(Důstojnický kříž). V roce 1993 se stal laureátem Mezinárodní skladatelské soutěže v Praze (ocenění za komorní kompozici
na texty Franze Kafky) a o rok později laureátem Mezinárodní
soutěže W. Lutosławského ve švédském Kilu. V roce 2002 získal
prestižní Evropskou skladatelskou cenu na Europäischer Musik
Sommer Berlin za Concerto in Do a v roce 2008 mu organizace
World Intellectual Property Organization (WIPO) udělila zlatou
medaili a cenu The 2008 WIPO Creativity Award. Šenderovas
prošel vilniuskou a leningradskou kompoziční školou. V roce
1990 odjel na stáž do Izraele, kde studoval na Hudební akademii Samuela Rubina v Tel Avivu. Výsledkem tohoto pobytu byl i
průnik výrazných vlivů židovské hudby a kultury vůbec do Šenderovasovy tvorby, což se promítlo třeba ve skladbách Simeni
kahotam ad libeha pro soprán, bas, perkuse a orchestr, Paratum
cor meum pro cello, sbor, cembalo a orchestr, Shma Israel pro
kantora, mužský a chlapecký sbor a orchestr nebo v komorním
kusu Písně Sulamitky. Mimochodem, skladatelská postava, která
tíhne k židovským tradicím, má v Litvě své opodstatnění: Židé
totiž ve Vilniusu tvořili až do hitlerovské a stalinské genocidy
značnou část obyvatelstva a litevskému hlavnímu městu se ne
náhodou říkalo „Jeruzalém severu“. Z Šenderovasových děl posledních let si pozornost zaslouží zvláště Koncert pro violoncello
a orchestr Concerto in Do (dedikovaný violoncellistovi Davidu
Geringasovi, 2002) a také balet Desdemona (2005), který si dosud udržuje své místo v repertoáru Opery a baletu Litevského
národního divadla. Zmínit lze i jeho hudbu k litevsko-německému filmu Ghetto (Vilniaus getas, 2006), uvedenému loni na
Febiofestu.
Ve skladbě Skambi naktis... ir žalios pušys skrenda...
(Pronikavá noc... A zelené sosny se vznášejí...) se Šenderovas nechal inspirovat verši současné litevské básnířky jménem Marija Katiliūtė-Lacrima, jejichž vznik zase podnítila výtvarná tvorba významné postavy litevské kultury přelomu 19. a 20. století,
pozoruhodného modernistického malíře Mikalojuse Konstantinase Čiurlionise (zároveň zakladatele litevské národní hudby). Dvanáctidílná kompozice byla původně napsána v loňském
roce. Na Hudebním fóru Hradec Králové 2008 však bude provedena v podobě jedinečného projektu vymyšleného přímo pro

účely festivalu: spolu se symfonickým orchestrem vystoupí dva
jazzoví improvizující hráči coby sólisté – perkusista Vladimir
Tarasov a saxofonista Liudas Mockūnas. Součástí provedení
bude i projekce několika Čiurlionisových obrazů, které souvisejí s tou kterou částí skladby.
ONUTĖ NARBUTAITĖ (*1956) patří ke generaci litevských skladatelů, jejíž tvorba se v době jejího nástupu vyznačovala poměrně jednotnou estetikou a poetikou – sklonem k
poetizující introvertnosti a inspiraci minulými stylovými epochami, především romantismem. Vzhledem k nostalgickému,
elegickému a kontemplativnímu výrazu skladeb a také kvůli
přímým odkazům k velkým postavám hudební minulosti (citáty z klasických děl, názvy kompozic jako I Like Berlioz, Nedokončená symfonie, Schlußstück apod.) se v litevských hudebních
kruzích začalo o daném pokolení hovořit jako o novoromanticích. Kromě Narbutaitė k nim jsou řazeni Vidmantas Bartulis,
Algirdas Martinaitis nebo Mindaugas Urbaitis (dnes vyznavač
„klasické“ éry minimalismu), ale právě Narbutaitė k sobě v současnosti poutá největší zájem, a to jak doma, tak i na evropské
scéně. Stejně jako její kolegové se i Narbutaitė dlouho vyjadřovala nejraději prostřednictvím komorních žánrů a menších
forem. Žádné poemy, ale expresivní lyrické básně, jimž často
vtiskla poetické názvy: Ėjimas į tylą (Cesta do ticha) pro varhany, Vijoklis (Svlačec) pro dva klavíry, Atverk užmaršties vartus
(Rozevři brány zapomnění) pro smyčcové kvarteto apod. Od
devadesátých let se však úspěšně pokouší také o větší plochy.
Nádherným příkladem je sedmdesátiminutové oratorium Centones meae urbi (za něž skladatelka v roce 1997 získala Státní
litevskou cenu) – romanticky zasněná procházka básníka vilniuskými zákoutími za všech ročních období, k níž si Narbutaitė
vybrala texty Czesława Miłosze, Adama Mickiewicze (oba tito
básníci jsou s Vilniusem úzce spjati) ad., ale třeba i náhrobní
nápisy ze dvou nejtajemnějších a nejkrásnějších vilniuských
hřbitovů – Rosného a Bernardinovského. Působivé jsou také
Druhá symfonie, cyklus tří symfonií Tres Dei Matris Symphoniae (2003) na latinské texty z Písně písní, Ave Maria, Gloria,
Stabat Mater a Hildegardy von Bingen nebo symfonická báseň
z roku 2005 La barca.
O své Symfonii č. 2 autorka prohlásila: „Dílo bylo dokončeno v roce 2001, ovšem téměř celá jeho první věta vznikla již
v roce 1998. Různé okolnosti zapříčinily, že práce nad symfonií byla na delší dobu přerušena. Vrátila jsem se k ní, až když
jsem na objednávku krakovského festivalu Aksamitna kurtyna
komponovala skladbu Melodie v Zahradě olivetské (2000) pro
dvě smyčcová kvarteta a trubku. Do ní jsem v komorní podobě
vložila ideu druhé věty symfonie. Symfonický cyklus tak sestává
ze dvou samostatných vět – Symfonie a Melodie, které však spolu souvisí a vzájemně se na základě kontrastu doplňují. Názvy
vystihují charakter obou vět. První, rozsáhlejší, vychází z tradičního pojetí symfonie. Vznik druhé věty podnítila četba Nového Zákona a dalších textů a také tvorba Johanna Sebastiana

Bacha. To vše dalo vzniknout písni. Je to velice asketická hudba
řízená pohybem melodických linií, prostý zpěv, který sice vzešel
ze zoufalství, ale který poskytuje naději.“ Svou funkcí v rámci
celé skladby asociuje druhá část závěrečnou větu Symfonie č. 6
„Patetické“ P. I. Čajkovského, nádherné trubkové sólo, které se
v samém závěru zjevuje jako katarze, odkazuje k elegickým bachovským adagiům. Svou Druhou symfonii Narbutaitė věnovala
přednímu litevskému dirigentovi Robertu Šervenikasovi, který
skladbu premiéroval v roce 2001 na vilniuském festivalu soudobé hudby Gaida.
LIUDAS MOCKŪNAS - saxofonista (*1976), který je jedním
z pilířů současného litevského jazzu, navazujícího na tradici položenou Ganělinovým triem. Na jazzové scéně debutoval již v roce 1988
s ansámblem vedeným Vladimirem Čekasinem, od svých patnácti let účinkoval na festivalech a od
roku 1996 vystupuje coby protagonista různých jazzových seskupení.
V roce 2002 získal akademické hudební vzdělání na Litevské hudební
LIUDAS MOCKŪNAS
a divadelní akademii v Čekasinově
třídě a v roce 2005 absolvoval kodaňskou konzervatoř. Ve výčtu hudebníků a souborů, s nimiž
spolupracoval případně dosud spolupracuje, najdeme taková
jména jako Marc Ducret, David Murray, Oliver Lake, Mats Eilertsen, Jaak Sooäär, Mikko Innanen, Jeff Arnal, Dietrich Eichmann, Scott Colley, Ryoji Hojito, Nasheet Waits, Mats Gustafson,
Chris Speed, Mike Svoboda, Andrew Hill, ansámbly Red Planet,
Baltic Trio, Artomic, Copenhagen Art Ensemble, New Jungle
Orchestra atd. V roce 2004 Mockūnas založil Traffic Quartet,
kde spolu s ním hrají Valerijus Ramoška, Eugenijus Kanevičius
a Arkadijus Gotesmanas. Vzhledem k jeho četným aktivitám a
mezinárodnímu rozletu bývá někdy nazýván „velvyslancem litevského jazzu“. Kromě jazzu se Mockūnas věnuje i interpretaci
soudobé vážné hudby (skladeb Broniuse Kutavičiuse, Algirdase
Martinaitise, Remigijuse Merkelyse ad.), vystupoval s Litevským
státním orchestrem, Litevským národním orchestrem, Komorním orchestrem sv. Kryštofa nebo s ansámblem pro soudobou
hudbu Gaida. Komponuje též hudbu k divadelním představením a filmům. Od roku 2004 vyučuje na katedře jazzu na Litevské hudební a divadelní akademii.

KASPAR ZEHNDER
(*1970) absolvoval studia
klasických jazyků na lyceu
v Bernu, současně studoval
flétnu, klavír, hudební teorii a dirigování na bernské
Akademii umění. Absolvoval rovněž mistrovské kurzy v Curychu, Paříži a Sieně
u dirigentů jako Ralf Weikert, Horst Stein, WernerAndreas Albert a Charles
Dutoit. První orchestrální
zkušenosti získal u Kammerorchester Neufeld Bern a
KASPAR ZEHNDER
Burgdorfer Kammerorchester. V letech 1997–2006 působil jako šéfdirigent orchestru bernské Akademie umění, kde
věnoval velkou pozornost soudobé hudbě. Od roku 1999 zastává funkci uměleckého a hudebního ředitele festivalu Murten
Classics (Švýcarsko), který se pod jeho vedením stal významnou národní kulturní událostí. Několik let je Zehnder hlavním hostujícím dirigentem Filharmonického orchestru Sibiu
(Rumunsko). V roce 2003 byl jmenován hudebním ředitelem
Zentrum Paul Klee Bern. Při tomto významném multimediálním kulturním centru založil Ensemble Paul Klee zaměřený
především na hudbu 20. století. S tímto souborem vystupuje
též jako flétnista. Od roku 2005 Zehnder působil jako šéfdirigent Pražské komorní filharmonie. Pro tento orchestr vytvořil
invenční dramaturgii abonentních koncertů, absolvoval s ním
řadu domácích i zahraničních vystoupení na předních evropských festivalech a v prestižních koncertních sálech. Letos svou
funkci přenechal Jakubu Hrůšovi, aby se mohl věnovat novým
projektů a hostování u dalších těles. Pravidelně spolupracuje s
významnými sólisty (Jana Boušková, Luisa Castellani, Brigitte
Engerer, Natalia Gutman, Rachel Harnisch, Cornelia Kallisch,
Isabelle van Keulen, Patricia Kopačinskaja, Marianne Pousseur,
Jiří Bárta, Bruno Ganz, Konstantin Lifschitz, Ernesto Molinari nebo Maxim Vengerov) a čelnými evropskými orchestry, nahrává pro evropské rozhlasové a televizní stanice. Jeho poslední
televizní projekt pro Českou televizi – záznam slavnostního závěrečného koncertu MHF 13 měst festivalu Concentus Moraviae s PKF – byl vydán také na DVD.
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. ledna
1993) orchestr nese název Filharmonie Hradec Králové, vyjadřující historickou kontinuitu sahající přes Filharmonii Sokola
v Hradci Králové (1921–65) až k Filharmonické jednotě, půso-

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
bící ve městě od roku 1887. Období největšího uměleckého rozkvětu tělesa je spojeno se jménem prof. Františka Vajnara, který
pracoval jako šéfdirigent s orchestrem nepřetržitě od roku 1991
až do roku 2001, kdy byl jmenován jeho čestným šéfdirigentem.
Současným šéfdirigentem FHK je skladatel, dirigent a houslista
Ondřej Kukal (od r. 2002), dirigentem Andreas Sebastian Weiser (od r. 2006). FHK vystoupila na pódiích významných koncertních síní Evropy (Grosser Musikvereinssaal ve Vídni, Victoria Hall v Ženevě, Queen Elizabeth Hall v Antverpách atd.),
účinkovala v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Polsku,
Rakousku, Španělsku a Švýcarsku. Pro bohaté zkušenosti s prováděním velkých oratorních děl světové hudební literatury se
FHK stala vyhledávaným profesionálním partnerem pro domácí
a především zahraniční sborová tělesa. Dosaženou interpretační kvalitu orchestru dokumentují nahrávky pro tuzemské i zahraniční společnosti nebo pro Český rozhlas. FHK účinkuje na
významných festivalech (Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy
aj.), od roku 2005 pak sama pořádá ve spolupráci s Českým rozhlasem 3 – stanicí Vltava unikátní festival soudobé hudby Hudební fórum Hradec Králové, který se soustředí na uvádění děl
významných zahraničních skladatelů převážně v českých premiérách (Gija Kančeli, Sofija Gubajdulina, Luciano Berio, Tan
Dun, Hans Werner Henze) a k jehož dosavadním vrcholům patří provedení opery Steva Reicha Three Tales (2006) nebo ViolaTango-Rock-Koncertu Benjamina Jusupova (2007).
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Žena a ptáci (1996)
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Dmitrij JANOV-JANOVSKIJ
K.347bis (2005–2008)

ANTON SAFRONOV

Ašot ZOHRABJAN

Bumerangové hry – Kniha I. (1973)

Jurij KASPAROV

Hommage à Honegger (2005)
MOSKEVSKÝ ANSÁMBL PRO SOUDOBOU HUDBU:
Valerij Popov fagot
Oleg Jakubovič hoboj
Oleg Tancov klarinet
Ilja Lundin flétna
Michail Dubov klavír
Alexandr Suvorov
Vladislav Narodickij housle
Michail Bolchovitin housle
Andrej Usov viola
Sjarhej Astašonok violoncello
Alexej Vinogradov dirigent
Jurij Kasparov umělecký vedoucí

AŠOT ZOHRABJAN

EDISON DĚNISOV

JURIJ KASPAROV

---------Koncert se koná pod záštitouVelvyslanectví Ruské federace v České republice.

DMITRIJ JANOV-JANOVSKIJ

Na tvorbu ukrajinského skladatele ALEXANDRA ŠČETINSKÉHO (*1960) měla zásadní vliv sovětská avantgarda
šedesátých let, především Edison Děnisov, Alfred Schnittke
a Arvo Pärt, dále skladatelé tzv. druhé vídeňské školy, Olivier
Messiaen či György Ligeti. V návaznosti na podněty těchto autorů Ščetinskij vyvinul vlastní styl, v němž vychází ze serialismu, klade důraz na zvukové kvality hudebního materiálu, zároveň však preferuje melodii jako zdroj expresivity, inspiraci nachází též v minimalistických prvcích hudby východních kultur.
Tato charakteristika se vztahuje i na skladbu Strindbergovské
imprese z roku 2007, inspirovanou tvorbou známého švédského spisovatele. Ščetinskij je držitelem několika cen (mj. Ruské
národní divadelní ceny Zlatá maska za komorní operu Zvěstování, 2000), jeho kompozice se dočkaly provedení významnými
ansámbly a orchestry (Arditti Quartet, Ensemble Klangforum,
Stockholm Saxophone Quartet, BBC National Orchestra of Wales, Varšavská filharmonie atd.). V letech 1991–95 vyučoval na
Vysoké umělecké škole v Charkově kompozici, instrumentaci a
techniky soudobé hudby. Od roku 1995 působí jako skladatel
na volné noze.
ANTON SAFRONOV (*1972) vystudoval kompozici na
Moskevské konzervatoři u Edisona Děnisova, ve studiích pokračoval v Německu u Waltera Zimmermanna (v Berlíně) a
Wolfganga Rihma (v Karlsruhe). Jeho díla zazněla na významných evropských festivalech (The Gaudeamus Music Week
v Amsterdamu, ISCM World New Music Days ve Stuttgartu,
Dresdner Tage für Zeitgenössische Musik, Moskevské bienále
současného umění atd.), v repertoáru je mají mj. frankfurtský
Ensemble Modern, petrohradský eNsemble, freiburský Ensemble Aventure, amsterdamský Schönberg Ensemble, Moskevský
ansámbl pro soudobou hudbu atd. S posledním jmenovaným
souborem Safronova pojí nejen skladatelská spolupráce, ale i
dramaturgická. Safronov je členem ruské skladatelské skupiny
Structural Resistance (StRes) založené v roce 2005, působí též
jako redaktor moskevského časopisu Tribuna soudobé hudby.
V roce 2007 dokomponoval třetí větu Schubertovy Nedokončené (podle skladatelových skic) a vytvořil k této symfonii i finále.
Ke své komorní skladbě Poslední pokušení (...Papageno) z roku 2006 autor podal následující komentář: „Proč zrovna
Papageno? Pro mě je tato postava ztělesněním všeho lidského.
Podstata, která se skrývá pod dětskou, bukolickou maskou, je
osobnost z masa a krve, osobnost, která zažívá svá utrpení i vášně. Prochází četnými zkouškami a pokušeními, během nichž i
přes mnohé špatné kroky zůstává v Papagenovi to lidské. Poslední, rozhodující zkouškou (a nejspíš i nejtvrdší, s jakou může

být přemýšlející a citlivý člověk vůbec konfrontován) je zoufalství a pokušení vlastního zahubení, které stojí v ostrém kontrastu k masce skrývající netušenou slabost. Právě tento bod v nás
vyvolává soucit, současně budí porozumění i pohnutí.“
EDISON DĚNISOV (1929–96) byl v šedesátých letech po
skladatelské i ideové stránce hnacím motorem sovětské poválečné avantgardy. Už během studia na Moskevské konzervatoři
vynikal v organizační a propagační činnosti, přispíval informativními i kritickými články o Nové hudbě a jako první ze svých
vrstevníků navštívil festival Varšavský podzim, který tehdy patřil
k nejrelevantnějším zdrojům k poznávání soudobé avantgardní
hudby v socialistickém bloku. Děnisov původně vystudoval matematiku, a tento obor znatelně ovlivňoval ráz jeho kompozic.
Své první zralé dílo napsal v roce 1964 a hned jím vyvolal senzaci: kantáta Slunce Inků (1964) na texty Gabriely Mistralové byla
po premiéře intenzivně diskutována a následně zbavena možnosti dalších uvedení. Skladba se však dočkala notového vydání
vídeňským nakladatelstvím Universal Edition, což jí dopomohlo k tomu, aby se na Západě stala skutečným objevem. Zazněla s úspěchem v Darmstadtu, v Paříži a byla prezentována coby
první seriální sovětská skladba. Shonem kolem Slunce Inků byl
položen základ dobovému západoevropskému nadšení pro sovětskou avantgardní exotiku (zcela typickým je například citát
z jednoho ohlasu na dílo: „Slunce Inků sovětského skladatele
Edisona Děnisova se stalo událostí koncertu; stačí si jen pomyslet, že sovětský hudebník píše seriální hudbu!“). Sám Děnisov
proti této senzacechtivosti vystoupil v roce 1966 článkem Nová
technika není móda (otištěném v italském periodiku Il contemporaneo). V té době docházelo ke spirálovitému efektu: čím více
byli sovětští avantgardisté doma zakazováni, tím více si jich všímali na Západě; a naopak, čím větší pozornosti se jim dostávalo
v zahraničí, tím větší údery na ně přicházely ze strany sovětské
nomenklatury. Osud Slunce Inků může posloužit jako příklad
první situace. Ke druhé lze připomenout tzv. „chrennikovskou
sedmičku“: označením, které pochází z konce sedmdesátých let,
je míněna skupina skladatelů, jejichž díla zazněla během koncertu v Kolíně nad Rýnem (Edison Děnisov, Sofija Gubajdulina,
Alexandr Knajfel, Dmitrij Smirnov, Jelena Firsova, Viktor Suslin
a Vjačeslav Arťjomov); na VI. sjezdu skladatelů SSSR vystoupil
poté nechvalně proslulý Tichon Chrennikov, „vyznamenavší se“
již v roce 1948 v kauze „formalistů“ Šostakoviče, Prokofjeva a
spol., dané autory nazval nepravou tváří sovětské hudby a vyhlásil jim ignoraci.
Skladbu Žena a ptáci pro sólový klavír a dvě kvarteta –
dechové a smyčcové – Děnisov napsal v roce 1996 při příležitosti desetiletého jubilea Drážďanských dnů soudobé hudby. Obě

kvarteta vytvářejí dvě samostatné zvukové linie, s nimiž quasi improvizovaný part sólového klavíru vede dialog. Dílo nese
podtitul Hommage à Joan Miró. Děnisov k tomu poznamenal:
„Tento malíř patří spolu s Paulem Kleem k mým nejoblíbenějším výtvarníkům dvacátého století. Miró se během svého života
mnohokrát vracel k tématu ‚ženy a ptáci‘, a to v různých modifikacích (obrazy Ženy obklopené letícími ptáky, 1941, Žena
a ptáci v noci, 1945, Žena a ptáci za rozbřesku, 1946, Žena a
ptáci před sluncem, 1972, socha v barcelonském parku Žena
a ptáci, 1982, atd.). Moje skladba není programní, ale její základní kompoziční záměr vychází z výtvarného umění. Barva
je tu zprostředkovávána jednou zvukovými vrstvami, podruhé
„skvrnami“ (v sepětí s grafikou), současně ale vždy zahrnuje
hudební informaci. Ve skladbě se nevyskytují přímé asociace
s tím či oním obrazem Joana Miró, jsou tu jen některé aluze.
Podobně jako ve svých Třech obrazech Paula Kleea jsem ani zde
nic ‚nereprodukoval‘. Snažil jsem se jen vytvořit analogii k jistým obrazům.“
Uzbecký skladatel DMITRIJ JANOV-JANOVSKIJ
(*1963) absolvoval kompozici a instrumentaci na Taškentské státní konzervatoři v roce 1986 u svého otce Felixe Janova-Janovského, prošel mistrovskými kurzy u Poula Ruderse a
Edisona Děnisova v Lerchenborgu (1992), zkušenosti sbíral i
v IRCAMu v Paříži. V jeho tvorbě se mísí principy západoevropské hudby s tradicemi středoasijských kultur (vlivy maquamu – tradiční středoasijské hudební formy), případně dalších,
např. orientálních. K četným oceněním Janova-Janovského patří druhá cena na IV. mezinárodní soutěži duchovní hudby ve
Švýcarském Fribourgu (1991, za skladbu Lacrymosa pro soprán a smyčcové kvarteto, kterou mají ve svém repertoáru Arditti Quartet či Kronos Quartet), bostonská Mezinárodní cena
Alea III (1992, za Pressentiment pro komorní ansámbl a zvukový pás), Zvláštní cena na Mezinárodním filmovém festivalu
v Nantes (1992, za hudbu k filmu Kammie) atd. Působil jako
composer-in-residence v New Jersey (2002) a ve stejné roli tvořil pro významný belgický komorní ansámbl Musiques Nouvelles (2002–04). V roce 1996 založil v Taškentu Mezinárodní
festival soudobé hudby Ilchom-XX, v jehož čele stál až do roku
2006.
V roce 2005 napsal na objednávku zmíněného souboru Musiques Nouvelles skladbu K.347, divertimento pro devět smyčcových nástrojů. „Jako základ,“ říká skladatel, „mi k
ní posloužil šestihlasý nekonečný kánon Wolfganga Amadea
Mozarta Wo der perlende Wein im Glase blinkt z roku 1782. S
ohledem na materiál, strukturu i způsob práce lze mou skladbu
označit za hudební vtip. Usiloval jsem o to, aby její forma neby-

la něčím jednoznačným a ukončeným, ale aby se měnila jakoby
v závislosti na ‚úhlu pohledu‘. Na jedné straně je to kánon, protože mozartovský nekonečný kánon prochází celou skladbou od
začátku do konce, na straně druhé můžeme hovořit i o motetu,
pokud tu budeme Mozartův kánon vnímat jako cantus firmus;
‚volné hlasy‘ však současně vytvářejí řetězec variací na podkladě
tohoto kánonu, takže jde i o variace, které zase dávají vzniknout
formě ‚druhého‘ (respektive ‚třetího‘) stupně – třídílné formě
s dynamickou reprízou. K.347bis (2008) pro flétnu, hoboj, klarinet, fagot, klavír a smyčcové kvarteto je novou, značně přepracovanou verzí K.347, kterou jsem vytvořil na objednávku Jurije
Kasparova speciálně pro vystoupení jeho Moskevského ansámblu pro soudobou hudbu v České republice.“
Tvorba arménského skladatele AŠOTA ZOHRABJANA
(*1945) čerpá ze serialismu Antona Weberna a Pierra Bouleze,
lze v ní však zaregistrovat i vlivy mikropolyfonie Györgye Ligetiho atd. Své ideje skladatel vkládá téměř výlučně do komorní
hudby, která nejvíce vyhovuje jeho striktně racionálnímu kompozičnímu myšlení. Tato vlastnost z něj sice činí „západoevropského“ autora, poetický náboj jeho děl ovšem prozrazuje úzké
sepětí s arménskými tradicemi. Bumerangové hry – Kniha I.
(1973) pro flétnu, hoboj, klarinet, smyčcové kvarteto, klavír a
perkuse patří k nejzdařilejším Zohrabjanovým skladbám. Určující kompoziční komponentou je tu rytmus. Jsou to v podstatě variace založené na minuciózní práci a matematické hře
s rytmickými útvary a texturami, stmelenými tematickým materiálem. Jednovětá kompozice se rozvíjí spirálovitě, její vnitřní
struktura však přesto vykazuje známky třídílnosti.
JURIJ KASPAROV (*1955) získal v roce 1978 diplom
coby matematik na Moskevské vysoké škole energetické, 1984
ukončil studium kompozice na Moskevské konzervatoři a 1991
tamtéž aspiranturu u Edisona Děnisova, jehož vliv je v Kasparovově hudbě velice čitelný. Přestože se Kasparovova tvorba dočkala mnohem většího uznání v zahraničí než doma, přece jen
jí místo patří především v tradici hudby ruské, kde je řazena k
proudu postavantgardy (někdy je tento směr v Rusku označován i jako „třetí“ ruská avantgarda coby následovnice „první“
v 10. a 20. letech a „druhé“ v 60. letech; spolu s Kasparovem
jsou za její představitele uváděni Vladimir Tarnopolskij, Dmitrij Smirnov, původem ázerbájdžánský skladatel žijící v Moskvě
Faradž Karajev ad.). Kasparov zastává názor, že modernistické
přístupy, techniky nebo metody, které se objevily v hudbě dvacátého století, mohou nadále sloužit stimulem, a to na bázi jejich
přehodnocení. Sám se často opírá o serialismus, ale nevyužívá
ho téměř nikdy v jeho „čisté“ podobě; funkci sérií u něj spíše

než vlastní tónový materiál plní komplikované rytmické figury
(popřípadě témbr apod.), které následně vytvářejí složité metrorytmické vztahy (není bez zajímavosti, že dříve než Kasparov
začne pracovat nad partiturou, zapisuje si mnohdy metrorytmické schéma na milimetrový papír). Provedení skladeb pak
klade značné nároky na interprety. Povaha Kasparovových děl
je téměř výlučně lyrická. Někdy je tento lyrismus provázen romantickým pojetím, s nímž se můžeme setkat například v Epitafu věnovaném památce Albana Berga z roku 1988 pro housle,
hoboj, harfu a perkuse (tematickým materiálem zde posloužila
řada z Bergova Houslového koncertu); jindy Kasparov volí polohu expresionistickou, jako třeba v působivé komorní opeře
Havran (Nevermore) pro baryton a 17 nástrojů na text proslulé
básně Edgara Allana Poea (1991).
Umělecké záměry Jurije Kasparova často podněcuje jeho
spolupráce s konkrétními hudebníky, pro něž komponuje. Řadu
děl napsal pro Moskevský ansámbl pro soudobou hudbu, z jednotlivých interpretů, jimž obohatil repertoár, uveďme například
fagotistu Valerije Popova (Sonata Infernale pro sólový fagot,
1989), cellistu Alexandra Zagorinského (Concertando con forza tanta pro violoncello a klavír, 2000), francouzského flétnistu
Pierre-Yvese Atrauda (Koncert pro flétnu a orchestr ‚C’est la vie‘,
2003) nebo varhaníka Hervého Désabra, kterému věnoval koncert pro varhany a orchestr s názvem Obélisque (2005).
V roce 2005 se Kasparov stal profesorem na Moskevské
konzervatoře, kde symbolicky usedl na místo, které kdysi zaujímal Děnisov. V březnu 2007 byl jmenován Zasloužilým umělcem (v Rusku má takový titul dosud velkou váhu) a v roce 2008
mu byl udělen velice prestižní Rytířský řád Francouzské republiky „Za zásluhy v umění a literatuře“.
Efektní desetiminutovou skladbu Hommage à Honegger pro smyčcové a dechové kvarteto a klavír Kasparov napsal
na zakázku festivalu Varšavská jeseň v roce 2005, kdy uběhlo
padesát let od úmrtí Arthura Honeggera, člena slavné pařížské
skladatelské skupiny Les Six. Pohyb vlaku jako základní hudební obraz, který ve střední části nabývá charakteru perpetuum
mobile, zde odkazuje k Honeggerovu známému dílu Pacific
231. V průběhu skladby se však ozvou odkazy i na Honeggerovy symfonie.
MOSKEVSKÝ ANSÁMBL PRO SOUDOBOU HUDBU založil v roce 1990 při ruské Asociaci pro soudobou hudbu
a s podporou Edisona Děnisova Jurij Kasparov, a to podle vzoru souboru InterContemporain klasika západoevropské poválečné avantgardy, Pierra Bouleze. Kasparov stojí dosud v čele
ansámblu. Členy jsou vynikající moskevští sólisté známí nejen
v Rusku, ale i v zahraničí, takže neudiví, že seskupení patří co

MOSKEVSKÝ ANSÁMBL
do kvality k předním světovým komorním tělesům. Jeho složení vychází ze struktury symfonického orchestru: tvoří ho po
jednom nástroji z každé orchestrální skupiny, což mu umožňuje provádět na vysoké úrovni skladby od baroka po současnost.
V repertoáru však jednoznačně dominuje hudba vzniknuvší
v posledních dekádách, a to od autorů z celého světa, značný
prostor je v něm věnován také tvorbě skladatelů mladých generací. Mnohá díla byla napsána speciálně na objednávku souboru
a jím také premiérována. Ansámbl vystupuje nejen v největších
ruských centrech – Moskvě a Sankt-Petěrburgu –, ale vyjíždí i
do regionů; často koncertuje též v zahraničí a spolupracuje se
známými vydavatelstvími, jako je britská firma Olympia, japonská Meldac nebo ruská Vista Vera; nejintenzivnější kooperace
v současné době však probíhá s francouzským vydavatelstvím Le
Chant du Monde (spadajícím pod známý label Harmonia mundi), pro něž pořídil řadu nahrávek soudobých skladatelů z postsovětského a frankofonního teritoria.
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Vladimir MARTYNOV / Jurij ČERNUŠEVIČ
Tance na břehu pro klavír (2004)

* * * přest áv ka * * *

Vladimir MARTYNOV / Vladimir TARASOV
58. kniha pro klavír a bicí nástroje na slova Alexandra Vveděnského (2005)

Vladimir Martynov klavír
Vladimir Tarasov bicí nástroje

VLADIMIR MARTYNOV

---------Koncert se koná pod záštitou Velvyslanectví Ruské federace v České republice.

VLADIMIR TARASOV

VLADIMIR IVANOVIČ MARTYNOV (*1946) absolvoval kompozici (v roce 1970 u Nikolaje Siděl’nikova) a klavír
(1971) na Moskevské konzervatoři. V rané fázi své tvorby byl
ovlivněn – stejně jako řada jeho vrstevníků – dodekafonií a serialismem. Od roku 1973 navštěvoval Moskevské experimentální studio elektronické hudby, kde ho však mnohem víc než
zvukové novátorství zaujalo nadšení pro artrock, které u početného kruhu tvůrců z různých uměleckých sfér vyvolal skladatel Eduard Artěmjev jednak pouštěním nahrávek artrockových
kapel typu King Crimson, Yes apod., jednak i svou skupinou
Bumerang, jejímž členem se Martynov coby klávesista na krátký čas stal. V letech 1977–78 pak sestavil vlastní kapelu Forpost
a i s velkým odstupem tvrdil, že „nejzávažnější hudbou, která
vznikala na přelomu šedesátých a sedmdesátých let, nebyla akademická, ale právě rocková. A ačkoli jsem poslouchal Stockhausena, Bouleze ad., nedostižitelné vrcholy jsem našel v Robertu Frippovi nebo Johnu McLaughlinovi“. Složil také rockovou
operu pod názvem Serafínská vidění Františka z Assisi (1978).
To už se však odehrávalo v době radikálního obratu v Martynovově tvůrčí evoluci; stejně jako mnozí další skladatelé se totiž
i on upnul k minimalismu. Dospěl k němu na základě prolnutí
několika podnětů. Jedním z nich byl dlouhotrvající zájem o západoevropskou středověkou a renesanční hudbu, kterou studoval a brzy se stal v Rusku jedním z předních odborníků na tuto
problematiku. Další zásadní impuls Martynovovi dodal sběr a
výzkum folklóru, když už v rámci studia na konzervatoři podnikal etnografické expedice (svého času povinné pro všechny
studenty teoreticko-kompoziční fakulty) do různých oblastí
Ruska, na Severní Kavkaz, Pamír či do Tádžikistánu. Byl to však
i zájem o východní i západní filozofie, náboženství a kultury,
který přispěl ke změně Martynovova hudební myšlení.
Při promluvách o minimalismu Martynov neodkazuje na
hudební směr, ale definuje ho jako podstatu hudby obecně a
jako to, co je pro posluchačovo ucho nejpřirozenější (v souladu
s tím pak hovoří o minimalismu gregoriánského chorálu, folklóru apod.). „Minimalismus,“ říká Martynov, „v sobě obsahuje tajemství opakování, tajemství stejného, tajemství odlišnosti
stejného. Abychom pochopili podstatu minimalismu, vzpomeňme historii nalezení kříže, na němž byl ukřižován Kristus.
Když úsilím císařovny Heleny byly nalezeny a vykopány tři kříže, na nichž byli ukřižováni Kristus a dva lotři, zjistilo se, že
ty kříže jsou naprosto stejné a že žádná zkoumání ani úvahy
nemohou dokázat, k jakému kříži směřovalo veškeré úsilí hledajících lidí. V té době kolem procházelo pohřební procesí a
někoho z přítomných napadlo vzít tělo mrtvého a postupně ho
položit na všechny tři kříže. Jakmile mrtvý na jednom z křížů
oživl, bylo jasné, že je to právě ten kříž, na němž byl ukřižován

Kristus.“ Otázkou tedy, co bychom slyšeli při poslechu tří stejných hudebních části s různými názvy: První kříž, Druhý kříž,
Třetí kříž. „Mohli bychom vypozorovat během poslechu, při
které části naše vědomí ožívá a při které zůstává mrtvé? A vůbec,
když posloucháme jedno a to samé, zůstáváme jedněmi a těmi
samými? A co je vlastně ‘jedno a to samé’? Právě toto tajemství
‘jednoho a toho samého’ řeší minimalismus.“
V roce 1978 Martynov učinil podobný krok, k jakému se
nedlouho před ním (1968–76) odhodlal estonský skladatel Arvo
Pärt: přestal psát hudbu a stáhl se do ústraní. Odešel vyučovat
na duchovní akademii, studoval a rekonstruoval staroruské hudební památky a předpokládal, že ke komponování se již nikdy
nevrátí. A přece. V roce 1984 přišel s klavírním kusem, který
nazval záhadně Opus posth. Objasnění se tento titul dočkal po
několika letech, když Martynov předložil svou filozofickou vizi
postupného odumírání epochy skladatelů a kompozičního principu. Své myšlenky formuloval v knihách Konec doby skladatelů
(2001) a Zóna opus posth aneb Zrození nové reality z roku 2005
(oběma knihám předcházela Martynovova pojednání Historie
bohoslužebného zpěvu, 1994 a Kultura, ikonosféra a bohoslužebný zpěv Moskevské Rusi, 2000).
Martynov je přesvědčen, že hudba založená na komponování je na ústupu a že momentálně probíhá přechodné stádium
na cestě ke zcela neautorské hudbě. Pro ono stádium je podle
něj příznačný právě opus posth – jakási posmrtná existence díla
(opusu), v níž se autorský element pozvolna vytrácí. Tento pohled se pak promítá do Martynovovy tvorby. De facto každá jeho
nová skladba je dalším opusem posth (zkrácená forma od sousloví opus posthumum, posmrtné dílo, použitého v přeneseném
významu); zároveň si je vědom, že definitivní „smrt“ skladatelství nastane až s následujícími generacemi. „Parametry“ opusu
posth splňují například Passionlieder pro soprán a komorní ansámbl na text Johanna Weinzera (1977), Korespondence Georgse
Pelēcise s Vladimirem Martynovem (1984–2003), folklórně laděné oratorium Noc v Galicii (1996) na texty Velimira Chlebnikova a rusalčích písní z Bájí ruského lidu Ivana Sacharova, skladba pro sólové housle, komorní orchestr a celestu Vejděte! (1988)
a mnoho dalších. Za opus posth lze označit i Martynovovu hodinovou klavírní meditaci Tance na břehu z roku 2004.
Martynov se otevřeně staví proti tradičním modelům
koncertů vážné hudby, které pokládá za v současnosti zdegenerované přežitky dřívějších dob. Provozování jeho skladeb tak
vždy skýtá neobvyklý přístup, nezřídka Martynov spolupracuje s osobnostmi, které taktéž usilují o nekonvenční tendence
v tvorbě (literáti Dmitrij Prigov a Lev Rubinštejn, rocková skupina Aukcyon, jazzový bubeník Vladimir Tarasov atd.). V posledních letech se stále frekventovaněji prezentuje na veřejnosti

multimediálními počiny a instalacemi. Dnes je Martynov jednou z vůdčích postav současné ruské hudby, která „dráždí“ jak
svou tvorbou, tak i svéráznými myšlenkami, zapojuje se také
do kulturního života organizačními aktivitami. Z nich si největší pozornost zasluhuje Centrum pro rozvoj a podporu nové
hudby Devotio moderna, které v roce 2002 v Moskvě založil
spolu s legendární figurou moskevského undergroundu, producentem Nikolajem Dmitrijevem (†2004). Centrum realizuje
různé projekty, mj. festivaly i samostatné akce (slovo „koncert“
se sem samozřejmě nehodí), pod jeho střechu spadá také vydavatelství Long Arms a ansámbl OPUS POSTH vedený Taťjanou
Grinděnko. Od roku 2002 je každoročně organizován Festival
Vladimira Martynova.
Vladimir Martynov o Tancích na břehu:
„‚...A pak, to je zaručené, člověk zmizí tak, jako se ztrácí
tvář vyrytá do pobřežního písku.‘ Ve znamení těchto slov, která
napsal Michel Foucault v roce 1966, se pro mě nesla celá druhá
polovina dvacátého století.
Svět před mýma očima stále zřetelněji ztrácel obvyklé lidské črty. Ale toto obecné a globální mizení člověka navždy se
mi zjevilo prostřednictvím jedné události. V roce 1966 ve věku
devatenácti let zemřel můj přítel Jurij Černuševič.
Spolu jsme studovali na střední škole, spolu jsme nastoupili na konzervatoř, spolu jsme pronikali do tajů kompozice
pod vedením Nikolaje Nikolajeviče Siděl’nikova a snili jsme o
nových podobách provozování hudby. Černuševičův talent měl
svérázný charakter, a osobně jsem přesvědčen, že obraz soudobého hudebního života by byl zcela jiný, kdyby byl naživu. Přibližně měsíc před svou smrtí dokončil své nejlepší dílo – Madrigaly na slova Omara Chajjáma. Text závěrečného madrigalu
se stal obzvlášť prorockým:
Tento svět zelený, nachový, modravý
brzy osud vezme ti.
Tak běž a srdce svěř tomu,
kdo provázet tě bude navždy a všude.
Právě tento madrigal jsem si zvolil za výchozí bod pro naše společné imaginární provozování hudby, pro náš imaginární dialog. Sotva by se to dalo nazvat dílem v pravém slova smyslu.
Spíš je to snaha zaslechnout šumění narážejících vln času, snaha udržet v paměti ztrácející se obraz...“
(převzato z bookletu k CD Vladimir Martynov: Dances On The
Shore, CDLA 04068, Long Arms, 2004)
Na performanci nazvané 58. kniha (2005), která byla
inspirována texty ruského básníka první poloviny dvacátého

století, Alexandra Vveděnského, se spolu s Vladimirem Martynovem podílí bubeník a perkusista VLADIMIR TARASOV (o
něm viz koncert 12. 11. 2008).
Z rozhovoru s Vladimirem Tarasovem:
Narodil jste se v Rusku, dlouhou dobu žijete v Litvě,
často jste na cestách. Kde je váš domov? A kým se cítíte být –
Rusem, Litevcem, kosmopolitou?
Mým domovem je místo, kde právě pracuji. Hlavně samozřejmě ve Vilniusu, kde mám útulné rodinné zázemí a studio.
Ale zvykl jsem si i na život po hotelích. A k otázce národnosti:
jsem člověkem ruské kultury (nikoli sovětské, to zásadně odlišuji), která mě vychovala, a jsem za to rád, protože mi to v lecčems
pomáhá. Umělec – mohu-li se za něj označit – jsem však litevský. Za kosmopolitu se v žádném případě nepovažuji.
Patnáct let byla vaše tvůrčí činnost spjata s Ganělinovým triem, což byla skupina v tehdejším kontextu sovětského jazzu zcela netypická. Jak na tuto etapu s odstupem času
pohlížíte?
To bylo trio, které nemělo nic společného se sovětskou
nomenklaturou. Vzešlo plně z ruské kultury. To je jeden aspekt
věci. Na druhou stranu jsme se mohli dát dohromady právě jenom v Litvě. Moskva se na ni a vůbec na Pobaltí dívala skrz prsty. Dovolovala pobaltským zemím o něco víc než třeba Gruzii,
Ázerbájdžánu a podobně, dopřávala jim možnost zahrát si tak
trochu na demokracii. Byla naivní, myslela si, že vždycky může
přitáhnout kohoutek (naštěstí propásla osudový okamžik; jak
známo, dění v Pobaltí vyvolalo proces perestrojky a následně
vedlo k nezávislosti). Jsem si jist, že kdyby naše Trio vzniklo v
Moskvě nebo v Petrohradě, buď by nás zadávili na samém počátku, nebo by nás donutili hrát sovětské písně. Nebyli jsme samozřejmě disidenti. Výhodou bylo, že jsme ve skladbách nepoužívali slova. Měli jsme však zvuk, který se pro mnohé lidi stal
douškem svobody. Myslím, že i my jsme tak trochu přispěli ke
zničení toho ohavného bolševického systému.
V současné době všichni bývalí členové Ganělinova tria
žijí na různých místech: Ganělin v Izraeli, Čekasin střídavě v
Litvě, Německu a Rusku, vy jste zůstal ve Vilniusu. Jste stále
v kontaktu?
Intenzivně v kontaktu nejsme. Ani v době Ganělinova tria
jsme k sobě neměli až tak blízko. Kamarádili jsme se, ale blízkými přáteli jsme nebyli. Každý se pohyboval ve svém okruhu
přátel: Ganělin si rozuměl hlavně s herci, protože v té době pracoval ve vilniuském Ruském činoherním divadle, Čekasin „pařil“ s rockovou a jazzovou smetánkou a já se přátelil převážně
s výtvarníky a básníky. Každý tak do Tria přinášel informace a

zkušenosti z daných prostředí, a ty se pak podnětným způsobem transformovaly v naší společné tvorbě. Od rozpadu Tria ve
druhé polovině osmdesátých let jsme se sešli jen jednou, v roce
2002 v rámci kulturního programu litevské sekce na knižním
veletrhu ve Frankfurtu. Dál už spolu hrát nebudeme, to je definitivní rozhodnutí. Všichni jsme zaneprázdněni, a kromě toho
si myslím, že jsme udělali vše, co jsme udělat měli.
Patříte k umělcům mnoha tváří, věnujete se různým
uměleckým aktivitám. Našel byste ve své kariéře konkrétní
mezníky, které vás posunuly dál nebo udaly jiný směr?
První takový osudový mezník je poněkud paradoxní:
jediné, za co totiž mohu poděkovat komunistům, je to, že mě
v roce 1972 nepustili do Francie. Zval mě tam tehdy profesor
Jean Batigne, svého času jeden z nejlepších evropských perkusionistů a člen Les Percussions de Strasbourg. Kdybych odjel,
byl bych dnes možná koncertním mistrem v nějakém francouzském orchestru (smích). Ale nevzniklo by Ganělinovo trio. To
je ironie osudu.
Další mezník souvisí s mou náturou. Jazzem se ve své
době uživit nedalo, ale hrát v restauracích nebo po estrádách,
abych si vydělal na živobytí, jsem nechtěl. Rád dělám to, co mě
baví. Šel jsem tedy bubnovat do vilniuského symfonického orchestru, kde jsem strávil řadu let. Práce v symfonickém orchestru změnila mé hudební myšlení, protože jsem nehrál jen klasiku, ale i soudobou vážnou hudbu, prakticky jsem se seznamoval
s hudbou Johna Cagea, Karlheinze Stockhausena a dalších.
Jiný rozměr mi poskytly i performance. Ta vůbec první
vznikla někdy před 28 lety ve studiu malíře Ilji Kabakova, který teď žije v Americe. Hrál jsem tam na různé hrnce a vznikla
z toho nahrávka Olgo Georgijevno, už se vám to vaří věnovaná
sovětské komunální kuchyni. Později jsem spolupracoval s básníky jako je Dmitrij Prigov, Andrej Bitov nebo Lev Rubinštejn.
Konečně posledních zhruba patnáct let se věnuji vizuálnímu umění. Pomáhá mi to udržovat rovnováhu. Není to tak
nápadná změna, jako kdybych dnes hrál hudbu a zítra šel pracovat do továrny. Kromě toho, výstavy svých instalací ani nenazývám výstavami, ale „zvukovými hrami“. Stále se cítím být
bubeníkem. Ať zasahuji kamkoli, vždy postupuji jako bubeník.
Zdůraznil bych však jeden moment naznačený v předchozí odpovědi. Mám strach z rutiny. Půvab v umění (nejen v jazzu)
spočívá ve vnitřním stavu. Jakmile jde už jenom o tu pravidelnou práci, vnitřní stav mizí. Proto přecházím do jiných rovin,
abych se tomu vyhnul.
Co vás vlastně přivedlo k tomu, že jste se začal intenzivně věnovat instalacím?
Naznačil jsem, že hodně času jsem trávil u přátel v ate-

liérech. Zvykl jsem si, že můj život plyne v obklopení jejich obrazů, instalací, grafik nebo soch. Hlavní podnět přišel od Ilji Kabakova. Své síly jsme poprvé spojili při tvorbě instalace Red Wagon
zasvěcené gulagu. To bylo v roce 1991 na výstavě v Kunsthalle
v Düsseldorfu. K tomu vagónu jsme použili ruské písně 30.
let a dokonale to ladilo. Instalace je teď natrvalo umístěná ve
wiesbadenském muzeu. Myslel jsem si, že to byla jediná moje
aktivita na daném poli. Kabakov mi ale o rok později nabídnul
další možnost spolupráce, tentokrát na instalaci Incident v muzeu aneb Vodní hudba pro newyorskou galerii Ronalda Feldmana. Pak už jsem u toho zůstal, s Kabakovem jsme tvořili třeba
pro Pompidou, muzeum v Chicagu nebo pro Musikunterwasser
v Kielu. Zjistil jsem, že v instalacích si mohu dovolit víc než na
koncertě. Když hraješ, jsi na scéně v přímém kontaktu s publikem, zatímco instalaci uděláš a odejdeš. Ona pak sama funguje.
Stimuluje mě to k něčemu novému. Řekl bych to tak, že jsem se
jako skladatel a hudebník realizoval v instalacích. Zaznamenal
jsem ale i opačný efekt, kdy mě instalace inspirovaly v hudbě.
Vytvořil jsem instalaci Kjótó, která mi pak napověděla, jak mám
udělat skladbu...
Při svých vystoupeních si často pohráváte s tichými
zvuky a tichem vůbec. Důraz na tyto komponenty kladete i
v instalacích (například šustění papíru, kapání vody, bzučení
much atd.). Lze to považovat za váš tichý protest proti hluku
dnešní doby?
Ne, to je ryze kompoziční způsob myšlení, i když je to paradox, protože bubeník bývá většinou pokládán za „toho hlasitého“. Ticho je však také hudba. Důležitý je ten či onen zvuk,
ale velkou roli hraje i vzdálenost mezi jejich zazněním. Ticho
je pokračováním zvuku, který zazněl, má i barvu tohoto zvuku.
Záleží pak především na kvalitě vjemu. Vposloucháváme se do
nuancí a pak přecházíme k dalšímu zvuku. Pauza, to je velká věc.
I pauza je zvuk. Poslouchat pauzu, a hlavně umět ji poslouchat a
vnímat, to je velké umění.
(převzato ve zkrácené podobě z časopisu HIS Voice 2/2006)
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Georgs PELĒCIS

Hudba zpoza stěny pro housle, violu, violoncello a fagot (1984)
I.
II.
III.

První věta
Druhá věta
Třetí věta

Valentin SILVESTROV

Drama – I. Sonáta pro housle a klavír (1970–71)
* * * přestávka * * *

Vladimir MARTYNOV

Vejděte! pro housle, smyčcový orchestr a celestu (1988)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

GEORGS PELĒCIS

První věta
Druhá věta
Třetí věta
Čtvrtá věta
Pátá věta
Šestá věta

Georgs PELĒCIS

Setkání s přítelem pro housle, smyčcový orchestr a zvukový pás (2001)

VALENTIN SILVESTROV

Taťjana Grinděnko housle
Michail Dubov klavír
David Pokorný housle
Martin Adamovič viola
Jan Žďánský violoncello
Tomáš Františ fagot
Komorní orchestr Berg
Andreas Sebastian Weiser dirigent
---------Koncert se koná pod záštitou Velvyslanectví Ruské federace v Praze.

TAŤJANA GRINDĚNKO / VLADIMIR MARTYNOV

Lotyšský skladatel, muzikolog a pedagog GEORGS
PELĒCIS (*1947) absolvoval kompozici na Moskevské konzervatoři v roce 1970 ve třídě Arama Chačaturjana a postgraduální
studium v oboru hudební teorie v roce 1977 u Vladimira Protopopova. Od roku 1970 působí pedagogicky na Lotyšské státní
konzervatoři (dnešní Lotyšské hudební akademii), kde mu byl
v roce 1990 udělen profesorský titul. Ve své badatelské činnosti
se soustředí na středověkou polyfonii (jeho habilitační práci věnovanou Palestrinovi ocenilo v roce 1993 Mezinárodní Palestrinovo centrum v Římě medailí), stál také v čele rižského Centra
pro starou hudbu. Pelēcisova skladatelská tvorba patří doma k
základním pilířům soudobé lotyšské hudby, z jeho zahraničních
úspěchů lze vzpomenout uvedení jeho hudby k pohádce Roalda
Dahla Jack and the Beanstalk v Royal Albert Hall v Londýně
nebo několika dalších skladeb na festivalu Alternativa v Moskvě a na Festivalu komorní hudby v rakouském Lockenhausu.
Z jeho dosavadní tvorby však největší ohlas sklidil koncert pro
housle, klavír a komorní orchestr Nevertheless (1994), který
proslavil Gidon Kremer a který se dočkal i baletního zpracování
(v roce 2000 baletní skupinou Dance Alloy v choreografii Marka Taylora). Od roku 1984 Pelēcis vedl notovou korespondenci
s Vladimirem Martynovem, která byla založena na postupném
rozvíjení jednoho hudebního nápadu. Z tohoto „dopisování“
vznikla hodinová kompozice pro dva klavíry, kterou oba aktéři nahráli i na kompaktní disk (Georgs Pelēcis, Vladimir Martynov: The Correspondence, CDLA 03024, Long Arms, 2003).
Pelēcisovu tvorbu lze zařadit do proudu tzv. nové konsonantní
hudby; skladatel vychází jak z hudby starších slohových období
(především z renesance, baroka a klasicismu), tak z minimalismu, často se nechává inspirovat i lotyšskou lidovou hudbou.
Třívětý kvartet Hudba zpoza stěny pro neobvyklé obsazení – housle, viola, violoncello a fagot – Pelēcis napsal v roce
1984 a dedikoval jej své ženě Marině. „Je to komorní hudba
s intimním nábojem, která nese charakter lyrického promlouvání i dialogu,“ říká autor. „Asociativním nositelem mé osobnosti je fagot. Hudba, která ke mně v dětství doléhala ze sousedního pokoje, zpoza stěny u mé postýlky, na mě působila velice
romantickým a pohádkovým dojmem.“
Také skladbu Setkání s přítelem z roku 2001 věnoval
Pelēcis blízkému člověku – tentokrát svému dlouholetému příteli, ruskému skladateli Vladimiru Martynovovi. „Těší mě, že
jsem měl možnost zblízka sledovat vývoj Martynovovy tvůrčí
osobnosti,“ poznamenává Pelēcis. „Měl na mě značný vliv co
se vzdělání, vkusu a tvůrčího slohu týče. Naše setkání mi vždy
přinášela radostné okamžiky a silné emocionální zážitky, které jsem se pokusil vyjádřit v této skladbě.“ Podnět k obohacení kompozice o zvukový pás dala skladateli houslistka Taťjana Grinděnko, žena Vladimira Martynova, která také Setkání
s přítelem coby sólistka často uvádí.

Nejvýznamnější ukrajinský skladatel současnosti,
VALENTIN SILVESTROV (*1937), studoval v letech 1958–63
na kyjevské konzervatoři u Borise Ljatošinského; ze třídy tohoto pedagoga vzešli mj. i Leonid Hrabovskij, Vitalij Hodzjatskij a
Volodimir Zahorcev, tedy skladatelé, kteří se spolu se Silvestrovem stali v šedesátých letech vůdčími postavami tzv. „kyjevské
avantgardy“. V raných skladbách se Silvestrov přidržoval vlivů
druhé vídeňské školy, zvláště Schönberga a Weberna, ze svých
západoevropských současníků se inspiroval hlavně Stockhausenem či Ligetim. V sedmdesátých letech se však Silvestrovův
sloh značně oprostil. Je pro něj příznačné stlačení dynamické
hladiny na nejtišší úrovně a sklon k potírání skladatelského
principu (Silvestrov hovoří o tzv. slabém stylu, tj. o úmyslném
utlumení „vysokého“ kompozičního jazyka ve prospěch prostších prostředků při realizaci „vysokých“ uměleckých záměrů).
Typickou ukázkou této proměny jsou Tiché písně (1974–77),
dvě hodiny trvající cyklus čtyřiadvaceti quasi romansových písní pro baryton (nebo soprán) a klavír na verše převážně ruských klasiků. Celý cyklus má být dle představ autora uváděn bez
přestávky, navíc ani mezi jednotlivými písněmi by nemělo dojít
ke zřetelnému odsazení (za každou písní je důsledně předepsáno attacca), což při poslechu vytváří dojem jakési jedné jediné
nekonečné melodie, při níž v jednu jedinou splývají i všechny
básně. Odsud už nebylo daleko k Silvestrovovu konceptu tvorby
coby „postludia“. Jestliže koda nebo postludium v klasickém pojetí představovaly určitý dovětek k formálně i myšlenkově více či
méně uzavřenému hudebnímu celku, pak u Silvestrova to jsou
formy samy o sobě, které mohou být realizovány v podobě miniatury nebo nabývat rozměrů rozsáhlých skladeb. Jsou prostorem
pro doznívání hudby uplynulých slohových epoch, v němž se
ozývají citáty či pseudocitáty z Mozarta, Beethovena i Mahlera a stejně tak i z předchozí Silvestrovovy tvorby; to vše doléhá
k posluchači ve velmi zastřené podobě jakoby z dáli. Setkáváme
se s tím například ve třech postludiích z let 1981–82 (Postludium
DSCH pro soprán, housle, cello a klavír, Postludium pro sólové
housle, Postludium pro cello a klavír), ve třech číslovaných symfoniích (Čtvrté, 1976, Páté, 1980–82, a Šesté, 1994–95) i vokální
symfonii Exegi monumentum (1985–87) pro baryton a orchestr
na Puškinovy verše. V roce 1996 zemřela Silvestrovova žena a
muzikoložka Larisa Bondarenko, na jejíž smrt skladatel reagoval velice působivým Rekviem pro Larisu (1997–99). S výjimkou
Sedmé symfonie (2003) se Silvestrov k velkým formám po Rekviem zatím nevrátil; soustředí se převážně na miniatury – písně,
klavírní skladby apod.
Skladba Drama z let 1970–71 se stala významným mezníkem ve skladatelově tvůrčím vývoji: Znamenala přechod od
upnutí se na západoevropskou avantgardu k vlastnímu jazyku. Je to jakýsi supercyklus, v němž první větu tvoří sonáta pro
housle a klavír, druhou sonáta pro violoncello a klavír a třetí
klavírní trio. Polystylový charakter díla představoval – podobně
jako v případě slavné První symfonie ruského skladatele Alfreda Schnittkeho, vzniknuvší přibližně ve stejné době (1969–72)

– krok k postmoderně, přestože Schnittkeho a Silvestrovovo
pojetí polystylovosti se do značné míry liší. Zatímco u prvního jmenovaného kombinace prvků různých hudebních stylů a
žánrů a jejich konfliktnost vycházejí jakoby z diachronního vnímání hudby, podrobeného kompozičnímu myšlení skladatele
dvacátého století, u druhého působí spíše dojmem synchronie a
reminiscence, což je moment, na němž Silvestrov staví svou poetiku dosud. Je zajímavé, že jak Schnittke, tak Silvestrov v obou
zmíněných dílech použili nezávisle na sobě v modifikované podobě teatrální haydnovskou akci ze Symfonie č. 45: konkrétně
v Dramatu Silvestrov hudebníkům předepisuje mj. příchody a
odchody v průběhu skladby. Kromě toho je do partitury díla
zanesena řada agogických pokynů typu „naklonit se“, „narovnat se“, nebo „interpreti se jakoby chystají nasadit ve fff, ale najednou hrají subito p, pp, ppp!“. Podrobně vypsané interpretační
značky jsou vůbec pro Silvestrova příznačné. Kolují dokonce
úsměvné historky o tom, jak na zkouškách svých děl skladatel už v okamžicích, kdy se ruce hudebníků teprve přibližovaly
k nástroji, vyskakoval ze sedadla v sále, běžel k pódiu a nesouhlasným pokřikem dával najevo, že tohle není ono.
VLADIMIR MARTYNOV (o něm viz koncert 14. 11.
2008) ke skladbě Vejděte!:
Jeden starý asketa pravil svému žákovi:
„Snaž se proniknout do vnitřní kobky svého srdce, uvidíš tam
kobku nebeskou.
Jak ta první, tak ta druhá je jedna a tatáž: jedním vchodem
vstoupíš do obou.
Schodiště do Království Nebeského je uvnitř tebe: existuje tajně
v duši tvé.“
A skutečně:
Celý náš život je jen snahou najít tento zázračný vchod.
Všechny naše činy jsou jen naším nesmělým klepáním na tuto
zázračnou bránu.
Celá naše naděje se skrývá v tom, že jednou nám na naše klepání odpoví hlas se slovy

Vejděte!

Neboť bylo řečeno:
„Klepejte a bude vám otevřeno.“
(převzato z bookletu k CD Vladimir Martynov: Come In!, CDLA
01030, Long Arms, 2001)
TAŤJANA GRINDĚNKO je výjimečná postava současné ruské houslové školy. Ocenění sbírala už za svých studií na
Moskevské konzervatoři (První cena a Zlatá medaile na Mezinárodní soutěži mladých interpretů v Sofii, 1968, laureátka Mezinárodní soutěže P. I. Čajkovského v Moskvě, 1970, První cena
na Mezinárodní houslové soutěži H. Wieniawského, 1972). Její
aktivity se neomezují výlučně na vážnou hudbu. V roce 1976 se
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GRINDĚNKO
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DUBOV

ANDREAS
SEBASTIAN WEISER

stala členkou artrockové skupiny Bumerang založené skladatelem Eduardem Artěmjevem (známým svou hudbou k filmům
Andreje Tarkovského, Nikity Michalkova nebo Andreje Končalovského), následně vystupovala s podobně zaměřenou kapelou
Forpost. Vzhledem k tomu, že se účastnila různých avantgardních akcí a festivalů, bylo jí v letech 1978–1988 sovětskou mocí
zakázáno veřejně hrát na domácích i zahraničních pódiích,
nemohla nahrávat pro rozhlas ani vydávat desky. Přesto v roce
1982 založila soubor Akademie staré hudby zabývající se dobovou interpretací staré hudby na originálních nástrojích, který si
získal renomé nejen v Rusku, ale i v zahraničí (koncerty v Bostonu, Glasgow, Stockholmu, Vídni, Brémách atd.). Z dosavadní činnosti Taťjany Grinděnko však největší ohlas zaznamenala
dlouholetá spolupráce s Gidonem Kremerem. Pro toto duo napsal například Alfred Schnittke své slavné Concerto grosso č. 1,
Arvo Pärt neméně populární skladbu Tabula rasa, Luigi Nono
mu věnoval své poslední dílo Hay que caminar sonando. Kromě
Kremera Taťjana Grinděnko spolupracovala s dalšími velkými
hudebními osobnostmi (Kurt Masur, Gennadij Rožděstvenskij,
Jurij Těmirkanov, Mstislav Rostropovič, Vladimir Aškenazy
ad.) a významnými tělesy (Berliner Philharmoniker, Gewandhausorchester, Staatskapelle Dresden, Wiener Philharmoniker,
Los Angeles Philharmonic Orchestra, Brooklyn Symphony Orchestra atd.). V roce 1999 založila ansámbl OPUS POSTH za
účelem realizace projektu „Nové sakrální prostředí“, jehož východiskem je filozofická koncepce Vladimira Martynova razící
teze o postupném odumírání principů autorské hudby a zrodu
nového prostředí realizace hudby. Repertoár ansámblu zahrnuje mj. skladby Vladimira Martynova, Arvo Pärta, Iannise Xenakise, Alexandra Knajfla nebo Giji Kančeliho, samotná hudební
produkce bývá často provázena s videoartem, poetickým slovem
apod., výjimkou není ani spojení s rockovou hudbou (v kooperaci s legendární ruskou skupinou Aukcyon). Interpretační
umění Taťjany Grinděnko zachycuje řada nosičů vydaných významnými firmami (Chandos, Deutsche Grammophon, ECM,
Ondine, RCA, Wergo, Melodija, Long Arms atd.).

Klavírista, muzikolog a pedagog MICHAIL DUBOV
(*1966) absolvoval na Moskevské konzervatoři klavír u V. V.
Gornostajevové (1994), varhany u A. A. Paršina (1994) a hudební teorii (1996), v aspirantuře pokračoval u Gornostajevové (1996). Od roku 1997 na této konzervatoři působí pedagogicky (na katedře soudobé hudby a na fakultě historického a
současného interpretačního umění), v roce 2004 byl jmenován
docentem. V roce 2000 se stal jedním z iniciátorů založení katedry současného interpretačního umění na Státní vysoké škole
hudebně-pedagogické Ippolitova-Ivanova, byl též prvním vedoucím této katedry. Jako muzikolog se Dubov věnuje hudbě
dvacátého století, účastní se konferencí s referáty tematicky
věnovanými tvorbě Iannise Xenakise, Bély Bartóka, Györgye Ligetiho, Karlheinze Stockhausena, Edisona Děnisova atd.
Loni získal grant od francouzské vlády na badatelskou činnost
v Xenakisově archivu v pařížské Národní knihovně. Své profesionální koncertní aktivity zahájil již během studií, vystupoval s širokým repertoárem sahajícím od baroka po soudobou
hudbu, a to jak sólově, tak v různých sestavách a ansámblech
(Akademie staré hudby, Moskevští sólisté, Madrigal). Od roku
1990 je členem Moskevského ansámblu pro soudobou hudbu,
spolupracuje se soubory jako je OPUS POSTH nebo 4’33, prezentoval se též se slavným frankfurtským Ensemble Modern.
Hrál s předními ruskými orchestry, pravidelně koncertuje jako
sólista v Rusku i v zahraničí, bývá hostem prestižních festivalů
(Varšavská jeseň, holandský Gaudeamus, Berliner Festwoche,
Moskevský podzim, Dny nové hudby v Drážďanech atd.). Premiéroval řadu skladeb mj. z pera Edisona Děnisova, Györgye
Kurtága nebo Anatola Vierua.
ANDREAS SEBASTIAN WEISER (*1963), 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 9. symfonie Gustava Mahlera. Následovala další pozvání k Mnichovskému rozhlasovému orchestru, k Symfonickému
orchestru Bavorského rozhlasu a k Bach Collegium München.
Od prvního společného koncertu v Ravenně v roce 1995 pravidelně spolupracoval s violoncellistou a dirigentem Mstislavem
Rostropovičem (mj. s ním nastudoval Brittenovo Válečné rekviem s Orchestra Nazionalle della RAI Torino, Symfonickým
orchestrem Bavorského rozhlasu a Symfonickým orchestrem
Severoněmeckého rozhlasu). Pravidelně spolupracuje jako asistent s šéfdirigentem Newyorských filharmoniků Lorinem Maazelem. Jako asistent spolupracoval rovněž s dirigentem Zubi-

KOMORNÍ ORCHESTR BERG
nem Mehtou při otevření Palau de les Arts Reina Sofia ve Valencii. A. S. Weiser dirigoval mj. Lucernský symfonický orchestr,
Bernské symfoniky, Bamberské symfoniky, Symfonický orchestr
Středoněmeckého rozhlasu v Lipsku a Stuttgartské filharmoniky, hostoval v Opéra de Lille, Opéra de Nice, Státním divadle
v Kasselu, Státní opeře v Praze, Teatro di San Carlo v Neapoli,
dále vystupoval v Římě, Palermu, Barceloně a Madridu (RTVE).
Nahrával s Jenskými filharmoniky, se Stuttgartským komorním
orchestrem a s Virtuosi di Praga. Je stálým dirigentem Filharmonie Hradec Králové a Českého komorního orchestru.
KOMORNÍ ORCHESTR BERG je mladé těleso, které
přináší svěží vítr na českou hudební scénu – uvádí divácky lákavé a inovátorské projekty, které kladou důraz především na současnou hudbu a hudbu 20. století. Tu kombinuje například s divadlem, filmem, baletem, pantomimou, videoartem, výtvarným
uměním apod., vystupuje často mimo tradiční sály. Samozřejmostí je špičková umělecká kvalita kombinovaná s aktuálností a
atraktivitou. Prostřednictvím pravidelných objednávek nových
děl u českých skladatelů především mladé generace Berg pomáhá vytvářet nové hodnoty a investuje do budoucnosti hudby a
umění. V současné době má na svém kontě již desítky světových
premiér, ale také mnoho českých premiér vynikajících světových autorů. Ke koncertní činnosti orchestru patří vystoupení
na mezinárodních festivalech a významných domácích pódiích.
Berg spolupracuje také s baletem Národního divadla (představení Zlatovláska a Ibbur). Pravidelně pořizuje nahrávky pro Český rozhlas, prezentuje se prostřednictvím kompaktních disků,
v roce 2007 pronikl i do České televize s profilovým pořadem.
Komorní orchestr Berg založil v roce 1995 dirigent Peter Vrábel,
který je dodnes jeho uměleckým vedoucím.

Středa 19. 11. 2008 20.00 hod. Sál FHK
----------

Koncert věnovaný 10. výročí úmrtí Alfreda Schnittkeho
Alfred SCHNITTKE

„Seid nüchtern und wachet...“
Kantáta pro kontraalt, kontratenor, tenor, bas, smíšený sbor a orchestr (1982)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Folget nun…
Die vierundzwanzig Jahre…
Gehen also miteinander…
Meine liebe…
Ach, mein Herr Fauste…
Doktor Faustus klagte…
Es geschah…
Diese gemeldete Magistri
Also endet sich…
Seid nüchtern und wachet…

* * * přest áv ka * * *

Alfred SCHNITTKE

Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 (1985–86)
I.
II.
III.
IV.

Pesante. Moderato
Largo
Allegro vivace
Largo

David Geringas violoncello
Iva Bittová kontraalt
Jan Mikušek kontratenor
Tomáš Kořínek tenor
Roman Janál baryton
Pražský filharmonický sbor
Lukáš Vasilek sbormistr
Filharmonie Hradec Králové
Peter Vrábel dirigent
---------Koncert se koná pod záštitou Velvyslanectví Ruské federace v České republice.

ALFRED SCHNITTKE

ALFRED GARRIJEVIČ SCHNITTKE (používá se i
z ruského přepisu vycházející varianta příjmení ŠNITKE) se narodil 24. listopadu 1934 v Engelsu, v bývalé Autonomní sovětské socialistické republice povolžských Němců (dnešní Saratovské oblasti). Jeho otec byl Žid narozený ve Frankfurtu nad
Mohanem, matka povolžská Němka. Tato rozkolísanost původu, jenom umocněná přímou konfrontací s ruským prostředím
a kulturou, předurčila Schnittkeho k častému rozvažování nad
otázkou své národnostní identity i nad otázkou svého vztahu
k víře. Schnittke studoval v letech 1953–61 na Moskevské konzervatoři (následně tu působil až do roku 1972 pedagogicky).
Po jistou dobu ho pojilo velice silné přátelské a ideové pouto
s Edisonem Děnisovem, hnacím motorem moskevské hudební
avantgardy šedesátých let, k níž Schnittke patřil. Jeho přesvědčení, že Děnisovovo až nekritické tíhnutí k západoevropskému
konstruktivismu a experimentu je pro soudobého skladatele
správná volba, však brzy ochladlo a Schnittke se sám později
vyznal, že na vlastní nohy se postavil teprve tehdy, až když se
vymanil z Děnisovova vlivu. Postupně dospěl k osobité polystylovosti, kterou nejmarkantněji rozvinul ve své První symfonii
z let 1969–72. V roce 1990 přesídlil do Hamburku, čímž se zařadil k plejádě hudebníků, kteří opustili své rodné země bývalého
Sovětského svazu (Arvo Pärt, Sofija Gubajdulina, Gija Kančeli
ad.). Zhoršující se zdravotní stav mu v posledních letech komplikoval tvůrčí práci. Zemřel 3. srpna 1998. Oproti svým kolegům měl štěstí, neboť se uznání, dokonce až nebývalého, dočkal
už za svého života a od poloviny osmdesátých let se jeho hudba
především v zahraničí dostávala do pozice repertoárové konstanty předních interpretů.
„Alfred Schnittke není Adrian Leverkühn, to je jasné.
Ale...,“ poznamenala renomovaná ruská muzikoložka Valentina Cholopova ve své monografii o Schnittkem. Upozornila
tím na jeho nepřehlédnutelný vztah k románu Thomase Manna
Doktor Faustus a jeho hlavní postavě – skladateli Adrianu Leverkühnovi. Odkazů by se dala najít celá řada (na přelomu 50. a
60. let se skladatel dokonce potýkal s myšlenkou vytvořit skladbu podle Mannem detailně popsaného Leverkühnova oratoria
Apocalypsis cum figuris), nicméně nejintenzivněji se Schnittke
k Mannovu románu přimknul v jedné ze svých vrcholných skladeb – kantátě „Seid nüchtern und wachet...“ pro kontratenor,
kontraalt, tenor, bas, smíšený sbor a orchestr (1982). Když hledal text pro faustovské téma, záměrně se vyhnul Goetheovu romantizujícímu zpracování, přestože se nějakou dobu zaobíral
myšlenkou zhudebnit jeho druhou část, a sáhl po tzv. lidovém
čtení, vydaném Johannem Spiesem pod názvem Historia von
Dr. Johann Fausten, dem weitbeschreyten Zauberer und Schwarzkünstler v roce 1587 ve Frankfurtu nad Mohanem (Schnittke ve

skladbě použil dvě závěrečné kapitoly, popisující Faustovy poslední dny), po textu, který si pro svou kantátu Doktora Fausta
naříkání zvolil i Adrian Leverkühn.
Kantáta sestává z deseti částí plynoucích attacca, přičemž
jejich kulminaci představuje část sedmá, líčící Faustovu smrt.
K ní jako by se všechny ostatní části stahovaly. Schnittke ji původně zhudebnil disonantně, „s různými glissandy, dynamickými kontrasty“. Kýžený účinek mu však toto zpracování neposkytlo. Když uvažoval o jiné variantě, posloužila mu jako vodítko
jedna z partií rozsáhlého dialogu Adriana Leverkühna s ďáblem,
v níž je popisováno peklo: „...s mukami (...) pojí se element výsměchu a extrémní hanby; neboť dotyčná slastnost pekelná rovna je nejtrapnějšímu zesměšňování nezměrné oné trýzně a doprovázena je mrzkými prstem ukazováními a řičivým chechtotem: odtud pocházejí učení, že peklu propadlí k muce ještě
i úsměšky a hanbu zakoušejí, ano, že peklo definovati jest co příšerné spojení zhola nesnesitelné, přesto však nikdy neustávající
muky – a výsměchu.“ Výsměch, to je vlastně ponížení. A právě
na tento moment pekelného utrpení se Schnittke soustředil při
komponování sedmé epizody kantáty. Celá se nese v rytmu tanga a dominuje jí Mefistův sólový kontraalt, „v ideálním případě estrádní zpěvačka“, jejíž hlas se s pomocí mikrofonu rozléhá
nad celým orchestrem, přičemž Schnittke si původně v této roli
představoval hvězdu sovětské estrády Allu Pugačevu (v kantátě
je však Mefisto zastoupen dvěma hlasy: vedle kontraaltu ztvárňujícího jeho skutečnou tvář ještě svádivým kontratenorem).
Efektu výsměchu a ponížení je tak dosaženo hned v několika rovinách: v rovině stylistické (šlágr, který je ve Schnittkeho pojetí
symbolem „stereotypizace myšlení“ a „důmyslnou maskou veškerého díla ďáblova“), akustické (hlas vládnoucí celému orchestru) i hudebně-textové (zdánlivý nesoulad mezi quasi estrádní
písní a staroněmeckým textem). Jakýsi předobraz nacházíme i
v Leverkühnově Apokalypse, kde „ty arci dosti zřídka se objevující názvuky džezu, jež jsou tu užity k účelu zhola pekelnému...,“
jako by byly přímo projektovány do Schnittkeho tanga.
Schnittkeho kantáta jako celek je koncipována v duchu
skladatelova úsilí pojmout hudbu v jejím historickém rozsahu.
Strukturálním vzorem mu v „Seid nüchtern und wachet...“ posloužily barokní pašije (přítomnost vypravěče a komentujícího
sboru), třetí část přináší stylizaci taneční písňové tvorby 16. století, v závěru zazní quasi varhanní improvizace na protestantský
chorál apod. Tato polystylovost, typický projev postmoderny, tu
není zmiňována náhodou. Potýkal se s ní totiž i Adrian Leverkühn, v jehož Faustovi se „vynakládají, takřka jako jakési shrnutí, veškeré myslitelné výrazově nosné prvky hudby vůbec: ne
jako mechanická nápodoba a návrat zpět, nýbrž, samozřejmě,
jako disponování, vědomé ovšem, všemi výrazovými podobami,

jaké se kdy tvarově projevily v dějinách hudby...“. S problematikou polystylovosti souvisí i poměr „banálního“ a „vysokého“,
který v mnohých skladbách Schnittkeho hraje významnou roli,
a na nějž by se dala trefně aplikovat Leverkühnova poznámka,
že „člověk musí být zrovna kovaný v tom, co je těžké a dobré,
aby si mohl takhle začínat i s tím, co je lehké“.
Světová premiéra kantáty měla proběhnout v Moskvě,
i s Pugačevou v roli Mefista a s Gennadijem Rožděstvenským za
dirigentským pultem, nakonec z ní ale kvůli zákazu sešlo. Proběhla tak v jiném obsazení 19. ledna 1983 ve Vídni za nadšeného přijetí. Vídeňský pobyt během provedení kantáty byl pro
Schnittkeho významný ještě z jednoho důvodu: den před premiérou se v katolickém kostele sv. Augustina nechal pokřtít...
K faustovskému tématu se Schnittke vrátil znovu na
sklonku svého života, kdy zkomponoval tříaktovou operu Historia von D. Johann Fausten (1995), opět na výše uvedený staroněmecký text. Rozvedl v ní prvky použité v kantátě (opera např.
obsahuje i rockové pasáže, jejichž autorem byl Schnittkeho syn
Andrej), a samotná kantáta posloužila ve své téměř nepozměněné podobě jejím závěrečným aktem.
V roce 1985 Schnittke napsal další dvě díla, která patří
k jeho vrcholům: tragicky vyznívající Violový koncert s neúprosně katastrofickým finále a naopak průzračný Koncert pro sbor à
capella na ruské překlady z Knihy nářků arménského básníka
Řehoře z Nareka. Po jejich dokončení se pustil do Violoncellového koncertu č. 1, práci nad ním však přerušilo selhání organismu v podobě těžkého infarktu – rodinného genového dědictví. Následoval několikaměsíční pobyt v nemocnici s nepříliš
nadějnými vyhlídkami na návrat. Šťastný konec se sice dostavil,
událost však podlomila Schnittkeho zdraví až do konce života (od té doby mu srdce vypovědělo službu ještě několikrát) a
změnila i jeho vnímání světa. „Víc než dříve jsem začal záviset
nikoli na vědomé stránce svého života a tvorby, ale na emocionální vrstvě života a jím tvořených situací,“ řekl Schnittke s tím,
že se mu ale tato proměna těžko definuje. Jiným způsobem začal chápat i vlastní skladatelskou činnost: „Vše, co dělám, jsou
jen pokusy přiblížit se k tomu, co netvořím já, ale co už existuje
a co jen musím zafixovat.“
Po návratu z nemocnice se Schnittke vrátil k violoncellovému koncertu, ovšem původní materiál odložil a začal komponovat zcela novou skladbu. Zamýšlené klasické třívěté rozvržení se mu záhy rozrostlo o finále, naplněné jakoby nekonečnou expresivní melodickou linií violoncella, ovlivněnou staroruskou duchovní hudbou. „Byl jsem skoro u konce s třetí větou,
když jsem dostal dar v podobě finále – čtvrtou, kulminační, završující větu, o níž jsem do té doby vůbec nepřemýšlel. Najednou byla… Byl to jeden ze dvou, tří takových případů, které mi
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život přinesl…“ Podobně jako v kantátovém tangu, i zde Schnittke užil efektu zesílení mikrofonem, ale už s jiným záměrem:
melodický oblouk sólového nástroje roste nad forte orchestru
jako projev naděje i pokory, aby se v závěru vytratila ve schnittkovsky typickém „třítečkovém“ pianu pianissimu...
Původem litevský violoncellista DAVID GERINGAS
(*1946) patří k absolutní světové špičce ve svém oboru. Nepochybně k tomu přispělo i studium na Moskevské konzervatoři v
letech 1963–73 u Mstislava Rostropoviče, o němž Geringas prohlásil: „Byl to člověk, který dokázal ze studenta dostat to nejlepší
a donutit ho najít svou cestu.“ Pod jeho vedením Geringas získal
v roce 1970 zlatou medaili na Mezinárodní soutěži P. I. Čajkovského v Moskvě. Kromě hry na violoncello Geringas vystudoval
i dirigování na Litevské hudební akademii ve třídě Juozase Domarkase. V roce 1974 Rostropovič spolu se svou manželkou Galinou Višněvskou emigroval na Západ a o rok později se ke stejnému kroku rozhodl i jeho žák se svou chotí, klavíristkou Taťjanou Geringas (v současné době žijí v Hamburku). Co se slávy
týče, brzy začal Geringas následovat svého učitele a stavěl se na
pódia nejprestižnějších koncertních sálů po celém světě. Renomé si zvyšoval nejen virtuózní hrou, ale i širokým repertoárem,
který zahrnoval skladby od baroka po současnost. Značnou pozornost Geringas věnoval (a dosud věnuje) propagaci hudby
svých vrstevníků z bývalého Sovětského svazu (Alfred Schnittke,
Sofija Gubajdulina, Viktor Suslin, Edison Děnisov, Erkki-Sven

Tüür, Anatolijus Šenderovas, Pēteris Vasks a mnoho dalších), s
jejichž tvorbou, v Sovětském svazu potlačovanou, seznamoval
publikum na Západě.
Za své dlouholeté úsilí v propagaci litevské hudby získal
Geringas ta nejvyšší ocenění udělovaná v Litvě. V roce 2006 mu
byl předán Řád za zásluhy Spolkové republiky Německo. Ocenění se dočkala i řada nahrávek z jeho rozsáhlé diskografie (Grand
Prix du Disque za nahrávku dvanácti violoncellových koncertů
Luigiho Boccheriniho, Diapason d’Or za album s komorní hudbou Henriho Dutilleuxe či Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik za violoncellové koncerty Hanse Pfitznera). Vyučuje na berlínské Vysoké hudební škole Hanse Eislera, kde mu
byl udělen titul profesora. Jako dirigent pravidelně vystupuje ve
svém rodném Vilniusu s Litevským komorním orchestrem, je
stálým dirigentem Symfonického orchestru Kjušu (Japonsko),
v roce 2007 řídil Tokijskou filharmonii a Čínskou filharmonii.
Zajímavostí jsou Geringasovy inovativní přístupy k violoncellu. Příkladem může posloužit elektronický nástroj Silent
Electric Cello (SVC-110SK), který přímo pro něj vyrobila firma Yamaha.
Svérázná zpěvačka, houslistka, skladatelka a herečka IVA
BITTOVÁ (*1958) vystudovala brněnskou konzervatoř. Od roku 1978 působila v Divadle na provázku (dnes Husa na provázku), kde také dostala roli Eržiky v Baladě pro banditu, která ji
– i díky filmové adaptaci – proslavila. Po několikaleté herecké
zkušenosti se však Bittová vrátila k houslím a začala se soustředit na dráhu hudební. „Housle mne provázejí a usměrňují celý
můj život,“ říká Bittová, „obtížná technická cvičení mi dodávají řád, jistotu a odhalují mé vnitřní pochybnosti. Jsou zrcadlem
mých vnitřních snů a představ, které nesnesou povrchnost. Má
komunikace je založena na vibraci a rezonanci zvuku houslí a
hlasu. Jejich souznění mne vede k dokonalosti, i když vím, že
cesta k ní je nekonečná.“ Velkou předností Bittové je, že dokáže snadno přecházet z jednoho žánru do druhého (alternativa,
jazz, rock i klasická hudba, účinkovala dokonce v newyorské
Carneggie Hall v roli Elvíry v Mozartově opeře Don Giovanni), přičemž všude je lehce rozpoznatelný její těžko popsatelný originální projev. Bittová spolupracovala s celou řadou významných českých i zahraničních osobností z různých hudebních odvětví: Pavlem Fajtem, Vladimírem Václavkem, se svou
setrou Idou Kelarovou, bratry Ebenovými, Richardem Müllerem, Jiřím Stivínem, Emilem Viklickým, Škampovým kvartetem, Vladimírem Godárem, Milošem Štědroněm, Fredem Frithem, Philem Miltonem, Davidem Mossem a mnoha dalšími.
V současné době žije převážně ve Spojených státech, ale do Evropy se často vrací s nejrůznějšími projekty a na koncertní tur-
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né. Její cesta ji zavedla znovu i k herectví, když se zhostila rolí
v úspěšných snímcích Želary a Tajnosti. Bittová vydala sedmnáct alb a na mnoha dalších se podílela. Má dva syny, z nichž
mladší, sedmnáctiletý Antonín, projevuje solidní hudební nadání a se svou matkou se již pravidelně objevuje na pódiu.
JAN MIKUŠEK (*1970) studoval na konzervatoři v Brně dirigování u Evžena Holiše a cimbál. V roce 1991 se stal dirigentem MPS Beseda ve Valašském Meziříčí a zároveň druhým
dirigentem Českého filharmonického sboru Brno. Ve studiu dirigování pokračoval na pražské AMU, kde absolvoval u Františka Vajnara. Dirigoval muzikály Hair, Rusalka, pro Divadlo J.
K.Tyla v Plzni zaranžoval a nastudoval rockovou operu A. Rybnikova Juno a Avos. Od r. 2000 je dirigentem komorního sboru
Vox Nymburgensis. Při studiích se začal věnovat i zpěvu, nejprve u Marcyna B. Sczycińského, následně u Terezie Blumové. Pravidelně se účastnil mistrovských kurzů u Maria van Alteny. Jako
zpěvák se zabývá provozováním tzv. staré hudby (Capella Regia,
Musica Florea, Ritornello, Societas Incognitorum, Collegium
vocale 1704 atd.), spolupracoval s Jiřím Stivínem a vystupoval s
olomouckým souborem Ensemble Damian v operách T. Hanzlíka a V. Zouhara. V repertoáru má díla J. S. Bacha (Matoušovy pašije, mše), G. F. Händela (Mesiáš, Janovy pašije), oratoria a kantáty G. Carissimiho, G. B. Pergolesiho, A. Vivaldiho, A. Draghiho,
J. H. Wiederera. V mužském kvartetu Affetto svůj záběr rozšiřuje
i o hudbu soudobou a experimentální (díla M. Štědroně, M. Ko-
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TOMÁŠ KOŘÍNEK

Meisla, A. Pärta ad.) Od roku 2004 je Mikušek stálým hostem Národního divadla v Praze (role Dominika Haška v opeře
M. Smolky Nagano, postava Hephaestiona v Hanzlíkově opeře Slzy Alexandra Velikého uvedené v r. 2007). V současné době vystupuje po boku Soni Červené v opeře A. Březiny Zítra
se bude, pojednávající o procesu s Miladou Horákovou. Mikušek je též spoluzakladatelem Mezinárodního festivalu cimbálu. Jako aktivní hráč na cimbál premiéroval řadu skladeb napsaných pro tento nástroj (Trifolium A. Tučapského, Mazel Tow
V. Wimmera, Žalmy S. Havelky, Koncert pro cimbál a orchestr
J. Meisla).
TOMÁŠ KOŘÍNEK (*1978) absolvoval brněnskou konzervatoř a JAMU. Za studií vystupoval jako stálý host opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde v roce 2004 získal i stálé angažmá.
Je držitelem mnoha ocenění z tuzemských i zahraničních soutěží, v roce 2004 se objevil v širší nominaci na Cenu Thálie za
ztvárnění Pedrilla v Mozartově Únosu ze serailu v Divadle J. K.
Tyla. Vedle rolí ve svém domovském divadle nastudoval v sezóně 2007/2008 s velkým úspěchem postavu Dona Ottavia v Mozartově Donu Giovannim a Hraběte Almavivy v Rossiniho Lazebníku sevillském v Národním divadle Brno, kde také hostuje
v roli Tamina v Mozartově Kouzelné flétně. K dalším zajímavým Kořínkovým účinkováním patří role Ferranda v Mozartově opeře Così fan tutte (s Pražskou komorní filharmonií), debut
v pařížské Opéra Bastille s Janáčkovým Zápisníkem zmizelého,
koncertní provedení Mozartovy Kouzelné flétny (se Státní filharmonií Brno) a Beethovenova Fidelia (se Severočeskou filharmonií Teplice) nebo vystoupení v rámci Mezinárodního festivalu v Litomyšli v roce 2007 v poloscénickém provedení kantáty
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B. Martinů Kytice (se zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů).
V sezóně 2008/2009 čeká Kořínka mj. hostování v Národním divadle v Praze (L. Janáček: Věc Makropulos), v Brně (např. L. Janáček: Zápisník zmizelého) či ve Státní opeře Praha (W. A. Mozart:
Così fan tutte). Kořínek interpretuje též barokní hudbu (mj. ve
spolupráci se soubory Musica Florea či Collegium 1704) i lidovou (v cimbálové muzice Lipka).
ROMAN JANÁL (*1964) byl po absolvování plzeňské
konzervatoře v oboru hry na housle přijat v roce 1985 do studia
v pěveckém oddělení Hudební akademie v Sofii, které ukončil
v roce 1990. Již během studií hostoval na scéně Státní opery v
Sofii (Don Giovanni, Evžen Oněgin, princ Tarquinius v Brittenově Zneuctění Lukrécie). V roce 1994 přijal hostování v plzeňské opeře (Tomskij v Pikové dámě, Don Pizarro ve Fideliovi, Don
Giovanni atd.). Po úspěšném debutu ve Státní opeře Praha s rolí Guglielma v Cosi fan tutte a Figara v Lazebníku sevillském byl
v roce 1995 angažován jako sólista Státní opery. V roce 1997 se
stal sólistou Národního divadla, kde nastudoval mnoho rolí domácího i světového repertoáru, např. Grégoria v Romeovi a Julii, Escamilla v Carmen, Polluxe v Rameauově barokní tragedii
Castor et Pollux (Cena Thálie, 1999) Alexandra v komické aktovce Martinů Dvakrát Alexandr atd. S příznivými ohlasy Janál vystoupil na domácích i zahraničních festivalech: Pražský podzim,
Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově, Festival Pontes, Česko-saský festival,
Dny B. Martinů v Londýně, Europalia Brusel, Festival B. Martinů v Amsterdamu, Concertus Moraviae (MHF), na koncertech
k Roku České Hudby – České sny (Španělsko a Česká republika). Spolupracuje s domácími i zahraničními hudebními tělesy

PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR
(FOK, Česká filharmonie, SOČR, PKF, Virtuosi di Praga, Pražský komorní sbor ad.), s Českým rozhlasem (řada nahrávek
známých árií ze světového repertoáru i písňových cyklů současných českých autorů) i Českou televizí (filmové verze oper
Josefa Berga Návrat Odysseův do vlasti a Evropská turistika a děl
Bohuslava Martinů Slzy nože a Hlas lesa). V roce 1995 se stal absolutním vítězem mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, po několika letech byl do této soutěže
pozván jako člen poroty a zároveň se stal čestným členem jejího Mezinárodního pěveckého centra. Od roku 1995 působí na
Pražské konzervatoři jako pěvecký pedagog, během posledních
let se jako lektor účastnil řady interpretačních pěveckých seminářů konaných po České republice.
LUKÁŠ VASILEK (*1980) vystudoval hudební vědu na
FF UK a dirigování na AMU v Praze. V roce 1998 se stal sbormistrem Foerstrova komorního pěveckého sdružení, s nímž
dosud absolvoval více než 150 koncertů doma i v zahraničí. Za
své úspěchy s tímto sdružením získal cenu Unie českých pěveckých sborů Sbormistr-junior (2005). Úspěšně se zúčastnil řady
soutěží (např. absolutní vítězství v litevské Klaipédě, 2003, a ve
Vídni, 2006). V letech 2005–07 byl druhým sbormistrem operního sboru Národního divadla v Praze, v roce 2006 ho ke spolupráci vyzval Pražský filharmonický sbor. Jako nový sbormistr
PFS debutoval s Českou filharmonií v Händelově Mesiáši. Hlavním sbormistrem PFS byl jmenován v březnu 2007. Mezi nej-

významnější události prvního roku jeho působení v Pražském
filharmonickém sboru patřily koncerty s Českou filharmonií a
jejím šéfdirigentem Zdeňkem Mácalem v Praze a na společném
turné ve Španělsku. Vedle sbormistrovské profese se Vasilek věnuje také orchestrálnímu dirigování.
PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR patří mezi přední
reprezentanty české hudební kultury. Svou uměleckou činnost
sbor zahájil v roce 1935 pod vedením svého zakladatele, pěvce a sbormistra Jana Kühna. Do roku 1969 těleso vystupovalo
pod názvem Český pěvecký sbor. V roce 1953 byl sbor organizačně přičleněn k České filharmonii a dostal tím nové impulsy pro svou uměleckou činnost. Po Kühnově smrti v roce 1959
převzal řízení sboru Josef Veselka a v roce 1981 jeho žák Lubomír Mátl. Gramofonové nahrávky s Českou filharmonií tehdy
získaly mezinárodní ceny v Paříži, Berlíně a Tokiu. Nová etapa
umělecké činnosti PFS nastala v roce 1990 za vedení sbormistra Pavla Kühna, který navazuje na tradice svého otce Jana Kühna. V roce 1991 se Pražský filharmonický sbor vyvázal z organizačního svazku s Českou filharmonií. Získal nové kontakty v
zahraničí, začal spolupracovat s Berlínskými filharmoniky, Izraelskou filharmonií, s Královským orchestrem Concertgebouw v
Amsterdamu, se Symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu
či orchestrem lipského Gewandhausu. V letech 1996–2004 byl
hlavním sbormistrem Jaroslav Brych. Od roku 2005 do konce
sezóny 2006 působil jako hlavní sbormistr v PFS Jan Rozehnal.

PETER VRÁBEL
1. března 2007 byl do čela PFS jmenován Lukáš Vasilek, stálým hostujícím sbormistrem PFS se stal Miroslav Košler. Pražský filharmonický sbor spolupracuje se světoznámými dirigenty (Abbado, Solti, Sawallisch, Maazel, Mehta, Chailly, Rattle aj.),
kteří si jeho spoluúčinkování při koncertech i nahrávání přímo
vyžadují.
PETER VRÁBEL (*1969) je slovenský dirigent, který žije a pracuje v Praze. Svoji koncertní kariéru během svých studentských let na Akademii múzických umění, když spolupracoval s řadou komorních a symfonických orchestrů a Kühnovým
dětským sborem. Je držitelem Ceny nadace Gideona Kleina.
V roce 1995 založil Komorní orchestr Berg a byl to on, kdo vytvořil koncepci hudebního směřování tělesa – jeho tvůrčí nápady a podněty k zajímavým projektům jsou pro orchestr stálým
a neocenitelným přínosem. Vrábel 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 hudbu 20. století a hudbu soudobou, koncerty nové hudby doplňuje hudbou starších období. Vytvořil velké
množství snímků pro Český rozhlas, své všestranné schopnosti
využil při natáčení alba jazzového pianisty Franka Mantootha
(USA) nebo při nahrávání pro film. Hostuje v Národním divadle v Praze (v představení Zlatovláska).
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ byla založena
v roce 1978 pod názvem Operní orchestr města Hradec Králové, o rok později bylo těleso přejmenováno na Symfonický or-

chestr Hradec Králové, v roce 1987 na Státní symfonický orchestr Hradec Králové. Od vzniku České republiky (1. ledna 1993)
orchestr nese název Filharmonie Hradec Králové, vyjadřující
historickou kontinuitu sahající přes Filharmonii Sokola v Hradci Králové (1921–65) až k Filharmonické jednotě, působící ve
městě od roku 1887. Období největšího uměleckého rozkvětu
tělesa je spojeno se jménem prof. Františka Vajnara, který pracoval jako šéfdirigent s orchestrem nepřetržitě od roku 1991 až
do roku 2001, kdy byl jmenován jeho čestným šéfdirigentem.
Současným šéfdirigentem FHK je skladatel, dirigent a houslista
Ondřej Kukal (od r. 2002), dirigentem Andreas Sebastian Weiser (od r. 2006). FHK vystoupila na pódiích významných koncertních síní Evropy (Grosser Musikvereinssaal ve Vídni, Victoria Hall v Ženevě, Queen Elizabeth Hall v Antverpách atd.),
účinkovala v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Polsku,
Rakousku, Španělsku a Švýcarsku. Pro bohaté zkušenosti s prováděním velkých oratorních děl světové hudební literatury se
FHK stala vyhledávaným profesionálním partnerem pro domácí
a především zahraniční sborová tělesa. Dosaženou interpretační kvalitu orchestru dokumentují nahrávky pro tuzemské i zahraniční společnosti nebo pro Český rozhlas. FHK účinkuje na
významných festivalech (Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy
aj.), od roku 2005 pak sama pořádá ve spolupráci s Českým rozhlasem 3 – stanicí Vltava unikátní festival soudobé hudby Hudební fórum Hradec Králové, který se soustředí na uvádění děl
významných zahraničních skladatelů převážně v českých premiérách (Gija Kančeli, Sofija Gubajdulina, Luciano Berio, Tan
Dun, Hans Werner Henze) a k jehož dosavadním vrcholům patří provedení opery Steva Reicha Three Tales (2006) nebo ViolaTango-Rock-Koncertu Benjamina Jusupova (2007).
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