V roce 2006 byl realizován jen první prostý kus, na hudbu andělů
odkazující ukolébavka osvobozená od tísně zemské tíže, mající cosi
z dětské naivity, z bytí, v němž všechny zkušenosti teprve začínají, které ještě není posuzováno a škatulkováno podle hodnotových
kategorií. Céleste, světlo a beztížnost nebeského, se odráží ve světlém zvuku smyčců. Stinné stránky tohoto světa, quasi obavu rodiče
zpívajícího ukolébavku, připomenou figury žesťových dechových
nástrojů. Hudba, kterou Cerha píše, k němu přichází ráno, když už
nespí hluboce, ale ještě se neprobudil. Podle cerhy „jsou kusy, které
člověk plánuje, opracovává a piluje po dlouhou dobu, a občas – dost
vzácně – jsou jiné, které náhle a překvapivě spadnou do klína. Berceuse patří mezi ty druhé.“ Samostatně skladba zazněla ve Stuttgartu a Karlsruhe, v rámci Tří orchestrálních kusů v Kolíně nad Rýnem
a ve Vídni.
Skladatel, dirigent a šansoniér HK – neboli Heinz Karl – GRUBER
(*1943), od dob svého členství ve Vídeňském chlapeckém sboru známý též po přezdívkou Nali, vystudoval kompozici, hudební teorii
a hru na kontrabas na Vysoké hudební škole ve Vídni. Od počátku
šedesátých let 20. století byl kontrabasistou ansámblu „die reihe“,
nejstaršího souboru na světě specializujícího se na avantgardní
hudbu, tehdy doplňujícího rakouskému publiku i samotným členům
souboru znalosti o 2. vídeňské škole (skupině skladatelů působících
v letech 1910–1930 ve Vídni a Berlíně pod ideovým vedením Schönberga), ale také o americké poválečné avantgardě, Cageovi ad. Byl
spoluzakladatelem souboru MOB art & tone ART (mob = v angličtině
chátra, dav), jehož vznik souvisel s levicově orientovaným odporem
mladých lidí proti přítomnosti mnoha bývalých nacistů ve vysokých
pozicích a odporem některých hudebníků proti „každodennímu fašismu“ v hudbě, seriální kompoziční technice diktované letními kurzy v Darmstadtu nebo festivalem v Donaueschingenu. MOB skladby
rehabilitovaly serialismem vyloučené hudební prvky – melodii, rytmus a harmonii. Ne Schönberg a 2. vídeňská škola proti Stravinskému, ale Schönberg a Stravinskij, a také Weil, Eisler a Beatles, tak
by bylo možno charakterizovat ideová východiska souboru. Nikoli
umění pro umění, ale umění orientované na někoho, hledající v tonalitě záruku, že hudbu posluchačům nebudou muset překládat odborníci. Začátkem mezinárodní kariéry Grubera, tehdejšího člena
Rozhlasového symfonického orchestru ORF Vídeň, byla v roce 1978
premiéra skladby pro šansoniéra a orchestr nebo ansámbl Frankenstein!!, která se stovkami provedení zařadila mezi nejpopulárnější
skladby soudobé hudby.
Koncertní kus pro velký orchestr DANCING IN THE DARK, z něhož
uvádíme první větu, vznikl na objednávku Vídeňských filharmoniků v roce 2002, kdy Gruber obdržel Velkou rakouskou státní cenu.
Úvodní dvoutaktí skladby má funkci ritornelu, znovu se vracejícího
instrumentálního úvodu k písni nebo části instrumentálního koncertu hraného všemi účinkujícími. Strukturotvorným činitelem
Gruberova ritornelu je materiál a princip série neboli řady. Každý
hlas interpretuje vlastní tónovou skupinu, přičemž při návratech ritornelu se mění pořadí tónů i jejich rytmus. Vědomé využití všech
dvanácti tónů, které najdeme na sedmi bílých a pěti černých klávesách klaviatury od c do h, by odpovídalo dodekafonickému kompozičnímu postupu, za jehož hlavního objevitele bývá pokládán

Schönberg (dvoutaktový půdorys ritornelu má mimochodem také
dvanáct dob, pět plus sedm). Gruber však nerespektuje dodekafonický zákaz tradičních souzvuků, takže někteří vykladači mluví
o představě harmonizované dvanáctitónové řady, případně serijní
tonalitě až surrealisticky se osvobozující od konvenčních logických
schémat. Uplatnění wagnerových tub odkazuje na Brucknera. Gruber v jejich užití není osamocen. Ve skladbě Stele (1994) připsal její
autor György Kurtág k wagnerovým tubám dokonce přímo: „Feierlich: Hommage à Bruckner“. Malé dějiny vídeňské hudby, jak skladbu označil Simon Rattle, pokračují v mahlerovském duchu a to i ve
smyslu koexistence vysokého a nízkého, vážného a zábavného. Do
ztěžka plynoucího hudební proudu pronikají stále silněji jazzové
prvky. Za svůj název skladba vděčí písni Dancing in the Dark, jejíž
melodie doprovází také taneční číslo Freda Astaira a Cyd Charrisové
ve filmu The Band Wagon (čes. Konečně trhák). Zvláštními paličkami – pruty – vyklepávaný rytmus připomene rituální zvuk zvonu
ze závěru Stele Kurtága nebo bluesový puls Stille und Umkehr B. A.
Zimmermanna, děl vypovídajících o bezvýchodnosti a odpoutávání
se od pozemského času a bytí. Skladba Dancing in the Dark zazněla
ve vídeňském Koncertním domě hudebního spolku Musikverein, Vídeňském koncertním domě, londýnské Royal Albert Hall, clevelandské Severance Hall, v lucernském KKL, v Kolíně n. R., Helsinkách,
Rotterdamu, Manchesteru, Göteborgu, Trondheimu, Melbourne,
Grafeneggu, Talinu a Dessau. V salcburském Velkém festivalovém
domě zazní pět dní po královéhradeckém provedení.
CHARIVARI označuje ritualizované chování komunity, které má za
cíl vyloučení některého jedince. Komunita se vymezovala vůči nežádoucím jevům (například nerovným sňatkům) falešnými serenádami
a rámusením u domu pranýřovaných. Pojem je také spojen s pařížským časopisem, v němž Honoré Daumier satiricky zobrazoval
sociální nespravedlnost druhého císařství. Gruberův stejnojmenný
bravurní kus pro orchestr je založen na hudebním žertu Johanna
Strausse ml. s názvem Perpetuum mobile. Motiv lehkonohé rychlé
polky upomíná podle HK Grubera na oficiální masku útulnosti, dobrosrdečnosti a nenucenosti (die Gemütlichkeit) za niž se Rakousko
první republiky snažilo skrýt svoje reakce při nejhorších zvratech
osudu a někdy dokonce svoji spoluvinu. V Charivari maska pomalu
sklouzává, až je v závěrečné krizi zcela stržena. Jakkoliv koda pro
útěchu rakouského cestovního ruchu a přátel starých dobrých časů
pár kapkami Vídeňské krve rychle obnovuje vnější zdání, je pozdě.
Lež je odkryta. Skladba zazněla ve Vídni, Aradu, Curychu, Clevelandu, Melbourne, Paříži, Manchesteru, Montpelier, Rotterdamu,
Utrechtu, Wiener Neustadtu, Swansei, Amsterdamu, St. Pöltenu,
Göteborgu, Norrköpingu, Frederiksvaerku, Kodani, Malmö, Keiserslauternu, Shefieldu, Minnesotě, Bonnu, Hellerau, Londýně, Grazu,
Redwood City, Innsbrucku, Amsterdamu, Umeå, Stockholmu, Bregenzu, Štrasburku, na Floridě, v New Yorku a Filadelfii.
JAN TALICH vystudoval Pražskou konzervatoř a poté absolvoval
AMU v houslové třídě Václava Snítila. Již v té době pořádal vlastní
recitály a hrál s orchestry po celé republice. Stipendium na další
studium obdržel nejprve v USA u Shmuela Ashkenasiho a poté na
anglické Guildhall School u Yfraha Neamana. V roce 1989 získal první cenu v Mezinárodní houslové soutěži Václava Humla v Záhřebu,

čímž odstartoval svoji mezinárodní sólovou dráhu. Jako sólista vystoupil Jan Talich s orchestry po celé Evropě (Paříž, Birmingham,
Londýn, Brusel) i v USA. Jeho diskografie zahrnuje jak recitály s klavírem (česká hudba), tak sólové koncerty s orchestrem (Beethoven,
Mozart). Jeho poslední sólovou nahrávkou je Šostakovičova Houslová sonáta a CD inspirované cikánskou hudbou s cimbálem a Talichovým komorním orchestrem. Jan Talich pravidelně vyučuje na
kurzech doma (Telč), v Izraeli, Francii (Prades, Toulon, na Conservatoire Supérieur v Paříži) a v mnoha dalších zemích Evropy a USA.
V roce 1992 založil Talichův komorní orchestr, dnešní Talichovu
komorní filharmonii, jíž je uměleckým ředitelem. Pod jeho vedením
orchestr nahrál četné kompaktní disky. Jan Talich byl též zakládajícím členem Kubelíkova tria, s nímž vystupoval po celé Evropě a nahrál klavírní tria Dvořáka, Smetany, Suka a Nováka. V roce 1997 z tria
odešel na místo prvního houslisty Talichova kvarteta, které patří
mezi přední světová tělesa v tomto oboru. S Talichovým kvartetem
vystoupil na mnoha podiích po celém světě (např. Carnegie Hall,
Beethoven-Haus, Herkulessaal, Concertgebouw, Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs-Elysées, Salle Gaveau) a dočkal se skvělé
kritiky. Talichovo kvarteto jezdí pravidelně na turné do Japonska,
Jižní Ameriky, Mexika či Jižní Koreje. Mezi jeho nahrávky patří většina známých českých kvartet i komplet všech smyčcových kvartet
Mendelssohna a komplet komorní hudby (pro smyčce s klavírem) D.
Šostakoviče. Mnoho jeho CD bylo oceněno časopisy Gramophone,
The Strad, Diapason. Jan Talich se v posledních letech se stále více
věnuje dirigentské činnosti a je žádán jako hostující dirigent mnoha
orchestry v České republice i v zahraničí. Od sezóny 2008/2009 je
šéfdirigentem Jihočeské filharmonie.
ROMAN PATOČKA pokračoval po absolvování Pražské konzervatoře u Dagmar Zárubové a Akademie múzických umění u prof. Ivana
Štrause ve studiu v Utrechtu a Lübecku. V roce 2009 zakončil mistrovským diplomem studium na Hochschule für Musik Hanns Eisler
v Berlíně. Je vítězem a laureátem mnoha soutěží: Mezinárodní interpretační soutěže Pražské jaro, mezinárodních houslových soutěží
Leopolda Mozarta v Augsburku, Pabla de Sarasateho v Pamploně,
Václava Humla v Záhřebu, Flame v Paříži, Maxe Rostala v Berlíně
a dalších. Roman Patočka vystupuje jako sólista s renomovanými
orchestry (např. Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu, Hamburskými symfoniky, Nagojskou filharmonií,
Záhřebskou filharmonií, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, PKF – Prague Philharmonia) i dirigenty (Sirem Charlesem Mackerrasem, Jiřím Bělohlávkem, Vladimírem Válkem, Jakubem Hrůšou
ad.). V roce 2014 provedl světovou premiéru houslového koncertu
Adama Skoumala na festivalu Pražské jaro. V sezóně 2008/2009 byl
koncertním mistrem Německého symfonického orchestru Berlín. Je
členem klavírního Eben tria a smyčcového Talichova kvarteta. Jako
komorní hráč spolupracuje s Jiřím Bártou, Igorem Ardaševem, Adamem Skoumalem, Martinem Kasíkem, Radkem Baborákem ad. Reprezentoval Českou republiku na světové výstavě EXPO 2005 v japonském Aichi. Účinkoval v řadě AVRO Klassiek v Concertgebouw
v Amsterdamu a v cyklu Českého spolku pro komorní hudbu při
České filharmonii. Natočil snímky pro Český rozhlas, BBC Radio 3,
ORF, Radio 4 Netherlands, francouzské Radio Classique, Rumunský
rozhlas a japonskou televizi NHK.

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ byla založena v roce 1978
pod názvem Operní orchestr města Hradec Králové, o rok později
bylo těleso přejmenováno na Symfonický orchestr Hradec Králové, v roce 1987 na Státní symfonický orchestr Hradec Králové. Od
vzniku České republiky (1. 1. 1993) nese orchestr název Filharmonie Hradec Králové, vyjadřující historickou kontinuitu sahající přes
Filharmonii Sokola v Hradci Králové (1921–65) až k Filharmonické
jednotě činné ve městě od roku 1887. Významné období 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 čestným šéfdirigentem tělesa.
V letech 2001–2012 působil na postu šéfdirigenta tělesa Ondřej Kukal. Od sezony 2012–2013 je šéfdirigentem FHK Andreas Sebastian
Weiser. FHK vystoupila na pódiích významných koncertních síní
Evropy (Grosser Musikvereinssaal ve Vídni, Gewandhaus v Lipsku,
Victoria Hall v Ženevě, Queen Elizabeth Hall v Antverpách aj.), účinkovala v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Polsku, Rakousku,
Španělsku a Švýcarsku. Dosaženou interpretační kvalitu orchestru
dokumentují CD nahrávky pro tuzemské i zahraniční společnosti
nebo pro Český rozhlas. FHK účinkuje na významných festivalech
(Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy aj.). Od roku 2005 je pořadatelkou
festivalu Hudební fórum Hradec Králové, v rámci kterého provedla
české premiéry děl Schnittkeho, Pendereckého, Henzeho, Kančeliho, Gubajduliny, Corigliana ad.
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Traum in des Sommers Nacht, Hommage à Felix Mendelssohn
Bartholdy pro orchestr (2009)
Objednávka lipského Gewandhausu. Prem. 28. 8. 2009, Gewandhaus, Lipsko,
Orchestr Gewandhausu, Riccardo Chailly.

Peter Eötvös

DoReMi, houslový koncert č. 2 (2011–12, rev. 2013)
First Part [První část]
Second Part [Druhá část]
Third Part [Třetí část]
Společná objednávka Losangeleské filharmonie, Orchestru Gewandhausu
a BBC Proms. Premiéra 18. ledna 2013, Los Angeles, CA, koncertní sál Walta
Disneyho, Midori, Losangeleská filharmonie, Pablo Heras-Casado

Přestávka

Friedrich Cerha

Berceuse céleste [Nebeská ukolébavka] pro orchestr (2006)
Objednávka Jihozápadního rozhlasu (Südwestfunk). Prem. 15. 11. 2007,
Beethovenův sál Liederhalle, Stuttgart, Rozhlasový symfonický orchestr
Jihozápadního rozhlasu Stuttgart, Eliahu Inbal.

HK Gruber

Dancing in the Dark [Tanec v temnotě], koncertní kus pro velký
orchestr (výběr), (2002)
1. Andante pesante
Objednávka Vídeňských filharmoniků. Prem. 11. 1. 2003, Koncertní dům hudebního spolku Musikverein, Vídeň, Vídeňští filharmonikové, Simon Rattle.

HK Gruber

Charivari, rakouský žurnál pro orchestr (1981, rev. 1983,
1984/1999)
Prem. 23. srpna 1983, Queen Elizabeth Hall, Londýn, London Sinfonietta,
Simon Rattle, rev. verze (1983) 22. leden 1984, Vídeň, Vídeňští symfonikové, Iván Fischer.

Filharmonie Hradec Králové
Roman Patočka housle
Jan Talich dirigent
Autor animací, videoprojekce: Pavel Trnka
Světelný design: Jaromír Vlček
Osvětlovací a vizuální technologie: Petr Zima

Rakouský skladatel GEORG FRIEDRICH HAAS (*1953) studoval mj.
ve Vídni u Friedricha Cerhy. Je držitelem Velké rakouské státní ceny
(2006) a v současnosti působí jako profesor skladby na Kolumbijské
univerzitě v New Yorku (od roku 2013). Navzdory modernistické orientaci v některých svých dílech vyzdvihuje i cituje starší skladatele:
Skrjabina (Opus 68), Josquina des Prez (tria ex uno), Schuberta (Torso) nebo W. A. Mozarta (7 Klangräume). Další krok učinil Haas, když
komponoval TRAUM IN DES SOMMERS NACHT, poctu Felixi Mendelssohnu Bartholdymu pro orchestr. Do češtiny nepřevoditelnou
jazykovou hrou s titulem slavné předlohy (Ein Sommernachtstraum
[Sen noci svatojánské]) Haas zdůrazňuje potemnělé pozadí, kterým
je realita 20. století včetně beznaděje holocaustu. Ocitáme se v nejistotě, zda sníme sen svatojánský, nebo se noříme do všeobecné
noci léta. Zda se láme léto, nebo život. Téma odvrácené – „noční“
– strany věcí, neromantické pojetí noci, obklopení tmou jako paralela duševních stavů, osobního zápasu o světlo a překonávání pocitu vyloučenosti, to vše mělo klíčové místo v Haasově tvorbě až
do sňatku s Mollenou Williamsovou v roce 2015, kterým skladatel
dal průchod svým netradičním touhám. Mendelssohnova posmrtná
pověst byla těžce poškozena rostoucím antisemitismem, Wagnerovým opakovaně vydaným pamfletem „Židovství v hudbě“. Židovský
hudební ředitel, jakkoli se narodil v Německu a německy mluvil, patřil podle německého patriota Wagnera jinam, protože kořeny jeho
vlastní kultury byly jiné. Ve 20. století Mendelssohnovu hudbu zakázali nacisté, kteří tajně odstranili v roce 1936 bronzový pomník
skladatele před lipským Gewandhausem (totéž v době protektorátu
potkalo Mendelssohnovu sochu na balustrádě pražského Rudolfina).
Haas se po kompozici „in vain“, v níž reaguje na vzestup krajní pravice v Rakousku, rozhodl nepsat dále politickou hudbu. Jak ve své
skladbě věnované Mendelssohnovi, tak v eseji „Mendelssohn avantgardista“, vyzdvihuje Mendelssohna jako předchůdce Schönberga.
Konkrétně v jeho hudbě nalézá zárodky Schönbergovy Klangfarbenmelodie [melodie zvukové barvy], její podstatou je minimalizace
melodické, harmonické a rytmické aktivity a přesunutí pozornosti
na střídání a mísení barev, ale také dodekafonie, kompoziční techniky spočívající ve vědomém využití 12 tónů různé výšky. Na počátku Haasovy skladby zní motivy z Mendelssohna jen neurčitě, byť
mezi nimi nechybí ani motivy ze Symfonie č. 4 – „Italské“. Následují
dva široké dynamické oblouky, kde o přesném zdroji inspirace již
nemůže být pochyb. První je sklenutý ze vstupních akordů Mendelssohnovy předehry ke Snu noci svatojánské, druhý z mnohonásobných ozvěn motivu předehry Hebridy. Jednohlas kontrabasů se
vztahuje k jednohlasu prvních houslí a viol z Melodramu č. 4 ze Snu
noci svatojánské (částečně jde o citát), kde lze nalézt dvanáctitónovou řadu. Nato úplně nenápadný citát z Mendelssohnovy předehry Klid moře a šťastná plavba uvede melodii zvukové barvy. Teprve temné barvy hlubokých bicích nástrojů upozorní na proměnu
Mendelssohnova Svatebního pochodu takřka ve smuteční. V tichu
končí skladba vzdávající poctu skladateli, který podle Haase jako
první komponoval zvuk jako zvuk, jako barvu, který každým taktem
nebo dvoutaktím tvořil nový zvukový svět a otevřel v tomto směru
hudebnímu jazyku nové možnosti právě tak, jako Wagner na poli
harmonie. Skladba dosud zazněla v Lipsku, Darmstadtu, Linci a Winnipegu.

Byť jazyk Traum in des Sommers Nacht je v rámci Haasových skladeb spíše tradičnější, není od věci učinit poznámku o mikrotonální
hudbě, která prostupuje celou Haasovou tvorbou. V tradiční půltónové hudbě je otázka identity tónu rychle zodpovězena. Když je c
zvýšeno, už není c, nýbrž se z něho stane cis. V mikrotonální hudbě
jsou možné plynulé přechody. V každé hudbě existují mikrotonální
jevy. Sborové smyčcové unisono s vibratem je mikrotonální zvukový
trs s rozsahem čtvrtónu až třetinotónu, u klavíru ve střední poloze
vznikají jemné zázněje ze skládání zvukových vln tří nepatrně rozladěných strun příslušných k jedné klávese/tónu, sólistka intonuje o trochu výše, aby byla lépe slyšet atd. Nic z toho není zapsáno
v notách. Kdy je v evropské moderní hudbě o mikrointerval zvýšený
nebo snížený tón použit jako nový stupeň a kdy se jedná jen o barevné nuancování jednoho a téhož tónu se určuje až ze vzájemných
vztahů ve skladbě. Průkopník mikrotonální hudby Vyšněgradskij
označoval zdvojení melodických útvarů souběžnými čtvrtónovými
intervaly jako „expresivní unisono“, stejný čtvrttónový interval stojí
v základech jeho neoktávujících tónových prostorů (ultrachromatismu, v němž funkci oktávy přebírají intervaly znějící o čtvrt tónu výše
nebo níže než oktáva). Harmonické postupy Vyšněgradského mají
v Haasově hudbě podstatné místo, ne ovšem ve smyslu přesných
čtvrttónů, spíše ve smyslu sbližování půltónů, resp. jejich rozlaďování.
Vedle rovnoměrného rozdělení oktávy na jiný počet tónů než dvanáct se skladatel mikrotonální hudby může orientovat na přirozené
ladění. Tóny přirozeného ladění lze docílit profouknutím přirozeného rohu bez dolaďování nátiskem. Lidskému uchu toto ladění zní
převážně příjemně, protože v něm ale existuje dvojí hodnota pro
interval celého tónu, je nepoužitelné pro klávesové nástroje, které
by musely mít složitou dvojitou klaviaturu. K využití se nabízí samozřejmě i další jevy a vynálezy hudební akustiky. „Mikro-“ je zkrátka
„tonalita“ v protikladu k „normální tonalitě“ přijaté jako referenční
systém. Kde je tento referenční systém neplatný, nastupuje na místo
pojmu mikrotonalita svobodné rozhodnutí individuálně komponující osobnosti nad volně disponibilním materiálem tónových výšek.
Maďarský skladatel a dirigent PETER EÖTVÖS (*1944) studoval
kompozici na Budapešťské hudební akademii a dirigování na Vysoké
hudební škole v Kolíně n. R. V letech 1968–76 pravidelně vystupoval
se souborem Karlheinze Stockhausena, pionýra elektronické hudby a představitele serialismu, hudebního směru nekompromisně
účtujícího po 2. sv. válce s romantismem, který se vrátil pod krytím nacismu. Produkce hudby jako řádu, racionální organizace sérií
tónových výšek a délek, dynamických stupňů a nástrojových barev
v podstatě generovala tříšť tónů a vyloučila jak emocionálně bezprostřední tvorbu, tak po staletí platný posluchačský přístup založený
na melodicko-harmonickém chápání hudby. V letech 1971–79 Eötvös
působil v emigraci jako asistent ve studiu pro elektronickou hudbu
Západoněmeckého rozhlasu v Kolíně n. R., kde skladatelé a technici
v týmové spolupráci formovali a zaznamenávali na pásek elektronickou cestou vznikající zvuky. Na pozvání Bouleze řídil v roce 1978 zahajovací koncert pařížského Ústavu pro výzkum a koordinaci akustiky a hudby (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/
Musique, IRCAM), střediska konkrétní hudby elektroakusticky upravující primární tóny hudebních nástrojů, lidských hlasů a konkrétní,

tzn. nehudební zvuky. V letech 1979–91 Eötvös působil jako hudební
ředitel souboru sólistů Ensemble InterContemporain specializujícího se na hudbu 20. století až po současnost. Spolupracoval se Symfonickým orchestrem BBC, Göteborskými symfoniky ad., jako host
řídil nejvěhlasnější orchestry světa.
HOUSLOVÝ KONCERT Č. 2 – DOREMI je pojmenován podle prvních
tří not stupnice C dur: c-d-e, přesněji podle solmizačních slabik do
-re-mi používaných pro tyto tóny při hlasovém výcviku. Obvykle jde
o první noty, které se učí děti. Mají stejný význam jako číslice 1, 2,
3 pro počítání. Dětské písně a staré melodie dokazují, jak z tohoto
skromného základu vzniká hudba, z jak jednoduchých věcí vzniká
svět. Když se c vyskytuje mezi zmíněnými tóny častěji, získává hlavní roli, zatímco d a e roli doprovodnou. Zvláště citlivé je postavení
tónu d uprostřed. Pokud se d vymaní z oboustranného tlaku tónů
c a e, může melodie kmitat kolem něj i jím končit. Pokud se d sníží
o půltón na des, bude mít blíže k tónu c a vzdálí se e, pokud se d
zvýší o půltón na dis, bude mít blíže k e a vzdálí se c. Vychýlení způsobí napětí, stejně jako je tomu ve skutečném životě. Ze snahy po
zmírnění napětí, po změně vzájemného postavení a uvolnění spojení
se začne vyvíjet dramatická situace. Eötvösův Houslový koncert č.
2 – DoReMi se tak proměňuje v imaginární moderní divadlo, čemuž
se u úspěšného operního tvůrce (Eötvösova opera Tři sestry byla
například inscenována již v devatenácti městech) nijak nedivíme.
Trojí velikost trianglu na počátku skladby napodobuje přibližně tóny
e-c-d. V samotném závěru koncertu opakují tuto formuli housle,
spolu s harfou, jejíž struny jsou však víceznačně přeladěny o čtvrt
tónu. Kmitání kolem centra – tónu d – je zde vyjádřeno nejen vertikálně, ale také račím postupem d-c-e, který tvoří břitkou tečku
za skladbou. Integrální součástí Eötvösova skladatelského myšlení
je používání stylových prvků pocházejících z rodného Sedmihradska, maďarsky mluvící oblasti dnes patřící z větší části k Rumunsku.
Skladatel sdílí tento původ s Bartókem a bartókovské jsou u Eötvöse také melodické kroky při vedení hlasů. K tomu se vztahuje další
možný výklad hudební hierarchie tří vět koncertu, kde Do symbolizuje západní, Mi východní pentatonickou hudební kulturu a Re
znamená změnu, střídání. Eötvös nezačíná kompozici, aniž by znal
interpreta, na jehož individuální charakter šije svou skladbu jako
krejčí. Titul DoReMi si rovněž pohrává se jménem houslové virtuosky Midori Goto, které je koncert věnován. Kariéru této japonské
umělkyně odstartoval Zubin Mehta, když ji v jejích jedenácti letech
pozval k účinkování na novoročním koncertu Newyorských filharmoniků. Druhý houslový koncert Eötvöse od své premiéry v roce
2013 dosud zazněl v losangeleském koncertním sále Walta Disneyho, lipském Gewandhausu, londýnské Royal Albert Hall, Herkulově
sálu mnichovské Rezidence, ve Filharmonii v Kolíně n. R., newyorské
Avery Fisher Hall, berlínské Filharmonii, pařížském Auditoriu Francouzského rozhlasu, salcburském Orchesterhausu, stuttgartské
Liederhalle, v Utrechtu, Budapešti, Freiburgu aj.
Rakouský skladatel a dirigent FRIEDRICH CERHA (*1926) studoval
v rodné Vídni na hudební akademii kompozici, hru na housle (u Váši
Příhody) a hudební výchovu, na univerzitě germanistiku, hudební
vědu a filozofii. Na přelomu 50. a 60. let minulého století spoluzaložil vídeňský soubor „die reihe“, který po desetiletí řídil, nakrátko

se sblížil s Darmstadtskou školou, zkomponoval legendární cyklus
Spiegel (Zrcadla) a z velké části instrumentoval 3. dějství Bergovy
opery Lulu. V osmdesátých letech 20. století pronikl na operní jeviště a byl vyznamenán Velkou rakouskou státní cenou (1986). Pozdější
Cerhův zájem o mimoevropský i vídeňský folklor souvisel s rodinnými kořeny vedoucími z otcovy strany přes Budapešť a Sedmihradsko do Turecka, z matčiny přes Moravu a Slovensko do Haliče. Jako
sedmiletý Cerha viděl krvavé následky rakouské quasi občanské války a rozhodl se být proti každému násilí, které si lidé působí. Zažil
polofašistický stavovský stát a jeho rodiče nejásali při anšlusu. Jako
voják Wehrmachtu dvakrát dezertoval a nedokázal se identifikovat
ani s vídeňským poválečným konzervatismem. Konflikt jednotlivce
se společností se stal od 60. let minulého století základním tématem
Cerhovy tvorby. Toto historické a psychologické pozadí se odráží
v místy surovém rejstříku zvuků a šumů cyklu Zrcadel. Zrcadla byla
zpočátku považována za avantgardní experiment a rozumový konstrukt, ve skutečnosti šlo rovněž o výraz citu.
K témbrové hudbě, která se neváže na tonalitu a jejíž hlavní veličinou je zvuková barva, se na počátku 60. let 20. století nezávisle
propracovávalo více skladatelů. V Římě Scelsi, ve Vídni Ligeti, v Krakově Penderecki. Když Ligeti viděl na pracovním stole Cerhy Zrcadla, rozrušeně reagoval: „Ty komponuješ moji skladbu!“. Zatímco
Ligeti premiéroval své Atmosféry, kompozici, v níž jsou instrumentální hlasy tak zahuštěny až zcela ztrácí vlastní individualitu a stávají
se texturou bez melodie, harmonie a normální rytmické artikulace,
obrazněji bzučícím rojem včel nebo stále se proměňujícím amorfním zvukovým oblakem, Cerhova sedmidílná Zrcadla (Klangflächenkomposition) ležela ve Vídni v šuplíku a jen váhavě se probojovávala
k památnému soubornému provedení v roce 1972. Kromě osobní citové angažovanosti, vysokého stupně exprese, se Cerha odlišuje od
Ligetiho tím, že nechce pouze kontinuálně exponovat materiál, řadit pohybující se zvukové struktury, ale najít náhradu za tematicko
-motivickou složku hudební kompozice platnou od Beethovena po
Schönberga. Cerhovým celoživotním krédem je, že umění musí být
vždy bohaté, nikoli ve smyslu nahromadění materiálu, ale ve smyslu
různorodosti, která – není-li zcela libovolná – je nezbytná pro to,
aby se prvky dostaly do vztahu a z různorodosti se znovu zformovala jednota. Procesy probíhající mezi různými vrstvami vzájemně
se ovlivňujících, překážejících si a vylučujících se prvků představují
pokusy o zachycení nadřazeného systému a obnovení rovnováhy.
Jde o Hegelovu myšlenku: protivy se nesnášejí, nemohou obstát
jako protivy a ruší se navzájem (werden aufgehoben). Ale to, co je
v nich pravého, přeci zůstane, je uschováno (aufgehoben). A tím se
uskutečňuje ono třetí, vyšší, co vůči oběma protivám je pozvednuto,
vyzdviženo, povýšeno (aufgehoben). Jinými slovy ke každému A dostavuje se jakési non A a z jejich souboru pak něco třetího, vyšší
jednota obou.
„Ve věku osmdesáti let člověk naléhavě cítí potřebu přemýšlet
o tom, jak se svět během dlouhého života změnil, jak proměnil člověka samotného a jak člověk vidí svět v průběhu života jinak“, popsal Cerha svoje někdejší pocity. S těmito myšlenkami se skladateli
spojila představa tří orchestrálních kusů – svými pozdějšími názvy
BERCEUSE CÉLESTE, Intermezzo, Tombeau [Nebeská ukolébavka,
Mezihra, Náhrobek] poněkud satiricky vyjadřující cestu životem.

ulic se stal hlavním výrazovým prostředkem i ústředním obsahem
Adamsovy třívěté symfonie. Adams byl od dětství nadšen i hluboce
frustrován hudbou k filmům noir; byl uchvácen silou, s jakou hudba
okamžitě navodila náladu filmu, zklamán tím, že jednotlivé hudební narážky netrvaly déle než minutu. Adamsův úspěch při vyvolání
ducha filmu noir hudebními prostředky o šedesát let později ocenil
kritik Los Angeles Times výrokem, že melodie se v City Noir „objevují stejně nevysvětlitelně jako špinavé blondýny v kanceláři Marlowa“. Adams ve skutečnosti v popisnosti nejde zdaleka tak daleko. Upřednostňuje neurčitou atmosféru, dobovou estetiku obecně.
Výkladům, které kladou rovnítko mezi pomalou větou a milostnou
scénou, mezi výbuchy síly a automobilovými honičkami se usmívá
pod fousy.

vytvářející výrazové napětí příznačné pro melodický kolorit blues.
Vznikly ze střetu afrického pětitónového systému s evropským dur
-mollovým. Trombonové sólo evokuje umění kalifornských jazzmanů Lawrence Browna a Britta Woodmana, čelných osobností bandu
Duka Ellingtona. Filmový lyrismus pokračuje ve třetí větě ospalým
trubkovým sólem. Stále silnější vrstvu make-upu Adams požaduje
v sólu altového saxofonu, zpočátku provokativně vláčnému, postupně stále odvážnějšímu a vulgárnějšímu. Téma představuje nutkavě
se vtírající hudební myšlenku – berliozovskou idée fixe. Lehce dezorientovaně se pohybujeme po přeplněném hollywoodském bulváru
a míjíme podivné typy jako z filmu Davida Lynche rojící se za horké
pozdní letní noci. Uzemňujícím závěrem Adams světí noční velkoměsto jako kdysi Stravinskij jaro.

Jako Stravinskij čerpal ze své ruské minulosti nebo Brahms z cikánské hudby, používá Adams zase prvky moderní populární hudby.
City Noir je posledním příspěvkem v linii jazzem poznamenaných
symfonických děl započatých Milhaudovým Stvořením světa a Gershwinovou Rapsodií v modrém a pokračující Bernsteinovou West
Side Story. Adamsův hudební jazyk spojuje dědictví minimalismu
s harmoniemi a orchestrálními barvami pozdního romantismu. Minimalismus záměrně zjednodušil rytmický, melodický a harmonický
slovník, postminimalismus znovuobjevil harmonický pohyb. Důraz
na harmonický vývoj umožnil rozprostřít „vyprávěcí“ rovinu díla
do širších časových úseků. Širokoúhle koncipovaný výbušný úvod
City Noir tvoří sled akordů bez zřetelného rytmu. Akordická sazba je vzápětí vystřídána nervózní epizodou – vypsaným be-bopem,
jazzovým stylem stojícím ve 40. letech minulého století na počátku
historie moderního jazzu. Pro be-bop hraný v typickém obsazení
trubka, altový saxofon plus tříčlenná rytmická skupina jsou typické
složité sledy akordů v rychlém tempu. To, co podle Adamse umožňuje pohyb, je harmonie, která funguje jako visutý most schopný
nést zátěž na velkou vzdálenost. Adams, jehož hudební myšlení
z harmonie vychází, dává za pravdu dirigentu Salonenovi, který řekl,
že z deseti nejnádhernějších momentů v hudbě, které zná, devět má
co do činění se změnou harmonie.

Skladba zazněla v Los Angeles, Londýně, Paříži, San Franciscu, Phoenixu, Chicagu, Filadelfii, New Yorku, Snata Cruz, Amsterdamu, Miami, Torontu, Portu, Malaze, Lisabonu, Portlandu, Valencii, St. Louis, Grand Rapids, Washingtonu, Edinburghu, Melbourne, Glasgow,
Houstonu, Nashville, Vídni, Mnichovu, Bruselu, Liège, Lille, Tampě
aj. Berlínští filharmonici mají City Noir na programu v roce 2017.

Titul první věty vyjadřuje myšlenku, že město je na povrchu plné
aktivity a v neustálém pohybu, zatímco jeho druhé já je mlčenlivější, střídavě smyslné, nadšené, zamyšlené i zuřivé. Hudebně se věta
odvolává prvními takty na Dona Juana Richarda Strausse, literárně
na sbírku esejů francouzského básníka a dramatika Antonina Artauda Le Théâtre et son Double (Divadlo a jeho dvojenec) z roku 1938.
V Artaudově pojetí dvojník představuje pokus o kopii, duplikát, klon;
dvojenec zdvojení života, odlišnou realitu. Artaudova vize člověka
vyvrženého na svět bez své vůle s jedinou jistotou neodvratné smrti
jakoby rezonovala s černobílými fotografiemi Arthura Felliga, který
obnažil noční násilí ve velkoměstě pomocí syrového světla bleskové žárovky. Adams jeden z milionů lidských příběhů odehrávajících
se ve městě přikrývá šerosvitem hollywoodských filmů. Saxofonová
melodie druhé věty podle skladatele touží po archetypálních blue
notes, ale zároveň se jich bojí. Blue notes (blue = modrý, hovorově
ale též smutný, deprimovaný) jsou nepřesně intonované intervaly

PETER VRÁBEL je slovenský dirigent, který žije a pracuje v Praze. Svoji koncertní kariéru zahájil brzy, již jako student Akademie
múzických umění spolupracoval s řadou komorních a symfonických
orchestrů a Kühnovým dětským sborem. V roce 1995 založil Orchestr Berg a byl to on, který vytvořil koncepci hudebního směřování tělesa – jeho tvůrčí nápady a podněty k zajímavým projektům jsou
pro orchestr stálým a neocenitelným přínosem. Díky němu je dnes
Orchestr Berg oceňován jako jedinečný interpret hudby 20. století
a soudobé. Je neúnavným a originálním propagátorem nové hudby, aktivně spolupracuje se soudobou českou skladatelskou špičkou
a prostřednictvím nejrůznějších projektů vytváří inspirativní tvůrčí prostor pro vynikající umělce mladé generace. Má velmi široký
umělecký záběr – přestože se zaměřuje na novou hudbu, koncerty
doplňuje hudbou starších období, takže se v této souvislosti zabývá
i dobovou interpretací. Vytvořil velké množství snímků pro Český
rozhlas, své všestranné schopnosti využil při natáčení alba jazzového pianisty Franka Mantootha nebo při nahrávání pro film. Hostoval
v Národním divadle v Praze (představení Zlatovláska). Je držitelem
Ceny Gideona Kleina. V roce 2010 získal od České hudební rady
(sekce Mezinárodní hudební rady při UNESCO) ocenění za zásluhy
o kvalitu a šíření české hudby.
Salcburský rodák CHRISTOPH SIETZEN patří k vynikajícím bicistům své generace. Stal se finalistou a držitelem 3. ceny na 63.
mezinárodní hudební soutěži ARD v Mnichově a od dvaadvaceti let
vyučuje na Univerzitě hudby a dramatického umění ve Vídni. Evropskou organizací koncertních sálů sdružující renomované koncertní domy a filharmonie, počínaje londýnským kulturním centrem
Barbican a Vídeňským koncertním domem konče, byl zařazen k vycházejícím hvězdám (Rising Stars) sezony 2017/2018. Studoval hru
na marimbu u Bogdana Bacanua a hru na bicí nástroje u Leonharda

Schmidingera a Josefa Gumpingera na Soukromé univerzitě Antona
Brucknera v Linci, kde složil mistrovskou zkoušku s vyznamenáním.
Předtím navštěvoval přípravnou třídu salcburského Mozartea, kde
jej připravoval Martin Grubinger (u kterého se učil od šesti let). Ve
hře na druhý nástroj – kontrabas – jej vedla prof. Christine Hoock.
Na univerzitě v Linci studoval i hru na cembalo u prof. Jörga Halubeka (vítěze lipské Bachovy soutěže 2004 v oboru hra na varhany), se
kterým se intenzivně zabýval hudbou baroka. Do třinácti let vyhrál
deset prvních a řadu zvláštních cen na rakouské spolkové soutěži Prima La Musica a cenu Reiffeisen Klassik salcburské Univerzity
Mozarteum. Ve dvanácti letech se stal držitelem ceny Mezinárodní
letní akademie salcburského Mozartea, v rámci které se také uskutečnil jeho salcburských festivalový debut přenášený rozhlasovou
stanicí Ö1. V následujícím roce se stal finalistou a držitelem 3. ceny
na Mezinárodní marimbové soutěži PercussiveLinz, kde také získal cenu publika. Jeho koncertní cesty jej zavedly do mnoha zemí
Evropy, ale i Japonska a Číny, berlínského Koncertního domu, salcburského Velkého festivalového domu, mnichovského Divadla
prince regenta i Herkulova sálu Rezidence a tokijské Suntory Hall,
k orchestrům jako je Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu
nebo Orchestr salcburského Mozartea. Spolupracoval s Bogdanem
Bacanuem, Peterem Sadlem, Martinem Grubingerem ad. Dává mistrovské kurzy v Rakousku, Japonsku, Číně, Španělsku, Portugalsku,
Rumunsku a Holandsku. Je členem marimbového souboru The Wave
Quartet založeného Bogdanem Bacanuem. S tímto souborem se poslušen své lásky k barokní hudbě odvážil provést Koncert pro dvě
cembala BWV 1061 J. S. Bacha na čtyři marimby. V neposlední řadě
díky uctivému přístupu a historické poučenosti byla tato interpretace přijata kritikou i publikem s nadšením. V roce 2008 vyšlo debutové album kvarteta, v roce 2009 soubor nahrál všechny tři koncerty
Bacha pro dvě cembala (orchestr autentických nástrojů řídil Peter
Sadlo). V roce 2011 soubor vydal CD Senza ripieno s barokní hudbou
bez doprovodu orchestru. V roce 2016 vyšlo debutové CD souboru
u společnosti Genuin. Christopha Sietzena podporuje nizozemský
výrobce hudebních nástrojů Adams Musical Instruments.
Kořeny brněnské filharmonie sahají do 70. let 19. století, kdy v Brně
mladý Leoš Janáček usiloval o vznik českého symfonického orchestru. Dílo slavného skladatele 20. století je ostatně nejvýznamnější programovou položkou tělesa, které je považováno dodnes za
jeho autentického interpreta. Dnešní FILHARMONIE BRNO vznikla
v roce 1956 sloučením rozhlasového a krajského orchestru a od té
doby patří svou velikostí i významem k české orchestrální špičce.
Na svých turné provedla na tisíc koncertů v Evropě, ve Spojených
státech, v Latinské Americe, na Dálném i na Blízkém východě. Je
pravidelným hostem světových i českých festivalů, kde často spojuje umělecké síly s vynikajícím Českým filharmonickým sborem
Brno. Orchestr pravidelně natáčí pro Český rozhlas a Českou televizi a pro řadu nahrávacích firem (Supraphon, Sony Music, IMG
Records, BMG, Channel 4). Dějinami orchestru prošla řada českých
a světových dirigentských osobností jako Břetislav Bakala, František
Jílek, Petr Altrichter, Jiří Bělohlávek, Jakub Hrůša, Tomáš Netopil,
Charles Munch, Kurt Masur, Sir Charles Mackerras, Yehudi Me-

nuhin, Aleksandar Marković. Filharmonie dnes nabízí ročně kolem
stovky koncertů v rámci 5 festivalů, 13 koncertních řad, kromě orchestrálních cyklů spolupracuje také se specializovanými ansámbly.
Tvářemi jednotlivých sezon jsou rezidenční umělci (Olga Kern, Vadim Gluzman, Radek Baborák, Fazil Say, Benjamin Jusupov, Alina Pogostkina, Matthew Barley). Od roku 2000 pořádá filharmonie letní
open air festival na brněnském hradě Špilberku, v roce 2012 se stala
pořadatelkou renomovaných tradičních festivalů Moravský podzim,
Velikonoční festival duchovní hudby a Expozice nové hudby. Zaštiťuje mezinárodně proslulý dětský sbor Kantiléna, od roku 2010 se
podílí na populárním edukativním projektu Mozartovy děti, v roce
2014 založila svou Akademii Filharmonie Brno. Filharmonie Brno je
dnes nejen silným hráčem na poli symfonické hudby doma i v zahraničí, ale i předním organizátorem hudební sezony druhého českého města, aktivním festivalovým pořadatelem a kreativním lídrem
orchestrální dramaturgie. Působí v krásném Besedním domě, brněnském „Musikvereinu“ z ateliéru Theophila Hansena z roku 1873
a těší se na nový moderní koncertní sál.
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Michael Torke

Charcoal [Uhel] z baletu Black & White [Černá & bílá], (1988)
Objednávka Newyorského městského baletu pro Americký hudební festival
1988. Prem. baletu Black & White 7. 5. 1988, Newyorské státní divadlo, New
York, Peter Martins (choreograf) / Newyorský městský balet / David Alan
Miller.

Avner Dorman

Frozen in Time [Zamrzlý v čase], koncert pro bicí nástroje (2007)
Indoafrica [Indoafrika]
Eurasia [Eurasie]
The Americas [Ameriky]
Objednávka Socrates Stiftung Karin Rehn-Kaufmann s laskavou podporou
Hamburských filharmoniků a Velvyslanectví Státu Izrael v Německu. Prem. 2.
12. 2007, Laeiszhalle Hamburk, Martin Grubinger, Hamburští filharmonikové, Simone Young.

Přestávka

John Adams

City noir [Město noir]
The City and its Double [Město a jeho dvojenec]
The Song is for You [Píseň je pro Vás]
Boulevard Night [Bulvárová noc]
Objednávka Losangelské filharmonie, Londýnského symfonického orchestru,
Torontského symfonického orchestru spolu se Cité de la Musique a ZaterdagMatinee. Prem. 9. 10. 2009, Losangeleská filharmonie, Gustavo Dudamel.

Filharmonie Brno
Christoph Sietzen bicí nástroje
Peter Vrábel dirigent
Live tagtool drawing / projekce: Frances Sander & Dmitri Berzon
Světelný design: Jaromír Vlček
Osvětlovací a vizuální technologie: Petr Zima

Koncert se koná pod záštitou Velvyslanectví USA v České republice.

Američan MICHAEL TORKE (*1961) svými skladbami Vanada, Ecstatic Orange, The Yellow Pages a Bright Blue Music z let 1984–85 prakticky definoval pojem postminimalismus. Pro někoho tento termín
označuje jen odlišení zakladatelské a nástupnické generace skladatelů-minimalistů, přičemž tu nástupnickou ztělesňují namátkou
jména Adams, Monková, případně jejich evropští následovníci Nyman, Pärt nebo Andriessen. Jiní však vidí za tímto termínem i zřetelné posuny v oblasti kompoziční techniky. Zakladatelé minimalismu
se zaměřovali na pozvolné proměňování jednoho stále se opakujícího
hudebního materiálu. Glassův aditivní postup byl založen na rozšiřování a zkracování délky patternu, tj. rytmicko-melodického modelu,
Reich zase proměňoval pattern zevnitř, zahušťoval jej notami nebo
ředil pomlkami. Minimalistický styl kladl důraz na přítomný okamžik,
nikoli na příběh. Cena, kterou platil za dosažení omamného zvukově
pohybového stavu, spočívala ve vědomém zjednodušení rytmického, melodického i harmonického slovníku. S touto modernistickou
reduktivností raného minimalismu se vypořádal postminimalismus
znovuzačleněním harmonického pohybu, melodické košatosti a barevné mnohotvárnosti, popřípadě i vyprávěním děje na dlouhých
plochách. Na rozdíl od Glasse nebo Reicha zaměřujících se na jeden
proces, který se stává i cílem, položil Torke důraz na mnohovrstevnatost, několik souběžně probíhajících procesů.
Torke našel lék na ztrátu publika, kterou trpí moderní skladatelé,
když se inspiroval populární hudbou, nejbezprostřednější hudbou,
která existuje. Oživování institucionalizované hudby prvky populární
hudby bylo běžné již ve středověku. V Torkově případě se stala zdrojem živé vody taneční hudba související s hip hopem, černošským
prostředím, světem dýdžejů, graffiti umělců a akrobatických pouličních tanečníků, která oplývala silným rytmem a krásnými basovými linkami. Konkrétní osobní inspirace nicméně leží u Torka natolik
v pozadí, že bychom na ni bez skladatelova upozornění možná ani
nepřišli. Torkova vybraná, často neoklasicky formovaná hudba sice
přenáší do koncertního sálu energii popmusic, sama však nabízí víc
než jen pestrou fasádu, pouhé smyslově dráždivé okamžiky a snadno
přisvojitelné prvky odvádějící pozornost od celku. Pokud mluvíme
o tom, že Torkovu hudbu – stejně jako většinu popmusic – pohání
rytmus, nemáme na mysli primitivní sílu, ale součást lidské přirozenosti, jak se můžeme hmatatelně přesvědčit na vlastním srdečním
tepu. Díky tomuto vnitřnímu pohonu se Torkova komorní i orchestrální hudba setkala se značným ohlasem u choreografů, zvláště
u Petera Martinse z Newyorského městského baletu. Patřil mezi ně
i Jiří Kylián.
Největší popularitu skladateli přinesla skladba Oštěp (1994) psaná
k 50. výročí Atlantského symfonického orchestru a vydaná na oficiálním albu Letních olympijských her v Atlantě 1996 „Vyzvěte hrdiny“
(J. Williams, Boston Pops Orchestra, Sony Classical). Oštěp se v rukách skladatele proměnil ze zbraně v letící soutěžní náčiní. Devítiminutová skladba představuje komerčně nejúspěšnější titul autora,
který si na vlastním labelu Ecstatic Records ověřil, že v průběhu času
vydělávají více nikoli díla snadno stravitelná, ale ta nezaměnitelně
původní. Produkce Ecstatic Records zahrnuje jak reedice nahrávek
vycházejících původně u firmy Decca pod značkou Argo, tak nové
nahrávky. Navzdory recesi nebo přímo depresi na trhu s hudebními

nosiči se Torkovi podařil chytrý marketingový tah. Díky široké nabídce nahrávek vlastních skladeb je často hrán rozhlasovými stanicemi zaměřenými na klasickou hudbu, čímž roste jeho obliba i příjem
z licenčních poplatků.
Finále baletu Black & White [Černá & bílá] – jedné ze čtyř objednávek
od Newyorského městského baletu, v tomto případě pro Americký
hudební festival 1988 – může být provozováno jako samostatný koncertní kus s názvem CHARCOAL [Uhel]. V baletu se po jednoduchém
úvodu představí ve třech rychlých větách všichni tanečníci, zatímco
ve třech pomalých pouze čtyři, resp. dva hlavní. Nejenergičtější finální věta je ve srovnání s předchozími více než dvakrát tak dlouhá
a svolává všechny tanečníky k vystupňovanému závěru. Po Extatické
oranžové (1985), Zelené (1986) a Purpurové (1987) skladatel pokračuje
v průzkumu energických jednovětých skladeb oslavujících jedinou
barvu. Kritik New York Times viděl ve skladbě noční velkoměsto plné
zářivých světel a velkého třesku. Nejen reminiscencemi na Dafnise
a Chloé Charcoal přesvědčivě dokazuje oprávněnost tvrzení, že Torke je „Ravelem své generace“.
AVNER DORMAN (*1975) si probojovával hudební nezávislost v rodině prof. Zeeva Dormana, fagotisty Izraelské filharmonie, dirigenta
a pozdějšího šéfa Buchmann-Mehta School of Music na Telavivské
univerzitě. Avner studoval na univerzitě v Tel Avivu kompozici, ale
také hudební vědu a fyziku. Již ve věku pětadvaceti let získal za svou
protiválečnou Symfonii Ellef izraelskou Cenu předsedy vlády. Až do
přesídlení do USA a studia skladby na newyorské Juilliard School of
Music u Johna Corigliana Dormana nenapadlo přemýšlet o středněvýchodních spodních proudech v jeho hudebním myšlení. Teprve
s odstupem, v megapoli si uvědomil skromný rozměr místa svého
původu i zdroj rodinného kulturního dědictví, kterým byla Ukrajina a sefardští Židé, tedy Židé kdysi vyhnaní ze Španělska. Součástí
tohoto dědictví byla schopnost splynutí s novým prostředím, mísení odlehlých kulturních vlivů. Skladatel přiznává ovlivnění hudbou
arabskou, zakavkazskou, indickou, jazzovou i klasickou, J. S. Bachem,
Stravinským, Bartókem, McLaughlinem, Shankarem, Barenboimem
i Coriglianem. Ve svých skladbách dosahuje vzácného spojení důkladné kompoziční výstavby a vzrušující bezprostřednosti, kterou
si obvykle spojujeme s jazzem, rockem či etnickou hudbou. V současnosti Dorman působí jako hudební ředitel Komorního orchestru
CityMusic Cleveland.
Kariéra Dormana-skladatele se dala do pohybu, když se Zubin Mehta
rozhodl premiérovat Dormanův dvojkoncert pro bicí nástroje Spices,
Perfumes, Toxins! s Izraelskou filharmonií a následně jej zařadit na
program Newyorské filharmonie. Kromě dua PercaDu se stal jedním
z interpretů dvojkoncertu i Martin Grubinger, který si u skladatele
objednal další koncert. Poté, co skladatel viděl Grubingerovo umění naživo ve Vídni a Salcburku, napsal dvě verze skladby FROZEN
IN TIME. Minimalistickou, obsahující vše, co měl sólista vyjádřit
hudebně, aniž by však šel na hranici technických možností, a maximalistickou testující i tyto limity. Grubinger si, s výjimkou jedné
pasáže, zvolil obtížnější variantu. Skladba prokazuje životnost formy,
je opravdovým koncertem, nikoli symfonickou básní se závazným
sólovým nástrojem. Po vzoru Mozartových koncertů je těžištěm díla

pomalá věta a rovněž kratší poslední věta není žádným vážným dramatem, ale spíše hravým nápadem. V pomalé větě se Dorman na Mozarta přímo odvolává, konkrétně na Klavírní koncert č. 23 A dur KV
488, Klavírní sonátu č. 2 KV 280, Rondo KV 511 a árii Paminy, č. 17 z 2.
děj. Kouzelné flétny KV 620 – „Ach ich fühl‘s, es ist verschwunden!“
(„Ach, cítím, že štěstí lásky je pryč“). Společným jmenovatelem citátů
je zde typ árie nebo instrumentální věty – siciliány – v pomalém šesti
osminovém taktu s jedno nebo dvoutaktovými frázemi a melancholickou náladou.
U koncertu pro bicí nástroje, tedy pro sadu nejhlasitějších nástrojů
orchestru a ještě k tomu umístěných před orchestrem, musí skladatel dát pozor, aby byl slyšet doprovodný orchestr. To je právě opačná
situace než u všech ostatních koncertů. Dorman užívá jak laděné bicí
nástroje, tak neladěné, spojené s dávnověkem hudby před vznikem
tónů, stupnic a akordů. Z melodických nástrojů slyšíme v první větě
měkce znějící marimbu, kterou poznáme podle dřevěných destiček
a svisle zavěšených kovových rezonančních trubic. Kombinace marimby a malých kravských zvonců bez srdce (jinak základního nástroje latinoamerické lidové a taneční hudby) originálně napodobuje
zvuk indonéského orchestru – gamelanu. Dlouhý dozvuk metalofonů
dává zvláštní krásu melodiím druhé věty. Postupně slyšíme vibrafon,
zvonkohru a krotaly. Vibrafon má ocelové nebo hliníkové plátky. Pod
každým z nich je svisle zavěšena kovová ozvučná trubice, na jejímž
konci je pohyblivé víčko. Otáčením v jeho ose je dosahováno dynamické vibrace – střídavého zesilování a zeslabování tónů, přičemž
pedál u vibrafonu funguje jako pravý pedál u klavíru. Zvonkohra má
rovněž kovové destičky rozložené jako klaviatura. Laděné krotaly jsou antické činelky. Třetí věta se vrací ke zvuku marimby. Oddíl
věty nadepsaný Tango evokuje Buenos Aires, vlastní původ tance zušlechtěného španělskou pohybovou kulturou je však karibský a černošský. Charlestonky, dva menší činely na stojanu s pedálem, ohlásí
swingovou epizodu, mezihra nadepsaná alla Steve Reich připočítává
k bicím klavír, jehož zvuk kombinuje se zvonkohrou a vibrafonem.
Steve Reich, mimochodem sám vystudovaný bicista, se proslavil
kompoziční technikou postupného fázového posunu založenou na
principu dvou stejných partů, avšak hraných v nepatrně odlišných
tempech. Dorman nicméně připomíná Reicha především jako jednoho z prvních mistrů minimalismu, jehož kompoziční metodu charakterizovalo doplňování, příp. vyprazdňování opakujícího se rytmického modelu. Kromě všech samozvučných bicích nástrojů slyšíme
i blanozvučné, zastoupené hojně v bicí soupravě a v orchestru ve
zdvojené sadě tympánů.
Titul koncertu Frozen in Time [Zamrzlý v čase] se opírá o předpoklad, že dnes oddělené kontinenty tvořily kdysi jednu prapevninu
a lidstvo pochází z jedné prehistorické dělohy. Obří prapevnina se
postupně rozpadávala v druhohorách. Ještě předtím, na konci prvohor, došlo pravděpodobně změnou podnebí (ochlazením oceánů)
k největšímu vymírání organismů v geologických dějinách. Jednotlivé
věty koncertu mají představovat v čase zastavené momentky zachycující Zemi v různých fázích vývoje až po současnost. První věta – Indoafrika – připomíná prvořadý význam rytmu v africké hudbě, který
je také hlavním zdrojem její bohatosti. Představa cyklického času je
společná západoafrické i indické hudbě. Indická hudba je však při vší

rytmické komplexnosti (její „takty“ mají rozpětí od tří do sto osmi
dob) primárně melodická. Chladnější a severnější Eurasii odpovídají
v druhé větě kovové samozvučné bicí nástroje exponované sólistou.
Ameriky tvoří závěrečnou větu, stejně jako ve skutečnosti jsou jedním kontinentem. Refrén tohoto ronda převléká při svých návratech
kabáty mainstreamových stylů a stejně pestré jsou epizody mezi
návraty refrénu. Začínáme na Broadwayi, v rytmu tanga zvolníme v Buenos Aires, drsně zní americká symfonická hudba, bláznivě
swing, sladce jazz, průzračně minimalismus a tvrdě rock. Ke slovu se
hlásí znovu vlivy evropské, africké i asijské a potvrzují tak inkluzívní
povahu americké hudby. Koncert má na svém kontě na šedesát provedení, jen v posledních třech letech zazněl v Curychu, Hannoveru,
Brémách, Ingolstadtu, Karlsruhe, Shenyangu, Ludwigshafenu, Lexingtonu, Milánu, Seville, Frankfurtu n. M., Weikersheimu, Mnichově,
Řeznu, Sulzbach-Rosenbergu, Madridu, Norimberku, Drážďanech,
Brazílii, Hamburku, Bernu, Tokiu, Polsku, New Yorku, Linci, Rostocku, Braunschweigu a Castellónu.
Americký skladatel a dirigent JOHN ADAMS (*1947), držitel Pulitzerovy i Grawemeyerovy ceny (2003, resp. 1993), je podle statistických
ročenek nejčastěji koncertně uváděným žijícím autorem v USA. Ve
známost vešel i postmoderními operami líčícími mýtické okamžiky amerických dějin: Nixonovu šestidenní návštěvu Mao Ce-tunga
v Číně v roce 1972, únos italské výletní lodi Achille Lauro a vraždu
amerického invalidního turisty Klinghoffera skupinkou palestinských teroristů v roce 1985 nebo morální dilema provázející výrobu
první atomové bomby v roce 1945. Adams se vyhýbá šovinismu, ale
stále více pociťuje vědomí místa – například španělský výraz u Ravela
– jako silně přitažlivý prvek umění. Od roku 1971 skladatel žije v oblasti Sanfranciského zálivu. Dojmy z Kalifornie, její přírody a kultury,
se staly tématem triptychu orchestrálních děl El Dorado (objednávky Sanfranciských symfoniků, 1991), The Darma at Big Sur (koncertu
pro elektrofonické housle, objednávky Losangeleské filharmonie pro
jeden ze zahajovacích galakoncertů v novém koncertním sálu Walta Disneyho, 2003) a CITY NOIR (skladby premiérované Gustavem
Dudamelem při jeho prvním koncertu v roli šéfdirigenta Losangeleských filharmoniků, 2009). Nahrávka City Noir vydaná v roce 2014
firmou Nonesuch vynesla Saintlouiskému symfonickému orchestru
a Robertu Davidsonovi GRAMMY za nejlepší provedení orchestrálního díla.
I když s médiem symfonického orchestru, evropského vynálezu z 19.
století, není nejlehčí být přirozeně americkým, jako byli Bob Dylan
nebo Miles Davis, Adams věří v možnost přenesení zkušenosti Američana do své hudby. Ke kompozici orchestrální skladby City Noir
[Město noir] se skladatel inspiroval při četbě vícedílných sociálních
a kulturních dějin Kalifornie od Kevina Starra, který v kapitole Sešikované sny: Kalifornie za války a míru, 1940–1950, popisuje náladu
pozdních čtyřicátých a raných padesátých let podle dobového senzacechtivého tisku a černobílých hollywoodských filmů. V jejich drsných gangsterských zápletkách se mísila fascinace metropolí s všudypřítomnou samotou a základním pocitem stísněnosti. Pronikavá
změna, kdy se víra v americký sen zlomila do patosu ztroskotání, vešla také do prázdných scenerií a izolovaných postav obrazů Edwarda Hoppera. Protiklad vitální energie města a scén pustých nočních

miratvórče, Isúse Mesíja, spasí nas! [Bože silný, Pane pravdivý, Otče
budoucího věku, Tvůrče světa, Ježíši, Mesiáši, spas nás!]“ Jednovětá
skladba má sonátovou formu s expozicí, provedením a reprízou (opakováním expozice, v tomto případě doslovným). Forma se rozvíjí ani
ne tak na základě prostředků melodicko-harmonických, ale rytmických, témbrových a artikulačních. Fantasticky vyznívá střední oddíl
(provedení), jež zahrnuje rytmický vícehlas bicích, dlouhé sólo klavíru
a mohutné zvukové vyvrcholení, které vytváří dojem mocného skupinového zaklínání. Jen od roku 2010 byla symfonie hrána v Berlíně,
Londýně, Mnichově, Kolíně n. R., Vídni, Stuttgartu, Saratovu, Helsinkách, Lucernu a Madridu.
SYMFONIE Č. 4 – „MODLITBA“, obsazením, délkou i hudebním materiálem nejminimalističtější z celé pětice symfonií, zazněla poprvé
na Mezinárodním festivalu nové hudby v Heidelbergu i přes skladatelčin nesouhlas s provedením na festivalu ženské skladatelské tvorby. Dělení na hudbu psanou muži a hudbu psanou ženami Ustvolská
neuznávala a koncert žen skladatelek považovala za ponížení hudby.
Skladba dnešního koncertu HFHK není motivována genderově, ale
vychází z obsazení koncertu i symfonií a splňuje skladatelčin požadavek rovnosti: „Měli bychom hrát pouze hudbu, která je ryzí a silná.“
Předepsaný sólový hlas, hluboký ženský hlas – kontraalt, historicky
označoval mužského zpěváka, falsetistu nebo kastráta. Slovo vzniklo
ze zkratky contr‘alto = altový kontratenor. Když kastráti vymizeli, pojem začal sloužit naopak k označení ženského hlasu a jeho odlišení od
mužského altu (chlapeckého nebo falsetistického). Od roku 2010 byla
symfonie hrána v Moskvě, Kolíně n. R., Chicagu, Londýně, Vídni, Voroněži, Novosibirsku, Lucernu, Mnichově, Amsterdamu a Winnipegu.
Ohlášeno je provedení v Hamburku.
V KLAVÍRNÍ SONÁTĚ Č. 6 (1988) Ustvolská předepisuje tónové trsy
s přesně notovaným nejvyšším tematickým tónem a po úderu do kláves hranou ruky nebo třemi poloohnutými u sebe stisknutými prsty se nahodile ozývajícími sousedními nižšími tóny. Místy Ustvolská
vymezuje v notách interval, v rámci kterého se má ozvat shluk co
největšího počtu tónů. Výjimečně předepisuje i hru loktem. Sonáta
tvoří v klavírní literatuře hranici, za kterou již následuje sebezničení
nástroje i interpreta. Interpret na sobě prožívá bolest – tělesné utrpení ze zápasu s násilím státní moci. Od roku 2010 byla sonáta hrána
v Oslu, Kijevě, Voroněži, Victorii, Kazani, Lucemburku, Berlíně, Permu, Moskvě, Los Angeles, New Yorku, Feldkirchu a Maceratě. Bude
hrána mj. v Lovani, Antverpách, Amsterdamu a Bruggách.
K SYMFONII Č. 5 – „AMEN“ na text modlitby Otče náš v ruštině
autorka poskytla jen skrovný komentář. Proto se odvolala na výrok
Schumanna: „nejlepším způsobem, jak hovořit o hudbě, je mlčet o ní“.
„Přestože se na provedení podílí pouze šest hudebníků, je nutný někdo, kdo by je vedl. Nepředstavuji si zde dirigenta, ale hudebníka, jenž
by se více seznámil i s dalšími mými skladbami včetně Tří kompozic.
…Od toho, kdo bude řídit Pátou symfonii, potřebuji co nejméně vnějších atributů – gest apod., a naopak maximum vnitřních, tedy pochopení,“ napsala autorka. Bicím nástrojem je speciální kostka o straně 43
cm z tlusté překližky s dřevěnými kladivy, nikoli rakev, jak se mylně
domníval kritik listu The Guardian. Ustvolská nepíše hudbu pro rakve.
Od roku 2010 byla symfonie hrána v Kolíně n. R., Mariboru, Davosu,
Berlíně, Mohuči, Vídni, Mnichově, Londýně, Budapešti, Lucernu, Bari,
Drážďanech, Winnipegu, Maceratě, Birminghamu a Madridu.

Nejzazší
psychologická
věrohodnost
narušuje
vnímání hudby Ustvolské coby umění. Hudba této nepravděpodobně tiché, plaché ženy, avšak skladatelky přirovnávané k dámě s kladivem i laserovému paprsku prorážejícímu kov,
nemá nic společného s krásou nebo ošklivostí. Adekvátní slova – pokud by dovolila o své hudbě mluvit – by byla cosi na způsob: existenciální, nevyhnutelná, nefalšovaná, „dostojevská“. Její dílo je plodem
mučivého, smutného života, století, ve kterém modlitba vyžadovala
od člověka mnohem více vůle a energie, než ve starých dobrých
časech. Ustvolská nesměle doufala, že odplata za oslepení a hříchy
společnosti nebude příliš krutá, a prosila za všechny Boha o spasení.
V době, kdy se Bůh přestal zjevovat a vést její národ, zůstala mezi těmi
málo lidmi, kteří se Mu dokázali poklonit dostatečně nízko.
PAVEL ŠNAJDR absolvoval obory skladba a dirigování na JAMU. Jako
člen skladatelského sdružení Bezmocná hrstka byl dvakrát oceněn ve
skladatelské soutěži Generace. S brněnským souborem Arsincognita premiéroval na čtyři desítky skladeb soudobých autorů; některé
z nich vyšly na CD. V roce 2001 s tímto souborem vystoupil na Pražském jaru a v roce 2005 na festivalu Pražské premiéry. Spolupracoval
s předními českými symfonickými orchestry a divadelními scénami,
mj. s Filharmonií Brno, Filharmonií Hradec Králové, Severočeskou
filharmonií Teplice, Národním divadlem Praha, Státní operou Praha,
Divadlem J. K. Tyla v Plzni a Moravským divadlem Olomouc, kde byl
šéfdirigentem opery v sezoně 2011/2012. V letech 2004–07 byl angažován v Národním divadle Brno, s nímž se zúčastnil japonského turné;
v současné době v něm opět působí jako dirigent Janáčkovy opery.
TOMÁŠ FRANTIŠ vystudoval Konzervatoř Brno pod vedením Jiřího Nykodýma a Akademii múzických umění v Praze u Jiřího Seidla
a Františka Hermana. Od roku 1993 působil jako sólo fagotista ve
Filharmonii Brno. Stejnou pozici zastával v roce 1994 v nově založené Pražské komorní filharmonii (dnes PKF – Prague Philharmonia).
Členem České filharmonie je od roku 2013. V České republice premiéroval fagotové koncerty francouzských autorů André Joliveta (1999),
Jeana Françaixe (2000) i českých skladatelů Zdeňka Lukáše (2000)
a Martina Hyblera (2008). Sólově vystupuje s významnými domácími orchestry, např. s Českou filharmonií, PKF – Prague Philharmonia,
Filharmonií Brno, Komorní filharmonií Pardubice, Plzeňskou filharmonií a dalšími. Je zakládajícím členem souboru Prague Modern, zakladatelem Mezinárodního hudebního festivalu Haná a členem fagotového kvarteta Per4fagotti. V letech 2003–07 vyučoval na Janáčkově
akademii múzických umění v Brně. Od roku 2007 působí na Pražské
konzervatoři. Pravidelně dostává pozvání na letní hudební akademii
Prag – Wien – Budapest v rakouském Semmeringu. Zvítězil v několika
interpretačních soutěžích (Kroměříž 1994, Chomutov 1995, Olomouc
2000) a je laureátem Interpretační soutěže Pražské jaro 2002. S fagotovým kvartetem Fagotti Brunenses získal 2. cenu na Mezinárodní
soutěži fagotových souborů v Postupimi v roce 1995.
LUCIE HILSCHEROVÁ absolvovala sólový zpěv (pod vedením Romany Feiferlíkové), psychologii a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Zpěv studovala také u Ursuly
Schönhals na filozofické fakultě Technické univerzity v Chemnitz.
Absolvovala pěvecké kurzy u Helen Donathové, Hedwigy Fassbenderové, Gabriely Beňačkové, Dagmar Peckové aj. Je laureátkou Pěvecké
soutěže Cantilena v Bayreuthu, Mezinárodní soutěže duchovní hudby

v Římě a Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových
Varech. Pravidelně hostuje v Národním divadle v Praze, Státní opeře
Praha, Divadle J. K. Tyla v Plzni, Národním divadle moravskoslezském
v Ostravě a Státním divadle v Košicích (jako Matka Marie v Dialozích
Karmelitek, Emilie v Otellovi, Marcellina ve Figarově svatbě, Třetí
dáma v Kouzelné flétně, Berta v Lazebníku sevillském, Háta v Prodané nevěstě, paní Reichová ve Veselých paničkách windsorských ad.).
Spolupracuje s Ensemblem Opera Diversa a Komorní operou Praha.
Patří mezi vyhledávané koncertní pěvkyně. Její široký oratorní repertoár zahrnuje altové party např. v Bachově Mši h moll a Vánočním
oratoriu, Händelově Mesiáši, Haydnově Stabat Mater, Beethovenově
Symfonii č. 9 a Misse solemnis, Rossiniho Stabat Mater nebo Dvořákově Stabat Mater a Requiem. Pod taktovkou Libora Peška, Jiřího
Bělohlávka, Helmutha Rillinga, Davida Porcelijna, Tilla Alyho, Kaspara
Zehndera, Andrease Sebastiana Weisera, Leoše Svárovského, Petra Vronského nebo Petra Fialy spolupracovala se Symfonickým orchestrem BBC, Tokijským metropolitním symfonickým orchestrem,
Rozhlasovým symfonickým orchestrem Stuttgart (SWR), Bach-Collegiem Stuttgart, Poznaňskou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, Filharmonií Hradec Králové, Filharmonií Brno nebo Janáčkovou
filharmonií Ostrava. Účinkovala na festivalech MUSIKFESTUTTGART,
Beethovenfest Bonn, MHF Pražské jaro, Velikonoční festival duchovní
hudby Brno a Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl.
OTAKAR BLAHA studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dvojobor Český jazyk a literatura a Teorie a historie divadla. Podílel se herecky na působení uměleckého uskupení Divadlo
Čára, které vzniklo jako generační divadlo při Masarykově univerzitě.
Věnuje se uměleckému přednesu. Jako interpret textů a poezie spolupracoval například se souborem staré hudby La Gambetta, s Brno
Contemporary Orchestra dirigenta Pavla Šnajdra, Ensemble Frizzante
a Brněnským akademickým sborem. Účinkoval jako zpěvák v Českém
filharmonickém sboru Brno. Několik let se věnoval zpěvu u zpěvačky
čínského původu Feng-yün Song. Mezi lety 2007 až 2010 organizoval v Brně bytové divadlo, večery improvizace a poezie. Absolvoval
stáž v dánském ISTA – Odin Teatret založeném Eugeniem Barbou.
V současnosti jako herec spolupracuje se souborem Ensemble Opera
Diversa (P. Drábek, O. Kyas: Everyman čili Kdokoliv – Smrt, P. Drábek,
O. Kyas: Leviatan – Průvodce). V inscenacích Janáčkova divadla v Brně
ztvárnil role Pucka (B. Britten: Sen noci svatojánské) a Králíčka (I.
Medek, M. Dvořáková: Alice in bed). Občasně spolupracuje s Českým
rozhlasem Brno. V brněnské opeře působí jako asistent režie.
DANIEL WIESNER studoval na Pražské konzervatoři u Valentiny Kameníkové a na AMU ve třídě prof. Petera Toperczera. V letech 1988
a 1990 absolvoval mistrovské kurzy u Rudolfa Kehrera ve Výmaru.
Kromě několika cen z domácích soutěží, které získal ještě za studií
na konzervatoři, je vítězem Skotské mezinárodní klavírní soutěže
v Glasgow (1990) a nositelem ceny z Mezinárodní hudební soutěže
Vianna da Motta v Lisabonu. V roce 1993 obdržel Cenu Josefa Hlávky.
Jako sólista a vyhledávaný komorní hráč vystupoval na koncertech ve
většině evropských zemí a také v USA, Jordánsku a Tunisu. Od roku
1994 je členem komorního souboru In modo camerale, který získal
v roce 1996 Cenu Českého spolku pro komorní hudbu a v témže roce
se stal finalistou soutěže komorní hudby v japonské Ósace. Od roku
2005 je Daniel Wiesner členem Brahmsova tria Praha. Jeho diskogra-

fie zahrnuje mj. díla Smetany, Fibicha, Prokofjeva, Jiráka a Kabeláče.
Intenzivně se věnuje soudobé hudbě, zvláště české, desítky skladeb
premiéroval a natočil na CD. Jako sólista vystupuje s předními českými orchestry, s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem hl. m.
Prahy FOK a mnoha dalšími. Nahrává pravidelně pro Český rozhlas.
V roce 2009 obdržel Cenu České hudební rady za vynikající interpretaci soudobé hudby a propagaci české tvorby. V letech 2008–13
vyučoval hlavní obor hra na klavír na konzervatoři v Pardubicích. Od
roku 2012 působí na oddělení klavírní spolupráce na AMU v Praze.
Soubor BCO – BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA byl založen
v roce 2011 s cílem hrát současnou světovou hudbu v Česku a českou
hudbu po celém světě (s přesahy k hudbě 20. století). Kompaktními
dramaturgickými celky a originálními projekty jako je spojení hudby s ostatním uměním (film, výtvarná umění, architektura, tanec…)
se snaží být atraktivní nejen pro publikum, ale i pro skladatele, které podněcuje k tvorbě nových děl na míru orchestru. Speciální cyklus koncertů soudobé hudby v podání souboru Brno Contemporary
Orchestra pořádá Filharmonie Brno ve spolupráci s àTRIUM, z. s.,
a Muzeem města Brna. Mladý ambiciózní ansámbl pod vedením Pavla
Šnajdra uvádí české i světové premiéry a představuje významná díla
autorů nejmladších skladatelských generací. Koncerty jsou pojednány
tematicky a využívají méně obvyklých koncertních prostorů. BCO se
také zaměřuje na spojování různých druhů umění a zařazování skladeb s méně obvyklým instrumentálním obsazením, jakož i využívání
elektronických hudebních nástrojů. Čtvrtým rokem realizuje BCO
koncerty ve vile Tugendhat, což divákům nabízí možnost vychutnat si
atmosféru tohoto brněnského klenotu ještě intenzivněji než je tomu
při běžné prohlídce.

Výkladové texty: Mgr. Marek Hrubecký

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

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

www.fhk.cz

XII. ročník festivalu soudobé světové hudby
koncerty se světelným a výtvarným designem

HUDEBNÍ
FÓRUM
HRADEC KRÁLOVÉ

Pondělí 7. 11. 2016
Festival na dosah, festival s přesahem

Pondělí 7. 11. 2016

20:00 hod. - Sál Filharmonie Hradec Králové
Sofia Gubajdulina

Koncert pro fagot a hluboké smyčce (1975)
I
II
III
IV
V
Prem. 6. 5. 1975, Moskva, Valerij Popov, Moskevský ansámbl pro soudobou
hudbu, Petr Meščaninov.

Přestávka

Galina Ustvolská

Symfonie č. 3 – „Ježíši, Mesiáši, spas nás!“, pro sprechgesang a orchestr (text Hermannus Contractus [Hermann der Lahme]), (1983)
Prem. 1. 10. 1987, Petrohrad, Petrohradský filharmonický orchestr, Oleg
Popkov, Vladimir Altschuler.

Galina Ustvolská

Symfonie č. 4 – „Modlitba“, pro trubku, tam-tam, klavír a kontraalt
(1985–87)
Prem. 24. 6. 1988, Heidelberg.

Galina Ustvolská

Klavírní sonáta č. 6 (1988)
Prem. podzim 1988, Oleg Malov.

Galina Ustvolská

Symfonie č. 5 – „Amen“, pro recitátora, housle, hoboj, trubku, tubu
a bicí (text Otče náš), (1989–90)
Prem. 19. 1. 1991, New York, Ensemble Continuum, Joel Sachs.

BCO – Brno Contemporary Orchestra
Tomáš Františ fagot
Lucie Hilscherová mezzosoprán
Otakar Blaha recitace
Daniel Wiesner klavír
Pavel Šnajdr dirigent
Autorka videoprojekce: Tereza Severová
Světelný design: Jaromír Vlček
Osvětlovací a vizuální technologie: Petr Zima

Koncert se koná při příležitosti 10. výročí úmrtí Galiny Ustvolské
(†22. 12. 2006).

„Jistě, bezpochyby, každý člověk musí ve svém životě prokázat odvahu, když chce uhájit svůj způsob života, svůj vlastní názor, svůj vlastní
systém hodnot. Když chce skutečně ubránit svoji osobnost.“ (Sofia
Gubajdulina)
Kdo se zabýval blíže životopisem a povahou SOFIE
GUBAJDULINY (*1931), nemůže si nevšimnout, s jakou statečností
a nebojácností tato žena prosazovala své umělecké přesvědčení. Jak
se držela své „nesprávné cesty“ – doporučení vysloveného Šostakovičem v roce 1959 poté, co před komisí přehrála na klavíru svou první symfonii. Kdo by si kdysi pomyslel, že dívka ze zcela neznámého
maloměsta Čistopol v Tatarské ASSR se stane spolu se Schnittkem
a Děnisovem vedoucí osobností ruské hudby po smrti Šostakoviče
a nejúspěšnější skladatelkou současnosti? Dědeček z otcovy strany
byl muslimským duchovním v duchu rodinné tradice, kterou přerušila
až revoluce a státní ateismus. Otec byl inženýr, matka křtěná pravoslavná křesťanka, ale odcizená víře. Chudoba rodiny učinila hračky
nebo knížky nedostupnými, přesto na touhu překonat šedý život skladatelka vzpomíná pozitivně. Podle ní z chudoby může velmi zvláštním
způsobem vzejít něco dobrého a chudoba může být proměněna v bohatství. Když malá Sofia viděla jednou padat hvězdu, přála si, aby se
stala skladatelkou, a modlila se, aby jí Bůh pomohl najít cestu z bezvýchodné situace. Rodiče přijali víru dítěte s úlekem, takže ji Sofia před
dospělými skrývala.
V letech 1949–54 skutečně vystudovala hru na klavír na konzervatoři
v Kazani, v letech 1954–59 kompozici na konzervatoři v Moskvě. Aspiranturu u Šebalina ukončila v roce 1963. Živila se skládáním filmové
hudby. V roce 1967 byla hrána na festivalu soudobé hudby v Záhřebu,
v roce 1970 na Varšavském podzimu. V tomto roce Gubajdulina přijala v moskevském chrámu proroka Eliáše křest, přičemž jí mateřskou
podporu poskytla věřící klavíristka Maria Judina, která kdysi natočila
doslova přes noc jediný exemplář gramofonové desky s Mozartovým
Klavírním koncertem č. 23, aby byl uspokojen Stalin. Gubajdulina byla
brzy stavěna do jedné řady s tak nekonformními skladateli jako Alfred
Schnittke a Edison Děnisov. Pro tuto skupinu spolupracující v moskevském experimentálním elektronickém hudebním studiu se vžil název
Moskevská trojka. Nekonformnost Gubajdulině přinášela opakované
potíže s vrchností. V první polovině sedmdesátých let minulého století zažila nečekanou šestihodinovou domovní prohlídku KGB (Výboru státní bezpečnosti), která se pro ni rovnala duševnímu znásilnění.
O něco později, byla znovu dotazována důstojníkem KGB na svého
bývalého druhého manžela, disidenta Kolju Bokova. V době, kdy komponovala Koncert pro fagot a hluboké smyčce (1975), byla ve výtahu
v domě, kde bydlela, škrcena neznámým mužem. Jak řekla později,
nebála se smrti, ale násilí. Litovala, že nedokončí fagotový koncert, ale
útočník ji nechal po její otázce: „Proč tak pomalu?“
V roce 1979 se spolu s Děnisovem, Suslinem, Arťjomovem, Firsovovou, Smirnovem a Knajfelem dostala na Chrennikovovu černou listinu
sedmi autorů bojkotovaných Svazem sovětských skladatelů. Důvodem
postihu byla provedení v zahraničí nepovolená Svazem sovětských
skladatelů. Jakýkoliv čin osobní svobody byl vnímán jako urážka systému. Chrennikov – tajemník svazu v letech 1948–91(!) – začal opatrně
připouštět talent skladatelky až po helsinském úspěchu Houslového
koncertu Offertorium v provedení O. Kogana v roce 1984. V té době se
však hlavním interpretem a zastáncem díla stal již G. Kremer. Dveře
do světa se Gubajdulině definitivně otevřely s nástupem perestrojky

v roce 1986. Na podzim roku 1990 se životní podmínky v Sovětském
svazu znovu vyhrotily. Vládl nedostatek životních prostředků jako za
druhé světové války, v Lotyšsku a Litvě umírali lidé při útoku sil vyslaných Moskvou, šířil se strach z občanské války. Pro Gubajdulinu
existovalo jen buď, anebo: odchod z Moskvy, nebo smrt, tzn. smrt její
práce a tím také její existence. Rozhodla se pro emigraci a konečné
útočiště našla v Appenu nedaleko Hamburku, kde v idylickém domku
nerušeně žije a tvoří a má k dispozici křídlo Steinway, velkorysý dar
Rostropoviče.
Přibližně od roku 1965 do raných 80. let minulého století je dominantním parametrem skladeb Gubajduliny zvuková barva. V tzv. témbrové
hudbě je formotvorná úloha melodie a harmonie oslabena a legitimním prostředkem kompozice a interpretace se stává využívání krajních nástrojových poloh a inovovaných hráčských technik. Nepřekvapí proto zaujetí neobvyklými nástrojovými kombinacemi i samotným
fagotem, který jako chameleon dokáže imitovat různé nástroje a napodobovat mužský i ženský hlas, což je dáno jeho vzájemně odlišnými
rejstříkovými oblastmi a hlavně vibracemi dvojplátku v ústní dutině
na způsob hlasivek. Pomocí multifonik (zvuků, ve kterých lze rozlišit
více než jednu tónovou výšku, avšak vyluzovaných na nástrojích považovaných za jednohlasé) je fagot schopen napodobovat i elektronické nástroje. Oprostí-li se posluchač od očekávání konvenční melodie a harmonie a přistoupí-li na výrazové prostředky skladatelky,
objeví jak její technické mistrovství, tak hloubku její výpovědi o životě.
Pojetí koncertu, resp. hrdiny personifikovaného sólistou se od 19.
století proměnilo. Zatímco dříve byl hrdina vítězem v nerovné soutěži, držitelem absolutní pravdy, někým, kdo věděl, kam má dav vést,
ve 20. století je hrdina zklamáván a nikdo neví, co je pravda. Rodí se
nové pojetí a nová interpretace vztahu sólista-orchestr. Gubajdulina
přirovnala KONCERT PRO FAGOT A HLUBOKÉ SMYČCE (1975) k divadelnímu představení, v němž fagot představuje lyrického hrdinu,
zatímco hluboké smyčce zosobňují nízký, agresivní dav, který hrdinu ničí. V koncertu se tak vyskytují momenty nepřátelství i smíření, tragédie i osamělosti. Hrdinou je jistě myšlen jednotlivec, možná
umělec, skladatelka však nepotvrdila, že jde o ni samu a její vztah se
Svazem sovětských skladatelů.
První, třetí a pátá věta koncertu Gubajduliny představuje přibližně
oddíly sonátové formy. První věta zastupuje expozici (první představení hlavních témat), třetí věta provedení (zpracování představených
témat) a pátá reprízu (návrat témat v jejich původním stavu). Druhá
a čtvrtá věta jsou mezihry přinášející důležité impulsy pro vývoj děje.
V první větě dostává na čtyři minuty prostor hrdina, dvě minuty trvá
eskalace napětí ústící do sešikovaného útoku davu, minutu je hrdina bit. Po chvíli slyšíme neodbytnou figuru akordu G dur – lyrické
vedlejší téma koncertu. Ve druhé větě se skoro zdá, jakoby dav předepisoval hrdinovi jeho repliky natahováním na skřipec. Třetí věta
pokračuje lyrickým vedlejším tématem – figurou G dur akordu jakoby
žádné mezihry nebylo. Brzy však veškerou iniciativu převezme dav.
Hudební materiál, který byl ve druhé větě spjat s davem, je ve třetí
větě zpracováván aleatorní technikou uplatňující prvek náhody a neurčitosti. Čtvrtá věta je monologem hrdiny o dosavadním dění. Končí
imitováním saxofonu a smíchu. Ať již jde o výsměch nebo sebeparodii,
situace se vzápětí stává smrtelně vážnou. Hudební materiál ze čtvrté
věty spjatý s hrdinou je rozvíjen v páté větě. Dav jednání hrdiny maří
(viz motivy bití a útoku) a slaví vítězství.

Poprvé skladbu provedl – za řízení manžela skladatelky Petra Meščaninova – ruský fagotista Valerij Popov, zdroj skladatelčiných znalostí o hře na fagot. Navzdory úspěchu premiéry Děnisov sedmkrát
neuspěl s pokusem zařadit dílo na program koncertní řady nových
děl moskevských skladatelů. Jeden z činovníků komise pro komorní
a symfonickou hudbu požadoval dokonce „odříznutí této větve“. Od
90. let minulého století hrál Popov koncert mnohokrát, stejně jako
další významní fagotisté, Azzolini v Itálii a Berlíně, Turkovič ve Vídni,
Amsterdamu, Salcburku, New Yorku, Bregenz nebo Portlandu. Existuje pět nahrávek koncertu. Saský státní orchestr Drážďany uvede
dílo v dubnu příštího roku.
GALINA (IVANOVNA) USTVOLSKÁ (1919–2006) patří mezi největší
ruské skladatele druhé poloviny dvacátého století. Soběstačnost a esteticko-stylistická uzavřenost Ustvolské je jedinečná. Její do vesmíru
kvílící hlas nemohl vzejít odjinud než z Ruska, země všestranně – přírodně, klimaticky, životním stylem, historicky – odlišné od zbytku
světa. Ustvolská žila v Petrohradu, ohnisku komunistického teroru, ve
městě jehož čtvrtina obyvatel byla v době masového zatýkání pozavírána, které nadto zažilo i hrůzy války. Ztělesňuje katastrofu, kterou
přineslo 20. století ruské kultuře, stala se hlasem černé díry, v níž se
proměnilo její město, pravýkřikem těch, kdo s každým krokem padali
a prosili Boha na kolenou o pomoc. Pokud expresionismem myslíme
obecně hudbu, jejíž výstřední, na konvence nedbající povrch odráží
zvýšenou citlivost autora, pak Ustvolská vytvořila v sovětské hudbě jeho čistou verzi. Neexistovala méně žádaná hudba v říši Stalina
a jeho následovníků, než byla ta její. Její skladby z poválečných let
čekaly na provedení často dvacet i více let. Provedení byliny Sen Stěpana Razina Leningradskou filharmonií za řízení Jevgenije Mravinského v roce 1950 bylo pověstnou výjimkou potvrzující pravidlo. Každá
její další skladba byla nepřijatelnější. Svět objevil tuto hrdinku proti
Sovětskému svazu na konci 80. let minulého století zásluhou hamburského nakladatelství Sikorski a nizozemského muzikologa Elmera
Schönberga.
Skladatelčina matka pocházela ze zchudlé šlechtické rodiny. Dědeček z otcovy strany byl kněz, významná osobnost duchovního světa.
Otec právník, po nemoci téměř hluchý, záhy zemřel. Návštěva operního představení Evžena Oněgina ji jako dítě tak rozrušila, že ji rodiče
museli odvést z divadla. Chtěla se stát orchestrem. Hudbu studovala
v letech 1937–47 v Petrohradu, kompozici u Dmitrije Šostakoviče. Od
září 1947 do února 1977 pak na stejném hudebním učilišti N. A. Rimského-Korsakova skladbu sama vyučovala. V tristních materiálních
poměrech, s nervy od dětství poničenými a pocitem, že jí nikdo nerozumí, se v úplné osamělosti obracela sama k sobě, k tomu, co opravdu
žila. Odmítla Šostakovičovu nabídku sňatku. Později napsala, že spálil
její život a zabil její nejlepší city. Nezapomněla mu ani, že se jí nezastal, když jí šlo o místo. Ještě v roce 1995 na provedení jeho skladby
nezůstala v sále. Tehdy mimochodem také vůbec poprvé vycestovala do zahraničí. Šostakovič zvolil ve své Suitě na verše Michelangela
Buonarrotiho za páteř písně Noc téma třetí věty Tria pro klarinet,
housle a klavír Ustvolské. V orchestrální verzi vzniklé v posledním
roce Šostakovičova života představuje suita quasi 16. symfonii autora.
Nejde o zprávu v láhvi od odmítnutého muže, ale o poctu mravnímu
vzoru. Žena z mramoru – slavná socha Noc z kaple Medicejských – se
odvrací od skandální skutečnosti, není však mrtvá: „je z kamene, ale
dýchá uvnitř“.

V 50. letech 20. století Ustvolská psala v nuzných poměrech kvůli příjmu hudbu na zakázku, katalog jejích skutečných děl však čítá pouze pětadvacet položek. Patnáct z nich spadá do období let 1946–59.
Následovala jedinkrát (v roce 1964) přerušená dekáda mlčení. Devět
skladeb z let 1970–90 pak přineslo spolu s naprosto původní zvukovostí často otevřeně náboženský obsah. Podle autorky nejde o nábožnost v bohoslužebném smyslu, o žádnou rituálně závaznou modlitbu
v kostele nebo líbání ikon, ale takové naplnění náboženským duchem,
že by tyto skladby nejlépe vyzněly v chrámovém prostoru bez vědeckých úvodů a rozborů. Ustvolská není prorokem, prostředníkem, který tlumočí lidem vůli Boha a přednáší Mu jejich prosby, má k němu ale
blízko. Přirozeně duchovní jsou její skladby počínaje Klavírní sonátou
č. 2 (1949). Kompozice č. 1–3 (1970–75) mají původně nezveřejněné
podtituly „Dona nobis pacem“ [Daruj nám pokoj], „Dies irae“ [Den
hněvu], „Benedictus qui venit“ [Blahoslavený, kdo přichází]. Hlas jako
nástroj ohlášení všerozřešujícího slova se objevuje v symfoniích č.
2–5. Od pouličního prodejce knih, který skladatelku dobře znal, dostala Ustvolská darem knihu Památky středověké latinské literatury
10. až 12. století (Moskva, 1972). Z ní pochází ruský překlad textů Hermanna Contracta uplatněný v Symfonii č. 2 – „Pravá, věčná blaženost“
(1979), č. 3 – „Ježíši, Mesiáši, spas nás!“ (1983) a č. 4 – „Modlitba“ (1985–
87). Hermannus Contractus (též Hermann der Lahme nebo Heřman
z Reichenau, 1013–1054) byl chromý, pohybově a řečově handicapovaný benediktínský mnich mimořádných duševních schopností, mj.
autor intervalové písmenné notace. Symfonii č. 5 – „Amen“ (1989–90)
napsala Ustvolská na modlitbu Otče náš.
Druhá až pátá symfonie nejsou pro symfonický orchestr, ale pro instrumentální soubory. Již Kompozice č. 1 – „Dona nobis pacem“ má
obsazení pikola, tuba a klavír. Je tato cirkusová nástrojová sestava
vtipem? Nebo se skladatelka rouhá? Je to pravda v poskvrněných ústech? „Nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu,“ řekl Gogol. Je
až zarážející, jak rychle člověka při poslechu tohoto díla opouští veselá nálada, která u něj vyvstává při příchodu interpretů na pódium.
Skladby Ustvolské nejsou komorní hudbou dokonce ani tehdy, jde-li
o sólovou sonátu. Není to formalita, ale zásadní otázka. Vnitřní obsah
její hudby vylučuje pojem komorní hudba. Nejde o nic, co by sloužilo
světskému, domácímu rozptýlení. Skladatelka trvala na zařazení: instrumentální hudba. Než dokola opakovat o její hudbě, že je komorní a náboženská, přála si neříkat nic. Ustvolská patří ke skladatelům,
kteří komponují vždy stejnou skladbu. Příkladem je Bruckner, který
komponoval víceméně stejné symfonie. Také u Ustvolské očekáváme
jednu sazbu, převážně čtvrťové doby. Přesto její hudba není malátná
a chudokrevná, ale naopak vytváří obdivuhodně vypjaté asymetrické
vícehlasé konstrukce a dosahuje neuvěřitelné energičnosti. Dynamiku Ustvolská redukuje téměř na barokní stupňovitost, využívá však
krajních poloh a osidluje nejvyšší dynamické hladiny tak, jako Morton
Feldman nejtišší. Nelítostně odsekává vše zbytečné. Jestliže se Feldman přiblížil abstraktní malbě, Ustvolská zase sochařství.
SYMFONIE Č. 3 – „JEŽÍŠI, MESIÁŠI, SPAS NÁS!“ je pro sprechgesang
a orchestr (ve skutečnosti několikasborový instrumentální soubor).
Sprechgesang je nový typ výslovnosti vynalezený Schönbergem, který Berg popsal jako mluvenou melodii, v níž interpret hlasem nasazenou výšku tónu vypsanou v notách nedrží, ale hned opouští směrem
dolů nebo nahoru. Symfonie č. 3 má shodný text jako Symfonie č. 4
– „Modlitba“: „Bóže krépkij, Góspodi ístinnyj, Ótče věka grjadúščevo,

název města v titulu čtvrté věty Azulu) a návštěvy newyorského
planetária, kde se synem viděl Zemi jako nádherný modrý bod
ve vesmíru. V Tenebrae chtěl napsat hudbu, která zdálky bude
nabízet krásný povrch, ale zblízka bude plná bolesti. Její zvuk
se měl podobat vesmírné lodi na oběžné dráze, která se nikdy
nedotkne země. Modrá v názvu violoncellového koncertu je také
vzpomínkou na naslouchání tanglewoodským festivalovým koncertům vleže v trávě s pohledem upřeným do nebe.
První, „baroknější“ verze violoncellového koncertu z roku 2006
psaná pro Yo-Yo Mu se v tiché dynamice a bez okázalé demonstrace virtuozity soustředila na stav trvalé, byť ničím nezasloužené blaženosti. V druhé verzi z roku 2007, která vznikala za
neuvěřitelné spolupráce s Alisou Walersteinovou žijící ještě tři
dny před premiérou bez znalosti definitivního výsledku, Golijov
nahradil první větu a rozšířil třetí. Novou inspiraci poskytla báseň Výšiny Macchu Picchu Pabla Nerudy:
„Od oblohy k obloze, podoben prázdné síti,
šel jsem mezi ulicemi a vzduchem, loučil se i vítal…
… Ten, kdo na mne čekal mezi houslemi,
objevil svět, podobající se pohřbené věži,
která potápěla svou spirálu hlouběji
než všechno listí barvy drsné síry:
ještě hlouběji, do zlata geologie,
jako meč, který je zahalený meteory,
jsem ponořil divokou a něžnou ruku
do nejplodivějších zemských hlubin.
Položil jsem své čelo mezi hluboké vlny
a sestoupil jako krůpěj do toho sirnatého míru…
Kromě silné erotické konotace má stoupání a pronikání u Nerudy spojitost s pohybem v čase, proti proudu času, ke zdrojům
původní čistoty a celistvosti, a to ne pouze individuální, ale celého lidského společenství. Pohlcení tmou, aby nastal nekončící výstup ke světlu a ještě dál a dál ke hvězdám, koresponduje
s Golijovovou představou, že sólista si nemá být jist, kam jde.
Ozvěnou barokních tradic je nečekaný zvuk hyperakordeonu
(akordeonu s rozšířeným rozsahem a výrazovými možnostmi
podle návrhu Michaela Ward-Bergemana), který spolu se sólistou a dvěma bicisty tvoří „continuo 21. století“. (Pozn.: Basový
hlas barokních vícehlasých skladeb a jeho notační záznam, tzv.
generálbas, počítal jednak s nástrojem schopným akordické hry,
jednak s jedním basovým nástrojem povinně zesilujícím basovou
linku. Provedení generálbasu v tomto obsazení se nazývá basso
continuo.) Nástroje continua hrají samostatně celou třetí větu,
de facto kadenci. Kolem nich neobvykle rozesazený orchestr
tvoří podle skladatele anténu pro sólistu. První housle jsou od-

sunuty až k hlubokým smyčcům, jejich úkolem není samostatný
zpěv, ale barvení hlubokých tónů, přesněji zvýrazňování některých akustických složek tónu violoncell a kontrabasů. V Azulu
sólista nevévodí orchestru. Podle Golijova žijeme v době, kdy
jednotlivec zaujímá menší místo. Místo osvícenské sonátové
formy proto skladatel volí v první (a také ve čtvrté) větě barokní strukturu variací nad neměnně se opakujícím basem. Vznešenost některých pomalých barokních adagií Golijov vědomě
navozuje ve druhé větě, ve které slyšíme i improvizaci ptačího
zpěvu a stereofonní milostný duet basetového rohu (nástroje
patřícího do rodiny klarinetů) a prvního lesního rohu. Ve dvou
dovětcích finální věty potkáváme světelné záblesky vesmírného
majáku – pulsaru – i padající hvězdy. Skladba zazněla v Tanglewoodu, Los Angeles, Santa Cruz, St. Louis, Torontu, Washingtonu, Sao Paulu, Madridu, Kodani, Eugene, Calgary, New Yorku,
La Jolle, Katonahu, Birminghamu, Chicagu a Duluthu, hrál ji Národní symfonický orchestr Washington, Losangelská filharmonie i Newyorská filharmonie.
TOMÁŠ BRAUNER studoval hru na hoboj a dirigování na Pražské konzervatoři. V roce 2005 absolvoval Hudební fakultu Akademie múzických umění, obor dirigování. Následovala studijní
stáž na Univerzitě hudby a dramatického umění ve Vídni. V roce
2010 se stal laureátem Mezinárodní soutěže Dimitrise Mitropoulose v orchestrálním dirigování v Aténách. Od roku 2013 zastává post šéfdirigenta Plzeňské filharmonie, v roce 2014 se stal
hlavním hostujícím dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Pravidelně spolupracuje s předními symfonickými
orchestry a operními domy. Se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, PKF – Prague Philharmonia, Slovenskou
filharmonií, Mnichovskými symfoniky, Filharmonií jižního Vestfálska (Zemským orchestrem Severního Porýní-Vestfálska), Moskevským rozhlasovým symfonickým orchestrem, Orchestra of
Colours v Aténách, Janáčkovou filharmonií Ostrava, Pražským
komorním orchestrem, Komorní filharmonií Pardubice, Filharmonií Bohuslava Martinů, Moravskou filharmonií Olomouc,
Severočeskou filharmonií Teplice, Českým národním symfonickým orchestrem aj. Uměleckou dráhu operního dirigenta zahájil v Divadle J. K. Tyla v Plzni, kde premiéroval nebo nastudoval
velký počet operních titulů. V roce 2008 debutoval ve Státní
opeře Praha. Hostuje v Národním divadle moravskoslezském
v Ostravě. V Palacio de Bellas Artes v Mexico City dirigoval Její
pastorkyni. Je zván též významnými mezinárodními festivaly,
např. v Bad Kissingenu nebo v Garmisch-Partenkirchenu, kde
provedením Alpské symfonie zahajoval spolu se Symfonickým
orchestrem Českého rozhlasu Festival Richarda Strausse při
příležitosti 150. výročí skladatelova narození. Dále hostoval na
MHF Pražské jaro, Mezinárodním operním festivalu Smetanova
Litomyšl, MHF Český Krumlov aj.
JIŘÍ BÁRTA studoval v Praze u Josefa Chuchra, v Kolíně nad

Rýnem u Borise Pergamenščikova a v Los Angeles u Eleonore
Schoenfeldové. Po vítězství v mnoha národních soutěžích získal v Drážďanech Europäische Förderpreis für Musik a v Los
Angeles Rostropovich Hammer Award. Koncertní činnost jej
zavedla do většiny evropských zemí, Severní a Jižní Ameriky,
Austrálie, Japonska a Koreje, stejně jako do Afriky a na Střední
východ. Účinkoval na festivalech v Edinburghu, Luganu, Kuhmu,
Newportu, na MHF Pražské jaro, Šlesvicko-holštýnském hudebním festivalu aj. Dával sólové koncerty a recitály v Berlínské
filharmonii, berlínském Koncertním domě, londýnské Wigmore
Hall, birminghamské Symphony Hall, manchesterské Bridgewater Hall, edinburské Queen‘s Hall, barcelonském L‘Auditori,
pařížském Théâtre du Châtelet, salcburské Nadaci Mozarteum,
pražském Rudolfinu, newyorské Weill Recital Hall (komorním
sále Carnegie Hall), losangeleském Dorothy Chandler Pavilion,
washingtonské Národní galerii, buenosaireském Teatro Colón,
tokijské Suntory Hall nebo soulském Arts Center. Vystupoval
s Iljou Gringoltsem, Konstantinem Lifschitzem, Vadimem Repinem, Dmitrijem Sitkovetským, Josefem Sukem, Martinem Kasíkem, Quatuor Ebene, Českou filharmonií, Londýnským symfonickým orchestrem, londýnským Královským filharmonickým
orchestrem, Královskou liverpoolskou filharmonií, Královským
skotským národním orchestrem, s dirigenty Jiřím Bělohlávkem,
Liborem Peškem, Jakubem Hrůšou, Charlesem Dutoitem, Gianandreem Nosedou, Gennadijem Rožděstvenským nebo Maximem Šostakovičem. Label Supraphon vydal jeho živou nahrávku
Violoncellového koncertu h moll A. Dvořáka s Českou filharmonií a Jiřím Bělohlávkem, záznam koncertu konaného u příležitosti 100. výročí úmrtí skladatele a přenášeného do Evropy televizním kanálem Arte. CD s violoncellovými sonátami Kodályho
a Martinů a CD s violoncellovými koncerty Martinů, Foerstera
a J. Nováka v interpretaci Bárty získaly Editor‘s Choice časopisu Gramophon. Další nahrávky umělce pro Supraphon zahrnují
mj. suity pro sólové violoncello J. S. Bacha a violoncellové koncerty Šostakoviče, pro Hyperion nahrál dvě CD, s Magdalenou
Koženou spolupracoval na CD Songs pro Deutsche Grammophon oceněném Gramophone Award. Jako nadšený komorní
hráč spoluzaložil uznávaný Mezinárodní hudební festival Kutná
Hora. Spolu s Terezií Fialovou a Romanem Patočkou je členem
klavírního Eben tria. Hraje na violoncello postavené Dietmarem
Rexhausenem v roce 2012.
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ byla založena v roce 1978
pod názvem Operní orchestr města Hradec Králové, o rok později bylo těleso přejmenováno na Symfonický orchestr Hradec
Králové, v roce 1987 na Státní symfonický orchestr Hradec Králové. Od vzniku České republiky (1. 1. 1993) nese orchestr název
Filharmonie Hradec Králové, vyjadřující historickou kontinuitu
sahající přes Filharmonii Sokola v Hradci Králové (1921–65) až
k Filharmonické jednotě činné ve městě od roku 1887. Významné období 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 čestným šéfdirigentem tělesa. V letech 2001–2012 působil
na postu šéfdirigenta tělesa Ondřej Kukal. Od sezony 2012–2013
je šéfdirigentem FHK Andreas Sebastian Weiser. FHK vystoupila
na pódiích významných koncertních síní Evropy (Grosser Musikvereinssaal ve Vídni, Gewandhaus v Lipsku, Victoria Hall v Ženevě, Queen Elizabeth Hall v Antverpách aj.), účinkovala v Belgii,
Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Polsku, Rakousku, Španělsku
a Švýcarsku. Dosaženou interpretační kvalitu orchestru dokumentují CD nahrávky pro tuzemské i zahraniční společnosti
nebo pro Český rozhlas. FHK účinkuje na významných festivalech (Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy aj.). Od roku 2005 je
pořadatelkou festivalu Hudební fórum Hradec Králové, v rámci
kterého provedla české premiéry děl Schnittkeho, Pendereckého, Henzeho, Kančeliho, Gubajduliny, Corigliana ad.
Výkladové texty: Mgr. Marek Hrubecký
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20:00 hod. - Sál Filharmonie Hradec Králové
Claude Vivier
Orion (1979)

Objednávka Montrealského symfonického orchestru. Prem. 14. 10. 1980,
Sál Wilfrida Pelletiera, Montreal, Montrealský symfonický orchestr, Charles
Dutoit.

Tan Dun
Concerto for Orchestra (from Marco Polo) [Koncert pro orchestr
(z opery Marco Polo)], (2012)
Book of Timespace [Kniha časoprostoru] (Misterioso Adagietto)
Scent of Bazar [Vůně bazaru] (Misterioso Scherzo)
Raga of Desert [Rága pouště] (Misterioso Melanconia)
Forbidden City [Zakázané město] (Misterioso Generoso)
Světová premiéra 21. 10. 2012, Peking, Čínský filharmonický orchestr, Tan
Dun. Provedení na festivalu HFHK je evropskou premiérou.

Přestávka

Osvaldo Golijov

Azul [Modrá], (2006, rev. 2007, 2008)
Paz Sulfúrica [Sirnatý mír]
Silencio [Ticho]. Mágico, Nocturno
Transit [Tranzit]
Yrushalem [Jeruzalém]. Coda I: Pulsar[Pulzar]. Coda II: Shooting Stars
[Padající hvězdy]
Objednávka Bostonských symfoniků v rámci oslav jejich 125. výročí
Psáno pro Yo-Yo Mu a Bostonský symfonický orchestr. Prem. 4. 8. 2006,
Tanglewood, Yo-Yo Ma, Bostonský symfonický orchestr, Donald Runnicles
Prem. rev. verze 31. 7. 2007, New York, Alisa Weilerstein, Orchestr festivalu
Mostly Mozart, Louis Langrée.

Filharmonie Hradec Králové
Jiří Bárta violoncello
Jaroslava Vlachová akordeon
Rudolf Kuchárik bicí nástroje
Lukáš Tvrdý bicí nástroje
Vlastimil Pell bicí nástroje

Tomáš Brauner dirigent

Nonverbální féerie o cestách, návratech a rovnováze
Účinkují: Eva Stará, Karolína Křížková, Andrea Vykysalá
Choreografie: Adam Halaš
Autor animací, videoprojekce: Pavel Trnka
Světelný design: Jaromír Vlček

Osvětlovací a vizuální technologie: Petr Zima

Tajemství narození umožnilo nejznámějšímu kanadskému skladateli CLAUDU VIVIEROVI (1948–1983), aby si vytvořil velkolepý
snový svět. „Svému původu jsem dal podobu, jakou jsem chtěl,“
řekl skladatel, který nepoznal svoje biologické rodiče. Stejné tajemství obestírá jeho smrt. Když byl Vivier ve svém pařížském
apartmá ubodán mužským prostitutem a vícenásobným vrahem, na pracovním stole zůstalo ležet skladatelovo poslední,
nedokončené dílo „Věříš v nesmrtelnost duše“. Vypravěč–Vivier
v něm popisuje cestu metrem, během níž je přitahován mladým
mužem. Poté, co se oba muži vzájemně představí, hudba náhle
skončí se slovy: „Pak vytáhl z černého pařížského saka nůž a probodl mi srdce.“ (Součástí svého druhu opery-rekviem mělo být
i téma smrti sv. Šebestiána a Čajkovského.) Je čas seznámit se
s Vivierovým dílem jako s hudbou, nikoli pouze soundtrackem
ke skladatelovu ponurému životopisu zahrnujícímu náhradní rodinu od tří let, zneužití v osmi letech, formaci v internátní škole
maristů i vyloučení z ní pro „nezralé chování“. Vivierův hudební
vývoj určilo studium hudby v Montrealu, kde existovala vazba na
Paříž a Messiaena, v Utrechtu, u Karlheinze Stockhausena v Kolíně nad Rýnem, cesta do Japonska a na Bali i kontakt s francouzskými spektralisty (spektralisté těžili materiál ke kompozici
z fyzikálních vlastností zvuku – zvukového spektra).
Vivier byl především melodikem upřednostňujícím vládu jednoho hlasu. Ve skladbách Bouchara a ORION se zcela osvobozuje
od kontrapunktu (pravidel vedení více hlasů) a pracuje pouze
s melodiemi. Ovšem s melodiemi založenými nikoli na dur-mollové normě evropské hudby 17. až 19. století, ale melodiemi modálními, tj. založenými na tónových řadách církevních (středověkých), starořeckých, folklórních nebo mimopevropských. Vivier
se nevrací zpět jako Arvo Pärt. Není neo, ani retro, je moderní,
ale stojí vně avantgardy, kterou byl také opomíjen. Podle Ligetiho
byl ovlivněn indickou hudbou, konceptem melodických vzorů –
rág. V době, kdy byl Vivier v Kolíně n. R., pracoval Stockhausen
s důsledným rozvíjením melodických formulí. Stockhausenovu
techniku mantry, metodu obměn generující každý tón a rytmický prvek skladby, Vivier zjednodušil a učinil rozpoznatelnou
sluchem. Na Bali Vivier objevil, že analogicky k existenci skryté
harmonie obsažené v melodii, může melodie skrývat i další „doplňkové“ melodie, které jsou napojeny na melodii hlavní stejně
organicky jako ona latentní harmonie. Úvodní melodické prohlášení tak připravuje v zárodečném stavu většinu materiálu skladby, ne-li všechen. Opakování omezeného hudebního materiálu
odpovídá východnímu hudebnímu myšlení. Zdánlivá jednoduchost opakování maskuje významný úspěch při smiřování vysoce
intelektuální techniky Stockhausena s tím, co Vivier nazval přírodní hudbou Východu. Zvuková smyslnost Vivierových skladeb
je nepochybně ovlivněna Messiaenovou Turangalilou. Zdá se,
že slyšíme původní zvuky Indie nebo Tibetu, je to však Vivierův
vysněný folklorismus, jeho schopnost „skládat“ lidové nástroje
z nástrojů symfonického orchestru.

Vivier chtěl, aby umění bylo posvátným aktem, uvolněním sil, výměnou s těmito silami. Hudebník nemá tvořit hudbu, ale spíše
okamžiky zjevení, v nichž vyvolá síly přírody. Síly, které existovaly, existují a budou existovat, které jsou pravdou. Skladatel sám
cítil paradoxnost své hudby. Obvykle je v hudbě nějaký vývoj,
směr, úmysl. V jeho hudbě se toho děje stále méně a méně. Jde
o výpovědi, které zdánlivě nikam nevedou. Vedou, ale na mnohem jemnějším a pronikavějším základu. V Orionu (1979), Vivierově druhé a současně poslední skladbě pro velký orchestr,
nastupujeme podle skladatele do letadla, nehýbáme se z místa
a přeci cestujeme z Káhiry do Kuala Lumpuru. Souhvězdí Orionu
přitom symbolizuje skladatelovo zahledění k Východu – Vivier
chtěl mít Orion dokonce vždy v pozici ukazující na východ. „Jdi
a najdi sebe samého!“, zní výzva k návratu k sobě samému, k věčnému návratu po vzoru dějin netrpělivě čekajících na své vykupitele a diktátory. Základní melodii – formuli skladby – rozdělenou
pauzami na čtyři články hraje trubka, nástroj spojený od skladatelovy komorní opery Koperník se smrtí. Vivierova vize člověka
v kosmu, je současně vizí vesmíru v nitru člověku: „Blaženého
zničení – euforie sebestředného zoufalství. Krásy, čisté krásy,
smutné krásy, lakované nebo divoké krásy, ohromné a sexuální.“
Na jedné straně stojí melodie, která nemůže ani nechce rozbít
zeď samoty, tichá, quasi asijská plocha mezihry bicích, velmi
intimní a lidské zvolání „he o“, na straně druhé slyšíme děsivé,
skřípavé zvuky, obrazy nepředstavitelných a nevyhnutelných sil.
Orion byl proveden mj. v Montrealu, Haagu, Berlíně, Londýně,
Cerventině, Filadelfii, Norköppingu, Saarbrückenu, Kolíně n. R.,
Los Angeles, Bostonu, Tampere, Rejkjavíku, Torontu, Curychu,
New Yorku, Nanaimu, Victorii, Ottawě, Bogotě, Québecu, Hong
Kongu, Krefeldu, Mönchengladbachu, Soulu, Vancouveru. S Losangeleskými filharmoniky skladbu provedl Gustavo Dudamel,
s Newyorskými Manfred Honeck.
TAN DUN (*1957) stejně jako všechny děti čínských intelektuálů
na konci 60. a počátku 70. let 20. století podstoupil komunistickou převýchovu. Musel opustit rodinu a na venkově krmit prasata a pěstovat rýži s představou, že tomu tak bude do konce života. Dva roky poté, co byl poslán do zemědělského družstva, však
Mao zemřel a kulturní revoluce skončila. V roce 1976 komunistická strana rozhodla, že bude houslistou tradiční čínské opery,
která byla předchozích deset let zakázána, stejně jako západní
klasická hudba. Poslech Beethovena v rozhlase pohnul mladého umělce k podání přihlášky na znovuotevřenou konzervatoř,
kam se probojoval mezi tisíci zájemci o tři desítky míst. Profesoři, kteří mimochodem rovněž podstoupili převýchovu, však
zůstávali v zajetí sovětské hudební výchovy. Zjevením se proto
staly na počátku 80. let minulého století přednášky Alexandera
Goehra o Schönbergovi a Debussym. Goehr povzbuzoval Číňany,
aby odolali pokušení stvořit čínskou verzi západní hudby a raději hledali něco svěžího a nového po vzoru Janáčka. V prvních
kompozicích vedl Tan za pomoci čínské tradiční hudby třídní boj
proti atonalitě a dodekafonii. Když přišel v roce 1986 studovat

do New Yorku na Kolumbijskou univerzitu, zpočátku nevěděl
jak překonat propast mezi akademickým atonálním systémem
a newyorskou jazz-rockovou klubovou scénou. V rozhovorech,
které vedl o hudbě s Johnem Cagem, objevoval východní filozofii,
která předtím stála stranou jeho zájmů. Sdílel Cageovo okouzlení
nehudebními zvuky i prvkem náhody při jejich organizaci, kulturně blízké mu byly i Cageovy experimenty s hudbou vytvářenou pomocí vody nebo papíru. Tan se vrátil k hudbě, kterou hrál
před odchodem do Pekingu, ale uchopil ji z globálního nadhledu. Reimport východních myšlenek z amerických zdrojů se sice
nesetkal s pochopením krajanů v Číně, ale s rizikem dekorativní
povrchnosti přišel komerční úspěch a v nejlepších dílech i rovnováha mezi přístupností a původností.
To, co Tana učinilo zajímavým, nebyla jen samotná hudba, ale
také divadelní talent. Jsem Marco Polo vracející se z Východu na
Západ, řekl o sobě Tan Dun, a MARCO POLO se jmenuje i jeho
opera vyznamenaná Grawemeyerovou cenou za rok 1998 a uvedená v Mnichově, Amsterdamu, Hong Kongu, New Yorku, Tokiu,
Turíně, Londýně, Vídni, Záhřebu aj. Marco Polo je koncipován
jako opera v opeře. První opera je svázána s tradicí i instrumentářem východní hudby a jejím tématem je duchovní cesta
– koloběh ročních dob, resp. minulý, přítomný a budoucí život.
Pekingská „opera“ (spíše bychom měli říci harmonická syntéza
zpěvu, dialogů, pantomimy, tance, akrobacie a bojového umění) je prostřednictvím symbolismu osvobozena od místa a času
v materiální podobě. Vše důležité se vytváří v představě diváka.
Za hranice skutečnosti se čínské divadlo dostává i při předvádění
situací. Intelektuální rovina hry, předloha – tak důležitá u západního divadla – je zatlačena expresivním vyjádřením pocitů, virtuozitou herce. První operu vsazuje Tan do druhé opery svázané
již se západní operní tradicí a jen obohacované o východní nástroje. Jejím tématem je fyzická cesta ze středověké Evropy, přes
Střední Východ, Indii, Tibet a Mongolsko do Číny. V opeře Marco
Polo orient vystupuje jak ve významu islámského Středního východu, tak Dálného východu – východní a jižní Asie. V pekingské
opeře každá maska, pohyb, každý předmět na scéně vyjadřuje
význam a emoci. Podle Tana je každá lidská tvář maskou a život
každého člověka operou. Z druhé strany je opera zrcadlem, ve
kterém podle skladatele vidíme vždy sebe. Marco Polo je každý
a všechno: já, ty, ono. Rovněž hlasové „podupávání“ na bezvýznamová, ale nikoli prázdná slova „hei zo zo“ souvisí se skladatelovým přesvědčením, že hudba může být vším a ničím – snem,
obřadem, životem… Z této východní perspektivy splývá operní
pěvec se šamanem.
Stejné nástroje v rukou Bartóka nebo Stravinského nebo Debussyho dávají zcela odlišný orchestr. KONCERT PRO ORCHESTR podle opery Marco Polo je Tanovou odpovědí na otázku,
co je jeho orchestr, jak vidí orchestr budoucnosti. V první větě se
vydáváme s titulním hrdinou na duchovní cestu časem a prostorem za osvícením. Žestě a smyčce kloužou sem a tam, jako když

světlo mění intenzitu nebo inkoust skapává ze štětce a vpíjí se do
kaligrafického papíru. I když se zvukové gesto vytratí, sdělení tiše
pokračuje. Vůněmi bazaru jsou ve druhé větě myšleny omamné
vůně orientálního trhu. Titul třetí věty, Rága pouště, odkazuje na
indickou hudbu. Ta je v zásadě založena na melodii a rytmu. Harmonii, kontrapunkt a ostatní základy západní hudby pomíjí. Rága
je to, co barví mysl. Představení citu, nálady, promítnutí nitra
umělce se děje za pomoci klesajících nebo stoupajících sedmi,
šesti nebo pěti tónových melodických útvarů, které se vzájemně
odlišují jemnými rozdíly v pořadí tónů, vynecháním disharmonického tónu, zdůrazněním jiného, sklouznutími z jednoho tónu
na druhý nebo užitím mikrotónů (klasická indická hudba dělí oktávu na dvaadvacet tónů, evropská jen na dvanáct). Klouzavými
přechody z tónu na tón a rozkolísáním tónu vdechuje hudebník
rágám tepající a kypící život. Po úvodním klidném zkoumání rágy
vstoupí do hry hravý, stále se zrychlující rytmus. Smyčcovými
nástroji Tan imituje loutnu severní a centrální Indie: sitár. Poslední věta věnovaná příjezdu Marca Pola do Zakázaného města
evokuje podle skladatele specifické světlo, barvu a zvuk tohoto
místa. Zakázané zde neznamená uzavřené, ale počátek, změnu
a tajemství. Změna je kruhová, návratem na začátek začíná nekonečno. Cesta je jako úsvit, který nezná počátek, ani konec, jen
pokračování. Koncert pro orchestr provedl Čínský filharmonický
orchestr, Hongkongská filharmonie a Orchestr festivalu Spoleto
USA.
Argentinsko-americký skladatel OSVALDO GOLIJOV [čti Golichov] (*1960) studoval hudbu v rodné Argentině, na Rubinově hudební akademii v Jeruzalémě, na Pensylvánské univerzitě
u George Crumba a později v Tangelwoodu u Olivera Knussena. Mezinárodní proslulosti dosáhl Pašijemi podle sv. Marka, ve
kterých roubuje Bacha na karneval v Riu, podobně jako spojil
romantickou operu se španělskou fiestou v opeře Ainadamar
(Fontána slz). Tato opera mu vynesla v roce 2006 GRAMMY za
nejlepší klasickou soudobou skladbu. Golijov je hudebním polyglotem integrujícím různé hudební tradice: východoevropské
židovské diaspory, karibskou, elektronickou, postupy počítající
s prvkem náhody ad. „Při pohledu na minulé století vidím, že
nepřežily produkty dogmat, ale hudba nestydatých oportunistů
jako Stravinského, Strausse, Ravela, Berga, Armstronga, Ellingtona, Milese Davise, Beatles ad.,“ přiznává jeden z komerčně nejúspěšnějších skladatelů současnosti.
Východiskem violoncellového koncertu AZUL (špan. Modrá)
byla starší Golijovova skladba Tenebrae pro soprán a smyčcové
kvarteto inspirovaná skladbou Leçons de ténèbres Françoise
Couperina. Couperinova skladba se váže k „temným“ hodinkám,
velikonočním mimomešním nočním bohoslužbám, v nichž se na
znamení temnoty provázející poslední kroky Ježíše Krista postupně zhasínaly všechny svíce, přičemž poslední se odnesla za
oltář. Do Tenebrae promítl Golijov dva kontrastní osobní zážitky
z roku 2000: ze začátku nové vlny násilí v Jeruzalémě (viz též

